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Nr 340 (1264)

HOn.orowe warty sta 11·nowsk1· e

Jak załoga PZPB Nr 1 obchodzić będzie dzień urodzin

·. T. o w ar z nsza JO' ZE.FA STALINA.
· Przewodnicząca Rady Zakłado-1
wej Nowej Tkalni, tow. Woźniako
wa. uważnie wpisuje na listę kilka
dziesiąt nazwisk. Skrzypi p10ro
na papierze. Siedząca obok t!;i'w.
Kruszyńska głośno odczytuje treść
leżącej przed nią rezolucji: „Kobie
ty zatrudnione w Nowej Tkalni w
PZPB Nr 1 zoh{'"'~ 'lzui:\ się z oka
zji 7.0-lecia urodzin Towarzysza

i

Prawd~" ·

IECH „Komsomolska Prawdou bę.
dzie werbuiącym dzwonem, który
budzi śpiących, zachęca maruderów
do dalszego marszu, niech chłos.zcze
biurokratyzm naszych insłyłucii, odkrywa braki w naszej pracy, podkre-

:!~ t;~sC:: ~:~~~~~~c~:!i~ła~:~:g: i
człowieka, nowych budowniczych _= =:~-

socializmu., nowego pokolenia młodzieży, które będzie gotowe zastąpić

=

Stalina pełnić wartę honorową w \nie na zajęcia przy warsztacie. .
z majst rem tow. Sękiem na cze·
słarQ gwardię bolszewicką.
dniach 19, 20, 21 hm".
.
- W?bec tego spotkamy się le.
.
.
. .
Nagle otwierają si ę drzwi 1 wszystkie przy krosnach poW s a li skł~dalm r?ZP<?częto. J~Z
(Józef Stalin. Dzieła. Tom XI, str. 78) ~
wchodzą dwie młode robotnice.
wiada z uśmiechem tow; !<:ru- przygot owama do w1.elk1ego swię ~I
li~
- Zapisałyście nas? Nie zapom szyńska, .gdyż i my z Wozn1ako- t~ .. Wszyscy pracowmcy b.ędą peł i ili lliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! llflł
ni ałyście? pytają, z ciekawoś- wą powzięłyśmy taką samą decy- nic wartę - sala musi więc wycią spoglądając na listę. Nie, nie zję. !">- lokal ~ekr~taria~u Ra?~ glądać .o~azale. Okna zostaną uzałaman'1e s1'ę
zapomniała.
Wśród 50 nazwisk przybierzemy p; ękn1 e kw1atam1 1 m y t e, sciany odkurzone, wnętr~e
partyjnych 1 bezpartyjnych r o - czerwie?ią.
Załatwi aj ąc spra~ b~d~ie pięki:ie przy~rane czerwie
botnic, które zobowiązały się peł przy biur kach, będziemy takze mą 1 chorąg1ewkam1.
sił zbrojnych Kuomintangu
•................................... nić wartę, widnieJ· ą również ich pełnić wartę honorową.
~
Cała załoJ?a
składalni p r zy j
stałym Jądzt•e
nazwiska.
* "
*
dzie ubrana odświętnie opoJutro posiedzenie
- N ie możemy się doczekać.
W wykończalni PZPB Nr 1 r o- wiada m a jster Sęk. W szys cy też
NOWY J ORK (PAP) _ - Prasa ame- wyc9faniem się Kuomintangu ze sta·
k.ied~ n3idejdzie .19-ty - odzywa bot n icy masowo zgłosili się do będ~ nadzwyc~a} p ilnie i sk~up~- rykai~ska ogłasza liczne doniesieni: łego lądu. chińskiego. Korespondenci
s1ę p ierwsza z mch, tow. Wolska. pełnienia war t s talinowskich. C a- Iatm e wypełniac s we obowiązki. z C?m .na temat o~tateczne!:!o zala donoszą, że ostatnia tymczasowa sie- Każdy będzie wiedział. że v1 ły zespół tow. W olszlegel w b ia- W ten s posób weźmiemy udział 1man~a .się. oporu wo1sk. Kuo~rntangu. dziba rządu kuomintangowskiego ·
t h 3 d
'ł k
· lk'~m sw1tęc1e,
• · ·
Domes1ema te traktują Jako fakt Czeng-Tu została już całkowicie o•
Handlu W ew nętrznego
c1ągud byc . h D:i na~z .w:fSl e:,
na łej składalni, obsługa pralnicy w wie
ob chdodkzo~ym bądź
dokonany, bądź mający nastą- puszczona przez Kuomintang.
sze . o re. e: ~c1 posw1ęc1my ucz- pod kierownictwem tow. Kopki, przez ca ą p~s ępową 1u .~, osc.
i Spóldzie lczo.ści
pić w najbliższym czasie - przenie·
Chit'lska Armia Ludowa dotarła ju~
Tak rob otmcy „Jedynki p rzy- sienie sie rządu kuomintangowskiego do granicy Indochin. Zorganizowany:
W AI<SZA WA (PAP) - Kc,ncela-- czemu W1elk1ego Wodza klasy ro dwa zespoły d rukarskie, dwie obb
o
tniczej,
Towarzysza
S
t
alina
sługi
s
u
szarek
ramowych
p
od
kie
gotowują
się
d
o
obchodu
70
roczna
Formozę.
opór sił zbrojnych Kuomintangu na
ria Sejmu Ustawodawczego zawiadad odaje tow. Miłosz.
runkiem Chojeckiego i Strumiń- nicy urodzin Towarzy sza Józefa
Zdani.em korespondentów amery- stałym lądzie można uważać za ' skoń
mia, że posiedzenie Sejmowej Komi N a dchodza dwi e inst ruktorki sk iego, cała składalnia kolorowa Stalina.
kańskich, jest to równoznaczne z czo ny.
sji Handlu Wewnętrzneg·o i Spółdziel tkack~e, tow: tow. Lisiecka i Cieczosc1 odbędzie się w poniedziałek, ślakowa. W śród żywej rozmow y
dnia 12 grudnia br. o godz. 10 w s ali opowi adają, jak wyobraźają s obie
D_o mu Poselskiego przy uL Wie jskiej pełnien i e warty stalinows kiej.
Nr ł.
Ubiorą tego dnia białe bluzecz
ki. Pi ęknie będą wyglądać przypięte do n ich czerwone kokardki.
Przy krosnach, n a k tóry ch n ie
Przemysł węglowy
może b yć śladu kurzu, zatknie si ę
wykonał
chorągiewki. Takie będą for m y
z ewn ętrzne warty s tal inowskiej.
L e cz najważniejsze będzi e to, że
czona orderem „Sztandaru Pracy",
\ V pięknie udekorowanej sali „Melodramu" w gmachu ORZZ rozzania III Plenum KC PZPR winny
Warszawa (PAP) 10 gru- w ciągu tych dni pracować będą
poc;;zęly się wczoraj dwudniowt! obrady 1I Wojewódzkiej Kon.(eren·
tow. Józefa Ulkowska - przodowniznal eźć pełne zastosowanie w co•
ca odznaczona orderem „37. tandar
c:ji Związkó w Zawodowych. W Konforenc.ji wz ięło ud z iał 234 deledziennej
praktyce związkowej .
dnia rano przemvsl wę n ajl epiej , n ajwy d ajniej, j ak tylko
Pr~cy" i tow. Bolesława Wasiak gatów z Lodzi i wo je·NMztwa łód zkiego.
umiały.
Czujność w walce klasowej musi
glowy W'Ykonał tr-z'Yletni będą
ORZZ.
być również przestrzegana i na
- A my odzywaj ą się inObrady zagaił tow. Krzywai1ski - tow. Aleksander Burski - członek
Przemówieuie powitalne w imieniu
terenie Związków Zawodowych.
plan wydobycia.
struktorki - prócz naszej pracy prZPwodniczący ORZZ.
KC PZPR, wiceprzewodniczący CRZZ, PZPR, SD, SP i ZSL wygłosi ł tow.
życzę Wam, w imieniu demopoświęcimy. po 4 godzin y dzienZa stołt'm prezydialnym zasiedli: tow.
\Vładysław Dworakowski Vvładvsław Dworakowski,
który o. k ratycznych stronnictw polity czczłonek KC PZPR, I sekretarz WK świadczył m. in. :
nych powodzenia - zakończył
i ŁK PZPR, tow. Władysław Brzeziń„Obecna konferencja winna o·
swe przemówienie tow. Dworakowski.
ski - Zgierz, tow. Vvładysław Fili-'
cenić pracę dotychczasowego k iepiak - ORZZ, Leon Furmań<>ki rownictwa i w wyniku tej o ceny
W imieniu zorganizowanych mas
racjonalizator pracy z Pabianic, Zygn akreślić wskazania na przyszłość. chłop skich powitał Konferencję tow.
wunt Garliński - Związek MetalowRola i zadania Związków Zawodo· Głowacki,
przedstawiciel Związku
ców, tow. Gradahi - ORZZ, tow.
wych w odróżnieniu od zadań, Samopomocy Chłopski ej, k tóry podZygmunt Koper - Związek Włókktóre stały przed ruchem związko- kreślił znaczenie sojuszu robotniczo·
niarzy - Łódź, t ow. Stanisła·N Le·
wym przed wojną, zmierzaj ą dziś chłopskiego.
WARSZAWA (PAP). - Do War- k tórego losie brak jakich kolwiek
Aresztowano cały zarząd Związ- chowicz _ Piotrków, tow. Mic.hałdo umocnienia władzy politycznej
W
imieniu Zarządu Miejskiego
szawy nadeszły z Francji whdomo-1 wiadomości. Aresztowani zo.;;t'illi ir;- ku Młodzieży Polskiej w Paryżu w kiewicz _ ZMP, tow. Antoni Napieklasy robotniczej, do stworzenia
ści o dalszych aresztowaniach, prze spektorzy: Obła.mski ze StMsSbl1r- składzie ob. ob. S treng, Roubo oraz ralski _ ORZZ, tow dr Leon Niti:cki
zrębów nowego lud owego y.ań· Konferencję powitał tow. Bugajski wiceprezydent miasta, a w imieniu
prowadzanych przez policję fran- ga, Szulc z Ales, Golis z Lyauu, Wa B aumann.
_ zw. Prac. Służby Zdrowia, tow.
s twa.
cuską wśród zamieszkałyt.:h tam chow iak z Lille i Piotrowski z PaW dniu 10 bm. policja francuska Mieczysław Przybył - wiceprz~wodZadania, które stoją przed nami młodzieży ZMP-owskiej powitał KonPolaków.
ryża. Aresztowani zostali ::i~·zez I?O- przeprowadziła rewizje w mieszka- r:iczący Zarz. Gł. Zw. Włókn„ tow.
- mówił dalej tow, Dworakowski ferencję tow. Michałkiewicz.
2 4 listopada a r esztowany został licję ~rancusk.ą nauczyciele: G l in- niach urzędników K onsulat u R. P . Kornelia Stankiewiczowa - Brz~ziny,
- nowa rola Związków Zawodo(Ciąg d al.;;zy n a str. 2)
działacz emigracyjny Sieh n K o- k owsk1 z Turing - Wendet, A ui;u - - Nowaka, Małeckiej, Bam.sia i tow. Helena Skrzypkowska - przo- 1 wych - nakładają ,vielkie ohowalski, który pozostaje nadal w wię stl'.n ze ~~~a~burg~, Czudek z Pa- Wyżgało - podc2:aS ich nieobecnoś- dcwnica pracy, tow. Franciszka Retwiązki na aktyw związil'.'lwy.
.
1 llich zieniu.
Przedoskarżyła
kilku dniami
policja. r yza i Bilmsk1 z Lille.
I ci.
przodownica pracy , odznaNie ulega wątpliwości, że wska. ~·
:,,__ , ~
. _
francuska.
go o z3bicie
__
kogoś, kogo nigdy nie wid ział i to
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Sejmowej Komisji

Uchwały
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Ili Plenum znajdą zastosowanie

w codziennej praktqce zftliązkowei
Przebieg obrad Wojewódzkiej Konferencji ORZZ

plon trzyletni

·················~

Nowe prowokacje

władz

francuskich

Szkolnictwo polskie we Francii - ofiarą
brutalnej napaści policji Mocha
I

••••••••••••••••••••••••••••H•••••l

:·t:;:;;~~;~:;;:~;:;; Banda
działacze

OPO -

Piechociński i

Bie

szp·1eao·
n•6 w 1· prowokatora· w-•
n 0•· U
1

1
la Kl'I
z nagrod ami

~tr.·~i~::=~i::~~: zwerbowanych przez wywiad imperialistów i ich pachołka Tito
!i;;~~::~~~?':~ SOFIA(P!!~ił~~i.~~~;,.l'~~~!i~d,;~~~!!~ź~- ł~~~~~~, ~.~!!?~~~,J,~h,-~,~R~""" -:·"·~~~~~!~!::~,
patrz str. 6

tknęła szkolnictw o p olsk ie we Frc;n g u

cz,vartkowego posiedzenia Sądu
Naj wyższego, rozp atruj11cego sprawę
Trajczn Kostowa i j ego wspólników
- konty nuowano przesłuchanie oskar
żonego Chr istowa ,

cji. Wiadomo, że w dniu 10 bm. a re
s ztowani zostali wszyscy polscy inspektorzy szkolni w całej I<'rancji,
ii wyjątkiem inspektora z T~1luzy, o
to:ioc>O<Yl:J~.:iooocxux>t7:'""".„..,.._..,..>:l000000< 000 0 „„ cooooc>oo00eruolC..........,10< '>0'lOC<lOOOOl>oaccooa-·

K OM U N I KAT
W związku z ';0 rocznicl! urodzin genialnego Wodza Proletariatu,
niestrudzodego Bojownika o tnvały pokój i wolność narodów, Wielkiego
. Pr""J·aci'ela narodu polskie.!!:o, Józefa Stalina odhęd" się w dniu 11.12 Lr.
·
-,
·~
o godz. 10 rano clla słuchaczy kursów p artyjnych, wykładY, n . 1• „Ży•
cie i działalność Tow. Stalina" wg następuj11cego planu:
. Dz. Górna
Kino Rekord (Rzgowska 2) i:cf. t ow. por. Jasiński;
„ Górna Prawa ,„ Wolność (Napiórkowskiego 16) ref. tow. mgr.

„ Górna Lena

„
„
„

Jaśkowicz;

Roma (Rzgowska 54) ref. t ow. por. Sokół;
„ Śródmieście
Polonia (Piotrkowska 67) ref. tow. \Kuciński ;
„ Sródm. Lęwa
Bałtyk (Narutowicza 20) ref. tow. dyr. Bcrler;
, _ śródm. ·Prawa ,, Przedwiośnit· (Żeromskiego 76) ref. tow. dyr.
n
Szaniawski;
1
,, Staromiejska „ Włókniarz (Próchnika 16) ref. tow. c1yr. Auerhach;
Bałut:y:
„ Zachęta (Zgierska 26) ref. tow, Bala - Ł-ka
Szk. Part.
~ ,Widzew
„ Wisła (Daszyńskiego l) ref. tow. dyr. :::iwek
C. Szk. Zw. Zew,
„ Ruda
l)
f
d
s· k
„ .Wi sła (Dasz"ńskiego
,
re · 1ow, · yr. nvc ·
C. Szk. Zw. Zaw,
„ Fabryczna
„ Stylowy (Kilińskiego 123) ref. tow. Kier'. Gah.
Part. Starski.
Po wykładzie przewidziany. jest film ....... Karły uczestnictwa wydaj:i odnofoe KomitetY. Dzielnicowe.
·
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wił Ch1·istow -

Dymitrowa.~
Ge ~rgi Dymitrow podkreślił, że
Bułgaria znajduje się w ch wili obecnej w ciężkiej sytuacji i potrzebuje
wszechstronnej pomocy gospodarczej
i politycznej Związku Radzieckie~o.
Związek Radziecki może okazać Bułgarii olbrzYmią pomoc oraz, że tak~
olbrzymią i bezinteresowną pomoc
Związek Radziecki będzie nam okazywał również w przyszłości. Zaznaczył on, że żaden i nny kraj nie mógłby okazać Bułgarii tak bezinteresownej pomocy.
Rokcwania rozpoczęły się po przybyciu do Moskwy bułgarskiego ministra hi; ndlu Neikowa oraz członków
delegacji: Iwana Stefanowa, Bory;;ia
Simowa i innych.
Stefanow po przyjeździe oświadczył n, i, że w myśl umowy z Kosto·
·•
tk
b
wem 1r..us1my uczyrnc wszys o,
y
hamov,ać i utrudniać przebieg rok owań. Rokowania posuwały się opornie, ujawniały się trudności, które
myśmy wywolywali.
W h m momencie rokowań nastąpiła faterwencja Georgi Dymitrowa,
który zlikwidował ''l'rogą linię, jaką
przepnm adzaliśm y w stosu nku do
Związl<U Radzieckiego.
Zwi~zek Radziecki, nie chcąc pozostawić Bułgarii bez towarów, polecił
Ministerst w u H a ndlu Zagra.: 1i.;2n.~go
i innym władzom kompetentnym, by
2: góry przekazywał y w drodze zalicz
ki t owarv do Bułgarii. ,
- ·-

I

mnio z;
który odpowiadał berna i izażądał, b ym poinformował
ści~nnYch. z. zakład.ów p~zemysłoobu stronom, a le był bardziej korzyst go o ilości, asortymencie, jakości i
wych, Ligi Kobiet, mstytucji
ny dla Bułga1·ii.
cen.'.ich towarów. Dosta1·czylem mu
i s:>:kół!
Po powrocie do Bułgarii - zeznaje tych Ir.formacji.
We wtorek, dnia
. XII. rb„
13 świetlicy
dalej Christow - udałem się do KoNa początku 1947 roku przybyli do
gr.dz.
l
S-ej,
w
lokalu
0
stowa, by mu zameldować o przebie- Moskwy wraz z delegacją handlową
,Książka" przy ul. Piotrkowskiej
gu ro irnwań.
Petrowski oraz ówczesny minister I SG, odbędzie s ir zebra nie wszystKostow - zeznaje dalej oskarżony handlu Ordan Bożyłow. P etrows:d f kich redakt:>rów gazetek ścien
C_hristow - począł mówić o sytuacji oświaclczył, że Kostow polecił mu pro
nych. Sprawy waż:ie _ prosimy
międz:;. narodowej. Podkreślił on po - wadz ić wrogą działalność przez nicliczne przybycie.
0
nownie, że przeciwieństwa między dopuszczenie przy pomocy r ozmaiZwia. zktem Radzieckim a A n,,.
„lo·Ame- ktych
, pretekstów do pomyślnego zaGlosu Redakcja.
Robot ·
"
r ykanami pogłębiają się coraz bar- -onczenia rokowań.
"
mczego
dziej ~ że musimy bardziej zdecydo(Ciąg d alszy na str. 2)
_ „ .„.„...„„.•.•••••„ .••„ . -......
wanie zmierzać do oderwania Bułgar ii od Zwil!zku Radzieckiego. Przyrzekłem Kostowowi,
że
poświęcę
wszYs tkie wysiłki tej sprawie.

udałem si ę do Geo:;:g i układ r.andlowy,

/I

..„.... .I.

„„.„„-z:;~·i;;·k·i;„·:;·i;s·;;ki

':r ajczo Kostow organizator
akcji szpiegowskiej
Kostow polecił mi, by m po powro„j„ C:.-. 1\Ioskwy nawiązał kontakt z

o wykonaniu plonów ·produkcji

---::r·- --

WPB wykonało olan roczny

. Dnia 9 grudnia 1949 r. o godz. 15-ej - załoga WPB \V Ło
radca ł1 andlowym Ju gosławii, WiktodZI, ~ykonała przedterminowo plan roczny, (na 21 dni przed
r em Zlberna i współpracował z nim.
te~m~em planowany m, na 6 dni - przed terminem zoboW r><•czątku 1946 r. w Moskwie 0 w1ą:-an).
skar;,·'.lr,y skomunikował s i ę z Ziber n ą, który za żądał od niego inform.1----~---cji " r ozwoju bułgarskq-radzieckich
Zjedno.czone
Zakłady Przemysłu
stosur.ków gospodarczych.
lieor g i Dymitrow - zeznaje oskar.
Iiapeluszniczego
.
żon~' - ~ledził uważnie przebirg ro- 1
Dnia 10 gru dnia br. o godzinie 12,00 Z j ednoczone Zakłady
kowoń i. pr zez swą inte1:wencję przyPrzemysłu Kapeluszniczego, Oddział A W'-' konały plan roczny
czymł S•':! do s t worzenia rzeczowej
5 d ·
d
'
"
przyją:mej i zdrowej atmosf ery
,
na
n 1 prze terminem,
. P o zakończeniu roko-wań ~ zeznaje _'!_• ~••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••ą••~••m•••••••••••••••••••••
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!ee~~~!!!!!!~~i !1n~r~.~~ Przyjmowanie.
kandydatów.
na
członków
Partii
h
B.
O
wo KC
0

Rady Związków Zawodowych
:t.akońc::enie

, • tł
w S'\'Ie
e llC wał

wysłać

Na
obrad uczestnicy lll Pienum CRZZ postanowili
do
Wnech:i:wiq:i:kowej Centralnej Radr, Zw. Zawoclowycf, dep~ą następujqcej

sre§ci:

Drodey Townrzysze!
Obradujące w dniu 6 - 7 grudnia pod znakiem zaostrzenia czuJności rewolucyjnej i ulepszenia stylu t>racy ir;wiqzkowej - Plenum Centralu<:j Rudy Związ
ków Zawodowych w Polsce śle Wllln, Towarzysze, hraterskie i serdeczne polldrowienia.
W toku swych prac Plenum stale miało przed oczyma ·wskazania i nauki
Wielkiego Nauczyciela i Wodza narodów ZSRR i międzynarodowej kla~y robotniezej - Towarzysza Józefa Stulina. Dzięki naukom i wskazaniom Towamsza Stalina, gcniuluego kontynuatora dzieła Wielkiego Lenina, Związek Radriecltl stal się niezwyciężoną twierdzą pokoju i postępu oraz wspaniałym wz-0ren1 państwa aocjali&tycznego dla naazej klasy robotniczej, budującej ofiarnie
JOCjalizm.•
Dsień 21 grudnia, dzień 70-leeia urodzin Towarzy52a StaUna, klasa robotałcza Polski święcić hędme wspólnie z narodami radzieckimi. W przededniu
tego nowego wspólnego iwię111 Plenum CRZZ akłada Towarzybzowi Stalinowi
naj~erdeczniejsze życzenia najlepw.ego zdrowia oraz dług.ich lat ~ycia i pracy
dla !Wycii'5kiej budowy kontunizmu w ZSRR, dla dobra międzynarodowej klasy
robotniczej oraz budownictwa eocjalistycznego w Polsce i innych krajach deimokrucji ludowej.
Polskie masy pracuj11cc pomne &Q, jak " ·iele naród polski zawdzięcza To!Wllnyszowi Stalinowi. Dzięki Jego genialnej polityce oraz w wyniku zwycię
etwa nad hitleryzmem odzyHkaliilmy niepodległość i wkroczyliśmy na drogę do
•ocjalizmu.
,
Dla uczczenia dnia urodzin Towarzysza Stalina załogi naszych fabryk, kopa](, i hut podejmują masowo i spontanicznie zobowią7.ania produkcyjne, zwięk
szenia wydajności pracy, polepszenia jakości produkcji, pomnożenia oszczędno
ści, spot~gowania sił Polski Ludowej wiernej &ojuszniczki wielkiego Związ
ku Radzieckiego.
.Sluhujemy z okazji 70 rocznicy urodzin Towarzysza Stalina wzmóc mobil!?ację klasy robotuiczcj i inwlig1~11cji ~ ogółu mas pracujących w Polsce do
pnyśpieszenia budowy zręh1iw socjulizmu w naszym kruju i do powiększenia
nuszego wkładu w walkę o pokój, przeciw podżegaczom wojennym, o jedność
1uregów robotniczych i przeciw prawicowo-socjulislyczttym rozhij11czom i titow~kiej klice szpiegów i morderców, o wolność i socjalizm, kierufoc !ię w tej
1valce zas:id4.llli mark%izmu-leninizmu, kierując się w:tliazaniami Wielkiego
Stuli na..
Towarzysz JózeE Stalin niech nam żyje!

Ustanowiony statutem stai kandydacki ma zasadnicze znaczenie
dla Partii. Okres kandyd'J·.vania,
trwający zasadniczo rok, który w
wyjątkowych wypadkach na po:l~
stawie uchwały Podstawow.?j Orga
n izacji Pa1·tyjnej może być skrócony do 6 miesięcy, to okres , w k~órym organjzacja partyjna moro
wszechs~rennie poznać poziom uświadomlenia, walory etyczne, społeczne, stosunek ao pracy 'llawodoM
wej i partyjnej kandyda.ta. Staż
kandydacki posiada rów!1ocześnie
wielkie znaczenie dla kan·:lv'.iata.
Pozwala mu na zapaznanie się z
pracą Partii, na przyswojenie i>Odstawowych ;r.asad
program'>wYCh
Partil, na gruntowne zapoznanie się
ze statutem Partii,
cę

W bieżącym miesiącu, w rocznl-

historycznego Kon~re~u Zjednoczeniowego, kończy się dla 100 tys,
ltandydatów statutowy okres stażu
kandydarudego. Podstawowe Ori::anizacje Partyjne dokonaj ą ocen:t
pracy ltandydatów z okresu ich stażu kandydackiego i zdecydu.ią o ich
ewentualnym przyjęciu na c-złon
ków.
Przesunięcie kandydata "la "7.tonka jest doniosłym aktem iar6w110
dla orr;an!zocjl partyJnej, lak i clla
nowoprEyjętcgo członlta. ·rotcż nal e ży p ami ęta ć:,
może

być

że przesunięcie

traktowane

nlo

mechanicz-

n ie, jako wypełn i enie fornBlnośc : .
Przed tak:m stawianiem .;.prawy
przes trzega Listopadowe
Plenum
KC, przes t rzegają uchwały Bjura
Organi7.acyjnc.i(o, przestrzega Statut nasze j Partii. W żadnym wypadku nie mogą mieć miejsca wypadki padcjmowania przez Podsta-

a

tura

wowe Org anizac je uchwał o przyję-1
ciu na członków „hurtem", bez
gruntownego roz;pa tr zen ia. ka:.!:4cj
kandydatury z osobna. Należy p~mięta~. ł.e Partia nasza, która jest
bojowym, awangardowym adclzlaIem kląsy rGbotnlczej, IJC~wlnna
przyjmować w swe szeregi Jedynie
lud11l najbardziej ofia.rntch i t>noM
<lu.fących. Członkowie Partii, \VJ>Mwadzający kandydata na ~'lłonka,
winni sobie '!dawać sprawę z teru,
kogo polooają Pa.ttił.
Ale nie tylko oni. Okres stażu·
kandydackiego był sprawdzianem
postawy 1 pracy kandydata. Znają
go wszyacy towarzysze z Po<lstaw0Wej Organizacji Partyjnej. Totat
wszyscy biorą odpowiedzialność za
wprowadzenie w szereirl Partii nowego członka.
Dotychczas przyjmowaJy nowych
członków do Partii organizacje oddziałowe. Plenum Listopado ,ve wska
zało, że odd.zh lowe organizacje par
tyjne popełniały .szereg błędów. Blę
dy te wyrażały się m. in. w braku
czujności, w faktach kum Jtcrstw'l,
liberalizmu wobec nowoprzyjętyc~1.
Ułatwiało to przenikanie •b szere·
gów partyjnych elementów 0bc~· ch.
Skrupala~ne przestrzeganie uchwały Biura
OrganlzacyJne"o, która
mó"1i, iż przyjmowanie kandYdaia
na członka winno odbywać 5ię na
zebraniu Pod~tawowe.I or.Janizac.11
Partyjnej (more być r..a olW<lr t ym),
po uprzednh1t zasJi;gnlęciu opinii
organfaacji oddziałowej, na terenie
kMrej kamlydat praccwał, urhroni
Pntlstawcwe Organi2acj~ l'lrtyJne
od 11cch01mrgo l lC'łtkarn~·~1111•go :><>d·
3ęcla decyzji,
Zakończeni.e stażu kandydackiego ńasuwa jeszcze jedno zagadnie-

Banda szp·eg ·w i prowokatorów

zwerbowanych przez wywiad imperialistów i ich pachołka Ti to

I

usiłowała rozbić przyjaźń łączącą Bułgarię
"'
(!Dokończenie ze str. 1)
•
ł rzoaczywiście, rokowania przeciągrtełY się. Lecz Związek Radziecki w
drodze żaliczki wysłał nam z góry
towa.ry i nasz przemysł, a. w szczeg6lności przemysł włókienniczy, uratowanv został przed kryzysem i za1tojem.
Wówczas zeznaje Chrlstow odwietlził mnie znów Ziberna i poradził, byś~Y. byli „bardziej twardzi

i

Ne~lew~ Kaz~ndzijew ~ Sławow
.,,ypowi~zieli się o ?-"ra1czo K'?"
stowie, l~~o o <;złow!eku, z ktorym znalezh wspolny Język; OK'!·
st~wie wielu przemYsłowcow ~~o:
wił~: „Gdyby wszyscy komurusc1
byh tacy, jak Trajczo Kosto~, to
~zy~y • ~rzemysłowcy ~~ali by
się rown1ez komm~:istam1 • (Na
sall słychać ogólny smlech).

Szkodnictwo
gospodarcze

nieustęphw1".

Mimo wszystko zeznaje dalej
Christ.ow _ układ handlowy bardzo
korr.yst.ny dla Bułgarii, został w 1947
roku podpisan:v.
Prokutator Dimczcw: - Układ t e11
podpisano jednak z wielkim opóźnieniem 1
Chtistow: _
Tak jest, ~ gdyby
ZwiązE>k Radziecki znow~t n~e przi:kazał r.am w drod~e z:ihczk1 t owarów, to go>;podnrka nas):a zn~la~ła
b1 się w bardzo trudnym połozenm.
Nnszą W!'ogn. dzlałnlno!ć kontynuowalidmy w Ul4.8 roku, w w~·niku czego 110kowenia handlowe mied ~y ZSRR
a Bu! garią znowu się przPciągeJ y.
Wówczas p1·zybyla do .Moskwy delegac5a rządowa z; Georgi Dy mitrowem na czele. Dzięki jego intcrwen·
cji, rokowania handlowe zakończyły
się bardzo szybko i pomyślnie dla
Bułgarii.

W marcu 1949 roku - oi;wiadczył
dalej n1?kariony - wezwany zostal:em
do Sofii. Po przybyciu skontaktowałem sit z Trajczo Kostowem. W cza sje spotkania. Trajci:o Kostow był
i,;rzygnębiony i ponury. Opowiedział
ml, ża Biuro Polityczne KC BPK zna
wszystkie jego przestępstwa.
Końrząc swe zeznania, oskarŻGlly
Borys Christow przyznał się do ter:ro,
.a."'
- :ro~tał wciągnięty do szpiegowskiej
I zdradzieckiej grupy prze"' wroga
.
T ra j
~!odu b u ł garsk1ego czo K o•wwa.
•
•
•
SOFIA (PAP) Na piątkowym
rannym
posiedzeniu
Sąd
... ł
k' . R
bl'k' L dNajwyższy
DU gars ie3
epu l t u owej, rozpatrujący sprawę Trajczo Kostowa
i jego wspólników, przystąpił do prze
słuchania oskarżonego Iwana Gewrenowa, byłego dyrektora Zjednoczenia
Przemysłu Gumowego,
Gewrenow
przyznnł się całkowicie do winy.

Gewrenow
• zamaSk
Ó
OWany Wr g
klasy robotniczej
Bulgarii

Następnie Sąd przeszedł do przesłuchania oskarźonego Błagoja Had.ii
Panzowa, byłego radcy ambasady jugosłow12ńskiej w Sofii. Oskarżony
przyznał się do winy.

H d ••
p
a ZI . aDZOW
t1towsk1 dywersant
M
d 1·
W
ace On I
•

Po ulrnńczeniu uniwersytetu w Belgi:adz1e i po odbyciu prywatnej praktyki adwokackiej - zeznaje HadAf~
Panzow - wróciłem w 1941 rok-u do
S'koplje, gdzie przebywałem nickgalnie i b1·ałem udział w walce pulltycznej Macedończyków.
W O'VYlh czasie do Skopljc poczęli
przybywać Judzie 'fito, którzy zamie·
rzali opanować Macedońską Partię
Komum5tyczną, czyli, jak ją. WÓWCZi!lil
nazywano „Komitet Kre!!Owy".
W:iród przybyłych ii;najdowali się
D1·ugan PnwłowiC'z i Ł11zar Kolisze V·
ski kVirzy nat ychmiust podjęli watkę
przl'ciwko 6wczesm•mu sel,retarzowi
„Komit<'tu Kre:śowego", Meoodcm·u
S·rnt.arowowi.
Po wyjeździe Szntarowa, Mac~oń~ka Parti:i l\omunislyczna zapełniala sit; zwoleńnlkami ustroju burluazyjno - l>apitalistycznego, żywiącymi nastroje antyradzieckie,
W l943 r. - zeznaje oskarżony do Skoplje przyb~ł r.ełnomocnik Tito,
Swietozar Wukmnnowicz, a poprzcdnio pod koniec 1942 r. do SkoplJe
przyjechał Dobriwoj Radosławlewfoz,
obecny minister finansów JugosławH.
Po ich przybyciu nastroje proangielskie wśród osobi stości oficjalnych nabrały jEoszcze wyraźniejszego charakteru. Ludzie, otaczający Wukmanowicza, poczęli otwarcie występow'lć
e A l'"
na rz cz ng 11•

Stefano\V zlecił oskarżonemu werbowanie nowych ucze1Jtników spisku.
Gewrenow wciągnął Kazandżijewa i
Michała Gerasimowa, pracujących w
Ministerstwie Przemysłu.
Gewrenow przyznał, że wskutek
szkodnictwu, jnkie uprawiał w przemyśle ~umowym, fabryka „Baldsz"
wyprodukowała o 850 tys , par obuwia
i o 9 t ysięcy kompletów opon ~:tmochodow)eh mniej, niż przewidywał
plan. To !lamo diialo się również w
innych fabrykach gumowYch.
Jes ienią 1947 roku, na zarządzenie
Cyryla Sla~vowa, os km•:i.onr rozesła ł
do p~·zcdsiębiorstw przemyslowych
fonuulal'Ze, które należało wypełni:!
sr.czeg ólow;nni danymi o ich siedzibie, m 0cy encr getyczr.ej i przekr oju
produkcyjnym. Informacje te Gewrenow wręezył Sławowowi, któr~· z lco·
lei przekazał je wywiadowi angielskiemu.
Po nacjonalizacji przemysłu
zeznał Gewrenow _ zamknąłem niektóre rentowf\e fabryki, a pozostawiłem ,,,. ruchu nierentowne zakłady.
Na moje zarządzenie przeprowa.d zono rozbiórkę urządzeń zakładów prze
mysłowych, znaJ·du1'ącYch się w do-brym stanie. Gdy Tra1"czo Kosto;v
dowiedział się o tym
stwierdza
1944 r
UZ Wiosną
Gewren:rf': - wyraził się z wielkim
zadowoleniem o tych aktach szkod·
te órz i wi łokaJe
nictwa.
Anglosasów zdradzali
W lipcu 1948 roku - zeznaje Geb d
I k
.....,.enow
_ Stefan"""' os'wi'adczył mi',
OSWO O zicie S ą
.,..
v"
że oczekiwane jest obalenie rządu
Armię Radziecką
Dymitrowa i utworzenie nowego rządu z Trajczo Kostowem na czele.
Na wiosnę 1944 r. - ciągnie HaStefanow _
wyjaśnia oskarżouy dźi-Panzow - przybyliśmy do szta_ dąiył do następujących celów:
bu generalnego ,.Tempo" który !Zna j
dowal Eię we wsi Stajowce, nad r zoobalenie Tządu Georgi Dymitro- ką Pczinzia. Uderzyła nns tam od rawa; utworzenie nowego rządu z zu oberność angielskiej m i11;ji wojsk'.J·
Traj ~zo Kostowem na czele, zer- wej w skład1.ie : major, porucznik i
wanie ze Związkiem Radzieckim sierżant w mundurach ang1eli wprowadzenie nowego kursu .PO- skich.
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z ZSRR

znajdował się Tito. Tamże znajdowali się przedstawiciele rządu tymczasowego i Narodowego Komitetu WyM
zwolet.ia Jugosławii - Dzilas, Rankowicz i inni.
.Kiedy Armia Radziecka prze-

·

PZPR

•

r~an1zacy1ne~

nie, które s tanie przed PodstJ.WOwY c:r:ebnośd

OT1anlzacjl

partyjnych.

mi Organizacjami Party jny:ni. Co W takich wypadkach powinien Kouczynić z 1ymi kandydatt>.mi, któ- milet Partyj n y lub egzekn~ywa

rzy w okresie st~u kandyd'lcklego Podstawowe j Organizacji Part y jnej
nic wywi~z)"Wali się z obowi;\zków zgłosić zgodnie ze statutem odpopracy przewidzianych statutem. nie wicdni wniose-k do r0Q1Pałrzenla
wykazywaJ..i dostaiecznej aktywno- prze~ PGdstawową Organizację Pa.r•
ści w pracy partyjnej, W ;tosunka tyjną.
do tych kandydatów uchwała Biura
Cofniecie na. kandydata nie lesł
Organizacyj nego postanawia: „Je- karą.
ono znaczenie wycbowawślł kandydat pomimo upływu cltre- cze, jcs1 ono WYrazem troskt o posu kandydowania, nie odpowiada %iom pra cy partyjnej i pozlcm'l
wymaganiom, stawianym przy prze- ~złonka PartU. Przesunięcie uhmka
noszeniu na członka, l{Gmit~t (lub na kanclyt1ata ma na celu wzmoźe
egzekutywa) Podstawowej Organi- nie aldywnoścl 1ych, którzy ocł1t·
zacji powinny rozpatrzyć sprawę i gają się w pracy partyjnej, wzmoc•
w zależności od oceny kandydata ni zwartość sze1·egów, wpłynie na
przyjąć decyzję o przedłuie:1lu sta- podniesienie kierowniczej T'Oll Par~u kandydackiego lub żglttslć do tit, jako czołowego odd:tiiału klllłl)'
Podstawowej Organizacji Partyjnej rc.hotnlczej.
wniosek o usunięcie".
Zarówno przyjęcie kandyd:ita na
Listopadowe Plenum KC, doko- członka, jak równieź przesunięcie
nując analizy stanu organincyjne- członka do kategorii kandyda~ów
go Partii, zwróciło uwag;; r:i fakt, winno być wszecltstronnlc iJ':ZeMaiż w wielu ośrodkach
ori:mlzacje li:rnwanP. pr:iez egzekutywę rocstaM
partyjne na skutek nicprze,;trzega- wcwt-.1 Orgimizacji Partyjn~j. jak
nla. statutowych zasad Partii p rzyj- ~ównic>ż przez agólnC' zcbranfo er.łon
mowały w szeregi Par tii wl ~kszq ków rodstawowcj Organlzncji Parczęść zalogl. Tak np. w Za t ;:ądz ie łyjn~J.
Miejskim we Wrocławiu orga niza,.P:u-tia Jest ror.umem. hon1Jte11'1 I
cja partyjna liczy przes7.ło 'jO pr 1c. sumieniem
!tlasy robolnlcs~j" ogółu pracowników, a w m ająt ku
głcsi deJ. l •~rac>ja Ideowa nal!Zl!j Pal'PGR Błocko powiat Wolsztyn woj. Hi.
Takle !)ojmowar.ic Partii ;est
poznańsk ie na
55 pracown:!1/1w ·wią/.ąc e
dla wszyst kkh jej czlo1153 to członkowie P artii. T ego roki1w. W szer~gac h Partii wioni .się
dza ju organizacje part)'j ne o nie· zna! ;";~e prwdująr:v r abotnicy, ma ło
norma lnym t·ozWoju llri:bowy m z oi ś rerlnl arclnl chłopi, pr~ odującc
i;t:lły rozw odnione i rozti>t)ioue w
music, co sp r1yiało obniżeniu kh jeiincstki z szi'rC[;'ÓW int~ligencJi
p01;il)Dlll ideolog"i'r·znc·go, aktywn ośct tccl•airmc j i twórczej.
T ymi wska.znniami winny się kicIJolit~·rrncj ora;~ ich ztir.ln:i~•ci mobili:'.acyjnej. Zatra.ciły cne l)aral<- rowai~ organizacje partyjne prz:v
kanclydat•}W
na
ter przodująceg o oddz!a!u jakim przyjmGwaniu
winna być organh:a rja partyjna w c1.łouków Partii.
T . P.
swGlm ukl;idzlć 11racy.
Aieby ulep31yć pracę orga ni7.acji
partyjnych, których aktyw ność i
po;z.iom pracy osla'oione są na~
mierną liczebnością, :nhuo Organizacyjne 2obowlązafo „Itomlt~ty Wo
jewódzkie, Powiatowe lub 1\1\ejskle
do wydelegowania Komisji, l•t6rych
zacfanlem będzie IP<l'IDÓC J{omitetowł Partyjnemu, ewentualnie
egzekutywie Podstawawej Organi'Zadi
BUKARESZT (PAP).-Agencja Elefw dokładnym zapoznaniu się z teri Ellada donosi, że w dniu 9 bill.
wszystkim,i c~łonka.mi danet <>rgani rozpoczął się strajk pracowników zaza.cji celem us!alenla, którty z nich kładów użyteczności publicznej, tele·
wskutek swego niedojrzałe~o sto- fonów oraz banków w Atenach i w
sunku do pracy partyjnej, do :1racy Pireusie. Ogółem strajkuje ponad 70
zawodowej, niedostatecznego pozio- tysięcy pracowników.
mu uświadomienia politycznc~o. nie
Strajkujący oświadczają, że nie po.
dostatecznego udziału w <;zltole1tiu wrócą do pracy, dopóki ich ządania
partyjnym, kwalifikują się nie na. w sprawie podwyżki płac nie będą uczłonków, a na kandydatów P~rtii". wzglQdnione p rzez pracodawców.
Biuro Organizacyjne pr zewidu je
48-godzirme strajki ostrzegawcze to
również wypadki przenoszenia cdon botnlków, domagających się podwyi:ków w poczet kandydatów w orga- ki plac, odbyły się także w Saloninizacjach, gdzie nie wystc:11uJc z.ja„ kach, Patrasie, Larissie, Volos otaa
wisko nienormalnego rmwoj.u Ii- I na wyspie Chios,

Ma

w wolce o byt
70 tys. pracujqcych
straiku1·e w Grecji

kroczyła granfoę Jugosławii, w
sztabie Tito zapanowały przyguęhienie i panika. Wydano ąatychmiast rozkaz o wyjeździe do Iugosławii; .
•
.
We wrzesnm 1947 r. zostałem m:anowan~ radcą ambasady jugosławiańsidej w Sofii. Powiedziano mi,
że prócz służb1 dyplotuatycznej mam
zajmować się w Bułgarii działalno~ią wY\\·iadowczą. W Z}\·lą zku z tym
otrzymałem niezbędne instrukcje.
Ułat wieniem w mojej d;iiałalności
,
wywiadowczej _ powiedziano mi _
WARSZAWA (PAP). Premie1 \
b~dzie. fakt, że w Solii znajduje l4ię
"' charakterze ambasadora .Ju:;o'lła• Cyrankiewicz. otrzymał następującą
wii Cicmil, będilrY fnktyrznie nefein depeszę :
tvywiadu jugo.;t 0 ,, ialiskiego,
Pan JOZEF CYRANIHEWICZ
P odczas moJej pracy w ambaeaPrł!1es Rady Ministrów
dzie .iugosłowiuńskiej w Sofii wid;-;iaWars z awa
łem z różnych dokumentów, że przy.
.Rad jestem nadesłać Panu, Panie
Tródcy z Bt•lgrndu i Skoplje zajmo-Premierze, najgorętsze podzięko
""ali :df działalnośtią wywiadowc<l.J
wania za serdeczne li:yczenia, jak
i propagandową juz od 1945 roku, narównież za głęboką sympatię, jaką
tychmi:ist po wYzwolenin Macedonii
Pan wyraził dla narodu albańskie·
i Jugcsła'' ii.
go z okazji święta narodowego
(Dalszy ciąg zeznań oskarżonyrh
Albańskiej Republiki Ludowej.
wspólni~ów Kostowa - podamy w
Wielka I szczera przyjaźń istniejutrzejszym numerze „Głosu ".
jąca pomiędzy narodem albańskim

Prezes Rady Ministrów Albanii

En11er

Hodża

do Premiera Józefa Cyrankiewicza
I narodem polskim, kroczącym
ztlecydowanle w obo:z:ie poko!u,
na czele którego stoi Zwl!lzek Radzit?ckl, jest niewzruszona.
Przyjafn ta
coraz bardtieJ
wzma cniać się będzie
w naszej
wspólnej walce o pokój, demokrację i socjalizm
przeciwko zaborczym planom imperialistów 1 1clll
agentów.
Generał broni
ENVER HODŻA
Prezes Rady Ministrów
ł mińister spraw zagranicznych
Albańskiej Republiki LudoweJ
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kadr, przyrzeka1·ą zadan·.a
O0 kOnCzen
'
ie ze Sf r. 1 nowych
wypełni·c·.
N as t
·
kł d ł
· ·
I
ępme s a a Y zyczen a pomyślnych obrad przybyłe na salę delegacje.
Delegacja młodzieży szkół ~rednich złożyła wiątankę kwiatów, a jeden z uczniów wygłosił krótkie p rzemówienie, w którym dał wyraz zrozu
mienia p rzez młodzież, ile trudu i starań ponoszą robotnicy oraz intdigen·
cja pracująca w umożliwieniu jej
nauki. Rozumiejąc doniosłość dążącego na nich obowiązku dostarczenia

p d
0

nOCiSlc.iem Opinii

Komi·

te mand<t lową, wniosków I rezolucji
oraz skrutacyjną, po czym zabral: _głos
Tow. H
k s
••r1
·cząn".y
nek
cnry
osnowskl
w
imieniu
" ·ccprzc•vocln1
• tow.
'· CRZZ, c•ło·
~
d 1 gacj1'
ł 1 z kl d '
·
St 1 KC
PZPR,
Burski,
k tóry vł"gło1
ee
za og a a ow im. " rze •
czyka",
przybyłej wprost od warszta sił obszerny referat na temat zadań
tów wezwał delegatów, aby do no· Związków Zawodow ych. (Tekst refe·
wych władz ORZZ wybrali ludzi, któ rn tu publiku jemy na str. 3).
rzy porad zą sob"ie z zadam. am1,. stojąPo f
• t
B k.
K f
cymi przed nimi.
i e erac1e ow. urs ·icgo on &o
rencję
powitała delegacja chłopów,
W imieniu delegacji robotników bu zrzeszonych w Związku Samopomocy
dowlanych przemawiał znany przo- Chłopskiej z pow. opoczyńskiego. w
d0wnik pracy tow. Franciszek Hadry- imieniu jej przemówił tow. Łopatowsiak.
k
Następnie wybrano komisJ·e : matki, 5 i zo pewniając 0 dążeniach mas pra
cujących W.>i do budowy pod klerownictwem kla!y robotni~fun.dam('n tów socjalizmu w naszym
kraju.

publiczne/•

Ana11··•· .•

•• ,.,... w B""nn

lityczneA'O z orientacją na kra je
sztabie generalnym „Tempo"
s~rze
Fr~
Konferencję powitała również dekapitalistyczne - Anglię i Amc- traktowano oficerów angielskich z du
Cl
5
CRI ~" .
ę
legatj<1 załogi PZPP Nr 1. Przemawiarykę.
żym
r espektem, a przediitawiclele
•
k
·
Oskarżony Gewre now był wielkim
B l
k" . p
„
K
.
. protestuJą przeciw O ameryk(Jńskim metodom jąca w jej imieniu tow. Gorka doprzemysłowcem. Łączy g o od dawna' Prokurator Dirnczew : - Co powieu gars ·ieJ
nrtn
omunis tyczneJ
nios~a o wykonaniu zobowiązań :rnło.
" z osk arzonym
.
I wanem Ste dział o i::karżon emu St efanow w zwi:.1- r, .,,Jordanka
Czankowa, Błagoj lwaremiłitar"itac,·i
Niemiec Zad1odnkb
C.Ji i pod.i<:ciu nowych, ffiilJ·>lrvch
na
zna3omosc
: RaJ· Iwa n _ znajdowali się
w
"
-.~,
0
•p) J
fanowem
C"<.'111 llC'lczcn:e rocznicv
urodzin To(p·'1
1
BERLIN
." '
St f
k
k u z zachovrnniem s i ę Trajczo Kosto- ca lkuw~tej iw lacji. Tnk zarz•dzi!
,
.
ak
dohosi
agen
i::ticjownny
przez
Amerykan.Jw.
Wy••
.
lipcu 1946 r.
c a now za omu.
.
. . \' ~ k
.
. •D"
. d
ki
,
w~uy~.za .>'La1F1a.
nikownł Gewr enowi 0 i stnieniu o~rod
na iilenum KC l na po31edzemac.1 ''u manowicz.
r1a 1 ' ..., na posie zen1u wyso eh i.o wiad te:n bow:em odi.lit się szcl·o:,:,n
\ V ąndzlr::ch popołudniowych wyk& szpir:gowskiego i opowiedział o je- Biur a P olitycznego, jak również "'
W iipcu 19-11 tob1 d11 sztabu Wuk· ł mi>arzy mo::anLw zachodnich w Bonn echem w pras!e zachodnio-niem:e- stui:hali c!elc'.)aci sjirnwozdań z dziago celach i zadaniach.
sprawie j ego nat>aśei na Georgi D y- manow1r.za prz~ by ł a również amer,v- w cly:.1:.:u11ji nad s prirn ą, utworzenia ckiej i wśród militarystów n iąu,c,- łJlnośd Okręgowej Rady Związków
St_e.f onow zakomuni_k,ował. mi - ze.- mitrowa k to' r·e poci·ągnęły za 500•ą lmńsk,1 misja wo.J„ko·.va, złoiona z 2 niemie cko _ urnhodnich o·'cl~i"ło·w 1 . b
. .
b
ł
Zawodowych; po czym delegacje
'
'
• 1. 1 s.~rM111
i '
t a. ••
· d y 1>rzyu „ „
c n c ' oraz s11me wz urzy francu- przodo' "ni!_,o·,.,
pracy
z PZPDz. i'rl1, T.
znaJe Gewrenow - iz wciąga mme
.
of 1t'el'ow
!1..1e
• ·
·
do spisku n a polecenie Trajczo Ko- pogorszenie się stanu zdr owia Geor- h:;li A merykanie _ partyzanci cor az woj1.kowyl'l1, ujawniły się po\\•a.żnc ską i angielską op!ni11 publiczną.
Duracza, PZPW Nr 3 i PZPW Nr 4
stowa. Z Kostowem spotkałem się po gi Dymitrow, J?
częście~ zaczęli dopytywać się gen~- r ótnice .zda.ń.
Przyczyną sporu stały się również przeklzały Konferencji pozdrowiEmia
raz pierwszy w listopa dzie 1944 roOskarżony Gewrenow: Stefa- rala „Tempo", dlnc;;ego nie ma misji
Wysoc~· komisa rze angielski i fran rokowania ministra obrony USA _ od załóg tyci~ fab~yk I za~omunikoJQi,. ki,~dy r azem zł członkami zK
arządu now powiedział: „Byłoby lepiej, gdy radzieckiej?
cuaki energicznie protestowali prze- Jt?hnsona i s zefa poiączony,eh szta. ~:l~z~nf:b~o~~~~~Ymauc~d~f:JttJ:a~yl~
Rlfłz ...-u przexnys owe w azan.
W s ierpniu 1944 r oku - oświad- chvko m etodom amerykańskich władz bów generalnych - Bradley a z gc- I sza Stalina
1
ałijewem, N.ed
ebolewem i CJll'Ylem Sła. ,by ,,Georgi Dyzmtrow umarł .zwol- cza oskar:Gony - udałem się na roa- okupaC"J·ny"'h - spra-1·e re-1'lltat"· n ł · h·t1
ki ·
H ld
ł Wieczorem delegaci. udali sio do
'ł
11: ·
•
•
_ ....
d •--1 - - -.&_, --..ii.~
am~ 1 erows m1 . a ere1.n
Wowem odWJ ~em go vr .ut.llm1tec1e
liL!. nae o
Av.11 e .......-uci:w'lenia kaz sztabu generalnego na _..,.,pę zacji Niemiec. Szc:te„ólnie cwtr~j kry- i era
G d
1k
d
"
~nl!l}'m ~
-·:.}~~~·
\ ~is, cio kwater:r irłówncli. w k't"óref t.Yce ,a.octclado n1'ia'4 A~eoautr& sau er1ane11 oraz z po s iu z raJ· sali ,,Ogniska", g dzie przygotowa.nQ
tł - ł~!ne:'~.~m Anderse~
_ ~ nich_WJts teny art.xstl',CZ~~ · , , >łł
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miłością

dla "lielkiego Przyjaciela Polski
Dalsze masowe
na

cześć

zobowiązania załóg
ska zorganizowała ponadto
zespół jakościowy.
Robotnicy z zapałem
zobowiązania.
dejmują

1

sami poKażdy

chce . w jakiś sposób dać wyraz
swym uczuciom dla Towarzysza
Stalina.

•

*

*

zobO\vląza- nać

oddziałów

zało-

phin w lH procentach.
wiedniq rczo1ucjq. .Jednak ju.i: od
postanaRi wszystkich
wielu dn: \Vykonuje
nia. zgłoszone do sekretariatu or- wiają zwiększyć o 25 milionów te
ganizacji podstawowej przez po- i:rorocznv plan oszczędnościov..-y
szczególne oddziały. Towarzysze 0raz dołożyć wszelkich !'itarail. bv
przysz.li na zebran1e już z rzeczo urzedterminowo W)'konać plan 6wyml wynikami swych zobowią- letni. Nie brak też zobowiazań
zań. Oddział farbiarni postanowił ind,vVl·iduaJnych tkaczy, młodzie
ufarbować ~ tym miesiącu po- ży ZMP. koła Ligi Kobiet. Kobie
ty, zatrudnione w cerowni pluszo
nad plan 5.000 I-g czesanki.
- Ufarbowaliśmy już LOOO kg we.f i dywanowej, pelnić będą w
- oświadczają z dumą farbiarze. ciągu 3 dni honorową wartę stali
.
~
•
.•
Oddział c!.:esalni wyprodukuje nowską.
dodatkowo do dnia 21 bm. 25.000
W PZPDz Nr ~ ucłiwalono .zokg. czesanki.
- Mam,,.. -4u..: dot-- pona·d bowiązania dopiero w dniu 6-go
bł.i
. . b"
ł
d .
VW„
J ~ •
.•
10.000 kg :- od~ywa się załoga gru Ima, a ~a oga JUiz z iera o
ty Pon swego wysi ku. Postanoczesalni.
Brygacla remontowa, %e zna- '"'.iono ~o~ankiz?wać 3 zespoły
pierwS2eJ Ja osci - zespoły te
nym racjonalizatorem tow. Bara• obecnie pracują, dając wysokobuem na czele, .zmontuje ze złO" gatunkową produ~cję. Dwa zespo
ły stebnowaczek także już zosta·
mu nową przewijarkę.
Wystarczy pójść do wydziału ły zorganizowane. Brygada re· t
kł
remontu 1• :robac:.:vć, J·ak pracu.1'e mo L
zains a 1oprz~'Tze • a
n .owa
_,
d k ·· 10
' d
· włą
cała brygada, aby przPkonać się, wać 1
. •
'CJ\
u
pro
o
czy~
.
że maszyna z pewnością b~dzie maszyn szwaln:czych - a kazdy,
g otowa na czas.
z'"'
nr1dz'1,
do sz.waln1',
kto "'e1'dz1'e
~
"
"
4 nowiutkie maszyny ptacuj4
* •
- Uczcimv 70 roc;mic~ uro- sprawnie, . przysparzając nowych
dzin Towarzysza Stalina szyb- wartoś9i. Załoga zobowiązała sie
.
dodatkowo
wytworzvć
k t 12 000
szym wykonaniem naszych f1ztuk bieli v
zn. • --: a se r~ arz or„
planów produkcyjnych, uspra ' .
wnieniem. naszej produkcji, ganiza.C]l zap~w111a nas. ~c do 21
pokcnanfom piętrzących slę grudn:a moze uzyska się nawet
pisze korl!spon· więcej.
trudności nasze
Przekroezyliśmy
dent 7: PZPB Nr 5, tow. Kacohl!iadczają.
zobowlązania _
perśki _ nasza tk<iln;a wykonam towarz'.·sze z PZPDz Nr
na plan grudniowy do dnia 21
2
· Prócz tego, co zarleklarowa
bm. i da ponad plan dziesiątki
maji.ter Błac~owicz
liśmy,
tysi~cy metrów tkanin. Odzmontuje ze złomu 2 maszyny
dział „\:Viskoza" Działu Cheoczkarko,ve. Majster Bugajski
m ;cznego zakończy także plan
mie"i~czny do dnia 21 bm„ w.v
konując dodatkowo dwie ilo-

,

ś ·d

, Powstają nowe
życiorysu

\V dniu ·w czorajszym w Fabryce Nr 2 \tYC1rszawskich Za
k/Cldów Budowy Maszyn odzebranie orga111zc1·
było się
cyjne nowoutwor70neqo kół·
ka studiowania życiorysu Towarzysza Józefa Stalina.
12·lu aktywistów orga111::acji podstawowej PZPR postanowiło pójść w ślady orqani2rtcji partyjnej przy PZPR Nr
4 i ulworzye,; kurs studiowania życia, pracy i walki Wiel
kiego Przywódcy międzyna
rodowego proletariatu TowaNa zebraniu
rzysza Stalina.
prganizacyjnym kółka omówiono znaczenie tego życ1ory
su jako nieodzownego wstępu
do atudJowania teorii lT'arksiz
i . hi.slnrii
mu • leninizmu

-iW..~lP.l

01~ WJkreśl~ll\Q or."

*

wszystkich zakładów
chcą, aby ich deklaracje z okazji
70 rocznicy urodzin Towarzysza

Stalina zamieszczono w gazecie.
Pragną, aby wszyscy wiedzieli,
że i oni zaliczają s~ do tych
milionowych rzesz ludzi we wszy

I

stkich krajach, dla których dzień
21 grudnia będzie dniem wielkie· ........„ •._.„.„.„•••••-•••••••••-•••-••••••••••••••••-••••••••n••••••••••••••••••
go ~\Vięta.

•

Z

kółka

Towarzysza Słolina

~a~:c:J;;,•/"'"dy
Towmz) sze
wykłady będą

funkcjono-

postanowil1, że
się

n1~e

s'c1·s'le1·

c czu1·nos'c'
"l"ITzmo'
1'l

Pierwszy wykład postanowiono zorganfzować w dniu
16 bm. W najbliższych dniach
towarzysze zajmq się zaopa•
trzeniem wszystkich uczestni·
.hów kółka. w książki z żyĆio·
rysem

$taJin.a.

'.l'owarzysza

'Józela

zw1ąz

pow1·ązac'
·

I

referatu tow. Aleksandra Burskiego, wiceprzewodniczqcego
WYQ

ł

K f
OSZOnegO na On erencii

Na wstępie awero ob!lł:ernego, 1Vllikliwego ref~ratu pozdrowił tow.
Aleksander Bunki w imieaiu Centralnej Rady Zwi11zków Zawodo-

człowiek

niestety, nic brak.
!uchPr:tt:'.ni
·sł papierniczy

potrzebuje
różneqo rodzaju lilców technicznych,
których pewne gatunki byly dotychczas iruporlow<rne. Zj111lnocwnie Prze
mvsłu Artykułów I Tkonin Tecbnkznyc:h postawiło sobie j ko bo_iowe za
cilltiiE>, Vi\'1w11vanie tyd1 włeśnie ga·
tuuków. J~dnak „tac:howcv" z CZPP
z górr przel.:reślali ws;wlkie tego rodzaju z•m1!ert.enla, utrz7 mujqc, że to
się nie udct, 'ie doLyrhn:as tego nie
robiliśmv. 7.e tylko ni<'licwe fabryki
na świerif' potrnlią to w konać, więc
skąd niby my do tdkic:h wyżyn„.
Ale ludzie z ZPAiTT potrafią być
i urzeci:ywbtnić SWe Zdnliary

llJJCłrc:i

\

Tak jest i tak być musi! Może to
nawet temu lub owemu nie podoba, ale obecnie nie decyduje już
u nas sama maszyna. Maszyna 5):>eł·
się

nia dziś rolę taką, jaką spełniać po·

winna; o jej pracy i >vynil:ach rnzstrzyga człov;iek, dla którego nie ma
·w zasadzie prze--;zkód nie do pokonania.

,,zz,

· dZ kiei
WOieWÓ

-LW zmv..;

j

QRZZ

W

Łod

zł

dorobek związków zawoda,.
wych na odcinku kulturalno-oświatOlt
wym i sportu, stwierdzając, że pok&
tuje tu jeszcze wiele niedocilłgnieć ł
błędów. Nie zwalczyliśmy tet do ko~
ca różnych przejawów biurokra.tys;.
mu, który spowodował, źe łódz~
ORZZ między innymi nie wykorzji.
stała · w pełni wszystkich przyznanycb
jej miejsc na wczasach i nie zdołała
rozprowudzić funduszów, przeznaczonych na pomoc dla robotników, pra~
do budowy d1nących przystąpić
siebie domków jednorodzinnych.
Cl&SOW)'

Droga do realizacji

wielkich zadań
ffWOallCyjaą CZU DOLKO
Tow. Burski omówił 11 kolei ·zagadMóvrca szeroko uwzględnił zada·
nienie wzmożenia czujności wobec nia, s~ojące przed organizacjami
wroga klasowego, p:rzyporoinając hi- zwiąkowymi na odcinku produkcyj.
storyczne uchwały -III Plenum KC nym i oszczędnościowym, podkreśla

0

„„ ••• „ ...„„.._.„•••••H••••••••

CD

walce z wYzyskiem bpitalistycznyni
i umacniać je!lzcze bardziej, stale i
~tematycznie. nasze 11zeregi, by wykorzenie do reszty wszelkie przejawy socjaldemokratyzmu ~ oportunizmu, wykrywać i zwalCUlć nieubłaga
nie wroga klasowego. Nasz!ł w11p6ł
pracęzezwiązkatni !Ulwodowynli kra
j&w demokracji ludowej - winno ce'chować dążenie do 'Wltmiłl.nY doświad
czeń, a przede wszystkim korzystanie z bog-atej skarbnicr doświadczeń
radzied.ich związków zawodowych.
w.

koweeo

s1·'pa°' z masami·

mu pomoc materlalmi ł moralnt w

wych zebranych delegatów, a u ieh pośrednietwem WBzystkich robotnikó"' ~ Łodzi i wojewóclztwa.
...........'D'D Odji
__„
- Od chisiejszej KWJ.Lerenc - uchwały m Plenum K'\.i U l & powiedział t()w. BUl'&ki - klasa re>- byte przed kilkU dniami Plenum
botnicza Łodzi i wojew6ditwa ócz&- CRZZ, opierając >S-ię na historycznych
kuje głębokiego przełomu w cało- uChwałach III Plenum. KC PZPR
kształcie pracy ORZZ, a szczególnie oraz wytycznych, zawartych w rezo-:
zbliżenia władz związkowych do mali!I lucji Biura Informacyjnego Partii.
i nawiązania z nimi ściślejszego kon- Komunistyeznych i Robotniczych, dokonało pełnej ·analizy swej pracy.
taktu.
Ni• nale2y wątpić, te Kon!~n;encja Walka 'W obroaie pokofu
nie zawiadzie pbltładanych w niej
h4- za::wodo„......,..,,,·
ł
d
p
nad~1"e1·. ,;A \V r~~z-'eJ·, krytycznej
„„ ..rzc ca ym. ruc """
„ ...... -""
~"
u
i saro-ckrytycznej dy kusji spehli nu ~wiecie a rowniet i prz~ polskidziś
stoją.
zawodowymi
związ~1mi
mi
akuzbrojr.nia
!.wo1·e bojo\1·e :zadanie
ty-n
"' " „ 1· 11ze1·ok1'ch nia.~ wielkie z.agadJilenl.a - OBRONY FO
" ...._,... '1ąz'o•rero
pracuj:}l'Ych w skutttzną htoń czuj- KOJU I W ALKI Z PODŻEGACZAnośl'i 1c,rolue!jnej w wnlce o budo\...-- !'IH WO.JEN ·y~lf. •·alki o jedność
. kla.'iy robotnkzej i walki ze zdradzie.:
nk~wo socja~1styt_r.~e-. w Polsce.
n~6w1ł ką kliką titowskich mordei:ców.
K~nfen•ncJn <lz.1~1CJ~Za Trzeba $twierdzić - mówił tow.
daleJ tow. Burski - odbywa się w
Bur ·ki - że choć na odcinku walmomcnc~e. kiedy masy pracujące Pol
ki ,, pok6.i niamy znaczne osiqgki podejmują. e:ntuzja!'ltycznic zobonięcia, to jednakie do dzHt nfo
wiązania dla uczczenia 7t.Jcleria uroprze.1nwiaję. ~eszcze dostnteczne.i
dzin 'fowarzysz11 Stalina i oddania
dzialalności StHłe Komitety Obroń
hołdu wielkiemu kontynuatorowi dzie
ców Pokoju. powołane do życia w
ła tc:nma, Wodzowi mięrlzynarod1Jnaszyrh zaklaclach pracy.
wego prolf'tariatu -- Wil.'lkiemu StaW d7ir.dziuie pogłębienia jedno;ci
linowi.
DruP:;m ważnym wy<lll1'zeniem dla kl11,;y robotniC':i:ej ''" , kali mi~dzynapolskiej \kla~y robotnio.e,i, a wi~c rodowej mu:imy zarie;nić tia,;ze koni dla zwinzków zawod<owyeh, a szcze- takty z. ruchem zawodowym w krag-ólnie dlu aktywu zwhp;kowego są jia·h kapit•11ist) eznych, zapewniając
•u+•uuu+uu•uuuu.-....

l.,L

Mus.imy dokon::ić przedotychczasowej
naszej
J.lOstawic i wzmóc do maksimum rewolucyjną czujność każdego aktywisty :r.wi~zkowego i. wychow!lć w tej
czujności masy związkowe. Jlil'!t to
tym bardziej l\onieczne, gdyż stoimy
PZPR. łomu

w

nie spełniają jeszcze swej rnli
związkowe, powołane do życia
przez II Kongres Związków Zawodowych. Poważne zadania stoją tu w
dziedzinie wymiany doświudcze{1 inię
dzy przodownikami pracy. Łódzka
ORZZ nie przejawiła dotychczas \V
tym zakresie żadnej poważniejszej
jąc, że

grupy

w ouhc:rn realizacji wielkich zadań
Planu Sze:foioletniego. Z zags.dni-~- inicjatywy.
Warunkiem wykonania "ielkich
niem wzmożenia czujności wiąże si\'

konieczność masowego . zkolenia ak-

zadań, stojących przed ruchem 7:1•
'lrndowym ~ zakoi1czył swój referat tow. Burski - jest powiąza
nie wszystkich ogniw zwii;zkowych z masami, wyŻ'iZY, leJJny
niż dotychczM styl pracy zwią:r.
kowej, wszechstronne stosowanie
krytyki i samokrytyki, czujnosc
wobec wszelkich jawnyrh i zama.
skowanyclt wrogów, kontrola podejmowanych uchwał.

ty'rn zwi;,;zkowcgo, zwla5zcza aktywtt hedniego wobec nowych zadań,
jakie ;.t.an:~ urzed ratlami zakładow~-mi v; najbliższe.i przyi;z!ości. Za-

daniu te

polegać będą na wi~ks:1cj

uiż' tlotychcza!l roli rad zakładowych

lu funduszów
w zakresie
o
czujnoeci<\0nieu,,;Łannej
i naTor.cizia
cjalnych
wykonanie Phnu Sze~cioletniego.
z kolei omówit tow. Burski dotych-

w PZPB Nr. 16
Wystawa
•

W myśł zobowiąZCJń, jakl.e załoga
nasza podjęła dla. uczcz~nia. 111-Jeci•
urlXlzin Towarzysz.a Józefa. Sta.Una,
śwf{ltlica nasw e.organizowala i l?~
tworzyła w dniu wczorajszym wY.dorobek ! o.sią,
rlawę. obr:r.zując~
Radzieckiego na
Związku
gnięcll\
podstawie książek, wykresów :t fo-

d ń tografii.
C ł 1k . 1 1
' sw ul omy swyc:11 7 a a 1
' 2 owe
tego, że pracuje
Wystawa ta
dla siebie i dla podobnych sobie luZw1ązku
dzi prucy, i dlatc•no stać go na to. cze
człowiek, świadomy

I

•

prz~dstawia

zdobywe
Radzieckiego
• wszystkich dziedzinach źycia polif,,
b
y przekre. lił wszi:lkic teorntyczne
\:·yliszenia i :--'Ynikające z {ych wy- tycznego, gospodarczego i kulturalelll·P.m.
hczen truclnosc1.
nego. Nic więc dziwnego, że załoga

•

„.„. ••

\

r;~:: ;~;;'.;:ją .i~·y :·~o;;:w~: Wp.rOW3dZ3iiiY"W"żYCi'B'UChW3łYilfP"ienum·Kc
rilc rnwJ..owany, rrdyż o laki wła 7.ostdl wvprodukowany

~nie chodziło,

odbywać i

raz w tygodnhz po (łOdz111ac/1
pracy, prc yczcm na każdym
wykladzie referowany b~d:: e
i dyskutowany kolejny fragment z życiorysu Towarzysza Stalina. Prelegcn1ami kół
ka będq najbardziej uświado
d?mieni czlonkow1e orgC!niw
c11 podstawowej.

a

111

Czołobitność wobec wyrobów zagranicznych nie iest uzasadniona

+ni

studiowania

•

botnicy

Nie maszyna rozstrzyga, lecz

/\/·ro pewnej części nas1.e90 spo·
łeczrństwa. wci~ż JeszC7e pokutuje
,,.
e>warzys-1;a Stalina i Związku Ra błędne mniemdme, ze nasza technika,
cłż;eekiego uchwalono l'ezolucję, nc1~;rc moi:liwości w niektórych dzie:
ppłną wyrezów mlloścj i czci dla '.lzrncich qospodarczych nie dorównu:liiezlomnego vVodza klasy robot- Jil zagranicy.
. foina _ostal~cznie wybaczyć takle
!j.iczej. Najlepszym jednak wyrauczuć, _jakie żywią dla Towa !w.1erdzenie laik.om, ale gorzej jest,
~zy.i;za · Stalina robotnicy „Jedyn- 1esli podobne poglądy głos7ą ludzie,
10.", podobni·e J'ak 1.. J'nnych za.kła stojący na kierowniczych stanowi„_________1 _ _ _ _ _ _sk_a_c_h_w_n_a_s_z..'..y_m_:_p:_:r_::z.=,em=.y.:_ś.:_:Je::_,_ _::a:._::ta-

~

*

o 54

przekre s· 1amy bł ę dne ob11· cze na· a

raac:r~~~d~~z?:J~~~h.w odd?.iaW PZPJG N'r 1 zg.romadziła się
~a uroczysty-m zebraniu cała .za. a. Wśród okt·zyków na eześć

swych członków

NaI•pII J•s·zeza daDl.aaktywu

„ ....„„..........-••••uueuu•

wi poświęcą niPdzielę 18 hm.

Koło ZMP

liczbę

Bez przerwy napływają dalsze
dziesiątki nowych rezolucji, Jiz PZP.TG stów, uchwał, zobo'W'iązań. RO""

II

*

powiększy

Ligi.

osoby,

Nasz korespondent
go przed terminem, W)·daj niej pracują brygacly remontowe,
Nr 8, tow. Bocheński przysłał
aby dnprowadzić do całko witego porządku park maszyno- nam długą listę zobo ·iązań. Trudno wszystkie zamieścić. Podaje·
wy. {/ważniej i czujniej pochyla.ią się nad sw;-.·mi warsztatami robotnicy. którzy post& n owili do dnia 21-go grudnia
my więc najważniejsze.
Wyniki
Z\VIĘKSZ\·C i ULEPSZYĆ S\VĄ PRODUKCJĘ.
Przędzalnia w okresie od 1 d0
21 bm. wykona ponad plan 10 tytych starań są już widocz nc. Dzie1'i 21 grudnia, dzień b~
po\vita Czerwona
sięcy kg przędzy, tkalnia 13.000
dący świętem całej postępowej ludzkości
Lódź wielkimi osiągnięcia mi,
metrów tkanin, wykońc;zalnia 45
tysięcy metrów gotowej tkaniny.
Załoga ·„Wełnianej Piątki" do- dów przemysłowych, są zobow.ią·
I,iga Kobiet zorganizuje ~_pl
pie:ro nieda\•mo urząch:iła zebr-i- znnia produkcyjne. Oto załoga
ni~. na klórym uchwalono oc1po- tkaln; postanawia w bm. wyko-

sznurka snopowiązałkoweści
go. Nasi pracownicy urnyslo-

Staliąa
ko sfJudiujące życiorys Towarzysza StaLina oraz włączy
do swych szeregów wszystkie
kobiety, jeszcze nie należące do

wyremontuje salę produkcyjną w szwalni, a tow. Kolczyń

Profesor X idzie ulicą i mruc::y: psiakość, kw by pomyślał? Wrsze-z domu zupełnie zdrowy, a tu rnptem - kuleję„. Oczywiście, pro•
fesor X nie okulul, tyllw 110 prostu nie zauważył, i:i jed11q nogq kroczy po
krawęd;ri chodnika, a drugq posuiai się po skraju jezdni.
Tak vowiada jedna :i: licznvch anegdoi, k!óre - 1ue wiedzieć dl.ac:ego
....:.Upatn;yly sobie %a wzór ludzi, od.:naczajqcych się roztargnicfli:em i. niernoogq - ·wylqcmie profesorów. Całkiem niesłusznie. Są ludzie bardziej
nieuważni od owego profesora, który parasol polożyl do lóżha. Ot, weź
my np. veimego dyploma,ę: kotuula amerykańskiego w Mukdenie. ]ego
,,nieuwaga" bije najfantasiyc::niejsze szczyty wszelkich „roztargnień": w
listopadzie 1949 r. je..ęzcze 11ie spostrzegł,. że w Chinach ::aszly kolosalne,
rewolucyjne zmiany. że szlag trafił C::ang-Kai-Szeka, a ltfukden oddauvia
przestał być owdq kolonialnq, gdzie „biały" (t.zw. biel Ku-Klux- l(lanu) jest
pan.em i u:wdcq, a „żółty" jego pokom)7n niewolnikiem..
Pan kons11J. tego ws.::yst1:iego 11ie zauważył i - niewątpliwie tv wyniku
ro::iargnieni-.i - poczql soliie z grupą chińskich robot11ilc6w, wykonujących
prace tragarsk.ie dla mukdeńslciego konsula - jal: za najlepszych k110mi11tangowsko-cr.a11gkai.,zeko"·skich c:asó~: 1cyzyskal ich ciężki} pracę, a
kiedy uvoinnieli się o zupl<itę (co :a be=c::eluość!), napadł na nich brutal·
nie :;;e S1t·ymi pomoC11ikami ·konsularnymi, pobił ich i ciężko voranil.„
Oczyici~cie, mukdeń.,ki sąd ludou:y pr:ywo/,ał do pr::ytomności ro%trzepanego dyplomatę. Bandyci konsulami zosuili skazani, u obecnie - otrzy•
mali 1t·e:wanie tlo sJXlkowania mamaek i "-'Yia:du w ciągu 48 godzin z
u.olnych i 11ic11z11ających wy:;yslm i. 11cisk11 Chin Ludowych.
Wcale nie:::l>· spopób 11a „roztargnienie" peunych dyplom.atów. Po podobllci terapii - na pewno zac:11ą barcl.ziej na przy$:::lość - mooiać.
E. Tam
dłem

fabrycznych

ToH'arzgsza .Józe#a

Szybkimi krokami zbliża się DZIEŃ 21-go GRUDNIA.
:W łódzkich fabrykach, podobnie jak w całej Polsce i na
~ałym świecie wrą ożywione „rzygotowania. Odbywają się
7;·)brania, na których załogi i poszczególni robotnicy zobowią
zują się zwiększonym wysiłkiem dla dobra Polski J„udowej
uczcie DONIOSŁ..'\ ROCZNICĘ 70-I.ECIA URODZIN TOJó;ZEFA STALINA. Wszędzie tam, gdzie
WARZYSZA
a do akcji tej przystąpiły prapodjęto już zobowtązania zabrano się z zapałem do wypełwie wszystkie fabryki nienrQ przyrzeczeń. Ze zd wojcnym wysiłkiem wykonują
załogi plan produkcyjny z a miesiąc ~rudzień, aby ukończyć

zau"\Vażyle••

Nie

Należy rozwinąć współa:awodnictwo w przemyśle
wełnianym

dostarczony do fabryki papieni.

W·. m_,yśl uchwal III Plcnu. m KC
Zalo:::ono go na maszvnc; i uzyskak z
no pierwszy pdpier, który okazał się z
''cale nie gorszv od wykonanego na wiąz 1 awoclowe postanowiły pofilcu zowdnicznym. Nawet specjaliści iożyć wic:k~zy nacisk na rnzszerzez Centralnego Za rządu Przem. Papier nie i pogłębienie współzawodnictwa
niczego, których poproszono o ocenę w zakł~dac!l pracy.
papieru orzekli, ie ten, który wypro- Wspołzawodnictwo odegrało doni0
dukowano na krnjovrym filcu jest słą rolę

przy wykonywaniu planów
Zwyciężył więc wyrób krajowy. Pl'Odukcyjnych. Jednak niektóre za.
Zwyciężyli - polski technik i polski ló:łady nie rozwinęły jeszcze do.;tatecz
r?botnik, na ~ość wszystkim w:~ ·bi· nie tego twórczego ruchu na swych
c1elom z~gramcznych wytwot6w. wy terenach. Rady zakładowe, organiza~!~~j~ ~~z:~:~iic~t!c~~fJz~h ~~aij ~je ~odstawowe oraz pos:i:czególne dy
parku maszynowvm. potratim/ wy- rekCJe nie potrafiły podnieść ilości
produkować to samo, co inni, choćby: współzawodniczących do należytych
posiadali najnowocześniejsze urzadze rozmiarów.
W pn:emv6le weln!anym zakładll~
lepszy.

I

Imi tymi są: PZPW N'I' t, Nr 33, Nr 38
i Nr 6. Oto, jak przedstawia się współ
zawoclnictwo prncy w zakładach prze
mysłu wełnianego w Łodzi w micsiącu listopadzie. Podajemy procent naszych zakładów zwiedza :ą i:h~tw ·półza wodnicv>cych w stosunku do nie z uwagą i podziwem prz.eglądazałogi:

"

79,6 proc.,
PZPW Nr 35 - 11,2 proc., pzpw·
N:r 2 - 63,8 proc., PZPW Nr 37 60,1 proc„ PZPW Nr 39 - 59,2 proc.,
PZPW Nr 3 - 54 8 proc. PZPW Nr 5
- 52,6 proc., PiPw Nr' 36 _ 50,8
proc., PZPW Nr 40 - 50 proc., PZPW·
48 proc., PZPW Nr 38 _ 43 4 pi:oc.
PZPW Nr 6 \:.. 43,6 proc.. '
PZPW Nr 4 _

i zdjęcia.
Chcielibyśmy, żeby robotnicy jnnych fabryk prriybyli także iiwiejąc .książki

dzić

naszą wystawę.

Za:p~·aszamy

ich chętnie donosząc, t.e otv.rarta
-jest ona od godziny 10 do 18.

St. Zielłńslca
Korespondent „Głosu„
li' PZP.a Nr rn

Sfr. l'

Przewrót w więdzy i praktyce rolniczej

serce Moskwy

Kreml

Olbrzymie osiąg11ięcia agrobiologii radzieckiej
Zasługą

Czynn k,. urod za1· nos'c., gleby

Wiliamsa jest nie tylko o- : - - - - - - - - - - -

~:c~~:I'cit~v:.u1:~~i~ó~:~g;o~d=~~~
krytyce

----------------------:kach

1·

rośliny będą miały dopływ

po-

•

~~~~l~~e n~~aJ~· ni:leo::~g~zw!~!ści~

wego możliwego poziomu. Zresztą by
loby to zdanie rolnictwa i urodzajów
1ystemów uprawy roli.
na zupełną z:ależność od kaprysów
Burżnazyjny system płodozmienny
pogody.
:rolnictwa jest ściśle związany z tzw.
Totei główną zasadą uprawy gleby
Agrobiologia radziecka wprowadza przewrót w wiedzy i praktyce rolklasyfikacją gleb według ich zmniejniczej. By zapoznać ogól czytelników z osiągnięciami nauki radzieckiej w jest doprowadzić tą do takiego staszającej się urodzajności. Klasyfikacje te rozpatrują glebę jako pewien tej dziedzinie, rozpoczynamy cykl artykułów, poświęconych omówieniu nu, aby mogła zawierać w sobie jak
ilość wody, powictna i
. d ek, dany przez systemu uprawJ gleby uczonego radzieckiego W. R. Wiliamsa, który jest najwi"kSZ"·
.
.
•r
"
osro
sta 1y, niezmienny
surowca pokarmowego razem i jedno
podstawą now czesnej agrotect:;1iki radzieckiej.
przyrodę ze wszystkimi zaletami i wa
---------------------~ cześnie, tj. doprowadzić ją do takiedarni, niezdolny do .rozwoju, mający ,___________
raczej tendencje do pogarszania się gdy rola jest sucha i powietrze zapeł- z powodu zbyt gęstych roztworów go stanu, by była stale urodzajna.
Zasługą Wiliamsa jest, że opraconia wszelkie najdrobniejsze otworki pokarmowych następuje to, co rolniwskutek wyczerpywania zasobów.
w glebie. Inaczej jest, gdy gleba jest cy nazywają „wypaleniem" się pło- 'wał on nowe i ścisłe spo!loby, który-1
mf można glebę do takiego stanu doWiliams odrzucił tę fatalistyczną, mokra, woda wypełnia wówczas pu- nu.
B. B.
W drugim procesie, gdy gleb=i jest prowadzić.
,,przyrodzoną" klasyfikację gleb z ich ste miejsca w glebie i wypiera z niej
bk
.
•trze. Wtk'.
hd~ąurodzajn~ci~aM~mi*
a · pn~ą~ię~wodąipra=i·ąb~~~ ~~-~--------------~-----------~-----------------~
e ie giną
a 1ei glb"
postawił marksistowską, ekono- powie
sr.e
ł
mlczną efektywną urodza1·ność gleby. terie ilerobowe, a rozwijają się w niej aneorobowe, mimo zapasu surowca
inne b~terie. zużywając tlen. zawar- pokarmowego roślina również się gło
Pod pojęciem urodzajności ziemi na ty w próchnicznych szczątkach, tzw. dzi, bo brak jest soli przyswajalnych.
·
leży rozumieć stworzenie takich wa- anaeroJ:.y. Bakterie te przerabiają Następuje to, co rolnicy nazywają
runków w glebie, przy których rośli- szczątki organiczne na próchnicę i „wymakaniem" plonu.
Oba procesy w swym stadium końny uprawne dadzą najwyższy uro- związki beztlenowe, które są dla rodzaj przy możliwie najmniejszym na- ślin nieprzyswajalne, lecz stanowią cowym są nieprzychylne dla rozwoJ• m1•łos'
i prowadzą do nieurodzaju.
kładzie pracy i środków produkcji. zapas. Po ustąpieniu wody l napływie juWroślin
tych warunkach można osiągZ tego wynika, że działalność gospo- powietrza bakterie aerobowe prze0
0
darcza (melioracje, nawozy, maszy- kształcają ten zapas w przyswajalne nąć jaki taki plon, nie sięgający nawet połowy możliwego, tylko wówny, umiejętność stosowania zasad z"'iązki tlenowe.
...Przy pierwszym procesie, gdy w czas, gdy opady są częste, a niezbyt
agrotechniki itp.) ma większy wpływ
na urodzajność gleby, niż jej dane glebie jest dostatek powietrza, pra- obfite. Opady te nie wypierają z gleOgromny rozmach współzawodnic· 1dniu Konstytucji Stalinowskiej wy- szewie. )l.obotnicy zakładów samocho
::ują bakterie aerobowe. Tworzy się by całkowicie powietrza, a dostarcza„przyrodzone".
w Moskwie zoOto zasady, na których vViliams 0 • wówczas wprawdzie dużo przyswa- ją dostatecznej ilości wody dla roz- twa socjalistycznego w ZS_RR, podję- konała_ przedt~rminowo pl.~n 5-let~i , dowych im. Stalina
klasyfikacji ja!nych pokarmów, ale roślina nie puszczenia soli mineralnych. Taka tego ku czci 70-lecia urodzm Genera- zobowiązała się na czesc 70-lecia \Jowiązali się wykonać roczny plan
krytykę
swoją
parł
„przyrodzonej" gleb oraz załozył pod może ich zużytkować z powodu bra- pomyślna pogoda trafia się bardzo lissimusa Stalina, odzwierciedla ro- I urodzi.i. Józefa Stalina wyproduko- produkcji do 19 bm. Ponadto zakłady
waliny dla swego systemu rolnictwa. ku wody. Roślina głodzi się, a często rzadko. Lecz nawet w tych warun- snącą nieustannie potęgę przemysłu wać ponad plan ~3.000 ton stali ;:irzystąpią do seryjnej produkcji sagazowym.
•coc:>0<•""'"'"'"00""'""""'"'' : : • """'°'~ socjalistycznego. Zobowiązania pro- i 19.000 ton wyrobow walcowanych. mochodów o napędzie
' : •oiooc
Roślina do swego wzrostu wymaga """"
Huta im. Dzierżyńskiego wyprodu- Łączna wartoś~ ponadplanowej produkcyjne hutników l!ralu i Syberii,
węgla
dwutlenku wreszcie
iliwiatła.
obwodow przemysło· kuje ponad plan grudniowy 2.000 ton dukcji zakładów im. Stalina w br. wy
centralnych
w powietrzu),
(który jestciepła,
wych, górników węglowego Zanłębia stali oraz 3.000 ton wyrobów walco- niesie 137.000.000 rubli.
pożywienia 1 wody. Źródłem światła
Donieckiego, Zagłębia Kuźnieckiego wanych. Również załoga kombinatu
Załoga moskiewskich zakładów ol ciepła jest słońce. Wpływ rolnika
i Karag~ndy~skiego, budowni~zy~h roetalurgicznego im. Kujbyszewa w pon samochodowych zobowiązała się
na te czynniki jest bardzo ograniczoskłada.ią się Niżnim Tagllu na Uralu zobowiązała wykonać
roczny plan produkcji do
ny. Jedynie w ogrodnictwie (inspekPodcz~s pobytu w Chinach wręczo Wśród podarunków znajdują się dzie Moskwy 1 Lenmgradu ty, oranżerie, sztuczne oświetlenie) no działaczom radzieckiej kultury, la klasycznego malarstwa chińskiego, na imponujący obraz patriotyczr:eg_o się przedterminowo wykonać roczny dnia 21 grudnia i zaoszczędzić co naj
jest _on więk~zy. Dw~itlenku węgla w nauki i sztuki podarunki narodu chiń rzeżby, cenne wyroby z kości słonio wysiłku _mili.ono•1•ych rzesz robotm- plan produkcji i zaoszczędzić ponad mniej 15 OOO ton kauczuku i 140.000
powietrzu mgdy roslinom nie brak- skiego dla przekazania· ich Genera- wej i jedwabiu itd. Tramwajarze Pe- kow radz1eck1ch, pragnących zadoku 1.500.000 rubli. Robotnicy wielkiej od KW energii elektrycznej.
n~e. Największy wpływ posiada rol- lissimusowi Stalinowi. Dary te wrę kinu przekazali delegacji radzieckiej mentować nowymi wyczynami pro- lewni miedzi w Krasnoun:Jsku postaDyrekcja kolejowa w 'romsku po·
nik na dwa ostatnie czynniki, to jest czyli przedstawiciele państwowych, piękny model wagonu tramwajowego, dukcyjnymi swe bezgraniczne odda- nowili do dnia 21 grudnia wykonać stanowiła uczcić dzień urodzin Józefa
zwięk-·
i
miedzi
wytopu
P.lan
roczny
WoStalina
.Józefa
dla
miłość
i
nie
wydawnicze
organizacje
chińskie
a
wo!1ę i pożywienie. Pokarm i wodę partyjnych i społecznych organizacji
Stalina wykonaniem rocznego planu
pobiera roślina korzeniami, które Chińskiej Republiki Ludowej na ma- setki książek, w tej liczbie niezwykle dza mas pracuJących całego świata. szyć znacznie wydajność pracy.
parowozów w 110 proc., waremontu
sumę
na
plan
ponad
Produkcję
Oto kilka z nich:
tkwią ·w glebie. W ten sposób gleba sowych wiecach w Pekinie 1 Szang- cen~e stare ri:kopisy oraz współcze
wielkich zakładów hutnł- 17.000.000 rubli dadzą do końca roku gonów w 106 proc. oraz zaoszczędze
Załoga
Jest dostarczycłel](ą pokarmu 1 wody. haju, Nankinie 1 Mukdenie oraz w sną ltteraturę polltyczną l beletry.
czych lm. Stalina na Uralu, która w zakłady łożysk Ji:ulkoWych'. w Kujby. niem 50.000.000 rubli.
OMztaluJl\c ,na glebę (przez uprawę. .innych miastach Chin Ludowych. styczną,
Kolejane Wsc:hodnło-SyberyjsldeJ
nawożenie itpJ może rolnik przyezyDyrekcji, którzy roczny plan pmwonlą6 się do rozwoja'· roślln.
zu ładunków w'Ykonal1 w Hstopadzłe,
zobowiązali się ·i:iiładować ponad plan
dł
Plon roślln r.wnych moh by'6
kilkadziesiąt tysięcy wagonów. ·
burżuazyjnych

druzgocącej
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Dary narodu chi.n'ski.ego
dla Generalissimusa Stalina
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ny będą miały Jednoczemte t s1ale
obuty dopływ wody 1 - - - - - - - - - - - - - - (bez przerwy)
z gleby.
pokil1"m6w

Ił

Ale tu właśnie zachodzi w glebie

Kiedy myślę o towatzyszu Stal!n!e, wał u towarzysza Stalina, przedsta-. cza okazji, gdy może nam pomóc
staje przede mną pn:edę wszystkim wiał sam 8'Woje prace, słuchał jego wskazówką, radą, a takie podtrzyl obf!t~cią pokarmów, którą Wi- prosty. serdeczny człowiek. Niejeden prostych i mlldrych słów. Towarzysz mać w chwili. krytycznej. Nigdy nie
~~s na?:W11ł epn:eczno!ch\ dlalek- raz miałem szczę§cie nieopisane ci:uć Stalin ukształtował i wycho~re.ł ka• zapomnę zdarzenia, które zaszło 'W
• .rCZDfł.
końcu 1937 roku. W jednym z moich
niezwykło ciepło jego uśmiechu, :któ- dry. instr.uktoró~ . lotn1cz,-ch.
Rośliny zi_ef~~e ~ogą przyswajać ry promieniuje zarazem życzliwością
Co rolru, a c:zasem~11awet kłlka ra- samolót6w ujawnił się defekt kon•W)'ml korzentaini p~kann . gleby tyl- i . dumą ze 1woich ludzi, służących zy do roku Stalin. wzjwa nas, kon•. strukcyjny podwozia. Wynilrnfłł z t&sprzeczność między obfitością wody

ko w postaci prostych ntineralnych
zwtązków tlenowych. Poza tym mo·
gą go przyswajać tylko w wodnym
roztworze o znacznym rozcieńczeniu
·
(3 do 1000).
Głównym surowcem pokarmu rośllnnego w glebie są różne szczątki
organiczne oraz obornik. Surowiec
te~ tylko wtedy staje się pokarmem,
Jesll z~stanie rozłożony na proste mi
neralne związki tlenowe. Rozkład taki przeprowadzają w glebie bakterie
cterpiące tlen z powietrza, tzw'.
aeroby, Dzieje się to zwykle wtedy,

struktorów lotniczych, słucha na.;
szych <!'eferatów, daje konkretne dyrektywy i pomaga radami.
Latem 1933 roku byłem wezwany
do tnwarzysza Stalina. W sali przyjęć spotkałem innych konstruktorów:
Polikarpowa i Archangielski~go.
Wszedłem; towarzysz Stalm przywitał się ze mną i od razu przystą
pił do rzeczy. Za stołem, tuż ob.ok,
siedzieli: Woroszyłow i Kaganowicz.
Powierz:ino mi zadanie: skonstruować nowy samolot. '
Po omówieniu i 1precyzowaniu ele•••••••„„„•••••••- •••„ •••...••...•.•....•......„ ....................._......„ ..............„ mentów tego zadania, Stalin zapytał
- J::iki cza~ wam jest na to potrzeb1iy?
Stalin uśmiech
Podałem termin.
nął sie i powiedział:
- A dlaczego konstruktor - (tu
rocznicę
wymienił nazwisko znanego konstruktora radzieckiego) - postawił bliż
W odpowiedzi na apel robotników I glowych Valea Juliu przyjęli rezolu- szy tennin?
- Dlaczego wy nie możecie tego
zakładów przemysłowych Breiner Be- cję, w której zobowiązali się wydozmienić
Może powinniście
ła, skierowany do wszystkich rohot- być do 2~. grudnia zna~znie więcej zrobić?
I dodał: - Nie
ników rumuńskich, 0 przedterminowe '"'.~gl!1, amzell w ub. miesiącu or~~ ob metody pracy? wykonanie planów produkcyjnych ku nizyc koszty własne produkq1 o trzeba chciec wszystko robić same24 procent. Podobne zobowiązanie mu.
.
.
.
.
c_zci 70 roczmcy u.rodzm Joze~a Sta- przyjęli górnicy kopalni węgla w LuTu Stalin dał mi szereg wskazólina, w _całyil:l kra3u .odbyły się_ ma- peni.
wek, które pomogły nam znacznie
Do redakcjj dzienników i czaso- skrócić czas potrzebny na wypełnie
&owe, w1~ce 1 zebrama„ na ktorych
rumun.skie _masy pracuJące ?od3ęły pism rumuńskich napływają codzien- nie tego() trudnego zadania.
z~bo"'.'lązama! celem uczczema tego nie dziesiątki tysięcy listów od robot
- życzę wam powódzenia.
ników, Inteligencji i młodzieży z wywielkiego dma.
Stalin bardzo dba o nas, konstrukMiędzy innymi górnicy kopalń wę- razami hołdu dla Józefa Stalina.
torów lotniczych, i nig dy nie opusz-

Rumuńska
czci pracq

śprawie

komunizmu, sprawie, dla
'której poświ~ił on całe swe życie.
Dla nas, radzieckich konstruktorów lotniczych, towarzysz Stalin zrobił wszystko: on otworzył przed na•ni szeroką drogę twórczą, on jest
stchnieniem do nowych zamierzeń,
:ieruje nami w trudnych 'problemach
naszej pracy. Zdaje mi się, że wyrażę uczucia nas wszystkich, jeśli powiem, że Stalin to źródło naszych
twórczych natchnień.
Każdy z nas, głównych. konstruktorów fabryk lotniczych, nieraz by-

klasa robotnicza

urodzin genialnego
Wodza proletariatu

go szereg nieprzyjemnośc!. W e:nra~o
mnie do towarzysza Stalina, ale 111e
wiedziałem, w jaldej sprawie jestem
wzyw<iny. Gdy wszedłem do gabinetu, Stalin siedział za stołem. Zobaczywszy mnie uścisną,ł mi dłoń, kazał siadać i zaraz spytał:
- Jak tam u was z podwoziem 1
Stalin
Opowiedziałem o defekcie.
zadał mi szereg technicznych pytań
c11arald;er defektu.
precyzujących
Opowied:r:iałem o swej pomyłce, która atała. si~ przyczyn~ defektu. Bezpośrednio potem opisałem środki, jakie przedsięwzięto dla jej usunięcia .
Pod koniec rozmowy towarzysz
Stalin dał mi szereg cennych wska.zówek. Powiedział mi, że należy tak
konstruować samoloty, aby były proste w konstrukcji i eksploatacji i a.by
dla średnio dobrego
nadawały się
pilota.
- Trzeba konstruować samoloty
dla przeciętnego pilota, a nie dla pilotów wyjątkowych, takich jak Kokkinaki.
Pożt.gnał się ze mną i powiedział:
- :.Tyczę wam sukcesów.
Rozmowa ta trwała koło godziny,
ale pozostanie ona w mojej pami~ci
na całe życie. Wyszedłem z Kremla
z uczuciem gorącej wdzięczności dla
Stalina. Czułem ogromny przypływ
sił i nieprzeparte pragnienie, by pracować jeszcze więcej, jesz~ze lepiej

ciężki J>rzemysł niemiecki, a w du- mann, przytaczając w swoim refera.znacjonalizowanych zakładów z całego obszaru Niemiecżej części również i przemysł średni, cie interesujące cyfry i zestawienia.
kiej Demokratycznej Republiki, która toeeyła się ostatnio w Lipsku przy
Plan produką·i
znajdowały się w ręku kapitalistów-,
udzhle 8000 delegatów - nazwała prasa berUńska największym w dzie- ludzi bez żadnych skrupułów, którzy
znacjonalizowanych
w prze·\nżającym stopniu przyczynili
Określenie to całkowicie
jach Niemiec parlamentem ekonomicznym.
zakładów
się do powstania i utrwalenia reżimu
trafne: była ona istotnie największa i bodaj że pierwsza na tę skalę konna
Wypełnienie planu produkcji
hitlerowskiego w Niemczech, a w czaferE-ncja go5podai:ki planowej i socjalistycznej, w której udział wzięli,
sie wojny - wspierali czynnie i ma- :rok 1949 w poszczególnych gałęziach
obok ministrów i dyrektoró'v przedsiębiorstw, liczni. delegaci załóg faprzemysłu w znacjonali:wwanych zaterialnie „swojego" fuehrera.
brycznych, przedstawicie~ ruchu zawodowego oraz najbardziej zasłużeOstateczne oczyszczenie Niemiec kładach, przedstawiało się na dzień
-ni przodownicy pracy.
. Wschoct;1ich od tych elementów i po- 1 listopada, jak następuje:
.
.
•
Konferencja
Górnictwo - 91 proc„ metalurgia
~wdą" r_?zwaz~n~ bywaJą mdt~dy, ni;J pierane przez władze radzieckie znaar zieJ hwy aJnebgo bprNo . u o:van~a cjonalizowanie zakładów przemysło- - 82 proc., przemysł elektr. - 99
produkcji pokojowe;
1ezrn1erme
a t omowye super- om .
W cza.s ie obrad 1·ozprawiano o do- interesujący również i d.la ?b~ych,f . ~11n11m1111n1111111nu11mnffnm1111111nm111mmm1111111m11ttmn1111111na111111111mm1111R1Mllllllllllllllllllllrn1rnnu1111111111111m'-tychczasowych osiągnięciach i o za.ciy refer~t wygłosił mm~!.,ę,!'.: · 1f'
daniach ńa najbliższą przyszłość, słucha,
;§
P,rzemysłu, Fritz Selbrilann, ktoryi ~
mow1ono o nowych traktorach dla Oświadczył na wstępie, że przedsi~ §
§
rÓlnictwa i o nowych maszynach dla biorstwa znacjonalizowane Niemiec ' §
§
Ł
przemysłu włókienniczego, kłatlziono
~
schodn.ich potrafiły do '!1nia 1 listo- ~
nacisk na budowę nowych osiedli W
§
pada me tylko wykonac plan tego- \§
i nowych domów i debatowano o tym, !'oczny, ale że przeciętna wytwór- „ §
§
aby produkować więcej - żywności, czość miesięczna tych zakładów wy- ~\
'(Od specjalnego korespondenta „Głosu")
wydowięcej
odzieży, obuwia, aby
lfllUlllllltllmllllHllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllll1łllfi1TilllllllllllllllllU:HłlHllłlllllllllllllllln1Hłlllllllllllllłllllllllllillllll lllllf..11P
83 pdrokc~~t '!Zr.ostu Vf stosunbywać węgla i jeszcze bardziej zwięk kku·azadłe
o pro u CJI mies1ęczneJ pierwszyć p!'odukcj ę energii elektrycznej, szego póh·ocza 1948.
wych, rozstrzygnęło w pierwszym I proc„ budowa maszyn - 96 proc.,
aby dać ludziom pracy więcej świa
rzędzie o ich obliczu i o szerokiej de- mechanika precyzyjna i optyka tła, vrięcej grzejników, więcej od- Bez chciwości i wyzysku mokratyzacji ich kie1·ownictwa. Krót- 95,5 proc„ przemysł chemiczny - 98
biorników radiowych. Bowiem obrady
ko mówiąc: bez szeroko zakrojonych proc„ materiały budowlane - 98,6
lipskie stanowiły konferencję pro- I Znacjonalizowane zakłady, zatrud- i energicznie przeprowadzonych wiel- proc., przemysł drzewny - 115 produkcji pokojowej, której uczestnicy niające 950 tysięcy robotników, od- kich reform politycznych oraz spo- cent, papier i celuloza - 133 proc„
wykazywali troskę przede wszystkim grywają w życiu młodej republiki łeeznych - nie byłoby możliwe osiąg przemysł lekki - 85 proc„ przemysł
o życiowe potrzeby ludno ści - w od- niemieckiej podstawową rolę i to nie nięcie tego rozwoju produkcji we energetyczny - 113,5 proc.
od różnych konferencji tylko pod względem gospodarczym. wszystkich gałęziach przemysłu, o
Osią~nięcie i (w niektórych gałę
różnieniu
amerykań~k:ich, • na ' l,dórych z zimna '.Fń:eba pamiętać. że niemal . cał:Y którym wspomniał minister Selb- ~dach) 11rzekroczenie planu pozwala.

Berlin -

Konferencję

w grudniu.
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swojeg!> kraju. Czułem,
dla mnie żadne
trudności na tej drodze.
Z" ~talina! Z tym zawołaniem szli
bohaterowie naszej Armii Czerwonej.
:Myśl o Stalinie niosąe w głębi serca
'podbijnli ogromne przestrzenie powietrzne nasi sławni bohaterscy lobnicy: Czkałow, Kokkinaki, Gromow.
Z tym bliskim i drogim nam imie-niern m~-, konstruktorzy samolotów,
osiągneliśmy już niemałe sukcesy.
Z imier.iem Stalina będziemy odnosić
zwycięstwa i w przyszłości.
Z rałego serca życzę towarzyszowi
Stalinnwi długich lat zdrowia.
Tłum. Zbigniew Pietrasiński

dl:I.

ch'Vały

i:e nie straszne Sił

Załoga zakładów budowr m.usrn
kol&Jowyd1 w Kałudze, która zwięk
szyła w br. produkcję o 54 proc. w po
równaniu z rokiem ub., zobowiązała
się wykonać roczny plan produkcji
do 15 gruqnia oraz znacznie zv.'ięk
szyć wydajność pracy.

W masowym rachu wspćih-,wodnlc
twa socjaJ.istYi:'rttego ku czc:.'1 ?O ' foon1cy urodzin Józefa Stalina czyimy
udział

biorą

również

kołch~ink!y

oraz pracownicy stacji manye0wotraktorowych.
Republiki AzerbejKołchoźnicy
dżańskiej oraz Kirgiskiej zobowiązali
zwlększenta zbiosię do znacznego
rów bawełny. Pracownicy setek stacji maszynowo-traktorowych podjęli
zobowiązania o przedterminowe zaoraz
kończenie remontu traktorów
maszyn rolniczych.

··--·························--·········-···········.••....•.......•..........•- ...„„-.„

Specialne wydawnictwa

z okazji 70 rocznicy urodzin Towarzysza Stalina
Zbliżającą się 70 rocznicę urodzin
Tow. Stalina wydawnictwo „Prasa
Wojskowa" uczciło wydaniem okoPie.:-w3ze z
dzieł.
licznościowych
nich to zbiór przemówień coz.karlÓW
i listów Tow. J. Stalina p. t. „O
wielkiej wojnie narodowej Związ
ku Iladzieckiego". Wydanie ~o ozdo
reprodukcją portretu
bione jest
Tow. J. Stalina, wykonanego przez
artystę - malarza B. Karpowa.
W małej książeczce wydane zosta
Tow. Stalina „O
ło przemówienie
trzech cechach Armii Czer·,vonej",
wygłoswne 25 lutego 1928 roku na
uroczystym posiedzeniu ·M·)sKiewskiej Rady, poświęconym d '.l:ies.iątej
rocznicy powstania Armii Czerwo-

jak stwierdził min. Selbmann, na ustalenie nowych, podwyższonych planów produkcji na rok 1950. Pozwoli
to również na tak zasadniczą popraWt bytu ludności, jaką stanowic bę
dzie zamierzonS' na rok przyszły zniesienie w Niemczech WschodniC'h kartek na wszystkie dotychczas racjon<>wane produkty, z wyjątkiem tylko
tłuszczu i mięsa. Towal'y produkowane przez znacjonalizowane zakłady
przeznaczone są jednak nie tylko na
rynek wewnętrzny; poważna ich część
musi być wprowadzona na rynki zagraniczne, gdyż tą drogą Niemcy mogą zapf;wnić sobie import ważnych,
bra~jących im surowców i artykuJak wiadomo, Niemiecka Dełów.
mokratyczna Republika posiada już
szereg układów handlowych, w tej
liczbie układ ze Związkiem Radzieckim i z Polską, przewidujące wymianę handlową na bardzo poważne sumy.

nej.

;est to
Książka „O Stalinie" zbiór p:i"eśni, wierszy, inscemzacji,
dokumentów i wspomoień v wielk1m przywódcy międżynaro!iowego
proletariatu. Oprócz tego ukazał się
w sprzedaży zbiór pieśni radzieckich o Stalinie z nutami w przena język polski dokokładzie
najlepnaszych
przez
nanym
szycn poetów, jak: Tuwim, Pasternak, Brzechwa, Gałczyński i inni. W najbliższych dniach ukaże się
ży
nakładem „Książki i Wiedzy"
ciorys Generalissimusa Stalina.
Te ozdobnie wydane i pożytecz
ne książki cieszyć się będą napew·
no wielkim powodi:eniem.
we wszystkich zakładach mają być
Rok'.i
Nowego
wprowadzone od
plany gospodarcze szczegółowe
ilościowe, jakościowe i asortymento~.

„Dowiedzieliśmy się,

że przemysł

niemiecki może nie tylko istnieć, ale
i rozwijać się bez udziału kapitalistów swoieh i obcych", mówili uczestnicy konfe;rencji, „a w przyszłości udowodnimy wyższość naszej gospodarki nad gospodarką. kapitalistyciną.„"

Wyż[.zość ta dla nas, obserwatorów
zagramcznych, prz eja,viła się jeszcze
i tym, że znacjonalizowane huty produkują szyny kolejowe, aby mógł rosnąć ruch towarowy i osobowy, że zna
produkują
zakłady
cjonalizowane
traktory dla rolnictwa, że znacjonalizowane fabryki chemiczne wyrabiają
n.a woz? sztn:::zne, że znacjonalizowane
stocznie budują statki dla rubaków
- słowem, że produkcja odpowiada
na
ściśle potrzebom ludzi i kraju Wyższość gospodarki
stopie trwałego pokoju.
socjalistvcznej
A co wytwarzać ma Zagłębie RuhParlament gospodarczy Niemiec ry pod działaniem statutu okupacyjWschodnich nie odbywał się bynaj. nego i przy udziale obcych kapitamniej w atmosferze samych tylko po- łów?
chwał i zachwytów: krytykowanó i
O tym decydują nie publiczne konto osh·o, .v-skazywano na braki oraz ferencje, ale tajne narady w zaciszu
niedociitgnięcia, ale też wsj{azywano dył"ekcyjnych gabinetów...
od razu drori nax>rawy. Tak wiec np_,_
Leopold Marsch~k.

G~OS
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Kronika

m. Kutna

Kontra towanie
podstawą

Dotychczas działalność przei rolnictwa na odcinku
produkcji i zaopatrzenia nie została jeszcze ułożona w ten spo:sób, aby).te dwa sektory uzupelniały się wzajemnie. Przemysł
wszedł już na drogę planowości, rolnictwo tkwi jeszcze w dawnych metodach gospodarowania. Drogą, która pozwa1a nam
na
wprowadzenie
gospooarl\i
planowej w rolnictwie jest kontraktacja.
Kontraktacja po.zwala
pań-·
stwu dokładnie zorientować się w
mozliwośćiach produkcyjnych
rolnictwa, a co za tym idzie
stwarza możliwości odpowiedniego zaopatrzenia ludności pra
cującej. Jdeli np. okaże stę, że
nasza produkcja olejów roślinnych nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania, to aparat
planujący wpływa na Ministerstwo Rolnictwa, aby w roku następnym zwi.ększyć ilość upraw
•"oślin oleistych. •

·~AŻNIE.JSZE TELEFONY

Po~. Kom. M. O.
33 - Miejski Posterunek MO.
~1 - Straż Pożarna
30 - · Zarząd Miasta Kutna
31 - Starostwo Powiatowe
32 - Pow. Zakł. Elektryczny
!102 ,.... Prezydium Pow. Rady
Narodowej
\108 ,....... Pow. Zakł. Ubezp. Wzajemnych, uL Narutowi·
cza Nr 20
91' - Urząd Zdrowia
20 - Szpital Powiatowy
34 - Ubezp. Społeczna "
7
Walenta, Apteka
52 -- Chacińska 1 Apteka.
1106 - Apteka „Pod Orłem"
90 - Pogotowie Sanit. PCK'.
89 - Polski Czerwony Krzyż
(PCK)

płodów

pLmocą

po-1

Ty dz., en" waIk.I Z AnaIfabetyZmemtrWa. ~~~;~:;zzJ~~zemy;r:
Przemysłu
r~i·e~~~~~
0Nami.astek

czenie

· W dniu wczoraiszym rozpoc1.ął
11ię na terenie całej
Polski „TyCizień Walki z Ainalfabetvzmetn".
Naczelnym zadaniem „Tygodnia''
~e·śt postawienie na odpowiednim
poziomie akcji Jikwidacji analfa·
betyzmu w na.szvm kraiu.
Kutno d'o „Ty9odni3" przygoto·
:wało się nadzwycza i stnrannie.
'Ml licmych punktach na terenie
:naszeqo powiatu odbyły się spe·
cjalne konferencje, na których
omówiono sprawy .organizacyjne,
a także wskazano na niedocią
gnięcia w \lrqanizowaniu kursów
nauczania. i pisania.
W .1Jik.'W}dacp analfabetyzmu
inuszą ,brać „udział wszyscy oby·
rwatele i współpracować 'Z powołanym.i <lo te~o org~na~i ..,.... Komisjami do Walki z Analfabe-

lc:!yte

zt>rganizvwanie kursów. zacje sp oł e cz ne współpwcow3ły
W tym celu musz ;~ być wykorzy- należvcie z Kórnitetami. TC'n start
stane wszystkie miejskie świetli- rzeczy powinien ulec radykalnej
ce i lokale o charaktetze kultu- zmianie.
ralno·oświatcfwym.
Orqaniz3cje mł.)dzieżowe poDruqim ważnym momentem jest winny w okresie trwania Tygod·
należyty
dobór
'Wykła<lowców. nia
Walki z Analfabetyzmem
Niejednokrotnie bowiem zdand uaktywnić swą pracę n11 tym odsię, że
wykład'owcy
niewłaści- clnku.
wym podejściem do słuchaczy za
Walka z analfabetyzmem nie
ptzepaszczają całą J)r3cę w tere- może oqraniczyć się tylko do kur
nie. Analfa'betaml są przeważnie sów
początkowe qo
na11cz:mia.
Judzie starzy i w stoeunku do Trzeba także absolwentom kur·
nich trzeba nstosować specjalne 1sów dostarczać '.Jdpowiedniej lekmetody pedagogiczne.
tury i opiekować się nimi jeszcze
Ważnym momentem fest wyko przez p ewien okres czai;u. To bo
rtyetanie wszystkich możliwości wiem da n:im pewność, źe obyi wła.śclwości teteriu ' prz.y plafr,1- wat,ęlę,, rl .!li~ ątaną ..się wtórnymi
waniu kursdw.
.anatfohetami.
Kiedy na walkę z .analfabetyz·
Tydzień Walki z Analfabety7.·
mem spoqlądamy przez prvzmat mzm tni.ta. Obowiązkiem każ<leQo
czasu, który minął już od chwili obywatela jest przyczynić się do
tyzme'm.
zapoczątkowania tej akcji i -:ma- !':zybszego
żlikwid.:>wani~ „spu·
Podstawowym
zagadnieniem, lizujemy dotychczasowy .iei prze śd:i:ny", którą pozo!ltawił-3 nant·
l:lecydującym o wynikach tej nie bie'{J, to stwierdzić musimy,
że !'olska przedwrześniowa.
zmiernie w11żnej akcji, jest na- nie zawsze ·~ nie wszędzie orqani
Sław.

Jedenaście klub6~
,

walczy o mistrzostwo

„Spojnia" ma szanse na

rolnych

gospodarki planowej na

wprowadza się kontraktację, za ślednim również znaczeniu naktórej można ilość u- l~~~y wymienić prt:mie za terpraw danego ziemiopłodu regu- minową dostawę, za dorodńy tókwać do~ć dokładnie.
war i za dobrą wy<lajność, któDla rolnika kontraktacja jest r zwiększają dochód rolnika,
również korzystna, bo nie po· zachęcając go do bardziej nowo
trzebuje s1ę 'Obawiać, że zakon- czesnych sposobów uprawy.
t raktowaaego towaru nie będzie
Dlatego też nasze władze pań
miał kto kupić. Instytucja kon- stwowe wprowadzając gospodar
traktująca napewno zakontrak· kę planową w rolnictwie z roku
trnvany tcwar odbierze w odpo- n~ rok rozsze1·zają akcję koh·
wiednim terminie, płacąc cenę traktacji na coraz większ~ ilość
ustaloną w kontrakcie.
płodów wytwarżanych przez rol
Te dwa elementy w połącze- nika w swoim gospodarstwie.
niu ze sobą są dla rolnika bez·
W roku 1950 kontraktacja mil
sprzecznie bardzo w11żne. Odpa- być rozszerzona i obejmie już
dd obawa, że wyprodukowane- zMczną część prodakcji rolnej;
go towaru nie będzie miał kto Obok dotychczas juź kontrakkt:pić i odpada sprawa przetrzy- t cwanej trzody chlewnej Gm~n
mywania go do sezonu, kiedy ne Spółdzielnie „Samopomoc
en będzie droższy. Sprzątając z l'hłopska"' będą kontraktować
pola z3kontraktowany rzepak pszenict; jarą, j~czmień jary.
nie potrzebujemy dla niego -:rrykę, groch, fasolę, włókno,
µrzezna~zać pewnej części sto· "'Wk, słn~ecznik, rzepak jary,
doły, lub śpichrza, bo zaraz po --;' emnia!<i przemysłowe, w\kli·
sprzęcie odstawiamy go do spół- i 1ę i żi.oła.
d · 1
~ zi e ni, otrzymując
cenę taką
Poza tym kontraktować będą
Żeby jednak danej rośliny .:;.:,mą, Jaką byśmy otrzymali na i inne instytucje . .:a1nteres0warolnicy n ie posiali, lul;J nie
przednówku.
ne przetwórstwem
rolniczym.
sadzUi za dużo czy za mało,
Z da lszych korZJ:ŚCi o ni.epo- I tak: cukrownie konttaktowac
- będą buraki cukrowe, Zjedrtoll'1ysłu

~2 -

KUTNOWSKI "

zwycięstwo

O mistrzostwo łódZkiej „B" kla- tym, że mamy bardzo dobry nary- {z tych 3 spotkań dwa rzakoń~zyły
sy wywiązała się zażarta walka., w bek sportowy. który potrafi szla- się zwycięstwem zawódników kutktórej uczestniczy 11 klubów pro- chetnie walczyć o palmę pierws12eń nowski.eh. jedno zaś remisem.
• :wincłon~l.nych.
. . . .
stwa.
.
.
Obse~ując walkę pięściarzy
.Ju.z pierwsze wyn1k1 sw1adczą o
A oto tabelka klasyf1kacyJna:
„Spójni", a szczególnie ostatnie
1) Legia ·(Łódź)
3
6
40 :6
spotkanie z łódzką „Stalą" pełni
2) Związkowiec (Tómaszów)
3
6
23 :13
jesteśmy optY9iznm i
wienzymy
3) Spójnia (Kutno)
3
5
27 :15
w zwycięstwo.
4) Włókniarz (Pabianice)
3
4
30 :14
Wielu naszych zawodników ta5) Włókniarz (Tomaszów)
3
3
24 :20
de
·
nst o ł
n ....
k' n
6) 'Korab (Piotrków)
2
22 :10
mo r wa 0
am wyso 1 yO·
2
ziom
walki
i
dobre
przygotowanie
7) Stal (Łódź)
3
2
20 :26
kondycyjne. Chara.kterystyczn"' dla
(Ló-'L)'
.~
?__
18 ·. '.łO
8) Wi.„"O'.ew
uz.
uz.
~
zawodników „Spójni" jest s iła"' cio
9) Legia (Sieradz)
1
O
3 :9
su. dizięki której znaćzna częśr
10) Gwardia (Piotrków)
3
O
12 :30
walk kończy się nokautami. Za..
11) Kolejarz (Lódź)
3
O
11 :37
wodnicy „Spóji:ii" mają szanse na
Jak widzimy więc, I lokntę zaj- j S'Zowa.
zajęcie 1 miejsca w rozgrywkach
muje łód:zka „Legia", kt6r~j ustę- , Na trzecim miejscu uplasował „B" klaso-,:ych.
puje jedynie gorszym stoeiunkietn się zespół kuttl<>wskiej „Spójni".
~Y t ak się jednak stanie, pokapu'llktów ,,Związkowiec" z Toma- który ma za sobą już 3 spotkania. żą najbliższe spotkania.
J

•
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ściśle

- o kierowników tych
grup!
Po zorganizowaniu się grupy
c1łonkowie jej
ustalają sobie
pewien plan dziahi.nia uwzględ
niając, co i ile mają zamiar produkować. Plany są dpracowyws
ne przez c:tynniki rządowe w
skali ogólno - kraj bwej, a następnie idą na
województwa,
powiaty, gminy i gromady.
W gromadach plan zostaje
szczegółowo
omówiony przez
członków danej grupy, a po zatwierdzeniu odesłany do Gminnej Spółdzielni lub innej Instytucjt kontraktującej (np. cukrowni).
W imieniu tej instytucji w
gromadzie będzie działał kierow
ni.k grupy, który obok samej
kontraktacji będ zi e dbał o terminową dostaw~ nasion, nawo·
zów lub pi!SZ treściwych ze spół
dzielni. On będzie przeprowadzał
ewentuaine pomiary zakontraktowanych rO.Slirt, wzywał lekarza celen'l. zaszczepienia
świń, on wreszcie będzie dopilnowywał ustalenia terminu do·
stawy i sprawiedliwej klasyfikacji.
Nte spós6b tu wymienić wszystkich cr:ynności, które będą do
kierownika należeć, bo może
być ich tyle ile jest boiączek
l.1h ile zainteresowań. Krótko
możemy go nazwać opiekunem
gromady oraz łącznikiem mię
dzy członkami grupy a instytucją kontraktującą, którą naj-

·1.'o

Kutna
O stanie sanilnrn ym n3:.:ze~o
miasta pisaliśmy już ldlkakro·
tnie. Wysuwaliśmy . wówczas kon
kretnt> sposoby zaradzenia tej
sytuacji. Mimo. że od owego
okrei\ll m inęlo już wicie cza<ou,
jdnak- sytuacja poprawiła si ę
ba rdzo nieznacznie. Wystarczy'
tylko zajrzeć na kil ka ~odwórz
bv st wicrd·z i~, że często bra k
jest śmietników a odpadki r;ai;?;ro
maclzone gdzieś pod ototem nie
mog a docz e kać się wywiezienia.
Wprawdzie na terenie Kutna
istnieje
Zaklad Oczyszczan ia
Miasta, jednak jak wykażuje
praktyka nie spełni a on swych
zada11.
Jak zatem zmienić warunki sa
nitarne naszego miasta.
;
Walkę o czystość Kutna trzE!

ba

rozpocząć

od budowy krytych

śmietników

i zaopatrzenja w~z:ys
tk ich nieruchomości w blaszane

puszki na

śmii>ci.

Trzeba rów·

nież założyć kalendarzyk obsłu
gi ZOM-u i ści śle g o pr;~estr z e
gać . \V ten sposób p1obłem sa11i

t a rny zostanie części owo J."OZ\1i ą
zany.
Aby jednak ZOM mógł y;ykCY·
nać swe zadania w pełn i , konieczności ~ st a ło sit;' p owiększenie
taboru. Di::itego t eż .Mic iska 1<a
da Narodowa powinna .t1chwal i ć
d<J:l'atkowy kredyt na powyżs;:e
•'ele.
Spra wa poprn wy warunków'
sanitarnych w Kutnic jest waż
4

na. Nie ma chyba bowiem na t~
renie nas:'..ego \\'ojewodztwa dru
fĘiego tak zaniedbtl neg0 µod tym
wzg·lędern mi asta.

CfifQ'NlaV
-··..___. ~ -1

Błoto wKrośniewicach

cy~~\ę~~~~y~~c1!da~7:t~~~~~!:

Czytaicle

i rozpowszechniajcie
,,GLO!i''
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1948 roku, że można założyć ośto mo to obl!iano

dek _1,11aszy:'10V.:y na zl_ecenie Cen·
t~ah Ro1~1.cZeJ. N_apisano po~an_1e. zao?m1owano Je w ~om1tecie Powiatowym PPR w S1eradzu
i przesłaną do Łodzi.

sanitarne

czanego - ziemnia ki na krochrnal i na platki ziemniaczane,
Centralny Zarząd Przemysłu
~
.
Roszarniczego ,... len i konopi~,
Państwowa Siarkownia Chmielu w Lublinie - chmiel i Centrala Ogrodnicza - cebulę, pomidory, kapustę, kalafiory, ogór częście,l będzie
Spółdzielnia
ki konserwowe ,i marchew ja- Gminna.
Gminna Spółdzielnia „Samopodalną.
Za swoją pracę kierownik bę- moc Chłopska" mie&zcząc:'l się w.
Należy zaznaczyć, że warzy.:. dzie ottzymywał premie, wyso- Krośniewicach przy ul. Kłi>daw„
wa wymienione w punkcie ostat kość których zależna będ zie od skie·j dokonuje skupu :zboża t
trzody chlewne.i od chłopów z t~
nim będą kontraktowane zarów wyd.ajności jego pracy.
renu całej gminy, Nic więc dziw
no przez Centralę Ogrodniczą,
Kierownik
wybierany
jest neqo, że ruch jest tutaj zawsz~
jak i przez Gminną Spółdzielnię spośr?d członków _grupy 1.1a z~- bardzo duży. Ostatnie op-ady przy,
„Samopomoc Chłopska".
branm organizacyJny m 1 111e , czyniły się ·do t eqo, że koła wo'"
Wiele z wytnienionycn pło może być przez n ikogo narżu· zów qrzęzną w b.ło cie prawie dd
połowy,
a wyładun ek workó~
dów gospodarki rolnej było jut cany.
Wszystko ptzf'mawi.a za t.y:m, ie~t niemożH:"Y.
kontraktowane w roku l 949j a
. . .
nawet wcześntej, ale tylko nie- że ten sposób kontraktacji bę- Zwracam .się . przeto .w muen~tt
d .
.
. .
. tych
wszy.stk1ch, którzy ma1ą
które z nich obejmowały cał;i ~ie
działał spra~nie 1 • wyda]- łaczność ie spółdzielnią z ~orącą
produkcję lub przyna.imniej jej ru7. K<mtr~ktowac bo~iem b~- prośbą o zaradzenie tej rozpaczli
przewamą część (buraki cuktó· d~1e chłop i u c?łopa, me będzie wei sytuacji. Nie jest rzeczą :zbyt
we).
więc mogło byc mowy o wza- trudną wyszutrowanie dojazdu
jemnym „bujaniu się", gdyż od przed maqnynami spółdzielni,
jednegó i drugiego stosunki roStały m y te1nik ,,Głosu'' '
czy przyja- ~nazwisko f adres znane r~q&kcji)'
żne i byłoby może czasem nie- dz.inne, sąsi.edzki e
osiągalne przy stosowaniu tych cielskie wymagają wzajemnej ~
samych metod, jakie były stoso- s2czerości. Sama instytucja kon
wane dotychczas. Metody te bo. traktująca zaś powiąże swą prawiem wymagały pewnego stałe... ce bezpośrednio z gromadą,
go personelu, który w okresie przeż swoje ramię terenowe samej kontraktacji miał mnó- k\er<>wni\ta.
Inż. Stanisław Swiąttk.
stwb pracy, ale z chwilą jej
skóńczenia nie zawsze był w da
nej instytucji potrzebny, bądi
'· " ·
C !!-: N N l K O G Ł O S Z ER
tez dorywczo wysyłano w teren
W l>Zt'ENNIKU „GŁOS ltUTNOWSKI''
l d · d
·
· h d
t: zi, ~ ryWlłJąc ie 0 pracy
Za jednostkę oblicźE!ńjówtt dla ogłoszeń wymiarowy eh przy.i
zasadniczej, nie znających zasad 3' 0 to 1 mnt przez szerokoś~ 1 łafml (sż""alt·y). W. t"ks'ci' e" za te•--...
k t kt ··
"\:
ł'
·
"'
i
~
on ra acJi.
t<łm 6 ł,..mo'w
po 45 mm.
„.
"
-.t~.
Przeciwdziałając tak\n'l. wy...
Wielko§ć otłosteń 7AI. tekstem
Nekrologi
Drobne
padkom władze spółdzielcze 1
od 1 do 100 mm
70 zł
70 zł
30 zł
Zw. Samopomocy Chłopskiej
od 101do200 mm
110 tł
110 żł
·-zł
postanowiły zmienić dotychczaod 201 do 300 mm
160 zł
160 zł
- zł
sowe metody kontraktacji i opowyżej 300 mm
200 zł
200 zł •
_ zł
przeć je o grupy plantatorów i
Ogłosżtmia ' tabelaryczne, bilanse i kombinowane 0 100 proc.
hodOwców, a raczej - mówiąc drożej.
•
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Opodal Zduńskiej Wo1i leż)" niczych zaradzi~. Mówiło się o
Y.?eś Izabellów. Prowadzi. do ruej ty.m na żebra~1ach, ale członka:
p1aszczysta •. peł~a .wybo~ow dr?· w1~ ówc~esne~ Ra.dy Nad~orcz~J
g~, ~vzdłuz ktore1 rozsiadły ~1ę społdzl~lm g~1:ine1 w ~OJsła~vt~
w1elk1e gospodarstwa chłopskie. cach me unueh, lub nie; chc1el1
Na p rawo ode wsi, był dawniej zrozumieć dążeń do zało n ia odwór dziedzica, dziś rozparcelo- środka maszynowego.
ównież
wany pomiędży robotników rol- PZGS w Sieradzu odmo'Wnie za
nych. Ta część w si nazywa się łatwił podanie. jakie wysłali Ofymienice.
wczarek i Matusiak, z prośbą o
.
..
.
.
•
wyzwoleniu tak Izabellów, przydzielenie kilkti siewników 1
Jak
, i Tymienice oraz okoliczne innych narzędzi.
wioski, były dość mocno - poTo był rok 1947- Wydawało si ę,
dobnie j ak zr esztl! wszystkie wsie że jak do t ej pory nic ni e załatpowiatu sieradzkiego - zniszćzo Wi
t k
· ·
d
· .3 .
_
.
.
ono, a
si ę l na a 1 nie ·..1a
1
ne, Brak by.ło narzędzi r oln. • nic zrobić. Korzystali z t ego bo•
h b k
d
b b
c~yc '. ra 1 ~we~tarz a . 0 0 ro gacze wiejscy i prowadzili wrogą
1
ki r oli. Nadzieleni ch .op.l n~ g<>- propagandę przeciwko państwu,
spodarstwa t zw. p oniemieckie o· partii i miejscowym działaczom.
raz działkowicze, znajdowali si ę
Co słabsi ulegli tym wro·
w trudnych warunkach, a potrze
.
.
by wzrastały
systematycznie, gim podszeptom, szl1 do bowraz ze wzr ost em i potrzebą pod gacza, co mienił się ich ,,dobron'i~sienia wydajności z gospodar - dz:ejem" i wypozyczali konia, m~
~twa ~olnego.. Myślał? :Vięc kilku śzynę za kilkudniowy odrobek.
chłopow, a ;między nimi tow. Wła Al t
d i .
t
li :N'
dysław Owczarek i milicjant Bo
e war z n:e us ępowa ·
ie
l~
· · ' w Matusiak, jakby tu bra- ustępowal tez tow. Owczarek.
,,~L,~w .sprzę~aJu
· · :i.· _J!l?-~Yll~~
h ,ro1~ .vvw1ewi.1a
"- · .3..: ł ~ne
· on na początku

Złe warunki
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62 hektary zit!lmi kl.lku d!1lach drugi Robota rus
jest wyrobienie wśród chłopo· w
ła peltU\ ł>arą·.
·
zy
W grudniu 1948 roku hadeszły
bziś ośrod k
• d .
mało i ~:fdniotolnych zaufania

zbożami ozi,mymi.

dalsze dwa siewniki, a od stycz- dwó~h bud ;k' hpos_ia aJący w do n1aszyny ro niczej, wyrwanie
nia 1949 r. maszyny do Izabello- m· d
. Y . ac Wie1e ~MY~· biedoty wiejskiej z zależności bowa napływały już bt?zustannie. ttl~~c!Y ~nnk11~ 3 fnopo"'ii ąza ki, ~;;~Y wiejskich i wyzyskiwa-,
rmei, 1nn-e
. u ywa
ory, Pum o·
tra
.........,,,,,,,,,.,,...,,,.„,,••...,.......,,,„„,,,,,,,,,•••,",„.„.,,„,,,,,,„,,,„,,,,,,„, ktorowe
nar"edz1'
N 1- t
' dl
·
, , . . , · '· : a, . m z~
a ezy a praca osro rn spraw1

o·.z,ej' e .ednego
1

1

o.s' rod ko

„„,, •• „,„„.„,,„.............„„„„,, .•„,,,„,„,.,.„,„,,,„.„,,.,,„„„„,„„,,,,,„
Długo trwało załatwianie poda I Poczęły się piętrzyć nowe trudrl.b
nia . Aż wreszcie. ku radości Ow- ści. Gdzie póstawić maszyny. ?
k
.
k d
czar a, jesienią 1918
' ro u 0 1'Za- Przecież nadal n ie mogą stać w
bellowa na~eszł.v dwa s iewniki. stodołach u gospodar zy. Zaczęły
W tym czasie Owczarek dokształ s ; ę starania o przydział r esztówca się na kursie dla kicrown:ków k i Samopnmocy Chłopskiej. Przy
ośrod ków maszynowych, po po- d7.ial uzyskano. Ale resztówka
wrocie z którego energicznie za- wymagała wlt!lkiego wkładu 'pra
biera si ę do pracy nad orgartiza- cy. Budynki były różWalorte.
cją pierwszego w województwie,
Nie były to jednak prz~szkody1
wzorowego ośrodka m aszynowe· dla ofiarn)'ch : zapalonych twór
go.
ców ośrodka. Przystąpiono nie"'
Efekt pr acy, zaledwie dw.ó<:h zwłocznie do budowy hali, w któ
siewników, był wspaniały. Wszy rej stanęły pierwsze maszyny.
scy chłopi mało i średniorolhi
27 kwietnia był dniem ważnym
chcieli siać przy pomocy siewni w życiu ośrodka. q~zyrrtano pier
k ow.
•
Ale byo
ł i ch t ylko d wa. Mi• wszy tra kt~r ma~ki·. f_,,_~tor
z ":~ M.

posz~zyci_c, się V:'5Paniałymt

wym la,

że chłop mało

Pk~1nt01 rsnWyecJh .pWtacyd.
Za'?'rabno ~Ol ha zrozumiał,
y awac y si ę mo-

i

średniorolny

jakle jest znaczenie
glo1 że to n ie wiele. Ale przy ma- m aszyny w gospodarce r olniczej,
łych
t
Wigospod
t . arstw,ach1 gdzie trak- jak bardzo ułatwia ona pradę i ja
oro
r
o się poruszać, jest kie daje korzyści. Dziś g dy rozto bardz~ dużo. Poz3 t ym zabro- mawiam y z chłopami !zabellowa,
nowane> :l. 2aku1tywatorowano 66
,
h a, s koszono· 43 ha zbóż, zapr a· czy Annopo1a lub irtnych w1bsek ,
wion o do siewów 68 kwintali· z.i"r słyszymy .i· edno:
·
"
.
na siewn~g?, obsiano przy ?omo:
...... Ośrodek bardzo nam pomógł
cy ~-le~niko\~ W czasie j:s1enneJ w pracy. Maszyny to dobro~ziej
aks11 siewneJ 571_ he~taro'':'• wy stwo. l gdyby ich było w ośrodku
mlocong 1568 kwmtah zboza.
dwa r azy tyle, ile mamy, nie byDzięki tak irttensywne.i pracy loby ich za dużo.
ośrodek maszynowy nie tylko po
Tak, to prawda. Maszyn nią,
ktył z zarobków wydatki na re- jest za du2:o1 bo chłopi ich żąda·
monty i budowę pomieszczeń dla j ą więcej. A żądaj ą dlatego, że
~aszyn wynoszące yona~ 300 ~Y: umie; ą obecnie -0cenić :i.eh wars11~cy żłbtyd'1, ale rowniez dał JUZ tość. że rozumieją zadania, jąkie
46 tys• .tłotych dochodu.
.
spoczywają 11.a r olnictwie
budo
Lecz największym sukcesein o- wie -noweg ,_i„~„„ ·· ·t · •.„ .
środk_P.:lJu~":w-nµn
·
·
· .·..pra cUJacych,
··
• - ~_,_ -~ Q.,.,~gą
JU ra :ws„
.
· ~p_s.1.;v'rl\
· udłi

w
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Sport !§trzeleck i
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Co

w Polsce przedwrzejoiowej I•

I

pisała

prasa

łódzka

NIE NADPRODUKCJA
LECZ PODKONSUMCJA
Głos Poranny" zamieszcza dłuższ~ artykuł, którego autor et·,.rierdza, że w obecnej chwilL w Polsce
nie ma żadnej nadprodukcji, a jest
tylko kryzys spożyci~. Na ogó 1 ną
ilość 2,892.000 robot1'.1ków ~ ,:rilsce połowa we.a le n:e_ pravl , ~,, a
połowa rzatrud.mona Je:.t ~wa, it.~)'.
dni W .tygod.mu. R~botmk P,?l:lu
jest na~gorze~ UP?sazo:iy w Eu .o.pie rue moze w1ęc me kupow.ic,
ruedojada i t. d. Stąd więc br<Jk
kompletnego ruchu w sklepach. Na
wet oczekiwany przez kupców r:.1rh
prudświąteczny zawodzi zupełni<?.

I

11 grudnia 1929 r.

Autor przypuszcza, :i:e tylko

pcc-

wyżka płac mogłaby spowodewać
jakiś ruch na rynku i w przemysle,

wzmóc konsumcje i dać z kolJi zatrudnienie bez.robotnym.
OLBRZVMIE POŻARY
w NOWYM JORKU
w Nowym Jorku wybuchły dw.a
olbrzymie pożary. Spłonęły całkowi
cie dwie wytwórnie filmowe. \V pło
mieniach znalazło śmier..! wielu artystów i artystek.

STRASZNA KATASTROFA
KOLEJOWA W BELGII
Pod Namur, w Belgii, runął z wysokiego nasypu pociąg pasażerski.
Dotychczas spod rozbitych wagonów
wydobyto 18 zabitych i 65 rannych.
„UPADŁOSó MIASTA KOŁA"
Burmistrz miasta Koła p. Krzecki
od dłuższego czasu wystawiał weksle, na które miasto nie miało pokrycia. 'vV ostalnich dniach wierzyciele
PAŃSTWOWY TEA'l'R
Koła,
których zebrała się poważna
IM. STEFANA JARACZA
ilość zgłosili do sądu wniosek o
(ul. Jaracza 27)
ogłoszenie
upadłości miastu.
Dziś o godz. 19.15 komedia AntoSMIERTELNY
SKOK Z OKNA
niego Czechowa pt. „Wiśniowy sad"
W domu przy ul. 6 Sierpnia 29 wyw inscenizacji i reżyserii Iwo Galla. skoczyła
z okna trzeciego piętra nieW poniedidałki teatr nieczynny.
jaka Banasiówna, lat 29. Przyczyną
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
rozpaczliwego kroku był brak zatrud(Daszyńskiego 34, tel. 123-02)
nienia - pisze „Kurier Łódzki".
O , godz. 19.15 punktualnie „Brygada szlifierza Karbana".
Zniżki dla studentów i członków
Związków Zawodowych ważne.
P Af'rSTWOWY
ADRIA dla młodzieży (Stalina :i) TEATR POWSZECHNY
„Zielone lata" - godz. 14, 16, 18,
(ul.11 Listopada 21, tel. 150-36)
20.30 - poranek godz. 11
Codziennie o godzinie l!) w ramach
Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Ra- BAŁTYK (Narutowicza 20} - „Milczenie jest złotem" - godz. 15, 17,
dzieckich „PRZEŁOM", sztuka w 4
19, 21
aktach Borysa Ławreniewa, z udzia„Załem .całego zespołu. Inscenizacja i re- BAJKA (Franciszkańska 31) gubione dni" - godz. 15, 17.30, 20
żyseria ...:... Karol Adwentowicz, sceno
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - ,,Proltl'afia - Zenobiusz Strzelecki.
gram aktualności krajowych i zaKssa czynna od 10 do 14 i od 16.
granicznych Nr 52" godz. 11,
W poniedziałki teatr nieczynny.
12.15, 13.30, 16, 17.15, 18.30, 19.45
TEATR „OSA"
21
tTraugutta 1)
,,Wzywa was Tajmyr'' - komedia HEL (dla młodzie!y) Legionów 2-ł
„Młocia Gwardia" I-sza seria m~czna K. Isajewa i A. Galicza.
godz. 14, 16, 18, :;:o
~ocqtek o godz. 19.SO.
MUZA <Pabianicka 178) - „Syn pul
„LUTNIA"
ku" - godz. 16, 18, 20 - poranek
J)Eił ł codziennie o godz. 19.15
godz. 9, 11
„Ptasznik z Tyrolu", operetka w S POLONIA (Piotrkowska 67) - „tyaktach K. Zellera.
cie dla nauki" - godz. 13.SO, 16,
TBATR LALEK TPD „PINOKIO"
18.30„ 21
Codziennie oprócz poniedział· PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
„,Vschodnie zaloty" godz. 16, 18, 20
ir6w - „Wilk, koza i koźlęta" GraROBOTNIK (Kilińskiego 187)
bowskiego.
Kino nieczynne z powodu remontu
ROMA (Rzgowska 2) „Potępieńcy"godz. 13, 15.30, 18, 20.30
11.h'i Sygnał czasu. 12.04 Dzien- REKORD (Rzgowska 2) - „Konik
nik południowy. 12.15 Koncert rozGarbusek" dla młodzieży godz. 14;
rywkowy. 13.15 "Chłopi raciborscy u„śpiewak nieznany" godz. 16,
prawiaj~ zioła lecznicze". 14.00 „U
18, 20
naszych twórców". 14.10 Koncert Pol STYLOWY (Kilińskiego 123)
akiej KBpeli Ludowej. 14.40 „żmija·'
„Gdzieś w Europie" - godz. 14. 16
- 2 odc. opowieści• poetyckiej J. Sło
18, 20
wackiego. 15.00 Piosenki. 15.15 Au- śWlT (Bałucki Rynek 2) - „Lekkodycja dla świetlic dziecięcych. 16.00
myślna siostra" - godz. 13, 15.30,
Dziennik popołudniowy. 16.20 „Nasze
18, 20.30
chóry tpiewajlł"; 16.50 „Wspomnie- TĘCZA (Piotrkowska 108) - „Milńia 'w rocznicę powstal}ia Komuniczenie jest złotem" - godz. 14.30„
stycznej Partii Polskiej'i. 17-.00 Kon16.30, 18.30, 20.30
cert: Krakowskiej Orkiestry i chóru. TATRY (Sienkiewicza . 40) - „Pan
18.00 „'Mazepa" - tragedia. :J. Sło
Nowak" _ gódz. 16, 18, 20, porawackiego. 19.00 M. Rimski-Korsanek godz. 9, 11
kow - Kwintet. 19.30 „Bułgaria prze WISŁA (Daszyn'skiego 1) - ,,życie
dla nauki" - godz. 13, 15.30, 18,
mawia do Polski". 20.ÓO Dżiennik wie
czorny. 20.40 (Ł) „Malowanie u sze20.30
fa" - humoreska. 20.50 (Ł) Muzy- WŁóKNIARZ (Pr5chnika 16) -„AU
Baba i 40 rozbójników" - g·:dz.
ka. 21. „Teatr Eterek". 21.30 Muzyka
14.30, 16.30, 18.30, 20.30
ro:zry:wkowa. 22.05 (Ł) Wiadomości
sportowe lokalne. 22.13 (Ł) Program WOLNOś~ (Napiórkowskiego 16) „Niebezpieczeństwo śmierci" g-odz.
lokalny na jutro. 22.15 Wiadomości
14, 16, 18, 20
sportowe og6lnopolskie. 22.30 Mu%yka taneczna.: 23.00 Ostatnie wiadomo- ZACHĘTA (Zgierska 26) - „Arln,.'
ścL 2:UO Program na jutro.
ka" godz. 14.30, 16.30, 18.~0, 2·0.so~

-
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sportu strzelec- rodowe delegowani byli zawotlni-1 V." z:>. wodach tych, w których uczest
cy słabsi, następstwem czego byłn niczyl.J ponad 260 zawodników z
klęska za klęską.
tową w Polsce
najrozrl'aitszych klubów z całej Pol1914, była mniej niż ciekawą.
Sport strzelecki w Polsce przed- ski, w:ększość z nich strzelała „spo1·Pomijsjąc przeto
rozwój strzele- wrześn10,vej zapoczątko\vał S\VOj!J tO\\'O":1 Pozostali to ~~odzież z „SP",
~'vwa spo:;:towego
w okresie przed pracę na szerszą skalę dopiero w ro- en tuz '17.me.m n_adrabiaJąca brak. rut_Ypierwszą wojną światową
zanalizo- ku l!l25, kiedy to odbyły się II Na- ny zawodmczeJ. Zawod~ .szczecińskie,
wać J"alcży poziom tej dziedziny spor rodowe Zawody Strzeleckie o Mistrzo ze ~v.~gl~du na t~udno.sci .natury .orgamzac:nno-techmczneJ, me były imtu w Polsce przedwrześniowej - a stwo Polski w Krakowie.
Po tvm okresie czasu odbywały si~ prez'.!, któr3: mcgła wyło~i~ m idziś, w Polsce Ludowej.
każdcg~ roku mistrzostwa narodo'l':c st:rz<?w P?lsln, a t ym bardz1eJ miW Polsce przechVl·ześniowej odgó1·- w naJwiększych miastach Polski, a strzow 1•1~:ędz.ynar<;>~o'.:'Ych.
ne czynniki miarodajne, którym po- wiec 'Varszawie, Krakowie, Po.zawo.a~ szczecu~skie b~Jy natowierzone zostało zadanie zorgani;:::- znaniu Lwowie Toruniu Przcmy~!u n~iast. imprezą, ktora zap.1sze si~ w
wan;a sportu strzeleckiego, jako re- i Wilnie.
'
'
l1~~tum sportu ~tr~clecluego, Jako
prezentacji międzynnrodowej na miPoziom strzelect''ł::t ~portowęgo \V pte;~~v·;:')e \Vyst~p 1 enie .s~ortu strze·
strzonwn olimpijskie, nie potrafiły, Polsce przedwrześniowej, mimo ideał- Jec.-ie,, na apel 0.b. ~1e„ydenta RP,
lub też nie chciały wys;;ukać w tere- nych warunków finansowych, był o~lo~zouy na kwietniowym Plenum
nie r.c>wych talentów, zadowaiając mniej r.iż dostateczny.
Komit\tu Cen~:.alne~o P~PR.
się swoimi pupilkami z kadry strzelKilkadziesiat klubów strzeleckich,
Spor: pols.~t, d~leguJ~C swoi~.1
ców „\'/yborowych", rekrutują.cyc n na tC'rc.nie całego kraju dysponowa- strzelc.ow do Szcz;cm~ wykazał, ze
się z elity zamożniejszych strzelców, Io cai'vm szeregiem
broni precyzyj- p~zeszKo~~·. na .ktore. Jeszcze z uwadla których wydatkowanie Y:ięk.:;zych nej dowolnej, .iak : „Larseny", "Wid- i:r1 -· ~ z.mszc7ema
woJem~c i1~potyka
kwot pieniężnych na am;,inicję do mery". ,,Wintchestcry", oraz dos!,o- usun·.e 1 wykona za~ecen•e
P:erwszestl'Zelań treningowych nie przedsta0
nałej broni fo1skiej. Brol1 ta _jedn:ik g_o Oc.yw~t~l~ 1: !;ki L".d~weJ ~•.tak~
wiało specjalnych trudno~ci.
Powo- była
r.iedost~pna dla klubow n1~- san:.a r.Iokłuanosc1~. z Jaką W ) " on~
dowało to, że reprezentacja Polsk i
uprzywilejowan~ch .
. v.:uJe si~ • ~-"'lecen:a J?łanu ~db~1dow.v
niejednokrotnie ponosiła sromotne
Je:i:"?Ji przyjmiemy pod uwagę, ze \\e V"~z) sckic.h dz1edzmach zyc1a goklęski na mistrzostwach międzynaro·
wielokrotny mistrz świata w strze- spo~arczego 1 społecznego w całym
dowych.
laniu n:yśliwskim, ob. Kiszkurno, nie- kraJU.
., .
Zaw.Jd? sz~zerm~k1c •• pr~ełamały
Urz:Jdzane przez „możnowładców" zastapiony dotychcr.as mistrz w tej
strzelectwa sportowci::o obo::y trenin- kategorii strzelania, je:;t ostatnio ostater.21110 tę. obo~ętnosc. • 1 n~wet
gowe przed wyjazdem reprezentacji dość często „bity" przez własnego sy- pewnego ro~zaJu pieufnosc, z .~akę.
na mii:;trzostwa międzynarodowe '.!c- na __ ~ lwierdzić musimy, :i:e młoda odno!lzono ~ię do strzelectwa, J~l~o
legowały
ekipę,
skladajl)eą się
te j?enerar.ia ma przed soba duże pole soo~·ht. ~!oz~my z c~lą stanowc~osc1a
strzelców uprzywilejowanych, wyni- do działania - należy jej tylko stV!o- 'lt"ń"Jerd.~1c. ze ~pelmły one SWOJlJ roki których na obozie treningowym rzyć n 1 lcżyte warunki pracy, nie za- lę prz~l· onywuJaco.
były
znaczme gorsze, niż strzelców pominając o zaopatrzeniu jej w pr~R.Krutkopad
z klubów strzeleckich finansowo <'"=yjną broń i amunicję, których, nic
Sekretarz Zarz. Okr. ZPSS
mniej zamożnych, a więc nieuprzy- stety, dziś w Polsce odczuwamy. dotw!Iejowanych. Dowodem tego musi kli wy brak.
Dział olicialnv ŁOZB
być
n:ejednokrotnc zdobycie mi- • Młodych i świeżych talentów szustrzostw Polski przez kobiece zespo- kać musimy w terenie wśród szeroły Kolejowego Przysposobienia Woj- kich 'Yarstw naszego ludowego spo·
skowego, które niejednokrotnie star- łecze1i5Lwa.
W-lu Sportowego Nr 14
towały w konkurencjach męskich, zaj
Projektowany w roku bieżący m
mując zaszczytne czołowe miejsca w wyjazd ekipy pobkiej
na mistrzo1. Karze s :ę Wł. KS. Wid Z<;?W
mistrzostwach narodowych.
Mimo stwa m:ędzynarodowc do Bnkare'!z- zgodnie z regulam ~ ncm rozgryw,~k
wszystko na mistrzostwa mi ędzyna- tu, nie aoszedł do skutku tylko z te- o Mistrzostwo kl. B pkt. 5 '.nvotą
go wzg-lędu, że XIV N'arodowe Zaw?- 3.000 zł.
dy Strzeleckie, kt6re odbyły się W
2. Karze się K.S. Kolejarz Łódź
m-cu wrześniu w Szczecinie, prze- kwotą zł. 500 za brak kart punktomianowane zostały w ostatnie.i chwi- wych i protokółów na zawodach.
li na ogóln:ipolską eliminację do tych
porażka
3. Kary winny być uiszczone w
zawodów.
ciągu 14 dni od daty ukazania się
I dobrze się stało. Jedenastoletnia komunikatu pod n•gorem automaprzerwa w uprawianiu sportu strze- tycznego 17.awieszenia klubu.
leckie~o wycisnęła swoje piętno na
4. Wyznacza s ię następujących
zawodach szczecińskich.
delegatów na mające się odbyć zawody:
pierwszą wojną świa
a więc przed rokiem

Komunikat

Niespodziewana

Lista 10 nailepszyc h
lekkoatletów łódzkich
TROJSKOK
1. Kuźmicki ŁKS Wł.

13,97

2. Woźniakowski ŁKS "Wł. 12,90
3. Engelbrecht „Widzew" 12,-'0
4. Tułe cki ŁKS Wł.
5. Antonowicz ŁKS

6.
7.
Il.

9.

11,92
11,88
11,85
Brzózko LKS Vv1.
11,71
Szmytke PKS Wł.
11,62
Mckwińs!d Tomaszów
Sikorski „Związkowiec" 11,50
Wł.

10. Sosnowski „Chemia"

11,"3

I. Kuźmicki ŁKS Wł.
38,39
2. Prywcr ŁKS Wł.
36,12
3. Kraj PKS Wł.
34,91
4. Kowalski „Widzew"
34,40
5. Maciaszczyk ŁKS "Wł. 34,25
6. Wilanowski Tomaszów 34,23
7. Kruszewski PKS Wł.
33,95
8 . Oberbek „Spójnia"
.33,52
9. Kobyłecki Tomaszów
33,40
10. Lis Tomaszów
33,28

Dzisiejsze
imprezy sportowe
Zawody pływackie: pływalnia Ogni
ska, ul. Traugutta, godz. 11 zawodT
towarzyskie ŁKS Włóknian: - Warta Poznań.
Piłka ręczna: sala Ogniska przy ul.
Traugutta, godz. 12 zawody o mi•
strzostwo ligi koszykowej: Spójnia Kolejarz Poznań, przedmecz godz. U
koszykówka żeńska: Spójnia - Chemia. Zawody o mistrzostwo klasy A
konkurencji męskiej: godz. 16: Związ
kowicc Zryw - Widzew, godz. 17:
Spójni,1 I B - ŁKS Włókniarz I B,
godz. 18 AZS - Bawełna.

Zawody bokserskle: dalszy ciąg
spotkal1 o drużynowe mistrzostwo
klasy B Okręgu Łódzkiego: godz. 11:
hala zrzeszenia sportowego Włók·
niarz: Legia Łódź - Korab Piotrków.
godz. 16: w Tomaszowie: Związko
wiec Tomaszów - Spójnia Kutno. W.
Piotrkowie: Gwardia Piotrków - Ko
lejarz, w Sieradzu: Legia Sierach _.
V\'łókniarz Tomaszów.

Mulina

Mistrzostwo kl. B w boksie

Radio

GŁ

orran

O

a

Ł6dzkl••o Komłt.hl J

WoJe·
w6d"aklero Komitetu PolsldeJ '2fe·
dDOCZODeJ Partu RollotnląeJ

Be da c• Jol

.

K:OLl:GJUl\l ltZDAKCY.no:.
Telet en J'I

Redaktor n•czelny

ltł-14
O mistrzostwo kla!ly A
zastępca red. naczell"'eJrO
Jll-21
Sekretarz odpowiedzlalnJ'
21ł-05
Concordia Piotrków - Ogniwo
Dział part}'~ny
IM-26
Zawody o drufynówe mistrzostwo Łódź dnia 10. XII. 1949 r. kol. Słu
wewn. a
żewski.
Dział
ł:orespondentdw
robeekl. B Okrc:gu Łódzkiego, rozegrane
nlceycb 1 chlope1ticb orai:
między Widzewem a Stalą z Łodzi
redalttor6w
ll":tetelt
łclen- ~-rsił
o mlstn:ostwo klasy n
przyniosły zwycięstwo
nych
pierwszemu
llM2
Dział
mutacji
Jll-21
Gwardia
Piotrków
Kolejarz
w stosunku 12:4.
Lział mle;fak.1 1 sportowy
aM-lll
Techniczne wynikł walk wypadły Łódź. dnia 11. XI!. 1949 r. kol. Słu
wewn. IS ll
następująco: waga musza: Stanikow- żew.ski.
Dział ekonomfCSllJ'
llll-11
Dział :fabryczny
Jlł-11
ski (Widzew) otrzymał punkty walZwiązkowiec
Tom.
Spójnia
Dział rolny
2K-U
kowerem wobec braku przeciwnika; Kutno, dnia 11. XII. 1949 r. kol.
waga kogucia: 1) Osięcki (Widzew) Krysiak.
Bedakc:I• nocn:i
1!%-11
Kolportat.
również otrzymał punkty walkoweLegia S ieradz - Włókniarz Tom.
Z.ód!,
Piotrkow&ka
'IO.
tel.
m-tt
rem wobec braku przeciwniku; 2) dnia 11. XI!. 1949 r. kol. Bednarek.
Admlni&tracja
261-4!
walka towarzy ska: Sokołowski (WiDział ogłoszd: Łód!, P1otrliow- I
Legia Łódź - S tal Korab, dnia
lka 15, tsl. 111-11 1 llł-'10 ';
dzew) wygrał w 2-gim starciu przez
11. XII. 1949 r. kol. Ekert.
W74awea RSW „..,._„
dyskwalifikację Czyżewskiego (Stal);
A4r. Ked.: ł..6dlo Pioltkowalla U,
5. Wyznacza s i ę termin iawodów
waga piórkowa: Staniaszc21'k (Winr-eta Pl'1rodzew) zwyciężył Kaweckiego {Stal) ; o mistrzostwo klasy A B a wełna
Dntk. Zakł, Grat. BSW' „?na•
Ł.K.S.Wt.
na
d
zień
15.
XII.
1949
:r.
~a~a lekka: Wlazło (Widzew) zwy L6.U. aJ.. 2wtrld 17, teL Zll•łl.
Pr7.cwodn iczący
cięzył w 1 starciu Graczyka (Stal) Sekretar7.
Wydz.
Sport.
przez dyskwalifikację; waga pól&redlU. Tyl
D--06391
nia: . Zacharze (Vvidzew) p rzyznano J. Słuźewski
•••••••••••naa
zwycięstwo w obec poddania się w „•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••„••••••••••n•
,,,
1-szym -_starc
d .iu sSzczecińskiego (Stal) ;
waga sre ma: zczapiński (Widzew)
W:Ygr~ł w 2-gim starciu przez poddame się Zdeba; waga półciężka: S:zczu
rewski (Stal) otrzymał punkty walko
werem wobec braku przeciwnika;
waga dęzka: Tajlun (Stal) otrzymał
również punkty walkowerem wobec
braku przeciwnika.
W towarzyskiej walce wagi piórkowej Gajewski (Widzew) pokonał
na punkty Sobcznka (Stal) .

Widzew-Stal 12 : 4

__ „

i

'
j

Fragment z mistrzostw
bok
k. h
sers re ZSRR
·
MOSKWA (obsł. wł.) . - W mistrza
stwach drużynowych ZSRR w boksie,
które zakończyły się zwycięstwem re
·· związ
· k'ow Zawodowych,
prezen t acii
doszło do wielu interesujących spotkań i wyłonienia nowych talentów
pięściarskich. Wielokrotny reprezent
ZSRR
ant
w wadz:e lekkiej - Mulin
(Zw. Zaw.) przegrał niespodziewanie
·na punkty z Miednowem (Rezerwy
Pracy). Młednow na "9 walk, stoczonych w swojej karierze _wygrał -'?.
.

.

Rysunek-zagadka Nr.

2
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1'1
. Na ułamek sekundy twarz człowieka zmienila si~ st ł ·
•
ostrożna i skupiona. Po chwili przybrała dawny "llMTT'az'
.a .ats~~
udanej tępoty.
,
umieJę me
" J •

-

Z jakie-go pułku? -

rzycz.aJ: pułkownik

Człowiek milczał

Pułkownik znów stał się ostrożny.
Człowiek powiedział: n ie „Pendżab", jak mowią P ersowie
i rdzenni :mieszkańcy Pięciorzecza, a ;..._ ,,Pauczanada", to znaczy „Kraj Pięciu Rzek". Tak nazywają Pięciorzecze Hindusi z: północ
no-zachodnich Indii, mieszkający w sąsiedztwie Pendżabu.

,,Radżuputana" pomyślał pułkownik.
Z 1POstawy, w jakiej stał !Przy framudze drzwi wyprostowany
Hindus, poznawał pułkownik byłego żołni erza. Wysoki, postawny,
szeroki w ramiona ch t akich chłopów spotykało się w Sindze,
w Rla.dżputanie, w calych Indiach. Są oni zwykle o dwa cale wyżsi
od żołnierzy europe jskich, pojętni, j eśli chodzi o musztrę, wytrzy·
mali w marszu, doskonale prezentuj ący się na paradzie.
A ta mieszanina odzi eży, zawój, chłopska „patka",_ serdak
i brudne Łachmany na biodrach!„, Harris gotów był przysiąc, że to
strzępy wyblakłych i zdeformowanych spodni żołnierskich.
- Zrewidować! - powiedział.
Człowiek miał na plecacli nędzną, chłopską torbę ....., pod ser•

da~iem gołą, owłosioną ipierś.

" -

Nie ma nic! -

zameldował dżemadar.

Człowiek uśmiechał się, piatrząc w bok.
Harris wstrzymał nagle rozkołysany fotel.
- Daj mi torbę! - za"Yołał.
Torba była pusta: kilka suchych kromek. chleba

n a spodzie nic. Alę !Pułkownik wyrwał pasek skórzany, którym była
przewiązana i uniósł go do góry.
.
. - Sipaj! Zbiegły sipaj!
.
!
•
.
~asek skórzany był _rzeM1en iem oo :Zolri.ierskl'e 20 cblel>'"1&..
więcej

I

·

- Powieszę cię, .łotrze! Poco tu •przyszedłeś?
- Zobaczyć rodaków.
. Nieznajomy patrzy~ teraz wprost w h•:arz pułkownika i nie ukrv
wa}ąc, szerok?, otwarcie uś:n:iiechał się, pokazując dziwnie krótkie
jakby starte zelazem przednie .z ęby.
'
Pułkownik Harris zerwał się z fotela.
„ z ~b Y..???"
. . . J ak'ies, m..
eJasne wspomnienie zamajaczyło mu
w pami.ęc1. Gdzieś to. słys_zał niedawno - „zęby starte sznurem"?
Ale mysl. wy~knęla się, me zd ążywszy przybrać konkretnej formy. •
Harris kiwnął ręką na dżemadara.
- Zabierz go„.
- Rozkaz, pułkovmiku-sahibie!
lłto to jest? ._.
- Dać podwójną straż ! - mówił pułko\vnik.
~dpowia·
dasz za niego!
- Rozkaz, pułkowniku-sahibie!
Nie było j eszcze za późno, b y iść do k asyna oficerskiego. Puł
Rysunek Nr. 2 przedsta\via osobę..........„ ....„ .•_.„·--·······-kownik włożył mundur.
„Jutro wybadam go jeszcze raz" - postanowił.

........ ______________

1".upo•1 Nr. 2
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Hodson był już w wielkim salonie k asyna.
Imię i ·nazwisko czytelnika ........„ ..„ .......... .....„ ...•....... . „ . .•....•.__
Znano go w .całym 1'.'endżabie, od P eszawaru do Lahory. Długi,
sz.czupł_r, o wąskich ram10nach . - „chudy sah ib ", jak g o nazyw ali
Zawód i miejsce pracy -.„„ •....... „ „••.•„ ..„ ...... ....„ •.„ .•„„.„„„„„„••_
Hindusi, oficer W~chodnio-Indyjskiej Kompan ii, przejechał Hodson
Adres
na swym szybkobieżnym wielbłądzie w szystkie drogi Górnych
Indii.
UWAGA, CZYTELNICY!
- Mój wielbłąd jest jednooki, 2la to ja wi dzę dobrze obu oczaKolejne 10 ku.ponów - wypełnionych cn1cl11ic nalcżv odesłać w dniu 20
mi, ..,.... mawiał.
grudnia 1919 r. na adres: Redakcj a „Głosu"." ł,~ - l'i~trkowska 86, Hl pi~
Przywoził zawsze n ajnowsze wiadomości.
trn, front - dla d ziału .,Rozrywki umy,lowe".
Po.stawiono przed nim szklankę mocnej w ódki palmowej, o!iWśRóD CZYTELNIKóW, KTóRZY NADEśLĄ KUPONY ZAWIEc.e-ro~e rzucili kartv. t>r.zysłuchuj ąc sie wywodom j!ościa.
RAJĄCE TRAFNE ROZWIĄZ.-'NIA ROZLOSOWANE ZOSTANĄ
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RZUT DYSKIEM
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CENNE NAGRODY: WIECZNE l'lóRA. K SIĄżKI. ZEGARKI ITD.
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