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Armii- Wyzwolic1ełki

Yroczysta Akademia
w Warszawie
A ~ARSZA WA.

rocznlcę

powstania
Teatru Polskiego
w Warszawte staraniem Głównego Zarządu Polltycmego
Wojska. Polskiego uroc:r.ysta akademia, która zgromadziła
CZołow-ych przedstawicieli społeczeństwa stolicy.
Na uroczystość przybył Prc- major I. K. Kazak, którego
~i lłady l\'linistrów, przewod- przemówienie wywołuje nową
!!1czący KO PZPR - Bolesław falę owacji na creść Związku
u erut.
Radzieckiegn i jego niezwy.Akademii przewodniczy wi- ciężonej armii - wyzwo)iclelki.
Ministrów
Rady
ceprezes
długonie
gorących,
Burzą
:Marszałek Polski Konstanty milknących oklasków przyjllokossowski.
mują zebrani tekst depeszy do
Na akademii obecni są Generalissimusa Stalina.
In'z_E'<l.stawiciele dyplomatyczni
Panstw zaprzyjażnionych.
.RO'Z.legają się dźwięki hymi
now narodowych Polski
ZSRR. Akademię zagaja MarPolski Konstanty Roksi:ałek
t>sscwski:
„W dniu dzisiejszym cały
nasz naród, zjednoczony po<:l
~ztandarem walki o pokój i
lan 6-letni, śle swe gorące
k°zdrow!enia nnrodom Związu Radzieckiego, Armii Radzieckiej i temu, który przeWodzi narodom świata w walce o pokój, wolność i socjalizm
- Józefowi Stalinovvi".
I
Słowa te zebrani przyjmują
d~ugotrwałą owacją na cześć
23 bm. - w XXXV
w sali
l'lll1i Radzieckiej odbyła się

Spółdzielczości

I Krajowego Zjazdu

W 3j rocznicę Armii Radzieck ie.ł
-

2
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Łódź,

wszystkich chłopów pracujących!
bratniej klasy robotniczej!
kobiet wiejskich i młodzieży!

produkcji i zagwarantowania zamożnego i kulturalnego ty.
cia wszystkim rodzinom zrzeszonym w spółdzielniach.

DO WSZYSTKICH CHŁOPÓW PRACUJĄCYCH!
DO KOBIET WIEJSKICH!
DO BRATNIEJ KLASY ROBOTNICZEJ!
DO MŁODZIEŻY!
Zjazd

Spółdzielczości
spółdzielczego

w

Ruch spół<lziekzości produkcyjnej ogarnia coraz więcej
wsi i coraz większą ilość rodzin chłopskich . We wszystkich
niemal spółdzielniach plony już są dziś wyższe o 20-30
proc„ a niekiedy więcej od plonów zbieranych przez okoliczne gospodarstwa indywidualne. Hodowla sp6ldzielcza
powiększa się z roku na rok, coraz większa ilość spółdzielni
organizuje u siebie gospodarkę wszechstronną, obejmującą
zboża, buraki i inne rośliny techniczne, fermy bydła, trzody,
owiec i drobiu. W związku z tym rosną dochody sp6ldzielc6w, którzy widzą coraz jaśniej możliwości podnoszenfa

DONIOSŁE UCHWAŁY
I Krajowego Zjazdu Spółdzielczości
wytyczyły dalszą drogę
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dzieckie"'o i jego genialnego
"-'Odza Generalissimusa Józefa
Stalina, na cześć wielkiego
budowniczego Polski Ludowej
- Bolesława Bieruta.
Referat poświęcony 35 roczbohatersk:ej
hicy powstania
ai;mu radzieckiej, która przy~1?i:.ła wulność narodovń polFKtPmu, wygłasza Szef GlówPolitycznego
Zarządu
neg<:>
'\\'.0 J~ka Polskiego - wic<>min•ster obrony narodowej, geKazimierz
brygady
n~rał
Wita szewski.
Z kolei głos zabiera attache
'\Vofakov.ry ZSRR - generał-

Depesza
Marszałka Polski

K. Rokossowskiego
do Marszałka
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A. Wasilewskiego
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d rugi m (Jn •u o b ra d za b ra ł g ł os
Prezes Rady Ministrów

22 bm„ w drugim dniu obrad Krajowego Zjazdu Spółdziel
czości Produkcyjnej, w dalszym ciągu toczyła się dyskusja.

rozwoju

-d-zl-ez-.y--- przewodnicząca udziela głosu W a 1 e r i i W it e k, zasłużonej dojarce ze
spółdzielni J:>rodukcyjnej Burkatów, w pow. $widnica.
zebrani Jednomyślnie przyJmuJ:i. wezwanie.

BOLESLAw BIERUT Dziś

na str. 2
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Według danych komisji or-1 dzielcwści produkcyjnt>j,
uchwałę w sprawie Rady
ganizacyjnej Zjazdu, w obradach KrajowegQ Zjazdu Spół- Spółdzielczości Produkcyjnej,
uchwałę o głównych za.daPr-odukcyjnej udzielczości
czestnicz;yło około 4 tys. osób, nłach organizacyjno - gospospół
umocnienia
w tym: 2.400 członków spół- darczego
dzielni prooukcyjnych, ponad dzielni produkcyjnych,
uchwałę w sprawach pracy
200 pracawników Państwowygłoszone
wych Ośrodków Maszynowych, kulturalno-oświatowej w spółprodukcyjnych.
dnelniach
zakomitetów
270 członków
Dla odczytania wezwania I
300 aktywistów
łożycielskich,
ruchu spółdzielczości produk- Krajowego Zjazdu Spółdziel-1
Spółdzielczości
do
niaruczycicli wiej- czości Produkcyjnej cyjnej
skich, pracowników rad na- wszystkich chłopów pracują
rodowYch, pracowników nau- cych, kobiet wiej">klch, bratkowych z wyższych uczelni i :n.:.:ie:::'.J:_:k:.:l:a::sy::_.:..ro::.b::.o::.t:n.:.:i:c:ze::J~i~m:.:.:ło:_·~~~~~~~~=====~
oraz
rolniczych
instytutów
gości,
zaproszonych
wielu
Z obrad Krajowego Zjazdu

przemówienie

Bolesława

Bieruta

w drug;m
dniu obrad Kraf owego
Zf azdu
I Produkcyinej

działaczy

społecznych,

pań

stwowYch i kulturalnych.
obrady
~południowe
Na
dni.a Zjazdu Spół
'łrugiego
dzielczości Produkcyjnej przybywa, zajmując miejsce w
prezydium, Prezes Rad:;r MiniB o l e s ł .a w B i estrów z okazji XXXV ro-cz.ni-cy pnwst.t r u t.
Wchodzące-o na salę obrad
nJa bohaterskiej Armil Rad:il'~·
kl"J przesyłam Wam, Towarzy- Prezei:oa Rady Ministrów uw tmlenJu toinie- czestnicy historycznego Ziazdu
Sl!\1 llfln1Strze,
dłur.'.otz~ r.udowego Wor.;>ka Pol~k1t>go przyjmują serdeczną,
1 w moim własnym najsudeczn'ej trwałą owacją na cześć tego,
•~e Pe>7.drowlenla 1 życzenJa dla por którego wodzą mai;y pol'4ru 1 dla żołnierzy Armii Ra· skich mało i średniorolnych
chłopów budują na WM lepsze,
•h;Je.ckleJ.
Wojsko Polskie e>tacza. czcll\ I zamożniejs7..e, szczęśliwsze ży
lnltośc!a nlezwych:żon" Armię Ra- cie.
Przewodnictwo obrad obejch:lecką, która pe>d wo-dzą genlaJDeito stra.tega - Wielkiego Stall- muje H e 1 en a -wiec z or e k,
spółdzielni
na rozbiła hltlerowskt.cb I japoń- przewodnicząca
5
klcb agresorów w n woJnle produkcyjnej Piotrowice, pow.
łwtatowej, wybawiła ludzkośt oo Kościan, poseł na Sejm,
Przewodnicząt<ł prosi o zacrotby niewoli faszystowskiej I
1>1'7.ynlosła wolnośt narodowi poi· branie gło.;u Prezesa Rady
51
Ministrów Bolesława B'eruta.
Ue11lu.
W opan:Ju o ra.dziei:ką naukę Wszyscy powstają z miejsc .
'lllroJenną I o bogate dośwla.d<Cze- długo i serdecznie oklaskując
ble bojowe owianej chwałą 7'WY· wchodzącego na trybunę Prec!ęsbW bratnleJ Armil Radzieckiej zesa Rady Ministrów. który
Polskie nleu~tannle wyglasza przemówienie.
- WDJSko
gotowośt bojowa I Słowa Bolesława Bieruta z
l><>11nos1
~~lnie strzde granic Polskiej uwagą chłoną zebrani na
socjalipionierzy
zte.c2YPosipoJ!tej Ludowej, nie- Zjeźdz'e
~Ollln._.go ogniwa wielkiego obo- stycznej przebudowy naszego
rolnictwa. Wielokrotnie rozl>okoJu.
1Jtw~~czen.1 wieczystym brat.er- legają się gorące oklaski.
W głosowaniu, I Krajowy
broni I Idei z Armil\ Ra411
ak ecką, to1n1ene Ludowego Woj Zjazd Spółdzielczości Produkab • ..Polskiego nie szczędzą sił, cyjnej jednomyślnie przyjmu111,7 •t.a~ się godnyml so.Junnlka- je doniosłe uchwały:
uchwałę w SJ!rawie ścisłego
a~; hobai..rs'kkh tolnlerzy rastatutów '
ecktch
..,_
,,,_
.
Pok w obronie śwlęt.eJ 'Jpra- 1Jrze~trze.,...nia
"' 3
uchwałę w sprawie uproszoju i n.iep<>dl.egłości naro461'.
czenia księgowości yv spół-
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polski· ej·

Na

zdjęciu

fragment prezydium Zjazdu w Muglm dniu obrad.

rolniczą.

spółdzielniach produkcyjnych wiedzą
Chłopi w naszych
o tym, ze sprawozdań swych towarzyszy. Wiedzą z uchwał
XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego,
jakie wspaniałe plany osiągnięcia obfitości produktów przemysłowych i rolnych, dalszego WZ?'ostu dobrobytu i kultury
nakreślił sobie lud pracujący wielkiego Kraju Rad .

My polscy chłopi-spółdzielcy wiemy, że droga, na któ?'ll
wstąpiliśmy wiedzie nas do takich samych osiągnięć. Wraz
z nami wstąpiły na drogę przebytą już zwycięsko prze.>- naszych braci chłopów Związku Radzieckiego setki fys.i~
i miliony chłopów Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier, Ru-

munii, Albanii. Na tę samą drogę wkroczyły już dziesiątki
Republiki Demokratycznej.
tysięcy chłopów Niemieckiej
Dzięki pomocy swyeh rządów robotniczo-chłopskich, codziennej pomocy ze strony klasy robotniczej, idą naprzód do nowego życia - ufni tak, jak my w swą przyS'Z.łość i pewni,
że ich praca kładzie kres zacofaniu rolnictwa, niepe'Wn<>Ści
jutra dla drobnego chłopa, ciemnocie i kułackiemu wyzyskowi.
Wyrazem nasze; rosna,ee; sR11 ł ufno§ci to ja.snq przttszlość ;est nasz pierwszy Krajowy Zj11Zd Chlop6w-Spóldzielc6w, zwalany w chwili, kiedy liczba wsi w Polsce oga.mię
tych na&zym. ruchem zbliża. się do 6 tysięcv.

Ruch spółdzielczości produkcyjnej wyrasta z ogromnej
przemiany, jaka dokonuje się w całym życiu narodu polskiego.
Naród nasz wyzwolony z kajdan hitlerowskich mocarnym
ramieniem robotniczo-chłopskiej Armii Radzieckiej zrzucił
z siebie panowanie kapitalistów i obszarników, stworzył silne ludowe państwo robotników i chłopów i dziś buduje
w wolnej ojczyźnie nowy ustrój sprawiedliwości społ~cznej
- socjalizm.
Masy robotników, chłopów i inteligencji skupfty się wokół Polskiej Zjednoczonej Parli.i Robotnio:ej, wokół naneco
rządu ludowego, wokół Boleslawti BieTuta, który wskazuje
nam jak budując nowy lepszy ustrój społeczny, wykarcro'emy do cna słabość, ciemno~ 1 zacofanie pozostawion~ tlant
przez rządy wyzyskiwaczy - rozwiniemy siły polskiego narodu, utrwalimy po wsze czasy naszą niepodległość i pokój.
Oto dlaczego w ostatnich wyborach do Sejmu lud pracy
w mieście i M wsi oddał jednomyślnie swe głosy na ll!rty
Frontu Narodowego walki o pokój i Plan 6-letni .
W masach

chłopskfoh pogłębia się

przekonanie,

!e

wła

dza, którti dala chlapom ziemię, która potrnfila w cłqgu kilpot'l.Oornie zni.~zczony
ntUZ
ku la.t podźwignąć z gruzów
kraj i zbudować tysiące nowych fa.b-rtJk i szkól, władza ludowa, której miliony rodzin chłopskich zawdzięcza. za,trudnienie i ohviatę dla swych dzieci, dodatkowe zarobki i rozwój ich gospodarstw - że ta. władza nie może wskazywać
zlej drogi i że na pewno dobrze radzi ehlopu pracującemu,
abv wstąpi? do spółdzielni produkcyjne;.
za,chęca;ąc go,
I widzimy dziś wszyscy-, że ta władza jest silna i SPr&wie-

dliwa, że potrafi unieszkodliwić wrogów ludu, którzy by
próbowali przeszkodzić chłopom w swobodnym wyborze tej
nowej drogi.
Swiadomi wielkiej wagi dotychcztUowych osiągnięć ~?
dzielni produkcvjnych i dumni z naszych zdobyczy pa,miętaj
mv, że my sp6ldzielcy musimy być czujni. Wiele jeszcze jest
starych nawyków, i wiele wrog!eh machinacji. Wiele nieświadomości., która wróg próbuje wykorzystać, ażeby nasze
spółdzielnie o~łabić i doprowadzić do rozkładu. Spółdzielnie
nasze są młode, więc muszą w sobie wyrabiać odporność
wobec t:vch niebeTPie<-7.eństw. A najważnie;szum warunkiem
tej odpo„ności jest ścisle przestrzeganie statutu.
Nasz Zjazd powziął i;.pecjalną uchwałę podkreślającą znaczenie przestrzegania statutu w życiu naszych ~półdzielni.
Za,glqdajmy stale do statutu ł kierujmy się nim we wszystkich codzi.e11,nych sprawach spóldzielni.
Statut nakazuje ~półdzlelniom iść naprzód, „podnosić swogospodarczo i kulturalnie", „uczynić własną
ją gromadę
wieś wzorem postępu i sprawiedliwości społecznej".
sp6ldzi.elnie nie mogą
Ażeby te słowa wcielić w życie,
sąsiadów,
odgradza,ć się od swych m.tilo- i ~redniorolnyc'h
którzy gospodarują jeszcze w pojedynkę. Powinni się do
nich odnosić jak bracia i wykazywać im kłamliwość propagandy kułackiej, cierpliwie przekonywać, pomagać w codziennych trudnościach i śmiało przyjmować do rodziny
spółdzielców.
Ażeby wskazania statutu wcielić w życie, sp6ldzielcy powinni zainteresować, za,chęcłć ł uczynić aktyW11.ymi czlonkami spółdzielni kobiety wiejskie - przede wszvstkim swo-

je żony i córki. Zjazd zaleca wszystkim spółdzielcom w Polsce zapoznać się z pięknym doświadczeniem tych '\'pół
dzielni, które przez swoich delegatów i delegatki opowiedzieli nam ile energii i zapału dla sprawy wspólnej izospodarki potrafiły wykrzesać zorganizowane w spółdzielniach,
świadome kobiety wiejskie.
W ostatnich miesiącach powstało około półtora tysiąca
nowych spółdzielni produkcyjnych i liczba ich rośnie z dn'a
na dzień i tym mlodym spóldzielniom powi11,ni3my okazać
wszyscy pomoc gospodarczą, organizacyjnq, ł polityczną.
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Wielu z obecnych członków spółdzielni produkcyjnych
kołchozów radzieckich, gdzie
możność zwiedzenia
widzieli potężne traktory, kombajny, wspaniałą mechanizację robót w polu i w oborze, coraz szersze zastosowanie elektryczności w rolnictwie. Wielkie prace melioracyjne na ziemiach połączonych przez chłopów, doskonale zaplanowany
płodozmian i bazę paszową dla spółdzielczej hodowli, nowe
wprowadzane przez przodującą radziecką naukę
rośliny
miało

Produk~yjnej dokonał
kraju, ocenił
całym
produkcyjnych i opracował wytyczne
do dalszego ich wzrostu i rozwoju. Spółdzielnie produkcyjne, których było wiosną 1949 roku zaledwie 40 w całym kraju, wiosną ubiegłego roku przekroczyły już liczbę 3.000,
a obecnie gospodarują już w przeszlo 5.600 gromadach.

Pierwszy

przeglądu sił ruchu
dorobek spółdzielni

Produkcyjnej

Niech

przodujący spółdzielcy pomogą

słabych spółdzielni,
Oelegatkl z

W!tJ. lódzkiee:o

CA.I!'. fot, Daranows.k.I.

w ich

w umocnieniu

zwłaszcza tych, · któr•

pobliżu.

• (Dalszy cid na
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Ruch spółdzielczości ·produkcyjnej stanowi niezwyciężoną siłę
TOWARZYSZE I OBYWATELE
SPÓŁDZIELCY!

Wasz Zjazd w imieniu Rzą
du Pols:dej Rzeczypospolitej Ludowej (długo
trwałe oklaski). Proszę Was przy tej okazji
o r:rzekazanie gorących i serdecznych pozdrowień wszystkim obywatelkom i obywatelom,
wszyst!dm rodzinom chłopskim zrze;;zonym
w spółdzielniach produkcyjnych na terenie
całego kraju (huczne o~laski).
Pragnę powitać

z:azd

potężnym bodźcem

d ,szego szybszego rozwo!u
spó:d zie~czo~ci produkcyjnej
Pierwszy w Polsce Ludowej Zjazd działa
czy chłopl:>kich spółdzielni produkcyjnych to wydarzenie niezwykle doniosłe, odzwier·
ciedlające olbrzymi przełom w życiu wsi polskiej. Jeszcze wszak niedawno -- przed 3 - 4
laty -- spółdzielni produkcyjnyct1 jako nowej
formy gospodarki zespołowej -, · rolnictwie
polskim prawie nie b}·!o. Dziś liczba tych spół
dzielni przekroczyła już 5 i poł tysiąca. Zjazd
Wasz przypada włośnie w chwili wielldego
ożywienia organizacyjnego na polu spółdziel
czości produkcyjnej i stanie się on niewątpli
wie nowym potężnym bodźcem dla dalszego,
jeszcze szybszego, rozwoju tego ruchu.
Jednakże nie tylko szybko rosnąca liczba
spółdzielni świadczy o głębokim przełomie,
jaki dokonuje się w gospodarce chłopskiej w
oparciu o ruch spółdzielczości produkcyjneJ.

Nieporownanie ważniejsze jeszcze znacz.anie
posiada zdobyte już na tym polu doświad
czenie tej przodującej części poll>kiego chłop
stwa pracującego, która wkroczyła na drogę
gospodarki zespołowej. O czym mowi to d0świadczenie? O czym świadczą dotychczasowe
pierwsze wyniki gospodarcze znacznej wi~k
szości powstałych już przed trzema lub dwoma zaledwie laty, a nawet dopiero przed rokiem spółdzielni produkcyjnych w Polsce?
Swiadczą one niezbicie i bezRpornie o tym,
jest dogodże forma gospodarki zespołowej
niejsza, lepsza, korzystniejsza dla chłopa, bardziej wydajna od gospodarki indy·widualnPj.
Przekonało się o tym naocznie, namacalnie,
w drodze własnej, bezpośredniej praktyki,
już nie kilkaset
własnego współudziału
czy kilka tysięcy, ale ponad 100 tysięcy gospodarstw chłopskich, należących do spół
dzielni produkcyjnych. Setki tysięcy innych
nie należących jeszcze do spół
chłopów,
dzielni, przekonywuje się o wyższości, kogospodarki zespołowej już nie
rzyściach
ze słów i broszur, ale z tego, co sami widzą, przyglądając się i obliczając wvnikl pracy zespołowej. Ten bezpośredni przykład dobrze gospodarujących spółdzielni pro·
dukcyjnych, których liczba wzrasta w Polsce
szybko I będzie wzrastała niewątpliwie coraz
szybciej w latach następnych - to najwięk·
s-za i nieoceniona zdobycz nie tylko dla Was,
przodowników polskiej spółdzielczości produkcyjnej, Obywatele Delegaci. Jest to olbrzymia zdobycz całego chłopstwa pracujące
go i nieoceniona zdobycz sojuszu robotniczo·
chłopskiego, jest to nowe i wielkie osiągnię
cie w budowie nowegc, le1)Szego ustrolu spow budowle socjalizmu.
łecznego w Pol;.ce ,

Udzielać

wszechsłronnei

pomocy
spółdzieln'om produkcy;nym
Nie w samej liczbie sp6łd2:ielni, lecz przede wszystkim w jakości gospodarki zespołcwe.1 leży· istotne źródło przełomu w ustosunkowaniu ~ię szerokich mas biedoty i śred·
niego chłopstwa do tego ruchu. Wzorowo, dobrze gospodaruiące spółdzielnie produkcyjne to nieodparty I najbardziej wymowny przydowód i
kład. najbardziej przekonywający
argument propagandowy na rzecz gospodarki
zespołowej, a co za tym idzie i na rzecz możliwości budowy nowego ustroju socjalistycz·
nego na wsi. Na odwrót - źle zorganizowana,
słaba, niedołężnie czy niedbale gospodarująca
to widok odstraszający ma~y
;ioółdzielnia to gratka dl11 wrogiej kułackiej
chłopskie.
akcji przeciwko temu ruchowi. Nie zawsze
pamiętają o tym, lub nie zawsze zdają sobie
sprawę z tei tak prostej i oczywi~tej prawdy
niektórz;v organizatorzy i działacze, czy też
opiekujący się tym ruchem z tytułu swego
~taE"·wis ka przedstnwiciele rad narodowych,
POl'v(-c)w czy nawet organizacji politycznych
I 5'połeczn•·ch . Dlatego też trzeba nie tylko
nieust:>nnie o tym przypominać, ale przede
w~zystkim nie szczędzić wysiłków w kierun·
ku wzmacniania gospodarczego Istniejących
sp 'ltdzi"!lni. w kierunku oka7.ywanla im jak
nnjbardziei wszeC'!lctronnej pomocy: materi11lnej. k11drowej, politycznej I moralnej.
Kto powinien
pomocv ruchowi
na •.?<I?

udzielać

tej wszechstronnej
produkcyjnej

spółdzielczośt:\

Wslv'i!Cy... każdy, kto pragnie utrwalić,
w-i:móc. rozszerzyć v.>ielkie przeobrażenia spo·
łt:cznc i zdobyC'Z"' Polski Ludowej.
\ / ' '
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Bolesława Bieruta
na Krajowym Zjeździe Spółdzielczości Produkcyjnej

Przemówienie

c~niu swego panowania, marzą wciąż o p0wrocie do swych pałaców i folwarków, a w
związku z tym wysługują się najzacieklejusłro!u SJ>ołecznego
szym wrogom ludu polskiego - imperialistom i podżegaczom wojennym, spiskują
wszędzie gdzie
przeciwko Polsce Ludowej
tylko mogą, wysługują się znów tak jak
przed wojną hitlerowcom i odwetowcom
pod
Niemiec Zachodnich, organizują
z
angielskich,
amerykańskich,
Sprawa rozwoju spółdzielczości produkcyj- skrzydłami
nej na wsi - to nie tylko :;.prawa zwiększa adenauenwskich i innych wywiadów, szp:eni.a korzyści gospodarczych osiąganych ze swej gostwo, dywersję, wrogą propagandę i wszelpracy przez biednego chłopa czy średnia ką najohydniejszą zdradę przeciwko naszeka. Gospodarka z,espołowa jest niewątpliwie mu krajowi.
najlepszą i w gruncie rzeczy jedyną drogą wydatnego zwiększenia korzyści rolnika z jego
pracy, ponieważ tylko w zespołowej, a więc
wielkiej gospodarce wykorzystać można zdobycze postępu technicznego, zastosować więk
sze maszyny rolnicze i nowoczesne wyniki można zbudować
nauki i metody agronomiczne - co podnosl
wydajność pracy człowieka do poziomu niespółdzfelczości
osiągalnego w drobnej gospodarce indywidualnej. Oczywiście - w podniesieniu wydajności
pracy w rolnic~wie, tak samo jak w przemyśle
zainteresowane jest również całe społe·
mimo wyż
czeństwo. Wiemy przecież, że Nie mogą polskie masy pracujące osła
obecny
szej produkcji niż przed wojną
biać swej walki o szybsze zbudowanie nostan rolnictwa w Polsce Ludowej nie odpowiada rosnącym wciąż szybko potrzebam za- wego ustroju socjalistycznego, bo walka klarówno w dziedzinie zaopatrzenia ludności, jak sowa trwa i staje się cora·z zncieklejsza, bo
i w dziedzinie surowców dla przemysłu. Wy- pozostała jeszcze u nas liczna warstwa kuła
datnego jednak podniesienia produkcji rolnej ków na wsi i spekulantów w mieście, którzy
- roślinnej i hodowlanej - nie możn.u osiąg chcieliby utrzymać za wszelką cenę możność
wyzysku biedoty wiejskiej i średniorolnego
nąć bez wejścia na tory nowoczesnej organizacji pracy w rolnictwie, bez wejścia na tory chłopstwa, możność łupienia przy pomocy
wyższej techniki i bez wykorzy'Stania zdoby- spekulacyjnych cen
ludzi pracy w mieście.
czy współczesnej nauki. Jest to fakt bezspo1·- Kułacy i spekulanci przywykli od lat wykony. Gospodarstwa chłopskie, drobne i karło· rzystywać wszelkie trudności i kłopoty wsi,
wale przy kapitalizmie nie mogły wydobyć aby - często pod pozorem pomocy lub drosię z nędzy, ulegały ruinie lub były ciągle nią gą oszustwa
grabić i wyzyskiwać ludzi
zagrożone. Nic wytrzymywały one konkurenpodpracujących, demoralizować młodzież,
cji z wielką gospodarką obszarniczą, mimo że ważać prawo i naruszać obowiązki obywachłopskie mnsy biedoty małorolnej i bezrolpaństwa, uchylać się od obonej, pracując od świtu do nocy przymierały teli względem
szerzyć wrogą plotkę
wiązkowych dostaw,
często głodem. Skórę z nich darli obszarnicy,
b::igacili się ich kosztem z całą bezwzględno i reakcyjną propagandę - słowem - szkoWyciskał z nich ostatni grosz dzić od wewnątrz władzy ludowej. Stają się
ścią kułacy_
lichwiarz, odbierał często ostatnią krowę ko- oni w ten sposób oparciem dla wszelkich
mornik. Ws7.yscy znamy lub pamiętamy sy· wrogich machinacji antypolskich, dla zbrodagentur imperialistycztuację chłopstwa w Polsce przedwojennej. Do- niczej działalności
piero władza ludowa wydźwignęła chłopstwo· nych.
pracujące z dawnej niedoli. Chłop otrzymał
Wykarczowanie do końca pozostałości
nie tylko ziemię, o którą drżał przedtem w
kapitalistycznego, poskromienie i
związku z rosnącymi długami, nie tylko uwol- ustroju
nił się od tej zmory długów, nie tylko wyrwał wypieranie spekulantów i kułaków przez posię raz na zawsze z uciążliwej zależności za- zbawienie ich możliwości korzystania z wyrówno od obszarnik.a, jak i od spekulanta ka- zysku cudzej pracy - wymaga od nas niepitalisty. Chłop pracujący zdobył również ustannego wzmacniania sił naszego pa\1dla stwa ludowego, strzeżenia jak oka w głowie
możność pracy
dzięki władzy ludowej
swe.i rodziny w przemyśle, której to pracy praworządności ludowej, a wraz z tym przy.
po;;zukiwał przedtem bezskutecznie w kraju, śpieszania tempa budownictwa socjalistyczszedł na „Saksy" lub na daleką tułaczkę do nego zarówno w mieście, jak na wsi. Nie ma
obcych krajów. Otrzymało też dziecko chłop innego sposobu budowania socjalizmu na
skie po raz pierwszy w dziejach Polski szero· wsi jak tylko poprzez rozwój spółdzielczości
ki dostęp do nauki i kultury. Te wielkie i do- produkcyjnej.
niosłe dla chłopstwa pracującego i dla całe
go narodu przemiany społeczne stanowią
że
Należy jednak zdawać sobie sprawę,
jednakże dopiero pierwszy etap gruntownej i w rozwoju spółdzielczości produkcyjnej decałkowitej przebudowy życia w&i i życia ca- cydującą rolę odgrywa ścisła spójnia gospołego narodu. Naszym celem jest zbudowan.l e
darcza między miastem i wsią.
lepszego i całkowicie wolnego od wszelkiE'j
krzywdy, od wszelkie~o wyzysku i panowaGospodarka zespołowa w rolnictwie monia człowieka nad człowiekiem ustroju spo· że rozwijać się skutecznie dopiero w takich
łecznego (huczne, dluqotrwale oktaskt). A ta- warunkach,
kraju
gdy uprzemysłowienie
kim ustrojem jest tylko wcjallzm.
gdy rozwija
osiągnęło odpowiedni poziom,
technika, gdy przeWalka o socjalizm - to rewolucyjny pro- fię w pełni nowoczesna
gram klasy robotniczej zarówno w Polsce mysł jest w stanie dostarczać rolnictwu nowe maszyny, traktory i nowoczesny sprzęt,
jak i na całym śwl('>C!fe.
tzn. gdy zbudowana została odpowiednia
Aby walczyć o socjalizm mas7 pracujące baza gospodarcza 1 techniczna, gdy mogą
pod przewodem klasy robotnic-zej musiały być równocześnie szkolone i formowane odnaprzód obalić władzę kapitalistów i ob- powiednie kadry ludzi, obznajmionych z poszarników - wspólnych wrogów ludu pra- trzebami 1 wymaganiami nowych form goBez powstania
cującego miast i wsi. Dzięki pomocy boha- spodarowania w rolnictwie.
terskiej Armil Wyzwoleńczej narodów ra- takich warunków żaden szerszy ruch spół
dzieckich, która rozgromiła okupanta hitle- dzielczości produkcyjnej jest nie do pomyś
rowskiego, Polska odzyskała wolność i nie- lenia.
Obalenie wła
podległość (huczne oklaskO.
A więc podstawowym warunkiem rozwodzy kapit.alistyczno-obszarniczej t zwycię ju 1p6łdzlelczości produkcyjnej jest wysoki
stwo władzy ludowej klasa robotniC'la w PoZiom uprzemysłowlenla kraju. Oto dlaPolsce osiągnęła dzięki nierozerwalnemu so- czego rozwój ruchu spółdzielc-zości produkjuszowi z chłopstwem pracującym.
cyjnej wiąże się u nas jak najściślej z realiplanu uprzemyPrzyjafń I sojusz klasy robotnlc-zej z bie- zacją Planu 6-letnlego i średniorolnym chłopstwem słowienia Polski i oparcia całej gospodarki
dotą wiejską
stanowi dziś niezwyciężoną slłe 1 niewzru- ogólnonarodowej na nowych podstawach szony fundament władzy ludowej, ostoję na podstawach wyższej techniki.
wszystkich zdobyczy i przeobrażeń społecz
Obecnie przemysł w Polsce produkuje
nych w Polsce Ludowej (huczne oklaskt).
'uż traktory, samochody, najnowsze maszyByli i są jeszcze tacy wrogowle ludu, któ- ny 1 rótnorodny sprzęt rolniczy, którego nirzy naszeptywali, aby poprzestać na tym co gdy przedtem w Polsce nie produkowano.
jest 1 zatrzymać się w walce o nowy uatrój Obecnie władza ludowa może już szkolić na
Ale do czego unie- naszych uczelniach niezbędne kadry agronospołeczny w pół drogi.
rzaj ą takie podszepty?
mów, techników, mechaników, a także rachmistrzów, traktorzystów, szoferów i innych
Rewolucja społeczna, która zatrzymuje odpowiednio wykwalifikowanych
specjalidaje motność odradzania stów dla obsługi POM-ów i spółdzielni. Obecsię w pół drogi,
się i odbudowania sił odsuniętym od władzy
nie podniósł się nieporównanie ogólny poziom
klasom społecznym - kapitalistom i obszar- świadomości politycznej oraz oświaty i kulnikom. A więc otwiera tm drogę do wła tury wsi, bez c-zego również niełatwo było
dzy, prowadzi nieuchronnie do przywrócenia by przejść do wyższej formy go~podarki rolkapitalistycznego w:vzysku, kapitalistycznej nej, jaką jest spółdzielczość produkcyjna.
niewoli, do utraty niepodległości, do zaprzedania kraju imperialistom amerykańsko
O budownictwle socjalistycznym na wsi
hitlerowskim. Kapitaliści 1 obszarnicy nie można więc było mówić powaźnie dopie... o
wyrzekli się, jak wiemy, myśli o przywró- wówczas, kiedy osiągnęliśmy niezbędne suk-

Naszym ce!em jes! zbudowanie

wolnego od wszelkiej krzywdy
i wyzysku

Socjalizm na wsi

tylko przez

rozwój
produkcyjnej

cesy w budownictwie
lizmu w przemyśle_

fundamentów socja-

Pomoc i na!bHższe V1spółżycie
z indywidualną częścią ,ws~ warunkiem rozwo~ u samych
spółdzf el ni
Widoczne jest jednak dla każdego, że
obecne tempo rozwoju rolnictwa pozostaje
nadmiernie w tyle za szybkim rozwoj~
przemysłu l nie wolno nam się z tym godzić.
Indywidualne, rozproszkowane, drobne rolnictwo chłopskie, posługuj<1ce się ręcznym
i konnym sprzętem nie może, oczywiście, doszybko rosnącym potrzebom kraju.
równać
Tym większego przeto znaczenia dla dalszego
rozwoju gospodarki narodowej nabiera sprawa szybszego rozwoju chłopskiej gospodarki zespołowej oraz państwowych gospo.
darstw rolnych. Nie znaczy to bynajmniej,
straże indywidualna gospodarka chłopska
ciła już znaczenie i możemy się nią mniej
interesować. Taki pogląd byłby wysoce nieIndywidualne gosposłuszny i szkodliwy.
darstwa chłopskie stanowia dziś w Polsce
główną formę produkcji rol.
wciąż jeszcze
nej i rola ich w zaopatrzeniu ludności bę.
dzie jeszcze do$ć długo niezwykle ważną.
wszechstronną
ludowa otaczając
Władza
rozwój spółdzielczości produkcyjnej
opieką
- winna zarazPm czynić wszystko, aby
sprzyjać lepszej wydajności i kulturze rolindywidualnych
gospodarstwach
w
nej
chłopów mało i średniorolnych.
Spółdzielnie produkcyjne mogą także pomóc w poważnym stopniu gospodarującej indywidualnie biedocie chłopskiej i średnia
kom, udostępniając im korzystanie z dogospodarki zespołowej oraz ze
świadczeń
swych osiągnięć w polepszaniu kultury rolnej, nasiennictwa, hodowli itp. Pomoc taka
i jak najbliŻSze współżycie z niezorganizo(z wyczęścią wsi
indywidualną
waną
jątkiem, OC'ZYwiście. kulaków, których na.
jako jawnych czy zamaizolować
leży
zespoło
gospodarki
skowanych wrogów
wej) jest niez.będnym warunkiem rozwoju
Nici
produkcyjnych.
spółdzielni
samych
indywidualni chło
że
zapominać,
należy
pi okoliczni staną się wcześniej czy póź
niej członkami spółdzielni produkcyjnych
(huczne, długotrwale oklaski). A staną się
nimi właśnie tym szybciej, im bardziej SlJÓł
dzielcy będą starali się utrzymywać z nimi
stosunki sąsiedzkiego współżycia i pomocy,
dzielenia się swymi doświadczeniami, oddziaływania na nich swym wpływem ideowym.
Spółdzielnie

produl,:cyjne, które

unikają

i;to-

sunków ze swymi sąsiadami indywidualnymi, oddzielają się od nich murem niechęci
nie tylko postępują niewłaściwie i niesłusznie, ale odgradzają się tym samym od
właściwej bazy swego wzrostu, hamują rozwój ruchu spółdzielczego i zasklepiając się
we własnym ciasnym środowisku, czynią
spół
szkodę sprawie ogólnej. Na odwrót dzielnia produkcyjna, która umie przyciąg
nąć ku sobie, zainteresować swą pracą resztę wsi, wzbudzić w niej sympatię dla swych
z całą pewnością
może liczyć
poczynań na szybki wzrost swych szeregów, na stałe
wzmacnianie się jej gospodarki, jej wpłyWu
1 autorytetu, a co za tym idzie - stanie się
ona ośrodkiem i bodźcem ogólnego rozwoju
dobrobytu 1 kultury całej gromady,
roli
Spełnianie takiej właśnie roli ośrodka nowej gospodarlcl i zarazem nowejest
go życia wsi, jej postępu i kultury spółdzielni
naturalnym zadaniem każdej
produkcyjnej. Aby stać się takim ośrodkiem
nowego życia, aktyw spółdzielni winien od
początku promieniować n1:1 całą wieś swoją
pracą organizacyjną, swoJą aktywnością po-·
lityczno-społeczną, swym wewnętrznym ży.
ciem kulturalnyrn, propagandowym, oświa
towym, sportoW'Jm,_ towarzyskim. W świet
licy spółdzielczej ;vmno od pierwszej chwili
pulsować gorącą ideowością, zapałem, en.
tuzjazmem żYcie młodzieży. Wydnje się, że
działacze spółdzielczy nie doceniali dotąd w
pełni znaczenia i roli młodzieży w rozwoju
gospodar!tl z~społowej na wsi. A przecież
bez najczynniejszego współudziału młodzie
ży nowe życie i nowe budownictwo socjalistyczne, głęboka rewolucja społeczna, gospodarcza I kulturalna na wsi nie może nabrać
właściwego rozmachu.

Waina rola młodzieży i koblel
w spółdzielni produkcyfnej
Mówi się częst;o, że młod2Jiet wiejska wymyk.a się ze wsi, ucieka do miasta, seuka
masowo pracy w przemyśle, gdzie też je„t
chętnie przyjmowana, rezygnuje z pracy na
roli i że jest to nawet zjawisiko groźne dl.a
rolnictwa, dla jego przyszłego rozwoju. Niewiejskiej do
ruch młodzieży
wątpliwie
miast, do przemysłu, do szkół, do urzędów
jeet w Polsce wielki i nie ma w tym nic
dziwnego. Młodzież garnie się do wiedzy,
do kultury, do nowego życia, a miasto daje
jej dm więk&Ze możliwości urzeczywistnienia tych dążeń w porównaniu ze wsią, w
której poziom kultury pozostaje dcleko w
, • •• , (DalszY: ciąg na str. 3)

Ruch spółdzielczości produkcyjnej stanowi niezwyciężoną siłę
tyle

(Dokończenie ze str. 2)

wej· Ale właśnie rozwój gospodarki zespoło
:mnia na Wsi może i powinien wpłynąć na
W'Si nę tego z.jawiska ucieczk.i młotlz.ieży ze

P<ilega on.a, po pierws,ze,

na tym,

gospodarką chł<lp!''ką, że podnosić może

moili Go.s~arka zespołowia otwiera rozlegle ustannie

"'.~ i wielkie pel"Slpektywy, stwarza
na nowe i liczne
pracowników,
lktó ~ ~Ykwalifikowamych
bowryłh llldywidualne rolnictwo nie potrzeprócz
Nowa w1es spółdzielcza
agroa o.
cha no1!1ów, techników, zootechników, buwaJtero.w, traktorzystów, mechaników, koitp • slusarzy, specjalistów budowlanych
co · PGtrzebować będzie coraz więcej pran Wn.ików dla obsługi potrzeb kulturalL~~· zdrowotnych, oświatowych, propagan-wych, sportowych, dla zakład6w opieki
~ dzieckiem, bibU.otek, kół artystycznych
· Skąd można czerpać te kadry, jeśli nie
~PGś~ód młodzieży wiejskiej, którą w tym cel~ winniśmy już dziś planowo dobierać, szlrn~ Przygotowywać i zachęcać do przyszłej
cy, Zad.an.iem władz terenowych, ja1k
ll"Ó°W'nież organizacji młocizi,eżowych i polity~~_:~h jest zająć się zarówno tworzeniem
··--unków dl.a coraz aktywniejszego życia
g~d&-Czego i kulturaJneg>o we wsi spół
d.zielczej, jak i przygotowaniem kadr spośród
lll'lłodzieży wiejskiej dl.a obsługi tych rosną
cy-eh potrzeb. Dawne, uksztalitowane w cią
gu wieków przeciwieństwo między ws•i·ą a
~em musi zanikać po obaleniu 'ustroju
~talistycznego w miarę rozwoju budowllll:otwa socjalistycznego, w miarę rozwoju
łl()\\tego życia w mieście i na wsi, dziięki
0
~01nnej pomocy udzielanej wsi przez soClalistycme :rni&sito.
jes-roze kiNGI słów powieChciałoby się
diiieć o roli kobiet w spółdziielniacll produk,
Cl'jnych.
. Robieta wiejska przez wieki całe dźwigała
jako
Jarzmo podwójnego upośledzen.ia <:hłopka, gnębiona i wyz;ys.kilW'B.na przez pań
BZcznmę, a potem przez obs2lamików i lkaipi~stów, kułaków i liC'hwla,rzy, jak równdci
~~ kobieta. Była poniewierana i traktowajako niższa istota przez cały system pog,ąó.ów narmcal!lych przez us•troje pasożyt
ciemnoitę i przesądy
lt1!1::2,e, przez zacofanie,
~czepiane i hodowane z całym okrucień6twem, z krzywdą dla kobiety pracującej.
lll. Toteż kobieta wiejska więdła przedwcześnie,
~;ząc swe zdrowie w kieracie codziennych
-VSJt i pracy ix>nad siły.
Sterana nadmierną pracą, zahukana i zeubocze życia społeC7lllego, ISlta'Jlchnięta na
~!'ła sie: ' łupem ciemnoty l przesądów, dewoCJi i demagogii antyludowej.
l'iie dziw więc, że kobiety !lleraz iprzeclw8~i.aiły me: z zaciekłym fanaityzmem rucho'Wi ~dzielczości produkcyjnej. Wiemy jedtl.ak dobrze, jakie nieprzebrane skarby uczu•
C!a i szlachetpych porywów, ofiarności społe
C'.znej i patriotyzmu tkwlą w duszy naszych
J)racujących kobiet wiejskich (okia.sld). Toit~ż, kiedy im łuska spada z oczu, kiedy <loci.era do ich serca i rozumu wiclka prawda
o nowym życiu w spółdzielni produkcyjnej,
pł01miennymi bostają się one najba<rdz:iej
fowniczkami tego ruchu, wkładają w swą
t>racę :z.awodm.vą i &połe=ą cały Ż"I?' swego
seroa.
Dlatel?o dumni je6•teśmy z naS"ZYch kobiet
- działaczek ruchu spółdzielczego (huczne,
dhigotrwale akta.ski). Dlatego z taką dumą i
l:'ad<>ścią kraj cały słuchał przeI?ó:'rień delegatek na tym Zjeździe, przemO'Wleń, z których biła odzysłcima godność i głęboka wiara
w sprawiedli'WOŚć i piękno nowego życia.
.Nieście tę prarw<lę do serc milionów kobiet
'\\;iejskich a wtedy szybciej odniesiemy zwy~El&two ..;, walce o za.pewnierne szczęśliwego
ZYcia naszym dzieciom, w walce o rozkwit
.
.
l"!.asz~j Ojczyzny.
Wiemy wszyscy że pierwszy etap rOIZWOJ'U
gospodarki zespoł~wej na wsi WYmaga polkonania niemałych trudności. O trudnościach tych, kłopotach, brakach orgai;i~z.acyj
illYc.h i goopoda~czych obszernie móW:li del~
gac1 Zjazdu. Jest rzecz:\ niewątpll:"'"• 2'e
Obrady Zjazdu przyczynią się powaznie do
en.ergiczm.iejsizej walki z istniejącymi ~1"1;1dn?
ściami, do sizybs:zego ich przezwyc1ęzaroa.
0 .brady Zjazdu winny zmobilizować wszystkie organiz,acje społecme, polity=e, gospo<d~rcze, wszystkie ogniwa państwowe i skupotrzeby ruch';
pi~ i<::h uwagę na paJące
srłdzielczości produkcyjnej, na koniecz:nośc
0 azania jak najdalej
pomocy dl.a
idącej
~alszego ~zrnacniania i szybszego rozwoju
ego ruchu. Jest to dziś jedrno z najważniej
~ZYch naszych zadań społecznych i polityczY'ch.
juŻ

kadrdzi<i zapotrzebowanie

ni

W walce z kułactwem
i agenturami imperialistycznymi
ruch spółdzrelczości
pr~dukcyjnej wydo!>ywa ogrom
sił tkwiących w chłopstwie
pracującym
. gBYWA'I'J!:LE DELEGACI!

Swiad~~~ świadczy ~asz. -pi~kny . Zja'Zid?
o tym, ze społdzielczosć produkcyjna
ruch któr rozW:inęła się u nas w potężny
cem 'i ~ta Y r?Snąć będzie z każdym mieisią
byw.ać ~b~owiąc niezwycięźcmą już silę, zdoN.a czymZ-Je teren krok za krokiem.
PDlega niezWYciężona siła tego
ruchu?

że

co

daje dowody swojej racji, swoJeJ
dzień
słusmośc[, swojej przewagi n.ad rozdrobnioną
nie-

produkcję rolną i hodowlaną oraz
wydajność pra•CY ludzkiej.
Po wtóre, ruch spółd~iekrrości produkcyjnej, który rósł i rozwija.): się na we1i w walce

z kułactwem, w walce z wstecznictwem i
ciemnotą, w walce z wszelkimi agenturami imperialistycznymi, wydobywa ogrom sił twórczych, tkwiących w chłopstwie pracującym,
ogrom talentów i uzdolnień dotąd marnowanych, budzi godność. kładzie kres zahukaniu
i samotnemu, jakże często w warunkach kapitalistycznych, beznadziejnemu borykaniu
się z gorzkim losem i okrutną, chłopską niedolą. W jednych spółdzielniach produkcyjnych kiełkuje, a w innych już krzepnie poczucie siły zespołowego, gromadzkiego gospodarowania, siły płynącej z pomocy wzajemnej, z poszanow<inia wspólnego dobra,
własności spółdzielczej.
Po trzecie zaś - siła tego ruchu polega na
tym, że ma on potężne poparcie ze strony
klasy robotniczej, ze strony państwa ludo-

wego i wszystkich jego olbrzymich zafobów
materialnych i duchoWYch (huczne, długo
trwale oktaski).

Nasza bohaterska klasa robotnicza jest ży
wotnie zainteresowana w tym, aby zapewnić
ruchowi .spółdzielcz·ości produkcyjnej ciągły
wzroot i rozwój.
Nasza Rzeczpospolita Ludowa w myśl Konstytucji czynnie popiera rozwój spółdzielczoś
ci produkcyjnej, oparty na za.sadach pełnej
dobrowolności i własnego przekonani.a każ
dego chłopa, który wchodzi na te: drogę i
sprzyjać będzie ze wszech miar temu ruchowi.
Te trzy czynniki zapewnią niewątpliwie ruchowi spółdzielczości produkcyjnej w Polsce całkowite zwycięstwo (huczne, długotrwa
le okiaski).

Gospodarka kołchozowa
w ZSRR
pokazuje jak wielkie możliwołci
niesie spółdz•elczojć
produkcyjna
Na przykładzie Związku Radzieckiego wimożliwości otwiera
spółdzielezość
pracującymi

dzimy jak wielkie
chłopami

przed
pro-

dukcyjna, kolektywizacja rolnictwa.
Wtedy, kiedy kapitaliści plotą bajki orzekomo malejącej wciąż urodzajności gleby i
szerzą bzdurne teorie, że ziemia nie jest w
stanie wyżywić wszystkich ludzi (głoszą te
oszustwa, oczywiście, po to, ażeby wmówić
naiwnym, że wojna je6t konieczna), kiedy
na skutek rabunkowej gospodarki kapitalistycznej wielkie obszary w Ameryce, we Wło
szech, w Afryce i Azji przeksztakają sie: w
&ocjallstyczne rolnicbezpłodną pustynię two Związku Radzieckiego podnosi nieustannie urodzajność gleby, poziom hodowli i wyQ.ajność pracy ludzkiej',
Dahny rozwój mechanizacji rolnictwa 1 agrotechniki, rozszerzenie bazy paszowej, wielkie roboty irygacyjne i melioracyjne, che·
mizacja i elektryfikacja .socjalistycznego rolnictwa, które idą w parze z porywaj'ącymi
planami przekształcania przyrody, budzą radość i dumę z osiągnięć ludzkiej pracy i ludzkiej myśli w ustroju, który nie zna wyzysku,
w kraju, który jest nadzieją i otuchą całej
ludzkości.
Idąc za przykładem

radzieckich

kołchozów

z których serdecznej gościnności i przebog.a~

tych doświadczeń korzyi:tały tysiące polskich
dziś świadomych bojowników
chłopów osiągniemy równie pie:kne
spółdzielczości wyniki.

Najważniejsze zadania
ruchu
spółdzielczości produkcyjnej
Co jest dziś najważniejszym zadaniem
ruchu spółdzielczości produkcyjnej?
P o P I e r w s z e, krzeWlć rzetelność
w. pracy codziennej, podnosić kwalifikacje,

wied;zę ag~ote<!hniczną i oświatę ogólną, ~')
głęb1ać świadomość polityczną i dumę z osiąg
o całość
nięć spółdzielczych, troszczyć się
gospodarki, a w szczególności o rozwój hodo-

wli i

uprawę

P o

kultur technicznych.

w t 6 r e,

zdobywać

umiejętność

Prawdę zdobytą w mozolnym trudzie i Wasze doświadczenie ponieście w masy chłopskie
i n'e szcze, „źde sił, aby rosła w siły nasza
Rzecz.pospolita Ludowa, aby kroczyła w pierwszytn szeregu narodów przodujących (huczne,

- sfać będziemy na straży n.a.szych ~si 1
miast, naszych ognisk rodzinnych i naszej
ziemi ojczystej. (Dlu.gotrwala owacja. WszYScy wsta.ią. Padają olcrzyJci na cześć towarzysza Staiina).

Wspólnym wysiłkiem pokrzyżujemy nik·
oklaski).
Wiedzcie o tym, że rozwój spółdzielczości czemne plany amerykańskich imperialistów
produkcyjnej - socjalistyczna przebudowa i ich hitlerowskich pachołków, obronimy powsi - związana nierozerwalnie z potężnym kój, zab~zpieczymy naszemu narodowi wspaniałą przyszłość (huczne, dlugotrwale oktarę
uprzemysłowieniem naszego kr.aju, to
ski).
kojmia siły i rozkwitu naszej Ojczyzny.
Życzę Wam, Drodzy Przyjaciele, jak n.aj·
Wspólnym wysiłkiem, w oparciu o serdeczpomyślniejszych wyników w dalszym rozwo•
ną przyjaźń i braterstwo z bohaterskimi narodami Związku Radzieckie.g o oraz krajów ju nowego życia na wsi polskiej! (Dlugotrwademokracji ludowej, w oparciu o &olidarność la owacja. Zebrani stojqc długo mani.festu.ją
wszystkich ludzi dobrej woli pod przewodem na cześć towarzysza Bieruta.. Padają okrzyki
1
Wielkiego Chorążego Pokoju, Józefa Stalina „Niech żyje Boleslaw Bierut!").
długotrwale

1-------------------------·--- ·-------'"""-Konstnntv Rokossoivski

35 lat Armii Radzieckie)
zamieszczamy
Poniżej
fragmenty artykulu, który
tikazal się w nr 2 (44) „Nowych Dróg".

Gdzie tkwią źródła siły I
przyczyny zwycięstwa Armii Radzieckiej w wielkiej
wojnie narodowej?
W wielkiej wojnie narodowej ZSRR przeciwko hitlerowskim Niemcom oraz militarystycznej Japonii zwycię
żył radziecki ustrój państwo
wy, zwyciężyły radzieckie sizbrojne, które wykazały
ły
nad społecz
swoją wyższość
nym i państwowym ustrojem
oraz siłami zbrojnymi Niemiec i Japonii. Na. ód radziecki wykazał swoją ekonorniczną i polityczną przewagę
nad wrogami. Doświadczenia
wojny dowiodły, że ustrój radziecki jest nie tylko najleporganizacji gosposzą formą
darczego i kulturalnego rozwoju kraju w latach budownictwa pokojowego, lecz również najlepszą formą mobilizacji wszystkich sił narodu
przeciwko wrogowi w okresie
wojny.
Ustrój socjalistyczny, zrodzony przez Wielką Paździer
SocjaliRewolucję
nikową
narodowi radał
styczną,
dzieckiemu 1 jego armii wielką 1 niezwyciężoną siłę, o którą rozbiły się wszystkie plany i rachuby wrogów. Radzieckie państwo socjalistyczne godnie wytrzymało surową
1 wyszło z niej
próbę wojny
zwarte,
bardziej
jeszcze
jei!zcze potęż
wzmocnione,
niejsze, dowiodło swej siły i
przewagi nad państwem faszystowskich Niemiec I miliswojej
Japonią,
tarystyczną
wyższości nad państwami kapitalistycznymi.
Radziecka zwycię
i organizabyła
jej zwycięstw
torem
wielka Komunistyczna Partia
Związku Radzieckiego, której
oolityka jest nierozłączna z
interesami całego narodu radzieckiego. W imię tej jedynie
walczyły,
polityki
słusznej
broniły jej do końca wszystkie narody Kraju Rad, walczyli bohatersko żołnierze Armi - Wyzwolkielki Narodów.
Towarzysz Stalin wskazywał:
„W dobte Wojny NarodoArmia

żyła,

gdyź twórcą

partia nasza stala się
ł organizatorem ogólnonarodowej watkł przeciwko zaborcom faszystowskim.
Organizacujna praca partii
zjecmoczyla ł skłerowala ku
wspóinemu cetowł wszystkie
radziecobywatelł
wysilkł
podporzqdkowala
ł
kich
wszystkie nasze siły i ~rodki
sprawie rozgromieni<i wroga.
W okresie wojn11 partia zespolila się jeszcze bardziej 2
narodem, zwiqzala słę jeszcze kiśie; z szerokimi masami iudu pracującego".
wej

duszq

wspólnego gospodarowania, opartą na świa
domej dyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu
statutu, na wyróżnianiu pilnych i ofiarnych
w pracy członków spółdzielni i na ukrócaniu
nierobów i wydrwigroszów, stosować jak najszerzej mechanizację rolnictwa i agrotechnikę, zacieśniać współpracę z POM-em.
t r z e c i e, nie zasklepiać się we
p o
członków
własnym gronie, wciągać nowych
do spółdzielni aż do objęcia wszystkich chło
Własnym
pów pracujących w gromadzie.
Partii
kierownictwa
Bez
przykładem i wynikami swej pracy, słowem Komunistycznej
nie można
i czynem oddziaływać na sąsiednie groma- ~y było osiągnąć zwycięstwa
dy, aby pozyskać je dla spółdzielczości pro- 1nad wrogiem.
dukcyjnej.
Armii Rasiły
Zródłem
BRACIA CHŁOPI-SPÓŁDZIELCY!
Zdajcie sobie sprawę, że pracujecie nie tylko t1zleckiej i jedną z podstawopie:knej wych przyczyn jej zwyclędla fX>prawy własnego losu i dla
przyszłości Waszych dzieci, lecz gospodarując 1twa było to, że prowadziła
rzetelnie i umacniając spółdzielnie, dobrze ~na sprawiedliwa wojnę nazasłużycie się naszej ukochanej OJC7.1źrue 1·odową. Walczyła ona w imię
11bron:v. swej socjalistycznej
(huczne, długotrwale okLaski), ·'

ojczyzny, w imię wyzwolenia wszystkich narodów radziec.
narodów. Dlatego cieszyła się kich były moralnym wsparwielką sympatią I miłością ciem armii, która prowadziła
oraz miała poparcie nie ty!- wojne: sprawiedliwą. POdbite
ko narodu radzieckiego, lecz przez armię niemiecką naroi całej postępowej ludzkości dy Europy nienawidziły jej
,„„Stan morainy nasze; ar- jako armii zaborczej, nlenamii - mówil ;uż na poczqt- widzily „nowego ładu" hitleku wojny towarzysz Stalin rowskiego, nie wspierały ar- jest wyższy od stanu mo- mii hitlerowskiej, lecz szkorainego armii niemieckiej, bo dziły jej i zwalczały.
Zródlem siły radzieckich sił
armia nasza broni swej ojczyzny przed cudzoziemskimi zbrojnych, ludu radzieckiego
zaborcami i wierzy w slusz- było genialne kierownictwo
podczas towarzysza Stalina. k!ór.v był
ność swej sprawy,
gdy armia niemiecka prowa- duszą, inicjatorem i organizawszystkich zwycięstw
dzi woj11ę zaborczą i rabuje torem
caly kraj, nie mogąc choćby Armii Radzieckiej w wielkiej
na chwitę ut0!erzyć w slusz- wojnie narodowej. Towarzysz
wódz
największy
Stalin,
ność swej podlej sprawy".
narowszystkich czasów
ZSRR
nad
Zwycięstwo
najbardziej
stworzył
Niemcami i Japonią ujawniło dów,
naukę wojenną.
z całą siłą przewagę Armii przodującą
Radzieckiej, jako armii no- Cm to bezpośrednio opraco.
wego typu, nad armiami ka- wał plany strategiczne wszystpitalistycznymi. żołnierzy ra- kich najważniejszych opera.
dzieckich sił zbrojnych, zwlą- ej!, których przeprowadzenie
nad
zwycięstwo
zanych nierozerwalną więzią zapewniło
z ludem, cechuje niezłomna wrogiem. Józef Stalin na samoralno-polityczna, mym początku działań ujawjedność
wielkl patriotyzm, płomienna nil charakter i cele wojny
przez Niemcy
miłość ojczyzny i paląca nie- prowadzonej
nawiść do wroga. Te szcze- hitlerowskie. Obnaży? jej zagólne właściwości Armil Ra- borczy, grabieżczy cha"rakter,
dzieckiej z całą mocą przeja- potram zmohilizować caly nawiły sie: w postawie żołnierzy ród radziecki, wszystkie siły
dni kraju dla pokonania wroga.
groźne
radzieckich w
wielkiej wojny wyzwoleńczej, On to natchnął naród t armi~
rodziły masowe bohaterstwo l wiara w słuszność sprawY i
bezprzykładne poświęcenie dla stale krzepił ich wiarę w zwy.
cie:stwo. Z imieniem Stalina
dobra ojczystego kraju.
szli śmiało do boju żołnierze
Ale aby osiągnąć zwycie:- Armii Radzieckiej, przejawlastwo w wojnie, nie wystar. jąc niezrównane męstwo. odcza sama tylko odwaga. Ko- wagę i poświęcenie dla ~łuszs ta l'111 •
Gd ·
·
nieczne jest zapewnienie arzie
mii należytego zaopatrzenia w neJ sprawy. "
mówili
tam zwycięstwo"
amunicję, żyw- ludzie ri;idzlecc:v I z imieniem
uzbrojenie,
ność. Towarzysz Stalin uczył: Stalina na ustach dokonywali
„.„Nie wystarcza nam tyt- wielkich. heroicznych czynów
ko męstwo, by pokonać wro- na froncie i w zapleczu .
Towarzysz Stalin stworzył i
ga, posiadającego Uczną arradziecki korpus
pierwszorzędne uzbro- wychował
mię,
który umiejętnie
jenie, dobrze wyszkolone ka- oficerski,
dry o)icerskie i nieźle zorga- dowodził wojskami, był beznizowane zaopatrzenie. Aby ~ranicznle wierny I oddany
takiego <:wojej ojczyźnie I narodowi.
uderzenie
znieść
wroga, odeprzeć go i następ- Towarzysz Stalin wychował
nie zadać mu calkowitą kię- całe grono, całą plejadę rapoza bezprzykładnym dzieckich dowódców wielkiej
skę,
Uzbro.
wojsk, szkoły stalinowskiej.
naszych
męstwem
trzeba było mieć zupelnie ieni w najbardziej postępową
wojenną,
naukę
nowoczesną broń, i to w do- radziecką
świetnie zapewniali oni reali.
statecznej ilości.„".
Takiego uzbrojenia, i to w zację strategicznych planów
dostatecznej ilości, dostarczał swojego naczelnego wodza,
swojej armii przemysł socja- naiwiekszego stTatefó!a dziejów
llstyczny, w którym z samo- ~ towarzysza Stalina.
szkoły
dowódcćw
Imiona
zaparciem pracował bohaterski lud radziecki, pracowali stalinowskiej na zawsze zapistarcy, kobiety I dorastająca sały się na kartach chlubnych
Pracowali oni za zwycięstw Armii Radzieckiej
młodzież.
żyć
siebie i za tych, którzy poszli i narodu radzieckiego
na front. Zaopatrzenie fron- będą wiecznie.
Towarzysz Mołotow, mówiąc
tu zwiększało się z każdym
dniem, z każdym miesiącem i o niedających się z niczym PoW ciągu ostatnich równać ogromnych zasługach
rokiem.
trzech lat wojny radttiecki towarzysza Stalina wobec na.
prze. rodu radzieckiego I wobec caprodukował
przemysł
ciętnie w każdym roku: 30 ty- łej ludzk.ości. stwierdził: „To
czołgów i samochodów nasze szczęście. że w ciężkich
sięcy
pancernych, około 40 tysięcy T,atach wojny Armię Czerwo5amo1otów, 120 tysięcy dział. nq ł naród radziecki prowa100 tysięcy moździerzy, 450 ty- dzil mądry ł doświadczony
maszyno- wódz Związku Radzieckiego
karabinów
sięcy
wych i ponad 5 milionów ka- - Wielki Stalin. Z imieniem
Generalissimusa StaHna przejrabinów i automatów.
Armia Radziecka pooiadała dq do historii naszego kraju
jednolite i mocne pod wzglę- I do historii świata pelne
naszej
zwycięstwa
dem moralno-politycznym za- chwaly
plecze, jakiego nie miała ni- Armii".
Armia Radziecka I radzleci;dy żadna armia l nie mogł:v
hitlerowskie ka marynarka wojenna za~
Niemcy
mieć
moralno-polityczna ;karbiły sobie miłość i szacuTednoś~
radzieckiego. nek nie tvlko narodu radziec>połeczeństwa
(DalsŻ:v ciąg na str 4)
przvjaźń
niewzruszona
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Łodzi
rozpoczęło w sobotę

PKO w

wymianę
Pożyczki

obligacji
Odbudowy

W sobotę dnia 21 bm. Powszechna Kasa Oszczędności w
Łodzi przystąpiła w myśl dekretu Rady Państwa do dokonania wymiany
obligacJi
Prem!Owej Pożyczki Odbudowy Kraju na obligacie Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił
Polski. Wymiana odbywa się
w okienku nr 4 (Al. Kościusz
ki 15). W okienku zaś nr 15
dokonywane są wypłaty wylosowanych obligacji zarówno
PPOK i NPRSP.
Termin konwer&ji PPOK upływa z dniem 31 maja 1953 .r.
Po tym terminie obligacJe
PPOK nie przedstawione do
wvm:anv, jak również oblig~
cje PPOK wylosowane a me
przedstawione do wYkupu, tra
cą swą ważność.

O kilku osobach
którym przydałby

się

mały wykład

o roli korespondenta
Kierownik warsztatów obe;rzał zaświadczenie z ;ednej
strony, obejrzał z drugie? i
mrugnął porozumiPwawczo do
przedstawicieta zespołu PGR.·
-;;- Z „Dziennika Łódzkiego ··• „Dziennika"? .....: przedstawiciei kierownictwa zespołu PGR w Strzalkowie wziqł
za.ęwiadczenie,
obejrzał je z
jednej strony, obejrzal z d„11piej, spofrzal 1Vymownie na ko
responde-n.ta Łuczaka i sp11ta.ł

- z

groźnie.

- A delegację, skierowanie
podanie, wniosek - ma;:ie?
Korespondent zdziwil się.
-:--- r;>elegację. skiero.w~me„.?
Nie. nie. ma?'l'_t· Przectf;;: ,a c~r.ę
t~lko kilku infor~ac3i o prze~
biegu przyqotowan do
akc3i
:.i.ewnej... Przecież to nłe jest
iadna tajemnica„.
Ale przedstawiciele PGR w
Strzalko1ViP buH inno>.go zdanitt:
- Nie macie żadnych sr>ecjalnych pisemek - nie mamy
ze soba nic do gadania„.
Opisana powyżej rozmowa.
odbyla się w warsztatach naprawczych PGR Strzalków w
Radomsku. Zainteresowanych
wymieniiiśmy. Pozo~taje ;ednakże do wy;aJnienia powórl
dziwnego stanowisko, czlonków
administracji PGR. Czy?.by
miał być nim fakt wydrukowania kiedyś w naszej gazede
artykułu pt. „Bagno 11' Strzałkowie". do>.maskującego karygodna gospodarkę calego zespolu?
Bez względu na przvczynę
.._ warto, by Zarzad Okręgow11
PGR pouczył swych pracownikótc o właściwym stosunku
do korespondentów robotniczochlopskich.

Konstanty Rokossowski

.

(Dokończenie ze str. 3)

kiego, lecz i całej postępowej
ludzkości.
Oto dlaczego wraz
z narodami Zwlazku Radzieckiego rocznicę Armil Radzieckiej
uroczyście
obchodzą
wszystkie
narody
miłuiące
pokój i wolność, wszv~tkie
postępowe
i
demokratyczne
~iły na świecie.
Z
uczuciem
głębokiej
wdzięczności pozdrawiają
mię Radziecką
narody

Arwy.

zwolone przez nią z niewoli
faszystowskiej. Dzięki historvcznemu zwvclestwu Armii
Radzieckiej
nad niemieckim
faszyzmem
masy pracujące
krajów środkowej I południo
wo-wschodniej Europy ze swą
klasą
robotniczą
na czele.
obaliły
panowanie obszarników i kapitalistów. W2ięłv
władzę w swoje ręce
i pomyślnie
hudują
socjalizm.
Dzięki
rozgromieniu
przez
Armię Radziecką
Imperializmu japońskiego możliwe stało się
zwycięstwo
wielkiego
narodu chińskiego.
Ze szczególną radości'\ obchodzi rocznicę Armii Radzieckiej naród polski. Naród
nasz nigdy nie zapomni, że
Armia
Radziecka
gromiąc
białogwardzistów
oraz
obcych interwentów w wojnie
domowej, broniąc Wielkiego
Pa7dziernika broniła również
prawa narodu polskiego do
· odl eg łego b Yt u,
mep
p~awa
ogłoszonego mocno 1 doniośle
Przez Wielką Październikowa
Rewolucję Socjalistyczną. To
Rewolucja Październikowa, o':Jalając carat 1 rozpalają~ plomienie walki rewolucyjne; w
Austrii i Niemczech. pne1<reśliła
przeszło
stuletnie
·ozbiory Polski. Naród pol~ki
I nasze siły zbroine zawsze z
serdeczną miłością I wielką
wdzięcznością
dla Zwtazku
Radzieckiego 1 jego Armil
wspomina~ będą wielkie dni
wyzwolenia
naszego k~l~
pr~ez bohaterską Armię
dz1ecką, będą pamiętać, ~ to
zwycięska
Armla Radziecka
osłoniła również Polske przed
interwencją Imperialistów anglo-amerykańskich,

•

• •

Kurs

komunikacyiny

!U75ł

Polskieeo. które u boku radzleckich sił zbrojnych u.::zestniczyły
w
wypędzeniu
wroga z ukochanej ziemi ojczystej - pod naczelnym dowództwem Wielkiego Stalina
Jednostki Woj~ka Polskiego
brały również udział w szturmle Berlina. na którego murach
obok
zwycię~kiE>go
'ztandaru radzieckiego zo~tał
~atknięty sztandar bialo-czerwony. Żołnierze Woj~ka Pol•klego walcząc ramie przy ramieniu z żołnierzami Armii
'hidzleckiej
wnieśli
wkład
swego męstwa I znoiu w dz ieto wyzwolenia narodu I w bujownlctwo nowej Pol•kl Pólski Ludowo-Demokratycznej, u której początków stała
Polska Partia Robotnicza I
·~rajowa Rada Narodowa
z
Bolesławem Bierutem, kierownikiem i organizatorem wy~woleńczej walki naszego na~odu na czele.
Towarzysz Bierut stwler-

jaźń i braterstwo broni Armil
Radzieckiej l Wojska Polskle~o. przyiaźń Polski z wielkim
narodem radzieckim, z bratnimi narodami słowiańskimi
państwa socjalizmu. Ta przyjaźń stała się jednym z głów
nych źródeł siły Wojska Pol•kiego, stała się rękojmią niepodległego
bytu Polski, na'zei niezawisłości i pomyślne
go zbudowania socjalizmu.
Każdy Polak-patriota, każ
dy żołnierz Wojska Polskiego
wie, że tylko dzięki Armil Radzieckiej,
dzięki
bogatemu
iośwladczeniu
bojowemu.
dzięki
jej doskonałym wzorom J przykładowi, dzięki pomocy udzielanej przez radzieckich specjalistów wojskowych
mogliśmy
uniknąć
wielu
trudności przy budowaniu naszych sil zbrojnych i w stosunkowo
krótklm
czasie
stworzyliśmy armię nowego
typu, jaką jest Wojsko Polskie.

„Masy pracujące, klasa robotnicza, jej organizac;e polityczne mialy w Armii Radzieckiej so;u~znika klasowego, sojusznika, który tDYzwom naród z ;arzma niewoli hitlerowskiej, soju.ęznika, który pruz sama swa
obecność obezwladnial obói
reakc;i ł cz11nil go nie?dolnum do zbrojnej rozpraw11 2
ruchem rewoluctdnym. sojusznika gwa„antujqrego, że
mocarstwa
łm.pe„ialist11czne
nie zadecydu;a o losarh danego kraju wbrew interesom ludu".

Wojsko Polskie, związane
braterstwem idei 1 broni z
Armią Radziecką i bratnimi
armiami kraiów demokracji
ludowej, stoi niezachwianie na
straży niepodległości ojczyzny
i w razie potrzeby potrafi
~kutecznie dać odpór wszelkim próbom agresji.
Armia
Radziecka,
której
przykład f doświadczenie stale służą naszemu woisku do
umacniania swojej siły i go.
tov:ości bojowej, stanowi wzór
dla wszystkich armii krajów
demokracji ludowej. Radzieckie siły zbrojne są najdoskonalszą, najpotężniej•zą armia
świata, która czujnie stoi na
'traży pokoju
i bezpieczeń
stwa nie tylko narodów ZSRR.
ale i pokoju na całym świe
cie.

dził:

Na

chlubnym szlaku bojood Lenino do Berlina w
')gniu
wspólnych
zmagań
"rzeciwlrn wspólnemu wroe:owl rodziła się I cementowała
w•nólnie przelaną krwia przy-

'JVYT!1

Qb ro dy .1nzyn1erow
. . , 1• tec hn1"k'ow

przemysłu włókienniczego

Gdzie tkwią rezerwy produkcyjne
Sprawa absencji i dozoru
O pełne wykorzystanie maszyn
Współzawodnictwo i wielowarszlałowMf
„Nie istnieje w skali decy-

ją,cych planów nJe opa.nowano techniki kierowania lud~
ml i ich pracą. nie wykorzystano w dostatecznym stopnlu
parku maszynowego.
By w roku bieżącym nJe
dopuścić do błędów popełn.ło
nych w roku ubiegłym i zwy.
cięsko realizować plany jak obecnie przemysł ba.weł·
niany i wełniany - należy

dującej w naszYm przemyśle
włókienniczym problem braku rąk do pra.cy, niewła.ścf

wYCh maszyn i surowca. Jest
to raczej problem pMlomu
świa.domoścl politycznej I zawodowej, umiejętności technicznych i orga.nizacyjnycb"
- powiedział ob. Urbańczyk
poseł
na
Sejm PRL na naradzie aktywu techniC'Ztlego i polityczno-społecz
nego łódzkich fabryk włó
kienniczych, zorganizowanej
w Łodzi w dniu wczorajszym.
I tak np. ZPB im. Kunickiego
uskarżały się w r.ub. na brak
rąk do pracy i wYSUWały ten
moment jako pr:iyczynę niewykonywanla planów.• W rb.
fabryka J>l"Zekroczyła limit
za.trudnienia, a mimo to planów produkcyjnych nie wykonuje. Wiele fabryk przy
takim samym pa.rku maszynowym i surowcu różnie realizuje swe plany produkcyjne.
Wnikliwa analiza przyczyn
niewykonania planów w 1952
r. przez przemysł włókienni
czy - poparta konkretnymi
przykładami:

nieobecność

w

pracy latem ub.r. w fabrykach łódzkich osiągnęła około
15 proc„ wykorzystanie teoretycznych zdolności produkcyjnych maszyn wynosiło
zaledwie 70 proc„ niewykonanie przez wii:kszość fabryk
remontów kapital'lych maSzYn itp - wyka7,ała, że w
wielu fabrykach nfewykoon-

otoczYć

opieką

człowieka,

który je będzie realirował,
który będzie remontował maszyny,
współzawodniczył o
wyższe
wYkonanle swych
norm, wyższą jakość produkcji i jej równomierne wYkona.nie.
Inżynierowie
technicy
mogą
ułatwić
wykona.nie
tych zadań robotnikom przea
przerzucanie oiężldcb I pracochłonnych robót na technJkę.
przez realizację w pełni postę
pu technicznego, przyspienenie zastosowania wniosków i
pomysłów racjonallza.torskich
i umasowienie ruchu racjonaIizatot'skiego jak to ma miejsce np. w ZPB Im. Marchlewskiego i 1 Maja. Pełna realizacja remontów kapitalnych,
podniesienie kwalifikacji zawodowych średniego dozoru
technicznego i zwiększenie
tym samym troski o maszyny,
otoczenie opieką współzawod
nictwa pracy i wielowarsztatowości ułatwią robotni~
kom Jakościowe i Ilościowe
podniesienie produkcji. Ołe
zadania inteligencji tecbnłes-.
neJ.
(Wit)

H'EZH'llNIE
I Krajowego Zjazdu·

że dzięki

Armii Radzieckiej Polska stala się krajem prawdziwie wolnym i niepodległym, że dzię
kl zwycięstwu i potędze Armii Radzieckiej polska klasa
robotnicza w sojuszu z chłop
stwem ujęła pewnie władzę
w swoje ręce, że dzięki niej
Polska Ludowa pod przewodem
Polskiej
Zjednoczonej

dla
Nowy
tabel

nr 4'1

.

35 lat Armn Radz1eck1e1

Partii Robotniczej i wodza
narodu polskiego, towarzysza
Bolesława Bieruta, zwycięsko
wznosi wspaniały gm.ach swej
iasnej przyszJoścł
socja!izm.
Olbrzymie są zasługi, nieoceniona jest pomoc ZSRR 1
Armii Radzieckiej dla narodu
atbe
oolskiego w utworzeniu ' ł umocnieniu Ludowego Wojska
Polskiego.
Ważne
Dzięki
przyjaznemu l!Stosunkowanlu się rządu radziecdział ów płac
kiego 1 osobiście towarzysza
Stalina do lnlcjatVWY Związ
nakład
ku Patriotów Polskich w
ZSRR, reprezentującego na
potrąceń
emigracji to samo stanowisWobec ""YCZerpanla D~a ko polityczne, co Polska ParUrzędowego Ministerstwa Flnan- tia Robotnicza w kraju. wlossów nr l z 1953 r., który zawie- ną 1943 roku została sformorał aktualne tabele potrą<>efl po- wana 1 DywizJ'a im. Tadeusza
danku od wynagTodzefl dla miesięcznego I tygodniowego okre61J Kościuszki, która stała się zawyplatv - omawiane tabele zo- czątklem Ludowego Wojska
stałv ponownie
wvdrukowane w
Dzienniku Urzędowym Minister- Polskiego. Troskliwa była o-.
stwa Finansów nr 4 7: 1953 r. wra1 ~obista
opieka
towarzvsza
z tabPlaro1 potraceń dla wszyst- Stalina
szczodra i wszechkJ.ch poz1>stałyeh okresów. jak 1·t
•
k
równlef tabele potrącefl pc>datku ' ron~a pomoc Związ U
należnego od wynagr<>dzefl pobfP l'tadztecklego, Armil Radzlecran;vch c>d drugiego płatnika era• 'tiej - dla powstaiacych for~:n;;n~•;:_rodzefl 11racownlk6w se- 'Tlacii polskich.
Już jesienią
Y
tegoż roku I Dywizja brala u
boku Armii Radzieckiej u~
i?.:iał w walce
z niemieckimi
~&borcami
faszystowskimi.
łe~e
wnosząc
wkład
swego żoł
zarz<1d Łódzki Ligi Przyjaciół nierskiego trudu w wyzwo2o.tnlerza organizuje Instruktor- lenie Pol~ki. które przvnloc;ła
ski trnrs t~lekomunlkacyJny. któ 1 am zwyci"'Ska Armia Rary zapozna uczestników z najwa:t
"
nlejszym: z~i;rarlnumfamt lacznoś- iziecka.
C'I telefoni.-z.nej
I tele~rattcznel
Pierwsza walka ł pierws1e
Na kurs mc>ga być prz;v1ete os'>b'' ·wycięstwo w bitwie pod Lepostadaiac~
podstawowe wladom°'~c: z elektrotechniki.
'linn rozpnl'zeły sławnv szlak
zapisy Drzv1mu)e Wv<!zlał Wv- 'miowy
Wo1ska
Polskiego
szlrnlen:~ LPZ ul. Piotrkowska 97 Wkrótce
1ostal utw0rzony J
1 p w ~odz. od 9 d'J 16 (prócz K
i I A l p l k
sobót) do dn'.a 6 marca br wtaC?
orpus
rm a
O S a, a
n_i_„_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
n_R_st_e_Pnie Il Armia Wojska
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(Dokończenie

Niech

hasłem

naszym

Spółdzielczości

ruchu

będzie:

spółdzielczego rośnie

i wróg nie

zdoła

'ej

żaden sposób zatrzymać. Lecz będzie się starał szkodz.ić,
psuć i rzucać kłody pod nogi zwłaszcza młodym spóldz.ielniom. Ale mamy już niemałe doświadczenie z przeszłości
i wiemy, że decydująca bitwa z kreci4 robotą kulaka to
pierwszy wspólny siew. Tę bitwę musimy wygrać najbliż
szej wiosny we wszystkich nowopowstalych spółdzielniach.
Zjazd zwraca się do polskiej klas'!} robotniczej, która ofiar-

w

nie pracu;e to fabrykach, hutach, kopalftiach, bttdu;e nasz
przemysl i wykuwa silę i szczę§liwq przyszlo§ć ojczyzny.
"
Chlop-sp6łdzielca to wasz najbliższy sojusznik i bnlt. ~
Chłop-spółdzielca Wl!lczy przy waszej pomocy o to, ·aze-'

by wyprowadzić rolnictwo z rozdrobnienia i zacofania, które jest zródłem naszych obecnych trudności w zaopatrzeniu
rozwijających się miast polskich. Wasza praca daje nam
środki niezbędne dla socjalistycznej przebudowy rolnictwa.

Im tDięcej nam dacie traktorów, maszyn żniwnych, młockar
ni, kombajnów, nawozów sztucznych - tym szybciej nowa
wid, która się rodzi, z4SP(>koi rosnące potrzeby łudzi pracy
i potrzeby naszego przemyslu. Im więrej dacie wykwalifikowanych robotników-przodowników pracy i do§wiadczo-'
nych aktywistów do Państwowych Ośrodków Maszvnowych
- tym latwłej będzie nam iść naprzód.
Jak we wszystkich ubiegłych walkach o wolnMĆ 1 szczę
ludu polskiego, jak w pamiętne dni reformy rolne,,
tak 1 dzisiaj robotnik wraz z chlopem wykujq tospólnym

ście

wysilkiem sloneczne jutro naszej wyzwolonej ojczyzny.
W imieniu 120.000 chlopów-spóldzielc6w z;azd zwraca się
z serdecznym apelem do braci-chłopów, gospodanijqcych
jeszcze w pojed11nkę:

Wyrastaliśmy razem z wami pod jednym jarzmem ooszar-

nlczo-kułackim.

Razem walczyliśmy z okupantem 1 wyzyskiwaczami, razem doczekaliśmy się Polski, w której władza
należy do ludu pracującego miast 1 wsi. Razem dzieliliśmy
ziemię przekazaną nam przez władzę ludową. Razem roz-

gromiliśmy mikołajczykowską

agenturę

(

'

tl

I
lf

tl

d

Produkcyjne)

rządzą, kierują i gospodarują

ze str. 1)

Ant jednej słabej spóldzielnif l1czvjlmy łM%1/ltkie spół
dzielnie produkcyjne wzorem dobrej gospodarki, zgodnej
pracy f wysokiej czujno§ci wobec wroga.

Fala

R

I

b

anglo-amerykań

skich miliarderów i imperialistów.
Dzisiaj my już jesteśmy dalej od was. Przezwyciężyliśmy
w sobie obawy, które was jeszcze nękają: kto będzie gospodarzem spółdzielni produkcvjnej - chłopi, czy jakiś posta.
wiony nad nimi urzędnik? Czy będzie co jeść? Nie wspomin am:v już innych bredni, w które tak wielu jeszcze niedawno wierzyło.
Wielu z was odwiedzało w ostatnich czasacn nasze spół
dzielcze gospodarstwa. wielu było na naszych zjazdach powiatowych albo na dorocznych zebraniach rozliczeniowych
"" spółdzielniach. I niechaj ci, co widzieli nasze spółdzielnie
oowiedzą co widzieli· parobków i ludzi i:?łodnych czy ludzi sytych i gospodarzy na swoim, wspótnym gospodars'-włe.
Widzieli wzrost naszego dobrobytu. przekonali się, jak!e
~a dniówki obrachunkowe, odczuli naszą dłę i wiarę we wh·
sr.a przyszłość.
Widzieli spółdzielcze, zespołowe gosPodarstwa, którymi

sami członkowie spóldzielni.
Poznali prawdę, a prawda jest siłą "ogromną.
I dlatego w miesiącach grudniu, styczniu i lutym, kłed„
spółdzielcy dzielili swoje dochody, powstało w naszym kraju
tak wiele nowych spółdzielni, a tysiące chłopów przystąpiło
do spółdzielni już istniejących.
I dlatego powstało setki nowych spółdzielni 1 w tych wo-jewództwach, gdzie nieufność była dotychczas największa jak w lubelskim, kieleckim, krakowskim.
Wzywamy was -

chodźcie

z nami!

' Pomożemy wam własnym doświadczeniem, pomoże kla!a
robotnicza, pomoże państwo ludowe, które się troszczy
o lepszą przyszłość wszystkich ludzi pracy.
, Młodzieży chlopska!
' Ciebie najsilniej ożywia pragnienie wykorzystania swych
sił, ażeby wyrwać ostatecznie wieś polską z zacofania w jakim utrzymywali ją panowie i kapitaliści i stworzyć nowe
szczęśliwe życie. Synowie i córki chłopów wiedzą, że zawód rolnika staje się najpiękniejszy wtedy, kiedy praca rolnika staje się pracą traktorzysty, kierowcy nowoczesnej
maszyny, pracą wykwalifikowanego gospodarz.a, który stosuje planowe płodozmiany, naukowe metody wychowu bydła, trzody i drobiu, kiedy rolnictwo
korzysta z elektryczności, techniki, kultury, kiedy się rodzi nowa, wolna od wyzyskiwaczy, wieś socjalistyczna.
Młodzieży I
' Ty powinnaś walczyć w pierwszych szeregach' o tę Mwą
wieś, szykować się do nowych z.awodów na kursach traktorzystów, oborowych, dojarek, księgowych, pracowników
świetlic spółdzielczych, w średnich szkołach rolniczych i na
wyższych uczelniach
skąd będą szli na wieś spółdzielc?ą
agronomowie, zootechnicy, specjaliści budownictwa wiejskiego, inżynierowie mechanizacji i elektryfikacji rolnictwa.
Ty powinnaś przekonywać i uświadamiać swych rodziców
bliskich, że droga spółdzielni produkcyjnych, to jedyna
słuszna droga, która kładzie kres niepewności jutra, ciemnocie i wszelkiemu wyzyskowi.
Spóldzielczość produkcyjna to nowe lepsze życie wsi
Polskiej, to godne miejsce dla chlopa polskiego w rodz:icym się nowym spoleczeństwie. tp siła naszej o;czyzny, to
najlepsza odpowiedź chłopów na wrogie Polsce knowania
amerykańskich i zachodnia-niemieckich podżegaczy wojennych, to wyższa i wyda;niejsza socjalist11czn.a r:iospodarka,
do której rozwijania wzvwa nas BOLESŁAW BIERUT nasz ukochany nauczyciel i wielki przywódca narodu ;olskiego.
Niech żyje nowa, spółdzielcza wieś polska wolna od
nędzy, zacofania ł kułackiego wyzysku wid dobrobytu
i kuitur11!
Niech żyją nasi bracia chlopł radrleccy, których przyklad
jest dla nas drogowskazem - w walce o dobrobyt i szczę.kie
wsi polskiej!
Niech żyją nasi bracia w Czechosłowacjł, w Niemiec1dej
Republice Demokratyczne;, na Węgrzech, w Bułgarii, Ru·
munii, Albanii, którzy wraz z namł budujq spóldzielnie pro·
dukcyjne!

Niech
Niech
Niech

żyje
żyje
żyje

sojusz robotniczo-chłopski!
Polska Rzeczposoolita Ludowat
;;ocjalizm!

t
e

n
ł

..a.
c

Akademio no WSE

Musi1ny być czujni
Robotnicza Łódź
mówili aktywiści
Wyzwolicielce na zebraniach
Armii

Staraniem Zarządu Kola TPP-R
P?'"Zy Wyższei Szkole Ekonomicznej w ŁOdz! Odbył się w dn·u
'Wczorajszym w auli WSE uroczy
sty wieczór poświęcony 35 rocznJcy powstania Armil Radzieckiej.
Po zagajeniu przez pro! Stanisława żezmera. referat ~ histopowRtanls
znaczeniu
~nym
li Czerwonej 1 jej bohaterZ uczuciem miłości i wdzię
:lch Walkach. wygloslł mjr AdaArmii Wyzwolist:;ri ZW części artystyc-,.nc.1 wy- czności dla
5.k P ~ót Pieśni i Tańca Woj- cielki powitały masy robotnia olsk.iego.
czej Łodzi 35 rocznicę powstania Armii Radzięckiej. W ub.
niedzielę w sali Teatru Nowego odbyła się uroczysta akademia, w której wzięli udział
przedstawiciele społeczeństwa

w 35

W czwartek
Szmaglewl)ka
plus Czarny

łódzkiego.

rocznicę

Widownię wypełni

li po brzegi robotnicy, inteli-

móści Frontu Narodowego
wiąc o koniec-.mości wzmożenia

Dzieln1cowych Komitetów
Frontu Narodowego

jej powstania

brzmiały <>Jówf Stalin" krz1•Vi
P.o<i~zas akademij delegacja
nymi okrzykami i burzliwymi
NarodoAktywiści Frontu
oklaskami. „Niech żyje Armia udała się do Parku Poniatow·
Radziecka nasza wyzwoliciel- skiego, gdzie pod Pomnikiem wego dzielnicy Widzew wypel
złożyła wieńce nili u ub. niedzielę po brzegi
ka", „Niech żyje wódz niezwy Wdzięczności
salę kina „Wisła", gdzie odciężonej armij Generalissimus od spoleczeństwa Łodzi.
było się zebranie poświęcone
między
omówieniu sytuacji
narodowej oraz procesu krakowskiego. Podstawą do oźy
wionej dyskus,ii był referat ob.
Zygmuntowskiego
Na~rody pienięine
Podobnych zebrań dzielnicowych Komitetów Frontu N-imarca br. w Warszawie przy rodowego odbyło się w
ub.
ul. Smulikowskiego 6-8 w sali niedzielę w Łodzi 9. Na wszyZwiązku Nauczycielstwa Pol· stkich głos zabierali aktyv,iski ego.
W konkursie stenografii mo
maSlynisłek

200

ZRłosek i 350 uderzeń

na minutę

dyplomy dia najleJtsz: ych

młodzież,
pracująca,
gencja
wojskowi.
Po otwarciu akademii, głos
26 lutego br. w sali Klubu zabiera przedstawiciel WojM. P.,f K. przy ul. Piotrkow- ska Polskiego ob . Szublcz,
.I_llÓW~ O. .P?WS~aniu
Skiej 86 odbędzie się wieczór ~tóry
gą brać udział stenografujący
autorski Seweryny Szmaglew- 1 h1storu naJpotęznie1szeJ arKonkurs niezależnie od systemu, z szyb
- bohaterskiej Ar-, III Ogólnopolski
świata
[mii
k'
s lej i Jana Czarnego, począ- mii Czerwonej. Słowa mówcy Stenografii i Pisania na Ma· kością przynajmniej 200 zgło
są entm:jastycz- szynie odbędzie się w dniu 15 sek na minutę. W konkurs:e
przerywane
~k o godz. 19. Wstęp wolny.
pisania na maszynach mogą
uTl"'Zeci szturm" g, 17. brać udział piszący na maszy19, dozw. od lat 12
WTOJłEK
(rl!ezależnie od metody),
nie
rRzgowska 2l którzy osiągną szybkość przyR.FRORD
„Fanf3n Tulipan" 1(. 15 najmniej 350 uderzeń na miGDYNIA <Przejazd nr 2J 18 20 dozw od lat 18
nutę. Uc7estnicy powinni piLUTY
Program filmów doku- ROMA rR1.gowska nr 84\
maszynach.
sać na własnych
kult.-o~wlat
•
ment
OZIS
0
g Specjalny okólnik przewodni.
córk1.
Prz:vbrana
••
Pc-rla
NOWY cw1eckows1t1ego 15) „Jiang Czou Mac~Ja
20 dozw od lat 18
13.
Ch'n'', „Przegląd kultu
czącego PKPG zapewnia ucze·
g. 19 „Henry.Je VI na Io
IUTRO
8-~3 . SO.TUSZ
ralny 4-52" PKF
<Nowe Zlotno ~tnikom konkursu urlop okowa~h"
Wlk tora
7
lat
od
dozw.
19
18
g.
Ural"
,,
dod
,.Bokserzy"
POWSZECHNY (Obr. Sta
,,Ulica Granf.czna" g. g, 18 30 dozw. od lat 12 licznośclowY.
llngradu lll) g. 19 „In20, dozw od 1 12 Progr
Za najlepsze wyniki będą
'WAZNE TELEFONY
tryga i miłość"
dla naJmlod.: „zasa- STYLOWY - N1eczynnf pn:yznane nagrody pieniężne
'Pogot. Ratunkowe 254-44
dziadek rzeue". z powodu remontu
dził
IIH. ST. JARACZA (Ja8
Strat Pożarna
,.Mtslo ltula". „l"ylP SWT'f cBatucl<l Rynek 11 -1500. 1000. 700, 500 i 300 w
Kom . Miejska MO 253-60 racza 27-29) g. 10 „Puł
sobie mrówka" g. 16, 17 „Za!<azane piosenki" i;!. każdej konkurencji.
Miejski o~r Infor 159-13 kownLk FostC'r"
17.45. 20 dozw . od lat 12
Bliższych informacji udzie.•IAf.V (Trau.i:utta nr 11 MŁODA GWARDIA <dla
401 la
D~ZUD!V g 19.15 ,.Domek trzech ml'ldz•eży !Zielona 2) rATRY CSlenkfeWJC7A
Stowarzyszenie Stenogrn„Kno-ck - out" dod. „Bitwa sta!lngrall1'ka"
dziewcząt"
,,Db•j o zdrowie" g. 16. fów i Maszynistek, Łódź, ul.
g. 16, 13. 20 II ser.
CPlotrkow.MUZYCZNY
Kilińskiego 50 (tel. 278-16).
18. 20 dozw. od lat JO
dozw . od lat 12
Ap'ekt: nr 6 (Plo!rkow
ska 243) g 19.15 „KraiMUZA CPab1an1cka 173) WJ'it.A rPrze1azd nr ~l
•ka 165), nr 48 (Narntona uśmle-chu".
„Nie ma pokolu !>1.'d „MIJ-czenle Jest zlotem"
"'icza 6). nr 15 (RzgowCKopern ka
~ka 147), nr 20 (Wieckow „PINOKIO"
g. 16, 18. 20 dozw. od
oliwkami" g. 18, 2~ lat 18
Skiet?o 21) nr 31 (Karo- 16) g 17 „Skarb na pudozw. od lat 18
nr 3 (Przy- stkowiu"
l~wska 48)
(Frane\nkeń- WLOKNJARZ
PIONIER
<Próchnik• nazwane 1m1eniem
rPlotrkow- ska 31) „M!as!o nlebyszewskiego 41). nr 46 .,ARLEKIN"
16) „Strój galowy" dod.
Eka 152) g. 17 - „Jaś
<Limanowskiego 80).
oiarzmlDnc" r:. 17. 19.
18,
ę . 16,
Bumelant"
Szpak"
KoS . nr 41 (Al.
A
dozw od lat 10
20 doz:w. od lat 14
łctuszkl 481 dyżuruje coIP1otrkowsk• WOLNOSC {Nap•o"kOW?OLONIA
dl.!ennle.
W ub. niedzielę odbyło się
67) „A po sob<>cle Jest
sklel(o Hl) „cywil n·a
l>YZUR POt.OZNJCZO·
nled7li„la" g. 15, 18, 20 sta.dlooile" g. 16, 18, 20 uroczyste nadanie osiedlu akaGINEKOLOGICZNY
dozw. od lat 14
dOZW. od lat 7
demickiemu przy ul. BystrzyOe! godz 8 do 20: up
7.A Cł!ET Ą CZll'lerska 261 ckiei nazwy Bohaterów Zwią2
hn dr H Wolt, ul. La- BAŁTYK (Narutowicza 20) PRZEDW10SNJE rzerom
,,S-plenlonv nurt" dod ku Walki Młodych. Podcza~
skiego 74) „Skarb" g
„Dwaj to!nl-eru" dod
IIlewnlcka 34: od 11odz 20
„Dr<>ga dtwlęku radio- uroczystości dokonano odsło
18, 20 dozw. od lat 12
„Błonka" g. 14.30, 16.~-0
do 8 szo Im. C'1rle-Sklo
g. 18. ~o dozw. od
wego"
óOzw. odll MA.TA (dawn!eJ Robot18.30, 20.30,
dowsklej. ul. Curie-Sklo
nięcia tablicy pamiątkowej.
lat 7
1781
Klllńsklel(o
nlk
lat 12
dow~JC:e1 15.

15 n1arca

olimpiada stenografów
i

-

CO?J!ld-xte?KiEl>Vf

24

~-"

APTEK

Osiedle akademickie
.. .

•

)

rac·ow n 1ev

poszu ki wu n 1

2 ~laczy kotłowych l pracowników produk<'YJnycb zatrudnią natychmiast Spółdzielcze
Zgłoszenia w
Zakłady Chemiczne „Oleina".
517-K
Sekcji Personalnej, Sarnia 3-5.
.

Inżynierów.

techników-mechaników, kalkulat-0rów, planlst.- tr.chnlcznego zatrudnia Zakła
dy Remont-0wo-Montażowe Przemysłu Mle512-K
c"•n•"<lrf o>t!''> f,ód7.. f„omżvń~ka 13-15.
Palacza do obsługi kOtła niskoprężnego zatrudni Spółdzielnia „:Xenon" Łódź, ul Kiliń
496-K
skiego 180

Bohaterów ZWM

1

ZGUBIONO
Zakłady

Przemysłu

Wełnianego im. Lu-

:iwika Waryńskiego w Łodzi ul. Wólczań
ska 215 przypominają, że stosownie do u~hwałY Rady Państwa i Rady Ministrów

z dnia 14. 12. 1950 roku wszelkie zażalenia
i odwołania załatwia dyrektor lub jego zastępca w

poniedziałki od godz. 13 do 15.

Jeśli w poniedziałek przypada dzień wolny
od pracy, dniem przyjęć jest najbliższy
dzień pawszednl tygodnia.

I

445-K

< )e:ioszeu1a drobne

h

a-

WypożyczaJll.e
naprawa
mowlęcych,

WAGI!

l.F.°'AR7E
przesw1et1a·
lli:NrGEN
nie 1tlat.k1 ptersioweJ zo
111-17 Obr
łąd.ka 8-9.
'1470-Go
StĄl ' nl'rorln 76
nr KUDREWICZ specialiata, weneryczne. skórne
'-9.30, ~ Piotrkowska
(2507-G)
nr 106
1>r WOYNO specjalista
Chorób skórnych. wenery
cznych. zaburzenia pieto
we. - Nowotki 7 front,
(2490-G)
10-11. 18-lR
nr PJWECKI wewnętrz
ne. płuca, serce 3-7 Piotrkowska 35
l>r REICHER specjalista
W~nervC'?TI!~ skórne. płclo
(zabunenla) P!otr~e
""Wska 14 cTW•rte-•lódr2a11-r-1
rna
Jadwiga ANFORObr
VV1cz skórne. wenervczne. kobl<!'t'e 15-19, PrÓch(2459-Gl
~k• 8
~~ :z.i\ URlllAN spec) all·
wenervczne
•- •. •l<órne.
Nariitow1..-..30, ~.
~

po-----------------------

3templowan1e. kupno
1amanych Piotrkowska 9
KUCHENKI gazowe, odkuruicze elektryczne, mo
torkl. aparaty radlowe,
narzędzia
fotograficzne,
kupno - sprzedaż, sklep
radiowy tel 169-5.5 Wlęckowsklego 31, KSdężnlak
1
SPRZEDAM tan o po 10 wę domu - śródmieście.
plac lub domek
Kupię
Wladojednorodzinny.
mość, Klllńskl<!.11<> 18G-4,
(193 8-Gl
tel. 218-78
L.AOFll\HOW PRACY

NAUltA I WYCHOW

lllASZYNOPISANIA, ste·
nogratlt biurowe) zap1sy - Kursy Stowarzy11zenia Stenop;rafów - Maszyn!stek, Kl1 1 ńsklep;o
Piotrkowska 83

60.,

5-1\flES. ltura kro)u
szycla !PR s-mles ktll'!
nowoczesnego kroju 1 m<
deiowanła· IPR. Jan"1B
nr 7. Zaptey eodztenm~
e- 12 1 1 ą_ 20
ZAPISY na kursy kroju
szycia 1 modelowania IPR
Pl'ZYlmuJa sekretariaty
w Strykowie. ul
P-Omocnl<:Y kursów
POSZUKUJĘ
w
Swlerczewskleiio s.
domowej do 3 osób Łódź Głownie.
Pt WolnoAcl 21
Marysln ul. Odrzańska 30
m. 13 Blok 2. Wiadomość KURS ostatnt, przedwacOdz!ennie od t?Odz 18-20 kacyjny
nowoczesnegc
(2347-Pl kroju. modelowania ulek11rz.
FRYZJERKA potrzebna brań damakich, dzieci<:·
stale. Zgłoszenia li- cych. blelltn!arstwa roz'1&
stowne Zduńska Wola poczynamy 3 marca Na
l'!>1rh\ Plo„lńsk!
C2071-Gl
wrot 32
I OKA.I.

r217n.r-1 DWA pokoje

'?arn:1urowe Bru1n1ans ~łieczysława z
::> " 1k1enkowr Łodzi I 1eg 0 koleg~ Ant-

sklf'p t ••rn-:f 0 1<11p>11' !ta którzy w 19ł5 l" prze
J"•Mrlc-..,.,,"\>:• ,:~•ł~ml ul bywali "w Bodzanowie
WAt.rF -dn~ ' Langendor! b. Ziegenlliac„ ~ ku· half) pow. Nysa u Sc'lin
P'll Q••r
ro 0 ~ 10 v tlkie·ow.~ Bill Jerów. Schindler Paweł,
Platrkow-IWęża. pow. Nysa, p-ta
alta 96 ";,e
(516-~
Scinawa Mała
·· a1ce",

BOZNll

ODSWIEŻANIE

1 tarbo-

wanie bucików, płaszczy,
Piotrkowska 9
torebek
(2388-G)
(podwórze).
?ARYZANKA Artystyczcerownia na.prawie
na
garderobi= bez Aladu. Ul
Wil'cl<nwsktuc- 11--4
=---:'~===.:....-....:....-o
proszę
UPRZEJMIE
pasaterazgłoszenie się
świadka wypadku, który
Jechał tak.sóW'ką w nocy
z 25 na 26 11tyczn!a z Pl.
Wolnoicl do Małego Skre
tu. Łódt, Sienkiewicza 48
(1S13-g)
m. 18
ZGUBY

wejściówkę
ZGUBIONO
fabryczną Franciszka Esllngler Zg!enka na
ZGUBIONO kartę melprzez gm.
dunkową wyd.
Zakrz.ówek na nazwisko
Leokadia Półrola kol. Mło
1zowy p-ta Radomsko
kroJu ZGUBIONO kartę melkursy
5-MIES.
szvc1a 1 modelowaRla - dunkową wyd. pnez GRN
!PR. Swlerczewsklego 1? Przerab na nazwisko Reod ~lna Warych, zam. Racodziennie
Zaplsv
domsko, M'łaczkl 28
fl'OdZ. 9-12 1 18-19.

dalszej walki o utrwa
lenie pokoju, walki z wrogą
działalnością tej części kleru.
która marzy o obszarnikach i
kapitalistach ••

7 rocznica

utworzenia ORMO
7 rocznicę powstania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej Łódź uczciła uroczystą akademią. Przybyli na nią
rodzinami oraz
Ormowcy z
przedstawiciele społeczeństwa
Po referacie l')ł),
łódzkiego.
Miszczaka, nas.tąpiło wręcze
nie pamiątkowych odznaczeń
Ormowcom
najdzielniejszym
naszego miasta z.a ofiarną I su
mienną

służbę.

Przodującej

jednostce ORMO przy I Kom.
Dnia 24 lutt>i;:o 1953 r. o go- MO \vręczono proporzec przt.>iC
inie.
term
dzinie 18 w pierwszym
a o · godzinie 18 30 w drugim ter- chodni.
(k)
minie, w lokalu NOT w f..od:z.t.
ul. Piotrkow!'ka 102 odbęd:r.le s'e
walne zebranie członków Stowarzyszenia Intynlerów I Techn1ków Przemvslu Chemicznego. Od
W
dział w Lodzi
* Walne zebra.nie członków
w związku z 35 roezn•cl\ poS owarzvszen•a Inżynierów I Terh
ników Mechan ików odbed2~e slt> w!Jtanla Armil Radzle<:klej, w ezy
w dniu 25 lutego 1953 r o S!o<lzl- ~elnl Klubu MPiK w Łodzi, PlotT
nie 18 w lokalu NOT. f,ódf. 111. kowska ~~ zootala urządzona ..-yPiotrkowska 102 Obecność człon- stawa grariki 1 maJa.rstwa, uu'trują-ca powstan1~ I dzieje „alk
ków obowiązkowa
Wojewódzkl Dom Kultury w bohaterskiej Armil Rad'zie-el<leJ.
Czytelnię Klubu oitwledza6 modalszym ciągu pnyjmuje zan'<v
do 2espolów: chóralnei?o. ta.'lecz-1 tna od 9 do 21 cOO:zlen:nle,
--teatralnego 1 orklestrv ne~o.
Chętni morta się z~l.a•za<' ood:r.'"n
n1e o<! godz 9-21 w "ekretar\a~
ole WDK. ul. Traugutta 18. po,
,
,
kó1 2· !i, u piętro
1
1

Wystawa
Klubie MP i K

*

•

w 101

19c::'a~el\a,~ ~~~~~w~:,c~
'{O~Zw
F 'lha rmonil dYrekcJa terenowa

.,Art.osttu
1::i:ca

urzadza nowa

1mprezc

.,wi ... ezór arii.

inter~n

fłr vrtVC""'„"
ple~ni I t.ań~a".

berta:

Wvkr:ina,vcamt

pt

B'1-rb"r„

tan1eC'. I.t><l:\W
8lttnerówna
F:nce - śplew I Jeny Ga.c2e«< a kom nanlament.
Dnh Z4 lutPl!:O 1953 r . o <rod7.1n1e 19 \v ZaklP'1zlP F!1olo1I
Klasycznej UŁ ul. Llndleva ~
'•nrterl a:lb~dzle sle p~'P.'1~enle
Polsklei:io Towarzy~"'va Fł1olo5(1cznet?o 1 odczvt ml'r. H . Konar1.ew~klel(o nt. !llad1'•le molvv,-,•
.. Warszawianki" st. Wysplańskle5(0.

*

ZGUBIONO dowód to:!.s
mości konia seria F n ~I
451841 (klacz jasno-siwa
wzrost 157T) wYd. prze>
Gm. Bartochów
Zarząd
w Warc1e, właściciel To
masz Kołodziejczyk, Golu
chy gm. Bartochów pow
(15833-P )
Sieradz

.

--

ZGUBIONO leglt. stutbo
na nazw!
wą nr 359-338
sko Eugeniusz Oslewlc z
wyd. przez Prez. Powie
Rady Narodowe j
towej
(2224-G )
w Radomsku.
leglt. Z~
ZGUBIONO
Zaw. i Inne dokumenty
Jan Justyński Łódt, ul
Wó!C1:ańska 168-S

-

Towaryzapolskiei produkcii i in.
„PACZKI PEKAO"

długich
żywszy

w Pary:iu

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
Paris IX. 23 rue Taltbout
TĄ DROGĄ MOŻNA OTRZYMAC:
materiały, meble, cement, cegłę,
złoto dentystyczne l obrączki,
maszyny 1 narzędzia rolnicze, węgiel,
maszyny do szYcla. rowery, motocykle,
zegarki szwajcarskie, radioodbiorniki.
wózki dziecięce. paczki ływnośclowe,
krowy I prosięta.
INFORMACJI UDZIELA:

dram" ul. Traugutta 18 staraniem Polskiego Związku Niew:domych Oddział w Łodzi od
będzie się uroczysta akademia
poświęcona 101 rocznicy śmier
ci Ludwika Braillea. wynalazcy nut i pisma punktowego.
Na program akademii złotą
się występy artystów niewidomych.

lutego 1953 roku zmat'ł po
cierpieniach, przelat 58
21

i

cięźkich

P.

ROMAN CIEPLUCBA

dla osób otrzymujących przesyłki od krewnych i znajomych zza granicy
ZLECENIA I WPŁATY PRZYJMUJĄ:

New York 4. 25 Broad Street, room 1824

•

I

W dniu 26 lutego 1!!53 roku
o godz. 18-ej w sali „Melo-

s. t

pośrednictwem akcJl

PEKAO TRADING CORPORATION,

sm 1erc1 L Bra1lle'a

PODZIĘK OWANIE

-

w New-Yorku

rOCZDIC"

Kolegom i Koleża nkom, Dyrekcji, Radzie Zakładowej 1 całej załOdze Zakładów Przem. Baweł n. K . świerczewskie
go, a w szczególn ości Kol. Kol. Pogońskiej i Mąkowskie j, za troskliwą opiekę i bezintereso wne !;zczere poświęce-1
nie w czasie chor oby i po śmierci naszego syna Edwa rda Lenartowsklego,
składamy najserd eczniejsze podziękowanie
RODZIN A.
2545-G

Dnia
nie
-

z wygodaDr LASZEWSKI. skór- mi zamienię na 2 pokoje
na I polub
kuchnią
i
PM'eO""·
~-Wene"Vczne
...,: dz!ł 111e Armil Ludo- kój z kuchnią z wygoda1
ro..__ .•2? róe Na,..nt('łw1eza mi. Tel. 117-47 g. 16-18
_J;OSZUKIW. RODZIN
TObv·ZY?yKOW.SKI cnor•11rn„„~ewnetrzne. serca KTO mógłby podać adres
Danielewicza Danlela, to
~~~q "'?"p 4-fi ,„~~~~~: ny 1 dziecka. którzy pru
bywali we Francji do
l9~, potem wyjeehall do
Wiadomość klePolski.
Dejneeltl Stanlrować
SPR7.rmAM
P~rę kor.I i sław. Nowa Huta. Osiedle
r>owa pl
Pablanl AZ Blok 2a m. 51
C"' Mo„; •ttorm„
7
.•• ...~'~ ''-tl{11 ~••'l'l
~()•
pilnie ob
"-1 •'0''1'~ POSZUKUJ!\
r'ta"'7r-7o\ve
v l'.}A"7ek

wejściówkę

ns nazwisko
fabryczną
zam
Banaeh.
Danuta
Łódt. ul. Górna 2.
wejśc ówkę
ZGUBIONO
na nazwisko
fabryczną
Marla Koclk. zam . ul. Wy
splańsklego 12a.
chowpl~
ZAGINĄŁ
chow jasno rudy, od1>ro
wadzić za nagrodą. Narutowicza 39 m. 7 tel.
(26Hl-G)
167-73 od 16
SKRADZIONO kartę mel
dunkow11 H-XII-10582, po
kwitowanie na zlotone
dokumenty na nazw'sko
Krystyna Malinowska (2282-G)
Skalna ~

czujności,

Wyprowadzenie drogich nam zwłok
dnia 24 lute go 19153 roku o godz.
16-ej z kapllcy cm entarza św. Franci·
szka na Chojnach, o czym zawiadamlają pogrążeni w głęb okim żalu i smutku.
nastąpi

I

żona, córka. syn, synowa

ZGUBIONO wejściówkę
fabryczną
Helena Bączklewlcz Ks. Brzózki 113-7
ZGUBIONO leglt. Ubezp
Spoi. I kartę meldunkowa
Aleksander Borzęcki
mB3-Gl
Siewna 4-12

I

-

I złę6.

leglt. Zw.
ZGUBIONO
Zaw., tramwajow11 na nazwisko Irena Kacubska,
Przybyszewskiego 25
ZGUBIONO kartę melJan Stasiak dunkową
wieś Slkorv gm, Kroko~lce pow Sieradz

weJśclówke
ZGUBIONO
tabryczn;\ na 11azwl•ko
Fa- ZGUBIONO kartę me.1Jan Ratajczyk ul
na nazwtsko
(1878-Gl dunkową
bryczna 22-10
Marian Kowalczyk zam.
4ł-e
Maja
I
Zg!en
Ubezp
teg!t.
ZGUBIONO
Spot. na nazwisko Zofia
melkartę
ZGUBIONO
Rychl!k Łódź. Staszica 8
(1902-G) dunkową. pokwitowanie
m. 1
na zlotone dokumenty,
ZGUBIONO
514-K
leglt. zw kartę emerytalna. leglt.
WRr~:r.awa. ul. Mazowiecka 14.
Za w na nazw!sko Stani Zw. Emerytów na nazw!
3lawa Justyńska Lódf ul sko Jan Klslelewsk!. Brze
Wytwórcze Transformatorów M-31 ZGUBIONO le&lt. tram-1SKRADZIONO kartę mel Wllcza 17
(1884-G)
(1900-G) ska 13--4
wajową 1 weJśc:iówkę fa dunkową wraz z pokw Łódź, ul. Kopernika 56-58 przypominają.
bryczną, Teresa Katm!er !owaniem na złożone do 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
czak Lódt, ul. Plotrkow kumenty. dw'e legityma
WYDAJE INSTYTUT PRl'.SY CZYTELNIK
źe stosownie do uchwały Rady Państwa i
(19'78-G) cje tramwajowe I weJś •
;ka :!08 m. 5
- - - - - - - - - - - o!ówkę fabryczną na i.a- §Redakcja t Admln1strac1a t.ód1. ul Piotrkowska 98,
Rady Ministrów z dnia 14. 12. 1950 roku
Stanlslawa Szad- ;:·ei Centrala 28~-00 Red nacz. 125-64, ęodz pnY1.
rze- zwlsko
ZGUBIONO kartę
kowska, Zeromsklego 44 ;:12-13 Sekrerarz odpew 2(14 75 ~odz pny; 1~12,
mteślnlczą nr 3769 na rok
wszelkie zażalenia t odwołania załatwia
(1909-G) §1zt.ał ~ospodRrczy 283-00 wewn 36 1)1'87. 228-:tt dział
23
m.
!950, wydaną przez Staro
Oddział
Grodzkie
~two
sklepu ;;;-"'<'r•owv 208-9~ dz·a1 kult 141-10. dział mte1E~I
kwit
ZGUBIONO
od
soboty
w
dyrektor lub jego zastępca
?rzemystu. na nazwisko 'comlsowego nr 70463-363 ;<143-80 I 283-0'l. wewn 37 dział listów i korespondentów 283-00. wewń 4-0 I 114-32.
Tan Pawłowsltl Łódź - wyd 4 lutego 1953 r na i
godz. 13.30 do 15.30. Jeśli w sobotę przypa·
~1v!f'""C?e\v~kłep-o 40
nazwisko Wanda Osuchow €"tedal:r•a rekop·st'<w nie zwraca. za tre~ł' I terminy
oQ'.toszeń nie b'erz~ odoowtedZ1aln~ct.
(lQJO-G) ;:
<ka
da dzień wolny od pracy, dniem przyjęć
ZGUBIONO leglt. emery
"Dz1a! oglo••"fl P!otrk0wsk• q6 tel 111-SO i 114-'75
legit. Zw ;:
•sina nr 2490ł-28 Ks na ZGUBIONO
jest najbliższy dzień powszedni tygodnia.
czvnny 8-18 w sobot1 8-1'.
"lazw!sko Zellk Kauman. Zaw na nazwisko Zotla §cena w prenumeT&elt- POCZtoweJ S Zł mle'l'l11c=l1t
468-K
Julianów, Marii Piotra- Zdrojewska, Obr, StallnREDAGU.TE KOLEGnJ'M REDAKcYJNE
i'
(2023-G) gradu 40 rn. U
wlczowej 12

Bank Polska Kasa Opieki S.A •

Zakłady
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Sukces łyżwiarek radzieckich
W Lillehammer
się

mistrzostwa
świata w Jeździe szybkiej w
konkurencji kobiet.
Zawodniczki radzieckie jesz·
cze raz wykauJy swoją bezwzględną wyższość w tej dziedzinie sportu, zajmując czoło
we miejsca we wszystkich biega.eh oraz w ~ielob<>ju.
Tytuł mistrzyni świata zdo-

Za.kończył się w Budapeszele trójmecz szermierczy, w któ

rym

udi:Jal

brały

młodzieżo

Po

we reprezentacje Polski, Czechosłowa.cJi i Węgier.
Nast młodZi szermierze spisali się w tych zawodach nad·
spodziewanie dobrze, zwycię 
żając Czechosłowację 13 :3 i reprezentację Węgier 9:'7.
Zwłaszcza

Węgrami

zwycięstwo

nad

jest dla naszych szer

mierzy bardzo cenne, gdyż, Jak
wiadomo, ich szermierze repre
zentuJą
najwyższy
poztom

'wlatowY.

Bokserzy Stali

spadli z Ligi
Bokserzy Stali z Chorzowa
E;padli definitywnie z I Ligi.
Ostatnie wyniki ligowe przed
stawiają

się następująco:

OWKS Lublin
CWKS
12:8.
Gwardia (G<l.) - Stal (Chorzów) 14:6.
Mecz Gwardii warszawskiej
z Kolejarzem z Gdańska rozegrany zostanie w innym terminie.
Mistrzem Ligi została dru-

pięciu dniach przy siatce

Kolejarz (Gd) zdobył Puchar Polski
T

urniej
kobiet

piłki

siatkowej' szy stosunek wygranych sePuchar Polski tów.
trwał 5 dni. W sumie na
Dla lepszego zorientowania
rozegranie 15 spotkań poświę- . się w przebiegu turnieju po·
cono 21 godzin. Najdłużej j dajemy na początku tabelkę
trwał mecz Spójni z Unią, któ punktacyjną, która przedsta1
ry zakończył się ostatecznie wia się następująco:
zwycięstwem Spójni 3:2. Dru1) Kolejarz
8
14:5
gi set Spójnia wygrała po bar·
2) Spójnia
Il
14:8
dzo zaciętej grze 22:20 pkt.
3) Unia
fl
11:8
4 > AZS
Ogółem rozegrano 58 setów.
6
12:9
· · hwil' t
· ·
5) Gwardia Kr.
2
4:13
Do os t a t meJ
c
i urnieJu
B) G
d.
w
3·15
0
nie można było przewidzieć,
':"ar ia
r. "
·
która z czołowych drużyn zdoKol.eJarz zdobył ~1ęc Puchar
będzie ostatecznie cenną na- l~olsk1 po raz ~mg:. Interesugrodę. Los wahał się między Jąco przedstawia się statystyKolejarzem, AZS a Spójnią. ~-a tak zwanych małych p~~k
Po stracie 2 setów przez AZS ow .. Jest to stosunek se ow.
stało się jasne, że akademicz· K.oleJarz ma 264:192 . pkt„_ a
k.
adn
tabele punktacyj więc stosun:~ .dodatm, wow·
n~j~a d \~e miej~ce.
c~s gdy SpoJnia ma stosunek
a
uJemny 280:284 pkt.
O pierwszym miejscu zade·
Turniej był interesujący i do
cydowały nie punkty, a lep-" starczył wiele materiału na0

I

I

~"L;;&OkSefSka ~~~~~~.~~~1 „~~~~~~~:~,~

n

Zakończyły

się

jwt

rozgrywki nikum Chemicz.nego w Gliwicach

Ligi Bokserskiej w grupie
pierwszej i trzeciej. W grupie
drugiej o~tatnle me<".a:e odbt:<lą się
1 mare.a.
Mistrzem gTupy pierwszej zosta
ła Gwardia (Słupsk),
która nie
J><>niosła żadnej J><>rażkl. w gntpie trzeciej pierwsze miejsce zdo
była Gwardia (Kraków). M!stTZO
stwo grupy drugiej ma już zapewm onE" OWKS (Kraków).
WYNIKI SPOTKAR
NTEDZIELNYCH

Grupa I - Kolejarz (Bydg0S1:cz)
- Stal (Wrocł3W) 12:6, GWaTdia
(Szczecin) - Budowlani (Poznań)
12:8, GwardJa (Słurx.kl - Spójnia
(Warszawa) 18 :2.
Grupa n - OWKS (Kraków) Kolejarz CW•rszawa) 14:4. Unia
(Mała Dąbrówka\
W16knla.n
IL6dź) 10:10
Grupa Ili Olfnlwo (Bielsko)
OWKS (Bydgoszcz) 12:8. Stal
(Poznal'l) - Gward'a (Kraków) 9:11
Kolejarz <Opole) - Owardla CWro
cław) 6:14.

O

we(ście

do

Ił

ligi bokserskiej

w spotkaniach. " wejście do n
Llgl Bokserskiej padły w niedzie
le nastepulace wyniki:
<rWK~ (Lód7.I Gwardia (Pn.e
mv!il) J4·S

KS (Grud7.lądzJ - Gwardia {Go
rzów) 13:7
Gwarrl • (1'11.elsko) Stal CR~.
doml 12:8
Budowlani 1Wa.Ta-z:awa) - Unia
(Pir>trkówl 6:14
Gwo•d1a (Szczecinek) - Kolejarz (Gdynia) 8:1Z
Ko!eJarz (Poznań) KS (Zamość) 17:3
Gwarr''6 (Opole) - Ogniwo (Wt'o
Cław) 12:8
Spó'nla (Olsztyn) GwM"dla
CB ałystokl 6:14.

dziesiątka
bokserska Lodzi, po
raz pierwszy w hlstorll boksu poi
skiego. stanęła n.a ringu w Gliwi
cach., serdecznie witana przez
3-tysięcz.ną widownię t sympatycz
nych gospodarzy. Drużynę Łodzi
w serdecznym przemówieniu powitał
przedstawiciel MKKF Gliwice, wręczając w upominku
piękna sta.tuetkę
boksera z brą
zu. Kierownik drużyny łódzkiej
M. Zabłocki podziękował gospodarzom za miłe przyjęcie. rewan
żując się wlazanką kwiatów.
Według regulaminu w bokser
sklm Pucharze Miast nie mol!a
startować zawodnicy. któ'7.y mie
Ii chociażby jedną walke w T 1 n
Lidze lub w rozgrywkach. o wejś
cLe do lI L!al.
W meczu gtlwlcklm uzyskano
n. ru;tępujące wyniki w kolejności
wa•I! (na pierws-zym mfe.iscu bok
serzy Łodzi):
wara musza: Różydkf w W1'1ce
z Dryszem został zbyt pocho1:>nie
zdyskwali!lkowany przez sędzie~n
rln'(owe![o w rr starc!u za niskie
uniki. Trzy napomn!enlit padły
w sekundowych odstępach czasu.
Waga kO«UCl!l! Skąpiec wygrał
Jednoglośnle na p\llll.kty ze Stvn~
- majac iro dwu.krotnie na ~s
kacll.
Waga piórkowa: Gajewski mimo,
na minucie
punkty. wal
nadział że
sleprowadził
w ostatniej
kl na przypadkowy silny cioo
przeciwnika 1 t><>ddał ale w 3 st.
Skowronkowi.
Waga lekka: Weseli wvgrał le·
dnogłośnie na punkty
z Wojtasz..vnem.
\'Va.ga
l&ll>ke-1tólłrednla: Matu<zewskl przegrał pu<n.kty 7
Wawrzyniakiem.
Waga półśrednia: Za3ącZkowsad
nemlsował z Prócbnlklem n.
waga lekko-średnia: Wolak W1'
fc~~l:~~ośnte n& punkty z

4 rekordy Polski

wai:a łrN!nla: Tomczyk uemtsowal z faworytem publlcimoścl
1tllwickiej - Kożuszkiem, zawOdW ramach Zimowej Spa.rtak.Ul- nlklem o b. silnym ciosie, wy50·
dy Wojska Polski.ego odbyły się kim wzrośele i długim za~lę!(u
Tomczyk rozegrał walkę
konkurencji!' w podnoszeniu cię ramion.
b. dobrze taktycznie.
tarów, zawody g!mnastycr.ne craz
Waga p6łdę~ka: Lisiak - dyna
eliminacyjr.• spotkana w a.er- mlcznym
prawym prostym znomlerce !lJI b•urnet:v.
kautował w 3 st. szybkiego Jan°'owsk'ellO·
By! to klRsvc>nv noJut w plerwszym dniu ZAIWl'dów pobito ł rekordy Polski I ktl
ka rekordów Wol6ka Pola!dego w
podnoszenlu cle?.RiT"ów.
Rekordy Polski pobili: Białas
(w. półcleżka) w trójboju - 33T.2
kg i w podrzucie - 1S'l,2 kg, Witucki {w. ciętka) w trójbOju
325 kg oraz HeJ.dek (w. ciężka> w
wyclskan!u 115,1 kg.

„aut" przez

sędziego

bez wyliczania.

Udał się zapaśnikom łódzJ<IP
Włókniarza
rewanż nad
gdańską Spójnią. Po zwycięstwie na Wybrzeżu 6:2, łodzia
nie ponownie zwyciężyli gdań·

tenisie

stołowym

w trzeele<J

nmd>nle drużyno
wych mistrzostw Po.lskt w t.enis.ie stołowym wyniki były nastę
pujące:

Grupa I Stal (Wrocław)
stal (Slemlamowice> 3:7, Budowla
ni (Poznań) - ~póJnia (Tczew)
10:0.
Grupa n _ unla (87.CZ<!cln unia (Kruszwica) s:z, stal (Gdynia) - Stal (Wuszawa) 2:8,
Grupa 111 Stal (Tarnów) Włókniarz
(Zledona Góra) 7:3,
Sp6}nla (Tomaszów) - Stal (Po·

Obok Kolejarza na wyróż·
nienie zasłużył dobrze grający „nań) 4:6.
zespół Spójni. Natomiast Unia
Grupa IV _ Ogniwo (Radcnn) zawiodła pokładane w niej na Gwardia
(Lublin) 2:8, Kolejarz
dzieje. Drużyna była źle zmon (Warszawa) - Budowlani ceialytowana, brak w nie.i nowego, stok) 6:4.
utalentowanego narybku.
Grupa V - Wl6knlarz (Ll>dź) .
„
1d ·
t
Ogniwo (Działdowo) 10:0, Spój111ia
. ~ub 1icznos~,. og ą_ aJąca. ur-1 cwarsi;awa) _
Spójnia (Bielsko)
meJ przez p1ęc dni emocJono- 7:3.
wała. ~ię przebiegiem walki
Grupa V1 _ Górnik cSwtętoenło
ambitnie walczących zespo- wice) - Stal (Miele-cl s:2, Ognlwo
łów. (n)
(Pl0oek) - Ogniwo (Opole) 4:6.

W bokserskim Pucharze Miast
- przegrywa ją cy odpada. Wobec
uzyskanego remisu, Lódź I GJlw'ce będa musiały rozegrać dodatkowe spotkanie dla wyłonie
nia :zwycięzcy.

W ringu sędziował St. Sieroczewski, który nie miał swe![o
nallepsze,go dnia. Punkty obliczali J'enszak, Jachowicz i Kacprzak
Publicz:ność
oblektvwna
- żywo dopini;:owała z.aró,viio
własnych zawodników, jak i ło

Szczegoljewa (ZSJ:.R) pkt., a wlc„:n lstrzynl~
została Zukowa (ZSRR}-2Q7,13
rltt., 3) Sclichowa (Z§RR), ł)
Huutuncn (Finl:ondial, 5> Akif.iewa (ZSRR), 6) 'lbordwaldscn (Norwegia).
W drugim dniu zawl'dó v ro:zegrano biegi na 1000 i 5000 m.
\V biegu na 10<'0 m reprezentantki ZSRR zaję~Y 5 pierwszych miejsc. Z•vyciężyła. Zukowa - l :38,5 przcrl SzczegoJjewą-1:38,6, Selic h ową. 1:38,'7,
Akifjcwą i I\:cnd" l<ową. Szóste
miejsce zajęła Finka Huutunen.
llieg na 5000 m zakonczyl się
zwycięstwem Huutunen (Finlandia), która. wynikiem 9:06,l
pobiła reli:<>rd świata zawodniczki
radzfoekiej
Kareliny
(9.10.7). Nast„pnc mie.i:;ce zaję
ły
łyżwiarki
ra<lzieckie: Z)
Szczegoljewa 9:08,4, 3) Zuko•
wa 9:14.3, 4) Akifjewa 9:16,6,
5) Selichowa, 6) Karelina.
207,64

Iabela wygranych
3

DZIEJ'il'

CIĄGNIE.NIA

4 DZIEI'il'

CIĄGNIBNTA

Wygra.na 120.000
47435
W.vgrana. 75.000

zł

zł

!r/737

Wśró'1 publloznoścl zw1Jd0wało
się b. dużo mł<>dzleży łódzkiej st•1

nr. 26150 26245
Wygrana w.ooo zł
nr. 43355 63600 lll9300
\Vygt'ana 10.000 zł

W:v~rana

diujacej w GI!wlcoch. m. !n. bok
•e<" Bawelnv Ancerowlcz. 'MHZ
•en miał w 1elkle zn•czenfe dl•
oropa![andy sportu pleściarsklei::o
M.

Siatkarki KO'lelarza .,; Gdatl"'1<a .,;d«>były
Puchar l.'o.lookl
5-dniowYm turnieju rozegranym w Lod71.

po

Zabłocki

Otwarcie Zimowych Akademickich Mistrzostw $wiata
R61" na rren1"ngu ustanowi"ł re kord skocz nc.
Wczoraj w godzinach wieczornych odbyła się w Wiedniu na lodowisku Wiener Eis
laufverein uroczystość otwarcia X Zimowych Akademiekich Mistrzostw Swiata.
Mistrzostwa, które w bieżącym roku organizują studenci
austriaccy będą wielką mani·
festacją współpracy i przyjaźni młodzieży świata w walce
o pokój i niezawisłość narodową.
Mistrzostwa zapowiadają się
bardzo interesująco w głównej
mierze dzięki udziałowi dosko
nałych
sportowców radzieckich, którzy w ilości 100 osób
majdują się już w Wiedniu i
Semmeringu. Sportowcy ra·
dzieccy i:tartować będą w jeż-

dzie szybkiej na lodzie, w hO·
keju oraz narciarstwie. Pow·
szechne za1'nteresowanle budzi
start akademickiego mistrza
świata z 1951 roku Oljaszewa,
który na mistrzostwach w Poiana zwyciężył w biegu na 1S
i 30 km.
Ponadto na mistrzostwa przy
były już obok reprezentacji
Polski ekipy Czechosłowacji,
Węgier, Bułgarii, Rumunii,
Szwajcarii, NRD i Finlandii.
Złe wieści nadchodzą z Semmeringu, gdzie organizatorzy
mają trudności ze śniegiem .
Dobre warunki śniegowe istnieją jedynie na trasach bie·
~ów płaskich i na skoczni. Go
rzej jest z trasami biegów zjazdowych i trasą slalomu, któ-

I

re w dolnych odcinkach nie
mają śniegu.
Istnieje nawet
możliwość, że bieg zjazdowy i
slalom rozegrane zostaną w
miejscowości Prax, położonej
o 20 km od Semmeringu.
Wszyscy nasi narciarze, przy
jechali w poniedziałf'k do Wie
dnia. gdzie wzięli udział w U•
roczystości
otwarcia, poczym
w godzinach wieczornych powrócili do Semmeringu.
W dobrej formie znajdują
się nasi skoczkowie. W czasie
jednego z treningów na sko·
czni Lichtensteinschanze Roj
ustanowił rekord skoczni, uzyskując 73 m.
Na · uwagę zasługuje dobre
orzygotowanie skoczków ra1zieckich np. Skworcow uzyo;kał na treningu 72 m demonstrując przy tym ładny styl.

I

dawała mu się ciężarem ponad siły. Każdy krok kosztował
go wiele wysiłku.
- Puść mnie już, wujaszku - poprosiła w pewnej chwili
Lonuszka. - Dobiegnę sama. Coś mi dymkiem zapachniało.
W oddali już widać było chatki osiedla. Lonuszka spieszyła
ze wszystkich sił do domu, zdawało się jej, że Pietiusza
wrócił.

Jej nadzieje nie spełniły się. Pietiuszy 1?-ie było.
Nel ławie u okna, oparty o ścianę, siedział w swej zwykłej
pozie Osip Bojarski.

3
Poruszając patelnią, na której smażyła się jajecznica, i stojąc plecami do starszego wartov.:nik~ Pantielejewa, siedzą-

RZUTU

Il

Wygra.na 20.000 zł padła na nr,
nr. 165411 27793 78962 80257 88357
Wygrana l0.()4W zł padła na nr.
nr. 11084 ll484 35998 45523 &1154
96473
Wygra'l'la 5.ooo :r:ł padła na nr.
nr. 27728 28157 43310 43658 47488
71:>26 87290 988t2 99703
\Vygrana 2.0~0 zł padła na nr.
nr. 5374 12357 17065 18804 19249
34896 44229 49342 . 502l)2 51388 56274
58354 58774 65875 69807 77302 711353
80735 94037 98861 100029 117698
Wygrana I.OOO zł padła na n!'.
nr, 9315 11527 12954 14243 1?219
18914 18927 18~84 19-098 20J 5(J 24711
28341 29106 30814 33782 35779 42295
43897 45568 49455 50070 51700 51767
56~76 6667ó 67002 67695
67789 69247
71532 7423:> 78606 820,,'"8 84153 88334
88914 90572 93080 93981 9478Z 97258
99653 10();;73 102218 104982 1066'13
110189 1!2698 113328 116766 116433
118470.
Dalszy ciąg wygranych spraw4
dzić w kolekturze.

d7.ian.

szczan, tym razem w lepszym
stosunku 7:1.
Jedyny punkt dla gości zdobvł w wadze półciężkiej Trem
fiarz. który wypunktował Tajluna
Głowa.
Bardzo dobrze walczył naj·
Paweł wziął Lanuszkę na ręce, schował ją pod nieprzestarszy zawodnik Włókniarza\ ma~alny płaszcz, przytuiił d? piersi skostniałe z zimna ciał
Pawlicki. który wykazał do- ko 1 poszedł wprost przed siebie, nie zastanawiając ~ię nad
~konałą kóndycję, mimo ~we- tym, czy starczy mu sił do samej Końskiej Głowy. Opanogo dość .,podeszłego" wieku.
wało go takie zmęczenie, .że chwilami maleńka Lonuszka wyr

W

Ogólny wynik meczu tn:lO.

- Do Gornozawodzka - odparł szoter.
„Co się stało z Pietiuszą? - myślał Paweł. - Dlaczego
stary Roman poszedł do Przeklętej Kotliny? Może jego wyprawa ma coś wspólnego z zaginionym chodnikiem powietrznym? Trzeba jak najszybciej utorować drogę do wnętrza
kopalni i skończyć z tym wszystkim!... Zarazi Istnieje jakaś
łączność
między wypadkami na Przeklętej a chodnikiem
powietrznym, czy nie istnieje? Zdaje się, że zaczynam ma.iaczyć ... '
- Tutaj wysiadamy z Lonuszką - powiedział do szof~ra,
kiedy zza smug deszczu zaczęła się wyłaniać granitowa skała s~ojąca jakby na straży doliny, w której
leżała
Końska
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Mistrzostwa Polski

Waga ciężka:
Kwiatkowski
orzegral przez dyskwalifikację w
2 st. z Kubica.

Łódź-Gdańsk
go

szym trenerom do pr:z.eprowadzenia analiz i dyskusji, zmie
rzających do poprawienia sy·
tuacji w tej gałęzi sportu.
Kol~arz
był drużyną naj·
bardziej wyrównaną. Grały w
nim rutynowane zawodniczki z Pogorzelską, Kurcową i
Tomaszewską na czele. Trzeba jednocześnie podkreślić, że
· K 1 ·
k d
· ·
zespoł
o eJarza
on ycyJme
wytrzymał znacznie lepiej wal
kę, trwającą przez 5 dni, od
pozostałych
drużyn,
które
miały w swoich zespołach szereg słabo przygotowanych za·
wodniczek.

i·ingowego

--------------------------------------------

na macie 7:1

zakończyły była

łyżwiarskie

nr.

Go.ooo

zł

U RZUTU

padla

nA

:n.r

padła

na nr
'f
na nr.

padł.a

na nr.

pa<lła

na

padł.a

7130 R283 14728 16486 .21445

=·

302.50

65SR8 95652
Wy nana a.ooo zł padła na nr.
nr. 9202 1•701 185'38 26391 282!1-l
29408 32486 352R3 43%6 52256 53238
60464 109095 l 16781.
\Vy.~rana 2.000 zł
padła n.a nr.
nr. 1848 3686 3929 9648 13678 175.11
24661 44458 47789 57964 60195 62747
69382 72537 77022 Slll.11 83421 87459
93672 100973 103293 110067
Wygrar.a l ooo zł pad.ta na nr.
nr. 279 7248 8122 9418 9f8~ I 0784
13228 132J6 14703 lr.726 19935 22016
22331 2B788 30467 30720 31086 31767
32358 34103 !l7231 44220 4'jJ;;!) 52491
53631 56007 5~823 6-0113 60533 6247Z
66439 70363 71240 71873 74447 797'74
82281 84200 86694 90954 924H 99738
100920 1~1343 102914 10383-0 103921
1054!;8 108;86 1104;;2 119229 119754.
Wygrane ser:vjne. Wyirraną seryjną w w-ysokokl z. 60 otrzymu
je każdv numer losu kończący
sie na 7. ~.
O ile jednak n~ numer taki padła już
wvgrana w claenlenlu
II rzutu 6 Krajowej Loterii P :enlężnej numer ten wygranej serylne1 n •e otrzymuje.
Wygraną seryjną
otrzymuje w
tym wypadku następny nlew:vlosowan:v jeszcze wyższy numer
losu. Da,lszy clą,q wygranych spraw
dzić w kolekturze.

WTOREK, 24 LUTEGO
7.20 i 17.30 {L) .,z mikrofonem
przez m:asto i wieś". 7.3S (L) W1a
domości dla wsi. 7.50 Stan pogody. 7.55 Wiadom. pora·nne. 8.00 (Ł)
Muzyka rozr. 11.45 „Głos mają ko
biety". 12.04 Dziennik. 14.10 Dla
kl. IV - „Jak się Jagz.ka nauczył
poznawać południe
na zega.rze".
14.30 Dla kl. VII. 15.00 Fragm.
oper w. A. Mozarta. 15.09 Komu
nikat o stanie wód. 15.10 „Nad
ragiem" - odc. 1 powieści c. :M:.
Arconady. 15.30 Dla dzieci - „Wi
tia Maiejew w s7.kole i w domu".
16.00 „ Wszechnica Radiowa"
„Nauka o Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej" CI)
16.20 (L) „Pracujemy po nowemu" aud. dla kobiet w opr.
M. Maja. 16.3-0 (Ł) Niemiecka muz.
romant. 17.00 Wladom. popołudn.
17.20 (Łl Reportaż !!ter. 17.45 CL)
Pleśni masowe i mel<>dle ludowe.
18.0C (Ł) Łódz!t! t:v .<:odnik dźwie
".<.owy 18.30 Aud. ośw'&towa. Hl.40
Muzyka lt:d. w wyk. ork. rozg!.
bydg. 19.()5 Wiedeńskie dziewczę
ta - walc. 19.10 .. Wszechnica Rgdlowa"
„XIX Zjazd KPZR".
19.30 Muzyka 1 a1<tualnoścl. 20.00
Koncert symf. w wyk. W!elkleł
Ork Symf. 21 OO Dziennik. 21.:.J
Muz. rozr 21.50 Koncert chóru
roz.!lł. wrocł.
22.00 „ wszechnica
Radiow~" „z historii ml~dzy
"1arodowego ruchu robotnlczei:o

cego na stołku, Samotiosow pawie.dział: . .
.
- Wiesz co, ojcze leśny.„ .Jestes człowiekiem uśwladom10nym, partyjnym... Wynika z teg?• .że nie pow}nieneś rozsiewać paniki, lecz walczyć z głupum pogłoskami. A ty co? „.
Jegor Trofimowicz, który w brezentowym nieprzemakalnym płaszczu l wysokich gumowych butach wydawał się
jeszcze większy, niż był w istocie, milczał, pOsępnie wodząc
dokoła spojrzeniem; z całej I?05tawy tego czarnobrodego
olbrzyma bił niezachwiany, kamienny upór.
- Coś mi na to wygląda, że wszyscy wartownicy powariowali! - ze złością ciągnął Samotiosow.
Tylko jego
v okresie 1mnPr-ialinnu
22.20
jednego widzą
tylko on im w oczach stoi. Pomyśl sam. Gn
or!<' tan . 23 ~o Knn„ert soliw· ja.l<;i sposób Kosikow mógł go w nocy zobaczyć?
( s'.ów. 23 25 Muz. klas, :r.3.50 Ostat,- ·
!C. ~n.) n.e wla<!omoścJ..
1
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