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Viełnamie

mas pracujących Vietnamu. W partii
tej - czytamy w rezolucji - skupią
się najlepsi patrioci, najofiarniejsi i
robotnicy,
najbardziej rewolucyjni
chłopi i inteligenci. Partia będzie oparta na zasadach marksizmu-leninizmu.
Rezolucta wzywa naród vietnam.
ski do prowadzenia wspólnej walki z
narodami Laosu i Kambodży dla wyzwolenia całych Indochin, do umocnie
nia więzów przyjaźni ze Związkiem
Radzieckim, z Chinami i krajami demokracji ludowej, do jedności z ludem francuskim i z ludami kolonii
walczącymi przeciwko
francuskich,
imperializmowi.
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Robotnicza stanowić będzie awangardę

PEKIN (PAP}. - Jak donosi Viet·
namska ARencja Informacyjna, na terytorium Vietnamu północnego odby·
19 lutego br.
ła się w dniach 11 z udziałem około 200 delegatów konferencja, na której zapadła uchwała
w sprawie utworzenia Vietnamskiej
Partii Robotniczej (Vietnam Laodong)
ora:i: zjednoczenia Ligi Vietminh z
Ligą Len-Vieth.
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Na Konferencję nadestllo 17.766 d~ Demokratycznej - Ho Szi-min wy~a~tępme. wybrany :-ostał re:eciw
Konferencja wybrała Centralny Ko
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przede wszystkim konferencją walki. tii Robotniczej. Sekretarzem general
rego skład wes'UJ. pi-ze . .
Masy pracujące Vietnamu zdecydo- nym partii wybrany został jedno•
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Pokoju na całym świecie - Genera-J
pokoju. Zgodnie z tym my, komuja~- kańscy naśladowcy I-htle.ra _roz~uw SPRAWIE PAKTU POKOJU tyle ru~ęsc: . d ikłladukl.óre
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Nootępnie zabrał głos pn:edstaWlwstępie sytuację polityczną, po czym zycyjna we Włoszech oświa<iczamy,
0
Wszyscy delegaci podpisaild nastę- ta~skiego 1 .. po~~s.ki~g ,' i zo- stynkty rew:1z:ion1stycz.,ne. p17.001wko podkreiilił, ż.e wokół programu ołn•o że j~,.;teśmy gotowi zrezygnować z
oi.el emigrantów hisrzJpansklich .Jose
m~'.V
!\"iemieo,
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wschodnim
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nuały utr\va~ć pokoJ
•
lUOYX. Pnekazał on poodro~eni~ pujący tekgt:
ca ~f\Vierd7.ił. 7..e tak jnk '"7.a c.710.SOW ny pol·oju skupiło się 17 milionciw na~ze.i 01tozyc.ii zarówno w parlamen
„lłfy, delegacf na Europejską Kon stały w cyI\!ca;ny spo;;ób pogwal
od bohatei:skiej klasy robotmcrzeJ
Włoehw.
cie jak i w krnju wobec takiego rz'
Hitle1·a oo·gonka antypolska i antydu, który zmieniłby w sposób rady·
RadmecZ~iązku
d1>
Pr:r.ywiąza'Die
radziecka sbanowi ideologk"111e przy
kalny politykę zagraniczną Włoch,
to
i
Togliat1i
powiedział
kieg1>
gotowanie prz~·.sQ:łej agresji. Dlatetj. zwolniłby Włochy od Z10bo1dązań.
,\{oaw;mgardy
i;;trony
ze
tylko
nie
go te-:i: robotnicy polscy 'Z radością
mas pracujących, lecz również pi:owadz:JCYC'h je nieuchronnie do woj
J>rzyjęli inicjatywę zwołania Euro- skich
ny i nie dopuściłby tym samym do
Robotni.M:ej 7,e strony olbrz)miej "it>kszości, jest wci:!gnięeia na-ize~o kraju w otchłań
pejskjej Konferencji
przeciwko i·emHJtary.-.a~ji Niemie,c nieodłt)czną cz~<idą świadomości kla- noweg·o konfliktu.
so" t>j. i poTilycznej ludu pracujące~·o.
Zat•hodni<-h.
Togl'iatti znkończył swe przemóEuropejska Konferen<>ja Robotni- .Mas} pracujące Włoeh spuglądają
cza - za.kończył wicepl".lPWodn.iczą na Związek Hadziecki, jako na kt·aj, wienie słowami:
cy CRZZ - jest zapo<"7.ątkowaniem któr) W">ZY'"'tkim "'"kazuje droge poZjedn~zmy się, aby nie dopu.'cić
wzmor.i'.onej akcji robotników Euro- str1rn, "olnośei i pokoju.
katastrofy. Większość Włochów
do
Ra·
Pol«kiej kif'nt Soejali~tycr.ny<•h Republik
WARSZAWA (PAP) - Prezydent Rzeczy1tospolitej
'Togliatti na~te1mie :twierdi-ił, że - to ludzie uczciwi, którzy pragn<!
py i wszystki<'h sił 1>oko,ju Pr?.e<>iw
Bolesław Bierut przyjął dnia 2ł marca br. na audiencji ambasadora dzieckich i dalsl':ei?;o rozwoju w,:pół· amerykańskim imperialistom i ieh Włochy stają się pionkiem w ręku scalenia ojczyzny i pokoju między
nadzwyczajnego i pełno~ocne~o Związku ~jalist~cznych Republi~ prr.cy w dziedzinie polity<Y1,nej, gos- sługusom - adenauerom i schuma- tych, którzy kierują. polityką amery- narodami. Wiekszość Włochów - to
Radzieckich pana Arkadii A. Sobolew~, który dozył Prezydentowi podarczej i kulturalnej znajdzie Pan cherom, akc.}i ma.jącej na celu roo:- kańską, którzy zamierzają jawnie ludzie. z którymi m<Yi:na 11orozumieć
poparcie cal<>i;o naii:odu polskiego, wiiązanie problemu niemieckiego w wciąi;nąć całą Europę Zachodnią do
..
R. P. listy 'uwierzytelniające. . .
się, można współpracować, aby zruie
Składajac listy uwierzyteln1a1ą:ce, pan ambasaoor Arkad11 A. So- który jest gł<"bol--o przekonany, że myśl uchwał, za.wal'tych w Jałcie i wojny agresywnej.
nić obecną politykę, aby wy" alczyć
ze
PO'ł><ki
współpraca
i
przyjaźń
bolew wygł0sił następujące przemówienie:
Pocr,damie.
J akie:i; zadania i 1>bowiązki stoją pnkój.
Zwiazkiem Radzieckim s.tan-0wi p<>d
· spotkam się ze strnny Pana, jak rów waż-iiy wkła<i w dzielo międzyn:wodo
.
PANIE PREZYDENCIE!
},fam zaszczyt wręczyć Pa!Ilu listy nież ze &'tr1>ny Rządu Rzeczypospoli· Wego pokoju i bezpieczeitstwa, będąc wzmacnia się naro owy )
walki o _pokó.1· i Plan 6-letni
z
i po
Prezy- tej i:ols:kiej z
mi niepodległego bytu Polsk."1.
dium Rady Naj\\-yiszej Zw1ąz~u ~ 0 • parciem.
ł
Prag·nę Pana zapewnić, P::mie Am·
Prezydent RP odpow.iedaiiM:
ejalistycznych ~ep~blik Radzieckich
basad!>rze, że przy wypełnianiu PańPANIE AMBASADORZE!
akredytuje mme Jako ambasadora
f
Rad jestem przyjąć z rąk Pańskich skiej misji będzie Pan mó~ł za:wsz:
pernomocne~o
i
nadzwyczajnego
Zwiazku Socjalistyci-nych Republik listy uwierzytelniajace, którymi Pre- liczyć na moją pomoc osobistą. Ja~ ~
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ZSRR wskazuje narodom drogę
do postępu, pokoju i wolności
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współpraca· z ZSRR
- rękojmią niepodległego bytu Polski

Przyjaźń

i

Ambasador Sobolew zło"ł Prezydentowi RP listy uwierzytelniające

f

nie-1,będną pomocą

U\1\erzytelniające, którym~

Ra~ch,

orw listy
m<>jego poprzednika.
P1·zyjazna, soju.szni<Yt,a

odwołujące

Rady
zydiuru
Socjalistycznych

Związku
Najwyższej
Republik Ra<lziec-

na pomoc
Polskiej.

d razadowoleniu na.r o u ·
z 2'.3wartym mię-0
<izieckiego, z;g1>dnie
1
dzy 11asz;yn i · kraja.ml . „ukł:;td~m
1
przyjaźni, pomocy wzaJem~eJ P?·
Narod .
wojennej
cki szczerze wita poważne os.iągmęw
pe>lskiego
narodu
!udobratnieo-o
umacniania
cia
dalszego
dzl'ed.,;ru·e
R
u~
wo-demokratycznego ustroju z_eczy·
)Jospolitej Polsldej. Narody
1
.za
Radzieckiego z wielki!:
dow'Oleniem śledzą wielkie oslągmę:
eia hidowo - demokratycznej Polskl
na polu odbudowy i rozwoju gospodaJ.'ki narode>wej i życia kulturalne·

głębokiemu

rad~ie

Z;"1~:Yku
s~npat~ą

go.

p.rzystępując

do wy>konywania _obo
wiaz;ków ambasadora nadzwY.cZaJnego· i pełnomocnego Zwią.zh.;i S?cjalistycznych Republik Radzieckich pw
Rzeczypospolitej Polskiej, pra~ę _a
na zapewnić, Panie Prezydencie_, ze
wszystkie moje wysiłki będą skiero·
wane ku dalszemu umocnieniu d_o~r~
sasiedzkich stosunków i przyJazm
między naszymi narodami oraz ~
dalszemu rozwojowi współpracy po]~
tycznej, gospodarczej i kulturalneJ

Rządu

*li$tó: uwier:1.ytelPrzy
niają<;ycli obecni byli: selcretarz gemocnego przy mojej osobie.
Przyjaźń i stale pogłębiająca się neralny. Ministerstwa Sp.raw
w·
s ....c Zagra1er·
tt:;.an
sojusznicza współpraca między Pol- nic,.,nych, ambasador
cy
kancelarii
szefa
zastępca
błowski,
żyską i Zwią~kiem Radzieckim jest
Zygfryd
P.
R.
Prezydenta
wym przykładem stosunków nowego wilnej
typu pomiędzy państwami, zapocząt Sznek. dyrektor gabinetu Prezydenta
kowanych przez; wielki Związek Ra- R. P. Wanda Gó1·ska i dyrekto1· pronasze tokólu dy.plomatycznego MSZ Heinryk
dziecki, któremu
wyzwolenie w ohesie ostatniej woj· Birecki.
A. Sobolewo·
Panu an1ba<ador_ow1'
· zaw
· t ac' będ zie
ny. N aro'd nasz parnię
sze, że współpracy te.i zawdzięcza wi towarzyszyli członkowie ambasa·
również szybką lih.""Widację skutków dv ZSRR w Warszawie.
pan ambasad-01' A . Soho
bu<l-0wy socja}.iz.
w-0jny i
przez Prezydenlew
mu w naszym k.raju.
NaTód polski patrzy z podziwem i ta R. ł'. na audiencji prywatnej, przy
gene:·alradością jak bratni naród radziecki której obecny był sekretarzZagrarnczurzeczywistnia stalinawskie pla.ny l"C nv Ministerstwa Spraw
alizacji komunizmu, widząc w wiel- nych ambasado1· Stefan Wierbłowski.
Przybywahcemu do Belwed~ru am
kich esiągnięciach narodów Związku
Radzieckiego nowy· wkład w dzieło basadorowi A. A. Sobolewowi, kom·
pania honorowa W. P. oddała honory
utrwalenia światowego pokoju.
W wytycZ<>nym sobie przez Pana wojskowe przy dźwiękach hymnu na
zadaniu dalszego pogłębienia dobro-, rodowego ZSRR - w chwili odjazdu
są.sie<Wkich i przyjaznych sitosunków pana ambasadora S<>bolewa odegra·
między Rzeczpospolitą. Polską i Związ . ny został polski hymn narodowy.

w1·elk1·e straty
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loga jed.nego1 rz: odd'Ziałów postano- dy Józef Sliwliainy, deklaa:ując w iv;>iła wyk0111ać części kotłowe i iinne
wartości 112 tys. el.

·Następnie
został p1·zyjęty

I

h·u I •I

o g •• f a b r y k

WARSZAWA (PAP). - Nieustannie potęguje się fa.la zobowią-, działów swą ponadplalllową produzań produkcyjnych, podejmowanych dla u~enia święta 1 Maja. keją prrz;ysporzy gospodairce na.rodo.
Załog>i wielu zakładów pracy wcielają w czyn hasło wzmeyi:enia wej 356 tys. zł.
·X·
·t·
walki o zwycięska rea.Jiiza-0ję Planu 6-letniego i o trwały pokój na
Ozyn 1-M.a!jowy rmłog[ Zakładów
świecie. Głęboki Pa.tri<Jtyr.GID i o<ldainie sprawie budowy socjaliq;mu
bija z każdego zobow.iązania, którymi robotnicy czczą święto mię- Budowy M.aszy;n Elek<Urycrmych w
GLłWICACH pr.zedstaiwii.a wartość
dzy~arodowej solidarności. pracujących w wafoe o pokój i postęp.
„U- 377 tys. zł. M. :iin. robotnicy wydrzia
370 ton rudy
Pierw ize w WOJ.
I-majowe nie- moonimy narod()wy front walki o lu mechairuicznego p:ostalllowli'1i tiaik
aiby
wyda.jność pracy,
zwiększyć
me pokó.j i Plan 6-letni" przemy.
które

zawdzięczamy

możliwość

!:!!!!:!.

odpow1·ada1·ą

R?',eczy.pospo-liteJ

. PEKIN (PAP) - W komunikacie ły przeszło 2.lllO nieprzyjacielskich
naczelnego dowództwa koreańskiej :i;ołnierzy i oficerów. Wzit.to również
armii ludowej z dnia 26 maTca, ogło jeńców.
stwierdza się,
śc':isłej wSpółpra~y mię_dzy .naszy~i szonym w Phenianie
* • *
krajami stanowić będzi~. mewątph- że wojska ludowe wi·az z ochotnikaPrezydium Zgromadzenia Naa:odowie poważ.ny wkład w <izieło za~ew: mi chińskimi kontynuują na w.szystnienia międzynarodowego pokOJU i kich odcinkach frontu zaciekłe walki weg-o Koreańskiej Republiki Ludowoz nieprzyjacielem, zadadąe mu wiei Demokratycznej odznaczyl.o Orderem
.
•
bezpieczeństwa.
Sztandaru Państwowego I-go s'opPozwoli Pa.n, Pa.me Pre~y~enc;e, kie straty.
24 ma.rea w rejonie Seulu o<ldzia- nia wiceministrów spraw wewnętrzwyrazić nadzieję, że w mOJeJ d"ZJałalnośei jaiko ambasadora _nad.zwy- ły armii lu•fowej w walce z desan- nych - Cza I- S•t i Ten Syn Nera za
ezajnego i pełnomoene~o Zw1ą~ku. _So 1 tarni spadocbro:"!owymi nieprzyjaeie- wyjątkowe zasługi i odwa.::'.ę w orga
ojalistyeznych Republik Radmeck1ch la na północ o.d Seulu zabiły i zrani- J nizowaniu ruchu .P,arty~n~kiego

między Związkiem Socjalistycznycl~
Republik Radzieckich i Rzeczpospoll
ta Polska. Zacieśnienie przyjaźni i

za

wręc:aniu

~sp?~r~ca ~:~a=~~=~t~~~~~afue~o~a;~~~

1
między Rzeczpospolitą Po s -ą 1. wiąz
RaRepu~h~
kiem Socjalistycz.nych
dzi. eckich rozwiJ"a się pomyslme ku

współpracy"·

jednocześnie jedną głÓWllyc_h rękoj

elementy o
Pracownicy innego

oddziału wbowiązali Slię wykonać polerki i stoły pochylne o wart.ości pon.ad 63
tys. rtl., orarz zaoszczędzić 3 tys. zł.

romnie prrz;ez użycie do produkcji
materiałów wybrakowail!ych. Zaloga odde:iału odlewów postanowiła
z.aoszcu.ędzić przy różnych pracach
prze·zło 59 tys. zl
.,'łlyprodukujemy ponad plan 600
ton stali. 100 ton surówki. 100 ton
wyrobów walcowanych - roo.;e;czędzimy 412.700 7..ł." - takie rrobow:ą
zania padały rz; trybuny w wielkiej
hali kotłowni huty „ZAWIERCIE".
Ucrz.ucia robotników. podejmując.nb
zobowiązania wyraził Marcin 1\IIarkie1Nicz, mćwiac: „To dla uczw~nia
naszego święta; dla. wzmocnien a siły gospodarczej naszej ojczyzny,
która jest silnym ogniwem potężne
go obozu pokoju".
·=-·
,,
·::·
Pod hasłem: „Więcej rudy dla to
warzyszy pracy - metalowców, ini
cjatorów ogólnonarodowego czynu
1-ma~owego", - górnicy sześciu ko
palń rudy że1arzinej posta:nowifili do
dntla 1 maja wydobyć ponad plan
600 ton rudy surowej i \vyprodu-

I

*

w kw:ietmu rb. naprawy powlie:rzonych sobie maszyn o
wydobycie 10 - 1'5 dni. Preynie&ie to 211 tys.
mieniu swojego
w kwiietniu ·br. 5 ton irudy surowej ta. OSll.CrlędnośoL
~·
ponad plan.
*
·•·
pracy w
W w.i.elu zakładach
SZC~NIE odbyły się masowe
*
rz;ebmmia, na których zał.o~ JPO<i.ję
CHORZOWSKICH ły cenne wbowlą~a. M. iJIJ.. zało
W e.akładach
zobowiązani-a dla U<YLcrzen!ia śwó.ęta
ga budowy szpitala, w opairciu o zo
1 Mada podjęło 38 zes.połów pr<>duk bowiązalll:ia poszozególnych brygad,
cyjnych. M. :in. załoga jednego z wy p(>stanowRa skrócić teirmiJn budowy
o 28 dni.
przyspieszyć

rzespołu

·1

Sukces
kolejarzy
francuskich

strajkujących

PARYŻ <PAP). -

Stracrk 434
kolejarzy fran<,'USlticb za
kończył się sukcesem. Rząd zmu
SZODY był podwyższyć płaee koleja.rzy.
„L'H•1manite" w artykule pt.
„Pierwszy cios" stwierdza, ze
tysięcy

rząd

muSliał

skaipiitul<YW'ać

pod

nacisiciem strajkujących. Dziennik podkreśla, że podwyżka płac
nie jest wysta.rcrodąca wobe<:
kuSllil;ów utmym'cllnia.
~
Stainow!i ona jednak sukces st.t'Blj
kujących.

W KRAKOWIE* aipel metail.owców
Pruszkowa pierwsrza podjęła oołoga
Zakładów Wytwórczych Maiteriałów
Elektrotechnk'Znych. Pracownicy je
dnego e: działów zobowó.ązaili się systematycznii.e przekraCEZJać uzyskiiwa
ne dotychCZJas normy taik:, aby śred
nia wyda•jność pracy całego odde;iału wynosiła 160 proc. nor.my. Pracownicy mura sp:rrzedaiży 1ZObow.iąq.a
li Sii.ę przez usprarwntlenie ro~rowa
dzanria gotowej pr<>dukcti.i ITTVoln:ić
środki obrotowe wartości 1 miliona

I

rz;ł.

*

*

*
podjęła aNa Wybrzeżu pierw~
PORTU
młog-a
pel Pruszkowa
GDY~SKIEGO,

Ła.mna

suma

<>Srl;..

. czędności, UZY&kooa. P1'ZeCl ?Jaiłogę W
czyntle 1-matiowwn tmz:ek:rocrz.y 23lł
tys. rU.

„.

ww~

p

il_

poiw:roeie z ~ .,, ro- ehlL •. Nasi synowie, w.alcząey w Ko1842 Ka.rol Didlrens pisał: rei, nie mogą się nawet :posrhczycić,
wJt,e stó ra..,,y zdarzyło mi się prowa· że oddają życie za ojczyznę".

r ku

4isić następującą rozmowę:

może oszuści nie słyszą
przekleństw żołnierzy, płaczu matek ? Cóż
im zależy na prc>stych ludziach Amery'lci? Ale zbrodniarzy zaczęli demaskować ludzie dobrze usytuowani, lu

A

No czy-Z to nie hańba, że taki
ezłowiek, ja:k p81!l X, najniegodziw•YJni. najnikczemniejszymi spose>bam zbija wielki majątek i, mimo popel!ni<>nych przezeń przestępstw, wasi
obywaitele tolerują. go i popierają.?
Przecież
on narusza porzą.delk publi.emry!
- Tak jest, proszę pana.
- Przecież to notoryczny kłamca.I
- Ta:k jest, p!ro-szę pana. .
- Przecież go bito, chłostano, tłU-

dzie „z nazwiskiem". Senator Came
mówi: „27 czerwca roku ubiegłego
prezydent USA dokooał wierkiego
kroku w kierunku ustanowienia dyk·
tatuxy wojskowej - wydał rozkaz
wysłania naszych wojsk
do Korei,
nie ezekając na zgodę Kongresu".
Senator Watkins oświadczył: „Jeśli po
zwoli się prezydentowi bez zgody Kon
gresu wysyłać woj,&ka do Europy, to
pewnego pięknego po,r anka dowiemy
się, że
zostaliśmy
wciągnięc.i
do
wojny totalnej". Były poseł U SA
w Portugalii, Poll, pisze: ,,Wypowia
dam się za pokojem, za niemies:1.aniem się d-0 cudzych spraw; w szcze
gólności jestem
przeciwny próbom
narzucania innym narodom amerykańskich idei i obyczajów. Czy znajdzie się dziś choćby jeden człowiek,
niepozbawiony odrobiny
zdrowego
rozsądku, który by nie uważał, że woj
na z Rosją oznacza wzajemne zniszczenie i zagładę?... Nie wiem, jak w
Rosji. ale obecnie w Stanach Zjednoczonych, każdy kto ośmiela się
twierdzić , że kompromis jest lepszy
niż najlepszy
wynik jakiejkolwiek
ewentualnej wojny, staje się przedmiotem napaści i prześladowań ze
strony ludzi, którzy zasiadają w ~n
stytucjach państwowych i wiedzą, że
im osobiście nic nie grozi". Senator
Dempsey pisze: „Gdybyśmy zaC'bowa
li choć jedną uncję mózgu 1 odwołal.i
byśrny do kraju naszą armię, naszą
marynarkę i naszych szpiegów. Po·
zwoli}.ibyśmy
biednym narodom innych krajów decyd{)Wać, jak mają

ezono!
Tak: jest, proszę pana.
Jest on bezecnym, niego-Onym,
lllOl'Jptl.stnym indywiduum!
- Tak jest, proszę pana.
- Powiedzcie mi, na Boga, na
ez,.m. więc polegają jego zasługi'!
- RozUllllie pam, to jest e-.:1łowiek
wrotny".
Dickens pisał, że nieuczeiw.i ludzie
,.Nowego świata" „potrafią pozłocić
9We &SZ'llStwa" i że „nicponie, któJ:ZY
powinniby zawisnąć na szubienicy.
chodzą z wysoko podniesioną głową".
· Prawnukowie bohaterów Dickensa
odziedziczyli pociąg do oszustwa. Nie
odznaczają się jednak obrotnością ich pozłota nie wprowatlzi w błąd
nawet dziecka.
Oczywiście, ,,król radia" G. Sa!now rozwodzi się nad „wielkością
prawdy", ale śpiesznie dodaje, że
„prawdę należy przyod~ać, i że na
przyo?~ranej prawdzie m-0żna dobrze
sarob1c.
Generał Mac Arthur mówi oczywi-

-

o

„miłosierdziu

Sklim", ale

chrześcija1'.1·

mówiąc to nie stara się
:nawet ukryć rąk, zbroczonych krwią
d-zieci. Oczywiście uczony p. Harold
U!rey zapewnia, że „trudno o ludzi
bardz.iej miłujących pokój, niż Ameryikanie", jednocześnie jednak proponuje z.rziucić na Moskwę bombę ato·

żyć''.

„New York Herald Tribune" zalist p. Marvina, byłego wicekonsula USA w Mukdenie. Pisze on:
„Historia obfituje w przykłady nieto
leraucji
wojowniczo
na.strojonych
wpływowych grup,
ktoce usi.towały
narzucić swa ideologię przeciws·t awia
jącej się ludiikości.. . Z czyjej to łaski
- bożej czy też h1d·z1k iej - Stany
Zjednoczone mają obecnie panować
nad światem i decydować o sposobie
życia innych naTodów ?"
Mało im popiołów i
lm"wi Korei,
sięgają po Chiny. Oczywiście starają
się pozłocić swe burzące i z.apalają
ce pigułiki: w Lake Success insceni~
zują melodramat, w którym grają
rolę „obrońC'ów spl"awiedliwośeli", a
klaka na galerii - chilijscy ministro
wie i kolumbijscy wiceministrowie hucznie ich oklaskuje. Bandyci, któ·
rzy już od pół roku znęcają się nad
mieścił

ID<>Wą..

Należałoby sądzić,

że porażiki wy-

W<lłaja wśród

nich pewne otrzeźwie
nie. Ale nie, nie opąmiętali się. Tyle tyl1•o, że zwykłe groźby przeplata
ją ńiezwykłymi sikargami.
Biadają:
„Straeiłiśmy Chiny. Tracimy Koreę,

Możemy stracić całą Azję". Zarówn~

ieh g'ka;rgi, jalk che~pliwe dkrzyki
~kazają na poważny stan choroby
mnysłowej. Korea nigdy nie była
amerykańska: CMny nigdy nie należały do Ameryiki. Azja to nie cotta~e
w pobliżn Waszyngtonu, to nie szpil·
ka w mwacie p. Trumana. Nie moż
na utracić cudzego mienia. Można za

stracić własrną głowę. Przyłapano
ieh na oszustwie, wymierzono chłostę

to

"' óczach wszystkich. Mimo to w dall!IZ:V"ńl ciągu zadzierają, nosa i roją o
DA:lwych zbrodniach.
nies·zczęsną ltoreą, zaklinają się, że
Tell 2lołnierze, którzy zaznalii niedo- agresorami są nie oni, lecz Koreań
fi, przeklinają tych niezręcznych czycy. Aferzyści, którzy przywła
oszustów. Korespondent agencji ,,Uni szczyli sobie wielką wyspę chińską. i
ted Press" donosi z Kcwei: „W oczach którzy niexaz zrz.ucali bamby na
n.fektórych żołnierzy ukazały się łzy ziemię chińsiką, udają Bogu ducha
na wieść, że Komisja Polityezna ONZ winnych: biedme am~rykańskie owie
uznała komunistów chiń~kich za agre czki sp-0kojnie pasły S'ię nad rz~ką
l!O'l'Ów. żołnierzom tym wydaje się, Jalu, kiedy napadł na nie zły, chiń
ł.e przeżywają. niekończący się kosz.· sk.i wilk. Wyobrażam sobie, jaik śmie
marny sen.
ją się chilijscy ministrowie i kolum
ł ·
· 'd "olmierzy bijscy wicemini~O<wie z rezolucj,i,
. -&J'll~ wywo u~e. ~sro
z. '
na które głosują.
ginew i rozdraiime:me. Gmew ten
skierowany j.Mt przeciwko „p-0lit~kie
_Amerykańsiki generał ~'DOOllllel, do
:rorn". To słowo obecnie żo~ierze czę wodca esika.dry bombo;wcow, domaga
sto powta;rzają.„ Grożą: „Poczekaj- si~, z.r~uce~1a . bs>mb atlomow~h na
eie. aź wrócimy dQ domu. Ci pol1ity-1 c~mskie miasta. Szef sztabu sił. l~
lcierzy umieją tylko konfer-01Wać i po mc~yc~, gen. Van?enberg, usił1;1Je
wtarzać w kółko: „My nie ·01puścimJ'.1 l~giczme, motywowac ap_etY_t ludo".ler
Korei". Dlaczego nie prz.yjadą. tu 1 cow: „1'..~łnoena Korea me Jest ob1~k
nie powtórza tego słowa ,,my" tutaj, I tern dosc cennrm dla stoso:wa:r;iia
w Koreii '1" bomby aoomoweJ. Bomba ta moze Jed
· ·
nak wywołać duży efekt,' jeśli użyje
Prócz. żołnierzy ~abieraj~. głos pro się jej w Chinach. I w ogóle muszę
ści, ludzie A~ei;yki. i:o~IJam . tych, powiedzieć, że be>mba atomo.wa nada
ktorycb oszusc1 o~reslaJą . mian~~ je się do stosowamia wszędzie, z wy„cze:rwon~ch", mówię . o naJbardZ.ieJ jątkiem tak nierozwiniętych krajów,
prawomyslnyeh, gło·SUJących na Tru- jak Korea".
·
mana ezy na Dewev'a. KOTespe>ndent
N . .i
. .
k ń
'i
Ais • t J · p
. " ogłosił
aJWIC oezmeJ &mery a scy geinera
age~CJ
" oci.a e . r~:trze. łowie uważają się za wysoce roz.wi·
wywia~d z P· Stillw~ll.
. oreJ
, .J niętych; w rzeczyw.istości zaś na wtisynow1e słu:i:ą w piec_hocie. morsllo.eJ, dok Mac Arthura O'Dcmnella c-;;y
a trzej in;ni s.ą rezerw;staml. I\Stił}- też Vandenberga, 'najgoirszy ludożer
wel.l pow1edz1ał~; •:Nie staTaJCle s~ę ca z Aa:chipeiagu Salomooa poczuje
mme pTzedstaWic, Jako maitkę-patr10 .
.
•
flke. Moi synowie idą do wojgk.a nie slę meswoJo.
dlatego, że to pochwalam. Zmusza
Ieh spory między sobą - to k!ót. się ich do tego, a ja nie mogę temu nie bandytów: spierają. się o to,
przeszkodzić. Nie powiedziałabym nic, gdzie łatwiej grabić. Jedni senato!rogdyby trzeba było bronić ojczyzny. wie upatrzyli sobie A:1.ję; utrzymują,
Ale ta awantt'llra w Korrei wydaje mi że należy mliszczyć miasta Maindżu
się bez,gen.s owna". Dz,i e,nnik „Ameri- rii, przerzucić najmitów Czaing Kaieaii1 News" zamieścił list czytelniczki szeka) na kontyinent, wskil:zesić samuP. Jones, która pyta: „Dlaczego Tru- rajów. Jeśli zaś iin:ni senatOO"zy sprze
man nie zetrze ze swej twairzy &zitucz ciwiają się, to jedynie dlatego, że
nego uśmiechu? Miliony ludzi nie pragną U1prawiać z,bójeetki procedeT
mają specjalnych powodów do uśmie na traktach Europy. ,

I
I

w. ·

n

.

Ilia Erenburg

Pain Truman mówi obec.nie o Eu.ro
pie ze . szczególną czułoś?'ią: bledn_ą
od niej nawet ci EuropeJczycy, kt?rych nikt nie posądzi o s~1pa~i~
dla „czerwonych". Organ wielkie~
burżuazji francusikiej ,,Le Monde" pl
sze: „ W razie wybuehu wojny świa·
towej, Europa sta.n ie się . nową Ko·
reą.". Bandyci nie kryją. się ze. SW"{mi zamiarami: senaitor-repubhka.mn
Milekin.s mówi: „Na wypadek wojny
pl'zeciwko Rt)sji, ośrodki przemysło ·
we Europy powinny być zburzone.
Se~ator·demokrata Fullbright dodaje: „Pomożemy Europejczykom, niszcząc ich miasta".
Na pierwszej sesj.j światowej ~~
dy Pokoju przemawiali przedstawicie
le narodu niemieckiego. Byli wśród
nich zar~wno delegaci N~emiec Wschod
nich iak i Zachodmch. Wszyscy
zap:wniali, że Niemcy nie chcą si_ę
bić an.i za Krnppa, ani za gen. Sp·eldla, ani za' Trumaina.
Na kogóż więc liczą zaciekli c;szuści?

w czasach mojej
na pewnej rozprawie
sądowej w Paryżu. J(rzed sądem stał
czł-0wiek,
który poderżnął gardło
dziewczynie. aby odziedziczyć po niej
spadek. Oskarżony bądź odpowiadał
na pytania przewodniczącego z cyniz
mem :i zupełnie logicznie,
bądź
Dawno temu,

młodości, byłem

też wydawał nieartykułowane dź~ę

ciowyeh, ze wszystkich włóczęgów,
awanturników, pędziwiatrów. „Pomo
że nam nędza. Nędza to najlepszy
agent werbunkowy - mówi senator
J olmson. - Zamiast na<Szych mło
dzief1ców, będ:1.ierny mogli wystawić
milion cudioziemców". Senator Lodge nie zadowala się jednym milio·
uern chciałbv zwm·bować 2 miliony
cudz'oziemców, g<>towych zginąć za
nikczemnych osz.ustów
Zroznmieli, co oznacz.a.ją oklaski i
gwizdy, którymi pe>wita.no w EUl'opie gen. Eisenhowera. Wiedzą, że
oklaskiwali go przyszli intendenci,
maruderzy i dez0rterzy. Wiedzą, że
gwizdali przyszli żoJ·nierze. Nie bardzo licza na armie swych „sojuszników". \.Viedzą. że - a.n i Anglicy, ani
Francuzi, aini Włos,i nle zechcą ginąć,
by świato,vi oszuści zdobyli pa.nowa
nie. Z nadzieją pattt,ą na Niemcy Za
chodnie Chc!J, zebTać to, co posiał
Hitler. Szukają sojuszn.ików wśi·ód
esesowskich podpalaci,y, wśród ges·t a
powców, wśiród obsługi i>ieców Oświę
cimia i Majdanka. Nowy fuehxer. nie
jaki Paul Egon Liith, oświadczył nie
dawno we Frankfuroie: „Amerykanie
;;apewnią nam zwycięstwo. Z ich po·
mocą przyw1·ócimy
hott1)r wojskom
esesowskim". Teg·o rodzaju komple·
menty nie odpowiadają. ame:r~r.kań
skim agentom werbunkowym. Senator Johnson wolałby, aby Paul Egon
Liitb powiedział: .. Z&pewnimy zwycięstwo Amerykanóin.
Z naszą pomocą wojska Mae Arthura odzyskają
swój honor".

k.i, śo,iewał. Jeden z rzecz ozna wcow
wydal opińię, że zbrodniarz jest wariatem, inny, że jest symul~nte;m.
Wreszcie przewodniczący stracił c1er
pliwoś6 i krzyknął: ,.Proszę się zachowywać konsekwentnie. Albo jeste
ście wariatem, albo po pr-0stu mo:i:Chcą zniszczyć Chiny, kraj i>rastadercą". Oszuści, których opisuje Direj kultury, oforzymi naród, który
ckens, byli po prostu oszustami. ~~~ zbudził się z długotrwałego od1·ętwie
na ich było postraszyć, przemowie nia i obronie buduje nowe życie.
im do rozsądku. Ludzi, którzy na- Chcą zmieść z powierzchni ziemi mia
wołują obecnie do wojny, nie mo0na
sta europejskie. Cóż to dla nich
bynajmniej zaliczyć do kategodi psy RzyIJ), Paryż, Londyn, zabytki, muchicznie nonnalnych: są to jednocze zea, księgozbiory. cóż dla nich ge·
śnie i mordercy i obłąkani. Na próż
nmsz narodu? Zamierzają się o-ni
no ::;enator l:>empsey szuka uncji móz na Moskwę - prastarą i młodą.
gu panowie ci mają to:ny złota i za
Czyż ludzko·ŚĆ dt)pu{lci do sbraszlipa~y uranu, ale mózgu w ich gło
wach nie z,najdziecie.
Pytam się, jaikiz to Etiropejev.y>k
wy;rzeknie się tej wielkodusznej }l'>mocy? Przecież. pomogą Paryżanom
obrócić Paryż w perzynę i uratują.
Rzymian, niszcząc Rzym.
Im donośniej rozlegają się głosy
uczciwych ludzi, tym zuchwal~i sotaGdy :klrye,ys żywnościowy w Jugoją się oszuści . Narody pragną poko- sławii przybrał rozmiary ka,tastroju. I oto ukaznlje się Irving Brown, falne, Tito zwrócił się do Trumana
któr:v oświadcza: ,,Nie powinniśmy o „pomoc" w dostarczeniu żywności
ogra'.uiezać się jedynie do myśli o za sumę 50 mil1onów dqlarów, co na
obronie - chcemy wyzwolić ma.sy od wet według tiit<>ws:kieh źródeł statySO\vieckiego ducha". Prości ludzie stycznych wystairczy zaleqwie na zawszystlcich krajów chcą budować d·?- spokojenie połowy istotnych potrzeb.
my, sadzić drzewa, wychowywać dz1e
Faszystowska. i:>rasa Tito tłmma
ci. I oto występuje pan Stassen, któ- c:1.yła tę katastrofę a1n·owizacy)ną
ry proponuje wysłać do Związku Ra Jugosławii „wyjątk&wą suszą ubie-.
dzieckiego i do lm"ajów demokracji. ~u o-lego lata". Innego jednak zdania
dowej grupę dywersantów. 500 miho była reakeyjna prasa zacOOdnio-euro
nów ludzi d0<maga się zakazu broni pejs.ka..
atomowej. I oto z domów Nevady leAngiemki „Times" poda.je, ze „na
cą ramy okienne. To bandyci-recydy- wiosnę 1950 ~ku, gdy nie było jewiści sp-rawdzają działanie bomby s.zcze mowy 0 suszy, obszar zasiewów
atomowej.
w Jugosławii rzadko p.rookra.ezał trzy
Debatują nad k-westią pow.!*leel:mej piąte ogólnej powierzchni po.cl 7.lRsłu:bby we>j.sikowej, ale o wiele chęt- siew". W dalszym dąog11 dziiennik
niej myślą. o ko:szaxach Europy: wo- dodaje, że ,,brak towarów w sklelą obcych landsknechtów od wła- pach wiej~kieh jalk też niepopula;rsnych rekrutów. Mają już prz~ie~ r.ość i krz.ywd~ące waruonlki sp1:zedaswoje tradycje: dopók:.i nie. przewali ży większej części proouktów pailburza pod Verdun czy Stahn.g!l'.'adem, stwu, odstręcz.ają chłopów od pre>dustoją skromnie na uboczu, . a na sce- kowania większej ilości z.bóż.
nie ukazują. się na pięć mmut przed
„Neue Ziiric11er Zeitung" z. 23 lirozpoczęciem konferencji pokojowej . stopa.da podaje, że „brak wsz.e1kiej
Do Korei &prowadzili Angli>ków i podniety i jakiejtk<>lwiek atrakcji poTurków, Greków i Frainouzów, ścią- budzaję.cej do dootarczenia kontyngają Kolumbijczyików,. werbują H?- gentów prowadz..i do bojko·t u ...". To
lendrów, domagają się przysła:ma sa'l'!m i>ismo stwierdz·a dalej: „PoChilijcz'Y'ków. Kupują nie tylko nraJil, such!l w lecie 1950 roku nie była ka
kauczuk, miedź - kupują hu'L'tem lu- tastrofą, która pirzesz.kodzifa .zaido-·
dz.i.
.
walającemu i·ozwojowi, on.a tylko uSenator Johr.sOill proponuje ntwo- 1jawnił:i d~tąd ubywainy, prawdziwy

kosztów

WARSZAWA (PAP).
Rośnie
!iczba
pomysłów
racjonalizatorskich, zgłaS?..anych przez pracowników gospodarrki narodowej. Wynalazki
robotnicze stosowane ~
wszystkich gałęziach przemy·słu i
transportu

zwiększając wydajność

Obecnie zdeądował się otwony6
usta prze c i ętny Amerykanin. Cokolwi~ by o nim powiedzieć, nie jest to
człowiek zły ani podły.
Ma swoje
słabości jak każdy inny. Jeiro kr<>t
ka historia czyni go często niepodob
nym do mie:Szkań ca Europy. Ale ma
on swój rozum, ma nie uncję, leez
dostateczną ilość mózgu, długo medytował, ale
zaczyna rozumieć, że
oszuśd zagrażają zni szczeniem jego
domu, jego rodziny, jego Ameryki.
Pierwsza se~ja światowej Rady Po
koju przyjęła waimą uchwałę; <>dwołała się do narodów, aby ujęły w swe
ręce sprawę obrony miast. w.si, dzieci. Orędownicy pokoju chodzić będą
od domu do domu. od wsi do wsi.
Pod Apelem niekońc zące się kolumny
naz wisk. Prości ludzie całego świata
żądają:
„Niech spotkają się, niech
się porozumieją,
niech zawrą pakt
pokoju. Dość już nocy pełnych l~kt.t.
Swymi cierpieniami 1udz1rnść zdonyta
prawo do pokoju". Wiem, · że oszuśei
będą o s zukiwać. Bez teg<> życie nie
jest dla nich życiem. B!:dą mylić kar
ty, będą kłamnć. będą · się wykręcać.
Ale będą zmuszeni do odpowiedzi.
Zmusi się ich, aby powiedzieli wprost
czego chcą - porozumienia czy katastrofy.
Były dyplomata
amerykai1s:ki p.
Poll mówiąc, że w Stanach Zjednoczo
nyeh prowadzi się obecnie nagonkę
przeciw każdemu, kto przekłada rokowania, potozumienie, pokój nad
wojnę, zapytuje: jak to wygląda VI
Rosji. Z ręką na sercu mogę mu odpowiedzieć. że w naszym kraju ni'tł
ma ani jednego mężczyzny, ani jednej kohiety, pragnących wojny. Rada Najwyższa przyjęła ustawę o
obronie pokoju - w ten SpQs&b wyraziła wolę całego naszego narodu.
W Paryżu, w Pałacu Różowym, przed
stawicie! narodu radzieckiego przema.
wia w języku silnego i miłującego
pokój narodu, który nienaw.idzi wojny.
Czyż garstka szaleńców i !:brodnia
rzy zdoła p-rzemóc ludzkość? Nigdy,
przenigdy!

Tito zwrócił sie o ,,pomoe" do
'.l'rumana i apel jego zastał „łaska..
wie" uwzględuiony. Na komisji zap:1·anicz11ej senatu generał Bradley
pe>parł stanowisko Tmma,na,
motywując, że „będzie to z korzyścią dla
militarnego położenia Stanów Zjednoczonych". Najszczerzej i bez ogródek określił ten interes senator Locas. Jego zdaniem ,,pomoc" dla Juge
sławii będzie bardzo dobrą transakcją skoro utrzymanie
jednej dy.
wizji amerykańskiej kosztuje pr.ze.
szło 170 milionów dolarów, ,,a tu za
38 milionów otrzyma się 32 dywiz;je
jugosłowiańskie".

To jeszcze nie wszystko. Jak podaje „United Press" z listopada
1950 r„ rząd Tito zawarł układ z
firmą „Phillips B~·other.s Chemicals
!'Ile.", który przewiduje dostawę w
r. 1951 ołowiu, miedzi, chromu wartości 20 mil. dolarów. Należność z.a
te surowce strategiczne będzie zablokf>wana, tak jak to się zwykle dzie..
je w transakcjach marshallowskich.
Wreszcie Tito zobowią.zał się wypła.
cić skarbowi amerykańskiemu 17 mil.
dolarów tytułem odszkodowania za
upaństwowienie tych z.aikładów przemysłoVv-ych, które miały kapitał ame
rykański oraz
uznał przedwojenne
długi k1rólest\va
Jugosławii
wobec
Ameryki w wysokości 38 i pół miliona dolarów.
Za ztlradę Tito, za jego sł'UŻalczośe
wobec amerykań&ko - hitlerowski(lg&
imperializmu narody Jugosławii pła.
cą straszną ceną: głodu, ruiny ·g4'>spodarczej 'ktraju
niezawisłości narodowej.
K. L.

1.800 ton w1:gla
bowiązali się zaoszczędzić w :roka
bieżącym 190 ton węgla i W.?ywajll

palaczy kotłowych ZPDz im. Głażew
skiego do współzawodnielwa.

łogi kotłowni.
Załoga kotłowni

uzyskały

usprawniając

lub podnosząc dzięki pomysłom racjonalizatorskim
produkcji pozwalają . poważ również żagańskie Zakłady Przemynie obniżyć koszty własne zakła słu Bawełnianego. Pracownicy tych
dów.
zakładów ob. ob. Leopold Rudolf i
M. in. racjonalizatorzy fabryki Anton.i Lisiewicz . przebudowali bez
„ZASTAL" w Zielonej Górz.e ob. użyteczn~
dotychczas 2 nawijarki
ob. Szary i Lucow wykonali maszy w ten sposób, że mogą one obecnie
nę, srużąeą do automatycznego ma być zastosowane w nrodukcD.
pracy,

sta;n jugosł-Owiańskiej gospoda1•ki narodowej".
Br~ki na ryinku żywnościowym Ju~·o.•ławi1, wynikające z
grabieżcze.i
p-0lityki titowskiej kliki, istnieją
już od da:vma. Mimo to Tito el;:s'Portuje duże ilości zbóż kosztem głodu
jącej ludności. Rozpiętość między ce
naJni arty;kułów żywnościowych na
ry;ntku wewnętrznym Jugo sławii i cenami, po których sprzedawane są
za granicą, ujawnia całą zbrodnicwść titowskiej polityki w-0bec naro
du. Gdy np. w Zache>dnich Niemczooh za kilogram kukUtrydzy Jugosławia dostaje 4 dinary, to w Jugosławii cena kuJknrydzy dochodzi do
40 dinarów z.a ki1ogram. Jugosławia
spre.edaje Włoch-0m cuki91• w cetllie
6,5 dłnara za kg, kilogram cukru w
k1raju ko;sztuje„. 500 di'n arów.
Socjaldemokratyczna pra,s a zachodnia zachłystuje się z zachwytów
nad polityką Tito, ponieważ na odcinlm wiejs.k im „obeszło sie bez niepotrzebnej walki klasowej". W rzeczywistości bogaci chłopi,
podpora
reżillllu Tito, opanowali spółdzielnie
produkcyjne, kol'zy.stając z wszelkich udogodnień, a biedota wiejska
jest w dalszym ciągu wyzyskiwana
przez kułaka, jak „za dawnych dobrych czasów". Już w ·rolm 1949 w
okręgu WQjewodina np.
50 proc.
członków spółdzielni
produkcyjnych
- to kułacy. W rezultacie biedni
chłopi, mimo
drakońslkich
represji
2'birów Rainkowicza, opuszczają. masowo kułackie spółdzielnie. Wiele
staeji maszynowo - trakt<>1,owych ulegfo likwidacji, a illlwentarz przeję
li bogaci ehłopi.

zaoszczędzą

!owania desek. Zastosowanie jej w
Produkcji pozwoliło skięrować do
innej pracy 18 robotników.
Oszczędność roczna uzyskana dzię
ki temu pomysłowi wynosi 8 milio
nów zł.
oszczędnośct

ciężki

Apel palaczy elektrowni „Szombier
ki" i Zakładów Przemysłu Bawełnia
nego im. Stalina, wzywających do
współzawodnictwa
w
oszczę'dzaniu
węgla, podejmują wciąż nowe za-

produkcji

Poważne

tak długie, tak sławne życie. •
w zaciężnych ż<>łnie
oszustów, o któr':1cla

pr z ei s toczyć się
rzy w służbie
pisał Dickens.

Palacze ZPB im. Kunickiego

obniżki

własnych

wej rzezii, .do z.niszczenia <>woców p:ra
cy i twórczości całych wieków, do za
glady milionów dzieci? Nigdy, przenigdy - odpowiadają nal'Ody. Słowo
„przenigdy" obiega cały świat. W s tę
puje do robotniczych domów Paryża,
przelatuje nad stepami Argentyny,
szumi . nad gniewnymi Chinami, roz·
lega s.ię w każdym domu J:adzieckim,
wznosi się do amerykańskich drapa·
czy chmu r ; hutnicy Detroit ·i Pittsburg·a, studenci Bost-011u, farmerzy
Nebraski, Murzyni Missisipi, boleją
ce matki, skrzywdzeni starcy, naiwni
młodzieńcy,
wszyscy powtarzają:
„Nigdy, przenigdy.., Przy s złego histo
ryka zastanowi niezwylde szybki
wzrost ruchu pokoju w końcn piąte
go i na początku szóstego d z iesię c io
lecia XX wieku. Ujrzy, jak idee przo
dujących ludzi przei staczają się w
niezmożona s;iłe w sercach i świa·
dom-ości
'narodów. Jeszcze pned
dwoma laty wysługujące się oszustom gazety mogły pominąć milczeniem Kongres w Paryżu. Na sesji
światowej Rady Pokoju widzieliśmy
setki dz,i ennikarzy, reprezentuj~cych
nie tylko ucz.ciwe, lecz i świadomie
nieu~zciwe gazety. Uchwaly Zgroma
dzenia Narodów napawają lękiem
oszustów. Obliczają oni na głos, ilu
żoł-nierzy magą zn1-0bilizować. po cichu zaś liczą, ilu jest obrońców poko.itt na świecie.
·
żadni krwi oszufoi
sami musieli
przyznać, że Azja nie jest już dla
nich oparciem; doprowadziii do tego, że przeciwko nim są nawet ci po
litycy, którzy przeszli przez trudną
szkołę zależności i milczenia.
Równiei w Europie niewielu pozostało im
zwolenników: pozłacame męty, z których nie sklecisz nawet dżie·siątka
batalionów karnych. Od dawna już
oburzeniem g01reje serce Francji, od
dawna rozlega się gniewny g·łos luciu
wfoskiego. Teraz już przeciwko osztt
stom występują ludzie dobrze usy·
tuowani, utytuhiwani. „Niech sobie
rzucają bomby na dzikich pustyniach
dzikiej Nevady, a nie tu, gdzie każ
dy skrawek ziemi jest uprawiany,
gdzie każdy dom ,iest pomnikiem" tak mówi obecnie francus1ki bourgeois. Anglicy długo się wahali, ale
i ooi nie wytrzym~li; coraz głośniej
mówią, że ,_ naród__niE'._~po_oo. przeżył

ZA ZDRADll;· TITO
narody Jugosławii . płacą głodeID

racjonalizatorskie

źródłem

_I

rzyć legię cudzi>Ziems.ką, J:ekrutującą
sie ze ws~ystkieh w-ykolejeńców ży·
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Mae Arthur

ZPW im. Bardow' skiego, zebrana na naradzie wytwórczej, po przeanalizowaniu wszystkich
możliwości, postanowiła przystąpić do
współzawodnictwa i
w 1951 r. za·
oszczędzić 896,4 ton węgla.
Jednocześnie palacze tych zakładów wzywają do współzawodnictwa w oszczę
dzaniu węgla palaczy kotłowych ZPW
im, Ossowskiego.
- „Podejmując wezwanie pa13;czy
ZPW , im. Gwardii Ludowej - p!Szą
palacze ZPW im. Barlickiego - zobowiązujemy się do końca bieżącego
roku zaoszczędzić 750 fon węgla.
Palacze kotłowni Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Kunickiego
oddziałów „A" i „B" postanowili stosując bardziej racjonalne metody spahmia zaoszczędzić 1.800 te>n węgla
w r. 1951. Do współzawodnictwa w
oszczędzaniu węgla palacze ZPR im.
Kunickiego wzywają załogę kotłowni
ZPB . im. Harnama.
Palacze ZPP im. Zubrzvckiel!o zo-

Zcałego świata
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BEYRUT. Prezydent Repub'IOd

Libańskiej przyjął mstępcę

sekr•
r.za stanu USA do spraw Bl:i'Slkiego
Wschodu i Afryki - Mac Ghee,
- RIO DE JANEIRO. W Sł<mfe
Sea,ra, w wynLku .długotrwałej SO•
szy szerzy się klęska głodu. W stanie tym wybnchła równ!ież epidemia

dżumy.

- BERLIN. W BeTlinie odbyło się
pierwsze· posiedzenie Komitetu Miee.zynarodowego dla. przygotowania
III światowego Festiwalu Młocblie
ży. Na przewodniczącego został wybra.ny E..'lrico Berlinguer.
- MOSKWA. W Moskwie !Zakoń
C'Zyły się obrady II Wszechz\'l.ią?Jko
wej narady młodych ptisany rad71ieckich, W toku obrad podda.no
gruntownej ana.lizie 335 książd5 I

I

rękopisów.
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Druga Armia Wojska Polskiego

KAROL SWIERCZE WSKI

K._eo • tt1ofuo&ć wal.czyt był ze nmq,
•«mem wokwść niewolnym ziemiom,
gdm 3ię :,-lo, sd:oie si~ walceylo kGda ta ziemu.t jest ze nmą:
ł la ros,-jsl«z, jY=4. numiąca wspóln~
chlebem.,
i • Wotnista, lejami pokryta nad Ebrem,
j tu chcć nier~ daleka,
znwsze najbliżs~ najdrożua,
gdzie krew i pot, i męka lramienMui gleba Mazowsza.
(Wiktor IP oroseyl!i'ki.
~ poematu - .,General

l

świerczewski"J

a p<>hadnie od Baligrod:d, na
N trzecim
kilometrze szosy wmo

8' sif,l skromny pomnik To tu przed
ezł,erema laty, 28 marea 1947 ró!l.."11,
zginął od akryio.bójezych kul fas.zy.t.o"Wskich niezłomny żołnierz wolnoś
ci. „El General Polac<>", który chwałą okrył i w całym świecie ro.ztSła
wił bohaterstwo polskiego żołnierz.a,

tego oddał w.szyśtkie siłf f111il.'1.W'i e
rewolu~ji, właśłtie dlatego waleitył "

szeregach partii bolszewickiej, partii
Lenina-Stalina ptzeciwko caratowiwięzieniu narodów. Walczył ramię w
klasą robotnicz\
ramię z rosyjsk ą
rozumiejąc, że tylko zwycięstwo pro
letariatu może dać wolność Polsce.
Gorąca mil'ość ojczy?n'ly i ukocha·
nie idei rewo-lucji &prawiły że w
dwadzieścia lat później Pośpieszył
on z pom-oeą zaataikowanej przez mię
dzynarodowy faszyzm Republice Hisz
pańskiej, że stanął na czele brygad
międzynarodowych, gdzie, obok synów proletariatu ró~ych narodowoś
ci, ·walczyli u boku patriot6-w hi!!z•
pańskich róvmież patrioci polscy.
FaStZ;yzm zagrażał nie cy}ko Hiaż·
panii, fa~y~ zagrażał wszystkim
ludziom miłującym wolność, sprawiedl iwość, pragnącym pO'kóju. Toteż ci,
co przelewali krew na słonecznych

rów· ojczystej ziemi, 11'idzl6li jtK rwał
się d·o walki, jak patrzył ze wzrusze
niem na najmilszą ze wszy&1'ki.ch
W liśćie do btygady im. Jar-0sla- rzek - Wisłę.
Gdy s.koficzyla 11ię wojna, ten, kt6•a Dąbrowskiego pi11ał w 1936 roku:
„...Rok temu do zi«'llli hi11zp11ńakiej, ry umiłowaniem Polski i wolności,
na której ongi~ przed wiekiem szwu odwagą i szlachetnością porywał żoł
leżerowie Kozietul~kiego i ulani Dzie nierzy do walki. uczył wojsko lud-0'll'llnowskiego tornwali drogę in\'l•azji we - Wojsko Polskie, jak stać na
Napoleona w wawozach Samo Sieny straży ojczystych granic, jak zwięk·
i ilał ulicach Saragossy, do tej z~mi szać ob:ronnm\ii Pol!!ki, jak stać . na
rok temu przybyły pierwsze grupy stra~y po-koju.
Na tragiczną wieść o jego śmierci
żohtierzt i robotnikó~• polskich, by
Serca
trttaj ramię w .-amię z bohatersl..1m ścisnęły się z bólu set•ea.
ludem hiszpa'ńskiru podjąć walkę oręż tych, z którymi walczył razem na
Hitlera i Mussoli• barykadach Rewolucji Socjalistyozn~ z faszyzmem
niego, by iycie składać za woln,ość, nej, tych, z którymi szedł do szturr.a chleb, za p.rzyszłóść Polski pracu mu na po·zycje Franco, tych, których
wiódł bojowym szlakiem II Armii do
j~eej„."
Gdy zawierucha wojelina rozszala- wolnej ojczyzny, tych, których ltczył
ła się nad światem, gdy brutalne hor jak budownć lep szą przyszłość Poldy Hitlera zakuły w nlew-0li naród ski, jak bronić sprawy narodu, s<1p0olski, gdy faszystowscy na,jeźrlźcy cjalizmu i pokoju.
Generał świcl' czewski zginął z rąk
napadli na Zwi~r.ek Radziecki, iedn..vm z rtajczynlliejszych wsp<)ltl'rgani najzacieklejszych wrogów Polski. z
zatorów Wojska Polskiego, które po- rąk faszystowskich morde1,có~, przewstałó dzięki bezpośredniemu popar- ci\vko któl'Yl11 walczył ca.Je życie był ale nie zginQht pamięć o Nim,
Stalina,
ciu Generali~simusa
Imię legendntnego generała Waltl!warszaw'>ki rob<tt11\'iełkl generał ra stało s ię sytnholem dht robotniKarol świerczewskl.
nik
byli Mu
Spehliły się marzenfa .Jego życia. ków hiil7ipańskich, któtzy
i. którzy w ćlstatnich
Mógł nm:yć najpr.ost~zą bojową dro- tak bliscy gą do Polski. Tłunrnczył żołnierwm: walkach na ulicach Barcelony zado„Nasza droga do Polski jest drogą lmmentowali wierno ść tej samej spra
,,El GeneTal
z"·ycięsbva, bo odbywamy ją w etp11r wie, za którą walczył
ciu o p<>tężnego sojusznika, w opar- Polaco" - S!Jtawie wolności i l!J).rawiedliwości, Elt>t'awie pOkoju, sprawie
eiu o państwo radzieckie".
Żolnie1·ze - Ko:5ciu szkowcy , którzy ludzkm'!ci.
Szczyci sił i jest dumny z · :i;arligorąco kochali swego generała, widzieli w nim najplękniej'lzy wzór bó· wego pntrioty, wielkieirn syna Ludo•
jownłka wolności, czfowieka o wiei- wl!j Ojczyzny na ród Pul!i!ki. iwierakim kachającym ludzi sercu, ż1nliwe jący sw~ szeregi wokół kl11!3y r<>bot~
go patriotę. Byli świadkami, jak ocie niczej, wznos~ąry futtdam~nty socjarał łzy. plynące mu po twarzy, g·dy lizmu, walcflą<'Y o pokój.
.1. K .
po 30 latach rozłąki stanął znów na

Nysą

nad

~~l • Poł!lee towarzyszyła

nież ilie<>dłączinie w hi!!:i.pańskich bojach generało·wi Świerczewskiemu.

rodżimych, pia~towskłclt.

Gdzie bM"tCami
w słońcu

7cwietnło1.oym

grała

d

Nysa st·rz.e.cł

stanąl piechur spod lubelskich
obok radziecki.ego towarzysza.

\Armia d-0 skokn nabierała tchtł.
Szykowano lodzie, pontony,
ustawi(tno działa. W gąszczu łóz
przyczaiły się czołgi sprężime,

Zmierzch na las opadl wełnistą m,g14.
W noc radośnie szept<:tla rzeka otworzyła w głąb fal.ę, po tęsknoty dfv>;

tyle wieków czekala, tyle wieków! ..•

I

O brza.~ku., na wykopie strzeleckich bruztł
stal wód~ Armii, na zachód spozieral, -:

a

vatrzący nań żołnierz rósł

do legendy -

„-

śladem

,

Wctltera.

Wzrokiem prost;ym jak

ramf.ę

;

,yzedl

ponad wodą, na tamtą stronę i zdobywał gniewną wol4 brzeg
.krzyżakami

zasieków

zjeżony.

Torował drogę wiośnie,

która mnrt·uittt bl01i
rumieniec wracając jej żywy.
Walczył, a.by nad ziemią ro,zpostrzeć mógł tUo~

podnosiła_,

I

pokój sprawiedliwych.
TADEUSZ GICGIE!t

.:........,.~~~~~--=_;.~~_::_~~-~--~~~~~~~~~-~~...:___:.......:.~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-----

I
Lipiec 1946 roku. Generał .~wiercz.einki U.elwruj11 Krzyż"mi z„sługi m.atżori/;ów
Muchów s Uu.ku., woj. łódzkie. Ich syn pe.dl w u.1'll<!e z ft1S;;}'stml'.•ki1rii zbrodniu.·
r'2:4mi.

!ków,

ta-re olucjonista
ołnierz~patrio
I
się

szerefjom · PolaP1·zypat rzm y
którzy w polskich czy rosyiskich oddzintach rodzącej się robotniczo - chłopskiej Armii C z.-r won1~j
stli w bój. by b1,onić Wielkie!!O Paźlegendarny generał Walter - Karol polach Kas!;ylii, bronili s111cY.ęścia
wolno§ci nie tylk-0 braci z nad 1%r-0 dziernika.
$w1~rczew1iki.
W szerei1ach tych ujrzymy Kon- bmnlli życia i szczęścia wszys•tGeneirał Karol. 5wierezews'lti
późniejgy.n wą,rszawskiej klasy robotniczej kich pracujących świata. Gdy odpie- stante!(o lfokossowskiego,
najleps111ych rali w płonącym Madrycie ataki fa- szeJ!o bohatera Stalin1tradu bohatera
był uosobieniem
mt)t żolniel'&kich i najświetniejszych !!zysttiwskich zbfrów, wiedzieli, że w waik o wyzwolenie Pt>lskl, . dzi,siejtradycji polskich walk wolnościo- tej chwili p.r zed zwierzęcym hitleryz srejlo Mińisłra Ohronv Narodowe1.
\V szeregach tych ·ujrzymy Karola
W1n·szawy,
l"1Ch .,za naszą i waszą wolność". mem bronią również
Całym swym bohaterskim, walecz- i\foskwy i Pa.ryża - bronią !!'\V1-'Clt Ś\\>'ierczewskiego, i:>óiniejszego l(en.en:rm życiem p~wierdził p:mwdę, że ojczyzn, swych :ro<l:dn, swych braci rata Waltera 11a polach walk w Jłiszsłużyć intere1!10m naiI'odu polskiego w ojczystym kraju. za Wi!>ł{! i War- panii, współtwórcę Armii Polskiej w
może ten tylko, kto walczy o sprawę szawę, za polHlde miatrt& i wl!lie wał- SRR, bohaterskiego dowódcę ll Ar·
postępu, o _sprawę między;narodo-we- I czyli Polacy w mi~zyna.rod~wych mil.
Powzi~ta pnez dwudziestoletniego
brygadach, oddając na his~paiiskiej
go profota1r1atu.
obronie ukochanej oj- $wierczewskiego decyzja wstąpienia
Genera.ł świe:rczeW1Ski &'°rąeo ko- zien1i życie
.., oddziaft Czerwonej Presni w grudełtał swój kraj j naród i 'Właśnie dla- czyz,n,y.
---------------------·-----------------------------

I

„

Godzianó-w na
łiO

Był to silny cios, zadan'f miejscowemu kułactwu. Chcąc uchronić
zagładą, bo
się przed ostateczną
gacze clnvycili się nowych, prze
wrotn:rch środk6w walki z biedniA
wej.
kami, usiłując odcią~nąć ód spół
niezdecydowachłopów
dzielni
G<>W
Co stworzyło tę opinię?
Dla
dziarx>Wie od dawna rozvvijała się nych, ni~uświ adotnionvch.
wyko
spółdzielczość, powstała betonia- osiągni1~cia tvch z.arnierzeń
rnia, założono svółdzielnię mle- rzystano młyn :Bachmata. dokąd
codziennie przybywały dzies-iątki
kółka rolni
zakładano
czarską,
miejscowych i okolicznych chło
mówiono
cze itp. O Godzianowie
zawsze, że mieszkają tu światli, pów. Raczono ich tam. najplugarozumieją· wszymi plotlrntni i oszczerstwami
uświiadomieni chłopi,
cy doskonale ideę v\ii.ejskiej spół na Polskę Ludową i or~anizującą
ptodukcyj11ą. Sht
dzielczości. 'l'wierdzac tak, miano się spółdzielnię
także shry chór
celt>\N-1
temu
'ł
ż.
jednak na myśli tylko kilku boga
„elitę"
skupiający
czy: właściciela młyna .Jerzego kościelny,
Bachntllta, bogaczy .Józefa Petry- kułacką , służył cały ogromny apa
ftowskiego, Edwarda Białkowskie rat familijno- kw11oterskich st~sun
go, Karola Sobieszka. Franciszka ków kułackich.
A jednak spółdzielnia l)owstała.
Jagielskiego lub Frattcisl'lka Mttr·
g.rabiego, kiero.wnika godziano- Powstała wbrew wrogiej propawskiej spółdzielni mleczars~j. gandzie kułaków, d2lięki zdecyd<>
'I'en ostatni pod skrzydłami opie• wanej postawie org. partyjnej, wo
kuńczytni kułactwa, panującego kół której zgrupowali się mało i
w spółdzielni i ciągnącego z niej średniorolni chłopi, pragną.cy
ogtomne zyski, samowładnie rzą przejść na zespołowe formy godził w mleczarni. oszukiwał bie- spodarowania.
dniejszych chłopów i w ten spoBogacze jednak, nawet już po
sób dorabiał: się pokaznego ma zarejestrowaniu spółdziel11i projątku.
dukcyjne.i w GodzianoWie, nie
W Godzianowre od wielu lat utrat!ili jeszcze nadZiei jej rozbi
dt> jakiegoś starego
rządzili bogacze, obrotni sprycia cia. Sięgnęli
rze wiejscy, drobni kapitaliści~ artykułu z gazety, w którym rze
tylko . mydlący komo hvi•erdzono, że dla założe
spółdzielczością
oczy biedniakom. W spółdziel nia spółdzielni potrzebna jest zgo
chłopów gromady
eżości, która rozwijała się w wa· da większości
w spra
gromadzkim
zebraniu
na
i
runkach kapitalistycznych, w okre
sie Polski przerlwrześniowej, znaj wie zorganizowanej Spółdzielni.
dowali oni dogodne źródło boga- wyrazili swój sprzeciw. ·
Walka o spółdzielnię produkcyj
cenia się i wyzysku pracującego
ną w Godzianowie trwała jeszcze
chłopa.
Kułacy
długo po jej powstaniu
Pierwszym śmiałym dosem, wy wypędzali swe bydło na łąki
mierzonym w i;!od:iianowskich ku spółdzielcze,
rozdraźnić
aby
łaków, było ujawnienie nadużyć spółdzielczy zespół i sprowow mleczarni. Prawie przez rok ku kować bójki. Ale wzmocnieni wal
Okręgowym ką z kułakami biedniacy czuwali,
ł:acy próbowali w
Związku Mleczarskim zatuszować nie dali się sprowokować. Walka
sprawę kierownika spółdzielni o spółdzielnię produkcyjną po;
Franciszka Murgrabiegó. Ale za dniosła tylko kh świadomość idekusy te spełzły na niczym, spra- ową i nauczyła czujności wobec
'wę doprowadzono do końca i spół nowych zakusów kułackich.
dzielnia mleczarska .w GodzianoWalka o spółdzielnię w Gadzia
:wie otrzymała nowy zarząd .
nowie nie usta.ie ani na. chwilę.
Pod kierownictwem gromad.z• Trwa jeszcze dziś, po półrocznym
kiej organizacji partyjnej odwa- jej istnieniu, gdy ,widoczne są już
żrLie i śmiało wysunęli tiedn"iacy zarówno osiąg11ięcia, jak i braki
sprawę zorganizowania 'W Godzia godzianowskiej
spółdzielm pronowie s1>ółdzielni produkc~j:nej. <łukcyjnej. Na 20 ezł~nk6w, pny

Godzianów -

wielka,

pod

względem klasowym silnie .ziróżni
eowana wieś, posiadltJąca niegdyś
u ogółu chłopów powliatu skierniewickiego opinię wsi postępo

•

drodze

jętych do spółdzielni w Godziano
wie, zaledwie 12 naprawdę zwią
zanych jest z pracą nil roli. - Od
'bija się to uietnni~ na całokształ
cie działalności spółdzi€lni. Do
tychczas nie zatroszczono się tam
o nawozv sztuczne, jakkolwiek
powinny. one znajdować się już· w
spółd:melni. Nie ustalono miejsca
pod budówę nowej obory i w zwią
zku z tym zakupioną cegłę, zwie
zi<>'rtó na niewlaflciwe miejsce. Do
starczenie budulca na nowe miej
sce zajmie teraz wiele drogocennego czasu 1 moźe w znacznym
stopniu utrudnić wykonanie robót
wiosennych w polu. Sa to niedomagania w pracy spółdzielc;ów z
Godzianowa.
Mogą się oni jednak wykazać
równiez poważnymi osiągnięcia·
mi. Na jesieni ub. roku założyli.
3 hekta1·owy sad owocowy, który
w przyszłości µl'zyniesie poważny
dochód. Po zakończeniu prac przy
budowie oborv dla 50 Itrów, spół
dzielcy zamierzają z przydzielo·
nych im indywidualnie kredytów,
kilka iednorodzin
wybudować
nych dóm6w dla naibiedniejszych

tri~tmf

socjalizme
nosc w osta\ecznv
i wo!no~ci na calvm świecie. uminł
jak ni l,t inny oddziaływać na ?.olnil'rzy, Nu jednej z odpraw oficer~kich
w Sielcach, na ldórei zjawit się nieoczekiwanie , poproszono go, bv przethawial; genetui nie był przy~olow:1ny. Roz ejrzał się po sali i spo8trze 1.! t
dwa wielki111i literami napisane hasla:
Niech żvie Polska!
Niech żyje przyjaźń polsko-radziec1.?a'.os. budo\~n1ctwa pi.er~vszego ~la ka.!
)···
sociahstycznegQ.
panslwa
8W•.ec1e
Brał w nim żywy udział jako członek
parl.ii hols.zewickiei. jako oficer Czerwonej Armii, absolwent Akademii im.
Fr.unzego, kuirti nowych dowódcó~\',
W) ~howy,~e.?ych .· .na . ~odst,awa~!1
stalthowsk1~1 nauki l sztuki wo7en~eJ.
Sw1eT·
pr:z.eslal
n1gdy oniePolsce,
Ale te:!: myśleć
za
tęsknił
czewski
niu 1917 roku - splata osobiste ko leje życia metalowca z \Varszawy,
rzuconego przez los y wojny do Nlosl,wy - z nurlem dzieiowym, który
wy tyczv l szlaki historyczne naro<lu.
l(eherała Karola SwierPorywa ła
cr,e\•~,kiel(o wielka ~alka h1du rosv):
ski~iio o swą wolnosc.' walk~ o ustroi
soc1ahstycznv nowego panstwa radzieckiego; Z0yl .się z. tą walką, odczuwał iei wielkie, m1ędzyna rndowe,
ogolnoltttlzkie z.naczenie., Porywał go

I

Ojczyzną.

Ta realna tęskńola za Ojoiiyznl\ to
była tęsknota za Ojczyzną, o którą
trzeba walczyć, to było uczucie mniłowania Ojczyzny, połączone z realną, poważną pracą rewolucyjnego bojownika, którv przygotowywał się do

Lubclszczyznę

leninizmtt.
Gdv Świerczewq}d Cllrzymał już terenie wyzwolonej Polski zaszczvtne
znclanie formowania II Aemii - , do-<
znał zuów chwili osobi~tcgo triurńhr.,
Jel(o dro!ła od tolnlerza Rewolucji
Październikowej, oficera Armii Czer•

wonei. dow<iclcy Bq·t!fld Micdzyna-i
rodowych w Hiszpanii - zaprawa•
dziła go do Polski, uczyniła zeń 8..
downiczego Polski Ludowef.

•

*

szcte~a ch

żołnierza,

pn:eniknielc;!o'

<(J<;boko wzniostvm uczuciem p~.triO

tvzmu i inte!"llacionnlizmu, ~wiadome•

swvch wielkich zadań. ~wiadome
(jo doświ~dc:>:eń na~7ei hi~forii. Pa.
" I a cie Kościuszki i Bema . . h•roslawa
t1abrowskie!fo i \Xlalere~o Wróblew•kiel!o. F ellksa Dzfrrż~ń~kie'1o i Ju!iana M a1-chlew~kiego i wielu, wlel11
1n11vch są d?.ieki tcn111 trwałym ćle
naszei !radvcil narodowej,
mentem
irwn km t!lementem tradvcii Ludow~
go Woiska Polskieóo,
W panteonie bohaterów bojów ,.e
wolność waszą i nasz11'' jakze blililti!a
nam iest poittać Karola Swierotew-skiego, generała-robotrtika, generała
rewolucjonisty; z iakąz silit orzema·
wla do nas drolia zycfowa t~o pło
miennego patrioty i inłernacjonallsty,
droga walki od żołnierza Rewolucji
(:o

I

dla niego pierw
z Polską po
długiej rozłące. Było to dla generała
głębókie przeżycie. Chodził po oho·
zie, rozmawiał • godzinami z żołnie
rzami, nurzał się w polskosci te•Xo
członków spółdzielni.
Pomyślne perspektywy dalsze- polskiego obozu nad rzeką Oką. B;iw swe doświadczi::nie tyciowe,
go rozwoju spółdziel:ni produkcyj gaty
wychowanek Artnii Radzieckiej, któnej pociągoją wielu stojących do rej zawdzięczał niezachwianą pe!w-

na

Ludowe Wojsko Polskit. pow-ułtM
' do szczyt nego zadania obrony bttdownictwa ~ocialislvcznel(o w Polsce,
powohnl' do obrnny jej )(ranie, prze~iwko którym imr>~'ri~lb:m amenkań
ski i ic!!o salelici odtncbtią w Niem.•
czech Zachodnich hillerowfild Wehr·
rnncht - opiera się na nicwimt~?.o•
nvm fund~mcncie braterstwa i prz..,j~źni z Armią R adziecką. w yzwoliludów, straiiniczką pokoju.
Cl1' 1ką
Woisfrn Polskie wykt1wa w swych

l

tysięcy żołnierzy, był
szytń zetknięciem się

współtwórcą,

~

walki o socjalislycrną Pol skę. ,~akżeż /
wvraźnie fo,rmułował tę myśl Swiercżewllki na polach walki w Hiszpanii.
·
kiedy mówił Dąbrowszczakom:
„... VIHza br·uada jest pierwsz„, a
Wi4'C kadrowę jedllostkę przyułej
armii zbrojnej Polski Ludowe!, To
do wzorowego ładu i
zobowi.ą:rnje
wewnątrz ,
wojskowejlo
porz<!dlrn
swoich szerel(ów, to wym.aga wzmoc
nieniR i wzniesienia dyscypliny woi
skowel na wy7szy poziom, bo każdy
z was - to ołioer i kierownik mniej
szych lub większych pododdziałów I
i jednostek ptzyszłej armii nasze! I
Polski" (Madryt 1937 r.).
dzięki pomj·
Dlate~o tez kiedy cy rządu radzieckiego i osobiście
powstala
Genenli~simusa Stalina w ZSRR w 1943 r. polska dywizja.
a wkrotce potem i korpus Polskich
Sił Zbrojnych-generał Świerczewski ·
był jednym z pierwszych, którzy przy
byli na miejsce formowania się poi·
skich oddziałów. Obóz w Sielcach,

pr.~ez kłóty przewijały się dziesiątki

bvt

doznal chwili osobis!„go triumfu. Dr•
~n . którą szedi do Pol ski. zaprow.dzila go do wymarzonef.!o celu.
Je!!o , renlna lęsknotn'' za Oiczy~
nie był" tylko marzcnie.m o Polsce
;;.ddahvch domów , zawieszonej w rapozakiejś nierealnej, bezklasowej ,
historvozrtei pne~frzeni. Opictllla się
o nli!'zachwianą wiare w liłę
ona
opi~rała się
Związku Radzieckie)io,
ona o głębokie pezekónanie o irie··
idei mat·ksizmu - '
zw\•ciężonofoi

Wskazał

na nie i

powiedział:

,,Ot6ż w tych dwóch hasłach macie
cały program naszef;io działania. Co
więcej, one są ze sobą tak zwiążane 1
że iednet jest nie do pomyślenia bez
drugiego. Aby mogła żyć Polska, mu-

poprzez dowódcę
Październikowej
sJ w waszych sercach rosrtać przyja:.!11 B.~yga~ Międzyurodowycłt
Hiszp&•
polsko-radziecka. Tylko wtedy bę• nu, az do współtwórcy sił zbroinyełt
dziemy mogli wyzwolić Polske spod' Polski Ludowej.
·
·
jarzma hitlerowskiego",
(Z artvlntłu MIECZYSLA WA
Kiedy Świerczewski po 30 niemal
SZLEYtNA - Karel śwłv
latach rozłąki wszedł wraz z polskifołttierz - patriota,
czewski,
której
mi oddz.Jałaml I Armii WP,
żołnierz - rewolucjonisłal.

„

chłopów z Godziakilku z nlch wyraziło -powinien wykonoć SWQ
już . chęć przystapienia do spół-I Kożdy tkacz może
dzielni. Bo~acze w rodzaju Henry :----------------------....:-~_....;;;_.:.,;,;.,;::.,._;:.,::,:.:;..,.

tad na uboczu

nowa -

bozc:.

:ółd~~~1:
~~/~~~~:iio.p;z~!~:
m, pragnęliby teraz za wszelką
cenę ~rcisnąć się

do niej. Ale orga

nizacja partyjna i członkowie spół
dzielni nie dopuszczą, aby Wy"\Va1,
czona z takim trudem spółdz;iel·
nia produltcyjna, w która włożyli
tyle wysiłków i pracy, miała hyc
od wewnątrz rozbijana przez kułackie machina.cie.
Członkowie spółdzielni produk
cyjnej zdają sobie doskonale spra
wę, że wróg klasowy na wsi nieustannie chwyta się róznych spasa
bów, aby móc dalei ż~Vówać na
pranieśMad<lłn.ośCli ludzkiej,
cy m \o - i s1·ednior<>lnego chło

pa.

N. Z.

Janinie Kurek
VII W odpow1·edz1· t•·!!ficzce
Ku
I

Janina Kurek, tkaczka z ZPB im. Dzierżyńskiego,
porui;zyła bard.zo ważne zagadnienie z zakresu tkactwa, dotyczące prawidłowego nasadzania cewek wąt
ko,vych na pióro Ml"mlpulacja ta polega na tym, z.e
nie należy zbytttio pri\ekręcać szpulki. gdyż . w~kutek
tego narusl!!yć można warst...vy nici, Elkręcić je lub
zgnieść, a t,vm samyrn spowoddwać zsunięcie i §ciąg•
nięcie się szpulki.
Nie mogę się jednak zg-Odzić z innym twierdzeniem
.Taniny Kurek, a mianowicie, że należy mocno wbi.iać szpulkę na pióro. Uważa1ń, że jeśli szpulki są dobrze nawinięte, to nie trzeba z wielką siła wpychać
je na szpile czółenka, a jeśli tak jest, to tylko w tym
wypadku, gdy krosno nie jest w zupełnym porząd ku.
Ja na swej partii staram się doprowadzić krosna
do takiego stanu. aby tkaczki moje mogh' swobodnie
nakładać szpule na piór.a i nie dostawały odcisków
na dłoniach, z powodu mocnego wbijania.
Zwracam więc baczn~ uwagę, aby sk1·zynld do czółenek był;>r ści:$le dopasowane, aby nie było gwałtow
·e b rzutów. a ra<!zej łagodne. Pilnujt:l również, aby
gonce nie były wybite, ani też łaoacze 3a długie.

Gdy krosna będą należycie doszykowane. tó tkacz.
k.a będzie nasa;I,zać szpulę .na pióro bez zbytniego wy•
s1łku. c.zynnos? nasadzama szpulek na -pióra, odbywająca się co lulka minut, nie może pochłaniać i wy.czerpywać wszystkich sił tkaczki. Tkaczka musi osz.
czędzać swą energię do innych prac tkackich.
że mma tkaczka spow-0du}e
szpulek przez zbytni~ sktócenie biec&
od strony pasa m1pędowego. Wtedy musl co.raz mod„
1,iej nasadzać szpule~ na pióro, p0dkład11 nawet kawał.
ki papieru wewnątrz pióra, ale to cz~sto nic nie [)Oo
maga. SżpLtlki ściągają się, gdyż krosno nie jest •

,- .czase~

ta'.c bywa,

sc1ągnięc1e się

porządku.

Myślę, że

nie należy nad\vyrężać zbytnio swych sil

jt\

trzeba lepiej wykorzystać maszynę, utnymywać
przy niezbędnym wkła
w stanie sprawności, aby

dzie pracy uzytikać jak naj\'\--yŻśze wy11iki. produkCYJt

~

HENRYK OLUBA
.ma.Jster ZPB im. ltót1 Luksemb1u·s

.,

Szyb o dźwigamy.
WLudowej,

przeciągu 6 lat istnienia Polski

po ukoi'1czeniu zaledwie pierwszego roku Planu 6-letnie
go, staliśmy się krajem trzykrotnie
bardziej
11!)rzemys1owionym,
niż
pr.1:ed wojną.
W okresie mi<:dzywojcnnyro bilans gospodarki kapitalistycznej tył
ko w podstawowych dla rozwoju kra
ju przemysłach wyglądał następują

co: produkc.ia węgla zmniejszyła si~
z 41 milionów ton w r. 1913 flO, 36,2
miln. ton w roku 1937, produkcj<\ sta
li spadla z 1,7 miln. ton na 1,5 miln.
ton, cynku - ze 193 tys. na 107 tys.
ton. Z 90 czynnych zakładów, odzie
dziczonych po zaborcach w górnictwie węglow:vm. pozostało w ruchu w
1938 r. tylko 60, w kopalnictwie rud
cynkowych liczba z.akładów spadła
z 18 na 4, w hutnictwie cynkowym
z 31 na 10 itd. W prze yślc chemi.
cznym, na przykład falh-yki superfosfatu, o łącznej zdolno~ci produk
cyjnej 850 t)'S. ton rocznie, wykorzystywały niewiele ponad 25 proc.
swoich możliwości (w r. 1938 wyprodukowano 225 tys. t. superfosfatu). Fabryki kwasu siarkowego ze
zdolności produkcyjnej około 300 tys.
t. kwasu 100 - procentowego, wyzyskiwały około dwie trzecie swoich

duk:cję stali na
dźwignęliśmy z

się

z wiekowego zacofania

jednego mieszkańca
44 kg. na 100 kg.,
czyli dwukrotnie
przewyższyliśmy
p1·odukcję przedwojenną Włoch (50
kg) i osiągnęliśmy ·przeszło 50 proc.
przedwojennej proclnlrnji Fl"anc.li na
1 mieszkańca (195 kg.).
Maszyn, ur.tąclzeń. aparatów wy_
iwan.a. nasz przemysł maszynowy na
g·łowę mieszkańca cztery razy wit:cej, niż przed wojną. Przemysł chemiczny produkuje na głowę ludnoś
ci prawie tny razy więcej, niż przed
wojną.
'
W rezu1tacie wszechst.ronnego roz
woju naszej gospodarki, pozycja na.sz.a w stosunku do dwóch rozwi-

mi kapitalistycznymi roz;dzieranym:i
sprzecznościami

węwnęiTznymi.

Władza

ludowa, gospodarka plano wa, entuzjazm mas pracujących, bra
terska współpraca i pomoc ZSRR i
współpraca z krajami demokracj i lu
dowej - oto, co pozwala na takie
gospodarzenie, o jakim państwa kat>italistyczne marzyć na.wet nie mogą.

Każdego

szczerego patriotę musi

dumą napawać fakt, że
nasza
Ojczyzna rośnie i tal• skutecznie
wzma-0nia swoją suwerenność naro
dową. Wymowa tego faktu wybie -

ga swoim waczenicm daleko poza
na ze życie wewnętrzne. Oto z jed-

ludności,

takich podstawowych arty
kułów, jak: węgiel, cement,
cynk,
cukier, w
innych zaś artykułach
osiągnięcie w wielu wypadkach
co
najmniej poziomu uprzcmyslowio nych krajów
Europy zachodnie.i.
Będziemy krajem przodu.i<1cego pue
mysłu i przodującej techniki,
krajem, który pod w.zględern uprzemy
sławienia, czyli produkcji przemysło
wej na jc<lnego mieszkai'i.ca, pozosta
wi za sobą w tyle Francję, . będzie
równy Niemcom przedwojennym, a
równocześnie przekroczy połowę dystansu, dzielącego nas od najba~· dziej uprzemysło1.vionego pm'istwa w
świecie kapitalistycznym -- USA:
Jest sif zatem o co bić na froncie
produkcyjnym. Codzienny nasz trud
podnosi nie tylko nasz dobrobyt,
przynosi on również doniosłe zmiany w naszej pozycji w Europie, potęguje nasz wkład w ogólne dzieło
obrony pokoju światowego.
Z. B.

Palacze

Współzawodnictwo
-

W gromadzie naszej - mówi
gromadzkiego koła
ZSCh we wsi Moskwa w pow. brzezińskim, Stanisław Szymkowski przvgo towaliśmy się dobrze do rozpoczecia siewów wiosennych. Aktyw
nasz, a zwłaszcza kierownicy grup
plantatorów w pełni przekona.li ehło
pów małorolnych i średnioroln)'.ch, :7.e
konlraHacja daje im wiele korzyści,
zw;ększajrc
rentowność
gospodarst,va jak 'również, że siew rzędowy
przyno"i lepsze plony przy mniejszym
zużyciu ziarna siewnego i lp.
J rzeczywi~cie. trzeba stwierdzić.
że gromada Moskwa poczyniła wszyst
kie niezbędne przygotowania 'do razr,oczęcia
wiosennej akcji siewnej.
Plan iwntraktacji został wypełniony
w 105 proc., wykonano nawet dodat·
kowy plan kontraktacji. zwiększający
uprawy roślin oleistych. Kredyty na
nawozy sztuczne już rozdzielor,io, nawozy sztuczne są rozprowadzone, a
obecnie jttż ostatni chłopi pobierają
kredyty na orkę i siew,
- Chcąc się przyczynić i w swym
przewodniczący

kotłowrni

wypełniają

możliwości.

W sumie nawet w roku 1929 (w
roku najwyiszej produkcji okresu
międzywojennego), produkcja prze_
mysłowa, pr zypadaiąca na
jednego
mieszkat'1ca. była 13 razy mniejs7.a,
niż w Stanach Zjednoczonych, pra
wie 8 razy mnie,isza, niż w Anglii
i 6 razy mnie;is7..a, niż w Niemczeeh.
Produkc.ia przemysłowa na jednego
mieszkai'i.ca była w Polsce przeszło
2-krotnie niższa od przeciętnej świa
towej, przypada,jącej na jednego mie
szkańca całe:i kuli ziemskiej.
9.kże inaczej wygląda sytuacja
• obecnie.
Produkcja przemysłu
wiellciego i średniego
na jednego 1
mieszkańca wzrosła do 315 proc. w
5tosunlrn do roku 1938. VV rolnfotwie p1·7,ekroczyliśmy o jedną trzecią produkc.ię rolną na mieszimńca.
Ogólny miernik siły gospodarczej
kraju-dQChód narodowy, przypada
jacy na jednego mieszkańca
wzrósł pTZeS7JO dwukrotnie, W porównaniu z okresem przedwojen -

Szumią monotonnie
wytwarzających

kolekt01·y turenergię elektryczną. Przez blaszane· rynny zsypuje się bez przerwy węgiel na ruszta
pod ko!łami. Z komina wypływają
smugi błękitnego dymu. Elektrownia
przy ZPB im. Stalina pracuje pełną
bin,

parą.

Przed dwoma tygodniami palacze
ZPB im. Stalina, odpowiaapel elektrowni ,,Szombierki'', postanowili do końca bieżącego
roku zaoszczędzić 1.500 ton węgla.
DotrLynrnnie tego zobowiązania za
leży przede wszystkim od _ich sumien
nej pracy. Nic też dzi":'uego, Że każ
dy z palaczv uwa;:nie 'ledzi spalanie
się wei::la na rnsztach, gdyż umiejętne
spalanie to podstawa oszczędności.
Palacz, tow. Kulik często zagląda
do paleniska, sprawdzając, czy wę
giel spala się równomiernie i czy nic
spada ze spychaczy do popielnika w
stanie niewypalonym.
W celtt wypełnienia podjęiych
robowiazań oświadcza tow. Kulik
a:nn.
niętych
krajów kapitalistycznych jów stajemy się w coraz więk--szym - star~my się pracować jak najsuNiezwykle S"ZYbko podnosimy na- Europy zachodniej
Francji i stopniu krajem silnym gospodar _ mienniej,
aby zaoszczędzić jeszcze
szą pozycję w produkcji kluczowych
Włoch, zmieniła. się w sposób rady- czo, który nie tylko dogania, ale i więcej, niż przyrzekliśmy.
Ubiegłej
mrowców i a.rtykułów przemysło kalny: szybko f{oganiamy pod wzgle prześciga wysoko uprzemysłowione,
wych, rozwijamy wszystkie gałęzie dem uprzemysłowienia bli.~ko 5-krot kapitalistyczne państwa Europy za. soboty - ciągnie dalej tow. Kulik na nocnej zmianie pracowały oba
naszego poko~wego budownictwa.
nie bardziej u1)rzemysłowioną od chodniej. Nasza gospodarka staje się duże koiły. Około godz. 22 dowieW produkcji węgla zajmujemy trze
nas przed wojną Francję (stosunek jednym z istotnych czynników wzro dzieliśmy się, że kilka oddziałów zacie miejsce w Europi.e i piąte miejkończyło już swe zajęcia, zmniejszasce w świecie po: USA. zw. P.a- produkcji przemysłowej na jednego stu wagi i autorytetu naszego kra.
dzieckim. Anglii i Niemczech. Wy- mieszkańca przedstawia się obecnie, ju na arenie międzynarodowej, wai- jąc tym samym zapotrzebowanie na
jak 1:1,8}, a Pl"'.1'.C'Wyźszyliśmy
już nym elementem składowym olbrzy- energię elekf.ryg_zną i parę. Wyłączy
mowne jest przy tym wydobycie wę
liśmy wówczas
jeden z dużych kogla, przypadające na jednego mie- o 20 proc. poziom produkcji n.a. jed mich sił pokoju na świecie. które tłów, wprowadzając na jego miejsce
nego mieszkańca 'Vlo-0b, które przed skutecznie walcz.ą z zaborczymi pla
1r.1;kańca: w roku 1949 wyniosło ono
mniejszy, zużywający, rzecz prosta,
u. nas już 3,02 tony, gdy w Shmach wojną były blisko dwu i pól - krot- nami i poczynaniami obozu imperia mniej paliwa. Tym sposobem zaoszczę
nie bardriej uprzemystow·one. od na lisi-yczn~g.i .
Zjednoct.onych w tym samym roku
dziliśmy w ciągu kilku godzin około
szego kra.lu.
I jeżeli imperializm wzmaga nie!,9 tony.
•
Ale ten niespotykany w naszej hi bezpieczeństwo nowej rzezi wojen- 2 ton węgla.
W produkcji stali już w 194!1 r.
- Przyjemnie popatrzeć, jak z k-0storii
skok
z
najniższych
pozycji
go
nej,
jeżeli
planuje
on
napaść
na
nasz
byliśmy po Zw. Radzieckim i Kana
mina wydobywa się błękitnawy dym
dzie (która nie doznała żadnego u- spodarc.zych w Europie, na pozy- kraj i inne kraje obozu socjalizmu, - mówi palacz, ob. Baranek.-świad
su:zerbku w wojnie) trzecim krajem cje równorz<;dne z krajami wybit- by obrócić w niwecz nasze zdoby- rzy to, że węgiel na rusztach spala
na świecie o najwyższym stopniu nie przemysłowymi, mimo, że me cze, to właśnie główną drogą ·i pod sie całkowicie i równomiernie, a gajeszcrze
w grę
decydu- stawą zwycięskiego przeciw~tawie przekroczenia poziomu przedwojen- ~esrz.ły
węglowe nie ulatniają się w po·
nego. W roku 1950 prz<:lkroczyliśmy Jace elementy naszego wzrostu, je- nia się tym krwawym zaku,:om je. t wietrze, lecz zostają zużytkowane w
bardziej uwypukla
wyż- jeszcze wieksze wzmmenie ·wysil_
przedwojenny i obecny poziom pro szcze
komorach podgrzewaczy.
dukcii takich krajów, jak: Kanada, S2'JOŚĆ nasz~go us~r~ju nad paf1stwa-1 ków nad realizacją Planu 6-Ietniego,
Ob. Uaranek
posiada długoletnią
Szweda i Włochy. Przypa<lającą piro nego z na3bardz1eJ zacofanych kra- podn'iesienie nasze.i siły gospodar- praktykę. W zawodzie swym pracuje
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - czej, jeszcze moeniejsze zacieśnienie już 39 lal, toteż nic dziwnego, że po
współpracy z pierwszym krajem so- kolorze dymit
potrafi ocenić, ja!
cjalizmu.
pracują jego koledzy w innych koDotychczasmve wyniki stanowią tłowniach,
Majster kotłowni, ob, Majzner, ogwarancję realności
na5zego wielzarządzenie sprzątania poczekalni 3tacji kiego Planu 6-letniego, który otwie- powiada nam dużo o sposobach, przy
SPRZĘT INWESTYCYJNY B'ĘDZIE
Skierniewice w god:inach najmniejszego ra przed nami perspektywę osiąg pomocy których moina zaoszczędzić
LEPIEJ ZABEZPIECZONY
ruisilenia ruclui pasażerów.
nięcia jednego z pierwszych m.iejsc większe ilości węgla.
W odpowiedzi na nowtlcę pt. „KARY
- Na przykład, do niedawna w świecie w produkcji na głowę
GODNE MARNOTRAWS1'ffl0 SPRZĘ· WYPŁATY
Bf,DJ Sllj ODBYW Ał,Y
TU lNWES1'YCYJNEGO" („Głos Ro·
REGULARNIE
botnic:y" Nr 31), Dyrekcja ZPB im.
·W ztvi.ązlm z natatlrf! pt. „NIEREGD·
Marchlewskiego wyjaśnia, że części ni'.eminiowane S<f, skłat:Ume w szopac/1, .-pe- LARNF: WYPŁAT1'" („Głos l{obotłli·
c.ialnie dla tego celu wybudowanych. c-;;y"'.Vr 48), otrzymaliśmy wyjaśnienie od
Natomiast pozo.~wly sprzęt inwestycyjny Zjednac=enia BZ1doumict1'-VJ Miej.<hie150.
przyspieszyło
jest zabezpiec:::tmy przez mi,niowanie i ::: l:tóre podaje, że wytknięte opóź11ie11ie
Jego względu leżerrie ria otwartym. po· nastqpilo ;:; powodu 1delhiego rv::może
Bilans rOC'laly da1je ostateczny o- teczny termin złO'ilenią bilamsu do
Banku Inwest,·cyjnym.
wietrzu nie grozi mu zniszczeniem.. W nia U")'płat w
braz całoksz:tałtu dział.a~nośCii. przed Ministerstwa.
Aby
usprawnić
pracę,
ldrrownictwo
grucelu lilavidacji drobnych niedociągnięć.
Ponadto rz:obowJąm.no się do podsiębiorstwa
i stanowa precyrz.yjny
:wiązanych ;:; rozłatlunk.iem i skladou.vi- py robót Nr 8 ztrróciło się do Z1Liq:::1.·ów
instrument kontroli tej działalności. niesienLa poziomu ideologicrmego i
niem, «-'Ydano zarzqd:::cnia, regulujące =on•odowych z prośbą o pr;:;csurrięcie ter
Posiada on także doniosłe ooacze- fachowego pracowników finansowomi1111 pobierania wypłat z Banlw lnu:cswspółpracę między poszczególnymi d::ia·
nie dla pai'i.stwa, które na podsi,a- księgow~·ch, wTganJirzÓwania właści
tycyjnego
o
jeden
dzieii
wczesml'J,
11a
lam i.
co 11::;~·slwno zgodę. Obecnie pie„iąd=e wie zamknięć rachunko'\vyc:h może wej \'l"Spółpracy m~ędiz.y pionem fiW ALK.A O WlEl,OW ARSZTATOWOść bt;'rlą regularnie wyplac<me prze::; kasjer- ustalić wysokość akumulacji, będą n.an;;owo - księgowym a. techniczcej źródłem wszelkich imvestycji i nym, dołożenia wysiłków celem zre
ZOSTANIE PODJlj:TA
1.-ę.
fundamentem realizacji izamierzen ali2owa111ia wytycznych partiiti. i rzą
Dyrekcja ZPB im. Kunicldego wyja.ś
UTWOnzorw REFF:RAT
du w zakre.9ie polityki obniżenia
w latach następnych.
n:ia w związlw ::; artykułem pt. „WZMóC
P...ACJOJ\'ALJZACJl
własnych orae:
powzic;to
Celem
sporządrzenia bilans:u w wy kosztów
WAU(Ę O lWZJl'lóJ RUCHU WlELOuch,v·alę, wv.ywającą
do współza
Odpowfodając
m1
zar:all.v,
wys11nięLe
znaczonym
tenninie,
Centra·lny
ZaW ARSZTATOIVEGO" („Głos Robo111i
wodnictwa w skład<J'rniu przedtermi
czy" Nr 51), że remorlly i honsencacje w noiatce pt . . .IP FABRYCE .. 1\RAJ"I rząd Przemysłu Gumowego musiał nowo, bilansów inne centra•lne r&aprzeprowad=:ane są już wedlug ustalone- ['SPH 1WNlENIA. NIE S.:1 RE..fUZO- zmobil1zować cały atkty·w f!inanso- rz<1dy, podległe Ministerstwu Przego harmonogram.ii pracy. l'raa1 111aj~ JFANF:" (,,Głos Robotrric:::/' Nr 68), d)' wo - księgowy.
Na na;radzie si.wierd'ZOtllO :i:e mi- mysłu ChemiC7.Jnego.
trów i obciqgac::ek
uległa
poprawie. rel,c,ia fabryki ,,r.,: raj" w K11111ie wyjaś·
Dziś mO'llemy z dumą
stwierdzić,
nia,
że
w
wyniku
inspekcji
przcpro1uid:::o
mo
uchwały Komii.etu Ek~n01niczMłodzieżowa bryg11da s::11urkar;;y im. l/ii
że f>ierwsze zobow,i.ąrz:anie, dotyczące
Erenburga z oddzwłu H obsłi;g·uje od· 11~j przez MiniMerstwo Przenry.~lu Cięż· nego Rady Ministrów, w dalszym
złOO:enia. bilansu do
dnia 20 marca
J;;iał A, :muiie,is:::ając ilmić godzin JIO.<lo h~ego .. u1.u:?r;;;o11!1 w lurrm. br. referat ra ciągu nie docenia się izmac.zenia dzia
br., zostało dotrzymane.
jowych. W lutym i marcu 10 przfJdeh c;o11ali.;:;oc1i .. kuny załat11•ia sprawy ::a· łów finansowo - księgowych. Są one
częściowo izolow-ane
zwłas;r..cza od
We '~·spół1ZJawodn:i.ctwje d2liałów
przeszło na wielo1mrszt.atowo.{ć. Kierorv le:;fe i b1e::ące.
v:yróżniły
działów technicznych. Na stan ten fina'tl.5'0Wo - księgowych
nictwo przędzalni dołoży lł'ysilków, aby
SKJ,lW PSS JEST JCż
wplywa przede wszysitklm brak :za- się srz:c.zególnie zespoły łódzkie, zwła
cała załoga p1·::es:1,a na obsłngę wie/o·
OśW'/ETLONY
interesowania się zagadnienianni fi- szcrza Łódzkie Zakłady Przemysłu
f.C<lTSztaton~1.
Powszechna Spóldzie1.nia SpoŻ)'WCÓW nanso,vy1ni przez organirziacje pai!:tyj Gu.mO'\vego l Zjednoczone Zakłady
Prrz.emyslu Gumowego, trn:ecie miejŻ.} CHLI.\SKIR TELEFONY
w Pabianicach wyja,foia, w zwiq:::lm z ne, a nawet dyrekcje.
BJ:;D4 CZYNNE CAL/.!. DOBf,
rwt.at!fq. pt. „W SKLEPIE PSS NADAL
Prawie wszystl{ie w.kłady stwier'- sce zajęły GrudT.iądzkie Zakłady
Dyrelccja Olcręgowa Poc::t i 1'el<'grtr NIE MA śWIATŁA" (,.Głos Robotni· dziły niemożliwość wykonania bi- Przemy;;łu Gumowego.
Do zwycięst\w. 'łódzkich zespofóto odpowiadając na notatkę pt. ,.PRZE czy" Nr 65), że pr::edlużajqcy się brak lansu w termi:rule, rzakreślonym przez
Pnzemysłu Gu- łów w du.::ej mierrz.e :prrzyczyniło się
DŁUźYć GODZINY PRAC) CENTI'/.A .światła spowodo1w./1y był nicwylwńcze· Cerntralny Ziairząd
z powodu braiku per- nie tylko terminowe z.łożenie biLI TELEFONICZNEJ W żYCHLTNIE·' niPm ir1swlacji prze::: firmę „Elektron". mowego („Głos
Robotniczy" Nr 68), powi.ada· Obecnie roboty ukończono i sklep u::;ys sonelu, maszyn do liczenia orarz. in- lansu, ale prrz.ede wszystkim pomoc,
jakiej te rzespoły udzieliły innym 111a
nych trudności.
inia, że uwzględnia pro.~bę mies::karlców kał o.foiictlenie.
kładom. Wym.iendć fu należaloby
i w centrali telPfoniczrzej zostanie uZ pomocą w tym w:uględrzlie przyZNAI,AZŁY Sllj: FAH.TUCHY l
szedł
apel głó'wnego księgowego księgowych ob. ob. Jumr.vcha, Kustanowiona służba w ciągu całej doby nie
R~KAWICE ...
pó:foiej, jak od 1 maja br.
Zjednoczonych Za;kładów Przemy- charskiego, Sokołowskiego. WielkoW ::wi1Jz1.·1t :: nouztką pt. „FARTU· słu Gumowego, ob. Stefana Likow- pa.na, Szumirskiego i im1ych. Poza
CHóW WCIĄŻ NIE MA" („Głos Robot· skiego, wzywający do współrz.awodni tym komisj•a c. z. P. Gum. wyró7.PORA. SPRZ4T ANIA ZOSTAŁA
nirzy" Nr 72), SpMd:::ielnio l111talidów ctwa w sporządzaniu bllansu i u- nila z innych fabryk tych księgoZMIENIONA
podaje, że dostau:y farlllchów ochron- dzielania soble wzaijemnej pomocy. wych, którzy swym wkladem pracy
.1. . d
,_„ .
Odpowiad<ijąc na artykuł pt. „Dl/70- nych nie WY$l<lrczaly
U"cbec
w=rostu Na apel ten wszystkie zakłady przy przy.czyru ·1 s1ę o wype:uL1ema ooRZI~C NALEŻY SPRZ/,lTAć O WŁAś uilrudnienia.
lfl nwrcu br. ws;:.ystkim stą1piły do współtz.awodnictwa j usta boiNJąrzani.a.
CIWEJ PORZE" („Głos Robotniczy" Nr pracmmil.-om ::ostmtQ prznl=ią/orre far· nowiono dziet1 20. JII. 195l r. (jeden
MARIAN SOBOLEWSKI
40), dyrekcja PKP wyjaśnia, :ie wydala luchy i rękawice ochronne.
miesiac. przed terrnia:iem) iaiko ostaC. Z. P. Gumowego.
kotłowni
dając na

J

1----------------------------------

zy

Krytyle a uczy

swe

tzakresie

do szybszej realizacji Plam
6-letniego, postanowiliśmy wzmóc wy
dajność naszej gleby oświackza
przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej, tow. Henryk Jóźwiak. Uzysk1my 'to dzięki racjonalnej ttpn.
wie, odpowiedniemu nawożeniu i lfSil
nemu leEJeniu szkodników roślinnych
oraz chwantów.
Tego rodzaju konkretne zobowią
zanie podjęli wszyscy chłopi na astat
nim zebraniu gromadzkim, Mianowicie, postanowili oni zwiększyć w sł.o
sunku do roku ubiegłego wydajność
z hektara: pszenicy o 200 kg, owsa
o 200 kg, a ziemniaków o 800 kg.
Równocześnie
wezwano gromadę
Głogowiec do współzawodnictwa w
walce o podniesienie plonów. Gromada Głogowiec wezwanie to podję
ła.
Podobnie, jak załogi robotnicze
fabryk współzawodniczą w walce o
wzl.'ost pl'odukcji przemysłowej, ?dąey
w ich ślady chłopi naszych gromad
współzawodniczą na odcinku padnie
sienia produkcji rolnej.

L D.

ZPB illl. Stalina
zobowiązania

mow1
w każdą niedzielę już o godzinie 16 przeprowadzaliśmy podpał
ki pod k9tłami, aby kotłownia przygotowana. była w poniedziałek rano
do pracy,i> do czego trzeba zużyć około 4 tony węgla. Obecnie doszliśmy
do wnioslw, że podpałki w •okresie
wiosennym, letnim i jesiennym stoso·
wać można od godz. 24 w nocy, ·co
od marca do listopada bież, roku po·
zwoli n?.m zaoszczędzić 144 tony wę·
gb. A każdą toną zaoszczędzonego
węgla kończy ob, Majzner przy
czyniamy sie do obniżenia kosztów
własnych,
do przyśpieszenia realizacji zadań Planu 6-letniego:
Trzecim
palaczem na pierwszej
zmianie jest ob. Kulesza, który już
od 22 Jut pracuje w tym zawodzie.
- Gdybyśmy w okresie rządów sa
nacyjnych oszczędnie spalali węgiel
- stwierd;:a ob, Kulesza - bogacilibyśmy tylko fabrykantów. Obecnie
swą oszczędności,·
wzbogacamy sa-

Upłynnić

wakcji siewnej

mych siebie, gdyż sumy w ten sposób
uzyskane, państwo nasze przeznacu
na potrzeby klasy robotniczej, na budowę żłobków, szpitali, rozszerzanie
akcji wczasów pracowniczych i inne
ŚlYiadczenia socjalne.
- ścisła, kolektywna współpraca
mówi dalej ob. Kulesza - wiele nam
pomaga, Dzieląc się doświadczeniami
i uwagami rozszerzamy swe umiejęt
ności. Ale w wysiłkach naszych winna nam pomóc cała załoga, meldując
zawsze w terminie o zmniejszeniu za
potrzebowania na energię elektrye>
ną i parę, odpowiednio konserwując
urządzenia cieplne itp.
Współpraca całej załogi i wymiana
doświadczeń z palaczami innych zakładów
pozwoli załodze kotłowni i
elektrowni ZPB im. Stalina nie tylko
na wypełnienie podjętych zobowią
zań, lecz i na poważne ich przekro·czenie,

nadmierne zapasy p.rzedzv

Nigdy do tej pory oosz magazyn„ cha.nizo.wania pracy w magaeymaeh.
nie był tak zapełnio.ny jaik A przec1ez mqglibyśmy wówcza.s
obecnie. Stan, który powstał w koń- szybciej wyładować pótfabrykat oraz
cu ubiegłego roku, postawił nas usrinąć trudności, które nastręcza
przed faktem zablokowania przę- br.ak sił roboczych do transportu.
dzy w i magazynach zastępczych.
z podanych f.aktów wynikają ,....
Nie trudno sobie wyobrazić, jaikie stępujące wnioski: pe> pierwsze kłopoty wynikały z tego powodu, kierownictwo naS?;eg-O
zakładu pe.
skoro się weźmie pod uwagę całko.. winno usilniej zabiegać 0 upłynnie- ·
wily b\•ak urządzeń mec\\anicznych nie p-rodukc]i oraz zwolnienie maga
do wyładunku skrzyi1 z prz<;tlzą. Trze zynów, gdyż dalszy dopływ przędzy
ba to było wszystko wykonać ręcz- postawi nas w trudn.ym położeniu.
nie. Ocz~·\viśrie, że winę za przeła· Nie będziemy wtedy mogli właściwie
dowanie naszyeh mag:nzynów ponosi zabezpieczyć półfabrykatów. Następ
C'ZPB, który zbyt opie~zale decy- nie sprawą wyładunku winni zaintednje o przekazywaniu przęd1,y dla resować się nasi
raejonalizatorzy,
plat'Ówek produkcyjnych.
których pomoc ułatwi nam rozwiąza
Z drug·iej jednak stmny rówllież nie zagadn~iia sił roboczych.
nie ut'z winy jest nagz Zarząd Klu-1
bu 'l'edmi 1.;i i Racj-0nalizacji, zbyt
F. DONDER
mało inte1·e."ni~cy się gprawą zrue·
ZPB im. Kunickiegio
przędzy

•
I

Wspólzawo~nictwo księgowych
zestawienie bilansów

]alio pier1cs=a 1w 1rre11ie ł,od=i i u·ojeu:uclztwa podjęła zobowiązania ria cześl
1 Mn.ia :aloga Zalrłndów !tlechonic:sn~'ch im. Strzelczyka.
Na zd}ęciu: w imieniu dzial!L u1:lvestycyj11ego składa zobowiązania inż. Stanisfuui
Cygańsfri.

Brak kontroli
utrudnia wykonanie planu
W dniu 22 bm. na oddziale naszej .który na nocnej zmianie zauważył
z maszyny nieczynną maszynę i sam uruchomił
obi.«1.czkov•e.i Nr 25. Zawezwany ry- ją.
•
n;arz zabl'~ł ~as ~ "".i~ej s!ę nie ,z~~Ale t.o jest d&piero jedna strona
""' . tł. R;rmarz z drnipeJ. zmiany t,1kzel merla.lu. Zda1'za się przecie-h u nas
n.ie zamtereoo~vał_ się n~p~awą."' Z t~- V.riele p_odobnych WYtlladków, kiedy
go pow.od~ ,maszyna przez 8 „0<lzm to ~zę~c wrzecion stoi nieczynna, by
stała, mecz~ .~na. , . . .. . _.
waJą mne przyczyny postojów ma·
' . ~asuwa, .s:ę P~ tam~ . .J~k kier~~- s~yn, co razem wziąwszy, powoduje
0
nici"'
"') dzrn!u mechanicznego, kt?- mcwykorzystanie pełnego czasu pra~emu podlegaJą r.ym:irze, ,kon~roluJe cy maszyn, a w konsekwencji dopro
ic_Ji J>racę oraz "'.Jaki sposob kierow- wadza do niedostatecznych wyników
11
!ctw.o .Pr.zedzalm ~zuw~ n~d ~roduk w ·wypełnianiu planów miesięcz.nych.
~Jl!, . Jeze~i na .có'lłeJ ~lanie ~ie_ za; I dlatego powyższy fakt podkreśla
mtei eso\I ano. się postoJef!t !1,1a~Z} ny· konieczność uaktyw.nienia działalnoś
Czy t~·zeba się zatem dz:wic, ze. wy- ci grup pa.rtyjnych oraz mężów zakon~me planu .nrod~kcyJn~go _med.o- ufania, w celu likwidowania przymaga w naszeJ fabryce, ze uzysku- czyn, hamtiJ·a.cych ...,.awidłn=v przejemy zaledwie 95 proc. planu'?
"'
_„ •
Sprawa wspomnianego pasa nie bieg procesu produkcji.
zostałaby ostatecinie załatwiona, gdy
STANISŁAW CIEśLA&
by nie podmajstrzv. to\v. Janicki.
ZPB im. Har:nama
przędzalni zerwał się pas

I

. CZERNOW
;.(ł.<i,/("[Jf...'.f.1

pr:ew.

kołchoZu.

KRONIKA RADOMSKA

im. SUtli11A1 (Kraj Stawropol ki)

V naprzód I~';ł~~;1~; ·;h;;;· stanistaw u
idziem
Stale
a
. Lis do po/ s k c h
.
Latem 1950 roku oówiedziła ndsZ
kołchoz delegacja chłopów polskich.
Go cie ogladali pola, zaznajamiali
. kt.
.
.
ore po
>ię z _naszymi mas~ynami,
0 ~' alai.ą na daleko idącą mcchan(zaCf<;; produkcji rolne;; żywo interesowali się sytuacja materialną kolchoż
.
.: d
N
'k.
a wy)ez nym przedstawi111 ow.
.
cu:le pracujace:go chłopstwa Polski
. . . ·. .
Ludowei zyczyli nam pom' ·'lnego
zakończenia roku go poda'rczego,
dalszych sukcesów w umoc-·'eniu
d k
·
naszej gospo ar i.
Pragniemy dziś donieść naszym
polskim przy'aciolom o zmianach, ja
kie u nas zaszły w ostatnich cza. ach
i osiągnięciach w ubiegłym roku rol
niczym.
Podstawową uprawą zbożową w
kołchozach stawropolskich jest ps;;e

nica ozima. W naszym kołchozie
zasiewy pszenicy zajmują obszar
2.250 ha. W roku ubiegłym zebraliśmy średnio po 18 q pszenicy z ha;
brygada polna tow. Worony zebra
la przeciętnie po 20 q z ha.
Kolcho:nicy nasi dążą wytr.walc
do stosowania w jak najszerszej ska
li systemu polor!'o-ląkowego. W ro
ku 1947 opracowaliśmy szczegóło
tra"' opłodozmianu
we plany
polnego z uwzględnieniem rozwoju
wszystkich gałęzi gospoda-1 ·
przede wszystkim hodowli bydła.
W chwili obecnej kołchoz obsil"wa
wieloletnimi trawami 1.250 ha. jako
dodatku do siewu roślin straczkowych po raz pierwszy użyliś1n. jesienią roku ubiegłeHo wieloletniego
żyta. wyhodowanego przez naszego
stawropolczyka, rof,
ro~aka
A. Dierżawina. Podczas gdy pr::ed
2 - 3 laty zmuszeni byliśmy sproobecnie nie
wadzać nasiona tt·aw,
tylko w calości pokrywamy własne
;:apotrzebowanie:. ale jeszcze zn<1cz\V
ną. ilość dostarczamy państwu.
roku ubieąlym za dostarczone na
punkty skupu nasiona lucerny i
esparcety kołchoz nas;: uzyskał ponad 120 tysięcy rubli.

I

f

przyj

j

j

otrzymał. swą należność

ół

Ostatnio na łamach naszego pi
~ztuk trzody chlewnej i ptaszarnię ~ma tamie~cihśmv koresponden na 5.000 sztuk drobiu. W roku bie- ej~ rnalorolne;.;o chłopa z po vw:':ącym urządzimy dla hrygad poi- tu radomszczań-;kiego, ob. Hasi ~ych ';>b~zo:Vi~ka '.v stepie z k ·.-ie~ ka, \ ; której wymieniony prosil
w sprawie un?"ll)fJ
liskami, sw1ethcam1 oraz ga~ 12am1 o iPtc:rw 'nc1·,..
,.,,
( . "'
.'
dl 58 u h.od . 1. t kt .
wania należnoś.c:i zn zakonl raktorn · orow.
ow
ioc
a
Tak oto niemal z ka:':dym dniem J wanv len dla Zyrardow::ik1ch Za
wzrasta siła naszego kołchozu. pod I kładów Przemysłu Lniarsk;ego i
nosi się roziom materialny i kultu-1 Ba 1·plnitinego. Zamit:szczona na
la1nach na:,zcgo pisma lrnresponrnlny jego pracownikó"''·

granicach naszych pól ro~ną I plon ziemniakow. Litwinienko ro~ia
szerokie, proste jak strzała p,1sy !eś da krowę. owce. świnie. drób. Kie
ne:, zaj~L~jące łac:mie 92 ha. ~a 21 r';>wnik brygady traktorowej. Plotha zasialti.my systemem gniazdo- rnkow. otrzrmal ::a dnió\\'ki obrawym żołędzie. Kiełki młodych dęb- chunkowe pon<id 50 q zboża i 5.000
czaków dobrze się czują w uaszym i rubli gotówką: traktorzysta lgn„tien
stepie i pięknie rosną. Ładnie rozwi i ko otrzyma! około ?O q zboża.
, ..
.
w· I
jają się też drzewka biaki _kacii.
. ie e u~van1 pos\.: 1r;camv spr~jesionów. klonów itp. Upłynie niel 1 • wie rozwo1u hodowli bydła. Pant
t
,,.i·eln c-ra
1· b dl
h ·
SKI
,v " ~ su. a s ep s aWfopo
. <;t\\"owy P 1an rozwofu odow i y a
l
.
zmieni si<> d 0 .
rzedterminowo
me ~ozna~ia: c irom~ \\"'konany ;:ostał
„
d
k" h
P
' d . .. . d
ny przed \':ysusza1acvm1 wlatran11
NH

I

Upowszechn1·enie czyteln1·c1·~a
n

1

i c;:a~nyn~i burzami~ ~ta_nie się jed- ~~wo nb~~~::.lU Obe~~~1·st ~siad~~;
nym ~ na1bogatszych spichlerzy zbo t:. AOO . k ł. k . t h p .
Clen O\v o 111.; yc owiec. orz
"·"
k' ·
.; 0 w"ch
szło 600 sztuk bydła rogatego i '700
w raiu.
/
~
\.Vprowadzaj<;c w naszej g)spo- s;:tuk trzody chlewnej. Na farmie j
darce płodozmian polowo-h)kowy, ' hodowli ptactwa domowego znajduObrnt.v radomszczaó.skiego Do czarne ugory i siew wieloletnich je się 10 tysięcy sz~uk drobiu.
mu K&i'-JŻki ro:-;nn z roku na rok.
traw, śledzimy uważnie nainowsze
We \\r;;eśniu 1950 roku poh!czy- Przyczyn· a sie do tc~o między
zdobycze radzieckiej nauki i orakty
ki agronomicznej i staramy się je liśmy się z sąsiednim kołchozem im. innymi fakt, że poważnymi odRewolucji Październikowej. Siła go biorcami książek sa biblioteki,
stosować w swoim kołchozie.
spodarc:a naszego kołchozu wydat- szczególnie wiejskie, których ilość
, 1.·
nam J"'S.,.C"~
l esieni.ą ubiegłego roku zaoralgmy nie \vzrosla. co po%'"oJi·
szy bł(0
w pow. ra d on1szczans,,;un
~ - -··
w
98 ha wieloletnich traw i zasialbmy lepiej rozwinąć produkcję rolna. wzrasta.
Jakie sa zainteresowania czyn•ynió~I
na tym miejscu ozimą pszenicę - 1 Roc;;ny dochód kolcho;;u
telników. zi\·łaszcza z mlodszego
tak, jak uczy prot Lysenko. Pszeni 11,5 miliona mbli.
~a. wzesz~a wspamaJe. W _przys:ło-1 Po scaleniu kolchozów mogliśmy pokolenia, można sie zorientować
sc1, w miarę wprowadzania Flodo- zorganizov.•ać liczną brygacli; budo- wg. WYCZt>rpywania ię sprowadza
zmianu połowo-łąkowego na coraz wlaną. \V krótkim czasie wybudo- nvch do RH.domska n:lkł~dów. Dzie
większych obszarach, hędziemy sia- wała ona klub :: widownią na 500 ł~ tuk'ch autorów. iak: Prus, Że
li pszenicę ozimą na podłożu wielo miejsc, 2 owczarnie-, chlew na 250 rom~k i . Kraszewski. Orzeszkowa,
letnich trn\\. Stworzymy w ten spo
sób doskonale warunki dla naszej
a tym
głównej uprawy zbożowej,
sumym zwiększymy jej wyda1ność
l\l'mo że wiosenne roboty pol-1 we wszystkich gm:nach znacznie
z ha. Słynny uczony radziecki, prof.
\Viliams, mówił ~v swoim c;:asie. że ne roL'poczn3 się w powiecie ra- większe ilosci. mGo;zy11. szczególn!e
I OO ą ::bo::a ;; ha mo.:e być pr::erięl domszczańsk1m
w pierwszych siewników zbożowych i nawozonym urod;:.aiem nas:.ych ojc:.ystych dniach kwietnia, już obecnie w.zy \'ł'ych:
'dl
.
p<il. Do tego celu d<!żymy i jesteś stkie gmln.\' i gromady mają roz
Duze zna_czeme d~.a 1'.lrawt. 0 my pewni, że go osiągniemy.
wego przebiegu akc11 s1e·,vneJ be
planowane zas:ewv i zakończone dzie miało terminowe zakończeni~
Bogate plony ubiegłego roku przy wszystkie przygotov. ania. ·
· d oN a 1ezy
.
1rnn t r:.i. kt
· RCJI„ ros, 1tn.
niosły naszym kołchoźnikom po 3
poważbieżacym
roku
w
że
dać.
gokredyty
są
Rozpro\vadzone
kg ziarna, w tym po 2 kg pszenicy
za każdą dniówkę obrachunkową. tówkowe, ko11cz.v sic odbiór nawo nie wzrosną uprawy rzepaku, buLitwinienko. zów sztucznych, w htóre spół - raków cukro vych, pszenicy i lnu.
Piotr
Kolchoźnik,
Przodują w przygotowaniach do
przepracował wraz ze swym synem dzielnie gminne całkowici~ są za\Vasylem 1.007 dniówek obrachun- op:itrzone. Nie brak również ziar akcji sie\vncj, jak zwykle. spólPGR-y.
k~wych, za co otrzymał 3 ton"' ziar na siewnego· i nasion. SOM-y za dzieln;e produkcyjne i
dokona w których w i o.enne roboty będą
nil, kilka tysięcy rubli gotó\vką, wi- wariy umow.v o pracę.
przed
no, 'I: ·arzywa. Ponadto na s ·ej dział ne są również umowy ze strony z pewnościa zako11.czone
ce przyzagrodowei zebrał dolxy PO::.VI. W t:-rn1 roku c:i:vnne będ<\ terminem.

I

Przygotowania do siewów

I

skudencja o~lniosla pożadany
tek.
Juk nam dono;;za Z<:1l lady Ży
rardov.·.-lde. ob. Hasik otrz ·mal w
ostatnich dniach n<.ikżność. Z
przesłaneito WY.iHsniu1 ia \\ Ynika,
=
że opóźnienie \vyp!atv na::;tąpiło
na skutek n!CW\ n1żnif· ~;pi<:anej
umowy, k1óu1 opiewała, Z<lrnim;t
11:1 ub. S1anJslawa Ha:,ika. nA nazw1sko ob. Slanislawa Wc.s1ka d
z tego też pe \ odu wynikły nieporozumien1ci.
W przyszłości Zakl:idv Żyra.i· dowskie z\vróc:i uwage usobom,.
sporządzajac:vm umowv lrnntraktacyjne nfl dokl;,,rl1w \I vpełn'a
nie formularz.·. z:-iw't raiacych da
ne, dotyczace kontrnh0.n1ów. Ma
my więc nudzicie. ·i.e oclsta v:ają
cy z~kontraktowanc płorly rolne
chłopi bez zwłoki otrzymają swą

Krasiń
Mick ie\\ icz. Słowacki.
ski, mają stalych zwolenników,
Czybez wzgledu na wiele
1a1w sq. 1ówn1ez \\·ysok~ej klaautorów radzieckich:
"Y d~icla
AlPki;0~0 Toł<.:toia. Szołochowa. Pa nuleżność.
nowej. ksiażki batalistyczne z okresu 0'-'1a1niej wojny. pov.:1esct
o pokojowym życ;u narodów ra
Duż:vm powodze·
dzi0d( eh itd.
transport
niem cicsMą sie przekłRdy pisarzy
li'abryka .,Famcg" w Rad01n::;ku
Amado,
po<>~C:PO'.V>Th, jak: .Jor.!!e
nie poHiadała własnej bocznicy ko
Anna Segher8. Pvimanowa.
lejowej i zmuszona była przewozić
Pewne braki w zaopatrzen :u surowce budowlane i wywozić goDomu Ks.L1żki dają się odczuć ''~ towe meble transportem surnocho
1
0

„Fameg" uspr .wnia

ukończone ;~'~·:~iw~\t.er~~~~: Zl~:1~ ~~!;~~.z1~! ~ Jr;:a1~ k~n~n~:\ck~~cn~~R~~~~:
Słabo

ró\I',·monooraf i historycznyd'i.. Bogato zaopatrzony ;jest dział oryginalnych
książek l"ldzieckich. które jednak nie dla każdego sa dostepne
. ·
. ·.
.
.
z powodu mezna1omosc1 Języka

amatorów.
Icznych!Ji'7r·dstawia
sic

tów.

uspra.wmc 1 zmniejszyć
Chcąc
koszty własne prndukcji, wybudowuno nową bocznicę kolejową, któ
rn w ubiegłym tygodniu oddano do
:
uzytku.
I Dzięki wybudowaniu bocznicy
ros~rjskiego.
kolejowej kierownictwo fabryki
·'
Książk;:i jest tania. Wysokie na
sumy przy
zaoszczędzi poważne
klady poszc.tególnych dziel, staran
ny dobór autorów i stałe dążenie transporcie materiałów. Należy do
cło upowszechnienia czytelnictwa dać, że hotel i świetlica dla robot
szerokich ników, budujących bocznicę. bę·
książh'., stwarzaja dla
mfls nic8po1ykana przed wojną
oddane równ· cż do clyspozvcji
nież

dział

świadomości
ok~1zie po.~lebit-nia
polit~Tznc.i. podwyższenia pozio-

mu naukowego i kulturalnego.

clą

robotników, zatrudnionych p1"zy
innych budowach.
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KRONIKA PIOTRKOWA
Racjonalne szkol nie kadr

W
v..r

hucl· e

roku 1950 kierownictwo hu
„Feniks"
ty szkła butelkowego
w Piotrkowie. maiac na uwadze
donio!"łość szkolenia rezerwowych
kadr technicznych j pragnąc pod
nieśc kwalifikuciP. iuż zatrudnio
~wch hutników. uruchomiło w za
kładzie pracy km·s techniczny na
poziomie średnim.
Słuchacze kursu zapoznali się

Nowa rada

szkła

,,

z pt>d tawowyrni

wi&.domościami

z zakresu chemii. szklarstwa oraz
burlownidwa WRnien. Poza 1:>7.ku1 niem zawodowvm i teo1ctycz ~.vm, ~ro\\"Odz?ne. b Io szkolepi,
1declog1cz~w. Z·,p1~anvch_ by_lo U
kan~lydat~w, w te1 . L.czb1e Jedna
kob1.eta. Kurs z \;'vntk1em dobrym
ukonczył? 11 .ospb. ~rzodownika
m1 nauki byli:. hutm1strz zmiano
wv. tow. Stanisław Zaczek oraz

I

nilo się to. dzieki liczebnemu
do
zwiekszeniu sił fachowych,
szvhszego uruchomienia nowcg-0
ag1·egatu produkcyjne~o.
Szkolenie kadr pt z:vc:zvniło się
w dużej miei·ze do tego. że w
pierwszym roku Planu 6-letniego
huta szkła butelkowego „Feniks''
w Piotrkowie wvkonala przed ter
mmem zakreślO!~Y plan produkcji.
(BJ ·
·

hu nic~·-ma.it:tro\\,,e, tow. tow.:
zakładowa Bened;\
kt Grenda. linzimierz Gren

da i Lul'jan Wojtasik.
Uruchomienie kursu tego sa\V hucie ,.Horten,;ja" odbylo i;i~ ze mego 1ypu w 1 rzecim kv1:artale
branie wybol'cze do rady zakłndo\ ·ej. br. planuje Referat Szkoln' ctwa
\Y \'\·yniku głosowania przewodni<>ząe~·m rad~· został Stanisław Km·ow;;ki Zawodowego przy hucie szkła .. Fe
wiceprze\\'odniczącą Bronisława G12ę niks·', w porozumieniu z komile
dowska, sekretarzem Jerzy Guderski. 1em fnbrycznvm, radą zakładową
Do prezydium we~zli poza tym, ja i dyrekcja.
\V hucie szl;:ła „Feniks" prawa
i.-o członkowie, hutniry tow, Jan Skądzone iest również szkolenie przy
,pie!1 i ZMP-owiec Kai:ol Hilo;·ki. .
.·
.
. ,
.
Wszyscy członkowie prezyurnłll, • .
p1·óez sekretarza i wicep.newodniczą w ar~ztato\\ e. Pi o_w ad7:ą ie . zhna
ceJ, są siłami nowymi i żaden z nich n?'.Vl hu~n·:1st~·ze i n:::nstr~w1e-hut
nie 'Piastowat dotąd mandatu w ra- ntcy, ktorzy 111clvw1dualnie przedzie zakładowej huty „lfortenda". j szkolili osiemnastu odnoszacq na
pomocników - hutnikó v. Przyczy
K.

•ą
ZakUP UJ

włos.,

e

wełnę

'

ko11skie jest niezbędnym na \\si dotąd spopulary::owan('. .I\
surowcem dla naszego przemysłu. przecież. ogon koński odrast, w
Rynek nasz pod względem zapotrze okresie rocznym i me nie stoi na
bowania na włosie jest bardzo chlon rrzeszkodzie. aby uzyskane wlo~ie
pośredni·
za
ny. a cena włosia bardzo wysoka .• przedać pa1htwu
Obcmanie ogonów konion1 nie jest ctwem GS.
W zamian za włosie otrzymuja
closta\\CY llldterialy tekstylne.

Octownia w Piotrkowie
walczy o

obniikę

kosztów

*

*

Skupu wełny w powiecie piotr
kowskim dokonują GS w Piotrkowie
Belcbato(przy Hali Targowej).
wie, Gorzkowicach, Wolborzu, Su
lejowie, Klukach. Ręcznie, Kleszczo
wie.
VI zamian za wełnę otrzymują
rolnicy w 50 proc. materiały tekstylne, zaś w 50 proc. zapłatę w
Pr zeciętnie koszty ;włashe w Fabryce Octu w Piotrkowie obniżono gotówce.
Na tych samych warunkach kuw porównaniu z rokiem ubiegłym o
powany jest len.
3 procent.

Zaloga Piotrkowskiej Fabryki
Octu, z inicjaty-v..-y podstawowej or
ganizacji partyjnej i rady zakłado
walczy o obniżenie kosztów.
w~j,
własnych produkcji. Wysiłki załogi
zmierzają do zmniejszenia strat pow
stających przy rozlewie octu o raz
tłuczki szkła, jak również prowadzi
się oszczędności opakowania.

''"

.~-.>f

Sanatorium we
Przeciwgrużli-

zdrowie

Włodzimierzowie

d<iniom. W Sanatorium dnkm i nocą dyżurują higienistki i pidęgniar
ki. Sumiennie wykonuje S\lle t'boracji 65 pacjentów, pochodzących z \\ i'!zki 28-osobo,1-vy per:.oncl pomoc
niczy.
rodzin robotniczych oraz mało
Qqtatnio za wzorowe wvrelnianie
z terenu
średniorolnych chłopów
\\Ojewodztwa łódzkiego. W dniu 1 obowią::ków i o[iarną prncę !>polecz
kwietnia br. do użytku Sanatorium nu otr:vrnah· nagrody 'Io.' postaci
zotitana oddane dwa no.\·owznie- ksią::cc:ek Pl O z wkład m po 120
sionc, nowocze6nie urzadzone i do- zlotych: pielę!'.jnlarka przyuczona,
skonale wyposażone p~wilony, mo- ob. Krystyna \Vortner oraz pracow
nica fi:::yczna - salowa, ob. Jolanta
gące pomieścić 110 osób.
Wszyscy chorzy pozostają v. Sa Wojnecka.
Sanatorium postawione jest na
natorium pod tro~kliwą opieką leChorzy otrzysą poddawani częstym ba- wysokim poziomie.
karską
mują smaczne i obfite wy:':ywieme.
t
\V dni pogodne. bez w;:ględn na po
kuracju ze wypoczywdją
rę roku.
na świeżym powietrzu. leżakując na
dwóch krytych tarasach .
Pacjenci korzystają z ksiażek miej
scowej biblioteki. liczącej oonad
międzycza:>ie chłopom mało i śre- 1.000 tomów. Chorzy chętnie korzy
dniorolnym z okolicznych wsi w ~tają ;; gier towarzyskich, których
naprawie maszyn i narzędzi rol- Sanatorium posiada duży wybór.
niczych we własnym warsztacie Jednak :::arówno kuracju!'::e. jak i
"personel tu zatrudnionv dotkliwie
reparacyjnym.
Chlopi gromad calej gminy do odczuwają brak świetlicy. Należy
ceniają znaczenie Ośrodka, który :':ywić nadzieję , że kiero )../nictwo Szpi
tala Miejskiego w Piotrkowie w naj
uniezależnił ich od kułaków.
Wszystkie maszyny ?.najdujące bliższym czasie usunie tę bolączkę.
z"yc•."e kt1ltu
Pomimo braku śv.:1·~tlicy
~
się w Ośrodku uzupełni w miarę
potl'Zf'by dobrze zorganizowana

w Sanatorium
~~~~ko~:. ;:;:~o:;~:ie~~~~~~ n:~~

przed rozpoczęciem .prac wiosennych

Spółctzielczy Ośrodek Ma;;zyn-0
wy w Świe)·czyt1.sku gm. Rozprza
pierwszych m.iesiąpowstał w

.•. Ie n

Włosie

1W

odzysku.{ą

Ośrodek maszynowy w Swierczyńsku

w hucie „Hortensia"

Gminne spółdzielnie pow. piotrkowskiego

Fen1·ks''

Chorzy

cach ubiegłego roku. Znajdują
sie w nim siewniki. żniwiarki..
młockarnie i kopaczki, a w krót
kim czasie przybędą także nowo
wyremontowane traktory. Wszystkie maszyny Ośrodka są dosko
_,_ n.rac wional o~ YJr·zygotO\''Tane
uv .,..
· .,
r·
sennych w polu.
Pracownicy Ośrodka nie tracą
daremnie czasu w 0 czeki,
waniu na sprzyjającą p-0godę,
czą wczeskon
którzy
Ci,
pozwoli na rozpoc'zęcie siany.
która
śniej, pomogą swym sąsiadom w
akcji siewnej, lecz pomagają w akcji siewnej_

je~lnak

~m~~~~\~iz::~i~~; n°abs:~ go~~

, PRZZ
, szkoIernowa
IIAk CJO
.
.

w Świerczyńsku dobrze pracuje. zD1'ezmię1·k.·i mechaniktóra jest
,
cznej uprawie .
'"' ostatnich dntacb marca rb. lepsza, szybsza i ian. za od upraPow. Rada z.z. organizuje_ mie-1 \\"Y si,tą .pociągo\\.·.ą, likwiduje się
dzyzakladowy kurs delegatow spo pomysln1e t.echn. 1 czne zacofanie
który wsi.
łcezno-ubezpieczeniowych,
Mirosława Świstak
obejmie 50 związkowców.

Ośrodek

I

Liczne zgłoszenia do szkół górniczych
Po"via1owa i Mieiska Komenda Powszechnej Organizacji „Sluż
ba Polsce" w Piotrkowie, przepro
wadza na terenie miasta i powiatu werbunek do szkół górni
czvch.
Do _zk:fił górniczych przyjmowani są kandvdaci w wieku od 17
do 20 lat z dobry~ stanem zdro
wia. Od kandydalow wymagane
są n'.łs1.ępujące dokumenty: śwLa
dectwo szkolne oraz metr.vka uro
· dzenia.

Program na

środ~,

28 marca 1951 r.

11.50 „Glo~ mają kobiety". 1:!,04
Dziirnnik. 12,15 Przerwa. 13,30 Mel
operetkowe. 14.10 Aud. liter. 14.30
Ut 1·ory Schuberta i Liszta, 14,50 Kon
<.:1::rt rozrywk. 15.30 Aud. dla świetlic
d:deci~cych. 15,50 111uz~·ka baletowa.
literackiej.
lti.lii Przegląd prasy
1G :!O' Recital ~oiewarzv Z. śliwi11~ldej. lG,·10 ./'zy wie~·ie ... ?';, lG,45
Aktu'.llno~C'i łl'iclzkie.

popołudniowe.

17,00 Wiadom.

17,05 Pog. sportowa.
l7,l5 Styfo;owana pol~ka muzyka lu·
rlowa 17,40 Ll'kcja jr-zyka ro-yj>J\ie
Zapisy przyjmuje i bliższych in o-o. 1 S.ou •. Ludzie Triechgo1·ki p1·zo.
cl11.ia w k11!Lurr.e wytwórczo~ci". 18,1 ()
formacji udziela: Komenda Pow :\Iuz~'lrn operowa. 18 . ~l5 ,.Włókniarze
szechnej Organizacji „Służba Pol- wakza o plan". 18,45 „Dlaczego pę
przy ulicy kaj szyby gdy :<piewa Szaliapin ?·'
~ce ' ' w Piótrkowie,
19.00 ,.'\\-~z;el']mica Radiowa". 19,:W
Stalina Nr 67.
Konce1-t orkiestry Rozgloś11i \Vro'.!O,:rn
Dziennik.
W powiecie pioi.J·kowskim mło- daw. !dej. 20.00
pol<;kie pie::ini masowe".
dzież robotniczo - chłopska wy- ,.śp:ewam~'
~Jurhowisko.
20.45 „Nowl'uza"
I kazuie duże za;ntel'esowanie 0aór 21,:10 ~lur,yka i aktualności. 22 OO „O
·
i śmierci Karola Waltera
nictwem, o czym świadczą napły żvciu
~; \•ierczcw,;kiego, Tobotnika i gcnel'H·
kandy ła". 22,:W Koncert z Pr:Hr.i. 2;;,00
wające liczne zgłoszenia
(BJ OsLatnie wiadomości.
datów do 6-zkół górniczych.

ralno-oś wiatowe

roz\\ i ja się_ tu dosć

pomyślnie. Kuracjusze wraz z perso
nelcm ur::ą.dzają c:ęsto wh:czory ar

tystyczne lub ak.tdcmie o bogatych
programach artystycznych. cie,zącc
. ię uznaniem licznie zgrom· dzonej
publiczności. Organi:owane !'ą rów
zebrania chor) eh. na
nież ogólne
które składu się refe1 .it :: na. tępuja
cą po nim dyskttsja na tt'maty aktu·
alnych zagadnień polityc::nych i gospodarczych. i- ażde zebranie koń
czy się częścią arty~tyczną. przygo
towaną przez kuracjus:y i personel.
(B)

Wykończyć

budynek szkolny
w Raciborowicach
pomocy Prezy·
Dzięki wydattwj
d'um GRN w Wolbo1 w i miejscowe
go społeczei1stwa w Jtaeiborowieaeh
uruchomiona zosrala " Tolrn szkolnym 1950/51 7-kla~owa :;zkoła podstawowa.
dawnej
Przebudowano bud~·nek
szkoly i oddano do użylku hzy ~ale
lekcyjne. Jest to stano\\'czo za ma·
ło na potrzeby szl oły i zuehod7.i konieczność wykończenia i oddania do
Poużytku szkoly piętra budynku.
nieklol'e klasy,
mieśc-iłyby się tu
kancela1·ia, gabinet fizyczn\·. sala
gimnastyczna i mie~zkania dla na·
nczycieli.
Dzięki dotacji pań-twowej. s~koła
otl'zymal::i pomo<.:e naukowe d() pra·
cowni fizyki i chemii 01·az c?.<.>~c' -urz:~dze11 do sali gi11111u sty1.:wcj. _•ic,;tety, ani pomoce 11auko1\ e, ani urzą
dzenia ~ali ginrnast~·eznt'.i nie mogą
być wykorzystane z braku pomie ·z·
cz eń.
Wla~ciwe czynniki \\inny zaintcre
8owu(' <'i~ pott7.ebami Hl.koły pod,"ta
wowej w Raciborowital'h i . powodo·
wać wykońcienie bud)·nku !<;;kolneK. Sz.p.
go.

Zapisy do bry „ad
szkolenia zuwodo·wego
Powiatowa i ftli<'.i'<ha Komenda Or
1pmizarji „Służba Polsc,•" \\" Piotrkowie oraz wszy5tkie lJminn<' Komendy
SP w powiecit• piolrkow,,kim p1·zyjmują zapisy kand~·dalów na G-miesię
ezne brygady ;;zkoleniu r.awodoweg-o.
Brygady szkolenia 7.awodOWEJ!.'O wy
:;pawacza
uezają zawodu ~lwmrza.
elckbrycr.nego, kndluhników i hy<lrau
lików okrętowych ora;r. konsehrnto(in)
1·ów wotlno-meliorac~· juych.

lflr.8

Od wychowawcy zależy
postawa młodego pokOlenia
Co

pisała

prasa

łódzka

w dniu 28 marca 1931 r.

OOÓ'Jl UNiiEMO~

DZIECIOM

wśród mieszkańców naszego miasta
powJ.ęk:m.a się z dnia na dzień. Około 70 tysięcy bezrobotnych (z rodzinami około 200 tysięcy osób) nie ma
co włożyć do ga1rnka. Pozos1tała
część lu<iności · nasrz:ego m~a:sta pr.aeu;j.ąc po dwa dni
w tygodniu również Illie rposia<ia
f"undmzmv na
świąte=e
z.akupy.
W sklepach

NAUKĘ

.,.Repub1ika" pisze co ~e:
„W szkole powszechnej przy ul.
Wspóh1ej 8, w czasie lekcji z.:asłalbl f1, głodu 14-letna. ucz.eń Alfred Lassy - syn bezrobotnego,
Cllam. pmy uil. Engla 15. Lekaa:z pogotowia pm.ewiooł chłopca w stanie
ciępkim do domu". „'I1aki.ch komunikatów można =leźć w kTonilm•c h pogotow&a po killranaście cod-aiennie - dcmosii pismo. - "Nie~ d7liatwa. szkolna. nie 'Doże
się uczyć, nie może uważać na lekcjach. Głód uniemożUwia WS7Jelką
pra.cę w szkobl.ch.
Biedne ddeci
przychodzą na. czezo do szkoły i padaiją w omdleniu.
Należy
szybko
t.rorga.nimwać pomoc . dla ginących

z

strasiz;liwe pustki. Obroty we wszysit
kich branżach w poróWillaniu z rok•i em poprzecLniim s;padly o 40 procent. Nikt się nie interes.uje s1Zynkami. itip. śwją;tecenym.i przysmakarrni..
Święta wtielkanoc:ne ZJapowiiadają
się bardzo, hairdrl:o smutno •w tym
roku - kończy pilsmo.
NIE BĘD711E
ROBOT SEZONOWYCH!

głodu".

SMlJTNE BOROSKOPT
NA SW'IĘTA
Już m kilka dni (5 !kw.ietnli!a) obchodzić będrziemy święta wielkalnoc
?le pisr.re „Repuplrika". - Będą to

święta

naa.smutmejsze jaik!ie kiedykolwJ.ek Łódź obchod2illa. Nędza

Młode

I

Wobec albsolutnego brnku g<>tówki Zarząd M.iejsiki w Łod(?Ji post.:a1noW!ił niie roopoczyniać rz: dniem
1 kwietnria robót sezonowych. W
dnilU wczoraijmym sezon.owcy łódz
cy próbowaili urządizić !J.)!rZed magistratem demonstrację, czemu pirzese:kodmi.ły silnie skonsygnowane od„
działy policji.

tia i

państwo ota.CTZJają wtielką

dba-

łością ii tiroską sprawę wychowania

wYk!Włałcić

I

pokolenie radzieckich artystów plastyków

Wśród eksponatów Wszechzwiąz·
kowej Wystawy Sztuki Radzieckiej,
będącej przeglądem osiągnięć artystów radzieckich w r. 1950, duże
za.interesowanie
budzą obrazy i
rzeźby absolwentów, dyplomantów i
studentów Moskiewskiego Instytutu
Sztuk Pięknych im. Surikowa.
W murach Instytutu - czołowej
uczelni artystycznej Z.SRR - studiuje młodzież wielu republik ra·
dzieckicb. Przyszli artyści zdobywają tu
wykształcenie zawodowe.
a jednocześnie studiują gruntownie
teorię markśizmu-lemnizmu.
Daie
to illl możność trafnie oceniać zjawiska życia,
przepaja ideowością
ich twórczość.
W r. 1947 kierownictwo Instytutu
objęła Akademia Sztuki ZSRR. W
myśl uchwały KC WKP(b), dotyczą·
ccj zagadnień ideologicznych, Aka·
demia 'dokonała reorganizacji systemu nauczania w Instytucie kładąc
u podstaw metodę kons11kwentnego
realizmu i wykorzystując system pe
dago~iczny rosyjskiej szkoły artystycznej, w szczególności wybitneóo jej przedstawiciela Czystiakowa,
którv był nauczycielem Riepina,
Surikowa i inych słynnych malarzy
rosyjskich.
Za podstawę wychowywania mł0·
dego narybku artystycznego, Akademia przyjęła zasadę ścisłej w1ęz1
z: życiem. Zgodnie z. tą zasadą co
roku studenci Instytutu spędzają
dwa miesiące w kołchozach lub
sowchozach, na budowach lub w

przedsiębiorstwach

Na Wszechzwiązkowej Wystawie
Sztuki 1950 r., obok dzieł mistrzów
malarstwa radzieckiego, znajdujemy
20 prac studentów wydziału rzeźby
i malarstwa oraz cykl grafiki „Górnicy Zagłębia Donieckiego" dzieło
aspiranta N. Ponomarewa,
które stanowi jego pracę dyplomową.

Studenci Instytutu poszczycić się
znacznymi sukcesami. Obrazy dyplomanta Razina - „Lenin
i Stalin w Razłiwie" oraz Zacharkimogą

jektowanych prac,
wykonywaniu
szkiców kompozycyjnych i stndiów „Stude11J.ka geologii", rzeźba L.
n:iuka.
z natury.

I

I

przemysłowych,

poświęcaiąc ten o~res studiowaniu
życia, dobieraniu mat~rialów do pro
Pri.sia.ż·

I nagle usiadła na progu i zaczęła płakać, wycieraji;tc nos krajf'm chustki. której jeszcze nie zdążyła zdjąć z głowy.
Od tej nędzy, szlochów i wyrzutów kobiecych mężczyźni uciekali na miasto. Włóczyli się po ożywionych ulicach, zbliżali się do
murów fabrycznych, do których odczuwali już tęsknotę, jak wygnaniec do ojczyzny. Wciągnięci przez organizację do samoobrony,
udawali się codziennie do lasku na l-wiczenia. Starszy Walczak zawsze zbaczał, aby przejść Ogrodową. W bramie fabrycznej, przez
któi.:ą w ciągu wielu lat co dzień przechodził, stała warta. Podejrzlivv-ym, przywierającym do ciała spojrzeniem żo"'łdak przyglądał
się robotniko.wi. Ręka jego bawiła się nahajką.
Przy numerze 26
stał we drzwiach TaubwurceL Walczak przywitał się z nim:
- Dzień dobry ...
Taubwurcel zrobił znak porozumiewawczy. Stał z podniesionym
futrzanym kołnierzem, w futrzanej czapce nasuniętej na; brwi
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nowe kadry wa:rt-ościo- criegoś nie ~ aby- Die ._...
r;ić s.ię na kipi.ny.
wych prr,ędza.lników i tkaciy.
Innym ujenm.ym ob.ja'wem 11 W'1młodzieży w ducht1 socjalistycmym,
Nasrz;a młodzież jest na ogół chętw miłośct do nauka i pracy.
na do pracy, lecz pragnie wJdz:ieć chowawców bywa nii.eliczenie się z
NiektóNatomiast za mało uwagti. pośwlę- przed sobą perspektywy rozwoju, możliwościami stucha.czy.
caJją temu
rzoaga.drueniu na:si maj- pragnie być otoazolJJa. taką opieką :i rych naucrzycieli ogarnńa manda wystrowle. Pragnę przytoczyć dobre li ciepłem , jakich udrz.ii.ela swym wy- kładów, właśnie w tym czaisle, kiedy nadchodzi oues egzaminów.
rz.łe strony metod wychowa.wczyc:h, chowankom maijiSlter KaleUI.,
·
Efekt końcowy tego nauczania jeS>t
stosowanych !Prze.z majstrów w wy*
-;,
-~
ten, że w os1:Jat.niirn pa.ia'Wie ooau ukońrealll!i „S".
J '·
dst ·
· ... _ 1
bl
'Młodzieżowiec Gi)bora. me chci<ał
a!"" prlZ'e
a.w.a s:ię =~ pro em
wśród peWIIlej crzęści młod'Zlieży,
na z~filie innym odcinku. w rządq;a się klasówkę, naitomiast -0 po
pra1wie wyników nie ma jurż mowy.
_(Ciężko jest rz: nrimi - stwlier- s.ię uczyć, a.ni też pracować. A jed·· szkolltictw.i.e?
Myślę,
że każdy
ucrzeń
poiwinien
nak majster Kaleta zdołał w prze.
d'Zliła - są k.iJ.mąb!r.nJi., opor.nri. do nau- ciągu półtora roku uczynić zeń 1"1JePlt'aca z.nakomiltego pedagoga raki i pracy.
dzieCJkiego, Kai.rowa, wskaZ!UJ.ie jas- mieć możność popra'\vlellliia swych
Ze słów jej przebija.fa sz:areria, ser telnego, pożytecrr..nego człowieka,
ną drogę naszym wychowawcom: !lJych st.opn:i, a końcowe lekoje
decrz:na troska o przysrzilość naszej
Jakie metody wychowa.wcze u.a- wailka o wyniki naiucea'11lia obowią- ;preed egzaminem należałoby poświę
cić raczej na repetycje li popraiwki,
młodrcieży.
st~o;:.!e=~~.!:1~1:?1i!nnych, Ka zuje nauczycielstwo w tym samym a Illie .oo. wykłady.
Coraa: SIZ.'€lI"SZy ogół :intereS1Uje się leta. cierpliwie tłumaczy młodrz.ie- &t.:oprrll1u, oo irobotinilkm..,. walka o jaWrU<łtiemne
cm-orz.umienie między
obecnie z.:agadn.ieniem metod wycho ży znaczenie IZ<awodu, który zdoby- kość produkcji. W~liki b)'Vv-aiją róż- uc-tiniaim!i a nauc.zycielstwe1m - koń
·
+~
·
b"
·
nie
w
~ależ:ności.
od
ustosunkowania
ch
wa.wc:z.! · . W sprawie ""''l za teraJą wa. Za pilną pracę Vl.'}"lIBgrad.za,
czy swój liist ucz.eń Twardowski -?łos nae tylko p~agodz_Y, lecz .co wyjaśniając, z jall.cich
powodów się nauczycielstwa wobec swych o- iprzyczynli się do osiągnięcia le~
J~st. barrcti:o dodatndm ob]arwem, row awansuje danego młodziieżowca. Cza bowii!ązków, mleżrrrie od umiejętne- srzych wyników nauki :i da gwaxan~~"
~~~. mło
go pOO"';Ś<::i.a
rz: kh st!roiny do mło- cję zredukowiatruiia. stopni :ojedostan'1°':"z. ludz:i.e prac y o~~
~uu<a
- , s.ami, gdy traeba, wymie:rv..a również
'""
dziez.
:lrary, tłumacząc przy tym, dlacrz.e- dzieży.
Zoba.c:zrny, jak u~ca s.'ię rnło- teoz..nych do mfalianum".
LEŻY
go n~e może :ina.cze:j positąiplć.
<irzież ocenila !Pl'acę swych wycho*
*
~:t"TRÓW
Młodzież coraz . j~niej ~jmuje waiwców.
"'
swe błędy, a ocem1aiJąc nalezyc1e po
!!11'.[le są :ziaQanliJa madst.a:ów w zastępowanie majstra, wJ.dzi w nim
GŁOS
kładach. ~:rrzemys.ło"W!ch, . inne rziaś
Na.w; koresipondent tow. Aleksan- swego szc-lerego pr-.t:yjaciela li godne
MAJĄ UCZN!IOWIE
:iauczym~li w . szko~ctwJe, Je?-naik
der Król z ZPB im. Stalina., pisze: go sza.'CU!I'Jm doradcę.
Jednym 1 d['"Ugim panstwo pownerrzy
„Ażeby dać właściwą ocenę :metody
„J estem uCl'lJiliem Liceum zawo- I ło ~z~ytn~
z.:adaJD.ie.
kszta.ł!oNic też dziwnego, że tow. Kaleta
wychowywania młodzieży ograniczę c:iesrzy
się powia.żaniem i autoryte- dowego _ pisze korespondent M. wa1IUa młode„o po~olenuia. na świa
się do jednego tylko oddziału, do
tem wśród młodz:i.eży, którn odnosi Twardi>wski - i chcliaiłbym po1·u- don;iych
b.udoWlllllJCZych
nasrzego
wykońazab:lii „S".
Wiemy, że pa,r- się doń IZ całkowitym zaufaniem.
_ ,_
·
kra.au.
s::cyc· a k'"
•uUld'.illią sprawę,
i111am.o;w1rue
N" . st
· .
,..,,, ,,,
.
Podobne u=·a nJe po1Zyskał sobie maj walkę 0 wy.niiki IYduczarnia.
1e .Je pir:zec.1ez iprzy~'-'!""em, ze
ster Rytowniia.
Czy wlinę ponoszą za izłe "'Ynikii u maJstra Kalety ~~e~ szybko
Gorzed natomiast p!'IZedstaw.ia się w nauce tylko UCZlll'iowie? Tak by- zdobywa nowe . kW:a'łi!filk.acJe, podsprawia. w bielniiku. Tu słyszy się wa n'cljcrz~cJ.ej, ale nie zal\vsze. czas gdy . w . b1e~ilku spr~ ta
same skargi: nieroby, obiboki - na Oczywllistte jeSlt, że tacy uazin:iowie, pirrz.edw~taiw.ia Silę :ru~dowail!aoąoo. ,
k!tónzy od początku T~ku nie mieli
arto na tym ffileJscu. pmyitoczyc
na - „Stalin i Woroszyłow pod rzekadą majstrowie.
N:i!kt młodrzieżą tu się llllie :intere- książki w ręku lub sa tylko gośćmi 810w:1 t~w. Bolesława Bieruta, wyCarycynem" -odzwierciadla.ją prawdziwie i przekonywująco olbrzymie suje, nie dokłada stairań, ażeby za~ w sil.kole, nie ~ogą uzyskać dobrych !POWledz:i.ane . d~ a'bsolwenit~w Pań
napięcie chwil, które miały decy· chęcić ją 'do większych. wydaijniej- stopntl. Takicll naileży !Pliętnować ja- Sitwowych. Lliceow _P~dago~=ych:
A tTrzeba sitwier- ko bumelimtów.
- „Nie. ~ę~zcie wysiłku. ~~Y
dujące znaczenie dla losów młode &Zych wysiłlków.
d.zrić, że wa..runbi pracy są 1iu o wieLecrz; rz drugrie(j strony hliemała
wy.tworzyc W~Tód swych uczruow
go państwa radzieckiego.
le gorsee, że praca ma tu wybiitn'i.e część w.ilny sipada też często na ·wyatmosf~rę Da.Jgłęb~zego ku wam
W walce o postęp naród rosyjski
nieprodukcyjny chaa.iaktex, że mło- chowawcę.
Niie · spełnia bowiem
zaufama. .Jest to _:ieden z P<>dst~wydał
wielu genialnych ludzi we
wowy<:h wa.runko.w _P~odze~1a
wszvstkich dziedzinach działalności d!Ztl.e-ż hlie wlidz.i tu żadnych perspek- swego rz;ada1n ia talk:Ii wychowawca,
~aszeJ. pracy. OSią.gan~ to, Je•
ludz'kiej. Wielu młodych artystów· tyw na pm.ysz.łość. Tym więcej ser- którego uaz!ll!iowle boją się, jak
sh wasi wychowankoWlle poczumalarzy poświęca swe prace tym ca należałoby zat€irn okazać :z:a.~ ognia, Il!ie wid:zac w n1m swego
ją, że jesteście nie tylko ich
wybitnym działaczom, bojownikom trudnionej tu młodzieży, tym S'Lyb- przyjaciela i opi~kuna. Niemrawe
ciej trzeba ją po pewnym okresie jest z.jawdsko gdy w do.bie obecnej
zwierzchnikami, a·l e i przyjaciół·
ludzkości.
o lepszą przyszłość
pracy w bielniku przesunąć di> in- znajdują się tacy pedagodrz;y, któmi, nie tylko wyikładGwcami, ale
Wśród prac tych wymienić należy
i doradca.mi: jeśli czuć będą., że
przede wszystkim obrazy studen- nych oddziałów, do maszyny, aby ryoh uczeń lęk.a się zapytać, jeśli
pod waszym przewodnictwem zna
tów A. Kitajewa - „Puszkin w
Ieżli drGgę
PO'Lllania i UI"Zee0Y•
Benkendorf" i A. Fomkina - „Sta·
wistnienia wielkich idei społecz·
sow i Kramskoj u młodego Riepi·
nych, ku którym zaw&ze da.ją się
na".
p<>rwać serca. młom:ieńczę, nie zaW trosce o rozwój twórczy mło·
trute jeS'.wrre instynktami chciwodych artystów
mistrzowie sztuki
ścii. czy upodlenia".
radzieckiej wciągają ich do pracy
I dlaitego w zależności od !I)Odejzespołowej
nad monumentalnymi
ścfa d-0 młodzieży, od tego w ja.
dziełami sztuki.
Zorganizowane "
Jam stopniu potrafimy wytworzyć
ten sposób brygady artystyczne I
wlaśdwą at-m.osferę \W.a)ernnego zastworzyły
wspaniałe dzieła sz1uki. ·
ufania a jednocześnie
szacunku
jak: płaskorzeźby, poświęcone dzia
I względem wychowawcy rmle-ży szyb
łalności Lenina i Stalina (bryga.dn 1
szy ro?.Wój młodzieży, lepsze opaczłonka akademii pro!. N. Tomskienowanie l1auki. Zada:n.ia, jakie sta.go), obraz - „Przodujący ludzie
w.ia przed całym narodem VI PleMoskwy na Kremlu" (brygada prof.
num KC PZPR winny być wytycrLW. Jofanowa) oraz eksponowane
ną działania dla setek tysięcy nana \Vystawie Sztuki 1950 r. „Przeszych wychowa.wców młodego pomówienie Lenina na III Zieżd?.ie
koleruia.
Właściwy
stosunek do
Komsomołu" (brygada prof. B. Jo1 wspomnianych zagadnie~ orarz: peł
hansona) i ,.Wielka pr?.ysięga" (bry- 1
ne zrozmnienie izn<:iczenia nowych,
Qada prof. Gerasimowa).
twórczych, · pelnych
paitniotyzmu
Sukcesy twórcze młodego poko· ,
kadr młodzieży dla naszego przelenia artystów-plastyków, podobnie
mysłu, rolnictwa, na1uik:i i sz.tuki, bę
jak sukcesy calej sztuki radziecdzie poważnym elementem urzeczykiej, tłumaczą się przede wszystkim
faktem, że sztuka ta rozwija się w „PrzemówieniP Lenina Il{.! Ili Zjeżd::;ie Komsomołu", obraz pędzla artysty ludo- wlstn:ien:ia szczytnego i wspaniałego
nierozerwalnej więzi z narodem.
wego ZSRR B. lohll11sona i procuj<~cego pod jego kierownictwem zespołu mło· celu wa·l ki o pokój i Plan 6-le!m.i.
Nia odhylf;ej lrllieda'W!IllO narndcie
koresponden<tów
robot.n:iaiych
w
Zakładach Pnzemysłu Baweb1ianego
im. Stail.1na wywiązała się ciekawa
dyskusja na temat metod wychow.ania młodzieży.
Kierowniczka. Srzlk:oły zawodowej,
tow. Rybakowa., przytoczyła SIZ.el"eg
preykła.dów, św.Ladczących 0 IJ.raku
zainteresowania
na.uką
i pracą

nashwhiwał.
Słyszysz?

powiedział.
Teraz nie, lecz w nocy, gdy
mTóz ściął, coś jakby wybuchało w kotłowni.„ Myślę, że to pewnie
rury„.
- Chyba, że rury„; Wody nie wypuszczono z kotłów, gdy robotnicy poszli. A jak w eksmajzach para zastygła... ho - ho! To - to Poznański wyłoży ... Zachciało mu się lokautu.„ Będzie miał...
Taubwurcel spojrzał tylko na robotnika i nic nie odpowiedział.
Najgorsze były ciche poranki, nie zakłócane wyciem znajomych
g,vizdów fabrycznych, gwarem tłumu robotników udających się do
pracy. Taki poranek widziała we śnie Stasiakowa.
Szła z mę
żem, jak zawsze, do Poznańskiego. świtało. Obok nich posuwały się
grupy innych robotniliów i robotnic. Rozmowy ich obudziły Stasiakową.
Pod oknem rzeczywiście przesuwali się ludzie, słychać było
głośne tupanie i rozmowy. W pokoju było pusto, stancjarki wyszły.
Cheiała wyjrzeć przez okno,
lecz zamarznięta szyba pokryta była
grubą warstwą lodu. Ubrała się, narzuciła na siebie chustkę. Na korytarzu spotkała sąsiadkę, Gajewską.
Cóż tam się stało?.. zapytała Stasiakowa.
- Kara boska... flagi znów wywiesili.„ Nie chodźcie tain, jeszcze wojsko zaczepi„.
Stasiakowa wyszła, jakby nie słyszała przestrogi. Na ulicy od

dycft

Prof. }i'. MODOROW

art~·stów·malarz.y
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LOlfAUT
zrobiło się wesoło.

Ze wszystkich stron ciągnął ożywiony
Ludzie wymachiwali rękami, krzyczeli coś jeden do drugiego.
Stawali przy wylocie Ogrodowej. Z daleka widać było, jak
wysokim kominie fabrycznym poruszał się w powietrzu czerwony
sztandar.
- Gdzie indziei też -· mówił
radośnie ktoś obok. Byliśmy
na Wólce*) ... Zuchy ci, co je wywilesi.Ji ... Przecież tam diabły-ko
zacy... Patrzcie, patrzcie lezie...
Istotnie na kominie ukazała się
mała figurka żołnierza. Sięgał po
sztandar. Zrobił niepewny krok,
szarpał
czerwoną płachtą„. wre'szcie oderwała sie od komina i po
razu

tłum.

na

frunęła

w

dół

przewracając

się

w powietrzu.
- Zerwali! - wvrwało się z ję
kiem z piersi zgromadzonych
i tuż: - Uważajcie, diabły jadą!
Ale już. było za późno uciekać. Zza rogu ulicy wyrwali się jak
wicher kozacy. Stasiakowa ujrzała nagle nad sobą straszną głowę
parskającego konia... Ostry ból przeszył jej plecy.

•

*

*

,„..A więc powtarzamy otwarcie - pisali zrzeszeni fabrykanci
w odpowiedzi na list Towarzystwa Kultury Polskiej - że zm.uszeni
warunkami, zdecydowal,iśmy się na zamknięc·~e fabryk, aby wyraźW ó I k a Pii>trkowskiej.

*)
ozęści

dawna n.all.wa dz.oiehJJi.cy, .przy

południowej

fabryC1J11ej

AD.

nie zadokimientować robotnikom, że w ustroju społecznym, jak4
panuje dotąd, rządzić w fabrykach naszych chce1ny rny smni i nie
voz-wohmy, aby w nich i·ządzili robotnicy, i dalej, że wolność na.i'tii.4 i rozwiązywania umawy niu„si nadal obowiązywa.ć obydwie strony, jeżeli kiedykolwiek ma być moir;a o normalniejszych warnnkach
'µracy ..."

•

*

*

Walka stawała się coraz zaciętsza.. Robotnicy organizowali się,
Komitet Lokautowy działał,
przezwyciężając pierwsze trudności.
ymczasem zbliżały się wybory do Dumy.
Jan Brzeskot,
kierownik związku włókniarskiego „Jedność",
znajdującego się pod silnymi wpływami endecji, otrzymał z Warszawy poufny list z poleceniem bezwzględnego doprowadzenia do
zgody robotników i fabrykantów.
25 stycznia władze administracyjne dały zezwolenie na odbycie
wiecu robotników bezpartyjnych i narodowców. Głównym punktem
obrad miała być sprawa 96 zwolnionych robotników od Poznań
skiego, ponieważ ta sprawa wciąż pozostawała przeszkodą nie do
zwalczenia - murem, wznoszącym się między ber]i11skim biurem
szajki fabrykanckiej a Łodzią robotniczą.
Brzeskot zaproponował - i wniosek ten został przyjęty przez
wiec
wybranie sądu rozjemczego, złożonego z fabrykantóv1
i robotników, który by „ustalił" winę wydalonych 96, wim1ych wydalił, natomiast tych, których niewinność zostanie
udowodniona,
wyłączył i potraktował na równi z resztą robotników. Takie rozstrzygnięcie było konieczne chociażby ze względu na to, że wśród
uJrnranych znajdowała się pewna ilość ZNR-owców, chadeków i robotników podlegających ich wpływom. Niektórzy z nich mieli zo~
stać „mężami zaufania", tj. prawyborcami i głosować na listę tzw.
koncentracji narodowej.
Nieprzejednane stanowisko fabrykantów
psuło szyki i groziło rozbiciem głosów.
Wyczuło się to na wiecu. Z miejsc krzyczano :
Precz z administracją fabryczną! .„ Dosyć mamy nadUŻ'JĆ:
wydalają, kogo im się zachciewa...
Ładne dziewuchy przyJmują,
a ..;tarych, weteranów pracy won, na śmietnik! ..
(D. c. n.)
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