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sty obchód 5S-lecia pracy scenicznej !iarola Adwentowlcza. - Na za)\')-

Fala entuzjazmu pO· ogłoszeniu historycznych dekretów ········Ii~~~ai:"7:;:i~ii:::N':!.~i:·_·
Masowe

zobowiązania

Uchwała

na

cześć

Stalina i WKP(b)
właśnie
że
obniżl\a
'I

lo

potęgi

MOSKWA. Rady Ministrów ZSRR i KC WKP,b) ono- Wyrf\zem tej
jest
u-j nie,
nowa
cen >lny' jewC,j zniżce cen na artyl;:Uły "I>ożywcze i towary przemysłowe ~luwitana chwała '~ady :Ministrów ZSRR i KC I dlloczesnym utl"'l.ymaniu rlotychcza' , przez ca ł ą I\I d no&c
.,
'
.
została ra d osme
ZWiązku
RadZIeckiego,
.laJto nowy WI\:P(b) o nowej zDlżce \!en''.
sowych zarobk6w wpłynie !)oważnie
WSIJalliały sukces ustro;m sadalisty cznego, który podniesie jeS'tc7.e bar_ ,
(hicj dobrobyt narodu radz,ipckiego, jako zwycięstwo na drodze ku koNa licznych zebraniach i wiecach, na zmtanę budżetu każtlej rodzmy "!
munizmowi,
k~óre odbyły się w kołchozach, sow umożliwi wyższy pO'dom życia. Dal\:omunjkat oficjalny o nowej zniżcc cen nadany w gOdl.iuaeh wie chozach i st.aCja.ch maszynowo - tra je się zauważyć ","zmo.żony ;)Opyt na
czornych przez wszystkie rozgłośnie radiowe obleciał lotem bły~;kawicy ktorowych pracownicy ro.inj'c twa so najwyż.sze gatunki pr.oduktów, na
cały Związek Rauziecl,i budząC' pow s;lechną radość i uczucie gleboldej cjalist}:c2 n ego st.wierdzi1i, że ?,olożą doborowe wędliny. k?nS"erwy, komwdzieczności dla partii komunistyc7. \lej i rządu' radzieckiego za ten no- wszelkICh staran, by zapewlllc Gb- po t y, wyroby cuklern:c.ze, owo~e ltP
, ,
. ,
fitość artykułów rolnych w kraju.
Oży,viony ruch
panu;e rówmeż w
Wy dowod Illell s tannei trostn o dob ro l Hlu.
W kJ'
h
d' . k' h
I i
h t'
-ł \"YC 1
.
-_.s. epac ra z!ec -jC • w mla- Sri: epac
owarow przem y~ o,. 1.,
Zaledwie przebrzmjał:r ostatnie \ "Wbrew anglo-amerykańskim pod' ~tach i wsiach panuje niezwykle 0- w których dużym popytem cleszą
ŚłOlVćl .komunikatu. a na ferenie ca- że,ga ... :·m wojennYl'I.l, opanO""3nym I żj"\vienie. GospOdynie domo'Ne gro- się wysoko-galunko'.'ie tkall;ny wełI!')go Zwiazku Radzieckie.:;o odbyły nicmo,... iścią do naszego mił'ljąeego madzą - się przed ladami r wysta'Na- niane, obuwie, galanteria, ~dbiornisię spontaniczne w i e c e . ! pll'kó,i państwa, potęga Związl{u Ra~ mi zapoznając się z nowymi cenni- ki radiowe, aparaty fotograficzne
W
zakładach
przemY3Jowych c1zieckil'go ro;śnie z każ<lym dniem. kami. Panuje powszechne przekona- itd.
l\Ioskwy. Leningradu, Uralu i Zaglę
,

przygotowują :się

do

pełnienia

Na frontonie wysokiego budynkll
przedzalni l'ZPB Nr 5, wjdn ieje .J"romnv biały nap ~ s na czer \,'onyrn
tle: ""TsPóh:awodniclwo Pracy mI/;dzy przędlZalniami PZPB Nr 5 a
PZPB Nr 3".
Każdeo'o dnia
spieszace do f J.b 'k'
'" adk' r uciw-zy . o"jem "a
. ,r} l prz, l Z . ~.'
_ ~ i~'
,en J1ap:s przYPQ\nma Ją oOb.",. ic
p"zed kilku ty«odn'arni stanęły d.)
...
k
..~ 'dl~ '. Baw~in'oro~g7\Y.~.. " z lr7~ :'~~~n" '1~ i':. ~:_
ne Ił . ro.! l'd o ~.endo~l'~ ię "i~o <ił l
,va ur Je o n~wa,
'.,
zapa u o prac1'
~
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dali

523 gospódarstwa

~~r~faf~V~o~;~O~ciz i l!~~~~,.~aros~~~~=

jej SOCjalistycznej ojczyzny, o-toi
pokoju i bczpieczellstwa na ,'odów.
WARSZAWA. (PAP). - ostat-I
Na wiecu robotników rnoskiewnie Z miesiące były okresem nle<kićh zakładów "Elektroza··.v'ld·' mło
"
•
da przodownica pracy Lubczel1~o
notowanego dotą,d wzrostu hezb3
o'świadczyla: "Szczęście' nasze spospółdzielni
prodUKcyjnych we
czywa w naszym l'ęlm. Im WIększą
wszystki~b województwach Krawy(lajnU'Śc' pracy
osiągniemY', tym
jn. lV &tyczniu Centrala Rolnicza
bogatszy stanie się nasz kraj, Na no
,
l
Spółdzielni za.rejestrowala 104, a
wą radosną
wie;~ć
- oswladczy a
Lubczenl:o wśrod s'Ponta,yczny::h
w lutym - 176 nowych spóldzieI
okla,ków zgromadzonych robotn,ni. W ten sposób liczba zarejeków - IłdpowienlY {]a!!;:zym wzmostrowanych gospodarstw zesp<)żeniem wspiJlzaw odnidwa ~ocjaIistycznego".
łowYC:h w czasie od 1 stycznia do
Na wszystl,icb wi"'cach i masówl marca br. wzrosła z z.t3 do 'j'!3,
}.,~ch robotni(·~' radziecrv wypowieczyl'i wi(Cej, niż dwukrotnie.
clzicli sJe za,' dal~7.ym ""!nożeniem
Z najwięks~ym roz.m8chelll l'ozwi
w.vdajno.~ci !Jrjlcy. za (lal~.l.yltli ..sią~ ja . siq ruch sl?ó!d~je]c~?ścj prodLl~I:nil,darni l>rollllltcyjllymi.
C:YlneJ W. wOlewodztwH! POZN AN!':a '1.ebra"iu I'obolniliisw potE:i- I
.
.
l~y<'11 7.akladów mas7.Yl101.V~ch. w·
n~raWn·łen·la
Swierdłowsku wśród olhrzvm:t'go "n
Ił
l!4 ~ł
tl1:':jazmu zebran.~('h~ J>.o"':'lię~o udla Niemieckiej
f'hwalę, by \\,~'taZlc KOlmte,oWI Crn
tralnemu WICP(b), rzą.(lowi radz,il'c!delUll i osobiśeie Józefowi SŁalllwI
v
wi głebokic Ilodzickownnie i ,,;orąe;\
BI~R}'I~' (PAP). - Przewodniczą\nHieczno';ć za serdeczną troskę O cy Rr-czlcckl'cj Komisji Kontroli w
ludzi' rad7.ietldch,
Niemczech - generał Czujkow, V,"yZobow;,',z:łni8 pyodukcyjoe w .od: s1?,' ('.\\'a~ do P!'eml.era rzadu Nie~
po\'.. jc;dzi na obn:zkq cen ;:wd,ęll 1'0 mlecl\:eJ Repuollln DemokratyC!zn::J
\'·:nież robotn:cy Leningradu i Kij0- Grotewohla list. w którym zawiawa, Ałma-Aty i Ta:"zkientu, Rygi i dal11:a go o przek.azaniu przez R.\Dn;epropietrov.. ska i wiel1l innych dz:ecką .I~ornisję Kontroli władzom
::n;'1~t i ośrodków' przemy~bwych.
niemieckim upraWni€J1 w zakresie
Stachanowiec Bazylew:cz na w;e rejestrac.ii partii polityczny.ch i Q:'.
r
. . . spo l ecznyc h oraz w za lue('li w w:elkich zakładach l'm.
h.lr;)2'ar"zacJl
~
\':a w Lelcjngradz'e ośw:adcl.Y!:
sie
licencjonowania wydawnlcl w.
1!
_ _'~f"'II.
_ _I\IIIII!O!ll!lll!__IlI._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ifiij_ _ _ _ _ _S!BU
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D'!llsze

Republiki Dllmokrotycznej

I

Sukces soci.alistyczn·ej gospodarki
C::~r;~~~!.iŻJ~~Y~;~R,:~~!e~::~~i~~ '!cUyl~C1Ie,alk.ln~Zć,P:~~~'ie~~~~ s~~~al~Sr~:'~j~~

kic!Jo i I':omitetu Centri'Jnego '\\KP(?l.
TJchwala u obniżce cen artykułuw
żvw\1ościowych ' i wyrobów przemysło
wych oraz uchwala o zwiękS7.eniu
"''' 'rlości rahla j oparciu go na. bazie
zlota świadczą raz jeszcze o sllKce":\cll ~ospotlarki radzieckiej,
~wiad·
f'7ą nu. jCSZ{'Ie o bezgranicznej .wyz,
szuści :rrealizowaneuojuż w ZWląZ](U
Radzieckim ustroiu socjalist'ycznego
nad H~lroiem kapilillisivc7l1YllI, uslro
jem bezrobocia, dewahiacji i zastoju.
Na lercnie Zwiaz1m Radzieckiego,
na paesłrn'.l1i stosunkowo niewielu
Igt. nastąl>!ł, niespotykany dot~'ch('zas \V dziejach (·alej ludz!,ości, rozprodulicji. lT~trój, nla znaiący
sprzf'c/ności ],apitalistycmego u,tr?jl.i, W', zwolił llieolJralli~zone silI' l',~or
C1.e Tóldzieddego świata prac v' ktorv
7."~ldo"allysiące nowych fabryk i wieI
Idch n~Todków pl7emysłowych. udoskonali! metody pracy, stworzył przo
dui::c:"\ tectmikc i nauke. Ten irnpo'
nu il"C':'
na wsz,;stkich oclcinkach roZ'I
I
w·'Ii zallt'wnil iednQcześnie narodowi
tarlzi.cc.kiemu nieustanny wzrosl do·
chodu na !'odowego, ohracaneqo ella
7aSpo!·:ojen!;l polrze!) państwa i oby,\ aleli [ by! warUll1.;i~m w1fe>slającej
s.topy życiowej sze.rohicll mas,
Dro'la. którl) kroczy Zwiąlek Radóccki w myśl genialnych w~kazań
l~nina i Stalina prowadzi do komnniJmu, lIsIIOjll, w którym każdy hędzie pJacować według swoich moż!i"oki i zdolno~ci, a korzystać z dóbr,
"y tW'H7onych przez społeczeńslwo
w spo~ób zaspakajający calJi.1Jwicie
jego p(\trzeby, Droga ta prowadzi poF,zez nieustanny wzrosl produl.cji,
poprzez zapewnienie wystarclającej
iUa wszystkich ilości dóbr wszelkiego
rodzaju. Osiągni~cie tego celu zapew
nia entuzjazm radzieckiej Ida~y 1'0
blltniczej, z zapałem wcielającei w
ż) de nallk~ Lenina i Stalina. ~wiaąny o tym nowy, socialistvczllY st.o'

'·"'·'i

0
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Ostatnia decyzja Rządu Radz.ieckie,
go i KC \"'KP(b) jest namacalnym
dowodem, że klasa robotnicza ZwiltzkU Radzieckiego przebyła pod p~zewodllictwem partii bolszewickiej i es7
cze jeden krok na drodze do komunizmu, do ustroju pełnej ob!ilości
wsz~lakie!l'0 rodzaju dót'c materiałnych. Obniżka cell, trzec!a. na, p~le'
strzel~i niewielu .lat po wOJDle, sWl~dC7Y, ze coraz WIększa masa towarow,
w
. ich liczbie towarów lukSlIsowych,>
d:ociażby takicll, jak aparaly fotoo
qraficzne, odkurzacze itp, sluży w
Z\liązku Radzieckim na zaspokojenie
bezpośrednich potrzeb jego obywateli.
Sukf..esy Związku Radzieckiego są
naszymi sukcesami. Dodają bowiem
nam hodźca do wzmożenia własnvcb
wr~iłków w celu przyśpieszenia f w
naszym kraju budowy socjalilmll, w
celu zapewnienia wszystkim obywab'lom również i w Polsce dQbrobytu,
\Viemy elobne, że i u nas, podObnie
j1;k w ZSRR droga do osiągnięcia
Iych celów prowadzi wyłącznie polnzez coraz lepsze reznltat r produkcyjne, poprzez przedterminowe wylco
Ilyw'anie p!aliów ilościowych l jako'
ściowych. poprzez zmniejszenie kO~:l'
(ów wlasnych i ,na'ost rentowności.
Ta.ki leż "ells i lakie znaczenie ma roz
wijający się obecnie w całej Polsce
ruch zobowiązań, poc1ejmowany przez
dziesiątki tysięcy robotników, przez
seOd zespołow. Skrócenie czasu 110llzehn ego do wykonywania planów
produkcyjnych. przyśpieszenie produkcji - to skrócenie czasu, dzielą
cego nas od momentu zbudowania so
cjal.ilmu w Polsce, to przyśpieszenie
nasze!jo marszu do dobrobytu szerokich mas pracu.iącycll W naszym kra,
jn.
,
Takie są nauki płynące dla nas 7
ostatnich sukcesów gospodarczych
Związku Radzieckie(Jo..
S. K.

Pokoj~

°

proc., skręcalnia
1 proc. Dzięki
licznvm zobowiazaniom indyw;du~1
n:..
Hość przędzy rowkowanej
znacznie zmalaia.

m:'
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Chociaż

do 8 marca jest jeszc::c
kilka dni. w PZPB Nr 5 palluje nastró.i przedświąteczny. Kobiety "- a'
prawie wszystkie należą do Ligi Ko
biei. przygotowują się do urOt~t:Y
stego obchodu MiędzYl1aroclowr,go
Unia Kobiet,
Masowo zgłaszają sit: do pełnienia
WAR'.f POKOJU, które b~,tl~ ?:a-.
ciągnięte na salach
produkcyjnych
w dniach 6, 7 i 8 marca.

W sekretariacie Ligi Kobiet t.r\~a·
gg,rącz.kGwe
przygotowlmia.
Uczestnkzld Wart ubrane będą W
J"
_'-.'
_
białe bluziti, niebieskie ligowe krawaty i biało _ czerwone kokardki u
i wstyd było i sun':enie gryzło, gdy bol,u. Maszyny zostaną przybrane
SKIM, gdzie istnieje obecnie 75 za- już zarejestrowane jako spótdziel- słusznie wysuwa.no pod naszym a;- ch orągiewkami.
rejestrowanych gospodarstw zespo- nie, ale duża liczba spółd7.ielni, za- i resen: !l-arzu~y, g~y wytykano ,błę~y
W tych dniach energiczme.1, ni~
lowych, W \'lioj. WROCŁAWSKIM, wiązanych w ostatnich tygodniach, l nasze] prouukcJl -:- opOWiadaJą zazwyczaj prowadzona będzie walka
W którym zarejestrowano 60 spól- dopiero załatwia formalności re'je-' prządki i pomag;aczkl.
z odpadkRmi. z brakoróbstwem, .ledzielni G1'aZ
w woje_wództwach: stracyjne. W woj. wrocławskim np.
Organizacja partyjna i Liga Kc- szcze wydatniej wzmoże się walk"!
SLĄSKIM i SZCZECINSKIM, po- zareje5trowalo się do l marca 60 b:et wiele trudu włożyly W to, Liby o ilość i jakość produkcji. A już bysiadających po 58 zarejestrowanych z ogólnej licczby 100, zorganizowa- przekonać wszysfkie pracown>e o loby nie do pomy~lenia, ab:v kt"g
spółdzielni.
nych tam spółdzielni.
kOfliecznoDci podl1ie,>if'nia
jakości
' 1
'
'l
W '.'lOj. WARSZA WSKIM przyb J- IlrlH,nkrjl, Najlepszym orężem w tl'J. spóźnił się do pracy, lub w~ześn;ej
Są to -,\;ojewodztwa, w Ktorych spo
ods·zedl od mastyny.
dzielnie produkcyjne zaczęły powsta ło w ciągu ostatnie~o m:",.-iąca 20 I walce okazalo się y:;:pÓJ(.aw Jdniwać no.jwcze-'5niej. t. zn. już wiosną spółdzielni, w woj. RZESZ JWSKL\1I ctwo z "Td)~ką". I dzisiaj :>rodukcja
*
*
ubiegłego rolnI. Osiągnięcia gospo- 22, W woj. GDAŃSKIM - 13 0- I wzrasta z k3:7.dym dniem. Przędzal"7 }lrzędza.lni średniGprzędnej 11'1rlarcze tych pierwszy('h gospodarshv raz w woje\vódz~'.'... ach: LUBEL-11.1ia hedn'oprzp,d'la wykonała plan tych miast po skollczeniu zmIany co::y
zespolow:HIl _ znacznie większe niż SKlM i OLSZTYNSKIM -:' po 11 za mies. luty, o 2 proc. przekra:za- nione są przygotowania do uro.;:zy-.
w goslJOdarstwach indywidłlalnych nowozarejestrowanych gospodarst'N jąc wykonanie za stycze{i.. C.ien:·>;:o- slego święta. Przy słupach, wspiezbiory 7J hektara i lelJs.:e wyn.iki ho- zespołowych.
przqdna podniosła produl;:c.ię o 5 rających stropy, zakłada się kwietclowIi - przekonl\ł.v chloJ1ÓW oko11:ld. Tow. Jachimczyk ~~)orzadz;)
licz.nych wsi o wyi:szoS('j gaspodarogromną planszę· wyobrażającą kuki zespołowej nad IntIywidnalną·
111
lę z!emską z gołębiem pokoju. W
W rellultac;e, \Y \helu ws:ach bl:ż
.J ,~
. skręralni kobi~ty przygo1.owuj4 iJor
szych i dalszych. chłopi postanowili
r..~JiO
trety dostojników paJ1stwowych. k';ó
zrzesz~'Ć: się w spółdzielnie produk- '.
.'
~4.I'kJ,;':' j1 4.
~ "...
)I'
~
re będą zdobić sale produkcyjne.
cyjne. W okresie jesieni i zim,v spół
:1\:0 WY JORK (PAP). _ Ponad I 'Iann i Lion Feu~htinl!1g-er. pianista' Pl'~~' ~1~~zynie: tow.. Genowefy studziehli przybywało i przybywa w .itu wybitnych prz!'d,hwicieli amery A rl ur f:"hn:;uel, profe"or Uniwer"y uZlIIskleJ będZI e w:Slał portret Ma .. dabzym ci'lgu.
!:a:!lskiego Ś\\'i~tn. hl!t.ural11e~o i nu- idu IJ2q'" "rl:r.!dego l\T;\tti."c-cn, hi'ito- SZ,".ałka Rok,ossow~l~l;~O. Jemu, ~~ l~?Gromady. które wcześniej rozp,J- n!.;:o':l;ego zwrór~do ~ ; ~ do Dep3rta- r~'k dr nub"is, art.n:ta-malarz \,'e- \\ lem t~". Stuazll1~ka za~/dzlęcz:ł
CZf~!:V prace oq;anizacyjne, zostal~' mentn Str.IlU z rrc~b:j. o l!(hid"'l:C I hel' i bi;;;kup protestancki Mac Con' odzyskallle swego dZlecka. Oddzld
r wi:y wjazdowej ,io l:S ..I,. t~lonLo~l1
chemlc?"n:v pnystraJa swe maszyny
poseł
De: eg:J~ji Pokoju". skladaiacei s:c
chorągrewkaml.
z 15 wybitnychtlz;;11",.cW '1.' EU! O}lY; D,j" •
Instruktorka tkalni tow. Krysiak
Afryki i Ameryki l'9.cil10 1::ej, ktÓl'Z~7
UłanSDW
pokazu~e nam dl1f~ą listę tkaczek,
pragną przyjechać d9 S,rmów Zje'
7głaszaJących SVi0.l udZIał w WarHELSINKI (PAP), _ Nowomiano- dnoczonych, aby przedstawić pre,:yodznaczony
tach Poko:iu. I tutaj sala udekorowany poseł RP w Finlandii _ Feliks dentowi 1'rm:nanowi i Kongre~owi
wapa. będe.ie chorągiewkami oraz
"elrtlczYI1-,'k przybył 27 lutego rb. (lo USA petycję z żąda,niem ogr?"nrczezlelcl1lą.
l'
•
b'"
k
b' t
Illa . z rOJen l ila aZlI
ront a omo- 'I 1\
'[O<OKWA
P rezy(l'nIm Ra d y N'
Jak nas informuje
~a.
Helsinek
;:'
aj
.
. rz.ąd. kola
•,
,.".'
. ZSR'R. o d.znac z,'}
orderem L. K.,"ł
szczególnie. . wyrozn:a]ące
28. lutego
poseł RP złoiył listy u- weJ.
" I zszej
J o
.
d
. księ
.'.,
•
.,
, '~'
W Stana.ch Zjedno.czonnych uty.'O- lenina ministra finansów ZSRR A., G. W. pr ... cy spo ec~ne.l l zaw~ owej .':
W 1e1Z1 telnia]ące pIez) dentolH flnlan rzono speCJalny kOJllltet dla powlta-17-;;nERm\YA, w związku z 50-leCIem I b~ety będą nOSiły .0dZnai!;:ę hon010
dii - Paasikivi - i objął urz.ędowa-l nla tej delegacji. W skład komitetu jl"go urodzin. za zasługi w dziedzinie \\ą..
.
,.,' •
nie.
.
wchodza m. in.
p;~arze Tomasz iinansów ra.dzieckich.
Nie trudno SJę domysIec, ze dZlcn
'
.
8 Marca będzie tu rzeCZYWiście ob- ·
chodzony godnie. że robotnice ,.Ba-"
wełnianej Piątki" uczczą swe św;;:
to powa'ibną po.prawą swej produ!'cji.
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WARSZA \"A (PAP) _ Brak urzę obrotu towarowezo.
ny Rynku na szczeblu centralnym
(łowYCh org-anów ochr<lny rynku dnDo systemu śrOdkI)\\", współd.ziala- i woje\\'ódzldm. Powolany z()~tał pelł'· d'd
r l ' . b'y I sz~ze- J·lJ.c"ch
1'- obe"nej' akcJ'l' pl'zecl'I"I,'o "pe nomo~nik ml'ni~tra Hani.lu "'ewn"'r ~
IY~ .Slę O'L ~w"a 0, czuc l
. J
,~-,
~. "'
goJ nkl er do~ldl\YY IV ~kresahch naktl'~sk~ 'kuh:ntom wykupującym ~Iównie tt'k- nej!'o do sp n\ \\- ochrony rynku, dziaspe -u aCYlnego i mnyc
Z~l • ocen stylia przybyła Inspekcja Ochro- łający przez delegató\y wojc\\'ódzkich
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - oraz prze? oddziały Inspekcji Handlo
.wej w wojewódzkich wydziałach han
r
~
dh;.
'
c

Kob;etv zdobywa i.q nowy zawo' d

Czołowi działacze

prOWincji Sinkiang
członkami KP Chin
PEKTN (PAP). - Agencja Nowych
Chin donosi, że 'Aiceprzewodniczący
rządu ludowego prowincji SinkiangAzizow i kilkunastu innych wybit,
nych działaczy, reprezentujących róż
ne narodCfWości tei prowincji, zostali
przyj«:ci w poczet członkó"I' Komunistycznej Partii Chin.

In~pel,cja

Ochrony Rynku, zorgani
na prawach orgilnu wykonaw
tleg'o ,,:Iadz lIdUlinistracji handlo,,"ej
- ma generalne .zadanie othrony
kon~'um('nta przed oszustwem, walki
7.C spekulacją i kont.roli pracy 1I1larat-u l1andloweg'o,
szczególności do
zad~ ń tych nowych organ:,w należy
przede wszystkim f(ystenHltyczna ollsenracja rynku oraz kontrola USllOłcqmionej i prywatnej sieci f\etalicz!lej od strony ilościowego i asorty"
mentowego zao)H\lrzenia. IV tow.u,
Oddziały lnspekcJi Handlowej Iwu o
tnJlo\yać będą llr'awidłowość dystrybucji tOl\-arów oraz przestrzeganie
een i marż zarohkowych. 'Yspóldzia!a.i:!c 7. Komisją Specjalną i organami kontroli społecznej, Inspekcja
Ochrony Hynku zapobiegać b~zie
l)rzejawom spekulacji.
zO\l'<ll1a

,y

Nasz

konkurs

I

Szkoła Motorniczych przy MiejSkich
Zakłac1a.ch
Komunikacyjn.y ch
szkoli kobieb' - które .iuż wkr6t:21l bi}c1a prowadziły WGZY tramwaJowe

In<;pekcja Ochrony Rynlm zobowią
7,ana zostala do sygr.alizowania \Via
:id"'YlIl władzom \Y~zelkich istotnych
braktlw towarowych i , stwierdzony..:h
niedomagał' w pracy aparatu handlowego, by w ten s(lostlb prZ)'czynlc
się do hardziej sprawnego zaopatrywania sipci handlowei w towar_

trwa!
Patrz str. 6-ta
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T zy wielkie za ania
dla wiejskich organizacji partyjnych
Spółdzielczość produ~cgjno §hup zboża i akc;a §i~Bna

-

Na marginesie wojewódzkich narad wiejskiego aktywu partyjnego
kraju odbyły się kiIka
dni temu roz:sze'rZone woj ewództde narady aktywu wiejs·k iego
z udziałem sekretarzy gminnych i
powiatowych ' ocganizacji partyjnych
oraz kiemwników grup łączności mia
sta Ze wsią. Główna uwaga narad
pOOwięwna była
trzem zadaniom,
które stoją przed Partią na wsi: roz
woj.owi rolniczej spółdzielczości pro
d uJ,eyjnej , przeprowadzeniu
akcji
planoweg-.o skupu zboza i przygotowaniGln d'O wiosennej kampanii siew
nej. .

W

całym

jesf.rowanych i gotowych do rejeatra
cji spółdzielni podniosła si~ do 50!
Te liczby · ilustrnją wymo"''llie rolę
Partii, znaczenie jej bojowości i pu
cy w masach chłopskich przy przebudoO'wie wsi..

Opór bogaczy wiejsldch
będzie przełamany

dzie 'f{ ąaszej Partii. jak tworzy się
nowy aktyw i jak teD. aktyw zdoby
wa wiedzę i doświadczenie.
Tow. Cielczak z P()w. lemborskiego (Wybrzeże) powiada: "Kiedy sta
nęła sprawa.
tworzenia spółdzielni
produkcyjnyeh. me wiedziałelll na
początku jak się obrócić, jak to zro
bić. To samo byłj), kiedy miałem Ol'
gllDizować skup woża.
Ale już w
krótkim ezasie zorientowałem się.
Kiedy czło~-iek idzie w teren i m6wi z ludźmi - nabywa. doświadcze
nia".

Na,r ady pokazały. że tąm, g~e
istnieją bojowe, pełne ińiehltyWY or
ganizacje partyjne, tam idą dobrze
przygotowania do lcaIl1panii siewnej,
tam również akcja skupu zOO:ta jest
WszY5lt}de te trzy zadania łączą Illanowo wykonywana. Niemal wszys
sojuszu z ,.ualoromyOl
się ze sobą, wszystkie one reali:z;o- cy uczestnicy narad stwierlWali, że i ś~edniakiem zwyciężymy
wane są w ostrej walce klasowej z mało i średnio-T<łl:ny cbłop l\Ił ogół uczbo!!"aczem
Wiel·skim na wsi drog·ą·
Partia weiąg<l, w sWoje szeregi naj
~
ciwie wywiązują się ze swych 01.0'
przezwyciężania i łamania jego 01)0- wiązl<ów zbożowych wobec państwa. lepsze .elell1-etlty spośród klasy rabat
rtt przez mało i średnioroll1ą
masę W niektórych nawet wsiach chłopi niczej i pracującej ma.sy chłopskiej.
chłollSlką, drogą przezwyciężania i li wspólnie i manifestacyjnie, z orki/$- A w pracy i w walce ludzie ci dojkwidowania wszelkich objawów OpOI' sLrą' wyruszają do punktów zsypu. rzewaj@ politycznie, wyrastają na
tunizmu, bjerności lub kapitulanctwa Opór z reguły stawia oogacz wiej. aktywistów· j .mobilizują wokół siebie
1.0 strony Posz.czególllych organizaski. Ukrywa on zboże, licząc na to, coraz to JlOwe rzesze bezpartyjnych
~ji partyjnych.
że na przednówku uda mu się uzy~ chłopów i roootDików.
Toteż problem zaostrzonej walki skać wyższą, s.pekulacyjną cenę i żeNatudy ujawniły równie:i; i słabe
klas.owej na ws i :i kierOlvnicza. rola by nie być izolowanym w masie miejsea w naszej pracy. Do takich
organizacji party.jnej w tej walce chł'opskiej, stara się on przeciągruać słabych miejsc nalt'żą m. in. fał::1zy
,vysUllęły się jako czołowy problem na swoją stronę średniaka.
we teorie o tzw. "kułackich wsiach",
na wszystkich naradach i we wszyst
wYlKywające z niedostateeznej urnie
kich niemal wystąpieniach wwarzyI tu występuje decydldąea roln jętMśd <>dróżniania . przez nicktószy.
I
Partii, decydująca rola Komitetu Po rych towarzyszy średniaka od bogaWa.Ui:a klasowa na wsi
wiatowego, Gmj.lU1ego i Organi~a~ji eza. A to jest centralne zagadnienie
zanstrza się
Gromadzkiej. Narady pokazały, jak polityczne. Bez. umiejętności bowiem
.,...
mobilizując op.inię
szerokich mas odróżniania średniaka od bogacza.
Co pokazały na rady? Na gorącym chłopskich, Pa'l"tia łamie opór boga n.ie można wyizolować bogaeza od
r,rzykładz.ie żyda pokazały one w cza wiejskiego na odeinku skupu zOO podSta.wowe' 'biedmaeko-średtn:iackiej
całej konkretności walkę klasową, na za, jak przy pomocy biedlóty cłtłop... masy chłopskiej; grozi Diebezpie·
skiej i średnia·ków Partia :ujawnia c.7A!ń.stwQ rzueema średnili>ka w obję
wsi.
Wymieniająe wrogów z nazwiska
t,lm"yte przezeń wielkie %~y zb~ eia bogACza wiejskiego; można. ~tra
i miejsca. id! zamies;r;kania, ucze.,,"t- źowe, jak przy pomocy środków mo ej{! ba.1.ę m.asowlI/r ." praeują~ym
nicy narad pokazali, jak Partia, jak ralno'politycznego nacisku zmusza ehłopstwie. niezbędną dla., socjalisty
aktyw powiatowych i gminnych or- go d{) w.ywią.zarua. się ze swych oho ~zlU!j przebudowy wsi. Naszym haganiżac;i. wespół z ZSL i masami wiązków wobec Państwa Ludowego.. słęm "była i pozostaje stara. i wypró
bezpartyjnych chłopów, łamią wro~ W powiecie jeleniog6rskim np. miej bowana. teza Len.ixIa.: ,.. oparciu o
gą dzia.łalność bogaeza
wiejskiego, scowy bogacz wiejski nie tylko smn małorolnych chłopów. ". sojuSz.u ze
paraliżują jego kłamstwa i oszczer- Die chciał sprzedać Zbo7.a. państwl1, ~rdlniakiem. i ." wa.ke z bogaczem
stwa, przy pomocy których stara się ale i innych podszczuwał do tego. wiejskim. klasa robotnicza. doprowaon zohydzić i powstrzymać rozwój Organizacja partyjna nie skapituJu. «hi Diasy chłopSkie do ostatecznego
spółdzielczości produkcyjnej na wsi, wała przed nim. Pewnego dJYa na z.wyci~wa soejaUzmu na wsi. Leprzy PODlOCY litórych stara się on ścianie jego chaty ukazał lłi~ napis: Dmowską nm.iejętność wid~enia powyhęcić z akcji planowego s'k upu "Tu mieszka. m-óg ludu. J.--tóry nie działu klasoweg.o wsi musimy pogłę
zboia i odciagnąć chłopa, "w'łaszcza (;bce państwu sprzedać . zboża.". bić Y. s.zeregaeh ~aszej Partii i opa
średnia·h, od przygotowań do wio- Efekt był taki, że aamjutrz bogacz nowac 'Ją .. pełni.
sen,n.~j l~ampanii s-iewnej.
załadował zboże, odwiózł j1a do mi~j
Drugim. brakiem, kt6ry ujawniły
CharaktBryst.yczna cyfra ~ narady sca zsypu. Inni towarzysze publicz- narady - to nied<OStatec-zne dotycltW-Oj. gdańs.kiego: d() 20 stycznia br. nie piętnow:lli tych wrogów 'na zebra cż,a$ nMoenienie istniejących sp(jłw woj, gdaiiskim było zarejestrowa. niach grol11adzkich.
dzielni produkcyjnych. Dążymy i hę
nvch 11 spółdzielni produl;:cyjnyeh.
dziemy nadal ll1obitizować nasze siNa.d ich utworzeniem Partia pracoNarady pokazałY, jak na fali ll&- ły lU!. rozszerzenie liczby spółdzielni.
wała w ciągu długich
9 mle·sięcy. wy ch i trudnych zadań, które stoją Ale przedew$ZYSłlkim musimy umaeOd 20 stycznia do 22 lutego br. licz 1;1'zOO Partią na wsi, jak w walce niać tę. 'które juz istnieją. Narad.Y
ba s})ółdzielni podniosła się do 24, z tymi trudnościami i • przezwy- pO'kazaly. że nlum.y w tej spraWle
II. już na lwlliec lutego liczba zare- I ciężaniu ich rosną i hartują się lu- l duże osi~!gnięcia. 'l'rzeba je więc u-

w

Po.prowo S·vtUOCJ··J na vnku ml·~··snvm
l;

trwalić

i rozbudować. Wpr.owadzić
zorganizowany podział pracy w spili
dzielniaclt, ustalić wszędzie sprawie
dliwe normy i dniówki, sikrupulatnie
zapisywać je, uczciwie kontrolować
wykon-attą pracę, konsekwetnie prze
strzcgac zasady wnoozenia wkładu
przy wstęi}Qwaniu do spółdzielni to są środki, które prowadzą do pod
niesienia zamożności spółdzielni, do
podniesienia wydajnl)ści ploou i do
wykrzesania zapału do pracy wśród
człon.ków spółdzielni.
To jest również najskuteczniej sza metoda zwalczania wrogiej projtagandy wyzyski
waczy wiejskich . przeciwko spół·
dzielczości. To jest najlepszy sposób oddziaływania spółdzielni na in
dywidualnie g1Ospodarującyeh chło
pów.

naszych przyiaciÓł
PRZED SIEWAMI WIOSENNYMI
W BUŁGARII

SOFTA. - Rada Ministrów Bułgar
fik.iej Republiki Ludowej i Komite.t
Centralny Bułgarskiej Partii KomuNowym przejawem trosJd o młode·
nistycznej powzięły szereg uchwał, ~Q czytelnt.l<a jest otwarde w Mo
dotyczących
przygotowania do sie· sItwie Domu Książki Dziedęeot·
wów wiosennych.
W wielkich, jasnych pokojach zu"
Chłopi bułgarscy otrzymują w ro, d;.t.i'l. się c~ytelnie dziecięce, bibliot('
Rola tróiek - w akcji
ku bieżącym od państwa olbrzymią ki l gabmety nauko~e.. C"!::(teIJl1(
skupu zboża
pomoc. Na wieś skierowuje się 01- pl.zczn::czone .są dla d.z .e<:, . W roz~yn"
W dzied-zinie skupu zboża narady brzymie ilości nowych traktorów'l WIeku ~ są tez w zale~Ll~)Śel od WlCkt
pokazały, że należy usprawnić dzia- bron, pługów, siewników i innych )11a mtodooallych czytelmkow &dj1o~led.
łaln{)ść istniejących trójek. Niektól'e szyn rolniczych. Specjalne ~tacje do. nlo umeblowane.
Uczniowie pIerw·
z nich skumały się z bogacza.mi wiej świadczalne dostarczą państwowym szycII k!as korzystają z oryqiaalnycb
skimi i te należy zmienić. Organiza- gospodarstwom rolnym, spółdzielniom kata.logow obrazkowych.
cje part:'łjne winny czuwac nad tym, produkcyjnym i gospodarstwom indy
Sala konferencyjna Domu Książki
by trójki składały się z uczciwych
widualnym wys.okie gatunki .!la~ion. Dziecięcej gromadzi często licznych
gospodarzy - mało i średniorolnych W
przyg,otowaruu do kampanil SIew.
.•
...
.
chłopów. Trzeba też
w więks.zym, Dej znaczną pomoc okazują chłopom czytelrukow. Odbywają SIę tutaj wyniż dotychezas stoJ:)niu, ' zwróeić uwa ekipy robotnicze.
W połudnIowych kłady z dziedziny literatury dziecię
g~ na działaln1}ść sklepów spółdziel rejonach Bułgarii siew rozpoczęto już cej,
konferencje młodych ·czytelniezych na wsi. Jasne jest. że dobrze pru:ed tygodniem. ~ister ro~ictwa k6w. występy pisarzy narady roozi.
..
.'.
zaopatrzony sklep, w którym chłop Bułgarskiej Republiki Ludowe] Czer-.
może dostać po dostępnych eenadl nokolew -zaapelował o zakońc1.enie w CJelskte Itp. SpeCjalne działy prowapotrzebne mu towary, jest dużym ciągu tygodnia siewów puenicy. jęcz dzą również sZeJoką korespondencję
z młodzieżą.
bodźcem w: akcji planowega slnlpn mienia, owsa,. słonecznika.
zboża.
W Sofii odbyła sit:: krajowa konfeCZECHoSIJOWACKlEGO
Wojewódzkie narady wiejskiego rencja dyrektorów państwowycb go- ROZWOJ
HANDLU ZAGRANICZNEGO
aktywu pokazały, że od bojowości spodarstw rolnych, na której om6wio
organizacji
partyjnej,
od
jej no zagadnienia związane z kampaDią
PRAGA. - Wyrazem rozwojn goumiejętności
mobili23Cji
mas sIewną,.
spOOarki narodowej Republiki C'Zecho
chłopskich dla łamania oporu bo-.
DOM .KSIĄZKI DZIECIĘCEJ
słowackiej jest stały wzrost obrotów
gacza,
zależy
realizaeja
owych
trzech wielkich zadań, które stojll
W MOSKWIE
handloWych z :Ł'agranicą.
przed Partią i .narady pokazały, że
MOSKW'":A. - Szeroką działałnoś
W roku 1.949 czechosłowacki banPartia rozporządza bojowym, świa wydówniczą rO'ZWłja Państwowe Wy- del zagraniczny wzrósł, w por6wnadomym i zdyscyplinowanym akty- dawnictwo Literatury Dziecięcej w
ZSRR. W latach ostatniej wojny,· ·ną-. 'niU 7t rokiem 1948 o 4.800.(JOO miliowem. dla realizacji tych zadań.
kładem
Wydawnictwa' Litera fury ' n6w koron. AktyWne sald6 bilanJ-erzy Nawrot
Dziecięcej ukazały się ponad. 52 mi- ~u
zagrani<:zneg() 'W,'Y~osBo ,*-00\0
---------------;......;-------~.......-..... 1.000.000,000 koron, .

Naród francuski nie

.,słaie

w walce

nrzeciwko \'IoSuie
Z 'jatD;a·mem
J

p

Paryża

Tenże
r;złonków

dziennik donosi, Ze tOO
.gwardii ruchomej , których
Jak podaje "Humanite'·, marynarze zmuszono wbrew ich ·woli do wy ja·
GENEWA (PAP). -

noszą :

Z

do-!

~~~~h ~~t~~eÓt:a~~nC~~~!ił~~~c~:r~ :~~.s~~~~~t~~:~liT ~;~s::~nr:n~~

okolicach Can.Tnao-odmówili peł bQ~le Petrus~y. Na'L7Plle~o dma po
!.. . b ·
. T
..
s t tki zaaresztowamu został! om zmasakro.
.
5 1. Z y 1 ?PUS CI.l S,", e
~_.\ wani
przez więk~zą gmpę u'lbrojo'
~adykaina poprawa, jaką obserwu· i Plany kontraktat:ji
terminy do-j sklej)()wycb. Dot}'chczali sprzedaz mię I Statki, pozostawione bez załogI - nych oficerów francuskiego korpusu
jemy na rynku mięsnym i związane z I staw są w bieżącym roku również sa oohywa się przewaillie w maJy c~, wpadły na skały i zatonęły.
ekspedycyjnego.
.
nią . stopniowe znOSzenie ograniczeń wykonywane i przekraczane.
Skup niedo'$łatecznie wyp-osaź-ony<;h sklepl- •• n . ' · ·., .. " u •••••u ..............~ .................._ ••••••• _ •••n _................_ ••
81u'zedaiy mięsa orilZ jego przetwo' zaś przebiega tak pomyślnie, że np. llach rzeźllickicil, które nie są w sIli.'
rów. nie jest zjawisktem przypadko- Szczecin zniósl jui od trzech. tygodni nie obsłużyć człowieka pracy szybko,
wszelkie o!]l"anicze1l'ia w sprnedaiy sprawnie i z Zi1ChOWillliem wszy;;;twyro.
Kiedy 1. górą ro" temu Rząd podjął mięsa, Wrocław uczynił to san1\) ldeh wYmogów higieny. Pow:!lięta deplanowe wysiild w kierunku pOduie- przed tygodniem, 1l Warszawa - cyzja urucbomientl 100 - 120 wzotsienia prOdukcji bodowlanej i zwięk- 1 ma,fCil. Inne wielkie miasia JIlają w cowycłi sklepów mięsnych musi być
szenia spożycia artykułów ~ięsnych, najbliższych dniach p6jść w ślady jak najszybciej w całości zrealizowanie wszyscy zdawali sollie sprawę 2. tf7JCch wymienionyoh.
Dil.
tego, że pr~ełom nastąpi stosunkowo
W 13 miesięcy po rożpoczęciu akInwe.o;tycje dla rozbudowy chłodni,
-prędko i z tego, jóllk daleko posunie cli "H" d05:UO do radykalnej popra· podni<lsiel;lie jakości nrzetworów mię
si~ poprawa sytuacji na rynkn mię- wy w ?..aopatrzeniu ludnosci pracują- snyeh j $zybka. rozbudowa nowoczesnym. Byli l"ównież tacy, którzy po- cej w mięso, do opanowania rynku snei sieci detalicznej - oto ważne za
daw·ali 'w wątpliwośe Skuteczność mięsnego przez sektor uspołeczniony .dania rynku mięsnego na najbliższą
środków zastosowanyell przez pań- oraz do zniesienia w wielu oiirodk<lcb i dalszą pl'ą'szłość.
A. D-r
sr""o dla podniesienia produkcji zwie ograniczeń w . zdobywaniu mięsa, mirzęcej (opłacalne ceny, dogodne wa- mo nieprzerwanego W'Zrostu poziomu
~unJd kontraktowania, pomoc wete- spożycia. Pod koniec ubiegłego roku
:rynaryjna, poradnictwo żywieniowe, konsllmcja mięsa i tłuszczu wieprzo'
dostawy p,)i;lZ itd.). Rzecz.ywisiość o- wego w miastach była o 31 proc. wyż
buliła lell wątpliwośc1.
sza., niż w 1946 T., a przeciętna dla ;::ó;I
Obserwowane dziś zjawiSko zupeł- lego kraju
przewv.1:suła
poziom
lIego odprężenia na rynku mięsa i przedwojenny o 19 proc.
produktów mięsnych jest wynikiem
Miliony gospodarstw chłopskich w
tej planowej, długofalowej akcji. dalszym ciągu , rozwijają hodowlę
Zwia.zek Ra.d2iecki jest Itrajem, w
W przemyśle leśnym (przy eks- Ale moohanizaclia nie tylko ułatwia
Jest wynikiem osiągniętym w warun- trzody chlewne), podnosząc w ten którynł .lLładzie się sf;CUgólny na- ploatacj~ lasów) przy w~'Wo,zie drzewa. pracę, lecz róvmież podnosi jej WYkach ciężkiej walki klasowej z boga- sposób dochodowość swej gospodar- cisk na moobaniza.cję prcceS1l-W pro- z lasu zamiast tTaltcłi konnej, za.- dajność. Tak np. jeden buldożer zaczem wiejskim, który - podobnie, ki i umożliwiając dalszy wzrost spo- dukeyjnych w przemyśle i rolnictwie ezęto na szeroką skalę sItosować SIle stępuje pracę 100 - 120 robotnIjak teraz na odcinku skupu zboża - życia mięsa i tłuszczów w całym kra- soojalistycznym. Na cele meehani- cjalnego "typu traktory, jalt' również k6W. Duży ekskawator wykonuje
rok temu - próbował wstrzymywać się ju. W okresie realizacji Planu ..6-let· zacji pracy pneZlł~ się oga'-omne samachody cięiarowe i kolejki leś- pracę 200 robotników. Podobne przy
ze sprzedażą 1tlięsa, gardłując prze- niego produkcja zwierzęca powiększy fundUS7..e z bmti:\'>tu państwowego i ne. Zwykłą piłę r~Cll,llą za.staJlila kłady mOlina,by przytoczyć dla każciwko konh-aktowaniu, propagując i sit: o dwie trzecie. Stawia to przed z dochod6w kaideco przed.9ięblor- Wysoce wydajna piłm elektryczlia. dej gałęzi pro-dulroji.
praktyl(ując nielegalny ubój Ud. Dru nami nowe, powaźne zo.dania. I tak stwa radzieckiego.
W transporcie morskim poziom meDzdęki szerokiemu stosowaniu ma
gim odcinkiem walki był handel żyw- np. rosnąca hodowla i podaż żywca
Na szeroką skale mecba'n i:mje się chanizai}jj prac, mviązanych z zała- szyn, a eo ,za tym idzie - wzrost<>cem, gdzie początkujący w tej dzie- wymagpć będzie od nas przygołowa·
dunkiem i l·ozłądllukiem w roku u- w1 wyda~,noścl pracy, zarobki robo't·
.
' ., ' h waruur.GW
•. '
.
i4właslI:cza W!iZY.5't1de cZYll,ności prQ.,
d:dn te, uspo ł eCZU.lOny
aparat gmmnia Oll
pow!eunl(~
magazybiegłym S-! <> !l' a l 85 "1'00" a w trans- nik6w radzieckich zwiększaj". się z
. .l-i
. k
dukcyjne, które wymaga-ją wielkie- po·r eio
. rzecznym
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..
. tyl tał na p()~ llQwych, O""d
nycb spółd:ziel ni napo
u 'Z le"" czone po ustroju a
- . ' 76 Pl' QC.
roku na rok. Wśród górników,
na
'" i opor
" ze s t rony 11an p il a li s f yczllym &•.arc c hl.o d fii e są i c d - go wysiłku. Tak n.o. w przemyśle
wazne
tru d no",ci
W s zybk im lc·mpjp mechanizuje przykład, zarobki te czesto sięgają
"' ó w .. i rzezm
" 'k'
I punki'OW na~ze)
r'
YJ'-'r!
llIlłSZYIlY wyl'OUlJjn
I)b'!c :;ip WsZyH!; [ll .(Jai ~rl c !)l'zemrs!u spe sum y 8-9 tys. rubli na miesiąc.
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Nas.w sul;;cesy w walce li', wrogiem g l}~pouarJU mu~sne ,
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żyw czego
l !r-!;Jr. lel!"l). Tak np !)od W syberyjskim mieście Kemet'lYWo.
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proc. takle prace, jak wyrąb w~glj\
Jdasowym zawdii~czamy m. in. stwotl!-wc!ltyqe, zmierzaJąc •. do szyb- oraz załallunek 00 wagonów. r.l'z~. \hg!(.ae~n t~n!c·,.nu
meCLt:U317.'H.r w Wf,a· i im.
allna, g6rlllcy; 0rzenłu zach~caiących, dogodnych wa klej. rozJmd~wy nowoG'lesnych UI'Zą- Dl:l"'sł wl)glowy 7J8RR za.ją.ł dziś W.YrIc!(!l Ch_d)~~ ·" 1l.{j~:n I.raj św ! ::ti:l. po>w,
Ma.twiejenkcO, Aleksandrow,
rlmków skupu i kontral\:tącji dla pro- ~llen ChlodDlC~ych! u;w7.g1ęduione bę: 111 i erwsze lnh!~jscc w świecie IJod Ull" ~o.,er.' rywah"owac ze Zwhr~kiem ProstakOIW, Zacharow i wIelu innych, zarob'ili w roku ubiegłym po
ducentiiw trzody chlewnej oraz opar uą w Planie 6 lctnun lako jedna z IIa . w~ględem stopnia mechani:l.ac,1i pra- !lad.dcrł.11ll.
dn skupu I kontraktacji wyłącznie lących potrzeb.
(l'
. órnlków
Pa{lstwo radzieckie stworzyło PO-I !)rzeszło 100 tys. rubli, W OlągU 0na gminnych spó!dzielniaeh i CentraDals2vm batdzo ważnym proble- ~ g .
tężny prremysł budowy maszyn. W 8~a·tni(Jh 3 miesięcy 20 górników keli Mi~snej. Okazało się, że spółćlziel- mem jest spIawa rozbudowy USfłołecz
Maszyna ~piła <lięZką pl'ac..: plvzededniu drugiej wOjny świato- lllcrow5'kidJ nabyło slIimo(}hody oso·
cz,. i państwowy aparat potrafi spra- :uiouycb zakładów przetwórczych. Jak .ręczną w pn;emyśłe hutnl.czym, Pra wej, w rol(u 1940, Związek i\adzi('~· : '.:<Jwc.
wnle handlować żywcem i sprawnie dotychczas nie wykazują one dQsta- ce za1!uluOK6Wf) - rO'Eładunkowol' w Id p!'oaU!r.~\lia! ~iO r '11.,}" więcej maMechanizacja pra{!y pr.zYC1Zynia
Ol·ganizować dystrybucję mięsa.
tecznej inicjatywy w pod.nQszeniu ja- radziC('kicłl hutach iela.!ldlych i ma- szyn, nU II'r ·wd l'c-;':n!uCyjnil Rosja. się do podniesienia poziomu wied"l:Y
Mimo .trudności pierwszego okresu, kości produkowanych wędlin. stan lowniaob zostały Zluccban-izowane Obecnie p.roduh:cJa ffi::l.S-ZYlil - w po- technicznej szerokich Dl'as robotniplan kontraldacji trzody chlewnej tu- ten musi ulec możliwie !Szybko wyd~t w 70 - 80 pr.oc, Na wszystkich rÓWllaniu z łlrodul{cji} dr..W\lCj Ro- ków; d"brze kier.ować maszyną, mI}czonej zosłał przekroczony o 25 proc., nej poprawie.
większyclł budowach zntecbanizowa sji - wzrosła bli.sl(o 100-krotnie.
że bowiem tylko ten, kto posiada
a trzody chlewnej bekonowej - oSiec sklepów przemysłu mięsD(,.gO no pnYCołowywanie betonu i zapra
00 daje robotnikmvl radzieckie. odP{JWiednłe wY.kSIztałcenie. Toteż
15 proc. W porównaniu z rokiem po- pozosta.l e dość znac:mie w tyle za cy- Wf' w 95 - 98 proc. Poziom mecha- mu mechanizacja pracy?
państwo radziieckie nie sz~ędzi fun
przednim, przy końcu 1949 roku po- irami planu głównie z powodu tmdno alzacji praeotlbłopuyc.b robót ziemPrzede wszystklm 6Zllacza ona u- duszów na sikoo.enie rob~tnikOw i
głowie bydła wzrosło o 11 proc., a ści lokalowych.. które naleiy przela- aydl jIIi ... roku 1-948 sięgał '76 łatwieme p.ra.cy, OZDlWZa, że ciężlq podnoszenie ich kwalifikMji. W c""
trzody chlewnej o 20 proc. ·I~ bę~e lIIił'" _ a takze z powodu braku dosta-· proc., a .... eInri1.i obeellei J)OIhWłsł P'l'aCę fiJzycmą zastępuje się PIraCą" gp samego tylko roku ubiegłego na
)VZrilstac ~.: dals~m ·dliQA.
CZDei.. ilośchllowoc:zesU.clHn:za.;Ize6'l '•
.ielImr.t:re
J)olega.iatCa na. lk1ie1"OIWamu ma.sz~ną. terenie J.)1VAldsie!b~ .a.dzieckidl
.

książek: dla dzied, W okl"e;;ic
powojennym ilość wydanych ksląże;'
dziecil'lcych wzrosła do 98 mi1ioiló\,·
egzemplarzy.
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Znikają różnice

sprawie pokoju

miqdzy

pracą fizyczną

z roku na rok
stmki handlowe
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Radzieckim i krajami ilemokracji ludoweJ_ W roku biei. nastąpi dalszy wzrost wymiany hallclIowej między Czechoslowat::ją i Związ
kiem Radzieckim. Zacieśnienie stosun
ków handlovrych i gospodarczych ?;
ZSRR i krajami demokracji ludowej
stwarza trwałą bazę ekonomiczną
dla dalszego rozwoju gospodarki czechosłowackiej.

PREMIERA PIERWSZEGO
WĘGlEll.SKIEGO · FILMU
KOLOROWEGO

W Budapeszci() od
premiera pien.'lszego węgier
ski ego filmu kolorowego pl:. wLudasz
Mari", opartegó na poemacie w.ęgie.
skiego poety żyjącego na przełomie
XVIII i XIX wieku M. Fazenkasza.
Film obrazuje walkę legendarnego
;bóbatera ludow·ego Mari przeciwkc
despotycznym feodał~.
BUDAPESZT. -

była się

aumysłqwą

Potężny rozwój mechanizacji procesów produkcyjnych

l

zacieśniają się

Czechosłowacji

w ZS~R

mohyło

kwalifikacje, bądź też p.odniosło swe dot-ychC2asowe kwaJifi!{acje - 6,6 mili4ma robotników.
ROZWÓJ techniki wymaga też sta.lego rOZ&ZerzMlia ka.dr personelu inZynieryjno _ technicznego. Równiei
i w tym zakresie Związek Radz-iecld
może się poszczycić znacznymi osią
gln!ęclami.
Setki tysięcy sPecjalistów kończy co roku wyisze zak.łady nauko-we i licea techniczne. Widzimy wśród nieh dziesoi,..tki tysi"cy
..
robotników, którzy nie . . odrywając
się od
pracy zawodowej, woby] i
wyższe wylu;;r;t:alceni e dzipld Istllie..
niu gęstej sieci wydziałów kore.spoD/
.
•
dencyjnych oraz wle-czO'l'owych wyz
szych za.kJadÓw na.ukawych i liceów
teebniC2nyeb.
Ludzie ra.dzieccy wysoko cen\l\
technikę, nieustannie ją u@w;;!umala.
ją i walczą o to, by możliwie jak
najlepillj i j!tk na.jw;udatnicj wykorzystać WSl'.ystkie obsługiwane przez
nicb maszyny i urzą.dzenb. Dzięl.i
mechanizacji pr~ce5ów produkcvjnYCh. PTaca robotnika radzieckiego '
coraz bar4ziej upodabma się do pra
cy inżyniera, czy f.eilhn.ilta. Państwo
radzieckie stopni&wo likwidUje tą
drogą różnIce między
praeą urnyslową li fiz;,cmą. Oałkowite zrea}iltOWanie tego udania. jest jednym z
zasadniczych warunkóW ZW)!ciestwa

·ikomunizma.., DBR.
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Brak współzawodnictwa i biurokl·acia przyczynąl:
ż-e tkalnia oddziału' nlew_y k
" I'
kl'
A ce,i umiejętne.~
przewidu.ią-I Wierny
A PZPR Nr. 6 ma pewne
Ona:nłQ panow Wt O
ni
na odcinku walki,
do
na tr.udz awariami, nie
Prawda,

diy

(}Ości

•

uskarżania się

Bez

polityki

po\\'O-

przy wykonywąniu

może

być:

ZlIo:rie na

sługa

,pe?17/'O

i

n,ieiwdziączn\y

pa·g

tę sr.ar:ą ,:Rosenkof, zac:;YllajllCl/: się od slólII:
s!użyłe.m u pana

pla- tym koni-ec. Zadnej zmiany w wydział ruchu zapl<l'flOwat ło~
mowy o równomiernym wyprac'~.
I(o'm"~~t
;n7"'po'łz.aw.od. k-a, Iecz na t
· l'
kOllY·waniu planów.
przez długie l.al4
J'
1Jt_
Ivn,
zys
ym SIę S <OltCZych.tl _ci mi, daLci mi__
nictwa nie ro'bi {lic, zeby ich ło. Ani razu nie podał 00 wiaTrzeba usunąć braki
Co dat pan sU'E'nm tviememu słudze za dlugol/!.z.niq sfuZbę? ~
uświadomić, z{łpoznać z baza- d,omQści zaopatrzenia jakieg();
WynJi'eniHŚd'ny dwie zlŁsadni*
bald,;:;;o niewiele. W-iadQmo przecie, ic }eśli chodzi
służbę - [IłSJ- ~
mi, z wynikami ich plia:cy. K'O- rodzaju łożyska będ,,} ,potrzebtutai wytwarz-ać owe trugne mi.tet współzawod'rlictw.a
nie ne w najbliższym czasi'e. Nit! cze przyczyny niedostalt ecznych
płiOCić nie lubi. Przekorud się o tym np: znany ze swej slu.żal~ 1I7tJb«
patlÓCIl ~ llcw_yQ1'skiej W~lLStreet i loodyńskiej ' City. ptm"-obek b~a;
a'f<tykuły,. jakie .obecnie zna,jdu- wy,wiera żadnego Vł1Pływ1u na więc dziwnego, że nszkodZ{!- wyników pracy t-lmlni A. M.oż.
ją się na warsztatach tka1ni prooMik~ję tkalni A, nie 'pobu- nia motorów zd:arzai'J się tułaj na hyjeszcze przytoczyć inne:
1;iw_
oddiz'iału A. Lec-L: ró\vnież każ- dza wbotników do wydatniej- dość często, że nie sję uje robi, słaha organizacja oddtZiałowa,
Zdu«.'Ulo s.ię. uważacie, anglosa-Skiemu fagtUJOWi, że 'jak poprOJWie , . . .
nie ttmje.iąoo mobili'Zo 'lać rody będzie Z31pewne zdania, że szych wysiłków,. nie stara się aby nie .rlbpllścić do (ł,warH_
i ~oriiwi~ na r:zecz wych amerylwiiskich zlłJllL~za chlebodawców -- to /'ta, Itr!.,
nawet zazna'jomić ich z doByliśmy w "Szó9tce" w po- bot.ników do 'walki o plan. nikarierę ni"latla zrabi. pan mu dobrze za usługi zapłaci. Tymca:asem ~'" ..,2IIJ..
wymi,eni?Oe rak,ty nie moga Sdtl a tychczasowvm przebiegiem pro niedZialek. a jeszcze we wtorek ski ·poziom pracy organizacji
p/iaU(' C'OŚ bard.o slabiutko._.
nowie
glównej
przyczyny,
'a
dtlJ"C'·-I.
Na
s'cI'anacIl
tka
l·"')'
nI
'e
d
ł
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.
t
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'
l ~
I
t ł
'
" w y Z13 780pa:rZel1Ja moe 7.0Sal ZMP, ldóra (~ziała w zupełnym
Ol, wc'2n~y ostaln;o - zamwst w)'nagrodzić Tito za }egó lo!rajsfri>e, --ktorej
w ulym p an nie zw- a "';da,~
"'v.kreso'w,
j'!usiruJ',"cy"'h
- lme.
- pO'\Y 1-3donllony
.
o a'\>;a- oderwaniu od zagadrric(t. lwi ą "'ykonany.
n"
~ '"
'1
'Of'ICJa
:urwrdo-wwle trudy te międzY1U.ITOdowej akcji szpiegowsko_dywe:r$yjncj - - P<M
zaov<:h
z
fabrvka.
WoJdziale
wykonanie ~anów ilościowych ril i nie złoż·ono \V nim zopostrul'i« df11~.zc uymagania: Belgrail musi pr'ZyM.qpić do planu iłfarslllllta., Tito
Współzawodnictwo ~'Pi... i jakościowych. Nie zatroszczo- trzebo\vania na łożygka. Kie- A nie zor,ganhowano jeszcze 111(1. bezzlt:ł=ie ,,:::m/Hltować" nową o.~ fa..~zystowską Wiedeń--Belgr(łlj--AłeIł)',
Rę~<ojmią dobrych wyników no się wcale o doprowadzenie rownik z3 /,)patrzenia sam toz- ani szkoleni3 parlvineg-o, ani
iw. I:tp.
~
produkcji jest bojowy, soda li- do krosien pJo,nów produkcyj_ począł szybko starania. Gdyby z\vlązkowego.
l<zecz jasna. pan za te wysith-i 'Obiecuje nagrodę: sługa Tito nUl. atFlIYnuri
styczny stosunek robotników do nych.
J)(.lwiadomiono go przed kiJku
.dwie pożyczki dla Jugosła.wii. - jedTIII 25 milionową (z Banku. MiędzY1Ulrodo_
właśnie w słabej organizapracy. Słuszność tego twierWspółzawodnictwo, o którym dniami o moż!hvości 116zkodzewego), drugą '11 mili.onową (z Banlk u Eksportowo_Importowego).
' !;>;enia widocWCi była nieraz w Tow. Bierut powiedział, że jest nia. toż~'ska z,")stnłv by sprOW8- cji pracy, w niedostatek~znym
Pożyczki powyższe pr~ecie dawno już zostały przyznane, tylko do wrplm,,·
zainteresowaniu się tl,alnią A
)kresie Planlt Trz~;If'tn.ieg·o. g:Jy "di.\,·jgnia osiągnięć i sukce- dzone na czas
ze
strony
t;:ierown;dw3,
rady
jahoś dojść nie może. Bo f1tt!1 amer)'kml.shi wie, co rcbi_ Pokamjc IwŚć. a&y
') ow<lżne na\vet zaległości wy- sów" - śpi. N'ic dZl\vnego. że i
(~'m lepiej pies lJelgrad~ki 1Ul!u;~ył się służyć.
-C)\\;nano d1ieki ,,-spójnemu \'\Y plan" posuwa ja' sie ospale naCoś tu nie jest w . porząd- zakhdowei oraz org(1lizacji
" ;e jest 1.0 pr=yjemne rUa Tito, ku,remu wyrafillotlXrJ'/.v Wuj Sam l."l.Ipnie
, iłkowi rob.otników. dZlęki :.lo- prz';-!.
ku. Naiwi~kszy czas, aby kie- partyjnej, tkwi Ź !'ÓllłO braków
od czasu do czasu jabś milion. Bądź co bądź fagas ma wielkie, ..nwtXITstwowe"
1ru' zorganiztJwanei kolekty\\'- I
rownktwo zakładu i organ;" produkc ii tkalni. Dopóki bra'ki
1ej pracy
Kto ponosi winę?
zada podstawowa we,irzały te nie zostanZ1 usunięte, dopóki
amb.icje, ważllego kacyka /la terenie .ęlerror)'~ow(łIiej prze:; siebie JlIgo~łmdi od_
swwja, a IUl arenie międzynarodowej iałosną rolę . odgrywa: piesek. nie t.,,/.'
N;]tomja~t w tkalni PZPB Nr.
W poniedziałek rano obiegła
R'łęboko tv sprawy wydziału ,'·spórzCiwo.:1'nidwo nie stanie
j odnOSimy wrażenie, że zain- fabryk<, wiadomość, że \V tkalni
ruchu i zbadały (lfzyczyny na od'powiednjm IXlziomie i nie
"PO/WiOIOY", 1;0 u,'ojenIlY, sobllCze - że tak pou'iem - m.i'l5o an/e/')'h"di.I}..j~g"
teresowunie
produkCją
jest nast~piła awaria motoru. 54
obojętności, z jaką poddl0~ zostan~J zlikwidowane nieprze_
imperializl1/./l. Tyle mit dali "panowie" ;; U. S. A. i tyle dają. 'Icaidenw. kr./) dl"
'-acz,ej słabsze. Oczywiście, posia krosna zastygły w bezrllchu.
dzi on do tal, waineR'o za- widziane awarie, nie moie być
ich UJtf'!rcsów gotów do popelniel'lia I('szelkiej zdrady, lajdcv..,t1AliJ i ::;(Jf,r::ań~ttva
:i'a to głębsze źród~o.
Znó\\' dzienna produkc ja ulegIladnienia remontu maszyn. mowy o poprawie sytuacji w
wol,er. własnego 1Utrud't.
Kilku tkacz:y, zapytanych ko- la poważnemu uszczerbkowL
1\10S MUSI ZA TO PONO- PlPB Nr. 6.
Et. l\ .
H. Sam
lejno o procent wykonania ba- Tkac.ze r-Ozeslli się po innych
SIC ODPOWIEDZIALNOŚC.
zy, nie tylko, że nie potrafi dać salach.
odpowiedzi, lecz wog-óle nie ma
Dopiero teraz wydzi'ał ru~ht1
'
pojęcia, .laka jest ich baza akor zastanawia się gorączkowo, skąd .
ł
dowa. Nie wied!za oni nawet, wziąć łożyska do remontu? Kilże VI umi.eszczonych przy kros- kadziesiąt
sl/tuk zaplanowano,
nam książeczkaclt mają dokład na rok bi i-acy. Dlaczego Jesz....
Orałlnizae;i
!l'i'e wyszczególniona produkcję, cze niczeg'o nie nadesłano?
!!Ił
a
p~Wid~ranq, w Wątkach i w l!J schyłktJ dnia dOWiadujemy
_eh.ał
metr.aeh. Okazuje się, ze ci się w d',l.rale zanpatrzenia PZPB
pracujący "na śłepo" tkacze Ni. 6, .iak ta spra.wa wy~lądla w Otwa1lte ·eebtaDie Podstawowej Or- ,cy. Ofiarna 1 aktywna sp~Ol, ~ godna jest ot~ Iegi- lepszych łodzi na. ~ 1Jartii,
uczestniczą we współzawodnłc. rzeczywistośd. I tu prawda ganizacji
Partyjnej
"Bawełnianej ciesz.y się powszechnym szacunkiem. tymac.ji członka Partii
ale zarazem w głębokim 7.Tozomieńiu
· li sęi "
t.~
~
O'WSzem, Osemkf' odbywało
się przy udziale Osta_tnin, uchwałą zebrania swego o.m S--ełON się lilwnież naj-gorętsze pra uchwal In Plenum KC PZPłl OC2ysztw!e...'PO d!pIsa
- ·i na 'W'YCllVU'Li.l
00
JaW.
tk h
ł ,...:...
P
.'1'
prawie wszys te
cz on~vw artu dZIału została powołana na lItanowł. gnienie zostania człOiIlkieln Partii cza Partię z ż'l1'Wiołów
I · · - p.'IZ~.:IJ.,o:t_
nów. Prawda,
że park budynek
m mszynowy
jest wi:y~y.
zniszczony i słaby. poruszający
si'ę w rytm krosien. KaMy
pr.zyzna, ~że dężik!o lprzJ'lChodlzi

Q

(>

W
· · oczyszCZa·Illy·
.
ZInaCnlam.y
sZ'eregl· Pa r t·'III
Partyjnej w P/ZPB N.. I
HI PleDum KC PZPR

Zebranie Podstawowe.wykazuj-e zrozumienie

Koh.ety

oraz licznie pr.zy,byly<,ll IIObotników sko etatowego sdtretiHillil Rady Za,bezpartyjnych.
kładowej.
.
. .
.
Porządek dzienny zebrania pr.zewi-· Serdeczne m:name wyrazili ..etmml
'Ciywał sprawy przesunięcia kandyda- dla mlodej robotnicy, pomocnicy w
Stanisława Kołodziej z PZPB
9
łów na członków Partii, a także o- przędzalni - Leokadii Kwa.pl~zewh:z.
k
.
-- po d'rowo K wilplszewlct
.
- ty}'-<.;..
........,~ b uu;.r.l
stanOWiS
cZYll7,lc.teni e szeregow
orgalllzaCjl
me
' ...0 WYw",r -.- - stawowej ~ zachwaszczających je nili się - pracy zolwodowej, leC!; prze
'ta kobieta w.zbudza jakiś dziw.ny. społoczną_ Jest· aldywnym członkiem elementów.
jawia wielki zapal' i pęd do.~~olerua
S'Mcunek dlil siebie. powatny:Q.! '" więk PartH i l,ikarbnikiem Koła Ligi Kobiet,
Zebtanie to cechowały niezwykle ideologicznego. Gzyni, l.lSil~ *abieg:i
kim głąootn wydaje zarządzerue sta- bier.te C7.yI1ny udział w Komitecie żywa dyskusja, wnikliwe zgłębianie o zorganizowanie kursu szkolehid. pal'
]l()}IR!'l.e~ wygłaszaoo zawsze 'W g1:ZeC2! WspółzaWOdnictwa Pracy oraz Vi Ko- Tozpatrywanych 'Żagadniell, M'ZmoŻo· tYlnego \l}piz~dza1ni. Domaga się
nej formie. Wszystkie jej polecenia, misji pracy i -płacy. Bardzo jej leżą na czujność oraz baczn~. troska o czy przyłączenia do ktlrsll l odrlziahi. na
są wypełnial1e skrupulatnie, ponieważ. na se cu wszystkie sprawy dzieci i stość szeregów partyjnych,
ul. Nowotki. Dla tow_ Kwapiszewicz
nikt z członków załogi nie chce do- młodt.Jeży" W uznaniu jej zasług tow.
Prawie jednogłośnie przyjc~to wnio nie Istnieją przeszkody, które by ją.
p~it, . aby ,,:maJstrowa." ;gniewała Kołodziej w najbliźszym czasie ?: 0- ·sek o przes\mięcie z ki\ndydata (la-mogłv 'Zmusić do opuszczenia zajęsię na niego. Robotnicy ją uwielbia- kazji Międzyllarodowego Bnia Kobiet członka Partii tow. Zielińskiej. Jpst cia ua kursie_ Wvró)mia ~ię' częstym
ją, bo teź tow. Stanisława Kołodziej, wansuje na wyższe stanowisko.
ona tkaczką z II oddziału, Ja'fdLza 52. i rzeczowym. udziałem w dvskusjach
majster " składaJn1 PZPB Nr Ił. rd- Zrosłam się z tą fabryką i ko- Wszyscy dobrze waią tow. Zieli1'lską. oraz qmntO"i'll1ylll opanowaniem przesługuję na to w zupełności.
cham ją. Trudno mi będzie ją oPu-/ jako przodownicę, kilkakrotnie pre- rabialtego materiału. Zebrani jedno'ścić mówi tow. Kołodziej,
M. S. miowaną' we współzawodnictwie pra- głośnie u:;.nają . że młoda low_ Kwapi-
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Długofalowe

zobowiqzania

Nowa Tkalnia

WŚl'i>d

i5WO'WI:t

wa4'y.

Jestem "wychowanką - t?j fabryki. Kiedy pr-z.yszłam lutaJ po ra"
pierwszy, miałam 14 lat. Pra("owałam
stale w wykOll.Clalni, toteż znam
wszystkie jej oddziały, d)'aparnit;, kr:>
iownię oraz skladalnię. ,VV 194;-, roku,
po powrocie z tulaczki. do której ZOlU
sili mnie wraz 'z rodziną hitlerowcy.
natyc;hmiast zgłosiłam się do swej fabryki. Na razie niewiele lHiS było ciągnie swą opowieść tow. Kołodziej.
- W wykończalni zaledwie fi osób.
Maszyny zniszczone, szyby ,. oknach
potłuczone, u rąk do pracy mało. Zro
zumialam wtedy, 'iie już nie ma labry
kantów. ze t.i.l zakłady są nasze i tvlko my, f()botnicy. powołamy je d"
życia.

Zaczęła

t:
ol<

siG

~"

9 0 r<1Czk.owD.

pfdca,

11 obuma i gOJliwie interesuje się życiem Tzeniem, że robotnica przewijalni,
fabrvhi.
członek Partii Szałczyńska. wespół :z
byłym członkiem ob. Zychel terroryPrzesunięci
zostail
również
z
kandvdat6w na członków Partii tow. tow. -7.owała robotru'ce_ uS'l'łowała Dl-e do·
6 puścić do rozwoju współzawodnictwa
Banach, Wiązowski, Kłosowsld, Wr - pracy. Za jej to sprawą przewijalnia
ble~-9ka. C1-erwJńł;ka..
nigdy nie podejmowała żadnych ~
Natomiast · odroczono przesunięcie bowiążań.
lla członka Partii tow. DrewnowskieZebranie uznało tego rodzaju postę
go, który często opuszcza zebrania i powanie Szałczyńskiej i Zychel za
nie uczestniCZy we współzawodnic- przejawy wrogiej działalności i po!>ta
twie pracy. Uchwała zebrania daje nowiło jednogłośnie wykluczyć Szał
tow. Drewnowskiemu możność napra- cZYllską z Partii.
wienia swych błędów i stania si1'l w
Zostali też usunięci z szeregów Par
pełni godnym. miana członka Partii. tii Bąkalik, Gałązka i Kowalski za pi
Zebranie Podstawowej Or,g anizacji ja11stwo i zły stosunek do pracy za"Bawe'l:nianej ()seruki" nie tylko za- wodowej.
sila swe szeregi przyjmowaniem najZajęto się również sprawą Eugenii
Tykocińskiej. W postępowaniu jej
nie raz obserwowano przejawy nacjonaliZll'lU i slZowinizmu, ~o w ostatnim czasie m. in_ znalazło :),w ój
wyraz w delclaracji na wyjazd do
iPallstwa IzraeL POWyrŁsz0 przeja,wy
zebrani słusznie ocenili jako dz iałaj
ność niegodną członka Partii.
To'.'T_ tow. Malinowski, Rajczakówna, Janiakowa i Piotrowski podnosili.
że Polska Ludowa stworzyła w~zelKil
warunki życia i pomyślnego roZWOjl:
dla żydowskiej ludności praclljącei ;
Wierzymy, że z tą pOln(){'ą pos1)le że obecnie w St0511fiku do człowic h d
szą im organizacja partyjna
oraz decyduje jego postawa spoteczml, ..
nie przynależność narodowa .
dzielnil."R Staromieji'lka ZMP,
Zebranie jednogłośnie uchwaliło
Halina Rutkowska Eugenię Tykocińską wykluczyć z S7.~
kWespondent ra.bryczny
l'egów Partii.
'
:II P:liPW Nr 39
Felicja Andn:ejewska

Martwe kolo ZMP

Przy z~k!allach na.."zyeh PZPW
Nr 39, oddział IY. i~tni('jc kojo ZMP.
Kdo to ni~ przeja\ 'in źadnej działal
noiki, a praca jego ogranicza się wy
łr(:znie do zl:>i <!ran iro. składek cźłO:1~
rowskich. T~'nlczu sełll ztikłlldy naa~e
Idą" \\' glady zcs>polów tkackich poły tow. tow,Krako ~iaik,
Sły:icio, za.t1-udniają duźy od;;eLek rnłodźieży.
t(\w. low Majewskiego i Kowalskie- Kamińskiej,
Kwiatkowskleg'o, 01· Otwiura. Oli,.~ tu w.ui~(·?,nt' pole dla
go. k:t6l'" zapoczątkowały u nas czak, Sz1mdlnrek, Ja.kubczak3, Ku- poczynall ot'ganiza.eji młdd1.ieźowej.
akcję pode:imowania długQEalowy.ch by, r.a~ary_, R~dwań~kiego, _~u~z~e
Główną przyc'ilYllQ. słabej aktywno
zobowiązalI produkcyjnych, ZgłOSIło laka, Kędzlcrsklego l Tr~wm~klel_
ści koła ZMP stanowi przede wS~Y'St
się <lo Rad~' Zakłado:wej "Nowej Tkał ,I Wypełniając swe zobowll~\zama wy kim brak zainteresowania tym k()-o
ni" \Vide dalszych ze 'połów . . Ogó- konują one bazy akordowe w 105 do łem ze litrony orgllniz~ji partyjnej
ł('!ll mal11~ już 21 zespołów długofa- 128 prIX'!.
i rady zakładowej, kt,óre nie docenia
A. Ramusowa
lowych_ Do tych, które podjęły najją jes7.eze pl'aC~T na odcinku młodzię
Nowa Tkalnia.
cialej idące zobowiąza nia należą zesŻOwyll1. RvWnie:1l w wydatnym stop'"
niu hamtlje życie koła brak świetli
cy fabryc7)nej,

w PZPB im. Stalina

gtanisła.~'a Koład7.ie.i
~ww."lZyszęk

tow. WasilewskieJ. która licząc już wych i szkodliwych.
łilt 60, uczęszcza na wszystkie zebra- A więc zebrani stwiel'dziIl

Kobiety -

pr~odownice

W~kończaln;a

W w)./lkończlllni piel'W81 podjęli się
wykonania pla.nu długoterminowego
t!l'1.1kal'ze tow. tow. Domaj!;ała i Sęk.
'fak, jak pO:$Lanowili, pierwszy z
r.if'h wytwarza o 40 mk. towUl"\.! na
!!,oozinę więcej. niż dotychczas, dtu
g'i () 44. mn-. więcej Dzięl,i dobrze
zot'g:a.nizo'.vanej pl'acy, dzięki pilności i uwndze podnosz:,:t produkcję dru
kand. Za dt'ukarzami oo:;;.zli gkłada
<'7,(l 7.e skl~ld!lll1i
biaJej, Lo\\' tow,
V 1 u\'ouwicz i Batoro,' sld Ol'a~ tow.
tow. Dumań kL Danielab:_ Olbry('ht

Na na;s~Ym (I'ridziale jest du~o mro.
dtiezy, kt6rn cllęt.n'ic p08więciła.by
wkładem do dzieła utrwalenia poko \ się pracy S'pOleci;nej, nie otrzymuje
iu, napływają stale do Rady Zakła- jcdnak zachęty, wska~ówek ani po
·dowej.
mocy ze sn'ony organizacji partyjSt. Matusiak
]lej i ba.-rdziej doświadc1,o.nyeh koleWykończalnia
gów z d~ielniey ZMP.

Wzajemna wymiana

.

.

CZęSCI
Tow_ Kolodzhj l1iezmordo"",anie VI
niej przewodziła 1 wSl,vs\kim świeciła
likwiduje' postoje
przykładem. JCJ zdoh ol'ci orgUl11zo'
cvjne zwróćił v U\\-agt; kierownictwd.
Od dłu·;'i:\zeg'Q .lUZ <.'Z;1';U w pl'Zę- \ sprawie 't.a'{"ych c{.~śei, któryeh brak
toteż kiedy w wvJwl1czalnj prdcuwacizalni naszl~.i PZPB Nr 3 ruz po raz w jednym z,a.kładzi::o pO'wwnje PQsto
to już Hl osób. tow. h.olodliej zost.,jc
odmajstxz' ni. W 10kli W48 ub ,lL1\uje i IlI'1'lt~w~k.i ze S:~łatlalni kolo.l:ow·j, następowały postoje trzepaka. SJ>t'~1 je, w innYm zU te7.1!o one bczużyteeZ.
rUnkCj~ ma~stra w ~};ladallli. gd~i(' 'l,1 po~tan~:vl>:Ją(' tab'le Jll:z~J;(lrn,llnowo vriuly to czę;:.t<.' awurie ;:krzynki lJie nie.
trudnlOnvch
jest
86 sil pru('owni-'''~ konat Dl'. e p~any p0lt o .z/!€.
~1'alnY na.dzieję, ze pet'&m~l tecbczych i gdli e udby W:.J sJ<: k:li,lDaJ!'zc l\ObOWI~I7.anw., kt.oTe b~>o:~ gów. Po u"iln~ ch zabiegach o~rzysy fiklicju tO'A' drll. Pom imo SW(·j lagod ....,lIIm IIUIiIII'l,I""I,II'I'IIIII'I'H 1'1-'1.1"1:111'1.1'11'11,1.'.... 1111 ll1ali:Smy now:! sk rzynkę biegów z nic.-zuy nasily<:h zal,hdów wtltmie }lQ'd
ności ciesz\ ;; i ~ wiL'Jld m nOl'lll r h,'m
PZPB 'NI' 5, g·dzi., le'l.!Ili\ onu bez- uwag;; poru, zan~~ przez nas sprawę
u . załogi. PlltCd idzie, ; llttl j sUadnie,
ui:yb.!l'Z!tie. Zll'jim jl!(hUtk . k1'Z~'1lkę i , I',wiąi:e w fl'.i ~!Jt·a·.vic !wl1+.a.kt ze
Tow. I< oI007ic'j ni.' d d \\11O ()! r·~ rntuła dyplom u7ni1nin 6u 3W <1 "WD ll' 111
Zuwiadamiamy,
w dniu :1 t.; wydano naru, ~ Ll'acil i ';'my wiele' w:-7,y~tk!mi l(idzk i 111 i fllbl';}kamL
i gorliwą pracę . s~ o I<! po~lU\\ " duj e marca br. o godz_ 18 w
lokalu C! Z :\ 8 11 na to, aby [JJ'zekoluuS kierowW!adY!'lbw ~'h-k",l'lski
przykład we wSjJób~ ,l\., odnictwie mił;- Ośrodka
Szkolenia
'P.artyjnc~o nict\\-o PZPB J. 71' 5 o kOllie(,7,nV!ld od
k-ol·e:i}·I.md\>nt fabryczny
dzy oddziałami, Vi którym. lcilkaklOt- przy ut Traugutta Nr l, odbęfhie
li PZ,PB N-r 3
;:.tąpienht nam t ej s'kl~~yJ)ld,
nie była zwycięzczynią.
się konsultacja z kolejnego temaNa.suwa się więc pytunie. czy nie
Od redakCji: 'Vego rodzaju spraPomimo
bardzo odpowiedzialnej
.
_
,
pracy zawodowej i pomimo, że mu tu grupy samo!t~ztałcemoweJ KV\ należałoby doprow'adzić do wS:l1ólna- wy winny być kool'dynowa.ne i za- W Warszawskiej Wy.t w. Mech. - Precyrzyjnej PD'S 25 proc. załogi sta/lO porozumienia międli)' kierownw- ła.twi:'·ne na ,'z,czeblu
Centrllilnego D(JWią kobieb'. Na rzdieclrn -:' Ałeksandra MłQdan~ska-ur.z:v ~e.i
rodzin~, tow. Kołottlliej zawsze znaj-, UO Dzielnicy S.tódmieście.
dzie czas równieZ' nu działaJnQ&
Rśrodek Szkolenia l artv,ineeo twami zaldadów ol'zemvslow:vch w ZaJ'z~du PrZemJl'tilll? ,Gawełnia'llf.to.
_hlierce,

li,

Komunlkat
ze
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G LOS

R A D O M S .::,Z..;C;;...Z::..:;A:..N:.:...:;S:..;:K:::.,:l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

K:~::~~aJA
.
,WSTAJE
~ZK~ĄNK
,.?
Praca hutDlkow szklanych wymaoa wiele
I
11,0 11! ł2 -

Straż
Pożarna.
Urząd Bezp. Publiczn.

"Głos Radomszczańsld"

Długa i żmudna jest droga
powstawania zwyczajnej szklan
ki. w której codziennie' pijemy
herbatę, mleko czy inne napoje.
Produkcją
szklanek, cylindl'óW do lamp, kieliszków, talerzy, talerzyków, ::;podeczków
zajmuje oię huta szkła gospodar
ćzego w Radomsku.
Proces produkcyjnej masy
szklanej, z której p9wstają
wszystkie te wyroby zaczyna się
KIN A:
od suszenia piasku, 13odstawoKino "Wolność" wyświetlą film we~'o surowca przy "wyrobie
produkcji polskiej pt. "Czarci szkła.
W tym ogromnym piecu żleb". Początki seansu w sobotę
swe opowiadanie
15, 17, 19. Por.anki w niedzielę rozpoczyna
9b . Antoni Kaczyński po9.30 i 11,30.
dobnytn do j;ego w jakim gORpO
Adres Redakcji l Administr~cji dynie wiejskie wypiekają chk'
przygotowuję piasek do dalszej
..Głos.o Radomszczańskiego"
produkcji.
Wysuszyć jednak
Radomsko, ul. Reymonta Nr 39 piasek, to nie taka prosta sprawa jak by się pozornie zdawało.
* * '*

R. S. W• .,Prasa"
Powiat. Komenda M.O.
Komitet Powiat. PZPR
Miejski Komisariat MO.
Starostwo Pdwiatowe
27 .... Szpital Powiatowy
163 - Pogotowie Ratunkowe
PCK.
12
13
35
51
91'

-

~dminigtracja -

tet Nr 12,

Czynna codziennie od godz. 9 do 16_

Komunikat
Zarząd Oddziału Związku Zawodowego Pracowników InstytucJi Spałecz
nych w Radomsku podaje do wiadomości, że w dniu 7 marca 1950 r. o
godzinie 16 w sali Zw. Zaw. przv
ul. Kościuszki Nr. 21 (II piętro) odbę~
cizie się walne nadzwyczajne zebranie
wszystkich . członków Związku. Ze
względu na ważność spraw obecność
wszystkich członków obowiązkowa.
Zarząd

cownik
tutejszych zakładów.
- Piasek musi być zmieszany
jeszcze z innymi dodatkowymi
składnikami i. koniecznymi che·
mikaliami; które bądź to wpły
wają na
odbarwienie masy
szklanek, bądź też zabarwiają
ją na różne kolory. Z kolorowej
masy szklanej powstają później
talerzyki deserowe, popielniczki, wazony, 'erwisy do likieru
itp.
Tak zesbn'iionv
surowiec.
Idzie następnie do specjalnej
wanny, gdzie powstaje już właś
dwa masa szklana.
Moja praca - opowiada Ham
tO\V. Stanisław
Stasi.'{'zvk
odbywa. Il~ę przede wszystkim w
godzinach nocnych. W tym to
wrośnie czasie musze przygotować odpowiednią ilość masy dla
hutników. którzy następnie pro
!łukują s-zklanki i inne artyku'Tr~eba dokładnie orientować ły. "Gotowanie" szkła, jeśli to
sip, przy jakiej temperaturze i tak nazwać można, odbywa się
jak długo należy trzymać piasek w cią.gu 10 godzin. W okresie
wewnątrz pieca, aby mógł on tym trzeba masę szldaną. pilnobyć użyty do· dalszej produke,ii. wać.' mieszać bardzo często, .aby
Po usunięciu pia:3ku z pieca zo- stała się ona jak najbal'dz:el
staje on dokładnie przesiallY j jednorodna, aby w ten sposób
oczys:'>czony.
zag-warantować
jak najwyższą
- O dalszych dziejach piat,kil jakość naszej produkcji. SKład·
opowlr:;dzą W tU;1 koledzy Z'l~'vrl niki zna,idujące się w uprzednio
nieni w następnych punktach I przygotowanej masie posiadają
produlicji --- mówi ob. K aC;t.y,'l-1 przecież różne punkty topnieski
I uia. Dlatego też praca nasza
Nie z "amego 1)iasku powsta-I wymaga ogromnego wyczucia i
je masa szklana - mówi tow. wielkiej dokładności. W końco
Tokarski - dcświade:zol1Y pra- wym stadium przygotowywania

orosłych

Dom Opieki dla
rlomu Opieki dla ' Dorosłych
Radomsku przebywa obecnie
26 pensjonariuszek, pochodzących
przeważnie z powiatu radomszcza6skiego. W Domu tym zai ~
D?ują one trzy obszerne sale
pIalne. Jedynym brakiem, na któ
ry narzekają pensjonariuszki i kie
rownictwo Domu jest brak sali ja
dalnej. Ze względu jednak na zagW'arantowanie mieszkańcom minimum wygód kierownictwo prze
znaczfło safę, . ~tÓ!1I yoczątko~~
była ladal~ą l sWletl,cą ró"nuez
na salę SYPIalną.
P.rzeb~wające W Domu pensjo

kanki Domu Opieki, pracujt1 W Iniez mieszkańcom Domu Opieki
ogródku, znajdującym się przy brak studni, gdyz wodę trzeba no
domu.
sić z sąsiednich posesji.
W zbliżającym się ok.resie wioPisząc o Domu Opieki dla Dosennym byłoby dobrze, aby Za~ rosłych w Radomsku należy porząd Miejski przeprowadził na te ruszyć jeszcze jedną sprawę. Otóż
renie
dziedzińca
otaczającego ,;wego czasu ZMP-owcy z jednej
Dom Opieki szereg robót. które ze szkół średnich w Radomsku,
w znacznym stopniu ułatwiłyby mianOWICIe Liceum Administrapensjonariuszkom poruszanie się cyjnego podjęli bardzo ciekawą
i l-orzystanie z ogrodu. Na przy- inicjatywę. Postanowili oni podkład w czasie roztopów wiosen- jąć naukę czytania. i pisania tych
.~ych 1f1IUn(i) doj~ć d.o domu od u- osób. które ze wżgl~dunasta,n
.l,lCY, pome~aż~l\M.' mil iartl żadne- zdrowia ni~ mogą uczęszczać na
go chodnika. Również dzi.edziniec kursy': c!.la 'analfabetó\v.
W
nie jest ogrodzony mimo tego. że Domu Opieki dla Starców jest
narlU~zkl Q~rzymują pełną opiekę jest siatka przygotov.'ana na ten jedna taka pensjonariuszka. któłącznIe z wyżywieniem ponadto cel. Za.rząd Miejski. posiadając ra wyraziła chęć uczenia się.
hie~nę poś~ielową, osobistą itp. obecnie własną betoniarnię mógłSądzimy. że ZMP-owcy Liceum
.W Clągu dma mogą one przygoto by chyba przygotować slupy 0- {Administracyjnego napewno zeWywać sobie odd~ielne posiłki na grodzenIowe, aby w ten sposób za chcą okazać jej swą pomoc i tym
co pr",:eznaczona ~ostała. specj.alna bezpieczyć ogród j pn:yległe tere samym przystąpią do realizacji
kuchmśL W okreSIe letrum mIesz- ny. Dużo kłopotu ,;pra'via rów- swej uchwały.
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masy szklanej temperatura dochodzi do 1500 stopni. Wysoka
ta temperatura nie utrudnia
nam pracy, gdyi wanny, w których topi się szkło są szczelnie
zamknięte, dodaje z uśmie
chem tow. Stailzczyk.
Po dokonaniu ostatnich prób
topiarze zatrudnieni prz{ produkcji masy szklanej stwlerdza
ją .,Rzkło dobre do roboty".
Wanny zostają zamknięte!
Rano przychodzą
hutnicy.
Niedługo z masy
szklanej zacznie wyłaniać się szklanka.
Pl'odukcję szklanki rozpaczynają tak zwani ba{lkarze, kt6rzy na długie rurki, w gwarze
hutniczej - zwane piszcze·
1ami, - nabierają odrobinę ma
sy szklanej i wydmuchują maleńkie banieczki, na które do·
piera po wystudzeniu nabiera
się właściwą ilość masy szklanej potrzebnej do produkcji
właściwej szklanki. Zatrudnieni
tu bańkarze ob. Duda, Kotlicki.
Chybow .ki, Szewczyk i inni
pracę f;Wą wykonują z ogromną
dokładnością i zręcznością. Dla
ułatwienia i polep.szenia swojej
pracy wprowadzili oni szereg
uspra 'rvnień, które w znacznym
stopniu pozwalaj a na zwięk
sz€nie ilości i jakoi§ci produkcji.
Dakładność w naszej pracy
- mówi ob. Kotlicki jest
ogromnie ważna, ponieważ od
niej właśnie zaleźy jakość dal-szej produkcji. W dalszych etapach swej PJodukcji szklanka
przypomina raczej żatzącą się
bańkę mydlaną, którą hutnicy,
wprawiając w ciągły ruch wydmuchują i nadają jej
odpowiedni kształt, coraz bardziej
przypominający
w łaś c i w ą
szklankę. Ostatnim etapem powstawania szklanki jest wdmuchiwanie jej w odpOWiednią for
mę. Szklanka jest już prawie
gotowa. Ale herbaty do niej
nikt by nie nalał ponieważ z
wierzchu jest zamknięta tak
zwaną

kapą.

można

Rię

,;kaleczyć.

któremu cała
jak najwięc~j
uwagi jest stałe podnoszeme
ilości i jakości produkcji. ~a
wszvstkich naradach wytworczych sprawy te są omawiane,
zaś członkowie .załogi wysuwają projekty i wnioski racjonalizatorskie, mające na celu u~
sprawnienie pracr hutników.
Plan oszczędnosciowy w roku
ubiegłym huta radomszczańska
wykonała z powa~ną nadwyżk~.
Znani są na tuteJszym terem e
mistrzowie
oszczędności
ob.
Piotr Bendor i tow. Stanisław
Knop. Dzięki ich uspr~wnie
niom znacznie zostały ZWWkszo ue oszczędności uzyskane przez
Zagadnieniem,

tarzyna Motyl, :Maria Zatoll i
wiele
innych obchodzą
się
z wytworem produkcji ostrożnie,
Jak ze " szkłem" .
Dotąd nlO'wa była cały czas
szklance zwykłej. ~ gładkiej, a
znamy przecież i inne, pokryte
różnymi wzorami, kwiatkami,
listeczkami.
'l'a część produkcji odbywa
się w tak zwanej kuglerni.
Na tych to kam~eniach .szlifierskich - opOWIada majster
ob. Stefan Rusin i Bronisław
Kalisz - rysuj emy na szklankach listeczki, kwiatki, gałązki
i inne wzory.
.
Ale bez mojej pracy me było
by to takie ładne dodaje z
uśmiechem ZMP-ówka Alićja
Rorhach. - Przy pomocy specjal
nie skonstruowanych maleńkich
widełek, na szklankach, na których mają powstać wzory naznaczam miejsca tak, aby ułat
wić i usprawnić pracę szlifierzy.
.
W podobny sposób powstają
tutaj również i inne ar1..-ykuły
codz'iennego użytku jak spodki,
talerzykL cylindry do lamp,
kieliszki itp.

załoga poświęca

°

Dla

umożliwienia

TBS

załogę.

Stale rozwijający się ruch
współzawodnictwa w hucie radomszczańskiej świadczy o tym.
że robotnicy zatrudnieni tutaj
zrozumieli w jaki sposób należy
pOGn:ieśC wydaj:rioąć s.:v0j~j pracy. Zespoły ob. ob. :Clrol1lsława
Drzewowskiego, Piotra BendoZenona Kałki, Bronisława
H~rtowicza i Józefa Nowalm,
poszczycić się mogą wysokim
wylronaniem norm.
'
l'a

nauki młodzieży chłopskiej

rozszerza

Przed kilkoma dniami w oddziale powiatowym Towarzystwa
Burs i Stypendiów w Radomsku
dokonane zostały wybory nowego
Zarządu. W skład nowo obranego
Zarządu wesz1i: ja,ko przewodni .
czący - starosta powiatowy tovy.
Jan Gabryje'}ski, wicepTzewodlllczącym został prezes Powiatowej
Rady Narodowej ob. Drzazga, sekretarzem ob. Franciszek Kanrzel. skarbnikiem ob. Władysław
Siwecki oraz członkowie zarządu
tow. tow. M. Bednarski, B. Rudziński i M. otoliński.
Zarząd TBS zamierza w roku
bieżącym powiększyć liczbę człon

Dopiero w dalszych etapach,
po opuszczeniu pieca, w ldól'ym
szkło zosta,Je zahartowani!, rlo.staje
j.e się do rąk ob. Kry:,tyny Chybo\viikiej, która diamentem zaznacza rysę wokół której nafl.tępuie tak
zwane "opęki",'a
llie". Już teraz ::lzldanka ma swo
.ią właśc:wą [ol'mę, ale nie je;;i,
je. zeza gotowa. Nikt by z niej
nie chciał 13i~ ani herbaty, ani
mleka, ponieważ brzegi są ostr€-'

i łatwo

zręcznOSCl

ków z 1200 do 4000. Ponadto w
roku bieżącym rozpocznie się roz
budowa bursy męskiej i urządzeń
wewnętrznych obydwu burs. Kola TBS powstawać będą przy
wszystkich zakładach pracy na

Na.si cZ)}lelniq}

działalność

terenie Radomska, jak równie~
w każdej gminie i gromadzie tutejszego powiatu.
Obecnie Towarzystwo Burs i
Stypendiów w Radomsku posiada
dwa budynki, w których znajdują się bursy żeńska i męska. W
bursie żeńskiej przebywa obecnie
95 dziewcząt, pochodząCych przeważnie z powiatu radomszczań
skiego, córek chłopów mało i śre
dniorolnych. 155 chłopców zamieszkujących bursę męską rekrutuje się z tego samego środowiska.
.
Remonty kapitalne jakie ostatnio przeprowadzane były w bursie męskiej przy ul. Kościuszki 5
dobiegają o~ecnie końca .• W najbliższych dnlac;h SPB, ktore pr~e
prowa.dzą tutaJ roboty rozpoczme
budowę urządzeń kanalizacyjnych.

I

piszą

Pasażerów WIelu, aautobusów mało

Przedsiębiorstwo Państwowej Ko· tego interesanci przyjeżdżający' z inmunikacji Samochodowej wysyła na nych miast do Radomska pociągiem ,
trasę Radomsko- WielUl\ dwa razy aby stąd udać się autobusem do daldzicIl1lie samochody pasażerskie, jeden szych miejscowości zmuszeni są do
ł
z Radomsk .. w kierunku Wielunia i nocowania w mieście, czy też szuka·
.
I·
drugi z Wiclunia do Radomska. Tak uia innych przygodnych środków 10yy ~
"
~
~
rozplauowallp. wyjazdy ' samochodó.w komocji. częstokroć bardzo zawod_o
fi rJ
v
pasażerskich
byty by dogodne' dla nych,
'ROll"'O'4Wą
WOrC71.e C
f#OPO'UJ
podróżujących tym $rodkiem JokomoUważamy więc, że Dyrekcja Okrę
W ciqgu lutego i marca br. agroiJomo\\i~ powiatO\vi i in-/ ich nieustanna pomoc d'la chtocji, gdyby wszyscy pasażerowie magli &owa PKS na liniach szczegblnic rupers0!1el Państwowe; Admini- stru:,torzy rolni eZll", aią p:Jd pów mało 'j średniorolnych w
z nich korzystać. Tak jednak nie jest. chliwych powinna uruchomić dodatko
Wielu' bo .... iem pfłsażerów wybierają- we wozy, Jeśli chodzi o konkretny
stracJi Rolnej or,Qanizuje \v gmi całokształtem
innych .;praw, po~zczel:!:ólnyclJ
zagadnieniach
cych się. zwłasl'.cza w godzinach tan- wypadek to. ur~c~omienie dodaLkonach j gromadach specjalne ml- z\viązan ch
2
podniesieniem produkcyjnych
dowodzą,
jak
nych z Paięczna. Brzeźnicy, Kruplina. wych komumkacJl JesŁ bardzo ~otrzeb
rady wytwórcze. na którycb produkcji rolne!. Od'wiedza ją bardzo zmienił _' i~ styl pracy
czy .Tedlna do Radomska, bądź tez. na na odcinku Radomsko - PaJęczno,
chłopi zazna jamiaią się % posz- po!'>,;czególne \vsie i kontrolu ią agr,IOpmÓ\' i instruktorów rolw godzinach popołu4niowych z Ra- W płynie to bard.zo ~?datnio. na u.s~ra:
czególnymi
zad.aniami planu czy rolnicy otrzymują na czas nych w porównaniu z okresem
dOlil$ka do tych miejscowości, nie mo-I wnienie . kc:mumkacJl . p,!-saze.l'sklcJ. I
produkcyjnego \li rolnichvie i kredy tv, oa\vozy :sztuczne. po- przedWOJennym, kiedy to ogragą korzystać z 1 omunikacji atllobuso- przyczyl11 SIę do U~llm~,cla Wielu me·
ustalaj.ą. ws~ó[nie areał ob~ie- 11li:l~-a ;i,!
układać plany pomocy nicza!i ~ię oni. jedynie do porad.
wej, poniewai samocho. dy są z reguły potrzebnych komphka~li.
zapełnione pasażerami jadącymi z
Stały czyt.elmk "Głosu"
WIl z'boz i 1'0s1io okopowych.
,:,ąsiedzkiei o!'az koleiność Iw- uW.iplnIlych zresztą tylko bogadalszych miejscowości. Na skutek
K. T.
Odprawy. te, na ktorych oma- rzyswnia z ma:,;zyn z ośrodków tym chłopom.
wiane sa równiei za~ienia Pla maszlnu"~ch. Sci~e wspólpra- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~
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jej produkcji sta110wi szlifiernia. Zatl'udnjone tu
są ].ll'zede wszystkim kobiety.
ponie"wuż
robota ta 'wymaga du
źejpl't:c:yzj i i wyc7,ucia.
Nieul11Jf'jętne do:,;tawienlf'
szklanki do kamiel1:[l szlifierskiego _ mówi tow. Weronika
Tomska - łatwo :-;powodowu!o
by powstawanie braków i pomniejszało by ilość i jl1kość na;
szej produkcji, a tego chcemy
właśnie uniknąć w swej pracy.
Powoli szklanki! zbliża się do
ostatniego etapu, któr:v' stanowi dla meJ 'p akown,ia. ~j
zatrudnione pracownice Alllela
Zimna, Maria Marchewka, Ka-

.. w·UlOWO· z lei·Ba Ha
a Ieoarne
~.~. ~

cuj;J oni przy tym z
liami Groma«z
poli
t yZSCh
czn
\·mi.·
1\('11
kich
i par
Gd do magaz)I1Ó\\- Po\\iatowego Z\\ i;Jzku Gminnych Spól.
jZielni u<JstarcZOllc zostaflą od.
- '
,
powiedn it' ilości h. ". alHi 1\0" anc
go :-:iarml sięwnego. a!{ronom
zwiększenia
areałów ważnych pOWiatowy czuwa, aby przyd'zic
gospod'arczo
roś,lin,
głównie land ie przede wszystkim gos,"-ytyczną
pszenicy i roślin przemysło- pod::i"i'twom
vlchodz0cym
w
wych.
skład blokó\\' nasiennych, a na- ~~s ubiegły wtorek w sali Urzę- nego ,l udzi pracy. Również dokoChłopi podkreślają w dYsku- stępnie gospodarstwom mało j
D du Wojewódzkiego odbyły nane zostały bardzo poważne 0sjach. że popularyzowane przez średniorolnym d!a popraWienia
się
plenarne obrady Wojewód';:- siągnięcia na terenie spółdziel
Państwo zwiększenie
uprawy jakOŚci produkowanego przez
kiej Rady Narodowej. Czołowym czości produkcyjnej. Ilość spół
pszenin i roślin przemyslo- nich zboża.
wych jest dla nich bardzo koDuża pomoc okazu ją pracoW- punktem. porządku dziennego by- dzielń produkcyjnych wybitnie
rzystne. Rośliny te bowiem są nicy Pallstwowei Administracji lo sprawozdanie ob. wojewody wzrosła, a także rozwinięta zosta
wyda jniejsze, a ceny ich bar- Ro!nei spółdzielniom prodtlk- Szymanka. omaWIaJące działal- la w sposób rzeczowy propaganda
dziel
opłacalne
dla
gOSpD- cyjnyrn.
darsJ.w.
Narady Pa6stwo\vcj Adrnini- ność Urzędu Wojewódzkiego i w kierunku przekonania ludności
Poza nara.J.ami wytwórczymi stracii Rolnej z chlop(1Jlli, oraz podległych mu agend za rok 1949. wiejskiej malo i średniorolnej, o
Sprawozdani.e tb zostało bardzo niewątpliwych korzyściach) 'pły
szeroko rozbudowane, ale mimo nących z gospodarki uspoleczniotego me dało dostatecznie jasne- nej.
go obrazu toczących się w tereSpecjalne zainteresowanie okaCentrala Spółdzielni Mleczarsko-Jaj I dowcy kur i kaczek przynoszący jaia
nie
wydarzeń.
zali
dyskutanci dla rozpoczynajączar.skich - Oddział Okręgowy w Ło do wylęgu opłacają 15 zł za jedno jaj
dzi założyła na terenie Radomska za- ko kurze oraz 20 zł. za '.vylęg jaja ka
Niemniej jednak, jak wyni- cej się akcji siewnej. Akcja ta
klad wylęgowy, mie zczący się przy ul. czego. Zakład wylęgowy w Radomsku
Dobry&zyckiej 2, na terenie PZGS.
sprzedaje jednodniowe kurczęta rasy ka ze sprawozdania, osiągnię- w pierwszym rzędzie obejmie
Do roku ubiegłego zakład wylęgo- karmazyn po 60 złotych. Ze względu cia Urzędu Wojewódzkiego są produkty oleiste i pszenicę. Kamwy posiadał tylko 1 aparat. Obecnie na to. że w najbliższych dniach rozpo- powa:me.
Jeżeli
porównać
je pania siewna, jak zaznaczyli prze
zakład zosłał' wyposażony w dwa. czyna się normalny okres wylęgu droz
wynikami
pracy
okresu
mawiający radni, ma szczególne
nowoczesne inkubatory o poje1Dnc::d bill. wszyscy hodowcy powinni zgła3600 s.zŁuk jaj kurzych oraz jeden mały szać się do zakładu wylęgowego. ce- ubiegłego, to widać poważny znaczenie W roku bieżącym w
aparat służący do wylęgu 1300 sztuk lem ustalenia terminów pr:>:yjmowallia krok naprzód, szczególnie w dzie- w pierwszym l:ok1:l realizacji 1i?lajaj kao,,-ych. Proces wylęgania jaj ku jaj, ewentualnie zakupu i~dnQdnio
dzinie polepszenia by.t~ l\om"Qal"!'~~ 6rletnięi..~.
rzych trWA lM wu..za,ś kaczych 28, HQ;. wych kUiLCZI\t.

nu 6-letniego w rolnictwie. orga
hiEtorii
i stanoWią
nfzowanewsi oolskiej
po raz pier«'szy
\1;
nowość dla chłopów. Z prz.ebiegu zebral} wynika. że dl!Opi
chętnie przystosowują się do za
łożeń
!)lanu rolniczego i prz) gotowu.lą się do wydatneg'o

I

Wyłęgarnio kurczqti kaczekwRodomsku
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Krytyczna ocena działalności Woj. Rady Nar. w roku
planów na rok bieżący

ubiegłym

Dyskutanci poruszyli m, in.
walki z alkoholizmem,
która w okresie sprawozdawczym nie była
dostatecznie
rozwinięta.. Podkreślono z całym
naciskiem konieczność poszerze~
nia tej akcji w roku bieżącym i
traktowania jej jako walki Je

plenum Wojewódzkiej Rady przed
stawiony został plan pracy Okrę
gowego Urzędu Zatrudnienia na
rok bieżący. Urząd kładzie nacisk
na szkolenie z;.. "odowe, szczególnie kobiet, celem usamodzielnienia pozostających jeszcze pod 0pieką Społeczną kobiet zdolnych
złem ,;połecznym.
do pracy. Wzmożone będzie poraW dyskusji zv'lirócono równie~ l dnidwo zawodowe, co zapewni
uw~gę na ~iedo:tate~zną. dZi<tłal-15kierowahie ich do właściwe
nośc :WydZIału K~ltury 1 ?ziulu. go zajecia.
Wydzlał ten ogramcza swoJe pra. ,. .
ce przeważnie do restauracji i 0Na plenum WOJewodzkleJ Rady
chrony nielicznych zabytków w przyjęto w dalszym ciągu obrad
terenie, natomiast niewiele prze- plan obrotu towarowego i sieci
. dla rozb u- handlu detalicznego na obszarze
jawia zainteresowama
dowy świetlic, podniesienia stylu województwa na rok 1950. Przypracy w świetlicach, organizowa- jęto r6wnież sprawozdanie rania odczytów naukowych, imprez chunkowe z wyko!'lania budżetu
artystycznych w
miastach i Wojewódzkiego Związku Samowsiach województwa itp.
rządowe~ą 2ia r:pk 1949.
sprawę

Zi!odnie-~~,\'IP.r:z~~Jdr~ ~

n

(Salt)

Nr

Str. 6 .'

ZE SPORTV

W sobotę i W

niedzlel'ę
na basenie Ogniska

Co

pisało

Nę dza
W

w

dokonamy dorocznego

orzeglądu

naszych

.---·
·
·
h
dZleCI ro bo tnlczyc
.

pływaków

)0

tę

Mistrzostwa będą nie lrlko prze- raz wyrainiejseą i!taje się roł.a pły
g-ll,1dem ma~owoilci !'oportu piywackie ,,-a.kll, działacza i instr~ktor~. Pa.g'O na terenie Łodzi,
ale bę-d:! ró\\-- trzqc poo tym kątem wIdzenIa,. na?nier przeglądem pracy nas7.~'ch in- chodz?"ce
mistr,~,.,~twa
nabieraJą.
O:lieti mdleJiI l tłodu w SJkołacb POwnemn,(h! - CU Jest CDteln/k .:tl'ul;torów. pracu.iących w poszcz-:- '"p-eejalneg'o znaczenia. gdyi będ~ me
. _Głosu Porannego". kli" moie na to Datrzet olIoletnie t
gólnych. klubach. 'l'rcner Majdll'zak tylko prawdziw:e mas<Jwą imprezą
o::az ..i~stl'u~torzy. KU. cie\'''ie:~,. 001<;':-'1 nr. l! z-yc:h . wyczynow\~ów, ale. zaraz;l~l
h:owskr, zg'lerzamu Koteckl 1 IllUl, sjlrawdzlanem prac ~ sekCjach p.J"
pokażą m~m s',vój 110WY TIltry1:.ek, któ I';adiidl na;;zy<:h ldubÓ,r.
..
ry za kilka J1;iesi~y, a może ,iu:i:
Cele-lll dah.7,ej popnl1:ryzae)I płr
\" dniu 3 marca 1930 rokll "Głos którym wzięli udz:ał chorzy wraz z wcześniej pl'ZYJlu~ci ~7.turm 11>1 po- wactwa LOZT' kon:y~ta.il,1C t-~m TaPora.nny" zamieścił całostronicowy obsługą szpitaln'l. Na 9.:aba~\cie wyzycje polEkiej czolówki.
um :r. nie?:h~, t \V,'"o!~lcl.l koszto\\' ~m
apel do lepiej usyluowanych ior!ziun brano "królowe balu".
pre7.y us·t.alił
nJ;;kie' ceny blle\I
sprawie niesienia pomocy glodu·
KLOT!\'1A W ETERZE
. tÓw.
W8PÓŁZA WODXICT'\ o
jacym dzieciom robotników, powyiej
Ł6d!7.ka rad-lostacja, która czynn'l
ZOBOWI~ZUJE
zamieściliśmy skliszowany tytul owe- jest
"ZA JF.D~B 25 n .."
od dłuższego czasu - 'laddła
go apelu pl. "Talerz :rupy"_
wceoraj niezwykłą audycję - była
. AmLicją naszych tJ'enerów i inNa przedbiet<i. które odbędą się
to zacięta kłótnia kilku Jsób - z "tl'uktorów je. t obecnie uzyskhvame
ROSNIE ARMIA
w sobotę i niedzielę o godzinie 10
poza radiostacjL Nie wiadomo w ;a coraz to lep=,zych 'wyników swej pru
POL-CJ.·\NTÓW
rano bilet w;:tep:.r będzie kosztował
'ki
>'posób
przebieg
tej
kłótni doS'tal ey, gdyż jak już wiadomo na o3tatNa skutek trudnej sytuacjl go~5 zł. od osob'V. Liczne rzesze ldbinim zebraniu Pobkiego Związku Ply
spodarczej i polHycznej - piille się na antenę.
ców pływackich b\.'dą mial)~ okazję
.
waekiego
'w
'War;;;::awie
wiceprezes
,.RcpUblika·' - mąd musiał pod wyż
r.a minimalną opłat:? 11od7.hviać ozieKR..~~"";:N~~~~~ZIF.
sport.owr ~~OZP He~r~'k Kl1dllll'S~i ~iątki zawódników!ódz;ldch.
szyć 1iczbę
(unkcjonariuszów p').
..
•. .
.
zgłosIł prOjekt dJugoJalow<:go w"'poł
Ji.cji w szeregu miast pnlsk'ch. OgóNa ~..
gleł-dz 1e londynilk:eJ
dn.u_ :zr.'1tOCnlC
' . I . ·t wa
. \V~I
< '0'1 ul'... ·~k(J·\'· Pl'ęl',ł'l kl'
h w ·,..i~:
t ... , ! " P .
,I.
'\.
tern w najwa:tniejszych
miastach
OTWARCIE W · SOBOTJ;:
\\ czo.ra)sz)'In naS,ąij)l
. ac , .l"",e na
inic iatywa ob. Kuchar:;kiego
krajU czynnych jest 34.457 policjan- go me notowano od lat 30. Akc:e I
O GODZ. 18.
tl ł. •.
'ezwY"Je życzliwym
t,)w. 'Polska bije pod tym =gl~em ;marliy o jedna trzecią \\'artości.
spo {.a '7 Slę z mp'ol~' ~ ZW1:a:ek Plv
Ul'oczvste otwarcie mistrzostw od
"
PTZYJęC1en
przez
,,';:1,
_"
•
rc·kord - gdyż na każdych 103 miepowOnZ W POŁUDNIOWEJ
wacJd,. który zl~cit inicjator?wi opra będzie ;ię w sobotę, 4 marca o gos7..kańców (dorosłych i dzieci) przyFRANC n
cowame szezegolowego prOJektu re- dzinie 18.
pada jeden policjant.
Finały w niedzielę o godz: 17.
Południ-owa FranCja
navriedzon2 gulaminu współzawodnict.wa.
MASKARADA W KOCHA..~OWKU została ostatnio gwałtowną powoW dniu wczorajszy:rn w szpitalu dzią. W szeregu miej~cowości tylko
DORO(,Z~Y PRZEGL.~U
W solach Spóin; ; Zw;ozkowco
dla umysłowo cho·rych·w Kochanów dachy domów wystają spod v,v;buNASZEGO DOROBKU
ku odbył się wielki bal maskowy, w rzonyc:, fal.
grają
s9botę
W obliczu tak doniosłego wydarza
nia w życiu naszego plywachl'a, ~drużyny kół sportowych

ZIJP l' "

f

>

I

I

w

rumuń scy

Bokserzy
'11,55 (I.,) Sygnlll
chwila mmy
l'A .... ~Ti\ UW\. TEA'fIt
ki. 12.0·1 DZ1EX. 'IK POU: DSIOim. STEFA~A JARACZA
WY. l:!,;.!;) PRZER'\'\
1:;.:20 (!-)
(ul. Ja r3cza 27)
Pl'ugr. dnia
Dziś, o godz. 19,15 sztuka Leona Chwila muzyki. lB,~5
Krllczkowskiego pL "Odwety" lir 1:3,30 1\1 uzyka r.ozrywk. 14,OV Radio-j
kronika. 14,15 (Ł) Komunikat.y, 14.20
drugiej wersji.
(1,) "Slawni artyści 5<'.eny i cslrady"
PA::'iSTWOWY TEATR NOWY
15,00 ".\Iówią k;;iąi.ki". 15.10 Audy(Daszyńsldego 34, tel. 18l-!~4)
cja dla szkól popołdn. 15,20 Audygodz. 19 - .,Bl·ygaJa szlifierza cja dla świel!. dziec. 15,50 Muzyk:!.
Ka 1'IU1ll a".
lu,OO
DZIENKIK
I'U.f'Ul.Um\.
~niild 'ważne ....
J G,:!O (L) Aktu::dn. łódzkie. lli.:25 (1,)
PAŃSTWmVY TEATR 2YOOWSKI ".J eJz iemy nu wczasy" ..l4j,30( L) W
(Łódź. Ja r:lcza 2)
Ilwlycji To 11'. Przyjaźni Polsko'Rn4 marc'a o godz. 19,30. Premiera. óliee:kiej ,:z, naszych ,,(.udi.ów na Uni3 akty Rzolem. A!ejehema "Jakne- wersytecie M-oskie\nJ..:im". 1G..10 Ił.)
hU·l", ,.OjlE'TIl llaho", .,:\Ienszn" w Z t,,:órao;ci Dymitra Knblllcws:kiego. 16,50 (1'-) "Z dzi(;dziny radiore%~'~erii Idy Kamińskiej.
tech.niki". J 7.00 Koncert dIn -przodoTEATR KO:l-IEDl1 MUZYCZNEJ
wników Rwiata pl·aC'y. 17,4;' AudyLUTNIA"
cja POWólZ. Org. "SCl1żba Pols<:e",
(ul. (;;otrkowska 243)
18.00 "Z kraju i ze świ,,(.a". 1B,15
Piątek, dnia' .3. 3. o godz.
19,15 "Melodie świata", 18.40 ,,\YSz.ed,n1"Królowa przedmieścia".
ea I~adio ...... a." kun r Wyklud 7PAŃSTWOWY TEATR LALEK
cyklu:
"Historia Pol;;}.;". 19,OQ
.,PINOKIO"
"Szpilki"
aud)'~ia salyrycl>na.
(Lódź. Nawrot 27, tel 135·74)
J9,45 Koncert sj"1l1foniczny. 20.00
Dziś teatr niecz;ynny.
DZIEXKIK
WJECZOR)r't, 20.~0
PAŃSTWOWY
11uzyka rozrywkowa, 20.55 "C1:ego
Faust narobił w pewnej apteceC< -N
TEATR LALEK "ARLEKIN
humorE'sku B. Prusa. 31.20 :Muzyka
(Piotrkowska 152. tel. 258-99)
taneczna. 22.00 (Ł) Wiersze Eugen.
Pią.tek, dnia 3. 3. o godz. 17,15 Morskiego. 22.10 (Ł) KalendarzJ-k
~'drl~wi~ko,_ pt. "Złota rybka".
in,prez sport. 22,13 et) Pro.!!T. lok.
K.,a eZ J nna oil godz. lO,
na jutro. 22,15 V,ęgierskie pieśni lu
.
TEATR "OSA"
dowe, Transm, z Huda.pes:r.tu. 23.00
(Traugutra 1, tel. 272·70)
IOSTATNIE VnADmWśCI. 23.10
O go d?:. 19,30 "Romans z wode- Progarm na jutro, 23;15 Muzyka.
wiln" z T. Wesołowskim.
24.00 Zakcńcz. audycji i Hymn.

walczą w Lodzi
w marcu

roku puy
.ici.dia na dWI' mCt:ze do Polski
bokserska ('eprezelltacja Rumunii.
l\Iięflzypaństwowe spotkanie Polska - Rumunia odbę
dzie sit: 26 bm. w Lodzi, natomiast 28 bm. goście walnyć bę
dą we 'Vrocławiu.

I

°

bie1.ą('~go

~'-r~

.

Od Redakcji
Zi! mile

łódzkich
kół
sport'ywych' odbędą się w 'Sobotę, dn.
4.llI. hr w sali "Spójni", ni. Północna

:-.1r 36

siatkówce m~skiel grają:
r:-"1T Kolo 90 - Centrala Tekstyln a. godz. 17.
Cilllnazjt;m Gumowe - PZ}.,I '.\Tytwórnia 6'7, godz. 17.30.
W

.Społem"
Koło 87 WojewódzlWO Łódzkie, godz. 18.
Techno:r.bl\ -- r\'auczyc1ela, godz.
18.30.
. ,V siatkówce że{lskleJ:
\\To:ewództwo Łódzkie .,Spolem"l{hlo tri,' go"d'ż: ·19.
\'1 sdii "Związkowca-Zrywu~,
ul.
I'ogonowskiego 82 odbt:dą sil( dalsze
spotkania w koszykówce. Grać b~dą:
·PZP''.' J-.:r 36 - .. Społem" Kolo 88,
godz. 19.
PIPB Ruda-Filmol'riec, godz. 19.40.
"Solioarność" Centrala Tekstyln,l, qodz. 20.20.
p-"':rr Koło 90 - l Giron. PZPW,

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

-KI I

SZACHOWY

I

••

DaJs78 eliminacje finałowe siatków

ki męskiej i żellskiej

pozdrowienia nadesldn€
nam prz.;·z pilkany \ V.Z,K.S. "Wi~
erzew . ~ (,bozu kondycyjneqo
",
Szkl(J [skiej Porębie OTaz za takież pozdrowif'nla z tejże same} miejscow0Ś
d
piłkarzy "V:!ókniarza" serdecznie rlziękujemv i przes"lamr. im pozd "ow"jenia całej piłkarsk.iej Łodzi.
qodz. 21.

ADR.IA':'" dla młodzieży (Stalina 1)
"Czarodziej sadów" godz. 16, 18, 20
BAŁTYK C\arutowicu 20)
"Pu3tE'lnia Parmcńska" II· serilL.
godz. 17, 19, 21
BAJKA (Ftanci!>zkańs.ka 31)
"Serenada w Dolinie S1ońca"
g'odz 18, 20
GDYNfA (Da5zYTiSkiego 2) - "Prl)gram aktualnoś"i krajowych i ?:a·
granicznych .Nr 10" - godz. 11, l::!,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL (Legionów 2) dla młodzieiy
redagują: K. Wróblewski i S. Furs
"Pościg" godz. 16, 18, 20
In runda kI. A: 5. rlr. 50 r. ·godz.
3. Włókniarz - Zgierz II - Włó- MUZA (Pabianicka 178)
kniarz - Pabianice.
"Dubrowski" godz. 18, 20
10.
4. ŁKS - Włókniarz II - Spój- POLOXIA
(Piotrkowska 67)
l. AZS Włókniarz - Zgierz..
nia II.
"Torpedowiec Nieug1ęty".
2. Związkowiec Ogniwo.
5. Budowlani - Kolejarz - Koluszg'odz. 11, 19, 21
3. ŁKS - Włókniarz - Spójnia.
lu.
PR.ZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
6. Związkowiec II - Stal.
"Konstanty Zm:łonow"
TV runda kI. B. 5. III. 50 r. godz.
ŁOZ. Szach.
zawiadamia, ie od
godz. 18, 20
10.
dnia 1. Irr. br. Sekretariat czynny ROBOTNIK (KiliIiskiego 187)
1. AZS n. - pauzu1e.
jest w Poniedzial.l-d, środy i piąt.ki
"Pu;jtelnia ParJ'I1eńska" - I seria
2. Bawełna - Ogniwo .IT.
w godz. 15.30 - 17.30.
godz. 18, ~o

KĄCIK

sportU· łÓdZki!!Qo

słaną nJiostrzostwa pł"wackie ok~ęgu łódzk~go.
:\'liSt.rzoRtlva odb~dą. "ię ,y ~Iasarh ~ i n. N~ st.łrcle ujrzymy calą
kadrę reprezent.acnn:j. ;LOUZl Ol'al, hcmą plejadę przyszłych następ
ców na'~zvch ohc("nnh misttrz,ól'r. (iłówn;c walkll' o tytuł drll~ydowego mi .. ll'z:t okrę~;l rozegr'l sj~ mi\'d>:y lI.ellpolami "Związl\owcaZrywu" i "f.KS 'YJM,-niar,a'·. O dohre miej"';lI walczyć będą dl'lłŻY
nr AZS, ,,-ljl!ii-(,h~mii" 01'311 ,. Wł ••I...Iiarza·' ze Z~·jer:r..a.

so

· • P O I !Iii' ce
sanacYJne!

Ił l

chluba

mistrzostwach okręgu startować będzie cala aa.za
kadra reprezeDtac~;Da
W
I
i niedzielę na J,łływalni "Ogon.iska" rOzefl"aae lA)-

proso' łódzko 3 morca 1930 r.

"I J\ l f

Przyszła

R?

............ ..

w' takim stadium l.najduje sit: obecnie budowa hali sporto'wcj przy zbiega
ulic Zeromsklego i Skorupki. Niedługo b~dziemy mieli już slilepienie, a
kto wie, czy już w przyszłą zimę nie wprowadzą się do niej nasi pip.Ściarze

"Tegoroczne wybory nowych zarzqdów
klubów i kół sPQrtowych ullllocnh~ poważnie s~,ort
robotniczy" - powiedział na odprawie sekretarzy
zarządów okręgowych zrzeszeń !iportow}'ch tow. Burski
'"
gnracbu Central~ej Rady Związków Zaw~odowyc~ w Warszawie'
,." odbyła się 2-dnIowa odprawa sekretarzy zarządowokręgowych
zrzes7ell i sportu związkowego, która miała m. in. na celu ojllówierue
ostatnich wyników wyborów do kół i Jdubów związkowych i przedySKutowanie zllgadni~ń OTaz zadań, stojących przed sportem związko
wym w roku bieżącym. W obradach wzięli udział rÓ,",'1lież aktywiśd
ZMP z całego kraju.

WY-I kim

Sprawozdania, złożone z akcJi
borczej, wykazały, iż akcja nie . tyj·
ko udiliła się całkowicie, lecz równiez
dzięki niej pozyskano nowy
aktyw
sportowy, !,I.óry zagwarantnje dalszy
rozwój wychowania fizycznego i SpOI
tu zwiąZ..koW7!lo .. DZi>ki .ostat~im wy
borom llJaWnllo SIę rowmez WIele noWy ch klubów sportowych. które doląd nie były nigdzie zarejestrowane.

Vi dyskusji nad sprawozdaniami
zahierali przedstawiciele poszcze
gólnych okręgów i zrzeszeń sportowych, szeroko omawiając m. in. zagadnienie współpracy na swym terenie ze Związkiem 1vfiodzieży Polskiej
oraz innymi organizacjami ideowowychowawczymi. Dyskusja dostarczyła również wieje cennego materia
tu o pracy klubów w zakresie szkolenia młodego T'arybku sportowego.
Dysku5 ję podsumował wice-prze·
.wodniczący Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych
tow.
Burski:
" Stwierdzić trzeba-powiedział m. in.
tow. Burski - że tegoroczne wybory
umocniły poważnie sport robotniczy,
Na nQwych zarządach spoczywa obo
wiązek dalszego podniesienia pozloIDU pracy organizacyjnej. wychowaw
czej i sportowej".
V/ie1e nliejsNI pośwlęcil tow. Burski rozwo}()\'1 i sportu zwią'l.kowego w

są właściwie wykorzystywani
pracy instruktorskiej. Nad każdJl
grupą
specjalną
opiekę
sportowlt
sprawnje mistrz sportu. Instruktorzy,
mistrzowie sportu odwiedzają ró .....
n1f'Z
poszczególne zakłady pracy.
gdzie prowadzą
treningi i zaprawę

W

sportową, przekazując swoją wiedzę
doświadczenie młodzieży",

~Jos

ZSRR.
,.Każdego, kto
pozna pracę w za·
kresie wychowania fizycznego ZSRR.
- powiedział tow. Burski - uderza
iakt. źe jest to ogromna praca społe·
czna.. J to jest olbrzymi dorobek radzieckiego sportu z~iąllkowego. Mis(rzowie sportu w ZwiąZku Rathiec.,
"

&1.01

Organ 1.6dzkłego Komitetu 1 ""ole·
,v6dzk1ell'o KomUetn PolskieJ ZJednoesoneJ PartJ1 RobotniczeJ

a'

R ed a g
e:
KOLEGIUM REDAKCYnfB.
T el e t o a FI
211-14
Redaktor naczelny
1\8-28
Za.t~pca red. naczell'ego
:ua·lI;;
Sekretarz Odpowiedzialny
254-25
Dzjał partylny
weWJI. lO
Dział korespondent6w robet-

niczych I

chłopskIch

redak.torów

oych

e"zetek

oraz

łclton-

21'-{2
mutaeJt
W-U i
miejski l apori0w7
2~ł-21
weW1l. • I 11
Dział ekonomiCZD)"
218-11
Dział fabryczny
:US·U
Dział rolny
'54-21
wewa. •
172-'1
~~d. DOCJltl
Dział
Dział

Kelport.&.

f.6cK. Piotrkowska '10.
Admi.nlstrac1a

l)<!;ial

ogłoszeń:

ł.6dt,

MI..

m-on

2iiG-ł2

Piotr\tow,

alta i5, tel. 111-50 l llł-7S
Wy4_ca RSW "Pru."
A41:. ReIL: ŁÓdi, PJouko,uka K,

m-ete

piętro.

DI'1Ik. Zakl. Graf. RSW .. Pru."
t.6di, al. 2wirki 17, taL 206·42.

......... ...•..........................•....•......•...........................................•
Konkurs rysunkowy IIOłosu"
pt. "Zwierzyniec Zbóia Sama"
Zaąadka

Nr 8

ROMA - (Rzgoll-ska U) "Lekkomy!ana ~iostra"
godz. 18, 20
..
Rl<:;KORD (Rzgow~k& l!) "Biały
Kieł" dla mlodz. godz. 16
"Siódma zaslona" - godz. 18, 20
STYLO"T (Kilińskiego 123)
"Rajnis" - godz. 18, 20
śWIT (Balucki Rynek 2)
"S~alony lotnik" - go<b:: 18, 2G
TĘCZA (Piotrkowska 108)
"Burza nad Azją"
godz. 16,30,18,30, 20,30
TATRY (Sienkiewicza 40)
,.Konfront.acja"- godw. Ił, 18, 20
WISŁA (Daszyń.skiego 1)
"Pustelnia Parmeilska" - ' II seria
godz. 16,30, 18,30, 20,30
WłJóK1\'IARZ rpróchnika,16)
"Awantura na wsi"
godz. 16,30, 18,30, 20.30
WOLNOść (Napiórkowskiego 16)
,,500 ccm" - godz. 16, 18.' 20ZACHWfA (Zgierska 26)
"Jan Rohaez z Dube"
godz. 18. 20

WM&MW"®Ua#NE%~maaga=aa....aa.............
mi~*••ai.""~" ~"""""""

~
.m...............................
się żołnierze osiemdziesiątego drugi~o pułku. - Szaeh naradza się
ze swoimi ministrami.

Pierwsze wiad-omości o tym przynieśli szpleCizy z Karnaułu.
Zebrane w twierdzy pułki ogarnęła gorączka walki i zdenel'wowa·
111a. Na Wielki Plac 'łlyszli strzelcy, grenadierzy, ka,valerzyści, ar-

Zbyt długo naradza się wielki szach! - krzyczeli kawaler7Yści. Niech nasi wyslannicy idą do pałacu i porozumieją się
z samym Bacht-ch·anem!
- Pundego poślemyL .. Naszego Pandego!
podchwycili artylerzyści z trzydziestego ósmego pułku. -;- On potrafi pogadać z pal;cowymi naczelnikami!
.
- Tak tak!. .. Niech idzie do palacu szacha ·na.sz naj1f:opszy
bombardier, Insur Pandy!
zahuczał cały .pi~ćdz! esiąty czwarty

tvlerzyści.

pulko

-

Dlaczego siedzimy tu jak myszy, które czekają na to, aby dać
s:ę schwytać \V pułapkę? krzyczeli sjpaje z dziewiątego all!~·
skiego pułku. - Wyjdźmy z warowni i uder!my na wr<lga! Przeblj0"ny się na południe i na wschód! Z nam1 jest cały kraj! Połą
•

-

czymy się z powstańcami Agr)'. z wojskami Nany-sahiba. Przecież
oni biją się za tę samą spra\<;'ę, o którą i my walczymy! ...
- Tak. tak, bracia! - walali ka\valcrzyśd. - Indie są ogromne. Prz-ebijemy się na południe, połączymy się z powstaTlcami
Audu i Rochilkandy. a wtedy w krótkim czasie ani jeden Anglik
1,le zostai1ie na ziemi indyjskiej! ...
- Nie bronić się musimy, a pierwsi uderzyć na wroga! - podtrzymywali ich starzy kawa1erzyści., doświadczeni piechurzy, pamię
tający rozru.chy w Ben~alu w 1842 roku. - ?bron'a .zgubi powstanie:
,.- Szachieszcze 11le nakazał wvruszeUla z +-wrerdzv bronll1

..

Lnsur poszedł do palacu Bacharlur·sza.cha.
Bacht·chan, wyznaczony ha dov;ódcę wszystkich konnych
i . pieszych wojsk, poz\,\'olił In surowi wejść do usIanej kobiercami,
p1i;kiej, pałacowej sali.
Bacht'ch<:n był niewielkiego wzrostu, o chudej twarzv i cienkiej szyi. 02Zy z ciemnymi. chorow: tymi \,;,orkami l1a pO'llczkach,
patrzyły gdzieś w bok od IrlSura.
Ruchem ręki nakazał sipajowi usiąść pod ścianą na roz0s1a,
Dych na dy-\vanie poduszkach.
Insur nie usiadł, nie wz:ął do ręki fa.jki z nargilami i !1~ie rozpoczął rozmowy od zwykłych powita11. Twarz Bacbt-chana zrobi·
ła się

od razu ponura.

O.
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czytelnika __...._......... ___..............._........ ,........ ,,'

Zawód i miejsce rracy ................... L_ ............_._ ............. _...... ..
Adres ......................................................................... _.............................. .
UWAGA, CZYTELNICY I
Kolejne 10 kuponów, wypełnionych czytelnie należy ode3łać \ł jednej
kopercie. po sk0l1czeniu konkursu - do dnia 15 ffiClfca 1950 r. na adres
Reda1.cji "Ciosu", Łódź, Piotrkowska 86, III p., dla działu "Rozrywki umy-

słowe".

\~r~ród Czytelników, którzy nadeślą kupony 'Zawierające trafne rozwiązania - rozlosowane zostaną cenne narFody:
AP A RA T fotog ra ticzn y,
2 BUDZIKI - wyrobu Państwowej Fabryki Zeg,1fów w Lodzi,
PIł.KĄ NOZNA,
SElHVJS PORCELANOWY na 6 osób
oraz S 7." n",' r ..,nnvcb kSiążek.
D-1-14751

