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Pan VILIAM SIROKY
Wicepremier i Minister Spraw Zagranfoznych
P r-a.g.a
Republiki Czech«>Słowa~kiej
z. okarz.ji czwarte j rOC1Znicy p odpisa'lllia polsko - <:rz.€chosłow~
umowy o przyjaźni i wzajemneJ pomocy przesyłam Panu, Painie WliCe'.J premierze, najserdeczniejsze życzenia owocnej pracy na meat ~
lego poko ju.
CENA 10 GR.
Rorz.wiijająca się stale współpraca w de.ied!linie politycznej, gospodar'C!Z.e j i kulturalnej pomiędzy Rzecz,pospol:i<tą Polską i Republiką ~
chosłovro.cką, przyspiesza socjalistyczne budownictwo w obu ~
krajach.
WspóŁpraca ta ~macni·a światowy obóz poko ju, kitóry pod · ~
1
wodnictwem wielkiego Związku Rad~ieok·iego przeciwstaiwrlia się A~
cięsko agresywnym -planom oboro i·mperiialilltycznego.
Zygmunt M~·
Mimster Spraw Z~""'9CIJ
Rzecq,ypospoHroj Pol&kiiEij:

ORGAN KW I KŁ POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

ROK

Zygmunt; Moo:zclewskd. Oll!lllS
wicepremier i minister spraw
g ranicznych R epubli ki Czechosło
wackiej ~ V±liam Sttoky wymienili następu;jące depesee:
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BUDOWA HUT·Y-.GIGANTA

l

Dz·fę,ki b raterskiej pomocy Zwiqz·ku Rad~ieckiego
1

Pa.n ZYGMUNT MODZEeEWSKI
1'finister Spraw Za,gra.nicznych
Rzeczypospolitej Polskliej
Z okarzji czwa·r tej rOC"aiicy podpisania u mowy o pre.yjaźnli i. ~
jemnej pomocy między Polską i Czechosłowacją, przesyłam Panu Minisfrowi w imieniu własnym i całego ludu crzechosłow1ackiego ~
deczniejsrze życzenia dalszego pogłębienia nierorzerwalnej prrz.yjafui, jak
również dal:;.zego rozwoju braterskiej współpracy między .obu n aszy:mi
krajami. Jestem niezłomnie przekonany, że braterstwo to i współpraca,
przepełnione wspólną waiką o rzwycięstwo trwałego pokoju, którą prowad2limy prey boku i pod przewodn!ictwem wielkiego Zw.ią!llku Radzieckiego, będą doniosłym wkładem d la światowego obozU pokoju.
Nieustannie wzrastająca siła tego obozu, a zwłasrzcza nie1Z.achw.i:ana pok ojowa p olityka Związku Rad0ieckiego or az wspamiiałe osiągnięcia j ego narod ów, stanowją olbrzymi wkła<l dla n a.rodów Polski i Ce.echosło
wacji, które dzięk·1 nieusta=:ie zacieśniającym · S>ię więzom , pr.zyjaźnii
kroczą i n ada1 krocrzyć będ ą po d rodze zwycięskiej realizacji szczęśli
wej p:rrzyS>Złości socjalistycrznej w o bu krajach.
Viliam Sir-0ky
Wfoepremi.er i Minister Spraw Zag.r~
Republiki C2lechosłowaclciej

staj'e pod Krakowe·m najwięk.szy obiekt Planu 6-letniego
W-ABiSZA!WiA (P A:R). - Rozpo<nąl się nowy, wa.żny et.ap w hiprzemysłowego.
storii No,w~j Huty. Ruszyła budowa kombinatu
Na. setk~h stanoWlisk wielkiego placu bud11wy stanęły do pracy
. olbrzymie kopaczk>i . ciężkie dźwigi, transportery, spycbame. Warkosetek motorów nad niedawno jeszcze pustymi połami r<>Zb.cmniewa wspani.ała, ;potężna symfonia pokojowej pracy. Każdy
dzień zauiienia. teraz słowa. Ustawy o Planie Sześciolet.nim, które
w realne kon· mówią, że pod Krakowem pow stanie Nowa. Huta. kretne kształty, w setki metrów sześciennych żelbetonowych kon·
· strukcji, w kilometry nowych dróg i l1iniJi kolejowych.

tem

Już wk r ótce wystrzelą ponad zie Cały O>liQr1Z.y.m i, ruie dający się o-I
.\>jąć ollciern p1an budowy pu lsu je wy mią żelbetonowe k on sitrukcje hal
tężoną pracą. Dziesiątki k-0paczek
wgTjl'Zlają się w rziemię, pnzygotowu-

jąc wykop y pod fundam enty pw..y -

szły.ch fabryk k ombi:Il01tu. N iep rz.erwanY'm strumieniem .wagonów kole
jowy.ch i sa mochodów - w ywrotek
płyirią rony wydobytej ziem:i. Przy
:-obota.ch nie pracuje niemal ani
jedna łopata. Ciężką pracę ludzi zast~iła posłuszna maszyna.

rejonu warsztatów huty - giganta.
Każdy z tych wars'l.ltatów - to olbrzymia fabryka . Wiele z tych fabryk, chociaż wyd aje się to w prost
n iewiarygodne, jeszcze w bieżącym
roku da pierwszą prod ukcj ę.
W innym m iejscu spośród rusztowyrastają mury
wań i srz•.alunków
olbrzym i.ei, ne..)w.iększej w Polsce
ceg,iel-ni. Za kilka miesięcy nowe

Rząd albański protestuje
pllZ.teH'lko pJOwokacjom tito-faszystów i ich greckich wspólników

Ministerslw0:.1·amerykalisko-angielskich podżegacz}'
llIRANA (P.hA}. Spraw Zagraniczny.eh Albańskiej Re- wojennych.
Minister stwo
TIRANA (PAP). pjl.~iłU ~l.udowej przesłało do Sekreta-riatu.- Organizacji Narodąw Zjedno- /Spraw Zagr anicznych Alb ańskiej Reczo~ch notę , protes tującą przeciwko publiki Ludowej skierow ało równi eż
prowokacjom grecifiego rządu mo- do rz ądu j ugosłowi ańskie go not ę, w
k tór ej p r o testuje przeciwko nieustanna~ho-fas1:ystowsk1ego.
'iYtwierdzając, że w okresie od 1 do nym aktom prowokacyjnym tego rzą
25 'lutego br. samoloty gr eckie 1-0- du wobec Albanii.
Nota przytac~a szereg faklów ponarusz~fY granic~ albańs~~·
kr~ie
a l?J>n.~to ,?ddz!_~'ły grecki.eh WOJSK ~wa~cema .granicy . albańskiej przez
ląą.~ch. 4-k~otme ostrzeliwały. ter:yj zołnierzy 1ugosłow1ańskich oraz żąda
torJ.Um .Alball!1, nota doma~a się odi zaprzestania bezprawne j i agresywnej
~~tP.o.ł.!>że~ta kr.esu .trm prowok~-' działalności władz jugosłowiańskich,
c1om,„ ~-ory.cłi celem 1est ~wołan!e' prow a dzone j n a szkodę miłujacych
·
koldliktow u Bałkanach w interesie pokój narod~w

Pliopagań1da po,g·lądowa
-wił!nym ełelllntem
.

Ze

sprawą w.aiłki

o wykonainie

wal·ki o Plan &- letni
pła.nów

produkeyjnych o podniesie-

nie ~yda\iności pra.cy, wiąże się bardzo moono przebiepjąca obecnie
w k~u zakładach przemysłowych naszego miasta. kampania o opracowame i .za.s~osowanie różnych form propagandy poglądowej. Jest r.zecz~ :dow1edz1oną, że robotnik WJll)conuje swą ba-ię, że odd:lli-ał rea.Uzuje

I

Z dafa od te renu b udow y widać
o biekty i n ow e domy ko m bin atu po
miasta Nowa
w:stawa~ będ ą z wyr abianych przez zarysy powstającego
Huta. Budowa jego prowadzona j uż
ruą cegneł.
P iny budowie olbrzymich za.kła- od roku dała dziesiątki nowych blod ów prefabrykacji p race dobiegają ków, stworzyła całe dzielnice pierwkońća . Zakład y te produk uj ą już go szego, s ocjalist ycznego miasta. DJ)iś
towe e lementy konstruk cji po wsta- jego mieszka11cy rozpoce:ęli budowę
jących obiektów . Obok rośnie inna swego warsztatu pracy.
fabryka. Codeien nie da ona budo' Ruszyła budowa kombiną.tu. Rosną
wJe dzLesiątiki tąn wysokowarto ścio jego pierwsze o biekty, rośn,ie reailiwych za.praw m u raTskich .
zowana dz.ięki J:rraters).dej pomocy
P race o bejmują z dnia n a dzień Związku Ra d zieckiego najwi.ęks:m1
Planu 6-letniego. Pown ow e teren y. P rrz.ed kopaczką d o inwestycja.
s taje największe sp ośród setek· infundamentów. .przed rz.brojaTzem i n ych dzieło okresu budowy socjalizb eton iar zem ,posuwają się potężne mu w Polsce.
przęsła
dźwigi u>kład ająi::e gotowe
torow kolejowych , pos u wają się olbrrz.Y.mie. walce, u bijające, np we · drogi. ·N i m ruszą tu prace budowlan e
powstać musi kręgosłup budowy gęsta sieć k omu nikacyjn a.
Latem , w okr esie największego
napięcia międzynarodowego
nie zmierzaią
nasilenia pr ac, budowa samego tylk o kombinatu zużywać będ,zie dzien
nie 700 wagonów materiałów buPARYŻ (PAP), - Na czwar tkowymi · zbieżność" i · różnice polegają rzeko- rmat przywrócenia jeciuosci Niemiec,
to 14
dowlanych. 700 wagonów ministrów mo nie t)'l e na samej treści punk tóW, zależy zaś na tym komu innemu..
zastę p ców
olbrz ymich pociągów, które ustawio posiedzeniu
By jednak uniknąć 'w szelkich nie·
ne leden za drug>im miałyby dłu- spraw za)!ranicznych czterech mo· ile n-a „kolejności, w których punkty
porozumień - stwierdził Gromyko gość ponad 10 km. Tę ogromną m a- carstw w Paryżu, jako pierwszy za- te powinny być rozpatrywane".
Parodi zignorował przy tym celowo delegacja radziecka go'lowa jest zlllie
sę to warów będelie musiał ccdz.ien- brał głos delegat francuski, Parodi,
ż~ - iego zda - fakt, że delegacja r adziecka propo- nić redakcję drugiego punktu swego
nie rooładować i dostarczyć na od- który oświadczył ,
niem - pomiędzy pro jektem porząd- nuje, by R ada Ministrów rozpatrzyła projektu porządku dziennego i zani:e•
od k '
. d .
ci.n 1 pracy apar at ku d ziennego, zaproponow anym przez konkretne, aktualne i najważniejsze ponować go w brzmieniu nastęlaią·
powu.e n.ie
t r anspor:J;owy budowy kombinatu - delegacie mocarstw zachodnich , a zagadnienia, od rozstrzygnięcia któ- c ym: „sprawa przywrócenia jedności
przyspieszenia zawarcia
projektem ZSRR jest „bardzo istotna rych zależy likwidacja naprężenia sy- Niemiec,
gigan t a. '
••••••••••••••••••.-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t uacji międzynarodowej, wówczas gdy traktatu pokojowego z Niemcami i
: , delegaci mocarstw zachodnich wno- stosownie do tego - spr awa wycofa•
·
:
:~ szą całkiem m&liste propozycje, mo- nia wojsk okupacyjnych z Niemiec".
: Na stronie 2 zamieszczamy a1·tykuł
: gące jedynie sprowadzić narady mi- Po wykazaniu raz .jeszcze b ezpod•
k
b
Z
R
f
:
:1nistrów . spraw z.ag ranicznych do bez· stawności twierdzenia przedstawic~·
ow. omana am rows iego
:
celowych rozmów na lematy ogólne. li trzech mocarstw zachodnich, ja4
sł
! Przedstawiciel ZSRR, Gromyko, n a k oby propozvcre radzieckie byly sfor
p.
: . wiązując · do twierdzeń P arodi'ego, mułowan e w sposób przesądzaj~„
,
•
•
stwierdził, że delegacja radziecka pro tich rozstrzygnięcie, delegat radziecrll
$• pcmuje rozpatrzyć problemy aktualneF skonstatował, że aczkolwiek. Parodi
,
•
•••••••••••••••••••••••••„•••••••••••••••••••••••••••:_.•••:-·•············••••••••••••••••••••••••• które niepokoją narody i które sta- nawoływał do konstruktywnej prac.y
w naradach, to jednak przedsławinowczo wymagają rozwiązania.
Przy sposobności Gromyko przy- ciele trzech mocarstw zachodnich nie
pomniał poprzednio złożone oświad· wykazują dotychczas dobrej woli dla
czenie, iż Związek Radziecki nie ma wprowaqzenia w czyn wezwania Pa·
:powodów do unikania dyskusji na te- rodi'ego.

zachodnich
mocarstw
Propozyc,je
.
do likwidacii
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Nowy akt zdrady interesów narodu niemieckie'!?

swe>J · ~ąn wtedy, .gdy arówno jednostka jak i zespól znają di>bne swe
•
2Jaid'ania•!Produkcy.Jne,
Diategio te--' ~a.żniej~ą spraw.ą w a:kcji przygotowania propa:.
l'andy pogłą<l~eJ Jest opra.~owanie wykresów i ta.blic obra"ZUóąicych
wykonanie pJanow produkcYJnycb. Doświadczenie wskatruje że w tych
zaikł~h, w którye~ U>botnik z~a. swą za.~lainowaną i WY'konaną procłuk~Ję. (np. ~ ZB~. im. _Bytomsk•l eJ, ZPB im. Dubois) wydadność jest
~ .wyzsza mz w innych, k·tóre dotychczas ~ nie pnywią
ztrJą. waga d1> tego po~ego zagadnienia.
Formy Propaigan4y P-Oł:'lądowej winny być różnorodne bogate,
atr.ak~Jtie, winny mwJ.era.ć głęboką treść ideową i pofityezn:ł oddzial~~ac na załogę, ~obilizo~ć ją do c<.iynu. OhOdzi o to, a by ' robotnik
n~ tylk-0 znał swQ,Je za.da.ina produkc yjne, ale żeby wMJ.ział je w skali
całe!'o _zakładu, a. na.'!et w skaili ogólnopaństwowej. Trzeba., aby znał
~łozema ~Jan~ .6-~et~Jego, wied~ał, co pm;y,niesie realizacja planu klasie r.obotnfozeJ 1 Ja>k•1e są drogi i wa.runk1i wypełnienia jego wy.tycznych. ~~ o ~. aby wykonując swą pracę iPrzy lumśnie, maszyn.U:
przędzailniezeJ,_ PI?! obrabiarce, zdawał sobie w P.ełni sprawę, że jeg11
wy.sok~ ':VYd<t?nosc, ponadplanowa, produkcia, Pl'Zyspiesza podniesienie.
stopy zy~1?weJ, wzrost dobrobytu, wzbogaca. społeczeństwo i kraj. I dlałego a,_e SCNllD sal produkcyjnych, z m\}ró.w fa.bryki z rozmieSU'Lonych na
Podworau gablotek, z_ haseł i transparentów, powiinien p:rzema.wiać do
~botnika Plan 6-letm, PI"ZYP-Ominaijąic mu o jego zada'Dlia.eh i e>boWllązkach.
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t. a

zastępców

Lokąie
odrzucaią

Wall.• Street

apel Izby Ludowei N R D

BERUN (PAP). · - Z Bonn dono - 1 Dążąc do zachowania pokoju i do
srzą, że. na posiedzeniit.1 Bu ndestagu zabezpie~elllia pokojO'Wego roewoposło'.'-"1 e komunństyC1Z.ni przedstawi' ju Niemiec, wyxażając wolę nru.-0wypowd~·
] 1. wn~osek o na~tępującym brarrrie- d u . niemie ckiego, k tór y
drział się przeciwko remi'lita~
mu:
- Bundestag powLnien;·
1) Prayjąć pr.opozyoję Izby . LU•
dowej Niernieckoiej Republi!ki . DeMorrison ministrem · mokir.aityCrM1ej z 3<J styam.ia HllH i:.;

Bevin

ustąpił

·spraw zagr. '\iV. Brytanii
Delega,tki radzieckie i niemieckie na I O góln opolski Kem gres ·hK, podc=as pobytu w nas:;;ym mieście, w:iięły udział w akademii, zorgani::01wnej przez radę
kobiecą ZPB im. Stali11a.
Na zdjęci11·: - prezydiu111 aluidemii z geneTa~em Zi11aidq Troickq, der>uluwal'U/ .Rady
Najwyższej Z SRR.

LONDYN (PA:P), -

Urzedowo do-

r.oszą, ż~ B evin ustąpi~ ze stanowiska

brytyjskiego ministr a spraw zagranicznych. J ego następcą na t ym stanowisku b ędzie wicepremier Herb ert
i Morrison,

Związki· zawodowe·powinny czuwać

F-ormy agł~ji ~ądowej •Są bog•a te i :rómorodne: rysuMi :wy kresy, fo~raf1e, pJaikaty obr.azująee błędy, których na.leży 1;nikać
w Pr.odll'kw1, wezwania. do podnoszenia ja.kośoi p11odukcdi, oszczędnośoi
::. , 100-~r~nfow.ego ":Y~onania batL; różne formy agitacji mobilizują~
J ~oai do dbałosc1 o maszyny, do kolektywnej pra.cy z zespołem; ~o:rez.yki .Przechodnie, tablice !IAlobiące maszyny, przy których
PNCVJ~ P~owmcy.;. ?łyskaw.iezne .gazetki, które poda.ją w skrócie wy~~ma b1~zące~o dnia, gazetka ścienna, która powinna być 0<lbkliern
:z~a. ~logi; , um1ej~e zastosowanie satyry w stosunlm d1> bumelanł?W l merobo~, ktorych np. w Za-kładach im. .Byt omskiej pr.i;edstawia
·
· k
WARSZAWA (PAP). - Sekreta- nia st l
st.ę łlod Postacią raków, żółwi lub ślimaków. 'J.1rudno wyliczyć wszystY t! pracy ;i:wią~ O-We).
riat CRZZ podjął speci'aln ą u chwał ę
. .zw1ązkow . zawodowych
. adan1em
k1~ formy iP~opaga.ndy .poglądowej, ~órer1.a inicjatyWa robotników poh ł
ł
o zadaniach z wiązk ów zawodo wych 1est c
Włnna w. każdej faibryce' naidać im jakieś swoiste cechy.
ł z u-w anu~ :-- g osi u.c wa a w dziedzinie rozpatrywania i załatwia b
RIObotnicy dobrz;e s'?bi? zdają· sprawę z :tego, jak ba.rdze'. te pla.k aty,
nia odwołań, listów i zażaleń. Sekr e a "! s .u~zna hma Rządu 1 Partii w
t aria t CRZZ z naciskiem podkreślił, d~1ed~m!e popra wy bytu klasy rob?twykresy: hasła poriNlgaiJą 1m w pracy. Oto kilka zakładów (im. Marchlewn1ckze1 me była wyp:-iczana przez b1uskieg~, Jm. Reymonta, im. 1 'Maja, im. Kunickiego) rozpoczęło współza
podejśże r ealizac ja donio słej uchwały Radv r? ratyczne, . formalistyczne
wodn~-0two o pom~słowe ~ast~owanie form prop.agamdy pogląd.owej.
Państwa, Rady Ministrów i Biura Or - cie do człowieka.
Załog1 tYC.h za.kładow z wieDcun zapałem przygotowują różne elementy,
powołać
Sekretariat postanowił
ga.nizacyjne)!o KC PZPR w tej spraSI>CJUądzaJ~ ~laiklllty, trans,parenty, . ga.blotki, wytkazując pmy tym wiele
w1e wymaga gruntown ego polep sze- I specjalny ~abinet przyjęć w CRZZ.
.Potn~~w~. -~ mkłlldach ty~, na sailach produkcy jnych, na mu~h widm~Ją Juz ·hasła, wezwa:ina, PC>Pl'Zez c yf.ry Prretna..wia wielki
·
·
Plan 6-letm.
'Nie m~na .jednak poprzeŚtać na tych kilku za.kładach. Każda faJM:Y~a na t e re.nie , n~o mi~ta i woJewódz.twa, każdy zakład pracy
Wl1łl~ poslupwac się tym m e zawodnym środkiem, który w wielkim
stopmu :-Vł!ływa na wzrost wydajności, na podniesienie świadomości
WARSZAWA. (PAP). - . W. . dniu 9 I Na, akademię przybyli towarzysze
prac1>w.nikow. ~stosow~ni~ ~tacji pogląd?wej, r-O<Lpraoowanie jej sta e cl_~zik1eń 10dbrołczni.c y śmier pracy i walki nieslru dzo~ego rewolub~1KawrolparzW
ly-Ob f.onn. powinno stac ~1ę pilnym zada1J11em organ'iizlroji par.tyjnyc h i
.
.
d I
·
· · t
y a si ę w zaOJC a, o
kładach „DRUCIANKA" , gdzie pra- c1oms Y oraz e eg~cie robotmcze ;e
zwłązko:wYch. ~ropa.g~da poglądo"".a ~inna ~tanawi'ć wielką pomoc
poct'·
z
pracy
docował i walczył z uciskiem kapitali- stoł~cznych zakłado"."'
w ~sowo - . polltycizneJ '?racy orgamzaqi partyJnej, w m na ułatwić
~arc1e . do kazdego robotmka z zadania.mi ja~ie stawia przed nim Rząd
st~c~nym ten n ie~gięty bojownik po! t arni . szt.~n darowym1 podstawo wych
1 ~~r~a. Pr~P'.lganda poglądowa Pozwoli każdemu członkowi załogi znask1e1. klasy robotmczej, uroczysta akn orgam zacp P ZPR. Na akademii obec
~ez~ Jego nueJSce w w alce o realizację Planu 6-letniego, uczyni zeń
dem1a, na której załoga postanowiła na była również wdowa po zamordos wia<lomego, zdyscyplinowanP.ł!'o. wido:lł.r.eł!'n dalekie hOrY1.MmtY _ wyn~6zwać fabryke imieniem KAROLA wanym w Oświęcimiu rewolucjoniśkonawcę tego pia.nu.
cie - Genowefa W óicik.
: W JCIKA

uchwał Rząd.n i KC PZPR
nad wykonaniem
.
w sprawie rozpatry wania skarg i zażaleń
z ·

Uczczenie pa.inieci
l&arola ff!óic·;~a · .·

C

Sekretariat zobowiąIJzale dnocześnie
. e, zarz~Ay oddzi·~zarP·dY główn
~

"'""

-

łów, okr~gowe .j powiat owe razwiązków zawodowy ch do
dy
ustl\lenia i podania do ogólnej wiado·
mości ściśle określonych dni i « d .
„o zin
nrv·i' ęć.
'' '
l~c4wa!a Sekretar!atu CRZZ podk;esla, ze szczególnie doniosłe zadania w zakresie szybkie~o i sprawnego załatwia.ufa wniosków. skarcr i za
ża.le[i s!oją przed. radami ' zakładowy
mi 1 m1e1scowym1 oraz przed radami
•
oddziałowymi.
~rzewodniczący i sekre tarz rad
m~J ą obowiąz ek ustali ć godzióy c.oosobistych przyjęć· pradz1cn~y~h,
Oso bistą odpowiedziaicownikow.
ność za szybkie i wnikliwe załatwia
nie zażaleń pracowników ponoszą
p rzewodniczący r ad.
CRZZ przystąpiła natvchmiast do
realizaci! uchwały. Gabinet przyjęć
c~yn~y J~st_ c_odziennie z wyjątkiem
med:i.1el 1 sw1ął w godzln::ch 16 do
19, a w sob~tv w ~odzinach 14 do 17.

I

2) Skierowiać do ·uczes;tmków
konferencji z.astępaó~ min/isllrów
w Paa.-yżu prośbę o u1niesicieme
na por.ządku d zierinym &pra.v.iy
pm.ygo towaniia i zawarcia traktatu p oko jowego z Nfomcami w 1951
. ,roku. Trakta.it pok ojowy opierać
się

wmien na easadede aemihtacy-

12'.0.djd, dempk·r aityzacji, zjednoczelllia Ndemiec, wolnej Viy!llllmy han

dlowej, r oZW01ju produkcji poko-jowej i ·wY,cofama woj sk okupacyj ny.eh z Niemiec.
dyskusja,
odbyła si~
Następnie
po której większością głosów ockza
cono wni-Osek JU>D. Przeciwko w.nio
skowi głosowa.li człobkoWie pa.:rłil
~denauera wra-i z członka.mi parti.i S<lhumachera.

Pożegnanie

ambasadora ZSRR

W. Z. Lebiediewa
WARSZAWA (PAP). - MinistA!r
spraw zagranicmych Zygmunt Modzelewski w.YdaJ w · dniu 8 bm. k()·
lację pożegnainą na cześć ambasadora Związku Socjalistycznych Ri?publik Radżieckich Wiktora Z. Lebiediewa; w której wzięli udział:
premier Rządu RP - Józef Cyran•
kiewicz, czło!1kowie RŻądu, członko
we Biura Politycznego Komitetlt
Cent~alnego PZPR oraz wyż.si pracowmcy dyplomatyczni ambasady
ZSRR w Warszawie.
+:4

•

*

WARSZAWA (PAP). - Dnia ł
bm. ambasador ZSR.R w Wa1·szaWie
- W~ktor Z. Lebiędiew złożył wizy
tę pozegna!ną wiceministrowi spraw
dr. Stanisławowi
zagranicznych <::krzeszewskiemu.

Hasło

frontu narodoweg o

Gdyby wielkie rznaczenie VI Ple- mysłowy. Należeliśmy w EuroP;ie
num ograniczało się tylko do boga- do narodów o naj niższym dochodzie
tej analizy sytuacji międzyncu-odo- nai:odowym - na głowę ludności.
wej i sprecyczowania postawy Pol- Dziś dogaroamy i prześcigamy wyslti Ludowej w tej sytuacji, cza.war- sokością dochodu na.rodowego stare
tej w referacie tow, Bieruta oraz do i bogate kraje kapitalistyczne. Robi-lansu osiągnięć pierwszego roku I botnik polski gooiny p r zez bezrobonaszej sześciolaitki i wytyczenia wę- I cie cr.:muszony był wędrować do Fran
złowych zadrań partii w walce o re- cji i Niemiec, do Belgii i Ameryki,
ailizację zadań drugiego roku Planu gdzie, mimo że miał sławę zdolnego
6-letniego, zawartych w r eferacie robotnika, ,.złotych rąk", był jako
tow. !Minca, to już wtedy Plenum cudzoziem1ec wyjątkowo wyzyskiChłop polski s2edł na „saksy"
1wany.
albo jeszcrz.e dalej - ślad.em pana
~'"·='Y
Balcera. Uczony polsk i jakże c:zęsto
' ~.
emigrował, nie zna j duj ąc w kraju
dostępu do pra cowni na1t1kowej dla
rzastosowania swej myśli badawczej.
Dziś nawet wrogowie nie mogą
zakwestionować wyjątkowego rozmachu i żarliwości, z jaką cały naród odbudowuje zniszczenia , wznosi
od nowa stolicę, rozbudowuje prze·
mysł.
Był czas, kiedy niemieckie mieszczaństwo mówiło urągliwie „polnische Wirtschaft". Dziś robotnicy
w Niemieckiej Republ ice Demokratycznej studiują doświadczenia polskich dwójek i trójek murarskich.
Był czas, kiedy fasz~m polsk i ·przy
wątpli
sparzał naszemu narodowi
wej sławy, wystawi a.i ą c Polskę jako
kra-j ucisku Ukraińców i Białorusi
nów i masowego analfabetyzmu, jadałoby możliwość ogromnego ~bo ko kra•j masowych rozstraeliwań, demonstracji polskich robotników i
gacenia treści polit ycznej naS1Zej pra chłopów oraz pogromów antyżydow
cy partyjnej. Dorobek Plenum nie skrich. A w naszych czasach Warogranima się jednak do tych spraw. szawa stała się jedną ze stolic świa
Rzemą o znaczeniu zasadniczym i towego ob02u pośtępu i d emokracji,
przełomowym jest wydobycie i za- do której e ufnością zjeżdżają najnali2owantle prz~ tow. Bieruta ja- wybitnie jsi i najsrzlachetniejSli d ziakościowych pnzemian, których doko łacze postępoweJ· ludrl.kości, czerpiąc
nał w nairodzie poHki m rorz;wój naszego kraju ku soc}aliz:mowi .i wy- z roomachu jej pokojowego budowsunięcie na tej podstawie czołowego nictwa nowe siły do walki o pohasła parilid - frontu naJrodowego kój.
Byliśmy krajem słabym, wrdawaw wakę o pokój i o realirl.ację 6-letnym przez rządy na łup zagra.tll('!Zniego Planu.
Analiza. kszt:ałtowanfa _się nowej nych kapitalistów wszelkiej maści,
struktury i nowego oblicza narodu niemal rimwsze pokłóceni ee wszystpolskiego, która pozwala stwierdtzAć, kimi sąsiadami, i w ciągu całego
międzywojennego
że odbywa !rlę jego przekształcenie dwudziestolecia
w naTód socjalistycrz.ny, opiera Slię jedynym widomym wyrazem naszej
p.raede w~ystkim na .odsłonięciu niepodległości był chyba fakt, iż
głębokich przeobrażeń, które wysu- nządy polskie zmieniały mocodawnęły na czoło narodu polskiego ma- ców, zawsze jednak znajdując' się l w
gy pracujące oraz na wskazaniu de- orbicie w.pływów tego mocarstwa
cydują.cej i twórczej w tym roli bo- imperiailistY,cznego, k t óre wysuwało śię w Europie na czoło krucjaty
haitersk:iej klasy robotniceej.
Polskie masy pracujące zawsrze an~yrad~eck:iej i zawsze wiążąc orb:yły twórcą dóbr materialnych na- gan:icznie własną rz:aborczość rz wielr.oclu. Ale po rarz p.ierws!l:y w tysiąc- kimi rekinami · imperialistycZ!llymi.
letnich naszych d!ciei:>rh przed ~- . DzJiś b~otrue skoiiczył się
przez kaq:iitadistów
ściu laty pod przewodem klasy ro- wyzysk Polski
botniczej świadomie zaczęły kształ- zagranicznych, d:z;iś niew.z.ruszoną
jest nasza suwerenność państwowa
tować losy OM"odu.
Zestaiw:my sytuację i losy narodu i gospodarcza. Dziś dz:ię-ki ~cię
pdlskiego w okres.ie międeywojenne stwu ZSRR nad fasrzyzmem uzyskaliśmy lllie tylko wyzwolenie narooogo dwu$iestolec:ia i obecnie.
BYfiśmy kra.jem rolniczym o sła- we i społeczne, ale po l'atZ pierws2y
bym r02Woju przemysłowym i pnze w naszych dllJiejach na wsrzystkich
ludnd.onej wsi. Obecnie cor~ sri:yb- naszych granicach mamy p.rzyjazciej przekształcamy się w kraj prze I nych i życz.N.wych sąsiadów.
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rzał:

Rozwój Polski ku socjalizmowi
wzmaga siłę i trwałość wspólnoty
dy)".
W latach późniejszych Lenin nie- naTodowej, bowiem. jak uczy tow.
jednokrotnie powracał do myśli o Stalin. na.rody socjaUstyetzne są
„o wiele bardziej zwarte ndż ja.
dwóch narodach, W 1905 r. w artykikolwiek naród burżuazyjny, alkule „Socjal~m i chłopstwo" pisał :
bowiem są wolne od nie dających
„Posiadacze i robotruicy naijemklasię pogodzić przeciwieństw
ni, nieznaC"ll'la ilość (górne dziesowych, trawiących narody burżu
sięć tysięcy) bogaczy i dziesiiątki
azy jne i są o wiele bardziej p gólmilionów nierzamożnych pracu j ąnońarodowe niż jakikolwiek nacych, to zaiste dwa narody". (IX,
ród bu rżuarz;yj ~y" .
280).
Oto głębokie źródła hasła front u
Tak było i jest we wszystkich kra
ak b ł0 t · narodowego w walce o pokój i : f.!· ·
· h
ez alizację Planu Sześcioletniego. Może
Y
Jac ka.pitalistycznych, t
i w Polsce burżuazyinej, gdy siły ono być wysuni ęte dzięki ogromnarodu zżeranę były prrzez wyzysk
nym wi ągni ędom narodu na dr odze
i uciemiężenie mas pracujących, g d Y do socj alizmu l utrwaleniia się kienaród rorz:darty był przez ostre anta rowniczej roli klasy robot niczej w
gonizmy klasowe.
narodzie. Winno ono przenikać caW przeciwieństwie do na.r odów łą naszą pracę, bowiem pełna świa
burżuazyjnych rozwój narodów so- domość roczkwit u w:>pólnoty narocjalistycz.nych prowadzi nie do osła- dowej w miarę przeks'Z.tałcani a się
bienia. ale do wzmocnienia ich we- narodu polskiego · w naród socja!iwnę,tTŻnej jedności i zwartości. Na styczny powiększa zwartość i s ilę
przemian w trzonu narodu - robotn ików, chło
bazie zasadniczych
strukturze społecznej nas2ego naro- pów i inteligenc ji pracuj ącej - w odu, w procesie likwidacji klas wy- bliczu zaostrzaj ącej się sytuacji ?l.li ę
zyskiwaczy i · przezwyciężania anta- drzynarodowej, która w ym aga W'Z.mo
gonizmów klasowych, rodrz:ić się bę-/ żonej aktywności i ofiarności ze stro
dzie, ·wyrastać i krzepnąć jedność ny mas pracujących w . walce o pokój i socjaJ:iz.m .
morralno - polityczna narodu.

I

„Two naitions"

(dwa na.ro-

szłos'!.
W czasach ponad stuletniej niewoli narodowej pewne grupy chło
pów PC'lsklcb nie jednokrotnie pory
wały się do udziału w powstaniach
narodow ych , pociagane do walki
wra?. z ludem roboczym miast pr zez
mieoat ri o:yczn ą część szlach ty i
ncwń~wa .

ay

Był

to swcisty sojusz, w którym
j ednak ro!e kierown i cz ą mi ały ta
k ie czy inne ugrunowan ia szlachec
ko-mieszczańskie. ~iłę temu sojuszo
wi i szanse zwyciestwa mógł dać
tylko program. uwzględniaj ący rewo lucj ę

agrarną.

Prawde o znaczeniu rewolu cji agrarn ej dla sp raw y wyzwolenia na
rodl)wej?o P olaków poniósł na cały
w
świat M ani fest K omu nistyczny,
k tórym Marks i Engels. zawsze z

na:i\1\'YŻSZl'l sympatią śl edzacy walkę

o w-yzw(',lenie narodu polsk iego, pisali:
„Wś.ród Polaków komuniści popieraj ą parti ę, k tór a rewolucj ę agr a ma uważa za w;:irun ek wyzwo
lenifł n arodowego, tę samą partię,
krakt óra wywołała powst anie
kowsk le 1846 r " .
powjednak z
W żadnym
na
stojące
narOdowych ,
stań
zdobyły
nie
siły
czele
ich
r ewolucji
realizacj ę
na
się
Dźwignia przekształcania się
s~tym
odpychały
agrarnej,
mym chłopc}w od udziału w powshniach, sknrnjąc j,1 przez to na
ich
klęskę i wywołujac zawsze u
więk~oś.ć
frontu
hasło
przeważającą
ma
iebie
s
kół
Jakie znaczenie
uczestników chłopskich gorycz zanarodowego na wsi?
narodu.
wodu.
Czyż można wysuwać ha&lo fronSłuSILlle jest, kiedy z całą jasnoWybHne dzieła polskiej literatu ry
tu narodowego na WSli polskiej, ścią zdajemy sobie sprawę ~ tt:!go, uwieczniły rJej eden ślad tej gorygdizlie istnieje jeszcze liczna klasa k;; jak zacofaną jem.cze w sensie prze - czy.
pitalistyoona - kułactwo, a drobno- obrażeń socjalistycznych jest ~ko
Od sceny przy ognisku obozu w
towarowa gospodarka chłopska „sta nomika naszej wsi w stosunku do
le, co dzień, eo godzina, żywiołowa socjallstyazneg.o miasta, a le niesluo.z
i w skali masowej rodzi kaeitaJizm ne jest kiedy tracimy z oczu f akt ogroimnych prrze mian . jakie dokonały
i burżuazję?" (Lenin).
Na pytania. te i obawy jasną i się w ciągu ostatnicll lat sześciu na
Hasło frontu narodowego w walwsi polskiej dzięki sojuszowi .robotniedwurznaczną odpowiedź dał tow.
ce o pokój i realizację 6-letniego
kierownict.ej
i
chłopskiemu
nicrzo
Bierut w swoim końcowym i)l'zemó
Planu padnie n a podatny grunt wsi
w nim roli klasy robotniczej.
polsk iej, przygotowany przez wielwieniu na VI Plenum KC.
wokół sprawy
bitwę klasową
robotni<:G!:O - ką.
sojuszowi
Dzięki
„Hasło fr011Jtu nał"odowego nie
skupu zboża.
jest w żadnym razie synonimem chłopskiemu chłopi pracujący praeCo, jak co, ale sprawa zboża,
pędzili obS03rników, wzięli ich Q:.iesprawa chleba, to sprawa og ólnona
„zgody naa-odowej", ani Illie oznamię w swoje posiadanie. Na ·'więk rodowa.
1Z13.'W'ieszenia, czy choćby na.wet szości terytonium naszego kraju nie
Rozumie to chłop małorolny roosłabienia walkli klasowej".„
ma już głodu demi. Rozdrabniande zumieją to podstawowe masy Śred.
i umacnianie gospodarstw, głód rz'ienrl, brak chle- niorolnych.
„Ugrurutowaniie
W rezultacie na dzień 1 marca
frontu narodowego od·b ywa się w ba - tak typowe dla egzystencja 1951
roku ch\o"(>\ e>ds'taw\\\ na -pu.n'k
";)r?.epokoleń chłopskich wielu
warunkach waMci z kułactwem ja
ly skupu zboża o 305 tys. ton wię
stały wypędzać chłopów na poniecej. niż na 1 marca 1950 r.
ko klasą".
garnie
MłodCZJież chłopska
wierkę.
wnieść
Chłop! pracujący mogli
„Nie mamy żadnej pot:rizeby się do miast, bo przyciągają ją no- tak poważny wkład w budownic wchod7Jić ii nim.i w jakiekolwiek we giganty pnzemysłowe, bo nęci ją two socjalistyczne,
w umocnienie
układy, neutralizować ich, ~Y o- zdobycie kwa.lifilkac ji mwodowych, si~y ek~nomicznej swojej Ludowej
słabiać walkę z ich tendencja.mi bo ciągnie ją do centrów kultural- 01czyzny, bo dzięki szerokiej mobi
lizacji politycznej potrafili nie tylnych i szkół.
do wyzysku".
ko unieszkodliwić kułackie pr óby
u~o.żłiwia Te wyraźne i niedwurmac.zne wska Dzięki sojuszowi robotniczo - siania zamętu w szeregach chłop _
tZanira tow. Bieruta stanowdą osi;me- chłopskiemu, dzięki polityce pań- skich, ale zmusić samego kułaka
·
zboża.
żenie dla wszystkich organizacjd stwia ludowego, chłopi pracujący po doW.sprzedaży
cię łrwałei iedności
toku akcji skupu kułak ukry
przee ośrodki maszynowe i pomoc
Czyż ta ~ść ze&trawień Illie wska- mwia też realizację trwałej jedności partyjnych p:raeciw oportunistyczne- sąsiedzką, kontraktaicję i spółdziel- wał duże ilości zboża. często je nisz
mdu wypacu.arusi.·u hasła frontu naro- czość zaopatrzenia i rtbytu coraz cząc, kułak robił nadmierne zapasy
zuje na potężne piv.ekwtałcenia w narr'Odowej.
. przed wyrz.y- śrutu i mąki, . a jednocześnie na ze~~ się
. . b rouaą
narodzie polskim, czyż nie jest to
.
h
•
rond
.
sk u teczrueJ
eruac o Leru- owego na w
W sw01ch wspo
braniach gromadzkich nierzadko
usprawdediliiwiony prrzedmiot dumy nde N. K. Krupska opisuje pobyt
Ale jeśli hasło frontu na·rodowego skiem kułackim, coratL aktywniej
na·r odowej polskiego robotnika i pol Lenina w Londynie w 1902 r. Le- wyrasta z przemian socjalistycznych współdziiałają ii władzą ludową w kpił sobie w żywe oczy, oferuj ąc
50 lub 100 kg wtedy, kiedy jego za
skiego chloipa i polskiego inteligentendencji eksploata<;or ległości sięgały 2 - 3 tony. Typowa
ta? Czyż ta duma narodowa nie po- Illin .ogromnie ~tereso:vał syę. ż~ciem li w kraju i z przeobra~n:ia si~ struk ograniozaniu
Angli;i, . naJPotęzmeJsz~go tury narodu, to fakt, ze wies na;;za skich i 'Nypieraniu kułaka. I chociaż dla uporu kułaka jest szeptana pro
winna sbać się zarazem potężną sto~cy
kaiplitaJ!istycmego kraJU. pooostaje w tyle ~ miastem w roz-1 kułak posiada je~ze znaczną siłę ?aga~da,. chowanie się za plecy tych
dźwJgndą jeszcze więksrej aktywiza podowczas
„Lenin - pisze Krupska - lu- woju przeobrażeń socjali.sty~ny"h ekonomiO'lllą, chociaż zaciekle broni s1:~dmakow,. którzy opieraj ą się ak
c]i mas pracujących i jesrzcze więk
bił wdmpywać się na górną crzę~ć nada.je St'llCZegóLną treść i wagę ha- sdę i walczy 0 swoją pozycję wyzy- CJl skupu 1 próby przekupywania
mego umacndrania kierowndczej roli
biedoty i ukrywania u niej nadwY
klasy robo<tndceej, ClllOłowej siły nas.kriwacrza - ograniczany . ekonoml.cz żek
pi~~roweg~ ~nibusu 1 długo je~- słu frontu nairodowego na wsi.
·
zbożowych.
rodu polskiego? Czyż te zdobycze
z
narodowych,
rad
rz
wyganiany
nie,
kstztał
Historia u<:zy, że w procesie
dll:lc po m.'l~scie. Podobał m!-1 ~ę
Jeśli zaostrzająca eię sytuacja mię
j"
·
h
'ł-'-'
ł d
narodu osiągnięte dzięld temu, że
ruch panu1ący w tym wiellrnn
handlowym mieście. Mijaliśmy 7.a towanda się narodu, kierowniczą ro- w a z spo ~e1czyc . orgamll.ac t. . z dz~arodowa i prowokacje amerywstą.pił na drogę socja•ldrz.mu, Illie sta
dla
ciszne skwery z luksusowymi wil- lę spełnia jedna klasa - w naro- ZSC? - trac1. pozycJę za pozycJ~, kanskiego imperializmu były
nowią Illieodpartego, druzgocącego a!I'
farni, zarośniętymi zielenią o wiel dach burżuazyjnych - burżuazja, w traci posłuch 1 aut orytet w środowi podstawowych mas mało i średnio
gumerutu rza socjalizmem? Ceyż Illie
rolnych chłopów bodźcem do szybsze
kich lustrzanych oknach; gdzie narodach rozwijających . słę ku so- sku biedoty i średniorolnych.
że tylko
wskazują , one dow~Illie,
na tej drodrz.e możliwy jest dalSQ:y
robotniczo - go spełnienia obowiązku wobec
sojuSIZOwi
Dzięki
przejeżdż_ają .tylko błyszczące po.- cjalirz.mowi - klasa robotndCILa. NoPaństwa Ludowego, to kułacy nie
rorz.kw1t naszej ojczyzny, czyż nie
we socjalistyce;ne narody cementuje chłopskiemu w oparciu o pomoc rzadko z zaostrzającej się sytuacji
1 tuz obok brudn: ~ułki
W<YL'!( stanowią one zarazem potężnego na
zarm~ałe ?nrez; londynski .U i umacnia klasa robotnicza i jej państwa ludowego .i socjal:istyczne. międzynarodowej czynili odskocznię
.
wroga klasowego,
roboczy, gdrlie na środku ulicy
mędzia :ioolaoji
go przemysłu ch:opi. pracu3ąc.y ru.~ d~a. siania paniki wojenne.i i wroporozwieszana jest bielizna, a na partia.
parałWowania i pokonywania jego
Podstawową dźwignią przeksrz.tał- tylko odbudowali s1ę ze zn:S1Zczen gieJ propagandy za ukrywaniem zbo
ga!nku bawią sfię blade dzieci. Tam
oporu?
ża.
się naszego narodu w na:ród wojennych. ale poważnie powięksrzy
canii..a
te
obserwując
i
pieszo
chodrzliliśmy
narodu
Ale przeksrzrtiałcenńe się
l\1:obilirzacja aktywu pał"tyjnego na
głowę
na
rolniczą
produkcję
li
roklasy
sojusz
po'
jest
socjalistycrzny
polskiego w n~ód
krzycczące kontrasty bogactwa i socjalistyczny
i partyjnych ori;:anizacji gro
wieś
rati pierwszy w jego dziejach umożnędzy, Iljicz pnzez zęby powta- botnitzej i pracującego chłopstwa ludności w stosunku do okresu
madzkich dla przezwyciężenia dro
- pod kierownictwem klasy robot- przedwojennego, znaC0nie podno- gą akcji masowo - politycznej opo
-----------------------------niczej, w warunkach władzy ludo- sząc swój dobrobyt. Wzrosła przy- r u kułackiego, dała nie tylko istot
Ski•
chodowość gotówkowa gospodm-stw ne efekty gospadarcze, ale stała się
wej, dyktatury proletadatu.
„„
powiato.
chłopsk>ich i ich zakupy na ryllku dla naszych komitet6w
W sojusrZJU z chłopstwem pracują- towarów pnzemysłowych. Szczegól- wych, gminnych i wiejskich or gani
cym polska klasa robotnicrz.a dzięki ną wymowę mają jednak licrzby zacji partyjnych cenna szkołą walbraterskriej pomocy ZSRR zdobyła
ki klasowej.
wzrostu spożycia produktów roinihł st
.
W ślad za powiatami łódzkim, łas nieJ· masy biedniackie I s'redniaków, w ład zę, w SOJUszu
Jakie są nauki lutowej akcji ma
cz c op wem crz:ych przez samą ludność chłopską.
kim i piotrkowskim w dniu wczoraj tam skup zbOża przebiega coraz pracującym podcięła korzenie kaipisowo- politycznej wokół skupu zboża?
szYJn powiat brzeziński wykonał ro spra~1eJ. .
talrizmu i poważnie już ograniczyła
.
Według posiadanych danych z koń
czny plan skupu.
J akie czynniki sprawiły. że 'skup
_Po'Vl'.l~ty ~er~dz!d, raws~o - mazo zasięg kapitaJ.istycznych stosu~ów ca 1950 r. S1pOżycie ludnoścd rolni:Wie:tu już powiatom , pozostały do wieck1 i w1elunski pozost8:Ja V: dal- ekonomiCIZJJ.ych tworząc podstawy czej wzrosło wydatnie w ub. roku zboża. wzrósł w lutym o dwa i pół
..
'.
. .
razy w stosunku do stycznia br?
odstawienia niewielkie ilości zboża. szym ciągu w tyle. OrgaruzacJe par
a zwłaszcza powiatom: łowickiemu tyjne w tych powiatach nie potrafi ek~momilti SOCJ~stycz.nei, poprzerz: w porównaniu z okre sem przedwoWYp i e r w s z e P o
na
i skierniewickiemu. Trzeba stwier ły jeszcze całkowicie przełamać o- SOJUSZ z pracuJącym chłopstwem jennym i rokiem 1949. Swiadczy o raźne skierowanie całej akcji
dzić, że tam, gdzie organi7.acje par poru kułaków, którzy w wielu wy polska klasa robotnicza skupia wo- tym poniższa tabela.
złamanie oporu kułaka. na zmusze
nie go do sprzedaży drogą wyizolo
tyjne z pebtym zrozumieniem i ofia~ padkach nie wywi ązali si ę- dotychSpoiycle roczne ludności rolniczej na głowę w kg
»v<>nia go na wsi.
zobowiązań wobec
nością przystąpiły do walki o chleb czas ze swych
Tr zeba było w tyio celu rozbić le
dla świata pracy. moblliżu.iąc do państwa.
1949 r.
1950 r.
1938 r.
kułaka .
geodę, rozsiew ana przez
50
43
52
• • , I 'I ~
Pszenica
j akoby on zboża nie miał, legendę,
193
190
175
• • , ; % I
Zyto
której nierzadko ulegały też dolo
300
301
305
:
l
Ziemniaki
~e instancje i organizacje party jne.
Tr zeba było w tym celu zerwać
19,1
13,7
15,3
Mięso wołowe i wieprzowe z tł.
nici kumoterstwa, k t óre tu i ówDzięki wreszcie sojuszowi robot- ba przekroczyła już 2.500. Jasne, że d zie mocno powiązał:v poszczegól Chłopi wsi Stefanów, gm. Miko- w terminie wiosenną akcję siewną,.
chlopskiemu dOdatnie rezulta wszystkie te przemiany kształtują nych przedstawicieli administracji i
nic1m.
chcąc
Chłopi gromady Stefanów
ła.jew, pow. brzezińskiego, podejmu
członków partii z kułakiem.
ją.o apel p-omady Celigów, pow. przyczynić się do przyśpieszenia rea ty gospodarcze istniejących spółdziel nowe oblicze społeczno - Polityczne
Trzeba było wreszcie publicmie
Planu 6-Ietniego, wzywają ni produkcyjnych wywołują coraz ' duchowe chłopa polskiego, nowe ujawnić wobec brvgady i sprosto
zobowiązali się Iizacji
skierniewickiego
t
hektara
z
wydajność
podnieść
w narodzie i nową tre wać wszystkie wypaczenia i przewszYstkich roślin o 30 proc. w sto- wszys kie gromady województwa i silniejszy pęd u chłopów pracują - jego miejsce
jego samopoczucie na jaskrawienia w samym rozłożeniu
nasycają
ścią
spół
nOWych
zakładania
do
cych
sunku •do ub. roku. Równocześnie po powiatu brzeziń.sldego do po~jęcia
zobowiązań, kt óre n ierzad ko przedzielni.: produ~eyjnycłl,.,,. których licz rodowe, pogłębiając coraz bardziej prowadzane były po kumotersku.
stano_w..ili.J>rzęi>rQwadzić ".snrawnie..-.i.:..»o<Iobn.Ych zobowiau.ń.
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Gromada Stefanów
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Weronie. w „Sulk owskim" żerom„
skiego, dają~j wstrząsaj ący obru
samoooczuctia .riarodowego chłopa
polski.ego, walczącego na ziemi wło
skiei w Le~li P olskiej n a przełornde
XVIII i XIX w„ poprzez odmowę
listopada powstaniu
u działu w
w.vm K::izim;Hza Derzyńskiego w
„Kordianie i Chami e" - Krucrz„
kowskiego, poprzez „Chłopów'' Rey
m on t a i „ Oj czyznę" W::isilew::kiej
przewija si ę ta nuta zaw odu i gory

kla
świadomość kierowniczej roli
.
sy robotn,czej.
.
. . .
R~';'C:l'llY Jeszcze raz okiem w prze

Roman Z amli'rowski

polska

„Prześmiewają się ft.tchy, a ja
wam rzaknę, jak bywało po te
r oki. klej się to panowie buntowa
ły; dobrze baczę, jak nas tumani
ły, a przysięgały, że iak P olska bę
dzie, to i wolę na m dadza.• i gron
ta z lasami, i wszystko! Obiecywały, mówiły, a kto d rugi dał, C()

tera m amy i j eszczek musiał ich
pokarać, co nie chciały w niczv.m
ulżyć narodowi! Słuchajta pan ów,
kiedyśta głupi e. ale mnie na pleWY nie weźmie, wiem ,ja, co zna
czy ta ich P olska: że to jeno bat
na nasze plecy, pańszczyzna i uci emiężenie!'"

- mówił stary chłop, pamiętają-.
cy powstanie styczniowe. w „Chło
pach" Reymont a.

A j akie było samopoczucie nara~iowe chłopa w okresie międzywo~ enn ego 20-lecia - wymownie dziś
Jeszcze świadczyć mogą Pamiętni
"
ki Chłopów".
I tylko dzięki sojuszowi robotnł.
czo-chłopskiemu, tylk o pr zy władzy
l~dowej , tylko na d r odze do socja
l!zmu chłop pracujący poczuł się
pełnoprawnym synem swojej Oj czyt
ny.
I dlatego hasło frontu nar odowe
go Z'lajdzie wielki o ddźwięk w naf
szers~y~h masach pracujących W'Si
polsk 1eJ.

Doświadczenia organizacyino~polityczne
z akcii planowego skupu .żboża , ,
~a podszeptem kułaka, z korzyścią
c.la kułaka i z krzywdą dla malorol
nych i średniorolnych chłopów.
realizowaP o d r u g i e nie .w praktyce tró.i.iedynej formuły
L.e~1~a :-- oparcia się o biedotę, za
c1.esmema sojuszu ze średniakiem i
meustannej walki z kułakiem.

Jest ~.iawiskiem pokrzepiającym w

ostatni?? o.! uesie walki w ak cji sku
~u zbą~ą'. ze Qasi tow arzysze przesz
l~ wres~c1e od deklaracji o oparciu
się o bi edo tę do szerokiej oraktyld
u s\anaw'\a'O\a s\a1ego kontak tu z bie
do-tą i opie1·ania się o nią. Wyraziło
się to przede wszystkim w przepro
zebrań
wadzeniu setek i tysięcy
biedoty i w ak tywizacji j ej w walce
przeciwko oporowi ku łaka co niewątpliwie miało bardzo ' poważne
znaczenie dl a pow odzenia akcji sku
pu .
wzmogła
Jednocze.śn ie poważni e
si ę świadomość w par tyjnych orga

nizacj ach, że cen tralną figurą nasze
go rolnictwa jest średniak. że nie
wolno narażać ani na chwil e nasze
go sojuszu ze śre dniakiem, że idą
na rękę kułakowi. że oodrywa.ią
sam4 zasadę sojnszu robotniczochłopskiego, ci w szyscy, k tórzy pra
cę m asowo - poli tyczną wśród śred
niaków chcą zastępować administra
cyjnym naciskiem.
. Akc~a skupu zboża pokazała też,
Ja k wielkie znaczenie ma stały kon
takt instancji partyjnych z organi
zacj ami wiejskimi, jak ważne jest
ic_h systematyc2111e obsługiwanie. ·jak
n~ ebezpieczn e są wśzelkie objawv
bmrokratyzmu i odrywania się od
jak
m:"s ":' aparacie partyjnym.
w1elk1e możliwości i zadania stoja
w
Przed terenowymi inst ancjami
d ziedzinie pozyskania dla naszej
partu bo,i ow ego i ofiarnego aktywu
~ P?śród bezpartyjnych małorolnych
i sredniorolnych chłopów, którzy
wyróżnili sie swoj a aktywną i świa
domą postawą w toku wa lki o skup
zboża.

1

Hasło frontu

narodowego, rzucone na grun t wsi przeoranej przez
wielką bitwę k lasowa wokół skupu,
przyniesie niewąt pliwie bogate owo
ce.
Nie ulega wątpliwości. ze apelowa
nie· nie t ylko do interesów ekonói
t;niczn_Ych chłopa małorolnego
sredmorolnego, ale i do jego dumy
narodowej. do jego uczuć patrioty.
cznych, n.a sycanych nowa treścia,
uła~wi nam przezwyciężenie j ego wa
han i uodpornienie na wPłyWy i
Z
wroga klasowego.
penetrację
drugiej strony
„wysuwając hasło frontu naro:.
politycznie
dowego, utru dniamy
sytuacj ę kułactwa, możemy je bar
dziej izolować. skuteczniej może
my łamać jego opór. Przez wzmo
moralno-polityczny
żeny nacisk
będziemy go łamać lub zmuszać
do uległości. d o lojalnego wykóny
wania obowiązków, nakładanych
przez państwo". (Z końcowego sło
wa towarzysza B ieruta na VI Ple
num KC PZPn >.
Hasło fron tu n arodowego w wal
ce o pokój i realizacj ę Planu 6-let
niego, budząc czujność chło'pów pr.a
wrogów
cujących wobec kn owań
naszego niepodległego bytu i naszej twórczej, pokojowej pracy sce
mentuje jeszcze mocniej sojusz ro

botnkzo-chłopski. tę potężną dźwił

dalszych przekształceń naroda
polskiego w naród socj alistyCIQW.
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OSZCZĘDNA
obniży

W powiecie skierniewickim odby
\Vają się zebrania młodzieży wiejskiej, na · których omawiane są
Walka palaczy kotłowych o
uchwały Zarządu Głównego ZMP.
W czasie zebrań, które przebiega oszczędne zużycie węgla w kotją pod hasłem czynnego udziału mło łowniach przybiera ~raz ::;zersze
dzieży w walce klasowef· na. wsi, rozmiary. Palacze stosując barZMP-owcy podejmują iczne zobo dziej racjonalne metody spalania
oszczęd
uzyskują coraz wyższe
wiązania.
ZMP-owcy z gromady Niemiro- noś<'i we~la.
wo, gm. Grzymkowice, zorqanizowa
iż
należy,
Stwierdzić jednak
li grupę kandydacką. ZMP-owcy z przebiegiem tej walki palaczy o
gromady Lipce utworzyli brygad~ oszczędność niedostatecznie inte·
,,lekkiej kawalerll" i postanowili zor resują się jeszcze kierownictwa
garuzować zespół ,,miczurinowców''. zakladów i nadzory techniczne.
K. Leszczyński.
Na terenie Pabianickich ZPB,

•

' .„. ... · . . .

GOSPODARKA

W gminie Rdutów
WĘGLEM 156 analfabet6w
nauczyło się czytać i plsaf

koszty produkcji

wadzony jednolity system premio
wania l'racowników. mających
bezpośredni wpływ na oszczę·
dzanie i zu7.ycie węgla. Podstawę
tego premiowania bedzie stanowić realna oszczedność w zużyciu węgla w danym miesiącu.
Organizacje partyjne i czynniki związkowe musza cz4wać ~ad
tym, aby w każdym zakładzie za
jęto się przeglądaniem i kontrolą
wszystkich urzadzeń kotłowych.
. Sprawa ta jest Pil:r:ia. Właściwa
1 osz~zę?na . go~podark~. węglem
bowiem obmzkę koszprzyniesie
tów produkcji.
lKor)

tkalnia ~ kilkaset metrów od kot
kopiec
łowni, jest złożony duży
węgla, który znajduje się tam od
pół roku, natomiast przy kotłow
ni leży węgiel niedawno dostarczony. Palacze kotłowni tkalni 1
spalają oczywiście węgiel, który
leży bliżej, gdyż łatwiej go dostarczyć do kotłownL
Źle się dzieje„ że zwieziony pół
roku temu, i w nieodpowiednim
miejscu złożony węgiel niszczeje
i traci wartość kaloryczną. Gdy
palacze przystąpią do spalania te
•
węgla, będą musieli więcej
go
Sladent nasz11ch artąhulów
zużyć go, by uzyskać te samą, co
dotychczas ilość pary.
Kierownictwo zakładu ani dozór techniczny nie zwróciły uwazostały
gi na to, by węgiel był zużywa
ukazał się arty roku 1949 wykonano część prac ny w miarę jego dostaw. Wtedy
naszej
gazecie
W
przy1mu1e skargi
kuł pt. „Wsie podmiejskie w powie związanych z elektryfikacją. Chło- uniknie się zbytecznej podwyżki
cie skierniewickim należy zelektry- pi tych gromad, przeważnie bo- kosztów przy wytwarzaniu pary.
Do Referatu Skarg i Zażaleń
Na skutek nieszczelnych garn:.
fikować". W artykule poruszono gatsi, nie wypełnili swoich zobowiąsum na ków kondensacyjnych w Zakła- Prezydium Powiatowei Rady Nasprawę niedoprowadzenia do końca zań i należnych od nich
zamierzonej elektryfikacji szeregu elektryfi~ację nie wpłacili, toteż ro dach Przemysłu Papierniczego w rodowej w Kutnie wpłynęło do
gromad w gminie Dębowa Góra.
boty musiały być przerwane, gdyż Pabianicach znaczne ilości pary tychczas 58 spraw. Są to przeważ
W odpowiedzi na poruszone kwe z braku pokrycia, komitet nie był ulatniają się po prostu w powie- 11ie skargi i zażalenia ludności.
stie, Powiatowy Komitet Elektryfi. w stanie kontynuować rozpoczętych trze.
Większość złożonych skarg pocho
kacyjny w Skierniewicach wyjaśnia, robót.
Przvkładów · marnotrawstwa dzi od ludności wiejskiej . ·Dotyczą
że po zbadaniu sprawy w Wiejskim
Wobec: wej§cia w ~ycie ustawy węgla' można. by znaleść znacznie one ~ł.ówn~e ~róś? o pon~w-°;ą
Komitecie Elektryfikacyjnym gmi- o powszechnej elektryfikacji, Powia więcej. w wielu innych zakła- 1kwahfikacJę z1em1~ o rozłoz_en1e
ny Dębowa Góra stwierdzono, że towy Komitet Elektryfikacyjny w dach stan urĄądzeń cieplnych i podatku gruntow~go na raty itp.
"Zaniechanie elektryfikacji wymienio SkJerniewicach
do gospodarki węglem pozostawia Wpływają także skar~i na panują
wytypował
nej gminy miało zasadniczo swoje zelektryfiko:-vania
gromady, wiele do życzenia. świadczy to o ce kumoterstwo wśrod personelu
te
przyczyny w braku funduszów. któ
re miały być wpłacone. zgodniir z w których organizują się spółdziel- I niedostatecznym zainteresowaniu ~ładz administracyjnyc~. wyzysk
prz_ez ~o?aczy 1 spekulan
:zawartą umową, przez mieszkańców nie produkcyjne. W roku ubiegłym kierownictwa i nadzoru technicz- b:edot~
l mne.
w1eJsk1ch
tów
zużycia
oszczędnego
sprawą
nego
Kamion,
gromady:
zelektryfikowano
elektryfikowanych gromad.
0b. Genowefa Gorzkiewicz ze
Pokrycie kosztów budowy linii Godzianów, Kochanów, Jasień, Wy węgla i o niedocenianiu tego zaoparte było na ·dotacji państwowej sokienice i Celigów. W roku bieżą gadnienia przez organizacje par- w~i Pawłowice, złożyła ?rośbę. ~
opiekę_ lekarską dla męza g.ruz_h
i opodatkowaniu się mieszkańców cym zelektryfikow;me będą groma- tyJne. i rady zakładowe.
Dma 1 lutego br. został wpro- ka, ktory ze względu na otoczenie
~romad na cele elektryfikacji. Wy- dy Szulesze~, Jeruzal, Paplin, Głu
ikorzystu/ąc dotację państwową, w chów i Skoczykłody.
Dodatkowo
włączono do planu dokończenie zelektryfikowania Dębowej Góry.
~om\s\t
Należy przypuszczać, ze doprow Rawie Maz.
Obecna, bezśnieżna i łagodna nawet w domu) może oddać tak
wadzenie do końca rozpoczętych ro
wkracza na właściwe· tory bót elektryfikacyjnych w groma- zima spowodowała, że nawet ską znaczne usługi ?
Z włóką można wyjechać na
W związku z poruszoną na ła dach gminy Dębow\a Góra - Bal- pe opady tegoroczne dawno już pole zorane na zimę już w momach naszej gazety sprawą uaktyw cerów, Rzymiec-LeOnów. Feliksów spłynęły z pól do rowów, stru- mencie kiedy tylko przeschną
nienia komisji radnych Miejskiej Ra i Ludwików II, zostanie w roku bie mieni i rzek. W roli na,gromadzi- grzbiety skib, a bruzdy sa jeszcze
dy Narodowej w Rawie, otrzy- żącym wykonane.
ły ~ię tylko niewielkię. zapasy
mokre, to znaczy w okresie, kiePrezydium
wypowiedź
maliśmy
wilgoci zimowej. W tych warun- dy nie można jeszcze używać bro
PRN.
kach bez · względu na przebieg ny. Beleczki włóki ściągają pode
Jak stwierdzono, ostatnio niektópogody w ciągu marca i kwiet- schnięte wierzchy skib w wilre komisje radnych jak na przykład
nia, należy się liczyć z brakiem gotne bruzdy i pokrywają całe
rolna i budżeto~a, nie wywiązały
zostały naprawione
pole suchą warstewką ziemi.
wilgoci w roli~
się wła§ciwie ze swoich zadań. W
Na łamach naszej gazety ukaza
Dzięki temu przerywa się silne
związk• z tym, Miejska Rada Naniewielką
tę
zabezpieczyć
Jak
rodowa w Rcrwie Maz. powzięła ła się notatka, w której poruszo- ilość wilgoci i najlepiej ją wyko- parowanie pofałdowanej powierz
chni roli; chroni to glebę od dal
uchwałę o przeprowadzeniu reorga no sprawę
uszkodzonych most- rzystać
Przede
upraw?
dla
nizac:ji komisji radnych.
ków w gminie Puczniew. Zainte- wszystkim należy możliwie wcześ szego wysychania. Spulchnienie
Obecnie po przeprowadzenłn. re- resowało się tym Prezydium Popowierzchni roli pobudza ponadzasiewów.
nie przystąpić do
organizacji i dokładnym poinstruoRady Narodowej w Ło Wielką pomoe rolnikowi okazać to do kiełkowania nasiona chwas
wiatowej
waniu członków komisji o ciążą
tów, które szybko wschodzą. Bez
cych na nich obowiązkach, pr<ica dzi i mostki zostały poddane re- może pod tym względem włóka. włóczenia nasiona te wzeszłyby o
tych ważnych organów władzy lu- montowi. Obecnie są one już na- W jaki sposób tak niepozorne i wiele później, tzn. w naj!_l'lll.iej
tąnie narzędzie (można je zrobić
prawione.
dowej LWkracza na właściwe tory.
dla rolnika sprzyjającym czasie.

Dla~zego

wsie podmiejskie wpow. skierniewickim

nie

Praca

lak

zabezpieczyć wilgoć

Dzięki zaś

Hodowla królików angorskich
Jednym z poważnych zadań sto1wzglęqem. Do takich rezerw, które
przed rolnictwem w okre mogą dostarczyć sporo surowca
sie Planu 6-letniego jest znaczne włókienniczego i to najwyższej
zwiększenie produkcji surowców jakości, należy rozpowszechnienie
włókiienniczych. Już w roku bieżą hodowli królika angorskiiego. Cencym samej tylko słomy lnianej trala krajowych surowców włó
mamy wyprodukować o 40 proc. kienniczych skupuje wełnę z króbardzo kowięcej niż w r. 1950. To samo ty- lików angorskich na
czy surowców włókienniczych po- rzystnych dla hodowców warunchodzenia zwierzęcego. Pogłow ie kach. Cena za wełnę najniższej kla
owiec w roku bieżącym wzrosnąć sy - lllb - wynosi'315 zł. za kilogram. Cena zaś za wełnę najwyż
ma o 17 proc.
Trzeba więc wyzyskać wszelkie szej }clasy -Ia - wynosi 790 zł.
możliwości i rezerwy pod tym za kilogram.
Króliki angorskie można hodować zarówno w dµ.żych fermach
1p o kilkaset i więcej sztuk, a więc
w spółdzielnrach produkcyjnych
i PGR, · jak i również w każ
dym małym chłopskim gospodarProtram na niedzielę 11 marca 1951 r. stwie indywidualnym, a nawet w
8.00 Dziennik. 9.30 „Oblicze dnia"- małych miasteczkach (przez nierol
rep, W. Wasilewskiej. 9.45 „Wieś ników), podobnie jak zwykłe krótańczy i śpiewa". 10.00 Przegląd prai;y stołecznej. 11.15 (L) „Od naszych liki.
Królik angorski daje przeciętnie
korespondentów". 11.25 (Ł) Koncert
11.45 Skrzynka Wszechnicy od 250-350 gr wełny roczn[e. W
życzeń.
Radiowej. 11.57 Sygnał i Hejnał. 12.04
Przegląd czasopism. 12.15 (L) Koncert kraju mamy dwde rasy królików
rozrywkowy. Wyk.; Chór i Orkiestra angorskich: j~ną pochodzenia nie
ł..RPR pod dyrekcją Al. Tarskiego,
I. Strzałkowska - sopran, K. Bace- mieckiego, drugą - angielskiego.
wicz - akompan. 12.55 Historia ru- Obecnie z obu tych ras tworzy się
chu robotniczego. 13.15 (Ł) Opowia·
danie ,J. Serejskiego pt. „Spotkanie ty.p polskiego królika angorskiego.
z Piotrem". 13.50 (Ł) Aud. Tow. Wie· Królik angorski jest nieduży i wa
dzy Powszechnej. 14.00 „Wszechnica ga jego dochodzi do 3-3,5 kg. Głów
Radiowa" - wykład z cyklu: „Nauka
o Polsce współczesnej". 14.20 Muzyka ną j-ego cechą są długie, wełniste,
rozrywkowa. 14.40 „Kości-cenny su- karbowane włosy (bezrdzeniowe),
rowiec" - pog. 14.50 Muzyka ludowa
w wyk. Polskiej Kapeli. 15.15 Aud. dające nadzwyczaj delikatną, cien
dla świetlic dziecięcych - „Z życia ką wełnę. Włosy te mają długość
pionierów radzieckicll". 16.00 „Nasze od 10. do 18 cm. Im dłuższe są wło
chóry śpiewają", 16.20 „Taras Szewczenko' - słuch. 16.40 „Melodie sy, tym cenniejsza jest wełna.
świata". 17.00 Dziennik. 17.20 KonChów królika angorskiego nie
cert Chopinowski. 17.50 Muzyka.
„Zabobonnik". różni się prawie od chowu zwySłuchowisko
18.00
19.00 Koncert w wyk. Orkiestry P. R. kłych królików. Stajenki dla :zJWie
20.00 Dziennik. 21.25 Muzyka tanecz· rząt winny być urządzone ·v ten
na w wyk. Zespołu Turewicza. 22.05 sposób, by odchody nie brudziły
sportowe lokalne. wełny, a wtęc powinny posiadać
Wiadomości
(Ł)
22.15 Wiadomości sportowe z całej
Polski. 22.45 Muzyka tan.ec><na. 23.00 szczebelkowate dno. Karmić króli
ki winno sie: rw zimie - sianem,
Ostatnie wiadomości.

PO.NCZOSlN ICY ALEK'{\ANOROWA

włóczeniu

skiełkowa

można już zniszczyć
. .,.
następną broną.
JUZ w
Zastosowanie włóki

ne chwasty

pierwszych dniach marca umodoprowadzenie
należyte
żliwia
okopowymi, w lecie trawą, zieleniną, z dedatkiem pa- roli już w drugiej połowie tego
szy treściwej. Przy większych ho- miesiąca i rozpoczęcia siewów o
dowlach dobrze jest uprawiać na tydzień lub dwa wcześniej niż
zwykle. Dotyczy to zwłaszcza
pożywienię królików słonecznik,
nieobawiających się przyroślin
kapustę pastewną, ,!;ulwę, rzepę,
mrQoZków, jak groch, owies itp.
brukiew.
B. B.
.
Wełnę z królików angorskich
ł. 'dź S
otrzymujemy w różny sposób.
Na łrasie o· • łubice
Przez strzyżenie, czesanie, wreszotrębami,

cie skubanie. Strzyżenie stosuje się
przy większych hodowlach. Strzyże się króliki cztery :razy roczni-e,
pod koniec lutego, w maju, sierpniu i w listopadzie. Strzyżenie
przeprowadza się za pomocą specjalnych nożyczek lub maszynek,
ręcznych albo elektrycznych.N a mniejszych hodowlach wełnę otrzymuje się przez czesani-e i

potrzebny jest

QUtObUS

Na trasie Łódź ....- Słubice kursoPrzed rował autobus osobowy.

kiem komunikacja autobusowa na
tej linii została skasowana, zaś interwencje w PKS obyy.rateli zamieszkałych na linii Łódź - Ozorków - Parzęczno .-. Gostków Łęczyca - Słubice nie odnoszą żad
nego skutku. Mieszkańcy tych tere
skubanie. Skubanie przeprowadza nów są odcięci od świ~ta.
Jak bardzo potrzebna jest na tej
się dwa razy do roku, wtedy, gdy
autobusowa
komunikacja
królik linieje, więc na wiosnę i w trasie
jesieni. Skubać należy bardzo os- świadczy fakt, że przed rokiem fre
. kr'0 kwencja była bardzo wysoka, tak
· · · d l'k t · C
t ~ozme l e 1 a me. zesan_1e
- że w soboty kursowały nawet dwa
hka przeprowadzamy długun, gę-1 autobusy w ciągu dnia.
Zainteresowani tą ważną sprawą
stym, stalowym grzebieniem (inne
się łamią). Czesanie ro7J.P0czvnamy m~eszkańcy Sł.ubi~. proszą o iW~no
. w~enie komunikaci1 autobusowej na
-, .
. .
.
. .
Słubice.
JUZ w 6 tygodn.1u zyc1a krolika i linii Łódź Lucyna Kaźmierczak.
B.B.
powtarzamy co 10 dni.

Usunąć

braki w budynku ZOR
w Aleksandrowie

połowie

grudnia ub. roku, a
przed niespełna trzema mie
Aleksandrowie
siącami, ZOR w
robotników
oddał do dyspozycji
zatrudnionych w Aleksandrowskich Zakładach Przemysłu Pończoszniczego, nowowybudowany
budynek mieszkalny przy ul. Woj
ska Polskiego 32. W budynku za
mieszkało 13 rodzin robotniczych.
Budynek nie został iednak dob
rze wykończony, bowiem dąch
iuż Drzecieka. Również nie zostaW

więc

w Kutnie

zażalenia ludności

być ' w szpitalu. Na inter
wencję Referatu Skarg i ZażaJ,eń,
chory już znajduje się w szpitalu.

winien

Mieszkańcy gromady Liliopol
gm. Dąbtrowice wnieśli zażalenie
na niewłaściwie przeprowadzone
wybory sołtysa. Dzięki interwen
cji, uzgodniono termin ponownych
wyborów.
Z terenu miasta wpłynęły skar
gi na złą dystrybucję towarów w
placówkach · uspołeczrtionych, na
niewłaściwe załatwianie klientów
oraz kilka spraw mieszkaniowych.
W:pływają również do Referatu
Skarg i Zażaleń listy od kobiet,
proszących o pomoc w zwalczaniu
alkoholizmu. Kobiety prosiły o
zlikwidowanie punktów pokątnego
handlu wódką. Dzięki interwencji
czynników komisja
właściwych
specjalna zlikwidowała na terenie
Kutna 7 punktów nielegalnej sprze
daży alkoholu.
'uczniowie zamieszkali w Kroś
niewicach złożyli zażalenie w spra
wie niezabierania ich rano. do szko
ły przez autobus kursujący na tTa
sie Kłodawa-Kutno. Sprawa ta zos
p rzekazana do załatwienia dy
tała 1
rekcji PKS.
Mimo szybkiego tempa załatwia
nia złożonych skarg, wytworzyły
się pewne zaległości. Wydawanie
decyzji wymaga zasięgania opinii
i wzywania świadków. co przedłuża czas załatwiania spraw. W
wielu wypadkach instytucje nie od
powiadają w terminie na zarządze
nia Referatu Skarg i Za~aleń 1p rzy
Prezydium PRN, co w,p]:ywa hamu
jąco na załatwianie petentów.

w roli _

Mostki w Puczniewie

jących

I

Prezydium PRN

.zelektryfikowane

radnych PRN

Gmina Rdutów (pow. kutnowski) I wiedz~ie kursów i uśWiadanlianłe
przoduje wśród gmin powiatu v;_ ak niepiśmiennych mieszkańców gminy
c}i zwalczania analfabetyzmu. De- o konieczności nauki. Również ł te
bre LWyniki osiągnięto dzięki temu, renowa organizacja Związku Slllno
że Prezydium Gminnej Rady Naro- pomocy Chłopskiej interesowała się
dowej w Rdutowie żywo interesuje przebiegiem walki z analfabetyzsię zarówno organizacją kursów, mem. Dzięki temu w 14 punktach
jak i postępami w nauce skierowa- nauczania początkowego, frek~ennych na kursy słuchaczy. Przewod cja była dobra.
156 mieszkańców
Dotychczas
niczący Prezydium - ob. Stanisław
się czytać
nauczyło
Danelski, nauczyciel szkoły podsta gminy Rdutów
wowej w Czerwonce - ob. Stani i pisać.
Józef Ligocki.
sław Chorąży, członkowie Prezydium i instruktor pedagogiczny . .
u
namimo
znaleźc,
potrafili
wału zajęć zawodowych, czas na od
podnoszą swe

ła całkowicie wykończona

studnia i lokatorzy tego domu muszą udawać si~ po wode do in-.
nych posesji. ZOR nie postarał
się również, aby dom przy ulicy
Wojska Polskiego 32 posiadał zabezpiecz.ony śmietnik, wskutek
cz.ego teren dookoła jego jest za
nieczyszczony.
Mieszkańcy bloku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 32
domagają się zlikwidowania tych
M. Leuski
~braków.

(R)

kwalifikacte zawodowe
w Aleksandrowskich Zakładach Przemysłu Pończosznis:zego
zorganizowany został kurs szkole
nia zawodowego dla specjalistów
stopkarzy. Prócz nrzedmiótów pra
ktycznych, kurs obejmuje przedmioty teoretyczne. a mianowicie:
rachunkowość, technologię i maszynoznawstwo oraz naukę o Pol
sce współczesnej.
Kurs doskonalenia zawodowego dla stopkarzy trwać będzie
4 miesiące i przyczyni się do
podniesienia kwalifikacji zll'We·
dowych pończoszników ałeksan
drowskich.
M. Lepski

zakładowe
w fa bryce Szczotek i w Papierni wlgierzu

Nowe rady

W ubiegłym miesiącu ed~ły
wybory do nowych 'Władz
związkowych w zgierskiej S2IC:lJOt

się

karni i w papierni.
W szczotkami przewodnł~
cym rady zakładowei został .Jan
Owczarek,

zastępcą

Stanisław

Na człónków radv zakłado
wej wybrano ob. ob. Tom.asiaka,
Kramarską i Gromka.
W papierni do radv zakładowej
weszli: jako przewodniczący Jan
Sobczak, zastępca Teodor Misiak
Tyszler,
i _jako członkowie
Cwonda li Kucharski.
J. M.
Bąk.

Biblioteka w Będkowie nie ma lokalu
Osada Będków pod Wyknem po I Biblioteka w Będkowie ma wszel
siada bibliotekę składającą się z bo kie dane, aby odegrać poważną rogatego księgozbioru. Bibliotekę pro lę wychowawczą i oświatową, zaś
w istniejących obecnie warunkach,
wadzi miejscowa nauczycielka.
Biblioteka spełniałaby swoje kul ta ważna plaeówka nie może w spo
gdyby sób właściwy wypełniać s:wych zaturalno-oświatowe zadanie,
znajdowała się w odpowiednim po dań. Jest rzeczą konieczną, aby Pre
Niestety, biblioteka zydium Gminnej Rady Narodow~j
mieszczeniu.
m1esc1 się w ciemnym korytarzu zain,teresowało się tą sprawą i wyszkolnym, ciasnym i nieogrzanym. szukało lokal na potrzeby bibliO"Komisja Oświatowa Gminnej Ra teki.
dy Narodowej zaintereso~ała się
wprawdzie tą sprawą. Wyszukano
dwuizbowy lokal, nadający się na Zakończenie kursu
ten cel i postanowiono przenieść do
księ2owych spółdzielni produkcyjnych
jednego pokoju bibliotekę, zaś w
Wczoraj odbyło się w l.odzi uroświetlicę-·
zorganizować
drugim
zakończenie pierwszego na te
czyste
czytelnię. Komisja uzgodniła z Pre
renie naszego województwa 2-miezydium Gminnej Rady Narodowej sięcznego kursu, dla księgowych
wszelkie związane z tym. sprawy.
spółdzielni produkcyjnych.
Jednak biblioteka w Będkowie Io
W uroczystości wręczenia świa
kalu nie otrzymała, gdyż lokal zo· dectw 40 absolwentom między inny
stał oddany na mieszkanie prywat- mi wziął udział
tow. Dobrodziej,
ne, a biblioteka w dalszym ciągu przedstawiciel KW PZPR, który w
przemówieniu swym wskazał na za
mieści się ~ koryta'!zu szkolnym.
dania, stojące przed uczestnikami
kursu. Winni oni swą wydajnlł prasię do ooraz wię
cą przyczyniać

Kurs motorzystów
kutrów r-y back ich

kszych i08iągnlęć sp61dzlelni produk
cyjnych oraz uświadamiać wssntklch CZłonków spółdzłelni.
Ministerstwo ż~glugi organfauje
W imieniu ab9olwentów przemó4-miesięczny kurs moto.rzystów ku- wił Jan Tygielski, przyrzekając, ze
wiedzą ideologicznit i zaW'O
trów rybackich. Kandydaci na kurs zdobytą
dową Poświęcą oni sprawie walki o

w.inni składać podania wraz z życio pokój i
rysem w najbliższych Zarządach Okręgowych Ligi Morskiej.
O przyjęcie na kurs może się uibie

realizację

Planu 6-letniego.

Kształcenie

gać młodzież robotniczo-chłopska w
18 z ukończoną s~ko

wieku lat 17 -

Oll'az dwuletnią prak
tykq, w zawodzie ślusarskim, wzglę
dnie ukończoną Publiczną średnią
Sz;kołą Metalowców.
Absolwenci kmrsu zostaną zatrudnieni w rybołóstwie morskim w charakterze kierowni1ków jednostek rybackich.
Szczegółowych informacji udz.iela
Okręg Łó~ki Ligi Morskiej, Łód ź ,
ul. Piotrkowska 125.

łą podstawową

Każdy

ZMP-owiec

prenumeruie i -czyta
~_Sztandar Młodych"

z·aoczne

na kursach

administracvjno-handlowych
W celu umoil!iwieirllia pracującym
podnies:ienia ich kwalifikacji!. eawodowycli bez odrywania się od pracy
- Dyrekcja Okręgowa &kolenii.a
Zaiwodowego uruchamia w bieżą
cym miesiącu naukę na mooznych
kursach administracyjno - handlowych. Nauka na kursach za0C1Jnych
odbywa się indywiduailn'ie w domu,
przy czym uczeń musi opracować
ma.teliał do&t.a~azany mu do przero
bienia. Pracą uczmów kieru·je &Pecja.lista - nauczyciel wydrziałów 08ocmych. Zapisy przyjmuje do dnia
15 mairca sekretariat Wyd'Zliału Zaocznego Kursów Korespondencyjnych w Łodzi, ul. Księży Młyl\ lS /15
w godz. 17-2.0. Tam też udziela llę
szczegóJo.wych informacji. ,
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WYś&iR zbrojeń ·_ złntodajna żyła . ~a Wall-Street
ko część owych miliardó-w, które
Truman i inspirujące go m<>no-po-le
zamierzają złożyć w .ofierze 'n'°'lochowi wojny. Rząd Trumana d0n1aga !;lię
zgody Kon.g resu na udzielenie w
roku zamówień wojenprzyszłym
nych w sumie 72 miliardów dola·
rów, co Jącznie z zamówieniami wojennymi ro kp bie:i.ącego wy,niesie o·
kolo 140 milia.rdów ' dolatów.
Widzim y więc na co idą pieniądze,
które wyciska z nerodu śruba podatków bezpośtednich i p,ośrednich. W
celu sfinansowania szaleńczego J>ro
gramu zbrojeń, już w roku 1950 pod
wyższono 0 20 proc. podatek dochodowy od · rooot.ników i urzędników.
W roku bieżącym minister fina<nsów, Snyder, zdążył już z,ażą.<l.ać
oµ<>datkowania 0 10
podwyższenia
miliardów dolarów, z której to sumy
70 proc. wfoni wt>łacić Judzie pracy
i zapowiedział ponadto dodatkowe opoda·tkowanie na sumę 6,5 miliarda
dolarów.
Drugim, obok wzr<>stu podatków,
skutkiem polityki wojennej rządu.
jelit dotkliwie dająca się we znaki
masom ludowym zwyżka cen. Według oficjalnych danych, od chwili
wybuchu wojny li' Korei ceny hur·
towe wzrosły 0 10 proc a od poczat
ku roku bież. ceny hu.;towe artyku
łó,v rolniczych i 1;ro<lnktów spoźywsię 0 20 proc.
czych podniosły

w poeząt,kowym okresie
uż
, amerykańskiej ~gresji w Kor e i cza'8opismo przemysłowców ame
rykańskich „Busine'8s Wee'k" •pisało :
„Kryzys koreański gwarantuje nam
jedno: nie nastąpi u nas poważniej
morna ~S1 r.
Co pisoło prmo łórlzko
szy spadek koniunktury i przez szereg lat wydatki ną. zbrojenia będą
PRZED PROCESEM · PPS - LEWICY·17. głod{1 i osłabienia 57-letni bezr->I
najpra wdo.p-0do!>niej wzrastać".
. Proc'~.-s. aresŻtowanych 1~2 uczest- botny Józef .Marci~iak, zamieszkały rz eczywiście,
c iągu dosło\vnie
2.
Nr
szowe1
Ork1
ul.
przy
ze
ników kongresu PPS' - lewicy
t1:zech miesięcy - i tak
dwóch * *
*
~zgl~du' na '„zabezpieczenie spokoPrzy '.,J. :f,agiewnickie.i 26 - upadt już potwornie ro;zpęczniale, jak na
ju" - podzielony zostanie na kilka
s<1dów okrę'gowyćh. w zależn·ości od z głodu i wycieńczenia 29-letni Jan okres pokojowy - wydatki budżetopochodzenia oskarżonych. Niecały, 7.amicszkaly przy ul. Pfeiflra we USA na .c-ele wojenne, wynoszące
rni ejsc;l
H miliardów dolarów (w roku 1939
Poza tyin - rozprawy odbędą się w Nr 7.
- dwa miliardy dolarów) zwiększ<>
różnyui cz_asie.
OD LABOURZYSTÓW
no do 46 miliardów dolarów.
- DO FASZYSTÓW
.MA-GISTRAT, LóDZKI LIKWIDU JE
Ale ta astronomiczna cyfra - jak
SZKOLY
. Gn~p a i:;oslów Labour-Party z po- się okazuje - n ie stanowi górnej
Maj!istrat łódzki skreślił ze swegoJ sł em Oswaldem Moslevem na c:zele granicy. W orędz iu do Kongresu nobud±e.tu St1\l1Y przeznaczone na pro- postanowJla utworzyć „partię polityki wej kadencji Truman zapowiedział
wad zenie szkół powszechnych, wie- narodowej" , która jest wierną kopią wyasygnowanie na wydatki wojenne
c1<.orowych oraz kursów dla dor•J- [Hrtii narodowych soc1alistów - Hi- ponad 50 miliardów dolarów z ogól
Uera.
nej sumy budżetu - 71 .594 miliosł). ch.
NĘDZA
ny dolarów, a więc bez mała 69
WIELKIE REDUKCJE
MIAST PROWINCJONALNYCH
procent hµdżetu . Jeżeli zaś wliUMYSŁOWYCH
PRACOW~IJ(QW
wyasyg-nowane
fundu sze
Pod powyższym tytułem „Kurier czymy
wielkich zak ładów
Cały . .szereg
atomowej. na
przemysłowych, iak : Scheible1· i Groh Łódzki" donosi, że w eałym szeregu na produkcje broni
man, L. Geyer, Widzewska Manufak- miast odbywają się codziennie licy- „obronę cywilną" i inne wydatki wo
tun'I. ftd. wyrnó,Yiły pi·acę wi!zystkim tacje na skutek nie zapłacenia we-1 jenne, zamaskowane w róimych poksli itp. W dniu wczorajszym w Ma zycjach budżetu, to cześć budżetu
swoim pracownikom uniysł<>wym.
gistracie Konstantynowskim , zdję- przeznaczona na cele wojenne wynie
te zostały przez funkcjonariuszów sie znacznie więcej niż 70 proc.
z Gł:ODłJ
Jednakże i te cyfry stanowią tyłPrzy ut., ~iekzarskiego Nr 31 padł ' poczty aparaty telefoniczne.

J

w dniu 11

w

I

K<>ncern „General MotO'rs" <>głosił, d'Ził : „W Stanach Zjednocz.on~h, w
zyski za rok 1950 osiągnęły 834 Aitglłi, jak również we Francji istmilibny dolarów, : to zna~Zy o 27 nieją. agresywne siły, poiąda.jące no· proc. więcej, nii w roku 1949. „Uni.- wej wojny. Wojna potrzebaa im jest
ted Steel Corpocation" osiągnęła w dla .otrzymania zy.sków n~~ez.a~•
roku 1950 czysty zysk w wysokości nych, dla ograbienia innych k<r,a.jó'llf.
215,8 miliOna dolarów (w r oku u· Są to miliarderzy i mili~rzy, trak165,9 m iliona dolarów), tujący wojnę jako intratny intere5.
bi€glym a „Bethleem Steel Cor11orat ion'' po- dający kolosalne zyski".
Powodowani nieokieł'bnaną ~
dala sumę czystego zysktt 122,9 miliona d"1,aró.w, podczas gdy w roku zysków, wodzioreje Wall-Street ~ti:a
1949_ osiągnęla 99,2 miliona dolarów. cili poczucie rzeczywistości. Sąd"t;lii,
„Union arbid and Caroon Corpora- że wysta!re>Zy nałożyć na na.r-Od ame
tion", 1)1orąc~ ud ział w produkcji rykański pęta w postaci fa.s~ysto.ył
broni atomowej, przyznaje 'się do skich ustaw Ta:tta-Hartley'.a i Mae
w roku 1950 czystego Cafrllilla a naród &tanie się ła.godrlt
os.,iągnięcia
zysku · \'' wysokości 124 milionów do jak ba1·anek .
Dzieje się jedna1k inaczej. W roklf
w
laró-.1- (92,2 miliona dolarów
1950 rueh strajko11•y obj11ł ogółent
roku 1949.
B iuletyn „Na-tional Ci.ty Ban:k" 2.330 tys. roi>otnikó.w ameryka<ń•
podaje, że po ~·.ybuchu wojny kore- skich, to znaczy o 30 pr.oc. wjęcej,
ańskiej zys k 38 t.owarzystw górni- niż w roku 1949. Pier.w sze miies.iace
czych 11·zrósł o 89 µ.roc„ 36 firm. bu roku bieżącego w.sk~ują na jes-uze
dowy_ maszyn - o 88 proc„ 34 f!rm1 większe nasilenie strajków. W styczchenucz.nych . - o 8'. 1>r<>C., 22 fłrm• •niu odbył się wielki stra~k koleja-rzy
sp.rzętu elektrotechnicznego i ra~ w Chicago i Detr()it, w lutym za•
wego - o 77 proc„ 21 firm hutni· strajkowało 100 tys. włórkniiairz.y."
JH'.awo do iycia, •
Wola walki
czych - o 69 proc. ,
Łączna suma zyskow monopoli w chleb i pokój, ogarniajaca cor az s zer
r?ku 1950. j,uż J>? p<>trą.ceniu w~yst sze ~-zesze amerykańsikiej klasy ro·
oto groźne ostrzeżenie
kich podatkow, sięga r ekordoweJ cy- łx>tmczej fr;y _22,4 miliarda dolarów (wobec 17 pod adresem współczesnych ludobó.j
m1ha,1·dów _dolarów w r<;"ku 19~9), ców, którzy rozpętałi dziki taniec :z
poziom pochodniami wokół beczki z p r oprze~racza.iąc. dwukrotme
chem.
zyskow w wo~ennym roku 1944.
że.
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ROZRYWKI UMYSłOWE

1

akcii ~zkolenia . w
Szerokłe umasowienie spo.rtu i kul- duk.cy1nych, harcerstwa i mło~ziezy
lury fizycznej wymaga przede wszyst- szkol wy~szych. _Czas s.zkolem.a na zwrocono w1~~szą, niz dotychczas u- roku 1939) i w d11lszym ciąg·u idzie
J,.im wyszkolenia odpowiedniej ilości p1~odowmka WF trwac będzie 42 wagę. na ~lasc1wy dobór kandydatów. w górę. W ciag-u jednego tylko mie
W ybiera ich zespół członków danego siąca (15 gru<lnh1 1950 - 15 sty<>Z·
kadr i:ristruktorskich, kadr, których dm.
I naczej przedstawia się sprawa, je- koła, klubu czy LZS, w porozumieni1: nia 1951 r.) w:;.kaźnik cen det.aliczbrak odczuwamy ciągle jeszcze w spo
sób bardz-o dotkliwy, a bez których żeli chodzi o kandydatów na kursy z pods~wową organizacją partyjn ą, n ych wzrósł 0 2,3 punktu.
izba
Jednoc ześnie amerykańska
niemożliwa jest realizacja tych wszyst instruktorskie. Kandydaci na instruk- kz_aMnPd d1 '.adtą . zakładodwak.· ~astępnie
..
.
d
omis1ą kwa- h dl
v act s aią prze
l<idi zadań, jakie do wykonania ma torów muszą mieć ukończony kurs
an .owa . om~ga się redukCJI wy·
WF (co najmniej z .wv lifika~yjną przy WKKF ' zada
sp-ort i kultura fizyczna w naszym przodowników
me~ datkow niewo1e1mych w 1>rzyszłym
.
, . .
·
d
. ·
T ·d ,
mkiem obrym,) ora.z mus-zą wykazac kto~e1 1e~t oslal-eczne slw1erdzeme rok 11 b d.- to
kraju.
7
o .. m1 laI ow
, u ze wym Jak więc przedstawia się akcja się pozytywną pracą w dowolnej dzif: poz.iomu przvgotowania i warunków
~?larow, w tym 1,6 , m1ha1·da dolaszkolenia li;adr wychowania fizyczne· dzinie sportowej w klubie, kole spor- kandydatów ;,'a kursy szkoleniowe.
Prócz wymienionych tu już kursów ~o\: ~os·z.ten~ :vydatkow ~8: ?chronę
go w rok·t l 1:951 -na teren~e naszego towym czy LZS. Kursy instruktorów
szkoleniowych kadry etatowe i spo- I zd~5JW!a 1 oswiatę, 1,1 1;i1!1ru:da doWF trwać będą 62 dni.
?
d
••••••••••·-····-·····-··········-··-····• łe~zne KF, zgodnie z · Uchwałą Pre- la1ow kos.z.tern oszczędn?~c1 ;ia robowojewó :dwa,,
zydiu m WKKF, b ędą miały zorgani- t~h cyw1l111.ych, .300 . m 1 llo~ow d<>!aOgółem . zap}_a nowano przi:szkolenie
.zowane stale doszkalanie ideologicz- lOW na budo:~~1ctw1e m1eszik;amo406 · przodowników WF, 60 1nstr1tktowym. Oczyw1sc1e i'Ząd wypełtu bez
ne i facnowe.
rów WF L 64 instruktorów sp!)rtu.
zast.rze-i:eń te żą.dania monopoli, na
K. SĘKOWA
Ponieważ Wojewódzki Komit-et Kulinsp. szkolenia k adr WKKF co wskart-u.ie choćby :Mkt, że w s:wym
tm·r Fiz.,.cznej w Łodz~ nie posiada'
okrę- ·-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• orędziu 1'ru·m an 7..a·powiedrliał 7.redu
Z udziałem 14 szachistek z
własnego . ośrodka szkoleniowego, kan
kowanie 'fi' P·rzyszłym roku budżetodydaci · b-ędą kierowani do ośrodków gów odbywają się w Częstochowie
pnewi<kianej na budowę
wym w Katowicac~, Czerwiń.s~u, Przemy· I lrnbiece szachowe mistrzostwa Polsumy 350 m•i lionów domieszkań ślu, Wrocławiu, Szczecinie, Warsza- ski.
laorów do 65 milionów dola.rów.
wie i do baz szkoleniowych '!' Giżyc· I Największą dotychczasową niespoWedług oceny rneczoo.na.wców rozk'
ł . .
N
l
remis Wojciechowskiej
ldzi:inką je~t
ku, Zakopanem lub Jastarni.
lorze yzwiarspij _w młary budowniet wa mieszkaniowego
Kandydęi,ci• na· przodowników WF (Warszawa) z mistrzynią Polski, Her10 a.·k
0
wy-n.:=<>
w ·rnku bieżącym
. ke~iuh
1.1 towyml
- ~ mis
Po 3 rundach
sie· będą
1 • da~
"""„ poniże1· 36
. yzwiars
rzos w łna.
z1en
. (S'l k) Ma- d 1.ui.t
') . H ł prowadzi
1c
(P
ł l
k ł 1. zrze manową.
_, _ zhmłodzieiy
•
r~--krutować
szoneJ w za.klau.u"4YC , o ~C·i -: spQ,r- -..o epsz<t„ 0:11n3;n i , p UJ , . }s, ,!- ~~;:,..•okręgu łódzkiego. Odb d si ' kon· .pro~. „poziomu. roku . 1950. Rząd zakurencje w jeździe szrbki:j: j~niorzy brc>nił już budowy teatróW", boisk
lowych, z LZS: PGR, społaztelni pro-. Jąc po trzy punkty.
s-Me\JÓW,'
_ _..:._ _ _ _ _ _ _ _ _ __,,_------------:--,:---::--~ 1500 m i 3000 m kobiety 1500 nv sportowy-eh, lunaparków,
~ 3000 m meżczyźni lJQQJ'ł . soop ~ restauracji, hoteli itd. i przystąpił do
ł.
14-t~. \V .sali MłodZież:!~go Do- t~glam&!!.tbwania -zakupów mater~amu Kultury, przy ul. Traugutta. ło:11• budowJam.1ch na f>ud<>wę d-0omow
,
piłki ręcznej . ~eprezentacji nuooz.ka~n~eh.
:>:<~wody
wysok~m
na.
_sta~a
~ra
_iż
slw~erd_za,.
yKom
„Trud'',
da",
w
_;,PraOzieruiiki:
P.r~ukcJa SoB>~<>chodow osob-Oow'.ych
somolskaja P'r awda" zamieszczają ~h· tP?Ziom~e 1 ze hczf!l widzowie, z; _w1~l lwł sportowy.eh . LodZI 1 ~arsz.awy.
szerne sprawozdania z meczu hakeio· \kim :Damteresowamem przygłądah się Program obe1mu1e gry w siatkowkę: 1-spadme o 50 proc„ sprzętu ele~ti.ycz
serdecznłe pozdrawiając ·i koszykówkę dla kobiet i mężczyzn. nego dla g<>Sopoda'l.-.&twa domowego wego między' drużynami polską i ra· zawodom.
.
.
.
17-ta. W sali przy uL Piotrkow- o 25 p_:i·o~. .
dziccką, któr'y, jak wiadomo, wygrali uczestników meczu.
. Zamow1ema wo:r<;n.ne i wvo;ien.na k~
. skiej 195'. odbędzie; się ~owa•
Dziennik „Trud", w swoim sprawogospodarze 9:1.
.,Prawda" podkreśla ładną grę Cso- zdaniu z meczu hokejowego wyróżnia rzyskie spolkame w boksi~ P.?mi_ę~zyi, n~unJktUrra oz•!iacz,a.Ją. dia m~op<>h
,,Naprz.o dem" z Ru<ly J>a·b 1amckleJ a me tyliko zw1ększc>ną pot'odukC'Ję, a·le
richa Palusa' i Chodakowskiego, któ·
rzy ~iejednokrolnie zagrażali bram.ce świcarza, Csoricha, P.alusa i hr'amka· Kołem Sportowym im. Dzierżyńskie- - i to ~~ede wS1Zystk!m - , niesły
cha,ne zyski nadizwyczaJne. ,
"
go.
Dziennik n:a Przeździeckiego.
moskiewskiej.
di u żyny

POISki

ARCHłP<>W

W._.....;..;.;;;;.,;,;;..;:..;,,;__
.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dan.'.Ych mm1stersotwa pracy _

_ ,_,_x "
!. '!!, €,!!,!,f1 „ -i ,_r"it, r7i11'i
Do kratek krzyiżówki należy wpi-

sać poziomo i pionowo

po

dziesięć

wyrazów polskich, Mających ident~· k'·1m,
ik·u rosyJs
·
· w Języi
czne znae.zeme
a następnie cyfry .rzy.rm~kie us~ere
.gowane w dolnej części figu1·y tnze- '
ba zamienif na od110~\adai~e im. -z.
h"l.'~y.żówe'k li.ter~. któ1·e cz-ytane k<>-

·~ejno d.adzą pierwszą. l!terę iri1ień'~a'
u

cyrku,• na któr ym odbywaja .s>ię wi•
dowiiska, 9) Nazwa drzewa,- 10) Pra.
ca, wy.si łek. tytuł pisma zwią~kowe•
go w ZSRR. 11) Pośrednik małżeń
ski,_ 12) umowa, układ; ugoda.
1) Zawsze zielony
Poz1omo: krzew, 3) Choroba, 5) Gatunek pa•
pugi, 7) Samica psa, 8) Na.pój wy..Drewniana desec'.Dka
skokowy, 9)
daprostokątna służąca do kryeia
chów, 11) Wi ązka zboża, 13) P ospolita roślina, 14) Poeta i śpiewa;k u
ludów celtyckich, op iewający czymy
bohaterów, 15) Wykwint)1e ciasto • .
Dla ułatwienia rozwiązania krzy•
poda jemy wszys·tkłe litery
żówki
poszukiwanycl\ "'
wchodzące w skład
w;y_razów: 16 a, 1 b, 1 d, 1 e, 1 g,
1 1, 4 k, 1 m , 2 n, 4 o, 2 p, 11 l'•
2 s, 5 t., 3 li, 1 w.
Czytelnicy ubiegający się o nagrody, :vinni wypełnić następujące
r uruk1:
a.) wpis-ać do hzyżówki wszystk~
żądane wg określeń wyra zy,

,va.

b-) na.pisać po polsku tytuł ~-sMJż,ki
\ -na-z.,.;\'i;K O )el 1>.'1.'l.O'l:l>.,
c) o.d;u~!]e wYrazy polskie nap)sac po rosyjsku, ł.amienia.jąe

litery alfabetu \ac1ńs.'ki.ego na
!13-ZWlsko sławnego. J?IS_arza ra-d~e
odpowiednie litery alfahetu rockiego .oraz _tytuł ko&1ąz,k1 przez IM.esyjs-k,iego,
, •
.
.go nap1-g.aneJ.,
d9 rozwiazanie z.adania nadesła ć
Okreslema WY<ra.w-w-.
•
pod adresem naszej reda'kcji
1P1ono_w{): - 1!) <i:zwiu·ta według odw terminie do dnfa 24 marca.
dalema od · sło-nca płane~a układu sło
1951 r . z dopiskiem na kopernecz.~ego, ~), Opakowanie, 3) Z~w.nę:
cie: „Uczmy się języka r o- itrz~-a częsc drzewa, 4) M1eJsk1
syjskiego".
o.g rod spacerowy, 5i) Ozdoba kolumn
Za prawidłowe rozwiazanie zadakor~nckich, .!"i:zew o du.ży~h. zębato
wyciętych hsc1ac-h, 6) M1cJSCe w nia przewidziane &ą cen~e nagrody.
I
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pędząc

Zającem uilfoą,

:r.ozm')"Ślał,

siię

-stanie, kiedy
ro
Sta-eh
za.
w szystkich czołowych związkowców i działaczy wywiozą, powsadz;;ją do więzień, wymordują. Uu już nie ma spośród tych, których on mal!
- Towarzyszu - OO.gonił :ftajrąca. - A C() będzie, kiedy nikt
n ie .zostanie?
Z'a·j-ąc szedł, nie zmieniając kor~., n.ie odwr.a.cając gł<>~ I'Jio.
pler<~ P.i:>. chwiF odpowiedział:
_ Co ·ty gadasz! Joak to _ niik.-ot'?
_ No, z głównych, wszystkich _ tam - wywiozą lub„.
...,... Ja-kich „głównych". Główn·y jest robotnik, rozumiesz! PTzyjd zie nasz'. cz.as. Wła1ś nie tą naszą wytrwałością zwyciężymy. Sam
czas„ J,:ozumiesz, bracie, na n~ pr.acuj.e. I zahaczysz, n ie ma- mnej
drogC W szystko minie, a nasza prawda zwycięży.
Wiatr- ehwil.owo l!lS·tał. Dalek-0 w m~oźnym powiekz~ rozległ
siE; strzał. Skręcaj.ąc w boczną ulicę, wpadli na pa.trol.
...,... Stój1 Podnieść ręce! - Policjanci byli w baszłykach, nasunięty'ch na futrzane czapki z b!liaszkamL Ohma-cali fachowo kies.renie marynarek i spodni. Oficer zadał zboytec2'ne ;pytanie:
_...Broń macie? _ i machnął ręką: mozecie iść.
Stasiaikowa siedziała w ciemnym pokoju przed roz.palonym
pioecykfom i patrząc na ogień, oci·erała mokirą od łez twarz. Obok
na drzewre przykucnęła sąsiadka. Widać było, że zdążyły }uż wy
gadaĘ wszystko, co miały na sercu, i tera.z mi1czaly przygnębione.
Zająć. skręcił papierosa, wsunął w drzwiczki piecyka skrawek gaodbywali
sobie : w tym pokoju, tu
narady i wysh,i-chi.w a1i re.fera•tów. Wówczas nie było gdzie się poruszy·ć '.!- siedzian<> w dwa lfzędy na łóżku, na podłodze. I -N czasie
dyskusji :m,ówiący - nie za.wsze był widoczny.
.. ,
.
_ Widziałaś? _ spytał Zając.

cz~to

zeiy„,~apał.ił. Przy.pomniał

~obieta -przęcząoo p<>ro\'1-s~a gł-0wą. .
_ M\5-willii coś/?

Znów przeczący ruch.
•n
t
k
v

„
ZO& awhl.'f

·
.~ . ·- . t
.
Stasnkowa z trudem po-'"116zy.,,·a scl'smę yim1

~·· .n.-OSZY

- Nfe.„
. . ,;. . . Żre -..,.- powiedział Zając.
_ Wu-ecie· coś?! Mówcie!
Zając zaciągnął się:

_:._ Nic nie wiemy.

wieźiL„
_

,

WQłlgamai:

nre.

•W pewnej -chowiQ!i -ZłaSiedzieli d'hlig-0, nie mówi}i prawie
jąc por1;1Szył się, jakby sobie coś przypomniał. Poszukał w kioeszenia-ch wyjął dwa ruble i położył na stole.
Stasiakowa nie zareagowała, jakby nie widziała.
- Słuchajcie oobito - powiedział Zając - nie eh-cę v.-am nic
mówić, ale nie obawiajcie się, wszystko będzie d-0brze ... No, głow.ę
do góry„. Dob>rze będzie, mówię wam„.
Wstał i włożył czapkę. C zy wi·e<l'ział eoś na.prawdę, czy chciał
ją tylko pocieszyć, pozostało tajemnicą.
Kietly odeszli 2le s to kroków od domu, w którym mieszka·M
Stasiakowie, rozległ się strzał: jeden, drugi. Jakaś sylwetka czarna na tle śniegu przebiegła na drugą stronę ulfoy. Stach odruchowo krzykn-ął:
·- Uciekaj•! - i rzucił się w bok, widząc, że Zając .stoi w miejscu,. d ziwnie obraca .się dokoła siebie i ·powoli zac zyna esu·wać· się
•
na ziemię.
Tegoż wieczora na ulicach Łodzi zailito jeszcze dwóch robotran iono.
n:ków, jednego
Przez całą noc szalała śnieżyca. Wczesnym rankiem woj~
sko znów otoczyło Widzew. R ewizje t·rwały kilka godzin. Aresztowanych op rowadzono środkiem jezdni,' po bokach. ·Szli
żołni,erze, trzymając w pogoto~
wiu karabiny. Ostrza bagnetów skierowane były w piersj
robotników i robotni<:.
Szli długo, żegnani k.rzykiem
kobiet i d zieci.

zaś ciężko

Omijając tłum,

Stał'Y mówił, ż.e wywiozą. Moż€ już

Nie :_ powfodziała Stasiakowa. ·pokazywał skute ręce...

'·

wy-

Pawlak widział, j a k stał

wyrwała się

naprzód dorożka, w której s iedział jeden z dyrektorów Kuni tzera i rządca domów robotniżandarmi. Wyżsi urzędnicy fastali
stopruiach
·a
n
bokach
czycq. Po
bryczni nawet po at.esztowaniu, korz.ystałi z pewnych p:rzywilejów.

Opór fab~ykantów, r-ewizh·je, at'esz.tow.ania i nowe mordy · w-ywołały wrzente w związkac i organizacjach robotniczych. Nowe
ogłoszenia, wywieszone w zakŁadach, poruszyły nawet tycn, któ-

rzy t r zymali się z daleka od życia związkowego. Robotnicy zakładów Heinzla i Kunitzera opuścili hale fabryczne i zebrali: :się na
podwórzu, gdzie rozpoczął się zaimprowizowany wiec.
. - Nie potu:.Eebujemy żadnych terminów! - krzyczano w t'N:·
~- - Już dzi'ś możemy opuśdć pracę. Chodi my stąd! Precz z ka•
pitalistami,!
brami€. Ulica
l Podarto i rozrz ucono ogłoszenie wywieszone
zaroiła. się od robotnic i ro'botników. S zli gęstym tłumem. zalegając
jezdnię i chodniki„ Decydujący krok został zrobiony. Żywiołowe
uniesienie podniecało ludzi do nowych objawów protestu. Chodzili
pod okna innych fabryk, nawołuj ąc robotnikó w do opusz~zanfa
warsztatów. Do późnego w i eczora miasto rozbrzmiewało krzykaLudność śródmieścia zamykała
mi i _.śpieyv-ami rewoh~cyjnymi.
okiennfoe, zadągała szcz.e lnie fil!'anki, zakładała zasuwy na drzwiach.
Jak zwykle, w chwili decydującej ·przewa.gii tłumu, policja znikła.
Tylko 0 z mierzchu z.jawiły się na ulicach konne patrole.•.
29 grudnia robotnicy fiFmy I. K. Poznański jednomyślnie od::'Zucili warunki fabrykantów. Na liście przyjęć robotników, przy gotowanej sta·r annie przez urzędników dyrekcji, nie znalazło się
ani jedno , naz wisko. Tegoż dnia zamknęły się przed robotnikami
b!'- M:l'...y pięci"11. innych wielkich zakładów tekstylnych f.oozi.
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Wobec strajku

t t ł
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strażaków,
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się ak em

do fabryki

Poznańskiego

-

na

proś-

wkroczyło w ojsko. S tajnie zajęli kozacy; w 5tołów·
ce, po drugiej stronie ulicy, rozlokowano ~luton pułku koływań·
skiego. Żołnierze n ie kontaktowali się z kozakami. Rośli, og-01-zali,
Coś gadali po swoj€mU do kobiet,
US•posobienie mieli pogodne.
bę dyrekcji -

u~azując w uśmiechu białe zęby: W domach „familijnych " sły·

jak śpiewali pod ak-0mpaniameµt harmonii, pukając
chać było,
i po.gwizduJ·ąc.
Na 0""'-0doweJ· leżały zaspy śnie!!u. Tylko wzdłuż muró'.v wy.
--:
.
"'~
deptane były przez żołnierzy głębokie ścieżki. Robotnicy n a ogół
unikali tej drogi. Tym razem jednak S tach, któremu śpieszyło się
do domu, zetknął się na ścieżce twarz w twarz z koływańcem. Żołnierz trzymał w jednej ręce swą czapkę bez daszka, z czarną ob·
wódką, drugą ocierał spocone czoło. Było mu widoczn ie gorąco,
choć termometr przy a ptece wskazywał czt ery s t opnie poniżej
zera . . Spojrzaws zy na Stacha, mrugnął wskazując na drugą stronę
(c . d. n .) .
uilcy, gdzie stał koza k, 'bawiący się nahajką.
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