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Apel do ludzi pracy!

Do robotnik·6w i pr.a;c oWliik6w
fabryk, kopalń, hut, transportu i przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych

Do chlop6w malo i
Do pracowników biur, instytucji i

urzędów,

do

średniorolnych
ogółu ludności pracującej

Wezwanie „ Krajowej N ar ad y
Dzięki

zdobyciu

pracujący

.oc.alałycb z pożod~kcyjnycb,
wojenneJ. 1 do odbudo~y
Il

~~~!•w::lr~t~~~~Y si~a~~~::~~
E

Wysiłek

rum.

sprawił, że

pro
du~cja. przemysłowa Polski
j'?-z w czwartym roku_ po woJ
Die przekroczyła, zarown? w
cyfrach abso!utnyćh: jak 1 n1t
gło~ę lud~oscl, poziom prz~d
WOJenny, ze nasz ti:~nsport ko
lejowy .Prz~wo:lli ?ziś 0 . 43 pr~
niż prze
wu~ceJ
ccn_t
obroty towarowe
a tonazu,
woJną.
portów k!'zof:ałtują się również
ten

I

Konferencja prasowa na W all-Street
- A więc piszecie, panowie? Rosjanie uzbroili
w najp-oźniejszą dla nas broń.
Jak się nazywa ta broń?

swoją armię

władzy J · Nagromadze!Xe środków mate niczo.chłopskiemu -

z klasą
robotniczą na czele i wkrocze
niu na drogę gospodarki pianowej, kraj nasz dźwignął się
szybko ze zniszcze~ wojennycb .. Ofiam~ wysiłek mas
pracuJącycb, kierowany plano
wo przez władzę ludową, doprow~ził już .do pełne~o uru
chom1enia. kraJowycb sił proprzez lud

kraju
Oszczędnościowej

w drodze' Europy Zachodniej. imperializmo
- Broń pokt1ju?
wzrostu dobroby· wi amerykańskiemu, lecz o wlatu zarówno w mieście, jak i na snych siłach, . wspartych . brater- • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s.ką pon;10cą potężnego Związku
wsi.
Nie przez wyzysk innych na ~adzieckiego.
~ew~ąkz n.aszej . gospodarki
rodów, a przy szczerej. ~spółpracy gospodarczej z mm1. . kryią się ~~ęzne, niewrzyskane
Skandaliczne metody Departamentu Stanu
I me w drodze zaprzedania rezerwy. Nie wyzyskujemy do·
Tomasz Mann skierował do
NOWY JORK (PAP). - De
się śladem burżuazji krajów tąd w pełni dnia roboczego i
list otwarty,
odmówił prof. Shapley'a
tracimy w ten sposób milioriy partament Stanu
'
wizy w którym wyraża swe głębo
unieważnił
względnie
złotych rocznie.
brytyjslcich, kie oburzenie z powodu decyintelektualistów
jeszcze post o je,
Nasze maszyny i urządzenia nie frąncuskich, włoskich i polu- zji Departamentu Stanu.
któdniowo-amerykańskich,
*
rzy pragnęli w:z:iąć udział w
LONDYN (PAP). - W koKonferencji Pok,orju w Nowym łach intelektualistów angielnie osiąga często nawcl 50 pro Jorku.
ęs·
e
cent.
skich panuje wzburzenie z po
a zwłas z cza
Produkujemy,
astronom Shapley wodu unieważnienia wiz wySłynny
budujemy zbyt wolno, z amraża· złożył w Departamencie Sta- bitnym uczonym brytyjskim,
List Krajowej Narady Oszc~ędnośc:iowej
w ten sposób wielkie środ· nu protest przeciwko niesły którzy zamierzali udać się na
jąc
ki finansowe.
chanemu postępowaniu De- Kongres Pokoju do Nowego
Wydajność pracy ' w naszych partamentu Stanu, usiłujące Jorku.
zakładach jest nierz~ko niższa mu storpedować Kongres PoObywatelu Prezydencie!
Podkreśla się, że osoby, któ
koju.
.r.: czestnicy Krajowej Narady Oszczędnościowej, zebrcmi niż przed wojną.
rym Stany Zjednoczone odmó
Shapley zaznaczył, że decy- wiły wiz wjazdowych, reprew Warszawie w 'Iniach 20 i 21 marca br. zapewniają Cię, • .Nagminne .są . wypad•ki •nad-.
Oby1mtelu Prezydencie, ie dołożą wszelkich wysiłków, m1ern~g~ zuzyc1a . surowca"". 1 zja Departamentu Stanu cn;na zentują najlepsze tradycje na
aby system os:;częd::ania, prawo ekonomiczne naszej go.,po- mate.nalow .~omocmczych: wę- cza kompromitację narodu a· uki angielskdej. Przypomina
merykańskiego w oczach ca- się równocześnie ich duże za·
darki i niezbędny element budownictwa socjali!tyc:mego, gla 1 energii ~lektrycz-neJ. . .
W. sel~l tysięcy ton, m1hony le~• świata. oraz godzi ~w P13Y sługi . w okres.le wojny. Prof.
:::opanował w cal)'m naupi .i)'ciu tospodarcr.ym, spolecz·
metrow 1 sztuk . gotowego towa ja.w:ne· stosunki między .naro- Bernall był jednym z. autorów
amerykańskim & DarO• plann inwa:Qi aliantów w roCO· deni
ru i pó!fabrY'~atów Urasta
nym i pań&twmvym.
dami innych krajów.
(Dalszy ciąg na str. 4)
W toku obrad przrdstaiviclele robotników, chłopów, in·
ku 19ł4.
_ _ _..,_...;,;;_ _ _ _..;._ _ _ _ _..;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tcligencji pracujqcej, przodotmicy pracy, racjonalizatorzy

rialnych o<lbędzie się u nas w
sposób zasadniczo odmienny od
ka p"talistycznego. Nie przez ob·
niż;k\; realnych płac rnbolniczye!h
lecz przy ich systematycznej I
.
dafozej poprawie.
Nie w drodze wyzysku WSI
lecz - dzięki sojuszowi robot-

ł

Częste są

*

*

procesów produkcyjnych_ omówili dotychc;asowe dofo.•iadc:::enia w d:1iedzi11ie ruchów współzawodnictwa pracy,
u·ynalazczo.fci robotniczej i oszczędności, ujawnili istniejq.
ce wypadki marnotrawstwa, kryt)'.kowali braki dotychcza•
śowej prncy, nahf'eślali zadania na przyszłość.
Do.diśmy jednoniy.~lnie do wnioslcu, ie we wszystkich
galęziach naszej go1podarki narodowej, w działalności eks·
ploatacyj11ej przed1iębiorstw 'polecznion.ych w admini·
stracji publicznej i w dzialalnosci inwestycyjnej, kryjq się
olbrzymie, niewyhor~stane obecnie albo marnotrawione
rezerwy. Racjonalne u,-ykorzy1tanie rezerw pozwoli na
przedterminowe wykonanie plan6w gospodarc:r.ych, 6 tym .
samym na znaczne pr:1yspieszenie rozwoju gospodarczego
Polski, na szybsze podniesienie dobrobytu i kultury maa
pracu,iqcyclt, na przyśpiemmie budowy podstaw aocjalizmu
w naszym haju.
Zapew11iarny Cię, Obywatellł Prezydencie, te po powro
·
• · pracy, wszyscy dol o:r.ymy
· do naszych m1e1sc
.swych s1
cie
· te stały sif powszechne, a by
·
i energii, a by zo b oiv1ą:a111a
klasa robotnicza, chłopi i intelige11cja pracująca wzięli ma·
$Owy, c;r;ynn.y ud;iał w tvielkim ritchu wprowadzenia sta·
lego systemu oszczędzania, • więc daluego rozwoju wspóZ.
zawodnictwa pracy i zapewnienia pr:r.edterminowego wykona11ia Planu Trzyletnieio.
·
Zapewniamy Cię, Oby1catelil Prezydencie, ie polskie
masy pracujące potrafią nie t)'lko u'Cielić w czyn uchwały
R:iąd" o stałym 3y,,temie O$Zczi:dzania, ale tak:ie przekroc.:yć fl:yznaczone w tej uchwale zadania oszczędnościowe
na rok 1949.
W ten. sposob przyczynimy 1ię do ssybszego ro:ncoju
naszej ojczymy, aby jq przeks:ctalcić w kraj bogatr, i ucz§·

Caly kra1· daJ·e·'mi··ii·ardy
'' .
.·1otych
. ·-·z
.

..

'. , .

.

Apel hutników śląskich i
„Scheiblerowc6w' I i uchwała. o
wykonaniu
przedterminowym
plnu w PZPW Nr 1 poruszyły
do żywego załogę PZPB Nr 4.
w ubiegłym r.o ku
Przeci eż oni
pierwsi wykonali plan, przecież
oni w tej chwili maję. najlepsze
rezultaty w prary za pierwsze
dwa miesiące.
Dlatego też na wieś~ o zebra
niu tłumy robotników zapełniły
świetlicę. Z powagą i zrozu111ie
niem wysłuchali zebrani refera·
tu pnedsta.wieiela. Zw. Zaw.
tow. Przybyła. i spra,'1'oz:d~1 I
br. produlra.ii.. i..- •;..,.,„...

„.

·

'

0gólnok1rajowej .na,rady .i dźwigów. Na d·zień 22 lipca ......
I os·Apel'
zczędnościowej podjęty zo- robotnicy postanowili uruchomić
18fał

priez ' milionowe niasy ro
botników i 'pracowników hut,
kopalń, fabryk i za:kladów pracy
Nieprz~wanie
W ca·lym kraju.
napływają meldunki 0 zobowią·
zaniach oszczędnościowych, zo.
bowiązaniach przedterminowego
wykonania planów i wbowtązanillch dla uczczenia. Swięta Pierw
szomajowego. Załogi na. ogól·
nych zgromadzeniach skracają
projektowane początkowo terminy i podwyżs,zai·ą o dziesiątki
i se~ki milionów złotych ,.,.;er·
t"'
wotnie projektowane oszozędno·

ści.

HUTA BANKOWA
· Trzy i pól tysiąca robotników
huty „Bankowej" zobowią z ało
plan roczny pro·
się wykonać
dukcji do dnia I.O grudnia oraz
zaoszczędzić 525 milionów zł.
HUTA „POKOJ"
robot·ników
tysięcy
Sześć
huty uchwaliło wykonać pian
roczny prodU1kcji do dnia 15
grudnia, a na cześć Swięta 1patrz s,r. 3
majowego dać d()(Ja.tkowo kilka·
" " - - - - - - - - - - - - - ' ' naście tysięcy ton stałi, blachy

:i:&:r;;~;,;:;;; oto zo~owiązania

.

.

0

·z

śliwy.

. .

obe,·muje wszystkie warsztaty p,acy
Ak:q a oszcz•dnościowa
~

Referat

tow. Minca·

~~~:~~:w;~~:t~}162 MILIONY -ZlOTY.CH OSzcz1:DNOŚCI
~Y~:k~~
.
~
plan gospodarczy naszego pan
1
~t:ów~~.:fina:~a !:::sz!~~~WYKONANIE PLANU DO 30 LISTOPADA . rb.
byt materialny najszerszych
mas l stopień łeb kultury.
Dzięki realizacji tych pia·
nów obecne pokolenie Polaków zbuduje w swoim kraju
fundamenty ustroju socjalistycmego.
Ażeby osiągnąć jednak wiei
kie 7,amierzenia planu - pod
aby zbudo
kreśla rezolucja wać setki l tysiące nowych za
doprv;imysłowych,
kłatlów
mów mieszkalnych, szpltalł,
S'T.kól. 'eatrów itp., aby uzbro·
ić nasze rolnictwo w nowocze
gospodarka
technikę sną
zmobilizować
musi
polska
irndld m.o.ł.APilLlna..

Kongres Pokofu

do Prezydenta Rp

po·
dnak w r. 1948
r.iom prl.".!dwojennej produkcji zbóż na głowę ludności,
zapewniając tym sposobem na
ritdowi samowystarczalność w
zbwtu.
Ten szybki i silny rozwój
produkcji we wszystkich dzie
dzinach gospodarki narpdowej umożliwił wydatną popra
Wę bytu mas pracujących, cze
go wyrazem jest systematycz •
ny wzrost realnych zarobków
świata pracy. Po dokonanej
ostatnio podwyżce płac, uposażeń i Ś\v:iadczeń socjalnych,
przeciętny realny dochód rod ziny robotniczej kształtuje
się dziś na poziomie WY:i:szym,
wojną.
nlż przed
te osiągni""'ia na
ws zystkie
-.~ progospodarki,
szej ludowej
wadzonej w warunkach znisz
cwń, jakim podobnych nie
zna historia ostatnich wieków,
świadczą dobitnie o Je.1 wyż·
sz~cl nad gospodarką krajów
kapitalistycmych, gdzie szerzy
się wciąż masowo bezrobocie
f stopa życiowa mas pracują·
cycb ulega systematycznemu
Os iągnięcia te umożliwliają
nam przejście już obecnie od
do
odbudowy gospodarczej
planowej rozbudowy sił wytwórczych kraju, wytyczonej
zarówno przez plan gospodar-

storpedować

~[:~~~~. j!s~~~~ ~~ \:~~~ka~~;

I y
w kraJ bogaty ,. szc'z 1·w·

<lniego przeładunku przedwoJcnnego. Ze również nasze rol
niciwo nie rMwiązawsiY jesz
C7.c eo' prawda spra\\'Y ~aopa·
trzenia kra.ju w tłuszcz i białko zwierz~ce przekroczyło je·

«1bniżeniu.

USA chcą

prz"eks zta c,. my poIskQ

na p~i-Omie wyższym od śre-

przeciętny

równoległego

-

robotników PZPB Nr 4

kiego o możliwościach przedter·
minowego wykonania planu i
podwy:liszenia. planu Qszczędno·
Hciowego. - żeby coś wykonać,
trzeba · wpierw dokładnie wiedzieć, co jeęt do zrobienia. m6wil: tow. Biernacki '-- dla.·
tego też zada.mem naszym jest
doprowadzenie planu aż do bez
pośredniego wykona.wcy. Każdy
tkacz, każda prządka, majster
i ·kierownik, muszą. wiedzieć, ile
powinni wykonać danego 1nia,

ni, wykazał na. przykładach, 26 listopada. napewno, ale przę·
gdzie i jak szukać na.leży osz- di!!llnia. nie może „nawalić' ',
bo bez przędzy my towaru nie
czędności.
przemó· zrobimy.
Ciepło i serdecznie
Po ożywionej i rzeczowej dys
przewijacz
wiła. ob . .Altman ka, wzywając całą. załogę do kusji przyj ęto jednogłośnie nasolidarności w tym wysiłku o st9pującą. . rezolucję:
przed
pos tawił
„Rząd nasz
przedterminowe wykonanie pia·
nu. Nie silą., nie przez pracę całą klasą robotnic zą następują,
prze.dterminowe
godzin!Ulh nadliczbowych, ce zadania:
w
ale przez właściwe podej!cie ilo wykonanie planu produkc,ji , za·
J>racy i maszyny jako główne· kończenie pl~nil trzyletni~g?,
go czynnika, osiągniemy to, oraz :rozpoc zęcie nowego szesc10
podjęte czego żąda od nas Rzą.d i do· llitniego
zobowiązanie
ażeby
planu gospodarczego,
przez załogę zostało we włdci· bro klasy i·obotniczej -- mó1'l'i j który ~a położyć fundamenty
11"y1n czasie wykonane.
kierownik tkalni, tow. Nowak . . pod budowę so~jalizmu w PolOb... lill'Ain.ia.lr- d3'X, Muuiz.al - lb :nlaa nas.z JVYkflnll.IllJ' do l ace.
. D. c. na str. ł
I

'

całkCJ1wicie nowy ze&pół mas zyn.

KOPALNIA „EMMA"
wykona trzyletni p'.an wydvb'y
cia węgla do d:n:a 10 listopada
b
r.
ZAŁOGA HUTY „BATORY"
wykona plan trzyletni do dn ia
30 września ornz zaos z częd zi
do tego czas.u 520 milio nów zł.
ROBOTNICY CHORZOWA.
wykonają plan trzy: ni do
dnia 30. 11. br. i dadzą oszc z ę-I
dności w s'll'mie 121 n:iliooów z.
ROBOTNICY PRZEMYSŁU
PAPIERNICZEGO
uchwalili podnieść sumę osz·
w tym roku do 830
c z ędn o ści
milio nów zł.
ROBOTNICY BIAŁEGOSTOKU
uchwalili na zebraniach fa·
brycznych zaoszczędzić w tym
roku ponad 100 milionów zł., a
plany rocznej produkcji wykon3ć
w terminie od czterech da
ośmiu tygodni krótsz ym.
DLA TRASY W-Z
aparat ów
wytwórni
wysokiego napięcia postanowi ła
Załoga

zakot1.czyć

produkcję

niową dla ' trasy

ośw ieli e

W-Z w Wu·

szawie do dnia 30 kwi etnia br.
oraz wykonać szereg zamów i eń
dla Lodzi, Zabnza it p. do do:a
I maja br.
SZCZECIN I GDA.~SK
Szczedńskiego
Pracownicy
Urzę~u Morskiego postanowili
zaoszc z ęd"Zić w roku bieżącym
380 milionów złotych, a państwo
wy plan przeładunku w porcie
wyk onać do dn:a
szczecińskim
30 lisfopada br.
Załogi stoczni gdańskich , po·
stanO'Wily zaoszczęd z ić w tym
roku 38,8 miln. zł. Dz i ał PrzeJaduaków .MorSikich w Gdań~ku
- zaoszczedzi ' 14{2 miln. zł.
Poza tym ·~ robotnicy zakładów
przelad~nk o wych i pr z emy s ło·
wych Wybrzeża zobowią z ali si~
wykonać cały szereg prac przed
terminowo i , zaoszcze<[zić setki
mili~ · i2k>lvcli,.

t

Wiece protestacyjne przeciw wy~tQpieniom reakcyjnej części kleru
. Na terenie całego kraju w
tlalszym '!iągu odbywają się
Wiiece i zebrar1:ie, na których
robotnlcy, chłopi i inteligenci pracujący żywiołowo mani
festują swoje gorące poparcie
dJa stanow:iska Rządu w spra
wie stosunków między Pań· · l em.
st wem a K oscio
W WARSZAWIE
Na zebraniu około 2.000 robotruków i pracowników urny
słowych, zatrudndonych· przy
budowie trasy W-Z, ob. BrzE'
,
przypomniał niecne czy
zinski
ny ks. Fertaka, który. starał

lllieświadomą
się otumanić
mrod7Jież i uczynić z niej bratobójców. Młodzież polska nie

pozwoli na to, ażeby kościoły,
które budują robotnicy, były
wykorzystywane dla agitacji
pr.zeciw Ich interesom.
Robotrucy: Karbownik, żuBogucki,
Mircha,
rawskd,
Więckowski
i
Próchnicki
stWlierdzili, że milionowe rzesze pracujących Polski, wspól
nym wysiłkiem odbudowu1·ą
swą zniszczoną ojczyznę z głę
boką wia<rą w jaśniejszą przy
szłość. Rozpolitykowani księża starają się swa.ją reakcyjną agitacją oddzielić ludzi
wierzących od niewierzących.
Swiat pracy szanuje ksi<>ży"
patriotów i potępia tych, którzy się zaprzedali dolarowi.
Przy hucznych oklaskach
wszystkich zebranych została
przyję.ta rezolucja, popierająca stanowisko Rządu.

* ... *

Na wiecu w Fabryce Pań•twowej im. Generała S Wllercz.ewskiego, robotnicy w krót

l

Glosq katolików

CO MÓWI LUDWIK SOLSKl go nas uczy religia. A prze- naród, wielu księży wyst~
Senior sceny polskiej, Lud„ cież są takie wypadki, 1 to o- je przeciwko ludziom pracy,
1(atolikowi, człowiekowi wierząeem11 w posłannictwo
wik Solski, zabrał głos na la- statnio bardzo dużo, Dobrze a popiera byłych fabrykanmach „Gazety Pomorskie.i" w się stało, że Rząd nasz posta- tów?
Kościoła, jako źródła ożywiajqce10 naue siły mor11lne i tłu·
Za re:zolucją, popierającą ,
spraw.ie uregulowania stosun wił spraw~ jasno i otwarcie.
chowe trudno jest pogodzić się z myślą, ie źródło to stale
ków między Kościołem a pań Teraz będziemy wiedzieli, jak stanowisko Rządu glosowali
jest mącone prs6 jednostkł, co a::atą kapłańską przysła·
ta cała sprawa wygląda na- wszyscy obe<:ni.
stwem.
niają nien.awi.ść, co błogosławią skrytobójcze narzędzia
„OśW!iadczenie Rządu R. P. prawdę.
MAJĄ
NIE
WIARY
SPRAWY
.
t
·
1
·
i patronują elernentt)m szkodliwym. i wrogim.
mordu
Je. mysl~ - dodał ob. Adam NIC WSPÓLNEGO z POLI·
w sprawie uregu owania s oR:qd R. P. będzie•miał dość siły, by ukrócić szaleń
OSWIADCZAJĄ
sunków między Państwem a czyk - a i na pe~ wszysc.Y TYKĄ
te- tak sam..o uwaz. aJą, . z.e będzie ROBOTNI""Y
pisze nestor
Kościołem
cze wyczyny nielicnnego :r;reutą odłamu kleru, ale katolik
.., z ·pzpB Nr 1'1
·
l k. t
Referat, wygłoszony przez
a ru po 5 iego - uwazam za nam duzo prz:i:Jemn~J sJ;uch_~ć
jest głęboko i dotkliwie :raniony sfalszowa1iiem głoszo
a p-edstaWskazu~
wysoce ·pozytywne.
.„
~"
nych ustami kapłanów przykazań miłości bliźniego.
Rz d z i ambon. k. az.an o miłości bl!z- tow. Ambro.,..;aka,
·
• · ·
0
ą n. ego, ruz, Jak dotychczas. to wiający stanowisko Rządu w
no naJW)TazmeJ, ze
,..,,,..YJ."to
ć wrogich spraWJ.·e K-ici·oła
pragnie,
Polski
KAROL ADWENTOWICZ
.,..._ "
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k się zdarzało., słucha.
·by
·
ł · ł
t
nk'Ludowej
t
gromki~~ oklask--'. st~J·ący
skierowany.eh
się .Ja wypowiedzi,
y
ozy
u
e
1
sn osu
v
ru1111
~·~
be
„.
••
śl ·
·b rd · ·
mówi".
pi:zec1w~o o cnemu ustroJo- obok mni·e tow·~-ysz
BJ a zieJ pomy me.
=„
stosunków wi
Unormowanie
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Lodzi ob. Stanisław
p b' , . ki h Z kl d h „Wid7licie, ludzie d?li.ś już doW
między Państwem a Kościoże sprawy
a a ac brze rozumieją
a rnmc c
ł
Piliczewski wypowiedział się na temat stanowiska Rządu
em - pisze dalej powszech- Prz11emysłu C.hemicznego ,,Ci- wi·ary · 1· wo'-o'ś,.,: ""'"'naru·a
"'J~
"""
ui
nie szanowany mistrz sceny ba odbyło Sl" masowe zebra
Polskiego wobec Kościoła katolickiego w Polsce:
. .- nie mają nic wspólnego z po.
"·
.
n· ·
polskiej - zależeć będzie wy- 1e załogi _solidaryzuJące1 się li'tyką, upraWJ·aną przez popre:r:es Pilicz:ewpowiedział
Oświadc:łenie R:ądu ł~cznie od tego, w jakim s.top ze stanowiskiem Rządu Rzecz
ski - jest niezmiernie ważne, podkreśla bowiem, ie
ruu zostaną zrozumiane ten- pospoldtej w stosunku do Ko- szczególnych księży".
Oto wypowiedź joonego ze
w Pol&ce jest nie tylko wolność religii, ale wolność kultu
dencje i postulaty Rządu przez ścioła.
Analogiczne zebrania odby- starych robotników, który z
władze kościelne i ogół katoi działalności religijnej, która ma :eapewnioną ochronę
obserwował
ły się w Piotrkowie Radom- zadowoleniem
lików.
prawną.
Wierzę głęboko, że prawdzi sku. Zgierzu i wszy~tkich In- fakt dużej dojrzarości politySłuszne także jest iądanie od klem pozytywnego ustowi, głęboko wierzący katoli- nych miastach województwa. cznej swoich młodszych towa
sunkowania się do poczynań rządowych w kierunku pod·
pracy.
rzyszy
j
d
·
t
aA •
w
za
oświadczeni
cy, przyJ·mą
Zebrania odbyły się rówsz...,z1e uczes rncy omaga ą
e r .
·
niesienia poziomu kultury, gospodarki i poziomu material·
~owe z .wielkim zadowoleniem się ukrócenia antypaństwo- nież w PZPI;>z i G, Państw.
nego, a także reali:r:owanie 1;1ostulatów sprawiedliwości spoZakł. Lin i Powrozów, Ceni uczymą wszystko. by stosun wych działań części kleru.
·
ki Kościoła z Państwem ukła
łecznej, co jest nie tylko prawnym, ale moralnym. obowiqz.
trali Tekstylnej PZPJG Nr 1,
U „BUHLEGO"
dały się harmoniinie dla dokiem każdego dobrego Polaka i dobrego obywatela.
Na zebraniu w PZPJG Nr 8 PZPW Nr 36, PZPW Nr 27,
bra Kościoła, Państwa i NaW zwi.qzku :r; procesami sądowymi, jakie wytoczone soreferent zapytał: Dlaczego ci, „Cewka" Nr 1, Centr. Zarz.
rodu". ·
którzy odprawiają modły za Przem. Skórzanego, PZPJG
·
staly reakcyjnym. księżom uważam, śe za czyny kolidujące
agenta amerykańslciego Mind- Nr 3, PZP KonfekcyJ·nego Nr 5,
CHŁOPI POPIERAJĄ
z prawem winien odpowiadać tak samo ksiqdz jak i kaidy
RZĄDU
STANOWISKO
KonfekcyJ'nym
Ośrodku
· szenty'ego, nie odprawi·aJ·ą mo w
Na wi·ec h hl ·
i nie można innej miarki do księdza stosować.
obyu:atel
ac c opow we wsi dłów za polski Szczecin i Wro Nr 4 i w wielu innych zakła!Jipowa Buczyna i Mysłako- cław; za polską Odrę i Nysę? dach pracy.
Wierzę, jako praktykujący katolik, że to oświadczenie
Na wszystkich tych zebrawice oraz w wielu innych _ A obecni, robotnicy i robot
rządowe da podstawę do ułożenia dobrych stosunków mię·
w~iach woj. krakow$ldego ze- nice, kiwali głowami i ' powta niach załogi robotnicze wyra.
Państwem i Kościołem, co wyjdzie na pożytek naszego
dzy
brani wypowiedzieli się sta- rzall: Rz·eczywiście-dlaczego? ziły swoją całkowitą solidarnarod" i Państwa, a także i Kościoła.
nowcw za stanowiskiem Rzą- Dlaczego d.z.!ś, gdy człowiek ność ze stanowiskiem Rządu
du. Na wszystkich zebraniach pracy jest ceniony przez cały 1i;t. P.
uchwalono jednomyślnie rezo
lucje, w których zebrani w 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r.1111111111111111111111111n111Q
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~~~ ~~~~~~~a~e ~~::~= ~~~i~~E0:~1~t: żywz1:~ Partia komunistyczna- na1·si1nie1·sza partia ranc11

ki niepatriotycznego postępowania niiektórych księży. Zebrani wyrazili calkow.Ltą soudarność ze stanowiskiem Rzą
przez
sprecyzowanym
du,
min. Wolskiego.
W uchwalonej rezolucji robotnicy domagają się, by wła
dze kościelne unormowały sto
sunki z Rządem R. P. w spo56p z:iajbardzie.i zgodny z inter~sa~ ,nar:Q<it\,. .Państwa i re
Iigil.
· -;:. ··
'
- · PR-OFESuROWIE,
KOLEJARZE I ROBOTNlCY
GDAŃSKA ·
w dniu 21 bm. Wlieczarem
odbyło się zebranie ciała naukowego Politechniki Gdańslclej, na którym rektor ob.
Turski, po krótkim przemówieniu i odczytaniu fragmenoświadczenia ministra
tów
Wolskiego, zaproponował uchwalenie rezolucji, w której
· unormo
· się
Zebran i. dom a gaJą
wania stosunków Kościoła z
Państwem na podstawie oświadczenia rządowego.
„Wzywamy episkopat polski _ głosi m. in. rezolucjado zmiany kościelnej organizaeji terytorialnej w woj.
gdańskim w tym kierunku, aby znieść organizację przystosowaną do byłego „Frei· stadtu Danzig" i przystosować ją do polskiego podziału
administracyjnego".
Rezolucja została jednomyśl
nie uchwalona.
Podobne zebrania odbyły sit;
w stoCzni gdańskie.i, w warsz•
tata.eh głównych PKP, na Tra
Janie i w innych większych
warsztatach pracy.

W.Ażaiew

.
odbywają się
mimo szykan
w~ ~iach wsz~stkich woje- Olbrzymie zwydęstwo KPF w wyborach .samorządowych
1· •• .MOCb a
t k,
•
wodztw. Wszędzie chłopi przy
I a a OW po ICJI
taczają liczne przykłady powolno- w wyborach kantonalnych w
społecznvm,
de Gaul- ""'St„pem
rzyść ugrul'V'lwama
PARYŻ (PAP) · - W .związpierania przez ni~których księ
J
"" "
,,,.~
,
zy band reakcyJnych, które
roku 1945.
ścią i pokojem.
niszczyły gospodarstwa chłop- ku z drugi\ turą wyborow do le'a.
Ana!Ji.za rezultatów w wy* * *
skie i uniemożliwiały spokoj- władz samorządowych, które .:Komśu;itsdtyczna. PartiadruFr~
PARYŻ (PAP).-Prasa fran borach kantonalnych wykazu
. gieł
odbęd~ się najbliższej nledzle CJl o wia cz~, ze w
ną pracę.
Na setkach zebrań Wiiej- li, Komunistyczna Partia Fran turze w~bbo~w. czdłon_kow1et jeh1 cuska poświęca w dalszym je, że w porównaniu z wybog1osowac .,,..ą Je yrue na yc ciąga wiele uwagi wynikom rami kantonalnyrrri, które się
.
łód
skich w wo· ództ .
z- cli -opubIIk.ow~ła apel do wy; katldydat1lw, którzy potępiają pierwszej tury .wyborów kan- odbyły w roku 1945, k~I,huwie
hł . Jew
kd ·
rom. c opt, zwłas~za mało- borców. Apel stwierdza, że agres)rwny pakt ; atlantycki. tonalnych. Podlqeśla się„ ie niści zdobyli 135 tysięcy ...glopodczas gdy SF'IO
Francuska Partia Komunisty- sów wi•„ej,
....,. wezwanllim
pptęplaj~1 pll!FWśza tura w:t~orow pf!:Y-•• •li.pel; 'ltońcż~-! , ."""
·i śrepnip:olni •,ambon
.,..,
.
wylnlkorzystywame
1) zw.ycięs!wo partu d? :vs.;ys~k1ch 1;IC~crwych so- czna, mimo gwałtownej na- (prawicowi socjal-demokraci)
konfesjonałów dla szerzerrla ni-OSła:
wrogiej propagandy. Chło 1 kom~nistyczneJ, ktora zna~a· CJahstow i ka~ohk?w, do wszy gonki antykomuillistycznej, - traci 459 tysięcy głosów, MRP
przypominają niedawny prb- zła s!ę na czele w~zystk1cb stkich repubhkanow i człon- nie tylko zachowała pozycję - 246 tysięcy, radykałowie..."'ększej partii 105 tysięcy, PRL - 20 tysi<>cy.
par- ków
"
. . Ruchu Oporu.' aby w dru. pierwszej i n~...,„A
. .
ces b an d yty Murata i jego in- P.a.rth ' oraz 2). porazkę
Wybory zostały przeprowaspiratorów w ksieżych sutan- tiom . tzw.. trzecieJ .siły, które gieJ ~urze wyb~i:ow głosowali pollty~ej Fra.n~~l, Iec:z zdo~
nach _ księdza Łososia, księ straciły wiele głosow na ko- za ruepodległosc1ą narodową, była większą ilosc cłosow, niż d.zone na podstawie dyskr~minacyjnej ordynacji wybordza Ortotowskiego i księdza
czej, która nie zawiera zasaą
1·
Fertaka.
dy proporcjonalności. W związ
.
„Z tym należy skończyć!"ku z tym ilość głosów, koniemówią często ucze~tnicy zecznych dla uzyskania jednego
Oświadczenie rzecznika alł:>ańsk.i~go MSZ
brań. Stosunki między Koustalona
. _ o;i1. przy t ym mandatu
. At akUJą
·· u- kraJU.
. ko Alb ~nu,
• przeo~
PAP) -. p r~sa t·ut ei-· kampa~·~
.
wm·ny Tirana
ściolem a Państw~m
eh 0 _
dla różn
w ten s -sób została
~
"
,
• kręgów, poaby zmniejsiv.ć do
byc uregulowane na podsta- sza oglos1la otlpow1edz1 rzeczm- krywaJąc zbrodniarzy WOJennyc~ naszych pr~ywodcow:.
1
wie ostatniego oświadczen:a ka minis.terstwa s<>raw zaR"ra- dopuszczaJ·ąc si„ cszczerstw 1 Celem tei kampanii rozp<>ta
. „ · minimum stan posiadania par
'
.
.
„
"
oto jednogłośna
rząctowego u~ł).wała, pr~yjęta na ws~vst- nicznych Albanii na pytania Je szantażu oraz pope 1n1ając wciąż neJ p~~ez m?{:htnę propll;gando- tli komunistycznej. Poniżej
rzego Drewnows,kiego, korespon akty prowokacji. Uiywają oni wą Dzlla.sa; J~St oszukanie .ludu przytoczone przykłady wyraź
kich zebraruach.
wpojenie nie charakteryzują ten dyskry
denta Polskiej Agen·cjl Praso- przy tym metod czysto Imperia jugosłow1ans~1ego,
W ŁODZI
listycznych. Ostatnio jugosło- weń nienawiscl przeciwko nasze minacyjny charakter ordynawej PAP.
I WOJEWÓDZTWIE
w dniu wczorajszym odby- Na pytanie o cele polityki. u- wiańska prasa i radio pod jęły mu narodowi oraz wytworzenie cji wyborczej:
Jeden radca kGJJJunistycmy
ły się dalsze zebrania robot- prawianej ostał:nio przez Klikę szczególnie ' zaclekłą kampanię atmosfe_ry wrog?ścl między obu
. reprezentuje 100 tysięcy WY·
ników i pracowników fabryk Tito w stosun:ku do Albanii, oszczen~tw przeciwko Albanii. naszymi k.rajam1. . .
;.vszyst~1e te wys1ł,k1 trock.1- borców, podczas gdy na wyłódzkich i województwa łódz- rzeczn1k udzielił następującej Preparują one zmyślone wiadomości o rzekomym J>rześladowa s!ow są Jednak daremne, pome bór jednego radcy SFIO wyodpowiedzi:
kiego.
Podczas wojny naród albański niu. urzędników poselstwa ju~o- waż naród jugosłowiański dos'ko starczało _ 11.200 głosów na
Do kościoła wszyscy możemy chodzić, nikt nam tęgo i narndy Jugosławii walczyły o słowiańskiego w Tiranie, o sa- nale rozumie, iż Albania nie ma wybór radykała _ 5.200 glonie zabrania - oświadczył ob. zwycięst""'.o :"'SIJlÓ~nei.• ~pra'Wy. molo!<1ch albańsk!ch, . które mia: nic wspólnego z imperializmem. sów, na wybór gaullisty Smolarek z PZPJG w Pabia- co pogłębiło ich przyiazn. Obec ły naruszyć granicę iugoslowlan współpracuje naiomiast ściśle z~ 27 tysięcy głosów.
Mimo tych szykan. partłł
trockiści jugosło- ską, o pomocy, jakiej Jugosla- Związk!em ~adzieckim, ~odczas,
nicach. - Ale, żeby księża łą nie jeslnak
czyli się z bandytami i nama- wiaństy, w swej wrogości wo· w!a udziela rzekomo Albanii. a gdy kh ka . Tito od noo.i się wro- komunistyczna ~iększył2. twiali do morderstw, to prze~ bee ZSRR i krajów „emokracji równocześnie szerzą kłamstwa go do Zw1ąz'ku 'Radz1eckieg-o. a Iość posiadanych mandatów
w 43 kantonach.
sytuacji" naszego łączy się z imperial;~lami.
podjęli bezwzględną o „trudnej
ciPż nie zgadza się z tym, cze ludowej,
łowe zebrania

K11· ka T•. to prowok u e zatar g,. z AIba n,.
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Daleko od Moskwy
- Pytam was, towarzyszu Rogow - brzmiał w słuChawce głos Batmanowa - dlaczego nie wykonaliście
mego zarządzenia?
- Tak, Wasyli Maksymowiczu ... odezwał się głos Rogowa.
- Co za „tak"? _ przerwał Batmanow. _ Rozpaczniemy rozmowę od początku. Samowolnie zatrzymaliście
dziesięć maszyn, które szły do siódmego punktu. Rozkazałem, aby natychmiast wróciły. Gdzież więc są?
- Wasyli Maksymowiczu, przecież nie jestem winien,
że na siódmym punkcie nit\ spieszą z przyjęciem tych
maszyn. Nie przysyłają nay;et swych ludzi.
- Nie osżukujcie mnie, Rogowi Przede mną stoi człowiek, który był wczoraj do was posłany po maszyny.
Nie mógł was odnaleźć, choć stracił na to cały dzień.
Zagadkowy wypadek.
Beridze mocniej nacisnął słuchawki. Kierownik ruchu słuchał tak uważnie, że nawet wargi jego drgały
od zdenerwowania.
- A co ja temu jestem winien. Nie należy RQSyłać
niezar_adnych ludzi!
- Wystarczy, towarzyszu Rogowi Nie uważacie mnie
chyba za naiwneito chłonczvlr.a_ Doskonale rozumiem,

- Naczelnik ruchu zdjął słuchawki i odszedł do okna.
dlaczego nje potrafiono was odnaleźć. Myśleliście, że
„Batmanow się nie dowie, a ja na tych zdobytych sa'." Beridzego tó rozśmieszyło i dał Aleksemu znak, ażeby
mochoda\'h w ciągu jednego dwóch dni - przewiozę tea nałożył nauszniki.
jakie sto lub dwieście rur!"
- . Proszę odłożyć rozmowę, Wasyli Maksymowiczu - Napróżno przypisujecie mi takie rzeczy, Wasyli powiedział Rogow, gdyż i tak słuchają nas.
Maksvmowic:zU!
- Jeżeli są tacy bezwstydni ludzie, to niechaj słuchają.
- Towarzyszu Rogow! - zadźwięczał głos BatmanoBeridze i Kowszow uśmiechnęli się. Aleksy przytrzywa. _ Proszę natychmiast zebrać maszyny i osobiście
mywał jedną ręką nauszniki, drugą dotykał swojej lekjeszcze jutro dostarczyć je na siódmy puQkt.
_ Dlaczego osobiście? Mam i bez tego dużo pracy· .. ko odmro~onej twarzy, która od ciepła stała się czerwona i zaczęła puchnać.
- Powiedziałem. I nie chcę więcej powtarzać!
szanu- Mogę powiedzieć waszym podwładnym,
- Rozkaz!
j~ ich n~c~elnika, któr~ )est pełnym woli i umiejętności
- Żeby to się więcej nie pwtórzyło! Poza tym chcę· kierownikiem. J ednakze pozwala sobie na anarchistyczwam przypomnieć pewną nieprzyjemną historię z 'ry- ne uczynki, które nie mogą być tolerowane. Jestem nabam!.
wet skłonny nazwać wasz spósób postępowania korsar~ Wasyli Maksymowiczu, nas słuchają moi podwładni. stwem na naszej magistrali lodowej.
- Czy obawiacie się, że osłabię wasz autorytet? Nie
- Wasyli Maksymowiczu, obrażacie mnie! - krzykobawiajcie się. Waszego autorytetu nikt nie poderwie, nął Rogow.
jeśli sami tego nie uczynicie. A tym, że zatrzymaliście
~ A ja i1;1ż j.estem przez was obrażony! - natychobce maszyny i podstawiacie nóżkę towarzyszom, któ- ~ast odpowiedział Batmą.now. Czy myśleliście o mnie
rzy stają z wami do współzawodnictwa - czy tym nie kiedy z~ec;y-do:valiście się na taką awa1,1turę? Czy przy~
obawiacie się osłabić swego autorytetu?
puszeżal1ś~1e, ze będę tolerował takie rzeczy? - Batma- Wasyli Maksymowiczu, jeszcze raz proszę ... Wszak now pomilczał, a następnie mówił już spokojniej. nie jesteśmy sami.·.
Wracam teraz do sprawy ryb. Nie wierzyłem po pro- Dobrze! Będziemy rozmawiać sam na sam. - Po stu, gd~ mi mówili, że mieliście z tym coś wspólnego.
krótkiej przerwie Batmanow. szorstko rozkazał. -:-- Teraz Jednak uwierzyłem.
Ot i "'-''?.:ystko! Historii
Wszyscy, którzy znajduia sie na linii - .rm:ka:7-llie ode~ć! z maszynami nie zanomne nigdy!
od aoarat6w!
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Oszczędność i walka zmarnotrawstwem-to droga do dobrobytu i potęei

kraju

Przemówienie przewodniczqcego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów - tow. ministra Hilarego Minca
NA KRAJOWEJ NARADZIE OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
•
. .

Towarzysze i obywatele! dnocześnie na czterech tru- ku do popytu r.a dany to- kupcy„ spekulanci i pośred się po to żeby ustalić najlep· I dob.itnie, że ogromna tlośc pra
Sądzę, że będzie wskazanym dnych i skomplikowcmych war, tego towaru jest za nicy. Cena towa·r u stawała sze spos~by, Jak temu nasze· cy marnuje .się 1:1 nas beza.q -

rozpatrywać naszą dzisiejszą płaszczyznach.

n~rad~ i wyniki przez nią

Nic dziwnego, że w tych
os1ągruęte r.a tle pewnej warunkach wróg klasowy
ogólnej charakterystyki sy- starał się wszystko zrobić,
tuacji gospodarczej w na- żeby poprzez szeptaną proszym kraju.
pagandę, poprzez kampanię
Jeżeli spróbować dać ogól- kłamstw i oszczerstw, poną charakterystykę obecnej przez sianie zwątnienia u!ru
sytuacji ~ospodarczej w_ na- d~ić t~ wielk~ reformę i nic
s~ym kraJ~, to wzed~ w..,zyst tez dz1wn.ego, ze na we~ w ~z~
ki.m . nalezałob:y ~ac. odpo- regach klasy robotmcze1 i
''?-e.dz i:-a pyt:i-.rue, Jakie wy- nawet w szeregach akt:-t:w.u
m~1 oSJągn~hsmy w. rez~I- gospo~arczego, czy. adrmmtac1.e przeprowadzo~eJ w S•Y str a;yJnego by!o wielu .scep;
CZillU refOTmy plac 1 reformy tykow, b~ł.o wielu lu~1, kto
norm.
rz;v wątpili, cz~ to duze z~Jak wiadomo przeprawa- mierzeme d~. się .skuteczme
dzona w styczniu reforma przep~owa~tc. •
.
płac i norm była przedsię~;vh. ludzie, ktorz.y tw1erwzięciem bardzo trudnym. dzth, ~e w rez':lltaci~ re~orNależało gruntownie zmie- ~y me zostame os1ągm.ęta
nić przestarzały i zabagnio- zadna fa~tyczna podwyzka
ny system płac. Należało zre płac . . A. J:i-k wyszło w rzewidować i ustalić na nowo czyw_istosc1?
.
.
t_,.siące i dziesiątki tysięcy
Juz w stycznm rzec"1:yw1·
norm. Należało równocze- ste wypłaty. wzrosły w stośnie przeprowadzić pewne sun~u do hst~pada w rozistotne zmiany w układzie mmtych gałęzrnch pr-zemyc~n i znieść system zaopatrze siu od .21 do 53,5 proc„ a w
rua kartkow~go.
.
lutym 1 marcu trwał dalszy
W ten ~J>OS~h na]ezało p~ze ·wzrost wypła~. przynusz~cy
prowadz1c wielką pracę Je- realną podwyzkę zarobkow.

'/y
Nadzieje wrogów zban1<rutowa

mu młodemu, pięknemu,
wtedy się niedostępna dla mas pra ~iernie szybko i prężnie nie·
ro·
Bar- cujących, szereg kupujących snącemu krajowi, dać jak naj
dzo prosto. Ceny szły ra· rezygnowało, odpadało i rów więcej i ja.k najprędzej tego
ptown!e w górę. Bogacili się nowaga się przywracała.
wszystkiego, co on potrzebuje.
(oklaski).
mało.
Jak sobie
kapitaliści radz]i?

-

Akcja hodowlana wkrótce
k
wyni i

już

da

Nie ulega wątpliwości, że jmasową kontraktację.
gdybyśmy chcieli u nas w
Czy ta droga, na którą
1994 roku zastosować te ka- wesuliśmy, jest ~zną dropitalistyczne metody, tu by- gą? Niewątpliwie to jest dro
loby to łatwe i proste i mo- ga słuszna.

glibyśmy

przywrócić

za-

Czy ta droga da rezulta-

chwianą na odcinku mięsa i ty? Niewątpliwie ta droga da
tłuszczu równowagę rynko-- rezultaty. Kiedy ona da. re-

wą. Np gdybyśmy zezwolilt zultaty? Z~leży to od wielu
na podniesienie cen dwa, czy okoliczności,
ale
przede
trzy razv w górę, to mięso wszystkim od energii, którą
stałoby się niedostęprie dla rząd, organizacje społeczne,
wielu ·i szereg konsumentów administracja rolnicza i ma-

·

·

·

i·

·

·

tecz.nie. Skonozyo 7: ~~m marnotrawstw1~m, obrocie to, co
się bezużytecmie .mar!1uje, na
rzeczy s~uteczn~ 1 pozyteczne,
na przyspieszel!1i: nas'l:ego r~z
woj~, na przysp1e~zenie usu·
nięc1a. bolączek, ktore nas tra.
pią _ oto jt•st za.danie dzisiej
szej narady.
„
Kiedy mówimy 0 redukc.i1
bezużytecznych wydatków, o
racjonalizacji pracy, o meeha
nizacji, o systemie poto'i:owym, 0 wynalazczości robotniczej, o lepszym wykorzys~ a
niu surowców, o podnie:i!P.n:u
gatunku towar?w - pam.ię
tajmy zawsze, zt~ tu chorfa1 o
jedną podstawową rzecz, o za
oszc~ędzenie ludzioi;n pr~~Y· .o
to, zeby łsto~na jeJ ~zęsc n:e

Dac _więC:eJ sta i, ":'1ęceJ wę
gl?, W'!ęc.eJ ~teszk~n, wiąccj
mtęsa, więceJ tkarun, więr.ej
butów, więcej szkół, więc7j
teatrów, więcej miejsc w k1nach - tzn. więcej prod•1kować na istniejących warsz~a-:tach pracy i budować wc1ąz
nowe i nowe warsztaty praey.
Na to wszystko potrzeba ogromnych środków. Na to
wszystko potrzeba najba:dtlej
racjonalnego, oszczędnego wy
korzystania największego skal'
bu, który posiadamy, tzn. naj marnow:'ła Slę bezuzyteczn~e
bardziej racjonalneg"J • oszczę I o. ~o, zeby ta !°arnu.Jąca SJ.ę
dnego wykorzystania :taszej ozęsc pracy obroc1ma była po
pracy. Tymczasem wiemy, i żytecznie na nasz wzrost. na
narada dzisiejsza wykazała to nasz dobrobyt i na naszą silę.

zrezygnowałoby i odpadło. sy chłopskie potrafią rozwiAle przez to wzbogaciliby się n; ć w kierunku p:i:zyspiesze·
kupcy, spe}n!łanci i choć n\a wzrostu produkcji mięsa.
oszczędniej
równowaga ry;:.;.:owa w.staWynika z tego , że ta cho- Więcej,
łaby przywrócona i nie by- roba, to zachwianie równo- Co jest nowego w obecnej niej, więcej, ale i oszczędni;:-},
loby trudności, które obec- wagi na odcir.ku mięsa i tłu naradzie? Przecież już daw- więcej , ale i lepiej. Przedtcrnie przeżywamy, to ceny i szczu, które obecnie przeży niej mówiliśmy nieraz, i nje minowo WYkonać plan, ale

taniej,

nie tylko mięsa stałyby się warny, jest przejściową cho- tylko

mówiliśmy,

ale wykony

i lepie.;

walczyć

z marnotrawstwP.m l

r.iedostępne dla mas pracu- robą. Jest to choroba, wy- waliśmy to - mówiliśmy nie rządzić się żel&znymi prawa•
raz: ·więcej węgla, więcej sta- mi systemu oszczędzania.
jących i poważnie obniżyłby nikająca z tego, że wzrost li,
więcej tkanin, więcej praJest jeszcze jeden n"Jwy
się poziom życia mas i za- produkcji mięsa spóźnia. się dukcji.
Ale bardzo często da- czynnik, który chciałbym pod
hamowałoby się

tempo na- w stosunku do wzrostu miast, wa1iśmy wprawdzie więcei, kreślić, jeżeli chodtl o dz!siej
szego rozwoju.
do wzrostu przemysłu, do ale marnotrawiliśmy pracę. szą naradę. Na naradzie ujaw
Byli ludzie, którzy twierWynika z tego, że nadzieMy na tę drogę n~e we- wzrostu ilości zatrudnionych, Bo zastanówmy się: jeżeli dać nil się z całą siłą nie tylk:>
·
·
J·~ wrogów zbankrutowały, szliśmy. Naodwrót. Kupców, do
wzrostu stawek płac i więcej produkcji kosztem n.1d nowy stosunek do pracy, n e
d Z1'li • ze
no-:ve normy nie zo.
d
. .
którzy usiłowali windować i funduszu płac. Wynika z godzin i Ś\\.'iąt, jeżeli dać wię tylko nowy socjalistyczny sto
staną przyJęte przez klasę a· -przewi ~ani8: „mewi~r- ceny przeanaliśmy z rynku tego że droga do leczenia.tej cej produkcji kosztem nad- sunek do produkcji, ale nowy
·
d · · · · nych Tomaszow" i sceptykow
'. . • „
•
•
. .
miernego zużycia maszyn, je- socjalistyczny stosunek do do
ro b 0 tni czą, ze wy a1nosc me został
przekreślone przez ustahhsmy stałe opłacal.n.e chor~by me lezy w zatrzy- żeli dać więcej produkcji ko- bra społecznego, do własnoicl
tylko nie podniesie się, ale, ż cie.y Wynika z tego że ~eny d.la c~łop~ uruchom1l - ma~1u temp_a na~ego roz- sztem obniżenia gatunku to- publicznej, do własności so•
że spadr.ie i że się załamie. Y t'
'ązk'1
od' e smy w1elk1 aparat skupu spo WOJU, ale lezy w rozszerze- warów, to przecież to, co się cjalistycmej. Pojęcie marnoA jak wyszło w rzeczywisto- pdar !a~ tzw~
ztłV<t oawf'ły' łecznego i zam:ast obcinać r.iu produkcji mięsa, w przy zarabia na tej większej ilości, trawstwa to jest stare pojęcie,
?
.
k
a
nun•s
racJa
~
r 1 k
.
k
·
·
tu
t
ści. I stotme, na począt u przy wspólnym skoordynoonsumcłę z.rob'li·
1 smy
o~z- sp1eszem1;1
wzr?5
•• e.g o to się w dużym stopniu traci ale rozumieliśmy je zawsze
styczr.ia były pewne wahnię- waniu dz!ałania przeprowa· tern
Wie!k1ch
nakł~~ow uwsteczruo~ego ~ zap?zruo- na tych ujemnych czynnikach. indywidualnie i jeżeli jakiś
c:a wydajności, ale już w lu- dzić skute.cznie te wielkie i wszystko co b.yło mozlh~~ nego obecme odcmka .1 wdte- Nowość obecnego etapu i to człowiek czy rodzina marnotym i w marcu wydajność t d
.
· ·
dla rozszerzema produkcJI, dy powstana wszystkie a- nowe, co jest na obecnej na- trawiła swoją pracę, to mówi
.
.
.
ru ne prze d s1ęWZ1ęc1a.
.
. •
b
t ··
· radzie, polega na tym, że nie liśmy: „pal ich sześć" to ji>st
i dZIE. sta1e w górę 1 na wieWynika z tego że klasa pr7~z zorgam.zowame mstru. n<!! a .Y s opruowo coraz w~ę wystarcza już mówłć „wię- ich osobista sprawa. Ale kielu odcinkach nowe normy są robot .
k~ał
dużo l tazu na wsi, przez zapew· ~e~ mlęsa szło na konsumc3ę cej". a trzeba. mówić i robić dy marnotrawi się pri1111). mar
niczai świadomości
wy
a . Za. mente
· · ~s!· wię
· k szeJ· 1'lo'ci
pracuJ·ących
P rze_kraczane z wielk~mi nad mądrości
s m'LS
ł
. d . • • Tyle chcia. - „więcej, taniej, oszczędniej i notrawi się surowce, źle uży
.lfJ;Żka.mi. •
dan•a · Kongresu Zjednocze· pasz tresctwych, przez zap~- em po~v1~ z1ec ..o. spra~:~ lepiej". Dlatego mówimy „wię wa się maszyn w naszym
0 ,J3yli ludzie, którzy twier- nio,~cgo zostały wykonane. w~ienie opieki 'Yet~ryn~ryJ. usuwania za{;hwi a~ w ro'Y;- cej", co się tłumaczy „przed- przedslębior~twie, w~ wsp~i
.dżlti, ż.e cała reforma r1ic nie 1·
• · ·e d k 3 ri.eJ, przez premie 1 ulg; po- nowadze rynkoweJ na etlo1n terminowo wykonać plan". 1 nym przedSlębiorstw:e, w .so0b
dlatego mówimy jednocześnie cjalistycznym
priedsięlJrnr•
lecme
ni . osi epszy
on - datkowe dla chłopów i przez ku miesa
da, bo wszystkie ceny pójdą 1ymam.y
moze, a e znaczme
· i tłuszczu.
„taniej , oszczędniej i lepiej", st~ie, to to juź. nie jest i~dy
w gorę, a jak wyszło wrze- od poprzedniego, system
co się tłumaczy „walczyć z w1dualna, OS(}b1sta, t"od·1.mna
czywistości? Ceny w zasa- płN:, który zapewnił realną
więcej, niż
marnotrawstwem, WProwadzać rzecz, to już nie jest indyw;dzie w gór~ nie poszły.
podwyżkę, która stanowi bo
planowy system oszczędzania". dualne wykroczenie, ale to
wojną
Zobowiązania, które zostały jest godzenie, bezpośn(ln!e ~o
Byli ludzie, którzy twier- dziec do wzrostu wydajności
dzili, że wybuchnie inflacja. i podstawę do dalszego, zw.y
Ale, jeżeli przyjrzymy się, r.ianych i bawełnianych zna przyjęte na obecnej naradzie, dzenie w interesy ca.lego, w1cl
a jak wyszło w rzeczywisto. cięskicgo marszu na.p rzód. towarzysze, całej naszej go- cznie więcej, niż przed woj- mają takie właśnie, a nie in- kiego, 25-milionowego narodu!
ści? Dzięki właściwej poli·
Skuteczne i pomyślne prze spodarce, to zobaczymy w ną , ale jest ich wciąż za ma- ne znaczenie. Wdęcej, ale i ta- 1(huczne oklaski).
tyce finansowej i dzięki wła prowadzenie reformy płac tej naszej gospodarce wiele ł0. A pamiętajmy, że przed
marnotrawcą
się wróg
ściwej polityce cen, nie ba- i norm, połączone-ze zniesie- choć mniej ostrych takich za wo-jną pozornie wyglądało ,
c:ząc na wielki!' podniesienie n:em systemu kartkowego chwiań, jeżeli chodzi o arty_ że tkanin wełnianych i baTo jest to nowe, co wyszło .z głupotę i naiwność, czy na
wypłat gotówkowych, emi- jest niewątpliwie powa.żnym kuły produkcyjne i konsum- wełnianych było za dużo. tej narady. z tej narady wy- konse:watyz!° i rut~n~. Pas_ia, obieg banknotów jest sukcesem, jest dodatnim zja cyjne. Proszę towarzyszy, te_ Pamiętamy jak niejeden ku_ szło niezłomne przekonanie, ml~~Jmy, ~ .nie z!"Jemy w
obecn:e mniejszy, niż był wiskiem w na.<>zej gospodar- raz stali produkujemy zna- piec zachwalał swój towar że kto narusza dyscyplinę pra !>r~zn.1, pa.nu~taJmy, ze są n:'
.
. sw1eme podzegacze wojenni,
przed reformą.
ce.
cznie więcej, niż przed woj- nbotr.ikowi: „Może pan sza- cy,. kt? me wyko~stuje kaz- którzy by chcieli zakłócić nasz
ną. Produkujemy stali 2 mL nowny kupi kretonik w taki deJ mmuty w dniu pracy, kto pokojowy wysiłek i pa.mięta.j•
liony, a był czas, że w Pol- desenik, może takie ubra:_.ko, marnotrawi surowiec, kto wy my 0 tym że czasem za „na.•
mięsa
tłuszczu
sce produkowało się 600.000 a może pan szanowny kupi rabia brak, kto przedłuża cykl iwnym" ~arnotrawcą, za po•
Ale są w naszej gospodar- Ir. zatrudnionych w przemy- i wtedy 600.00p było za du- buciki na ta_k im obcasie". produkcji, kto nie wYkorzy- zornie głupim marnotrawcą,
ce zjawiska ujemne, które śle i zamieszkałych w mia- żo, a teraz tych 2 milionów 1-le „pan szanowny" miał stuje wszystkich mcńliwoścl, może się kryć wróg. nasłany
budzą i słusznie budzą w stach było znacznie mniej, jest za mało. Dlaczego? Dla_ wtedy płótnc. w kieszer.i, bo które tkwią w maszyna.eh, kto do naszego kraju przez irnpemasach pracowniczych nie- zarobki były niezmiernie ni tego, że wtedy s;ę w Polsce pana szanQwnego właśnie nie wprowadza ulepszeń i fl?e rialistycznycl.ł, wojennych pod
chanizacji. kto przeciwstaWia żel!'aczy.
pokój.
skie, mięso było niedostęp- nie budowało, że wtedy się w wyrzucono przed kilku dnia się wynalazczości robotniczej.
Nie ulega, towarzysze, wąt
Takim ujemnym zjawi- ne w cenie i dlatego, chocia.ż '?olscc nic nie rozrasta.ło, nie mi z pracy lub ogłoszono kto toleruje zbędnych ludzi i pliwości, że ta nara.da uzbroi
skiem w naszej gospodarce go było w istocie rzeczy bar- przybywało nowych ma'izyn, tul'.nusy i ,,par. saanowny" zbędne instytucje, ten mamo- nas do walki z marnotrawjest zachwiar1ie równowagi dzo mało. było go pozornie nąwych instalacji, nowych myślał, nie o tym. jak ubran trawi rezultat naszego zbioro· stwem, które nie jest indywirynkowej przede wszystkim ·.v bród.
fabryk, dlatego wtedy tych ko kupić ale jak pierzynę wego wysiłku i naszej .!?racy, dualną czy rodzinną sprawą.
na odcinku mięsa i tłuszczu.
W r. 1949 ilość zatrudnio- 6Cv.OOO było za dużo.
sprzedać na życie. A dzisiaj, ten hamuje nasz rozwoJ, ten w sprawie którego nie można
Co to znaczy zachwianie rów nych w przemyś!e j~t bez
A teraz, ze względu na na kiedy rośn:e ilość zatrudnio odbiera nam te fabryki, które powieclzieć „pal go sześć". a.nowagi rynkowej na odcinku porównania większa, ilość sze rozrastanie, na nasze bu- nych, kiedv rosną stawki są na.ro potrzebne, te szkoły, le, które jest występkiem prze
których ta.k pragniemy. te szpl ciwko dobru wielkiego, 25•
mięsa i tłuszczu?
zamieszkałych w miastach dowr.ictwo tych 2 milionów płac i fundusz płac, nie m1 tale,
których nam tak brak, milionowego narodu. Nie uleZachwial1lie równowagi ~est bez porównania większa, jest o w iele, o wiele za ma- czasem tego deseniku, który ten odbiera nam nie tylko no ga wątpliwości, że ta narada
rynkowej następuje wtedy, za.r?bki są bez porówuania ł{ .
się podoba 1 trzeba ~zascm we budowle i zalda.dy, ale od utwierdzi nas w przekonaniu,
gdy towaru jest za mało w ":yzsze,. potr.zeby s' bez poBudujemy teraz mi eszkań zgodzić się na inny desenik biera. nam od ust chleb dnia że pia.nowy system o!rT.czP,dza
s t osur.ku do ilości pieniędzy, rownama większe I dlatego, nbotniczych w Polsce znacz lub na inny towar.
powszedniego.
nla jest jednym z podstawoNie bądźmy, towa.nysze, za. wych instrumentów skuteczne
którymi dysponują ludzie, c~ociaż mięsa jest bez po- nic więcej , niż kiedykolwiek
Pozwólcie mi t owarzysze
chcący ten towar kupić. To rownania więcej, odczuwa- budowało si ę przed wojną , na jedno porównanie. Gospo dobrzy i za liberalni. Nie zwa go, socjalistycznego budownł·
;\vłaśnie nastąpiło teraz u nas my znaczny jego niedosta- ale tych mi eszkań jest wciąż darka sanacyjna przedwojen lajmy wszystkiego na ludzką. ctwa w Polsce.
na odC:nku mięsa i tłuszczu. tek, mamy na tym odcinku za mało. Dlaczego? DJ.a.tego, na. Polski przypomina mi
Dlaczego to nastąpifo? Czy zachwianie równowagi ryn· ie rośnie liczba osób zatru- cl: ylącego si ę do grobu bezwłasne siły
teraz w 1949 r. mamy mięsa kowej.
dnionych, licz ha zakładów zębr,ego starca, któremu co_
Pozwólcie towarzysze, że za żuazyjnej dla polskich naui tłuszczu mniej, niż w 1948,
Może powstać pytanie, czy pracy, bo rośnie liczba na- raz mniej potrzeba. Produk- trzymam się krótko jeszcze kowców 1 techników pole dzia
1947, 1946, czy nawet 1945 takie zachwiar,ie równowagi szych przemysłów, nowych cja była mała i ma.lała, po· na jednej sprawne, która po- łar;ia było niezmierniie wą
roku? Bo przecież w 1947, rynkowej istniało przy sy- fabryk.
trzeby były małe i jeszcze siada wielkie znaczenie, a o skie. Potem przyszła okupacja
1946. a nawet w niektórych stemie kapitalistycznym i je
Produkujemy tkanin weł- rędzej malały.
której w toku dzisiejszej dy- niemiecka, pozbawienie możh
·
b
skusji mówiono względnie ma Hwości pracy naukowej, zam
5
10· d
. ł . k .. b
k
o'
k'
h . .
Je nym z podstawowych emog Je upie ez przesz o- _wszem, .t~ 1e. zac wt.ante
Nasza gospodarka przypo- daj, daj więcej mieszkań, daj lementów planowego syste- pełnionych na naukowcach l
dy. Czy istotnie w 1949 r. ro:""°owa~1 ~stmało w syste- mina młodego, nie2miernde więcej mięsa, daj więcej tka- mu oszczędzania jest postę;> technikach polskich. Dziś wie
mięsa jest mniej ,. niż g.> by- mie ka.p~tab.st~cznym. Tam szybko rosnącego człowieka, n~, więcej butów•. daj. i daj. t~bniczny. Postęp techniczny le z tych zniszczeń zostało Jut
?o w 1946, 1947, czy 1945 ro- stałym ZJawiskiem było ra- któremu wszystkiego za mało, więcej daJ. prędze.J daJ, bez potrzebuje Wlielkiej, twórczej odbudowane, wiele warszta•
iku? Nie, my produkujemy czej zachwianie równowagi któremu niemożnanastarczyć, g~a.nia ~aj! (huczne oklaski). pracy naukowej, pracy wielu tów, naukowych instytutów I
tera.z w naszym rolnictwie w odwrotnym kierunku: to- który z ubrania wyrasta. któ DaJ, bo Ja rosnę, .daj, bo ja instytutów, laboratoriów, wie laboratoriów pracuje i w du•
n:t głowę ludności prawie 4 waru było za dużo w sto- ry buty zdziera, który zjada szybko rosnę, daJ szybko f lu uczonych, konstruktorów i żym stopniu, nie mówiąc Jut
razy więcej mięsa i tłuszczu , sunku do pieniędzy który- bochenek chleba na śniada- prędko, bo ja rosn~ tak szyb- technologów. Pol ska nauka o społecznych wa.r unkach. kt6
·
· ··
.1 1 d .
d' r · nie I mówi - więcej! i glo· ko i prędko, jak mgdy Polska techniczna ma trudną a cza- re się całkowicie zmieniły I
1· ·
1945
1·
n z w
d .r'. ~ięceJ .mz dw
u ~teb rozporzą za 1 A 1e śno woła - więcej daj, wię- nie rosła! (oklaski).
sami i tragi.czną pr~eszłość. stanowią wielki bod7iec dla
l 945 • r •.g ziez w1~c ezv o - czasem, . ardzo r~adko • okacej, więcej sta.li daj, więceJ Towarzysze i koledzy, na tę Przed pteirwszą wojną świato rozwruu nauki i łechnik.i. W.
.JIOWledz na nytarue? :W 1945 z w:ało s.te naizle. ze w sito.sun wean da!. wiecal eementn dzis:iet=a mu-:uia zebraliśmy wa. a nóźniei w Polsce bur-

Produkujemy
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I

~ie;~i~~~i/!; b~ó:I'1?s~aż~; ~;~ is~~~~~ilii~t j::d:8~ie_: Nigdy Polska tak szybko nie rosła!
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lticzymy

tros· ką

i opieką - mistrzów oszczędności

Przemó~ienie przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów -

na KRAJOWEJ NARADZIE OSZCZĘDNOŚCIOWEJ

(Dokończenie

ze str. 3-ej) starczy "Yspollll!iee inż~era
dużym stopniu zostały stwo- Szczepanika, ktory_ był pierw:
stzym wynalatzcąt 1 k?n~truk
rzone dla tego rorrwoju wa- orem apara u e1eWllzymego.
runkł materialne, ale dla rozJ t t
.
.
woju polskiej nauki i techni- Szc:panf~~~1;:1on:i s!:'or:!'h ::
ki nie wystarczą tylko warun kryć w Ameryce, Maria Curoi mate.r.ialne. Po to, ażeby na rie-Skłodowska we Francji, a
Karol Funk w Niemczech.
ulta polska, a zwłaszcza pol- Nie było w Polsce warunków
ska technika· mogła się zwyełęsko rozwijać, trzeba odpo- do r~z~Wlitu wiedz?, nau~i i
techniki. I tak, Jak szh za
wiedniego klimatu psychicz- c?lebem. wówczas na emi~r~aego, odpowiedniej atmosfery dcJ.ę ,}udzie P1:11CY, tak wyJezwśród ludzi polskiej nauki. i kz~"'l zd~olski zki~ cAhl ebem natechniki. Trzeba przede wszy- u 1 u zie nau . 1e o czym
sitkim wierzyć we własne siły, mówią te Wlielkie nazwiska?
w siły własnej nauki i wła- Mówią one o tym, że były ł
snego narodu. A przykro to są wielkie, twórcze siły w na
rod7.ie polskim. Dla tych wiei
jest powiedzieć, ale trzeba kich, twórczych sił zostały te
stwierdzić, że wśród naszych raz. stworzone wa.runkł dzianaukowców i techników bar- lanta.
dzo często tej wiary w siły

niszczył • 'R'yrzucał - ta-,nych, uczciwych i utalento-,nowa kategoria przodowni- s~wemisystememoszczędzak:ch ludo:i. wid~ieliśmy rlu.;.o wanych ludZ: (oklaski).
ków pracy. Miel.iśmy do~yc.h nia a źródł~ ~~brob~tu ł
na naradz1ą, Przeszły nam 1 Nie wolno J'uż wi.:.re3• w czas prz<>dowr.1ków, mieh- ·Jotęcn kraju, 3ezh wyc1ąga· d k ··
d
... ~
Iś
d
h
·
r
· „.
· • b
w czasie ys us31 prze cezy Pol.sce marnować ludzi, dła- my otyc czas racJona iza_ jąc wszystkie wn1osk: z o e•
r~ k?stade tow~.rztyszy bKu- wić ludzi, zapychać ich do tdo-i:oł'w ~ n~~śatorów ~turo· cnej narady, potra.fimy
es ego, orgam~ ora ~- kątów (brawa i okłaski). Nie .ZI a się ~~ n<?wa ;rn ego- uświadomić masy, że droga
ą,ady remontow~J to:w. ~1- wolno! Trzeba tych bdzi, na: ka!e~oria m1strzow osz- la,nowe o systemu oszchałka z fabryki Cegielskie- którzy wolą i energią rozu- czędnosc1. •
P
.g
t d
d
go, tow. Witosławskiego, ro- mem, wiedzą i dośwtadcze- Mistrzów oszczędności hę- c~ę~zama -:- . 0 . roga 0 . so.
bo k
·
k
al
Jezeh
nhtraflllly
tn~ a racjo~.a.Iizatora z fa_ rJem starają się państwu za- uziemy ota.cza~ op1? ą, po- CJ izmu:
.
r
._ ,
bryki „Kabel w Bydgosz- oszczędzić miliony i miliar- mocą, szacunkiem 1 powa- stworzyc klimat, w, _.torym
czy,. tow. Mancewicza i wie~ dy-trzeba ich otoczyć opie- żaniem i nie pozwolimy ni- marnotra.wcE.. to. wrog, a ~ylu, wielu innych.
ką, pomocą i poważaniem.
komu dławić. ich talentów. stem oszczędzania.to potęzna
Słusznie mówi się, że najJeżeli, towarzysze i oby- broń, to mnożyć się będą sze
. .
k •t ł
. t No a kat
•
·
·
t
·
· t •
oszczędności
cenm~Jszym
ap1 a em 3es
W
eg 0 r1a
pr.z:o- ~a·te1e,. w~c1ąga3ąc
~szys - re~1 ~s rzow
.
,
czło~e~.
. .
downik6w- mistrzów kie wnx~k1 z ?b~cne1 ~.ara- zi,ukac będą. pr~dz~J 1?°l:tczJ ezeh zbrodr,1ą i grzechem
d Ś •
dy p()trafimy uswJBdomI• sze Ikt naszego zyc1a i dzw1gać
jest marnotrawstwo, to pooszczę no Cl
rokie masy o nierozerwa.Inej,się będzie w górę gmach Pol
trójną zbrodnią i grzechem
Na naszych oczach na dzi łączności, która isin<eje mię_ ski Socjalistycznej (_długo.
jest marnotrawienie zdol- .sieJ'szeJ' naradzie. urodziła się dzy walką z marnotraw- trwałe huczne oklaski).

~?.~~~:~~~r.:~~r~: ~:~~;~;2 '::~~:~?:~;Apel

nagminnym - wśród naukowców i techmików polskich bał
wochwalczy stosunek do nau~i
krajów kapitalistycznych?
Czyż nie jest bardzo częste i
nagminne chwalenie wszystkiego, co w Ameryce, a ganie
nie pogardliwe wszystkiego,
co wyrosło w kraiu socjalizmu, w Związku Radi.ieckim
i co rośnie w Polsce! (oklaski).

uczonych ludzi, co naprężają
swoją wolę i rozum, by przysporzyć krajowi bogactwa że mamy prawo z tej narady
powiedz.ieć naukowcom i tech
nikom polskim: dość bałwo
chwalczego stosunku. do kra.jów kapitalistycznych. (długo
trwałe oklaski). Więcej wiary
w siły Związku Rad:deekiego
Są wielkie twórcze i w siły Polski. (długotrwale
oklaski). Więcej wiary w polsiły w narodzie
ską naukę i w polski naród ł
W okresie carskim naród ro więcej wiary we wła~ną, nasyjski posiadał wielu utalen- ukową, polsl'ą tradycje. (hucz
towanych wynalazców, uczo- ne, długotrwałe oklaski).
nych, techników. Wystarczy
wspomnieć dwa tak wielkie Naicenniejszym kapinazwiska, jak chemika Men- ł ł
• ł
ł
• k
delejewa i nazwisko odkrywa em leS CZ OWle
cy radla Popowa. Ale system Towarzysze! Chc:ałbym już
carski dusił rozwój nauki i zakończyć!
techniki i dopiero rewolucja,
która otworzyła szerokie perLenin pisał kiedyś:
spektywy budownictwa socja„Talentów
organizacyjlistycznego
wydobyła
na nych wśród ludu t. j. wśród
wierzch wielkie talenty i siły, robotników i chłopów, nie
które stworzyły teraz potężną : ~•zyskujących cudzej pranaukę i technikę Związku Ra cy, jest dużo.
Kapitał tyd\i~ckiego. Naród polski wy- siące tych talentów dławił,
dal wielu utalentowanych u- niszczył, wyrzucał, zaś my
czonych i wynalazców. Wystarczy przypomnieć Olszew- nic umiemy ich jeszcze odskiego i Wróblewskiego dwóch s:::ukać,. dodać im otuchy, poprofesorów Uniwersytetu Kra stawić ich na nogi i wysukowskiego, którzy dokonali nąć, lecz nauczymy slę tego,
po raz pierwszy w świecie gdy zabierzemy się do nauki
skroplenia powietrza. Wystar :· całym rewolucyjnym i;apa
czy wspomnieć o wielkiej Pol Iem, bez którego nie ma
ce Marii Curie-Skłodowskiej, zwv. cięskicb rewolucJ"i".
która wraz ze swym mężem
odkryła rad. Wystarczy wspo
Takich ludzi - takich lumnieć o Polaku Karolu Fun- du wśród robotników i chło
ku, odkrywcy witamin. Wy- pów, których kapitał dławił,

Zdecydowana postawa

Rządu

RP

wobec oszczerczych informacji placówki USA w Warszawie
Oświadczenie

rzecznika MSZ

Warszawa (PAP). Rzecznik
M!nisttM"stwa Spraw Zagranicznych,
minister pełnomocny
Wiktor Grosz, złożył wczoraj
na konferencji prasowej na-

stępujące oświadczenie:
Rząd

Polski

oddawna ob-

•erwował z niezadowoleniem
działalno§ć placówki informa

cyjnej Ambasady USA w War
szawie (USIS). Placówka ta
powołana jest do tegq, aby in
formować społeczeństwo poiskie o życiu narodu amerykal\skiego, podobnie jak odpowl.ednia polska placówka w
USA Informuje społeczeństwo
wyłącznie
naam erykańskie
„ . a odowym 0
ez~ ,,.ycm. n r
·
Niestety Jednak USIS w P~l
sce WYkracza systematyczme
poza te r&m.Y,_ pomimo licznycb gponm1en ze strony naseych czynników ofdcjalnych.
Nie licząc się zupełnie z pow

USA nie ma monopolu
na b Omb ę atomową
NOWY Jork (PAP). Jak dono
amerykańs• ka, znany
amerykański fizyk atomowy
prof. Da,vid Bradley wygłosił
na ijeź~e burmistrzów amerykańskich priemówiende, w
którym ozn.a.jmił, :łe wiara,
jakoby Stany :Zjednoczone po
ai!l<Lały monopol na bomll~ atomową, jest jedną z najbar~
:.i..1..,; '--.....-.1·ennyeh w skutki
..,.,.,.„, „._.„.
Uuzjł. MóW<:a zaznaczył, że ni~
ma obecnie taJ<-mnie:v bQUlbY
J.tomowM.

łi pra$&

szechnie przyjętymi zasada·
mi taktownego przestrzegania
praw gościnności, USIS, zamie
niając się
w zwykłą, agencję
prasową, usiłowała i usiłuje
przemycić do polskiej opinii
publicznej materiały, które
nie mają nic wspólnego z życiem narodu amerykańskiego, służą zaś wyłącznie szkalowaniu zaprzyjażnlonycb z
Polską państw sąsiednich.
Ostatnio biuletyn USIS, wydawany w Polsce w języku
polskim, pozwolił sobie nawet na poważny nietakt w
stosunk~ do Rządu Polskiego,
p~zy ktorym wydająca ten
bmletyn ambasada Jest akredytowana.
Nie mogąc dłużej tolerować
tego rodzaju brutalności, Rząd
Polski był zmuszony do zażądania. aby p. Chester Opal,
pracownik dyplomatyczny Am
ba.sady USA w Wai:szawi~.
odpowiedZialny za ten biule·

tow. ministra Hilarego Minca

Krajowe) Narady Oszczędnościowej
do wszystkich ludzi pracy

(Dokończenie ze str.
rocznie ilość odpadków

1)

i braków w nas zym przemyśle, trans
porcie i rolnictwie.
Ogromne sumy traci nasza
gospodarka na skutek wielkiej
ilości produkcji niższych gatunków i złego magazynowan!a to
warów.
Aparat administracyjny pań
stwa i samorządu, który przy
władzy robotników
i chłopów
winien być tani i sprawny, wciąż
jeszcze kosztuje nas zbyt drogo
z powodu przerostów biurokratycznych.
Nie zawsze dobrze i właści
wie wykorzystujemy wielki kapitał
umiejętności
robotników,
techników, inżynierów i uczo.
nych.
. Nie wyzyskujemy dotychczas
należycie twórczej inicjatywy ty
sięcy
racjonalizatorów i wynalazców spośród klasy robotniczej
I inteligencji pracującej.
Wykorzystać te ogromne re
zerwy dla realizacji planów
dobrobytu i budowy fundamentów Socjalizmu - oto cen
tralne zadanie, stojące dzisiaj
przed nami w dziedzinie gospodarczej.
Kongres Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej wska-

zał

jasno, jak wykonać to zadanie, WZYWaJąc do walki: o
przedterminowe
wykonanie
planów gospodarczych, o wpro
wadzenie systemu planowego
oszczędzania,
jako żelaznego
prawa gospodarki narodowej,
o dalsze umasowienie wzboga
cenie i pogłębienie współza
wodnictwa pracy - dźwigni
wykonania
i przekroczenia
planów gospodarczych i podstawowej metody budownictwa socjalistycznego.
Podejmując inicjatywę Kon
gresu - Rada Ministrów uchwaliła, jako zadanie na rok
1949 osiągnięcie co najmniej
115 milionów złotych oszczęd
ności.

Realizacja tego zada.ula unam:
1) ROZSZERZENIE PRO·
DUKCJI TOWAROWEJ MASOWEGO SPOŻYCIA.
2) ZBUDOWANIE DODATKOWEJ ILOSCI
OSIEDLI
ROBOTNICZYCH,
URZĄDZEŃ° SOCJALNYCH I KULTURALNYCH,
3) WZMOCNIENIE WALU·
TY,
4)
PRZYSPIESZENIE REALIZACJI NASZYCH PLANOW.
możliwi

w Polsce

Zadanie to może i powinno
być wykonane i przekroczone.
świadczy o tym najlepiej doświadczenie Czynu Kongresowego, w którym klasa robot:.
nicza, dając dodatkowo 6 miliardów zł produkcji wykazała, jak wielkie są w niej siły
twórcze. Swiadczy o tym cały
dotychczasowy dorobek bohaterskiego ruchu współzawodni
ctwa pracy.
·
Robotnicy, technicy, lnźynie
rowie, pracownicy biur, instytucji i urzędów!
Kraj a Narada Oszczędno
ściowa wzywa was do walki
o przedterminowe wykonanie
planu l realizacji zadań oszczę
dnościowych na rok 1949.
Rozszerzmy w tym celu ruch
współzawodnictwa
i wznieśmy go
na wyższy poziom.
Niechaj każdy zakład, oddział,
brygada, każdy pracownik po
dejmą konkretne, ujęte w cyfry i term.iny zobowiązania,
które zapewnią krótsze term.i
ny wykonania państwowych
planów i więkśze, od zaplano
wanych przez państwo oszczę
dności, ciągłą, rytmiczną i rów
nomierną pracę zakładów pro
dukcyjnych, podniesienie ja-

kości, oszczędność surowca, epału, energii, zmniejszenie pro

centu odpadków i braków,
skrócenie czasu postoju ma·
szyn, usprawnienie i ulep57.e·
nie pracy.
Wspomnijmy świadomą dyscyplinę pracy, właściwą wolnemu wytwórcy i współgospo
darzowi w za.kładzie. Rozwija
jąc ruch współzawodnictwa w
pełni i celowo wykorzystajmy
wszystkie środki, przyznane
na podniesienie pracy, w kt-0rych pracownik przebywa.
Za przykładem załóg buł
„Kościuszko" i
„Ostrowiec'•,
kolejarzy węzła poznańskiego
oraz innych zakładów, które
podjęły na naradzie
uroczy·
ste zobowiązania produkcyjne
i oszczędnościowe o-rganbujmy potężny, powszechny ruch
współzawodnictwa.
To będzie nasz wkład

w umocnienie frontu pokoju ł na
sza odpowiedź tym, którzy
drogą' nacisku i dyskrynUn'acji gospodarcze.i usiłują za.ha·
mować nasz marsz po drodze
postępu i dobrobytu.
Niech żyje masowe wspól·
zawodnictwo pracy!
Niech ży,fe budownictwo so
cja.Mstyczne!
Niech żyje . Polska Ludowa!

w

PZPJG Nr 8 zaoszczędzą 68 lllilionówi wykonają plan roczny do dnia 31 października

PZPJG 8 w ub i egłym roku
dobrze wypelniły swoje zobowiązania. Były przodującym zakładem dyrekcji branżowej. Załoga ósemki jest ambitna. I w
tym roku nie pozostanie na sza

rym końcu.
Oto dziś, na ogólnym zebra·
niu, padły cyfry obrazujące tegoroczne zobowiązania załogi.
Na trybunie przewodniczący
Zw. Zaw. Prac. Przem. Jedw.

162 ·miliony

tow. Sumerowski. Mówi o no·
wym potężnym zrywie mas robotniczych, o przedterminowym,
zwycięskim
wykonaniu Planu
Trzyletniego, o akcji oszczędno
ściowej, która przysporzy
pań-

złotych oszczędności

następujące zobowiązania:

Wyko•anie planu do 30 listopada rb.

oto

zobowiązania

robotników PZPB Nr 4

(Dokończenie ze str. 1)
zająć zaszczytne miejsce. Dla- Jakość naszej produkcji na
Dlatego też my, włókniarze z tego też załoga PZPB Nr 4 na tkalni podnieść z 83 proc. na
PZPB Nr 4, po wysłuchaniu ogólnym zehraniu w dniu 23 83,5 proc., zmniejszyć braki do
referatów o przedterminowym marca 1949 r. zobowiązuje się: 0,8 procent.

Pła.n produkcyjny dla pr?Ję• Jakość

wykonaniu planu produkcji, ja

naszej

produkcji

na

kości i oszczędności, zahartowa dzalni średnioprzędnej wykonać przędzalni średnioprzędnej podni w walce z sanacją i w o<lbu- do dnia 30 listopada, dla tkal noieść z 94 proc. na 94,4, zmniej
dowie naszego kraju, zniszczo ni do 26 listopada, dla wykoń szyć braki do 0,8 procent.
nego przez okupanta, tak jak czalni do dnia 30 listopada.
· Jako~ć na wykończalni pod·
umieliśmy się wysuną.ć na pier
p
t
· ·
d k
i ś'
86
87

o rozpa rzemu 1 prze ys u·
wsze miojsce w polskim prze- towaniu tego· planu, po uchwa
my'1e ba.wełnianym w 1948 r„ łach organizacji partyjnej, opie
potrafimy również w tym roku rających się na przekroczeniach
planu pierwszego kwartału ro·
ku 1949, na. osiągnięcia.eh ruchu
współzawodnictwa pracy i do·
świadczeniach
przodowników
przyjął premiera Albanii pracy,
zobowiązanie nam da
Moskwa . (PAP). - Minister w rezultacie następują.ce osiąg•
spraw zagranicznych ZSRR Wy- nięcia ponadplanowe do końca
szyńśki przyjął dnia 22 marca roku 1949:
premler:i Lu<lowej Republi:ki Alprzędzalnla średnioprzędna bańskiej - Hodżę i przewodni· 270.000 kg przędzy,
czącego Państwowego Urzędu tkalnia - 1.500.000 mtr tkanin
Planowama w Albanii I<o- wykończalnia - 1.800.000 mtr,
leka.
tkanin.

ne„ z
proc. na.
proc.
Plan oszczędnościowy, wyraża.ją.cy się cyirł

u.

stwu miliardy złotych. Naczeln7
dyrektor Szczep~ński oznajmla
wszystkim, że PZPJG 8 postanowiły zaoszczędzić w bieżącym
roku 68 milionów zł.
Wśród radosnego nastroju zebrani uchwalili jednogłośnie rezolucję, w której
zawarte są

133.334,822 zł

Plan roczny wykonać do dnia

31

października.
Przędzalnia:

1,200.000 kg. przę
dzy oraz 200.000 kg. ponad plan.
Tkalnia: 4,800.000 metrów oraz
750.000 metrów ponad plan.
Wykończalnia:
9.000,000 mtr.
oraz 670.000 metrów ponad plan.
Podnieść jakość produkcji i
zmniejszyć ilość braków do 0,5
procent.
Przekroc;i;yć ustalony plan O•
szczędnościowy 68 miln. ;i;ł.
- o 5 procent.
Rezolucj~ kończy apel ~kiero
wany do wszystkich załóg prze
mysłu
jedwabniezo-galanteryj•
nego o włączenie. się do szla•
chełnego
zrywu, ja·kim je~t
pn:edtermlnowe wyikonanie pla•
nów produkcyjnych. „Podniesiemy przez to stopę łyclową mas
pracujących I kładziemy podwa•
liny pod budowę Polski Soc ialt„
stycznej",
H. Sam

przek?oczyó 0 22 proc. tj. 0 u
2!:1 milionów i 15aos.icztdzić do
ko11Ca. roku 1949 sumę iłotych
162.334.822 - przez zdecydowa
ną. i bezwzględną. walkę z bra.•
kor6bstwem i ma.rnotrawstwem
tyn opuścił Polskę.
surowców i w~ulkiego rod:i:a.ju
Przestrzegając zawsze domateriałów technicznych. Jeste
brych obyczajów dyplomaty~my pewni tego, że przyjęte
cznych, Rząd Polski nie pub'i
przez naszą. załog~ zobowią.zakowal tej wiadomości, za.konia zrealizujemy całkowicie, da
zł
munikowanej tylko Ambasadzie
ją.c tym swój wkład w odbudo·
•
5
USA, jednakże kłamliwa. osz
wę kraju i stworzenie lepszych 11:a terminowe wplacCJti•
ciercza kampania prasy i ra•
warunków bytu klaąie robotni- podatku gruntowego
dla w Stanach Zjednoczonych
czej.".
powołująca się na Ambasadę
Załoga. PZPB Nr 4
Kraków (PAP) - Za term!•
USA w Warszawie, ~usza
Q
Znając zii.łogę „czwórki" mo nowe wpła<'enie podait.ku grun•
Rząd do podania do wiadomo
żna. spokojnie patrze6 w przy·
ści Publicznej istoklych okoU
przeciwko paktowi atlantyckiemu szlość. Zobowią.zanie zostanie tow'R"0 przyznano nagrode w.
czności wy.la-idu p, Chester
. .
.
..
K
· t lk
k
1
al wyso·kości 2 milionów zł. gminie
Opala z Polski.
·
AmerY'kańska. Partia Pra~y za\ mu 1 Jego ratyf1kac11 1>rzez on nie Y 0 wy onane, a e z c ą
USA p rti Pracy oraanl pewno,cią. 11rzekroczone.
Wojnic?:, pow. Bochnia. Cała
Jak się dowi<łduje ~ Af.', P: powle<lziąła szeroką kampanię gr~s „
· óa a t t
;>
h.
T d · PZPB Nr 4 musi nagroda została
Chester Opal w naibhzszeJ
.
.
.
.
zu1e o 7 w 1ee w pro es acyJnye
ra yeJ&
przeznacza°'
nrzys7.łośc.i onuu..c= 'D....,...i...;.: · przeciwko paktowi atlan~ycikie- w samym Nowym Jorku.
. by6 _11trzymana.
: aa ~ikup maszyn rolniczych'. __ 1
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PLAN OSZCZEDNOSCI OWY PZPB Nr 5LU'DZIE
' re~erwy zostały uwzględnione
Nie wszystkie
z PZPJG Nr B
I

~
BUje

' ~o. pół mi~iarda złotych, zmęczony i wydajn<>ść jego plan-0wanej przędzy, których ża od lat mar..ometry, zawo- cy, zmniejszenie ilości poża_

ł~iśleJ mówiąc 497 miliozł. oszczędności p.rzewiw r. 1949 projekt plahµ." OS2'1Czędnościowego na_
~lony przez dyrekcję P.
~·P. B. Nr 5.
tego 271 milionów przypada na pozycje związane
b,ezpośrednio z produkcją, a
blisko 227 milionów na sumy
morżliwe do uzyskania dzięiki·upłynnieniu remanentów.
., w ,p orównaniu z planami
pszczędnościowymi
im.ych
fąbryk plan „piątki" wyróż_
się korzystnie nietylko
~sokością zaplanowanych
aszcz ędnośc1.· N.ie które pozycje są , s2lCzegółowo umoty:wowane' i wzbudzają zaufahie.
Niestety nie 0 wszystkich
częściach planu da się to satno powiedzieć. Nie brak bo-

"w

'z

'ma

pracy znacznie się obniża.
Dyrekcja Przemysłu Baweł
Zrealizowanie starego pro nia.~ego nie potrafiła rozprojektu i urządzenie przystan- wadzić w ciągu półtora roku przy ul Niciarnianej dla ku, nadal zalegają magazyty.:h pociągów podm'ejskich, ny i blokują środki obrotoktóre przywożą i odwoż:, ro. we przedsiębiorstwa. Ale na
botników
zaoszczędziłoby tym nie koniec. P;zędza, do
>;>Piątce" (podobnie zresztą której w ciągu długich mie~a~ PZPB Nr •. 16, WIFAMIE sięcy się nie zagląda, nisz1 liJ1Ilym okO'l:cznym fabry- czeje. Należy przy sposdbnokom) olbrzymie kwoty.
ści podkreślić, że niektóre z
Niestety, choć odpowiednie magazynów nfo są dostateczpodaniB;,leżą już od ~awna V-: nie zabezpieczone przed nieDy;ek<:Jl C?kręgow~J _Kolei bezpieczeństwem pożaru.
PanstwoweJ w ~;Iz1, ~u_e. zoZ drugiej strony świeże
stały one _po dzien .dZlSleJszy transporty przędzy z powopozytywr.1e załatw10ne.
du szczupłości magazynów
zalegają korytarze, sale pro_
p
. • *dn *. . .
• cwaz.ne tru os_c1 1 to za_ dukcyjne, a na":'et klatki
rowno fmanoowe i produk- schodowe, co z kazdego puncyjne powodują zbyt wielkie Iktu widzenia jest niedopuszrem'.111enty.
. czaln~.
Nieszczęsne 140.000 kg. rue
W mnych magazynach le_

Ale „oszczędność" ta oka_
zuje się iluzoryczna, gdy pprównujemy te cyfry z planem jakościowym nakreślo:r.ym dla fabryki, który przewidywał na styczeń 75 procent a na luty nawet 76 pro_
cent primy. Oczywiście, iż
nie wolno k-0nstruować planów oszczędnościowych opar
1yi:h na takich podstawach.
•c edną z przyczyr~ dotycbczasowej niskiej jakości pro_
dukcji oraz niewykonywania planu przez niektóre oddziały fahrvki jest niedosta"J

teczna praca nadzoru technicznego. Tego rodzaju majstrów jak tow. tow. Pokornowski i Grudziński, którzy
:wiedzą co jest zaplar.owane
na ich oddział, na każdego
:robotnika i na każdą maszyne, jest niewielu. Ale są i ta_
cy pracownicy jak np. majster ob. Wyrzykowski, któTY całe dni przesiaduje w
kantorku i zagrzebany w papierkach po uszy nie dostrze

ga produkcji, a kierownic-

potrafiło skłonić ich
do zmiany stylu pracy.
• •
,..
Nie wszystkie rezerwy
oszczędnościowe zostały w
planie wyzyskane. Dyrekcja
obliczyła, iż fabryka traci mi
liony złotych rocznie z powodu faktu, iż ok-0ło 400 pra

two r.ie

cowników przyjeżdżających
do pracy z Andrzejowa, Ko}uszek, Tomaszowa itp. traci
około 45 minut na prZ€bycie
drogi od stacji kolejowej WL
~w do zakładu pracy. Z je
cnej strony powoduje to liczne spóźr.ienia i wcześniejsze opuszczanie pracy przez
pragnących zdą_
pociąg, z drugiej zaś

róbotników,

żvć

na

strony ;pracownik po przebyclu tak wielkiej odległ-ości
często poprzez błota, jest

111
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Plan oszc:zędnołclowy, lttóry nasobie, wygląda nast11pu
jcico: Sortownia nr. 1 - 1.366.019
zł., sortownia nr. 3 3.000.000
6orto'Wlrla Nr. 4 1.940.876 zł.
Zjednoczone Zakłady Pruróbk.l
Szczec!n i Włosia w Nowej Soli 10.000.000 zł.
By cyfcy te nie pozoatały tylko
na papierae, zamierzamy .-w!ęki;zyć
dyscyplinę pracy, ści61e rozgraniciyć kompetencje poszczególnych
pracowników. Praktyka wykaa:ała
bowiem, te brak tego bardzo dot·
kllwie odczuwamy przy wykonywa
n!u •weJ pracy. Po prostu za wyko
aani• teao czv inneao zarzadzcnLa

Helena

Tow.
tkaczka -

zadeklarowała

rycznego

na tkalni

Kaźmierczak,

przodownica
planu

na

pracy
fabprodukcji

uk.o:ńczenie

dzfoń

30

paź

dziernika.

doceni•a swych sil

Należy rozszerzyć ramy planowania
Pracownicy „Głosu Robotniczego" z korespondentami nas ze
go pisma tow. Zielińs•ką, tow.
Libidzińskim
i tow. Półrolnik
Wa·ndą zwiedzili „Niciankę" celem zaznajomienia się, jaik rea·
liruje się przedterminowe wykonanie planu oszcz,ędnościo
wego oraz szeroko zakrojone
oszczędności produkcyjne.

*

*

Naszym
zadaniem
jest
stwierdzenie, w jakim stopniu
PZPB nr 16 przygotowane są
do akcji przedterminowego wy·
konania planu trzyletniego; jak
pojmuje się tu i przeprowadza
kampanię jakościową i oszczęd
nościową. Jakie są braki w po·
szczególnych działach produl<cy j
nych i jakie. są przyczyny tych
braków. A ofo kilka faktów, na
które zwróciliśmy uwagę:
Przędzal.nia: rząd blyszczących
-i-gn.eb\arek. Na wa-lach metalo
wych obracają się powoli bele
bawełny. Robotnica urywa dość
duży „kłak" białego surowca i
czyści nim maszynę . Wprawdzie
bawełna ta będzie użyła do prze
róbki, ale da już gorszy. brudny
ga1t·unek przędzy. Dlaczego więc
ta1k się robi. Ponieważ
na
zgrzeblarni nie ma ściereczek
do odkurzania maszyn. Wydaje
nam się, że ~tanowczo lepiej
opładł by się jednorazowy wydatek na ścierki, niż s1ała stra
ta cennego wrowca.
Między zgrzeblarkami, od wewnętrznej skony, na całej sali
jest . tylk~ kilka łań~~c~ów, za·
bezp1ecza1ący·ch prze1sc1a.
Wprawdzie na maszynach umieszczono tabliczki ostrz:ga~cze, ale są bardzo małe 1 nie·
dostrzegalne. Lańc1.1chy nie aa.
leżą do drogich inwestycji fabryka może sobie na nie pazwolić, żeby uniknąć ewentual
nych wypadków.
Na dublarce torpedzie aa
86 bębnów pracuje tylko 10, z
powodu braku częśc i zamiennych. tak zwanych „wod zików".
Jedna z fabryk metalowych zgc
dzila się je wyprodukować, ale
w większej ilości, tyle zaś .• Ni·
ciarka" nie potl!'zebuje. Dowiadu
jemy si~ jednak, że w Lodzi
znajduje się więcej takich maszyn. Czy nie wart<> byłoby po
roz-O'Tl1umieć się z
fabrykami,
które je posiadają i przy jąć
wtedy to większe zamówienie?
Szkoda przecież energii, która porusza maszynę wy·korzy.
sitywan<1 w mimmalnym stopniu.

Farbiarnia: trudności z wodą.
Poz iom wody w studni fabrycznej opadł dość znacznie, nie
można z niej
więc
korzystać.
Fabryka czerpie wodę z sieci
miejskiej i z PZPB nr 5: Mima
braku wody robotnicy zostawiają O'lwarte krany, pozwalając
bezużytecznie marnować się tak
tysiąrom metrów
sześciennych
wcdy.
Magazyn: nie upłynnione re·
manenty wartości 3 milionów
600 ty s ięcy złotych . P arę milianów ha~zyków do maszyn
przędzalniczych,
skórzane pasy
transmisyjne, około 500 kg.
dekstryny. Dyrekcja Branżowa
wie o tych zapasach i dotych·
czas nic nie zrobiła, żeby opróż
nić magazyn. Jes.teśmy pewni,
że inne fabryki napewno potrze
bują wiele z tych rzeczy, bezużytecznie leżących w magazy1
nie PZPB nr ·16.
.l•
'
•
Propozycfe ad,;:mini~t.racji w za
kresie oszczędności dla „Niciarki' wyrażają s i ę cyfrą 1OO milionów zł. Sposoby oo;ągnięcie
tej sumy to: zwiększenie procentu wyprzędu, oszczędność e·
nergii obcej, podniesienie wydaj
ności pra~y i podniesienie
ja·
kości z ustalonych przez pl2n
finansowy 66,5 procent primy
do 80 procent. Tak skromnie
bowiem oceniła „Nic.iarka" swe
możliwości.
jeśil chodzi o jakość produkcji, Ze jest to boja·
źliwe, obliczone na
łatwe sukcesy planowanie świadczą o tym
cyfry. wyznaczonych i osiągnię

nikt włdciwie ni-e był dotąd odpo.
wliedztalny. Musimy ponadto znacz
nie polepszyć konserwację urzą.
ozeń technicznych, w zupełności
wykorzystywać ładowność naszych
magazynów przez właściwe rozmieszczenie bel, które bardzo czę
sto leżą pod gołym niebem I traq
na wartości, orez wydatrue zmniej·
uyć me.nco powstałe przez zanieczy
szcr.enie odpadków. przez nieużytki
i mo.gazynowi!nie.
Ob. Zieliński, komi'Sa.TZ oszczę
dnościowy C.OU. słuswle rwrócll
uwagę
na
niewykorzystywanie
przez część pracowników ośmiogo
dzinneno dnia rohoczeao. ZUI>4>łn.i"l

tych procentów primy w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy.
W styczniu planowano w szpu
!arni 76 procent primy - uzyskano 82,36 procent. W lutym
planowano 76,5 procent - osi ą
gni~to 86,13 procent.
Zby,t duże ukryte rezerwy po
rost.awia sobie
kierownictwo
PZPB nr 16 i zbyt małe bierze
na siebie zobowiązania. Jak
nazwać
tego rod zaju p~anowa
nie? Co s i ę za nim kry je, jeżeli
nie oportunizm? W czasie, gdy
wszystkie zakł ~ dy pr z emy'!ł o we
starają
się
dać
Pa11s-tw J jak
najwięcej i jak naj!epszą
pro·
dukcję i stawiają sobie pod tym
względem wyma.ga·nia, skromny
plan „Niciarki" bud1,i słuszne za
strze,żenia . Powody przytaczane
przez kierownictwo na swe u·
sprawie<lliwienie, nie s~ .wntarczające,
Surowiec gorszy. Dyrekcja Branżowa
zapewnia
nas, że z tego sJ.llfowca otrzymuje s1ę pierwszy gatunek nici
krawieckich. Barwniki g orsz~ owszem, ale różnica w ja·kości
nie wielka, najwyżej I procent.
Przejście
na inny asortyment
towaru - tak.
Prawda. że prod ukc ja nici
szlachetnych zmusza do zwróce
nia baczniejszej uwagi na d!u.ż
szy i trudniejszy proces produk·
cyjny.
W związku z przejściem na
nowy asortyment powstały dodatkowe trudności. To prawda,
Ale prawdą jest również. że
już obecn:e
załoga
„Niciarki"

I

b

wykonuje plan jakościowy na
poziomie znacznie wyższym, niż
planuje dyrekcja na cały rok. A
przecież
z większą
wprawą
przyjdzie wyższe wykonanie pia
nu jakoś ci owe~o . Tym bardziej,
że w PZPB nr 16 istnieje dośc
dobrze rozwini ęte w spół z awod
nictwo pracy - 78 zes połów liczących 523 osoby, prócz tego
163 współza wodniczą c ych indywidualnie.

Tow. Kamecki Lucjan po1·;ie•
musimy zdwoi6 nP.sze
PZPB nr 16 zbyt wysiłki w marszu do Socjalizmu
do Polski dobrobytu i
słabo ocenia
swe możliwości.

•
Dyrekcja

~

*

dział:

A przecież zakłady te mają po szczęścia,
za sobą duże osiągn : ęcia . W ub.
roku wykonały plan Ju&: 28 paź
dziernika. Trzeba również przyzn a ć, że wszędzie na salach pro
dukcy jnych panuje wzorowy porządek , źe zainstalowane są zbior
nice odpadków i tp. Oszczędną
gospodarkę prowad zi farbiarnia,
Fabryka m-0źe pochw a lić : się cie
kawymi PQ'11Y slą mi racjonalizatorsk imi. które dają dużą oszczę
dność czasu i pieniędzy .
Poza tym, jak nas informuje
Centrala Tekstylna, PZPB nr 16
da_ią towar wysokiego gatunku.
który śmiało rywa!izuje z nić
mi, produkowanymi zag.ranką
To wszyS>tko jednak zabow· ,
zu_ie kierownictwo i załogę d
do tego, aby nie obniżać lotu
lecz się.gać po nowe,
choć
czasami trudne sukcesy.
.i • •• au ..,,ogucL, i<:10row•
H. Samsonowska
nik produkcji PZPGJ l'Ir. 8 ......;
R. s~habowska
powiedział: z na~zą 7t\łog1} mo•
Korespo ndenci „Gło su"
żerny
każdy
zakład
v;yg-rać
Zielińs k a, St. Leb!edzili ska,
i każdą, cyfrę produkcji uzys·
kać.
W. Półr c: nik.

I
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JAK
Nasza organizacja partyjna
w PZPW nr 2 zajęta jest obec
nie akcją oszczędnościową. Pra
gniemy bowiem stanąć na jednym
z czolowych miejsc w walce z
marnotrawstwem, w wysiłkach
przysporzenia naszemu pal1stwu
115 miliardów złotych tytułem
oszczędności.

Z radośdą chcemy podkreślić,
oo\'a-tnio podciągnę-liśmy się
znacznie w produkcji. W stycz
niu plan wykonaliśmy w stu
pr01:entach. a w ł1Jtym nawet
w 104,5. Jeśli zważymy, że w
roku ub i egłym plan nie został
wykonany (były przesZ'kody na.tury technicznej, a jednocześnie
organizacja partyjna i Rada Za
kładowa nie przejawiały koniecz
nej inicjatywy), jes-t to już
że

Możemy zaoszczędzić 16 milionów złotych
kreśliliśmy

w
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budzą lłlTI•CI•arka

wiem wątpliwości.
pozycji, które
wiele
I tak r.p. ilość godzin po~j-owych opłaconych w r.
ub . .podana w planie nie zgaaza się z zapiskami dyrekcji
i nikt z dyrekcji fabryki nie
potrafił nam wyjaśnić przyczyn tych rozbieżności.
Co się tyczy jakości, to
plan oszczędnościowy przewiduje .zWiększer.ie odsetka
tkanin I-go gatunku z 63
:procent do 65 proc. i z tego
tytułu przewiduje kierow!11.ictwo zaoszczęizenie 93.000
metrów.

ry, kolanka, pasy i inne ar- rów, dążenie do usprawnietykuły tak potrzebne w róż_ r.ia procesu technologicznenych gałęziach przemysłu.
go, oszczędność er.ergii świe_
Upłynnienie tych rema- tlnej dzięki oczyszczeniu
nentów, których wartość wy szyb okiennych itp. - są w
ceniono na 227 milior16w zł. większości mało konkretne
ale których wartość rzeczy- i zbyt wąskie.
wista jest o wiele wyższa
Nic dziwnego, że
wynipowinno się stać troską nie- ku zebrania pos1\nowiono
tylko dyrekcji fabryki, ale i zwiększyć sumy zaosu:zędzo
Dyrekcji Przemysłu Baweł- ne tylko o 1 procent.
nianego.
Rezultat ten uznać należy
• * •
za niedostateczny a wnioski
Jak ustosunkowuje się or- wysunięte za stereotypowe.
ganizacja partyjna do pro- Org::.nizacja partyjna nie
jektu planu o...."ll:czędn<>Ścio- pracowała należycie nad rowegc przedłóżor.ego przez zwir.ięciem i udoskonaledyrekcję fabryki? Sądząc z niem planu oszczędnościoeh
wniesiony
poprawek ra- wego.
czej w sposób niedostateczTrzeba ażeby to zostało
nie czynny.
wykonane w czasie możliwie
Wnioski zebrania: zwięk-1 najszybszym.
.
szenie bezpieczeństwa praW. L.

niesłusinie

BĘDZIEMY
duży krok naprzód. W 1949 r., pole do popisu majstrowie i kie plan oszczędnościowy nie tyiko
planujemy wykonać o 200 tys. rownicy odd ziałów, kiórych o- wykonać, ale i przekrćc z yć go
metrów więcej, niż to by.Io prze bowią z kiem jest zwrócić uwagę o całych IO procent. By to wywidziane w mlrn ..ubiegłym. pracownikowi, s późniającemu się kon.ać przeprowadzono w ś ród za
Nasz plan oszczędnoscwwy wy· do pra cy, jak i zbył wc ześnie !ogi specjalną akcję u św: ::<lam ' a
raża się sumą 146 miliot;1ów 141 opuszcza jącemu swój warsztat j ącą, która bgdzie trwala 15
tysięcy zł.
pra cy.
dni, Nie znaczy to wcale, i.e
Jakimi środ k ami zamierzamy
Na bardzo ważną rzecz wska- po tym okres-ie przestan iemy into osiągnąć? Towarzysze mówili zal naim tow . Błaszczyk , oma- teresować się dalszymi losami
o tym bardzo obszernie. Przede wiając sprawę transportu su- akcji oszczędnościowej. Każdy
wszystkim pragniemy rozwinąć 1 owców i chemik alii ze stacji parły jniak na swym odcinku
szerzej współzawodnictwo pra- kolejowych. Powied z iał miano- pracy powinien sta'.e czuwać
cy, ja.ko najważniejszy czynnik wicie o trudnoś~iach. jakie każ· nad przeprowadzeniem naszych
oszczędności. Ponadto zlikwidu· dorazowo stwarza dyrekcja ko- uchwał.
jemy do minimum postoje i lei przy odbieraniu ładunków.
Oprócz tego wszystkiego zoskooczymy ostatecznie z mamo- Tracimy przez to wiele robot- bowiąU1liśmy si ę zmobili zowal!
trawstwem czasu i surowca. W niko·godzin i niepotrzebn ie zu. całą załogę do ak<:ji 0 podn'e~
tym celu zainicjujemy współza· żywamy znaczne ilośd paliwa. sienie ilości primy do 94 proc.
wodnictwo „ambicyjne" - jak Równi eż f złe opakowanie po- ! o wykonanie roc znego planu,
my to nazywamy. Polegać będzie woduje poważne straty.
a więc jednocześnie trzyletniego
ono na tym, kto będzie miai
Na wiele jeszcze zagadnień do dnia 30 listopada.
czyściej
koło maszyny. kto zwrócili towarzysze uwagę. pod
J. Matusiak •
zmniejszy najhardziej ilość od- chodząc do nich po partyjnemu,
s Bełdowskf
padków.
po gospodarsku. Zobowiązali się
'I \orespondend ..G!o~u''
Sprawę
odpadków omawiali- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - śmy specjalnie szeroko. Niszcze
niu się ich sprzyja brak odpo·
wiednich skrzyń. Są również
wypadki wrzucania do odpadków
niezamożnej młodzieży
dobrej przędzy. Należy t·utaj
roztoczyć ścisłą kontrolę, by
Zarząd Związku Zrzesi:eń Prywat czego,
Ogólnopolskie Zr7ieszenle
nie dopuścić do tak bezmyślne nego Przemysłu Włókieniczego wy
Hurtowników, Zrzeszenie Łódzki&
go i karygodnego marnotrawasygnował
na stypendia dla mło ZIZ'Sszenie Pabianickie o podjęcie
stwa.

jednak postawił spr&•
„jak najdalej idącej oszczędno·
ści ochronnych ubrań roboczych",
Państwo nasze, nasi; rząd 11ie ma
zamiaru przeprowadzać oszczę<lno
ści kosztem hygieny i bezpieczeń·
stwa pracy robotników.
Jeśli nasia organizacja partyjna w odpowiedni ~posób podejdzie
do realliiacji akcji oszczędnorlcio
Sprawą, mającą bezpośredni dzieży robotniczo-chłopskiej w Ło· inicjatywy Zwią;tku Zrz. Pr. Przewej, plan nasz wykonamy jeszcze
wpływ na oszczęd-zanie, jesit za dzi 1OO tysięcy złotych. Dar tM za mysłu Wlókn. i deklarowanie odpo
z nadwyżki\.
W. Borówko
gadnienie rozpoczynania i ·koń począ tkował łailcuch ofiar dla nie- wii!dnich wpłat na konto Towarzy•
J. Matusiak
czenia pracy. Fakty spóż.niania zamożnej młodzieży.
S. Bełdowsld
stwa Burs i Stypendiów RP wł.oda
Towarzystwo Burs I Stypendiów w Banku Gospodar.ctwR Scółd~~
Korespondenci
się i wcześ-niejszego opuszcza·
„Głosu R.obotn.iczego"
niia pracy majii n·iekiedy u nas wzywa więc: Centralę Handlową czeo„ Nr 555.
w Centrali Oduadków Użytkowych mieisce dość czesło. Ma i.a lint,,..1 Pnrwatn.eao Przemvsłu Włókienni·

wę

Łańcuch

dla

ofiar

„o z os
Województwo

zakontraktowało

łódzkie

47.552 sztuki trzody

Ne <!zie.fi n marca br. w
województwie łódzkim zako:r.
traktowano 47 tys. 552 sztu
ki h~ody, wykonując tym sa
mym roczny plan w 48 procentach.
Dzięki
skoordynowaniu
pracy wszystkich instytucji,
oraz społecznemu podejściu
do akcji „H", Gminnych Spół
dzielni i Związków Samopomocy Chłopskiej na pierwszych miciscach uplasowały
się następujące powiaty:
łódzki wykonując plan w 105
p:rocentach, łęczycki w 100
procentach i łaski w 69 procen.ta~!!. Słabiej przedstawia

Itrzechsprawa
kontraktacji w
powiatach, a mianowi-

Rola nie będzie c~ekała na pługi

się

Dzięki współzawodnictwu

cie: w skierniewickim gdzie
plan wykonany został' w 26
procentach, koneckim w 31
procentach i w brzezińskim
w23 proc;:entach.
W zwiątLku z tym, że w
skali wojewódzkiej roczny
plan został już wykonany w
48 procentach na ostatnim
zebraniu komisarzy powiato-

Obecny stan parku traktoro1~ muszą.~rzezwy_ciężać duwego w Polsce obejmuje 0 _ ze trudnosCl. Po pierwsze od
koło 15 tysięcy ciągników. czuwa się brak dobrze wyTraktory te mogą zaorać 50 sz~olonego ~rsonelu. Stat .
h d .
.
ki . d wia to na pierwszym playsięcy a zienrue or sre nie konieczność przeszkorueJ.
lenia ludzi zatrudnionych
Ten par~ ~YD.OWY: wy: w warsztatach reperacyjmaga specJalneJ obsługi, kto nych TOR-u. Drugą trudra potrafi nie tylko zaprowa nością
jaką
muszą
powych do akcji „H", postano- dzić traktor w pole, ale prze kon~ać warsztaty TOR to
wiono, że w województwie prowadzić remont gdy zaj- wielka różnorodność typów
łódzkim
zakontraktuje się dzie tego potrzeba.
traktorów (jest ich ponad
jeszcze ponad przewidziany
Warsztaty TOR-u przeprc 50) i rozproszenie tych typlan 50.600 sztuk tuczników. I wadzające remont tego par- pów J?O cały:r1 . kra?u, co utz:u~rua. specJ~liza_cJę robotnikow i stawia liczne przeszko?-Y .na ?~odze do polepszenia J_~kosc1 re~_ontu.,
w gminie Wielka Wola
Ta .roznorodnosc typow .u
tru?~ia po~a tym uz~ska:iie

Kre dYt Y nawozowe

dla na· bied n e·szych

Kredyty jakie otrzymała
gmina Wielka Wola na zakup nawozów sztucznych, zo
stały już rozdzielone. Otrzymali je wyłącznie najbiedniej
si. mało i średniorolni chłopi,
w ogóinej liczbie 34.
Ze 150 tysięcy rzłotych kre
dytów, wyczerpano jednak
tylko 125 tys. złotych. Trzeba, aby i pozostałe 25
tysięcy zł kredytów było
również wykorzystane, bo na
pewno oprócz 34 biednych
roL11ików znajdzie się jeszcze
kilku potrzebujących.
Przydział kredytów nawozowych dla wsi, to wielka
pomoc Rządu dla mało i śred
niorolnego chłopa. Tuięki tej
pomocy chłop bez żadnego
specjalnego starania się, cho
dzenia, pisania próśb itp.
otrzymuje kredyty. Wystarczy złożyć wniosek, podpisać
skrypt dłużny i już załatwio
ne. A ile to dawniej w Polsce przedwojennej trzeba by
ło starania, żeby uzyskać ja
kąś pożyczkę. A jeżeli komuś
szczęście sprzyjało i
uda.ło
mu się pożyczkę uzyskać, to
nieraz tmeba było połowę
przepić z poręczycielami i okazywać im wdzięczność na

wyremontowano na czas traktory i maszyny rolnicze

każdym

wyświad

nasz Rząd Ludowy naprawdę
dba o chłopa ma.ło i średnio
Dziś to wszystko odpada, rolnego".
to też chłopi na wsi pomię
Korespondent „Głosu"
dzy sobą mówią - „jednak
z Wielkiej Woli
kroku

za

czoną łaskę.

nych i~eni:a. 15 Grudnia w
Poznaniu.
Należy podkreślić olbrzymie znac~e~i.e in~cj~~· po
mysłowosci 1 poswięcerua ro
botników, dzięki którym te
precyzyjne, bo z dokładnością do 1 setnej milimetra
wy"j{onywane c~i zostały
wytworzone na obrabiarkach
kompletnie do tego nieprzystosowanych, i przy pomocy
narzędzi wytworzonych prze
ważnie prz.ez v:arsztat we
własnym zakresie.
Poza warsztatami TOR
niektóre części produkowane
są przez fabryki państwowe
(koła zębate, wały korbowe,
korbowody i odlewy bloków
cylindrowych). W tej proczę~c~ ~m1enn_ych. ~1ekt~re dukcji trudnością zasadniczęsci Jak tłoki, tuleJe cylm- czą jest .to, że zapotrzebowa
drowe, tak zwana grupa po- nie na niektóre części barzako~bowa, wy_konywane są dzo trudne do wytwarzania
prawie wyłącznie przez war- metodą nieseryjną jest masz~ty TOR w nowouru~ho- le. Części te jednak mimo
nuonych Zakładach Zamien- trudności
technicznych i

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

Sp óldzielnie winny zająć się zaopatrywa•
,
•
•
ntem chlopOW małorolnych . W pros1ak1

Akcja „H" przyjęta zostaz wielkim zadowoleniem
na wsi przez mało i średnio
rolnych chłopów, którzy przy
stąpili
do kontraktowania
trzody.

ło,

spółdzielnie

po po- rue było by tych raptownych
z maJ·„tkami· skoko'w c· n i· moz·naby za"'
d · ;t
· k .d
państwowymi rozpoczęły ma- prowa ZI? tna terkie?1e taz e-k
sową hodowlę prosiąt. Jeżeli go
powia
u
a
ga une .
, . . . k.
od .
1
nie teraz to w niedalekiej sw.m _Ja i__ rz~ tme z ~dzi~ami
przyszłości mógł by ten naj- reJOmzac~1 JeS. przewi
any
biedniejszy zaopatrzyć się w dla daneJ okolicy.
Kontraktujący niezamożni
prosiaki po stałej cenie. Przy
Korespondent, ,Głosu"
gospoda.me otrzymują zalicz- takim
sposobie sprzedaży
z pow. koneckiego
ki w wysokości 6.000 zł. Zaliczki te często są użytkowa
ne na zakup prosiąt. Jednakże hodowlą macior i sprzedaDzęiki staraniom prezy-1 nego przeprowadzeni~ radio
żą prosiąt zajmują się głów dium, oraz Zarządu Gminne fonizacji.
·
nie bogacze I tu odrazu wy- go w Dalikowie przystąi)i Pr7eprc;wadzenie elektryfitworzona zostaje paradoksal się
· me
· b awem d o e1ekt
·· Ja
· k zwykl e związane
·
- ry f"l- k aCJl,
na sytuacja. A mianowicie: lrncJI
· · 6-cm
· groma d . zgo dmP.
· ]es
· t z b ar d zo wysok"imi· k osz
biedny chłop po otrzymaniu z planem zostaną zelektryfi tarni. z pomocą więc dla
zaliczki szybko bieży do bo- kowant> n»<:tęuuiące groma- elektryfikujących się grogatego w celu kupienia pro- dy: Dalików, I\<ze>"'hnia-::-, mad przyszło Państwo, posiaka. Ten oczywiście korzy- Złotniki. Zdrychów, Wilczy- krywając 50 procent o~ólstając rie wzrostu ilości „arna ca, Fułki, oraz ośrodek ,.Ga nych kosztów zaplanowanej
torów" podnosi odpowiednio JOW
„
kpa" . L u dnoś'c wy t
·
t ·· D · k. t ·
ypow11- mwes
YCJ'.
7.lę l eJ pornocenę.
nych do elektryfikacji gro· cy, w chatach wiejskich za
Uważam, iż dobrzeby by- mad, domaga się jednocześ- płona ,_ ·fiwki elektryczne.
ła

gdyby

l ·ozum1"eni·u

s1·ę

0

* * *

kb~Mwwyd~ne~ sąkn~ n~.oile~~zioinfu~
z.' ne, g yż _np._ niewy ona mację z Naczelnej Dyrekc]l

~e 50 korbowodo.w, oznacza
rue~n;ontov:ame .50 traktorow, k.óre me WZięłyby udziału w orce wiosennej.
, . .
.
.
Częsci me daJące się wytworzyć w kraju jak: łoży· k rowm·k·i, gaz•
s k a t oczne, l.l!
niki, są w miarę możlliwości
przez warszitaty TOR regenerowane a częściowo zaku
pywane ~granicą
N . . k
.„ . . t rud aJwię szą wreszcie

cach ~owych. od ~tyc~rua
do konca lutego, naJdale? do
poło~ marca: W tym tez 0 kresie
d ,robotmcy
. b. TOR-u
ak . mu
szą
ac z bsie ie m simum
~,.,.;n„
.
vv.ro~u, a Y n~rzuoone :un
za.dama w formie plan~ n~~raw: .wykon?-ć odpowie~ruo
J~kosmov:o 1 w odpo":'1~dnun czasie. W rok_u biezącym planb napraw
zunowych
TOR
.
ł 4 636
-!1 eJ~owa · . remonto~ kapitaln:ych i 2.822
remontow średmch, razem
7. 458 remontów, wobec tych

°

opodatko'W'ania~~~:~a.
~tt=~p%~~
napraw w 104,3 procentach

ustalone przez Sejm Rzeczypospolitej
bronią interesów mało i Średniorolnych gospodarzy
W numerze poniedzialkotcym
„Glosu ·Ohl~kiego" z lcyjnych i parcelacyjna-osaddnia 21 marca zamisścili8my pierwszą część artykułu Pel niczych podatek oblicza się
nomocnika Rzq.dO'l.vego do Spraw Podatku Gruntowego na według stawki, odpowiadająwojewództwo Łódzkie - o zmianie ustawy o podatku cej przeciętnemu opodatkogruntowym.
•
waniu gospodarstw rolnych
Dziś pode.jemy część drugą.
wchodzących w skład tych
spółdzielni (rz roku po-

nych. W roku 1949 podatek
gruntowy wynosi od podsta'''Y opodatkowania przeliczanej na równowartość:
do 10 kwintali żyta - 2
procent podstawy - (opodatkowanie dotychczasowe 3
procent). Ponad 10 do 20
kvlintali żyta 3 procent
podstawy, opodatkowanie do
tychczasowe 5 procent - od
20 do 30 kwintali 4 procent
podstawy - opodatkowanie
dotychczasowe 6 procent. Od
30 do 40 kwintali - 5 procent podstawy, opodatkowa• nie dotychczasowe 8 procent.
5"...;:~ 40 do 50 kwintali 6
pro;::::i.t podstawy, opodatko
wanie dotychczasowe 10 procent. Od 50 do 60 kwintali
- 8 procent podstawy - opodatkowanie dotychczasowe
12 procent. Od 60 do 80
kwintali - 10 procent podstawy, opodatkowanie dotychczasowe 12 procent. Od
80 do 100 kwintali - 12 pro
cent podstawy - opodatkowanie dotychczasowe 12 procent. Od 100 do 130 kwintali
12 procent podstawy - opo
dat.lmwanie
dotvchozasowe

części.

'Technicznej Obsługi Rolnictwa. My ze swej strony wy
rażarnv nadzieję że maszy
n i "t kt
'
. 'Y
ra Dry naprawione
na obecną kampanię sievl/ną
zdadzą egzamin i przycz~1 i.;.
· "'
się do wygrania naszej te"'O
rocznej bitwy 0 chleb
~
·
·

U

Waga,.

.

•

6~romad zostanie zelektryf1 kowanych wem. Dalików !~\i!esc!it;!~ć ~ :~~;~ ko~:pond:.1 1C~teln~~Y

norllly

Poważnemu obniżeniu uległy stawki podatkowe
dla
podatników mało i średniorol

widualnego pomiędzy bryg'&
darni remontowymi, zob-Jwiązując się równocześnie
do pracy w godzinach nadliczbowych tak długo, jak
tego wykonanie. na.łożo11ych
na nich przez Państwo zacfań będzie wymagało.
Zaznaczyć przy tym należy że obecny sezon remonto~ odbywa się pod hasłem
.,nie tylko ilość, lecz i jakość remontów''.
Dużo sił i starań włoż~·ły
tutaj koła PZPR istniejące
w TOR na wszystkich terenach. One to wspólnie z Radarni Zakładowymi, przez
cały czas występowały z ini
cjatywą, wskazywały na ist
niejące braki i były promotorem wszystkich akcji. ~
przede wszystkim współza
wodnictwa pracy. One dopilnowały terminów planów ł
alarmowały w razie braku

14 procent, Ponad 130 do
150 kwintali - opodatkowa
nie pozostaje berz zmian, a
więc 15 procent. Od 150 do
180 kwintali podstawa 16
procent
opodatkowanie
bez zmian. Od 180 do 250
kwintali podstawa 17 procent opodatkowanie bez
zmian. Ponad 250 kwintali
podstawa 1~ procent tak samo bez zmlan.
Podatek wynosi tylko 8
procent podstawy opodatkowania dla gospodarstw ro1nych będących w posiadaniu
zakładów
wychowawczych,
działających
na podstawie
przepisów
o
prywatnych
szkołach. Takiemu opodatko
waniu podlegają także gospodarstwa rolne przy zakła
dach naukowych i wychowawczych, jak również zakłady opiekuńcze i sierociń
ce, utnzymywane przez stowarzyszenia ,i związki, oraz
instytucje i zakłady - jeże
li podlegają państwowemu
nadzorowi i kontroli.
Podatek wynosi 5 procent
podstawy opodatkowania dla
rospodarstw rolnych posiadanych przez Dyr. Lasów
Państwowych, natomiast dla
rolnicz.vch snółdzielni nroduk

przedzającego, rok ich przystąpienia do spółdzielni). Po
datek nie może jednak przekraczać 8 procent podstawy
opodatkowania.
Ulgi dla podatników mających na utrzymaniu więcej
niż czworo dzieci, względnie

rowe mogą w latach 1949 i
1950 z urzędu, lub na wniosek podatnika zmniejszyć po
datek o stosowany przepisami procent.
W końcu, podatnicy podat
ku gruntowego nie podlegają podatkowi dochodowemu
od przychodów, osiągniętych
z użytkow·anego przez nich
gospodarstwa rolnego, jeżeli
bądź wcale nie mają innych
źródeł przychodów, bądź też
suma dochodów z pozostałych źródeł zarobkowania na

o~s •ego !

osu

"

Przy nadsyłanm korespondencji i listów do Redakcji
.
prosimy
o podawanie nazwi-'
ska i imienia oraz dokładne-

'

go adresu. Dane te .pot?'mbne są przy wysyłamu hońq
rarium za wydrukowane artykuł .
Y
Listów
anonimowych (bez
.
. .
.
podpisu pełnym nazwiskiem 1
imieniem) nie będziemy zamieszczać,

Red.
•
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odpow ada
1

Czytelnikom

zrozumieniu potrzeb Państwa. O postawie robotników niech świadczy fakt, że
po przedstawieniu na odprawach produkcyjnych odbytych na _początku kami;>anµ
n~praw ~o~ch, zadan, Ja
kie poszcz~golne warsz~ty
będ\ .musi~ły wy~o~ac robo_m~.y Jednogłos;n1e postan?wih
~rzystąpić
do

W. Z. z Państwowego Gospo
darstwa Rolnego- Chodów
List
Wasz w sprawie
upraw roślin pastewnych W.
gospodarstwie otrzymaliśmy~
N~e .~?żem:Ji; ?O ~ednak ~a.i:uiescic, P?mewaz art~kuł
Je.st
anomm'?wy. Pr?sim~
więc o podanie nazwis~a l
dok!8:dnego a~:;esu dla ,wiado
mos~i RedakcJi: a W?wczas
wspołza~od'nl.ctwa
prac~, będziem~ mogli materiał WY.
~ .P<>llll~dzy w~rsztat~mi, korzystac.
Jak i wspołzawodmctwa !lldy
Red.

~~;~~ po~~~~:~a ~~~~y!:~ rud~~~~~~~::~s~: ~!i~:;! Młodzież wiejska ZMP uroczyście obchodzi
Jydzien
. , S . 1. . Fd .. M d. • O
w1a owe1 e erac11 to z1ezy emokratycznej

niu więcej niż dwoje dzieci, opodatkowaniu tym podatzostały rozszerzone w ten kiem, podlegają jednak oposposób, że o ile dawniej zniż datkowaniu podatkiem docho
ka ta odnosiła się do tych dowym przychody rz wydzierrolników,
których roczna żawienia gospodarstwa rolne
podstawa opodatkowania nie go lub jego części.
przekraczała równowartości
Jak zatem widzimy, ustapieniężnej 70 kwintali żyta, wa sejmowa z dnia 1 marca
- obecnie równowartość ta br. ma między innymi na ce.
d 100 lu zachęcenie rolników do
zost a ł a podwyzszoną o
kwintali żyta.
rozszerzenia upraw specjalZatym ulgi dla rolników nych, któ;'Ych rozwój leży
posiadających na utrzymaniu szczególni~ w interesie goliczne rodziny, zostały znacz- spodarstwa ~po~eczi:e~o. ~a
nie rozszerzone.
~a ~elu .~akże przy~pieszenie
Dla gospodarstw rolnych, bkwidac~i odłogów i zagospo
których przychodowość rzosta darow:i-me gospodarstw noła obniżona przez doznane woo~siedlonych! oraz rozszeszkody z powodu działań wo- rzenie 1:lg rodzm~ych. Ustajennych, oraz dla gospo- ki~a ta Jest paw~ym .krodarstw rolnych powstałych z em w rea izaCJl naszeJ poprzebudowy ustroju rolnego lityki i gospodarki rolnej.
lub z osadnictwa, a jei::zcze
E. Tokar
nie zagospodarowanych, lub
Pełnomocnik
Rządowy
też zagospodarowanych nie-I
do spraw podatku grunnost.at.eeznie władrze wymiatowe20 n1t w.o.i łórl%kie

1

Zarząd Gminny Związku
Młodzieży Po~skiej w Brużycy Wielkiej pow. Łódź,
na rozpoczęcie Tygodnia
ŚFMD urządził akademię,
w której wzięło udział okoł 200
'b Ak d .
o.
oso . . a emię za-

gaił prz~wodmczący Zarzą-

du Gminnego ZMP - kol.
Cieśla Stanisław .• Na akademię przybyli rownież zaproszeni goście, jak przedstawicie} Zarządu Powiatowego ZMP, Gminnego Komitetu PZPR, ZSCh oraz
miejscowych władz i organizacji.
Referat na temat Swiatowej
Federacji Młodzieży
Demokratycznej i jej wkładu w utrwalenie pokoju
światowego
wygłosił
kol.
Mańkowski z powiatowesro
Zarzadu Z.MP.
'.

Sekretarz Gminnego Komitetu PZPR - tow. Kielski Bolesław i przedstawiciel ZSCh - tow. Cieśla Fe
liks w swoich przemówieniach wskazali na zakusy
imperialistów, którzy chcl\
wywołać nową wojnę. J ednak śmiała postawa narodów miłujących poi:ój pla\.i
ny te niewątpliwie pokr ~

żuje.

ZY.

Po części oficjalnej nas~-

piła bogata część artystyczna, w której poważny udział wzięły koła ZMP gro-

Sokołów

Aniołów 1
'
:
Krogulec, . oraz młodziez
PCK ze szkoły w Aniołowie.
Henryk Maćkowiak
koresoondent Gł<>S]I

mad

.

Kronika Tomaszowa

.

TOMASZOWSltf-

GlOS

lnowacje w PZPW Nr 21
Tabele

błędów usprawnią produkcję

Kwestia jakości i ilości cji Przemysłu Wełnianego
materiału w Łodzi.
produkowanego
Aczkolwiek PZPW Nr. 29
w skali potrzeb gospodarki
kraju jest przedmiotem cią- nie należą do zakładów, w
głych debat. Na podstawie których produkcja ilościowa
sprawozdań u.sta~ono, że pozostawia dużo do życzedotychczasowa mezadawa- nia - Dyrekcja tych zakła
'.ająca _Produ~cja powsta- dów, dążąc do osiągnięcia
Je V: większosci ;ivypadków jak najlepszych w~ków
. KOMU WINSZUJ'EM'i
z wmy poszczegolnych za- produkcji, odbyła pierwszą
·
"k ·
k'
d
Winą tą między inCzwartek, dnia 24 marca kładów
nara ę z ierowm ami, maJ
•
. . .
. ·
1
bra1949 r.
podmajstrami,
strami,
m?gą
?yc
obci~zem
nYn:
sa~i rob?tn!cy, kier.owmcł"1 karzami i przodownikami
Dziś: Gabriela
R tlą ZakładomaJstrowie i podmaJstrow1e
WMNIEJSZE TELEFONY lub brakarze oddziałów, po pra<:Y'
1 ora~~ ~. 1 . p
awlCle an;-i ar~
"':.ą w prze
części również zły park tu
celu rozpatrzerua moz
Straż Pożarna - 51
d k
dni . .
. . .
maszynowy.
Milioja. Obywatelska - 47
Celem ustalenia winnych, 1i.~osci po esierua pro u
Dworzec Kolejowy - 4
I
ł
f
w najbliższych dniach przez CJi.
Sprawę re erowa nacze
•
.
·
'
Zęcin któ
kt t
d
:ADRES REDAKCJI: R.S.W . poszczegolne dyrekcJe zakła„Prasa", Plac Kościuszki 16, dów opracowane zostaną ta-, ny yrke ołr ow.k . ' śćdst · ry ws aza na omeczno
·
t e1ef · 250' g odziny ·przyJ'ęć b e1e błęd ow,
· k
·
. . ·
.
na po awie
wytycznych danych Dyrek- osiągmęc1a ilościowo wię 10-12.

Co jest z

łamach

na

Głosu" podnosiliśmy i oma
"
stworzepotrzebę
wialiśmy

ma na terenie Tomaszowa
fila.dłodajni, w której człowiek pracy po godziwie skal
mógłby
cenie
kulowanej
zjeść obiad, śniadanie czy

kolację,

Jadlloda.jnie takie twon:o
ne są we wszystkich większych ośrodkach robotniczych, a przecież Tomaszów
teź jest miastem wybitnie
Przemysłowym robotniczym
·
, ~
Poraz ktorys tam z rzędu
nie będziemy omawiali korzyści, jakie gospoda taka
by przyniosła ani udawad-

~~i konieezij.pści pow()łania

~~ 0 życia podQbnej, ~ac.ówl,t,i.
Mieliśmy możność się prze-

konać, iż wszyscy wykazują.
zrozumienie dla tego zagad1'1ienia a tylko...
Właśnie· to ~ tylko !.„
Zgodnie z ogólną polityltą
aparatu spółdzielczego na terenie Tomaszowa organizacją gospody zajęła się
Spółdzielnia
Po~zechna
SPozywców. Zaraz .na. wstępie s~nęło zag~dm?me wyszukan1a odpowiedruego Io. .
kału. .
. 'Y!adze społdzielcze: czynruk1 sa~oFZądo~e, Jed~~
:s10wem Cl, - kto:zy ~ru
decydowac, ~rzekli :--- iz J;·
dynym. porme.s~c~~em, .ktore .n:ozna za.mierne na J!!;dło
daJruę - byłby lokal, zaJmo
wa.:ny . przez klub sportowy
„Lechia".
Przed sześcioma tygodnia
mi odbyła się w tej sprawie
konferencja, zwołana pr7R.Z
prezydmm MRN, na której
- jak pisaliśmy wówczas „po rozpatrzeniu wszystkich
za i przeciw zdecydowano,
iż lokal „Lechii" przekazany zostanie spółdzielni, a

-w-s'____"'
ł.64zklero Komitetu

- - - - -0

orran
t · WoJew6dZklero

Komitetu

PoJsldeJ :J:~:i°i::jel

Partii

Redagu3e:
XoleJium Redakcyjne.
Wyd wca: nsw „Prasa".

::~ R~a~~f p.Łódź,

Piotr-

oruk.:

a. 8 • w.
Graficzne
Zaktad,- Łódt,
u.I. 2:wtrld 1',
„Pran"
tel. :aos.u.
Tilefon1't
ua-u
'>.edaktor naC"Zelny:
21MS
zastępca red. aacs.
2ia.1s
sekretarz OdpowtedZ.
6

~':.Z:t;!1~:: 1n,-:J2J-t1:

m::

wewn. u
korespondentów
D:dał
t ebło'Probotniczych
1kJch oraz redaktorów
219-ł2
gazet lclenn:rch:
us.u
Dział mutac31:
t aport.: 21ł-il
Dl!:lał mtejsk1
wewn. a l u

name .planu t:zyletmego 1
wreszci~ uczyc będą tych
ws~ystkich! których pra:a
Gosp·o dami Spółdzielczymi ?
Kończy się marzec. „Le- związana Jest z produkcJą,
klub otrzyma zastępcze po.
·
·
· " me
opu- sumie,nnego wykonywania
ma zamiaru
mieszczenie przy ul. Armii„ chla
• a obowiązków.
· szczen,
· 'ć swych porme
sc1
Czerwonej".
K. K.
tez'
· t \VO " Jed•,.,,i,;"
J~
Pisaliśmy również wtedy, kierowmc
„Powszechnej" za.pomniało o projekcie go- - - - - - - - - - - że Zarząd
„~owszechna" ma
czyni starania, by urucho- spody,
mić popuJarną jadłodajnię w dobz:e chęci, .ale, na dobrych
Wilanowie i że przeprowa- c~ęc1ach ob1adow gotować
między ~e mo~a. Sprawa utknęła
roznwwy
dzone
.
„Powszechną" a dyrekcją 1 ~ lezy..
pre~di~ Oddział Towarzystwa Przy
Stan?WlSko .
PFSW Nr 1 0 uzyskanie po
mieszczeń byłego kasyna są MRN 1 czynmków miadnaz:od':lJ jaciół 1iołnierza w Tomaszonych . do tego . zag . i~a wie rozpoczął pracę w 1949
na najlepszej drodze.
Pis.aliśmy to z czystym su był? Jasbneł. Czydz~yć widęcyzruJ.l~ roku w ośmiu Kołach tereno
ł kó
h
h .
,
ee
mozna Y o po Ją
mietn!iem bo przeświadczeni kto'ra bv zagadni'enie ruszy- wyc , 1iczącyc 490 cz on w
h K 0 ł h ml dz" .
·1 t
·
'
~ezo
iż zobowiązaniil. ła z miejsca? Bo gospoda czher~c
byliśmy,
'Za cz:ącyc Z 275 d cz,;~
podjęte na konferencji w jest potrzeb~11...
nuarem. arzą u
Z utęskniemem czekamy ow.
dniu 8 lutego i rozmowy z
są na ot'Yar~ie pi:rwszej gospo jest ~siągnąć- w r?ku bieżądyrekcją . . „jedynki"
czymś_ wiązącym. Tymcza-1 d!'. społdziel~y w Tom~o- eym li.cz'bę · •25 l Ko~ .U!renoJU. wych 1 8' Kol mmdziezowyoo.
wie.
sem.„

N a.-e

Na ostatnim posiedzeniu
Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej poza szeregiem
różnych spraw o:rp.awiana
była sprawa przydzielenia
odpowiedniego lokalu dla
Polskiego Czerwonego Krzy
ża, który jak już donosiliśmy - zamierza na terenie
Tomaszowa uruchomić własne ambulatorium i stację
pogotowia.
.
Prezydmm zdecydowało
przeznaczyć na ten cel loka
le dawnego konsumu przy
Alei Wojska Polskiego. Pomieszczenie to choć w tej
skłachwili zdewastowane
. .'
dające się z 6-cm izb, po
wyremontowaniu go będzie
dla
zupełnie wystarczające
oeh celów
· ·
t ł .·
bwy~iemo~y
decmed mea zosspraaawaJepszrczzye
z ecy owan
dztału pomieszczeń na gara
dl ka etek pogotowi'a
.
,
r
a
ze
le~z i to zag~dniez:ie znaj:
w naJ
dzie swe
bliższym czasie.
W związku z rekrutacją
młodzieży do szkół stopnia
licealnego Prezydium posta
nowiło z ramienia MRN
do Komisji
wydelegować
Społeczno - Pedagogicznych

rQzwiązame

dla Tow.

:c

;re

Nasi horesnondencl

°

piszą

Metody prof·I1aktycznej• akCJI•• B H p
1

1

wzapob.18Ramu· wypa dkom przy pracy we wło•k'1enmc· twie·

Metoda zapobiegawcza wy
padkom we włókiennictwie
winna opierać się na nwzględnieniu przede wszystkim tych przyczyn, które na
stręczają większość wypadków. W tym celu należy zaprowadzić dokładną monografię wszystkich niebezpiecznych i grożących niebez
pieczeństwem miejsc, a następnie konsekwentnie dążyć do ich opanowania przez
odpowiednie środki zaradjak zabezpieczenie ich
cze
osł~nami a następnie czuwanie b~ stan tych zabezpiecze~ był zadawalający oraz wydanie przepisów, dotyczących obsługi poszcz&gólnych urządzeń np, dźwigów obsługi kotłów parowych, krosien i wszelkich ~n
nych urządzeń. InstrukcJe
takie winny być opracowane
przez. ~e~erat Bezpiecze~stwa i Higieny Pracy wspol
nie z personelem technicz~~y.
i tk
nymlędza.kładu
nueJ
ć
wzg ma w:izy:i: ie

I

zwrócić uwagę na takie braki, jak ciasnotę pomiesZczeń, niewłaściwą organ.i.zację pra...."Y w miarę możliwo
ści starać się je bezwzględnie usunąć. Należy iść z my
ślą dalszego postępu technicznego, w celu podniesie
nia bezpieczeństwa pracy, a
przez to do zapobieżenia wy
padkom przy pracy. Po pro
stu szukać lepszych, prak
tyczniejszych dróg uspraw
nienia tej akcji, r::zy to w
dziedzinie właściwych tozwiązań technicznych r::zy też
konać właściwe urządzenia w metodyce uświadomienia
mechanicz- załóg fabrycznych o wym.ozabezpieczeń
nych, poprawić warunki O· gach B. H. P.
Jedynie należy pamiętać,
świetleniowe, sanitarne, dać
odpowiednią wentylację np. by teren zakładu nie stał się
w szarpaczu, farbiarni itd. ,terenem Diewłaściwych doW dalszym ciągu nal~ży świadczeń osobistych. J, F
w niej wzięła cała załoga fabryki. w tym celu należy ją
wraz z personelem technicznym zakładu przemysłowego - zainteresować w prowadzeniu powyższej akcji
wpoić w nią zasady i wym.ogi B. H. P.
Równorzędnie z tym, nale
ży jak już wyżej wspomnia·
łem, przeprowadzić inspekcję zakładu i ustalić miejsca niebezpieczne, następnie
na podstawie tego opracować właściwe środki za.radcze, to jest poprawić lub wy

•
• , sta1e
K to d ZIS
prze

d K

.. R.

OmlSJQ

Dziś (czwartek) i jutro
przed Komisją Rejestracyj. en J dni . e me ;_'Y, ną w budynku Straży Pożar
yz neJ· przy ul. Armil LudoweJ·
czerpuJe zaga
Jest gme
dk 0, wen.:a,
- stoją mężczyźni, urodzeni w
kr
• •
sz~reg wypa
0
roku 1925, bez względu n3.
e
mieJSCem
z
związanych
ślonym mogą one występo
• : ich stosunek do służby woj•
•
,
wac w coraz t<? innym ~ieJ- skowej i ustaloną kategorię
scu -. wbemi~Jscachh naDwlaet zdolności do służby.
zp1ecznyc .
pororn1e
Przed Komisją Rejestratego trzeba w prowadzeniu
R ·
dl f' ó
·
.
„
.
planowe] akCJl zapobiegaw- cyJną a o icer w w eJono
czeJ' wypadkom uwzględnić 1~j - Komendzie. Uzup.ełnień
t winni
k Lód·
W
powia
z punkt następujący: Wy o
nawcą akcji zapobiegawczej dniu dzisiejszym stanąć ofi~
9

~~a;u1~'na.kż

.

'

· .

ejeSffOCyjnQ

cerskiego z roczników 1920
- 1926 o nazwiskach zaczynajr,,cych się na litery K-P
'
a J'utro R-Z.
Stojący przed Komisją po
za w57.elldmi dowodami obowiązkowo muszą dostarczyć
jedną fotografię o wymiarach 3 x 4, a oficerowie i
dl
• •
Trsto·Jącr_ Przed ~~SJdą
ta a
ofi
ros
wmm
ceruw
ć d . f. t grafi
e.
czy wie o o

i
czeństwa
~~:. M~~~~~a ss. te1. m:: lecz
rialażv

przy

szkołach. ogól!1okształ-

stopnia . ~1c~alnego
swych przedstawi ?1e:~ "". osobach ob. ob.: Zielmsk~ ego
Kozłowskiego
Eugeniusza,
Kazimierza, Balę Henryka
i Radonia Antoniego.
Poza tym Prezydium roz-:
patrzyło i przyjęło do wiadomości cały szereg pism i
sprawozdań. Rozpatrzyło za
gadnienie uaktywnienia Ko
.
•
·
. „
mJSJl przy MRN, omowi1o
swój współudział w akcji
rejestracji wojskowej oraz
uchwaliło przekazać ambulatorium Związku Zawodowego KoleJ'arzy fotel dentystyczny. ,
Na uwagę zasługuje pismo donoszące o zatwier'
dzeniu przez Wojewódzką
Radę Narodową uchwały o
.
wprowadzeniu zakazu sprze
daży alkoholu w ustalone
cących

dni mie\'.iąca.

związku

z tym astat:.
w
nim należy jak najszybciej
uzgodnić i zsynchronizować
dni wypłat na poszczególnych zakładach pracy, by
uchwała podJ'ęta w pierwszej połowie lutego, mogła
wejść w życie.

I

lokalu

Przv,·aciół Żołnierza
.1

Szczególny nacisk został położony na organizację Kół
młodzieżowych.
BHans. obrotowy za rok
kwotą
si'ę
1 g4g zamyka
3.117.122 zł., zaś nadwyżka
wynosi 19,831 zł. Za tą suchą wymową cyfr kryje się
. 1.K a ofiarność społeazeństwa tómas.zowskiego p.a -u.biegłą akcję wielkanocną i
1oworoczną dzięki której,
miejscowa jednostka wojskowa otrzymała poważne uzupełnienie sprzętu świetlicowe
go i sportowego, akcje doraź
ne oraz · najważniejsza, wręsztandarów pulkocz~nie
wych dla dwóch jednostek
wojskowych, przy wspólnej
akcji z Komitetem powiatu
brzezińskiego i opoczyńskie
go.
Tn bierze czynny udział
we wszystkich uroczyetoś-

ciach politycznych i społecznych wykazuje żywą drdałal
ność na odcinku kulturalnooświato~ym, oraz '.o~i:ki nad
zde.mob.ilizowanvm1
„- 1 ich ro·
dzinami.
Poważną przeszkodą w pra
cy jest brak lokalu dla Zarządu Oddziału TP1' w To·
maszowie Maz. Poszcze~ólne
działy mieszcżą si~ il ~~zkaniach prywatnyc}). członków Zarządu, a dla zebrań
korzysta się z doraźnie rezer.
wowanych l_oJcali. Ten stan
rzeczy jest nie oo utrzymania na dalszą metę i Zarząd
Oddziału TP1i liczy r.a to, że
może po pomyślnym rz;akoń·
czeniu rozmów na ter ·~t
c;tworzenia w Tomaszowie
Domu
Wspólnego
·.raz.
vszystkich organizacji społecznych, otrzyma również
lokal dla siebie .

1
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Kr o n i ka s p o r t o w a
Kawalerowie -

Żonaci 4 : 4

Piłkarski sezon w Toma- I Spotkanie zakończyło się
szowie Maz. zainaugurowa- wynikiem remisowym 4 : 4,
ny został towarzyskim spot- do przerwy ~ : 3 i:o g~ze
na ogół wyrownaneJ, stoią.
.
cej na słabym poziomie
kame~, „Kawalero~ie
Żo~a~i A kl. k~ubo':"' Le- technicznym. Wielu zawodników zjawiło się bowiem
chu l Tomaszowianki.
mecz na boisku bez;„~rednio po
Sparingowy ten
miał za zadanie przeegzami „ śnie zimowym", zawodząc
nowanje zawodników wy- kondycyjnie, wskutek zamienionych klubów przed niedbania zaprawy zimowej.
przyszłymi rozgrywkami mi Bramki zdobyli dla żonastrzowskimi, które rozpocz tych: Pietruszczak - 3 i Pa
ną się już najbliższej nie- włowski _ 1 dla kawale2,
dzieli. Drużyny wystąpiły w rów: Kołaczkowski następujących składach: żo- Grunert i „Ogór" (Kwarnaci: Hess (Z), Lewandow- ciany II) po 1.
Zawody odbyły si<>" na
ski (Z), t3łaszczyk (Z), Kwar
„Tomaszowianki"
ciany I (T), Poczutkowski boisku
(T), $miałek (L), Pawłowski przy i;przyjającej na ogół
(Z), Chałubiński (Z), Pie- pogodzie. Jedynie pokrywatru.szczak (T), Wędrak I jąca część boiska warst w a
(T) i Białkowski (Z), - ka- śniegu utrudniała grę.
Na wyróżnienie zasługuwalerowie: Komar. (T), Wątróbski (T), Michalak (T), ią: Pietruszczak, Smiałek,
Szado (T), Parada (T), Iwa- Pawłowski, Wątróbski oraz
now (Z), Kwarciany II (T), pracowity Wędrak IL KoW d k II (T) , G runert (Z.), mar nie zachwycił. Widzów
ę ra
Białkowski (Z) i Kołaczkow 600 osób. Sędziował ob. Ku(K)
k' (Z)
czera.
.
s i

I
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f;~~~=!~~:~~-; Czyta1°c·1e
~~~~mbJrz~~:cyje::
g~~r=i..~~=
~ł~:~~e n:ef~~!~~zieB~:~~~ ~:::s~~~~o~~~~~~ ko~ei;:
~~~ii:~~ska 70,tel.
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a dniach bezalkoholowych

zatwjerdzona przez Prezydium MRN

. .

.

Ml.aly hyc· dw1·e .n· ·1e ma z·adne1
•

Ki lkakrotnie

.
. .
. . .
szeJ ~.Jakosc10~0 lepszeJ pro
dukcJ.i . tkanin gotowych.
Wym1eruł, on . szer~g przyczY?, ktore UJe~e wpływaJą na produkC]ę.
. W dotychcza:sowym spos?
b~e prowadzenia dochodzen
~i_erza~ko było tru~no us~a
zam~bama
he wi~~ych
p~odukc~i. Teraz ~opiero ;i.a
tabeh błędow
podstawie
d 'ść d t
.
ł t . .
t ok eh
a WleJ ~~z~~ OJ
go czy e e y. w sz u ac
P?chodz~ , z wm:y tkac.zy,
k1erowmkow, maJstrów itp.
Tabele błędów. będą mieć
.
doniosłe znaczenie w zakładzie pracy. Wpłyną one w
pierwszym rzędzie na jakościowe i ilościowe zwiększa
nie się produkcji spełnią
·
•
one poważną rolę w syste.
t
ęd .
.
mie oszcz zania na erenie
fabryki, przyśp6eszą wyko-

Uchwała

,. rozpo·wszechn·1a1· c·1e 7' Głos"
.

oraz mgr. farmacji '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!
Higieny Pracy, 11ekarze
nie oosi.adające stopnia 9fi:__-;

drużvć.. hv ud.ział

.-

•I Str. S

~'M:ATI
PANSTWOWY TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
W LODZI
ul. Jaracza 27
Dziś o godz . 19.15 piękna komedia dramaturga hiszpańskiego Lo·
pe de Vegi pt. „Pies ogrodnika".

TEATR KAMERALNY DOMU
ZOŁNlERZA

ul. Daszyńskiego 34.
Dziś i codzienn '. e o godz. 19 15
komedio - farsa E. P:etrowa
„Wyspa pokoju".
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Pięściarze

Zry1Mu
o rehabilitacji

myślą
Do Gdańska zamiast Zajączkowskiego pojedzie Rogalski

W

nadchodzącą niedzielę pięśclarze łódzkiego Zrywu walczyć bę-

·uwaga kolarze

wyznaczeni na obóz prz;ygotowawczy przed
wyścigiem Praga-Warszawa!
Jak już podawaliśmy, wl
dniaeh od 26 marca do 22 kwie
tnia Polski Związek Kolarski
organi.zuje obóz przygotowaw·
czy dla zawodników przed wyWarszawa.
Praga ścigiem
Wszyscy powołani na obóz zawodnicy, do których dokoopto·
wany został jeszcze Piegat z
Warszawy (na miejsce Kuderta
przyp, red.) majł si~ zgłosić
w sobotę, dnia 26. bm. w Polanie (jeden przystanek przed

meczu był Kijewski - mówi dyr.
w dalszych rozgrywkach llnałowych o drużynowe mlstrio- Saganowski. Jalf. twierdzi, był w
stwo Polski z Gwardią gdańską. Ł odzianie wyjeżdżają do Gdańska formie, ale nic mu się nie u·
PA'.Ń'STWOWY TEATR
Gdyby Czarnecki wy·
w ~wym normalnym składzie. Zam! ast Zajączkowskiego, którego oglą· dawało.
POWSZECHNY
dahśmy w niedzielę w Łodzi, do G dańska pojedzie Rogalski. Rogalski
grał z Szatkowskim, Krawczyk U·
w Łodzi ul. 11-go Listopada 21 wrócił Już do zdrowia. Wyjazd Je· go w zmocnl Zryw w wadze piórko porał się z Komudą, a Kijewski
Ostatnie przedstawienia komedii wej.l<rawczyk do Gdańska przyjedzie z obozu ze Szklarskiej Poręby chociaż zremisował, wynik brzmiał·
powołany przez PZPB.
by 9:7 na naszą korzyść:
Michała Bałuckiego „KLUB KAWA· na który został
LERÓW",
Od porażki pięściarzy Zrywu z Krawczyk w spotkaniu z Komudą W GDA°RSKU MUSt BYC LEPIEJ.
Gwardią \Va rszawską mineło już ab•olutnie nic nie pokazał.
WeTEATR „OSA"
W Gańsku musi być jednak le4 dni a więc dość czasu na to aby d!ug mnie stać go b y ło na wiele
Traugutta I tel. 272-70
spokojnie porozmawiać o jej przy- więcej. Na C~arneckiego i Kraw- piej - powtarza jeszcze raz nasz
rozmówca.
. O godz. 19.30, w niedzielę I sw1ę czynach . Wic!!prezes Zrywu dyr, czyka najbardziej liczyliśmy,
Chłopcy otrząsneli się już z chwi·
ta o 16 I 19.30 farsa M. Słomczyń· Saganowski przeżuł już gorycz posprzedaży
Piłeczki sq już
IOJEWSKI BYŁ NIEPOCIESZONY. !owego przygnębienia i są jak naj
ekiego I Z. Wiehlera p. t. „Rycerz rażki.
'oo niedawna na rynku lódzniepocieszony po I jepszej myśli.
Najdlużej
Szalony„ z A. Dymszą.
kim dał się odczuć brak piłek
PIĘSCIARZE ZRYWU MYSLĄ
TEATR „LUTNIA"
O REHABIUTACJI
ping-pongowych. Jak się jed·
Piotrkowska 243
- W Gdańsku z pewnością ~y
nak dowiadujemy, Wrocławski
mówi z JednaDziś I cod~iennie o godz. 19.15 padniemy lepiej czynią przegląd sił przed mistrzostwami Polski
Przemysł Miejscowy przystąpił
, BARON CYGAJ.ll'SKI" operetka kowym, zawsze ujmującym u5mieSympatycy pływactwa od i 100 m, styl. klasycznym, 100
chem .- a na drugim meczu w Ło dluższego czasu nie mieli moż· m. styl. grzbietowym, 4 x 200 do masowe;; produkcji piłeczek.
w 3·ch aktach .(4 odslonach).
dzi postaramy się w stu procen· no:ici oglą.dania imprez pły- m. styl. dowolnym i 3 x 100 m. które znajdują. się już w sprze
tach zrehabilitować w oczach łódz wackich. Mist.Fzostwa Okręgu stylem zmiennym, piłka wodna daży. Cena ich waha się od 85
· TEATR „MELODRAM"
ul. Traugutta 18 (Gmach OKZZ) k i~j opinii. Tym razem nie wytrzy Łódzkiego przeszły •bardzo ci- i biegi młodzików. Prawdopo·
do 90 d.
maliśmy nerwowo, gdyż każdy z
dobnie w Lodzi odbędą, się Mi
Dz '. ś o godz. 19.15 dos)wnała ko·
cho i przy pustej widowni.
zdawał sobie sprawę , że już
nas
media: francuska B. Augier i J.
Za 10 dni odbędą. się w War strzostwa Polski Juniorów, tak,
Sandeau pt. „Zięć pana Poirier" . 11iie będziemy mieli więcej tak wiei nawie mistrzostwa Polski w że zawody te będą. naprawdę
kiej okazji do wygrywania z Gwar
Hali krytej. W związku z ni- atrakcyjne.
mieliśmy
jaką
war>zawską,
dią
reatr Powszechny przygo!o·
Powrót z Budapesztu NikoZwią.zek
w n;edzielę. W dużym stopniu mi Łódzki Okręgowy
komeJ.i
Pływacki organizuje w najbliż demskiego i Bonieckiego zwięk wuje się do premiery
mam sam sobie do zarzucenia, że
pływackie szy jeszcze atrakcyjność impre· współczesnej Jerzego Szatnwza dużo kładłem do głów chłopcom s zą, niedzielę zawody
pocl hasłem: ,,Przegląd sił pły- zy. Zapewne zawodni~y ci po· skiego p.t. „Dwa teatry". Tema
o wartości tego spotkania
łódzkich przed Mistrzo- każą, nam to, czego się nauczy tern sztuk: jest zagadnienie sci ·
waków
ADRIA - ,.Radziecka Ukraina"
Gdyby,;my może brali go mniej
Polski" . Program jest li w Budapeszcie. Nikodemski powiedzialności człowieka ta po
stw::mi
poważnie ; mniej sobie nim zaprzą
„Klęska Szpiega"
BAŁTYK hardzo obszerny, tak, aby dać w Warszawie uzyskał najlepszy pełnione przez niego czy 1y .
pewnością z mniejz
głowę tali
BAJKA - „W cieniu podejrzenia"
spoReżyseria nowej sztuki
wszystkim za- czas po woju.ie (3 czas w Pol·
mo~ność startu
szą tremą staneli·by nasi chłopcy
GDYNIA - Program Aktualności w ringu - mówi nasz rozmówca. wodnikom.
Zawodniczki i za- sce) na 200 m. stylem klasycz czywa w rękach Ireny Grywiń
Kraj. i Zag-r. Nr 12.
wodnicy startować będą, na dy nym - 2.53,6. Boniecki w Bu- skiej. reżyserki „Dwóch tea·
No ale trudno stało się ...
stansach: panie: 400 i 100 m. dapeszcie na zawodach wygrał !rów" na ich prapremierze w
HEL - !dla młodz.I st~·lem clow., '.lOO i 100 m. styl . z rewelacją. Warszawy Ludwi- ubiegłym sezonie w Krakowie.
„Zaklęta Narz<?czona".
MOGLISMY WYGRAC 9:7
100 m. stylem kowskim i z Zimnym (który
Dekoracje opra<'ował Z. Strze
klasycznym,
Mówi wiceprezes Zrywu dyr.
MUZA - „Sen o Miłoś;i„.
grzbietowym, 4 x 100 m. styl. wygrał w Lodzi z .Terą.) uzysku- lecki, a w jednej z głównych
Saganowski.
POLONIA - „Zapomniana Wio- Moim zdani~m - ciągnie da- clowolnym.; panowie: 400, 200 jąc nowy rekord Okręgu na 100 ról ujrzymy Karola Adwentoska."
wicza.
nasz interlokutor - mecz mo- i 100 m. styl. dowolnym - 200 Im. styl, dowolnym - 1.04,6.
lej
„Rudzielec„
l'RZEDWIOSNIE
gliśmy wygrać 9:7. Wystarczyłoby
ROBOTNIK - „Nikt ni<: nie wie„ do tego gdyby nie zawiódł Czarne·
ROMA - „Skarb"
cki, Krawczyk i po części Kijewski.
Pomimo protestów wido~llli , we·
llEKORD - . „Knock-Out"
NAUCZYĆ SIĘ
STYLOWY - .„Niclwlaus Nickle dług mnie ?:wycięstwo Cuirneckie· BĘDĄ
go byłoby · bararo· problematyczne.
. by"
ŁKS-Włókniarza
SWJT - „Ojczyzna".
- Jakie są, plany motocyk· zę żużlową. ':'!' Czechami.
J ednę. z najsilniejszych sek·
„Klęska Szpiega"
TĘCZA Międzypaństwowe cji, jaką. posiada nowopowsta· listów LKS „Włókniarza" na
'l'yle je!li chodzi o najbliższe
TATRY - „Lekkomyślna Siostra"
z pyta· imprezy żużlowe. Raidowców
ly LKS „Włókniarz", .jest nie· nadchodzący sezon 1 wątpliwie sekcja motocyklowa, niem tym zwracamy się do no- oczekują. w tym sezonie 4 raiW!Sf,A - „Obywatel Kane"
naszych piłkarz:-y
dy o mistrzo~two Polski: VII
która zgromadziła w swych sze wego kierownika sekcji.
„Volpone"
Włókniarz Termiillarz międzypańslwo·
mó· Raid świętokrzyski (26 maja),
- Przede wszvstkim regach motocyklist6w byłego
„Renegat"
Wolność wych spotkań piłkarskich na
LKS-u i DKS·u. W chwili obe wi nam ob. Kuligowski - chce III Raid na święto .Morza do
rok 1949 przedstawia się nastę
ZACHĘTA „Trzeci Szturm"
ta pnsiada około my utrzymać się w lidze żużlo· Szczecina (37 - 29 czerwca),
~nej ~ ekdn.
ją co:
Raid terenowy „Moto
500 c1.łonków i około 400 ma· wl'j i umasowić turystyk('. Aby l
8.5 Rumunia - Polska w Ru
HENRYK SZTOMPKA
(31 lipca) i VII Raid
~7.yn. Kierownikii?m ~ekcji zo- utrzymać eię w lidze będziemy Cross"
munii i Polska B - Rumunia
na piątkowym koncercie symfoniz powodze· Tatrzański (12 - 13 sierpnia).
dzinłacz sport 11 mu~ieli przebrnąć
popularny
stal
B w Polsce.
cznym FllharmonU.
- W bieżącym roku - mómotoe~·klowego. ob. Kuligowski niem przez dwie eliminacje: 8
19.6 - Danią - w Polsce.
HENRYK
piamsla
Znakomity
- człouek ~ekcji motocyklowej maja w Gdań~ku, gdzie spot- wi dalej ob. Kuligowski
na
Polska
Węgry
10.7
SZTOMPKA weźmie udział w piąt·
kamy się z Polonią. b.1'dgoską i ws:i;y~cy zawodnicy startują~y
tlnwnego DKS·u.
Węgry
Węgrzech, Polska B kowym konc2rcie symfonicznym
Klubem Motocykla· w jakichkolwiek imprezac'i mo
Gó&ńskim
Węgry
juniorzy
i
Polsce
w
B
Filhnrmonii (25 bm., godz. 19.15)
wym, oraz 15 maja w. Lodzi, tocy kłowych będą. musieli po- Polska na Węgrzech .
i wykona z tow. orkiestry Koncert
OFIARY
gdzie walczyć będziemy z moto siadać licencje sportowe.
2.10 Bułgaria - Polska w
f-moll Chopina. W programie kon·
(dawn.
cyklistami „:Metalu"
Na zakończenie dowiadujemy
Kazimie·
.
tow
ienin
im
okazji
Z
Bułgaria
Bułgar ii i Polska B certu poza tym utwory Webera,
znów z się, że sekcja motoc.yklown
rza Olejniczaka, I-go sekretarza Pogoń katowicka) i
B w l'olsce.
Liadowa i Rimskij-Korspkowa. DyDzielnicy Sródmiejskiej - Lewej Gdańskim Klubem Motocykio- ŁKS „Włókniarza" zamierza w
28.10 Czechosłowacja - Pol
ryguje WŁADYSŁAW RACZKOW
PZPR, członkowie Komitetu Pabr. wym. Po tych eliminacjac.h zo maju zorganizować bezpłatny
CSR.
w
ska
do
410.do
60
zł.
od
SKI. Bilety
Ośrodka Konfekcyjnego Nr. 4 skła· stu.n~ dopiero wyznaczone ro1.- kurs na. prawo jazdy motocykCzechosłowa
Polska
O
1
30
nabycia w kasie Filharmon11 (Na·
wszystkich pracowni·
dają 10 tysięcy · złotych na sieroty grywki ligowe. W maju zorp lem dla
cja w Polsce.
rutowicza 20) w godz. 10 - 13, w
mzujemy również iedną. impre· k6w przemysłu wł6kiennfrzego.
d?.icń koncertu ponadto od 16-ej.
po poległych PZPR·owcach.
dą

Uwaga

ping-pongiści !
w

·

Pływacy łódzcy

Wisłą)

w domu wypoczynko·
wym „Huta Pokój" pow. Cieszyn, gdzie zostaną zakwaterowani.
Wyzuaczeui zawodnicy otrzy
ru:iją, na miejscu zwrot kosz·
tów prze,iazdu ze swych miejse
z&micszkania. Zawodnicy winni ~ziąć ze sobą, na obóz ciepłe dressy przydzie1one w roku
ul.icgłym, kompletnie wypo~a
żony rower wyścigowy, błotni
ki, przerzutki, zapasowe dętki,
dwa komplety ubrań wyścigo
wych, pelerynę od deszczu, cie·
płą, bieliznę, koc oraz przybo·
ry do reperacji roweru.

Przed meczem

r
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Hokeiści nasi
przejdą przez obóz wZakopanem

>li(

Premiera „Owóch Teatrów'· ---

Wszyscy

włókniarze

JAZDY MOTOCYKLEM

MOGLI

Plan pracy sekcji motocyklowej

spotkania

=--------·-----•·

7 eodor Dreiser
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Tragedia Amerykańska
- Nic lepszego chyba nie można było wymyślić. Tak,
to jedyne stanowisko, jakie możemy zająć, i muszę powinszować panu tej kombinacji: Może go to zupełnie nie ocali,
ale dadzą mu co najwyżej dwadzieścia lat, prawda?
Zachwycony tym pomysłem spojrzał z uznaniem na
swego kolegę i dodał:
- Wspaniale!
Jephson tymczasel]1 patrzył gdzieś w przestrzeń mar•
twymi, podobnymi do stojącej wody oczami.
- Ale czy pan rozumie, od czego teraz zależy, żeby nam
spytał Jephson cichym głosem. się ta obrona udała? Wszystko zależy od niego„. od jego zeznań. Tylko. Jest to
jego jedyna nadzieja. Boję się również, żeby· nie wywarł
w sądzie ujemnego wrażenia. Taki jest nerwowy, ni~pewny
w swych zeznaniach.„
- Tak, rzeczywiście - przyznał Belknap. - Jest bardzo wrażliwy. Mason napadł na niego jak dziki b)"k, ale
my go ukołyszemy, wymusztrujemy, jak ma odpowiadać.
Musi zrozumieć, że to dla niego jedyne wyjście, że od tego
zależy jego życie. Będziemy go musztrowali całymi miesią.
cami.
- Jeżeli skrewi - przepadł. Gdybyśmy mogli tylko na.
tchnąć go odwagą, nauczyć, jak i co ma gadać.„ .
Oczy Jephsona widziały już Clyda siedzące~o na ławie
oskarżonych, a przed nim Masona. Potem wziął do ręki listy
Roberty (kopie, których udzielił mu Mason) i nie patrząc na
nie zakończył:
- Gdyby ich nie bylo„. Jezu! cóż to za. sp!awa! a jcs~
cześmy jej nawet nie liznęli, nawet odrobmk1... Walka się
jeszcze nie zaczęła! A ile to publiczności na niej będzie!„.
Na oewnnl nzi.ii w każdYtn razie IJOśle pewnego chłopaka.

Na obóz kondycyjny w Zakopa'ZOrgani~owany pned meczl!l!f

nem;

bekejowym .z·

Czechosłowacją;·~f!Hl

zawodni·
ków: Maciejko, Więcek. Burda,
Palus ((Cracowia"J , Bromowicz,
Dolewski, Swicarz („Legia), Lewac
ki, Csorich (KTHl, Dybowski Ry·
pusc („Pomorzanin), Skarzy!\.ski,
Ziaja („Siemianowiczanka"), Hutil
(ŁKS),
(„Piast"), Makutynowicz
Zieliński („Gwardia„), Gansimee
wołano

następujących

(„Siła")

Hokejowa reprezentacja roze·
w Czechosłowacji · dwa.
spotkania: w Ostrawie I Ołomuńcu
w · dniach 24 i 26 marca.

grać ma

Dzisiaj zebranie
motocyklistów ŁKS-Włókniarza
W czwartek, dnia 2,i bm. o
godz. rn_:30 odbędzie się 1-sze
Sekc,ii Motocyklo~cj
zebranie
w lokalu przy ul. Kilińsl1iego
145. Obecność wszvstkieh człon
k6w ~ekcji r•olączon:vch Jduliów
DKS-u i ŁKS-u obowiązlrnw;i..

żeby sobie pogrzebał trochę w Big Bittern„. szukając aparatu. życz mi pan szczęścia.
- Czyżbym mógł nie życzyć? - odp.owiedział na to
Belknap.

stała wysłuchana z właściwą powagą · przez różnych dzienrozgłoszona przez nich, Mason z oburzeniem i zjadliwą ironią odpierał insynuacje co do tych jakoby politycznych względów i niewinności Clyda.

Brookhart i Catchuman również uznali plan Jephsona
za „jedyny środek ratunku", tylko zastrzegli, żeby jak najmniej wspominać o Griffithsach.
Obaj więc wspólnicy rozpoczęli przedwstępne kroki od
tego, iż każdego, kto tylko chciał ich słuchać, zapewniali, że
zeznania Clyda Griffithsa zasługują całkowicie • na wiarę, bo
młodzieniec ten został źle 7-rozumiany przez prokuratora,
gdyż zamiary jęgo i czyny względem panny Alden były zupełnie inne, niż je pan Mason przedstawił. Pośpieszne zaś
starania pana prokuratora o uzyskanie jak najszybszego
terminu Najwyższego Sądu mają zapewne bardziej polityczne ,niż prawne znaczenie. Bo dlaczegoby tak się śpie
szył, jeżeliby mu nie chodziło o zbliżające się wybory? Czyż
by istniał . plan zużytkowania rezultatów procesu dla osobistych korzyści?. Panowie Belknap i Jephson przypuszczają
atoli. że chyba tak nie jest... Oni stanowczo jednak. bez
względu na to, jakie polityczne czynniki. osobiste czy par·
tyjne, kierują tą sprawą, oni, obrońcy tak niewinnego l spo·
twa·r zonego chłopca, jak Clyde Griff.iths, na którego tylko
sprzysięgły się niełaskawe okoliczności, nie pozwolą go zaprowadzić na krzesło elektryczne jedynie dlatego, żeby w listopadzie mogła zwyciężyć partia republikańska.
Aby móc wszakże wykazać jego niewinność, żeby obalić
fałszywe oskarżenie i wyjaśnić właśnie ten dziwnie nieprzyjazny mu stan rzeczy, obrońcy jego muszą mieć dostateczną
ilość czasu na przygotowanie obrony. A . więc mus7;ą założyć
wyraźny protest wobec stanowiska zajętego przez prokuratora, który żąda w tym celu specjalnego posiedzenia Sądu
Najwyższego. Prawidło\vy termin tej sprawy wypadłby ·dopiero w styczniu i obr011c:y twierdzą. stanowczo. że przygotowania do obrony nie będą ukończone. przed tym czasem.
Kiedy ta mocna. aczkolwiek nieco soóźniona odezwa z0·

z.

ROZDZIAŁ

nikarzy i

XVI!

..... Po cóż ja, reprezentant tutejsze.i ludności, miałbym

za\vziętością oskarżać niewinnego człowieka o zbrodnię,
ciągnąć go ną krzesło . elektryczne, gdyby wszystkie dowody
nie były przeciw niemu? Każdy szczegół tej sprawy jest już

oskarżenia. Przecież on sam nie postarał się o usudowodów zbrodni. żadnym słowem nie rozproszył poOn albo milczy, albo kłamie. Dopóki więc nie
dejrzeń!
przedstawią ·mi dowodów jego nie~nności ci dwaj wielce
zdolni jego obrońcy, ja ma:n prawo dążyć naprzód. Wszystkie dowody przeciw niemu mam już w ręku i ja dopiero
prz.e konam, gdzie jest prawda' Nie ma najmniejszego sensu
zwlekać ze sprawa do stycznia . Nie będę wtedy iuż proku1·atorem. sprawę obejmie nowy zupełnie człowiek. gdy tymczasem ia jestem obznajomiony ze wszystkimi jej szczegóTeraz jeszczl!
łami... Podniosłoby to tylko koszty spra'Y)'.
łatwo sprowadzić świadków do Bridgeburga nie narażając
sie na, wielkie kosz.ty. w styczniu zaś cz:v lutym w jaki sposób ich się zbierze? Nie, nigdy sję na to nie zgodzę! Jeżeli
jednak w ciągu dziesięciu dni albo dwóch tygodni przyniosą
mi jakieś wiaro~odne szczegóły lub zapewnią mnie. że mają
pewne dowody jego niewinności , a przynajmniej mają nazgadzam się na wszelką
dzieję, że je będą mieli, dobrze!
zwłokę. Sam nawet · poproszę prezesa sądu, żeby dał im tyle
cza•SU, · ile będzie im trzeba, zrezygnuję nawet z prowadzenia
sprawy. Jeżeli jednak proces ten odbędzie się podczas mego
urzędowania. a mam nap~ieję, że tak będzie, będę oskarżał
ze zwykłą sobie gorliwością, nie dlatego, żebym miał czekać
na jakieś odznaczenie, lecz jedynie dlatego, że jestem pro•
kuratorem i .iest to moim obowiązkiem. A czy to jest sprawił
politY~ną , to s'ię dopiero- pokaże. Pan Belknap walczył ;ut
raz przeciwko mnie. wiec J. teraz pragnie walczyć.
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