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Fatalne skutki dewaluacji funia

\

Już w c:z:tery tygodnie po dokonane] pr:z:ez r:z:qd Attlee - Be•
vina - dewaluacji funta - :;twierd:iić można, że gospodarJw bry•
tyjska zamiera w szybkim tempie. „Operacja 1immsov.:a" ,.....,
udała ~fi, ale pr:iemysł i gospodarka W, Brytanii umiera.
(z p_ras))
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1949 ROKU

'

pół miliarda złotych
na robotnicze· budownictwo miesZkaniowe

Osiem i
I•

rozhndo-w~ urządzeń ~oeialnych
Doniosłe uchwały Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów

WARSZAWA (PAP)
Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów na ostatnim posiedzeniu powziął uchwalv : w sprawie przeznaczenia 8,5 ml·
liarda zł na rozbudowę urządzeń socjalnych i robotnicze budownictwo
mieszkaniowe, w sprawie oszczędno·
ści w gospodarce drewnem, rozdziału cit:zarówek „Star 20" gospodarki opakowaniami, unormowania
i.·t osunków między organizacjami zby
tu i przemysłem, - przedłużenia akcji robót rozbiórkowych itp.

"\V trosce o polepszenie warunków materialnych 1 kulturalnych
ludzi pracy, Komitet Ekonomiczny
Rady Ministrów na ostatnim posie
dzeniu powziął doniosłą uchwałę o
przeznaczeniu, z premii zbiorowej
załogi

przedsiębiorstw

państwo

wych za rok 1948 - kwoty 8,5 miliarda zł, na rozbudowę urządzeń
socjalnych i robotnicze budownictwo mieszkaniowe.
Z sumy tej na inwestycje urzą
dzeń socjalnych
przewiduje się 4
miliardy zł oraz na robotnicze' budownictwo mieszkaniowe 3,8 miliar
da zł, której część ' przeznaczona
będzie na budownictwo fndywidual
nych domów robotniczych.
Pozostała kwota 700 milionów zł
przekazana będzie do dyspozycji
Centralnej Rady Związków Zawodowych na inwestycje w zakresie
kulturalno-oswiatowym oraz na wy
posazenie już istniejących tego rodzaju urządzeń.
Sumy powyższe włączone zostały
do planu inwestycyjnego na rok
1950.

Zgon

Marszałka

ZSRR
F. Tołbuchina

OSZCZĘDNOSC

W GOSPODARCE
DREWNEM

I
MOSKWA (PAP). Podano oficjalnie do wiadomości:
Rada Ministrów ZSRR i l{C
WKP(b) komunikują z głębokim
żalem, ze w dniu 17 październi·
ka br. po długiej i ciężkiej chorobie
ZMARŁ MARSZAŁEJ\:
ZWIĄZKU
RADZIECKIEGO
FIODOR TOŁBUCHIN - wierny syn partii bolszewickiej, j'>·
den z wybitnych dowódców i hu
downiczych sil zbrojnych Związ
ku Radzieckiego, sławny bohater wielkiej wojny w obronie Oj
ci;yzny.
Pogrzeb Marszałka Związku
Radzieckiego F. I. Tołbuchina 6d
będzie się w Moskwie na Placu
Czerwonym.

/

w· celu dostosowania

218

tysięcy

*

poddają się

bez walki

I

materiałami

zastępczymi.

USPRAWNIENIE ZAOPATRZENIA
W PRZEMYŚLE
Vv uzupełnieniu uchwały w s_prawie fo1 m organizacji i działania zaopatrzenia materiałowego w przemyśle, Komi el Ronomicznv
powzt;,;ł
uchwałę, która ma na celu unormowanie i usprawnienie stosunków han
dlowych między państwowymi orgau!zacjami zbytu a przemysłem, jako
MATERIAł,OWEGO

Dyshormoni a w marshallowskiei „rodzinie"

Kompie ne ~!!.'!!!!!.~!!!.-~!! W. Brytanii
od

amerykańskiego

LO~DYN

'v
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dyktatora - dolara

przetwory naftowe. Sumę tę Anglia
płaci rafineriom amerykańs\dm.
Wielka Brytania mogłaby wybudo·
wać własne rafinerie, używając do
tego
funduszów marshallowskiclt,
lecz amerykańska administracja planu
Marshalla sprzeciwia się oczywiście
tym projektom.
Jak stwierdza tygodnik „Obser\·er"', oficjalne koła amerykańskie
obawiają się,
że po uniezależnieniu
f>ię Wielkiej Brytanii od Stanów Zjednoczonych w dziedzinie nafty, -

przqbiera na sile

OTTAWA (PAP). Kanadyjski
Kongres w Obronie Pokoju rozpoczął
zakro joną na szeroką skalę kampanię
w celu zebrania 200 tysięcy podpi·
sów pod odezwą wzywającą do ogło
szenia zakazu broni atomowej.
W Toronto odbył się wiec z udziałem 2 tys. osób, na którym rozpoczę
ta została kampania zbierania podpisów.
Przewodniczący Kongresu w Obronie Pokoju dr Endicolt - ostrzegł
podżegaczy wojennych, że przyjdzie
czas, gdy naród będzie sądził ich jako zbrodniarzy za to, że przeciwstawiają się dziś ogłoszeniu zakazu broni atomowej. Dr Endicott napiętno 
wał wyścig zbrojeń, rozpętany przez
przyznać, że dyskryminacja. ta istnie podżevaczy wojennych z Wall-Street.
+:* -i<·
je w ich państwach w obec robotników cudzoziemskich.
PARYŻ (PAP). Akcja głosowa·
Delegat radziecki zaznaczył, że me nia pokojowego we Francji przybiera
tody dyskryminacyjne, stosowane w w dalszym ciągu na sile. Według doszeregu krajów wobec robotników • tychczasowych, niekompletnych daimigrantów są sprzeczne z podsta- nych, w Paryżu i w departamencie
wowymi zasadami Organizacji Naro- Sekwany złożom~ ponad milion gło 
dów Zjednoczonych, która powinna sów w obronie pokoju
się zajm ować \V departamencie Bouches du Rhow myśl art. 1 i :irt.
55 Karty obroną praw imigrantów. ne liczba głosujących również przeDelegat ZSRR wniósł o uchwale· kroczyła milion, w departamencie
nie rezolucji. przedstawionej przn J.oary 230 tysięcy, a w szeregu indelegację polską.
Rezolucja została nych departamentów sięga setek tyrównież poparta przez delegację cze-

Sprawa prześladowanią emigrantów i uchodźcó~

W kraJ.8Ch marshallOWSk.ICh

CZECHOSŁOWACJI
ZWIEDZĄ ZSRR

PRAGA (PAP). - We wtorek wy·
do Związku Radzieckiego gru
pa 300 rolników czechosłowackich,
którzy zapoznają się na miejscu z o&iąqnięciami
socjalistycznej gospodarki wiejskiej.
jechała

RUCH NEOFASZYSTOWSKI
W NORWEGII
OSLO (PAP). - Jak donosi prasa,
faszyści norwescy zamie1zają wznowić oficjalnie działalność polityczną.
\V tych dniach cdbyło się w Oslo ze
brunie przedstawicieli b. partii quislingowskiej „jedności narodowej".
300 OFIAR POWODZI

j

przekazana Międzynarodowej
Organizacji Pracy • • • • • •• •• • • •

I niuszkin podkreślił, że omawiana.
sprawa jest jednym z najwazmeJszych zagadnień społecznych jakimi
7,ajmuje się Orga.niza.cja Narodów
Zjednoczonych.
Jak wiadomo, rządy Stanów Zjednoczonych, Anglii i Francji nie dopuszczają do repatriacji wielu ob)'·
wateli raclzieckich, znajdujących się
w obozach w Niemczech Zachodnich
i w Austrii. Rządy Stanów Zjednocżonych, Anglii i Francji u czyniły
z tych obozów rynki taniej siły roboczej. Obozy te są więc w dalszy1n
ciągu żródłem przymusowe.i, niewol
niczej pfa.cy milionów robotników.
Hitlerowcy spędził tu ludzi do przy
musowej pracy pod groźbą bagnctów, a obecnie ci sami ludzie wywożeni są do Stanów Zjeduoczonych,
Anglii, Be lgii, Francji, Kanady i Au
stralii, gdzie są bezlitośnie eksploa.towani przez kapitalistów. Należy
zaznaC'lyć,
że tą przestępczą dzi:l·
lalnością zajmuje się m. in. Między·
n arodowa 1>rganizacja. do spraw uchodź~ów ~IRO).
. .
.
Pamuszkm podkreślił, ze delegs::1
Stanó~ ZjedJ?oczonych i !ra_ncji: k~ó
rzy us1łowah zaprzeczyc 1stn1e111u
dyskryminac.ii. musieli ostatecznie
0

chosłowacką.

Wypowiada j ąc się
br~'tyjskiemu
słan i a całej sprawy

raz jeszcze prze
projektowi prze
do M: ęd zyna~o
dowej Organizacji Pracy, delegat pol
ski zaznac zył , że projekt t en dą ży w
:stocie do usunięcia z porządku obrad Zgromadzenia problemu, który - według słów d elegata Mek >'Yku- „jest jednym z najbarduej tragicznych problemów naszej ep&ki"..
Po dłuższej dyskusji, Komisja 0drzuc'.ła wniosek
polski i uchwaliła
rezolucjG brytyjską uznającą kompc
tencje M~ędzynarodowej Organizacji
Pracy w spr:nvie cudzoziemców.
ciwko

nafta brytyjska wyprze naftę amery·
z rynków światowych.
Poważne rozdźwięki powstają także między Waszyngtonem a Londynem, ponieważ rząd bryly_jski oskar·
ża rząd Stanów Zjednoczonych o dą
żenie do zlikwidowania za pomocą
dolarów wpływów politycznych Londynu w państwach
Środkowego
\Vschodu. „Observer" zapatruje się
pesymistycznie co do szans zwyclę·
stwa Wielkiej Brytanii w walce o
wpływy na środkowym Wschodzie.
kańską

Walka w obronie pokoju

Wbrew Karcie O N Z

ROLNICY

W GUATEMALI
LONDYN (PAP). - Agencja Reutera podaje z Guatemali, że w rezultacie gwałtownego wylewu rzek w
lym kraju zginęło w tych dniach poJtad .'300 osób. Na skutek padających
od. dwóch tygodni ulewnych ?esz(7.0W znaczne obszary (. \:rtemah zna
lazły się pod wodą.
'

Masowe protesty r.~~~~~~11~.~.~.~~t!.~~~?~

Wojska Kuomintangu

ton ziemniaków

NOWY JORK (PAP). Kom:sja S;JO
łeczna Zgromadzenia ONZ rozpatrywała projekt
rezolucji, wniesio:1ej
przez delegację po lską w sprawie dy
skryminacji. stosowanej przez pewr.e państwa wobec robotników - :mi
grantów j osób przesiedlonych (t. zw.
D. P.).
Delegacja polska wniosła na IV
Sesji Zgromadzenia ONZ projekt re
zolucji, w którym stw:erdza, że dyskryminacja stosowana przez wi~le
państw wobec robotników - :m:grantów, a w szczególności wobec
robotników. rekrutowanych wś:·ód
uchodźców i osób przesiedlonych po
zostaje w sprzeczności z zasadami
Karty ONZ.
Przedstawicielka Stanów Zjed.10czonych Eleonora Roo;:evelt p'.'.'zyznała, że projekt rezolucji polskiej
dotyczy bardzo ważnej kwestii i mu
siała również przymać, że sytuacja
robotników _ imigrantów w Stanach
Zjednoczonych pozostawia. nader wie
le do życzenia. Mimo to. p. Roosevelt
bron:ła wniosku bryt;yjskie~o, który
zmierza do przekazama pro1ektu pol
ski~?o do Międzynarodowej Organ.zacJ ~ Pracy.
•Delegat Związku Radzieckiego Pa

w N.__Jorku
_____

•...............................................

WKILKU WIERSZACH
„WIOSNA NAD ODRĄ"
NOW A POWIESC AUTORA
„GWIAZDY"
MOSKWA. - W ósmrm numerze
radzieckiego czasopisma literackiego
„Znamia", ukazała się nowa powieść
laureata Nagrody Stalinowskiej, autora znanej powieści „Gwiazda" E. Kazakiewicza pt. „V\'iosna nad
Odrą" \V powieści tej autor opisuje
przebieg "bohaterskich walk Armii
Radzieckiej podczas wyzwolenia zachodnich ziem Polski spod jarzma okupacji hi~lerowskiej

Po haniebnym wyroku

zasad demokracji i· wolności

(PAP). - Sprawa nafty
i związana z nią kwestia wpływów
odbiorcą.
politycznych na Środkowym vVschoAKCJA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH dzie powoduje coraz większe rozDodatnie wyniki akcji robót roz- dźwieki między Stanami Zjednoczobiórkowych w poprzednich lalach u- nymi a Wielką Brytanią.
W londyI'tskich kołach dziennikarzasadniają koniecznoś.: przedłużenia
OOOOOOOOOOOOOOO~COOOOOOCOOOOCXX>OOOOC>c.X:t'XlCl<."OC#X)()O
skich podkreślają, że kwestii tej nic
2.dołali uzgodnić między sobą
mini"'"""""""'„„,„„,„„,„„„.... „.„„„.„.„„" stro\vie Acheson i Bevin
czasie na
rad waszyngtońskich. Obecnie jest
ona przedm iotcm narad ekspertów,
ale nic nie wskazuje na możliwość
jej rozwiązania.
WARSZAWA (PAP). - Według wykonało już przeszło 80 proc. planu,
Dla Wielkiej Brytanii jest to proostatnich meldunków, Gminne Spół następnie w woj. warszawskim - z hlem niezwykłej wagi. W ogólnym
dzielnie zakupiły do 15 bm. przeszło górą 50 proc. i w woj. poznańskim.
deficycie dolarowym Wielkie j Bry2111 tysięcy ton ziemniaków. Skup
Szybkie tempo skupu ziemniaków tanii jedną z najważniejszych pozy.
odbywa się pomyślnie i przeciętnie w większości okręgów umożliwia ter cji zajmują wydatki na przetwory
J każdy dzień przynosi obecnie około minowe zaopatrzenie miast i wi.elkich naftowe. Anglia znajduje się w sytu20 tysięcy ton ziemniaków, dowożo ośrodków przemysłowych, a przede acj~ paracloksalnej: posiadając boganych ua punkty skupu w całym kra.
. le zródła ropy na Środkowym \Vscho
w~zystki~ - tych ~rup praco~vm- dzie nie posiada jednak własnych raju.
Najnornyślniej przebiega skup ziem kow, ktorzy korzysta1ą z przywileju j finerii, co zmusza ją do wydawania
niaków w woj. qiałostockim, które zakupu ziemniaków na raty.
rocznie 700 milionów doli!rów na

Zakupiono jui

Operacja się udała-pacjent umiera

tej akcji na rok 1949-50. W związku «aaaaaa•aaa•••••aaaaaaaaaa••••aaaaaaaaaaaa••••••••••••••••••••••••••a••••I
z tym, Komitet Ekonomiczny na wnio
sek ministra Bud0wnictwa, p1zyjąl
„sądu"
uchwałę o kontynuowaniu akcji ro........................................................................""":'...
bót rozbiórkowych. Przewiduje się
uzyskanie około 400 milionów sztuk
ROZDZIAŁ SAMOCHODOW
cegły oraz innych materiałów budoCIĘŻAROWYCH POLSKIEJ
wlanych, które przeznaczone będą do
PRODUKCJI
Komitet Ekonomiczny dokonał na- realizacji planu inwestycyjnego.
stępnie rozdziału między . poszczegól
KOLEGIUM RZECZNIKOW
NOWY JORK (PAP). - Amery· zwał wszystkich robotników do so·
ne resorty pierwszej partii 300 samo
PATENTOWYCH
kański
Narodowy Komitet Obrony lidarnej akcji celem uchylenia tego
chodów ciężarowych „Star 20" polskiej konstrukcji, wykonanych cał
Ponadto Komitet Ekonomiczny raz praw przywódców Partii Komum- niesłychanego orzeczenia sądu oraz
na którego czele sto- obrony demokracji w Stanach Zjed·
kowicie w kraju. Jak wykazały do- patrzył szereg projektów dekretów, stycznej,
tychczasowe doświadczenia, samocho a m. in. projekt dekretu o utworze- ją Paul Robeson i Howard Fast, zapo noczonych.
Przedstawiciel amerykańskiej Par·
dy te odznaczają się wysokimi zale- niu kolegium rzeczników paiento- wiedział złożenie protestu w ONZ w
tii Pracy - Rons nazwał werdykt jazwiązku ze skazaniem najwybitniejtami w eksploatacji.
wych.
szych
działaczy
komunistycznych skrawą zdradą podstawowych zasad
demokracji amerykańskiej.
prez sąd nowojorski.
OSZCZĘDNOSC W
GOSPODARONa podkreślenie zasługuje fakt, ie
WANIU OPAKOWANIAMI
przeciwko werdyldowi wypowiedzia*
W dążeniu do skoordynowania goNOWY JORK (PAP). - Przedsta- to się wielu księży i pastorów ame·
spodarki opakowaniami wszelkiego
wicielc
licznych
amerykańskich rykańskich.
rodzaju, Komitet Ekonomiczny pozwiązków zawodowych potępili zdecy
Ksiądz Guerrero z Chicago oświad
wziął uchwałę o powołaniu przy Cen
Chińskiei Armii Ludowei dowanie skazanie przywódców komu czył: „Stwierdzam, że proces przy·
tralnych Zarządach, Centralach Hannistycznych.
wódców komunistycznych nie był
dlowych itp organizacjach komi~ji oPEKIN (PAP]. - Agencja Nowych
Sekretarz związku zawodowego ro- uczciwie przeprowadzony i nie widzę
pakowa1'1. Do zada11 tych komisji b<:- Chin donosi, że w mieście Silm-Czui, bolników przemysłu meblowego, na- żadnych podstaw do ich skazania".
clzie należało m. in. opracowanie za- polożonym 40 km na zachód od Kan leżącego do CIO - Perlow podkreNO\VY JORK (PAP). - Donoszą
potrzebowania na opakowania w Pla- tc·nu, około 5 tysięcy żołnierzy i ofi- ślił, że związkowcy nie mogą usto- z Puerto Rico, że przewodniczący
i1ie 6-letnim, ujednolicenie i ograni- cerów Kuomintangu poddało się bez sunkować się obojętnie do werdyktu, Partii Komunistycznej tego kraju An
czenie ilości typów opakowań, rewi- walki Wojskom Ludowym.
gdyż następnym krokiem będzie pró- drao przesłał w imieniu postępowej
zja wymaga11 technicznych dla osią
30 km na wschód od Kantonu W"oj- ba ograniczenia praw robotników do ludności Puerto ruco depeszę do Tru
gnięcia
oszczędności
materiałów, ska Ludowe
ro1.bily 4 pułki wojsk zrzeszania. się w walce o poprawę by mana, w której wzywa do natychzwłaszcza deficytowych, przy wytwa kuomintanaowskich
oraz wzi<'ly do lu.
miastowego uwolnienia skazanych
rzaniu opakowań oraz badanie moż niewoli 2 "tysiące żołnierzy i ofice- \ ~rzewodniczący . zy;iązku robotni- przywó_dców ~merykańskiej Partii
liwości zastąpienia tych surowców rów w mieście Sun-Tong.
kow przemysłu .skorzanego Golm we Komumstyczne).

zużyci'! drew

na do możliwości produkcyjnych w
okresie realizacji Planu 6-lełniego, za
chodzi konieczność wprowadzenia w
życie przepisów,
mających na celu
iak: n'IJSzerzej pojętą oszczędność w
metodach eksploatacji lasów, przeróbki tartacznej i w stosowaniu drew
na w poszczególnych dziedzin'ach gospodarki narodcwej.
W związku z tym Komitet Ekonomiczny Rady !'.linistrów przyjął uchwałę , która ustala dla poszczególr.ych resortów wytyczne gospodarki
drewnem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnie11 oszczędnościowych.

\

sięcy. W całej Francji wzięło udział
w glosowaniu na rzecz pokoju ponad
4 miliony osób.

---::---

Plan roczny wykonany
Biuro Sprzeda ży Przemysłu Precyzyjnego i Optycznego w Łodzi przy
ul. Wigury 21 wykonało w dniu 18
października br. plan obrotu towaro
wego prze·widziany na rok bieżący.

Polacy z Kanady

wracają

do kraju

OTTAWA (PAP). - Grupa 70 repa
triantów polskich z Kanady opuściła
na pokładzie „Batorego" port Halifax
udając się do kraju. Większość repa
triantów stanowią emigranci, przybyli do Kanady w latach międzywojen
nych.
\ Vobec odmowy władz amerykań
skich wydania im wiz tranzytowych
przez Stany Zjednoczone, „Batory"
zawinął specjalnie do Halifaxu
w
celu zabrania repatriantów, których
żegnali w porcie przedstawiciele demokratycznej Polonii Kanadyjskiej.

Odra i Nysa-granicą pokoju
Słuszne zarządzenie władz

_

Niemieckiej Republiki Demokratycznej
BERLIN (PAP). - Jak donosz ą z
Drezna, minister Spraw \!Vewnętrz
nych Saksonii polecił władzom policyjnym usunięcie z miejsc publicznych wszystkich napisów, które w ja
kikolwjek bądź sposób nawiązują do
obszarów polskich na wschód od
Odry i Nysy. Minister podkreślił, że

Odra i Nysa jest granicą pokoju mię
dzy Njemcami a Polską. 'Vobec tego
używanie
nazw miejscowości poło·
żonych poza granicą Niemiec, do aa·
zywania ulic, hoteH itp. w Niemczech
- należy traktować jako nieodpowie
dzialną, nrowokację.
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to milionów
Od szeregu tygodni na szpal- ki, tkaniny jed1Wabne t obuwie równaniu z tym samym okresem
tach gazet ukazują się meldunki skórzane. Komunilkat PKPG za- roku ubiegłego wzrosła 0 22 proc.
pojedyńczych fabryk i całych ga- wiera dane do 30 ub. m. Po tym Wzrost objął zarówno produkcję
łęzi przemysłu, mówiące o przed terminie nieprzerwanie naplywa dóbr wytwarzania, jak i artykuterminowym wykonaniu Planu 3- ją dalsze me1dunki, mówiące o dal łów spozycia..
W rolnictwie wzrost objął proletniego. Suche cyfry kryją za szych sukcesach,. M.in. wykon~~
sobą obraz codziennego wysiłku, ny został 3-letni plan produkcJl du'kcję zbóż oraz wszystkich incodziennej walki o zwiększenie i cementu, wyrobów Monopolu Ty nych upraw a więc również i
upra~ przex?ysłowych. Stan popoprawę jakości 1Produ1kcji i o toniowego itd. .
Cyfry komunikatu PKPG za głow1a zwierząt gospodarskich
oszczędniejsze metody gospodaro
wania. Cyfry meldunków mó- !Il kwartał n;iówią nam o uie zwiększył się wydatnie (w zakrewią również o tym, że walka wy- ustannym razwoju naszej go~po· sie trzody chlewnej w porównagrywana na iposzczególnych od- darki narodowej. Rozwój ten za ' niu z r. ub. o 20 proc.).
cinkach, wyg;rana będzie i na ca· "".'?z.ięczamy ustrojowi de:Q'.J._o~ra- j Uspołeczniony handel detaliczJest 0~ wynikiem ny poczynił dalsze postępy. W okrr.'
CJ!. ludow~j.
łym froncie.
stałego. , sie, kiedy obroty całego handlu
Przekonanie, że Plan 3-letni u· gospodarki planowe],
kpńczymy zwycięsko, znalazło au ~zrostu współzaw~nictwa pracy detalicznego w Polsce wzrosły o
torytatywne potwierdzenie w ko· l ruchu nowa~orskiego, słusz~e· 26 proc. obroty detalicznego hanrnunikacie Państwowej f Komisji go zastos.oworua zasad marks1z· 1dlu uspołecznionego wzrosły 0 80
Planowania Gospodarczego o wy ~u -; Ienmizmu w naszym budow proc. Sieć detalicznego handlu
konaniu Narodowego Planu Gos- n!ctw!e gospo?ar~zym. ~?rowa- uspołecznionego wzi:osła 0 59 proc.
.
.
podar~go. Komunikat donosi, Dla się na w1elluch doswiadcze. W wymk'.1 w~ostu zatrudnlE~, Jale dll{l-osf prasa _ następnym że wykon~liśmy już Plan 3-letni niach Związku Radzieckiego.
Plan produkcji przemysłowej ma i wydaJnośc1 pracy nastąpił
kandydatem na. szefa rządu Fr•ut-1 w zakresie s~eregu podstawotym dalszy wzrost siły nabywczej lud
cji _ po osła.wlonym Mochu _ jest wych artykułow przemysłowych, przekroczony został w
Schuma.n - zwany „dolarową głQ- takich, jak stal surowa, wyroby kwartale o 17 prot. a wartość l'l.ości i konsumcji. Na tym tle
walcowane, superfosfat, barwni- produkcji przemysłowej w po· odbyło się przesunięcie popytu .na
w~"·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - _ _ : : _ _ artykuły wyższej jakości.
Wykonanie Planu Inwestycyjnego przebiegał-O również znacznie
pomyślniej, niż w roku ubiegłym.
Wydatki inwestycyjne w pierw_
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(Na mareinesie skazania jedenastu przywódców komunistycznej Partii USA)

III kwartale b. r. w porównaniu z tym samym okresem przed
rokiem o 17 proc.
Dynamika rozwoju gospodar- I
czego kraju socjalizmu i krajów
demokracji ludowej nie daje pola
do porównań z marazmem świa ta kapitalistycznego.
Na ten temat organ centralny
naszej partii „Trybuna Ludu"
(18.10) pisze:

„Byłoby rzeczą śmioozną mó-

wić <> jakimkolwiek poouwaniu

się naprzód gospodr.irki kapitaJistycznej w chwili obecnej kied~'
zblża się ona do nowego kryzysu.
Spadek produkcji przemysłowej
w Stanach Zjednoczony<:h za okres niespełna roku wynosi 17
proc. Jest oczywiście rzeczą przypad.ku, że odsetek przekroczenia
planu przez polski unarodowiony
przemysł pokrywa się dokładnie
z tą liczbą i wynosi także 17 proc.
No, i tylko przypadek rnó~ł
zrządzić, że produkcja rprzemysło
wa ZSRR wzrosła w 3 kwartale
r. b. w porównaniu z 3 kwartałem ub. r. akurat o takie same 17
proc.
że

·czasopisma
~cdług statystyk.I
„School Life" („Zycie szkoły"),
urzędowego organu Departamcntti
Oświaty USA, liczba analfabetów
w Stanach Zjednoczonych dosi~ga
10 miln. Poza tym, jak· informuje „School Life", około 6 mlllonów
chłopców l dziewcząt nie ma moż
do szkoły,
uczęszczania
noścl
bądź ze względu na brak gmachów
szkolnych, bąu też z przyczyn
„osobistych", to znaczy, że cięż
kie warunki, w jakich wzrastają.
nie pozwalają im na zajęcie się
nauką.

Nauka szkolna znajduje slę w
osób niewykwalifikowanych, bardze1 źJe płatnych i przeklinających swój zawód. „Departa
ment Oświaty"-mówi jedna z oficjalnych broszur, poświęconych
zagadnieniom szkolnictwa - nle
może znaleźć nauczycieli, którzy
zgodzili by się pracować za tak
zgodz.il!by się .pracować za Jak
broszura stwierdza, że „kwalifikacje z górą 100 tys. nauczycieli nle
odpowiadają normom, przyjętym
przez władze stanowe".
W amerykańskiej szkole kwitnie i rozwija się dyskrymlnacfa
rasowa. Chodzi tu nie tylko o to,
że dzieci obywateli ,,kolorowych"
mają ograniczone możliwości pobierania nauki szkolnej. Nawet w
autoryzowanych
„poważnych",
podręcznikach nie brak ataków na
mniejszości narodowe i aluzji do
ich rzekomych wad i niedostatków.
Nie pod~jrzany o sympatie lewicowe dziennik „New York Herald Tribune" informował niedawno, że ,,w wielu podręcznikach
znajdują się zwroty ł wyrażenia
obelżywe pod adresem narodu
rękach

!:~:r:ct:r~r:u~~:~
że~~:o~:ktj:
:zrshpr~c~:.;~~~:.c~i~\/iyn!'~~
p«i>lski
nie wzrasta,
mym okresie roku
ubiegłego.

analiabetó1v
········ w US...l. ········

przemysł

· 1
·
1
1 ·
„świadkami", zdemaskowali rów- zycją narodu do ich militarystyczSkazanie przez nowojorsk~ sąd mi
nież istotny cel tego procesu - przy nej polityki" _ gtosi oświadczenie Urea menie P anu 1 zwię tSzenie systematycznie przekracza plany
„przys:ęgłych" 11 przywódców Kowytwórcze, podczll8 gdy w USA
dokumentacj1
ścisłej
wymagań
faszyzacji Stanów Zjedno- Kongresu Słowian Amerykańskich.
no- śpieszenie
munisty~nej Partii USA jest
Partia Stanów technri.cznej będzie :miało szcze- sytuacja go3podarcza pogarsza się
Komunistyczn'a
czonych.
•wym paważnym krokiem na drodze
Histeryczna atmosfera, w jak:ej Zjedn~onych nie da się zlikwido- gólne znaczenie dla wielkich in· nieustannie, podczas gdy we
St.a.nów Zjednoczonych ku faszy~10
wi. Proces ten wyreżyserowany odbywał się proces i metody, jakich wać przy pomocy „wyr<>ków" l~a.pl- westycji zbliżającego się 6-lecia. wszystkich krajach kapitalistycz
Na dwa dni przed komunika- nych kurczy się produkcja i roś
przez rząd i kapLtalistów amerykań używali reżyserowie tego procesu, talistycznych sądów. Będzie ona. wal
skich ma spełnić rolę podobną do dowodzi, że jest on „produlttem sy- czyła z nową, energią przeciwko zło tern naszej Komisji Planowania. nie bezroh<>cie, spada konsumcja
tej, jaką spełn!ło podpalenie Re:c:Os- stemu k"'1>itallstycznego', który zna- wrogim silom, które usiłują d·>pro- ukazał się komunikat o wykona- szerokich mas i pogłębia się nę
tagu w Niemczech w roku 1933, kie- la.zl się w sytuacji bez wyjścia i :>ka. wadzić USA do chaosu gospodarcze- niu planu 5·letnlego ZSRR w d
za.
zany jest na zagładę" - stwie:dza go, fa,w;yzmu 1 wojny. Będzie ona
dy hitleryzm doszedł do władzy.
Takie jest bowiem prawo dzie
W Niemczech w 1933 roku na. roz- oświadczenie złożqne przez prze·11nd nadal odważnie broniła praw ludu III, k:wartale rb. Kom';lnik~t . ten
został niczącego KP USA. Wyrok w prJce-1 amerykańskiego i mobilizowała slły mow1 o w~paniał?ch .~ągmę~1a~h jowe, że kapitalizm wszedł w opodpalony
kaz Goeringa
gmach pa.rla.mentu niemieckiego. Wi sie nowojorskim świadczy „o roz-,a.· dla zwyoięstwa demokradi nad ciem go~podark1 radzieckiel, reahzuJą kres upadku, a socjnlizm triumfal
chińskiego. japońskiego, filipiń
I cej powojenny plan 5-letni. Pro- n.ie kroczy naprzód od zwycięsnę ?.rzucono na. komunistów ł pod czy i stra.cltu amerykańskich podże- nymi siła.ml raseyzmu.
skiego oraz twierdzenia o ich raso
dukcja przemysłowa wzrosła '\~ 1 twa do zwycięstwa.
TA
tym pretekstem zdelcgallwwano par ga.czy wojennych przed ros11ącą opowej niepe!nowartoścl".
tlę komunistyczną, umożliwia.iąc IIlW tych warunkach trudno się
tlerowi 2do-byde bezwzgl~dnej wil;ltże szkoły, . przeznaczone
dziwić,
szości w Reichstagu i uzysltanie nad
7lwycza.jnych pclna.mocnktw dla z:idla dzieci murzyńskich, są w stapr&wadzenia dykta.tury faszystownie godnym pożałowania; mieszczą
likil'j w kraju. Jak wiadomo, po kosię one w lokalach zupełnie niemunistach przyszła. kolej na socjalodpowiednich, pozbawione są podemokratów, na. wszystkie organizanaukowych, nie korzystają
mocy
cje demokratyczne i postępowe, na
W dniu wczorajszym podaliśmy nu gospodarczego w III kwartale bie·
z dotacji rządów stanowych itp.
organizacje związków zawodowych.
Dziś podajemy drugą
Komuniści byli pierwszą zaporą pr:-c pierwszą część komunikatu Państwo żącego roku.
Obraz szkolnictwa amerykań
Komisji Planowania Gospodar- część tegoż komunikatu.
Toteż swo.ie wej
ciwko faszyzmowi.
wyk«>- skreślenie obiektów, które z różnych I skiego, nakreślony ria podstawie
Ott~-gs1E 9 miesięcy
pierwsze najsilniejsze uderzenie hi- czego o \\;,·konaniu narodowego piarzystanie środków finanąowych powodów, a w szczegófaości ze wzgloj urzędowych nawet źródeł, nie wy
tleryzm skierował właśnie pr7..eciwPLANU INWESTYCYJNEGO na du na braki w dokumentacji tech- I gląda doprawdy budująco. Trudko komunistom.
rok 1949 było o 36 proc. większe, niż nicznej nie mogły być zrealizowane no się temu dziwić wiedz!lc, jaką
Dz:ś w Stanach Zjednoczonych od
w tym sam~'m okre.3ie ubiegłego ro- w roku 1949. REWIZJA Planu In- politykę prowadzi rząd amerykań
bywa się pod-0bny proces. Klęski, ja
westycyjnego przyczyniła sit do 1 ski, wiedząc, że lwią część budCAŁYM ROLNICTWIE zbiory stracji Głównego Urtędu Statystycz- ku.
kie imperial.izm amerykańsk:. poNa odcinku· REALIZACJI Planu znacznego uspra\vnienia i przyśpie żetu amerykańskiego pochłaniają
wg danych szacunkowych Głó· nego przeprowadzonej w czerwcu,
-niósł w Chinach i krajach demokrazbrojenia i wydatki na ujarzmieIn westyeyjnego . przeprowadzono w szenia jego realizacji.
wnego Urzędu Statystycznego, przed kształtował się następująco:
cji ludowej, stały wzrost nastrojów stawiają się następUjlJCO:
nie innych narodów.
Jl1 kwartale szczegółową rewizję,
PAŃSTWOWA KOMISJA
pokojowych na całym świec:e, niepo
B. D.
która pozwoliła na uwzględnienie now stosµnku
wodzenia awanturniczych .polityków,
wych potrzeb inwestycyjnych oraz PLANO W ANIA GOSPODARCZEGO
do 1948 r.
procent w stosunku
dążących do podiporządkowania so(w proc.)
do 1948 r.
realizacji
bie krajów zachodnio-europcjskii:h,
111
bydło
przewidywań (w proc.)
systematyczne „zaostrzanie kryzysu
115
owce
112
106
pszenica
gospodarczego w świecie kapital:111
konie
108
121
żyto
stycznym„ wreszcie wzrost nastro120
trzoda. chlewna
Według wr;tępnych danych zbiory
jów antylmper!alistycznych i sił postępovr1ch w Stanach Zjednoczonych ZIEMNIAKóW \V roku bieżącym bę
Plan wzrostu pogłowia zwierząt w
-. wszys:tko to wzbuclza zro'lnmialy dą o około 22 proc. wirksze, niż w Państwowych Gospodarstwach Rol~ow.
·
niepokój w amerykai1skkh kolach roku ubiegłym.
nych został wykonany, jak następu
W Państwowych Gospodarstwach je:
rządzących i zmusza je do rhwytai
nia. się najbardzle.i drastycznych środ Rolnych WlJ tymczasowych danych
procent w stosunku
ków dla zachowania sw«i>jej władzy plan zbiorów ważniejszych ZIEl\IIOwykonania do 1948 r.
rywala pod .ciosami kontrrewolucji
SETN.'\ rocznicę śmierci Fryderyka. Chopina zloiony został
PLODó\V, został wykonany następuł umocnienia swe-go panowania.
(w proc.)
planu
Wiosna Ludów. Twórczość Chopina,
na uroczystej a.kadehołd pa.mięci genla.lnego kompozytora
Komunistyczna Partia USA jP.st jąco:
świa<lomie czy nieświadomie była '1-vy
177
142
bydło
mil, która odbyła się w dniu 1'1 bm. w sali Państwowej Filw 3 zbożach (żyto, pszenica, jęczpierwszym celem ataków reakcji c:razem gromadzących się sił protęstu,
342
trzoda chlewna 131
barmoniJ. Akademia połączona była z aktem wręczenia nagród lanreamerykańsk:ej. Ale nie ulega żadnej mień) - w 103 proc.
zapowiedzią zwycięstwa w przyszło
124
105
tom IV Międzynarodowego Konltur;;u im. Fryderyka Chopina. Na uroczykonie
w burakach cukrowych - w 110
wątpliwości, że prześladowania kości. Dziś realizuje się ta zapowiedź
Plan kontraktacji ROśLIN PRZE- stość przybył Prezydent a. P. Bolesław Bierut.
munistów to tylko pierwszy etap na proc.
MYSŁOWYCH na rok 1949 (wg obObecni byM członkowie Rady Pań go samego, z ciego wynika sUa. na- dawnych wolnościowych manifestów
W porównaniu do roku ubiegłego szaru), został wykonany następujądrodze do fa.szyza.G,Ji Ameryki.
- w pełnej wiary w jutro pracy nastwa - Ron1an Zambrowski i Wa- rodu - z ludu.
w ciągu ostatnich lat w Stanach zbiory w Państwowych Gospodar- co:
•
I tak puste wówcza.9 _ rozbra rodów Związku Radzieckiego - w
cław Ba.rcikowsld oraz członkowie
Zjednoozonych inastąpił gwałtowny I stwach Roln?'eh wzrosły:
w stosunku rządu RP z premierem Józefem Cyprocent
jają,ce jak zawue ..- były dźwlę krajach demokracji ludowej - w wy
o 31 proc.
w 3 zbozach
WTrost objawów faszyzmu. Atak na
wykonania do 1948 r.
ki muzyki kosmopolitycznej, jak zwoleńczej rewolucji chińskiej - w
rankiewiczem. wiceprem'.erem Anw burakach cukr. o 37 proc..
prawa robotnieze, którego wyrazem
. planu roczn. (w proc.)
zresztą pustym, rozbrajają,cyut, ·walce o pokój i postęp wszystkich lutonim Korzyckim i Marszałkiem
Jest nlewoJnicq;a usta.wa Taft-Hart- . We~łui:: wstępny~h danych, zbiory
117
112
cukr.
buraki
gruncie rzeczy antynaroda- dzi dobrej woli na całym świecie.
w
na
Zymiersldm
Michałem
Polski
Gos~o
Panstwowych
tey'a, ma swój odpowiednik w ata- z1emmakow w
Następnie przemówił laureat I
171
wym był nacjonalizm we ws:zy109
czele.
ziemniaki
ku na prawa pol'.tczne ludu am~ry- ~arstwaeh Rolnych będ' w. roku bi~:
325
112
rzepak
stltich jego politycznych, spoi~- konkursu chopinowskiego w roku 1927
Przybyli równ!eż członkowie kor·
kańskiego, 0 czym świadczy ogłosze- zącym o o~oło 45 proc. większe, ruz
176
124
len-słoma
cznych i kulturalnych przela- oraz wiceprzewodniczący jury IV kon
pusu dyplomatycznego akredytowa.
nic ustaw w kllkudziesięc:u stanach w roku ubiegłym
203
konopie-słoma 96
wach, logiki\ swego rozkładu kursu chopinowskiego, znakomity pia
nego w Warszawie z dz.iekanem Stan POGŁOWIA w całym rolmcUSA, zakazujących wYWlieszania f]a.g
96
103
tytoń
przerastający dziś w kosmopnli- nista i pedagog radziecki, prof. Lew
ambasadorem ZSRR Wiktorem Leczerwonych, ZJ'cr-zących wolność sio- twie wg sz&eunków opartych na reje
Oborin.
tyzm.
biedlewem na czele.
wa i zgr.C11J1a.dzeń dla ludd głosząW Związku Radzieckim kochamy i
Trzeba było wielkiego 1u·ieSala piękn:.e udekorowana flagami
cych zasady naukoweg-0 marksizmu.
wrotu rewolucyjnego. trzeba. bv- czcimy Chopina. Muzyka jego rozpaństw biorących udział w KonkurMok>ch rasizmu, karm:ony przer.
Io obalenia monopolu politycz- brzmiewa na wszystkich estradach
KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ W ciągu trzech kwartałów osiągnię sie Chop~nowskim była do ostatnieprzeku:pną prasę amerykańską zblenego i kulturalnego klas posia- koncertowych naszego kraju, utwory
przewozy towarów osiągnęły to 72 proc. wykonania planu ria rok go miejsca wypełniona.
ra coraz to nowe ofiary lynchów.
dających, ·by wielcy twórcy kul- jego stanowią podstawę nauczania \V
pro80
i
towarów
przewozach
w
1949
kwartalneplanu
proc.
102
tonach
w
Podjudzając białych przeciwko czarnaszych konserwatoriach i 100-lecie
Dźwięki sonaty B-moll z marszem
narodowe,•·' sta.ll si"'" własno- J·ego zgonu · szerokim ec'-em odb1"3'a
tury
osób.
odni·
przewozach
e
w
cent
a.ni
"""I ab n ym, w wyk on u pn: w
nym kapitaliści amerykańscy ci1cą go, przekraczając o 18 proc. przewo....
u
garstlti
nie
a
narodu,
całego
ścią
·
rozbić klas~ robotniczą Ameryld.
Państwowa Komunikacja. SAMO- czącego j ury IV K onk ursu ehopinozy towarów w Ili kwartale 1948 r.
się w cał'.'m naszym kraJ·u.
klas posiadających, by dzieła Mi
• k"1ego rozRozb'.c;u klasy robotniczej słu:l:y K wartalny plan przewozów osobo-- CHODOWA wykonała
kwartaln Wskiego prof · Z · Drzew.ec
Ostatni·' przemawiał wiceprzewodni
ckiewie28., Słowackiego, Chopina cz~cy J·ury IV konkursu chop1"now• ..,
Y Poe zęł Y a kadem ię· p o m'mueie c„~z„,
również proces przywódców Partii wych wykonany został w 108 proc.
wą sk1ego, zna::y chopinolog angielski,
stały się udziałem nie tyl'·o
gonu n aj Komunistycznej USA. Amerykańscy Przewozy osobowe wzrosły 0 12 proc. plan przewozów towarowych w 151 kto. rą, u czezono rn""""'lc"'
ą
.,.,~. " z
d
t
skiej elity intelektualnf'j - lecz
włększego kompozytora polskiego,
kapitaliści chcieliby -Odstraszyć groź w porównaniu z III kwartałem ub. r. proc., a osobowych w 125 proc.
najgłębszym przeżyciem na..1szcr au or os1rnnałej monografii o Chogłos za.bra.ł premier Cyrankiewicz.
bą, prześladowań szerokie masy pra
szych mas ludowych naszego na p:nie, prof. Artur Ha.dley.
Twórczość Chopina - powiedział
cujące oll tej parLii, która. jedyna wal
wewnętr•ny
Wspominając dziś Chopina - porodu.
jest klasycznym
m .in. premier 6
czy o Ich prawa.. Chcleliby oni ska:za.Ć komuni:zm - nadzieję milionów
Napawa nas radością faltt wspa- wiedział m. in. mówca - myślimy z
A ODCINKU HANDLU WE- ku do III kwartału ub. roku: w trzo- przykładem oczywistej prawdy - że
mas pracujących na. lepszą prz\'WN:i:;TRZNEGO nastąpił dal- dzie chlewnej o 240 proc.• w bydle nie ma nieprżemijających, n:eśm:er- niałych sukcesów na tym konkursie uczuciem i szacunkiem o kraju, któszłość, chrłeliby cni ~kazać lud Ame szy wzro">t obrotów. Całość obrotów rogatym o 381 proc., w jajach o 40 telnych, ogólnoludzkich wartości lrnl artystów kraju zwycięskiego socjali~ ry go wydał. Chopin i Polska te
ryki na wieczystą nlcwolę kapitału. handlu ddalieznego (państwowegG, proc., w mleku o 28 proc., w rybach turalnych, które nie tkwiłyby korze zmu i zwycięskiej socjalistycznej kul- dwa słowa pozostają. złączone na. wie
Jednakże próby zagłuszenia gł.:i spółdzielczego i prywatnego) wzrosła o 113 J>roc.
niami swymi i ukształtowaną przez tury - artystów Zw. Radzieck:e~o. ki i są dla ludzkości symbolem odsu narodu amerykal'l.sk'.ego s1ozane w III kwartale o około 26 procent w
Napawają nas dumą wspaniałe wagi, kultury i poetyckiego piękna.
Poważny wzrost siły nabywczej twórcę formą w narodzie, w je~o
są na niepowodzenie. Przywódcy ko porównaniu z III kwatałem ub. r.
Po przemówieniach nastąpił uroczy
Judnofici pracującej w wyniku wzro- przeżyc:ach i dążeniach. Tym bar- wyniki młodych artystów narodu,
munistyczni, przeistoczyli sąd nowo- Obroty uspołecutlonego aparatu !tan stu zatrudnienia i wydajności pracy dziej te wartości. sta.ją sic ogólao- który wydał Chopina - narodu pol- sty akt wręczenia nagród laureatom
jorski w wielką trybunę cskariyei<il dlowego na szczeblu detalu pnekro spowodował znaczny wzrost popytu ludzkie, tm bardziej są narodowe.
skiego. Wyniki te cieszą nas tym bar IV Międzynarodowego Konkursu im.
ską, demasikując mcto.cly, do jakich czyły
Jak głęboko narodową była twór- dziej, że osiągnięcia naszych mło- Fryderyka Chopina. Czołowym lauok. 80 proc. pcnłom llI kwar i konsumcji, a także przesuwanie się
0
kapitaliści zmuszeni są uciekać się talu ab.
r. w końcu III kwartału dzla konsumcji do towarów w1ższego rzę· czość Chopina, dowodzi m. in. strach dych artystów są w dużym stopniu reatom nagrody wręczył osobi:ście pre
dla zaabowania swej władzy. Zde!-.1a lało nn. terenie kraju o 50 proc. więc~j du. Nadążanie za wzrostem popytu hitlerowskiego okupanta przed tą re wynikiem opieki państwa ludowego mier Cyrankiewicz.
skowali oni system „sędziów przyslę detalicznych
Akademię zakończył występ lausklepów uspolecznio- napotykało na przejściowe trudności wolucyjną i narodową muzyką. B.)'- nad rozwojem kultury we wszystkich
glych" wybieranych z list dyrekto- nych, niż w tynt samym okresie ro- na odcinku artykułów hodowlanych \ ła zakazana!
reatów: Haliny Czerny-Stefańskiej
jej przejawach.
rów wielkich koncernów i ludz: stu- ku ubiegłego.
Tak obchodzona jest dziś, w dniach Jerzego Murawlewa (w zastępstwi~
Charakterystyczne jest też, jak
w związku z czym zao atrzenie r '.
procentowo pewnych, zdemaskowali
• Yn Polacy SZ\.lka~ w tej pełnej subtel- szczególnej wagi, setna rocznica Belli Dawidowicz nie występującej z
.P
Skup artykułów rolniczych przez
on; tajny apara.t policji politycznej, uspołeczniony aparat handlowy wy· ku w te artykuły me było Jeszcze nośc1 muzyce ~ wzruszeń, dających śmierci Chopina.
powodu choroby) oraz BaTbary Hesposługujący się szantażem, si..p!ego""'"'"- "-"-Bnl.:ow!lkieJ
Gdy umieJ:aŁ :z.th.walo sia
sile. Siła tei muzykJi. wvnikała „ ta
kazał nasteou.iacY wzrost w stosun- całkowicie dostateczne.
1:.twarn_ do:n.os.icielstwern :. nrzekuonY
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Mii'Srm·yD·~zmienić
Czego nas uczq
Podstawą organizacji partyjnej na
\Vidzewie są trzy największe zakła

niedociqgnięcia ,,Ba~ełnianej

szczerym należy otwarcie powiedzieć:
przyczyny znajdują się w nas sady pracy - PZPB Nr 5, PZPB Nr 15
mych, w dzielnicowej, podstawowej
i Wi-Fa-Ma. Nie wszystkie jednak
t oddziałowej organizacji partyjnej.
organizacje pracują jednakowo. DoPZPB Nr 5 od dłuższego czasu bobra czy zła praca danej organizacji
rykają się z wielkimi trudnościami
partyjnej natychmiast ·odbija się na
produkcyjnymi. Najgorzej sytuacja
stanie produkcji zakładu. Jaskrawym
przedstawia się w przędzalni ameryprzykładem tego jest sytuacja na odkańskiej. Chociaż egzekutywa orgacinku produkcyjnym w dwóch zakła
nizacji podstawowej wiele poświę
dach Widzewa: Wi-Fa-Mie i PZPB
ciła uwagi przędzalni, wyników doNt 5.
tychczas jeszcze nie ma.
Dobrze p,rącująca
Co prawda, zebrania partyjne orsać.
Organizacja Party1
ganizacji oddziałowych odbywają się
W
wyniku
tej
sprawnie
prowadza
Najlepszą
organizacją
partyjną,
regularnie raz na dwa tygodnie - je
która w krótkim czasie potrafiła po- nej pracy partyjnej Wi-Fa-Ma może dnakże osią tych zebrai'1 nie są bysię szczycić nieprzeciętnymi sukcesakonać
uciążliwe
trudności,
jest
najmniej sprawy produkcyjne. Troorganizacja Wi-Fa-My. 100 członków mi produkcyjnymi. Już w początku chę lepiej przedstawia się położenie
Partii na ogólną liczbę 800 pracują- września Wi-Fa-Ma zakończyła plan przędzalni egipskiej, natomiast bar. cych, ofiarnością i dobrą pracą po- roczny i wypełnia swe zobowiązania dzo źle jest w amerykańskiej , gdzie
majowe.
trafiło zdobyć w fabryce poważanie.
pracuje wiele młodych prządek. OrZebrania odbywają się regularnie co Niedomagania PZPB Nr 5 ganizacja oddziałowa poświęciła zbyt
dwa tygodnie. Porządek dzienny bymało uwagi temu zagadnieniu nifl do
wa z góry ustalony.
W odróżnieniu od Wi-Fa-My w ceniając, że sprawa opieki nad mło
Właśnie Wł-Fa-Ma wprowadziła PZPB Nr 5 sytuacja była i wciąż dzieżą w przędzalni, decydować moz"'yczaj, który stał się tradycją, te jeszcze pozostaje niezadowalająca. że o realizacji zobowiązań produkcyj
przed zebraniem oddziałowym zbiera Gdzie leżą przyczyny tego niepo- nych i dlatego obecnie powinna stać
się, dla opra~owanla porządku dzien- myślrtego stanu rzeczy1 Chcąc być się osią zainteresowań organizacji
partyjnej.
Organizacja oddziałowa, podobnie
zresztą, jak i podstawowa w nawale
bieżącej pracy ogólnopolitycznej zapomina o codziennej pracy organiWlemy. z jakimi trudnościam1 cyzyjnym warsztacie ślusarskim zacyjnej w oddziałach. Kiepsko rów~
borykają się zakłady pończoszni kosztowa/oby 3 tysiące zł. Ozna nież pracują grupy partyjne. Poczycze z powodu braku igieł do ma- cza to, że tow. Niebrzydowski o- nania grup mało co jeszcze odbiegają od pracy dziesiątek. Grupowi ogra
szyn kotonowych.
niczają się najczęściej tylko do ścią
.-aństwowe Zjednoczone Zakła
gania składek członkowskich. Grupy
dy Przemysłu Pończoszniczeqo nr
nie przejawiają żadnej inicjatywy.
1 w dużej mierze pokonały te
Jest to brak, występujący zrc>sztą w
pracy wszystkich organizacji partyjtrudności dzięki majstrowi-racjonych naszej dzielnicy. Równid grunalizatorowi, zatrudnionemu w od
py agitatorów nie zostały w Wimie
dziale czwa.rtym, tow. Niebrzyodpowiednio zaktywizowane. 'V/reszdowskiemu.
cie jedną jeszcze przyczyną złej praTow. Niebrzydowski wpadł na
cy „Piątki Bawełnianej" jest brak
pomysł przcfrezowania ,,glów" na
współpracy
między organizacją odigły z innej
podziałki,
których
działową a ZMP. Pomimo to, że
jest duży zapas. Pomysł swój zasprawę
ścisłego powiązania z mlo1 dzieżą dotychczas stale umieszczano
stosowa.J już i d~ki niemu czteI na porządku dziennym egzekutywy
ry maszyny kot<fnowe• dotychczas
partyjnej - nie widać jeszcze ani
skazane na przymusowy postój•
i :vspółpracy, ani opieki nad młodzie
Obecnie pracujq.
' zą.
Należy podkreślió że ka.żda ma •prócz uruchomienia czterech maszyna. posiada 24 ,,głowy", a prze szyn• przyczynił się rówrnez do Plan pracy grup partyjny~h
frezowanie jednej z nich w pre· zaoszczędzenia 288 tysięcy zł.
Komitet DzielnicD".vy zdaje sobie
sprawę z tych niedociągnięć i usiłuje

na

nego, egzekutywa oddziałowa z przed
6tawiclelem organizacji partyjnej.
Zagadnienia nigdy nie są stawiane
przypadkowo. W pierwszym rzędzie
uwzględniane są sprawy produkcyj·
ne danego oddziału.
Wi-Fa-Ma posiada tylko 20, ale z
prawdziwego zdar±enia agitatorów.
Znajdują się wśród nich: Kazimierz
Pikała, odznaczony Sztandarem Pracy, Stanisław Marusik, Edmund StudZienny i wielu innych. O pracy tych
agitatorów należało by osobno napi-
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Majster- racjonalizator

I

Zjednoczenie dwóch fabryk metalowych

w tych dniach odbyło się walne
zebran:e dyrekcji, kierownictwa i
robotnlków b. Łódzkiej 1'~3.l>ryk: Ma
szyn Jedwabniczych ()raz ~· Fa~ryki
Maszyn Tkackich; ~eb~ame pos:v:ęcone zostało omow1emu szc 7,e~olow
komasaoji tych dwóch zakła16w.
Po odczytaniu zarządzeni.i o koma
eacj~ oraz zarządzenia, ustanaWlaJą
cego nowy skład dyrekcji
ob.
Jabłkiewicz, nowy naczelny
dyrektor, w sposób jasny i !Zwięzły wzna
jomił obecnych z planami . i przeds:ęwzięciami na najbl;ższy okres .na
azej nowej zjednoczonej faoryid.
Od 1 stycznia 1950 roku fabryka
nasza wchodzi w posiadanie przydzielonych jej !Zabudowań ora~ terenów sąsiedniej dotychczas-)wej fabryk: tlenu i gazów palnych „W agnera". Już z dniem 2 styC;!;tria rozpoczęte zostaną w nowych pom:e~z
czeniach prace przygotowawcze przy
montażu maszyn.
Fabryka zajmie się produk~ją maszyn dla sztucznego włókna i stanie

z robotnika "
kierownikiem

oddziału

Ostatn;o w Państwowych Zakbda-ch Przemysłu Wełnianego Nr 37
wysunięto dotychczasowego robot11!ka drukarn:, ob. Kasperczaka, na sta
nowisko kierownika oddziału. Ob.
Kasperczak pochodzi z robotnicz~j
rodziny. Od szesnastu już lat pracuje jako drukarz. Przez cały czas
swojej praktyki drukars~'.ej ob. Kasperczak dt:iżył do uzyskania gruntownej wiedzy fachowej. ~ie wystar
czyły już mu w::.adomości, jakie zdribył w drodze doświadczenia swej
pracy. Zaczął studiować- pilnie facho
wą Ueraturę i to wydało mu
SJę
rz.byt mało, postanowił 'lfięc wstąpić
do szkoły wlók:enniczej. Dość długo
czekał ten uparty robociarz na moż
liwość dostania s·ię do szkoły.„
Wiadomo, w Polsce sanacyjnej dla
takich JlliejS{:a inie było.
Wreszcie w Polsce Odrodzonej pra
gnieniom jego stało s:ę zadość. Po
zakończeniu działań wojennych przy
stępuje do pracy, a j~d~ocze3ni~
wstępuje do
szkoły
włok1enn:czeJ,
która kończy z celującymi wyn:kami i ·dyplomem m:strzowskim.
Kierownictwo Zakładów oceniło
pracę ob. Kasperczaka. Ob7cnie został on kierownik:em oddziału drukarni.
•W:erzymy. ie ten wytrwały i twar
dy robotnik całkowicie zda e;~zan:1n
iia nowej swej placówce. a oddzwł,
którym kienije, stan;e się jednym z
najlepszych w naszych zakładach.
Janina Tomaszuk
korespondent fabrycz.."ly „Głosir'
z PZPW Nr 37.

usunąć

istniejące

trudności-przede

wszystkim likwidując braki, wystę
pujące w Wimie. Wraz z egzekutysię jedną z; najpoważniejszych ta- wami oddziałowymi opracowujemy
. bryk tego typu w Polsce.
konkretny plan pracy grup partyjH. Bogusławski
nych.
korespondent fabryczny „Głosu"
W myśl tego planu grupowy musi
'
z Łódzkiej Fabryk:
być dokładnie obznajomiony z sytua
Maszyn Jedwabniczych
cją na s-..vym odcinku produkcyjnym.
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W" PZPB Nr 7

e.<?~~!~.t Klub
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Racjonalizatorów

Za przykładem ~nnych fabryk zakłady „Bawełnianej Siódemki" lO::ganizowały u siebie Klub Wynalazców i Racjonalizatorów. Przewodn:czącym klubu został dyrektor techniczny tow. Chmielewski. Członka
~ za1'.ządu są: zastępca kierownika
przędzalni tow. Rzepecki, dyr. nacz.
tow. Tnęsowski, majster Stefański
~ komisarz oszczędnościowy ob. JE-

rzykowsld.
Zarząd Klubu rozesłał deklaracje
wszystkim pracownikom, którzy wy
kazali się już pracą twórczą, lub
zdradzają chęć wz:ęcia udziału w ru
chu racjonalizatorskim. W poszczególnych oddziałach wywieszono ogło
szenia o powstaniu klubu. Walne
zebranie odbędzie się 29 b. m.
(Sam)

Cała

grupa winna znać braki produk
cyjne oraz sposoby usunięcia ty"ch
braków. W grupie partyjnej istnieje
podział pracy. Sekretarz organizacji
oddziałowej
słą łączność

będzie

utrzymywał ści

z przewodniczącym ZMP
i wraz z nim ma likwidować trudności występujące w danym oddziale.
Przędzalnia w znacznej
większości
zatrudnia młode prządki. Przeszkolenie tych prządek i pomoc w ich wychowaniu stały się w obecnej sytuacji ważnym zadaniem w pracy organizacji partyjnej. Przędzalnia Wimy
dostarcza przędzy dla wielu fabrykprzędzy w ziet jakości o tym musimy pamiętać.
Ostatnio zdołaliśmy uaktywnić gru
pę
agitatorów - przędzalników.
W
związku z brakami satyny Nr 68 agitatorzy rozwineli poważną działa!
ność. Niektóre młorle prządki tłuma
czyły, że złą· jakość powodują zbyt
szybkie obroty maszvn. Agitatorzy
wykazali na' przyk ' r]zie dobrze pracujących prządek,
prny tychże obrotach można wytwarzać dobrą przę
dzę. Starali się także przekona•: doświadczone prządki, że

uświadomie

nie oraz wyszkolenie młodych przą
dek leży w ich własnym interesie.
Komitet Dzielnicowy, Egzekutywa KD, organizacje podstawowe
i oddziałowe naszej dzielnicy mają przed sobą jeszcze w!ele pracy.
Uporamy się z tym wszystkim, jeśli nar_ się uda usamodzielnić oddział°'ve organizacje, uaktywnić
grupy partyjne i agitalcrów - ubojowić, nakreślić ściśle plan ich
prac:y, a przede wszystkim, dostosować styl pracy wszystkich na-1
szych ogniw do uchwał II Plenum
KC PZPR.

Trudno. prn.ęzę ica.ę, zrozumieć. co sobie uła.foiu:ie rozmaite przysłowia,
porzekadła tudzież t.zw. powiedzonka upatrzył)•, jeśli chodzi o tak miłe
sympatyczne stworzenie jak - pies. Owszem, przyznaję, mówi uę c::ęsto
pies-przyjaciel czlou·icka, lee: jednocze.inie odrazu „psy się wiesza" na tym przyjacielu. Warunki atmosferyczne nie dopisują - zara:i
słysz)7ny : pogoda pod zdechłym psem.
Coś się nam nie podoba powiadamy: to jest psu na budę lub psu na buty. Chcemy się o ki.ml wy•
razić w spo.~óh lekceu:ażqcy: pies z nim ta1icowal - mówimy. W ogóle s wielkim nadużyciem w stosu11ku do Towarzystwa Przyjaciół Zwierzqt tu•
dzież Towar:ystwa [(ynologicznego „sobaczy się" przy pomocy ww. mi·
łc,;o ttu/::'~ż pożytecznego zwierzęcia przy rozmaitych okazjach i okolic:inościach życiowych. A 1v iluż t~jpadkach posuwa się obrazę psa zbyt
daleko!
-- -- Jest np. we Francji pt>wien jegomość na:wiskiem Jules Moch. Jus
wiem: po1.:iecie - pl'(twicor.1.1)' „socialista", minister, ostumio - karu!yclal
na premiera. A robotnicy fraitcuscy mówią o nim inaczej. Ani „socjalista" ani „minister", po prosti,i - przepraszam za wyrażenie - „krwawy
pies". Oczytl'iście, okre.<le11ie uybit11ie obraźliwe. Dla psa, naturalnie.
Znam, słowo daj<;, rozmaite i liczne odmiany tych stworzeń, ale żadnemu
z przedstawicieli tego gatunku - nie wyłqczajqc t .zw. kundli - nie po•
dobna ani w polor.de nawet przypisać tych „s=luchet11ych cech", jukirni
odznacza się monsieur ]ule~ l'rloch. Bo to i „służenie na dwóch lapluich"
dzień i noc imperializmowi am.erykańskiemrt i niesłychany zmysł prmco•
katarski i zdrada i niezmierny fałsz i głód 1.-rwi (robot11iczej) przechodzą
cy we wściekliznę /Cltizystowskq„.
Łudził się nieborak Moch, ŻI' przydomek ludowy („kru:moy pies") nic
mn w karierze ministe1·ialnej nie zaszkod:i. Zwłaszcza, .ieśli chodzi o astat•
nie ro::poczliu.·e próhy skompTetOf.l'Onia gabinetu we Francji. leszcze w
niedzielę buńc:u.cznie poszczekiwał na konferencji pra3owej: ,.dziś albo
jutro będę miał 1wu·y rząd. Nurnzie mogę wymienić tylko nazuiisk·o ·premiera - ]ule.s Moch". W po11iedziałelc atoli po południu oka:ało się,
że 11.ici z U>lri premiera i sTwmpletowa11ia gabinetu. Główr1a te!jo przyczyną była u-ła.foip olbrzymia Jafo protestów mas ludm„ych, m.ajqcych dość
„krwawe~o psa", którego polityka slui:.y „psu na budę", a którego morale znajduje się pod t.z1r. „zdechłym psem".
Reakcyjna buriuo:/a fnmcu.~ka mmfola „uwzględnić" tmdno.ki. które
u11iemoi.li1„iajq kmrrlydaturę ]lllf's llloch'a na premiern, tqsuwając na
stanorPisko premi!'rn innego lrandrdata nie leps:„go xresztq gagrllk<t 11i2:
Moch. Co się tyc:y p1ma Moclio to oczywiście będzie nadal slui.yl s: ym
panom : zupa/pm „tdcieklegn psa", jeno jui: bez „kiełbasy", jalrq stanowi .. posada" pienozego ministra.
E. Tam.
---i
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Wyniki ostatniego zebrania aktywu
Ostatnie zebranie aktywu związ
kowego (C7łonkowie Rad ZakłĄ.dO
wych i mężowie zau!ani'l) Związku
Za.wodowcgo Pracowni-ków Przemysłu Budowlanego, poświęcone było
całkowicie sprawom organizacyjnym.
Omawiano więc takle zaga<inienia,
jak praca śwletl~c, szkolenie z:iw:>dowe, praca klubu sportoweg'), budowa Domu Zw::ązkowego i inne.
Jak wynika z przebiegu obrad,
sprawozdawczość jest jedną ze sła
bych stron w poczynaniach Związku.
Poszczególne Rady Zakładowe n'e
poczuwają się do obowiąz~u składa
nia sprawozdań Zarządowi. Ws:<utek
tego Zarząd Illie zawsze jest w toku
spraw, którymi żyją ogniwa :r.w:ązko
we.
W związku z tymi niedoma~an'la•
m:., Zarząd Związku postaMwił specjalnie wydelegawać jednego z fu:ik
cjonariuszy dla ścisłego powiązan:a
się z Radami Zakładowymi i bezpośredniego zapozt\ania s:ę z ich dz'ia
łaln-0ścią. Może w ten sposób Rady
Zakładowe
przedsiębiorstw
budowlanych poczują się bard·iiej zw'ą
zane z Zarządem i usuną braki występujące w ich pracy.
A jest ich w:ele.
Mężowie zaufania nie prz.e.jawia-

ją

do tej poty fadnej dział'łlnvśc!.
Nie wywiązują się nawet z 0bowiąz
ków pobieran:a opłat ca!onkowskich.
Przewodniczący Rad
Zakła:iowych
przedsiębiorstw
budowlanych nie
zrozumieli jeszcze w całej pełni wiel
kiego znaczenia, jakie w pracy zw:ąz
kowej odegrać może uruchomienie
tak szerokiego aktywu związkowego.
Drugim poważnym niedociągnię
ciem jest słabe za:nteresowanie się
pra-cą świetlicową.
Wieczory stają
się coraz dłuższe, a w świetlicach u
budowlanych jest pusto i głucho
To lekceważenie potrzeb kulturalnych szczególnie dotkliwie odczuwa
młodz:eż, stanowiąca bardzo poważ
ną część kadr budowlanych. Nie wy
starczy jej tylko klub sportowy.
Zresztą i ten klub również nie roz-
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się

w dostatecznej mierze. Dh

ożywienia jego działalności należ.,iło
by pozyskać nowe zastępy członków
przez organizowan:e kół sportowyrh
przy zakładach pracy. Zaopa~rre':'lie

ich w konieczny sprzęt nie powmno
napotykać na trudności. gdyż w u.mach akcji socjalnej są na ten cel
przeznaczone specjalne fundU3ze.
Po omówieniu sprawy Kas Za;>l)mogowo-Pożyczkowych, które muszą
powstać jeszcze w tym miesiącu w
każdym przeds:ębiorstwje budowlanym, liczącym ponad 40 pracow!lików, oraz sprawy budowy D:imu
Związkowego, rozpoczęła się dyskusja. Wyniki jej podsumował t•>w.
Król, po czym zebranie zakończl)nO

odśpiewaniem „Międzynarodówki",

s.

11iszą

Gdy rozpoczęliśmy naukę w Łódz
kiej Szkole PZPR byli wśr9d nas towarzysze z uniwersyteckim wykształ
ceniem 'byli jednak i tacy, którzy nie

~
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posiadali prawie żadnego przygotowania. Do tych ostatnich należałem
i ja. Toteż jednYm nauka przychodziła łatwiej, innym trudniej lecz
wszyscy z równym zapałem przystą
piliśmy do pracy, Stopniowo coraz
jaśniej uczęliśmy pojmować cele, o
które walczy nasza Partia i zadania
stojące przed nami - członkami teJ
Partii. ów skromny,,. na razie zapas
wiedzy, kt6ry przfswoiliśmy sobie na
kursie, otworzył -~am oczy i umożli
v.-ił zrozumienie siły i znaczenia nau
ki marksizmu-leninizmu. Stało siQ
dla nas oczywiste, że tylko w opai'.
ciu o tę naukę zdołamy skutecznie
walczyć z wrogami postępu i przeko
nywać ludzi niezdecydowanych, aby
stanęli w szeregach świadomych budowniczych lepszej przyszłości.
Podstawowe wiadomości z dziedziny materialistycznego pojmowania
dziejów przekonały nas, iż aby nie
zbłądzić w polityce, trzeba być marksistą, trzeba żyć w stałym kontakcie z nauką Marksa, Lenina
Stalina.
Pl'agnąłbym podkreślić,

Zamieszczamy dziś podobizny
tkaczy, o których ostatnio nieraz
już wspominaliśmy. Są to bowiem
kierownicy zespołów tkackich, któ
re we wrześniu osiągnęły najlepsze wyniki pod wz9lędem ilości l
jak(IŚci produkcji. W ubiegłą sobotę na uroczystości, która odbyła
się w Zarządzie Głównym Związku
Zawodowego Włókniarzy, zespoły

te otrzymały za swą pracę wysokie społem zdobył drugą nagrodę w
wysokości 50.000 zł. Czteroosobonagrody pieniężne.
Oto tow. Bańkowska z PZPB wy· zespół „jak jeden mąż" obieNr 6, której zespół. zdobył 70.000 zł cuje zdobyć jedno z pierwszych
nagrody. Tow. Bańkowska już 25 miejsc w odbywającym się obeclat' pracuje jako tkaczka. Od chwili
nie wielkim konkursie.
wyzwolenia wyszkoliła w „Baweł
Następna podobizna przedstawia
nianej Szóstce" 68 tkaczy.
Drugi z kolei tow. Wesołowski tow. Helenę Michalak, także z
z PZPB Nr 3 - wraz ze swym ze- PZPB Nr 6. Zespół tow. Michalak

K.

uzyskałem· na partyjnym kursie
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"Nie dla psa
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••

:

'~"-o

[fj_www

zdobył

czwarte miejsce, a z nim
nagrody.
.
Piąte miejsce uzyskał tow. Wojciech Balcerzak z PZPB Nr 7, który
utworzył pierwszy zespół konkursowy w Polsce.
Przypominamy, że trzecią z kolei nagrodę zdobył tow. Marczykow
ski z PZPB Nr 2, którego zdjęcie
zamieściliśmy niedawno.
30.000

zł

że tow~.

rzysze wykładowcy w Łódzkiej Szko
le PZPR nie szczędzili wysiłków przy
wypełnianiu swego wdzięcznego, ale
zarazem i trudnego zadania. Szczególnie tow. Maria - wykładowczyni
w mojej grupie nie żałowała czasu,
dokładała wszelkich starań i powta,.
rzała częstokroć swój wykład tak dłu
go, aż stał się on zrozumiałym dla
wszystkich słuchaczy.
Jestem wdzięczny Partii za okazaną mi pomoc w kształtowaniu i wzbo
gaceniu mego światopoglądu.

S. Zakrzewski
(uczestnik kursu w Łódzkiej
Szkole Partyjnej)
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Marsze Jesienne w Warszawie

1 ow1cac zaorano m1e ze
' Nie trzeba było :zibyt długo przeko
w
im
lepiej. Może tiodziałał tu w prz.eciwieństw:i.e do :innych terenów fakt,
te Wilkowice posiadają piękne tradycje z.ma.gań z ucisk:em, walka z
dzied1.:i<:em, który tu ze „swymi"
ludźmi obchodził się szczególnie bru
ta.lnie :i bezwzględnie. Niewątpli w1e
\\"płynęło i to, że ludzie d, żyjący na
I-{) ha, uzyskanych z. reformy rolnej, wciąż jeszcze siedzą w czwor3kach, a :inwentarz trzymali w po-!ol
warcznych zabudowaniach, zaś pole
m!eli znowu gdzieś daleko, na in1'.lym skraju wsi.
Naijbardrciej jednak oddziałał chyba na tych ludl.i przykład kolektyw
n ycb gospodarstw widzianych na. Ukraln.le przez delegację wilkowdcklch chłopów, :! braterska, przyjazna
pomoc robotników, którzy tym bylym fornalom lub parobkom życzli
wie pomogli w :z.nalezieniu nowej
drogd..
11ywać chłopów z W:lkowic, że
apółdZ:elni produkcydnej będzie

!:

wsi, wśród których głoszono, te „naI
wet n.!e dojdzie do !Ulsdewu, bo się
kłonicami pozabijają, jak tylko trak długim czas:e rozlegną S.:.ę i głośniki, I
tor wyjedz:e w pole".
zaiDStalowane w chałupach.
N:e do w.iary, co? A jednak tak
jest - :I. za kilka dni miesi.:kańcy
nędznych czworaków przeniosą s:ę
do swych nowych meszkań.
- OJ, skończy się to nasze biedoTow. Antoni Sójka - przewodniczący
Sl>Ółdzielni produkcyjnej
w wanie, - mówi tow. Helena LasoWilkowicach - wodząc palcem po ta.
plan:e gruntów spółdzielni - poka:m
- Bo ~·idz!cie, towarzyszu, jak
je nam jak to podzielono cały obszar był deszcz., to jedyne be1-1>ieczne i su
przynależny do spóldz:ielni (300 che miejsca znajdow<1ły s:ę pod stoha ~emi w tym 260 ornej) na ziemię łem. Łóżka jednak pod !!tół n!e
I-go, II-go i IlI-go gatunku.
zmieścisz!„.
- Zasialiśmy na Qlisko 70 ha psze

~~::• :::k~t~!~:~y~~~~n::

Tow. Antoni Sójka
mówi

nicę oryginalną wysokolltewską, ży

to włosza.nov.'Ekie oryginalne i petkus pierw.<;z.y odSiew.
•
A teraz przystąpimy do podorywek, no i zimą chcemy oczyścić dwa
stawy z roślinnośei twardej a na 1vio
snę je zaryb!t.
Długo jeszcze opowiadał przewodniczący spółdzielni o swych planach,
o plodozrnian:e, który przyczyni się
do wzrostu plonów, o pasiece, którą
trzeba będzie założyć, o Domu Ludowym, który w przyszłym roku sta
nie.
•
- Tak, czasy się zmleniły - mó\\"i tow. Sójka.

Ludzie

opętan i robotą

Nr .2'8'tJ „

Trzeba wzmóc
czujność
K.ledy przyjechallśmy do Wilkowic, kilkunastu ludzi stało wokQłO
traoktora, który „nie chc:ał puścić :skry". Wczoraj - w ruchu - wprowadzono go do garażu, a teraz coś
się zatkało. Jak się później okaiało, zapomniano zamknąć oliwę, no i
zalała motor. Nastąpiło to wskutek
zapomnienia. Ale mogło to być również z innego powodu. Wynika z tego, że konieczna jest najdalej posunięta

a

czujn ość ~-szystklch

zwłaszcza

chł<mów,

organ:zacji party·nej.

·
Bogacze wiejscy i !eh pomocni.::y
ma.Ją wiele powodów do tego,
by

Wraca z pola TOW. LASOTA. O- szkodzić młodej Si)ółdzieln l i starają
czy ma ~ilnie zac1.crwienione. To od sl«i wykor.zystać mogącą się nadanyć
pop;olu :nawozu) bo pracował w po- sposobność.
lu podczas silnego wiatru.
I jeszcze jedna sprawa. Nie wy- On to nawet w noc:v krzyczy: starczy siać sie\vn'.kiem i orać trakto
wio, w:o! jakby go opętało - przygaduje mężowi tow. Helena. Nie dla rem a nawet stosować płodozmian.
tego, by go f{anlć. ale tak sobie. zwy Trzeba już teraz zwrócić uwagę na
czajnie. po babsku, aby trochę pola- k oniecmość wpr<>w.a.dzenia. najnowmentować.
szych metod w uprawie i hodowli.
I dlatego obok p()(ln<>S7.Cnia p<niomu
•
•
Wilkowice - spółdzielcza wleś pro
ideologicznego członków spółdzlel:tl,
JOZEF DZIK liczy b\isko 50 l:U.
ctukcyjna w powiecie ra.wsklm - za
słuszne b ędde, jeśli się zwróci uwaW !olwarczne.l hierarchii zajmmv.1ł
kończyła. już siewy jesienne. Pierw7)0~1cdnie stanow:!';kO. był zw~·klym gę na szkolenie za.wod<>we. Wychosze siewy na wspólnej gospodarce.
!'Jastt1chem. ale .Już wówczas zn"'!'lY wać trzeb a hoo<>wców, nasienników,
p,:erwsze s:ewy, przeprowadzone już
bvł z teiio, 7,e zawsze s'tawal ok,1- d r obiarki itp. a wówczas Wilkowice
niem. Dv:a raz,· za to wvrn1c~nn g;o wh.-roozą w n <>wą erę, a jej miesznie ręcznie, lub z pożyczonym koz pracy. Przv.•tanil do 1,;;i ~półdzid
Dwana~cie
niem, za którego trzeba bylo pła
W ub:egłą niedzielę zaroiła s:ę Trasa W-Z w Warszawie tysiącami
ni. ale 7. ..-.ocząlku spo<::1adal n:i ło kańcy będą żyli w dobrobycie.
młodzieży polskiej, która wzięła l~czny udział w marszo-b:egach jecić „odróbki", ale przy pomocy siew
nieufn!c. Nil' htwo bvł::i go przeko- J ózef Smi:!iaus
siennnych.
nać. że ten śv.•iat zewnętrzny, k~óry
11ików.
dla
chłooa
był
równozn::iczny
z
uciPrzy
szosie
od
strony
Rawy
stoi
Wzięły w łeb wszelkie bzdurne ~
skiem, drwiną : wyz:vskńem. że to
„ •.. „ ..„ ..••
~łośliwe plotlki., głoszące wszem wo- 12 nowych domów. Na tle czworam!a~to przynosi mu coś dobrego. J.:?d
bec, że „teraz toście już przepadli", ków 1 „gospodarskich" chałup, kry- nakże i on uległ Vl'Teszcl„, gdy przy~ „będzleta mieć \vspólne
żony, tych słomą, wyglądają wspan'..ale ze patrzył się trochę robocie na .. wspól
\\"S'pÓlny kocioł, i \\rszyscy pospołu swymi jasnym!, dużymi oknam~ z n;m", i oto teraz można było widzieć wysok'ego, s:we,iro Dzika .. dwo
stamtąd jeść będzieta". Plotk: te a:a- czerwieniącą się dachówką. Każdy
rusa z dziada pradzh1da" .lak to nie
kończyły żywot równ!.e niesławnie, z nich zawiera na parterze 2 pokoje
schodzac z pola wyrywał wprost rę
jak powstały. Szczerze i szeroko z kuchn:ą i komórką oraz sypialn:ą kami chwa~ty z zapuszczonego pola.
końca
staną
dache~
śmieją się z plotek nie tylko Celniak na pierwszym piętrze. Dokoła ka~de
TOW. CELNIAK jest prz.ewodntNa placu, który do niedawna windy. Robotnik Zacharzewski przy obecnym . stanie załogi V-."f'"
czy Lasota, Dąbrowski lub Juraś, go domku rozciąga się działka przy- czącym II grupy produkcyjne1 (gmale również siedzący na ,,swo:ch" zagrodowa ~75 arów). Wkrótce zosta -pa produkcyjna obrabia część pola pokrywały gruzy zburzonych do- usprawnił obsługę piły tarczowej°. konuje się w trzy tygodnie, w-ymorgach gospodarze :r: sąsiednicl-i ną dobudowane 2 budynki inwen- np. żytn1o-z!emnlaczaną. lub pszen- mów, wyrasta w szybkim tempie Podmajstrzy Sobala zastosował konać w ciągu 8 dni.
no-buraczaną). Wtajemniczył nas w
siedziba KC PZPR. Jeszcze rok sanki, którymi W)"VOZi się z głę•
llCt::::
: c : c ci:ce:oc:: : ::: :: : c oo:: : : c
: ::
oo
c o arkana swej w:edzy.
Trudności il osiągnięcia
temu usuwano stąd stare funda- bokich wykopów duże kamienie
w p r a cy partyjnej
To jest całkiem pr.e6te, to w!pól menty. Obecnie od strony Nowe oraz skonstruował wyciąg mene obrab!anie zi~mi, choć na. począt go Swiatu stoją już dwa sześcio chaniczny do transportu ziemi z
ku wydawało s1ę to bardzo trudne. ;i:ii~ i:o e · 1 ki. ok( ·te dachem. wykopów tundamentowych.
Organizacja partyjna na tereMy, obrabiamy na przykład II-gq
Wytwórnie radzleok:.ch filmów na- z produkcją r~lną.
Murarz Bryslak zastosował no- nie Centralnego Domu nie skupia.
,
grupę z:emi. Mieliśmy do z.asian:a, Od s rany ~luzeum za.kończono
ukowych przystąpiły do produkcji se
Celem pcwyxsz:ej ser_f filmó_w, jes_t · jes-len!q powiedzmy 15 ha. Oblicza- również budowę dwóch - bloków
bardziej racjonalny sposób bu wszystkich członków Partii za•
ril krótkometrażówek, p. t. ,,Podróż zapoznanie publkznośc: radzieckie), my więc jle ludzi w c:ągu ilu dni po i obecnie robotnicy na wysoko- dowy słupka międzyokiennego. trudnionych na budowie. Robot
wzdłuż i wszerz Związku Radziec- w spos~ atrakcyjny i d~stępny dla winno przy tym pracować. a każdy ści 6 piętra przygotowują się _do
Nowy system budowania słup nicy zatrudnieni przy pracach po
kiego". Plan, opracowany przy bez.- ~zystkich, z bogactwami natui-al!ly z nas zna się na tym i nikt tu nie betonowania dachów.
ków, daje duże oszczędności w mocniczych, które okresowo zwią
pośrednd.m współudziale wy'b:tnych nu kraju, oraz z charakter~-styc~- może „kantować". r oto mamy roW
blokach
od
strony'
Muzeum
materiale
i cza.5ie pracy, ponadto zane są z pracą przy budowie
geografów radzieckich, obejmuje nym dla poszczególnych okolic peJ- boczo-dniówkę.
150 filmów krajoznawczych, które zażem. Chodzi o to, aby odzwier.:'.ei Nowego Swiatu są już zakła zmienia korzystnie wygląd zew- Wspólnego Domu. należą do orga
•
składać się będą na. Wielki Atlas dli~ w fonnle pełnej piękna i poezji,
Za ten obszar dany nam do obrób dane instala~e oraz rury do cen nętrzny słupka oraz znacznie ula nizacji partyjnej przy swoim
Filmowy ZSRR".
radykalne przemiany jakle dokona- ki w całości, wspólnie, całą grupą tralnego ogrzewania, które będą twia pracę murarzowi. Nie po- przedsiębiorstwie (jak np. przed
Atlas ów roztoczy przed oczyma ne zostały dzl.ęki ujarzmieniu przy- odpow:adamy. Będziemy więc mogli umieszczone w sufitach
i podło trzebuje on teraz odrąbywać wy- siębiorstwo kanalizacyjne czy
widzów młodych ! starych, Rosjan i rody prLez te<-hnlkę i wiedzę socj:ili \vspółzawod~iczyć z drugą _gr':P'.ł w
gach.
Podhogi
zostaną
pokryte stających części cegieł, ale po- inne). Jednakże organizacja parKirgizów, piękno na11try Zw!ązku I styczną. aby uwypuklić charakter et walce ~ zwiększenie . w~da.inosc1, _o
tyjna poprzez masówki, referaty
Radz.ieckiego. Zapoma on widza z nogra.fiemy r6"mych okolic ZSRR, ży l'krócenie czasu obrobk:. Podobme warstwą korka w celu tłumienia przez racjonalny ich układ budu i odczyty mobilizuje do wydajniej
je słupki z całych cegi,cł.
bogactwami nautry Rosji: górnic- cie, zwyczaje i obyczaje ich mJesz- rozdzielamy dnne prace. Oczywiśc:e odgłosów.
szej pracy całą załogę. Wszyscy
twem węglowym. pro'dukcją na!ty i kańców.
nie zawsze to jest tak:e proste.
Budynek Centralnego Domu,
DZ:ęki
współzaw'Odnictwu,
w członkowie Partii biorą udział we
składający się z 4 bloków zosta- którym bierze ud:ziial 82 proc. zaŁatwiej przeorać odwieczne miewspółzawodnictwie.
dze, niż ludzką psychikę :. choć Wil nie w stanie surowy1n ukończony łogi oraz racjonalizatorstwu, praŻywą działalność na terenie bu
do
końca
listopada.
Do
tego
terce
nad
budową
Centralnego
Dokowice idą śmiało ku lepszej przyszłości (wygląda to jak frazes, a jed minu wszystkie bloki będą już po mu postępują szybko naprzód mi dowy przejawia organizacjaZMP.
nak tak jest) to jednak w tym mar- kryte dachem, oraz zaopatrzone mo, że odczuwa się znaczny brak W dobrze zaopatrzonej świetlicy,
sz.u n:e wszyscy dotrzymują kroku. w okna, aby można było w okre- robotników, zarówno wykwalifi w:yposażonej w pianino, biblioteSą tacy, jak stary Kaczorowski czy sie zimy kontynuować
prace we- kowanych, jak i niewykwalifiko- kę. stoły ping-pongowe i gry towa
Milczarek, lub Lasota, którzy mają
wnątrz gmachów.
wanych. W tej chwili do pełnego rzyskie, odbywają się kursy dla
już po 80 i więcej dni obrachunkostanu zatrudnienia brakuje 200 ana Ha betów,· na ·które uczę.szcza
wych (a tych jest w.'.ększość). Są jed
Racjonalizacja
ludzi. Przy większej ilości robotni 20 robotników.
nakże jnni, jak Zofia Studniarkowa,
l współzawo dnictwo
ków można by jeden strop, który
która jeszcze nie wyroblła jednego
Zofia ~ Sadkowsk a
dn:a obrachunkowego. Oczywiście
Robotnicy
załogi
Centralnego
gdy przyjdzie do podziału dochodu
nieroby będą sam: skarżyć się na Domu, liczącej 460 robotników
września)
swoje lenistwo a dobrze pracujący wprowadzili szereg ulepszeń, któ
otrzymają nagrodę
za re z powodzeniem stosowane są
Numer trzeci „Literatury RadzieDział recenzji książkowych, bogata gospodarze
na budowie: m.in. majster war- ......._...;-~ - ckiej" (z wneśnia) przynosi piękną kronika kulturalna i szereg wspania· swe trudy.
powieść A. Gonczara pt. „Zlata Pra łych ilustracji dopełniają całości mie
Fakt ten winien być sygnałem do sztatowy ob. Strzębiński wynalazł
ha" (Złota Praga). Jest to trzecia sięcznika, który znalazł w Polsce wzmożonej pracy, do dalszego samo i skonstruował żuraw, który pod
Dziesiątki doświadczalnych zakła nienia z dziedziny ochrony pracy.część słynnej trylogii tegoż autora, dziesiątki
tysięcy wdzięcznych czy· kształcenia i pogłębiania swej św:a nosi w górę długie elementy bu- dów
naukowych w Związku Radzie- Niektóre z nich zależą bezpośrednio
atanowięca
jednak odrębną całość. telników. Cena numeru-70 zł.
domości.
dowlane, n.ie mieszczące się do ckim opraco\vują specjalne zagad· od Centralnej Rady Związków ZawoPowieść
tłumaczyła
1\1. Dolińska,
dowych.
mernie oddając piękno stylu słynne
·;.::::::::::::~.::::::~.::::::.:::::::::~_:.:::.::::.:::.:::::.::.:.:::.:::.::.:::::·:::.::.=.:::.:.:.:::::.:.::::::::::::::.::.::::~.:::::::::::.:::::.·.:::::::::::::::.::::::::::::.::::.::::::~.:::.::.::::_:.::.i:}
c o radzieckiego autora.
Instytut Ochrony Pracy w świerd·
A. Makarow omawia „Rok poetyc: i
i:
!owsku opracował metodę całkowite·
ki" Związku Radzieckiego, rok, któ·
go wyeliminowania gazu i kurzu w
ry przyniósł szereg wartościowych po
ematów epickich, odtwarzających ży
fabrykach • wytwarzających alumicie narodów radzieckich w całym je·
:
nium. Ogromne wentylatory chłonne
:
go bogactwie i krasie. Poeci ra:l:r.kc
redukują
gromadzące się szkodliwe
cy opiewają w pięknych strofach
gazy do jednej piątej.
życie
kołchozów („Kołchoz BolszeBardzo miły i sympatyczny konpularne wówczas tria .smyczkowe dzielnego poranku symofnicznego
Chciałbym
jeszcze odnotować
wik" - Grabiczewa) życie budow-·
Współpracownicy Instytutu Lenincert. Pod każdym względem. Do· (a la Haydn).
był
koncert fortepianowy E-moll trafny wybór
kompozycji „na
!liczych potężnych zapor wodnych,
gradzkiego
ułatwili pracę czyścicieli
Jeden
z
jego
najmniej
znanych
w
wykonaniu
młodej,
duże
nadzietyczy
to
zarówno wyboru, jak i ubis". Naddatkiem tym były śliczne
dróg i mostów (A. Kulcszow utworów - Janickiego „odgrzeb:ił" je rokującej pianistki Anny To- „Tańce szkockie", również ślicz
kotłów w elektrowniach, którzy dokładu programu i jego wykonania.
„Nowe łożysko"). Bohaterami poAndrzej Panufnik, nadając mu bar karczykówny.
nie zagrane.
ematów
Rahima,
Isakowskiego,
ty~hczas
musieli pracować w temRozpoczęto koncert od pełnego
dzo wdziQczną formę zewnętrzną.
Grę jej cechuje mimo młodego
Szczypaczewa, Tichonowa i całej ple
W grze Tokarczykówny łatwo
peraturze sięgającej nieraz 60 - 70
wdziGku „Divertimenta" mało zna· Nie skomplikowane to „Divertimen wieku - już pewna
jady twórców - stali się robotnicy,
nego polskiego kompozytora. Nie- to" o miniaturowych niemal roz· doczna jest równieżdojrzałość. Wi zauważyć niezwykłą troskę, aby
stopni.
wyraźna, a
ich ideały i praca,
stety, program bliżej nie informo- miarach. nieźle zreszt~ wykonane, konsekwentna praca lewej n;:ki. nie uronić najmniejszej nawet nut
Uczeni omawiane~o Instytutu za.Artykuł
l\Iakarowa jest bogato
wał
publiczności co
do ulwo· przypadło do gustu wypełniającej T .?chniczne opra ~owanie znać na· ki z tekstu wykonywanej kompozycji, a równocześnie, aby oddać
instalowali przenośny aparat wen·
!lustrowany przekładami fragmenru, jak i jego twórcy. Nie wie- salę po brzegi - publiczności.
wet w drobnych szczegółach.
w granicach swoich mo żliwości tów omawianej poezji radzieckiej.
le zresztą w ogóle o Janiewiczu
tylacyjny. który dwukrotnie obniża
Znacznie trudniejszy jest umieDobrze się stało, że Dyrekcja Fil · maksimum intencji kompozytora.
l\f. Kuzniecow i B: Kuszelew w
można siG „na poczek<!niu" dowieszczony jako druga część koncertu harmonii pozwoliła młodej artystce Reasumując: szczerze witamy nowy
temperaturę w miejscu pracy i 10·
artykule pt. „N owi ludzie" dają czy
dzieć. Warto jednak uprzytomni.:
popularny poemat symfoniczny Zy na zmierzenie swych możliwości.
krotnie redukuje ilość gorącego ku·
t~lnikowi całą
galerię radzieckich
sobie, że należy on do nielicznych gmunta Noskowskiego - „Step". Wyszła ona z tej próby zwycięsko. talent na naszvm łódzkim terenie.
rzu.
postaci powieściowych, które spoty·
w ko1icu XVIII wieku skrzypków · Tuta.i orkiestra wykazała nie mały PamiGtamy ją zresztą z ubieglego Wydaję siQ, że. wybrana i kultywo
wana (widać to) przez Tokarczy·
ka się na każdym miejscu \V rnzlewirtuozów i kompozytorów.
postQp w stosunku do sezonu ubie· sezonu, gdy na licznych audycjach kównę droga i metoda solidnej pra
Nowe aparaty stałe i przenośne
głych krajach ZSRR.
Feliks Janiewicz, urodzony w głego. Mamy prawo liczyć ha to, dla młodzieży wyltonywała z suk· cy, jak również bezpośredniość,
pozwalają
na wykrycie nawet njr·
Numer wrześniowy „Literatury
1761 r., a zmarły w 1830 r. był we że poziom i zgranie naszej orkiecesem
\Variacje
fortepianowe prostota i zapał, z jakim do swej
wielkich
ilości
różnych gazów w po·
Radzieckiej" zawiera również odbitkę
dług wspólczesnej notatki „W stry będą się stale podnosić. Syste
Arei1skiego z towarzyszeniem or- sztuki podchodzi, sprawią, że stopprzemówienia Konstantego Simonowietrzu pomieszczeń
fabrycznych,
kompozycji uczniem Haydna". \Vy matyr.zna praca i wysiłek dyrygen kiestry. Od tej pory zaznaczyły się niowo zdobywać będzie ona coraz
·wa o Puszkinie oraz wnikliwy aremigrował do Szwecji. gdzie stwota Wł. Ormickicgo idą wyra źnie w grze Tokarq:ykówny duże pastę to wyższe stopnie rozwoju swego
w szcz~lno§ci zaś przy fabrrkach
tykuł W. Xieustrojewa o wielkim pro
rzył Jic:rnc swoje kompozycje, jak
pn tej linii.
py Przypuszczamy, że usłyszymy
talentu.
produktóu, naftowych.
r;aiku duńskim .:\Iartinie A. Nexii.
np. Koncerty skrzypcowe, oraz poN'ajwu±niejszym punktem nie- ją jeszcze raz w sezonie bieżącym.
Bolesław Busiakiewlcz
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Na apel chłopów z Kiełczygłowa„.

Powiat łęczycki w~ywa
K.utno do współzawodnictwa
W odpowiedzi na apel chłopów wsi Kiełczygłowa współzawodnictwo
spłacie podatku gruntowego zaiiu1:jowały gminy powiatu łęczyckiego.

w

na roli
Usprawnienie aracy
.
.

~ieś

pro-wadzi

~

Chłopi wsi spółdztelczej

w Konstantynowie
odpow adajq na wezwanie chłopów wsi

.

do dobrobytu

Marzęcice
Apel chłop6w wsi Marzęcice, wzywający do podejmowania rz;obowiązań w związku ze
się Kongresem
zbliżającym
Zjednoczeniowym Stronnictw
Ludowych odbił się szerokim
echem wśród chłopów woj.
łódzkiego. Dziesiątkami no.
wych zobowiązań pragną oni
uczcić historyczny akt, jakim
jest zjednoczenie ruchu lu·
dowego w Polsce.
wsi spółdrlielczej
Chłopi
Konstantynów powiatu ra·

im było tak prze-1 żadnego chwastu, podczas gdy do
by zniszczyć wszy okola na innych polach łubinu n:e
Na zebraniach wójtów i sekretarzy gminnych dnia 1-1 hm. wystąpiono
>
stkie chwasty i - śmieli się z było widać z ognichy. Zapytany
i międzymiastowego współza·
• projektem rozpoczęcia międzygminnego
ułatwienia. - Tak opow:adał mi o to właściciel czystej plantacji
Prosta rzecz, zastosoodrzekł : robotnik rolny.
wodnictwn. Ponieważ wszystkie gminy powiatu łęczyckiego, kutnowskiego
- Nie wiem, dlaczego u nas na wałem wczesną wiosną włókę, a
zalegają poważnie z wpłatami na FOR i podatek gruntowy, a termin przewsi tak nie ma przekonania do moi sąsiedzi jej nie zastosowali.
postanowiono w ten sposób
kazania należności upływa 31 października,
ułatwień, choć w:ele rzeczy moż- Wiedz;ałem 0 włóce już dawno,
przyśpieszyć uregulowanie w stosunku do Skarbu Państwa.
na łatwiej i lepiej zrobić - do- ale jakoś schodziło i dopiero w
Zehruni przyjęli jednogłośnie podany projekt wzywajłc sąsiedzki powiat
tym roku jej użyłem.
dał na pożegnanie.
W. C:.
kutnowski do rozpoczęcia akcji.
Ludzie na wsi często zdają soWeźmy pod uwagę· choćby narzędzia podręczne, używane przez hic sprawę, jak rzecz zrob:ć le•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••••••••
rolnika: widły, grab:e, motyki itp. piej i taniej, ale jakoś tak schozobowiązali
dom.szczańskiego
Gdyby przejrzeć wszystkie gospo dzi. Jeden ogląda się na drugiesię założyć 5-hektarowy sad
darstwa, to tylko u nielicznych go. Zachęty znikąd nie widać, ra
handlowy, plantację chmielu
znaleźlibyśmy właściwe dla ich cze.i kpiny są~iadów.
o powierzchni 4 ha, jak rówTo, że przed wojną 1nikt nie poprzechowania, odpow:ednie miejnicż postanowili przy każdej
sce. Na ogół rzuca się je gdzie myślał o rozbudowaniu ruchu raOstatnio na wielką skalę roz- Spółdzielnie
łącznie ziński również 34 procent planu. bądź, a gdy ich potrzeba - szuka cjonali;:atorskiego, jest zrozum'.askupiły
zagrodzie członka spółdzielni
Poza zaopatrywaniem rynku się, złości godz:nami i często n:e łe. Wtedy nikomu nie zalfżało na
winQła się akcja skµpu ziemnia- 21,137 ton ziemniaków, co daje
produkcyjnej izałożyć małe saków. Chłopi, tak kontraktowicze, 58 procent planu. O wielkości wewnętrznego naszego wojewó- znajduje.
dy przydomowe, liczące po 50
tym, jak chłop gospodar~. Dziś
ji:.k i ci, którzy nie kontrakto~ tej akcji może świadczyć skup, dztwa, ziemniaki są w dużych
drzewek. Zaprojektowano rów
Inna sprawa. Każdy gospodarz w gosrioctarce planowej czekać
nież wybudowanie dalszych 10
hoduje świnie i przewa7.nie gotu- nie można. Usprawnien'e pracy
wali ziemniaków zwożą na pun- dokonany w ostatnim tylko ty- ilościach wysyłane na Slask.
silosów, rozszerzenie bloku naNadmienić trzeba, że premie je dla n'.ch ziemniaki w saganach na wsi, to jedno z ważn:ejszych
kty skupu znajdujące się przy godniu, który wynosi 8,5 tysią
siennego. dostarczenie ~wietligospodarczonatury
za~adnień
wilzaduch,
dnmu
W
kuchni.
w
niektórych gminnych spół dziel· ca ton. W dostarczaniu ziem- od dostarczonych ziemniaków
cy wszelkich pomocy i przybogoć od pary, wieczna udręka dla społecznej.
15
wysokości
w
kontraktowanych
wywiązują
niach, wykopane ziemniaki.
niaków najlepiej
rów świetlicowych, oraz posta.
Za potrzebą ruchu nowatorstwa
kobiety i wielkie koszty na opał.
Do dnia 15 bm. na terenie się powiaty: łódzki, który wyko- procent ceny zasadniczej, prze- Tymczaśem w spółdzielczym skle na wsi przemaw.ia obok systemu
nowiono izaopatrzyć straż ponaszego województwa Gminne nał 98 procent planu, radom- dłużone zof:tały do 22 paździer pie parn:k niedrogi stoi i czeka „O" i akcji kulturalnej, jeszcze
żarną w sprzęt przeciwpożaro
wy. Poza tym chłopi z Konszczański 72 procent planu i nika br. Z tego względu wszy- na nabywcę.
stantynowa jeszcze w roku
jeden ważny czynnik, mianowic.e
łaski 67 procent zaplanowanej scy chłopi, którzy ziemniaki zabieżącym założą stacje kopuJeszcze inny obrazek. W niektó - wychowawczy.
chlewnej,
ilości. Najgorzej wypadły po- kontraktowali, a do tego czasu rych okolicach ii;tnieje zwyczaj.
trzody
lacyjne
Usprawnienie pracy na roli
Wieści
owi.ee koni i krów. ·
wiaty: rawski, który dostarczył ich nie odstawili, winni jak naj- ;;;e wykopane ziemniaki na polu wprowadzi wieś na drogę postęROLNTrJY WYKONALI PLAN tylko 34 procent ilości zaulano- szybciej uczynić to, ponieważ mo zsypuje s·ę do worków, które zwo pu, na drogę przebudowy ustrogą stracić przysługujące im pre·
DOSTAWY BURAKÓW
100000000000000000000000<:::
.
zi się następnie z pola wieczorem. ju.
wanej, skierniewicki 34, i brze- mie.
CUKRQ.WYCH
Tymczasem wóz wolny stoi na
podwórzu. A można by go postaPlantatorzy buraka cukrowego
wić na polu i od razu, zam!ast do
dostarczyli do cukrowni w Rejow
worków, '1..-ysypywać do skrzyni.
cu 600 tysięcy kwintali buraków,
Proste i duże ułatwienie pracy, a
co stanowi 150 procent zakontra!•
jednak„.
towanej ilości. Zwiększone dostazespoły świetlicowe
wzięły udział.
~vłaściwej ilości
wiele poclohMożna mno?:yć
wy buraka spowodowane są wy.
W związku z Miesiącem Po-1 zespoły. Eliminacje w pozostanycti przykładów mi wsi c11.:wnej
dajniejszymi plonami. które uzys
„utajoną" ziemię
Polsko- łych powiatach odbędą się 29 i
n:~porarlno~ct wobec t:praw, któ- głębienia
Przyjaźni
kano dzięki wydajniejszemu stoso
możnn łatwo i. tanio zaradzić. Radzieckiej na ' terenie wszyst- 30 października br.
rym
waniu nawozów i współzawodni
W C7:is:e pr:!c Komis;i Klr.c:vfi- cało~ć akcji przebiegała na ogół
ctwu w uprawie.
·
kacyjnej na tN'enic p.)•.\·ietll · łę zadowalająco i w myśl zleconych Ile to razem kosztuje p:E>n ·ędzy kich powiatów odbywają się,
czyckiego ujawniono 500 h:i ::iemi, instrukcji . .Jedynie w dwóch gmi. trudni) wyliciyć, ale na pewno organizowane prZP.Z ZSCh, eliZbożowe
Zakłady
'
WSP(ił..ZAWODNICTWO
któ::ej posiadanie za:oili niesu- nach tj. Gostkowie i Poddębicach w:elkie sumy.
WOJ• „ łódzkiego
Zespołów
SPóLDZIELNI LUBELSKICH mienni gospodarze, bogacze i kon\. wyke:zano łącznie około 2 i pół t:;·.
Dlaczego tak jest? Czy ludzie minacje LudoWY.ch
Konkursy te
W l\.ONTRAKTACJI TRZODY binatorzy, dla zmniejszcr:ia podat. siąca ha w klasie piątej, zaminst na wsi o tym nie w:Pdzą? Często Swietlicowych.
usprawniają pracę
mają na celu wyłowienie na
,iCłlL.E\VNEJ
ku grunto\'v·ego.
trzeciej. Nieśdsłości te Powiato- ,...,. cdzc~, zdaja sob'.e z tego spr:iW c·ągu 3 kwartałów b'.eżącego
Prace klasyfikacyjne dobiegają wa Komisja wyjaśniła natych- wę. ale nie robią. Napotkałem u- konkurs wojewódzki, najlepPracownicy Gminnej Spółdziel
b:egłej wiosny pole, gd7ie rósł szych 7.espołów pod wz ~lqdcm roku Polskie Zakłady Zbożowe
ni „Samopomoc Chłopska" w Wól już ko1ica. Według informacji peł miast po ich stwierdzeniu.
łódzkiego wyprodukowały
łubin wysoki około l O cm. bez w~'konania programu artysty- woj.
W. Cz.
ce, pow. lubelski podjęli uchwalę nomocnika do spraw kla_syfikacji,
cznego o tematyce radz~eckiej. 91. 703 tony przetworów zbożo
30 listopada Ot'.
zakończenia do
kontraktacji trzody chlewnej z do
w 109,3
Do tej pory eliminacje odbyły wych, wykonując plą.n
1
stawą n~ II kwartał 1950 r.
8-min powiatach., a mia- procentach.
się
Zdolność przemiałowa młynów
w
Jednocześnie wezwali on( do
nowicie: Kutnie, Łowiczu, O- wzrosła z 499 ton na dobe w roku
wszystkie.
\VSpółzawodnictwa
pocznie, Skierniev.icach. Ła- ubiegłym do 588 ton w roku biegminne spółdzielnie pow. lub:ilPiotrkowie, Łęczycy i w żącym. Wzrost ten należy przypisku,
skiego.
Sieradzu. Ogółem wzięły udział sać większej wydajności pracy
KURS
I ko tego roku otrzymał premię w 44 zespoły. Do konkursu woje- ;ch załóg oraz poczyn:onym upo~a ob:adowa. sąsiadów.
Była właśnie
PIELĘGNfAREK
MŁODSZYCH
Świnie tn:eba pielęgnować i postaci 5 pros:ąt, no i nagrodę wódzkiego, który odbędzie się 5 sprawnieniom technicznym.
krzą
Grabarczyk
Franciszek
Tow.
DLA ROJJOTNIC ROL1'1-YtJH .
Na szczególną uwagę zasługuje
i 16 listopada br. zakwalifikowatał s'ę ·po chlewni majątku Leś- dbać o nie należycie. Na przy- pieniężną.
Satraniem Zarządu Okręgoweg.:i mierz, przygotowując dla świń je kład, od 1 maciory wypielęgnowa
- .Jestem pewnv - dodał na no z powiatu łowickiego 5 ze- zmniejszenie tzw. rozkurzu mąki
PCK rozpoczął się w Szczecinie dzenie. Pomagała mu w tym jegc łem 13 prosiąt, które karmiłem zakończenie tow. Grabarczyk -:--z 2,14 proc. w roku ubiegłym do
6-miesięczny kurs dla młodszy~b. żona, która
jak i Grabarczyk, mlekiem przy poml)cy flaszki. iż przy . nale~yt:vi:n utrz.~mam:i społów, opoczyńskiego 1. skier- 1,87 proc. w roku bieżącym. Przy
2•
pielęgniarek. W kursie bierze u- wiele już lat pracuje w majątku. Gdy jedna maC:ora
łaskiego l, n'osło to zakładom oszczędność
nie była w chlewni Jak i µ1elęgr;acJ1 śwm, n:ewickiego
dział 60 uczestniczek spośród ro Tow. Grab?rczyk ma 50 lat, ale stan:e wykarm'.ć
swych prosiąt, hodowla w naszym ma1ątku przy piotrkowsk'ego 2 zespoły, łę- w skali rocznej ponad 9,5 m'. ln.
botnic rolnych Państwowych G-0- mimo swego w.cku pracuje z ca- część prosiąt przesadwłem do dru niesie jeszcze lepsze wyniki.
czyckiego 1 i z sieradzkiego 2 złotych.
okręgów:
Rolnych
spodarstw
łym w palem, ponieważ jest za- giej maciory, któr.a je k1:1rmiła.
koszalińskiego,
~zczech1skiego.
R '•tR\i~poka
Zobaczcie to prosie
miłowanym hodowcą. Nic dziwne
:wrocławskiego i łódzkiego.
~
I
go. 25 lat zajmuje się wyłączn;e zuje nan: tow, .Gr~b.arc_~yk - m~
1
• --~
'8 tygodrn i wazy Juz 2:> kg.
hodowla.
O PRZEDTERMINOWE
- Prps:ęta otrzymują dziennie
- Praca jest ciężka,' a lata nie
rozkład ziemi. Kiedy nawóz źle się pi;zyW jesieni zasilamy zwykle obor glebach piaszczystych
WYIWNANIE PRAC
po„walaj;; mi już tak prędko uwi dużą ilość mleka chudego i tłuste
więc oruje, należy go· nagarniać na skije
trzeba
szybko,
przebiega
wiosnę
na
które
pola,
te
nikiem
JEE·IENNYCH
jać się koło zwierząt. Ale zrozum go, ziemniaki i otręby. Są karmio
rośliny okopo- nawozić mniejszymi dawkami, nie bę. Zbyt głęboko przyorany obor
pod
przeznaczamy
Dzięki współzawodnictwu spół c~e mówi tow. Franciszek -- nc regularnie 6 razy dziennie. Ma
przekraczającymi 200 kwintali na n :k n'e rozkłada się dobrze, torfie
dzielcze ośrodki maszynowe 11a trzeba, aby nasza gospodarka ho· ciory otrzymują 10 kg. kartofli, we, a przede wszystkim pod bu- 1 ha..
je w głębszych warstwach i nie
2 kg. rak'. Jelilt nie stnrczy nawozu na
Sląsku w liczbie 227 wykonały już dowlana naprawdę osiągnęła wy- 2 litry mleka chudego i
wpływu na
Przyorywać trzeba obornik tak wywiera należytego
przewipól,
wszystkich
zasilenie
ckoło 90 procent planu prac prre soki poziom. Zaczekajcie chw~lecz otrąb. Oprócz hodowli prosiąt pio
z
wystawał
plonu.
cokolwiek
by
podniesienie
głęboko,
nawoże
okopowe,
pod
widzianych w kampanii jesiennej. kę - mówi dalej. - Zaraz przy- wadzi s ·ę w majątku hodowlę dzianych
W orce przoduje powiat oleski, gotuję jedzenie dla trzody i po- świń, które później odstawiane są nie pola przeznaczonego pod ziem
niaki odkładamy do wiosny. Po- Przqpontnlenla qospodarsfl.le
którego ośrodkj wykonały 145 każę wam moje świnki.
do Centraii Mięsnej.
również dołożyć starań,
winniśmy
procent planu. W omłotach czoło
- Ja uważam, że nie wolno
Swinek jest dużo. 13 mac·or.
we miejsce zajął ośrodek maszyno od których otrzymano w ciągu sprzedawać sztuki mniejszej, poni by wywozić r w po}ę obormk naleUprawą
wy w gminie Bzie Górne, powiat 1 roku 249 prosiąt. Oprócz tego żej 350 kg. Przy odstaw:e gwa- życie przegniły. Nawóz slom:any
powinni zainteresować · się małorolni chłopi
Pszczyna, który osi11 g-nął 120 pro jest jeszcze 60 prosiąt dużych.
rantujemy, że prosięta są zdrowe lepiej pozostawić na gnojowni dla
cent planu oraz ośrodki w Lośniu
Wiele pracy wymaga osiągnię- i dobre do hodowli, bo \Vszystkie należytego przegnicia.
Dobrze znany wszystkim maje- mia zwana ogrodową, która jest
Obornik wy-..viez:ony na pole,
i Strzemieszycach (po 110 pro- cie tak p!ęknych wynlków w ho- są szczepione. Po 8-miu tygod- powinien być tego samego dnia ranek, należy do ziół droższych i zasobna w próchnicę. Należy taką
cent). W siewie rzędowym najle dowli. Czytam często gazety rolni niach prosięta odstawiane są do rozrzucony i przyorany, gdyż ina stale poszukiwanych. Na połudn:u glebę jeszcze lekko wapniować.
p.sze wyniki uzyskały ośrodki ma cze - opowiada 'dalej tow. Gra- zespołu Leszno, który później roz czej tracimy duże ilo5ci najdroż- jest on rośliną w:eloletnią, u nas
Pole, przeznaczone do uprawy,
szynowe pow. lublinieckiego, wy- barczyk - i z nich dowiedziałem prowadza je wśród hodowców, szego składnika pokarmowego, ja- zaś Z\vyk1e roczną. Gdy jednak na należy dobrze spulchn'ć i staransłużący
zarodowy,
s:ę, że w Związku Radzieckim w jako materiał
konując 115 procent planu,
hodowli świń raso kim jest azot. Z licznych doświad zimę przykrywać go będziemy nie oczyścić z wszelkich chwaNajlepiej pracującym ośrodkiem pewnym kołchozie osiągnięto zna do zakładania
czeń wynika. że przyorante nawo liśćmi, będzie utrzymy-,uał s:ę i u stów. W południowej części kraju
niż mamy wych.
wyniki
większe
cznie
maszynowym na terenie wojewódz
·
w 12 godzn po wywiezieniu, nas wiele lat.
zu
można majeranek s!ać wprost na
Tow. Grabarczyk jest dobrym
twa śląskiego jest ośrodek gmin- tutaj. Chc iałbym dojść do tak:ch
Zwykle majeranek dorast:l do polu, w środkowych i północnych
hodowcą. Jego pracę oceniają na- daje wyraźną zniżkę plonu. Namajakie
hodowlanych,
wyników
ny Gwoździa.ny w pow. lubliniecwładze. Toteż w ciągu tyl -..vóz przyorany w 4 dni po wywie 20 cm. lecz gdy mu damy odpo- stronach, gdzie jest chłodniej,
kim - wykonał on omłoty w 130 ją kołchoźnicy w kraju naszych Jeżycie
zieniu, tak samo działa, jak poło- w:ednie warunki, wyrośnie do trzeba s' ać w inspektach, a w ma
procentach, orkę w 120 procen·
wa ctaw~i obornika przyoranego 50 cm Łodygę ma gałęzistą i om- ju, gdy łodyżki są już dość silne,
tach i siew rzędowy w 140 proszoną. Szarozielone, drobne l iście wysadza się je na pole, po 3 do 1
natychm1ast.
centac~.
Miejscowa ludność wyraziła j Należy o tym pamiętać i trzeba mają formę jadowitą i pokryte są roślinki razem co 15 cm. w rzę
ramach ogólnopolskiej
W
akcji radiofonizacji wsi, powiat specjalną wdzięczność dla kpt. i tak zorganizować pracę, aby ober włoskami. Kwitn:e w lipcu i sierp dzie. Rzędy powinny być odległe
TWORZĄ SIĘ REJO.NY
białawy. cd siebie po 20 cm.
ODPOWIEDNICH' RAS BYDŁA łęczycki wysuwa się szybko na Trojnara, który na czele wojsko-1' nik wywieziony. w pole mógł być niu, kwiat ma drobny,
Zapach kwiatu .silny. W smaku
wej ekipy technicznej prowadził tego samego dn.a rozrzucony
Z'arna majeranku są bardzo
czoło.
W WOJ. WARSZAWSKIM
. . jest nieco gorzkawy. Używa się drobne, dlatego nasiona do s ·ewu
.
. .
prac montażowych, oraz przy~rany.
całość
Do 16 miejscowości posiada- dla kierownika radiowęzła Łę~
pogłow~u
Celem podniesienia
NaJlepsz.e wyn'.k1 daJe za~tleme tylko l;ście, lecz zbiera się całe trzeba wymiesza{: z przepłuka
kontakt ze
radiowy
bydła rogatego na terenie woj. jących
roli obornikiem 1 nawozami po- roWny, ścinając je sierpem. Naj- nym piaskiem. Na obsianie 1 mor
.
. .
.
warsza.wskiego przystąpiono do światem, doszły w dniu 8 paź czycy ob. Lef1ka, dzięk: kto~em~ mocniczymi. Dlatego też wskaza- pierw rozściela się zżęte gałązki, gi ziemi zużywa s:ę około 40 dkg.
utworzenia rejonów hodowlanych dziernika 2 nowe wsie, Lubień w~ypo\~ano do radiofomzacJi ne było by' umiarkowane zasi- aby podeschły nieco, ·a potem wią ziarna. Do najlepszych zalicza się
lanie pól nawozem stajennym, Ż.:!~ · ę je w pęczki i dosusza. Gdy ziarno majeranku francuskiego,
obie wsie.
rasy czerwonej-polskiej oraz raisy i Borki koło Łęczycy.
W 80 gospodarstwach, po raz
nizinnej czarno-białej_
W b.r. planuje się założenie przy. równoczesn:;'m dodan!u na- wyschnie. dobrze, zesmykuje się krzewiastego, ale, jak każda odliście z łodyg, a łodygi, jako bez- miana majeranku, jest on bardzo
wozow sztucznvcn.
h
. . ,
Rejonem hodowli bydła rasy pierwszy popłynęły znowu z
7 nastę-1 Jeśli zastosujemy nawożenie po użyteczne \Vyrzuca.
wrażl:wy na przymrozki.
głośbików gł~smkow w_ dalszyc
czerwonej-pokkiej będą powiaty~ zainstalowanych
Uprawiając majeranek, należy
Z 1 morgi ziemi można otrzyostrowski, ostrołęcki, przemyski, słowa niesione na falach eteru. pugcych w10skach: w Pradze. mocnicze, wystarczy na hektar
w skromnej uroczystości u- Zaworzycach, Górze Bałdrzygow 200 kwintali obornika, czyli 25 mu dać warunki jak najlepsze, mać do 350 kg suchych liści. Cena
sierpecki, mławski,
makowski,
skiej, Poddębicy, Sząstówku, Dą wo~ó~v ye.r?konnych o ~adze· gd_yż t~l~o .wtedy można się spo- za 1 kg liści dochodzi C\o 600 zł.
część pow. pułtuskiego oraz 8
gmin pow. siedleckiego. w pozo- czestniczyli przedstawiciele po- biu i Kam.ion"e. w ostatnich · J?lllCJ. w1ęcel. 8 kw '.1tah. W1ę~sze dz1~wa~ auzego plonu .. Majeranek Gdy sprzedajemy majeranek w
.stałych powiatach hodować się bę wiatowych i partyjnych władz,
aa\vk1 obormka mozna dawac na lubi m1eJ,;"a zac•szn e i słoneczne, całości otrzymamy po 400 złotych
, .
. .
dzie bydło rasy nizinnej czarn:>- oraz licznie zgromadzone społe- trzech m1e3scowosc1ach prace ziem:e zwięźlejsze, gcizie nawóz a co do ziemi. to najbardziej mu za kg. Uprawa w:ęc tej pożytecz
stajenny rozkłada si~ woln:ej. Na odpowiada lekka glinka !ub zie- nej rośliny jest bardzo opłacalna.
techniczne postępują naprzód.
·
-..sct.:,czeństw9. •
·
hiałej.
W jednym z łódzkich mająt
ków co roku przez parę tygodni
przerywałem i pełłem buraki cukrowe. W pracy tej pomagałem
sobie zwykłym kuchennym nożem. Fakt ten budził nie lada wesołość wśród innych robotników.
- Nożyk:em dłubie - przekpi
wali - a widelca nie wziąłeś?
Oni robili to gołymi rękoma,
obcierając je do krwi o grudy z:e
mi. Robili gorzej, gdyż bolącymi

rękami trudno
mieszać ziem·ę,

I

Już

58 procent planu skupu ziemniaków

z kraju

l

Przed konltnrsem wojewódzkim.„

Bogaeze -wiei~ey

nie podali

W eliminoc!ach

ha

44

Klasyf1kac:jo gruntów odkrywa

Polskie

Tow. Grabarczyk z majątku liśmierz
jest dobrym hodowcą trzody chlewnej

I

iM11,wr

·

• • I'przyorywanie• oborni'ka
wywozen1e

majeranku

Radiofonizacja wsi post•puJe
„ naprzód

I
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Nr 2'S'1

Epidemia
„

„_.f PARYż. Z Nowego Jarku nadchodzą

sensacyjne

wia<romośm

'dziwnej i tajemni,czej

o

Sukcesy sportu radzieckiego

chorobie,

która
zaatakowała
ameryka1lski kontynent. Choroba polega
na tym, że· co najczarniejsi realc-

cjoniści nawracają się gioałtou-nie

na.„ islam - z tą tylko różnicq,
~e podczas gdy prawdziwi mtt.ZUlmanie odbywają pielgrzymki, do
Mekki i Mediny - to takli „amery.
kański arab" OUi i wierzy tylko w

Medin..ę.

Zakaźny ten proceit

chorob<Jrt.oy
w
komiinikatach
p-raso-

odzwierciadla
ostatnich
wych, które

się

wyraźnie

donoszą,

że

sędzia

Mistrzyni Europy w biegach n.a 100
1 200 m E. SIECZENOWA.

PA:iq-STWOWY
TEATR

WSPANIAŁY

IM. STEFANA JARACZA

ul. J ancza 27
Dziś o godz. 19.15 dramat Juliusza
Słowackiego pt. „Maria Stuart", w
nowej inscenizacji Iwo Galla, z ilu·
atracją muzycznł Waldemara Maciszewskiego.
Z chwilą rozpoczęcia przedstawienia nikt na-salQ nie h.ędzie wpusz·
czony.
PAŃSTWOWY

TEATR POWSZECHNY
ul. 11 Listopada 21, tel 150-36
Codziennie o godz. 19.15 doskonała
komedia M. Bałuckiego „Klub kawalerów" z udziałem Ireny Grywińskiej,
Karola Adwentowicza i Adolfa Dym15zy.
CYRK NR 1
(Plac Leonarda) pod dyr. Din-Dona
Codziennie o godzinie 19.30, w soo godz. 16 i 19.30, w niedziel~
o godz. 12, 16 i 19.30.

botę

-IKlll&..;.
ADRIA (Stalina 1) „Urwis Gawroche"; ceny b.:.letów po 50 i_25
zł godz. 16.30, 18.30, 20.30; film
dozwolony od lat 8.
•
BAŁTYK (Narutowicza 20) „Jasna Droga" - godz. 17, 19, 21; film
dozwolony od lat 14.
BAJKA (Franciszkańska 31) -„Dni
Zdrady" - godz. 18, 20; film dozwolony od lat 14.
GDYN!A (Daszyńskiego 2) - Program Aktualności Kraj. :I. Zagran.
Nr 44" - godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 21.
HEL (Legionów 2-4) - dla mlodz.
„Urwis Gawroche" ,..... godz.. 16, 18,
20.
MUZA <Pabiam.cka 173) - „Dni i
Noce" - godz. 16, 18, 20; film dozwolony od lat 7.
POLONIA (Piotrkowska 67) - „Ja'sna Droga" godz. 16.30, 18.30,
20.30; film dozwolony od lat 14.
jPRZEDWl!OSNTE (żeromsk. 74-76)
- „Harry Smith Odkrywa Amery
kę" - godz. 16, 18, 20; film dozwolony od lat 12.
ROBOTmK (K.Hińskiego 178)
„Stalowe Serca" godz.. 16.30,
18.30, 20.30; film dozwolony c.d
lat 12.
ROMA (Rzgowska 84) - „Muzyka ~
Miłość" godz. 18, 20; film dozwolony od lat 10.
REKORD (Rzgowska 2) - dla rr.łc
dz~eży „Młodzi Idą" godz. J 6.
„Ostatnia Noc" godz. 18, 20;
film dozwolony od lat 14.
STYLOWY (Kilińskiego 123) - <lla
mlodz... $wiat się Smieje" ·- godz.
16-ta. „Tragiczny Pościg'1 - gc.dz..
18, 20; film dozwolony od lat ~B. .
SWIT (Bałucki Rynek 2) - „Bokseri:y" - godz. 18, 20; film dozwolony od lat 7.
TĘCZA (Piotrkowska 108) gc,dz.
16.30, 18.30, 20.30; film dozwolony
od lat 14.
TATRY (Sienkiewicza 40) - „ZNariowane Lotnisko" - godz. Hl, 18,
20; film dozwolony od lat 7.
WŁÓKNIARZ
(Próchnika ltl)
„Wilcze Doły" - godz. 16, 18.30,
21; f;lm dozowolny od lat 14.
WISŁA (Daszyńskiego 1) Kino
nieczynne z powodu r emontu.
WOLNOSC (Nap:órkowskiego 16) „Wilcze Doły" godz. 15, 17.30,
20; film dozowolny od Lat 14.
ZACHĘTA <Zgierska 26) „Kariera" - godz. 16.30, 18.30, 20.30; f~Jm
~ozwolony od lat 14.

ROK 1946 ROKIEM WIELKICH
~WYCI:Ę:STW.
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WIĘKSZE

Rok 1946 był rokiem triumfa
. sportu radzieckiego na arenie mię·
1
dzynarodowej. Łyżwiarze rozegrali

WYGRAllE :
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Wygrane po 500.000 zł padły aa
Nr Nr 13922 58104.
Wygrane po 200.000 zł pa.dły na
~r Nr 58299 66467.
Wygrane po 100.000 zł padły na
Nr Nr 3098 10688 25054 34464 48371
55600 75937 92716 95951.
I
,
I
Wygrane po 40.llOO .zł padły na Nr• 1
Nr 16180 21290 29618 42219 72416
B6934 89407.
Wygrane po 16.000 zł padły na Nr
Nr 288 875 3491 6504 10304 14763
20896 22947 24272 26173 28422 30464
35565 37089 41183 41905 43247 44105
47851 52426 53935 54995 57410•57698
58538 61419 61476 63383 6881a 122611
74040 74884 75627 80745 85345 86291
86457 90288 97416 9778·7.
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Ażaiew

międzynarodo

WYNIK DUl\IBADZll
Rok 1948 i 1049 jest dalszym okr•
sem zdobywania. sukcesów na a1•enie
międzynarodowej.
Do najlepszych
wyników osię.gniętych w tym czasie
zaliczyć należy: rzut dyskiem zawO<"
dniczki Dumbadze 53,25 m„ skoki
Czudiny 165 wzwyż i 578 w dal,
pchnięcie kulą Sewrinkowej 14,89
m, skok w dal Kuzniecowa 750, Ozo
lina o tyczce 430, wynik w dziesięcio
boju Lippa, który wynosi 7780 punktów, rzut oszczepem Smirnickiej 53,41 m.
ŁYŻWIARKI PRZYWOŻĄ

l

Z NO~
WEGII 12 l\IEDALL
W Kongsbergu (Norwegia) na mistrzostwach łyżwiarskich zawodnie.,;.
ki radzieckie zdoo:.;!.~ 6 zlc.1~·ch m61
d,,:i, 4 srebrne
'! brac „e.
l\fecz tenisow~· ZSRR-Węgry za:
kończył się wynikiem 4:2 dla Z~ftR
\V Budapeszcie na Akademickich
:\Iistrzostwach świata 48 1:i1n·wszych miejsc zaj~li sportowcy radz' eccy. Jedna zaw) łniczki n«hiec·
ka Czudina zdobyła tam 8 meda:i.
Na mistrzostwach świata i Europy
-.. \V siatkówce oraz na Mistrzostwach
Akademickich w Budapeszcie dru·
pięściarzy radzieckich.
żyny
radzieckie zajęły pierwsze
Wczoraj wieczonm termin przy· miejsca.
jazdu pięściarzy radzieckich nie był
DIPO)i'UJ.~CY BILANS.
je!!zcze definitywnie ustalony. _Pri:yTak
przedstawia się bilans osiąg.
jazdu pięściarzy radzieckich należy
nięć spor~wców radzieckich na are•
oczekiwać w tych dniach.
nie międzynarodowej - bilans na.·

radzieccy w Warszawie

Dzisiaj rano o godzinie 7.30 wyjechali z Łodzi do Warszawy czterej
p1ęsciarze
łódzcy: Kar gier, Debisz,
Jask~ł!l, l .f'l:iewąd,ziJ, Wyjazd. J>ięścia
rzy łódzkich nastąpi :i:e. .wzglc;du na
spodziewany przyjazd do Warszawy

prawdę imponujący.

radziecki znajduje się na
poziomie sportu świato
się zastanowimy, jak
rozgrywając
krótki jest okres rozwoju sportu w
piłce nożnej, boksie i konkurencjach
, ZSRR i jakie olbrzymie rezultaty w
narciarskich.
p QOU(e tnfenSyWnle(SZQ pracę
tym okresie osiągnii;to to przy.
Liczniej występowali spo1towcy rai
.
.
.
dzieccy na arenie europejskiej i świa
W ubiegły~ tygodruu odbyło . się ka Kuratorium Góralówna Jadwiga, znamy, że v.-yniki te są wspaniale.
towej dopiero po zakończeniu osta· 1walne ze~r~m.e ŁOZPł. przy . ud:~ale oraz Fras.
,.
tniej wojny. Początek zrobili moskie- p~zedst8:w1c1eb 7 klubow ło_dzk1ch,
Komisja Dyscyp1inarna: wlceproGŁOS
wscy „Dynamowcy", którzy w li· WUK~ i ZMP. W sprawozdaniach u- kurator Eug. Orlikowski, mgr. KaziOrgan Łódzkiego KomltPtu I WoJe·
stopadzie 1945 r.odwiedzili ojczyznę . s!~pu1ąceg? Zarządu,. oraz w dys~u- mierz Cho_jnacki, Tadeusz GołębiowWódzklego Komitetu Polskiej Zjedoo- 1'
piłki nożnej _ Anglię. Rozegrali 4 1SJI podkresl?n~ fakt, ze pływa~y ło_dz ski, Leon Kaleta.
czooej Partii Robotniczej
spotkania z czego 2 wygrali i 2 zre· I cy wysunęli się na czoło :z:w1ązkow
Za zgodność
Red a i: u Je:
EOLEGIUM REDAKCYJNE.
misowali
ślad za Dynamowca· i' Okręgowych w Polsce, za3muJąc oTad. Leśniewski
1
·
"
becnie drugie miejsce za Sląskiem.
Te Ie ro ny:
1'edak:tor naczelny
21S·lł
.
Zadaniem nowego Zarządu będzie po
Zastępca red. naczelnego
218-2S
„ •
większenie dotychczasowego dorobI
Sekretarz: ocipowiedzialny
219·05
Dział partyjny
Waga WJ OSOICY ku sportowego w myśl wytycznych W DJ.""'dzi·elę UJ'rzymy
254·25
uchwały KC PZPR w sprawie Kul~
wewn. IO
korespondentów robotf
tury Fizycznej i Sportu. Plap.uje się wyścig kolarski kobiet Dział
niczych I chłopskich oraz re•
również szereg imprez o charaktedaktorów gazetek ściennych 219-ł2
Zarząd ŁOZKol. organizuje w nie·
Dział mutacji
w nadbliższych dniach na la- rze międzyklubowym, międzymiasto- dzielę
223·29
w ramach uroczystości zamDział miejski I sporto~
254·21
mach naszego pisma ukaże się w
v.rym, oraz międzynarodowym.
wewn.
a
I
11
knięcia sezonu trzy wyścigi szosowe
Dział ekonomiczny
odcinkach artykuł b. mistrza
Skład nowego Zarządu ŁOZPł. dla posiadaczy rowerów turystycz·
218·11
Dział fabryczny
219-19
Europy w boksie Aleksandra Po
przedstawia się nas~ęl?ująco: pr~zes nych, dla posiadaczy kart wyścigo Dział
rolny
254-21
0
Ius-a P- t. ,;w trosce przyszłość
- mgr. Tadeusz Lesmewskl, w1c~- wych i dla.„ kobiet!
wewn. 9
Redakcja nocna
boksu polskiego".
pr.ezes sport. - Henryk Kuch~rsk1,
172-Sl
Ten ostatni wyścig wzbudza zrozu
Ko I port at.
Polus był jednym z najlepwiceprezes organ. - por: Franciszek miałe zainteresowanie. Musimy nadŁócit, Piotrkowska 70,
·
tel.~22·22
szych techników naszego p.:ęści'.lr
Zara~, _wiceprezes Kult:-Osw. - _Przed mienić , że w ZSRR tego rodzaju wyAdministracja
26G-ł2
stwa, to też uwagi jego dotycząstaw1c1e~ ZMP, skarbmk-~. _Kllomb· ścigi cieszą__ się wielką popularnością
r:·zlal ogłoszeń: ŁOdt, Piotrkowska 55
ce metod treningu zainteresują
tel.
111·50
I llł·7S
ka, kapitan sport. - Zb1gmew Ku- i gromadzą wiele zawodniczek.
Wydawca RSW „Prasa".
niewątpliwie
wszystkich
:nciewicz, sekretarz - Krystyna KuWyścigi dla kobiet (6 km) i posia·
Adr.
Red.:
Łódź, Piotrkowska Sł, Ili p.
struktorów, trenerów oraz szero
ciewicz, gospodarz- Islunajd Antoni. daczy rowerów turystycznych (27
Druk.: Zakł. Graficzne RSW „Prasa"
kie rzesze miłośników p'.ęściarCzłonkowie Zarządu: Henryk Dłuż- km) dost~pne będą również i dla nie
L6di, ul. żwirki 17, tel. 206-42.
stwa.
niewski, Jan Zimniak. Wiesław Mer- stowarzyszonych. Meta wyścigów
che!. Zenon Bartczak, przedstawiciel przy parku „Vvenecja",
D-06253

~~~R ~·p!~~w~~astot~~'rspotkania
ki~~t:c w~
Finlandii
1

11.57 Sygnał czasu. 12.04 DZIENNIK POŁUDNIOWY. 12.20 PRZERWA: 13.30 Program dnia. 13.35 AadycJa szkolna. 14.00 „Ustaw~a~vstwo ZSRR·'. 14.1~ (Ł) Kon:umka.y.
14.20 .:Ł) „Mł~zlez we wspołzawvdn;c~w~e pracy . 14.25 (Ł) ~u.zy~a
wazna. 14.45 (Ł) AktualnosCl łodz~~·
14.55 „Ballady, Legendy, 1:-8»~od-; .
15.30 .;:O krasnoludkach l s1ero.ce
Marysi . 15.50 Muzyka rozrywkowa.
16.00 DZIENNIK POPOŁUDNIOWY. 16.20 (Ł) „Trybuna radiosłucha
cza". 16.30 (Ł) Muzyka rozrywkowa.
16.50 '.Ł) „Serce można operować".
17.00 Muzyka rozrywkowa. 17.45 Reportaż aktualny dla młodzieży. 18.00
„z kraju i ze świata". 18.15 (Ł) ,,Z'lgadki muzyczne". 18.40 „Wszechn:ca
Radiowa kurs I - wykład z cyklu:
„Nauka o Polsce i geogaf:a Polski".
19.00 Audycja dla wsi. 19.15 Koncert.
20.00
DZIENNIK
WIECZORNY.
20.40 Muzyka roz.rywkowa. 21.00
Koncert Chopinowski w -.,vyk. laureata Konkursu Chopinowskiego. 21.30
„Histor:a literatury". 22.00 .,Siedem
dni sportu łódzk;ego". 22.13 (Ł)
Omów. iprogr, laik. 111a jutro. 22.15
Koncert rozrywSwy. Transm. z
CZECHOSŁOWACJI. 23.00 OSTATNIE WIADOMOSCI. 23.10 Program
na dutro. 23.15 Popularny konc~rt
symfon:iczny. 24.00 Zakończenie a.~dy
cji i Hymn.
•

W.

:M istrz i .rekordzista ZSRR w skoku
o tyczce OZOLIN w czasie treningu.
Następnie w latach 1924 1927
spo1·towcy radzieccy mieli już na
swoim koncie 18 wyjazdów za gra-

.

spotkań

Pięściarze

J

_„, ·:·,„~

czternaście

wych, wygrywając 11 i przegrywają~
trzy. Ną zawodach tych świetna zawod~iczka radziecka Ka;e~ina ustanow1ła 2 nowe rekordy sw1atowe. Wyjazd radzieckich koszykarek i ko
szykarzy do Francji dał w wyniku
14 zwycięstw na 14 spotkań. Na a tle
tycznych mistrzostwach św ia ta w Pa
ry~n ~enomenalny „ciężar?wiec" radz1eckl G. No_w~k ustanowił trzy n~we rekordy sw1ata oraz zdobył nus~r7:ostwo Ś\yi~ta. w wad_z<: pólcię:i.·
k1eJ. W słow1ansk1m turn!CJU bok!<er
skim w Pradze Związek Tiadziecki
zajął
bezkonkurencyjnie pierwsze
miejsce. Mistrz w wadze ciężkiej Kai:oiew zn~ka1!-~~~ał wszystkich swo·
ich przecnvn1l,ow,

KOSZYKARZE ZDOBYWAJĄ
l\1ISTRZOSTWO EUROPY.
W maju w mistrzostwach Europy
w koszykówce drużyna ZSRR zdobyła tytuł mistrza Europy. W lipcu dru
żyna
ZSRR zdobyła. tytuł mistrza
Europy w ciężkoatletyce.
Jesie11 przyniosła sukcesy piłkarzom
i bokserom„Torpedo", którzy w swym
tournee po Węgrzech walcząc z najlepszymi zespołami nie przegrali ża
dnego spotkania. „Dynamo" z Mor
skwy pokonało w Sztokholmie i Goeteborgu najlepsze 'zespoły Szwecji.
\Vreszcie piłkarze „CDKA" wygrali
w Pradze ze ·„Spartą".
Bokserów radzieckich poznali~my
na ringach Warszawy, Kato'l\ic i
Gdai1ska. Zaimponowalli nam i nauczyli nas bardzo wiele.

Nowy

Zarząd
I
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Daleko od Moskwy
Bandyta jest rozstrzelany, - odezwał się Batmanow.
Seregin osunął się na poduszki.
- Po prostu kamień spadł mi z serca! - z ulgą westchnął. I nagle znów stał się poważny.
- Ja jestem winien wszystkiemu. Gotów jestem stanąć przed sądem. Proszę mi tylko dopomóc, towarzyszu
Batmanow.
•
Seregin przerwał. Zainteresowany Batmanow spytał:
- Czym mogę wam pomóc?
- Proszę mnie nie wyganiać stąd! Proszę mi pozwolić pracować dalej. Złożę przysięgę, że nie ucieknę. Całe .
moje życie tkwi obecnie w tej stacji pomp. We śnie nawet widzę, jak maszyny pracują. A kiedy puścimy je w·
ruch, wtedy mogę pójść na rozstrzelanie.
- Wierzę wam, - odpowiedział Batmanow. - wierzę
dlatego, że trzeba już być zupełnie . straconym człowie
kiem, żeby pracując z dobrym kolektywem nie zrozumieć
różnicy pomiędzy
bogatym życiem korzystającego ze
wszystkich praw pracownika, a nędznym losem przestę·
pcy, odepchniętym przez społeczeństwo. Otrzymaliście
cieżka lekcje. ale niecha.i to posłuży wnm nauczka na

przyszłość.

Nie można tak lekko pozbyć się przeszłości.
pracy oddziału zmienił się ;zasadniczo - obecnie zajmojej przejawy zarówno u siebie, jak u inwali się drobnymi planami, 'Wykonywali zadania dla posz.
nych. - Batmanow milczał. - Sądzę, że mogę was poczególnych punktów. Technicznymi sprawami trasy kie·
zostawić na budowie, za moją poręką. I proszę zrozurował z cieśniny główny inżynier.
mieć, że przyszłość człowieka niemal zawsze znajduje się
Dlatego też nic nie interesowało więcej Aleksego w jew jego rękach.
go oddziale. Kobzew, który pragnął zaznajomić naczelSeregin leżał, zakrywszy twarz rękami, ramiona jego . nika gruntownie z biegiem spraw oddziału, nie poznał go
d~gały.
.
po prostu:
Rozdział jedenasty
Aleksy był apatyczny, roztargniony, a nawet przygnę
biony. Kobzew wiedział o wszystkich nieszczęściach, jaZINA WRÓCIŁA
kie nań spadły, i dlatego nie mógł się • zdecydować, aby
Aleksy nie powinien był widocznie jechać do Nowiń go pozostawić samego.
·
ska, gdyż podróż ta nie wyszła mu na dobre. Po miesią
- Gdzie jest Pietka Gudkin?
cach przeżytych w krańcowym naprężeniu, znal azł się
- Na czwartym punkcie. Jest teraz naczelnikiem obecnie w sytuacji Ż<ilłnierza po bitwie: zamilkł huk kierownikiem robót, - odpowiada Kobzew starając się dział, ucichły krzyki, a w uszach aż dźwięczy i drga ciukryć zdziwienie, że Aleksy, posiadający tak niezwykłą
sza. Aleksy dostał się w otoczenie, w którym panowała
pamięć, pyta po kilka razy o to samo.
·
cisza, gdzie niczeio od niego nie żądano, o nic nie proszo- M&żebyś go zawezwał, jest mi potrzebny.
no, tak że stał się jakby zupełnie niepotrzebny dla spra- Już zrobione. Jutro Pietka tu będzie.
·
wy. Pozostawiono mu wolny czas, którego w tej chwili
Aleksy czekał, aż Kowszow odejdzie. A kiedy zostawał
wcale nie potrzebował.
sam - robiło mu się jeszcze gorzej. W ciszy i osamotnieW tamtym okresie zarząd był niewielkim aparatem niu jeszcze bardziej dręczyło się jego serce, pożerane
rozdzielczym, którym za pośrednictwem Grcczkina, kie- tęsknotą. Stary Topolow - w ciężkim futrze o podniesiorował sam Batmanow.
Większość pracowników była na
nym kołnierzu, z szalikiem wokół s zyi i czerwoną chustetrasie. Działem Kowszowa, który pozostał na miejscu z
czką w ręce - taki, jak tamtego pamiętnego póranka bardzo uszczuplonym zespołem - z powodzeniem kierowstawał od stołu i szedł ku niemu. Powtatzała się rozwał Kobzew. Po zatwierdzeniu orojektu cały charakter
mowa, która utkwiła mu na zawsze w pamięci~ d.c.lł
Należy zwalczać

„

