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Pierwsza w województwie

Julia Kllllka IUeldllie:
Ośrodek Maszynowy w Górkach Małych
gołowy , do prac wiosennych
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O$WIADCZ
spra'Vle stallo,viska
•

Warszawa (PAP), Z kół mial'od3j- Ludowa w (lyskntGwa,ne,j deklaracji
nych PAP otr'Zymała l1.a3tęjJL1jąc~ o o stosunkach mię(1zy Kościolem a
świadczenie:
Panstwem.
. W ostat.nim okresie kierownicze
Nikomu prze-cież· me może trafić
koła evisl,;opatu, wytrąeone widocz- do przel,onania llŻyty przez kierownie z równowagi jawnym uiepowo- nicze' kola el)iskopatu wykretny ardZe'I1iem ich gry polityczne j, a w g\lment, :ie .. zmusza się bi~kupów,
!>zczególności fają oburzenia, jakic by zechcieli uznać Rlllld Ludowy,
w caJJ'm sllołeczel1stwi e i wśród uu- jak g(lyb~' episkopat był )larIamenkrltowieństwa wnvolalo nd.lonięcie tem",
-ary~odllej
go~podal:ki
zr~eszellia
Jasnym jest ella każdeg·o, że st1),.Carltas", za Idorą mewą.tp!llVie po jąc na straż,v dobra Państwa i naro
noszą
moralną
(}dpowietlzialno!i(', du Rzad Lmlowy musi się do,magać
wstlWiłJ-. 'na dtog·~
nicoc1ł)Owieth'iallojalnego stosun'lnl episkollatu do
I'
llyC h o~wja(lcze,n i W,YClynov\', s ;;fe- Polski Ludowej.
rOWllnych IJl'zeClW Panstwll LudoweJ<:J.)iskopat nie chce lłOltodzić sie z
.
.'
mu,
faktem.
że władze w Polsce sj}rawu
d'
-,
I ·
P
, ragnąe po elll'zec SWOJ llac wvr<; ją wielomilionowe masy ludowe na
, 7.l>ny .z własnej Will,Y autorytet, .Id~-I rOllu, Że listrój opal'ty l1a. wyzysku
1"0Wnlcze koła ellIskopatu USIłUJą i przemocy g-arstki kapHlllistów i
P~zY p(łmocy bt'~J)odsta\Vl1ycll zarzu! obszuników nad narodem został 0tow I)od arlresem Rządu - wzbudzić halony bel,powmtllie. .ze nie dadzą

na samorządnej ofiarności kół katoH('klch i że tej .. CarHa.s " b~d7.ie udzielał wydatnej pomocy. ~zą.d, jak
"dadomo, odwołał &ię do szeroki{!h
!,ól ka,tł)łi(;kich~ do d~chowieństwa
I llZrskaJ YI' teJ sp'raw}e go:,ące poparCle tYSi~CY kapłanow, slOstr zakt}flllych i ,ś~iec~ich katolik~w., gotowych sluzvc dxlclu prawdZiweJ do
bro('zv, unośd.
Moina by przYPUsuzać. ze biskn
Pi' wobec ujawnionych faktów naduh'ć, w poo'lllciu oopow i ed7Aalnośei
m~ral!1·eJ· za tak cieżkie
zalliedban ia,
.
de.]lrawat!ję ludZii 1'0~dzielającydl do
l)ra "Oaritas" i nieobliczalne straty
funduS!Z-ów społee-znych. udz,iel".• )10parcia Wysił!,Oll1 Rzą,tlu dla napl'awienia zla • ..Te(l11akze większość Pl)iskopatu lamiast wziąć Ż,'wy udział
w usuwall>iu szkod.nU,ów i zapJ'<;wadzeniu ko.ntroli _
odnio\$'la Sie do.

I

p~ze?~\YI~~ ni~mu

nieufno~ć \~'śr{)ll si~ l!trzY,mać

~ I~rzą.c~ c~, Kola te przez SWOJC

W wyniku współzawodnictwa pra'
cv :pomiędzy poszczególnymi warszta
tarni reparacyjn~mi oraz warsztatowcami, Sl)ółdzielcze Ośrodki Maszy11owe województwa łódzkiego UkOllCZYly ju;i; całkowicie remonty maszyn
rolniczych. niezbędnych do przeprowadzenia akcji siewnej, a więc Irak,
torów, siewników oraz plugów wielo,
:;11 ibowych, Z maszyn tych korzyslać
b~dą w nadchodzącej wiosennej akcji
siewnei mało, i średniorolni chłopi.
Pierwszy na obszarze woj, lódzkie-

I

uicŁwie,

Dalsze miejsca zajęły Spółdzielcze
Maszynowe w gminie Dobra,
powiatu brze7.illskiego, lnlnlów, w po
wiecie wiE'.luński11l oraz IzabeUów, w
I powiecie sieradzkim.
Ośrodki

Maszyniści ze

wystlwie.ń

politycznych. Próby
represji politycznych
p~7.ez rea.kcyjną częśc hierarchii ko
śdl':lnej wobl'c ltCllciwych i patrio.tyC7Jlych kapłanów spotkają się z
nale7.ytym odl)Orent ze strony wfanz
państwowych i mas ludowych i do
prowadzą' jedynie do dalsz~go 0(10sobnienia kierowniczych sfer episko
patu, obracając się nieuchronltic
przeciwko ich wstecznym zamieneniom.

!zastosowania

Slotwiit

podejmują długofalowe współzawodnictwo
parowozu
w oszczędzaniu węgla

!{.ościelnej'
Il1ycl1

go zameldował o całkowitym Moń
czeniu i wykonaniu remontów ma,
szyn, Ośrodek Maszynowy w Górkach Małych, powiatu łódzkiego, kŁó,
rego kierownikiem jest kobieta, Julia
Klinka. Tym samym ośrodek ten za'
jął pierwsze miejsce we wspólzawod,

W

O(lpOWi~dzi na apel tow, l\'!ar'

parowozowe ze
Slolwi.n - podejmują
dhlqofalowe
'I'spółzawodnictwo w oszczędzaniu wę
qla, slosując najgorsze gatunki (mial,
grysik itp.),
.
Zobowiązanie polega na zaoszczę
dzaniu 28 proc. "Zużycia węgla w slosunku do normy - na przeslrzeni ro,
ku 1950 - co da oszczedncść 360 ton
węqla do kOJlca bież:, r"oku, Prócz te,
go zobowiązują się ulrzvma[: paro'
k iewki, trzy

Polityka niechęci i wrogości WItbec Państwa I,udowego może się za

drużyny

w stanie dobqtm, poclnos/ąc jego przE'bieg z 55,000 na 70.000 km
mię-clzy naprawami średnimi.
Maszyniści i pomocnicy: Bronisła.w'
Bak, Sta.nisław Piechota, Józef Adam·
cz~k, Adam Vv'achowicz, Jan Nas larcwicz i Włodzimierz Cekus wzywają
wszystkie drużyny parowozowe
Okręgu Łódzkiego do pod ięcia wspó!
zawodnictwa w tlzyskaniu jak l1ajwiększej oszczędności przy slosowaniu na.iqorszego gatunku węgla.

WÓ7.

Warty pokoju

kończyć tylko calko.,,'iiym niepowo
dzeniem.
Rzacl Sltwiercha z uznaniem, j.e
wrogie stanowisko kierowniczych

Kobiety czynem

kól episJ,opatu i nieodpowiedzialne

Nasza

uczczą

swe

święto

korespondf>l1tka z PZPB w nych przyrzeczel'l.. 26 TKACZEK Z OD

wy~tąpieni.a, pr:lcciw Polsce L~d,o: Rudzie donosi nam, że wiele tkaczek DZIAŁU II ZGŁOSIŁO SIĘ DO PELW~J s~JOt:vk;~Ją ,Sll~ z eoraz ~'Yl·3Zllle.1 i fk.acz"? zgla>:za tam swój udziiJ.ł w NIENIA
,,\VART
POKOJU"
W,
~re(lni,o~iecZ!le p,rz~-l' te·~o ,,!~kll Rządu, ~ nieprzdedlianą SZ~ ~:nechęcHI! l o(lpore,\U, ze s~rony l.lczcz0niu Międzynarorlowc~o Dnia DNIACH 6, 7 i 8,

wIII'.Je hIerarchii kos('lelne,), ZnlCSlO wrogos('lą, \V (OhwIlI. gdy Rząl1 przy pa,~lOty~zl1ego duc!l{ł~vlenstwa I sze 'I Kobiet, \V oddziale II 17 tkaczek po,
Komisja kobieca wraz z Kolem LI·w wif'lu kra.iach stąpił do lIsunięcia systemu krzyw- rolnrh I:zesz katolickIch, ,
stanowilo podnie~ć o kilka procent gi KobiE't przy Państwowej Centrali
t y_ I zanądzenia mektórych hi~lql- EnrO!)l'.
dZl'l\ia. lud7Ji hiednych i likwidarji
Rząd Jl'st Pl'z~konany, z~ p1'7.y ak wydajność swej pIodnkcjL Jak wyka Drzewnej ,.Paged" wezwała do wspól
/'IOW. usiłu.ią wllrowarlzić w błąd
W naJżyw(łłuiejszym interesie Pol nieprawQŚcL I,Wre się 1·07p\p.niły '" (,rwnym !>~pal'ClU rzesz ,wl~rz~c3'cb, zały dotychcuisowe obliczenia, pra- :rawodnictwa koło Ligi Kobiet prz'T
opinię publ!cz,?-ą i wykorzystać sp:;a ski Ludowej leiy jednoczenie ntilS l.,caritas'" episkopat rzu(',jI oskade przy wła~Ciw:vm 7rOzUlntenH1 1_ d~l- wie wszyscy pTzekroczvli znacznie Centralnym Zarządzie Przemysłu Dlie
wę IIzclraWlal11a !)rzez wladze pan- ludowyrh wokół wielkich zadań na- nie o likwidacji .,dobroczynności Kit szym rzynnl'X:O- poparCiu całego SWIIt~ swe zobowiazania, Na pierwsze miej, wiarskiego, Celem współzawodnictwa
stwowe stosunków' w ,.Caritas" ula szego gl.s)oda,c'Łego i kulturalnego ścioła", 'Valka ze złodziejshvem, ko lego lluchowlen~twa - d?prowadzl sc.e wysunęły się tkaczki: tow. tow, , będzie uzyskanie jak największego
s7.erzenia wśr{al wierząCYCh i du- hudownictwa, ·Racja, s.tanu Polsid rupcją i 7,.gniHzną moralną została o do ure~tllowallla ~stos.llnko. w
mlt.- Kolarska., klóra o~ia.. gnęła 119 proc., \ s.tanu licz.ebnego kół LK. uzu pelnieni.'1l
dlOWieJlstwa zamętu i zmyślonyell Ludowej wymaga lojalnego stosunlm g10~70l1a za "walkę pr1'l'.ciw Bogu i dzy ~ąnstwe,?l a KOŚ,cl.olem, ~:t p,od: Trojanowska - 118.5 proc" Rogut i ewidencji, zlikwidowanie spóżni,"ó,
wersji o I'zekomej "wojnie z religią również kleru katolickiego do puli- rcligi,j". za ,.wo,i!lll.' z l~ościołem"_ stawIe yl'lneJ wOln?SCI rel~?lJl1e.J.. I KWiiPisz, wykonujące swą bazę w wprowadzenie akcii oszczędnoscio
i :r. Kościolem", Równocześnie elli- tyl;;i Rza,du oraz poLęvienia i zwalOkazało si e, ŻP "Cal'ita~" nod kon ('ałko~dego 1l~llama ~acJl SI'(lllU ·1 l 'i' proc. S'ldząc po dotycbczasowych wej. \V dniu 8 marca okaże się, klóre
skopat nie I)CZestaje czynić wysil- czallia 7,bl'odnielCgo puc1ziemia - a- trolasPołec'Zlia bez nUlużrf: i mal- PolskI LudoweJ ora~ hlstoryc.znych :"'Y.nikC;ch, dzień, 8 marca będziemy kolo. najlepiej wypełniło warunki
ków ,<lia udaremnienia dzialalności gelltury imIleriaHsiycznych wrogów wf'l'sacji, bez i'ullzi używająCYcll do -zdolJyczy lu(111 polskl!!go,
SW1ęC1C w pOCZUCIU dobrz.e wypf'lIJlo- wspolzawoclnlctwa,
"Canias": nawołu,je do likwidacji Polski. Ra(·ja stanu Polski Ludowej bror·zynnoo'('j za Ilal'awan dla ciemIpj organlzac;ii 01"3Z w clalsz~-m dąg·u wymaga wycią.gllit:cia
wszystkieJl nych polityczu:vch maehinae.ii, nie
stosuje gr(}(lki brutaJlll'./{o nacisku, konsekwen(',ii z faktu Odzyskania mających nic wspi,lncgo z milosi~r
.I\"róźb i represji wouec liCZlll'cb ka- przez na.ród polski na zawsze swych dziem. że taka •. Cal'iias" )}rzestala
planów, I,Wrzy ofiarnie zgłosili swą Ziem Zal'llOrll1it·b. wymll/(a \\"i~c iik bs'ć elliskOllatowi l)otr'T.ebu,a,
w"·pól]1ratę ,'"
z,reorgallizowan~'(:h widacji sianu łyn1<'Ul owOśei w zaKiel"ownkze kola episkopatu unrz,\dach I od<1wllat'h zrzeszenia kl'esie administ.racji kościf'llll'j na' cbylil~' ~ie 0<1 wSl>ółdziałania z Rzą
ł
.,Ca:'~tay',_
_'
7.iemiatll Od~yskTaIlY~~, NIE 7.~!\J-lde;u, w.r~tąpiJy przcciw zarz~dz~OSUJą
,. ,'~sz.~:~tJ'~J to, J~OS~ !~amlO,n~ l1a~lu~ !lU.JE TO A~I NALF.ZYTEG.o z~t~ :niolll władzy )Ialls(wowe';. llsiłowaN oła O IS k'lei, M'ISII, .
!
v
7.'\\' aula ""a(lz~ k(lM Il'lneJ I ucwe .zU:UJENIA,
ANI POPARC[j\ Z1-,
'J'k" J 'ć C It"
ł
WO
skowei
kiego i że H-letni chłopiec jest pc..]religUuycJt (lia alu' ii I·Z'. to l)olltY(~ 1 STRO~Y El'ISKOl'ATV,
,y z I n II o,", Ił . ., a~ a' , a J~ mo~
,
b
' d
,.' I k·
d •
noletni i sam może decydować o
nej, ,,"\"o.c;il~j Państwu J'olskielllll i - Nie ma.jąc ilulnv~h nH~l'ytlll'Yl:Z- \tl'n lal.'t ~?"k(ll,."y!',jar dla ~k('JI I)ult \ W sprawie
ezprawnel eportacll po s lego zlecka 5\\'ym lo ie,
~pl'Z('eznc,j
~obl'c kOl1sd.w!'1l
skll'.,r~twanl'j IW1:I'('l\\ ko 1'0\
\V AR "".... Z i\ \V .<\ (l'"
'D) _
nr 1941 r . <k;~oo \" B"l'll'lll'e
' ] h ,-:{, illteresami Wil'n:ąt'ych llHh
.' . arB·umenI6'N
".
' t.YcznreJ'd
sue .u OWt'J.
.i1~,
vv
. ' - ·'·n
,<,
ob, BialkowsJ.;i M W związku z tym,' szef Polskiej
I (1!C OWll'nstwa, ,
'
.
tnIe realizowanej p~zez RZ!"ll ~ WIT'
"
'.
,
., ,:amo'nym 9 .. Jetnim dzieckiern pal- .kontakinw81 się ze wspOmn!óDym
i;;ji vVoj8kowej skIerował dn fran_ ~~obCt t~l'h f~ktow nalezy stWIE'r- dO:ll!1 ej dla \~'szys'l.;I('h po\J:Y!~1 wol
~\Ial~om)n~ J:S~. I>f~\:Slie~hllle,. ,kim Władysławem Strzeleci,irn z,,- wyże.i Niemcem, w celu zabnnia cu;:kich władz okupacyjnych not'.;
«zle <,o !1a~t~ilUJ(':
110~CI kllltu I pcakh'k rrhfJ,tllwb,
ze kapł~m" ktolzy ~go.~me ze i ,')piek0w"ła s'ę w Ki(~I11j:zech, \\'y- ch!o!)c[1 do kraju. ,Jednocześnie Pol- l)l·ot.estacyjną,
Rząd stoi niezllIiennie !la grUIl Jd~row,lljt"ze .kola ,e~lskopall1 .(·hwy- s:\':'m SUlUH'.I1łIHn. ,\łO~,I1ł,!'_sh glos I ',;,'e7.i,lna na robnlY rOGe:ina B":.1ł- <ka 'l\1i;;:.i:;t Wo,lsko"lva powiado!nila
W nocie tej Polska Mi'.ia WO,;;;kode IJo;:zanoW<łnia wolności re- ta,Ją s;t: Il~JharrlZ1(,.J absurcl:t!nlch ~,c~er<,"g(l. pr~te~lu ,,})I:,:('clukQ, ~a,dl~- . kJwsldch. kl("':.1 chłopca ll~:-llO\': la, wladze franc·w:kie o zamierzonej re wa. protestując przcci\v poslę!)ov!a
li,ll"ii i llraldlk reUgijn~'ch i tej po- zarZl1~?w~ ~a~_o~y. Rząd" zamlerZdł 7.yf'wm ," .,( arJta~ ! ,?oparh J11te.14 I p,") Z~kOlic7.eni1l '\ o.i!~y. E;at!;ow<::y patriacji, W odpow'ieclzi na to, wła- nit! wład'Z francuskich w slo$unku
stawy Pi'zc;;trzega z ralą SkCllllulat- .. rOl.blC K()~e:?I .} ,,, ustalIc 1I0WY r~l~ ty,,, ~ _R7..ą1lu, ,s~ot~ah, Sl~ ,- 'Te S.t~Ol'.Y powrocili do Po]'k:. a S'rzel°c~d po (he francuskie wysłały chłopca do do maloletniego obywatela polskienością, Katoliryzm, jako kult re li- rząllek reJ~g~łny , ,BuPo,t1sta\~rno!'r l 11 lel,to-ry ('11 hls),u!)OW z Kl~l,bll;ml lllle został na- razie u pcwnE'go N'<:)t'~ca Z"chodn:ch . Niemiec. llllJly\vu,iąc go Władysława Strzeleckiego - Bi"ł
gijn~' iest chroniony 1)J'zez prawo,
tych Oc..k~U'zen, ktor~. zllucrza,'ą clo r:,m,ilko, ~tlr~wyml repreSJan~l - by IV ;:ą'ktol"ze francll.'kim Berlina,
~we po.:dcpowanie t~'l11, że władze kowskiego. stwierdza ]1), in .. że:
Rząd dll,ży .nienlliennie, Jak to już WYWOl~. nl~. zanl~tu, biJ!' w O<lZY w n~Jmll1e.), ~I,le za nKrUSZenIe, k;a~oZa pośrednictwem kODSulatu piJI- pol;:kie chciały .. porwać·' Strzelec1) nigdy władze polskię. nie
niejcdn{jckrolnie oiiwiad('zano. do u- 7.cstawleum z faktycznym Pl>stępo- 1l0W rehgllnyrh, Czy ohowlązkow
uznały za peJnoletnie dzieci cmer
regUIOWallia siosunł,ów między PlUł waniem Rządu i ,jego sianowisIdem kalllańskidl, Te groiby i relll'esJe
llasŁoletni<'h, ani nie pl"lyznaly
stwem -a l\:ościołem, w duchu na,jle- w d?tycl.iczasowych pertraldaf".hwh h~'fy i są, \~'. dalszym (:j~gU sto~oWd-1
im })1'aw:l. i1eeydowania o S\Yym
pi~j IlO,i<:,t~'<:h interrsów ·I;;r~,ju i tro- z el}lskojH<!em,
,ne wyłączme z powollow pOlltyez••
•
losie,
ski o dobro ,jego obywateli,
..
kom in.Y'ch wobec
którzY nIe
2) nie chodzi tu o dziec·k o op·uRzącl, maiąc na \\'zglt;clzil' interes peten,di. p,aJ)ie'~a w s)!'a,wach relig.ii , ('hCil ,,:ystęllować 1l ambon ]!rzeci~'-'
'-" C"
.,
szczone. lecz o dziecko, którego
Państwa, ,jal, i coraz gOrt~tsze po- katolickieJ, RO\'I'"llOCZeSl1 l e Rząd nIe i ko Panstwu Ludowemu, którz~r nie
powrotu żąda rodzina, zna.j(llljąparcie dla. tej sprawy ze strony wi~ może - r~ecz :jasna,- zamyl.a~ ?-jc1t(:ą popie~'ać a\ltyl~l(lowej, i ~mtyra się w Polsce,
kszości
spolerzeństwa i wiekszosei CZII na fakt, ze pal1!i'two watyl,an- I pan.stwo\\-eJ gry polItyczneJ klerow
3) metody
zastosowane p1'.zI'7;
dl1chowiell~twa, nie s'lczędzii w~'sil skie nic lItrz~Tml1je 1l Polską żad- niczych kół episkollatu, pl'agl1ą naHELSINKI (pAP), - Po przeszło
W postępOWych kołach polityc'lwladze fra·l1cusl,ie, przypomjnają
ków. ażeuy doprowadzić na dro(lze ll;V<"h stosunków dYlllomat.l'czllYl'h, i tomiast brać udział w dobroczYlln~j : 5 miesiącach zakOlkzył się prowo- n~'cb stolicy Finlandii pOdl,reśla się
metody
hitlerowców.
którzy
bezpośredniCh rOZll'\ÓW z el)lskopa- natomiast piel~gnl1je uparde lakie działalności ,;Oaritas", Zrozumiałym ; kacyjny proces robotników z Kem:, że l)roces w Kerni })okazał maso~
przez deportację d'Zieei, usiłowali
tem do Ilo,rmaliza!'ji stosunków z stosunki z. garstką, oIJ}ac,auy('h przez jest, że ogro'm na wiekszość ducho- : których oskarżono o .. bunt"' i _"na- pracującym Finlandii prawdziwe 0je wynarodowić,
Iiościołem.
ob~e wyw1a(ly reakcJolllstow w~'stę l wieilSlwa, wobe!l real,cy,ino - poli-! ruszel11e .porządku s[Xlł~c::l1ego", Ze bl!('7.e wS'pólczesnego fiilskiego ,;wyWładze polskie katedol"vCZllie 0P6dstawą tego ze wszech miar po !HI~ą('):('h pod _ nazw~ "rzą(l!I lo~:: tycznych intencji episkopatu - oa- : 116 oskarzonych robotmko:v, ,sąd u- mlaru sprawieiUiwości" oraz ztle-, tępia.ią postenowanie ,~rladz fl'an~U
ządanego ijl"egulowania stosulll,ów dynsklego". ktol'e2"O llle uzn~Je dZJS !mówua. odczytania, z ambon niesły- I zn~ł za v"m:~y("h oglemd'Zl~scęC:u, z maskował fińskich przywódCÓW so- I sk'cb i podk~'eślaia że po't.,po v' tyJI,o zaniechanie
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Pesgmistgczng raport ONZ
Wzrasta bezrobocie-kurczy

jem zalł;aić pnwdę o
kataSJt.rofie. Znają ją
zresztą masy pracujące Majów kapi
talisty<.'Znych bezpośrednio dotknię
te W'.l4'aflltadąoYllll beD'Obociem, 0001- reucić ma barki pa..'istw od siebie użanleIQ się stCiPY życiowej
śwla.ta za[~iŻnionyc.h, I1Jwięks@jąc jesrz.-cze W
ten siPosób ich własne. trudności. Od
pracy. PeWillYlII1 wyra~m tej prawdy CZtuwają to dobrze Franeda, Wielka
jest opublikowane niedawno sprawOzdanie sekretariatu generalnego Brył.ania, W1~hy i inne kraje, k1óONZ o sytuacji gO\SlPoda.rczej śwIa
ta.
oję przemysłową na. eoru wlększ~
też
zbllżaijl\lCej się

Trudno

Aut orzy tego s'Pl'awO'Zdania, wbrew
temu, co obwieSllcza
osławiony
"Glos Ameryki" czy też londyń.sk~e
BBC, mUSliC'1i na podstawje opubllkowanych danych statystyc:z.nych
przy7A1ać, że lcl'YzyS w świecie kaopi·
talistY<''Wlym l>oglębia się. Produkcja
\V1Szędzle ulega kurcrzemu. wllA'asta
armia bezrobotnych. Spad~k produ
kcji dla je się 2aoUi\Vażyć w tak podstawowych gałęiacb wytwm-zania,
jak w pmemyslach: hlltn~ym, nal
towym.
węg.lowym.
chemi{)Ml"Jll,
włó1demd.ezym. w przemyśle budowy 1JI.lIl!l1Zyn itd.

cały świat

I

SUKCESY KOLEJARZY
BUŁGARSKICH

przepaści

produkcja

I

I

przyjaciół
ty albańskie zbierają pódpisy pod "Ii
sty pokoju", w których dają wyn '
głębokiej nienawiści do anglosaski'podżegaczy wojennych i ich sate!.
tów i wyrażają zdecydowaną wo'
obrony pokoju.
WSPA~IAŁY ROZWÓJ RUCHU

WSPÓŁZAWODNICTWA PRACY

NA WĘGRZECH
BUDAPESZT. - Na Węgrzech r07
począł
się ogólnokrajowy kongl'c:
przodownU;;ów pracy. W drugim dniu
obrad zabrał 9105 wicepremier Ma-'
tyas Rakosi, który stwierdził, że WSpil
niały rozwój ruchu ws{>ółzilwodnictwlI
pracy na Węgrzech onarnął jui
wszystkie dziedzil~'y budownictwa. 50cjaUstycznego. Mowca wyraził Sl{~ z
u:tnan~eB1 o węgierskich
przodownikach pracy. których metody, pomysly racjonalizatorskie i nowatorskie
znalazły szerokie zastosowanie w
przemy'śle i rolnictwie. VIi'icepremier
Rakosi zaapelował o dalszy rozwój
nowych i wyższych form współzawo
dnictwa pracy oraz o wzmożl:!nie czuj
ności wobec przejawów wrogiej działalności wroga klasowego i agentów
imperializmu anglosaskiego.

Kandydac·I sta'1 Inowsk·I go bIokU
11
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SprawO!Ulaorue podkil:'eśla.
Jedną
z przyczyn spadk.u produ:kcJi w Europie Zachodniej jest 7Jmniejszanie
się ekspot'ltlll tyc.h krajów, cierpIą
cych w siWyoh stosunkach hand'loW zamieszczonym na lama~h
wych ze Stanami Zjodrl'oCzonYll11'iJ na "Prawdy" artykule wstępnym pt.
cią.gły deficyt dł)lla;rowy
Zawiodły
,.Gł()sujemy na kandydatów stausiłowania tych krajów ograniczenia swych eaik.u,);)Ów w Stanach' Zje-o lIinowskiego bloku komunistów ~
dnoczonych i pOjprawy tym Sjposc~ bezpartyjnych" czytamy:
bem swego bilansu handl1owego. Na
Kamparua wyborcza w naszym
łmona wraz z pnyjęeiem manhal- kraju toczy się w atmosferze pow
lowskied pomocy obllOŻIl jest zbyt
ciasna. i tr'udJno już dziś uwolnić się s74llchnego entuzjazmu polityczne
z pęt amerryk.ańskoiej zalleilroścl W go i entuzjazmu ,plUloCy. Kom(1niS
rezuilltacie deficyt dlOllarow.y Wiel- ci i bezpartyjni dali wyraz wyjąt-
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i bezp
- artYlnyc

~t~l~!:= s~O:::ł~:n;(}r::~: komunisł-ów
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ONZ contra
•• Gios Ameryki"

U naszvch

SOFIA. - Bułgarscy maszyniści ko
lejowi Genczew i Pangarow, korzystając z bogatych doświadczeń koleiarzy radzieckich, osiągnęli wspania-.
Je sukcesy w prowadzeniu cll~~kich
4
składów pociągów towarowych.
się
Stosując metody kolejarzy radzie ckich maszynista Genczew prowadził
kiej BTY~n:i.i z~ ok.r~ .!plerwsrzych I Inaczej jestwZSRRi krajach pocill:!J towarowy z ładunkiem 801 ton
Zaciskająca się obroża
tylko. dZIewięcIU .. m'i~lęCY r. 1~49
demokracji ludowe;
zamiast przewidzianych planem 535
marshallowska
wynoSI 1'350 mLllooow
doiarow,
ton. Za jego przykładem młody maNa 1\Il€ tej sytuacdi w krajach ka- szynista Pangarow prowadził na odS)"tuaoja goSIPodarcza, jak SltJwier- F:rancji - 410 mi1n. dola['ów, Hopi~listycznych jakże wymowrne są
d·za sprawozdanie sekretariatu ONZ land:id - 391 miiln. dolarów iltd,
cinktt od Dymitrowgradl1 do Plovdiv
jpOgalI'Sza się również w t. zw. k<raZależność tę w prllykry SlPOsób stałe oSiągnięcia gospodarcze w kra pociąg z ładunkiem 995 ton zamiast
jach,
uwolnionych
już
od
kapitalijach lZacofamych - będących żer\)- od:c~uła k'l asa robotnicrza w krajach.
100 ton, przewidzianych planem.
w.iskiem amerykańskich hien lmpe- nałażących do t. rLlW. blokru sZltel'lin- stów. Nie tr.nają .z,jaWiska kJryzysu PRZED KONGRESEM OBRONCOW
T1alliistycmycih - \V AmerrY(:e Polu- gowego. Wymuszona !przez amery- ani Związek Radziecki, ani kraje de
POKOJU W ALBANII
dru.owe~ i Srtldkowe,i, P.o.łudnioweJ kańskich kaJpitaliSltów na ,iesieni u- mokracji lud6'\vej, które W'!o,'OCZ~y
TIRA.NA. -'- W całej Albanii trwaAzji, Afryce iid. Jest to zrozumia- biegłego roku dewa'l uacja Lunta i na drogę do soC'jallizmu.
Sjprawom.anie sekretariatu ONZ ją intensywne przygotowanja do ogól
łe - kraje te, w coraz większym walut rz: nim zwlązanY<lh, wydatnie
stopniu u~aleŻiI1iane od amerykall- wpłynęła na w7JOO5!t koszłów umy.- musi stflwierdCl:ić, że w tym samym nokrajowego Kongresu Obrońców Po
ski ch monopol~1ów, !podobnie rae- mania i spadek realnej warrlości czasie, ~edy w świecie kapita:lis<ty- koju. Robotnicy albańskich zakładów
sz.tą jak i IDraje Europy Zachodniej, płac. WlZl'o-sły zna=ie celllY artyku- czn.ym sytuaoja gospodaTcza \lastra- przemysłowych uczczą to doniosłe w
wydarzekOlI'Zystające z "dobrodziejstw" pla-' łów pr.zemys.!owych i ro}nych, co- szająco się pogarsza, w ZwiązltU Ba życiu narodu albańskiego
nu Marsha1la, ponoszą ~utld ra.bun jak stwieroza sprawozdanie - przy t;!2:I.ooldm i 'kT'a,Jach deJnGk,rac~ ludo nie nowymi sukcesami produkcyjnykloweJ gospoda.r'ki ka;piilałi:stycznej. czyniło się do mmiejsrlen:ia konsum- wej Wy'StępuJe ustawiczny powazny mi, wzrostem wydajności pracy i powzrost produikoji 1 d9brobytu. (sk,) lepszeniem jakości produkcji. KobieOczywiście, kap1JtailliśC'l. amerykail- eji.
scy cięriar kryzysu S!!:arają się prze- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kapitalizm zbliża sie ku'
Róooorodne SIP.rzec!ZDości, coa:az
bardziej i!'larastające w !poszczególnych pańs,twach kapitą1is,tycznych i
w łonie całego świata kajpita!listyczI'lego, są źródłem wciąż pogłębl.adą
oog;o się tam kryzysu. Qpa;nować te
go kryzysu me są w stanie żadne u
s'iłowarna
!Ze strony kapitf:a,l:i:styc.znyoh .połiltykÓIW i ekonomisItów - !Z
nieodpan."tą konieCfłJl1OŚcią, zgowe rz
prawami marks'is.towskiej ekonomti
poHityc-znej" kraje te nieuchronnie
przyblIżaJą się do SIlaa.ju pnepaści,
CM'3IZ błiższe są. drn.ia. powszeclm~
kaltaskofy gospodarczej.

~~

~------------------------------------------ ~~~

k()wcj jednGmyślności przy wysu
waniu },andydatów do Rady Najw'yiszej ZSRR i obecnie przygoto
wują się do glosowania na swych
wspólnych kandydatów - naj!tliJ
szych synów j córki wielkiego na
rodu radzieckiego. Okręgowe ko
misje wyboreze zakończyły rejefotrację kandydatów na deputuwa
nych do Rady Najwyższej ZSRR.
Rozpoczyna się nowy etap kampa
nii wyhorczej: agitacja na kandydatów stalinowskiego bloku komu
nist6w i bezpartyjnych.

PIERWSZ"
WIEI'KI
START
I..
I..J

Ol'ganizacje partyjne mają bogate doświadczenie w dzlałal:'iO~ci
propagandowo-agitacyjnej wśród
wyborców. W okresie kampanii
wyborczej w:zrQSła arnlia agitatorów. W masowej pracy agitacyjnej bierze żywy udział aktyw par
tyjny. Do szeregów agitatorów
zgłosiła się znaczna część intelłgen
cji radzieckiej.
Wyrażona przez wO<hia i nauczy
oiela. towarzysza Stalina, zgoda
na kandydowanie do Rady Najwyższej ZSRR ze stalinowsldego
okręgu wybo:rczego Moskwy wywołała wśr6d wszystkich radziec-

Kryzys ogarnia
kajpita
kich ludzi pracy olbrzymi entuz11Sitycmy i nie OS2'JCZędz.a i Stanów
jlł2llll. Każdy wyborca m6wi ze
~iednoczooycb, które skułkł ~ryzywzruszenO.eDlt ~akt 110 rmszczyt li
su ooclmwają ba.rcho dotklLwie. Wy
,
szczęście glosować Dla wielkiego
sltarczy SJtwierdzić, że spadek produ
Złe
łl
Stalina. W przedsiębiorstwach 0kcji staili w yniósł tam na przeS<trzeni ostatniego kwartału 1949 r. 18
W zbllibjąc.ych ~ siewach wio- sterstwa Ro~a i !RJe:form Roi- wy a Ol'8'anizacje !paftylłne, by ,Jak kręgu stalinowskiego z dnia na
proc. W iPoo'óW'nan~u!L kwartałem po sennych wemnle ućbia-ł ponad 500 nych jl.l~ ll'eaJ~ tę uchwałę w te- naliHYbele(j dokonać napra.w. Nale- dz~ń rozszerza się wsJ,)6łzawod
przednim. Ilość bezrobotnych w t ym sp6łdzielni produkcyjnych. Od do- ren~, lecz terminowe wykonanie ży przy tym dokładnie irozwaiyć, tO nictwo socjalistyczne ku uczczeniu
i.ak reklamowalllym kraju "prosperi- bTego zaplallowania i od przygoto- pnea; nich swoich obOW'iąa;ków jest można samemu łlalJ'l'3<wić na. mIej- wybor6w. Załogi fabryczne odpo.
ty" wzrosła w r oku ubiegłym aż o. wania w porę wmyI!tldeh robót o- za.pomą.tkowa.niem pracy, w której sen, jakiie napra.wy muszą być do- wd!adają Da odezwę KC WKP(b)
94,5 proc., ilość pół'bezrobotnych raz temninowego :ich wykonania za.. powinny wziąć udział organizacje konane z pomocą mechanika u; SOM nowymi osiągnięciami w I pracy,
o 111 procent. Podobnie jest i w in leżą w powam(!lj mierze plony, Ja- nasrz~ Pal'ltii. 2'.ISL oraz Samopomoc czy POM. jall:ie zaś maszyny na.leiy rzed
in
k'
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Uclnvala K~itełln Ekonomlf,lZDe- Nieład& bowiem ~ada.nie stoi pr1.:ed czasem 'nawet dDbra rada, udzielo- P anu pro u cYJnego.
,
stwierdlza s:prawoooarue, s,padek P1'o.
dJuitC'ji staiJ.i \V c.ał:wn świecie ka!pilta go Bady M1alsłirów ws:k~ała ter- Si!Jółdzielcz(Jjc.ią prodlllroy~ną.
na w p,orę, lnOli:e wybawić spółd2'iel
Rozpoczęły się opacnie spotka-o
Usw'c znym w tym s'a mym ok!resie min, do ktt}rego nlialy byc 7JQ'kO'{liDo 28 lJUtego mial być spraw-cmo- nię z kłopotu. uchll'.onl.C llł od stra- nią kąnqydatów z , wyp.or;am1.. Na
czasu .asią~ą:t 12 proc. Ws-zęd'Uie też czone }JIl"Z6dwstępne ' tplace. ja.k opra ny stan gotewości :maszyn il"oInj- ty i marrnotr<\ws'Dwa.
spotkaniach tych robotnICY, kołwzrastało bezrobocie - \V Australii cowanie planów siewnyoo i spł'aw- ~c.h li. traktorów do pot1ljęeia. pnOrganizacja iPalltwp.a. musi pomóc choźnicy i przedstawiciele intelizwiększyło się ono. dwukrotnie, w dzenie gotowości ka;ktorów. maszyn Cy. Do tego dJn.!.a naJl€iŻało ;,Jbadać atil'onomO'\\oi
i pnewodniczącemu genc)i fwygłaS2:ają przemówienia,
Belgji i Niemczech Zachodnich prze i SJ)orzętu posiada.nego przez sp6ł- ws~el1de braki i IPOtrze.by naprliw, spółdzielni. przelronać (~onków, ze agitując na rzecz stalinowskiego
sa;łiJ (twa ra:zy. we F.ra.n.cji 2,6 razy, dzioInie.
le~ troski o ich dails~e wykonanie klllidy z IIJlcIl powipien uma~ przyInstruktomy depal'ltamootu Pall- nie motna pozostawić tY'l~o dor.adc?, j~ty lPla.,o za swój. bo od t.ego zaJe- b16ku komun~tów
bezp~rtyjw .TlliPoolt 1,6 -rallY, w S7J\Va.,i carii 3,2
ra.zv. w Holandii 1,5 razy. w F-inla.n s.twowych Ośrodków Ma6!Lynowych lub .p~ewodnkzacemu sp6.Łdzleln: . r ~r, czy bedzie Ptl"acowal chętnie, a nych. Spotkarua kandydatow z
dU'4,2 ra'ŁY.
I i spółdzielni pl'odukcyj~)ycl1 M iru- Pomóc im winien Komitet PowjatD- wiadomo, -ze praca. wyko.nana ehęt- I wyborcami przeistaczają się w ma
llie i 'Zf> 7Jl'ozllmienieDl zawsze je!>t nifestacje bezgranicznego oddania
wyda.jn!eJs'l,a.
całego narodu dla pa,r tii - Lenina
Dobrze ?'Pracow.ai1~ i uchwalony - Stalin,a; spotkania te świadczą,
I plan Slewow pOC'ląga :08 sóbą ~~ że naród popiera jednomyślnie
trzt~br,
up.rlLCltWania l llchwa.lenta,
.,
.
..
__
podZiału ,( Jury, norm, dnló.wki obra kaudyda~ow bloku kOm\U11stow II.
.
Kto zwyciężył w wyborach bry~ szeuia budownictwa mieSZk,aniowe'-j SklCgD mgdy me była w Angln 1>0- cbunkvwej. W wykonanh1 t{1gi) za- bezpartYJnych,
tyjskich? Odpowiedź nie jest łatwa. go, rozszerzenia systemu ubezpie- pularna. Jak bar(lzo to anł.ypokojo dania. pOlnOl:e d,ora.dca fachowy, lec~
Czyż. moźna bowiem uważać za zwy czeń społecznycb j oświaty. W c:iĄ~ we
stanowisko rządu brytyjskillgD główny cię.iar obowiązku spada tu
cięzcę
w wyborach, Partię P.racy. gu pięCiU lat rządów labourzyśei zaważyło na szali wyborów ŚWiatl I na p'l'zewodmL'zą<>ego spółd:e!ollli i
która dysponuje większością kilku l'oztrwonili kapitał zaufania wybor C'zy fakt, że wszyscy obserwatorzy organi.za('j(~ pa.rtY.iną.
mandatów w pOrÓWnalllU z wi~k- ców, Program nacjonalizacji okazR·f ,,,"Yborów _br~~y.jskic~ przy~nają Je- I Od narad nad iil1i(''\ovl.ą. obl'acbun:;zośc1ą przeszło 160 mandatów, ja- się farsą· Wla.~eicielom upaiistwo- dno.m:v ś1me , IZ ~wlęI\szeme stauu kawą i od po-d:t1ału pracy .,..,. zimie
l,ie zdobyła w wyborach pięć lat te wionych kopaln i innycb przedslę- })osladania partii konserwatystOw trzeba nrze~śc do stosowania. pedzia.
mu?
biorstw wypłacono, odszkodowania jest przede wszystJdm. wynjj(~:,ll lu i !]ni.ówld w cnls.j(' wiosennych
W dniu wczorajszym obradowało
Wybory przyniosły Partii Pracy większe od wartosci przejmowa- I podstę_pnCgD przcmów!e~ua Churc~n robut, które należy wykon:!c dO-!Plenum Wojewódzkiej Rad~' Narodotkliwa porażkę. Dlatego też na- nych obiektów. a dyrektorów kapi" I la, ~tory w przNltlZI~n wyb~row khdnic i w najltrótszyrn c'tasie. dowej na swoim kolejnym 44 potychmiast po ogłoszeniu wyników talistyczuych pOl'lóstawiono tlalej !la gloslł l'zek?,mo praglllf.nie dO.lścla 8piild-zielllia moie bowiem i powin- siedzeniu. Na wstępie, poza porząd
wyborów prasa brytyjska wszy5t- ich stą.nowifSkllC~. Program budo'w- do. poro2;Ulmen'la z,e ZWlązkieł~l
lepiej gOfi!lO!larowRć, ,niż j~'ll'e~yn Idem dziennym, ,""płynęła interpela
kich odcieni rozpoczęła spelmlację llictwa mieszkam owego nie zost:vl wy dZIecIdm.
czy cWu1J. A to 'l.l1a.CZy. ze spol!l.nel- cja w sprawie destrukcyjnej działal
na. temat mQźliwosći rozpisąllI~ no- konany nawet w połowie. Program
Rozgoryczeniu
mas brytyjskich, nia :t:UiI~c.le jale najwięcej zial'lla je- ności b. Zarządu Diecezialnego łódz
wyob wyborów lub utwDrzenia rz.ą ubezpieczeń społecznyeh olit.atnio manewrom Churchilla ' i skuteczme rluv.l1t~ - odm!:lnoweg?, że gtararm!e kiego .,Caritas". Ponieważ członek
du koalicyjnego.
zostal pono.wnie .ograniczony. W Z/t- przeprowadzanej mobilizacji
koHu I wyczssci to ~arn~. ~,e zaprawi ~e tego
Zarządu. radny ks. kanonik
Jak dosIZło du tego, że rząd labou kresie oŚwla.ty Jednym cZ~'nem, rzą na. w czym wielką rolę odegrał p.t'zełl. szko(1~lIkanll. ze. ;>rz~'gotuJe Nowicki, dotąd nie oczyścił się z
l'zystows1..'i utracił tak wiele mal1- du premiera A1tlee było ogramc.ze- Ider anglikaJl:.lki i katolicki, p'artia S1ę <lo walln ,'l.I' szko<llllk,llnl. \y 0- ciążących na nim. jako członku Zaóatów? Główna przyczyna tkwi w nie subwencji na dożywianie dZieci konserwatystów zawdzięcza zdoby kr~le wS<!hodow i W'l.1'o.stu ro~l!n.
rzadu zarzutów, zebrani _ wychotym. że polityka Pal·tIi Pracy zawio w szkołach.
cie dnżej ilości mandatów utmcoDużo .ir.;t ]Jl:ac. na k t6L'e dzielą si~ dząc z !Założenia. że c.złonkiem 'Rady
dla nadzieję wyborców. W 1945 1'0
Całkowicie zawiódł też nadzieje nych w 1945 r .
roboty siewne 'li polu, nie spos ób Narodowej może być tylko człoku naród angielski dał przytłaczaJą narodu ~r~t!jskieg~ rząd. łabom'~y
Kampania wybDrcza w W. Bry ta- ich w y l!C7..}'l-. Lecz każr!:>. z nich wiek nieskazitelny __ ~iduCzyli go
cą przewagę laboul'zystom ufając, stDwski JeslI chodzi o ?Ol1tykę za- nii w pDrównaniu do Innych wylJo winna byt· przydzielona odPQwiet1- z grona radnych Wojewodzkiej Raże wypelnią oni głoszony w czasie graniczną· PDlityka Partii Pracy, ~o rów w tym kraju .p rzeszht m\ ogl.f nim luUzJoru i dla kaule.i musi być dy Narodowej,
wyborów program, a więc zrealizu- łityka ,systematyc~ne!o :zaDstrz~ma dość apatycznie. Było tO' nastęJI- uchwalona dnl6wka &bl'a.chun!towa..
Czołowym
punktem
porządku
Ją poIityltę pokojową. przeprowadzą s~?sunkow _ze. ZWiązkiem. Ra.dzlec- stwem przemilczania przez dwie Ta oStatnia. sprawa jest na.jtl' U UlIiiej dziennego obrad było spP.wozdani e
naejonaUzację podstawowych pr.z,", klm i kraJamI demo~acjl ludowej llaj",iększe partie: labolll':l:ystów l sm, gUyi: dużo p·r ac. które w indy·· ob. wojewody Szymanka z działalm.ysł6w, zmniejszą budźet wojsko- ?raz POdPD~ządk?w.ama W. Br:vta~ii konsł'.rWll.tystów najważniejszych za wid,l talnym gOSiPOda:.rstw!e wykoT.a ności Łódzkiego Urzędu Wojewódzwy.
pncprowadzą
program
lIlteresom
ameJ.'ykallgadnień.. I.Niet brak . .było l głosów,
ie
bsa~
g,OSj'Pedll'l'Z'jW
s}Jól!llzielniin.'fYJ.e
___
______
_ _ _ _zmęk____
_ _ _ _łm:pUla.h'rm'U
_______
____
.'
j
yc wv
(onaltyc l Pl"ZC'L
51 y mn e,l wy kieg'o i podległych
.. . mu agend
" w r.
kons~rwa.ys om ,niC _ za e:r.y byna - kw-a1ifiltoWRl1C lub ludzi słabszych, 1949. Sprawozdame, aczkol~lek me
•
mnieJ na z~yt wlel~un umniejsza: Np. w ~ndywitlualllym gcsJ)od,'ll'- dało pe.łnego obrazu. dZIałalnoścI
niu ma~datow Par hi Pracy, gd!z stwje sam gosp.oUII.r.z czyści i zapra- ~os~Czegolłlych Wydz!a~Ów WS~Il.Zu
w okresie nadohodząc~cb ~rudnosc~ I will. ział'uo, Jtwz w spóidzie~ni JJrac~ ~e~ ze prac,~ Urzę.dtl WOJ~wódzl?ego
gospodarczych wygodmej Jest kap! tę może w:r!l.ona(' rulad:. d1.leWCn'la .,e~t
pOlownamu z ubIegłymi latalist.om brytyj.skim ~vysługi~ać się lub c.hłopak.
..
t~mi lepsza, szczególnie \V dziedzilabourzystowskImi IDl11istl'llml.
me poprawy bytu komunalnego luPJ·ze~T.·odniCi:ą cy 1 organie.3c;a p'H dzi' pracy. W o.bszel'ne.J· dyskusJ'i
Towarzysz Stalin mówił, Ii~ rządy t yjna muszą w1t:C' baC'JlYć oy gtaT:",
prawicowych socjalistów potrzebne tra,dyo'jIlY i ('1'1:, to nit'\lrndul'c.'jny nad sprawozdaniem, radni podnieśli
są kapitałOWi jaJtO parawan w okre podz,iał pl'ac)' nie zO'.ltal prn'l~[I'si(}- .;zcrcg momen t ów żywotnych VI tesach lciedy ucisl(anie i wyzyskiwll- I1Y żyw/.uu z inuywldualnrgo gosV(I l'c:1ie - niezuwszc w sl)osób dosta~
nie mas b~z pal'aWIllIlU sprawia mu d:u'Siwn do ;;1.l{,ltl'l.i:0111i.
tecznie szeroki i
vlyczerpujący
truIDlości, jest dlań n ip.wygod:n e ł
Dniilwka tJbfl.H'hunł,ow\t nit' mn:i:c przedstawiony przez prelegenta,
nielwrzysLue.
sit: o.piCH\{o na staryn.l !)(Id7..iall) praW dyskul'ji z całym naciskiem
Zbyt wcześllill )est jes7.c.ze. na pe! OJ. {)(.ra~{,1! !WlnOŻI' 1J[)ra'~' owai- 00- podkreślono wagę rozpoczynającej
ną. ocenę wyborowo Ale JUZ w teJ ~"Y !)(l'dt:llll IH'ac:v i dniówkI;. JCI''l. si ę kam):lanii siE'wnej, mającej szcze
chwili można z całą IleWI10§c!ą I {Jl"'.!"kl}na{o czlm\!(ó\Ov, by wyrzekli gó1ne znaczenie w 1'. b.. w pierwstwierdzić, że główna. nauka WYbO-! się swolch' sta~'yd{ vrzyzwytzajeń i szyn-! roku realizacji Planu 6-1etnie
rów brytyjskich wskazuje na to, iż uznali luszl1o<;f l ('el()owośó podzhilu go. Dyskutanci podnieśli również
rcakcyjna
polityka
prowadzoB3 pracy winna {}rzedc W1i.Zystkim or- szereg spraw związanych z orgamprzez partie socjaldemokratyczne gawacja partyjna.
zac.ią i rozwojem spółdzielń produk
musi prowa.dzić do utraty wpływów
Od umiejętnej pracy 67.1onk6w cyjnych w województwie łódzkim.
tych partii w sz"rokich masach pJ'a \iPllt"ti'i zależy w tym wypadku bar..
W dalszym ciągu obrad. naczelnik
cujących.
Mówią o tym wyniki wo wiele. Komitety nowia~owe -l tow. Przesmycki
przedstawił plan
polityki upra.wianej przez "socjalis ozło.nk6w pa.rilii w 8półd%ielnbcb 0- pl'acy Okręgowego Urzędu Zatrut6w" krąjów zaohodnio _ . eoropej- ezeJtudą więc poIWari;ne i cdpOl1rie- dnienia na rok 1950. Urząd kładzie
skieh. Potwierdza k ~ w7OO- .d'iittlue _a.nła.
nacisk na szkolenie zawodowe sZC!I!e
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PRODUKCJA NOWEGO GATUNKU
PI.YI' GRAMOFONOWYCH
W CZECHOSŁOWACJI
PRAGA. - Czechosłowacki przemysł gramofonowy prowadzi badania
nad możliwościami zastosowania nowego materiału r1astyczllego do proclukcji płyt gramofonowych. Nowe
plytv wykonane będa ca.łkowicie .z
surowców krajowych i ważyć będą
ziliedwie 80 gramów w prze c iwień
stwie do płyt dotychczasowy ch, które ważyły 190 gramów. Nagranie pły
ty z obydwu stron zajmie zaledwie
.. - 5 ·minut.
W najbliższym czasie czecltosło
wacki przemysł gramofonowy wyśle
do Cilin powazny tranSport nowych
patefonów elektrycznych oraz płyt.
USPRAWNIEl'łIE KOMUNIKACJI
POCZTOWEJ W CHINACH
PEKIN. - Wraz z szybką odbudową chińskich dróg komunikacyjnych
rozwija swą działalność poczta chiń
ska, która osiągnie wkrótce pO'Ziom
przedwojenny. Cały kraj potlzielony
jest na 6 rejonów pocztowych. We
wszystltich miastach i miasteczkach
czynne są urzędy pocztowe f telegraficzne. Korespondencja zagraniczna
kiecow~na jest· na Hong-Kong', a pacz
ta do Związku Radzieckiego i kra.iów
demokracji' ludowej przewożona jest
koleją transsyberyjską. Jak oświad
czył wiceminister poczt, telegrafu' i
telefonów - Wang Czeng, w Moskwie podpisana została niedawno umowa pocztowa i telegraficzna mIę
dzy Chińską Republiką ludową i
Związkiem Radzieckim.
OLBRZYMIE POWODZENIE FJLMOW
RADZIECKICH W RUMUNII
BUKARESZT. _ Filmy radzieckie
cieszą się w Rumunii olbrzymim powodzeniem. W roku 1949 na ekranach kin l"Ullnuń-sklc'h wyświetlo.no
187 filmów radzieckich, które obejl'zało łącznie 52.000.000 widzów. Podczas festiwa1u filmów radzieckich.,
który odbył się w kOIku roku ub., w
44 miastach rumuńskich wyświetlano czołowe filmy rad~ieckie, jak :
"Młoda Gwardia", .,Spotkanie nad
Łabą", "Bitwa Stalingradzka" i wiele
innych.
Filmy radzieckie spotkały się również z uznaniem wśród ludll0ści w;i.ej.
sklej.
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ni a, pozostających jeszcze pod oplłe
!tą społeczną, osób zdolnych do pra
cy. Wzmożone będzie poradnictwo
zawodowe, co zapewni pracującym
rnaJ.ezienie zajęcia na oo!p0'\v:iednil1l
dla nich zawodzie. Na terenie całego województwa rozszerzony zos-ea
nie ti':akxe~ robót inwestycyjnych,
P
d
..,.'
t dr' _
ona ~o ?l •. ąO Za ru_ :llem~. pr;e
p~owadzl. pr0l;>agR?dę w. sp~awIe ak
CJl, pr~esled~e~czeJ na Zlerr:1e Zacha
dme l włascl"~,,:e?o
prz;vgotowa11la
liadr do l'?ZWIJagcego SIę przemy·
s u w powIatach,
Zgodnie z porządkiem dnia, na
plenum Rady pl'zed~.tawiono pl:m
obrotu towarowego i sieci handlu
detalic!lnego na rok 1950. W planie
poruszono kw'estię skupu artyku~
łów ro111iczych.
Na plenulIn Wojewódzkiej Rady
przyjęto również sprawozdanie rachunkowe z wylconania
budżetu
Wojewódzkiego Zwiążku Samoną
dowego za 1'01, 1949.
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Andersen Hexo
na

Wę~rzech

BUDAPESZT (PAP). -- W siedzibie Towar:zys·twa Łączno·ści Kulturalnej e. Zagranicą odbyła się kDl1
ferencja praso,v8 na cześć znakomitego pisarza dUl1skiego Martina
A,n dersena Nexo. bawiącego obecnie na Węgrzech.
Ip;i~ląc
się
z prrzedsta:wicielam~
prasy węgi€rskiej i zagJ,'aniez~ej
swymi Wlrażemam.i z iPobytu na W~
gI'IZeCh, Andersen Nexo wyraził
swój podrmw dla wSJl)aniałego dzieła
odbudowy Węgier.
OdiPOiWiadając na PY"tama <hiennikamzy, Nexo nakreśli,} ponury 0b:r;lz wSPółezesnej Danii. ujęt~ w
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Dak ll\:l dwor6ec po odbiór. Jakież bY-j
nasze zdziwienie, kiedy na. liście
translJortowym zobaczylismy rubry.
'kę; "Od staCji do stacji", w której
wyk6łigrafowaoo' "od Łódź Cboj·
ny do ł,ódź - Karolew" , d data nadanio !!pned dwóch tygodm. Spolrzeliśm.v na zawiadomi
le... z Katowic.
Na pianie miasta Łodzi stwierdzllimy. ;re odłcCjłość Fabl'yki Pap.v do
>dworca Łódż - ChOIny jest faklł sa"Da, Jak l do D:dszych zakładów. Za·

osią""'ęła odpo\Vk>d~ ,... re ,Vl"f>OrIłlUll'3.~rl'..V1flffiYI~ ._~'Z:\I~ tywy, kt61"a byr"by pomoc.\ dla z.li''i'''''' aibi, bawient\ llkhH~ ~r,a._i"~, ,:\te ~ Itbe k'!.viUuwunia b'tltkó.... i niedocit.ł'gnięl5,
~
1'al~IftI::i1~J,.~" 1,)'Ck spraw dla astlr1lWlłle-I1'i;l J1i:aC~' ('()(hiennd.

~łll5l1l,..

'EI

'J

"ą

i,.,.,
Za
''''2

~I'a

m1\:>\"i'~

l'>o,lne

I

p'l:'h~ ll<)r~';H! władlW
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1,:-~b!'Un vybo),ć'zYl'h.

nie Ukłarl,"1Hl planów !pNICy cUa po,'7,czególnych oddnkow. Na zebraniu
podda;no kry.tyce pracę rady 7.akł(1do
we,i,
nie umiejącej :wrglmizo'\v"ać
współzawodnictwa pracy,
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OW'llt~"'6 ~wy I.
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Pl'OdUI,t:YJll~'C~
~ sl,a7.,\'wll:H<J. IUI potn;ehnę u,. pra.W1ue
Jl1Q. lll'a(~y <!1?lału ~<HliPah~1.etll~. T(}\va'
l'ZYIf'ze kłauh lHl<ĆISk na \wa1;1 \'V ~'i\ko
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. 'd l .
l eD.1~l f ~ og'teznym. J~4.\ "om()('~noHC
UiliH~}'0IlI~ pomocy. agłtaOOt'Om l ot~
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w głowie, Samot'hody, benzyna pi·
sma i odpowiedzi, kolej, wagony, wę
~iel. maszynistki i długie IJsty kole·
jowe .. , a tymczasem moina było naJ'
7.",yczajniej zawiadomić nas teieio·
ulcmie. a odebralibyśmy ładunu wła
~llymi wozami i 'W ciągu kilkll godzin, Pewien towarzysz. widząc nasze
blade 2 oburzenia twarze powiedzial!
A rIO, to pr7.ecie ballljt' święi.V 'Biurok I1dCV",
hllcjan )gnaczak
k.orespoudent fabrycll1 v
z PZPj(; ł,ódź.-Potualłi{;

'"
czesarek

~ "",br~1Ili.u W~700ł1f~:1\:V1m p{Jd<na\lo-' Komitet Dzielllico\\ '\" llte ducenił
\lfC"r or}{'.mil;,'ll:j~ pn~ .'iłiSi;;1 k~
Z:\ j tej ~prawy, ni" IH'ZYI\\~ojł .wbi... 4%~
!,(lId1łch W'~UW;g • Kan':l.hzuoj- teczn:ie uchwał 111 Pl ... nmu i wskazall
Zakłady nasze, PZPJG Md~·Połud
n~cll \\' ooim <>7.;y\'\;iml<.',i d}',,;,kt,ll'.jl ('złon B, O. KC, "kutkiem c".ego wybory
kowie p':.I1tn m4wiłi () braku współ' do władz pllTt.yjnych cŁ'<:howała ezę nie. prowadzą 118 swym terenie szero
praq' mię:1JZY e",a<ż.ekntywą, L·ad~ za- sto żywiołowość:, Czł<>nkowie Komite ko 'zakrojone prace inwestycyjne. W
klado-w~~ i dy~rekt':ją. Wy'kaz,ywali., 0e tu i instJ:uktorzy w niedostllteczny związku z tym,
od wielu miesięcy
d~\71"l>k~.ra gospoda:rowała p<> staremu, spo:iób wska.:~ywIlJi na konieczność
składamy zapotrzebowania na mate\ n lot> >-doc(\uinł~ ".ił kla~y I'obotnicr.d. vyhierania do władz p:ortyjnych kol nj" p1.'''~e.i'a'via1a urillt€',re:lowania spra biet pl'acujacych ota?, pl'zed9lawieieli dały budowlane do Centrali Handlo( wą tl\)!jniesi\>t'li~ kwalifi'kacji r()b~t· młoollieży •
weJ l'vfaterial.ów Budowlanych '" Ka~ !liku\\" W zak łada'("h nie prOWMZ()nO
W
ki
towicach. Do tej pory wSl:ystko było
I.:;zkolerua zaw{){lowe~o, nie urządzanQ
nios .
narad te<.~nie-lnyeh. ;l.t1i wytwórczych.
by dp,l,l:zy przl'bit'g wyborów do we v,:orowym porządku. zamawiar:e
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Biurokracego

ło

-dną cal'OŚ{:, hara ~twoJTt.ylaby podst:a
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polskiej produkcji

Od pewnego czasu w pl'zr:myśle 11'auzie techniczne,i załogi dlliału pto
dawal się dotkli- uukcji Zjed1!0czenia. Dzię~i .temu już
Wle odczuwac brak grzebieni do Cl.C· od kIlku dm Zakłady Włoklen Łyko
sarek. Wobec tego, że grzebiEI!ie te I ych z.a!1l}ati'ywane są systematyczdotychczas wytwarzano wyłacznie za me w ~en brakl1j}!~;V ::rtykuL .
'.
!1'raniCll przemysł nasz stan'ął rzed
Na.lezy podl~l:esl~c, ze do. ~,ną!p1!ęc
., . ., ,.
.
P
tyeh przyczymh SIę w dl1zeJ mierze
komceznoscu~ sprowa.dzama zza gra.- robotnicy i techn:icy Zakładu Produk
nicy brakUjących g'rzebieni, lub też cyjlleg'o
naszego Zjednoczenia w
przystąpienia lla własnę rękę do ich świdniCY, którzy dzięki swej <mergij
produkcji.
Pragnąc
zaoszcz<;!dzić i zapałowi pokonali wszelkie trudno'
Pa11stwu dewiz oraz uniezależnić ści techniczne przy produkcji tego
nasz przemysł od dostaw zagranicz- nowego artykułu.
wła<lz p~~rtyjnych odbył si" w matenały budowlana
otrzymywali- nych, postanowiliśmy zająć się sami
J. D.
myśl wskazań III Plenum KC PZPR,' śmy ~gul1lrnie i szybko.
wytwarzaniem potrzebnych grZebieni.
korespondent fabl~czn~
Komitet Dzielllico\\'y ulUsi wykazać
Dvpieio w dniu 14 lutego Centrala Decyzja ta zapadła na wspólnej naze Zjednoczenia P A i TT
najdalej idącą porilOc o~'gal1izaejoll1 Handle \;a t.1at. Bud. w Katowicach
O
óc
partrjn;\o"11l. Trz€'ba p ll1
zrozumieć
n 3S2.,
. , .....
"
.
.
zdobyła Sif~ na islotnie ni.ebywale poQrzv."3ce"oł
, .. o t 'gamzacJolU,
ze
od p(j'wle.
({zial11oł/ za w~'ból' kierownictwa 1)i!1' sunięcie, hij;lc 'Wszystkie dotychcza.
.'
tyjucg-o ;;pada na \\'~zt$.t.ldch {~1lQJ1' sqwe rekord~ "osi':czędnoiici". Otóż
Ostatnio odbyło się '1\" naFl?-)'ch za'kła otrzymali premie Fra.llciszek :a~h.
ków. C \YlA.r.n c , WY" duchiwani .. ź',vclor"J CEltltlll- 'Z~"'l'~donu'łil n~s ze' "'~~.~ a.onh p:r,PW Nr l I'ozd',"lie na·""'·o'd I'r'ancl'n~"k OwcZn~ek l' U'l·,,·ll' ,·nnyn.h,
",ÓW i wnikliwe pr7.edyskutowanil> i(,h
'u
.... u
u.
"'~V"'"
"'6'~"
",.
n, •
~.
bęlkie rękojmią, że ZOStll.uą 'wybrani wiuna papa na pokrycie dachów ~'(). pi"J\i~!l,llydl.
zwycit2COtli
IV etapu
Po wręczaniu nagród odczyta.ni):&
llajJeosi to vur:trsz~ -Wyblanie dużej stała wysłana przez ł.ródzką Fabr1'kc:; wspó'1za.wodnictwa. pracy.
lit;ty, nflldesłane do na\>2'iyeh robotni
e,,;ę:>c.l nowych członków egzeKutyw Papy <h:.ogą kolejową i jest do ode·.
'tV tlw.lni llie1·w"l.ą n:ogrooę otrzy kó\V - pismo robotników zakładów
wynlaga od Komitetu Dzieluicoweg'o
,
..
. "_
.
' ~',
. '
.. ,
t,
,_ brama, na stUCJI rozłądowczej Ło'dź
mali tka(;oc - Maria.n Król i 8ta.nis Dm, F. Dzierży1iSkiego w MOskwie
liWrocl'.llUl uwagi na ~r. ~ę O\\lł.r:?;y
•
I
u l"
. . CH""'B
"zY. nie muJ!)cych jeszcze dob",,;ad. Karo,ew. uy lsmy puwm., ze
tV>:
W ław sasi!!:, drugą Roman ~ficha.lik, ora70 robotników zakładów dziewia.r
czenia. org'a<l\.izacyjlleg'o, wy:maga opie tym zawiadoruieuiu popełniła omyłkę trzech! a;:y"kail~ Kazimierz Wieczorek Skich "Gera." w Berlinie.
..
l0...• _i_u_d_Zl_'e_l_atll_·a-.;p;..o_n_l_o_c.;.'_w_'k_i_e1_·"_\_V_a_ll_iu....;l_c_o_d_o_fa_b_(..:y.;;.!k_i...;.))_a.:..p~y.;.._u_d_a_l_is_'m.....;y_s_ię.;...;j_ed_._;i._s_t_a._n_is_ł_:\w
__G_r_lIo_b_a_1:_e_k_.__W_.;;p_f_zp._,(_iz_o_l_ni
11000tniey radzieccy
nie"1ll1\l!;cy
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1'Ita<l'M1nie prltygo,j.""yw.tno.
rzą
Nl1tom.ia~t iló pl':Ilygotowane ; : e b t ' a - ,

"ia i :lł~ uj~te 3:pl:a.wo~d:1hia. vply
uęły ujemnie na. tuk clysku3ji. "" wi",~
np lĄ1l %e!JI'Ą11i:u:h wyt)\}l'Czych <IN 01'ganizl!cjach partyjnych przy :-l'zpitalu

w~ókien łyko,wych
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.
,zanla

os.

zczę
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składali w nich załodze naszej :fabl')'
ki !Życzenia. da.ls2'i;ch sukcesów w dzi~

le bUdowania. socjalizmu, ora.z wyra"Z'l
('li pragnienia na.wią.zania ścisłeJ' W>\l.l&i
pracy na odeinlm pl'odukc ·jnym.
A. Wegnerowicz
z PZPW Nr 1.

ginel{Qlogiczn.o~poloinh;?Yll1, ;1,' .sol~
Jak donosi nam lcorespolldent ~ lZObo~iązall. Pr:z.ą?~i będą dąży~
91 proce~t wyprzędU, 8,'73 protov;n1
1 PSS (sklepy) zabi'ru!) PZPB Nr. G, tow. Donder, prządł"l zm.l1lcjsZe1113 1lOBCl odpadków l pod cent odpadItow.
Przędzalnia B _
glos W dys'kas:ji bardzo nie'wielu to- tych zakładów podjęły zakrojoną niesienia procentu wyprzędu.
139,91 procent wyprzędu, 9,43 proł
\,at·z.ygzy, nie byłQ ln"Ytyki ani gamo na szeroką ~ka1ę akcję oszc'Zędzania,
W chwl1i obecnej przędzalnia Ił; cent odpadków.
ZObOWiązania
kr~·tyki.W eal,ladzie A kombinatu, 58 prząDYSlKUtłja nie uja.wniła 1lt'O&ki 'O <lal ,dek i obc!ągaczek na :lumoprząśnipracowników technicznych
caCh
Ilo\vov.rybl"anych
(zmiana I) \Vez
MPB
ty,iny(·h.
,wały do WSpółZHwodniclwa w dzieIr...
k
dzinie oszczędno~ci 53 prządki i ob
Pracownicy techniczni MPB ood·
K ryty k a I samo-..:",ty a ciągaczl,! ze zmiany II zakładll B.
jęli współzawodnictwo () uSP1'a~1lIe
o'bpM.rując dta:rakW.r oraz p1'ilQ~
p
dl .
lł
B
nie robót, przeprowadzanych \II' 1"0b;ug dyskusji i sprawozdanill
rzą {1 z za < adu
przyjęły wet.
żakal'dowe
upłynnienie
poszczególnych sQkrotal'zy
można Wilnie i z dniem 34 lutego ptzys1'ą''"t
ku l.lieżącym. Zobowiązali' si~ on}
atwi,)'f(l;r;i'::, 7;(' c.hoć tOWUn.YSllO kor;,;y phno do ,";spóŁzawodniciwa.
Obie
Przędzn.lu.i!t P;;PB Nt' 4 nie posiada I O'<l d[l.wll(~ podano w spisie koniecznych rozwijać współzawodnictwo, po<.luostllją j!1Ż z t>l'ęta krytyki i ólunlokt}"- stl'ony zobowiązały się:
wyrabiać I'z:1tni. Ni(l ma 1;\1 rówu'leż a.ostatccz- do upłyu.iC1yit~ remanentów. Nikt jed. :::ić wydajnof.1:, otaczać opieką racjo
t"ld to iednak na o""'t włada;" mm niedoprzęd całkowicie aż do pró'Ż- neJ' ilości sza.fel· do ulmlll aDi wie uak
i zat 00
...
•
d J
.,,
....
nych szpul. zmnie.jszyć ilość zwit
•
., ~
. '
o to.'
.1~ n (l
r !Zezy, a~
llrzy nalizatorów i ruch nowatorski. Je.
......
~"'11IU =słłku
~v.ak()\V do nJllt. Zrl'szttJ, ni() b)'ło by 'I'~cszv'- usuni'1 n i
t~eh
111·f'potl·~nb_
W n['e o~tate"'-"m
..
,,"UJ
"IN..
"'l'co' ,,, .""'Z"" s~ybsze pr7,ykrę'canie .• nie
J.!"
lO
\j
,.v"
,
~"dnocześnie
t
'li
ak'
Ć
jl)C Sli~ nin\ w spoSGb nieśmiały i bo" .... >0« h
nawet gdzie ich -m"tawić, ponieważ nych "IDMZYU• .A 8&13. · doskonale nadu.
pos anOWi
zonczy
j:::i:liwy. Nie operują. kcm'k:rebnymi rzucać zWitków końców luedop:rzEl- bl'llk mitt;jRlllI.. Dlatego też w p~dzll.l wałaby się na. szatn.ię. :t nawet mo~na plan roczny na dzień 7 listopada,
faoktami ani ~wi<'ika.ml.
du lla podłogę, oszczędzać i l1te nIsz ni co dzięń mQżna. ujrzeć taki ohm.- by tu urz4dzi(: 1'6wllież umywaJ.n,ię. to jest w 33 rllcznicę RewolUCji Paz
Zabiera.jąey głos w dyst~"Usji ~a ma czyć cewek, racjon.,.fuie używać na- ~~k:.na. {Y~aeh stoją h~lty, leżą chust
Może by W1ięo odpowiednie czynniki dziernikowej.
ło d0f3ą.ollkiwa:1i silł i.ródcł pOipełnia.- l'zędzia pracy, wrk~rzys~wac eko.- ki, :p.a. oo1ana.eh zaś Wl!;\Zą, zakurzone, Miutoresowaly si" t... ....raw~ fu przy.
'l1ow. Wada.w PrzYb~'WSkł
nych
hlędó.w.
Nie
wy&'tare.zy
słusz.nie
nQ~czrue
,wszelkIe
artykuły
POlfiO:
ubrudzone
palt.a.
.•
""" -r
'f:
Komisja Techniczna MPB wzywa
ter tl'an.sfm:matol'ó,w wralZ z cał~
A prooci<li; jel'lt tutaj jedna sala.. już e~n1ły Sl~ do tego, aby prz'ł dki "Ba PPB Zjednoczenie
Łódzkie do
swą ~illP'iII pOSttanowJ.ł w przeciągu łtryty'kowa<!, trz~oo :taa:-aze.m. II'Zl.aleźć, ,crncze, by.c. wz.oretl?- p~nktuaInO:łCl'
'.od, S lM s~ją.ae. bezuliJytceznie. :M:iesz wełnianej OZlW;ót'ki'" tt2l]'Skały; ~ie wsp6łzawodnictwa W ptzedtermmo
riJku pod4\łeś6 wykOltłanie ba p~cz.ynę w..yty.kaJyeh 'błędÓ'W~ dla, w r~zpoc!lęCiU l konczE!ruu pracy.
~_"kMecja lcłl"rur.~ści.
~ ~ ~ OO~ _
• • .~ ~ żaka;rdowe,. 8'W'<lia. szatnilll i GD)~
\1t\lłD . . .no. . . . mallo IIOOzneao.
ak~ cIo2OQ··~euI.
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.. om'IopoUci bUrZuazyjnl, najemni agenci anglo-amerykańskie1'0
imllel'ializmu, c~sto usiłują
przemyrać
swe zgniłe teorie pod
maslill internacjonalizmu, Szczególną gorliWO Ści ą pod
tym \-vzg l ędem
odznacza j ą s ię }Jrawicowi socjaliści;
zwykli on i po w oł yw ać s i ę na " Manifes t Komun istyczny", \V k tór ym
powiedz iano. że w w a runkach kapi ta lizmu r obotn ic;,>, n ie ma j ą ojczyzny. Z wlaśchvą. sobie perftllią
}l&lUijają przy tym milczeniem
zawarle w ,,:'\'Ianifc~cie KomunistyC2n~'Ill"
wsliazania. o liDnieczności
walki reWOlucyjnej proletariaiu w
('eln ohalenia kapitalizmu, t<lce gIoszące. że klasa robotnicza
nie bę
dzie m&gła oluzepnąć, zahartować
się, ukształtować, jeżeli nie bl)!1zie
"narodowa" tzn. jeśli nie bt:llzie
walczyć przede wszystkim J)l'2eciwko własnt>.i burżuazji narodowej,
Proletariatowi z gruntu obcy jest
" 'Slelki nihilizm narodowy w przedwicńoiwie do burżualiji,
która w
wYl)adlm, gd~' wchodzi w rachub~ je';
własna kicszeit. nie cofa się przed
z(Lradą interesów narodowych, Tocząc walką przeciwko burżuazyjne
mu nacjonalizmowi, walkę o socjalistyczny internacjonalizm, klasa ro
botnicza walc'zy jednocześnie i prze
de "szyslldm }Jrzeciw własnej burżuazji narodowej, '" walce tej proleta,riaŁowi nie są obojętne ani losy ",Iasnego I,raju, ani też 105Y innrr'h lua.iów,
Marks i Engels II cZl'l i, że nie mo7e być wolny naród uciskający inne naroiły, To wskazanie zalożycieli
i twórców soc,iali7mu naukowego
b~'ło 1,awsze drcgowska2em dla internacjonalitltów proletariackiCh.

. . . :rauka Lenina-Stalina
..
O internacjonalizmie
P roletariackim

s.
................................................................................................
,...
TITIłREN«O

Internacjonalirun proletariacki nie
ma n ic " . . spólnego 'z narodowym nlhiJI izmem, IZ kosmopol it yzmem. InLemacjonali'ZOl proletariacki oznac'Za miłość do wlasnego narodu ł po
szanowanie praw innych narodów.
Dlatego też li podstaw internaejonali'lDlll proletariacldego leży uznanie praw wszystkich narodólV zarówno wielkich jak i malych dD swobo(lnego rozwoju narodowego, do bu!1owania wlasnej państwowości i kultury, do zadzier.ignięda
wię7ów przyjaźni i współ!ll'acy z Dla
sami pracu ,lącymi inn~'ch narodów,
w interesach wspólnej walki o socjaJi1im.
"\,ładza radziecka, będ~a prawdziwym wyrazicielem i obrońrą idei
internacjonalizmu, doprowadziła do
tego, ir nie lJozosłalo ani śladu z Te
żimu wyzysku, urisku narodowego
i dyskrymina,{'jl narodowe.i llldów
ZSRR, Władza radziecka przyznała
każdenlU .D<Hodowi prawo swob&dnego rozwoju. Wszystkie narooy

ma.nie 1 wzmocnienie naJpt:wniejszej ostoi - walki wy~"oleńc,zej
całego międzynarDdowego
pt'oletariatu.
W wo jnie It ci~ mi ę-];cam i fa 3zys to\'vskimi na.ród radzlec-kl (lał dowod~' wie!kiej
ofiarności i bohaterstwa w obronie wDlności i niezawisłości swej ojczyzn3'. Ale ludzie
radzieccy walcx~'li równie boh.lteI'sko o wolność i niezawislość innych
narooów, To wlaśnie naród radziecki ocalił cy\viliza.c,ię
europejską
przed niebezpieczellst1'O'rm pogromu
fa"zystowskiego. Ani jeden lIczciwy
człowieli na. świecie nie wą'-", że
bez Związku Radz.ieckieę-o 7,wycięs~.wo ~ad fJl5~y~mem ,byloby niemoż
~I~'~' ze b:Z Z,~RR nte ~)yło~y ,kraJOW ,llemo~,r~cJI ludowe.~ an! f~ Oll~lI
antYlml?erlal~sty~:n-!'go, .z,e nIe 15tma
Ia~:r nle~a~\',lslo"c' 1',Ta,low El~l'OP:V
,\ !'('hodmeJ l Połud\1lowo - W!Schod
niej,
Tym tei tłumacz)' się fakt. że W
WYUi1ill wojnv 7naczllie wzrosła
~wiąz.kll ~ad~i~ckicgo. ~ą, ('zlon!\~mi wit:ż klasy Tob'otnicze,i ZSRR z kla- I
Jedne,J, '~'I~lkleJ .bratnIeJ, Todz'~Y· I.a robotnicza innv<:b I,rajów, Cieiar
JednoczesnIe ludZie radZieccy Zy- , .
.
' , "
wią szar'unek dla wszystl'ich. innyc.h ~a~u~:~OWY, znar'zc,?le ~\\' I,ą7.ku, }<a:
narol1ów świaia, Te specyficlIna ce- (tzl~('n.lego, na a~ellle m . e~lzynaIn"()
r'hę rałlzil'cliie,i polityki w sprawie WCJ l:,oc1Dl?<tv . I(~/l~, WY7.sZ~: ,szr:le,,'S,
,lo'zef b,.el" l'ia din.b, ę sooa,J, Jzmuk "',k, ro. cz:_1
na ro(lo\,'cJ'
•
- l lanl'ale okro."lił
",
d.
Stalin w llrzemówieniu, wygłoszo- . zereg ~t(m ~dI 1,:a,JOw, ,raJ~"
nym dnia 7 kwielnia 1948 r, na 1)r'1.Y ~?krac) i, IU(lo\~' eJ, z k~n~Y:l1I ł~Czą
jeciu wydanym na C'leść fińskiej ::SRR .~"tsłe Więzy J}rz~'lazlll I wzadelegacji l'..:ądowcj.
JemneJ pomo('y,
"Wielu nie wierz~' - oświa<lKai.d,' uśydadomion v
c złowiek
{'.zyl Towarl'.'Sz Stalin - w mO:l- pr acy, w k aż.dej części Ś W' a . a, r ozJ-,
!iwośi' istnienia. stostmków rów- m'e d os!w na1 E', Ż" wzmocnienie l
nouprawni~lIi:l ml~d/Y wielkimi rozwój ustro.tu socjaJistycweł'O w
t małymi narodami. ale my, lu- ZSRR s-t.an&wi l'I:\(ojmir ~\'yci~ldd
dz.ie radzieccy uważamy, że ta- walki przechd;:o !'eakcji i uci"ko\\i
Ide sl~lInhi mogą. 1 po" InJ1Y imperialistycznemu we w;sz~,!tkloh
istnirć, Ludzie radzieccy uważa- kTajarll. 010 dl3ezego partie komują. że ka7,dy naród - w'S!7.yslko nistyczne uważają
za ' jedno :te
jedno wielki C'LY mały - pusia- swych na.jw8I;'niejs-.lych zadań wyda swe sZC'lególne cechy jako~cio <.'howanie mas pracują.cych w duwe, swą specyftke, klóra jf'ołt je'- chll miłości <lo ZSRR _ OJCZYZmu w~'łącznie wlaściwa i której NY WSZYSTKICH LUDZI I·RACY.
nie mają in.ne narouy, Ceclty te
l
sianowi" wkład każdeD'O narado Zdrajcy internac;ona izmu
" "
d& skarbnicy ś~iatowe.i Iwllury,
proletariackiego staczają
u:mrwłnia,m I '\\Zboga{'ają tę kulsię do obozu wroga
tut'(~. '" tym sen~ie wS'J'ntkie na
ak iekol w lt'k ()d ;; t .. "~t\Vo od ma rk
rody,
zarówno malI', Jak l 'wipI.,.""
,
sii'fo \V~ k o _ le ninllw,; k :""j zasady
kit', są w jednakowej l!ytuac·.Ii i
iadaJ'ą
równe
znaczenie".
i
n
te
rnacjo
n
al
i
~
tyo;!.Il
ej, jakieko]· ....-:ek
pos
d ~"]
.
d . .
.> ad
o c... yeme o n Je] OZ<llaCZII. z.. r t:
Związek Radziecki
sprawy proletarla~u, zdradę sprawy
, "
' l'
W' d
...... r ~~~J'
_ O.Jczyzną SWJato,,'ego
sO<'Ja Izmu.
la orno, "e "u zu_,., •
no _ l1aejonallstye7,na klika Tito, zer
proletariatu
wawszy wic;ź z ZSUR i krajami delasa r()b~lnictLa 7..8RR, cały na'
'k
t
mokracji Imlowej,7.<lradziła tym 83-ród rad.zleC~l, &nsekwen ny 0l k'
brońca idei internacjonaljltmu pro- mym internacjonalizm proletar a.c i
b
i
wkrocz~'la
na.
drogę
faS'lyzmu,
Na·
'
letarlackiego, uwaza S1) ra wę
u- cjonaliści i sz&winiści, nikczemni
dowructwa socjaJiwlU I kDmunlzmu z<lrajcY 7; kliki Tito, są, najmita.ml
we własnym kraju za. część wsp61- Wall Street. Z ieh winy Jug'osławia
ne.! sprawy światowego proletaria- przeisloczyła się w pionka imperiatu .
'anglo
I
'k'
listów
- all1er~' (an~
'IC h ,
Walcząe o honor, wolność l n1ezawlsłość swej Ojc'LyZłlY, ludzie raOból: demokracji i pokoju, ze
dzieccy walczą tym samym o utrzy- Zwią.zkiem Radzieckim na. c.zele

I

przec.iW'&tawill nA wskrOlł reakcyjnej, kosmopolitycznej Idei ~u
światowego"
pod egidą. USA, Ideę
rÓwDoupra.wnienla. narodów l wweronności państwowe.j, ideę Jednoeiel
klasy robotniczt'j, jedności wUy5tkich ladzi pracy w walce pneclwko
imperia.li21mowi, w walce o wolność l niezawisłość narodów, zarów
no wielkich jak i małych.
7Alemaskowanle
antynarodowej,
reakcy,jnej istoty burżuazyjnego kosmopDlity:nnu oru jego odmiany na{'jonaIinnu, niepne-jednana. z nlmi wałka jest ,...lUlaniem wszy5łkich
ludzi pracy, milują.cych swój kra.j i
walczących
o pokój, demokrację i
socjali1JlD,

Ucxe~nic:r

wyeiecr.kl

'Lwią'lkowf'óW

polskich przed

Pa.łacem

Zimow)'m

w Leningradzie.

Ludzie nomgch Niemiec
W altel~ Ulhl'iicllt
wicepremier

I

'I

rzqdu

Niemiec kiej Republiki Demokrałycznei
(Od spedalnego korespondenta .. Głosu")

;\Iajl) C lat piętna ście, ma1" 'Valter
naleily już do Związku )llouzic ż y R o
boŁnicz ej w Lipsku, a w cztery lata
,
'd '
poźniej WI rouny
go \V sz el'eg-<lC h
SPD, J e5t czeladni kiem stola1'.';kim ,
ale nie zaniedbuje 'nauki i pog'lębia
ją na kursach ekonomii polit~'c znej,
studiując ró,,-nQcześnie z zapałem
"Kapitał" : UarkltR i pochlalliającd z ie
la" ~ zakre~u ekonomii, która to
dziedzina interesuje go najb~rdziej,

U b 'I
.
.,
W ro,;:u lfl~:1
l r! ( 1t Jest JU?<
tzloOl kiem K. C, K. p, D., ZllŚ \Y pięć
l<lt pÓ;l.ni r j zoslaje z r amienia Pariii POSIt'll do •Reichs tagu. r r zez <,a 1y cza trwania republ iki ,,'eimar.
sk iej 'Clbricht zajmuje s ię ż;v wo spra.
wami gospodarcz ymi, wal c r.ąc z mie:, zczańskimi, silnie w • Tiemczech s;akorzenionymi poglądami w dziedzinie
Lagadnień ekonomi~znsch,

Z chwilą objęcia władzy przez HitI'ra
_ Wa' lter TTILrl'cht
mU'l'
zeJ's'c'
Głód wiedzy i poznania. świata. ()- "
u "
~
roku 1916 Lenin pisał, :le
celem socjalizmu jest nIe
1'37; lll<hi każe Ulbrichtowi
wędro- do podziemia, Próbuje przez pewien
tylko zlil,whlowanie rozprotszl;:owa.5 pl'2U Europę: zwiedza <Al ech 0- eus przebyw&~ nielegalnie w Berłi.
wania lud'bkoŚCi na male pań!!łowaeję, Austrię, Włochy, Szwajca- nie, ale w prasie hitlerowskiej poja.
litwa, 'lIlilnvillowanie wS.lcikiego
, B l'
l H 1 d'
dz'·'·'
h 'h j
separatyzmu
narodowego,
nie
nil, e glf~
o au lę, a wszę le wlaJą SIę na plerwszye SULonac
etylko zbliiellie międ.LY narodami,
Walter Ulbricht. Nazwisko dobru ma dobl'2e otwarte oczy, które po- go fotografie ż nIIpis~m "kto widział
lecz równiei ZeSI)ohmie , ię ich
znane w (ród niellliecl-iej klasy 1'0- 'trafi, wiele dostrzec i ujawnić praw tego człowieka, niech zawiadomi Ge"b
, ,
> ,
'~ La >'v
nń ",
w jedną całość'. Jt>dna.l<:it>, aby 0botnIczeJ naZWlS 'o ktore w ruch 1 dl!
sią.gnąć ten cd nah-iy dąiyć do
. ' . K",
'
•
Niebez.pieczeństwo je~t zbyt wiel:wyzwolel1i;~ uti.~nionych naroantyfa.s,z~' stow ~kml zJoonato " 50bl\!
Skomplikowane st05unki lIpołeczne
dów, do ullloiliwicnia rOl,woj\l
w. pełm za słu zollą po,pularnosc, Sku świata kapitalist ycznego staj, się kie, 'wi ęc na polecenie Biura Politycz
' t WO\\ OSl'l
' , I k LI l '
, !lego Partii, Ulbricht opuszcza Niem
J
l ch wasnej
Ilans
pIOna t warz o W.TaZlS t ych l'ysac ll , dl a Ulb'
nc hta otwartą k' Slęgą;
wie
tury. Pl'olt'iariat winiŁ' n walczyć
b 'dk
niewielka charakterystyczna 1'0 ,' '1, jui., co znaczy kapitał i wyzysk, p<r C)', Lata wojny spędza w Związku Ra
o wolność p~litY('I,uego oderwa,
wzrost średni i niemal zawsze
trafi również lIdemaskować zdrajców dzieckim, gdzie bierze czynny udział
nia się ltolonii i wyodrt;lmlenla
,
l
b'
sip narodów, liriskally(,h protez
c' emnego ko 0111 u rRl1Je - oto ze- klasy robotniczej - niemiecką socjal w akcji pro.plIgandowej pod Stalin.,
,
państwa impel'iaJislyczne, H,'z ta
wnętrzne cechy obeenego
'Wlcepre- cemoln'ację, która poparła całkow'i- gradem i na froncie białoruskim.
kieJ walki nlemo-i.liwe jest zl1omicra rządu Niemie<.'kiej Demokn- eie i bez :tastrzeień Wilhelma II vr
Po wyzwoleniu Berlina - Walter
bycie za ufania, . niemożliwa soliru,c~
klaso~
'
a
m'!pdzv
robntnltycznej Uepubliki, Odznacza. się nie- czuie !}ierwszej ,,'ojny światowej,
Ulbricht zjawia się J powrotem w
darn ~
.,
""
v
kami naroou uciskającego i uciposp-olitą inteligencją i rc>zlE.'głą w i e ,
"
,
stolicy Tiemiec, organizuje pierwsLY
dza, "~.\"Iaszcza
~,
O'Aupńdar' , U, lbrtch,t w l,ata,ch
,plen,:vs,zeJ wOjny
skanego.
A więc niemoźl i wy
"
,, "pl'a"'ac}!
_
..
e."" v
d
samorz/td miejski i pierwsze wolne
jest proletariacki internacj&na.czych: to on właśnie był inicjatorem IS'Inato,,:eJ znaJ uJe Się w,Tod ,sparta...
związki zawodowe,
planu dW'1.1letniego,
ku!owcow - zry,,"a ostateczule z 50!izm. "Podobnie - pisał Lenin
- jak ludzkość może zlikwido.
cjal-szowinistyczną SPD i bierze u'W zrozumieniu konieczności współT
'wać istnienie klas jedynie potx
t
dZI't SJę
' Ja
'k',O \dZiał w założeniu Komunislrcznej pracy w5zysŁk;ch
'
"a lt er Ulb'
n,c lluro
sił antyfa~zysto\Ypr.lez pnejściowy ol,res dyktak
b
d
tury klasy uciśnionej, podobnie
syn u'awca, l, tory ~' ł zarazem z:.a Partii Niemiec, stając się wkrótce skich i demokratycznych, na pierwrównież lud?Jkość może osiągną,ć
laczem partii socjaldemokratycznej. jednym z jej czołowych działaczy. szej konferencji KPD w r . 1945 pt·o~euchronne z~~~~ ~ę naro-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.po~je on utwone~e w3pMnego fro4

W

I

J

O

K

jedną calość

dów
jedynie
poprze" wpl'2ejściowy okres
całkowiif,eg& wy?MTolenla. wszystkich
narodów uciśnionych......
RMwijaj~ te genia.lne myśli LeIIlna, ToW'anysz Stalin wykazał, że

~~%~r~~et!~1e ~~~~~i~~rt~z:.a~::

wet po obaleniu ~wiatowego imperiali=u.

TEAT
Artyści Łódzkiego

DLA MAS

Teatru Nowego o swych zamierzeniach i o sobie

wspólną walkę

tu i
o umocnienie de,..
mohatycznego porządku w KieInczech,
Nie ma takich reform ' gospoda~dycq ani spolec~ych w N iemczech

\Yschodnich, w którrch przeprowadzeniu Ulbricht nie In'alby udziału.
Odtwórca roli Jarka w "Brygadzie szlifierza iłeIorma rolna, wywlaszczenie wIaKarhana" - Kazimierz Dejmek, mówi z zapalem:
:kicieli koncernów,
wywłaszczenie
40,000 widzów w Łodzi obejrzało "Brygadę". zbrodniarzy "II'ojenn~'ch i aktywnrch
Będziemy dążyć, aby obejrzalo ją, 100.000. Bę- hitlerowców, a nade wszystko rozdziemy więc ją grali jeszcze przez kilka tygodni, . d l ' P
J
bu owa z po ecema
artii edności
a potem wystawimy nową sztukę o życiu robo "
toików, tym razem - górni!tów, mianowicie ":ocjalis tycznej aparatu administl'a.
"Makara Dubrawę" Korniejczuka,
cyjnego i państwowego, oto etapy
Najważniejsze w tej chwili dla nas - to jego n~eznIordowanej działalności na
ustawiczna. nauka. Chcemy uczyć się nie tylko po l u pracy panstwowej,
'
gospodarz dziel, niezbędnych nam do pracy, ale wzorem czej i społecznej,
nasz~'cll radzieckich kolegów, poznawać warun
ki pracy i bytu tycb, których na scenie odtwa1V rZ/tdzie Demokratycznych i 'ierzamy. Chcemy i b<>dziemy - J'ak to miało 'llice sprawuje obecnie Walter Ul"
mleJ~ce przy pracach przygol{)wawczyeh do
orirht funk~ję wicepremiera,
B ryga dy szlif'e
b" 'd
"
I na. Ka rana
uczy su~
o
naszego widza robotnika, sltlCbać }Jilnie jego
wnikliwych uwag i spostrzeżeń, oraz korzystać
w coraz większym stopniu z jego twórczej kry
tyki. Wpłynie to na. podniesienie poziomu naszych przedstawień, przymesie nam pomoc w
' g ł ęb S1.CJ' trescI
" z wys t
'
wy d
ObycIU
aWlanych
przez
nas sztuk.
Pracując nad "Brygadą", . musieliśmy wgryżć
'
I
d ' ,
, , i t t
.
Się W WIe e ,.aga men, zrozumlec s o ę walki
klasowej, zgłębić sens i znaczenie współzawodNiemiecka
nictwa pracy. Musieliśmy poznać llposób myśle
Republika
nia robotników ł zrozum'eć dlaczego u jednych
z nich te same problemy załamują się w spoDemokrasób odmienm', niż \l drugich. Musieliśmy przy,
tyczDa
swoić sobie spOSÓb myślenia lullzi pracy i wo
bec zagadnień ich nurtujących zająć jasnp
lWlzerunek
i określone :stanowisko. Inaczej nie zagralibyś
Karola
my prawdziwie, inaczej i w przyszłości nie moMarksa)
glibyśmy grać prawdziwIe.
Dlatego będziemy nadal zacieśniali kontakt
7. klasą robotniczą, będziemy nadal szli drogą
bezpośredniej i systematycznej obserwacji środowiska rObotniczego, będziemy (lą:iyć do jeszf'ze ściśleJ'szeJ' wspólpracy z widownią,
Mamy entuzjazm i wolę pracy. Z tym chyba
można. stworzyć bardzo wieI, e.

"Po raz pierwszy w historii naszego tea
Ważne jest i co Innego. Nasi literaci, pisarze
tru zostal wyróżniony cały zespół, zarówno sceniczni, użalaJą llię na brak tematu. Sil! wśród
"Blędem byłoby sl\dzić - piartystyczny jak i techniczny, został wyróż nich i tacy, którzy twierdzą, że fabryka to nic
~ał Towar'lYs!Z Stalin - że pierw
niony cały teatr. Wyróżniono waszą pracę, "temat" dla szanującego się dramaturga.. Dzięki
Si'lY etap okresu światowej dywasz wysiłek zarówno ideologiczny, jak "nl'ygadllie szlifierza Karhalla" mogli się chyba
I,tatury proletariatu będzie poi art"st"czny, Mimo, iż zespół wasz istnieJ'e przekonać, że fabrylta to właśnie dobry ",te"f'ątl,ie-m obunlierania narodów l
J
J
,~
zaledwie pół roku i wystawił dopiero pierw mat", że tematów jest bardzo wiele, trzeba tyIjęzyl(ów n3l'odow;rch,
p oczątszą sztukę, stanowi 011 to, co w każdym ko umieć je szukać i chcieć je znale:i:ć.
kiem kS'Łtałtowania się jednego,
teatrze jest naj istotniejsze i na:i cenniej sze
Naszym sl,romnym i ambitnym pragnieniem
wspólnego ję-z;yka. Odwrotnie,
_ stallo\\i jednolity kolektyw, zjednoczony jest. aby "Brygada" stała się przysłowiowym
))ierwszy
w ciągu
którego
osta.tecznieetap,
ulegnie
likwidaCJi
uwspo' l ną mys'l ą, w~po' l ną l'd e ą , wspo'l ną wa l - "kiJem w mrowisku", żeby chociaż", drobnej'
<'isk narodowy, b~e etapem
ką o to, co dla nas wszystkich jest ,najdl'oż- części dzięki niej rozpoczęło się po~zukiwanie
, ,
sze, wspólną walką o budownictwo socjali- now()j treści i nowych form scenicznych.
rozwoju i r07Jkwltu uciemlęzost.yczne w naszym kraju,
Jeśli chodzi o samą pracę aktorską, to będzie
nych przed tym narodów i języmy dalej kOlltynuOwać ten styl gry, o którym
narodo'\'ych etapem ro' ,nAkt waszego odznaczenia J'est nie tylko
k o' vn
'.
" 11arOOo'wetallem
'.
aktem uznania dla wa~ze,i pracv, lecz , J' est Idoś trafnie i zaszczytnie dla nas powiedział:
nOllpJ·a,·'nl'eni~
,
..... na sceII'le".
n ' I '""W
'e fności
głębokim rozumnym wskazaniem
na to, co "Oni' nI'e graJ'ą, oni' z'''J'
J
~li;ll~~~C~ar,:(~=~r-n:i~:e~u or~aniesie z sobą zwycięstwo człowieka pracy
Sukcesy "Bryga!1y" cieszą nas gł~boko, ro,
nizowania. i umacniania międzydla wszystkich wolnych narodów budują- dząc w nas poczucie jeszcze większej odpowie
narodowych więzów pomiędzy
cych w oparciu o Z\vią zck Radziecki - po- dzialności za przysz!ośó naszego teatru, za jego
narodami" "' ).
kój i socjalizm" ,
linię hleologiczl1o - artystyczną· Sta'....iamy 1.0bje za cel dalsze Ilogłt:bianic ideOlogii marksi
Te oto słowa skierował do zespołu Teatru s t ows k"leJ, kl'
' " zro'dl em naszych su k
'
Miłość do własnego naro d u
• ora Je~",
cesow,
Nowego w Łodzi tow, 'wiceminister Sokorski,
B d '
l
li
t
Ch
i uznanie praw
dekorując artystów _ bohaterów "Brygad.v szli
ę zIemy wa czy
o nowy re/Jer nal'. , ce'
my grac autorów polskich, Nawiązaliśmy juT.
fiel'za Karhana" orderem "Sztandar Pracy, " .
J" nny"...h naro d ow
w tym celu I,on takt z młodymi literatami f,o,
iezbitym ar:::umentem., potwierW~r powiedzi tow, Sokorskiego wtórowała dzi l Warszawy. Po ich Pl'aCY obiecujemy sobie
clzającym tę be~przecUlą te- zgodnie opinia całej bez wyjątku prasy war- wiele. To nic, że nie posiedli oni jesl:cze tech"i
7.<: jest istnienie Związku Rad~iec- szawsJoej i opinia widowni , zapełniającej szczel ki dramaturgicznej. '''spóJnie będziemy nad nią
kiego, Idól'ego narody łączy nleza- nie teatr i śledzącej z niesłabnącym zaintereso- pracowali, wspólnie będziemy ją udoskonalać.
chwiana pnyjaźń, w którym roz- waniem "Brygadę sz1ifierża Karl1ana",
JOZEF PILARSKI _ znakomity odtwórca
kwitła kultura narodów, kultura na
Warszawie podobała się sztuka Vasko Kani. roli Karhana - ojca, odznaczony za sv... a krearodowa w formie i socjalistyczna w Podobała się dlat~go, bo przynio sła nową tema cję "Złotym Krzyżem Za sługi ' , stwierdza po
treści. 'V warunkach ustroju
ra- tykę, wprowadziła nowych bohaterów, bo zagra prostu:
c1;:iccl,iego 40 narodów otrzymalo no ją po n OWelTIU , prawdziwie, śmialo 'i "życio
- Nie jest przypadkiem, że za tę rolę spolka
po raz pierwszy dostęp do I)Owszech 1"0", Tak jak należy grac sztuki o tematyce spo 10 mnie wyróżnienie.
Myślę, że stalo się tD
llej kultury i możność roz',:oju icczncj, tematyce "robociarskiej" ,
dlatego, że Karhan to ja, a ja to Karllan.
własncj kultury, Dopie-ro w miarę
* • *
_ I przedtem _ zamyśla się artysta _ gra.
l.sztaltow<lllia się wspólnej, światoPo zasłużonych sukcesach w stolicy i po zdo 10 się też robotników, ale w zupełnie innych
wej Jl;ospodarki s&cjalistYC7.nej - byciu
szczstnych odznaczel) "Brygada" Tea- :.ztukacb. To były karykatury robotników, a. nit.
lICZy .Józef Stalin - zamiast świa-,fru Nrowego wrOClfa
, ., d o Ł. o d'
' z nowylTI postacl'e z pr~"'dzl'mego
Zl, g d zle
~ •
..
"·;,ycI'a. I d1ug'o, bo az' 4"v
towej gospodarlti kapitalistyczneJ zapalem zabrała się do pracy,
lat musiałem czekać, aby wreszcie móc zagrać
- zarznie siC; ]'ształłować coś w roOdd'
·1'..
. t ycznemu )lo~tac;
robotnl'k~ z kr
o mI' l' I<A;'cJ', robotnl'ka takl'c
aJelny g ł os l'
oerOWlll,O\"1
arcys
~
'
dzaju wspólnego języka dla uła t wIe
" k'lemu,
'
kt'
. ,. .."O, J'akl'lll on .l'est
napr~wdę.
'* • ,.
' I zespo l u, J al1USZOWI'nr
vvarmms
- ory d zle,]
,
~
nia stosunków wzajemnych i WS))O
, '
. z d'
'
Coa
do v
nagI'ody
- e
brzm1'
banalnI'c,
'IT '
,
te 11 e n tuZJazm
"
, l'l
. , się wrazemanll
m su k
'cesow
w 'v a r s z
,n
vtollnoz'e
er
zym
y , ze
l nowy , socJa
pracy gospodarczej, kulturalnej l i li:rcś1i ambitne plany na przyszłość,
ale dzic:ki niej przeżyłem najpiękniejszy j naj , sty cznv stosunek do pracy przyniesie bardzo
poIitycZ'tlej między narodami.
_ Zaszczytne wyróżnienia _ oświadcza tow, bardziej wzruszający moment w mym życiu, w(ele nie tylko zespołowi Państw, Teatru NoWarnliilski - jakie nas spotkały, wiążą się nie Nie chcę jednak kwitować swego odznaczenia ,,'ego, ale i public zności robotniczej Łodzi. .. Bry
-) "Kwest ia narodowa II leni- wątpliwie :t oddżwiękiem naszej pracy u nowe- samą tylko radością i wzruszeniem: chcę i l111l gada sz1ifien:a Karhana" była i jest tego najle
l1i z.tl.l"
(Zesz, ::'il, "Nowych Dróg" go widza, oddzwiękicm, który przekonał nas. że szę odpłaclć się za. nie maja praca. I wierzę de oszvm dowodem,
idziemy drogą słuszna. ł whidwl\.
boko, że sie odvlacę.
Jadwi~a Szczeoailska
271949).
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g odarka w rolnictwie!.:~!~~~~:.

Są j~!!'!~k~!,!~ą, ~:!~!e ~!.~~!Z!~~~!~~n!!łw=!~w!~~!!~'~"dym polu we :;':a::~~twie

. ~:: ~~;ii.b.

dukcji w rolnictwie,normy wydajności, kosQtów własnych. a nad skrzyżowaniem ryżu z żytem, starają się szkodzić nowopowstaW zakładach "Mletalurgii" we
więc stosowanie 'Podstawowych elementów planowego sy- ziemniaka z pomidorem itp.
łym spółdzielniom. Mimo tej cięż współzawodnictwie pracy b~estemu gospodarowania, tak jak to robimy w przemyśle, nie
Stale i systematycznie podnoszą kiej spuścizny ustroju obszarni- rze udział cała załoga zatrudmo
jest możliwe.
z roku 11a rok wydajność zboża, czo-kapiialistycznego, ci mało i na bezpośrednio przy produkcji.
91
Starostwo PoWiatQwe
Ich zdaniem wyniki gos podarowania na roli są darem
buraków cukrowych. lnu. :ok:m- średniorolni chłópi, którzy weszli Na czele załogi kroczy grupa
2.7 _ Szpital Powia-towy
przyrody, z którą rolnik tylko współpracuje. W przemyśle niaków i innych roślin okopowych na drog~ spółdzielczości produk- przodowników pracy, którzy
163 _ PQgotQwie Ratunkowe
natomiast,nie ma - jak twierdzą - tego typu za]eżności
oraz wydajność łąk i pastwisk. cyjnej. zyskują tak wiele możU od szeregu kolejnych już. etapów
PCK.
WYl1iików pracy człowieka od przYl"o,cly. Dlatego uwaź,ają, że
Wyhodowano -- również w waści leps<:ego gospodarowania, nie pozwalają sobie wy d.rze.c
p.1anowanię gospodarcze jest możliwe W przemyśle, a niemoż ZSRR-nowe odmiany, i rasy' zwie tak wiele moż1iwości zastosowania palmy pierwszeństwa. Z mleSlą
l l'\l.'e'.w rolnictwie.
rząt. które ży.ia i ""foduklt,ją role- postępów wiedzy rolniczej; że szyb
"
.t'
ca na miesiąc podnoszą oni wy~
CO!1l' z tego, mowią, że zaplanujemy sobie np, osiągnięcie ko, mięso. tłuszcz, wełnę, jaja w ki wzrost ich dobrobytu i kultury
KIN
zbioru
pszenicy
w
wysokoś
ci
24 q z ha, jeśli byle mróz przy
warunkach
daleko
odbiegających
wkrótce
b~dzie
powszechnie
wio niki swej pracy, z miesiąca na
Kino "WOLNOść" wyświetla
hraku śniegu, susza, nadmierne deszcze. itp. zjawiska l'rzyro· od tvch. w których dotychczas ży dnczny.
miesiąc poszczycić się mogą co
film produkcji radziecKiej pt.
dy, od woli człąwięka przecież niezależne, mogą w jednej ły.
W latach Planu Sześcioletniego raz lepszymi osiągnięciami. \V
"Aleksander Puszkin".
chwili te nasze l'achuby IPr zekreślić?
Rolnidwo polskie wkroczyło wydatnie bowiem \.vzrośnie pro- piątym etapie współzawodnicTaki
pogląd
by'ł
słus?.ny
,
..
'
wapowiednlcb
maszyn
narzędzi,
zdecydowanie.
przez tworzenie dukcja t'lawozów sztucznych, trak- twa przodownikami pracy zosta
A4res Redakcji 1 AdmiDlstraeJi
runkach kapitalistycznego I,'OZWO- właściwej organizacji pracy oraz s))Ó1'dzielni produkcyjnych, nA torów. maszyn rolniczych, mate- li: Józef Kuśmierz - z widlar"Głos.. Radomszeza6skiego"
RadQD,1skot ul. Reymonta Nr 39 ju rolnictwa. Był słuszny w wa tych wszystkich zdobyczy nauki drogę. która umożliwia coraz do riałów budowlanych, powstanie ni, (już po raz trzeci1), Karol
runkach drobnego lub średniego i techniki, dzięki ktprym człowiek kł~dniejsze i coraz bardziej l'eal- wiele rolniczych instytutów ba· Chmielacz z ~ruciarni, Kazi·
.. .. *'
gospodarstwa chłopskiego, ałe je- może się stać władcą przyrody. ne planowani.e ~os."..odarkj rolnej, dawc~ych, Wszystko to b~ą mo mierz Potyraiski z gwoździarni,
~dministracja - tel Nr 12, dynie .dlatego, ze .nie można zasto
Należy również dodać, że w wa.
Wyniki Jrospodarcze istnie- gły w całej pełni wykorzystać wła i Henryk Gałniaczek z widlartzynna codziennie od godz. 9 do 16. sować w tych gospodarstwach od: runkach ustroju kapitalist:-..czne'ncych już 'spÓłdzielni pro(luk- śnie Slpółd'lielnie produkcyjne, dzię ni. Poza tymi wielokrotnymi
----------------------=---::.....:.....-.-:.~.:.::.=-:::..: go rozwój nauk biologicznych i go
"vjllych świadczą o wyższości ki c~mu wydatnie \yzrośnie do- przodownikami pracy zwycięz~
spodarczych oraz znajomość przy
'!osnodal'(}wania z phInem, Dl1d chodowość ich gospodarki. Roz· cami V etapu zostali: z odrody źywej pozostały- znacznie w I
<>'(l'>llodillOwaniem bez l)lanu na wó.i służby weterynaryjneJ, wzrost d:iału wkretami Walel~ia Kot:vle za rozwojem matematyki.
'ir-ohnym i śl'~dnilll ~OSVOfJr'.'l:- kadry agronomów. dużE:' sumv prze ł. aczkowska" 136,3 proc., Helena
w I"
W
chemii, fizyki i innych nauk. kM. I,
·Jwie.
nM~żanYm• na e7~stet.kIt< znac~on'e
l1a meliorację.
osuszanie
11.
1 1~7
6 proc., D
' la
T_'
•
l \
c1"
l'
.
j·1aJ·e\vs(a
J,
al1le
!,ych zdobycze stosujemy w ·prze- ,
·,n.
tllf'f)OWOn.,ł·>nlfl. i WVZ,,"'S';: 'tł'..
UP nawa 1l1!1me 1'01. cora'l \V'ęL
• k' h
.
,
'
l
k
'
d
I
J
\X'la~lak
129,8
proc.,
z
oddziału
s t.ron" .,oe'ar;r,'· wlflJ!l I~..
. ceJ ziarna se e."cYJne!!;o,
o )ryc 1
Wyrazem planowej gospodarkii rozpoczął szkoleille pl'zodowm .. myśle . DZH~ki t?.tnu o wiele do· I
,
'
h . l
•• Jl,. 0\".1
,
"nc'7el,,'al-o',,-'
ln~"erl'
gwo_;dziar-n)' ,"yróżnl'll'
Sl'ę wy~
powiecie t'a- kłaClniei
z;nH~::'t n? eec v ze aza
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•
we wszystkich dziedzinach rolni- kow tych grup,
domszczańskim
akcja
szkoleniolub
węgla.
nIZ
cecny
psze7.llC~,',
by
cennych
d()~WllJdezen
pr:Jdukc:>:r
wego
do
chowu-oto
vlJ'Szystko
rów
sokim
nrocentem
wykonania
ctwa jest między innymi' zakłlłdl.l
nie ~rup hodowców i plantato. wa rozpoczęta się w dniu 15 dra t'of.(atego lub klhnal naszego nv.ch .chłopo"? - c7.~oplww Sl?oł. niei stworz)' 'pomyśln.e warunki norm produkcyjnych . Zbro.;a
d7leJI11 'll'az W'alnieClC kaPItalIsty pracy dla I:>półdz i e1czo§ci produk~ (II) Jan - 148,7 proc., Kazirów. Do najistotniejszych zadań lut.ego br. Udział VI' szkoleniu kraju.
Ale to Wf~ale ni", .macz);. że cz.ne g? wyzy~ku. W warunkach. cyjnej,
mierz Potyraiski 141,2 proc.,
członków tych grup należy orga- bierze w chwili obecnej 646 prz0-'
tak ma być i będ.7le 7..awsze. wl€lk'e1,o !';PtJłd7.!~lcze~o gospodar
WZfOl5me j sble rosnąc hę- Zbroja (I) Jan.
Na oddziale
nizowanie w poszczególnych gro- downików gmp ze' wszystkich
W nowych warunkach spol-ecz stwa rolne~o daJe w)doczną dla
d·zie p<lmoc rządu ludowego widIami prócz wymienionych
madach i gminach wiejskich zes- miejscowości nasz go powiatu.
połów,
które będą opierać swą Akcja szkoleniowa w powiecie fa
nyc.h. po obnleniu ustroju ka- każdego zwyżkę plonów ro..~1in~la rolnictwa. dzieki czemu roI już przodowników wysoki propracę na racjonalnych i najbar- domszczańskiro grupuje się w 4
. pitalistycznego. 'Wf warunka~h nyeh; produkt6w hodowli oracz ;po
nil.:: - spółdzielca- w Polsce bę cent osiągnął również Józef
dziej korzystnych metodach. Dal- ośrodkach szkoleniowych. które
uspbłecznionej, zespołowej go· ważnv wzrost docbodów rolnika,
dzle miał do dysPozyc:ii coraz Dorosiński. Na oddziale dmszym etapem prac owych grup znajdują się w Radomsku, 2:ytnie,
8p~arkl rolnej w warunka~h
Porzf!tki pl'ac~r nieraz Sll jeszwięcej środków : sposobów,
. .
rozwoju nauk i' techniki, dzię~ cze trudne. a to z wie1u powoab~, unowocześnić gospodarkę ciarnj na zaszczytne wyrózmejest podniesienie jakości i ilości Pajęcznie i Kodrabie. W każdej
Id opiec(' państwa ludowego, d6w, Naj IoTażniejs:>:e p.owody - to
toIną, opr.zeć ją na ścisłym nie zasłużyli Antoni Sobczyk
produkcji w rolnictwie. Jakości z ty~h nliejscowości organizowaplanie produkcji.
135 proc. nonny, Karol Chmie- przede wszystkim pod wzglę lle będa 4 turnusy, z których , . planowanie gospodarcze w roI przedwojenne zacofanie teehllic~.
l'iict:Wie staje się nie t:vlko UlOŻ ne rolnictwa w Polsce, niski. poNiedługi to już ct,as, kiedy laik, 131,3 proc. Antoni Kipidelll doboru odpowiedrric:h od~ każdy trwać: będzie 5 dni. Proliwe, ale j konieczne. W wu- ziom oświaty o!5ólnej i zawodowej chłopi w Pol,qce dziwić się będą, groch 128,6 proc.
mian roślin upra,\~nych i to ma- gram wykładów Ila poszczególteriału wYsoko kwalifikowanego, nych t.ul'l;.usac!l _. obejmie prócz
runkach uspołecznionej gospo na \'.'si, wciąż jeszc;:e za maiła, j,:tk to można bylo 'kiedyś go sp 0Poza współzawodnictwem ze
jak również pod względem dobo- p~zed.m.lOtow s.cls~e za~odowyc~
darki rolnej realność l dokład choć już o wiele większa niż przed darować 11.a Toll bez dokJadnego społowym i indywidualnym, ja
ril wartościowego materiału ho- rowruez zagadmema polItyczne. l
nośc planowania i panowania wojną, produkcja nawozów sztuez i realnego planu gospodarczego. kie istnie.je na terenie tutejszefIowlanego, jeśli chodzi 'o produ- go~podarc~e, przede wSZYS~kl~1
nad przyrodą .osiągamy przez nycb. materiałów budov,,-lanych, ""~~dą się dziwić talk samo jak już go zakładu pracy, załoga "Meta
kcj«: zv.ierzęcą. Dotychczasowe za.s .omaw!,ane będą. za~admen1a
jednoczesne stosowanie dwoja~ maszyn i. narzędzi rolniczych, nis- dziś robotnik ,przemysłowy dziwi lurgii" bierze udział w międzyd.oawladczęnia uzyskane w pracy Wlązące .S1ę z reahzacJ.ą Planu
kiego rodzaju zabiegów.
ki jeszcze poziom i słabe powiąza się, jak moźna było kiedyś pra
kł d
'ł
d •
PO PIERWSZE _ trzeba do- nie z życiem nauki rolniezej, przed cować w pt'zemyśle bez planu, bez za a owym
wspo zawo mc~
grup plantatorów i hodowców 6. - letmego. S~cz~gó1me ~łaś.
. db .
me norm, bez świ.adomego, twórcze- twie z zakładami przemysłowy·
stwierdzają w sposób jak najbar- me tvm zagadmemom pOŚWlęCO- kł d
b'd . ' . l '
a nie poznać klimat swego kra wOJenne zal1,le ame spraw
mi o pod()lbnym charakterze pro
dziej oczywisty słuszność idei ne ę Zle ~e.e u":,,agl. ~e:.,t to ju i wvkorzvstywać. a nawet zmie Horacyjnych. wreszcie działalność ·g o stosunku do produkcji, w ktozrzeszania się w celu podniesie- dlatego komeczne, ze własllle gru .,. '
'ł 'ś" . ' t
. d jawnych i ukrytych wrogów kła- ręj się bierteudział'.
. E. T.
dtt~cjj..
nia Jakości pracy.
'Vlliki prac py plantatorów l hodowcóW sta- mc Jego \ a,CIWOSCI, s OSOWllIC· o ':..-_:......~~ __..:-.:....._ _...::._ _ _ _-..::......-=-________-..::._----------------poszczególnych grup plantatorów n.O\vi.~ podstawe gospodar1d pla- na~zyeh. p~t:z:b,,,: ,g?spoda~c:. 1'01
i hodowców wykazały. że "plony noweJ \li "rolnictwie. W chwili ,,_ 11:.\ Mazna JU7.dzls. Jak. to s'.l,;l.adosiągane przez zespoły ludzl 7,r7.e becnej w 1)owiecie radomszczań- C'zy przykład g~&pO~arkl rolnej ~
szonych w tych grtlpaeh są zna'· skim pracują już 673 grupy plan- .z '\Ii:'J,ązk u , Radzle('k~m. re~1l1owac
cznie 'vyższe od plonów 0siąga.- tatorów i hodowców, Zaplano- Ilosc \yoa~ w glebH" bądr. przez
Tegoroczna wiosenna akcja siew k~órvch z.apotr?..ebowanie najbal'-I Nawet indywidualni gospodarze
. nych przez gospodarstwl:1 poza- wal1a na rok 1950 ol1ólna ilość odpov./jed11Ią gospodarkę worlną
grupowe. W wypadku produkcji 700 grup zostanie ~iewatplhvje w. s~a1i całego pań.stwa (naw~d- na bedzie pjerw8zą w 6·letnim PJa dziej wzrosło. W celu podniesie mogą zastosować się do wymagań
znacznie przekroczona.
n13me lub OSUS7ame olbrzymlCh ilie, któr,v stBwia przed .naszym nin wydajności 7. hektara i w ogó- planu państ\vowego, jeśli zrozuzwierzęcej należy zwróci.t- uwagę
Wykładowcy rekrutują się z PQł.a~i 'kr~j.u). bądź też prze,z.stoS? rolnictwem zadanie z\viększe· le wydajności gospodarki chlop- mieją, że da im to poważne kona ogromnie ważny moment gospodarki planowej, jakim jest re- członków Związku Samopomocy w~ll'le tUK:eJ pokrywy ros11l1.n:-J, nia produkcji ro~ljl1nej o co naj- skiej - pallshvo \vyposaży wjes rzyHci. I tu jasne się staje ogrom
jonizacja.
Również i
w tym Chłopskiej, Pal'i.stwowej AdmiI\i~ ktora b:.dz.le regulowała ~ s~v01m mniej, 1.3 produkcji, zaś zwierzę w nowe 6.700 traktorów, 1 milion ne zadanie zebrań gromadzkich,
spośród oto,c:zeulll.l temperaturę l wllgot- cej o dwie trzecie w stosunku do tOll nawozów sztucznych. wielką zwoływanych w przededniu rozwzględzie, grupy hodowców przy stracji Rolnej, PZGS i
instytucji związa- n?sc p~wletrza ?f;Z gleby (sadze roku ubiegłego. Dla TNyk6nania ilość środków ochrony roślin. w poczęcia akcji siewnej, Na zebn
czyniają się do wzbogacenia po- pracowników
me lasow eu'kahp,usowych Da. te tych zadal'l już 11 progu Planu 6- setki tysięcy ton kw'alifilto\Vanego i niacll tych instruktorzy 'Tolni bę
szczególnych powiatów w warto- nych 'Z rolnictweu1,
Akcja szkoleniowa przodowni- renach podmokłych. stosowanie letniego konie~ne jest 7.inobilizo jed.nolitego ziarna siewnego oraz w clą zapoznawali chłopów z ,pat'tściowy rasowy żyvńec, niezbędny
przy dalszej hodowli . Dla uspra- ków grup plantatorów i hodow- leśuy-ch pasów ochronnych na tere wanie najszerszych maR pracują- J.::ilkumi1iardowe kredyt.y .pl'z(~zna stwowym planem rolnictwa oraz
cego chłopstwa.
czone na akcję siewną. Tak mniej z zadaniami, produkcyjnymi gmin
v.rr.tienia pracy w poszczególnych ców zakończona zostanie w dniu nach stepowych).
Można już dziś przez stos owaOgłoszona "uchwala Komitetu więcej .przedstawia się sprawa j gromad, Kierując się interes!i-'
grupach hodowców i' 'plantatorów g marca 19i1O I!'.
nie nawozów sztucznych i nawo- Ekonomicznego Rady Ministrów p<:-mo~y państwowej dla rolnictwa. mi wykonania tych zadań, instmk
Związek Samopomocy Chłopskiej
żenia biologicznego (przy pomocy l wymieni.a wszystkie środki jakie
Rzecz prosta, że taka pomoc pali torzy będą radzili poszczególnym
•
bakteri i) orGZ odpowiedniego pło. trzeba będzie przedsię\''lziąć aby stwowa w okresie siewów jest rę~ .gospodarzom, jakie winni upradozmianu (np. trawopolny sy:;tcm tegoroczna akcja siewna ptzepro kojm:ą zwycięskiego prz(tprowa. wiać kultu1"Y, aby zaspokoic potrze
tl.prawyT, zmien:ać stmkturę 1. skład wadzona zo.qLal.a zwycięsko 1 aby dzenia akcji sie,vnej_ ale nie sta- by państwa i zapewnić sobie kochemict11;V' gleby. a '.vięc wpływać zbiory roku 1950 pokryły z.apotrze nowi całkowitej g\vliIrancji. że plan 1,"zystny zbyt produktów, Zadaniem
na jci urodza.iność.
hawanie nie tylko miast. lecz Łaik- zostanie \vykonany. D1a wykona organizacji chłopskich winno być
KAżDVM
Mo7.na. jak świa dczy masowa że pr.zemysil; przetwórczego,
nia tegol.'ocznego bardzo śmiałego wpłynięcie l1a decyzję i. k':nkret.
już dr,iś uprawa warzyw przy sztu
Jakie zadanie stawia uchwał'a planu zasiewów wiosennych, ko- ne zabowiązanie pracujących chlo
Nakładem Spółdzielni Wydawniczej
cznYl11 ~h,\'i~tle w podbie!1'unow:.'ch KERM. przed pracującym chłop- nieczne jest przede wszystkim ja'k pów odnośnie likwidacji o.dłogó,v
okolicach ZSHR. gdzie zima trwa stwem. władzami p allst\'\:'.ow y m i najpf!łniejsze wykol'zystanie o. i zasiewu odpowiednich ku1tur.
Ale całość przygotowań do ak~
J dłużej J1iż pół roku. wptvwać pla i samorządowymi oraz pI'zed orga gromnej pomocy. jaką państwo da
nowo i na warunki świetlne. któ- ni'zacjami chŁopskimi?
je pracującemu chłopstwu.
cji siewnej polega nie tylko na
Ukai.e się 'łIJ marcn 1950 roku mspa.niale
rych notl'zebujq dla $wego rozwo
Przede wszystkim. zgodnje z
W tym celu pracujące chł<>p' zrozumieniu i zastosowaniu się
wydane accydzieło literatury polskiej
,~u rośliny. .
uchwałą Komitetu Ekonomiczne· shvo.musi prZede wszystkim uświa mas pracującego chłopstwa do wy
Przykładów tego typu i zabie' go Rady Ministrów w tegorocznej dom Ić sobie, że państwowy plau magań planu państwowego. TeADAl\łA l\.łICKIEWICZA
gów m07.l1fi by podac' wiele.
akcji siewnej musi nastąpić li~ produkcji zbóż leźy w ,jego inte- goroczna akcja siewna winna być
PO 'DRUGIE - trzeba dokład· kViii.!iacja niemal wszystkich od- resie. Chłopi muszą zrozumieć, także przeprowadzona szybko i
nie poznać życie roślin i zwierząt logów - tereny zasieWne obejmą że zarówno spra\va likwidacji od- sprawnie. W tym celu zawczasu
J'
i wykm'zystać zdobytą wiedzę dla ponad 9 mi1iol1ów ha ziemi. Po ł?gów i ugorów jak i spraw.a za· należy przygotować te powaime
wyhodownnin takich odmian ro- wtóre - znacznie powiększony w SleWU kultur, które są państwu środki technicznę, jakimi rozpam opracowaniu graficzDym
ślin i zwierząt, które będą naj bal'- stanie teren zasiewów pszenicy, najb~l'dziej !potrzebne, ~a im, gwa rZi}dza już wieś polska, w tym ce
T-A~DEU:SZA GRONOW&KłEGO
dziej produktywne \v danych wa- jęczmi.enia. kultur technicznych j !'ancJ~ zbytu produkCjI po opla Iti zawczasu wJnny być przygotorunkach klimatycznych,
roślin .pastewnych. tj. tych roślin, caJnych cenach.
wywane naw,ozy sztuczne, ziarno
"
4:06 • .,on drnku 1D formacie 24:Xł3 cm - Ji2 tizłesięcloDzieki. takim pracom rolnicy ra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - selekcyjne oraz środki <lchrony
barmngch plansz 'tV f01'Dlillcie 4SX3l cm· 2!łO ryatlnk'Ó1V
dzieccy ~aprowadz11i upra,,,,.ę' ba- N asi korespondenci pixzl.t
barmn,.ch w tekście
roślin. .Jest to główne zadanie
wełny me tylko na Ukr:ume a1e
spółdzie1czości wielskiej. Ponad~
Papiu bezdrzeulJllJ - Dl'l.k offsetom, - OpraUlIJ cało·
i na Bifl!:Ol'USI (w k1imac:e podob
to niezmiernie ważnym zadaniem
płócienna, wielobarwoa ołtmlJluta
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Komitet Powiat. PZPR.
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siewy...

I

.palI alB' '. '8Z
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.6, u.motlimH:

jallnajszel's:,!,m ktętom (!zgtelulków
ftllb"eie lego w"jątkomego 11I9dawDictma
S~łdzielnia W9da.'IlJltcza "Ksłąika 'i Wiedza" ogłasUl
PRZEDPł.AT13
którA trUlać będzie do 31 marca 1990 1'.
pneqllOł ,O/l2towa tlfYQosl w "nad.
płacie z1 ~8D.- P1Jlt~ycb j<ednóf3ZMfO lub '" e~cb rat;a.cb
wptacanl'eh w tennfnacb tlowola,Cb do dnIa 31 ~ l!lS8 r.

f;ena egt:emp.a"a ..... e

zł !19(1,- r.a egzell!plan jest ęeną tylko dla "nbskr:\'b~n
&(Iw_ kt6rz.v wPłaęa pelo, aale:m~~f do dab 'L3.195~ r. Ceil!l
liDela"" s(tl'lredu!II l'#E:dll:le maez.ulb ",yz.~za. Wyi)'lka mpk·
Ilon,yeb '" pr?f!dSllaeJe epe!Dplal"lY fC2JllleZllłe 91" 1 Inrletula
11150 1'. w koJeillOk1 ZP»!lZeJCi. NaJdalł aklJł~ ,IC " pltdll partłal!łl. !II ł,tóryeb pierwsze dVllIe przeZD2lllW1le będlł w.yJąeznie
Gl 04bJorc6w w pnedp~. Do eQ!III 4cmuczewa ~
kIdI zam6wlODI'cb ." pned,a:&eie t~mplam kmt4~"
.
b(!&de w 5P~atr.
_ _eDIa na pnecJpt.r.eę tWeł.? ldti_e /ID .,....,..
,.K8i-, ł ~ Wal'llZa_. Id. &mOIM. U. 1(. . . . ~

CIlIJll
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P. JL O. '" I-u.

IOpracy ZMP
-, owco'
--ww;Kom' , k . W.. h '
I~}to~{~~~~~;:!'~v;~~~~~;~ł~~~f~ W o3tatni'lJ d:a,eh
nabb~piło tyczne
t1i;~(~;~sTaum:els7,~J:~:~e
~~~: ~~~!tn~y~~g~~~~~jiro~~~~~.~~~
w pracy
kilkakrotnie
we). dosf.arc~a.l~ceJ cennego kau· duże ożywienie
kół
~Ukl:, "'~(j7~'Je SIĘ' nawet na ~ole- . Z.;;r~-,o\',:skiC~ W Kamieńsku i
SlU ,t;;. ,oko.!cuCh Mozyrza, ~plawę
o!Cl('cho\\·~('.
~l~ZeW~\\- ~E'rba~y :v.pOhldl1:~wyeh
Mlodzież orz:>,,,.UiP~ła do !n~ sr.0dl,o\~, ych :".ral11,:~h, RO"'J~ po- t(~n 'ywnCf!l' s~kol em a ldeo!ogH:Z
10"<1 uprawą ,z,emn!.lkow n", Ob-II /Jego,., zor'.~<lJll7.0\\'Dla:;ekcl\' ar5~a!'ach na polnoc od koła pod- hs1YGl.l1ij oro?, zabraJ;l 'ię dl(J or
1 1)'egllI10wego, uprawę drlew owo I gani zal'!i srkc ii 'portowej
cowych (plożących się a nie pienSzkolenie iG'eologlczne roz,po.' W~y- częlo się przed kilkoma dniami
nych) na po'łnocy S y b ern.
hodowali rolnicy radzieccy nowe i trwać bedzie przez okres 6
odmiany zbóż między innymi wie miesięcy. Na odcinku tym podloletnią pszenicę (ze skrzyżowania jęte zostalo w~półzawodnichvo
pszel1.icy· z perzem), drzew owo- pomiędzy obu kołami w Kamień
cowych. ('1111' jadalną jarzębinę), TO skit i Wo.iciechowie.
ślin pl'zemYsłowych i okopO~ch..
Dobr,zQ rozwiia ti~ i~te E.\Vie

I

l\

wystawiły pomocy sąsiedzkiej, w ten sposób
już; .iednoaldó\vki, które c.iCRZY' by z tej pomocy w odpowiednim
Slę znaCZl'!yrn

llowod;-;enient czasie i w odtpowiedhiej mierze
okolicznycb mieszkn(l- mogli korzystać małorolni i Śre·
C.Ó\\.
Gorze j
jest
nato' dnlorolni chłopi.
miast z biblioteka, licząCej za Dotychczaso\vy !przebieg przygG
ledwie 150 tomów.
towań do akcji siewnej, przygoto
ly

''''śród

Ni~ wiele wieksza bibiioteke
i"'osiada
Kamiells·k. \V stosunk~
l'
diO liczebności obu kół jest to
zbyt mała ilość książek i na,leża
łaby, a<by Zarzą.d Miejski ZMP
\V PIotrkowie przyszedł t.ym ko
lORI g pomQcq.

Mo

~iuo"ill_

'

wań obejmujących zarówno ind,.'
widualne gospodarstwa chłopskie.
jak i PGR, jak również nowopow
stałe spółdzielnie produkcyjne,
wskazuje, że uchwała KERM hę·
dzie wykonana. Wierzymy że
pierwsza akcja siewna Planu 6-let
niego zosl;ąnie 2.WN.d.eskQ lW.z~'pro
wadzona'.

~r. 6

Nr M

Ze .spo,.tu

•
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Na Zachodzie bez
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Szkolenie piłkarzy
w

ZSRR

Ale w Nie,mieckiej Republice Demokratycznej
odradzają się ~v duchu międzynarodowe;
solidarności i przyjaźni

wychowanie fizyczne i sport

Co pisała prasa łódzka 1 marca 1,930 r.
ATAKI REAKCYJNEJ PRASY NA
KARO LA Am 'VENTOWICZA
.. Retp1.l.blika" napada VI grubiań
sk' sposób na Karola AdwentowiC'i'.a i jego teatr. DYrekrl:or lE'atru
społec?nego mial bowiem ,.od~\'agę"
- wobec wrogiego ustosunkowania
ts ę wj~kszośćj prasy łódzkiej do jeg') teatru ,:wypuścić ulotkę" lZ pr,zedrukowanym al'tykutem ~ "W:adom)~ci Ltt~rackiC'h".

~T Il J)O!!iedz.e.nin parlame.o.tu Xiernieó!ki eJ Repnbliki Demokra tyczl ~ nej w B e rlinie uchwalono U.-.tll" ę o udl.ialc m! od'deży w odbu
dow ie de mokratycznych Ni .. m ie<'.
rstaw lI p r zewiduj e pom oc d la m ! adzieży ~. nauce w zdobpva.ni u
w ill dQlJlośd f ac ho" )'(' h oraz pom oc p ań.. t1ya ..,- r ozw oj u kultury
CirycznE'j i. Ii»ort.u.
~Oi"e po ko le nit> n iE' l\1i e<'kie} młodz i .. ży
robotnkz/!j i ch łop~k i ej,
j)o h:,o leuif': którl! PÓ r az [lippnzy ni e \V7.l'ast.a z<ltr uu. j adEm n:ena·
wi';c i, ale w dl1 Chu bra t el'stwa j przyjaf.ni mlęiJ.zy naroda mi. Ol\' dUchu
pOstę!1I1 i pokoj u z jNllloc7.Dne je~t .~.
mawwej orga ni7.ac jj '\"ehlPj

STRAS ZNY WYPADEK
W S Z,KOLE P OWSZECIINJU
W s7.kole powszechnej przy uJ.
Zg[f'>r~kiej 126, miał miejs'cf' s~rasz
ny wypadek - oto chłopcom b~orą
cy;n'l udział w amatorskim \"'ystępie
przedstawiającym krasnoludków _.
zapaDy się pod·C'Za.s :przedstawienia
brody - >;,porządzone rz. wat:,', Od
b1'ód rz.apaliły się ubrania i kost~u
my. Ośmiu chłDpcÓW do:mało dość
powa~nych
opBrzpń kil:,u :7.C'~'l.ych.

ZAJĄC WYWIEZJONl' .

NA TACZCJ<:'
W dniu wCZo,raj5zym robotnicy fa
bTyk.i Piesch w· TOlTlaszowie wy'I'.rieźli na taczce niejakiego Alojzego Zają<!3. który wskazywał dyrekcji fabryki robotników zajmujących się poHtyką - w celu redu kowania ich. Wzbul'Zeni robotnicy
'\";ywieź;li Zająca rz. fabrvki na taczce.
.
.

D &)IO NSTR ACJ E

REPUBLIKA~SKIE W IIISZPAŃn
Miasta

hisz,pailskie

w ostatnich

dn~ach staly się widownią poważnych demonstracji rep.ublikailskich.
W dniu wcwra}szym kilkll'tyslęcz.ny

-' flo d~i('ily

Xiem ieeh it'j.

IY żniu mlod;:id:v l\ielTIie~ki('i
- mówH' dul('j w !(,~ym r,'feraci~
przedst'ndciel ~~:vrP ~Wit'ru~7. IW ponie
óiał.ko\vej aka~emii LOZł':\' po~\Vi<;:
coneJ odn,dza.Jąceml1 "H,! l'VCi)OWi
sportowemu \V Demokr'atYl'zncj Repu
blice ~iemieckie.i n.a~t.llili nowa
era., ZacleŚllia się współpraca vomię
d:~y Pobką Ił Delllokrat7,Tcznymi i'\lem
C3111i na 'ilrielu ju~ odcinkach n.n:5zego

I

żyda .pa.ils~wo,:'ego; ll~~szedł ~'i.~c
manifestan'ów urządził po- czas zahz€llIl1 Slę l'owmel. mlouzHlzy
t\'Ch krajów. Zbliżenie to ie~t kOl1iec~
t'd UJcanu
l'
. i\I d'"
Nf
'
COlO
l'ar;'nU.
a,.tą;p:!o
I;e, gdyż' umocri ono j(!~7,~le bardziej
Dyrekcja stanęła w obronie
gr~źne starcie Il. gwaro.;ą c~"wi]n4' Irs])óiny w~z:tstkim pallst"'om demoludowPj front ObTOl1cÓW ponosicie~a i z':lmknela fabrykę na ktora usiło\vała skonf:skowal: c.zer- 1:rae)i
k()ju~'
cza<: 11leog:ramczony.
wone sztandary.
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1. R O S;\_~ X O'\' E lLĄD RY
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rA.N:::iT WOW Y TEATR
im . s1"lWA:-.rA J A r{A CZA
(ul. .Ia racza 27)
Dzi€, o godz, 19,15 sztuka Leona
K rul:.d\O wshiego -pt. "Odwety" 'ł\f
drug iej wersji.

P.c\ :'i'STWO WY TEATR NOWY
( DaSZYllskiego 34 , t~L 18V14)
O g.odz . 19,15 "Brygada szli1iel'za
Karhaua".
Zniżki ważne.

TEATR "OSA" .
(Tra ugutta ] , teł. 2i2· 70)
O godz. 19,30 "Rc,maus z '.\lode.
v.i1u" z T. Vlesołowskim .
TEATR KO MED II l\lO ZYCZNEJ
"LUTNIA"
(ul. Piot r kowska 243)
Środa, dnia l marca o g~dz. 19,15
"K1'I:>10\\'a przed!uidcia".
P A)JSTWOWY TEATR LA LE K
P INOK'IO"
(ł,ódź, N ~~vrot 27, t el. 131) -74-)
'Teatr ll'ieczynny z powo<lu udziahl
w Fest.iwalll sztuk l'adziackieh.
P AŃSTW OWY

TEATR LALE K "A.RLEKI N"
(Piot l'kows l(a 1!l2, te l. 258·99 )
RI'oda, dnia l,:l. o godz, 17,15
~

illo\'Cil']io pt. "Zlota ry bka".

Ka<a

CZrlllla

od godz:. 10.

p \ ~ST WO W Y TEATR ż YDOW SK I
(Łó d ź, J aracza 2 ) .
. TeRh' ~icczynl1:V z powodu wyja:~
au do ", ar,~za,,·~' :r.e s:?tl1ką ,,~ [ oJ
Syn" . P::emiera dnia 4 lJlar~a.

TOWCóW ~[ E)IIEC KJ CII
- W 5~r.kolE' ",\'chow:lnia fiz\'c7.ller;o w Lip.'ku k~zt,alcą ~ię już' n{Jwe.
ml'ode kudIT sporto'vców niemie,',
i·.iell. \r~'chu\;.-ankowie jej wieui.\~, że
na Odn:e i KY3ie leżą nie tylko gra
r:i~e Polski, Hle jednocześnie gTan;ce

pokoju, w obt'onie 1;t6rep;o młodzie7.
Niem;cc Demok.l'atycwych pn:,,-l'ze12,25 PRZERWA. 13,25 (Ł) n,'xilll Ha ,~·;l1C7.Yć ramię p"zy lamieniu z
muzyki. 13·30 Progl'am dnia, lS,03 młodzieżą przod!lją("E'~O w wake o
tr\vały pokój Z\'·~ą.7.1{:l l!adzieckiego,
Audycja s.zkolna. 1400 "Analfabe'
tyzm" . 14,15 (Ł) KOl11unikat~·. 14,20
(.L) Arie operowe, 14·55 KO!l('('rt !;oli
stów. 15,80 Audycja dla świetlic dzie
lo3IP '..J
c·ęcyeh. 15,50
Muzyka rozrywkowa,
(Ł)

Aktnalności łódzkie,

(Ł) ,.ł\ódź -

16,25
Warszawie". 16,:35 (q

Nowe nag1'ania utworói.v Chopina.
16,50 (L) ,,0 Karolu Atlwcntowiczu".
17,00 Koncert rozn'\\'kowy. Ii ,.13 Au·
dycja dla świetlic mrodz.ie:i:owych.
18,00 .,Z kraju i ze Świala". 18,15 (Ł)
"Zagadki muzyczne". 18.'10 "W;;zecil
nica Radiowa" kurs I >,Kauka o Pol·
sce i geografia Polsl,i" . Hl.OO Audycja dla wsi. 10J!) Pieó,ni macowe,
Transm. do Bndapesztu. :20,00 DZIE\!
1\TK WIECZ(')TI.;-':Y, 20.40 l\Iuzy!i;t roI.
rywkowa, 21,00 Konc€'l't Ch0J.linow,·~'ki
:l1,:30 .,N o\\'el3. d%\\'iękowa", ~:2.00 eP;)
\Yiadollloścj
S1JOrrOWe, 22.05
(L)
C'Inyila muzyki'. :!:!.1:~ (L) Progl'am lo
kąln:v na jutro. 2~,15 Chwila muzyki
22.20 KOlJcert rozlTwl\oWV. TI'an~l.lli
~.ia z Braty~ła\',.y · (Czecl;o~lowncia).
~:l,OO OSTAT::\IE
WIADO:\1OśCI.
:2:3,1.0 Program na jutro. ;~.15 :,Syn:ICl1le Beethovena", 24.00 7.akonc'7;(,,!11f'
aud~'~ji i llyml1.

I

Po 7.a~kończ€niu spotkall o puchar
PZKSS w siatkówce żellsk~c.i, przy·
chodzi l,ulej 11a finały w siatkówce
lllE;;ki"i oraz pólfinały w koszyk.ówcE
mę~.klej..
..
hp.a~y SlUlk6\\ kl męskiej
odbędą
się od 3 do 5 marca w h ral,owie, a
j')d?ianie będą reprezentowani pr7ez

I

I

Dziś

pięściarzy Zw. Zrywu
w sali przy ul. Pog onowskiego
82 o godz. 19 odb ędzi e się zebrall.ie
sek cji pi ęŚCia rS kiej
Związkowca. 
Zrywu, na którym omaw iane będl\
sp ra wy ws półz awodn ic twa 1 zbUłal~
cych si ę mis trzostw.
Obecność wszy stkich członków obo

I

k,:ny Z;:H'·odo",,~:;eb. ~.file i po7.yte r zll ie.
l,llo'7ali::,m\' h·n·f). że na widQwni nie
mogii;;nl:';' . .ia~;oś dos.trzec wielu li

w iązlww ill

Z Kotowic donos!!.!;;.;,

Finał przy drzwiach
zamkniętych ...

tllwlllo tyL;o ... dwocll Wlceprezesow l
i.re"1el·. To trochę majo, jak na dość

jlokvźny zarzą.d. ŁOZPN. Pocieszają ('\'rH

bYl0 jPdnak to.

że akademią

zebranie

Dziś

o-j e r I~~~~~yC~~.;,l~~~l\t~~~.,~~~;~~~i~~~:l'e~~~
~

:...4

7.ain

Związkowiec-Górnik

Mecz

t~l'e'o'waJi się i1l11i nasi sportowcy,

przerwany!

'ak kolarze, Didcial'ze i hokeiści, któ
sza'wie (w dwóch grupach) ~ Gdi'ui- ~·.r<.:h repl'('~e;lt';wał ,h. nhz olimpijsku. Lodi reprezenloY;ana b~azle ~Yl'l ('~yk KI'6L
1;0 przez drużynę mistrza r~KS \Viak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
I'iar:z:a, gdv.~ 'wicemistrz ZWi;17:kow'~c!J'
$
I
Zry"" wycofal się.z rozr:rywek, lll1e ~, c
macząc Slf~ kontm lilml kllku z a w o d - '
•
b
ni.cz,'k, odniesionych podczas lekko·
W lK S Włókniarz;
:;tletyczfn,ch mi~trzosl·.Y· Pol~ki. w
Sekretariat ł"r<S "Włókniarz" poda
Pnf>myślu. A Wi~C startuje w [)QUJ'
!~ do wiadomości, że przyjmowane są
nałaCI1' 11 zespol,)w.
Grupa I \\'. ,\'arslawie : SpÓjnia,- zapisy do Sekcji Strzelectwa Sporto\!arymont (\', a.52 "l \,,'a l , Gwa~dia (hm \\ eg'J.
f(alHfrdacl na członków wInuJ pod·
kÓw) , AZS 1\V'roclawl i wireruistrz

KATOWICE
"d.) -

S a SlfZBlectwa spor towe!Jo

AZS.

Po!finaly kosz)k6wki kobiecej ods''lmym czasie '1'0' "'far

I.:ędą się w t\111

I{ącik

również

X.-\ ;\I.ARG fXE;;: m

li! . k
. k
naszych slat arzy I . OS '1; 'Y i-i:.arzy
O pUC h ar P . Z . K . S . S
' .

DZIR~mIK POPOŁUD~IOWY.

16,20

sl~ nie tylk o na boisku , Itle
w sala ch klubowych, 'w który ch młodzi adepci piłk l z doby waj~
wi ele wiadomości teorety cznych,

.odb y wa

:ltilr i:p~dzm;my ('zas w -ali Zvdą.z

"'3-c]'owa'li(' fizY("·i1~ i ~port w
Xj€nlle.:!~!~j RppubliC'e l)e,:no~rat::el-

-

Dal ~zy roz kła d

16,00

u ..pel'f'Uiotl.4 te t i;.r()ny
organów
admini.stracji
)Jail~t\Vowe.i wszelką pomoc i po-pHde. Pchw"Jona o5tatnio ustawa przeWidUJE! na rok bleż.ąry poważne dot.ade p~ń,i,wowe (:.!O.l) l)1i1n. marek) nl\
onbllrlowl;' i Tnzbud.owę ur7.~dzci\ ~por
iOW7,'h, llJil;'dz~' innymi na .b~do~~ę
~~tu(';:n('g'o J<Juowl;<ka w Bf.rllllle. I a
PO,110!: i opieka ze "trr.ny rządu Nie"
mieckiej Hf'publ i ki. Del1l,}k,'a tYCZIl?j
w",nł\'\va qad.
Żt' nad te.n chce za
",~~eik~ r0ll~ w.\·cl:ow!':ć mlode poko. 'j
lenie :r~ipnl~e~ t pcl-:olen~e- ~ro\v'e 1 ~,1~ .
1;(', zdolne do umo:'l1ienia sll bU,10wnJ I
1.:7.\ ch ~(){'i~li?mu i obroll,~ów pokoju.

Pohki,' C;~e('ho~lo\\'ac.ii, ,'i;~gier. Ru..
mu lii i w;;z~·sr,~.;:ich pallstw demohl'a!~
,1 r~::.· l~
,......
"\"!
'..
C.', ~ILO\'(.J, "o:lt~n~~ą_ tT3.d"c.I:. ll<:z
:" Ol ::\\')'ch bO.io';<;mkuw o V:<J1no~s, p~
leg!yc11 w I\',lj(-P z f;lSi:~-1.m('.lll. \\ S l ' , ) u '
.
c;·ch l;n:J.laz;o ci;ę rÓlnieź wielu SP{)t A X ,\ ZAC HO DZlB BE :l Z ;\nA ~ ...
towców. z ktt')ry(~h w;,'tnienimy oUch
Równolegle 7. odradzaniem się sper
:iak Bnmo Pla(·he i Werner Soelew 'u w :i\i.emieckiej Hepublic.e Demokra
b:nQ0J:, oritanizat.ol·ów . sportu robot- tycznej _ odradza się również s,port
niczego.
w ~iemczech Za.c.hodJlicll. Odradza się
W l MIĘ PO~TĘP l' J P OKO J1J
on jednak na st;;:rych wzorach, a z/\
~
.
óinie:11 jego je:;.t jedynie odvn:ócenie
Sport w Xicmiec·kiej RepulFhce l!wa"i ma3 uracuiącrcn od zachodzą 
Del1\okrat~-eznej odrad}:a się.JW _no... Cyc); przemian ~po·łe'::7.ny('n i istotw~-ch pod1taw~ch .. OdJ'ad::a. Slę ~ab n::'~h dla nich zagadnie{!.
I1HlSiOWII orgn1llza":Ja m!o-dZlC7.y rooot,.
,
nkzej i chlop3kiej krze\yią~ n'e 1'a'; Prz:rS::105Ć. ~~ortu a.eU10~a.t;YCZ
s:z;m j hakary::: 11., lc{.z hasla pO;;:Oju Y;ego. t.o przy'lZIosc s~rtu ~:em:eci 1l0 l.'"pu . kUi.(' I' ZT,-\,rjec,'!l) ta}; SR- k;('g'o, tak ja;'; pn;~.'.'lzł(}sć );lE~m:ec5t
mo ca!('nlu na~7.e-,llI rtl~howj sporto- kiej PepubEki Demo~;:?'atycznej Jest
·,yenm.
p!zY5z1okią c:\łych Xiemiec - zakoń
_ \Y chwili ob,'c!lcj w Niemioc- Cf.yf s'\yói refel'at koL \\'ierusz.
IJe'j "P..epubli<!E' De!llokrlltYCZJlejzorga
·w drug;~.i cM;'ści akademii łódzkich
nlzowanych je,t GOO ty",i~c;) cz;:n,nyc;l r,il\.un:y od.b;:'io ,i\l przedqtawienie
"'port.owców, r. CZef!'O bli,~,1) 400 tYciię c!wóch je(hl)~któwek oraz w.\·,tępy so
c~' _. to czlon:{owie '1:ó! sportowycrl lo'.';" tp'lt."\1 ~wietlico\\ ego z Rud~' Pa
pto) :c,,),ladach pracy.
t":an;,~ldp,i.

-

tłum

I

ne>j
maj.
wszystkich

szachowy

Ids,'ć (leldarilcię, vrypel.niając

:{T.8ko'~:d.

(Obsł.

Decydują<Jll!

spotkanie
f)
tytuł
mistru
Polski w hl)kieju n a 10dzie,
mi~dzy
Związk ow .

cem
. cal

(K ryn l-

1

GórnI-

rubryki kiem (.Janów), zostało przerwan ę w
równif>ż drugiej terCji prr.y 5tanie 7:1 (2.:1,

n w \\'il.r~7a " ie: "A7.S (\\'ar· IOT1':llllilrt.J. "'a'ezy złoż~yć
rJKS V. !'i"jkJ1iafZ CLódż,) .(I;az rlide lotografif> do legitymacji i wpła 5:0) dla Związkowca, z powodu n t.
I'ić zł . 100.- (~to) tvtulem wpisowe· odpowiedniego zachowania si ę częś
olisL7 Pn7niJIlia.
( ;n!llll ITI w G(!"fl~l, l1: Kolejarz Po' (f o i zł. :;40.- rocozną składkę CZion-/ ci publiczności.
C rupa

redaguią

W. Wróblewski
. i S. Furs

s?:8.\va),

,
Wynik II rundy mi,lrz. urui.. Okrę· '0]' "l '(\\' iJTS7<1\':il1 Spójnia (Cdańsk). ].;ow~ka.
2':a\)<" pr". jrnowane 5:1 w' SekretaMecz ,został d,~kon('?-~ny w nocy,
v, h.l. HA": ŁKS·\'.ló'-.lliarz
S')ó"l'ia
(Grl1rJ~(;"rl,)
i
Kolejarz
riac'eKI::bll [lIT" \l.L. Pi~trkow:;kl,ej bez udzlału pub •. ~z:noscl.
\\ lókniar;c·Zq'Nz :r:: l~..l (\'. '~u;-,!ev:' ff:dt\{'skJ.
::!7:!a II p!ę;ro coaZWl.nle w !,OUZ.
Ostateczny w'Ymk brzmi 10:1 dla
~ki \V" rz(~:-,i11~ki l'! : l.:.!, Di~muós~: i\''" Slc)lirY T07(1r~\ \',-ki tOC7Y':: się b~~
~ 19 (w s.'Jboty do godz. U·ej),
Związkov:ca (Krynica).
3ze'.,-c7.yk I ~ : I~t \\itk(r,'lSki - Ste~ do: ,,- silli' Ori:~;,k,1. a w Gdal15ku
. " . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fI . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
taniak 1:0 KaCZTlliHek. -- H,df'1. od· \'! 'SalI Zarządu ~'1iei:kiĘ'C!o.
ło7.ol1a z v., grunt,
dla T(ilcz!lli\ c h2.
Uzarski _. Dyskant \'0, KaTnko'.\5ld
- ~'i1czarek ' : , 1 2 1
GŁO'
AZS Ogniwo :,' , : 2 l~. wyOTI:'!II Ł6 d~klero Ko m itetu 1 "' ''Je·
ni.k meczu szc;zQś!iwy dla O~iniwa (Ko
w ótl~1<le r; o KomU·e t a POlskie, Zj~·

l

(111

IIł

Ił

Konkurs rysunkowy .. Głosu·'
pt. "Zwierzyniec Zbója Samau

ADR I A - dla mlodzieży_ (Stalina 1)
"IViosna" godr.. 16, 18, 20
BAJ/rYK (Narutowicza 20)
"Pustelnia Parmeńsk<i." II seria.
g·odz. 17, 19, 21
BA.JKA (Franciszkańska 31)
..,.
•,Sel'enaua w Dolinie Słońca"
godz. 18, ~O'
GDYN IA (Da.szyńskiego 2) - "Pro·
gram aktualnośd krajoy,rych i 7.a granicznych Nr 9" - godz. 11., ] 2
13, 16, 17', ':1.8, 19, 20,·21
HEL (Legi.:lnów 2) dla młodzieży
"Pościg" godz. 16, 18, 20
.MUZA (Pabianicka 178) "Dubrowsld" - godz . 18, 20
rOLO?\IA (Piotrkomka 67)
"Konstanty Zas1onow"
g·odz. 17, 19, 21
PRZEDW!Oś:\'IE (żeromskiego 'iel
"Pustelnia ParmeJlska" - I seria
godz. 16, 18, 20
ROBOTN IK (Kilińs!dego 187)
.• świat sie śmie'ie"
g·odz. 18,

20

'

I RO:\IA

(Rzgo\Yska 84)
tabor" - godz. 18, 20
REK(Jl{D (Rzgowska 2)
Kieł"

"Cygal1~kj
"Biały

dla mJodz . godz . 16
"Siódma za51011a" - g·ocJz. 18, 20
(Kilińskiego

STYLOWY

123)
godz . 18, 20
śW I T (Bałucki Hyl1ek Z)
"Szalony lotnik" - godz. J 8, 20
TĘlf'ZA (P iotrkowska 108)
"Burza nad Azją"
godz . 16,30, 18,30,20,30
'rATRY (Sienkie\vic7.a 40) . ,.)~tl1tni
Mohikanm" - godz. 16, 18, 20
WISŁA (DaszyrJskiego 1 )
"Pustelnia Parmellska" - II seria
godz. 16,30, 18,30, 20,30
Wł.()KN I.~Z (Próchl:ika 16)
"Niebe;>lpiec7.eńi'two śm;erci;' godz. 1 G,30, 18.30, 20,30
\YOISOść (Napiól'kowsk:ego 16)
"GOO ccm" - godz, 16, 18. 20
ZAC'IJJo)1'A (Zgiel'ska 26)
"Jan Rohacz z Dube"
godz. 18, 20
"najni~"

-

i':c:ieJak - CC'Ilik 0:1. Leszczyński \Vu.silewski J :0. P\lIS - Kania ' ' : l2
\.\- ojciech0,,'~;ki - Ol;;zański 1:0, Łak
nie,,'sb - Pchiiński 1 '0, Relkiewicz
- Siedlecki 0:1).
Z,viązli:owiec-Zr~·w--Spó'n:a 3' ,:1 J 2
(jedna partia udł()żona w "yrFiulei
pozvcji dla Spójnil.
\V tabE'li
prowadzenie objął AZS
- 81,~ pkt., graji\C w mocno re zer·
\\'OWVlll skladzie (bez 3 ,)f'acz)' I dra·
i:ynyl. Drugie miejsce za jnwie LKS
-Wlókniarz·-8 plct. (Wlókniarz grał
w Zgierz!! 'w oddzielnym składzie').
Po dograniu zaległej partii, ŁKS
I,\Tl:ókI'Jar7. wysUlde 5ię na pif'Twsze
miejsce różniq " pkt.
Dotyc!lcZi\50\\'v Jf·ader \'. tók·
niarz·Zqierz - ' sUddl na 3 miejsce.
rnajac. 71~ 1.)].;1. Dalej ida wkoleiności:
Związkowiec· Zr)'

w 5 pk l.,

d.nI>Cs ołl e l

PSl'tU RobotnIczej
Il" d a. I: 11 , e:
J(OLE G IU~l
R E DAKCl'J NX.
TeJeloll7t
U8-H
Redaktor n aczelny
Zas:ępc a

sce ,1.YSl1\·\-a

się

r~dak,orów

('7YĆ się b~dzie

7iJŻarta

211-2S

r ~zetek łclE;;n219- ł:

nycb
D7.ta ł mutac:)ł
Dzi ał mlej,kl

l trpOrtowy

2U-29
254-21

we'W1\, • I 11

Dl!:I.s.l elt::rmomlclmy
D ział

ZI ... 11
21 ... 19

ts bq'(>~.nY

2l1ł-21

D>:l aJ r o lny

'll'eWL •

Jled.&ke,.

DOC!l~

J(olpo r ł.ł.

17'2-'1

t.ód.t, Pio trko·w S r. I?ł,
A dml!lisln.cja

DataJ

t

SpóJ)', ia i

I
mip.;sce to·
mię· I

z(~e("~rd()"wanle

\'l1ókniarz. a o drug'.e

Nr 6

211·0;;
S,,;u'el arz odl>owledzla lny
Dział partyjn y
!l54··2"
weWll • 18
D"lal k orespon d entów r obr!niczych I c blopskich On"

O(fuiwo po ::!1~ pH. Na pien:sze miej
-

red. oaczelr ego

Zaąodka

ŁI~S

ttd. lI2l!.?.2
%GC-4:'
oe-lcszeń :
Ló4!, Plt>U's.ow·
lika 65, tel.. 1l1 .~ 1 lU-70

Wydawca RS W " P r u:.Adr. aed .: l.Mt, Plo l.rkow alu IG,

nI· ela

pł ętT O .

Drult:. zaU. G raf. R S W ,.Pn...."
r..6<lt, .L ~'...Irk l 17, tAtL 2Oł . c.,

wulka

a7'.' AZS ' Nll 11 \Vłóknidf?(·lll · Zg~iNZ.

,
~·'~1

=q

bez porozumit'nia
~ię z inn y"1'n l ,
decydowa ła
w spra\\-ach Obr()n~l i natarcia. W:;ku(ek tego powstaI'l.cy robili wypady poza mury warowni. w iiposób niezorganizov:any,
Nikt nie tros!.czył s'~ o n.opatrzenie i w:;.'płatę żołdu żołnie·
l'z.;:llTl, Kupcy' odmawialI dostaw mąki i soli. gdyż potrzebowali pie
niędz~', których znów nie po_iacbJi żołnierze.
Dclegaci ,,·oj.ska prz~'szli do Bachadur-szacha.
- Kupcy 7.ądają od nas pi(!l1;ędz~7 - powiedz:eli. - W h\'oi.m
n1~eście z.::;romad7.iła siG ogromna arm·a. wielkI szachu, a ty l1~e
wypłacasz jej żoldn. Kupcy zam:kJ1~li swoje sklepy i nie dają nam
na

Wieczorem tego samego dnia po waro~wl1i rozeszła się pogło
ska, że do .. feringów" nadeszły nowe wojska i że zbierają się do
ctoczenia mias1.a ze wszystkich stron. Podobno z północy ma;;ze·
rują wielkie pos.ilki .
Posmutniały twarze mieszczan. Fakirzy i żebracy przepawia· .
dali w świątyniach njeslczęście .. Plotki rosły, rhnoż)'l'y się i już
trudno bylo odróżnić, co \" nich jest prawdą, a co kłamstwem.
Nana·sahib z.ostal żabi ty! ... - szeptano w Delhi. - \\Tojska
jego zdały się na lash ,.feringów"!
Powstanie w Fattechpurze zostało stłumione. Moradabad jest
okrażonv.

.- Niepra,vda! - mówilt inni - Nana·sahib jest jeszcze silny i posiada dużo wojska. ::'\ara7je cofnął się w lasy, aby stamtąd
tym pewniej zadać cios generało\vi angielskiemu.
Wkrótce rzeczywiście przęs1.ali· dochodzić wysłańcy z południa
i zachod1,I i Delhi, odcic;te od innych ognisk powstanja, było od tego czasu zostawione \vłasnYTI). silom.
,
Nikt nie dowodził zgroTItadzonymi w twierd~> wojskB.mLKaż·
oyouŁk: - a co aor5ze - każdY ; batalion i nawet kaźd.. kompania.

własną

d'l,eba.

l'ekę,

•

KUPON

",-1'

6

R ysunek przedstawia
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • __ • • • • • _ • • • • • • • __

Imię

••••••••• ,

, •• _ •••• _

••

o-o

••••••••• _ ••••••• _ ••••••••••••• ,. •••••••••• _ •••.•••••

i nazwisko czyteltlika _._........_........_._.................... ,,""""" .

Stary szadl \V)·s'1.ec.l.l na baE;:on. Starczymi. ślepnącymi już ocza·

Zawód i miejsce pracy ......................."............................ _.._.~

- X'c mam dla ''la.'' zlota! - krzyknąl słabym głosem.
Pa trzcie. s;:paje..iaki jestem' biedn:;l - wyc~ągnał z poci nóg mały dywanik i pfJtn:ąsnąl nim n;-,d głowami. To cały mój majątek.

A dl'es ............. :... ,.... ~ ................................................................................

mi ob.ejrzał żołnierzy. zE'branych pod pałacem.

nie mam n ic db was żolnicr:oe ' ...
Zaplakał. M inistrowie w\'prowadzi1i RO pod rcce z balkonu.
Szpiedzy z bl'y!yjsk'ego cbozu przekradali
"iq do v;arowni
i przynosil i stamtąd swym oficerom' Pocics?ai",ce wladomoSC1:
w m;eście brak pOl·zQdku . kaid .., stanoY':i o sobie. powstańcy 'nie
mogą \". żadnej spa\'.:e dogadc1ć s:ę z szachem. a li niego w pala·
cu też są nicporozumic:nh.
Szum 1'7 sipajsklm ObOlOW'sku nie prz:;cichal dCl pó~nej floCY.
S;paje fajżabadzcy chwali li si~ 5\':ymi wYCZVna'11; i nc:mawiali zastu1Z żołnierzom innych pułków
~D. c, n.)

lWAGA, CZ Y fELN1CY I
l":olejne 10 kuponów, wypełnionyc.h
kopE:rcie. po Skol1czeniu konkursu -RedakCji "Głosu", Łódż, Piotrkov'ska
sło\{c" .
\\.'·śród Czvtel:!ikow. ktÓ,7Y nadeślą
i.or!la roz!oslnva~-re zostaną ceune
b PARA T fo tograiiczny,

czvlelnie należv odc5łać w jednE' i
do dnia 15 marca i~150 r. na delIes
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