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Biskup Kowal'ski prosi o laską

S1l!.!

P~ezqdelllt" RP
WARSZAWA (PAP). - W dniu 25,2 1950 r, biskup Kowalski,
m'zdzony
areszcie domowym w związku z toczącym się 'p rzeCIwko niemu dochodzeniem o naruszenie dekretu o ochronie woJności sumienia i wyznania , wystosował do Prezydenta RP nastQpujące pismo:
Do
Pilna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bolesława Bieruta
'Varszawa
Niniejszym odwołuję się do łaski Pana Prezydenta Rzeczypo'
sro1itej, by raczył spowodQwać umorzenie śledztwa wszczętego prze
ciwko mnie przez prokuratora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z
dnia 14 lutego 1950 r.
Od chwili 'objęcia urzędu biskupiego w Pelplinie :-:awsze byłem
I(ljalny wobec ustroju demoluacji ludowej Pal1stwa Polskiego oraz
wobec władz państwowych na terenitl mojej diecezji.
Czyny moje uskutecznione w ostatnim okresie w związku z akcją ,.Carijas", postawiły mnie w konflikcie z ustawodawstwem,
obowiązującym . w Państwie Polskim.
Pragnę w chwili obecnej przez uzgodnienie z obowiązującym
prawodawstwem czynów moich, które kolidowały dotychczas z tym1e prawem, w dalszym postępowaniu swoim dać dO''''ód popraw'
nego stosunku do rozporządzeń i władz państwowych.
W tym celu proszę o uwzględnienie mej prośby.
Pelplin, dnia 25 lutego 1950 r.
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Narad radziecki
pod przewodem
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Ks. Kazimierz Józef Kowalski

Przemówienie przedwyborcze przewodniczqcego Rady Najwyższej ZSRR tow. M. Szwernika
kim okreSie czasu zapewni rozkwil
przemysłu socjalistycznego I roz"illie (vm samym wszystkie dzied7.in 'Y
gospodarczego i kult.l.Iralul'«o życia
społeczeństwa radz~eckiego.

',iC>.-!,WA IP,t\PI- - Dnia 1 InilrCa
rlhvtf) się VI Tealrze Opery i "wIelu
\I'
"wiercHowckn okręgowe zebranie
przerlwyhc'l r7f>, na którym wygł.osił
J r7pmńwipnip kanrlydujący z tego 0l<T~gu do Rady NiljwyŻ~7"j ZSRR p'7pwrHlnir,qcy Prcz~' dil1m Rady :-raj
v. 'ŻS7Pj ZSRR Mihllił i ','\':ernik.
D7ickllj"C za wysuI11ęcic ;eqo k - nf

, · vdRłnrv.

Srwcrnik !)Cldkrcś!d, że 0(pnia Id\d tC'TI Pf7"df'. w<;zyst\i.lm jako
!pwó:1 zil\llanio c\o partii Lp,niroa .ł ::t1ina, dq jei niczaprzcczaln€go <lU-

'ldobvtcgo w' bohaterskiej
o u<lruntowanie władzy roboti chłopów, o wolnn!;ć i ''i7C'r,ę
"f'i" m;;-- pr<lC'u:acych, 'o z\vycięshl,'o
,."ll..- 1;7'n1J \V lt·}i:p;ku Rnczieckiul.
, (,rvtplll,

' I " ](-P
~";.', w

Pntf;inv rozwój gospodark:

narodowe; w ZSRR
Przec.h ~,lizdC

omówienia sukceciąC[u 4 lat, które
dplyi1~ly od poprzednich
w'jborów
(1n Ra';" Naiwyższej ZSRR, S~wcmik
podkre''la olbrzymi rozwój wsz'Y'stldch
gałę/i radzieckiej Hospodarki narodo\H'j l/7)s\any pod kierownictwem
,-,,,rUi komunistycznej.
Ci<;żk i>' następstwa w9in-y zlikwilkwa"e 70staly już w piel W5zym 1'01;1.1 5-latki ,Ialil"o\\'ski!'j, \V latucH na
~If!pnv('h
naród radziecki osic;gnąj
"'~pc'niałe sukcesy
we wszVslkich
,' -;"') 7.'nach budownictwa qospodar(-7 "'CJ') i kt'1Iurelf1ego.
Zwjel;~:wlly
plan państwowy na
ro~, 1!14,9 wykonany został w 103 proC.
wskutel> czego globilJna produkcja
calęgo przemysłu rad:zieckieqo WIrO~Jil w porównanIu z rokiem 1948 o 20
prnc" ct w porównaniu z przedwojennym 1940 rol.lem - o 41 proc. \'ł
czwartym };walla'e roku ubiegłego
prod111icja walcówki, wydabycie Wt;gla i ropy naito\l ej oraz produkcja
w innych !ial~zlach przemySIu,
mająca doniosłe znaczenie dla dalszego
lozwojn krajn, przekroczyły poziom
prze\\ idziany w planie na ostatni Iok
5-1atld stalinOWSkiej ,
'''' Toku 1949 wykonany został pań
stwowy plan zaonatl'zenia gospodarId ni:ll'Odowei, dzięki' ,czemu znacznie
r'll\'!p"zvtn fif~ zaopatrywanie WSZystkie') (llll~zi qospodarki w sm'owiec,
materialy, paliwo, prąd eleklf'yczny i
00

~ów oSi,<19I1ięlYCl1

VI

5p r l('j Iccłmiczn,'.

WykoJlfmiu S-letniego planu powojenl1eqo towarlvszvł rozwój budownictw,l pl'zem,-slowego i mieszkanio"I'qo. \V cill,'lll 4 lat 5-latki powojennei oclremolltowa,nQ, zbudowilllo i orfelan') do l1:t:ylku 5.200 wil'lkich pań
~t wowvch przed~i~biorstw przeDlyslo"IV( h oraz ponad 72 miliony meh'ów
li wadrafov 'vch powierzchni mieszkalnei. zbudowano i odremonto~"al1o
01) ty.. <!omllw mies2Ilmlllych w
I le'jscowo~ciilch wiejskich.
.1\1)\, 7,clSpokoić wszystkie naS7e po
Ilzc·h y T'lusimy jeszC'ze bardziej pod[liE'~';'
poziom produkcii prze1J1 yslowe i- Pod kierownirl,wem partii Lenin" - ~Ic.[jna narórl radziecki w luót·
r

Komunił{at
Zawia(lamiamy, że w dniu 4
n'al'ca br. o godz. 18 w lokalu 0~)'odl,a Szkolenh, Partyjnego przy
ul. Traugutta Nr 1 odhędzie się
:,cnsllltacja z kolejnego tematu

Wyj::tlkow,o więlki~ s\ikce~y - cią
}jaie dalej Szwernik , osią~nęla po
wojnie nasza socjalistyczna gospodar
ka rolna, Kołchozy, i sowcbozy zwir,k
~zyły obszar zasiewów, ulepszyły uprawę póJ, podnios1y poziom wyposażenia techniczne,go gospodarki rolnej. W l'oku t!l4!1 o!trodki maszynowe, kołchozy i sowchozy otrzymały
3-,1 razy więcej traktorów, sdmochodów i maszyn rolniczych, aniżeli w
roku Hi40. Całkowicie rozwiąl.any 10sial w Związku ~adzieckim problem
zbo'i.owy. ,'V roku 1949 z~urano 7.600
milionów pudów 'libma. (około 1'!~ mi
linnów' ton ~ przyp. red.). Rozwcli go
sllodarki zbożowej umożliwił -z kolei
li.ołcl101:Qm i SOWdJOlOm zajęcie sic:
likwidacją zacofa.nia 'W hodowli bydlll. \\, roku 1949. kołchozy w znacznym stopniu przekroczyły pr7edwoienny poziom sp'błecznego pogłowia
bydła OIaz podniosły jego gat.unek_
Koichoźnicy j kołchoźnice, spf!cjaliśd gospOf!arki rolnej z olbrzvmim za
palem walcza o wcielenie w życie
stalinowskieqo planu pTleobrażenia
przyrody, Do końca roku 1949 za.sadzono orhronne pasy leśne na powierzchni 590 tys. ha, tes1c1e więk!w.t>
ob"zlITY zoslaną niesione, \V 905podilrc~ rolnej z pnw<>I.1r.t>niem sllJSuje
~ie trllwn:po1nv, ~Vl'>tetu , p-Iodozluianl1
Qudu je się stawy i ręzei.'wuary w!,d
ne, Wszystko to gtwarza dla ko1cho-,
zów i sowcho!Z~\',,' pom~'ślne warunki
ot,l"Zymywania w~'sokich i odpQtn~'ch
!'la warunki almo~feryczjje żbiorów
które zapewniają niebywaly l'ozkwil
roJn iclwa socjalhtycznego.
.
okresie powojennym' ogromne
~likcesv
odniosła
nauka radziecka,
Wzbo!ladla ona. kr'aj' 'nowymi odkry·
ciami i wynalazkami, Które posiadaią
olbrzymie maC7:enie dla podniesienia
lechnicilllO-gospodarczego llozioffiu sil
wylwórczych państwa TadzieckIego,
\\! odróżnieniu 'od 'krajów kapitalislvcznvcb - nauka i tecbnika w
Związku Radzieckim służą interesom
ltalOdl!, a nie garstce kapilallslów,
ktÓlzV wykorzystu1ą orl.krycia i wyr.alazki nal,lkowe dla wzmożenia wyzysku, dla spotęqowani3. u('isku mas

,y

pracuiąc"ch_

Nieprzerwany rozwój
procłukcjl
!l~zemysłowej 'I rolniczej w Związku
Radzieckim - ciągnie dalej Szwernik
-- umożliwia nądowi i partii stale
1Jodnonenie dobrobytu materialnego
i pozicmu klJlturalnego narodu. Nawlązują.c do ostatniej zniżki cen oraz
wskazując na korzyści, 1akie przyuiesie ona ludności radzieckiej. SZWeT7
nik podj{reśla , że codzienna troska
pań~twa 'radzieckiego o podniesienie
tJoz50mu mateTialne/1o i kl'lturalnego
rr,\1IJt(ljkó'w, cHopów i 111lelio4'ncji
jest prawem ro~oju spc,łec:ceństwa
soc jalistyc'll1ego.

Geniusz Wielkiego Stalina

przekształcił
Związek Radziecki
w przodujący kraj świata
'l Imieniem Stalina
mówi
Szw!'rnik - związane jest całe nasze żvcie, budowa, umocnienie i roz
wól 'socjalisty~nego pańslwa rarl:t.ieckiego, zniesienie WyZySKU czło
WIeka pn~ez człowieka, likwidacja
kryzysu, benobocia i nędzy, które
nieucbronnie i stale towarzyszą kapitalistycznemu systemowi gospodarki.
Zwycięslwo socjalilmu w ZSRR otworzyło przed masi'lmi pracującymi
Zwią~ku Radzieckiego wspaniałe perspektywy budowy komunizmu. STALIN kreś1ąc na zebraniu wyborców
Slalin.owskiego Okręqu Moskwy pląn
na dłuższv okres, mówil:
" ... .Jeśli chodzi o plany nil dłuż
szy Okres, lo partia zamierza zorganizować
nowy, potęźny rozwój
gospodarki narodowej. która by
"il.lll pozwoliła podnieść poziom na!izego przemysłu np. trzykrotnie w
I)OrÓwllaniu z poziomem przedwojenllvm .
Musimy dopiąć tego. aby przemysi Ilasz mógł produkować l'OCZnie okolo 50 milionów ton suniwki.
około
60 milionów ton słali,
okoto 500 milionów lon w~glił, oko.
lo 6U milionów [011 lJ,ilJt I{".
Nal;hnieni fówvn\i sukce~amr luozie

r;ruJlY samokształceniowej Dzielni
('7: Ruda Pabianicka.
. I
radzic.::ccv

ofiarDje, w:alczą o cif)l~zy
O~rod(lk Szkolenia PartYJnego 1rnz\\'ó i qosPQdarki narodowej, nauki

W u\l\TZględn1eniu tej prośby prokurator Sądu Apelac; ' jnego w
Gclańsku, z polecenia Obywatela Prezydenta R,P uchylił środek
zapobiegawczy, w w~'niku czego biskup Kowalski w dniu 2.3 1950 r.
zCistał zwolniony spod aresztu domowego.

techni"j i sztuki. Ni'eprzebranyin źlo-I nową wojnę imperialistyczną przeciw
illem siły i eneTgu naszego narodu ko Związkowi Radzieckiemu i krajom
lest patrioty.zm radziec,ki, który zna- demokr;lcji ludowej.
lazł wyraz w szeroko rozwinięlym
'
współzawodnictwie socjalistycznym,
Pokój całemu światu!
będącym sprawa całego narodu i koZwiązek Radziecki ,
który nammunislyczną melodą organizaCji pradził się ze słowami "POKÓJ CAcy spoleczeństwa socjalistycznego.
ŁEMU ŚWIATU"
prowadzi konGeniusz Wielkie!!,o Stalina - mósekwentną, leninowsko-stalinowską
wił dalej SZląen{ik ~ przek ... zlałcił
politykę pokoju ze wszystkimi pań
nasz kraj , dawniej zacofany pod
sm'ami,
politykę
demaskowania
,,"zglerle.m
techniczno-gospodarczym,
,wszystkich podżegaczy wojennych.
w najbarru.iei przodujące mocarslwo
Stalinowska polityka pokoju i
przemysłowe, na świecie i wyprowabezpieczeństwa narodów
zdobywa
dził g.:l na ~zeroki lizlak budownictwa
socjalizlPowi sympatię mas pracukOlllunistyc1'l1ego. Dzięki historycznejącvch wszystkich krajów kapitalimu zwycięstwu nad Niemcami faszystycznych,' albowiem poliłyka ta
stowskimi i iJnpel'ialistyczną Japonią,
jest zgodna z najżywotnieiszymi in
n~ród radziecki wyzwolił narody Eutere~ami całej postępowej ludzkoropy spod jarzma' faszystowskiego i
ści.
nafchnął je do walki pT'Zeci~ko swym
WALKA O POKOl J WSPOŁPRA
ciem/ę:kom.
WY'l:wolone' Ilat'ody Polski, Czech 0- CĘ MIlifDZY NARODAMI UWIENslo\'iacji, 'W~gier, RllmuuH, Bułgal'ii i CZONA ZOSTANIE PET:}\1YH SUKAlbanii zlil{widowały w swych kra- CESEM, GDYZ TEMU POSTĘPO\VE
jach władzę burżnazyjno-obszarniclą MU RUCI-IOWI PRZEWODZI ZWIĄ 
: 7decydowanie wkroczyły /la drogę ZEK SOCJ ALISTYCZNYCH ' REPUBLIK RADl.JECKICH Z WTElKI\1
socj .. liZOlU.
ST AU NEM NA CZET.E.
Zwycit:SlWO rewolUCji ludowej w
Przemówienie
przewodniczącego
Chinach, odniesione pod kierownictwem partii komunistycznej przez TO- Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
botnik{łw, chlopów I inteligencie oraz 3zwernika pnerywane było częstymi,
utworzenie Niemieckiej Republiki De burzliwymi oklaslmmi.
mokl'il tyczne j w7moclIiły front ludo-

w(l-demnk~alyc-lnr·
Związek

Radziecki,

Chińska

W walce o

Helm
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Kobiety z 'Tkalni PZPB Nr 9
I

pierwsze

wykonały

swe

zobowiązania

Pierwszy w Łodzi zobowiązania swe wykonał a nawet przetkalni przy PZPB Nr 9.
I zespól zobowiązał się podnieść produkcję w pierwszym gatunku o 5 procent. Towarzyszki, wchodzące w skład zespolu
- Wiktoria Pakuła, Helena Małkowska, Irena Miszczak, Stanisław~ Skiba przekroczyły swe zobowiązania o 1,74 procent, ,vy
konuJąc je w 6,74 procentach. Na szczególne wyróżnienie zasłu
guje Wiktoria Pakuła, która sa ma podniosła
produkcję
w
pierwszym gatunku o 9,2 procent.
II zespół zmniejszył błędy w tkaninach o 7,33 procent w sto
sunku do miesiąca ubiegłego. W skhld zespołu wchodza: Maria
Klimczak, Anna 'Vypłosz, Helena Kondras, Maria Tomczak,
Ilelena Kurowska, J{aliciak Genowefa, Banaszkiewiczowa, Kazinliera Macedońska i Helena Antczak.

greckich demokratów

niezależnpści narodów. Zawarde i radziecko-chii}'Skiego
" NOWY JfO RK (PAPl., - S~~re~a k. i~j pracy fizycznej, choć liczy on
układu, o przyjaźni, sojuszu i wspóJ- tlat ONZ podał do \Vladoqloscl, zeJUZ 60 lat.
pracy wzajemnej i porozumień opar- delegat Czechoslo\':acji do ONZ Ho I Houclek apcluje do Tl'ygve Lie
tych na poszanowaniu suwerenności ud;-k.i p'. o. del_~gata Polski Bora- o lU'~edslęwzięcie natychmiasiowych
narodowej, jest historycznym wkla- tynskl skierowali do sekt-etarza ge I,Tokow w obronie prześladowanych
ciem w dzieło umocnienia demokracji, nel'alr;f'go ONZ Trygve Lie p!sma obywateli greckich, w myśl postaZ"JEMY' W STALINOWS'kJEJ z prosbą, o wystąpienie w obronie nowieli IV sesji Zgromadzenia ONZ,
EPOCE \YALKI O KOMUl\1JZM, 8 przywodców
greckich związków
"Jesteśmy głęboko przekonani gdy front socjalizmu, któremu prze- zawodowych, s~az~nych na śmierć pisze delegat Czechosłowacji - że
wodzi Związek Radziecki stanowi prpz~l~t ls0ądy atenskle. C, e ho ł
"odpowiednie kroki,
przedsięwzięte
.
, ,_
il
,', l"
~
delegata
z c s owacJl IlneZ ONZ, przyczynią się clo uregu
~Jez"'yclęZOUą ~ ~. prz~Clws aWla- zwraca
llwage
sel{1'etariatu ONZ iowania Pl'o!llemu greckieg'o, znaJ'du
Jacą
SIę obOZOWI .
kapllahs(ycznemu.
r:"a S])I'a\"ę
HeJ-e ny Z a",C$I ana In,. Wl~,
-,
.
-.
~
.iącego się od tal, clawna na porząd~. ZWlązku Radzleck~m z dnla na jZiOJ1e j przez greckie władze rżądo- Im dzilmnym ONZ".
dZlen wzrasta lJrodukCJa przemyslo- we od kwietnia 1948 roku
która
Pismo delegata Polski do Trygve
wa i. rolnicza, podno~i się d~brobyl w 1947 roku była tłl~maCZ!~ą przy Lie stwierdza:
rna,t~nalny nalOdu , z~,~ksza su: zdoI- tzw, komisji bałkaó,skiej ONZ. oraz
.,Dzięki interwencji Organizacji
nosc nabywcza ludnosCI,
na sprawę byłego dow'ódcy ' armii Narodów Zjednoczonych w 1948 1'0
Re.unym wskaźnikiem naszego roz - Elas - gen, Sal'afisa - ldóry więzio ku, wykonanie wyrOku na gl'eckrch
woju jest oparcie oficjalneoo kursu ny .iest bez sądu od września 19ł6 działaczach
zwią2lkowych,
skazaI'lIbla rad~ieckie90 na bazie zlota, roku i którego zmusza się do cięź- nych na śmierć, zostalo zawieszone,
gdy obecna baza dolarowa jest nletrwała wobec spadku sily nabywczej
dolara amerykańskiego.
Silit nabywcza l'ubla sIała się wyż
sza od jego oficjalnego kursu. Dlatego tei rząd radziecki l.aprzestal z
dniem 1 marca określenia km'su rubla
11' stosunku 'do walut obcych na bazie
Warszawa (PAP).
Prezy- duje się m. in. sprawa przeddolaN i oparł go na ba.dziej trwałej'
stawienia Sejmowi Ustawodium
Polskiego
Komitetu
podstawie.
dawczemu R..P. "Apelu o poObrońców
Pokoju
zwołuje
na
Rubel J'adziecki będzJe najbardziej
kój do parlamentów świata"
'mocną i trwalą walutą na swiecie, po
dzień 6 bm. Plenum Polskiego $wiatoweg-o Komitetu Obroń
nieważ je.t on zabe1pieczony dalszym
Komitetu Obrońców Pokoju. ców Pokoju, informacje i omó
rozwojem
gospodaJ'ki
lIarodowej
ZSRR.
Na porządku dziennym znaj wienie planu pracy'.
Kr,'lJom kapitalistycznym nieodwra
cal nip. zaqraża niszczycielski kryzys
gospodarczy, wobec którego bezsilne
Międzynarodowym
okazaly SJę wszvslkie ~rodki poc1pjnlOwalle )1rlf"Z Imperialislów, ahy \1-

. Plenurn Polskjego Komitetu

Obrońców

Przed

Pokoju

Dnie'm Kobiet
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kobi~ty całego świata

•••••••• " ••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ........ .

Dar Prezydenta RP Bolesława Bieruta
dla "Caritas'" w
KATOWICE (PAP) - Prezydent RP. przekazał na ręce
przewo<lniczącego Its. Masn;v
(Lo dyspozycji dyrektora zarządu diecezjalnego ks. Józefa Bąka kwotę zł 500.000 z

IObecnie otrzymałem depeszę,. ze apf'lac)a tych dZiałaczy 2'Wlazkowych została ostateczni~ odrzucona.
Wyroki śmierci przeciwko Ambate
losowi
Galatisowi
Driakrusisowi ,
Timoi~nakisowi. K'oliarakisowi, K~
canisowi, Bakalasowi i Bl'atesisowi
zm;tały zatwierdzone_ Mają oni być
straceni w najbliższych dnia-::h, tak
jak straceni zostali w Grecji liczni
inni dzialacze zwiazkowi".
W zakollCzell1'u d'elegat Pols!?!' ape
'
luje do Trygve Lie o przedsięwzię
de natychmiastowych kroków w ce
lu uratowania życia grec1iim dzialaczom związl!:owym.
,
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Plan wydobycia
węgla w lutym
wykonany w 104,6 proc.
!iATOWICE (PAP). W lutym
br. polski przemysł węglowy notuje
Iloważny sukces pl'odukcyjny w PQ
staci 2Il1acznego przekroczenia miesięcznego planu wydobycia. W oma
wianym okresie plan został wykoJ1i~
ny w 104,6 proc. przy czym przekr'O
czenie planu uzyskaly, wszystkie
zjednoczenia
przemysłu
węglowego. Najwyższą nadwyżkę w stosnn·
lm do produkcji planowanej osiagnęli g-órl1icy bytomskiego z,iednoczenia, wykonując plan w 108 proc_

MIs Batory

powrócił

z podróży

GDYNIA (PAPl. - Dnia l marca
br" na 24 godziny przed terminem
wróci! do Gdyni z kol e jnej podróży
do Stanów' Zjednoczonych Ol 7s " Batory", przywożac ładunek dl'obn:c.v,
pocztę
oraz kilkudziesięc i u pasażerów.

Wśród prz::bylych znajdowało się
wienia Miedzynarodowej Demokratycznej Federacji Kobiet z okaz,ii wielu repatriantów z Kanady, podni,a 8 marca, Światowa Federacja chodzących z paIlstw słowiańskich.
Zwią~ków
Zawodowych
pragnie
zwrócić uwagę wszystkich pracują
cych świata na doniosłą rolę odgrywaną prze,z
Międzynarodową
D~
mokralyczną
Federację
Kobiet w
ś'wiatowym
froncie obrońców pokoju,
. Ob('hód dnia 8 marca llrzy{:zyni
Slę <lo
wzmożenia udziału
kobiet
wc wszystkich dziedzinach (,zialalsklego PZPR odbędzie się w
ności ruchu obrońców pokoju. Świa
towa Fcderacja Związków Zawodoponiedziałek,
dnia 6 marca
wych, wzywając wszysłl,ic organi1950 r. o godz. 9 rano w gmazac'je 'Łwiązkowe do udziału w obKato~vicach ~ chochle
chu KC P~R (Aleja Stalina
8 marclI., zapewnia Między
narodową Oemokrat;,\,czną
FederaNr 19).
przeznaczeniem jej na zapocję Iiobiet o swej
calI,owitej solimogi dla najbiedniejszych i
Obecność towarzyszy
po·
darnośr! i przesyła gorące życzenia
najbardziej zasługujących na
dla wszystkich demolHatyC'zllych i
słów obowiązkowa.
pomoc spośród osób, znajduposięllOW;vch orgalli'Zacji na świecie,
{{LUB POSELSKI
jąc:rch sję pod opieką katoz."clnoczonych w ramach Mit;dzynar~dowej Demokra tycznej
F'ederaeji
PZPR
wickh'j "Caritas".
_ _ _.:.. Kobiet".

GE:"JEWA (PAP). - Ozit'unlki pa
rysJ,ie donoszą. że Światowa Federaeja Związl.6w Zawodowyeh ., oka
zji i\Ii~dzynarodowego Dnia Kobiet
lIrzeslala do MiędzynarOdowej Demoluatycznej F'c(lerac,ii I\:obiet -depeszę z bratnim pozćlrowienicm dla
Pragnąc, osłabić niszczycielską siłę wszystkiCh kobiet świata. W depedojrze.wająreąo kryzysl1
imperiaHi'ri szy czytamy m. in,:
.,Pl'zesy'łając
braterskie poz.droanglo-amerykańscy usiluja rozpętać

-

8 marca

kroczył oddział

I

imię

Bez<\i1nym okazał się również plan
Marshalla obliczony na osłabienie
kryzysIl p,konomiczneuo, \\T krajach
marshallowskirh s"slematycznie spada st,/pa ży(iowa kla'''' robotniczpj.
\"zl'asta be<robocie, odbywa się pro
ces absolutnego i wl.ględr.ego zubożenia mas pracujących,
W krajach
kapitalistycznych. ,iak wynika z nie
kompletnych danych, iotnieje obecnie ponad 40 mi!i.anó'N bezrobotnych
i półbezrobotnych.
'

dzień

dzynaroclowego Dnia Kobiet.

bupie,czeńslwa,

r.iknąć kryZYSU,

na

ł.ódzkich zakładów pracy już napływają meldunki o wy'
konaniU zobowiązań, podjętych przez kobiety da ucżczenia Mię

Z

InterwencJ', a delegata'w Czechos'łowa'cJ"1 l' polskal w ONZ

~1~~:jt~~1~~~a
\~s:i~~;ac~j:Oik:~~~\~~=
nie ,,-obie
w
pokoju,
pomagają

życie

biskup pelpliński

.

I

Komunikat

klubu poselskiego

rO'iM~~~i! .0wl.1
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Członkowie spółdzielni produkcyjnych i PGR

alka francuskich mas p ae

otoczeni będq troskliwq opiekq lekorskq

przeciwko wrojnie windochi a h

WARSZAWA (pAP). MUlister
Zdrow.la, dr. T. J\luchejda, s-pecjalnym okólnikiem skierowanym do
odp<Hviednich instanCji terenowyoh
oraz zakładów społecznej iiłu~by
zdrow.la rzaleci-ł, aby członkowie &pół
dzielni rolniczo - produkcyjnych i
pracownicy PGR, jako cZI:,ŚĆ ludności wiej.skiej
pr:zyczyniaj~a się w
sposób na.dbard~iej wydaltny do budowy' socjalizmU, byU otociLem apecja.1nie troskliwą opieką lekarską.
Członkowie Sjpółldziew rolriiczoprodukcyjnych i pracownicy PGR
ora~ ich najbli,ź:st;;e' rodziny w wypadku zachorowań na niektóre cięż
!cie choroby korzystają. z bezpłatne
g.o leczenia oraz ma.ją pierwszeń-

stwo w korzystaniu ze wszy~tkich
llSług i urządzeń s.łużby zdrowia.
Okólnik poleca rówmez Ośrod
kom Służby Zdł"owia, aby przy 0pracowywaniu planów swej działalności w jak najslLerszym zakx:esie uwzględniły potrzeby członków
spółdzielni i pracowników PGR, ID.
in. w dziedzinie organłZ'owania żlob
ków oraa: w d®icdzinie systematycznego badania stanu zdrowia człon
ków spółdZielni produkc.yjnych i robotników PGR.
Duży nacisk
położony
zostanie
także
na szkolenie - wytypowanych sipOśród oz]:oulrów s;póldziełni i
pracowników PGR - przodowni>ków rcdrovria na wsi.

W Nr 8 (68):r»sma HO trwały
metalu Wl'Z1lcona została do mona.
poikój, o demokrację \ludową" Roowijająca
się masowa
walka
wydrukowano artykuł tow, A.
pneciw wojuie w Viet-Namie w
Sekretarz
Komunistycznej
Partii
Francji
Marty, sekretarza Francuskiej
sposób zupełnie natW'alny łąC!lY się
Partii KomuniS'tyaznej. Artykuł
z walką przeciw prowadzonym we
- od soojalist6w do de-gaulłisłów. nema w Nicei. W dniu 14 lutego 1'0- Fl'ancał przygotowaniom do nowej
ten d,ruku.jemy niżej w całości.
Peyre wyda.wał r~azy nie bIlko boblicy Portowi Nicei' odimÓlWill. ło.- wajny WtperiaUstycznej.
Wojna
Viet-Narnie wybuchła naczel1llemu dOWódcy armii fil'ancu- dowania na okręt częśCi instalaoji
KOln'unistYCZlIla
Pa1'~ja.
Francji
w sposób jarwny
dniu 19 grudm1<ia. skiej, leclll i ministrmn: Zgoonie z ze do V-2. Na wezwanie zrzeszenia wierna szozytnym tl'adycjom walki
19" 7:., kiedy to łmperia.liśCi fran- znaniami rozbijacza ruchu robotni- ~ązków za.wodolWYch CGT l lokal naszej klasy robotniozej, n~go
CUSCY. pragną<: pnz.ytWrócić swe Iko- cre~o Bouza.nquet, Peyre Uak i sam neg,o ikomitetu bOjolWDików o JH)- narodu prllleciw wojnie imperialIloni<aJ.ne panowanie nad narodem Bouza,nquet) był tadnym agentem kój l wolność wszyscy robotnicy i stycznej, wyka21uje w praktyce s'Wą
vietmr.mskim, ws~zęli w tym kraju Ameryki. Przek1ąlują.c ministr6w, c~ł~ ludność Marsylii poparli I'obot- wierność zasadom proletal'liackiego
posłów i d.ziennik~y płacił -on za nikow pol'ltolWych. Olbrzymia masa internacjonalizmu.
dzia.łanlia wojenne.
W 1945 :r. w rezultacie !POws~ech iklmtyntulJC~ wojny w Indochinach
nej wa.lki zbrojnej pTrleciw ~e do końca !tj. do tlStalłniego francuria1iistom
ja,pońsklim
osłabionym skiego żołnaerza.
wałką Ch1ńskiej
Armii LudowoNie jest tai; . bynajmniej rzear.ą
wyzwoleńczej li. ostateC!LIlie roz.bi- przypadku, że przywódcy partii sotym przez miażcLżące uderrzenie Ar- cjalisty~ej z mimstrami - socjamii Radzieckiej, hid Viet-Namu zdo listami na czele są w liczbie osób
. skomproonitowaJnych
był wolnc5Ć. · Tak więc na.ród viet- najba.rd~iej
namski, którego hdstoria da.tuje się tym ska.ndalem. Pra.wicowo socja.lisprzed 3 tys,ięoy lat., prowadzi spra- styczni przywódcy - ei Wg. słów sa
wielU iwą wojnę :!la;rodowo - wyzwo- mego Bluma ..lojalni adm,inistratoleńczą.
.
1'Zy ustr.o,tu ka.pitalistycznego" Celem zaś imperialistów fr:ancu- dostarczają impel'ializmOwi gubema
skich w tej wojnie jest przywróce- tOll'ÓW kolonU ł ministrów w rodzaju
nie kolonialnego ucisku w Viet-Na- Moutet i Ra.madiier, którzy WII'3Z z
mie, Był to "wzorowy" ucisk kolo- innymi ponoszą przede VłlSzystklm
nialny, albowiem wszystkie bez wy- Ollpowiedzia:lność za wojnę w Indojątku gałęzie gospodarki Viet-Namu chinach.
były opanowane w spos'ób monopo* .. *
że IX Zjazd Partii nakreślił generalPRAGA (PAP). - W DNIACH 24 - 26 LUTEGO BR. ODBYŁO SIĘ
Sukcesy
listyczny przez Bank Indochiński.
Na Plenum Komitetu Centralnego
ną linię Partii w dziedzinie budowniPLENUM KC KOMUNISTYCZNEJ PARTII CZECHOSŁOWACJI.
Tak więc, wojna ilr@eria,usiów fł'an KQmunistycrz;nej Partii Francjl w
obozu pokoju
ctwa socjalLzmu Wf Czechosłowacji j
Obszerne przem6wienie, pOŚWięcone analizie sytuacji międzynaro
cusll:icll jest niesprawiedliwą wojną grudniu 1949 r, wysunięte lLostało.
dowej i wyników pracy KP Czechosłowacji od lutego 1948 r. aż do
jpko jedno z głównych haseł żąda
Ogromnym sukcesem ruchu poko- że zadąnia te zostały skonkrety;lOwazaborczą.
cbwili obecnej oraz kolejnym zadaniom Partii - wy,glosił - przewodni
Sytuacja franc'll's ldego k;>1'1>U;sU nie natyr-hmiast.oWCllto J)o~v:t'otu kOTju - powiedział tow. Gottwald - ne w znanych 10 punktacb. Pierwszy
cźący Partii tow. KLEMENT GOTTWALD.
ekspedycyjnego pogarslZa SIę me- pusu ekspedyoyjnego z Viet-Namu.
jest zdemaskowanie imperialistycznej z tych punktów dotyczył wykonania
planu S-letniego we wszystkich gałę
u. tannie. Generałowie oświadczają, Wynika to z leninowsko _ stalinow;łgentury litowskieJ.
tym względzie wyjątkn. Taka sa·
Tow. Gottwald stwierdził, po omó- ziach gospOdarki narodowej. Plan ten
że wojna jest ipmegrana. ruaczegoż skiego stanowiska w kwestii naroI?a jest ,polityka reakcji imperia- wieniu procesów Rajka i Kostowa, że jest pomyślnie wykonywany.
więc w takim
razie rząd konty- dowej. Jest to obrona pra.wa narodu
Na IX Zjeździe Komunistycznej
listyczn~J w 5to~unku do Z~R i rząd czeski posiada dowody, że równuuje ją z takim uporem? Imperia- v!etnamskiego do sa;mooltreślenJa.
wszy~tklch ~rajow d.emokraCji lu- nież w stosunku do Czechosłowacji Partii Czechosłowacji powzięto uW ten sposób KOlD1UŃStycma Par
liści prowadzą tę wojnę
tak upordowel, takim: sa~rml o_szczer5twa- titowcy przedsiębrali analogiczne usi chwałę w sprawie rozszerzenia j uca:ywie z tego wlZg>lędu, że pragną tia Franej! wYKazała, że proleła
mi obrzuca rownlez reakcja wszyst łowania jak w stosunku do Węgier i mocnienia sektora społecznego w goutrzymać Viet-Na.m jako bazę wo- riał f'rancuskii jest Iilo.l'us.znikiem wal
spodarce narodowej i realizowanill
kie .~iłr postępu w samych kraJiłch Bułgarii:
jenną przeciw Chdńsikiej Republlce cza;cego o wolnoś(i ludu Viet-Namu,
kapl!ahs,ycznych.
Po omówieniu zdrady Tito, tow. polityki ograniczania i wypierania
Ludowe,i i jako swój główny ba- w~a. ta P'l"owadzOD& jest bowiem
SĄ ro PRZEJAWY WAI.KI, KTÓ- Gottwald podkreślił, Że mimo szale- elementów kapitalistycznych.
stion w Azji południOIWo - wscbod- przeciw iJm{penaUstyemym trustom,
RA TOCZY SIĘ NA CAŁYM śwm- , jącego' w Jugosławii terroru zachodzi
W przemyśle sektor socjalistyczwspólnym wrogom mas prooWą.cyeh
:!l,iej.
,cm MIĘDZY SIŁAMI REAKCJI I SI- tam obecnie proces dyferencjacji, ny wynosi dzisiaj 98 proc., gdy kaByły korespondent agencji "Asso- Fra.ncJi i ujarrmiiO'llYoo ludów kolo,ŁAMI POSTĘPU, MIĘDZY SIŁAMI tworzenia się pr.awdziwie bolszewicpitalistyczny - 2 plOC. W rzemioeiated Press" w SajgOlnie - Clemen nialnyc.b. W8ilka ta p~c~ się
WOJNY A SIŁAMI POKOJU.
ikich kadr partyjnych, co wcześniej
śle
sektor socjalIstyczny sIanowi
tin w następujący sposób wyłożył jednoc.ześn!ie coraz b8J1'dziej do ikra14,3 proc., kapitalistyczny 58,8
pogląd amerykańskich kół dyploma chu in1jperiailiSltyemych planów przy
. Spalił" na panew(:e
l~b .~óf.niej dop~o:wad:i do kra~hu kU
resztę stanowią samod%leJnł
ty<:znych: "Na W'Y'J)adek trzeciej w<;>j gotowania i roJJpętania nowej wojantyradzieckie knowania ki Tito. Teraz.JW: Wiemy z klD~ ma- proc.,
drobni rzemieślnicy.
ny światowej, której możlii.wość me ny światowej. Walka narodu viet-h
-.
li'
.my do czymeDla w BelgradZie za(:h O d nl(: ImperIa stow stwierdził tow. Gotlwald. - Runął Największe sukcesy w dziedUnia
jest wytk[ucrz;ona, Viet-Nam, a więc na:msJdeaso o nlepodległołić rzgodilla
i całe Indochiny będą łatwo do- jest z in,teresa.ml Jdasy l'obotDi~1 i
Tow. Goltwald omówił następnie plan, stosownie do którego titowcy wypierania elementów kapitalistyczstępnYIboi bazami, jeżeli Francud narodu francuskiego.
.dzieje knowań antyradzieckich od mieli przeciągńą{: SZeTeg krajów de· nych osiągnięto w handlu. Hurtowy
R<Y.lJumie się samo przez się, że
tak czy inaczej si~ tam utrrzymają"··.
chwili powstania państwa radzieckie- mokracji ludowej na stronę imperia.- haudei wewnętrzny Olaz handel zaWojna w Indochinach. ro.zpoczęta !Pł"owadrrona pl'Z€Q; partię I!romuni'go i przypomnial, jak imperialiści za- lizmu. Jest to ogromny sukces ruchu graniczny są znacjonalizowane w 100
jako koloatiama wojna gJ.'8ibież~, styaną kampania IPmeciw wOjnie Z
proc.
>chodni szczuli Hitlera i Mussoliniego pokoju.
staje sie więc W()!jną" zmicrza,jącą Viet-Namem 'Pr"Ą'cllYMa się do przY'
Następnie tow. Gottwald oświad·
przeciwko Związkowi Radzieckiemu,
Po omówieniu wzrostu ruchu poko·
do przYgotowania trzeciej wojDy swojenia p~z. e2!łonków ~_łl.nau.
jak zdradzilł oni w 1938r. naród cze- .iu we I:fancji, Włoszech i innych cayl, źe spółdzielnie rolnicze nie bę
Tow.' Goftwald omówił osiijgnięda chosłowacki, aby pobudzić Hitlera do krajach zachodnich - tow. 'Gott'Wald dą tworzone w pośpiechu, że Partia
&wla.towej, kitórą. pragną 1'02lPętać ki stalinOl'WBkiej w fciwe:,tI( ,o.-odoPartii Komunistyc~nej i Czechosło agresji anty,~adzieddej. W la~ach dru poWiedział:
irmpel'JaJ!iści amerykaitsey i ich słu WG - kOilonialnea.
dążyć będzie do ~akiegQ kierownic.
Pierwsze konkretne akcje pm.eciw wacldej Ri'!publiki Ludowej w okre" giej wojny światowej stratedzy chur~
gusy z rządu francuskJiego.
Naród czechosłowacki mote spo- twa już. założonymi spółdzielniami,
W świetle tegQ wszystkiego staje wojnie t?; Vdet-Namem rozpoczęte sie od historycznych wydarzeń w lu- chillowscy odwlekali otwarcie dru- 'kojnie kontynuować budoWńiciwo so aby były one naprawdę wzorowe.
\\' ~ąmku z tym tow. Gottwald
slę IZUIp€łnie jasne znaczenie miano- były po dłu:gotr'Wałe.j ka.Jnpanil wt- tym 1948 r., stwierdzając, że impeńa giego frontu, licząc na to, .że po dru- cjalizmu w swym kraju. Wojna, roz·
wania Bao-daja "cesamem" Viet- ja5niająceJ, prowa.dzon~i między in- liści zachodni, którzy nienawidzili giej wojnie światowej spotkają się pętana przez jakikolwiek kraj kapi· podkreślił konieczność izolacii belga
Namu, gdyż na 'mocy "umowy" z nymi w prasie, w drod:z:e roWO- Republiki Czechosłowackiej od zara- za okrągłym stołem z osłabionym j talistyczny przeciwko ZSRR j krajom czy wiejskich.
Tow. Gottwald pollkreślU, że budnia 8 marca 1949 r. o pnzyznaniu wszechniania ulotek. organizowania nia wyzwolenia Czechosłowacji - od wykrwawionym Związkiem Radziec- demokracji lUdowej byłaby dla agreViet-Namowi "niepodległości" za- wieców, demonstracji, jak np. de- maja 1945 r. - wzmogli jeszcze swą kim, że wyzwolone przez ZSRR kraje sora ryzykiem. równającym się z ma downictwu socjalizmu towarzyszy zatematyczną dokładnością samobój. osłl'Zenie się walki klasowej i w
chowany zostaje w tym !kraju ~ber monstra;eja matek w centrum P3iry- działalność antyczechosłowacką po wrócą do obozu imperializmu.
związku z tym wskazał na rolę wyż
nator francuski (wysoki komisarll.), ża, lttól'e żlldaly pl'2ywieziCillia do lutym 1948 r., który przyniósł rozgroNadzieje te zawiodły. Przeciwnie-- stVI1l.
lo tyle, o ne klasy nie popel- szej hierarchii katolickiej, stanowią 
który kierować będzie finansami, ojcz~y cia,ł ich synÓW za,b itycb we mienie rodzimej reakcji w Czecho· do rodziny krajów demokracji ludosłowacji.
wej dołączył się oslatnio taki 01niają samobójstw możemy być cej legalne schronienie dla elemenpolityką celną, handlem zagranicrz;- Viet-Namle.
Nie jest bynaJmniej tileczą przybrzym, jakim są Chiny Ludowo-DG'
r6wnleż przekonani co do tego, że tów reakcyjnych.
nym, "planem" inwestycyjnym, s-pra
Zbrodnicza polityka
mokralyczne.
zll.chcwamy pokój. W walce o poMówiąc o umocnieniu jedności, si·
wami imigraCji itlP. Ka.pitallśct f Tan lPadku, że iniCjatywa konkretnyeh
imperialistów
l{ój pomagamy przede wszystkim ly i autorytetu Partii Komunistycznej
Po omówieniu ruchu ąarodowo.
cuscy korzystać będą z całkowitej akcji s.zła. od [',o 'botników PQrtowych
w ten spos6b, ze budujemy w na- - ·tow. Gottwald wskazał na koniecz
swobod~' inwestowania
kapitałów. AIgeru, lttórzy począws:ty od wrześ
Tow. Gottwald wskazał, że imperia wyewoleńczego _ narodów kolonialszym kraju socjalizm i demaskuje· noŚć podniesienia CZU hloścl polityczTak zwana armia vietnamska Bao- nia 1949 r. od!maiwialjlł ładowania o- liści zachodni nie ograniczają się do nych i półkolonialnych, .tow, Gottmy w · naszym kraju tych wszyst- nej w szeregach Pa-rtii.
da.ja będzie zasilona of.icerami ar- krętów ikier()wan~b do Indochin, rzucania oszczerstw przeciwko Cze- wald podkreślił, że za ogromny sukPrzemówienie swe zakończył tow,
kich, którzy pomagają podżega·
mii franCUSkiej, która nadał trzy- gdyż sami ci i1'oboml.cy . znaJduJą !rię chosłowackiej Republice Ludowej, ces światowego obozu pokoiu uwaGottwald wyrażeniem przekonania,
czom wojennym.
ma. w swym ręku ws'lystlde bazy pod podwójnym jar:tanem - kapi- lecz prowadzą również walkę przez żać należy powstanie Niemieckiej R~
ta.Hstycmt6g0' wyzysku i ucisku na- zastosowanie dyskryminacji ekono- publiki Demokratycznej. Czesi i Slo Osiągnięcia budownictwa że Komunistyczna Partia Czechosło
strategiczne.
wacji :li honorem zrealizuje wszystkie
rodowego.
.
micznej i handlowej, a co najważ wacy dobrze sobie uświadam,ia ią, co.
*' ,. 4socjalizmu w tSR
Fr&neuscy 1'01botni;ey portowi ze niejsze - przez wysyłanie do Cze- znaczy sąsi'e dztwo z Niemcami i dla_o
zadania, które złożyły się na linię ge
Uznanie Vietnamskiej 'Republlki
Przechodząc do drugiej części swe· neraIną, opracowaną przez IX Zjazd
DemokTatyOZDl\i przez rządy Chiń~ swej mony 'wsttctęU walkę przeciw chosłowacji szpiegów, dywersantów. tegó tak wysoko cenią ogromną zasługę tych, dzięki którym powstała go referatu tow. GoUwald wskazal, Partii.
sl;:iej RepubiL'lki Ludowej, Związku łllldowaniu malterlałów przeznacq;o- terrorystów oraz morderców.
Czechosłowacja
nie stanowi w Niemiecka Republika Demokratyczna. - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ __
Rad:ziec~iego i krajów
demokracji nych lla cele wojny w Indoohlnaoh i
ludowej jest - w przeciwiet\sltwle jeclnooześnic P<'l"2eciw wyładowywa • • • • • • .., , · · · · · ·• • • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !I.................. ~.
d-o sta-nowiska Francji - wyrazem niu amerykańsk.1cb materiałów wo•
pra.wdzi.'wie demokraltyczne.i polity- jeJllllych. Robotnky porWwi SaintNaz:vLre
potmimo
pogrtlliek
mera
ki w st05unku d-o narodu vietnamAPEL MlĘDZYNARoDOWE.J UND mimy i robotników portowych
skie.go. P~czas gdy uznanie to wy- soojllilisty, że pozbawi ieh wszelkich
M,ARYNARZY 1 ROBOTNIKÓW
cały,m świecie,
wzywając iCih, 'b y
wołało zamęt w obozie imperializ- zasiłków 'dla bezrobotnych, odmóPORTOWYCH
.
po\Wtm.yma1i sil; od -przeładunku i
mu, było .,no z zadorw-oleniem powi will działania SPNecznegO z interetBllle przez-Iud francusl,i, który dąży sami mas pracującYCh • .
GENEWA (PAiP). - Jak: donos.zą przewozu sprzętu wojennegQ, w imię
Ruch ten og~ął wszystkie pra-·
do pokoju I, jak głosi dekla·racja
z
ParYlŻa,
międzynarodowa unia o,bTony "ich Własnej sprawy i Sjpra. Biura P-olitycznego KomunmYC7A"1.ej wie porty. W Ma.rsY'ldii, w począt
ziw.iązków
rzawodowych
marynarzy :i wy ludzkości".
kach
stycznia
nabrał
CD
szerokiego
PartH Francji z dnia 4 lutego 1950
-x. "" *
r., "żywi u07lUcie głębokie.i wrogości rozmachu, ogarnia.ją,c mal'ynarJ.y fI.o
robotnikÓ'W JPOIiowych (departaDELEGACJA
PO'LSKA NA
wobec rreiymu koloniamego, jego ku. ty handlowej, kolejarzy i robotni.
ment branżowy S"'iatowej FederaiasłJrofalnyctt nasJtępstlW, jegO zbro- ik6w wielkieg,Q portu.
K,R AlOWY KONGRES POKOJU
cji
Zwią;cl{ów
Zawodowych)
wystoOstatnim przykładem wałk.i frandni".
'.
W ALB.AINJII
sowała a;pel do wszystkicih maryDecyzja Związku Ra,d2lieckiego w (msk,ioh mas PTaC1UJącyeh ,są wydame
we
WA!RSZAWA. -- W dniu 3 bm. 0&prawie na.will,zania stos:nnków dypuściła Warszawę delegacja polska,
1P1oonatycmych z ViełnamskąRe[1u
udająca
się na Krajowy Kongres
Mika. Demokrntyc~ł1ą zgodna jest ze
PokOjU w Albanii.
SZ'Cz~tnymi tradycjami poiUtyk:i zaW skład delegacji we&il:i: ob. ob.
gt'aniczneJ ZSRR, kltóra traktuje
gen. Mieczysław Wągrow~, reży
równouprawnienie i nie[1od~cgłość
ser filmowy Wanda Jalmbowska !
Dat,odów oraz IU'wertllll'llość narodoPrzez szpary W deskach sączą
gozbiól' oraz cztery' sale czy telgórnik Jan Kolasa.
wą., ja.ko śwIęte i nieW2ll"USZO'lle zasię wąziutkie smugi słońca,
w
. niane zna,jdować się będą, na
sady s()cjalizmu.
.
których wesoło wirują drobiny
* "" *
drugim piętrze: trzecie zaś pic:·
Uzn:Lnlie VJetna:msklieł RClPubIlki'
SZTAFETA POKOJU
1
pyłu.
Pod nogami chrzęści cetro
przeznaczone
jest
na
pokOje
Demokratyo!Znej JlT'Lez liwiązek RaMŁODZIEtY NORWESKIEJ
glany gruz, przeznaczony na izo
hotelowe. Wymagania 'Współczes
dziecki Bt·&nOlWi ogromnie doniosły
zek Literatów - przystąpiono
lację
podłóg . i
kołyszą
się
Zwróćmy
jednak wzrok na
nej
higieny
i
nówctezesnego
OSLO (PAP). - W OSlo odbyło
wkład państwa radziecldego w SiPra
w dn. 1 lutego br. do wykańcza
wnętrze starodawnej kamiemcz
chwiejnie "sztagi", po których
komfortu łączyc się tu będą
się rzebranie norweSkiej sekcji Świa
wę pokoóu na całym b·wiecie. Uznania
wnętrza.
Harmonogram
wspinamy
się z piętra na piętro.
ki,
która
przekształca się na na
harmonijnie
z
pięknem miniotowej Federacji Młodzieży <Demonie to jest nowym przykładem reaU
przewidywał ukończenie
robót .
Wnętrze
zabytkowej, pocho~zych
oczach w nowocz'",,;!!,,;,
nych wieków. Sufity z rzeźbi o
kratycznej'.
za.cji Mei, że pooilltww&wll, z!l!sadą, ze
nu
dzień 31
grudnia
1950
r
dzącej z XVII wieku kamienici.
Dom
Literatów,
nic
przy
tym
nych belek. zab:ttkowe 010111
Na !Zebraniu postanowjono w ·lać.
fundamentem p1rawa mi~2Yllarodo
Dom
Literatów
będzie już
jeld
Prażmowskich
wypełniają
nie tracąc ze swego 'piękna, nl(
przypominać
będą, że
jednak
ś'ztafetę pokoju
młodzieży
nOl"Wewego winna być zasada nie:po,(ł'Ie
dnak gotów na dziel'l I czp.rwca
drewniane rus2towania, po kto
,e s"vego stylu.
znajdujemy się w samym sercu
skiej na sesjQ Stałego Komitetu
gło~ci, suwerennuści i równO'IJJprawrb., co' jest nie byle jcddm wycz:',
rych sprawnie uwijają siG robo
U:.Iatl,a schodowa wykonana
starej Warszawy ... zas bieżąc:l
Światowego
Kongresu Zwolenm~
ni.pnin na·rodów.
nem ambitnej załogi l' oddzla
tnie)'. PachnIe wilgotnym tynbedzie w marmurze, tub drzewoda, ogrzewanie I:cntralne, no
ków POkoju. kt.óra odbęd!Zie się \\'
Podejm·\ 8:12' ]Jr.zerz. mąd !paryski
lu Betonstalu.
kiem, tarbą, drc.cwem ...
wie tW:1I'dym. Śwl:l.tło b~dzjc
woczesne oświetlenie - mówi<'
dniach od 15 do 19 marca br. w
próby I.€.b '.~ ':la .. proteRtu" preeciw
War.;zawa odczuwała bardzc
Szatę
zewnęt~'zną otJ'zymałlJ
płynęło przez olbrzymie, wy1'ionam znów h~ilą o 'Varszawi.'
Sztok~11:rn~e.
t(;!j slusznej i mądrej polityce ZSRR
kami.en:i.ca
Prażmowskich,
po~
brak
takiego
Domu,
szczególkości
trzf'ch
~l"'~r
('lil,"
z
lu'*
.lnowej, odhurlowanej, ooraz plę
świadczą po pro.stl\l o dążeruu rzmar'"
niej, że do stolicy przyjeżdża
dobnie jak kamienica Jona
Imiejszej.
strzanego s:;,t.~"" W zabytkoSUKCES WYBORCZY
CGT
shaJlizowanego rządu do pogor3iZe(gdzie
mieszczą się
ruchome
stale wielu literatów.
wych jlodzicm\acu, o beczkoOd tygOdnia w kamienicy
nia stosunków francusko - radziecGENEWA (PAP). - Jak dQnoszą
schody) oraz kilka innych kaPrzez cyrklasŁe (p6łokrągłeu
wych sIdepieniach. mieścić su:
Prażmowskich wykonywane
są
kich, by IPrzypod<Ybac się imjperiallz Paryża, Generalna KonfederaCja
góry) okno, umieszczone - jat,
mieniczek. przy placu Zamkobędzie winiamia,
Parter . prze·
roboty tynkarskie. Pracuje '17
stom amery},al'lskim,
Pracy
zdobyła 72 mandaty w wybotego
wymagała
17
-wieczna
mo·
wym
w
czasie
budowy
Tl;'a.
znaczony
na
restaurację,
poslaludzi
załogi,
wkrótce
rożpoćf:Y
Jeśli ktokolwiek miał wątpUwości
sy W-Z. Świeciła więc jada - niemal tuż nad podłogą
daó tez będzie część mieszkalm'i
na się jednak praca na dwie
rach do rady zakładowej robotnico do istotnych celów. wojny z Vietsnym frontonem, połyskiwała
roztacza się rozległy, piękny wi
dla stałego personelu Domu,
Namem, tO' ska,ndaJiClZJla alera z cze
zmiany. Do pierwszego czerwca
kmv fiz.yc~ych metra i autobusów
kryształem szyb. wnętrze Jej
dok na Mariensztat, . mieniącą
Na pierwszym piętrze będąbiu
karni we Franoji unaoc7.niła raz jetermin nie tak daleki. A ambi!paryskich.
Force Ouvriere uzySkała
jednak ziało pustką.
się, niczym srebrzysta łuska lera, oraz piękna sala konferenszcze pra-wd:r.iwy ellaJrakter tej wojtny "Bełonstal" jeszllze nigdy
jedynie 8, a chmeśoijallsIde llWiązki
Dopiero, . gdy stało się wiado-gendarnej warszawskiej syre
cyjna. Wyposażona ona zostanie
ny. Oszust i :zitr~ica iPeyre bee trudprzecież nie zrobU warszawiame, ze użytkOwnikiem zabytkow boazerie, malowane plafony.
ności przekupywał ministró:w.
ny Wisłę i
daleki. oraski
zawodowe nie zdobyły żadnei~ man
kom aawoda.
kryłe za fasetami ś~iatła. Ksit
~ _ł .Iils!~~" "'~~ - It~
~~~dai~,~ b,rą
~~
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Naród

czechosłowacki

zniweczy zakusy 'podżegaczy wojen,oych

Przemówienie tow. Gottwalda na plenum KC KP Czechosłowacji

O sytuacji miądzynarodowej

i. osiąenięciach Czechosłowackiej Partii Komunistycznei

I

Każd!J ahtvUJiJta (lortuiIlU iZlJ)iaz!towtJ

-W kilku wierszach

czyta pismo

O lruJał'g pokój,

O demokroqlf ludouJo.!

Trasa W-Z w oprawie dawnego piękna
_~___L_'~s_t_z__W_a__~~_z_~_~w_lCv___
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czy "DRUGA DYREKCJA"?
. Artykuł iow: Ryszarda Cwiertn~aka pod powyższym "ytulem, w ostatnim 2 numerze ".zycla Partii" porusza problem
tz~. "dub~owania dyr~kcji" I?:rzez organizację partyjną - zjawIsko, ktore występuJe w niektórych naszych zakładach pracy.

[\

chowawcą powierzonych jego pie
Partia dąży do tego, aby roboczy pracowników. I dobry dyre- tnik, jako prawowity gospodarz,
ktor - towarzysz jest nim nie- czuł nie tylko swoje prawo, lecz i
Fas:y~tom włoskim jak wiadomo - bardzo dobrze $~ rkieje pod
wątpliwie. Kierować produkcją w swój obowiązek bić się o plany,
opiekuńczymi
skr'J;yąlumi
r:IIJ.du
de Ga.speri'ego. Siedz,! sobie, jak u Pana
socj alistycznym przedsiębiorstwie bić się o wydajność i jakość proBoga %a piecem, nie SI} p.r zez nikogo niepokojeni, ani pociągani do odpoznaczy
równIeż
mobilizować
wolę
dukcji,
krytykować
i
naprawiać
o takim zakładzie i takim korni kierownictwa partyjnego, skie- i świadomość robotników do prawiedzi.alności, - wprost przeciwnie, organizują partie polityczne i bojówki,
co złe, podnosić i ulepszać metotecie zakładowym (PZPB Nr 2 . w
rowanc na sprawy produkcji,
wydają r.dCl.5ne cza$opi$ma itd. itp.
cy
dla
wspólnego
dobra.
Bez
tego
dy
i
warunki
pracy.
Łod~i) opowiada autor. ~ekretarz f na sprawy ~alki o plan i japolitycznego
czynnika
w
działal
Z tej wysoce pomyślnej koniu.;·lktury postanowił skorzystać nt.in. braPartia
dąży
do
tego,
aby
to,
co
kOJrutetu tow.. Grzes~a~, był! kość, stają się w znacznej lUieności dyrekcji, prod'ukcyjne pla- jest nieraz treścią administracyjtanek "sali/ego" MlIssoliniego - Wiktor tegoż nazwiska, który zamieszkał
głu~hy na w~ze,lkle skargI l narz~! rze bezprzedmiotowe".
tV law.ch ostatnich w dalekiej Argentynie.
Wiktor Mussolini wyb;o1 się w
kama r.obotm~ow, upo.rczywie u-I Autor artykułu próbuje dotrzeć ny fabryczne mogą być narażone nego zarządzenia, wypływało z
podróż do rod~innej lU/lii b)1uljmniej nie tv celu odwiedzenia krewnych,
chylał Je, }wlerdz~c, ~e są "bez-, do samego jądra ujawnionych nie na szwank. Ale z tytułu swojej bezpośredniej i świadomej troski
pr~)'jaciIJl i znajomych, lecz z całkiem określonym planem nIltury matepodstawne . ~ry~~IL:a I samokry- r domagań. Jaka jest zasadnicza po funkcji, dyrektor ma prawo do robotnika o rozwój fabryki, aby
ri.ulneJ, mającym Trln pr.i;Yl1ieść poważne korzy;ci.
tyI{.a \V orgamzacJ.l formalnie i-I zycja wyjściowa
kierownictwa oddziaływania na ludzi również i robotnik rozumiał sluszność teao
~
stm~ła, .a~e nO~lł: ogólnikowy pa!,tyjnego PZPB Nr 2 - zapy- środkami. dyscyplinarnymi przy zarządzenia.
Braw.nek Duce :..a.żqi!.al mianowicie od rządu u~osldego ni mnie], ni
Metody Partii, to są metody
c~~a~aktet l do mc .. ego me obo- ~uJe autor - która spowodowah pomocy zarządzeń i okólników.
uięc:ej, ja.k ,.restY/llc.!i" praw tt'la.\1tości tv 5toslln/;[, do jeclllego ot najInn.e są, metody oddziaływania podnuszenia człowieka pracy \\lązyw.ał~:
Jego oderwanie się od całej orgauiększych z(lklodów drukarskich tV Rzymie, grkie ]lTzml lary drul!otalPartii. Są to metody polityczno- pOl?rzez, j~go wychowani.e - . do
_ "Mieltsl~l~ pral.. tyczny ~,rzy- nizacji i jego zły styl pracy?
11." był naczelllY orgrtn partii faszystowsHej - "Popal o d'Italia". Drukarwychowawcze. Partia ma w swo- n}h
sWladomc,;;<)
bOJownIka,
kład takleJ "samokrytyki Jest
t
-'
d"
t
/lia ta. była Idasności.ą Beniw., II ponieważ Wiktor jest jego brataILldem
t my
I
" .
o POZ;} cJa a mInII. ra- im ręku jedyną potężną b rOll: jest k:;ztałtującego życie swego kraju.
czy
SW artdyl{ulek:- ze strducyjna, a nie polityczna. Kiero- nią przekonywanie mas o słusz
! jednym ze spadkobierców, wiec zdaniem tegoż druka.muL powinna mu
Pamiętae
o
tym,
stosowae
k
ews. -lego, . z o nictwo pal·tul·ne
być "zM.ITócona".
dny. łOWo h rzy
.
.'
" b a'w'e ln"laneJ• ności sprawy. o którą walczy. Repartyjne metody i nie · mieszać
zm u ruc u, "nHlsIDly WięC, to
dwóJ'kl'"
'b
ł
t'
.
r
t
-'
. k' ZMP
. pro owa o s ac sle alizuj ąc produkcyjne i inne zaJ~t.Q q.de, czy "chrześcijańsko - demokratyczn)<" rząd de Gasperi'ego.
ich z metodami administracyj"arz:,.sze" o 0kCZYIC ~ple ą . ...
"lepszą dyrekc'ja", sekretarz za§
olśniollY "bIa.,ldem" nazwiska petenro i w ogóle pełen najlepszej woli
dania, Partia apeluje do świado
nego oddziaływania, to jest Skll
rozszerzy c sz o eme partYJne. lepsz"m d 'k"t
"Ż·
t'
'"
l'"
J
yre orem.
yCle mości robotnika, do jego nieprzy
1Vzględ·ent wszelkich pOZQstalo-ści taszyzmu, nie uczyni zadość bezczelnj7n
teczny środek przeciwko oderzaos}~:; ~zup~sck ~e~vo CYJ wskazuje, że' nic z takiej pozy- musz onej woli i jego poczucia dy
iqdalliom argentyńsl;ie$o gościa.
waniu się kierownictwa partyj
ną·.. l '" 1~ Je ~a t a a a t ycjj nie wychodzi. Sprawy pro- scypliny. Partia dąży do teg0,
nego
od
'
podstawowej
masy
roGdyby jednak zapytać naród włoski, co ma do ofiarouxmia bratanl.owi
powo sOCJa, emo ra yczna "sadukcji, planu 'akośc'? T k T
botniczej, przeciwko biurokral. a. o aby robotnik spełniał swoje obo. l11okrytyka"?
' J
Duce, usłyszeli.byśmy na reu:no tV odpowied::i, te co najwyżej ... kawałek
są sprawy
w zakładzie pracy wiązki nie bezwolnie, nie ślepo.
.
tyzmowi i komenderowaniu. To
$tryczlaI, na którym tV I'. 1945 zawisł - :: woli narodzI. - herszt "czarnych
najwai.."1iejsze, węzłowe. Właś lecz z naj głębszego poczucia, że
jest skuteczny środek przeciwNiewtaściwv styl pracy
kos=ul", tj. str)'ja$zel~ pomysłowego' Wiktora.
nie dlatego... kierownictwo par 'fabryka ;est wsoólnym dobrem
ko tzw. "duhl<Hval1in cl:nekc:ii".
B. D.
Jasna rzecz, że tego rodzaju sa·
tyjne pracować musi innymi od - jego i całej klasy robotniczej.
JERZY NAWROT
I
mokrytyka nic nie daje. Samokry
dyrekcJi lnetodmni... Sa to metyka, pozbawiona faktów, analizy
tody stałego, poIitycz~ego ocli konkretnych wniosl.ów - nie
dzialyw;lnia na członków Partii.
jest samokrytyką.
Jest pozoa przez nieJ} na bezpartyjna
zorem samokrytyki, wyjałowioresztę załogi".
"
nym z-iej . d,ucha i
treści, ,
Autor stawia więc słuszną tezę:
jest
przekształceniem
samo- naj,!rłębszą przyczyną szkodliwekrytyki w
czczą
deklarację, I go dublowania dyrekcji przez kie
b l b f
J " tł'
t
- Wykouujemy nasze plany pro- madzą potem towar u siebie w do- kula.ntów. Można iść na miej5ce i przed wojną. Gdy dawniej tysią.ce
Y,~ Y o~ma:noscl ~ ~ o SIę Z<1- ~'owm~ wo organizacji partyjnej dukcyjne, wyrabiamy i przekracza- mu, lub odsprzedają go innym po sprawdzić. A na~ze zadanie - nie bezrobotnych i zarobkujących sezon o
dosc. Partm me znOSI lego rOdza· Jest mesłuszna pozycja wyjścio- my normy, a t.owaru· nigdzie dostać 'wyższej cenie. W l)ierwszym rzędzie plotkować bezmyślnie i narzekać, ale wo nie miały w co się odziać, obee
jll s. tylu p. racy . Jeśli Partia pod- wa: to, że zam.iast kierować się nie można.
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metodą politycznego odZ takimi' "arzutalll1' !".potkał ~l'ę ze
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. , mi, którzy chcieliby zedrzeć z nas kupno potrzebnych mu materiałów.
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eży na tym, aby Slac
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ecy uJąceJ zWlgm W SW:>- ,1 la ywarua na członków Partii strony robot.nic z PZPR Nr 9 czlo- zamęt. N'le ta k- d aW110 przecież czy siódmą skórę i pdętnować ich na każ
im życiu, to czyni tak dlatego, że i bezpartyjnych, komitet kiero.:; r:ek brygady remontowej, agitator taliśmy w prao8ie, że pewna kombina dym kroku.
tego wymaga jej rozwój wewnę- wał się w pracy metodą admini- tow. Mieczysław Majchrzak.
torka ukrywała u siebie ponad t yWidzicie Vlięc aami, że kto nie czy
trzny i realizacj<t zadall, o które stracyjnego oddziaływania.
_ Czytajcie gazety _ odpowiada ~iąc metrów towaru welnianego. A ta prasy, tylko daje posłuch temu,
Partia walczy. Nie można budona to - dO'wiecie sic wówczas dla- więc tyle, He potrzeba na ubranie co mu są.siad lub sąsiadka powie na
wać socjalizmu bez najwyższej Administracvjna a partvjna czego l'o,bottlik nie nl0że nabyć to- dla setek osób: A ostatnio znów czy ucho, ten szkodzi 8a,m sobie oraz
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W81'U, a nie plotkujcie na próżno. taliśmy, że akcja kontr1)lna Komisji innym i nie wie naprawdę, co się
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~&tr" walk" tylI1 ,
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prywatnych T"1'nl11's'my
'
ści, że są gospo d arzami l{raju, b ez
Czy J'est rożnica m' dd ' nie potrafimy sami, trzeba poprosić mieszkaniach. A o ilu tego rodzaju którzy próbują. ~kO<1zić na6Zej goSJpo
r02lwijania w nich poczucia że są..
lę zy a mt- kogoś o wytłumaczenie jej.
spelunkach nie wiemy jeszcze, ile po darce narodowej. Nie po to przekl'a
odpowiedzialne za plan, z~ pro- , ntstr~cYJną . a partyjną ~et.odą
_ Nie brak przecież u nas handla tajemnych magazynów, pełnych to- czamy normy i rozwijamy współza
aukcję i życie kraju. A rozwijd-/ oddzlały~an~a na robotnIko~? rzy, spekulantów" czerpiących Ogro!ll waru, znajduje się na terenie nasze wodnicbwo, aby owocem naszej pranie tych w.artości w kI ;,ie robot- Jest l me mala,.
Wpraw~Zl~, ne zyski z l'Óżnyc]l machinacji. Nie go miasta. Czyż przemysł nasz ll10- cy spekulowali handlarze.
nkzej jest możliwe tylko w atmo nasz d~rektor, .dyrekt~c sOSJal.l- pracują oni nigdzie, majl! więc dużo że nastarczyć dla takich rekinów. To
Wszys~y ' wielnY' dobn:e, żtt()becni6
sfeTZ~ ni.eskl'ępowanego głosu mas styczneJ ~a~rykl, mUSI by.c me wolnego czasu. Chodzą od sklepu nie jest żadna legend!\'. W gazec~ przypadana glow~ lud.nosci o wiele
_ w atmosferze krytyki i samo~ tylko admmlstratorem, łecz 1 wy- do sklepu i wykupują, co się da. Gro mauly podane nazwiska i adresy spe większa ilość , ~'\ietrp.w towaru, niż
krytyki.
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Jak agitator z PZPB Nr 9 rozmawia z robotnikami
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Zdrowa krvtvka
i samokryt,; ka

m-n
I

Wniosek stąd jest jasny; elementarnym 'w arunkiem dla istnie
nia w Partii zdrowej krytyki i
. samokrytyki jest przede wszystkim ścisły związek kierownictwa
partyjnego z masą członkowską i
z masą hezpartyjnych rohQtników
Tow. Mieczysław l\Iajchrzak
nie sprzyia wsp6łzawodnictwu oszczędnościowemu
współzawodnictwa
w fabr;\'ce.
'
Tego właśnie powiązania brakło
Jasne jest, że odczuwamy jeszcze
W odpowiedzi na apel tow. Wa- nie wszelkich spraw, związanych z
Jednym I trudniejszych zagadnieil nia, Drukarnia, Kopiarnia oraz maw pracy komitetu zakładowego organizacyjnych w Laboratorium Wy szyna Multiplex. Na wyniki nie trze· laszczyka podjęły u nas w PZPB oszczędnością. Dotychczas jednak pewne braki w dziedzinie zaopatrzeNr. 17 zobowiązania oszczędnościo nie uczynił tego. Cztery zespoły dlu nia. Co prawda produkujemy jllŻ du
PZPB Nr 2 w Łodzi. I stąd jego
twórni Filmów Fabularnych w Łodzi ba było dlugo czekać! Dzisiaj już za- we 4 z('społy tkackie, które przyrze go musiały by czekać na swe kar- żo towarów, znacznie więcej niż
głębokie niedon'lagania. Posłuchaj
uważyć można wielkie zmiany na lep kły zmniejszyć odsetek
odpadków ty, gdyby nie zajął się tym referat przed wojną., lecz każdy chyba wie,
my, co pisze o tym autor, cytując było wprowadzenie indywidualnego
współzawodnictwa. Po pewnym cza że spożycie wzrosło u nas w bardzo
zespołowego
wspób:awodnictwa aze w rozwoju procesu produkcji. o 1,5 proc.
wypowiedź j~dnego z aktywistów.
sie zespoły oszczędnościowe otrzy wysokim stopniu.
że
wszyscy,
którzy
jeszZdawało
by
się,
te
techniczne
wy
pracy.
Wierzymy,
tow. Sobczaka:
mały karty, w których każdy miał
Trzeba również umlcc spojrzeć
Kiedy aktyw produkcyjny Labora- cze u nas do tego współzawodnictwa konanie tych zobowiązań nie będzie notować ilości odpadków. Teraz je
"Seluetariat komitetu partyj*
nego - mówi tow. So czak - torium postanowił na twoich nata. nie przystąpili, uczynią to rychło. wi- przedstawiać większych trudności. dnak okazało się, że brak wagi do dalej, poza ciaSlIlY krąg swych codziennych spraw - cierpliwie tłunlll
A kierownictwo postara się pilnie
przypomina raczej hiu
plano. dach wprowadzić wbrew nastręczają- dząc tak pomyślne rezultaty.
Kilka wag, czy dalej tow. Majchrzak - Nas7
śledzić ich realizację. Na przeprowa odważania odpadków.
znajdujących się w wątkarnr,
trze
wania i .projektów, lllZ lokal (ym się trudnościom współzawodnic.
dzonej specjalnie naradzie postano
kraj był zniszczony w wyniku okuba. było oddać do napraWy. Napra- pacji, na.sze fabryki wyeksploatowa'
partyjnego kierownictwa. Ze two 'i opracować jego regulamin, wie
J, Zabmski
wiono sporząd7ić karty oszczednos- wa
miała
trwać
2
tygodnie,
tym
badamy prc,jekty i raporty pro lu spośród pracow-ników nie chciało
k.orespondent "Głosu" Idowe. Miał się tym zająć kOInisarz czasem upłynęło ich już 5, a wag ne przez ka.pitalistów i okupantów
Przed nami leży jeszcze ogrom prr.
dukcyjnc '- to oczywiście bar- zrazu wierzyć w możliwość rozwinięz PP Pilm Polski"
oszczędnościo\\'Y. do którego obo- jak nie ma, tak nie ma.
cy. Musimy odrobić zaległości pozc
"
wiązków należy przecież dOj:lilnowa
dzo (lobrze. Ale źle jest, że poza
Przy takim systemie pracy obli- stałe po kilku pokoleniach. Państwo
papierami i' kolumnami cyfr cia współzawodnictwa na naszym teczanie oszczędności dla zespołów, potrzebuje wielkich sum na odbud{)nie widzimy zywych Judzi, ani lenie. Twierdzili oni, że praca w filktóre podpisały zobowiązanie, nie wę i rozbudowę wszystkich dziedzi n
załogi, ani nawet partyjnej or- mie jest oparta na innych zasadach..
więc nieco
zostało jeszcze ]·ozpoczęte. Jest to naszego życia . Musimy
ganizacii ... " I dalej: "tow. Grze- niż np. w górnictwie lub włók:iennic
jeszcze jeden dowód lekceważenia ograniczyć tempo wzrostu naszego
UJ
PS
Nr
6
siak od rana do nocy odbywa twie i wyścig pracy nie jest do urzezobowiązań
produkcyjl1ych przez spożycia, byśmy w przyszłości, a
Wszyscy JUZ zdają sobie doskona lo zaakceptowanych i premiowa- r.iektóre kierownictwa zakładów wraz z nami i dzieci nasze miały
konferencje z dyrektorami, akty czywistnienia w przemyśle filmowiści zaś komitetu
partyjnego wym.
1(' sprawę, jak wielki wpływ na po nych około 100 wniosków racjonaIi pracy. Zespoły tkackie, które podję naprawdę pięlmą i świetlaną przyły godne pochwały
postanowienIa szłoŚĆ.
wykonują jedynie wąskie poleKiedy jednak regulamin współza dniesienie produkcji wywarł ruch zatorsltich.
oszczędz'ania
drogocennej przędzy,
DIugo jeszcze mówił tow. Majcenia sekretarza komitetu i
racjonalizatorski.
Wprowadzone
w
Niestety, nie zawsze dobre ci1ęci muszą jak najszybciej uzyskać moż
wodnictwa został przygotowany i upr.zypominają często raczej pra
chrzak,
a gdy SJkończył poz:lał, że
zakładach pracy całej Polski wyna klubu i rpcjonalizatorów spotykają ność
kontrolowania swych osią
cowllików administracji luh do mieszczony na tablicy ogłoszell, stał
przekonał
słu~lające go kob:ety
gnięć!
zorli ulż działaczy partyjnych". się przedmiotem żywych dyskusji i lazki i ulepszenia oszczędzają siły się z należytym zrozumieniem oraz
I to dało mu prawdziwe, głębo,~de
E.
Kosl11ski
wreszcie przekonał nawet najbardziej ludzkie, podnosząc wydatnie jakość oceną ze strony naszego kierownicI autor konkluduje:
korespondent z PZPB Nr. 17
zadowole.nie.
M.S.
i ilość produkcji oraz przynoszą ko twa technicznego. SWiadczyć o tym
"Czy w takiej sytuacji można sceptycznie nastrojonych.
się (lziwić, że
choć kierowniRegulamin nasz wysuwa, jako pod- rzyści materialne zarówno Państwu, może choćby sprawa pomysłu tow.
ctwo partyjne, jak twierdzi, ży stawowe elementy współzawodnic jak i racjonalizatorom.
Szadkowskiego, który sporządził no
je "wyłącznie" sprawami proW czerwcu ubiegłego roku pow- wy pękołapacz, macznie usprawnia
twa, podnoszenie jakości i wydajnodukcji, to np. sprawa braków
Rei pracy, zmniejszenie ilości odpad- stał w naszych zakładach klub ra- jący produkcję. Otóż pomysł ten,
118 tkalni idzie tak opornie?
ków, sumienną konserwację sprzętu cjollalizatorski, klub tell w okresie jak go określono re \'elacyjny, zo'N zwią~ku l: zamieszczeniem w 1949 r. pl. "Niedbalstwo pfzyczyn
oraz
dyscyplinę pracy. Już w kilka swego istnienia przyczynił się znacz stał zastosowany u nas tylko na l~il
('zvm zapomniano?
.,Glosie" w dniach 28 i 30 grudnia
dni po jego ogłoszeniu zaczęły zgła- nie do spopularyzowania ruchu ra ku bębnach przewijarlti, pozostałe 1949 r. dwóch korespondencji pl. wielkich strat" - CHPO między ir
nymi wyjaśnia: "W partiach gaz
O czym zapomniało więc kiero
z'aś pracują nadal bez pękołapaczy.
wnictwo partyjne PZPB Nr 2 w szać się do współzawodnictwa po- cjon.alizatorskiego, czego najlepiej Tymczasem \V PZPB Nr. 21 i PZPB "Miliony, r'lucone moJom na pożar kóv, bakielitowych, otrzymywanych
Łodzi i jego sekretarz?
szc~egóI~e oddziały: a więc Kabina dowodzi fakt, że od chwili powsta Nr. 3 robotnicy oraz kierownictwo de" i "Niedbalstwo przyczyną wiel- od przemysłu, mogą się znajdować to
strat:·, nadesłanych przez nasze- wary częściowo niewycenione. Brak
"Zapomniano o pracy z ludź- i Pro]('kcYJna, Montazownla, Negatyw nia klubu do kOlka 1949 roku zosta dowiedziawszy się o naszym pomy- kich
go korespondenta i. opisujących po- cen bywa normalną drogą uzupełJ1ia
śle,
zastosowali
go
u
siebie
z
dosko
mi, o codziennej politycznej pra'
na skutek niedbalstwa straty ny w miarę otrzymania dokumentów
nalym
skutltiem na wszystkich wstałe
w magazynach CHPO, otrzymaliśmy od producenta". Co do trvbu załatwia
cy z tysięczną masą członków
przewij arkach.
od dyrekcji CHPO wyjaśnienie. W nia tych spraw nie mielibyśmy zaPartii. Egzekutywa komitetu za
Nie należy wątpić, że tegoroczne wyjaśnieniu tym stwierdza się, że strzeżeń, gdyby wycenianie nie trwakładowego nie
dostrzegła, że
kkbu. oparte istotnie pewna ilość kapeluszy uległa ło kilka miesięcy, w czasie gdy klient
przyjemną rozrywkę naszym pra- poczynania naszego
bez uruchomienia tej masy, bez
Staraniem Koła Towarzystwa Przyna
stale
wzrastającym doś",iadcze zniszczeniu przez mole i nadaje się czeka na towar i niecierpliwi się.
podkreśliła
cownikom,
ale
zarazem
wciągnięcia jej w wir proble-I jaciół Żołnierza w PZPW Nr 6 urzą
W chwili, kiedy cały polski świat
niu, pójdą również w kierunku po tylko do przerobu na pantofle ranne.
mów ogromnego organizmu fa- dzona została ubiegłej niedzieli za- serdeczną więź, łąC'tąca Tobotn ika z pularyzacJi
racjonalizacji f uświado Niestety, '''Yjaśnienle nie 'podaje, czy pracy prowadzi wytężoną walk q o
brycznego, bez stałej troski o bawa taneczna, z której doch6d w lU Wojs1dem Polski Ludowej.
mienia wszystkich tych, którzy nie przedsięwzięto jakieś środki, aby za- oszC'zędnoś'':: drogą upłynnienia remfdalszemu niszczeniu kapelu- nentów i przyśpieszenia obiegu fir:):'·
systematyczne podnoszenie jej mie 36 tysięcy złotych przekazano
S. Rózga
doceniają dobrodziejstw tego ruchu. pobiec
szy przez mole.
kó,v obrotowych, czy zdrowym objakwalifikacji politycznych, jej dla. Wojskowego Szpitala.
korespondent fabryczny "Głosu"
Fr. Donder
Co do drugiej korespondencji te· wem jest zamrożenie 11 milionów zło
świadomości partyjnej, wysiłki
Impreza ta nie tylko dala godziwą
z PZPW Nr 6
k01'eSoondent fabryczny z PZPB Nr 6 goż korespondenta s dnia 3O.XII. tych na okres kilku miesiecy?

Filmow cy. przystąpili
do
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Robotnicy dla wojska
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te mamy bardzo wielu przyja~~~~~~~~~~~~~<>B my,
ciół, 1 głosu ląc za pokojem' glo-
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sujemy za braterstwem narodÓW, za
szcześciem wszystldch
ludzi pracy,
gdziekolwiek się znajdują.
Każdy obywatel radziecki rozumie
że głosując za pol(Oj~m. spełnia CZyli
ważny i doniosły: głos jego jest je
szcze jedną przestrogą dia tych, Ct:
llłorzą o nowej straszliwej rze,;1. Gło~
jego - to tarcza, osłaniająca dziec·
ko, drzewo. ukochane mi2sto. Zeby
nil' wiem jałt szalały zamiecie i 10dQwate wichry. wiosna już nadchodzi.
kolonizatoróW. dla których wojna
lo przede wszystkim dochody. Wie- '·Vkrót.ce zazielenią się pola, skwery.
my, że wybrani przez nas ludzie hę- ogrody i parki zaroją się dziećmi. Wy
«ą rzeczywiście bronić sprawy poko· rosly one w ciągu roł.u i jeszcze o je
jn.
den 'lu ok zbliżyły się do naszego
Siła nasza związana jest z naszym wielIliego, świetlanego celu. Wśród
umiłowaniem pokoju:
nie staramy dzieci tych są sieroty: ojcowie ich
się oszczekać historii i wpić się zęba- polegli pod Stalingradem, nad 1lniemi w łydkę przyszłości, jak to czynią prem, nad Wisłą lub Odrą. Oj~owie
potraciwszy
głowy,
bus1nessmeni. ich polegli po to, by nigdy jui wię
Wiemy. ile jesteśąty warci i my i na cej nie było naja2;dów faszystowsi przyjaciele. Przed dziesięciu laty skich, by dzieci uie doznały wSłliy.,t.
sztandar pracy powiewał nad jedną. kiego, co myśmy przeżyli. Obowiąz
szóstą kuli ziemskiej. Dziś dokoła te- hiem nasr:ym
jest obronić pokóJ ł
go sztandaru zjednoczyła się jedn~ obronimy go. Niecb wiedzą wszyscy,
trzecia ludzkości. Wiemy, że alll że te same myśli i uczucia napełniają
11rancuzi, ani Włosi, ani Anglicy nie serca wszystkich obywateli l'~dziec
pójdą walczyć za szaleńców z Białe-I kich: 'Po1{ój narodom, pokój nUastom
go Domu, czy z domu wariatóW. Wie- i wsiom, pokój starcom i dzieciom!
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są ślepi w swej chciwości, bezsilni
o jed.aym: o wojnie. Szpal damy nerwów, jesteśmy dość wl'ażli
ty gazet pośWięcone były bombom wi i cztlli. Wieie przeżyliśmy w w swej wściekłości. "Nadludzi moż
atomowym. bakteriom dżumy, najro- czasie wojny, Amerykanie wtedy do- na również nazwać nadmędrcami" zmaitszym trucIznom. Rząd amery- rabiali się, a my walczyliśmy Da pisze "Daily News" . Nie, "na.dludzi"
kański podpisywał pakty wojskowe, Śmierć i życie, Żony ich kupowały so można nazwać półgłówkami, lub po
werbował żołnierzy w Europie i Azji, bie nowe radiole, a nasze, słuchając prostu szaleńcami. Jeżeli pewien kon
zaproponował
przenieść
hałaśliwie
obwieszczał
światu
o wycia syren i 10sl{Oln bomb, nie prze gresman
swych drapieżnych zamiarach. Woj- stawały pracować. Ich żony kupowały rząd Stanów Zjednoczonych do mena lile wybuchła w 1949 roku - na- lodówki, a nasze marzły i pracowały ustannie pędzącego pociągu, to inny
ród radziecki łlie dopuscił do wojny; - pracowały ostat,nimi siłami. Istnie opracował projekt przeniesienia parpotwierdzał on
niejednokrolnie swe je stara przypowiastka: "Tit, chodź lamentu pod ziemię. Niedawno konpragnienie żyda w pokoju ze wsżyst my mliicić". - "Brzuch mme boU". gresman Robert Reecb, republikanin
kimi narodami; spokojnie przypom- - "Tit, choć jeść". - nA gdzie ze stanu Pensylwania, wystąpił z ak[lja Erenburg
niał polrząsai~cym bombami ludziom, moja duża łyżka?". Dobrze poznaliś ttialn~propozycją: zażądał on mianolitów:
podczas wicie, by wszyscy członkowie l'Ząciu
że Olt, naród radziecki, nIe jest bynaj my amerykańskich
rzed pięciu laty z niezwyklym funiej hezbronny; potrafił zjednoczył wojny nie bardzo rwali się do bitwy. federalnego i o(l'powiedzialni mężowie
,
wzruszeniem ludzie całego świa wokół siebie dla. obrony pl>koju na- Po zwycięstwie łyżki ich okazały się stanu z mieszkańcami Białego Domu
zaiste długie. Mamy nerwy. I mamy włącznie zostali zbadani przez do"
ta czekali przyjścia 'Iviosny. Jeszclt.e rody Europy i Aozji.
Przeżyliśmy
bardzo wiele. świadczonych psychiatrów. Niestety.
szalały zamiecie, jeszcze wiały lo doZdawałoby
się, że
rozwścieczeni pamięć.
wate wichry, lecz nagle odwilże, kongTeSilleni, generałowie amerykań Lecz daremnie liczą oni na. to, ze pod wniosek ten nie miał powodzenia:
szmer spadających kropel, slońce, sey, dypiomaci i dziennU.arze mogą nieSiemy ręce do góry, usłyszawszy jak wiadomo. wariaci unikają psypana frumallil cbiah·ów.
gwar ortywającego ptasiego świata - się nSllokoi(\ tacr nie. w dalszym cią kilka. wypowiedzi
wszystko to putwierdtał(J, że koniec gu klmŁynuują Oli) tę samą ilrudną na kG lejnej konferencji praSowej.
N:trbd amervkailski. podoonie, jak
zimy jest bliski. Nigdy chyba ludzie qrt:.
7.apomnil'li o 'ws7.ystkim ,- o Nil' takie rzeczy Jużeśmy słyszeli: do wszy s tltie narody świata, nie chce
tak nie czekali na wiosnę, jak w owym d~iecii!th l o lcłosadl, o spoko,inym dzis mamy w uszach ryk mnźriziej;y. wojny. Lecz w Ameryce jest sporo
pami~inym roku:
zbliżał się koniee brzęczeniu
lud"kiecro ula. o zmianie szczęk .-mlgów, łoskot bomb. I wle- ludzi naiwnych! żle orientujących
wielkiej próby, ktora przypadła w u- {lor Tolm... t1.!!!!!;i;; ci piszą, m.ówią i dy nie speszvli:imy się, a rę~e podllle się w polllyce. Takicll można do czaoziale narodom, wojna pl'zeŻYWdła swe Ulyl'ilą t.ylko o ilo-W'ej wojnie. lecz śliśmy nie my, lecz ci, którzy w swej su oszlikiwać. W przededniu wyboostatnie miesiące. Zolnierze -rad'Eieccy narórl rad7:iecki, pr~yjadele pok.o1 u głup ode myśleli, że nas zastraszą· rów prezydenta pan Truman z1Jpel~
stanęli na Odrą; .koślawy orzeł prus- na całym swiede stali się leszcze sil- Niech kupcy i skll:'pikarze zajmą się nie zapomniał, że w słowniku istniesld schronił się do swego gniazda, niej si, jeszcze baczniejsi. jeSzcze bar- czymś innym, uiech reklamują akcje. je słowo bomba. Mówił tylko o po"superbomby",· niech republikanie koju, dopóki nie wstał wybrany. Do
przedśmiertnym
potem pokryły się dziej zespoleni.
posągi drapieżnycb Walkirii. Na.rody
Ktoś mógłby zaoponować, mówiąc: straszą demokratów, a demokraci re- wiedziaw5zy się o wynikach głosowa
całego świata
czekały
pokoju. jak jeli:eli (lo zgody potrzebna jest dobra publiksDów kolejnym zdemaskowa- nia, natychmiast zapomniał, że w
zasypani w głębokiej sztolni gótnlcy wole. dwóch stro11, to do wojny wy- niem skandalów. Jeżeli o nas chodzi, słowniku istL1ieje słowo "pokój" i zaczekają na odrobinę powietna. Na- starczy złet woli jednej strony. Tak to pl'-óżne są ich wysiłki.
cZlłł mówić o bombach. Jednak z każ
rody całego śwIata błogosławiły na- jest bezsprzecznie, i głośna, lecz haGrożą wojną, lecz do prowadzenia dym dniem w ~amel Ameryce wzraród radziecki, żoł,lierzy szturmują- nlebna hIstoria faszystów niemiec- wojny potrzebni są żołnierze; wojna sta oburzenie na ohydne groźby. Jecych ostatnie twierdze faszystowskie, kich je!!'lcze I'8Z to potwierdziła. ~ie - to nie konferencja prasowa. V,-zy- żp.li bomba wywolała oburzenie miIio
robotnice Uralll i chłopki Syberii, be- darmo lednak ludtłe żyją na świecie, wają na 'Pomoc hitlerowskie!Jo gene- nów. lo ,.superbomb" oburza dzieloicznie pracujące w tęsknocie l nie- nie darmo męczą się, pracują, wal- rala Guderiana. Doskonale pamięta siątki milionów. Bez względu na
dostatku, naszych ludzi którty wył!.& czą: s(ajl\ się twardsi i mądrzejsi. Hi my, jak genr,!ral ten szedł na Mos- wszelkie kuglarstwa różnych kongres
to nie Bi.ały
zali niezwykłą moc ducha, ofiamość tler I'It6gł 'Przekonać s~'Ych niedowa- k,vę, pamiętamy również, jal~ spod menów, Ameryka
i wielkość serca.
[zeńców, że wyprawa li" Moskwę bę niej uciekał.
Amerykanie do!>zli do Dom i nie dom wariatów.
Któż mógł wtedy przypuszczać, że dzie w.esoł)'m
piknikiem z nie złym prlekonania, że bity hitlerowski geNaród amerykański podobnie, jak
nie minie nawet rok - i na świat zyskiem. Teraz l>ierwszy lepszy ame- nerał jest lepszy od własnych - nie wszystkie narody świata wie, że my,
wypełzną wilkołaki faszystowskie, no rykański niedowe.rzeniec rozumie, że bitych, którzy
nie wąchali dotych- Indzie radzieccy, nienawidzimy wojwł. pretedencl do panOWaniil nad Związek Ra!lziecki - to potężne mo- czas procbu.
No cóż, będą· mieli o ny. Pragn.iemy żvć V{ pokoju ze wszy
swiatem, szarlatani,' reklamujący ..taj car.. two. Jeżeli rQzSzalałym kongres- jednego generała więcej. Mają oni. stkimi narodami. Powiemy to ieszcze
ną broń", alchemicy, marzący o tym. menom nie udało się w ciągu czte- w ogóle mnóstwo generałów i wła raz w dniu wyborów: będziemy gloso
by zamienić ludzką krew w złoto, rech lat p17eJśó od rozpra",iania o snych i angielskich, i francuskich. wali za pokojem. 'Wiemy nie tylko za
wspólniCY Stlnnesa, Feglera, Kl'llppa, wojnie do '<Izialań wojennych to tyl- Mają nawet ~ukseD1burskiego gene- czym glosujemy, lecz i na kogo gło
duchowi spadkobiercy fuehrera? Kto ko dlatego, że nie mogli lego uczy- rała. Lecz żołnierzy mają mało i to sujemy. Wiemy, że wśród naszych de
mógłby wtedy wyobrazić sobie, ze nić: mieli onł dokładnie opracowane niepewnych, bowiem nie ma teraz legatów nie ma akcjonariuszy hut, za
nie minie nawet rok - l guety plany mobUizacyjne, le<:z nie mieli narodu. który chciałby prowadzić interesowanych w zyskach, nie ma Imperialistyczni po(lżeg3Clze wojenni starają się kopać doły pod pok.,..
państw, kt6re ocalały
tylko dzięki żołnierzy, którym odwaiyUby się wojnę.
jem świata. a kopią w rLoozywistości'M grób dla samych siebie.
w5ród niCh giełdziarzy, finansistów,
bohaterstwu żołnierzy Stalingradu, bę sm bilizować.
' f.. .
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ilą powtarzały oszczerstwa GoebbelAmerykanie lubllł przypominać o
sa i oczerniały swych zbaweó,!,' Kto swej młodości; twierchą oni, że nigbl.' .mógł wówcżas uwle!'Zye~ ze nie dy nłe naś-Iaduj~ a tylko wynajdują.
minIe nawet rok - l złoczyncy, kt6- W rzeczywistości u!l historia poworzy Jeszcze nie obUczyli swych lI!yS- jeDnego okresu Ameryki świadczy o
kow po okropnej wojnIe, zaczną ma· rzadkiej zdolności niektórych Amery
r~yć o nowych zyskach l nowej 'woj- kanów do iilepego 'haśladownłctwct:
Dle1
.
powtarzają oni doslowilie wariackie
W • roku 1946, nlesp~łna. w rok po monologi niemieckich faszystów. Ich
ObcbOJdziłiśmy niedawno 32 l'oczniet) powstania Arunii Radziookiej, kolumnę samochodową Armii -Wy- pÓl ryżo~h pęwnej wioski. W czazako~cz~nil1 wojny, dZiennIkarz ame- gadanie o "wyższośći ameryl,ańskiestra,Żlliaki pokoju i beZ1picczenstwa ludzkości. aunil, I,tÓl'a uciśnionym zwolenia. Wzięliśmy do niewoli kil- sie patrolu ujęto kobietę, którą
rykanskl Da:wid Lawrence domag?ł go trybu tycia" jest niczym innym, i jęczącym w niewoli naro,,-lom świata uiesie wolność i swobudę.
ku rannych Vietnamczyków, którrz:y zgwałcił najpierw Włoch "RosetU",
Się natychmlast&wego wszczę<;,ia dna jak przekładem książek Hitlera, GoInnyan, zupełnie innym celom służą siły zbrojne I)aństw burżuaz:rJ- wstali nat1chmia6t
zamordowani potem inni legioniści. Kilka innych
łań ~ojennych przeciwko ZWIązkOwi ebbelsa, Rosenberga.
nych, narzędzie zaborczego a.wanturnictwa. i lmpel'iali.styczllegO ut'isku. pr.zez Francuzów.
starszych kobiet rozstrzelano w czaRadZleckie~u: "NIech to nastąpi te·w tysiącach gaiet amerykańskich Nie obrona pokoju jest ich de:wizą, a napaść wojenna, nie bezpieczenstwo. W czas:e dwudniowej operacji wsie od'wrotu.
raz ;:- zan.lm nallZIII broń pokryje Illożna ujrzeć obrazki, sławiące bana gwałt, nie woluo:k, a niewola dla narodów świata.
okolicy Hogh _ Mon'u zostaliśmy t?aPewneg~ raez.u z~uważyliś.m~ na
rdza. W.lna nie wybuchła ~ 1946 dyckie
przygody
"nadczłowieka",
Właśnie w jednym z ost.atn~ch nunlcrów organu prasowego Niemiec- atakowani i pobici ·urzez jednostki polaCh ryzowych kilkoro ludzl. oa
roku - narody obroniły poko)_
Lecz przeciei ten właśnie "IladczłoI,iej Demokratycz.ncj Republiki Lu{low0j - "Neues Deuts,(lhland" ukazala Vietnam"kie;
Armii Wyzwolenia. których skiero-Vi'aliśmy ogie6. ril'dy
W rok~ 1?41 w ~!Iri\ch parl~menhl wiek" był raealem esesowców. Woj o
sit: wlitrząslljqr:a opuwieść mł\l:lego Niemca, Wernera Toumscllews.kiego, Mieli§my licznych zabitych i ran- podeszliśmy bliżej. okazale :,'G. l. h,·
ilmeryka~sklego m.e]edn?krotllle roz- wniezi' Jankesi naśladują nie tylko
który z je.'lkc!dcgo obc~u Wil~el1!I)cgQ został pod terrorem 7lwerbowany do nych. OIicero'Nie nasi, a w szczegól- ły to dzieci. ?io.sące Ż?·WII)ŚĆ. Dwo.k
legały s~ę nawolywltrua do wojny. lJitlera tV jego zara.nill, lcc-[, HiUera li
francus!dej Legii CudzoziDrniSliiej, a następnie hrał puez pewien czas n{)ści podpalacze i sadyści, sierżan- z .lllch. było snuel:telme ~annych. Po
Amerykanski dyplomat.!!: Ea~l krzy- .l ego SChyłku. 'Pragnąc podnieść na
przymusowy lldzll'ł w barbal'ZYńsl!.iej wojnie przeciw walczącemu po bo- ci Stefana, Andersen i podporucznik m~waz znałem kll~a słow .annamc~ał: "Trzeba poskromw RosJanl D,o dlltllll swych rodaków i nastraszyć
hat-en;jm o swe \'\'yzwolenie Vh~tIlamowi.
Gilnor '\,vydali ro,zkaz spalenw nędz- SklCh zmuszono mIlle, abym Je zapytego celu potrz~~n~ .nam są· strasz~- świat, wychwalają onI nieustannie
Oto jego opowieść:
nych ~hat krajowców i wvrnordowa tal, gdzie sq ich ojcowie. Dzieci nie
~e rodzaje brolll ••Vojna, ule za~zCl a n&jrozmaitsze nowe Sllosoby u§miernla kobiet dzieci i starców.
dały żadnej oclpowied'Zi. Francuzi
SI" w 1947 roku "", I u d'
<. . t n~d n ił się"
. ,
..
.
'
. r'
,". .
• narod radzulcki (_,~lIla
Zł .•T"i Dl Własme
W MarsylII ;1.aJadowano nas na 0- \ Większą
ilasć jeI1.cow.
JenCOh1
zało.
.,
po łDZy
I Je t rupem.
czulIlle stał na slruy pokoju.
Hrtler na krotko przed ZIlZYClem tru- k"ęt ·.d~
. fra c ~kie" o Marok .
d' eI j......
d' z
Gdy pewnego dDla wybrabm SIę
W Couchy oczek:wal na n,,;: r0ZW roku 1948 gazety a.merykanskie dz'tlv na sz~zury :KrzY'C'lał wtedy· 1_'
<lC} UO.
kU'
t "ii - z]ono prz~wo .y e e "iyczne o .1ę y- po ż'[wnoś':: do Hogh - Mon'u. bylem
d :ó~,:iadk! 'm Etrasznej sceny. Rannemu i~~~l~~~~o!~i~ar~;~~'n~~~:e/~~~:
roiły się od a~tykułów o bliskie I woj ,;Pos·iadi\.m~· t~jn~: broń, p;zy pomocy d~' S;d~~ l ~~ \ ~ -;leS d~ ar!i.:m~ .,a : ,~,S~O~V'dDOY. r:r~?,; pom:ct y Pl;:,~;~
nie DyplomaCI amerykańscy perŁrak- k"
. -. •• ' "
"~
e. e., .g . .zle po, ano na_ =u~.c lC. ? ""Y.1a" ~ellla " a!l0v\ ~K jencowl wsypywano do rany proch
to,~aU w s rawie so'uszów wojsko- tl)ye]. ZWjiclę'~ymy .
szczegołoweJ rew!:l..l; osobIstej. Za- Jednost?k Vleinam&klei ArmIi Wy- z ilzv nabo ' il i naste, nie "od a]o- wisko Wen - Wen. Vietnamczvc\' ah
Gen~rałowie Jamerykall"cy i
W cIągu czterech laf z nędu Ame- brano nam mt'v\ et fotografIe. Wol- zwalem:;. Dowodca na~zego pcsteJ'un
g J" d
Jl ' .
takowali nas stale. Od poprżejniej
WYCi ·al wie
or!'ta.nizowali
lośne łykanie wymachiwali bombą, alomo- no było zatrzymać .Jedynie łyżki. ku zatrzymał w kos/(ll'acb 2 jeńrów ~~; . e en rz. eglOn1s ow o Clą 1,~ kompanii przejęliśmy 73 .ieńcó\v.
adm r o Kon resman MUlldt ;śW'i,Ul w~. Term:. kiedy eiekt ostateC'Zllie stę Zdawało nam się, Ż<, jesteśmy zbl"o- i kazał ich P~Z\'ll1ocować łanc\.1ch:'1m: I :.. Z}, , lVI~czon? f.o ~ak dług~, po 1 Kilim ez. ni ,oddano pod mój nadmanłewrOYC·Zyścl.ge wkrót~e zaczn", le- pil ~i~, zacl,ył1ltjlt mówi(, o nowej "su ~ dnia):zami. a nie i.:olmerznmi. Naza- do ławy. Na~tę,pnie wlano 'm do ust "mlcrc OIC Skloclła Jego mękI.
zór. Za ucieczkę jednego IZ nich muczy bomby".
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Wojna
nie rozpoczęła
perlłom
le .
d lf·
i ~~j rpz ral;o ?,rzY~e
l~m~ ~\erwsze 10- 1-;) j:tJ1'?W
wo ddY' J enc:tY
n:e n~vyl e,m
ac aWJe go d'
zmy na spi e"",s'ę w 1948 roku __ miłujące pokój naj Boruuy j "superbomby" są ~l'ze CI, ą C pozywli;lme. C\.oszary y y prrze powWCZle l al'll Je nego fi owa. nOW nam roz,\:<.7. wyl'u'SZCUla na WIQ szą cie bez przykrycia głowy. Po godzir~dy zburzyły plany rozwściecto- W'sl:y~tkim s..:alltaiem: onI myślą, że ,! p~!lione .. ludzie mU"lpli sP~(' na po- I czaE bito i~ll po bl':cuchu .i trato;va- op~r~cj,ę ~·ojskową. p,o ki~kugod~i.r;- nic straciłem pmyto!11ność. Nie
nych jankesów,
my, ludzie radzie~cy, ~a~y s.lalle ~er l' dr~~'Ze. ,VJ1..:lu leLa.lo l~~. l~lil,ce ,Sc1lO- ~,o nogami, tak. ze obaj wkrotce ne) Jezd~le i>amochoa~we.~ roz~1ps- wiern, jak długo leżałem omdlały,
W roku 1949 prasa amerykańska pi wy. Nie b~dll IWlIłrdzrł. ze Ule pO$la- ,dO.h;). Trudno l.Jyło v.,ttl\,l'mac z po zm"rh,
my natnlOty na zaleslOnym, pIaSZ- pamiętam tylko, 'iż zaraz !po tym wy
. wodu robact'wa. Dziedzlniec koszar
W tvdzień tlóźniej rzaatak0walijmy ćZ\'sfym wzgórzu, położonym wśród rus;r,yliśmy w pole .
...-.,oCO' QCClCi!" !)OaOQ~~~~~~.x.'Ot.'OX«V""TXr i otoczony był 5-nl'0tl'o'\vvD1 murem ................... ~: ..... H.·...........
I!Jfi .....: . . . . . . . . . . . . .
~-"
W V\lyniku ofensyv..ry armii viet,
obsadzony !rancu,kimi' postel'unka~
namskiej ponieśliśmy wówczas duże '
mi. Czuliśmy się jak w \viQZ.ieniu,
straty, I znó", powtórrz:yła się cała po
Tak pmeminął pierwszy dzień poby;prlZednia procedura tortuJ.' wobec kil
tu w Sidi Bel Ab<,s. Drugiego dnia
ku jeńców, którzy umierali wołając:
~I.elkl.
odbyło się przesłuchiwanie żołnierzy
"Niech żyje Ho Chi Minh". W 48
.."
.J a~
w ogniu krzyżowych pytali, przy agodzin później nasza kompania znajko.mpaniamencie bicia do utra~y
dUjąc ,się w miejSCU oddaJ onym zaEugeniusz Baratyński (1800 - 1844) to wybitny poeta re: przytomności przee dwóch podofiee
ledwie o 2 kilometry od kosllar W1pad!a w zasadzkę tracąc 40 ubItych,
rsyjski z tzw.' plejOfly PU8zkinowskiej, poeta, który "podobrl;'te rów, po czym czostaliśtny od;prowadzeni pod strażą do kOSzar.
20 rannych oraz wiele sprzetu i amu
'jak Puszkin, ceniący 'Wysoko jego t·w6i'~z,oŚć) zaczął od to~w
"Teraz należycie już do nas" nicji. Ca-ła walka trwała' lZaledwie
romantycznych, by n.astępni,e wprowadz'/.C do S1.fI!Jch utworow powiedlZieli nam oficerowie francus30 :minut. Rozwścieczeni tą porażCy.
ką, sierżant Stefano 'ńTaZ z kiJkoma
ton reaEstyczny((.
Po obiedzie 'LlIlUSzono nas do p<ldFrancuzami wpadli do cel naszych
2 marca b. r. minęło 150 lat od ~nia urodzin E',A. B,?ra~yń- pisania
zobowiązań do pięcioletniej
jeńców j ścięli im głowy. Zbryzgani
8kiego. Z tej okazji zamieszczamy Jeden z utworot? 'U!'/,el~16go służby w Legii. Zostałem skazany na
krwią, ubrani Ilaledwie w kostiumy
ką.pielowe, przeciągali ..triumfalnk··
poety a mianowicie wiersz pt. "Do ..." (Adam,(J, Mtclae'Wl~.m), wzy dni aresztu bez pożywienia odmowę
podpisania kontraktu.
-pr.zerz Tai - Ning, niosąc przed sobą
wiers~, zawiem,ią;cy aluzj~ do "oceny" JJ?onetów Kryn~s7~~ch«, za
Do dnia dzisiejszego noszę blizny po
sClęte głowy i narz':idzia zbrodni.
dokonanej przez };k1'yt'!fkow i j'ecenzentow warszawskwh .
ranach, jakie wówczas otrzymałem.
"Zmiąkłem" i człożyłe.rn ;podpis Po
W dniu 27 czerwca 1918 roku zoSta
Nie bój się sądów jadowitych
trzymiesięcznej służbie przeniesiono
łem ciężko ranny w nogę. Odwiez:oI~eez pochlebstw zdradnych czarem swym:
mnie do Meknes. Nastepnie zo-staHśno mnie samolotem do Sa~~0!~'.!. !'lQ
Nieraz geniusza wśród zaszczytów
my lZ~okrętowanj do Vletnamu. p{)
dłuższym pObycie w szpitalu. llo8ta30-dni owej pt'?f'prawie wpl:yn~liślllY
łem przydzielony do straży pr.z~'Usypiał mdły kadzideł dym.
28 maja 1947 roku do portu w Sajbocznej gen. Koenlga w Niemczech ,
Kiedy fałszywe cllwalby ceniąc,
gonie. Przy wyjściI na ląd otr".lyma
skąd uc:ekLm na teryior;um Nit:Byłbyś u mody gO'tów jui
liśmy Dr011 j amunicjQ i prosto z por
mieck:ej Republiki Demokl'atyczn{'j.
Dla sweJ' Kameny. uwić wieniec
tu zo>-taliś.rl1Y p:zydzieleni do .poszcze
G 1
orzAO żałowałem, iż w czasie niego'lnyc'h fO',·lnac]·I'. Wraz z kilkoma
Z kwiatów taftowych, sztucznyeb r67.
l'
194 6 1'0 lm datcnJ się zwerhotowarrz:ys,zami dostałem się do 13 pół
WO l. W
Wybacz, ja głośno to lliętnuję,
brygady Legii Cudzoziemskiej, 1 bawać do ~gii Cudzoziemsk'"i
17,
Proroku, mistrzu, w~ybacz mi,
talionu, 1 kompanii, gdzie stwierdzisprzedałem własną kro\' I c'alo 'a- '
Na wieniec z lauru uk~uję
. łem, iż 80 proc. wszystkich żołniekim zbrodniarzom..
Z goryczą, w której wyrzut tkwi.
rez.y służących w LegiJ w Viet11amie
Opisem tym pragnąłbym f)strzec
Bo kiedy jeździec zręczny snadnie
było Niemcami.
.młodych Niemców przed
werbunNa grzbiet Pegaza krzepko siadł,
Po 24 godzinach wys,zliśmy na paIdem do Legii Cudzoziemskiej - zatrol i po kilkugodzinnym poszukiw.a
kOliczył swoje makabryczne wspomNie ma uieszczęścia, gdy 10 smag.
niu, natknęliśmy się na jednostki
K~yk:i belllltosu. ba...
,
Vietnamskiej
Armii Wyzwolenia. Vietnam - teren boh!l:tersMoh i W\\'Ycię&kicb zmaga6 uciśnionej Ind- nienia b. Ii:olnierz. Legi~ Cudlwziempl'Zei~żył ~ P-Ollak ·Pr,zesiZili.śimy do ataku i wu:ięUśmy
Ilości kolon!iailnei li ba-rbaRyńskillD imDeria.lizmem fra.nc'llSkim,
~kiej.
sał. wdąz
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rocznicę ś...'e~ci

Mikołaja

Gogola
__

•

A

W piękuym gmachu prz) zbiegu ulic

J"Od Gogola rozpoczął s'ię rosyjski romans i rosyjska powieść, jak od Pu,'Jzkitta zaczęła, s'ię prawdziwie rosyjska poezja, ...
Gogol wnió.'Jl do naszej Uteratury nowe elementy, zrodził
mnóstwo naśladowców i pokazał spolecze1istwu powieść, jaką
być pcm"inna; od Gogola rozpoczyna się nowy okres rosyjskiej
Ziterattt,ry ...".
Powyższe SWWa zru:tlcomitego krytyka rosyjskiego, Bieliń,'3kie
go.. dostatecznie jasno określają pozycję literacką ?,vielkiego pisarza i najwUżkszego satyryka rosyjskiego, Mikolaia Gogola
(-UT. w 1809 z-m. 4. 3. 1852 1'.).
DziB, w dniu rocznicy śmierc'i autora słynnych "Wieczorów na chutorze 'W pobl'iżu Dikanki((, "Tarasa Bulby", "Staroświeckioh z~nLian« i ",Rewizora" pragniemy przypomnieć
nMZ'lJm czytelnikom twótczość Mikola.ia Gogola, zarn:ieszczając
poniżej fragmenty jego 'świetnej powieśoi satyrycznej p. t.
"Pj'zygody Ozyczy7wwa, albo Mart'we dusze".
Mikołaj

Gogol

* • "*

Dmie charaktergstyki
M Gogota p. t. "Martwe dusze")
Rzecz dzieje sie za t.
dawnych .. dobl'ych" czasów. BOohater pOota idole no ło ;daku
widiei, hochsztllpler" i niebieski l)tak, Czym:ykow, przybywa dl) je.dne.go
(Fragmenty z

powieści

'}JW.

:1l gube.rniałnnh

mias·t Rosji carskit'j. N. N. aby zdobyć li olwUcznych 'tlemian potrzebną mu - dla ubkia nowego ~zwindl'll - pewną ilość "martwych dusz". nazwisk Chlo-}lUW pailSlCIlYŻniąllycl1, odnotowan:rcb w ,>pl·

jedZie.

mi woreczek własnej roboty; !l"zadlto
któt'a dama umiałaby tak 2it"ęm;nie
wyszyć.

Ja.k się panu podobało naSze
miasto? - !:oytała IManiłowa, - CZf
mile pan ~ził czas?
_ Bal'dzo .ładne miasto, śliczne
miMto odpowiedział Oz.yczy'kow
_ i czas spędziłem bardeo mile: towarzy5tWo niezmiernie pociągające.

I

c»klu: Ziemia

o panu u prezesa
u Jana Gregoriewicza - rzekł
wreszcie Czyczykow widząc, że nikt
nie decyduje się rotz.poczać rozmowy
- w ubiegły czwartek, Spędziliśmy
tam c.za,g bardzo mile,
- Tak, nie było m1'lie vvt€:dy u
prezesa - odrzekł Sobakiewicz.
- Wapanialy człowiek!
- Kto taki? - rzekł Sobakiewic4
~poglądając.na róg pieca.
- iPrezes!
- No, być może, że to si~ panu
tak wydało: tyle tyil.ko, że mason,
ale dureń, jakiego jeszcze na świe
cle nie bY'lo,
Ctz.yczyko'l\' stropił
się
trochę
tym nieco ostrym określeniem., leCI?

Czyezykow składa wizyty obszarnikom, .,pO'dejnanym"
prze:r. siebie u poS'iad:t.1l'ie "martwych dusz" i 7.i okazji rozmów towarzy·
skich !)rzeprowadzonych ze ,,słodkim" i ugrzecznionym właścIdelem ziem
skim. Maniłowem. oraz gblR'Owatym :zlellWurinem. St.>balaewiczenl, otrzymuje dwie chat"akierystyki carskich luminarzy miasta N. N.
Oble chal'akterystyki są lUistnowskim ;rnrlerciadłem. sa.tyrycznegu ta·
lentu Mikołaja Gogola.

o..-

rlzq dopiero

mamy epidiaslwp, któr.... byłby Mm lJf)mocny w tej robocie, 1Iwmy ludzi chęt.
/lych do tej pracy - ale na przeszkodzi!!
znów stoi brak. środków przewo:rowych.
- A. jakie plany na przyszłość, ob,
dyrektorze?
- Marzeniem moinl jest utworzeni«
dział" przemysłll artystyczno-tkackiep,o,
'/~tóry 10 takim mieście jak Łódź mógłby
spełnić doniosłq rolę, Kto wie, czy ,de
mia:łlly nawet wpływu Tm prodltkcję. 1I.a
oryginalność deseni i wzóróIV ntl3zych
artyloułów llłókiermiczycTt, Drngim mar:::e",iem to rozpoczęcie budowy nowego
gmachu, odpm.vi-adajqcego wymogom. 7li1.
szego coraz bardziej rozwijającego się
Mu%eum.

sądu,

Przebiegły

,

GdafłSl.-iej mieści się

Mówiliśmy

sach .ich właścicieli jako nierLy.iąc;r.

Bardzo szanowni
ludzie...

Je.\! pr't:dpofwlnie - .sł,flrsi rnzycho- zbiory grafiJki el/ropejskiej od Diirera
później - obj",'lIia "prze;- począwszy, Jedne z cenniej,~zych w Et(~
niezbyt jeszcze "dobrze" znane W6ZYst- mie kloś z pers(}{telu,
ropie i muszą one leżeć na regalach, To
'kim mieszkańcom naszego mia.ul łórlzkie
W szatlli &tJol)"k.am 1{'/ucajqcq :; sal S((1110 dotyczy całego $zel'egu wartościo~
Muzeum Sztuki:
młodzież. owych chłopców widzianych wych obrazów.
- Slyszałem a zamiarze z/mdOlt-dnia
Parter J'\IIuzeUln zajęty ,Ies! wyłącznie poprrednio. Uśmiechnięci i pocl,['mięci
przez sztwkę gotyc1CCf· Znajdują się tu TOZllł(}Wlj, Pyla:m. {'o iw się najbardziej nowego gmachu lltIlIzewn? - wtrąciłem.
rzeźby, figury, świątki itp. - wszystko podobalo, _ . Wiadomo, te lo pod Wie(L
- Tak, ale to daleka sprawa, Na razie
wiek XIV-XV, Jestt,o dar Mili. [(ultu_ niem _ odpol/;iada je/len. - A tobie? bmk na to kredytów - odpowiada mój
ry i Szwki dla Mu::;ellrrt łódzkiego.
_ Te figury drewniane-stolarskie _ rozmówca.
Piętro pierwsze i drugie poświęcone rnÓuJ·z powagą drngi, Trzeci zastanawia
- A. jaka jest przeciętna ilość zwie.
jest wylącznie malarstwu. Poc:::ynając od się .dłużej i po ch,t,ili OdPO.łdada: ~hyba l' ~zajqCYCh. i spo.śr.ód ja!kiej publiczlt6śc:i
mistrzów XVI wieku, a kończqc n<i ,tl' sala lIowoczema na trzecim piętrze, Się O7/a rekrutuje?
"
wspólczesnym malarstwie polskim. 1a1:
Dyrektora lI.fuzPll1n, dr Mi.inicha, za- Przeszło 4 tysiclce osób miesięc:mJ~.
w kalejd05kotłie przesu'u;ają się przed staję w gabinecie. Na ~tanowisku dyre- Jest to ilość lO.cio, a nawet 12-to krot
oczyma płó/JIa Matejki, W,'c:::ólkou.skie_ ktora llI'zęduje jliż od liilkll.nastlt lat.
7/ie większa aniżeli przed wojną - tJgo, Faulw, Chelmońshiego, Wyspiańskie_ -- Dorobek Muzewnl' -- mówi dyr Mu_ znajmi{l dr. iUunich.
go, Witkiewicza, Bomańskiej. Kędziers_ nich, ,- 11110 OkUpa1lT rozgrabił wszystko.
Jeśli chodzi o &klad socjalny :rwie..
kiego, RodakowsJtiego, a z młodszych Zaledwie 7 procelIt ek.sl'f)/wtó/V wróciło dzajqcych, jest 011 różnorodny, Cie5zym.y
Cybisu, Eibischa, Pronaszki, Wali.5zews_ do lI1l/zeum drogą rewimld,;a('ji, reszta się bardzo, że garnie się do Muzeum
kiego, Żuławskiego. Grafikę i'cwe:zeiltujl/: zaś ;- dzięki pomocy UrZl:d/t Ljklf'ida~ młodzież robotnicza, garnie sil) bardzo
Skoczylas, Kulisiewic:o, Cieślew.l<i. MrrJ. cyjne/l,o, Wydz. Kl1ltllry i Sztuki, orga- chęt7/ie, stanowiqc większość zwiedzają
żewski, GorYl/ska, Telakowska.
nów służby bezpieczd~twa itd. Zbierało cych. A właśnie lIa młodzieży lIajburdziej
Spotykam pierwszq parę. zWied:::a jl1_ się to z różu}"ch .<lroll i d.Zi5 l111~eum ma Jlam zależy, na niej blldl~.iemy pnecie'Ż
cym LJwie młode uczennice uważnie wcal.~ lwkain) dorobek, Ale to przecież naszq przyszłość,
przyglądają się slymu?/1tU .,Rybaklntu" 1 nie rn,lOystko.
fI1og1i/'~ślII,\ poklłzać o
- Cb do pracy w Muzeum to, OCZ)'.
Wyczółkowskiego, W irmej sali kilku wielI! rórcej
iViesl/>/y. brak miejsca. wikie, jej nie brak. Ostatnio Min, Ku.!.
m.ałych chłopców, maiqc-"ch może po W szcoalptych rumach gmacbu /lie mo- l/lry i SZluh przydzi.eliło pod wrzr.ld
żemy się pomieścić, Posiadamy celllle 11'luzeum łódzkiego Jt/.llzea w Łęczvo)'.
8-10 lat,
SieradZIl. Piotrfwwie. Pabianicach, i To·
maszau'ic Maz, Tylko że środ/w loko.
Z
Ł6dzka
1/Iocji nie mamy, niestety, ż",iJ!ello -.sk<l1'iy się dr.Miillich.
- Chcemy (}rg(l/Ii~OlŁ'(IĆ pro{JugandoH e
ob jazdy po ll1ałycTi ""iastl'c ~ h:a.clr i Ksial'lr
Więckow,~1riego i

- A wieegubernator, :-prawda, jak!.
t.o miły człowiek? - :rJQwiedział Mamlow ".nów trochf;l przY!IDl'lUiy.wszy

oczy
- Bardzo, bm'dw ~anoV\o'[ly OPlow1ek - odpoWiedlzlał Ceyczy!to\v.
zara!ł:. poprawiając się, ciagnął:
- No. a co pan sądzi
polkmaj- Naturalnie. każdy ma jakąś sła
Jest to marzenie nie tylko Dyrektorn,
strze? Jaki to miły eUo'.vle1t, Jlie~ 'bostkę, ale za to gubernator - co
prawdai?
!Za ",'Spaniały człowiek!
al, i całego personelu Muzeum.
- A jak pan /Znalazł nasrzego gu- Gubernator - wspaniały człoLudwik TYrOW~: SaI1y w Głownie
F. M.
bernatora? pOWiedziała Man:lło- Niezmiernie miły i jaki ~ą- wiek!
1Il111l11l••i.i!I:!IJIIHI,il.', IlIl'!Ilillllllll';IM"illllll.r:III~IIIIIIf.JMII'III·;I·••iill'IJ.tlUHIII:,','~.fl:lllłI.,illllllan:,I:.I"I·'I'ł· l:a~1I11~111i1 IPI,iIl~jmllllll'JI~II~,łI,ł'lli~II~111111111In~ill:lJ!llImlllll'I~,1II111jmhlll'ili:l!!IJIff~llh11IJ , .
wa.
dr'Y, jaki o~any! Gru'liś.my u O1flNiepra'\vdnż,
_ Prawda. że to CZCigodny CzKO- go w wista iL ,prokuratorem i pre.ze- Łotr ńaj . k.7-,v l'I §wiecic!
no łódzkich
wi~k:. 1 Jak ,-,rnilmął w Swe obowją'l.~ !lem sądu aż do białego anka. Bar- Jak to. gubernator - łotr? ki" jak on je rozumie! Pow.inniśmy d'l.o, '6ard!l.O <lzanO'Wny c'lJowiekl
rz.ekł Cz~'czyk()w i zupełnie nie móg'ł
życzyć sobie więcej takich lud'Zi.
- :-10, a ja.k-:iegQ jest pan zdania Zl'oeu..'TIiec. jak gubt'Tnator może być
_ Jak on umie tak. wie pan, 0- o żonie policmaj tra? - dodała Ma- łotrem, - Pl'zy;mam lę. że nigdy by
bejść się z karoym, zachować de1i- nHcnva. - Prawda, 7,t'! tQ bard'w ml- to nie przy"zło mi do glowv - ciąg
(fragment scenariusza)
katność w postępowaniu - solid ary la kobieta?
nął, - Pozwoli pan je'zczc zauwazo\vał się Maniłow z uśmiechem i z - O . to jedna e; najbardziej god- żyć. że iego po~tępowanie zupełnie
Film ra,dziecki p. t. "Członek Rządu", jest historią w' ):\niałego, stoję tu 'przed wami - ja, z.wykła
zadowoleniem prawie !Zupełnie pl'ZY nych szacunku kobiet. jakie tylko na to nie \\ ,vg1<lda; przeciwnie. jest. aW<lłł..'łU sp~lecznego, który Wielka. Rewohlcja Paździt;rniJwwa pnyniosla kobieta wiejska", bita preez m~ża. __
mrużył oczy jak kot, którego z lek- znam- odparł Ozyczy1row.
w nim wiele mif'kko '·C!, - Tu orz\'kobiecie radzieckiej, w tym wypadk'lI - żY~ącej w wielowiekowym za- straszona piekłem przez popów" koka podrapano palcem ZOl uszami,
toczył na,vet .lako dowód. sakiew'ki
cofaniu pracującej chłopce rosyjskiej.
bieta do której wróg strzelał. a m:Po
CZ?:l11 n,le o'Pu.szczono prezesa własnoręcznj'e Vo'1i.'S7.ywane i pochwa- Bard'lo uprzejmy i miły człod
l:1
t
ób
B. służąca dwnrska -- ofiara WYZYsku kułal.a - członek kołchozu mo to ;i;yję. Sioję pl"Z d wami i mywiek _ ciągnął daleJ' CZyce,y.kow _ są~ 11. poCZTIJlS .•'za , \v en
pas
lU t"godny W\'1'a'2 twal'zy <1uberna- pnewGdukząca kołchozu i - co za skok. nigdy niemoż.Iiw.' do urzeczy- ślę: po co ja tu 3ip, 'Znalazłam w'sród
wyliczono prawie w'sz;;stidch uf7.qd- tora.
.'
-,,...
wll'.tnlenia ,,. ustl·OJI.l burżuaz~-Jnym - poseł do Rady Państwa - to nie was? Pl-.zecjez tu. w tej oto saE. ui jaki znawca! Nawet nie przy- ników miejskich. ktiirzy okaza.}j się
_ TWcH'Z to lotrO"lJI!ska! _ rzekł
jakl:ii wymyślony obraz filmowy, to !,rawdziwy, a tylko żywcem pr'lenie- chwalane są naj;:;prawiedliw'Sze w
przjllpuszczalem. ;i;e (.ak doskonale W~zyscy bar(lzo 5zal1o\\'n~'1l1i . łudź-! 80hakiewicz. _ Niech pan mll tylko
siony na ekran ol)l'az ż życia lud·zi ra.· d:tieckich,
świecie pt'll'V'.ra!
To trzeba zrozu'
wys!Zywa różne wzon" Pokazywał mi.
da nóż i pu.ści na równa drogę _
Zresztą na.jlepiej nam o t~'rn opowie sama bOhatel'ka filmu. pOosłanka mieć!
..................................................................... m...
zarżnie, Zn grosz zarżnie! On i wiAld,;sa.l1drn S(jl,ołowa.
Żal mi tylko, Że moja młodość ucegubernator - to Gag i Magog,
płynęła przy pracy na cudzych po-'
Sokołowa: .LI. cóż jest osobliwego lach, przy garach wiejskich bogaC'.GY
- Nie, widocznie musi mieć coft z
(Na korytarzu przed salą obrad
pisorzy łódzkich
nimi na pieńlul - pnmyślał Czyczy- Rady
Najwyżseej
ZSRR
dcle- w mym życiu?
i na użeraniu się z mężem, Co tu
kow. - Ot, pcmówię lepiej o polic- gatka do Rady, to"\,, Sokoło,wa, z
(Na sali obrad Rady Najwyższej,) zresztą o tym \vspominaćL" Teraz
lIlajst!"ze: to '7.d::je się jego przy ja-I' zeszytem \\ reku omawill z sekrePrzewodlliczą.c:v: A teraz głosu u- raduję się tylko swoim srzczęśc:em :
ciel
tarzem pOWl;:ltowej organizacji par- dzielam posłance Aleksandrze 80- wierzę, że mOje słówko też może si(;
- Zreszttl co do n.Ulie _ powle-I' tyjnej h'eść p1'7.e~1ówienia, które ma koło"vej.
przydać przy uchwalaniu ustaw
dział - przyznam ŚiE·. iż najbardziej za chwilę WygłOSlC,)
Przecież tu, my w"zyscy . .ie~t<?śmy
(Sokołowa wchodzi na trybun~,)
Do 10 nllm :i~ci(l lofia PetpnO/CtI II.·OŻI! ,!,. "UOZII. rr 1)'111 (·z ...·i" Pe/t'r<owo ze wszystkich podoba mi się policS~kołowa: A więc
oddaliiimy 30
prostymi ludźmi. A dlaczego to 't inSokołltwa: Towarzysze Deleguci!
(Na sali obrad ukae:uje się nagle nych państ.w przyjeżdżają do lUt!! po
wychowuj" si·f II' Hia!cjcerb,.{ 1/0 T ha- procaj., ;,11'0 piell'~l1i,.rbl i S':.H·(t('zkll majster. Charakter jak~ prosty. 0- tys. długu. wybudowaliśmy łaźl'lię z
twarty: w twarzy widać coś szczere· prysznicami...
w
ol·,Jc.zeniu najbliższych swych nauli::ę? Całą ziemią wyd.eptali \vokó)
inie. Na l..:rólko pr::ed p;,.rt!:<;;q '{'(Jiną oruz W'nr~" dww /JOil'if'.Ici .,Sldlll/" JI.'f! go.
Sekretarz~ Tak
wspó-łpracowników Towarzy:sz Sta- Kremla. Widać z tego, że Uli ",,;zYSiśU'i<tlou'q przvbylW U'Tr'" " rod.i1!'! do. mglp" i .. II"r=".~i.·tI Jf"r5::ult'Y" (la' o~ta.r_
- Łajdak! - r'7.ekł z Il.imllą krwia
Sol.olowa: Mamy ."vego agrono- J.in, HW'aganowe oklaskj i el1tuzja- 1<0 mamy spnsób. a w każdejf}u-.
Sobakiewjcz.
·przeda. oszuka i ma. Iwmendal1ia
pielęgltiarkę,,, styczne okrz;rki: zebranych: Niech ży tl'zebie <lamy s~)jie radę! Ja też się
War~z(tlŁ'Y i tlll«j Iwń('zv ginmwJulII. a "i" IlI..w{I/" .~i\· zeH'et: po. !l'ł)jnie)
jesz'cze zje obiad z panem .. Znam ja Kupiliśmy 10 konnych grabiarek, .ie Towarzysz Stalin t... Niech ź)'je nauczyłam od ludu. jak 't.rneba koIlastępnie swclia rtTŻ,·.ZI!.
chać, jak się kochan:la wystrzegać, ..
POII"umi,' ltl1r.<::(lIl'.~f.. i .. pr:;1!2Y/1'I1 Qut.o_ ich wszystkich: samCY łajdaki; cale dwie wagi... s"zkołę dlZiesięcjolatkę ... Wielki Stalin!)
a przede w.szy3tkin1 - l'oeumieć pomiasto
takie:
łajdak na łajdaku je- (urywa zmieSzana),
Wysclo
na
to,
PrzeW(}dlliczący:
Poslanka
Sokoło
Od roku )923 pracuje IQ Pawo/lucie I'lv/ IW io/il/{f/ W JI:rku siow·t, " szpili/III
trzeby ludu. A ld-óż nas wyniÓSł na·
dzie i łajdakiem pogania. WszySCy żeśmy kLllPili i szkołę! Jakże ja mo- wa, pro zę ' mówićl'
te stanowiska?... Kto nam dał moż
Tqw. Opieki m.ld 11 ięŻiLiami. Placę tę nasbNMie - I~.rlt'if'::ionu do obozu ~ judasze. Jeden tam tylko jest po- głam tak nieskładnie na,ptsac?
Sokołowa.: Zaraz... l1:ara2. ..
ność przema.wiania z tej trybuny, je!porządny
cillo\",-jek
prokurator,
Seltreta·rz:
Zbyt
sucho
t.o
wypakontynuuje aż do tok'u 1939, zaimujQC uciei-!a, Whrótce nadchodzi wyzwolenie.
(Stoi zmieSzana na trybunJie, ~u śli nie Parlia. i nasza władza radziec
ale i ten, prawdę mówiąc, świn:la.
dło! SpróbUj bez zeszytu!
dta
zeszytu,
w
któl'ym
zanotowala
W 1945 t. autorka osiedla się IV Ło. . Po tych pochwalnych, chociaż nieSokolGwa: Wybudowaliśroy w na- tr~ć prTlemówlenia. W czasie owa- ka! Czy d()m budujemy, czy wycina
my las i jak żyjemy - toć to jedna
co
!ZWięzłych
biografiach,
Czyceykow
szym
kołchozie chlewy, magazyny. cji, na CZeść Towarzysza Stalina zeJ(łj debiuty nowelistyczne w pismac1l d;:i. gdzi/ł pienvs~y swój powojenny
!połowa dzieła. Drugą zaś połowę od~auważył, że nie warto wspominać o elektrownię... Bez ClesZytU nie mo- szyt 9'..sunął się na rc:iemię. Sokołowa
robili już za nas Lenin i Stalin! Więe
w latach 1918-1920 zwracają Tla autorlcę przekład ("Statek LJerbent" - Krymowa) innych urzędnikach i przypomniał gę!... Denerwuję się, boję się...
nie może go rr..na1eźć. Macha ręką i będlZiemy walczyli za nich i za to Ży.
sobie, te Sobaltiewicz nie lubił się
Sekretarz: To nic!.., Wiesz co? Le- rz.aczyn.a móWić,)
literackieg.o, lł debiut Zamif!SZCZa tV "GlóSie RoE,ozniczym"
.
uwagę świuw
cle, które nam stworzyłi aż do oskt.
o nikim dobrze wyrażać.
piej im o-,poWiedz o swoim życiJU!
Sokołó'Wa: Towarzysze Posłowua! niego tchu w piersiach!!!
książkowy - tłumaczenie "Księgi z Sąn
W roku 1945 ZarUld GłÓU'1ly "Czy tel.

°

Wkrótce

ekranacH

.' ,.

"Członek' Rządu"

Sylwetki

Zofia Pełersowa
I

wyrabia Pe- lIi~" zleca Petersowej liloTgani:OW/lltie

Michele" Axela Munthe -

Nowa placówka kulturalna w

teJ'sou.e.i paważną POZ)'cję [wśród pisarzy i kierlnt'rlictwo inspektoratu klthllTldno.

przekladQI~·cvw. (Książka

osiq~lIęla

ta

7 1oświatowego, który prowadzi. po d:ien

WJdml pr=ed u'ojną i 4 po wojIIie),
Dalsze

prace GlItoriri,

dzisiejszy,

przekł.ady

to

W okresie po'wojennym powstają no_

,..l1arii A"ton;lIY". ,.Gwillzd,. ludxkośd" we!" okupacyj/le "Odwet". WJ'dane przez
i "Magellana" - Zweiga, (Ta ostatnia Księgamię Nuuknwą w Łodzi. i hiążka

I
I

Duch GliT"

I

pozycja

u.każe się

Następne

daniu)

UlW

obecnie u' nowym

przynoszą

1('V_

tllJmac%e'llia

poU'ieici Johna lVuttla "Tere,!(I Etienne"

młodzieżowa

.,Licz)'rzepa -

Zustaje również doTwnofia olbrzymia I ~1~~;!~I~il:~~~I~jl~::
pr(fC~I,
mianowicie - przekład loieIJki.e} I
/J

pou·if!.~ci

Lwa TQłstoja -

i "Wyzwo/I!nie Teres)' Etienlle" 5 tomów l'ok,)}" (4 tomy),
Teportaży podrńirlic:ych

W Qjnę

przeżywa pisarka

biorą(' C"YIl1IY ud::iał

II"

roza (-ym

Ka!za i i/ll/e. "J(siqtTri i Wied;;~'" uTwże sir
1/'

Łodzi

"Wojnl.ł i
lłI

wydarml

(Ol/l

opo~

Jf' IlTSZiitÓe, wiada,; Selllfimml'icw " przekfnrIzi.. Pf'.

I

jej obronie ;ako Il?r.~oU'cj.

kierQlcnik plwklll ralov:n;c""_wlIit,,ruello

PO'Itltll-o pisark"

W czasie ok~lpacji PetersQwa dO=1łuje l!'ie'c u'spólcze,mq

tlW IW
(1

t/'llrSZltll'i" fJo

nieltSw!OIl.PII Iyl/l!

lic:mych pl'ześlGdowaii, Tropiona prze.. i pr:ygolawllje pr:tek!tJ(1 fJoU'ie,'ci literw
gesta.po posługuje M.ę 5 nazwiskami i 14 lei au~!l'jac1dfJi - Marii Frischall. W PO']
razy zmien.ia 1IŃ.ejsCll zmnies~kania. M-ti: wieści. tej polMzany jest rnecTtulli::l1I

pisa~ki. ~staie $4ka~~

śmierć

p'óWstawani(J. hitlerY:IInu,
•
tli w'fz'elnu'SS#~:as h;tlerotłJC); ~...,
~ Scltabowslri'
rt4

.

~~IJ, l W":~:k~Gg~. ~~h:te:i . ~~~rst:ię
amacbu urzy UJl. Gdan-&kiej

I"Ó~

o.twaroi~

Btblioteki Im.
nowym" wspa.nfab'w
Koueruika

w

A oto. trqmCillt s;di. w które~ znajduje się !rogato Z&OPMr,zona -i'iłel
JIia, czasoU'ism.

,

. Nr 63

B IIRorco

•
I

sztandarami pokoju

pod

,,,,1'I!'In'111 ' IIftU'IIIUI UI " 1,1\1 1 • • l II"

r I . 'l llt • • I I ' 1, ' - ' 1 ' "

ł

• II • I l ' I I t ll .!1

postępu

1 ~1 1h!~1 l ł~rt.l '!!fH~I'II'I1'lI'!'" inlE!II/łIII'I!I!fłI1114111'ł'IJlllflt!!liIiti!!iIMł ' !IIiiI)iłii!!!'

Uczcimy godnie Dzień Kobiet
Obchodzony 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet stał
się po ostatniej wojnie dni em potężnych maniIestacji na
rzecz pokoju, dniem skupienia wszystkich sił dla wykonania
planów produkcyjnych, dni cm walki o ooz'wój socjalistycznego stylu pracy.
'

D la.

15&biety polskiej minęły
bezpowrotnie ponure czasy
j::Hzma sanacyjnego i hitlerowskiej
okupacji. Stanęla ona na wszystkich polach Ido twórczej pl"acy nad
odbudową i rozbudową sWej ludowej Ojczyzny.
Tego roku obchodzimy 8 Marca

na progu Planu

Sześcioletniego.

wspólnej, wi.elkiej walki o pokój.
W dniu 5 marca - wyjeżdża z Lodzi lOOO przodownic społecznych
do naszych s;óstr-kobiet wiejskich,
którym zawiozą 20 tysięcy książek.

Ok. 100 kobiet, które swą pracą
zawodcwą li społeczną wyróżnią
się w akcji zobowiązań g-marcowych, drogą awansu społecznego

cbejmie wyższe stanowiska.
Wszystkie podejmowane przez nas
Do wspani ałego, zbiorowego wy
zobow i ązania produkcyjne, daj ą
n:kojmię zwycięskiego wykonania
Planu w pierwszym kwartale.
Wielki entuzjazm , jaki cechuje
!las w tej pracy wskazuje, że Jwbiety robotniczej Łodzi zTozumiały, czym będz i e ella losów naszego
kraju i dla dzi eła wzmocnienia si]
Krysł.yna Maślanek
pochodzi ze
Obozu PDkoju zwycięskie, przed- wili Molendy w woj. kieleckim. Do
term Inowe wykonanie Planu Sze- I_odzi przybyła w grudniu 1949 1'.
Obecnie l.lczy się w · szko-le motorniściolctnif'go.
czych przy ?IZK. Pat1'Ząc na jej mlo
J~IŻ ponad 20 tys. kobiet podj~ clą twal'Z. trudno nam po prostu ulo lwnl,retne zobowiązan~a °podnie wierzyć, że mamy przed sobą matkę
dwó ch synów w wieku 8 i 7 ~at.
sięnia :ilośl,j i jakości produkcji,
IV przerwie mięJzy wykładami 0około 1800 - prządek i tkaczek szko
li swe współtowarzyszki pracy, pow iada nam o swym doty~hczaso
poświ<)cając godzinę
dzielillie w \\:im życiu:
- Lata okupacji przebyłam w mej
czas-:e między 1 lutego br. i 8 ma,r
ca. WieJe (vsięcy lwbiet zglosił'o l:oJzinnej wsi. Poniewt-tż hitlerowcy
się
do pełnienia 7flszczytnych często urządzali u lias aresztowania,
IV okolicznych Jasach byli partyzanWart Pok~ju. - Tworzą się wzo ci. Ja bylam łączniczką. i sanitari11sz
rowe brygady sprzedawczYll im. ką. Brat walczył i zginął w party8 Marca w sklepach PSS. Powsta zantce. Męża mojego zamordowali fa
ją nowe setki kół gospodyń do- 5 zy~ci w Oświęcimiu.
mowych, składające się z kobiet
Po wojnie pozostałam z małymi
nic pracujących zawodowo. 1-70 <'ziećmi, zarabiając na życie robót.przodown;c społecznych prowadzi
kami ręcznymi. W końcu ubiegłego
cod~h~·". agita('j!: • w dj);n:raćh~
skłaniając
kobiety . nie pracujące roku pl'zyjecl1alam do Łodzi. ZatrzY
do wstąpienia w szeregi Ligi, do ma lam się u siostry, mieszkającej

Na wszystkich uroczystościach i
akademiach jakie w tych dniach
Produkcja zegarków w ZwIązku Radzieckim powiększa się stale. Na zdJę
z0rganizują kobiety robotniczej Ło
ciu: P. Krasnowa - szef ekipy w fabryce przemysIu miejscowego w Modzi, zestawią one swe dotychczaskwie - kontroluje produkcję
sowe <lsiągnięcia, ustalą zadania
dalszej pracy o utrwalenie pokoju, o wzmocnieni.e sił postępu i
socjalizmu, prześlą gorące proletariackie pozdrowienie . prz{)dują
cym kobietom radzieckim i wszyst
kim kobietom postępowYm, skuw szeregach kobiet walczących
pionym pod sztandarem Swiato1
wej Demokratycznej Federacji Ro
Praca przy domu jest jednym z naj mężowie niechętnie patrzą Da swe żo
biet, we wspólnym szeregu z całą mniej wdzięcznych zajęć kobieC)rch. I'y, gdy zajmują się pracą spoŁeczną
Nie m ol tutaj możliwości awansu spo- i zło§jiwym uśmiechem witają mał
postępową ludzkością·
łeczneqoo
na jJ-różno byloby oczeki- żonk,!, pO 'wracającą z zebrania. 'W y Helena Kędrak
wać wyróżnienia, co tak bardzo do- daje mi się, że to jest noslawa snokier. Wydz. Kobiecego KŁ PZPI} daje sil i ochoty do dalszej pr,iJcy.
ba, uważającego żonę za swą wlaKobieta,
pochłonięta
wyt«czuie snoś:: i wlasności ,te.j z~zdrośnie s!t:ze
spra,nmi clomowymi, nie idzie na- ~rącego .. Na szczęscJe. J~dnak męzo:,:
przód ~ a więc cora się, nie ksz tałci takich Jest coraz. mmeJ. .v~Jęksllosc
się, nie ma kontaktu z życiem, które bOWiem r07.unue, ze zona, ,lesI!. na,~e~
bez niej i obok niej posuwa się na- me' pracuJe zawodowo, musI mlec
możliwości kształcenia się, pogłębią
przód. .
niil swej wiedzy i świadomości spoŁodzi
Dlatego tysiące kobiet łódzkich z lecznej oraz politycznej, co pozwoli
jącymi jeszcze tu i ówdzie przesąda zadowo!eniem przyjęło fakt zorgani- jej wychować dzieci na pożytecznych
mi, że kobiety swą pracą nie mogą zowania Kół Gospody:li Domm\oych, obywateli.
dorównać meźczvznOll1. Zdobywają w których kobie ty nie pracujące zaW dniu Swięta Kobiet wyrażamy
wodowo. a zajmujące się wyłącznie [ladziejQ, że licz~a rozsądnych, postę
nowe zawod~r., .wYkonując je z rów- domem, bedą mogły znaleźć nie tylko powych mężów będzie się zwiększać
nym powodzeniem, a często doklad- odpoczvnek po wyczerpującej pracy stale i że w przyszłości niedRlekiej
llle,] i sprawniej. niż mężczyźni.
domowej ale również i rozrywkę kul- wszystkie żony pracowników staną w.
Pierwszy tramwaj w Łodzi, pl'owa turaln ą i wysłuchać interesu j ącej po- ;7 ~"e w' cb Kół GospodyI1. Domowych
gadank,i, odbywać kursy zawodowe I) r7 \ [..fe
dzony przez kobletę-motol'l1lczego w _ jeżeli tylko okażą chęć uczestniMaria Pecowa
Dniu święta Kobiet, będzie tego wi czenia w nich.
czł. Koła Terenowego LK
docznym dowodemo
.
Zdarza się jednak często, że nasi
GospodYl1 Domowych

silku ku uczczeniu Międzynarodo
wego DnIa Kobiet zachęC'a nas
przykład kobiet radzieckich.
Mają one już za sobą dorobek,
który pozwolił im obalić kapHalistyczne teol'y;;{i o niższości kobie
tv. Kob ielv radzieckie są dziś
,;'zorem 'dla" kobiet krajów demokracji ludowej i natchnleniem dla
walczących kobiet w krajach kapitalistycznego ucisku.
W dnhl 8 l\1:arca serca kobiet ca
lego świata, b i ć będą jednym ryk
mem, rytmem wspólnej walki o
pokój światowy, o zapewnienie
szczęśliwej przyszłości swym rodzinom i dzieciom.
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Honorowe Warty Pokoju

I

Kobiety z PllPP Nr 1 czynią przygotowania do uroczystego dnia
Co chv.rila wpada ktoś do rady żadnych braków - zapev."'Iliają nas chorągiewki i wizerunki działaczek
Jeden ze stołów zajmu- low. tow. Wasilewska l Wieczorek. międzynarodowego ruchu kobieceje tutaj Liga Kobiet. Białe arkusze
•
••
go. Wszystkie robotnice ubiorą si~
papieru pokrywają si~ szybko kreślo
Ogromne sale proQukcyjne od- odświętnie.
nylTli o 'w 'pośpiechu na7.'Wiskatni. To działu .J przybiorą za kilka dni odo'
'ro' będzie torma zewnętrzna ob~
POl1.czoszarki z oddziału I PZZPP święt~ wyg~ąd. Na ścianach u- ch~du Mif)dzyn aJ;od9:w e go pUią r~9
·Nt. 1 ~łM;1.ają -~wój udział -w Bono- mieszczone zostaną portrety dostoj- bi~t. A nad wszystkim g6rowaĘ bę
o dzie jedno postanowienie: "W te
Ob. Krystyna Maslanek przybyła do rowych Wartach Pokoju.
oików państwa na tle czerwonych dni - więcej, lepiej i oszczędniej".
Łodzi ze wsi Mołendy. Obecnie u~
Na czym będzie polegać pełnIenie wstęg. Na maszynach pojawią się I
M. K.
się
w szkole dla motorniczych
tych wart - zdają. ,obie doskonale
w Łodzi
spra'wę
wszystkie robotnice.
W
w TU5zynie-Lesie i zaczęłam szukać dniach 6, 7 i 8 marca, stanąwszy
pracy.
przy lśniących czystością maszyW Urzędzie Zatrudnienia spytano nach, uzyskają większą produkcję
Wzorowa przodownica pracy wy wiązuie ~:ę
mnie, c.zy chciałabym pracować jako
i
w
lepszym
gatUl'lku
niż zazwyczaj.
ze ~ wvch zadań
;';:'mduktorka.
Zgodziłam się chęt
r:;ie. Na -egzaminie trzeba było napI Tow. NapieraIska, która pracuje w
świadczenie fachowe wysunęło
ją
s,:,ć raport na dowolny. te.mat i ja na ,łączarni, melduje nam swe zobowią I
na stanowisko majstra cerowalni w
pisałam o wypadl~u, J~kl zaobsenvo I zanie. W ciągu trzech dni 'wykolla
1 oddziale I PZZPP Nr. 1.
wałam w tramwaJll, kIedy to motor
nirzemu "amarzła zwrotnica.
6 tuzm6w ponczoch WIęceJ, mi zwy
Cicha i spokojna, cieszy s·ję szezl!
kle, co da 13,2 procent ponad plan.
t'ą sympatią oraz szacunkiem swych
- Już wtedy - wtrąca do rozmowy kiel'ownij, 2 zajezdni, tow. Piotr 30 kobiet, idąc w jej ślady, powzięło.
,towarzyszek pracy. Nigdy nie podno
Tutak - z\vl'óciliśrny trwagę, że ten podobne zobowiązanie.
I
si głosu, nigdy się nie unosi, lecz
raport jest napisany, tak, jakby
W
l'
rt
lnie
b d I
mimo
to jest stanowcza l potrafi za
go pisał motorniczy, a nie zwykła pa
cerowa ru wa ę pe
ę 'lo i
wsze przeprowadzić to, co uważa za
84 kobiety. Każda z nich wyceruje 1
I sażerka.
słuszne. Wówczas, gdy objęła fun-Tak - cią.gnie dalej ob. Maśla.- po 2 turJny pończoch więcej. TOW.'
nek - kiedy miał się u nas zacząć Szymdoska
za! zadziwiła wszyst-I
kcję majstra w c-erowalni, produkkurs dla kobiet-motorniczych, zgłosi kich swym zobowiązaniem. Posta- I
eja bardzo kulała. Brak było dyscy
łam si~ i ja. Przyjęto nl1;ie. i o,hecnie nowiła bowiem wycerować 10 tuzi- .
pliny pracy, wytwarzano dużo brauczę SIę. Muszę przyznac, ze Jestem
..
o.
.
.
ków. Tow. Lambrych swym wpły
tu otoczona troskliwą opieką przez nów WięceJ, I1lZ zwykle, oSłągaJąc I
koleżanki j, kolegów pracy,
a prze- 18 proc. ponad normę. Tow. J6zefa,
wem, przez przekonywanie, ciel'pliw5zy s:kim (cho~ ojestem beZI?alo-IKUbalska z przeglądalni podniesie ;
1 we tłumaczenie
dokonała tego, ze
t~Jną) pI.zez po.dsta,~ową. ~rga.ll1za- o 25 proc. v,rykonanie swej bazy a'\v cerowalni ustały prawie zupełnie
CJę partYJną, ktora ll1tel'esuJe SIę na
spóźniania i opuszczania dni pracy.
szą pracą i pomaga nam.
. kordoweJ.
Dzięki temo., że tow. Lambrych st"a
- I tak - kOllczy z uśmiechem
Prawie wszystkie szwaczki zwal'
-: przek~nałan~ się,. że l'óv,nież. i ko tylU szeregiem stanęly do uczczema
Tow. Helena Lambrych pracuje 1e czuwa nad produkcją, ilość brablC? mo ze ~ObIC dac ~-adę - me go Dnia 8 Marca. Każd~ z nich podnieków maleje z każdym dniem.
l'zeJ od męzczyzny, ze w naszy:ll
od 14 roku życia w przemyśle POl'!Ta. wzorowa przodo\'Vtlica pracy
ustroju jest praca i nauka dla kaide sie o 4 proc. swą dotychczasową czosznic1':Ym. Nic więc dzivmego, że
go, kto tego pragnie.
produkcję.
teraz, kiedy liczy już 40 lat, zna dos bierze zarazem czynny udział w ży
zakładowej.
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.

po raz drugi
I
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I

d;.

I

.

«.
* *
My zaś będzi.emy- tak uwaZn.ie konale każdą maszynę i cały pro- ciu spolecznym i partyjnym, będąc
K.obiety w 1\1ZK zel'lvaly li: POklltu zszywać pot'lcz,ochy, żeby nie zrobić ces produkcyjny. Jej rozległe do- członkiem egzekutywy podstawo- - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-;-________________ wej organizacji oraz wiceprzewodniczącą koła fabrycznego Ligi Kobiet.

budolłlnictU/ie

/Kobiety

ódzkie

przedsiębiorstwa

Zagadnienie szkolenia i zatrudnienia kobiet w zawodach budowlanych,
traktowane było dotychczas po maco
szemu, zwłaszcza prze:/: kierowniclwa
aódzkiLh przeclsi~biorstw budowlanvch. Kobietom na budowach obrzvdzano, jak. to się mówi - życie. Kierowano je niejednokrotnie w sposób
zlośliwy
do najtrudniejszych Tobót ,

Junaczki SP
uczczq Dzień Kobiet
Junaczki

" Służby

Polsce"

przy

PZPW Nr 36 z okazji

Międzynarodo
wego Dnia Kobiet zobowiązały się
w'ziąć pod stałą opiekę Dom Kajek i

Nieuleczalnie Chorych przy ul. Kątnej
wiosenna w paski, 10 a. Uporządktlją one również teren
fabryczny przy oddziale I zakładów.
l'lenldej wełenki (BO-ki), kretonu, skośnie ułożone w górnej części su\V dniu B marca. U1-ząclzą one wspól
lub jedwabiu. Nakładane kleS'1.enie kni. Kie~.eni'! kry te_
nie z ,.sP" uroczystą akademi.ę, połą
czoną z występami artystycznymi.
dla kobiet raczej SZCZUpłych.
1. Skromna sukienka do p,:,acy z

2. Sukienka

"
pOWJnnv

ułatwI"c'

I"m opanowanie zawodu
r

jak np. do kopania fundamentów lub I i szkolenia kobiet w zawodach budopracy na wysokicoh piętr~ch, To wlanych. Szczegółowa instrukCja Miwszystko sprawJło, ze obecrue zaled- nisterstwa Budownictwa będzie stawie 618. kobiet. pr.acuj~ na budo,wac.h nowiła linię wytyczną w tej dziedziw ŁodZI. Prawle ze me ma kobl~t '" nie. 20 procent zatrudnionych na bu~awodac~ bu?ow:lanych .na odcm~u dowach muszą stanowić kobiety, kto'~nstalacJl, ome.w:- e1ę k.obl~t. pracuJe, rym kierownictwo budowy witmo zaJako wmdZlarkl l zbrOJarkI.
pewni'~ odpowiednie warunki pracy,
Dotychczas kursy dla kobiet-bud o- a przede wszystkim kwatery dla kowIarek prowadziło na odpowlednim biet spoza terenu Łodzi. Pierwszy
poziomie jedynie PPB. Inne pr:z:edsię- krok w tym kierunku uczyniło już
biorstwa budowlane, chociaż miały PPB, które uruchomiło hotel dla 300
możli,,·ości
uruchomienia 'wiąkszej kobiet. Za przykładem PPB powinny
·ilości takich kursów sprawą tą nie jak. najrychlej
pójść również . inne
zainteresowały się .",'e właściwy spo- przedsiębiorstwa budowlane
W nasób.
szym mieście.
W tym tygodniu 1; inicjatywy WySzybkimi krokami zbliża się Międziału Kobiecego KŁ PZPR
odbyła dzynarodowy Dzień Kobiet -- dziel'l.
się w Urzędzie Zahudnienia specja}- solidarfioścf kobiet pracujących całe
na konferep.cja, poświęcona ","Jaśnie go świata w walce o pokój. Kobiety
sprawie zapewnienia kobietom pracy polskie
idąc za przykładęm kobiet
w zawodach budowlanych. W toku \adzieckich, zdobywają nowe z.:!wody,
dyskusji omówiono dotychczasowe wykazują, że chcą i umieją oracować
błędy i braki w zakresie zatrudnienia nie gorzej od meżczyzn.

w dniu 8 marca tow. Lambrych
ma otrzymać drugi z kolei, a słusznie zasłużony" awans. Z pe\vnoś
cią na nowym stanowisku będzie
równie dobl'ze \,"ywiązywać się ze
swrch zadan.
M. K.

W PlPB Nr 5
zakończono kurs krojU i' szycia
w tych dniach zak0l1czony został
w PZPB Nr 5 kurs kroju i szycia, zor·
ganizowany staraniem Koła LK przy
naszych zakładach. Kilkadziesiąt kobiet - członkit't Ligi ukończyło ten
kurs, który umożliwi im obecnie prak
tykę w nowym zawodzie.
M. N.
.1 II! Il. li,' ,'I,Il"iIIIIIlI,i1,I II!IHIHlilt:'I"l, 1:1 11lilII 1.!lflllil1111111'11111111.11.1:111'1111
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WAZNlEJSZE TELEFON!
- Straż 'Pożarna
11' ..... Urząd BeZ!>. Publiczno
12 - "Głos Radomszczański"
12 - R. S. W.•,Prasa'·
13 - Powiat. Komenda M.O.
35 - Komitet Powiat. PZPR
51 - Miejski Komisariat MO.
91' - Starostwo Powiatowe
Ił

27 -

163

Szpital Powiatowy

Pogotowie Ratunkowe
PCK.

KINA:
Kino ,~Wolność" wyświetla film
produkcji polskiej ipt. "Czarci
żleb". Początki seansów w sobotę
15, 17. 19. Poranki w nl. edzielę
9.30 i 11.30.

Adres Redakcji i Administraeji

••Głosu

Radomszczańskiego"

Radomsko. ul. Reymonta Nr 39

*

:Adminjgtracja - tel. Nr 12,
czynna codziennie od godz 9 do 1.6.

NAGROD;Y .

dla

Z~gadnienia hodwl~-

e

praco~~ó1r
leśnych

Pracovrnicy i robotnicy leSni z poradQlDszczań·skiego zalrminienJ
przy wyrąMe drzewa, jak równie;'
przy produkcji żywicy osiągnęli w u·
biegłym okresie swojej pracy dosko
nałe wyniki. W związku z tym, wśróC:
pracowników leśnych :wzazielone 'Zosienie poziomu całej hodowli. W tym stały liczne nagrody pieniężne. Ponad
wypadku na rejon, ldóry będzie po- to pracownicy ci otrzymali również
siadał wysokowart~ściowy
materiał szereg wartościowych nagród w pohodowlany przewiduje się gminy~ N.a- sfaci przedmiot@w użytkowych.
dziechowice, Radomsko, GidIe, KonaMiędzy innymi Władysław Krawry, Brzeźnlca, Gosławice, Dobroszyce. czyk z nadlesnictwa Radomsko zatruW roku bieżącym zwrócona będzie dniony przy wyciąganiu żywicy z
również uwaga na wychów gęsi w drzew
przeznaczonych na wycięcie,
gminach i gromadach położonych nad otrzymał jako nagrodę ktutkę futrzarzekami Wartą, Pilicą i Widawką.
ną. Ob. Krawczyk w pracy ' swojej oPełna realizacja
zadań hodowla- siągał wysoki procent wykonania n-&l"
nych
powiatu
radomszczańskiego my,
wyrażający się cJ'frą 1'83 proprzyczyni się do podniesienia wydaj- cent. Cellllą nagrodę w postad toweności j jakości produkcji rolnillzej na ru otrzymał Józef Kosior, znadleśnic
naszym terenie.
twa Mahlszyn.
wia-tu

powiatu ..adolD~zczańskiego w roku 1950

I

W Polsce. Ludowej rolnil;.two, jako
jedna z podstawowych dzieClzin wytwórCZości narodowei, objętA została
również planowaniem. W okresie planu 3-letniego wyrazem tego planowania była między innymi akcja kontraktacyjna i początkowe etapy prac
rejonizacyjnych w zakresie produkcji
roślinnej i hodowlanej. W roku 1950,
w pierwszym roku realizacji Planu'
6-letniego, planu budowy socjalizmu
w naszym kraju, elementy gospodarki
planowej w rolnictwie zosŁały w znacznym stopniu wzmocnione.
Jedną ]l ważnych dziedzin rolnictwa jest produkcja hodowlana. W za
kresie hodowli powiat radomszcza.ński ma bardzo wiele do zdziałania.
Wpływał na to pnede wszys\!k.im rakt,
że powiat nasz znajduje się w rejonie
okręgów przemysłowych, w związku
z czym wzrastaią ogromne wymagania
aprowizacyjne, którym rolnictwo tlaszego powiatu musi sprostać.
Powiat radomszczańs!d w ogólnym
planie rejonizacji przewidziany został na rozwinięcie hodowli bydła fa

Leczenie

sy nizinnej czarno-białej. Warunki i
kierunki produkcji wyodrębniają się
na terenie powiatu radomszczańskie
go w trzech rejonach. Pierwszy rejon
srodkowy i drugi rejon południowo
wschodni obejmujący gminy Radomsko, Dmenin. Gosławice, Koniecpol,
Kruszyna, Konary, posiada bydło śre
duie, przeciętnie dobrze umięśnione
i ma względnie korzystne warunki ty
wieniowe. Z uwagi na intensywność
gospodarstw i poziom kultury rolnej,
zwiększenie pogłowia w tych rejo'
nach jest wskazane i celowe. Szczególną troską w planach hodowlanych
otoczony być musi rejon trzeci, który
posiada · bydło raczej sła.bsze. Ogółem
według planów hodowlanych pogło
wie bydła w roku t<JSO wzrośnie o 5
procent. \Vzrosnąć musi również w~
dajność mleka z obecnie ~rzec.iętnel
ilości 1100 litrów do 1650 htrów.
Wynik ten niewątpliwie osiągniemy
wtedy, gdy wszystkie dotychczas sto
sowane metody hodowlane oparte
zwłaszcza na 'bazie współzawod~i~
ctwa . pJ"acy pomiędzy gromadzkImi

ldro~owiskowe

ra..,ach .. he;;

grupami hodowców, będą w całej peł
ni rozwinięte.
.
Bojowe zadanie powiatu radomszczańskiego za rok 1950 "więcej
mleka" - będzie w oparci\1 o gospodarkę planową - zrealizowane.
Jeśli chodzi o hodowlę koni, w po
wiecie radomszczańskim zasadniczo
występ\1je 1 typ, mianowicie konia
lżejszego uszlachetnionego. Celem hodowli będzie wyhodowanie konia
wszechstronnie użytkowego, W związ
ku z tym rozbudowana zostanie ilość
stacji kopulacyjnych. Podobne zagadnienia będą również uwzględnione
na odcinku hodowli trzody chlewnej
i hodowli owiec. .
Jednym z najważniejszych zagadnień produkcji zwierzęcej w powiecie
radomszczańskim jest produkcja dro
biu. 'iJl związku z powyższym rozbudowana zostanie bardzo poważnie
hodowla kur. Podniesienie pogłowia
drobiu p.czewiduje się w pier.wszym
półroczu 1950 r. o 87 procent. Przeciętna nośnoś{- kur musi WZ1'IlSDl)C również bardzo znacznie.
Osiągni~cie wszystkich tych zadań
produkcyjnych będzie możliwe wówczas. jeśli do hodowli drobiu przystą
pi się w sposób planowy i racJon.alny.
\Vanmkiem wykonania planu będzie
zorganizowanie specjalnych zakładów
wylęgowych kurcząt, następnie przeprowadzenie dokładnej selel{cii w
Ohel'11i~
posiadanym materiale hodowlanym. Podstawą wykonania planu
musi być i będzie napewno współza
wodnictwo między grupami hodowców drobiu . między poszczególnymi
gospodarstwami hodowlan'l'mi dostarczającymi wartościowych jaj wylęgo
wych. Ważnym czynnikiem wykonania planu będzie również wprowadze
nie rejonizacji, umożliwiającej podnie

Zarząd

Nowy

ZMP

przy hucie szkla ),Edw8,rd' W«
I

Przed kilkoma dniami przy hude drabniać na, rzeczy nie zawsze s~ją·
"Edwardów" odbyły się wybo- ce w ścisłym związku z działalnością
ry nowego zarz.ądu koła ZMP. Na ze- całej organizacji, a mianowicie. ną
braniu ZMP-owcy w sposób krytycz- niei~totl!le rozgrywki personalne, co
ny oceniali dotychczasowa działal· niestety, mial o miejsce.
ność zarządu i całego koła. Braki i
Na zebraniu, na którvt!l obecni byniedociągnięcia w pracy
kołQ ZMP li przedstawiciele Zarządu POV\liatobyły Jak -stwie idzono - najczę- wego ZMP kol. kol.: Wójcik, Stępniów
ściej wynikiem niewłaści""ego podej- na i Kawkówua wybrany zostal u-owy
ścia do zadał1. jakie realizowa~ ma zarząd ZMP. Przewodniczącym zarzą·
młodzież pracująca , a winę ponosi tu du obrany został kol. Stolarczyk. Nazarów-no zarząd, jak i członkowie ko- leży ŻywIĆ nadzieję, że obecnie praca
ła. Praca wychowawcza prowadzana ZMP przy hucie "Edwardów"
przy·
przez ZMP - podkreślali to dysku- bierze właściwe i jak najbardziej kotand - nie może się tylko ograrn.- rzystne formy działania aa,IóWlIlo od·
czać do organizowania kursów szko- nośnie zarządu jak i całej OIganiza[eniowych i ideolorficznych. musi ona cji. Wyrazem zachodzących już zmian
jednocześnie wyrabiać w młodzieży jest praca dokonana pFZez nowy zanowy, socjalistyczny stosunek do pra rząd ZMP od razu na walnym zebra,ey. I to jes.t jednym z naczelnych za- niu. Uporządkowane Z05tały mianowi
dań stojących przed ZMP. Nie można. cie wreszcie akta koła, ZMP przy hu·
więc pracy swojej i wysiłków raz- cie "Edwarddw".
szkła

Termin - wczasy lecznicze.• nie I tydzień wypoczynku, spędzony cze, przeciwpylicowe, przeCIWzawsze jest całkowicie zrozumia już w miejscu z,vyk!!'go :.amiesz ołowicze i przeciwgośecowe),
kania.
przyznawane również w okresie
ły i wywołuje wiele nieporozu'
Kiedy zatem moina ". Jrz)1 urlopu. Ubezpieczeni nie ponomień. Ustalmy więc przede stać wczasy lecznic:e'? ?tacow- szą jednak żadnych wydatków,
wszystkim, źe wczasy lecznic::e, nicy umysłowi mogą je odby- związanych z pobytem w uzdro
to wrlop spędzony w uzdrowis- wać jedynie w ramach przysłu' wisku podczas tego typu wcznku, podczas którego pracownik gującego im ustaWQWO 4-tygod sów i pokrywają jedynie koszt
niowego urlopu, :l:aś pracowni- dojazdu i taksy klimatycznej.
Ak'
Przeprowadza leczenie zdr ojo- cy fizyczni Vi ramach 2 ty go ci 'cJa wczasów leczniczych
wiskowe o charakterze zapoble niowljgo urlopu. Pracownicy fi~ rozpoczęta w 1948 r. rozwija się
gawczym i leczniczym.
zyczni spędzają wczasy leczni- z każdym rokiem i jest cora;:
Ponieważ leczenie ambulatorYj' cze w okresie swe~o 2 tygodn:o bardziej ceniona przez świat pra
Od dawnych czasów Polacy z gi około 25 gr, lub kroczki tj. wcy obliczają, 2:e dając 5 kg. ~
S zamiłowaniem hodowali ryby. Mi dwuletnie rybki wagi około 200- czasem w stawach o dobrym plan
ne na koszt Ubezpieczalni pod- wego rocznego ur opu t aryf owe cy, a C.R.Z.Z. wr a z z Z .U ••
O, zaŚ -::
dodatkowy tydzień dążą do nadania .1' eJ' coraz bar- mo gorszych warunków klimaty- 150 gramów. W pierwszym wy- ktonie nawet 4 kg łubinu, otrzy~
czas wczasów leczniczych musi g r::ebyrwaJ' a. w uzdrow-isku na dziej masowego charakteru. l cznyc,
h t'J. zlmrueJszego
. ..
kl'ima·,
tu p dk
d
. d .
ru
a u, d'
aJąc o powIe me wa n m.lmy l kg przyrostu karpia.
być racjonalnie stosowane, aby P
k
k b' .
'd
a w związku z tym krótszego 0- ki, otrzymujemy rybę lekką, 'w.agi Jest to wydajność tak wielka, że
dało pozytywne wyniki, instytu koszt i na p<>dstawie zaśwladcze ta' w tO -u lezącym przewl u- kresu żerowania ryb, osiągaliśmy 500 - 600 gramów, a w drugim nazwano karpia ••wodną świnią".
cje ubezpieczeń społecznych u- nia Ubezpieczalni, pt"~y czym za je się skierowanie ponad 30,000 zawsze lepsze rezultaty od in- rybę 800 - 1000 gr, rybę droższą
Stawy dobrze prowadzone j
znały, że 2-tygodniowy okres le- ten tydzień przysługuje im zasi osób na wczasy lecznicze.
nych.
tzw. eksportową. Narybku wpusz podkarmiane mogą da.ć znacznie
Poniewai zdarzają się wypad
Po wOJnk:! wydajność r b z na- czarny tyle, aby staw mógł go wy więcej kilogramów ryb z ha. luczenia, po kiórym bezpośrednio lek sanatoryjny.
.
'
d
.
t
Należy
rozróżniać
pojęcie
ki,
że
ubezpieczeni,
przebywa.
l
·?
szyc:h
padła znttcznie,żywić,
a to jest uzależnione od stra wodnego niż to się obecnie
następuje powrot o pracy Jes
l ' d leczenia cy w mieJ~">' ,voś::.iach UZdi" ,vis'l dzieki stawów
•
• •
"wcta y ' etznicze' o
,jednak systemat. cznemu z~znoscl stawu i od pOdkarm1,'a- dziej e. Znam gospodarstwa gdzie
nie wystarczający, Wobec tego
k
b'
.
hl
D
ł
st
kt
sanatoryjnego, -tóre u ezpIecze kówych na wczasach 2 tygod- zagospodarowywan.iu
sta.'l\Tó~
a.. o ;ma" ego awu, np.. ~l"y osiągnięto 400 kg. karpia z ha.
ubezpieczeni
skierowani
na ni otrzymują niezaleinie
od niowych, pobierają na koszt dźwiga się stopmowo . w gor~ ~ ~oze dac 1;)~ k~r:yb~ w pazdz~er
Stawy niespuszczane nazywawczasy lecznicze przez Komisję wczasów i uprawnień udo poł
,.
b-' - k
k obecnie duże stawy tJ powyz"J ruku bez podka._ .:;llarua wpusz"za my jeziorkami. Ich produkcja ry·
Lekarsko- Społeczną przy Ubez
v..' asny . rozne za legl la':. 'lha produkuja 70'-80 kg ka;. my 180 - 200 szt kroczków o bna jest dużo mniejsza; może. wy
pieczalni przebywają w 1.:zdro· wych, w wypadkach wymagają- ~:nele. 1lllneraln.e, wodol€cz~ct~o IIO
pia z 1 ha średllie o powierzchni przeciętnej wadze np. 200 gra- nosić przeciętnie 30 - 40 kg z ha
wisku 2 tygodnie na koszt Fun cych tego rodzaju kuracji. Oso Itp: I następD1e po powrocIe. :;ą ! fi-lO ha ~d 100-120 kg., a małe mów co wyniesie 40 kg r:v.by.
W wyjątkowych wypadkach oduszu
Wczasów
Pracowni- by skierowane na leczenie sana- daJ<! ~wrotu. tych
kosztm"v, poniżej 5 ha od 12.0 ~ 150 kg z Jest to duży nakład, _ toteż gdy siąga się lepsze rezultaty.
toryjne mogą być uznane za UbezpIeczalnia pr::ypo1l11l1a,. ze hektar'
. kroczki są drogie, dużo taniej wy
Mamy wiele stawów nie zary.
d.
niesie narybek, którego czasem
czych przy c.R.Z.Z., zaś koszty niezdoJne do pracy na okres te- za zabi~i te, jąko pobierane
3-go tygodnia pobytu pokrywa
l
..
d b
Ub
Stavvy małe,' produkują więcej,
k
bionych
po wsiach naszego wo·
go eczenia 1 me ponoszą za - ez zgb y
ezpiec:alni, tego ryb niż duże. gdyż karpie ~eruj~ l 10 g. wystarczy. Naturalnie,
jewództwa,
nie dających żadnych
właściwa Ubezpieczalnia. Bez· nych kosztów, związanych z po r- 4zaju wydatków zwracać U'i;! głównie przy brzegach, gdzie naJ że na jesieni ~trz)~mamy x:uuejgospodarczych
korzyści, a doskopłatne leczenie i zabiegi podczas dróżą do sanatorium i 4- tygo.d- będzie_ Do bezpłatnych zabie- więcej znajdują "planktonu". T~k szą rybę, ale w~ę~eJ sztuk. .
całego okresu wczasów leczn;- niowym pobytem w uzdrOWlS- gów mają prawo jedynie ubez· nazywamy fachowo drobną rosKarp znakom~c~e wyzyskUje 'pa nale nadających się na prowad:;.:c
czych zapewnia Ubezpieczalnia, ku.
pieczeni, . którzy skierowani zo- linność, wraz z żyjątkami wod- szę wo~ą. Jesh. go podkarm1a~ nie hodowli ryb. Nalezy pOlny,
która ponadto w niektórych
Na nieco odmiennych ::asa-' stali na 3 tygodn'o '
C" sv nymi, które są najlepszym
po- my łU?lne~, ~ozeh1y ';ltrzymac ślec o ich
zagospodarowaniu
'k' l
l
l
l VI.e. w . ~a . karnlem dla karpiego rodu. Im znaczme WlęceJ ryb na Jednostce
· 1
wypa dk ach u d Zle a pracowllI o aac.l uregu ~wane są wc.zasy ,e: eczmcze przez KomlsJę Lekar·
przestrzeni; mianowlcle dwa, a gdyż lekceważenie tych możliwo
wi zwolnienia od pracy na 4-ty cZlllcze speCjalne (p.rzeclwgruzh ska-Społeczną.
B.K. żyźniejsza 7.iemia na dnie stawu, nawet trzykrotnie więceJ' niż bez ści jest poważnym marnotraw·
tym więcej planktonu! a zatem
korzystniejsze warunki ~la ho~o: sztucznego podkarmiania. Facho- stwem.
wE. Zyzność ziemi zalezy od Jej
Plqną zobowiązania
gatunku i od położen~a sta~,.
który może przyjmowac wody la
łowe. l ub też żyzne ścieki podwórzowe. I to, prócz wielkości stawu wpływa na jego . wydajn?ść.
Zasadpiczym jednak warunkIem
KAżDYM
wysokiej produktywności stawu
jest jego pielęgnacja, a ~ięc wyNakładem Spółdzielni Wydawniczej
kaszanie traw, spuszczame wody,
Do potężnej fali W'spółza wodnictw<J długofalowego, za· ! Są.. to mianowicie pracownit~ oranie lub drapaczowanie dna,
inicio~"anego przez rębacza tow. Markiewkę,
przyłączają
o{k:llziału
druciarni
(maszyny nawożenie wapnem w ilości 5
się wciąż nowe fabryki j instytucje.
Wielokrotne) - OSiński z po- kwintali na ha i ewentualnie suUkaże się ID marcu 1950 roku wspaniale
mocnikiem Nowickim oraz Wac perfosfatem 1,5 kwintala na ha.
wydane arcydzieło literatury polskiej
Jeśli mO'Na o wojewócfz twie lódzl\im, to rzecz jasna zola\1' PoteraJski i Jan Kowalil\.
W stawach, w celach dochodobowiązania długofalowe po deimowane są w na jWiększej
Pracownicy ci przystąpili ze swo wych produkujemy jedynie karilości przez pracowników przemysłu \vłókienniczeg-o, który odgrywa tu dominującą mIę. Nie znaczy to jednak. ze im zespołem do współza wodnic pie wobec zbyt powolnego pt'~Y"
tylko włókniarz,e Zlfozumie li i podjęli inic jatywę współza twa 6-miesięc7.n{!go i postanówi ~stu na wadze innych gatunkow
.
.
~"
·ł-·--·'W
~
\11--"
wodnictwa długofa,Iowego. O tym, że tak nie jest świadczą 11 wykonać 123 procent normy r~b. Jednak fachowcy wpuszcza,. . :)
.
.
do lipca zamiast wykonywa - ją do wody 20 proceIl;.t innych
zobowiąziani~
pracowni ków i innych brani.
nveh
dotychczas
114
procent.
ryb
jak
karasi,
pstr~g~w.
tęCZ?Pierwsz'e zobowiąz'ania długofalowe w przemyśle meta
UJ opra«:oUJaniu grafiCZD!JDl
Pracownicy oddzialu wlqrątkar wych, linów etc. ChOCl~Z me daJą
lowym podjęli robotnicy r,a dOffiszczańscy, zatmd'njeni w
TADEUSZA
GRONOWSKIB~O
ni, Stanisław Sik, Anna ' Ja'siń- one równie szybkiego Jak u kartamte jsz.e i "Metalurg-U".
.
ska; Helena Kno,p i Helena Ja- pia przyrostu, to je,~ak ~ch. obe406 stron drukn ID formacie 2łX33 cm • 12 dztesłęcło
rec:bl przystąpili do takiego sa- CDOŚĆ hamuje rozWoj gro~neJ .cho
blU'IDnych plansz ID formacie 48X33 cm - 290 rg8unkÓ1D
mego współzawodnictwa, jak roby rybiej, tzw. pOSOCZl1lcy, mabarwnych UJ tekście
zespót Or.;ińskieg-o.
czej dżumy karpiej.
Papier bezdrzeuJOY - Druk offsetowl1 - Oprama cało.
Oba z€spoly odipowiad'a ją na
Normalna, pełna hodowla .p?płócienna, wielobarwna obwoluta
•
apel
robotników
"
Metalurgii"
lega
na
produkowaniu
młodzlezy
uspra~nla pracę
Ritteea, Wójcika, Bielasińskiego j wpuszczeniu jej do .st~wó~,
Aby umożliwIć Jakn'ljszel" ~zym kręgom czytelników
Ostatnie zebranie Rady Uspraw- że przyniesie pożądane rezultaty, a i Kowalika, którzy pierwsi sta- gdzie od kwietnia do pazdzlern~
nabycie tego wlljątkowegn wl1dawnictwa
.,iel'l i Zarządu Klt:bu Racjoualizato- przede wszystkim przyczynl się do u- nęli do współzilwodnictwa .:f'ługo ka wyrasta na rybę kO~1sumcYJ.
Spółdzielnio Wydawnicza ..Rsiązka j Wiedzo" ogłasza
rów przy F'lbryce Mebli Gięlych Nr 2 sprawni enia pracy, podniesienia Jej falowego w tym zakładzie pra- ną od 800 -- 100 r gramow WagI.,.
PRZEDPŁATĘ
przyniosło szereg wniosków raC]onali wydajności iiakości.
cy. a tym B3!TIy:n zainicjo\\'ali
Na czym hodowla polega? Maktóra trwaC: będzie do 31 marca 1950 f.
zatorsJdch,
przedstawionych przez
W zakresie pełnego wykorzyst:o".nia ie w zaldadach metalowych na jąc staw, kupujemi w hodowlach
cena egzemplarza wraz z przesyłką pocztowa wynosI 'IV przed.
płacie zł 990.- płatn~cb Jednorazowo lUb "
trzecb ratacb
narybek tj. jednoroczne rybki wa.
członków załogi. Wnioski te w znacz odpadów drewna,
slosunkowo dość szego województwa.
wpłacanych w termlnaeb dowolnyCb do dllJa 31 marca 1850 ł.

Skarby
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leżą

w na zych stawae
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dluqolalowe

Robotnicy

radomszczańskiej

»Metalurgii«

zainicjowali współzawodnictwo w zakładach metolowych
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Załoga Fabryki

Mebli

Giętych
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wniósł

CZVTAJCIE

z tych odpadów produkoGŁOS'.
Modele te zostały już przesłane
całkowicie na obróbkę mechaniczną do Rady Usprawnień. Ponadto
ł
tych łączeń. W chwili obecnej tego Otoliński w pracy .swojej zastosował
rodzaju sposób produkcji jest w sta- nowy nóż tnąc:y; prą produk<:Ji nóg -----------~.-----------------projekt, aby przy d.zie

łączeniu obręczy krzesłowych przejść .wać.

d!.Ul.D

można

~.!.óll . i nal~~ sll0dziewll.ć si~...... ~~łowyc~

Ob'j rozpowaeoh'nicljaia N

.

T

-~

Nr 2

nynl: stopniu przyczynią się do uspra.. licznych, robotnik maszynowy ob. • ............................... _ ........................................................
~. j
wnienia pracy tutejszych zakładów. Leon Otólinski zaprojektował mode- _'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Między innymi majster stolarski ob. le krzesełek dZitlcinnych, które bę·
Jan Kubicki

~

• ........._

......n ••• n_n.~........IIłQ1IJI..III...._IIII1III._.........' ____

J

Cena zł 990.- za egzemplarz Jest ecDą tylko dla subskryben.
tów. którzy wpłaca pełną aale2Do8b cio dnIa 31.3.J950 F. Celll
dneta w sprz<:>dazy będzie znaczole wyższa. Wysylka zapla.
eonyeh" przedpłaCie ~gsamplarzy rozpnezole sIę l kwietnia
11150 f . . . kllle.!nośeł z#loSileil. N31dact ukate się w plęllla par.
tlacb, z którycb plerw~'Ze dwie przezDaczone będa WYląeznle
dla odblotc6w w przedpłacie. Do CftSQ dostarczeola "szJSł
!dch zamówioDym " przedpłacie epemptaIQ ~ DIe
będlde " sprzedały,
ZgloszenJa na przedpłatę aalety klerowa6 de SP. W~
otKfIłąika ·' Wiedza" Warszawa.. al. Smo1D:& . . . . . . aekOWa

w

o

P. &.

o.

In 1-1I1Z1

....

Nr 63

ZE S P ORTU

progu letniego ezonu

Co

pisała

prasa łódzka 4 marca 1930 r.

PROF. WEIGL

ODKRYŁ SZCZEP-IONX~

PRZECIW TYFUSOWI
PLAMISTEl\ru

jest ciężko rannych - kilku lżej.
Policjanci otrzymali . również szereg ran, zadanych kamieniami.
Pod ",riecrzór do Sanoka wkroczyły oddziały wojskm.\'e.

Profe$or Weigl dokonał donlosłe
O odkrycia mianowicie. spreDEMONSTRACYJNE OSTATKI
ltarowal szczepionkę przeCiw ty:fuW PA.B!ANICACH
.
~owi !plamistemu. Doniosłe' odkry. Wcrwraj wieczorem
w ostatni.
cle polskiego uC7.0nego było p~ed
miotem
specjalnego
posied!lenia dzień karna waru, gdy ulice PabiaPolskiej Akademii Umiej~tności w nic przepełnione były "przc'b;ieraIlcami" i maskami - komuniści rozKrakowie.
wiesili na dnltach tramwajowych
kilka czerwonych sztandarów 'I n,oKRWAWE DEMONSTRACJE
pi:;ami wrogimi dla ianacji.
W SANOlU)
W Sanoku doszło w dniu wczo- O 10 TYSIĘCY BEZROBOTNYCH
rajszym do demonstracji głodo
WIĘCEJ
\-vych. Mianowicie Hum zredukowaLiczba bezrobotnych w Polsce (za
nych robotników rt fabryki Zieleniewskiego - ruszył pTIl-ed magi- rejestrowanych) wzrosła w uble~trat. Policja oddała do tłumu sal- głym tygodniu o 9.868 o'sób I "'3'110
. \\'Y karabinowe. Trzech robotników siła og6łem 268.545 osób.

11.55 (L) S:,gna! - cllwilu muzyki.
U,04 DZIENKIK POLl'D_ TlOWY.
1~,25 PRZERWA. 13,25 (J'~) Chwilll
muzyki. l3,80 Program dnia. 1~),%
Audycja szkolna dla klas 10 -- 11.
14,00 Przegląd kult.ura lny. 14,10 Na.i
ciek. aud. przyszł. tygodnia. 14,15
rŁ) Komunikaty, 14,~O (L) Muzyka
kameralna kompozytorów rooy.is.kich.
1.4,55 Andrzej Klon - KWG1!·tet ~I11J"/'
kowy .'1' 3. 1ii,15 Ludowe pieśni ('ze'
skie. 15,30 Audyeja dla tiwietlic dzie·
cięcych.
]6,UO DZm:-\~IK POPO:r.UD1\IOWY. 16.'W (L) Aktualno
ści lódzkie. 16.25 (ŁI ,,"l \\ cdrowld
po świetlicach robotniczych". 1t),GO
(Ł)
IMoJ'mator kulturalny. .17.'J0
"Przy ~obocie po robocie". ] 8.00 "Z:
krajll i ze świat.a". 18.1G Konccrt.
P.<\ŃSTWOWY TEATR NOWY
18.40 ,,'\'szechnica Radillwu" kurs II
(Daszyńskiego 3~, tel. 181 -:44)
O godz. 19,15 "Brygada szlifierza - w,'klad z c)rklu: ,.Podstawy eko-:
nomii". 1[1,00 Audycja dla wsi. 19,151
Karhana".
Koncert. ~0.00 DZJEN. 'lK wn.:-'
Znizki ważne.
CZOR~Y. 20,40 Skrzy-nka muzyczna.,
21,00 Koncert. 21,40 Powie~ć rudioTEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
wa o Adamie ~ljckiewiczu. 22,00 (L) I
LUTNIA"
,Łódzki pr'Lemysł wielkokapilalisty(ul. piotrkowska 243)
Sobota, dnia 4, 3, o godz. 19,15 czny", 22.15 No,,'Y nun1cr "Kuinicy". 22.20 Koncel"t
1'0zrywkowY'1
"Królowa przedmicścia".
Transm. z Pragi II, 2:~,00 OSTA'r'
PAŃSTWOWY
NIE WJADO;\1.OśCI, ~3,10 Program
TEATR LALEK "ARLEKIN"
na jutro. 23,15 l\1uz)'ka taneczna.
(Piotrkowska 152, t el. 258-99)
24.00 Zakol1czenie audycji i Hymn.
Sobota., dnia 4. 3. o godz, 17,15
widowisko pt. "Złota rybka".
TEATR "OSA"
Kasa czynna od .godz. 10.
(Ttaugutta ], tel. 272-70)
PAŃSTWOWY TEATR żY D OWSKI
O godz. 19,30 "Romans z wodewllu" z T. 'Vesoło\'vskim.
(Łódź, Jaracza 2)
4 marca o godz. 19.80 premiera.
PAŃSTWOWY TEATR LALEK
Trzy jednoaktówki Szolem Alej.,PJNOKIO"
chema ,.J aknehuz", ;,Ojlelll Habo",
(Łódź. Nawroi 27, tel. H5-74)
,;:"'ienszn" w reż. Idy Kamiń;:.kiej.
Dziś teatr nieczynny.
l'AŃST \\- O W Y

TEATR POWSZECHi'lY
(ul. Obrońców Stalingradu 2J,
leI. 150·36).
Od dnia 4 marca codziennie o godz.
10,15 "NIEMCY" Leona Krucz.kowskiego z Karojem Adwentowiezem w
roli prof. Sonnenbrucha.
Kasa czynna od godz 10 do 13 i
od 16. W poniedziałki teatr nieczynnr·
PAŃSTWOWY TEATR
im. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
D1:iś, o godz. 18,15 sztuka Leona
Kruczkowskiego pt. "Odwety" w
drugiej wersji..

-KI I

ADRIA - dla młodziezy (Stalina 1)
"Czarodziej sadów" godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Narutowi.cza 20)
. Ziemia Woła"
godz. 17, 19, 21
BAJKA (F'
. k ' k 31)
lanCISZ ~z:!t a , "
"Serenada w Dollllle Słon ca
godz 16 18 'JO
...

r'

I

'-,

.

GDY NIA (Daszynsklęgo 2) - ,'pro.gram aktualnośr'i krajowych i )la-

granicznych Nr 10" - godz. 11, 12,
~3, 16,
~8, 19, 20, 21 "
REL p:,e~lOnow 2) dla mło dzlezy
"Posclg - godz. 16, 18, 20
:.\fUZA (Pabianicka 178)
.,Dubrowski" - godz. 18, 20
POLO.KIA (Piotrkowska 67)
,.Torpedowiec Nieugięty",
go.dz. 15, .17, 19, 21
P RZEDWIO Ś:\fUJ (Żeromskiego 76)
"Konstanty Zasłonow"
godz. ] 6, 18, 20
ROBOTNIK (Kilińskiego 187)
"Pustelnia Pannellska" - I set'ia
g-odz. 16, 18, 20

l?,

.,,..

n~ku! -

Masz

a.

Sekretarz generalny Z,S, ' "Włokniarz" tow. Leszewski mówi 'nam o akcji
wyborczej do nowych zarzqdów kół klubów włókienniczych w Łodzi
·I o p Ia nac h na naj.bl'Izszq
·
'. ł OSC
"
Ill.ilionów 420
tysi.ęcy złotyc h , .."
przysz
sprzęcie specjalnym w ~u:nie 5 ~iliorrów. Dla pomocy ad111ll1lstracYJnej
kienniczych, 1lajliczniejszych w Łowyborcza, czy możemy
m ieć obecnie nadzieję na większe ich
j \;aktywnienie i objęde ich zasięgiem
. toraz to nowych kadr pracowników
pl'zemysłu włókienn'iczego.? To bylo
piel"w~ze pyt~nie, jakie zadali~my na
,zem\1 rozmowcy.
1
DO
S r ORT l'
PRZY (, I.~ GX [ĘTO
::>10 W) (' li .\1 t,ODYCH L.CDZ.I
_ Akcja wyborcza _ mówi po
krótkim nall1y~le tow. Legzewski wPFowadzila do zal'z;~dów nowych
ludzi, wielu młodyeh clziataczy, któ
Irzy winni wnieść dużo zapału do pra
ey, pomy&lów i inicjatywy. ~ie we
w~z)lstkich jec!na1;- kolach.
się
już odbyły. W 6 kolach Komi;;je \Yy
jak już ,lono.,iliśmy, borcze n:(' wy\\'iązal~' ~ię ze swych
w gmachu Central- obowiazków no i ... ::.el;nania nie odb:;
nej Racly Związków Zawodowych w ly . ię: W il1l; za to jlono~zą l'ó,rnież
Warszawie odbyła 5i~ 2·dniow3 od- i czlonkoy;;e lych kół. Dla h'ch ma
l'l'awa sekretarzy zrzeszeń ~portu ruderów chcem'y zwołać .. \\'śp6ine zebranie. na któJ:ym nie dokonamy \YY
zwi!!z1cowego, na której międ7.y in- bonl władz. ale 7.apoznamy zcbranymi omawiana b~'ła akcja \\'ybol'c7.G1 nych z najwain:ej.,/'ymi zdobyczami
w związkowyeh kołach
klubach sportu zwią;r,kowego, ;r, jego c~ll1mi i
sporŁo,,,ych. Co ta akcja przyniosła zadaniami. l\loże wskazuj,}c na dobro
dziejstwa wyplywaj:!ce z racjonalne
r.aszym łódzkim kołol1\ i klubom go uprawiania kult,lry fizycznej za'
~portowJ'm najlepiej może nas po chęeim~1 ich wre~zcie do odbycia ze
informować sekt'etal'z generalny je- brall wyborczych w najbliż 'zych ter
unego z llajwi~l('zych naszych zne' minacll. Xa tym samym żebraniu wy
szell
sportowych,
a mianowicie różnimy dyploli1<l.mi kilku zasłużo·
nych dzialaczy i aktywniejszych
.,\YłÓkniarzn" tow. Leszewski. czlonków naszYt'h kół sp01·towych.
Xie łat·,.,.o bylo nam w~'l'\Vuć godzin
kę czasu
z rozkładu pracowitego :.\'lE WS ZĘDZIE J E DXA K NO\\'E
7.A R Z.~ DY DOBRZE PR A('l"J .~
dnia iow. Les7.ew&kiego, ale Wl'e~z·
_
Jeżeli chodzi o pracę nowyc.h
cie udało nam ~ię przeprowadzić z
"
h 1 '1 ' ki b'
nim rozmowę na ten cipknwy temat. zarząaow naSllYC hO l • U OW 5",01'
towych - ciąlrnie dalej nasz rozCO KONKRE'l'~\n!:r.o PHZYNIOSł,A mówca - to. z przykrością lnus.zę
KA~I AKCJA WYBORCZA?
stwierdzić, że nie w8zę<17.ie ona rozA wi~c, Co n,~wego wprowadzila wija ,iQ tak, jak byśmy sobie życzy
do życia naszych kół i klllbów wló- li. Smutnym tego objawem jest choć
'dzi, akcja

I

Onegdaj·

•

Dzisie jsze lDlprezy...

rzekł Insur. ' - Ka'walt>l'zy:,kl mirucc,Y, dzielni Alligurczy-

cy, grenadierzy trzydziestego ósmego pułku ;rwą się do boju. W na·
szym trzydziestym ósmym pułku są lekkie i ciężkie armaty i obsłu
,ga bombardierów do nich. Moi artylerzyści posłali mnie do ciebie,
Bócht-chanie ... Dlaczego czekasz tak 1iługo, aż "feringowie" zdą
żą zebrać siły za swoimi wzgórzami i pójdą szturmem na warOV,lnię? Daj rozkaz, każ swoim żołnierzom uderzyć na wojsko nieprzy·
j;;ciela ~ odpędzić je daleko od murów Delhi ... Caly kraj, wszystkie
m:asta Indii podtrzymają wojska powstańców!
Bacht-chan patrzył niezadowolony na In.sura.
Dlaczego pułk i,
które przysięgały na \\-ierność szachowi
mają wyjść poza mury i osłabić miasto? - odrzekl Bacht·chan. \,i'ielki szach mówi: 'ważniejsze, niż wszystko inne, jest obrona tronu. Jeśli zachwieje się tron dclhic;'!, to kto z innych miast Indii go
podtrzyma?
Na tym Bacht·chan :z;akończył rozmowę z Jnsurem.
- Nie spodziewajcie sie czef!oś dobrelZo od Bachadur-szacha _

U'p R ~Yfl'~'ep~~~

SPO R r l N LESTO" AHZl S7.0:'l: ~~
Bardzo szerokie plany zakresbh
~obie na ten rok nu~i wlókni,n·ze.
Osiem obozów kondycyjnych czeka
ich zawodników, uczęszczająC)'ch ~y
stematycznie na treningi, wyróżniaj ą
cych się swoim karnym zachowlIr
niem, biorących aktywny ud1:iał VI
zyciu kulturalnym klubu no i oczy..
",-iście osiągających dobre wynilkf
sportowe.
Trzy
parki
sportowe (":;Jzew Aleja Unii i przy ulicy Kilińskiego, przyp. redakcji) już '\V
tym sezonie przygarną. nie tylko zrze
~zonych w klubach czy kołach sprJ'r
towych miłośni·ków kultury fi.zycznej i sportu, ale również W~z)'stkieh
niestowarzrszonych am~torow sp~
tu , nie maJących do tej pory mozh...
wości wyż~'ci a się na prawdziwym
boisku,
KAżD Y I\IIESZKANIEC ł, ODZ I
BEDZIE M ó GŁ SP RóBOWAC
SWYCH ZD OLNOśCI
.
SPORTOVfYCH
- Parki będą czynne w cią.gu ca
lego sezonu letniego -:- mówi. nR'SZ
rozmówca. - ZatrLldmmy w mch S
instruktorów i zaopat.1'Zymy je w
fprzęt dostępny dla każdego. WSZ~·~
cy więc będą się mogli w tym sezo
nie nie tylko pogimn a stykować na
świeżym powietrzu, czy też ]logr~
w piłkę, lub porzucać dyskiem, ~le
również nauczyć się nawet pływama.
Piękne
perspektywy
stawiają
pl'zed naszym wychowaniem fizyez..
nym i sportem nasi włókniarze.
Pi,~kne i dobrze ]lrzeU1yślt~~:)

l .. B A W E L::>IA "

PI'zed nami leżą protokóły z ZKS
.. 'Nidzew" i "Bawehlyt'. Dobrze one
swiaclczą' o pracy w tych klubach.
Staranna ich !'zata zewnętr'Lna., dokładne dane mówią nam wieję, a
.;eszcze więcej mówi nam to, że o·
bvdwn były nadeslane ;\' terminie
dia nich ·pl:lewidzian~r!11. Brawo ,."'i
azew" i "Bawełna".
- O ile w łJodzi akcja ,vyborcz:i
wykazała dość liczne niedociągnięcia
_ mówi dalej tow. Leszew&ki - o
tyle w o!,l'ęgu łódzkim jak na· przy
kład w Zgierzu, . Pabianicach i nawet w 'roma.sZ(,Wle wvpadla zado'h'a
la jaco. Oddziar.' te 'w oZhaczonym
<;~a·sie nade;tl'al}' p'l'otok6ły i już dzi~
1l10g1~ się wykazać pe\ynymi nowymi
o~iągnięciami.

S f'HZĘT'V BĘDZIE DOść
W obliczu lbliżającego się sezo-nu
letniego 'Vi' rozmowie l tow. Les.ze·;v
"kim nie mogli§my p<>minąć sprawy

Podziękowanie

-

ron iewiczównie. Malinowskiej, Sobczakównle, Cie·
mieniewskieJ,
Nikodemskiemu,
oraz ich trenero.wi ob. MaJch rza ·
kowi, jak również AntonowJczowI, któr y na lek koatletycznych
zimowych mistrzo stw acl~ Polski
p okonał Stawczyka Zrzesz'cnie
Spor1owe "Włókniarz " składa za
po śr e dni ctwem "Glosu" serdec;lne pod zięko w anie za godne reprezentowa nie barw zrzeszenia j
jedno cześni e życzy ' Im. aby dal-

P

l

I

w twierdzy, nR.czel·

Wł~ ó~ ::-n A ~ZE

sprzętu.

I

~\l

me-.

przewidziane w)'datld Idu~owe
500 tysili'cy zł. Osobny budzet ma~Y
przeznaczony jeszcze na .d.robne m·
westycje. \Y~'1105i on 4 BulIOny z1.

Jak pod tym ~ględem
wygląda o.rganizacja pomocy Zrze1Uenia
Kalendarzyk imprez sportowych na WyŁw. 67, godz. 18·ta: Społem Kolo \Vłókniarz dla kół i klubów włókien
sobotę wygląda nastqpująco:
87 - Urząd Wojewódzki, godz. 18.30: niczych 11& terenie Łodzi? - pytamy
Zawody l1:apa§nicle: godz. 16·ta po· Tcchnozb')'t - Nd1.!Cz:\,·de!e ... Q godz. naszeg,o I:P'.;lllÓWqlj.
.,
C'zątek indywidualnych mistrzostw o G-cj w sali Ogniska - mistrzostwa
J 'a
am sprzęt dla kół !<pOl'tokręgu łódzkiego z udziałem 30 zawod . tk6ł średnich w ~iatkę i.'kcsza.
wychprzezllaczaJ.lIY lla ten rok po-ników w sali przy ul. Pogonowski~go
Konkuren cja z eń ska : e godz. IQ, kainą. sumę 3 mi1i()l16w 855 tysięcy
8~..
Urząd Wojew6dzki Społem .Koło 87. złotych mówi nam tow. LeszewPilka ręczna: w sal! prą \11. Pół·
\V sali przy ul. Pogonowskiego 82 s.ki.·- Na instrukt.or6w przeznaczanocnej.3ti o godz. 17 trwać będąlCJd godz. 19 ~dbywa.ć się będą mecze my 1 milion 80 tysięcy złotych, na
eliminacje finałowe siatkówki kół koszykówki o następującym progu.' opJacenie ~al w okresie zllnow)'n1 360
sportowych.
roie: PZPW Nr 36 - Spoh'm Kolo 8a, tysięcy złotych, na 3 trenerów eta'
Konkurencja męska: godz. 17·ta PZPB Ruda - Filmowiec, Solidar. tO"7ch 700 tysięcy złotycll.
P!vfT koło 90 :- C;:pntrala Tekstvlna'l' ność - Centrala TekstyJnd, PMT Ko·
- Dla klubów sportowych, IJ0U10C
godz. 1730: Glmn. Gumowe - PZM lo 90 ---; I Gimn. PZPW.
nasza w samym sprzęcie zasadni ·
Zaw'ody pl vwackie: na pływalni czym, zamyka ć się będzie w sumie 5
Kurs dl i.1 ędzió ll '
Ogniska () gCJdz. 10 i 17 rozpoczynają
się indywidualne mistrzostwa Okręgu

Podaje się do wiadomości, że ostateczny termin zgłoszenia wytyRO;\[A - (Rzgowska 84) powanych kandydatów na kurs pod
,.Lekkomyślna ~iostra"
stawowy sędziów strzelniclwa spoI'
godz. 16, 18. 20
towego wywaczony został ostateczREKORD (Rzgowska 2) ,.Chłopiec nie na dzidl 8 marca br.
z przedmieścia" dla młod7.. godz.]6
Zarządy
Stowarzyszeń i . Klubów
,.Cyrk" -=-- god::: 1~, 20 )
Sportowych winny we własnym za
STYLOWY (KIlmsklego 1:...3)
kresie dopilnować aby zgłoszenia te
"Rajnis" _ godz. 18, 20
nadeslane zostały w terminie.
ś~"IT (B tu k' R
k 2)
.,
a c l yne
Od kandy'clatów na kurs wyma"As v..-ywiadu" dla mlodz. godz. 16 gane jest:
,.Sumienie" - godz. 18, 20
L ukończenie
szkoły podstawo ...
TĘCZA (Piotrkowska 108)
wej.
500 ccm"
'2. ukończona obowiązkowa srużg.odz. 16,30, 18,30, 20,30
ba wojskowa.
TATRY (Sienkiewicza 40)
3. zaawansowanie w strzelnictwie
"Konfrontacja"- godz. 16, 18, 20 sportowym.
WISŁA (Daszyńskiego 1)
4. nieskazitelność sportowa.
"Pustelnia Parmeńska" - II seria. Kurs rozpocznie się w dniu 14'
godz. 15, 17, 19, 21
marca br. o godz. 18' w lokalu świe
\YLóKNIARZ (Próchnika 16)
llicy Centrum Wy~zkolenię Sani tar
"Awantura na wsi"
\lego przy ul. Żeligo\\'skiego 4.
godz. 16,80, 18.30, 20,30
Pis<"lnne zgloszenin absolwentów
WOLNOśĆ (Napiórkowskiego 1G).
na kurs nGld5dać należy pod adre"Pu5telnia Panneńska" II Eel."ia.
sem sek,etarialu Qkrcgu Lódź, ul
godz. 16, 18, 20
22 Lipca Nr. 24. m. 12, tel. od god7
ZACIIĘ:TA (Zg-ierska 26)
116 - :W - lG3-47 i od gódz. 9 - 15
"Czarci Żleb" - godz. 16, 18, 20 t - 234-10 \\'. 29.
'

dwadZieścia pięć ty<ięcy żołnit-·rzy

~łabszym klubom przeznaczamy
mę 600 tysiQcy złotych,
a na

nie wszystk-.ie kola i kluby
nam protokóły z odbytych
ZE.'bJ·uń . Do tych OPiei!. załych klubów
nale7.ą Ł K S Wl ókninr z i
" Wełn a ' ·
(ł~ód ź), a z Kół sportowych nie na-desłało protokółów ;li 8. (I)
- . ~ie nauesłanie, v; oznaczonym
tel'1l11nle sprawozdan z odb~.. tych ze
brań wybor~zy('h przez te kola i kin
by opóinilo nam zatwierdzenie pl'eli
mlnarza i rozdzielenie funduszów na
potrzeby tych kół i klubów, przypra
wiło więc nas o poważne ~traty matel'ialne J10 i daje zle świadectwo o
pracy no.wych z a rządów tych klubów
i kół.
- Jasne. że nasz stosunek do tych
kluhów i kół będzie inny. niż' 10
lych, które protokół~' z o.dbytych, zebrali w)l~orczych nadesłał y nam w
termini e - mówi nasz rozmówca . Odczują one to przede wszystkim
na wla~nej ~l,órze, choćby przez to,
że nie otrzymają na razie sprzętu.
któr~' mamy dla nich przeznaczony.
BHA WO ,.WI DZE " '"

"l

strzelectwa sportowego

'W"

,'·.be"r:!

by to, że
nadesłały

szą
p rzy kłildn ą
p racą
młodszy m kolegom
i

świ ecili

poprawili
jeszcze swe dotychczasowe wyniki.
.
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Konkurs .rysunkowy

Lódzkieqo,
Or ,"'1I L64zkl.,o Komitet .. l Woje ·
w oW2kle,o Ko mite t u Poukłaj Zje·
d.DOe2CII . J Puf!! Rollotnicze,

a. d
JtOLKGWM

"Głosu" ·

pl. "Zwierzyniec Zbója Sama"

GI.O,

Zaąadka

a, ule,

Nr 9

IIl!:DAKCYJJII'B.

T. l,,! II D 7'1

Redaktor Da crelny
r ed . .... e :"'.I"e.o
odpowJ"d:tla ln y
Dzi ał partyjny
w eWII.
Zastępca
~ lcr e tat:1t

'1',14
UI-13
:tl H ;
:54-lS
lł

DI<lal lI:oreapolHl el1t Ó'W rol>ct~
Iliczyeh 1 chł opsldch oraz

,H.

red all:t or'Ó'W
hfk łe~·
Dyc h
11'-C
D u al mutae1t
2U-2t
Dzial mJe jslt1 l 1IPOt'W...,.
stł-21
weWD. • I 11

n-pa ł
D ział
Dzia ł

ekOllOll\IC1lIQ'

n 1-11

1a b r YeDlY

211-U
154--11

ro~

wewa. •

JledaJtc l. nocn~
,
Kelp.".1.

1'12- 11

Łódt .

I'1o trko ...... k.,..
MI. 121-22
Admlnlatracja
JIiO-ł2
Odal OClollzeń : t.ó4!. !'totr.kowIrk a 14, tel. 111-58 1 11'-75
A.4r.

"."dAWca RSW " Prasa"

a.d.:

r~ 64t,

m ·eI.

PlOlJ lI:IIWaka M,

pI ętro .

I

DnaIt. 2:akl. G r af. RSW ;.PtUa"
ł.44i, .1. Zwlrl!.ł n, te L ZIIł· łZ.

rzekł lnsur t&go \\'ie-czoru

do s\vego przyjaciela i pomocnika, Lall·
SJ11ga. - Szach za wiele myśli o s,'"' oi m. tronie. a za mało o Indiach.
Szach dowiedziawszy si~ o wizycie \\'ysłańca sipajów . T-lrzestra~zyl si~ .~micrtelnit>. Ro/kazał. aby nie 'NpUSZC"lano więcej do pała·
cu nikogo, ·ani.od mi(>szczan .. al1 i od wojska powstańczego.
Ukrył "ię w wych pokojach i kazał szczelnie za,kryć: wszystkie- okna; u drzwi postawił slraL złożoną z czarnych służących afryka~'iskich. Qd poluclnia do północy palono Wc' wnystkich wewnętrz
nyeh salach ~wlece z różo\vego wosku i pacl-}nące trawy, Szacb pi~()ł czamym tuszem na błęk i tnym perskim papierze wiersze o miłości słowika do' róży. 'ty'iąc TCi7.y opie''''anej prze7. poetów starego
Iranu.
Nie dokoilczył jednak swych wierszy. Jak:ś starzec ,,- ubraniu
Uluzułmań$kiego żebraka, odepchnął strażnika, wdarł s i ę do wew·
rętrznych komnat i padł u stóp szacha.
Ratuj nas, wielki pad~~szachu, światłości nieba: - '\\'olał.
- Ratuj miasto prawO\viernych i świętych meczetów! Lotna kolumna ,.feringów" idzie z północy na Delhi, dwa tysiące konnych Sikhó'\\', wściekł~'ch jak diab!)~ ... Sam Nikkul-se:n , pulkownik
"fE:ringów·'. brortaty clE'mon prowadzi ich na ciebie, władco! ...
- ZmIłuj s;.~ nad nami. wszechmogący Allachu! - jęknął B a.
chadur-szach.
'
- To jeszcze nie w.<;zystko wielk' szachu, nadziejo wiernych! ...
NFI pomoc .,feringnm" idą wielkie armaty!
.
.
,
Armaty sahiba Lawl'enc'a: -- zb:elałvmi wargami spytał
bler:lnv s7.ac:h.

KTO TO JEST? '
KUPON tłr 9
Rysunek przedstawia
....................... -...................... __ ............. ............................ .
Imię i nazwisko czytelnika ..... _.. _................... .,.............. """" .. ,

Zawód i miejsce pracy ...............................................................
Adres ..
-

-_. -

-.

-

-

UWAGA, CZYTELNI,CY I
Kolejne 10 kuponów, wypełnionych
kopercie, po skoil czeniu konkursu Redakcli .. Głosu", Łódź. Piotrkowska
sło\ve".'
.
':,"śród Czytelników, którzy nadeślą
l'lJltB. - rozlo.owane zostaną cenne
AP ARA r fot og raficzn y,
2 BUDZI KI - wyr obu Pań s twowe j
PIŁKA

'OŻNA,

0-

o· ______

• __

~.

_

~.

___ -o •

. •• _

_. _ •

~

• o,.

czytelnie należy odesłać w jednej
do dnia 15 marca 1950 r. na adres
86, JII p., dla dzialu "Rozrywki lllUykupony zawierające trafne rozwiąfla~rody:

.
Fa brvki Zegarów w Łodzi.

SER\... rS PORCELA,,~ O WY na 6 o&6b
oraz szereg cenDVch ksiate k.

. D-l'14110
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