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IWarty Pokoju i zespoły 8m,rca.
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Kobiety

PlPW Nr 2 godnie uczczq swe Swięło

Na zebraniu kola Ligi Kobiet
.' PZPW Nr. 2 dla podjęcia zobowią
zań ~la dzicó 8 11larca, robotnice nre
zastanawiaŁv sif.' długo nad sposoDa
mi najgodniE:j.szE'go. uczczenia tego
~ urocz.\'stego ~,,·ięLa . VI" zakładzie nic
domaga Jeszcze współzawodnict ..'i Q
pracy, nie wszy~cy uczeslnic.zą 'IN
szlachetnej r:l'\"alizacji o najlepFze
wyniki produkc.ii. Toteż uczeslnit:ż
ki wbrania uchwaliły jednoglośl11·:~:
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Narodowy Plan Gospodarczy
NIEDZIELA 5 MARCA 1950 ROKU

ROK UJ (Vn .

Nr

6 ~l

Warszaw~ (PAP). Rada Miniitrów na posiedzeniu \V dn i'.l 3
marca rb, powzięła uchwalę '.V
~ł)r:nvie Narodowego P lanu Go s~odarczego na rok ł!J30 .
Rada Mini8irów uchwaliła tr;ż
szereg projektów ustaw, ktore
wejdą pod obrady Se.imu U,tawodawczego RP, m. in. l.odrks
rodzinny, prze!lisy ogólne prawa
cndlnego. projekt usta'wy o 11stro,ill a(lwł)li:a tur~', o llt,n~rz eniu Urzędu Re"t']'\\' PalIstwowrch i Centralnego lnst:nutll
Oduony Pra('y.
IN t'C;u zaoewnien!a kadr fachQwcó'v dh~ gn:,p1dar!{i uSLlolC'
czn:(ll1cj Rada :U;nistr{,w postallQWna
utworz.vć
dwie nowe

I etap Planu
I

przemysłu
·~1.9 proc.

s<>cjalistycz.nego wyniesie r,yeh i znliczne zwiększenie ilości ł\
W Ivyniku 'postępu technicznego,
Oznacza. to, że wysolde Spl·ZętU. Stosunek wartości sprzętu ulep~zel1 ol'lj'anizac'yjnych, l'OZ ~v o ju
tempo rozwoju przemysłu pOlsldego do wartości przerobu wyniesie l) IVspołza" odnlCtwa l ruchu l'aC,lon.lw okresie planu trzyletniego utrzy- procent wobec 5,7 proc. IV r. 1949,
lizatorskiego oraz podnie~ienia k'0:nmanI' be(lzie w rok\1 1950. SzczcgólW KO:\rU:'I)[KAC.)f plan usta la '\' l:iihacji pracowników nastą'pi we
nie silny wzrost (66,7 Pl'ilC.) o!'liągnie l'oró\Yłlaniu z 1'. 1949 wzrost przewo- wszystkich działach gospodai'ki naro
drobny przemysł socjalistyczny, któ ió", towarowych kolejowych o S,6 uo,,,,,j WZROST WYDAJNOśCI PRA
rego rozwój .posiada duze znaczenie proc ., samochodow~'ch (w komunika - Gl. 'V Zl'O~t wrdajności pracy l'O~(Jt
dla zaspokojenia potrzeb ludności w ('.ii pal13twowej) - o 63.n proc., rze- ników pl'odul;c~'jnych \V przemys:,e
~akl'esie art.~· knłów powszerhllego II cZllych - o 16,..1 proc, pełnQl110l'iikit:n pa:f:s~wow~'m wynieść ,,,illien c.o n~J
zytku.
I (I 18,2 proc.
n,ueJ 8.4 proc., I': uspoleczUlol1J eh
Wydatny wzro~! produkcji usta - I vv'. ruchu o?o~ow?m zal:c 11'l:iol1e z~ pr~eds.ię?io;stwach budo~·lanyc.h. c~
iony został w przemy:;łach: budowy ,tame pl',ZeWI€Zlellle kO,le,laml o 10,." ra.Jn~ n leJ . L.5 Pl'oc.~ w ,,~mumkae?
ma5zyn ciężkich, motoryzFłCyjnym, j}l'or , z,~s samoc.hodal111 (w kOl11ut1!- ,;ol:'.l?I'!e.1 nOl'lllalLlOlOI',OW€J co naJbudOWY okretów, elekt,'otechn:cz- :,~cji panstwow€J) - 47,3 proc. Wlę- unle,l 5,7 proc" w Pal1stwo:yyc.h. uO
nym, mat.el':u·!ów budowlanych. coe lej osób niż \V 1'. 1949.
,poelan,:w!i-::h Rolnych <;0 naJmDlej miCln?m, drzewn:·:m. sl,61'zanym.
IV łJ,~CZ:\OśCl na~tąpi da~sze po 9,5 pyo~...
,.
wlókienl1'czym o,'az :,p.OŻYWCZ"111 .
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i doświadcze
ll iem S~YJ'm dzieli się z Lowal':1:iyszka·mi pracy,
W sortowni zamieniamy kilka
słów z tow. Marią Walczak.1 Dotyc;h
czę.s przy tej stole pracowały, 4 sor
lO\Vłlczki, ale ka:i:da na własną rękę.
l\ ie obehcl.dziło ich, ile wynosi 'wspól .
na 'Jrodukcja, Obecnie, gdy utworz.vJ~ jeden' zespół, wydajność ich
pracy podniosła tiię, znacznie.
Te i . pozosiałe zeSDoły im.. S-go. .
J\T8.rca będa w ,',Dwójce" na,jlell~z~ ,
l)allliątką po święcie KOIbiet, . bę':lą '.
dowodem, że na ten dzieó l'obotnice
PZPW. Nl·. 2 miały przede wszystI,im na sercu troskę o pl·odu.kcję, o
I)olepszenie i podniesienie \\'ydajnoś
ci swej pracy.
ZeSlJoly im. 8-go Marca, od·
świ~tnie przystrojone, będą pel·
nić w dniach 6, 7 i 8 honorol\' e
'''art Pokoju llrodukując wIęcej
niż każdego dnia.

PI'ÓCZ tego postanowiono pozysdo kola Ligi Kobie t 100 nowyd~
czlcmldll.
Od tego czasu upłynęło kilkanaś··
cie dni. A oto, jak pl'zebieg'a \Yype~
nianie zobowiązaJ'i:
Towarzyszki pr zyjmują nas ż wy
r"zem zado"rolenia na hl'arzach: to
do czego się zobowiązały, wykonały
przed terminem, a nawet z pe\\11ą
nadwyżl;ą. Do koła Ligi z\verbowaCzłonkinie kola Ligi Kobiet przy
ły nie 100, lecz 127 nowych czlonkm, PZPW Nr. 2 llhvorzyły także kółko·
s amokształ"eniQwe. Kółko to odbYl'o
ZespoJy tak że zorganlzowal?o.
:iuż .jedno zebranie. na którym czy
Przechodzimy do nawijalni, gclz\e lano prasę, broszurki polityczne a
pracują już przy maszynach 3 no- tJC1stennie omawiano aktualne zagawe ~espoły im, 8-go Marca. Oto Ide- dnie~'ia ,
Organizacja kobieca w
rowniczka pienvszęgo z nich, tow. ,,:Wełnianej Dwójce" dąży w ten
Anna Nowak.
&posób do podniesienia świadomo~- 1'ak się jakoś skladalo - opo- ci ideologicznej i społecznej wśrod
wiada nam, - że do tej pory nie załogi kobiecej.
brałam udziału we . wsp.ó łzawodlllcAkcja, rozwinięta przed li nlartwie. Po prostu nie zdawałam sobie ca wykazała, że w PZPW Nr. 2 do~
spraw.v , jakim potężnym bodźC2ll1 ko'nal'e rozumieją ogromną wagt'; l
do wzmożonej pracy może być ubil:) znaczenie swego święta, które zjeganie się ze \Vspółtowal·zyszami. o dnocz,y wszystkie kobiety calego
jak naj!,epsze wyniki. Dopiero teraz, ~wiata ,,, ,iednYlll wspólnym dąże
goy dla u'c zczenia naszego święt'l l~il1: _ "walczymy o trwały' "OKÓj".
Z0rganizowalarn 4 osobowy
Ze5l:óJ ,vidzę, jak 'pomyślne wyniki da
je taka wspólna, kolektywna praCii.
. Członkit1ie naszego zespołu zupel me
<'lik\';idowały spóźnienia, przechadz
ki i pogawędki podczas pracy. Pracu.ią o wiele uważniej i wydajniej,
niż przedtem.
Tego scul1ego zdania jest ww.
WASZYNGTON (PAP). - AmbaHenryka .FiJjpiak z c~rowa1l1i, ~to I sad.or R.~::- Józef Winiewicz-:da, energiczna robotmca wyl'ablaJ:~, zJo'Zył OSoblscle w DepartamenCIe
ca. 148 prOc. nOl'my, Ona również I Stanu USA O~tTy protest pnec1wko
pl'zcmó\'I'ieniu ralliowemu ministra
pracy Toblua, które lI;awierało inwektyWY ]lod adresem
polskich
Zwiazków ZawodOWYCh i }wlskieJ
klasy robotniczej.
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~zejciołetniego
powafnym krokiem naprzód w budowie fundamentów socjalizmu w Polsce
Don;oJle uc.hwałq Rudq lHin;.ltrów

na rok 1960
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Wielki wiec

opuhlikowano
prog(:~u o mory 102,000 1C\ [ , n!tgro' l. l'\al!;rodumi Stalinowskimi za opra
136.0
chwa lę [ł ady .\Iin!-itnl" ZSRH !ię l stopnia prz:,'znano grupie l;o!)' c()\\'anie I'acjonalizatonkich metod
l{órnj!Hiw:
fatru?ni!ll\~'~h <t<1ł1' I .' ,- ki {'\'('7 11 (' 1103.<':.\'I,\' 1\ 1() przY7.nan;ł\
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GENEWA (PAP).
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Q:leznych, rcln;l~:~y('h. n;ed~'('!.'1·ch
Triecngornaia Manufaktura" Wlo.
ski ej SltR. hohatel'ce pracy socjali- granicznym wygłase.ania odczytów
l1ika Pr<lr ~''', " Za.'lllźouego Pno wYl'f)b v dziane
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,)l\l]'.'/e ~kórzane m<;,l11a w \\ysolw~(;1 200.000 rubli kazlb, "kIl.") fabl','kl su 1>11 a )larla no'~Uchwala n ady Ministrów zsnn ucbwaLli poza tvm zaakceptowanie
ra Prr.(lul'('ji" ... ZaslnŻOll l'g o Ra ,
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1 lTIt'ble slola [slde
1:31.)
100.000- moli każda i 7 n:lgl'ód III _ Lidia 1\ ononienkQ, kl'ojcz~'ni fa- 1\~..·l.~l:.~II:n locll.)alza 11~}. ~."~LoZ;,2o·;,,a.tpz'1."0(nllalll:(.,,·.11·1·,1 eO,,',_\!)etvc.J'i.
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.
110.9"
stoDnia po ilO.OOO rubli.
brdd obuwia Skoro<.:hod" _
OJ<ra
z):acr.ollych :\'agl·orl.aUli St>llinowski z03tanle parl~mentO\~l ,federa11l.em1J,
~rzo[/()wl1l(,~ Pr~cy J ,.zasl:l~·1 r'l"'lln do lna.n:a
126.2 ., " Za wybitne wynalazki i zasadt1icze -'r~ Rztl1ko'1a i 'lnni .odznacz~ni zosta I mI.
przer;: delegaCJę obroncow pokOJU.
l~rgn RA~nn a llntorą Produ ~
~V ROL~J~~E na~~pj ~ roku udosko~akn0 metod proc96w pN' -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(',II .•
II '-1;)0 dalszy SIlny rozwo.l Pan3t\~·o- t!ukryjnvch pl'Z\'Zi1ano 10 nagród J
_N
.. ~ ':'1:i.o;:('I, .~a.cZej~2j r~~d'y W.\·~l\ Gospod_al's~w Rcl1?y~b oraz z: "tolll;j'a 'w wysokości 150.000. rubli
OJ~l ldu\1·Y. S toI 'lo :"', R"da .\).,)1, - pev,n.on,a zo~tan.e zWl~l,:szon~ llO
!;:.Jżda, '16 nagród
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s!lczeg()lno~c! . za.p I.' " ' 11 I oill,owl('~1nJl' dukcvjnych N ag'l'odę 'Stalinowską
W siedzibie Jódzkiego oddziału Na nego z masami ro botniczymi nie jest
J;-arniającego szeroką falą 11t!lsy
Warszawa (PAP). R"da Ministr6w ~~(mat~('tJ~ Ich \v nowoczesne srod rJl'zy~nano licznej grupie inżynierów . czelnej Orga nizacji Techniczncj cd- jeszcze do statecznie ścisły.
robotnicze Polski powiedział
'v dn:u 3 marca br. powz;ę!a l1ch \'/a 'I l~rO( u ,c.lI._
konstruktorów, robotników i kiel'ow' ~yto się dOl'oczne walne zebranie deprzedsta'wiciele Stowarzyszenia In
tow. Ambroziak.
.
łe w S\)riH 'ie Narodowa~() Planu GoLIczba PanstWOwYch Ośrodk'hv ników przedsiębiorstw. l tak za skon leg'atów stowanyszeń brallżow.yllh żyniel'ów i Techników
Pl'zemyshl
Ja ko najważniejsze wytyczne pra.~Dodarc?eg0 na rok 1950
:\las~Yn.0wych ~zrosn;e d? 13.0 tj . . ab'uowanie i przystosowanie do pro inżynierów i techników.
Włókienniczego to,\,. tO\\'. Aniolki~_ cy dla nowow~-bral1ego zUl'ządl1 zebl'a
. Ucllwala ta usta la podstawowe za_ wynieSIe o 100 osrodkolV wIęceJ I1IZ r!ukcji kombaj n u bawełnianego. naGlównym
tematem obrad· brla wicz i A.ni.broziak zwrócili s ię do ze ' ni ustalili:
rozwiniede
sżerokiej
dania g05!lodarl,i narodowej w ro- w 'rolw 19'19. .Stan parku tl~a:~tOl'o- gl'odę I stopnia przyznano Grzego, sprawa udziału inteligencji tedmicz branych z apelem o wprowadzenie akcji odczytowej
szczególnYll1
y
li.U 195~. tj. IV pierwszym. roku 8zcś- we~o (~ przellc,z;t;m . na trakL0r
rzowi 'yolk?l,owi, .L~onidowi ~oze.:r nej w ruchu wspólzawodnictwa i ra- nowego stylu pracy.
lIwzględnieniem spraw. współzawodclOletnlego Planu rozwo.]u gcspodar ~noc? J.~ .{M). \n mesie 19.1 tys .. sz.. bllllnOW1, :\hchalowl K arkowo'.n, WIo cjon.alizatorstwa. Zebrani przeprowa
. .M usilny stanąć przy warszta· uictwa i l'acjonulizatoi's.twa , podjęcie
rzego i budowy ))('\051.a,,,· sodaliz1Jlu 1 oSlągme pOZIom o 41 }>roc. wl:zszy dzimierzowi i\liechoroszewowi - inźy dzili ' gruntowną krytykę dotychc:?;atach obok robotników, służyć im prac przygotowawczych dla ur.u chow Polsce.
od .st~IlU_,~ r. 194.9. EI~~{t~'Yf.:kac}a 1)- niCl'OlU Państwowego
Specjalnego "owej działalności na tym polu.
ood:1.ienną . radą i pomocą, wlll,- mienia '1' br. SzliOly IltżYll~erskjei
Plan ten zostanie wkrótce wnie- he~llle ,,~O gromad Wle,lsluch l 1?0 'Biura Kon struktorskiego' Pl'zemyshr
M. in. stwierdzono, że lwntakt wyż
e.zyć się w wielki nurt socjali. NO'f w Łodzi, uruchomienie w Łodżi
siony pod obrady Sejmu.
Panstwowych Gospodarstw ROlnY(',l. Bawełnianeo'o i Grzegorzowi Nizow'o szego' i średniego personelu technlcz I
styc.znego współzawodnictwa, 0Domu Technika oraz koordynację
Z l,ońct'ID rol.u. 1919 ~~(fes .od~n- ;~~~~~~'~el~~ n~'wo~:~~O'l~yr~i~I~~~~ ~owi -,?y;ektoroWi zakładów "Ta3z
współpracy pomiędzy stowal'Zyszell1a.
nowy gosPo.darcze.J Po(sld, zakreslo- w czystym .składnik\.I): o 10.6 proc. slel!nasz. .
.
.
mi branżowymi, w celu wymiany
ny Trzyletnll\~ Plal~e~l odbUd~wy, ~o w nawozach azotowych, o 21 proc. w
~~grodę l stopma za ,pra.<:ę w dZle
wzajemnych doświadczeń.
stał w zasadZIe zakonczony. '~r.~~,J1 nawozach fooforolVych
48 proc. dzrn:e budowy samolotow przyzna1949 produkcja przelllysłu wlel~lc- IV nawo'Zach ~ota-owycb i o 67.4 pro no 1i0D .. tl·uktorowi SERGIUSZO""l
stra,·ku,-ących
;-0 , i śrcdnie~o osiąg~eła n.a l mlCsz c211t d:a' wapna ~awozowego.
ILIUSZYNOWI.
ZIS '
kallca Polskl .w porownalllu
ze staPrzewiduje się, że wzrost warloPonadto nagrcdę I stopnia przy_
''VARSZA\VA (PAP). _
Dnia 3
l JSA po,Alrowienia. i. wyrazy 80y
nem prze[lwoJenl1 m 7: 46 ~r?c .. pro- ści l)rQdllkcji rolneJ w rctku H150 znano .gl'upie honstruktorów za prace bm. Zar.ząd G1ÓWll'y Zw. Zaw. GórUdarności z ich 'ldecydowanll,
dukcJa rolna na l mleszl.anca WY- przy pl'zeciętnych warunkach klima \\ dziedzinie udoslronalenia sprzętu ników wystosował do Zw. Zaw,
walką strajkową o ludzl\.ie waniosla 12Z proc: produkcJi prz~dwo- (yr~nycb wyniesiie 6,4 pl'OC. w po- wojennego.
Górników Stanów Zjednoczo.nych
run ki płacy i pracy.
jennej, a clocho~ na.rodowy ~lCZOllY równaniu z 1'. 1949, który był rokiem
Za
opracowanie
konstrukcji. Ameryki Północnej depeszę tl'e!!ci
Z l'alego seorca życzymy wam
na ~'łowę ludnosci. oSlągnął 17:1 proC'. wysokiego urodzaju.
wvul'odukowanie
i
oddanie
do następującej: '
'7JwycięStwa w waM;e.i walce o
~-----------------Przewiduje się s~czególnie silny ~l~sploatac.ii . nowych,
udoskona_
"W imieniu górników polskich
'~łusme ~ sprawiedliwe 'postulapuzlOmu przedWOJennego.
Rok 1950, ja),o pierwszy r f)k okre wzrost wartości produkcji zwiel'zQcej IOll ych turbin ",oelny('h dla Dnieprzesyłamy braciom _ górni,k om
b".
su, w k~rym zbudowane zos~ną (ok, lOS proc).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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De pesza g o' rnelko' w po.lsk-Ich·

°

do

górników USA

D ·'

.ostatni dzień naszego
konkursu

!~:!~~l1~~;~d
S:~~;~iJ:~apodnieSieni
:ar~~~~~;a ~;,~hP~I~~;\~~~:~~hw~I~Sit°~~~~~~cjfO~
zadania. rO'i:budow;V,
1'J'zesz!o 25 pl'OC, w tym, wzrost pro

pfodul,cji przemysłowej i l'olnf'j.
1'wif'k s7.f'nia w;vdajnośri pracy i obni1:enia lcoszfów własnYCh produkcji.
Ogólny wz.rost wartości lJl'odukcji

USA nIe WPUSZCZaJI Q DeIegacJIII P.oko U
1

pt.

..----.

JI

du!(c.ii zwierzęcej o ok. 44 proc.
'Yecllug przewidywań planu calkowite zbiol'~' ważniejszych zjemioptodów - przy pJ·r.eciętnyeh wanmkach klimatyrznyeh - osiąg'ną J1a- wy"vołala oburzenie postępowe; części społeczeństwa amer-.Jkańskieoo
~·tępujący poziom w stosunku do 1'0J
e
ku .1 949, (który był l'okiem dobrego
WASZYNGTON (PAP). - Depar- cas, demokrata Wheny i inn~. -listotną treść tej decyzji. Oświadcze
urodzaju.
tament Stanu USA odmówił wiz wszczęli nie przebierającą w środ- nie podkl'eśJa, że dełegacje Stałego
;ł zboża razem
100.2 proc, wjaztlowych 12-osobowej delegacJi kach kaml'anię ol;izczcrstw przeCiw Komitetu u zyskaly dotąd wizy wjaz
w tS'\1l ptizenica
110,9
Stałego Komitetu Światowego l{OI1- ko delegaeji w odpowiedzi na apel dowe do . 10 krajów europejskich i.
. lu 'ak
'
10'". 4 "
7.łCll
ł' '1
gresu Obroiiców Pokoju, na które,i komitetu, Z!oŻO!lego ze 1:3" wy"'lt- ·;.. e w skład ,1elegacJ'j po'koJ'oweJ', l<tO
bUJ'ald culuowe
117,8
nycll Ame)'yl~anów z Albedem Ejn l·aprzyj t1ta. zostanie -przez Radę Naj
\dókniste (sloma!
l:?O.O.,
czele sloi I'ICASSO. Delegacja la steillem i Tomaszem Mannem na wyższą, ZSRR - wchodzą trzej oby
Posiedllenie
klubu poseloleiste
149,0"
miała przedstawiĆ r-ongl'esowi USA l'zele. domngający się udzielenia. de watele amerykańscy.
Pn:e\l'id::w~n~' stan poglowia ży- propozycje Stałego Komitetu Swia- legacji 'wiz wja7.dowych .
Oświadczen ie stwierdza, że odmoskiego PZPR odbędzie si!) w
ł \ IYeg'o wynle5Je: w porownal11U z 1'. lo\\'ego Kongresu Obrollców PokoOdmowa
udzieienia
'vV.iz
d
elegacji
wa
wiz dla delegacji pokojowe.i jest
poniedziałek.
dnia 6 marca
( J1)·19 w proc,
jn, zmierzające do utrwalenia poko wywołała ogromne oburzenie postę ró'wnoznaczna IV danym wypadku i!i
1950 r. o godz. 9 rano w gmakonie
106,:'1 proc. ju, w s7czegtllności propozycje w powych kół spoleczells1wa . amery- odmową wysłuchania conajmniej
108.4,.,
sluawie redukc';i zbroje!1 i zakazu kańsJ:iego. Cały szereg wybitnych o 173 cLęści
ludności całego globu
chu KC PZPR (Aleja Stalina ~ by.dlo
~ trzoda chlewna
1l~,7"
!'roni atomowej.
sobistości amerykaó.sldch. jak bis- 7ie1l1~kiego. jest równoznaczna z od
Nr l!)).
I
IV BUDOWNJCT,YJE llast<~]Ji silWokół
Spl'HWy udzielenia W1Z kup Artbur Mouiton i wybitny u- mową wysJuchania potężnego ruchl,
poObecność towarzyszy
ny 1'0ZI"iój działall1oś~i u~poleezl]io- wjazdowych czlol1kom delegacji Sta czony dr. Dubois - napiętnował de obrony pokoju,
działającego w 72
pych 11lzedsiębiorstw budowlano-mOll lego Komitetu ŚWlatowego Kongre eyzję Departamentu Stanu USA, Kll krajach świata,
Decyzja De parta8łów obowiązkowa.
ta~owych,
Wa,to~ć produkcji lych su Obrońców Po koju lrwała od sże mitet 1:35 - ciu, którego zadaniem by mellt u Stanu USA spowodowała 0RLUB POSELSIO
przedsiębiorstw w~rośl1ie w !)OI'Ó"- regu dni zacięta walka. Heakcyjr1 i /10 powitanie delegacji, ogłosił ()- gromne
rozgoryczenie wieJomillonaniu z 1'. 1949 o 71.7 proe. NaRqpi ,człon!wwie Kongresu amel'ykarlSkie :świadczenie, piętnujące decyzję ue nowych rzesz obywateli amen'kClllPZPR
'>('Zl'ost ułechanill8c.ii r~bót budowla-Igo, jak l'euublikallie Connallv i Lu- pal'tamentu ,Stanu, i dema skują ce l>kich,

Hanie b na d ecyzJG
· Departamentu Stanu

Komunikat
klubu poselskiego

PZPR
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Przypominamy naszym Czy·
ku·
pony (dziesięć sztuk) naleźy wy
słać pocztą w jednej kopercie
na adres ,.Głosu" Łódź, Piotrkowska 86 III piętro - dla
działu
"Rozrywek umysło·
wych" ~ d.o dnia 15 marca b.r
W dniu 16 marca odbędzie '
się w Redakcji "Glosu" losowa
nie cennych nagród
telnikom, że wypełniońe

•

t

_.

ł
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DemOkratyczny ruch ·ko iecy
-

poważną siłą

W ostatnim numerze. cl!asopis przepony

wiarą

we

Narodowy Pla,o Gospodarczy
na rok 1950 -

m malce o pokój

własne siły S6r

biet pracuje na stanowiskach

inży-

nomiezne, politycznc mas

pracują

ma "O trwały pokój, odemokra ca kobiet krajów kolonialnych i za nierów i techn~ów, dyrektorów fa- cych. Zadaniem .partii kOMunisłycz
cję ludową", rl dn. 3 marca rza- leżnych. W grudniu roku ubiegłeg'o bryk i majstrów, tysiące kobiet pra nych, związków zawodowych, na::-o-

mieszczony został al'tyki.lł p. t.
"Demokratyczny l'uch ikobiecypoważną siłą w walce o pokój".
Artykuł ten zniewielkimi skró
tarni zamieszczamy poniżej.
W dniu 8 marca - w Międzynarodowym Dniu Kobiet - kobiety
pracujące wszystkich krajów
pod
kierownictwem
MiędzYnarodowej
Demokratycznej Federacji Kobiet
raz jeszcze zamanifestują w obliczu
całego świata swą zwartość organi
zacyjną, swą niezłomną wolę wal
ki o pokój przeciwko podżegaczom
wojennym, walki o swą bojową jed
ność.
Międzynarodowa

Demokratyczna
Federacja Kobiet,
która powstała
[::0 zakończeniu drugiej wojny świa
towej, w ciągu czterech lat swego
istnienia wzrosła znacznie i umocni
ła swe szeregi. Obecnie Międzynaro
dowa. Demoltratyczna. Federacja i{o
biet reprezentuje na.rodowe organizacje kobiece 59 krajów, zrzeszające prz~5zło 80 milionów członki!l.
Pod sdandarami Federacji, na którycll wypisane są iąoania poko';u,
IlemoJ...acji i PI'RW dla wszystkich
ludzi praoy, skupiają się wciąż DQwe oddziały kobiet - bojowniczek
l) lhlkóJ, Zjednoczonych
wspóhlym
dazenicm do udaremnienia nikczem
Dych planów
angIn - ameryJlańskiclt podżegaczy wojenych, do Z~!jO
bieżen!a wojnie, do zagwal'al1t1>Wa·
nit!. swobodM?"O ~oz~oju i l!-0r~al:

po raz pierwszy w bistorU rucbu cuje ~a stanowi.ku przewodniczą- dowych kobiecych org!!..Diz!!..cji demo
kobiecego, zebrała się w Pekinie cych kołchozów. Przeszło pół milło kratycznych jest popieranie i rozkonferencja postępowych kobiet z na kobiet zostało ' odBnaczonych or- wijanie tych nowych form walki,
!trajów azjatyckich. Narody kraldw derami i medalami ZSRR. 1600 ko- rozciąganie swego wpływu na co~
kolonialnych toczą walkę zbrojną bięt otr!llymą.lo tytuł .. bohatera pra raz szersze masy kobiece, koordyno
przeciwko imperializmowi. Kobrety cy socjalistycznej", Wśród deputowa wanie swej działalności z akcją inkrajów kolonialnych i zależnych, o nych do Rady Najwyższej ZSRR Jest nych masowych organizacji dem~fiary glodu i nędzy, cicmnoty i za- 277 kobiet, 1'700 kobiet wybrano do kratycznych. Partie komunistyczne
bobonów, przytłoczone podwójnym Rad Najwyższycb Republik Związ- powinny prowadzić walkę z nieiiojarzmem panowania feudalnego i kowych j Autonomicznych. Miliono- cenianiem masowego ruchu kobie·
kolonialnego, biorą coraz czynniej- we rzesze kobiet radzieckicb budu cego i roll lwbiet w walce polityczszy udział w walce narodowo - Wy ją społeczeństwo komunistyczne, u nej, śmielej wciągać kObiety do ak
zwoleńczej w Indochinach, Indone- macniajlł siłę i potęgę Związku Ba- tywnego życia politycznego.
Siły obozu
pokoju i demokracji
zji, Hurmie, Indiach i na Malajach. dzieckiego, który jest rękojmią zwy
całym I pod przewodem wielkiego Związku
Przykład kobiet radzieckich, kobiet ci~.stwa sprawy pokojll na
Radzieckiego są niezmierzone. W
wielltiej Chińskiej Republiki Ludo- świecie i postępu ludzkości.
Demokratyczny
ruch
kobiecy walce tego obozu przeciwko siłom
wej, pólnocnej Korei, Mongolskiej
Republiki LUdowej, gorące poparcie wzrasta we wszystkich krajach, ro l'cakcji i wojny o poli:ój i socjalizm
kobiet demokra.tyczl1ych na całym dząc nowe formy aktywnej działał- kobiecie pracującej przypada wierka
świecie jest dła walczących kobiet ności w walce o pokój, o prawa eko i zaszczytna misja.
..
krajów kolonialnych i zależnych nat
cbnienięm i
bodźcem do nowych
sukcesów w walce o niezawislosó
narodową, o wyzwolenie od ucIsku
kolonialnego.
Kobiety krajów demokrac.ii ludo
wej wnoszą wielki wkład w sprawę
pokoju, biorąc z powodzenicm udział w wykonywaniu i pfzekracll,a
niu plar.ów państwowych, w bUIlow
nictwie i umacnianiu swycll itl':\.1ów.
które wkroczyły zf1c()ydowanie na
dl'ogę ~oejalizmu. 'W krajach 11emf
łlrac,ji ludowej ur"eczywistnioDI' ~w tJ)
stało Cl~ikowite
równouprawnienIe
kobi1lt. Kobiety Cllecbosłowacji, Pol l'
sld. Węgi.er, Bułgarii, Albanii biorą
,

ot;;J;-tg
pokój,
demokrarjl;. ludouJg[

O
o.swietla SIU'uwq mifldz!lnarodowe

dnelut ",arhsizmu-leninizmu

~!~:ChW~~~~~~,~W
ZYCl~ dla SIebIe. ll~v~z:,ł ::sp::a~~:t~~UIt~~~~~;~:
. Walka lt?blet. o rowrcl!" · ..·.. ·, '. I
na coraz
II
Wciąganie

me splata su~ WięC z walką wszystkich ludzi pracy o pokój, demokra~ję i :locjalizm, L~l1ill ,:,skazywał.
r,e walka o rzeczYWiste rownoupra\Vltienie ltobieł - to przede wszystkim walka, przeciwko ustrojowi ka
llitalistycznemu. albowiem panowa
nie kapitału, prywatna własno~ fa
bryk spycha faktycznie masy pracu
j'lCe do stanu nędzy i niewoli, a ko
"l t
k'
'. l
d"
'r e ~ s aZl!.lc, n.a mew~ ę po wOJną·
tenm be:.r.htosme obnazał obłudę de
tJlokracji burżuazyjne,i, która głosi
"ró'wność dla ~ystkiilh", a równocześnie utrzymuje okrQJone praw~
!tObl.et i pozostawia w stanie niena.
\'uszonym poniżające kobietę us!awy.
Zwycięst'.vo ;p.arodu chińskiego
utworzenie Chińskiej RepubUki Lu
lc))vej natchnęły jeszcze. bardziej i

szerszą

skalę

Prawda o
'

!wbiet do aldywnego udziału we I
wszystkich dziedzin.acb ŹYcia. gospo
I
..
/Ił
darczego, p~1itycznego I pallStwowe
go przyczym się do dalszego rozkwi
r
.'
. •
•
tu krajów demokracji ludowej, sIu. W P?s'ZkmowekleJ. "Baślll o carze
żąc za.ra'7.em sprawie umocnienia o ::;nłt.a11le(~ czytamy, ze dłu.gc. s-taxano
bozu poko;j}t.
się ukryć przed carem
Sałtanem J'
K b' ty
. d' k'
ł
l prawdę o wspaniałym kra.ju ksiecia
clI ~ ~e
r~ ~Jec le iJ"ią. CIO I)~\'~?J ().widona W końcu CWI' sam ru~zył
l) (z.a em mll~ I'kz~nal'o 10~v.r.:gO
o le ,; droge' Przybył do kraJ'u księcia
h
cego ruc u W:l, l l) po taJ.
-'
. .
Gwidona i wszystkie oszustwa wyWielka SOCJalistyczna Rewolucja ~',
.
Październikowa i zwycięstwo sooja- ~z'ry na J..w. A oszukuJlj.Ce 1?0 damy
lizmu w ZSRR zapewnłł~r kobiecie C:WOl"U.- tkacz,ka" kuchark~ ~ swatka
całkowite równouprawnienie, wyz- Babarlcha. - JX)OlOSły zasiUzoną kawoliły ją z niewoli el.:onomicznej,; l·ę·
.,
. ,
społecznej i duchowej, stworz:rly
.~'agn~hb~osmy pl'll~ponm}e~ CZY·
warunki nieograniozonego rozkwitu tel~liko,,'I1 1"!10rał. mądreJ basm" Pujej twórczych zdolności- i ta.lentów, szkina: "nIe Wle>rz oszczercom ,
Kobieh' radllieclde osiągnęły ogrom
Od przeszło 30 lat istnieje cudow·
IDe sukceSy. Przeszło 327 tysięcy ko ny kraj radziecki. Czy ;.l1k p.rze-

DelegacI

•

k

/Ił

!

I

Radzleeckl·m

.

k OC k ICh O swym pobycie w ZSRR
lo

ciętny Anglik może usłyszeć u siebie
w kraju prawdę o ZSRR? Konserwa.
tywna "tkaczka" pracowicie i gorliwie tka żelazną kurtynę, by ukryć osiągnięcia narodu radzieokiego przed
oczyma mas pracujących Anglii. La·
bourzystowska "kucharka" zatruwa
świadcmość Anglików zgniłą strawą
antyradziecką. "Swatka Babaricba"
-pras."! reakcyjna - codziennie w
miJionaeh egzemplarzy kolp.ortuje
niecne plotki i oszczer<ltwa na temat
kraju zwycięskiego sGcjalizmu.
Ale prawda o Związku Radzieckim
jest jak słońce, nie uda się jej długo

przesłaniać

I

ze str. l-ej)
a w aa,natoriach przeciwgruźliczych
Wzrost dochodu narodowego oraz - o 26 proc.
Ilość ośrodków zdrowia wzrośnie
dalsze zmiany \V jego podziale pozwolą 1130 wzrost spożycia ludności 0]2 proc., w tym na wsi o 15,2 proc.
Ilraclljącej i na wzrost socjalistycznej
Rozwój akcji wczasowej zapewni
akumulacji.
korzystanie z wczasów pracującym i
Plan na rok 1950 oznacza poważny ich rodzinom - w liczbie o ok. 29
postęp w dziedzinie rozwoju OŚWIA proc. większej niż w r. 1949 - Iiezba
~, SZKOLENIA ZAWODOWEGO, pracowników fizycznych korzystają
h.ULTURY, OClIRONY ZDROWIA cych z wczasów wzrośnie o 42 proc.
I ·OPIEKI SPOŁECZNEJ.
Rozszerzony żostanie zakres opic
Na kursach zawodowych oraz w \)~ nad matka i dzieckiem. W szczeszkołach przysJX)sobienia za.wodowe- gólności - wz,rośnie o 3'7 proc. liczgo zostanie przeszkolonych o 27 proc. ba miejsc \v Hobltach.
osób więcej niż w roku 1949.
W r. 1950 nastąpi znaczne zwięk.
Ilość absolwentów szkół za.wooo- iizenie budownictwa miesz-kaniowego
wych I stopnia wzrośnie o 28 proc., i kapitalnych remontów mieSZkań. W
a szkół zawodowych II stopnia ramach gospodarki uspołecznioncj od
o 44 proc.
danych będzie do użytku w r. 1950
Ogólna liczba absolwentów szkół 63.5 tys. izb.
wyższych będzie w r. 1950 o 77 proc.
Wartość kapitalnych rem<mtów do
wyższa niż w r. 1949.
mów mie;;zkamych wzrośnie o 93
Licz;ba dzieci w przedszkolach proc. w porównaniu z rokiem 1949.
wzrośnie o 17,5 proc.
Narodowy Plan Gospodarczy na
Liczba absolwentów szkół ogólno- rok 1950 zawiera znacznie więcej
kształcących stopnia licealnego wzro wskaźników mz
plan u.a r. 1949.
śnie o 37,5 pnoe.
W szczególności plan ten ustala pod
KU1'SY
likwidacji analfabetyzm.u stawowe zadacnia w ~a;.-resie rozwoosiągną ilość 60 i;ys. tj. o 79 proc. ju techniki 'IV pl'zemysle, r·ozsiEerza
więcej niż w rolrn 1949. Na kursach zakres bilansów mat.eriałowych, opi()
tych przeszkolonych z()~tanie 750 tys rając się na średnich progresywnych
osób tj. o 53 proc. więcej niż W" ro- normach oraz podaje za!lania l)lanóku 1949.
"e w przekr-oju poszczególnych woŁączny nakład książek i broszur jewóuztw.
wzrośnie o 16 proc., a na-kład dzienWykonaaie zadali Narodowego Pla
ników o 18 proc.
IlU Go;;poduczego na r. 1950 będzjp
Rozwój radiofonizacji zapewni ko· oznaczało d"lszy poważny krak na
l'zystallie z sieci radiofonicznej abo- drodze budowania fundam<c·ntów so·
nentów w liczbie o ok. 20 proc. więk cjal"izmn w Polsce. Realizacja planu
szej niż w r. 1949. Liczba !Zradiofo- b','rlzi(' wymagał" wzmożenia wysiłku
nizowanych wsi wzrośnie o 24- proc. m:u (J'racują~yeh. śmiałego ujawnia·
W dziedzinie lecznictwa zamknię- lIia rezerw istniejących w gospodartego liczba łóżek szpitalnych wzro- ce narodowej i wzraocnienia kontroli
śnie o 7 proc. w porównaniu z r.1949,
wykonaniu zadań planowych.
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rodu l"l;ldziookiego jest nadzwycza.j ni
ska. Obecnie, kiedy byłem już w
Związku
Radzieckim i oglądałem
wszystko na własne oczy, pragnął
bym stwierdzić kategorycznie, że tego rodzaju oświadczenia' są po prostu rtikczemnym -oszczerstwem".
Delegaci zwiedzili między innymi
Pałace Kultury Górników. W związ.
ku z tą wizytą. piszą: Jakże pragnęli
byśmy zabrać ze sobą
do Szkocji
choć j(>den z takich gnta(:hów,
aby
pokazać. jak powinien wyglądać ośro
dek ),.'ulturalno-oświatowy robotnikó\\'.
.. W wy,n iku dosikonałego odżyy.'ia
.:ia'" za.pew·n ionego pTZel': obfitość i
wYSJOką jakość produktów
Ol'a·Z W
wyniku doskonałych warUnków pru'
ey, ludzie radzieooy ma.Są, nie'LWykle
zdrowy wygląd" - stwierdzają jewwmyślnie autorzy broszury.
•

węglIJwych• .,Niech si~ s3ll1\i przekonają, 'IV j!\iki sposób możnlt wydobywać węgiel maszynami, a ' nie za cew
nę krwi i potu lud.zkiego".

Place

Związku Radzieckim
Podziwiając wal"llirlki pracy robot:ników radzieckich, górnicy szkoccy
zainteresowali się systemem płac w
ZSRR. Stwierdzili, że kobiety i męż
czyźni otrzymują za jednakową pllt
cę jednakową płacę, że próa: płacy
zasadniezej robotnicy lkor.zystajją z
wielu ś",'iadezeń: iii zasiłków, z funduszu ubup.ieczeń społecznych za okres eltl)roby, z i}latnych llrlOl\ÓW.
bezpłat,nej pomocy leka.rskiej, wc:r.a
sów. bezpła.tnego Eizkolniet.wa, ~o
zów pionierskich dla dzieci i td.

w

O$zczershl. Wystllrczy, że człowiek
!>rst'y zwiedzi ZSRR, u piętrzl}ee się
lOa kształt piramidy Cheopsa kłamstwa i potwarze antyradzieckie roz'
sypią się jak domek z }'art. S'Eczęśli
Starego górnika Mąccatceona zdu'
wy kraj socjalizmu ,;tanie p.rzed jego
miał najba.rdziej fakt, że górnik raGrzyma w całej llwej wspaniałości.
dzieoki nie tylko otrzymllje jednora.
Int~ s~wo
ZeSQOł6We zobowiązania
świadl;zy o tym opublik{)Wane nie.,
zową premię za wysługę lat, lecz że
W dniu wczorajszym w pięknie szawie, przy Al ,Jer;Jzol'rnskich 123 lii;, .' <t;::::,::
spm· ... '-'
~tlnego dawno w AUII'lii slJrawoz,danie giirni Warunki pracy w ZSRR po 20 latach pracy w kopalni przysłu
przy
z
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h.
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nowo l!l'ządzonej świetlicy
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.ow . s: :oc lC z IlO y U W WIąZAU
ormcy sz 'occy mteresowa I Się g\lje mu prawo do emerytury w wy·
RSW. "Pra.sa" w ł~()d~, zgro.madzi
cownicy tlakładów RS"VV ••Prasa'· w WilląĆ T'ueh raejonalizatorski w na- Radzle;;klm.
~zczego'lllie warunkami "racy
w so!iośei 50 proc. p'r7.eciętnych zarob
się pr;~',vje \y·nyscy pracownicy d.ru Łodzi postanawiają włączrć się in- ;;z~'cl: T<1kl~.daeh.
(I) Zorgani:,:ować
u
..'
karni, aby ..ili~f}wied7.ieć na. apel cly\V'id'llalnie j :les.pol:owo do \vspół- ekipę łąctmości m:asta rze wsią,
Żelazna kurtyna _
ZSRR Rzecz zrozumi'ała, że przede ków i to niezależnie od tego, czy prze
staje pracować, czy też pracuje na'
drllk~,l"ni RSW
"ł~rasa"
w Wa.1'~ zav.:0dn·jctwa ~ł1ugoi'alowe~o, ~dei- 9) Rozbu~o~vać odlewnię czcionek i
okazała się mitem
wszystkim postanowili zbadać, jak dal. Prócz tego za.rząd kopalni daje
SZ~:\V ·IC.
mUJąc następujące zobowląeama:
7.s(·-rn trzyc 1, ....:: ~akl~dy RSW "Pra- I
.,
'ed't'
i pod h..... wzO'lędem
m~ dożywotnio bezpłatne mieszkanie.
Zebranfe zag~lił sel;:rctarlZ oddzia.
1) 'Wykonać roczny ,plan pro.;-1tlk.' sa" w czcionki.
W początkach swrpma 1949 r: prz s aWla s ~
. -.y,"
":
łoy/ej org. partyjnej tow. Bobro.w- I cyjny do 10 grudnia b. r. 2) 7.m.niej
Reali~:ując te rwbowiązania wzy· składająca się z 6 osób delegacja sytuacja w radZIeckIm p<rzemysle wę Nic dziwnego, że stary górnik szlw~
sld, który scharakteryzował istotę szyć odsetek braków o 10 procent. ',',lamy do współzawodnictwa długo- związku górników szkoch,-ich (Wił- glowym. Szkoci zwiedzili Zagłębie ki stwierdził z goryCZli, iż nic podob
w,,'półzawo,dn!ct~a
długofalo",!,e%o: 3) Zwię~szyć odsetek :,:!'oszczqd:ZO-I' f:Jl.owe~o załogę. druł:arni
RSW t ham Pearson, Thomas FQw!er, Hugh Podmoskiewskie, w którym najeźdi. nego nil! widzi się ani w Anglii ani
Po tprzemowjemat;:h przedstaWICiel! nych SUIlll rL 6 proc. do 8 proc. w ,.Prasa w Katowlcach l we Wrocła G::tddes John Maclenne Robert Mach·t!··
n's c y-l ' całko"'I'CI'C w żadnym innym kraju kllpitalistycz
nym. "Mam 66 lat - pisze on ·
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<lyre CJI 1 1'a y za , a oweJ. g os za- s osun u o o. ro (JW.
zygo 0- WIU,
.
: ~atceon i Alej' 311rrer Muffat)
wy,
•
," .
brało wielu robotnikaw i iPracowni- wać nowe kadry do zawodów skłaRerLolucję pod))'isali:
~
,50 k()opaln oraz Zagłęble Domeckle, ; ciągle j(!3Z~~e pracuj t: w kopalni,
y
ków 7..e wszystkich działów, podej- dac,zy. maslZynistów. introligatoró',v,
W imieniu ayrekcjj: dyr. tow. i sta~to,\ała ~ Ed nl111f?a. b~ wylądo· w którym zniszczono wszystkie kopal w hrabstwie Fife, w której przewa
c&walem 55 lat. Nie otrzymuję żad
mujac imlywldJuaJne i 2espolowe zo- od:lcwac;o:,v r"C'··J" _.1_
'
• . ' . ~z:v ,Franciszek
Hudeczek.
w imieniu l wac na lotnIsku moslnew3J-,m.
nej emerytury, żaduego llodalJm za
bowlązaula.
5) Podnieść poziom ideologiczny i 29 1 Rady Zakładowej tow. Władysła'w t
Do Związku Radzieckiego dGSta- nie.
. ..
. .
wysługę lat i nie dostanę emerytll'
· łl:1ięć1z y innymi zobowiązan~a zł~- wodowy wsz:~stkich ~J",.c::J-.'m:k~w 1Bia;;'Z~zyk:. \V in~!en.iu oddziałowej! liś~ny się z równą łat.wmJdą, jak do . ,.Wyobtazc?e so~~~ nas~e ~dzlwle ry,
dopóki nie przestanę pracować".
zyh: ~ow. Wa,ł1tO~. . z od~ewm CiZC1~ drogą SyS}~lr:.a"tYcz.l;~gO doszkaJa,m~. I 0.r?a~bZa~J1. p~rt;;::JneJ .. tow. B~b::ow= i któregokolwiek. iImeg'() obcego pań./ nłe, g~y stwJerd.zlhsmy, ze plerwsz~
~~k, kt~q ~ObowI~~ał SIę ;-'Ysz~o_ 6) p.~~n:e.,~ OYSC~:lllę p.:ac~ dr~g~ SKI, '.v~ 1;u1encu Kor:utetu ~W~p~łe.a. \ stwa" _ piszą górnicy szkoccy. w ze ZWle<lzanych przez nas kopałn
he w 1.rotklm cza»1e, nOWYCh. o.dł~. Zmnk]S~erua ads_tka l1kob~cP..OSC1. "\wJdl11c,v,a tow. Cze"ław I""-1'I'Jewskl.! swym s"rawozdaniu <J. pl'zeWOdmCZit 1" ł
'b d"
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N~ród radziecki
waczy oraz dostarClZYc znaczną 110sc
p
..
"
)y a nał ar .zle~ z~ec an17~w na :oe
•
.
k dl
.
kł d'
g
cy delegaCJI Peal'son, ktoremu w r. w5zyst,klCh Jakle kiedykolWIek oglą·
pragole
pok OJU
o
czclo~e .' a sz;reg~ ~ a (YW rao
1948 odmówiono wizy wjazdowej do daliśmy". '
Górnicy sZ'koccy zrozumieli, że ma
fi~~i.C~llin::)~s~~~t ~obowią~~~ ?o?a~e, że '!w h ~aż~tJl Z~~~e Szkoci przekonali się, że kopal- sy pracujące w ZSRR prowadzą wol
l7.ał się pnzy wydaniu książki dla
~,v~eJ Js~" prZYlec ac
o
, nie radzieckie są nie tylko najbar ne i szczęśliwe życie dzi~ki ogromdtrleci wykonać sposobem mechaSWO
.
długoterminowe
nIZ o
.
dziej z;me~hani'Zowane, lecz i naj- nej wyższości ustroju l:adzieckiego
niczny:rn rysunki niespotykanej do,
""ł
".Poczuwamy się do obowiązku bezpieczniejsze w świecie, albowiem nad ustrojem kapitalist.ycznym. I sta
tychczas jakości.
KATOWICE (P AP). - Wiktor śpieszają odbudowę stolicy, z hutnika stwierdzić, że nie mieliśmy potrzeby rząd radziecki nie żałuje funduszów, lo się dla nich rzeczą oczywistą, że
Tow. Pander z rlecerru maszynoMarkiewka, którego wezwanie po mi, którzy przyśpieszają pracę, aby przedz,ierać się przez da,kąkolwielt an.i wysiłków dla zapewnienia mak3Y naród radziecki nie chce i nie może
wej Q;obowiązał się wykonać na lidej'mują c{)raz to nowe załogi zakła było wiQ~ej sta.li i z włókniarzami, żelazną kurtynę i że w ogóle nie na mainego bezpieczeństwa pracy gó;. chcieć wojny.
notypach ~ią.żld, !Zawierające r·ażne
dów pracy w' przenlyśle i na roli, podnoszącymi produkcję i wtedy wy trafiliśmy na żadne ślady istnienia nika. Zestawiając warunki pracy gor
"Nie sposób poddawać w wątpiiskomplikowane :formUłki.
KsiąZld
chlubnie i konsekwentrue realizuje daje mi się niemożliwe, żebym nie sławetnej "kurtyny".
nika. w ZSRR z warunkami w kopal wość szczerości życzeń całego narote 'Wyjdą jakościowo 161Psze, niż doswoje własne zobowiązanie; W lu wykonał swego zobowiązania".
Podczas pobyt.'u na ziemi radziec- rJach angielskieh, delegat. John Mac du Rosji - naród ten pragnie żyć
tychczas, i 'będą wykonywane w
leane, wzywa górników angielskich, w pokoju ze ws.z ystkimi narodami"
kr6ts:zYffi c:zasie.
tym, piocwS'zym miesiącu wy100na
Czołowy przodownik pracy pT'ze- kiej górnicy szkoccy przekonywali llby postarali się o wysłanie specjal' __ oświadczają autorzy sprawozda.
..
llliia z.obow$ązań długoter-minowych, mysłu pobkiego tymi słowami okre się na każdym kroku, że ludzie m'
d
d' h
ł bl
zo~g:a~~d~~~a",~z:d~:tr!~:
czołowy górnik polSki wykonał ślił swoje plu.ny na najbliźszą. przy-II dzieccy nie mają zamiaru niczego nej elegacji do ra ziecklc zag ę nia.
działem IPrlZysp1eszyć o dwa dni
355 proc. normy, przekraczając w szlość:
u~ryW"ać. pr~ed. swymi glość;ni. zagra'
e
s.poTząclrlenie sprawo!Zd'ań finansoten sposób swoje zooowi,!zanie o
_ WzrnożolUł prac," i przekro-! nl~znyml. Gormcy Sp?ty,cah. SI,ę ws.zę
",-ych.
55 proc.
cz;niem swojcgo
zobowiązania Idzle.z ?erde.cz.nym . I llrZ!Jaclels:kl~
Tow. Fa7b1a.rz w :imieniu zamądu
"Gdy słyszę i czytam, jak rozwi
pragnę uczcić z»liżający sie dzień l przYJęcl~m l la~ ~Ię ~aml ,yy~azJli
koła '.m'IPR wezwał wszystkich ja się na szerokim froncie wa~ka o
1 Ma.ja, naszego robotiiiczego "WSZ~?Zle c:mh ~Ię, .Jak ~ sleble W
trwały
demokrację ludowąu
ctlonk:Ó"l{ Koła Tow. Przyjaźni Pol- Plan 6-letni _ oświa~czył znakomi.święta. Do l Maja pos.tanowiłem domu ..Prz:konah ~lę, . ~e wbrew
,.
sko _ Radrlieckiej, by wralZ z pracą ty pmooownik !pracy _
rl nowywykmtae swoją U·miesięczną nor lJrzeI?ov~ledmo~. a~gle19~lel prasy:e
BUKARESZT (PAP) Ukazał
Jugosłowiański emigrant polityczprodukcyjną połąClZYil.i swe wysiłki mi siłami i z nowym duchem zjeż.
me. Wierzę, że zobowiązanie to dkcYJ~el. umozhwla.n? Im d wyb::m~ się tu nowy numer czasopisma ,,0 "y Gołubowicz pisze o "Fał;nywym
nad pmyswaJaniem już uzyskanych dżam codziennie w poozie-mia mojej
Vt~onam tak, jak wykonujlt je o~o .el tr~sy po. tozy,
owo yc trwały pokój, o demokrację ludową" J1arlamentaryżmie - masce władzy
przez a,udzi radtzieckich d'ośw:iad- kopalni. Czuję wtedy swój wspólny
toWał'zys'Ze w wielu 7"" ., -'>ch °łbl~ktohw. zWdlekdzdamn. "W?lno
nadooa
~ ~y organu Biura Informacyjnego Partii faszystowskiej w Jugosławii". Autor
SI
czeń, co !pozwoli załodze osiągnąć wysiłek z murarzami, którzy przypracy w całym kraju"
o Jec ac, O' ą. nam
d b ! pO'd
o~ K()munistycznych i Robotniczych.
podkreśla m. in., że rozpisane na
.. slZe wYffi'kl, !pracy.
.
mówić z kim SIę po o a~o," za awac
d Zlen
. • 26 ·marca b1'. t zw. "wyb
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...Ul·1 W""yst-Wszelkiego rodzaju pytania .
l~ak lliel"w'szej strome
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b ,. k'o potr zeb ne są kI'lce T'to
l po to, by za
Nl'e .,"poso'b wy:mien~c'
lltich n BlZwisk, wszystkich ~obov,riąPowo,'e"'11a odbudo-'a _ muni. 'at w spraW1e noweJ '0 mz l mas·kować faszystowską istotę obec!?al'l, które składali !Zebrani. Każde'
cen w ZSRR oraz w sprawie oparcia neg'o reżimu.
z nich było natychmiast podChwyty
a stopa żwciowa ludności rubla na bazie złota i podwyższenia
W dalszym ciągu numeru Toudeh
przez całą rzajeg'o kursu,
.
I l d . • k'
w:an~ .." entuz· J'a~~em
~~e.'"
ue"
Niezataxte wrażenie \~'ywllrły .na
.' ...... ykllł \"stępny p.t. "Demokra- pisze o wa ce u u Irans lego prze'
~V6 o .
górnikach szkockich wy,mld powoJen
n;n.
eiwlw imperializmowi anglo-ameryZałoga drukarni godnie odpowleWARSZAWA (PAP). _ Na pod- tychczas Ministerstwu Pracy i Ople nej odbudowy ZSRR i wy suka st.opa tyczny ruch kobiet - wielka siła w kańskiemu i reakcji wewnętrznej.
działa na apel swych tOW8nzyszy stawie uchwały Rady Ministrów z ki Społecznej.
życiowa narodu radzieckiego.
walce o pok,jj" omawia znaczenie
W tymźe numerze ogłoszono W
RSW "Prasa" w WarSlZa~ie, po·s taW zwiąq.ku z tym w roku biei:. uzbliżającego się Międzynarodowego skrócie referat Klementu Gottwalda
nawiajac
"Program Ibudownictwa w ZSRR
Dnia Kobiet oraz nieusta.n ny roz~ wygłoszony na plenum KC Komuni
. pracować,
Rzarowno
b ' " przy
. k dnia 22. 12. 1949 r" podkreślające) tworzony zostanie Zakład Lecznictk
.. Czech os ł owacji, które
•i1>rodulccji "Głosu
h
b to ohl1czego
h d .. ,- ,, .Jah potrzebę naj szybszego scentralizo- wa Pracowniczego, który będąc polll jest doskona
. . e zaplanowany,
ok' a su }'ce WÓJ' działalno~ci światoweJ' Demo- s t yczneJ. P artll
j, ;przy innyc 1'0 0 ac
r'W\.ars,a.c, wania i ujednolicenia lecznictwa
ay, osiągnIęte w wym u Jego rea 1- lU'atyczllej Federacji Kobiet.
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d' h 24
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'eszcze lepie;, wyda dniej i oszczędległy bezpośrednio Ministerstwu zacl'i są zadziwiaJ'''ce'' _ stwierdza
o y o Się w Illac
- 26 utego
J
niej
nM: dotychczas.
pracowniczego oraz
zapewnienia Zdrowia, przejmie całe lecmictwo WilIian\ Pearson. "
Marie-'Claude Vaillant-Couturier, br., artykuł pierwszego sekretaxz~
N
k ń'
. t
jedno0- światu pracy pomocy leczniczej na pracownicze.
generalny sekretarz !§wiatowej D~- berliń~kiej organirzacji, SEJD, Jendrelz
....loa za o ~n~e pm~ę ~
mn najwyższym poziomie nowoczesnej
Minister Zdrowia, dr. T. Michej,,PłIZed wyjazdem z Anglii myśla- mokratycme'j Federacji Kobiet oma-I ky'ego' p.t. "Berlin ośrodk.iem walki
m'y"lnie
r.eJ m.,
• wiedzy lekarskiej.
'
ł dr• J• W o l ans
' k'lego peł łem . dużo
o tym, J'ak żyją ludzie wh Wł'a "~"~·stając"
tnnlitycz o J'edność narOOow".., Niemiec", notatcrL"Y'tamy::r~a,I\lICJę, w
Ministerstwo d
a rruanowa
.:1_
VY"'~
.. akt'''''''''''os'l!
" ••••
..."W IZiwiązkl\l z 3pełe:rn Za:kład6w Zdrowia przejmie całkowicie lecz· nomocnikiem dla spraw organizacji Zwią=u Radzieckim - pisze Rug ną. kobiet wszystkich krajów w wal ki polityozne Jana Ma1"ka i różne
(lrafiCZDyeh RSW. ...!P1I8Sa'! W 'W..aJ1- nicmo
pracownicze, podległe do- zakładu lecznictwa pracowniczego,
Gaddes. Prasa. angielska stara się Cle o prawa dero.okr8ltyeano i o pOkój. 1ri'adomośd. bi'eż,c:e.

Załoga zakładów .

RSW "Prasa" w Łodzi

podejmuje indywidllalne i
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TOWI Marklewka chl ubnie· rea l"Ilule
;e zobowil'Yzania
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Ministerstwo Zdrowio przeJ'mie lecznictwo pracownicze
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RealIZUjemy Uchwały
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1/1 Plenum
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Ku s
dla

c w

masowego' szkolenia ideologieznego

"Zagadnienie szybszego s7.Jwle-1 Myśl ta mająca SWe źródło w
ula i wychowania kndr pal'tyl- głębokiej wierze w twórcze zdolnych staje się obecnie tym pro- Ilości mas robotniczych, w ści
blemem, który Partia musi posta słym powiązaniu z terenem i zna
wić na czoło swych zadań'; jomością ludzi, znalazła natychgdyż "dziewięć dziesiątych na~ miast wyraz w zorganizowaniu
szych zadań rozwiążemy łatwo dwutygodniowego kursu szkolenia
wówczas, kiedy zdołamy podnieść z oderwaniem od produkcji. Propoziom ideologiczny i zahartować gram dotyczy tematyki zagadnień
politycznie kadry naszego akty- ściśle partyjnych jak: 1) Walka o
wu partyjnego" - stwierqził tow. Partię nowego typu na tle mię
Bierut w swym ref~l'acie na III dzynarodowego ruchu robotnicze
Plenum KC Partii. Jedną z naj- go.
2) Podstaw'Y ideologiczne
.ważniejszych przes~kód w zorga-' PZPR. 3) Centralizm demokratynizowimiu szerokiej sieci kursów czny. 4) Krytyka i samokrytyka.
szkolenia partyjnego był brak 5) Więź Partii z masami, 6) Dykadr wykładowców. Chętnych do ktatura proletariatu i rola Partii
nauki jest bardzo wiele. Nasi to- w systemie dyktatury proletariawarzysze już dobrze rozunueJą, tu. 7) WKP(b) w walce o budowże bez oręża marksistowsko-leni- nictwo socjalizmu, 8) Uchwały
nowskiej wiedzy nie można do- Biura Organizacyjnego KC Partii
brze wykonywać swych obowiąz- po III Plenum.
.
kÓ'w p:utyjnych i zawodowych.
Cenną inicjatywę wykazało kie
Kto <Jbsh,;-:';y kllrs~ szkoleniu I'o'\'I-"llictwo Ośrodka Szkoleniowenarty,inego? Oto problem, któt'v ~~o dodając w"ykład prof. tow.
l"o::'·:;ązać t.rud.no,
ale rOZ'I'Ii.iązać Szczerby na ter;1at: .,Podstawowe
trc.eba, bo żąda tego Partia, żąda- zasady metodyki nauczania".
ją tego konkr?Łne wartUlki nasze l
.h·_~: ~.Zif; mo-?nmy OCenić
efekt
go budoy·,rni..:twa socjaiistyclnego. te"o śmiałego posunili;:cia. jakim
I rozwiązanit> to znajduje organi- było zorganizowanie kursu spcczacja łódzka.
jalnego. Praca kursu zbliża się do
Wnikliwa analiza pracy gt'Up I końca. Dwa tygodnie przeleciały
turnusu szkolenia, obserwacja sta szybko, ale jakie realne wartości
lego wzrostu poziomu ideologicz~ zostawiły w umysłach ludzi!
nego poszczególnych tovTarzyszy
Salę wykładową Łódzkiego ona gruncie przerabia..71ej tematyki środka Szkoleniowego zapełnia
sżkoleniowej, zrodziła inicjat')'wę ~o towarzyszy. Olbrzymia więk
zorganizowania z najbardziej wy szość spośród nich to robotnicy
różniających się i aktywnych to- reprezentujący prawie wszystkie
warzyszy specjalnego kursu dla gałęzie przemysłu naszego miaprzygotowania wykładowców I sta. Nastrój niecodzienny. Charak
stopnia szkolenia.
'ter dzisiejszego zajęcia jest zu-

pełnie

-i.nny od wszystkich poprzednich. Oto jeden z ich grona,
tow. R.adoszy:6.sld, murarz z zawodu, prowadzi zajęcia. Pokaże
czego się nauczył i jakimi metodami uczyć będzie grupę, którą
Partia mu powierzy.
Tow. Radoszyński wygłasza referat na temat: "Podstawy ideologiczne PZPR". Jest to pierwsze
tego rodzaju wystąpienie tow. Ra
doszyńskiego. Jest wzruszony. Po
przez słowa przebija głęboka wia
ra w słuszność linii naszej Partii.
Wszyscy słuchają uważnie i notu
ją uwagi co do budowy, treści i
jasności referatu. Mówca skoń
czył.

Nie będziemy na tym mieJSCU
krytkowali referatu tow. Radoszyńskiego,
który nie był wolny
od usterek i braków. Zresztą po
wysłuchaniu dyskutantów nie wie
le moglibyśmy dodać.
Jedno C(l można stWIerdzić Ż ca
łą pewnością: większości uczestni
ków kursu Partia będzie 11l0gla
powierzyć odpo'wiedzialną i
zas;r;czytną
funkcję
wykładowcy i
wychowawcy członków Partii. Py
tania i wypowiedzi towarzyszy,
ich przyjazna ale \vnikliwa kryty
ka poszczególnych tez rozwinię
tych w referacie trafiały w samo
sedno zagadnieJl. W żywej' dyskusji, trwającej trzy godziny, towa-

IW

PZPR im. Stalina
nadto

dodatuio na
wydaiI'o~Ć' I lakoSć tow,,·,'
lI."])iywa

Książ~ca

ekipy łączności miasta ze wsią.
Mówi o internacjonalizmie prole~
tariackim jako właściwości wpojonej już głęboko w naród radziecki.
Bierze aktywny udział w dyskusji tow. Eleonora Nowak 2l
PZPR Nr 7, uczestniczka walk
partyzanckich w Armii Ludowej
w okresie 1942-1945,obecnie przqdowuica pracy i grupowa.
Odznacza się wielką pilnością ,
zdyscyplinowaniem w nauce tow.
Rózga· Stefan z pZPJG Nr 5, ~
wacz, przodownik pracy, racjonalizator. Obecnie pracuje nad no- ,
wym ulepszeniem racjonalizatorskim i z dumą o tym opowiada.
Tow. Rózga mówi: "Po tym
szkoleniu będę pracował jeszcze
lepiej, jeszcze wydajniej"_
Doświadczenie wskazuję~ 1:e ini
cjatywę stworzenia kursu dla wy'
kładowców należy uznać
liwą.

za

/{siq:!.(, flan Itie r.·tOSt "gminu". ksiqic pan n.ienawidzi "hdlQty".

Nie
dumny feoikł jest rórmoc;;eśnte u,'Ysakim dasto,inikiem
kościelnym. Okolic:mość ta pa;;j(}stCl.ie bez żadnego wplywu na stosunek księw
cm pmllJ do r>gółu fA)i.~mycTl. )'ekrutJljqc"ch się, jak wiadomo, :r. t.zw. s:;a-

zmienia sytuacji,

iż

rego ]JlebslI.
lako kardynał -

powi.n.il!n 1I,iby tks. Sapieha przestrzegać przykazania:

"miłuj bli.:llliego swego", tudzi~ zaleceń ewangc!icznych: głodnego nakarmić, nagiego prsyod:i1JĆ itd., ale ksiqdz Sapiecha jest przecie księciem,
luiąie

a

pan ma

już

"we krwi"

(błękitnej) dewizę: odi profanum vulgu,s -

łłieMWidJ!ę poopólstwa, dUliby

to było "posp6Istwo" katolickich wdów,
sierot, .starców, Tralek i c1wrych...
I stąd ów arystokratyczny lesf, ktury", 'jest odesłanie pr::ez księcia 1-.n..,..
tlynala SapieT" ładunku Garów, nadealanych niedawno prze; zagrll1ticznyc1,
ofiaroilawc6w dla t1f'!Olłisaeji "Cariros": 99 worków obuwia męskiego,
173 worki ohmvia tLmzskiego, 57 worków obu~i(ł dziecillcego, 10 skrzyń.
uilywallego ubrani« dla drieci, 472 s1.TzYllie mydła do rqk, 266 skrzyń mydla
do prlUlia, 37 kart. proszIm do prania, $1~rzynia witamin j śTodl.ów leka,..
skic1, i 34 slcr:l)?ue... modlitewnikótl.l.
"Chamy rniód pij'l, Boje, Ty lo widzisz i nie grzmiszr' - :&gorszyl się
kiedyś "dobrze uTod::ony" bO/Ulter sienkiewiczowskiej trylogii, Jan Onufry
Zagłoba herbu Wczele tvidzq;c, że "gmin." u:i:ywa "szlacheckich trunT.ów".
W przypadku l~$ięcia kardynał(l Sapiehy nie o miócZ chodzi, ale o wiele
istotniejsze 5Todlti podstawOItJei pomf>Cy ella naiuboższych i nfljbardziej potr;;ebującyc;ll.

.. C/;arrr..o;ty~{) mialolry korzyswć :; 1I1J(les!a1lf:go ella nich obuwia, 0I1:;ie:i:y,
mydli. i rne:l~'k~"H!1ltów~ -- pomyślał solJie Zł> zgorszeniem dumny !eoda1

szczęś

Trzeba dalej kontynuować
wykuwania partyjnych kadr. dalej i z jeszcze
wigkszym rozInllchem organizować tego rodzaju kursy, by na t~j
bazie objąć szkoleniem wszystkich członków naszej Partii.
Umożliwi nam to realizacj~ uchwał III Plenum naszej Partii
w sprawie szkolenia ideologi-cznego.

Kurii Kr,Ii.-ows7ticj. - A niedoc:ekallie ich! Niech szlag raczej trafi roiły
(lob7OC:Z""1l)' U'tUMI}()rt, .,·leo,-o /lic tno:lla dziś nim obraca': w inter.esie b. obszarników, b. u.r:;:;'Ora/ltim, b_ geSliI!JQ1VCOw i w ogóle wrogów I'ols/d

tę twórczą pracę

omawiali

genezę

Ludowej/".
Ciel~{/;UX! i h. :mamiermłł, iż hsiąie k{lrdYJl~l u.znał za stosowne "oddać"
praml'J:itvj~ potr:sebuiQc)'ch podopiecznych "Caritasu" również... od mmłli
tewni.kóu'. lJądi co b~ź pr~ed$tawiciele episkopatu polskiego tyle ;;;W~-Ifli
mówić o swej trosce o religie, o życie tluchuwe mas wiernych... Dale/m
sięga ksiqżlJco-kaul'':'101,ka pogarda i nil!nawiść.

E•. Tam.

średniość

a zarazem dojrzałość po
lityczna w ujęciu trudnych problemów teoretycznych.
W dyskusJ'i wystapiło kilkudzie
sieciu kursantów. Kim są ci ludzie? Robotnicy produkcyjni łódz
kich fabryk, oderwani na dwa ty
godnie czasu od warsztatów pracy.
Oto tow. Helena Donikowska,
prządka z PZPB Nr 16, sekretarz
z"}stość, oddziałowej organizacji partyjnej
(Mk)
\ w szpularni, aktywny ul'zestnik

.
•
t
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W z,wiązku iZe roliżającym Silę zoboWliązanie 'to z<>lrtałe wykona~
Idąc śladem kobiet !Lnnych iłódlZ
8 marca, Międzynarodowym. Dniem JUŻ dQ dnia 15 lutego, robotnIce na- kich rzakładów !pracy, pisze nam
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szych zakładów - l'll!ormuje nas tow. Rosia'k, koło Ligi Kobiet ,pokores4>Ondent faibryeżny tow. RG- stanoWiło uczcić nadchodzące świ~
b~ewiClli - postano'\v:iły śladem 1;0 kobiety wytężoną !pracą li. nowytow. Mwkiew'ki pl'".l.~tą.pić do dłu- mi t':obowiązaniami. Na WiSpólnym
gofalowego ~a.w·odnidwa. ZQ- zebraniu koła uchwalono rrorganizobowiązanie podjęło 8 Z'Mi?-ówek ! wać JrttrS dH.a analfabetów i przez.
30 cdonkdń Ligi Kobiet, które pod~ cały okres trlWania kursu zapewnić
niosą \\'ykonanie bDZY akordowej w kursistOllIl op'lekę d pomoc.
ciągu 6 mitMlę<.lY od l do lO proK{)reS;pondent nas,z rz PWW Nil.' 37
cent. I ..1ga KOrbl~t fJO$tauoVidła dQ tow. Helena Kubiak. podaJe,' .i;;~

Kobiet, robotnice łód~kich iZakladów
pracy !postanowiły drz.1eń >ten uczcił:
nowymi 'Zobo.wią'mlliailn1 produkcyjnymi, kj:óre jes'lCQ:c .raa: <podkreślą
całkowitą solidarność 'l niezłomną
wolę !pokoju kobiet 'WSzystkich kra.j6w.
A więc prarownice PZPW Nr ! zo
bo\~riązały sił} z,organdlZ<>wac 11 !Zespołów ,~,póJZawodnWt1J\'a pracy na
oddziałach nawi1ajni, f.ortowni. :i cerowalni oraz dwa ze.~:poły naj'Wj'zszej jaltoJic! w na'.' ijalm. Poruewa§:

-----------------------------------------------~--
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Rozwój ruchu racjonalizatorskiego
Ostatnio udoskonulenie produkcyj'
ne dokona.ne zostało w wykończalni
przez ob. Tal'chabkie!}o i je!lO współpracownik.ów ob 1>b. Sędzi\\"ego, 1(1)zentala, Gruszczyńskiego i Cle>.:li!.il.
Jak się okazało, pOR1"Qł ten będzie
miał doniesłe znaczenie
dla całego
przemysłu bawełnianego. Dzięki do"
daniu .,.pewnych substanCji cheroicznych do farbv drukarskiej, zapobiega
się czerwienieniu i wytrawieniu wal..
ców drukarskich przy druku barwnikarni kadziowvmi. Zaznaczyć trzeba.
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dnia a marCa iPOOyf'Jt,l\'! 100 nowych
C~Onkiil, rl;ol'g.\n1 mwać kora samo~z1:Eił~mlowe ara? kQmite't teoaltcyjny goe.e1:ki ~.oiemte.j_
Koło Ltgl Kohi t Pl:'Z:f lVU..PP Nr
1, odde;:!ał 2, nl.:! przed~.ało w Q&tat

I

I, - pisze oom tow. :F'l'an-clsr.rok

~ nich mi·~:iącaeh żadnej dl?iałalno~cl

cz.łonkin1e koła Llgi Kobiet !POdjęły

na wspólnym zebraniu zobowiazanlu produkcYjne w ceLu uc~czenia
;~hli:i:..1.jącego s.lę Dn'ia Kobiet. A Więc
ma.li1trowa cerowalni wraz z całym
$wy:m oddziałem zobowiązała się
;podnlc~ć ;prOdukcjE: ze 130 do 150 pro
cent, Wszystkie Kobiety zatrudni 0ne w tkalni zwiększą wykonanie
baz akordowych o 2 procent. rlJmnlej
szą Uość odpadków o 2 Pl'ócent o~
raz zlikwidują e.upełnie wszelkIego rodzaju s,późnienia i opuszczania
dni pracy beli'.: faktycznych powc-<łów.
.
Poza tym wszysv:.cie członkinie L.
K. postanowiły w dniu 8 marca ~or
ganizować "Wart.y Pokoju" i UC'lestniczyć w ruch w ciągu całego
dnia.
'
Zobowiązania :na,pływają w dalszym ciągu.

LuDopiero :intem'lencja ol'ga911 Ul
\HI
! nizacji partyjnej i 'wszechstronna
Ze wszystkich zakładów pracy bez centach, a mydeł toaletowych w 1061 przed terminem plany produkcyjne. l,' ~omQC, jakiej o-rganizacja udzieprzerwy napływają długofalowe zo- proc. Robotnicy tych zakładów wy- Zespół tow. Graby wykona o' 2 tygo-. -hła no:"owybranemu
zarządowi,
bowiąz<1nia produkcyjne, podejmowa. produkują w ciągu lutego i marca po dnie wcześniej plan półroczny, ze-I uakt~n~ła pracę nas~ego koła L. K.
ne przez robotników r6żnych zawo- 50 ton proszku do prania ponad plan, spół tow. Krężałek o miesiąc wcze-t CZ~O?klllle koła iP,?stanowiły na
rlów. Indywidualne i zbiorowe who- a w drugim kwartale wykonają plan śniej plan roczny, dając w sumie I d~len 1:1 ma~ca. z()rga~oo~ać u!o,c,z~107,5 proc. wykonania planu. Następ- i stą akade;nuę l energlczru.e W?JląC 'l1ę
wiązania wydatnie przyśpieszają vry- co najmniej w 102 procentach.
W PZPB Nr 17, jak donosi nam ko- nie podpisało deklaracje 6 zespo:fów l d? pracy nad '~ysOlkoleIDe!U ideol~konanie planow produkcyjnych pół·
ż~ stosowany dotąd do druku barw· n'cZl1ych i rocznych.
respondent tow. KQsiński, pierwsze prządek i wciągarek, postalJawiając glCzn~ cz~ollkm. ZO<bOWlązały Slę
I
Zab9u Łtitlzkicll Zakładów Prze- podjęły zobowiązania prządki, pracu- podnieść wydajność swej. placy od. one .rowndez w całym Z(;lij)CJ.le ~rzynik kaclz:ioW'f niszczył ,valce.
l
.
}ił
ez d"" twÓrc'lll· lusżczowvch
postanowiła jące na wrzecionach, tow. tow. Gra- 102 do 108 proc. na przecIąg poł 1'0- stąPIĆ. do dtługoIalI.o.wego współza.U ep~zcm.e pozwo o Z<l?SZ ę .• lC wvkollać w pierwszym półroczu plan ba i Kręiałek, które \'lraz :ze swymi ku i roku. ZgŁosiły się także zespoły 'w\')d~!ctwn prs?y, podnosząc jakość
wiele godZIn pracy ryto1ilIlikom, po· produkCji mydeł do prcnia w 105 pro ze~połami zobo,dązały się wykonać tkackie lO..... tow. Barlniak, Psyka, i i'lOSf.! !produkCJi od l do 5 pl'-oeent.
Baj i :nalcerka oraz majstro\vie tk.alni ......Ii••••II• • • • • • • • •• • • • łi. . . . . . . . . . .lI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ae .. o ........ ..
i oddziału przygotowawczego. Długo
falowe zobowiązania podjęli także
kierownicy poszczególnych oddziałów produkcyjnych.
W PZPI:I Nr 14 kilkadziesiąt lcobiet
ala uczczenia unia H marca zgłosiło
ł .- B~
długofalowe ~:ob<lwjązania produkCYj"
" u
~
w pOWiecie
ne. Zarówno w prz~d7.alni, jak i tkał,Nikt by nie pny.llu zczał,· Żll .. o Z(i-j ,l:;,! l) l~o \'J." t)'1., 'd sWe' zobowiąza a co 111:1','lainiejsZo, uCly<~ się dla pod ni Z9łQszono gotowość znacz.nego pod
ws~e uśm!echni,'ta sprawnie l szyb- \ ,lir, aJeó"" ',,ie'~ podnio, Ja obroty lo- nie,ip.nia swej wiedzy fachowej.
wyżsAeniu wykonaniu baz produkcyj
G
. . . . " . 'b
,'. c ,rh d waro" e sp(il*iclni o 00 proc·'nt. Sllk
Komitet· V{spółzawodnictwa przy- nych. Vvszyscy majstrowie tkalni, ,II'
ko, ob.słu~UląCU pr7., y ...,aJ~ ~- _ o ces nie !"dp' Oh. ~utaliCl Bielawska lnał najd7.ielniejszej sklepowe,! w 'P0- liczbie 12, przekroczą suc wykonanie
społdzlelm po zakl1py ~hlopuw m,Jło- desz '''. . osiuglliętymi wynikami, wiecie rawskim - przorlownicy pru- przeciętnie o 1,5 proc. W oddziale
i średniorolnych, jest jedną 7. flajd7,iel . ale 11it: jest bynnjmnic i zarozuminła. cy·-nugrodę w postaci 4.000 złotych. IHzędzalni majster tow. KołodziejTow. ZygInullI :Rozwandowicz jest
niej szych pr:r.odowru.·c praCY. w pow.ie~ Prn~nie~ylr.~. w .Tl~5tęp.nym, eta~~~
czyk podniesie 'Wykonanle plunu w k.ierownik1em zespołu krojc."F.Ych w
P. W.
swoim oddziale o 5 proc" a iogo zmiI! PZPB r 9. 1{rojc;;:ych jelit wielu 'w
cie rawsko-mazowieckim .\ przeCle!:: ws~.Jlt.a,\ ?dmClW? Je~z5z.~ ~datnlq
obrot)',
korc~;pondent
nowy,
tow.
Marcltwlckl,
ob. Natalii, 1ZW1ęk~zyc.
_ _._ _ _
_ _ _zmmeJ,7.Yc
_ _ _ _ _koszty,
-:-_ _ _ _ _chłopski
____
_ _ _ _ _ _"Gl'osu'
____
___
__
_ _ _ _ _o_6_proc.
_ __ skladnlni, lecz żaden 1: nich nie może
dorównać tCi'W'. ROŻ'I'ri'.lndowiczowi pod
Bielawskiej, filia Gminnej Spółdzielni
względem W'l'daJnośc1 i lako~Ci pracY. On tak potrali Jdp.rOW<1ć nożyca
"Samopomocy Chłopskiej'" w Cielą
tni,że tnie ·taw,u· równo l nigdy się
dzu, gminy ReglJów, oSlfHJllę,ła ~ardzu
nie mylł. Norma pr~eciętncg(). k.rojdobre wyniki 'IN zakresie obrotow to.
czego wynosi 120 Iłztuk dzle~ie. On
warowych i 1:8opatr1.enla w towary
natomiast wvkroi około 360 sztuk.
c1uopów mało- oraz !iredniorołnych,
Jui; wówczas. - gdy khldzie nil stół c:ai nadal rozwIja !'lię coraz pomyślniej.
_
•
•
łl.\ 82tukę, przystępuje do niej PI taką
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wzorową sklepową

Na f lUJNel1l

w s k a - najdzielniejsza przodownica pracy
rawsko - mazowieckim

l

PlłAcv

Przodu jqcy kroj czy PIPB Nr 9

l

l

I

właśrJe

dzięki

s~depowej.

~:~~st!l~c~~{~~: ka;,~:\~E~~:~~~{d~ Młodzież
I

.

lM -owska coraz lepieJ praCllJe
...

pracy w sklepie spótdzielczym .•de
przed wojną [)ie było lIlOWy \) UfzePrzez dłuzs~ czas nJkt .lę me mC'lywistnieniv. l.ycll planów i 7.amlt!- ł tecesował poczynaniaznl orgam'lac:ji
n~eń ..Trzeba hyło pl'Zt'dl'ż ci~~ko 11 m ZMP w oddziale .. C' P2PB nn. J. 'la.
cowac 1111. kawi:\lek "hlel)a li o'1:Iedz!ca.
Bezpośrednio .it!dnrlx pu wyzv.'oleniu lina Tymczasem nR ze'bn.lllidch kola
Natalia Btelawski! '~głosiłil się do prR :nie pr.·rus·lanO z<lgadnienia kt;l\iet~z·
cy w Sp6łdzielni , kiór;.l pU\\'iltałn Y'- Ilości Woliki o wykOrluniI' pl,.nu, Ili~
Cieladz\l w t94..~ rokt·. Lecz samo t.a- 1!Iltwioao me o produkt')!. Przewodnijt;:cie- w sklepie nie W\ "tarczało ob.
Bip.lawsl.::.iej. Chciał,' ie~zcze lepie.i czącv leoła nie wiedzhll ll11wet do·
pnt:;ować.
~jJr(h'll!jeJ
obsłtlg!wac brz~. ilu liczy OJtO u.lvnkow "kUlki
członków spÓJrl'1.ielni. Toteż, kieuy na. bVł'f lilki", Żt' młodzi .. z nj" wypdniilzebraniu prac(}'~l'likó\, .<spółdzielni zo- la swvch obowiazkó\\. 0pll,;Zr;,:ailL dm
stał powoluny do ZYCH' lukiJhl\ ((I).
•
mitet Wsnółzawodnictwu Pracy. Bl,,·, pracy, c/esto spóźniału sit:, ID/llo Zet]·
lawska. jako J)ierws:w 19,łosHiI . '\'ój mo""l" .:;i-: 5prawCJml !ubrycznyml.
udział
w te; szczytm.'.1 rywalizacji. Była \\ tym dużu wina lildy zakłudu
Podjęła 1:obowiąZil.llie ?'\viększeniil o· WC] l Of!lani7.acji podstawowe) k[óTe
brot6w w IV k~~artaln o 40 procent pOZO'iti1Wilv naszą młod'liei:. bez oVI stosunku do HI kwartału . 'Jbiegłtl!,lO piekL
.r~ku.
Od ~ew.r.ego CZ<lbU nastąpiła jednak
Etap :współZQW(ldl'IictWd
dobiegł znaczna pop.rawa W priJ.cv kola, Nie
~J okGzało iie, ae ob. SrelQ'\\7'Sk~ mała w ~vnl zasługa llowego zarządu,

który

potrafił

nawiązać

właściwą młodzież

nasza ~tłlje na równi li; nami,
Ze- starszymi robotnikami, do walki o re'brani" odbywają SIę regularnie, ilość alizaCję Planu G-letniego.
cr.lonków wna~l.a. Na zebranIach zaMarta n~reda5
wsze omawiane' są sprHw y produkCJi.
.Iwr6spondellt PZPB im. J. Stallni).l
Dzi<:ki teml1 młodzież z większą ~wia.
domośd~1 przystępuje do pmcy 1 o,
siąg" zupełnie dobr· wvniki. N-l nas>.ym terenie wyrozma si iuz t-ilka
Pr'?y -zakładach mechanicznych im.
Kolo
mlody(q uTZodownlc pracy.
:Z:tvlp·owsl.H' zOl'Cjnnizowa!o niedawno J'. Strzelczyka istnieje koło 'rpP-R,
Koło to jednak' nie przejawia 'Żadnej
1II1odzieżowe kon ilely łąc;;no~.:i lUladziałalności, np. r},tatnif_ lebranie od
stu l.,' W$i q . Młodzie;i:owcv uczcsl.lli·
było
~ję w c~erwcu ub,.r Członkowie
(:zyli lt konk\l.rSlC recytatorskim. wykazując lIl~przec:iętne ·zdolnoHci. Obec muszą czeka,: po pół roku, nim otrzynie członkowie koli> pr.zygotowuj~ mają legitymacje. Równiez składki
sie do akcji Ivyborów no\qTh władv. nie są regularnie "Ilblerane.
młodzieżowe; orgllllizacji.
Nasuwa się jednak pytanie. ay nie
Widać więc. że dobra orgalUzacja
prac'V przynosi pozadane rezultat" 1 należało b;y zwołać ogólneg,o zebr..
łl!C:>:nOŚĆ 2: organizacją

partyjną.

., .

myśląl

- TaJe będę kroił, :i!eby ni~ zepGuć
anł kawałka mllteriału, żeby nie zrobIć najmniejszego nawet nieopatrzne-

go

-

dęcia.

Gdy tak lobie :'lapow'iem _ mówielokrolnv przoclow
nik. pmcy - to r~ka ~ nożycami prze

wi

z

uśmiechem

Trzeba ozywIc nClsze koło , TPPR

suwa się pewnie W'zd!uż wvznaczo·
nych linii i nigdy nie zdarzają się
braki.

nia 1 przeprowadzić wyboró,"' nowe·
Przychodzi do krojowni towar, o.
go zarządu. który poprowadziłby na- znaczony czerwonymi i niebieskiw '
lei:vcie pracę naszego koła TPP.R~
nitkami. Krojczy tak powinien złożvc
Organizacja
partyjna l Zarząd towD,r, i.eby błędy, oznaczone tyim
nitkami, wyszły na przecięciach. Po6:rodz1ti TPp·'R winIł) ltieEwłoczn\.e stępując w ten sposób tow. R01wando
zainteresować się pracą l1<>lSzego '/{o- wic.'z potrafi z pełnej błE:dów sztuki
Ił!. i pobudzić je do :r.ycla,
'wykroi~ kawałki pierwszego gatun-

~ Dro:,ułoW'8lri

'ku,

Idąo w jego ś1ady, cały zespół tow.
koreapondeM
. Rozwap,dawlcza przekracza dwukrot.
!f.!I!I. Pl ill, $t1Zelc.2,7.$.a oi~ ł'R nonzur, produk<.:yjnęs

~T'

P'qn!!~~,~,!g,!,!,m,y.
do
Sukcesy,

przebieg wyborów'

władz parlyjnych
niedociągnięcia.j

Akcja wyborów do włachl -ajllil'tyjn:reh w łódzldeh orp.nbaodtbiałowy.ch i pOdstawowych d.ooiega końoa.
Zbliiaj~ się
już terminy konferencji wyborczych w zakłada.eh praoy.
W zwią'l!ku z tym należy zastanowić elę nad łu-zebłeg1em
odbytych zebrań, nad sukcesami i niedociągnięciami .-&z nad
'wnioskami wynikającymi z oceny.
c.jach

Jaki był przebieg zebrań
w ostatnim okresie
Akcję wyborczą w Łodzi po.preedziły li.czne odprawy
I sekretarzy
K. D., odprawy i seminaria dla nię

.

etatOW'j<ch irlbtruktorów c1zielnicowych. Wiele posiedzeń egzekutyw
K. D. ·poświęcono wyłącznie wybol·Om. -Błędy, popełnione w' pierwSIlej fazie akcji wyborczej, zostały
~badane.
Uchwały, ma.iące na celu
uspravJnienie pracy na odcinku ,\'y
bOl'czym, natychmiast zakomunikowano 'Wszystkim ogniwom partyjnym.
Pr.zygotowania do zebrań w.vborc,zych ze slTony egzekutywy K. D.
i nieetatowych in.struktorów stały
s'ię bal'dziej gruntowne. O terminie wyborów ',\1 danej organizac,ii
członkow~e sa zawiadamiani na kilka dni z góry. Staranne iPrzygotowanie zebrml wyborczych wpłynęło
na znaczne podwyższenie frek\venc.ii wyborcze.i. wynoszące.i przeciętn:e H 2 p ~'oc. co jednak jest w
dalszym ciągu wysoce niewY5tarczaj<ice.
Spra'No~danja były opracowywane kolektywnie lub przeglądane i
pop~'awiaJ:e przez egze:{utywę oTgal1:~ac.ii part.vjnei.
W drugiej raz.: e
wybol'czej poc1n:ó3ł siG również pol:i('I11 <lYSl'l1Sji i liczcb'll{}śĆ .iej uczestników. N", Ogój~1ą ilość ob~cn)'ch
21.499. \V dY5k:ls.ii
uc.zestnicz:·lo
4.738 to'·;arzyszy. Towarzysze oc;"n;~1iqc pracę organizacji swojej coraz llDl:cjętn!ej. korzystali z oręża
krytyki. samokrytyki i to ZarÓWll;)
\ ..- spz3'\vazd,miach :iąk i w dysku".i~iC!J. 'l'ak bylo np. w PZFW Nr 33,
PZFW Nr 4. PZPB Nr 4. Wytwórni
Fiimu\Y Oświatowvch, PZPE Nr 17,
PZFB Nr 5. i wie'Jq innych. NatoI'l;<\"t w p:Jd~tu\Yo\V~'ch organ;zal:j~l~h parl .\ '5nych instytucji i urzę
dów pod tY111 w'1.g1ędem jeszcze W:0
le p07:oslal0 do odrobienia.
Prz~' of!on'p pl'z('b i egu
w:;borów
naJeż:l Z81'azem podkr('~llć, że wzro
,Ia
l a kl.!.'. C~ZU.iIlO~Ć
rewo1uc'yjna
w';l'l)d towarzyszy.

•
•
Przed siewem
wiosennym

w

Łodzi

przyszłość

wnioski na

wseelk!l wal'zysu n.ajle;,psi ale

Nal~y d-oceniae fakt, że
żywioło\vość, • więc przypadkowość

doświa1iczeni

w wyborach

partyjną.

do waadz partyjnych

ezęeio mniej
pracą

w kierowaniu
•

Ten stan wymaga klliSkłiwej ople
organizacji. Tej pmypadkowośd mu ld ze strony Komitetów Dżie1ntico
s:iJ zaJPObiee prezyd~um i aktyw ze- wych. Opielta wdnna być stała li
w.srz.echSlf:'rOil11a. W seel'€g.tl dzielnie
brania.
k6w, ZlIńl'udnionycll be?lPośredrJo '\IV
wys'IlIlięto wrrioskiJ przeprowadZenia
produk.cji, wynosiJ 48,3 pro~. (!pokilkudniowych seminadów.
Opieka
.
przed~1lO 39,5 jp'roc.). Jednak.'Ze trzeOstatnia uchwała Sekretariatu
nad nowowybranymi
ba stwierdzić, rle sytuaoja w tej
KC PZ1PR saus<znie v.'Skazuje na koegzekutywami
dziedzinie nadal ;pozostaje niezadohieC7.l10ŚĆ objęcia szkoleniem parwalająca. Do '\v.ładz partyjnych na
i sekretarzami
tyjnYlD wszystkich il1owowy.branych
ogół wybierani
są najlepsi
towaczłonków władz 'Partyjnych.
Ba~dzo :va~nynn problemem je.~!
rzysrze, ale wśród nich Ciągle jeNie wolno rz:<pominać, ile w myśl
szeze zbyt wysoki odsetek s,tano- spra,~a op~ek~l n,ad nowowyibl'a~ymI wskazań Sekretariatu należy mrllewill. pracownicy UIDssłowi. Na dzipl egzekutyWa:-llł 1 sekr~tarza,ml. Do jętnie wykorzystać w pracy or'ganinicy Widzew - dZielniCY rObotlli-1 egzekutyw 1 na stanoWIska sekreta- r<:acyjnej '1.'.''Sz)''stkich aktyvvistó.w w
czej, spośród 299 wybranych czło11.- rzy po~"Ołann, wlel~ n,ow'ych towa- stosunku do których nie ma żad
ków egzekutywy 2aiedw,ie S9 c:z:łon- Il'z'yszy. Na o.golną 110ŚC 2.48~ człon nych zasirze·żeń jpo!ii.tycZlllych, a któków jest be~'Pośrednio zatrudnio- I ko\,r egzekutyw, \",':~b~ano 905 do- Trzy nie zostali ponownie wybrani
nych w produkcji. Na Górnej Pl'a- ty~hczasowych c~łonKow władz lP~r do władz partyjnych.
wej robotnicy llill1y!;lowi w nowo- tYJnych. A WlęC 6~.7 pro~ellt ogolu
W celu peblej realizacji uchwał
wybranych egzek'Utywach W)'1.10SZą wybranych stan?W1ą nowI czło~kollIiI Plenum KC konieczna. jest w
43.6 proc. a na Górnej 49 proc. By- w~e władz od~z;ał~'\vych l. poasm- I
dalszym ciągu ożywiona i świa
waią i taki~ ,organizaCje, g~zie n:e wo\\'ych orgamZaC]l part:Y.lnych.
doma. działalność całej organ~
'Nybl'ano a111 Jednego Tobotmka, np.
Odse.tek a10wvch sekret.arzy Się5 a
cji łódzkiej,
Om'odki ~laszynowe, czynią ostatnie przygotowania do wiosennej 3.keji
oddz. org. part. w PZPB Nr 6.
- 44 procent. Sa to w zasadz<ie w(B)
siewnej. Na. ilustracji Ośroclek Maszynowy wWodzislawiu.
m<>że si~

(Idbić

w

pl"zys"łej

pracy

I

zwiększyć
liczbę kobiet

Trzeba

władzach "artvjnych
W ogólnym przekroju wzrósł udzial kobiet 'w nowowybranych 'wla
dzach partyjnych, w porównaniu 7.
okresem 1P0przednim. Jednak wciąż
jeszcze pozostaje on n:edostateczny.
Kob:ety stano\\'ią w Łod:ó 29.6 proc.
członków PartU, natomiast odsetek
ich we vdadozHch part:-,'jnych wynosi
z2~edwie 20.9 proc.
Na' dzielnicy .. Baluly" w~ród 170
wyb"anycb
członków
egzekutyw
znajduje się zaledwie 29 kobiet, Gór
na Prawa na o.gólną Jicr.1:bę 172 wybrała także 29 kobiet. Sródmie,ście
na 201 - 41 kobiei. Fabryczna na
81 cz10nków powołała - 15 kobiet.
ciągu pr7.elaNależy w dalszym
mywać niechęć i niewiarę wy~!ępu
jąCó1 u w;e'u to\\'ar7.YM~Y wobec pl'"
c~' ~pol(,C7.nej kobipt.

Doświadczenie

- nauką
do dalszei pracy

we

CZUhlOŚĆ rewolucyjna
, najważniejszym

-

i bojowym zadaniem
każdego członka

Partii

Doświ:ld('zenia, pł~'nące z prz.eKampania wyborcza do
władz
zebr'll"! wybOl'CZych. zostały I partyjnych przyczyniła się poważ
w:!knrz:.·"t:'.ne w dalszej pracy par- nie i w da:szym ciągu pr.zyczyniać
I~',hrc.i org:ll';zac.li łódzk;ej. Świad się będz:e do zaostrzenia cZ'l1.jności
cz .... o lym przcb:eg plenarn.ych zehrr.l1 k~!nl 1t f'tU\"Y~ d~:ell1·co\v~7ch. Na klasowej wśród towarz~·~zy. Towai.'·C:l nb"'l!l'ach po re[cl'atach roz- :'zysze w produkcyjn~'ch
ol'ganiza\\,[ in.la ~i(' ohw;ona dv;;kmia. \V któ ciach parlyjnych wy],azu.ią w:ęcej
rei udz:at br'alo TJO k'lkadz':c~ia,t to- czuiności. niż w instytucjach i urzę
w:c-z\'pzy. Zaró\\'no w dy~kus.iL jak
i w ·przY.k(,Ych rezolucjach 'wysu-' dach. jednakże prawie nigdzie jenęly s:Q na czoło d'\va zap:adnienia, szcze czujność rewolucyjna nie prze
b;2:;ll

To nasza wlasna, !iipraUJa!
o
Związkó\v Za\voclowych wśród rodzin rol)otniczych
l
I
pracę

w 5ztl15-e. czeskiego robc:t~ika, pitaliz~ll, który s~awj~ł. kobi~tę, niżej
\Vaszka ,,~am. "llrygada ,szhilerza ?d .męzczyzny, ~a~ąc ~el widzlec c,aly
Karhan.a Jest scena, w ktorej Kar' SWlat w kuchm l opiece nad dZIechanowa, żona \Vybitne~jo racjonaIiza- kiem.
tOta i matka uŚ'wiadomiol1ego robotniku, czeka na me;;a z obiadem. CzeSWla O.mIenIe
ka i donerwuje się, że !>tary Karhan
nie szanuje domowych z,~ycza.iów,
Sprawa u~wiadomienia tych hobiet,
że zbyt wieje czasu po~wil-",ca fab!'v.
I
wprowadzenia' do aklywnej pracy
ce. Temalem sztuki jest walha o u- spol etznej, udoótr,-pnienia im zvcia
.
sJlrawllienie wspł;ł7.awodllictwa w je- kuJluritlnc~n, Jączy się z zagadnie'
onej z eze~kich [alJryk. Z lej drama- niem uaklywni!'nia i zain teresuwania
tycwej Walki o najlepsze wyniki pro źvcif'm społecznym rodzin robol.lli.
dukcyjne, walki, która bez reszty po· czyrh. Przytoczony wyżej przykład w
('hlania ojca i syna. Karhanowa 1'0- odnjc~ieoiu clo kobiet, jest również
zumie t) 11,0 jetlno - w domowy~h dklu:;IIlY w odniesienill cia innych
sto~ullka('h
xapanuwala
anilrc)ud, czlonków rod'dn\,.
dzieje się coś, czego ona, kobieta,
Spra\\a u.lktywnienicl rodzin robotZdluknieta w kręgu (lulllo"ych zajęv, nlczyth
jest zad .. niem organłlacji
nie może zroz\lmieć. Karhanowa i....,l spott>(,luyth
I ideowo.wychowaw,
7upeln ie lllargint'sową postacią sztu- nycb. Jest lo jednak przede li Sl) si.
ki, "le :lnakomicie IILupelnia ohraz: Id,D zadanic- Związków Zawudowycb.
ż) sla rodziny l'oholnicze-j, jaki ddl w
Spnl \1'3 próc \ 'l.\\iązk,~wpi 'w~ród
~wej sztuce cze~kl szlllierz. Karhallo- rodzin robolniczych lo zaqaduit"nie
I wa nie jPst oni ,li odzoną sd ulnic<!, wychowilnia nowych, świadąlUy('h Q_
?-n.i wroqielll i~'lnieją('e.i rz~c7.\':,js:to- bywa'eli, lo wallca o HOWY, so(jaliSCI. Po prostu zyle lld mm glllesle Zy- !>lyC'lny styl ,życia w rbd'Linie, osocia lIll'j;a i sylla, pochJonięty(h cal- <.jali"tyczne wychowanic młodzieży,
.kowicie . placą zaw'odową, społeczną,
Pien'lsz) Ul j podslawowym warun.
polityczną·
kiem powodzenia tej pracy jest stale
Takich kobiet, jak Karhanowa .1 est IlrZenos7enie przez związkowców pro
bardzo wiele i u nas w Polsce. Obok ),Iemów, klórymi ŻYją \\' swej pracy
kobiet, prac'] jąc':ch społecznie i po- zawodowej i organizacyjnej dn domu
lilycznie w Parlii. Lidze Kobii' l. Związ - pod'itawowego ogniwa nas-zego ży
kach Zil.w"dowyeh, są kobiely stoją· cia społecznego, '\'iezmiernie ważnym
ce z dala od waUd. jaką LOC7,Y klasa l.if'st 1\ prowadzenie rodziny robotnika
rcnotllicZil, jeszcze ciągle zamknięte do świetlicy. Tr1.eba także dotrzeć
w ciasnym kręgu domowvch zajęć. szerzej do osiedli robotniczych z cieIch życie, lo tragiczna s1lUścizna ka- kawą książką, z biletem do teatru

U. . d ..
kobIet

I

Prz.e d kongr' efi:lem
' 1 a 1.1 k I• P o I S k.I e.•

cZ'~ kina, z odczyte~ czy pr.elekcją.
BVl: m0ze, ze ta czy mna koblela ,1-0:
tr2'ebUle pomocy w domu czy oplekl
nart dzieckiem. Niejednokrotnie można jej pomó~ ." tych kłopotach.
Bardzo istotnym problemem jest
współpraca z dzieemi i mlodzieźą fO'
botniczą poprzez działy dziecięce w
Domil<.h Kultury, czy kąciki w świe·
tlicach, biblioteki dziecięce. udział
starszej młodzieży w pracach świetli,
cowych . uclzielanie rodzicom ·wsk.azó·
wek pedaHogicznych.
•
Praktycznie współpraca Związków
Zawodowych z rodżinami robotnlczymi dopiero się u nas zaczyna. Nieliczne dotąd świetlice starały się przy
riaqnclć do swej pT'acy rodziny TO'
bolni "/E. Zwiazek Zawodowy Cóml·
ków 1ol'gilniz~waJ W swych świetli·
cacb kursy zawodowe dla kobiet, de·
Slą('e się dużą frelfwencją. ZUilc7De
efekl y w swe! ptacy osiągn~ła świe·
lika Zw. Zaw. KolejaJ'Zy w NySie, w
hh;rel pracy biorą czynoy udział ro,
(izillY jJracownikó,V. Kolela~ze .z BydgOSl.(!·l V
zorganizowali sWlelhct: dla
mlodzieży, dojeżdżającej
do sZKól.
Dom Kullury w Katowicach prowadzi
7 dobrymi wynikami specjalny dział
młodzieżowy.

Obecnie powstaje :bom Kultury we
Wrocławiu, który z -pewnością podej'
mie tę inicjatywę Katowic. Rośnie
siEĆ
Powiatowych Domów KulLnrv.
Powi:my one, iako wzorowe ośror.~;:i

pracy . kulturalno-oświatowej, polożyć spec.ialny nacisk na pracę wśród
Todzin robotniczych, z'0'laszcza wśród
dzieC'l.

Matki korzystają. w Związku 'Ritdzieckim z wszelkich udogodnień.
Kp. kaida li nich może brać swobodnie u(lział w pracach świet1ico~'Ych
czy kmsilch, oddając dziecko do spe·
cjaln':!j "przechowiilni" przy klubie
czy Dumie KuHury. Ten system za·
pewn:.l udział w pracach świetiico
';",'ch matel" które w innym wvuad,
1. u musiałyby pozo,tać z' dzieckiem
w domu. Dla nas ten przykład jest
hardzJ cenny. Mogłaby się lym zająć
Liga Kobiet lub sekcje kobiece Zw.
Zawodowych.
Rildtieckie Związki Zawodowe zor~lani.zo\\"a1Y
pIZY Domach Kultury
Rady Rodlicielskie, .które ;;tll.le orąa
l'izu ją odczyty i prplekcje na temat
w'. chowywania dzieci.
Jedną z na icif'kawszyc h i na]bar·
dziPj godnych naśladowniclwa form
pomocy rodzinom robotniczym jest
inslvtncja delegata socjalno-ubezpfeczenlowego w grupie związkowej. Do
jf'qo 7.ildćlll nalpż,r m. in. opieka nad
chorymi w domu To!Jolnikil, pomoc f
I!~hlgd.
jeśli zacho(lzi tego potrzeba.
OCTY" iście (\ele!lat taki korzysta z
llomocy aktywistów związkowych.
I>zil;Jd radzieckim Związkom Zawo!lowyol do osIedli robotniczych dociera systematycznie książka, którą,
do~ta(cza.ią
lzw.
"księgonosze".
Oszcz!;:dza lo wie!e czasu czytelnikom i zapewnia zDaczny rozwój czytelnictwa.

Ooieka
nad dzieckiem
Szcze9ólnie ważną dziedzillą prac.y
radzi:eckich Związków Zawodowych
jest o}Jieka nad dzieckiem. We wszyst
kich Domach Kultury istnieją dzialy
dziecięce. Młode pokolenie może roz-,
wijać swe zdolności w zespołach artvstycznvc:h, zaspokajać swe zainte·
l'esQ'\'."al1ia w licznych gabinetach !lau
kowYl:h. będących znakomitym uzu·
pełnieniem nauki szkolnej. We wSzyst
kich kl ubach istnieją bib'l ioteki dziecięce, obsłngiwalJ.e przez dz.ieci pod
nadzOl'em dorosłych. Uzupełnieniem
pracy bibliotek są literackie zf'spoly

a mi.al1owic:e: l;j)l'awa. czujności rC-lja,,"'ia. się w dostatecz.. l1YlD· stopniu.
Ksiqźka W
w()lucyjnej i opiel,a, Jlad now(}wy.
..
~
.
l3lJ
branymi cgzf'lmtywa.ll1i oraz selneJeszcze Ule wszystkle wJększe 01'tanami.
'gal1~zacje partyjne
przestrzegają
W roku bieżącym powstanie u nas
W wyniku wnikliwej dyskusjI na punktu uchwał, mówiącego o naraI
siec "księgonoszy". Będzie ich co
pL:nUl'nym posiedzeniu
Komitetu dach prezydium i a.ktywll ~ebrania
., najmniej 200, mają oni zdoby' w ciąD7.ie!n;~·o,\'ego .,Starom;e.iska" jedno w celu wysuwania liandy[latów. ZaDnia 2 bm. odbylo się p<>d prze-\ Pl S dr. J. StarzYIlskiego, wicemin. gu roku pół miliona czytelników.
I1l'.'slna 1.:(;11w01a u3utlieci rz.ostali z
,....odnictwem wicemin. W. Sokorskie- Sokorski wRkazał na cele i zadania Liczba ta ilustruje wyraźnie, jak wieI
p:r.nuril Komitetu '\Vrzos, były czlo- równo konferencje, .iak i zebrania go organizacyjne zebranie podsekcji Kongreilu Kauki Polskiej. l\'[ówiac o ką. rolę o'degra w rozwoju czytelni cnek NPR i Zwiazku Oficerów Rezer pod'stawowych organ:zacji '\vilmy Badania Sztuki wchodzacej w skład pl'ac~ch ,przj'goto',vawczyeh
~oJ- h\'a (loslarczellie ksiażki do osietiIi
V;~', oraz Janas, który !próbował siać korzystać z tego wskazania, Uspra'N sekcji Ńauk H,;mani tv;znvch i Sno ~e~cJi mowca Sf)I'Ccyzo\\'ał, że wmn! robotniczych. Wydatną pomoc w tej
nicI~odę między czlonkami ;Partii
.
..
" Naul'
:.
.: Pol'l_ .,.'ej. CYC
one prowadzo.ne pod katem
Wl- <lkcJ'i winien. okazać
Zwia,zel< Mło~.
nI. 'to przebieg wyborow,
a pynaj- leczllych
I{ongl'e,u
'
.
-- byłymi członkami PPR i PPS.
.
.
'-, . . ',l . " " , 'dzenia, zasadniczej pl'7.ebudowy ś\via <lzieży Polskiej.
\\' tre!i('i rezolucji, ujętej \\1 pun~~- mniej nie uszczupli uprawnień ze~ ma.l~cego Sl~ odb~:c .w Je~Jenl br. , topoglądu i generalnego pl'zewarto\" zakresie opieki f wspólprdr;y 7.
ty, zwracają uwagę dvva Rpośróc1 branych do wysuvv'ania kandydaIV zebl'aum wZlęh udZIał CZOl"OWl :5ciowania zjawisk kulmralnye1l, we TQdzinami robotniczymi posiadają wie
nich, dobitnie świadczące o tym, że tów. Należy pomagać a.k1ywnie se- przedstawiciele wszysl.kich dziedzin dług mal'k~i.,tow5ko-leninowskich me le cennych doświadczeń radzieckie
J lin lod Jn\"ślenia.
PLenum Komitetu '('.,-yciągnęło odpb- k-retarzom i egze l(lJ t'ywom w pr~y- sztllki i zwia.zanych
z nimi d"scY1
Zmią"kl'
Za,vo(lo\ve. Tak, .l·ak \1/ J·n.
J
n
wicdnie wnioski z przebiegu dotych
naukowych, ]YI'zeclstaw1c~ele szkol\V dalszym ciągu zebrania pl'zepl'o l1\'ch dziedzinach naszego życia, tak
cza~o'l';ych zebra11 wyborczych. Po- gotowaniu zebraJl wyborczych i re- llictwa artystycznego, al'chiteh--tury, wadzono dyslmsję oraz omówiono i w tej możenw czerpać z ich do,
stanowiono troskliwie zao[]iekować alizacji linii partyjnej w sprawie etnog-nlfii, muzealnictwa itp.
QJl'aW7l techniczno - ol'g'anizacyjne, świadczell,
d03tosowują~ je do l1a,
'\'ami
organizacji
podstawowych,
w wyborów.
___________________________________________________________________
._
się 1.ymi
no'\vowybranymi
egzekutyPo zagajeniu zebrania przez dyr. zwią.zane z pl'acam"i Podsekcji.
szych potrzeb.

domu
robotniczym

młortzieżovre.

L

!których stw:erd21ono niewla ŚC iwy
~kład sncjalny "1 niski poziom ideologiczny. Zobowiązano wsozystkich
sekretarzy ;podstawowych organizacji oraz egzekutywy do reali.:acjj
programu szkoleniowego.
Usuwanie pozostałych

braków akcji wyborczej
Sl wjerdzając. że podczas akcji wy
bOl'czej usunięto wiele bra]ców, należy jednocześnie podkreślić, że jeszcze na wielu odcinkach w dalszym ciągu istnieją poważne niedoei;\&,uięcia, które
il1ależy .zl.ikwido\/,lać przed rozpoCtZęciem konferencii
:f.abrycrznych mających sie odbyć w
dużych organizacjach zakładowych.
.Tedynie całkowite, gn.mtowne wpro
wadzenie w życie Uchwał Biura Or
ganizacyjnego w sprawie wyborów
we wszystkich organizac.iach może
ubnjo\vić organizaCje.
Tylko pod
t~'m warunkiem mo·gą one w pełni
w~'konać
ostatnie :instrukcje SekretariaLu K. c.

Skład socjalny
nowowybranych władz

w myśl

uchwał III Plenum trzeba we władzach partyjl'/ych W2ł1l0C
llić trzon proletariacki,
wybierając
do egzekutywy i komitetów więcej

robotników, zawodowo czynnych w
produkcji Jak wygląda realizacja
uchw<lll m Plenum w śwj,etle 0iltatni.ch wyborów w łóde.kich orga~
nirzacjach? Po.dczas wyborów wzmoc
nu się trzon robotniczy we w1<1ozach partyjnych ~ód~'ich ()rganir.acji \partyjnych, Lic~ba Il'obotni-

dzieżowymi.

Przykład radzieckich Zwią.zków Zawodowych jest 'dla nas cennym wzorem. Należv korzystać z ich doświad
czeń, przystosowuiąc je do nasz'ych
potrzeh i warunków pracy. Formy
dl".iałalności związlwwej wśród rodzin
robotniczych będą opracowane niella
wem w skali centralnej. Ale już teo:az

ŁYSENKO

MICZURIN I

Twórcy rewolucyjnej agrobiologii radzieckiej
T. D. Łysenko i można powieKażde wielkie dzieło
odzna(lzieć, że w olbrzymiej części za
cza si~ tym, że przeżywa swego t,,'órcę i rozwija się dale';'
danie to już wykonał.
To samo stało się z pracami Mi Łysenko ustalił przede wszyst
c:r.uJtlna. Najsławnie,jszYlll twórkim. zupełnie nowy pogląd na
czym kontynuatorem jego dr<:ledziedziczność. Według genetyki
la jest akademik, T. D. Łysel1rodzice przelewają swoje cechy
ko.
na dzieci i dlatego dzieci są poMiczurin stosował swoją tedobne do rodziców. Łysenko uorię głównie do
drzew owocodowodnił, że (lzieci są podObne
wych. Łysenko zastosował j~
do rodziców nie tylko dlatego,
l'óWlliez do innych oślin upraw
że posiadają ich cechy, ale rów
nych i do ho(lowli zwien:ąt.
\
niei dlatego, te źyją w tym sa.Prace
Miczurina wykazały
mym środowisku i w taki sam
nie7.bicie, że żywy organizm mo
sposób, co rodzice. Inaczej móże nie tylko nabywać za życia
wiąc zmienia.jąc środowisko,
nowe cechy, lecz . również przele
można zmienić 11 dzieci niektóre
wać je na :tłotomstwo. 'V ten
cechy. W ten sposób można
spOSÓb obalona. została genetystwOl'Z3'Ć nowy gatunek.
ka. weismanowska. o niemo:l.liJak z tego widać teoria Ły·
wości
dziedziczenia. nabytych
senki, nawiązuJąc do teorii Dar
cech.
wina o przemianie
gatunkó"",,,
Zastosowanie w praktyce tej
twórczo ją rozwija. Według Ly
teorii nie było łatwe. Należało
senki p.1'zemiany gatunków, któ
przed"! wszystkim opracować
re w naturze następują zwolna
drobiazgową
metodę,
w jaki
przez tysiąClecia" !)l'ZY czynnym
sposób można. to zrobić i· to nie
współudziale
cdowieka lll«gą
tylko \'II' st. ;uliku d.o (Irzew o'
odbywać się bardzo szybko, 11i('
wocowycb, lecz również i injako l'ewolucyjnie,
nych roślin, a następnie zwie.Teżeli mO\va o środowisku np.
rząt.
roślin, to należy brać t)od uwaTej wielkiej lIrac;r podjął sie

gę

klimat, a

więc:

ciepłotę,

na,
okresu wege
Hl). Będzie to

świetlanie, długość

glebę
zewnętrzne
środowisko rośliny,
jako całości. Ale jest jeszcze 111
ne środowisko, jak gdyby wewnętrzne
środowisko
rośliny.
Roślina składa się z miliardów
komórek, kom6rki te rosną, •
rozwijają się wewnątrz roślIny.

1a.cyjnego,

Zyją i mnożą się kosztem soków ł pokarmów, dosta.rczanych
przez lmrzenie. 'l'e soki i pokar
my są. srodowiskiel11 dla komórek.

Zmiany w l)OzyWieniu mogą
mleii wpływ na zmiany komórek, II, co za. tym idzie - i zlllia.
ny ettlości rośliny. Tuta'j agrobiologia miczurinowska odsłania
we'wnętrZl1'Y proces rozwoju ro,
śliny.

\Vedług
Łysenki,
w badaniach nad warunkami tworzenia się nowych odmian nie moż
na się ograniczać tylko do !Jada!'1 nad początkowymi i kOJ1cO
wymi' zjawiskami z życia roślJ
ny, tzn. do badań llad zapładnia
niem ·nasienia i otrzymaniem z
ruego nowego nasienia. Należy

każda świE'~licil, każde koło związko
we może i powinno rozpatrzeć wła
sne możliwości. To jest przedei nasza własna sprawa, naszych domów

równicż

zbadać (loldadnle cały
proces wzrostu i rozwoju rośliny
l)omię[lzy tymi krańcowymi zja
wiskami. 1'e ba(lania. doprowa·
dziły Łysenkę do teorii tzw. sta
(Halnego> (okresowego) rozwoju

i rodzin.

K. NiedzielSka
1 NIII,;I,II. 1:]"I"IIJ::II!t,I"l " .'I.U II'I,lm"lhl II.JJł!,I.:fJ:tiill~!::f,1

Kronika

rośliny.

Rozwój rośliny, jak w ogóle
każdego organizmu, nie jest cią
gly lecz składa się z szeregu sta
dlów, które są jakościowo róż
ne. Są to. jak gdyby przeskoki
Il .ielluego
poziomu na drugi.
Przy każdym z tych stadiów ro
ślina wymaga innych
warunków zewnętrznych i na kaidym
siadium kształtuje swe trwałe,
(lzie(lziczne cechy.
Ł~'senko
ściśle
rozgranicza
rO'l'1'oj rośliny od jeJ . wzrostu.
Wedlug niego są to (lwa . różne
zupeJnie l)rocesy, aczkolwiek za
chodzą w tym
samym 'Czasie.
Poznanie warunków niezhęd·
nych by roślina odbyła stadium
swego I'ozwo,iu, pozwala. człowie
l,owi ]ll'zez stwarzanie tych wa
l·lll1l•.ów kierować rozwojem ro
śliny, to jest celowo tworzyli no
we cechy i nowe catunki roślin,'
B. B.

rozwi;aiące zamiłowa

nie d·) wartościowej lektury i zdolno,
ści lHerackie.
W dziedzinie opieki nad młodzi0żą,
radzieckie Związki Zawodowe współ
pracują ściśle z organilacj~.gi
mło

kulturainc-aświatowa

N a wyższych uczelniach szczecm,;;kich ukończona została ostatnio akcja stypendialna . Ojl;ółem przyznano
z Funduszu stypendialnego Min. 0świat~' 1332 st~'pendia. Najwięcej sty
pendiów przyznano studentom szkoły
inżynierskiej (814). Wydziałowe komisje strpendiałlle pr.zy podz:ia,le sty
pendiów JJl'ały pod uwagę pochodzenie socjalne, postępy w nauce oraz
WHUJlki ma.terialne i postawę spo'
lec:mą studentów.

*

L

~

Celem utrzymania żywego konta.k
tu analfabetów ze słowem pisanym,
powstają w powiecie za~nojskim co'
raz to nowe zespoły c7.,ytelnicze przy
kur,'ach dla analfabetów. Obecnie
istnieje już 20 zespołó,\'. Slh'Upiają
cych słuchaczy 6 kursów, którzy na
zebraniach organizOWall),ch 2 ra.zy
w tygoclniu, pogłębiają nabyte wia
domoŚCi przez czytanie
wYbitnych
dzieł pisarzy polskich.

G~OS

RAnOMSZCZAN'SKI

~;~~L~~a Powiat ra~omszczańs~i wJrze~e~niu a~
11' - Urząd Bezp. Publiczn.
12 - "Głos Rjldomszczańsld"
12 - R. S. W. "Prasa"
13 - Powiat. Komenda M.O.
35 - Komitet Powiat. PZPR.

51: -

Gminne Spó'dzielnie, PGR,

Po raz pierwszy w historii naszego kraju rząd i władze
tak silny ~dz~ał w przygotowaniach do wio
sennych prac w polu. Udział ten i wszechstronna pomoc ze
strony rządu Polski Ludowej jest wyrazem wproWladzenia w
rolnictwi'El nowych form pracy, opartych na racjonalnym planowaniu. Rok 1950 będący pierwszym rokiem Planu 6·letniego, planu bu.dowy socjalizmu w naszym kraju stworzyć
musi silne ,podsta:wy rozwoju gospó'darczego we wszystkich
dziedzinach naszego życia. Rozpoczynająca się w najbliższych
dniach akcja siewna będzie pierwszym etapem gospodarki ipla
nowej w rolnictwie.·
państwowe biorą

PCK.

KIN A:

\

Kino ,.Wolność" wyświetla film
produkcji polskiej
pt. • Czarci
żleb". Początki seansów w'sobotę
15, 17, 19. Poranki w niedzielę
Przygotowanila do rozpoczęcia
9.30 i 11.30.
prac wiosennych rozpoczęły się w
powieciet:adomszczanskim stosu n
Adres Redakcji 1 Administracji kowo dość wcz€śnie. W ramach
"Glosu . Radomszczańskicgo" ty~h prac rozpoczęto już przygo'
Radomsko, ul. Reymonta Nr 39 towania zwiazane z dostarczeniem
odpowiednich ilości nawozów chlo
.. .. *
pom
mało
i średniorolnym,
Administracja - tel. Nr 12, przeprowadzono konieczne remon
czynn~ codziennie od godz. 9 do 16. ty i naprawy w ośrodkach maszy

nowych, opracowano również na
poszczególne gminy i gromady pla
ny obsiewów.
W dniu 3 marca br. w powiato·
w~j Radzie Narodowej w Radom
sku odbyła się konferencja prze'
wodniczących Gminnych Komisji
Rolnych, która zajęła się podsu·
mowaniem dotychczasowych wyni
ków w pracy oraz opracowała wy

Wybory nowego/ zarządu
Zwrąll~u ZaWOdO~H!go
'W dniu 2 marca br. w śWiet.!
licy ~wi~7.:'u Zaw(' 1"wego Prac,owmków Panstwowych {)dbyło
SIę wa tl1e zebra.nie członKaw
? "iązku przy udZIale pre?esa
~arządu .O~ręgowego, Zw. Zaw.
[racowm~ow.

Pan~twowych

tow. Dubleleckiego, oraz sekre·
tarza PRZZ tow. vVojtali.
Referat ideologiczny ,,0 czu.iności rewolucyjnej i zmja.ll~e
"tyln pracy w Związkach Zawodowych" wygłosił tow. DubklecJd. Pe,łna realizacja l.l:
chwał III. PI:num CentralneJ
Rady Z~Ią~kow ~awodo~ych
pl'zyczymc Slę mUSI .do znuany
~tylu pracy wSZYStkich podsta\~·owych związkowych szczebli
organ i7.acyj nych.
\Vyrazem
tej zmiany mu~i być zwiększo·
na czujność każdego związkow
cr, Wstosltnku do Wl'óg6w klaso
wych. Kazdy 7.wiązkowiec lllul1i
-pamiętać () tym, że wykrywanie
wrOjł:a klasowego i walka z nim
musi b~'ć prowadwna na w zyp.t
kich odcinkach pracy zawodowej.
Między innymi móv;ru

Pracown.!ków

Walka z analfabetvzmem
w SIę do usuniecia braków i n~edoktórej Związki Zawodowe' 111 u- ciągnięć w działalności Z"wiązku
szą
brać jak naj liczniejszy Zawodowego w przyszłości.
udz'al zakończyc ,ie mus) zw\'Vi wynikI,! w~lborów w skład
cięstwem. Do· zwycięstwa tego nowego zarządu Związku Zawojc,L;:lk Pl'zycziu; 8i y t.yI;o \\. dowego Pracowników Państwo
tężona praca wszystkich związ- wyeb weszli K. Pierzak, Józef
kow·ców.
Szymczyk, Bronisława Wolska,
Sprawozdanie z działalności u- K. Urhaniak i K. Hęc. Do Kostępującego zarzadu Związku Za misji Rewizyjnej weszli ob. ob.
wodowego Pracowników Pań- W. Szewczyk, I. Zatoń. S. Bła
:5twowych wygłosił K. Pierzak..'iak. Delegatami na Okręgowy
W sprawozdan~u tym ob. K. Pie Zjazd w Łodzi wybrani zostali
rzak w sposób krytyczny i sa- W. Szewczyk J. Kowalski i
mokl';,t.yczny ocenił dotychcza- Z. Królikówlla ..Zebranie zakoń
sową. działalność Zarządu. Tego czone
zostało
odśpiewaniem
rodzaju ocena pracy przyczynil.,Międzynarodówki".

szkolnego kohl ZMP. Na zebraniu obecn~' był wiceprzewodniczą
zwrócił
uwagę również
IlU
cy Powiatowego Zarządu ZiY1P
ogromną rolę Związków Zawodowvch w związku z rf'uliZrtl.'ją kol. GnĆkowski. zaś ZE' strony Ra
G-letniego Planu gospodarczego. 1y P€dagogicznei d') r. ob Sku
Związki Zawodowe muszą stać hi~zowa.
ObszernY referat o zadaniach
się ..czynl1ikiem, który w ogrom·
nej mierze wpłynie na pełną 1'0- stojących 'przed ZMP wygłosil
alizację
zadań
postawionych kol Gąćkowsk'. <;twicrdzając
między irJn\'mi..
że ZMP-owcv
l)rZeZ plan.

Załogi zakładów przemysłowych
zapoznaj q

się

z

Odzieżowej

podeJmujq opel tow.' Markięwki
W ostatmch dniach ubiegłego
miesiąca \v S:-edniei Szkole Za
wodowei-Odzieżowei
odbyło
się o~ólne zebranie członków

działalnością

Ubezpieczalni

Społecznej
nictwem i mne. Konferencja
winnr niew~tpliwie
wpłynąć
usprawniająco na dalszy bieg
pracy Ubezpieczalni S.polecznej, jak ró,vnież przyczynić się
do wyj:1Śnienia 'vielu spraw po
wodujących do tej pory niepotrzebne ::;adraŻllienia wśród sze
rokie~o ogółu ubezpie-czpnych.
Konferencja odbędzie się 10
marca o godz. 16 w świetli
cy Po,viatowej Rady Związków
dQtycł+czasowej
działalności,
Zawodowych przy ul. Kościusz
jak ró"mież zapozna przedstaki 21.
wicieli' załóg fabrycznych i
okręgowa

Rada Związków
Zawodo"Tych organizuje w Radomsku w dniu 10 marca wspól
ną kon.ferencję Zarządów Oddziałów
Związków
Zawodowych, . Rad. Zakładowych i kół
związkowych z przedstawiciela
mi 1)bezpieczalni Społecznej.
Na konferencji tej dYl'ekcja
Ubezpieczalni Społecznej w Ra
domsku złoży sprawozdanie z

ZWiązków

muszą stanowić

czolow4 grupę
która przodować bedzie zarówno w m1l1cF' jak i w
pracy.
ob:'.zemr'j d \, ..;j..:1łsj i. ja
ka rozwine!a ~it' po referaciE:.
na wniosE'k pr7.e-\v-odniCi:acegO ko
la szkolnego kol. Antoniego
St<;,mi a zebrani. jcdnog-łofnie uchwalili na~tępujaq rezoluci~:
"M.łodzież lM P-owska Sred
niei Szkoly Z<lwodO\ 'cj \V RatDrrIsku doceni n he apel c7oło
we!:!,o rębacza kopalni ,.Polska"
tO\v. Markiewki pragnic potęgo
wać jego dzielo przez p8djęcie
następu ;ących zobowiazarL
Podnieść dyscyplinę organiza
cYin'l na tcrenie naszej szkoły.
wykazać polepsza jącym i się coraz bardziei wynikami nauczania, ponadio ZWiększyć wydaj·
ilOŚĆ i jako'ć pracy w warszta
cie szkolnym \V ten sposób, aby
przedterminowo wykonać zamó
wienia dla POWiatowego Szpitala w Rad'omsku. Pieni adze uzyskane z realizac ji zamówień
przeznaczyć na zradiofonizowanie "zkoł\'. p{l~a tym dla poj!..
niesienia poziomu ideologiczne
go członków zorganizować kurs
szkolenio\\")' pierwszego stopnia".
Zebranie zakończone zostało
od§pie\vani~m hymnu
wiatowe j Federacji Młodzieży Demo
kratycznej.
młodzieży,

Po

L

ZawodOwYch z zamiorzcniami. i planami pracy
Ubezpieczalni na
przyszłość.
Ponadto omawiane tutaj będą
mężów
zakładowych
wspólnie sprawy związane z co
w dniu 3 marca przy pOwia-1 został czwarty kurs szkolenioraz silniejszym. rozwojem ubez
pieczeń społecznych, formami towej Radzie Związków Zawo- wy dla mężów zaufania i radza.",iłków
chorobowych, lec~ dowych w Radomsku otwarty ców zakładowych. Dotychczas
d- ,1. podobne kursy zorganizo........................................................................ wane
zostały na terenie Ra.domsk.a., jeden zaś z nich odCENNIK OGŁOSZE~
był si~ w terenie powiatu.
W DZIENNIKU "GŁOS RADOMSZCZA~SKr·
Obecnym kursem
szkolenio. Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przywym
objęci zostaną pracownijęto 1 mm przez szerokość l łamu (szpalty). W tekście i za teksCj budowlani zatrudnieni przy
tem .....;. 6 łamów po 45 mm.
budowie fabryki "Gigant", poWielkość og1oszeń
Za tekstem
Nekrologi
Drobne
nadto ,półdzieIcy praco"'nicy
od l do 100 mm
70 zł
70 zł
30 zł
Metalurgii. Fabryk' Mebli Gieod 101 do 200 mm
110 zł
UO zł
- zł
tych Nr. 1 i 2. huty szkła .. Edod 201 do 300 mm
160 zł
160 zł
- zł
wardów". Szpitala Powiatowepowyżej 300 mm
200 zł
200 zł
- zł
go, Ośrodka Zdrowia i pracow
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o 100 proc.
nicy Spółdzielczego Przedsię
Cłrożej.
biorstwa Budowlanego.
. Ogłoszenia w n-racli niedzielnycli i swiątecznyeil o 50 proc.

Kurs szkoleniowy

dla

zallfania i radców

urożej.

Ogłoszenia

o 100 proc.

w numerach specjalnycn i

drożej.

okolicznościowych

w nadchodzqcym okresie

tyczne na najbliższy okres.. Agro PGR dl) akcji siewnej są już przy' sprawy te w sposób słuszny i wlanom powiatowy ob. Zatoń przed- gotowane. W nawozy sztuczne scnvy reguluje. Dekret mówi
stawił zebranym plan gospodarczy PGR zaopatrzone zostały już cal również o tym, że osoby, uchylają
na rok 1950 dla powiatu radom- kowicie jak również i w koniecz ce się od świadczen z tego tytułu,
szczańskiego. Za podstawowe za- ną ilość kwalifikowanego ziarna jak równi·eż osoby utrudniające
gadnienia tego planu uważać na' siewnego. Ponadto Państwowe Go pełne przeprowadzenie pomocy są
leży: zmianę dotychczas stosowa- spodarstwa Rolne dostarczyły du- siedzI iej pociągane będą do suro'
nej w powiecie radomszczanskim że ilości zboża siewnego Gminnym wej odpowiedzialności.
struktury zasiewów, ponadto zwię Spółdzielniom, które rozprowaDodać tutaj jeszcze należy, źe
kszenie upraw pszenicy w grupie dzać je będą wśród chłopów ma- zespół Panstwmvych Gospodarstw
zbożowej, zwiększenie bazy paszo ło i śre.dniorolnych. Pails!wowe Rolnych Cielętniki. w ramach powej i podniesienie przeciętnej plo Gospodarstwa Rolne - oświad- mocy sąsiedzkiej zaofiarował po'
nowości z 1 ha. W związku ze sta czył ob. Kowalski podjęły zoo nad 40 roboczo dni dla chłopów nie
łym wzrostem poziomu życiowe' bowiązania wykonania c'ałości ro posiadających 'warunków na wy'
go mas pracujących Polski Ludo- bót wiosennych w polu w ciągu konanie prac wiosennych we wła'
wej zwięk.sza się ogromnie zapo- 35 dni od chwlli rozpoczęcia ak· snym zakresie. Pomoc ta rozdzie
trzebowanIe na pszenicę.. Zwięk' cji siewnej.
lon a została na poszczególne miej
szenie więc upraw pszenicy oziTechniczna Obsługa Rolnictwa, scowości w następujący sposób.
mej jak również i jarej jest jed- jak stwierdził kierov.rnik TOR na Sekursko 5 dni, Chełma 8, Masło
nym z zadań, które w powiecie ra powiat radomszczanski ob. Ibron, wice 6, Wola Wydrzyna 4, Cili'lęt
domszczanskim muszą być w ca' w najbliższych dniach zakoń- niki 2, Garnek 2, Przerąb 2, Go'
łej pełni zrealizowane. Dotych' czy plan akcji remontowej trak- sławice 3, Dubidze 2, Włynice 3,
czas zwiększanie areału uprawo- torów i innych maszyn rolniczych. Okołowice 2, Kneja 2.
wego pszenicy następowało w spo Podkreślić tutaj trzeba, że jakość
.. '.
.
i
W dyskusJI,. Ja.ka rozwl!:ęł~ s ~
5Ó? c~aotyczny. nie 'zawsze odpo' wykonywanych remontów w roku
na~ wszy~tklml. zag.adp.lemam1
wladaJący naturalnym potrzebom bieżącym znacznie wzrosła.
Dalszym, ogromnie ważnym mo zw!.ązan~l z akcJ~ slewn~ głos
oraz warunkom glebowym naszego powialu. Obecnie zwiększanie mentem pełnego' wykonania calo- zabl~r~~l członkoW1~ Gm.lnnycl~
uprawy pszenicy będzie następo' kształtu robót wiosennych w po- KomlsJl.Rolnych .. Mlędzy mnyml
wało ~a drodze racjonalnej i pla.- wiecie radomszczańsIdm będzie ob. Muslał z Ko.mecpol~ porus~ył
noweJ gospodarki opartej o do" pomoc sąsiedzka. Na tym odcin' sprawę tworzema, b~okow nasl~n
tychczasowe doświadczenia chłQ' ku - jak oświadczył prezes Po- nych; . Pon.adto m?w:ł on. okome"
pów mało i średniorolnych z za- wiatowej Rady Narodowej ob. cznOSCl z'i.'nększema IlOŚCi. maszy~
Drzazga, - Gminne Komisje RoI l nowoczesnych n.arzędZl rolmkresu upraw zbóż chlebowych.
Pod względem glebowym po- ue mają bardzo poważne obowiąz czych we wsz:ystklch gosp~dar'
wra:t radomszczański jest bardzo ki do wypełnienia. Właśnie Gmin stwach chłop~l{lch, co v.:płynIe w
niejednolity i zasadniczo pewną ne Komisje Rolne opracowały bardzo. P?waznym s~opmu. n~ u~
trudność stanowi wyodrębni.enie plan, który obejmuje tych wszyst ?r.a~me:ll~ prac~ l. !podnl~sleme
rejonów uprawowych, gdyż na- kich w poszczególnych gminach JeJ Jakosc!. O doswlad.czenIach 2
wet obok mocnych gruntów znaj i gromadach. którym pomoc są- dotychc,zasowego.. p~.zebie~u I!rz;r~
dują się lotne piaski. Z tych więc medzka musi być udzi€lona jak g?t0v.:a~ do akCJi SIewneJ mowll1
względów
racjonalna i planowa również i tych którzy obowiązani r?wnlez ob. Ignacy P~atek z 1,<0'
gospodarka musi być w naszych są do udzielenia tej pomocy. De' mecpola, ob. ~achwahk. z gmmy
warunkach jak najszerzej stoso' kret o pomocy sąsiedzkiej gwa' Garnek, ob. ClUP;'L z. gmmy Kona:
rantuje, gospodarstwom nie posia :y, .Bąk,. Kalecmskl, BartkQwski
wana.
Poza omówieniem planu gospo- dającym siły pociągowej l koniecz l WIelu mnych.
W drugiej części konferencji
darczego na rok 1950 konferencja nych narzędzi, wykonanie wszyst·
przewodniczących Gminnych Ko' kich robót wiosennych w polu we przewodniczących Gminnych K{)misji Rolnych opracowała w spo- właściwym terminie. Do świad' misji Rolnych, obszerny referat o
sób możliwie najdokładniejszy i czeń w ramach pomocy sąsiedz' spółdzielczości produkcyjnej wy·
Wojewódz,
wyczerpują~y wszystkił' zagadnie kiej obowiązani są właściciele go' głosił przedstawiciel
nia związane z rozpoczęciem w spodarstw posiadających silę po' kiej Rady Narodowej i prezes
najbliższych dniach
wiosennych ciągową i narzędzia. Stwierdzić WI<;'W ZSL ob. Wincenty Chabu'
prac w polu. Ważnym ogniwem tutaj należy, 'że pClnOC '!:;ąsie.:1z!w ra. Zagadnienie to omówimy w
w całokszbakie U1'8C wiosennych jest w zasadzie odpłatna. i dekret oddzielnym artykule.
są Gminne Spółdzielnie. Dyrektor
Powiatowego Zv:iązku Gminnych
Spółdzieini. ob. Łęgowik w sprawo
7.d'lniu swoim omówił przebieg
ciotychczasowych p 'zygotowań po
ł·."
R.,"
...
djet\·chprll~7.POszczególne Gmin
W SP
Z8dClil'\ł
nf Snółdzieln:e. .Jednym z naj.
'~n;mi''';,;zyrh 7.ad'ni jak;e Gminne
Wójt gminy KorabiewIce. ob I przyczyniło się wysokie uśwlado'
Spółrl;delnie muią do spełnienia. Berczyński złożył n.,ldun n 1.; 'J ('[11' mienle .chłopów. a także dobr~ or
będzie zaopatrvwUi1ie chłopóVJ w kowiltym zrealizowaniu ldl!czki '?!1Jzac]a ~racy Zarządu Gmmne
· . . ne. kwaIi f j"owane.
,P od na podatek gruntowy 1. .
.
zlXl?C slev
BSFO
Za I o 1 sołtysowo
kreślić tll~aj trzeba. że ziarno !Oiew liczka została zreHl zowan'l T)t'zNl
Za. Korablewlcami postępUją ":'
ne o wvsokieh kwalifikacjach terminowo. Fakt ten jest tym bRr ,oiaCle poda,..tku. grur:towe~o gm!
sprzeda\vane bedzie chłopom po dzie.i ~lJd~y znll~'I.~nja, ż~ :~JlIj~,~ I 'l~ I?oleck, I"-~wlesy l Słupla .. N~'
tej "amej cel ie. co i zboże kon· KGrableWlce nalezy do n.ilbledme;, I a?leJ pracuJe n~ tym odcml~1
sumcyjne. Różn:ce cen. któr'a tu" szych gmin powiatu skbl"'\'.!ewic- TJUma Grzymkowlce.
taj z natury rzeczy wyn.Ika po' kiego. Składa się ona z 40 groMiusto Skierniewice całkowici (
krywa RZCld Polski Ludowej, trak mad, zamieszkałych przez chłopów , ·lkończyło spłatę podatku grunt(
tując to jako jedną z form po' mało i średniorolnych
wego i BSFO.
Do przedterminowego zrealizoIIcnryl( Próba
mocv udzielonej chłopstwu mało i
ii~ednio. rolnemu w zakresi~ akcji wania wpłat w pierwszym rz~dzie
korespondent "Głosu"
siewneJ.
Magazyny gmmnych
spółdzielni już w tej chwili w po
ważnej części zaopatrzone zostały
w konieczne ilości ziarna siewne'
go. Drugim ważnym zagadnieKAŻDYM
niem. które Gminne Spółdzielnie
również muszą w sposób jak naj'
Nakładem Spółdzielni Wydawniczej'
bardziej korzystny rozwiązać jest
sprawa dostarczenia chlapom nawozów sztucznych.
Następnym ogniwem przygoto
Ukaże .się ID marcu 1950 roku wspaniale
wań do robót wiosennych są ośrod
wydane arcydzieło literatury polskiej
ki maszynowe. Z zakresu przygo
towań ośrodków maszynowych w
zbliżającej się akcji siewnej zło
żył sprawozdanie powiatowy instruktor ob. Kaniewski. W chwili
obecnej na terenie 'Powiatu radom
szczansktego czynnych jest 15spół
w opracowanin graficznym
dzielczych Ośrodków MaszynoTADEUSZA
GRONOWSKlEGO
wych, które 'POsiadają ogółem 137
lO
siewników, różnej wielkości, po406
stron
drukn
w
formacie
24X33 cm - 12 dziesięcio.
nadto 7 traktorów i cały szereg ko
barwnych plansz w formacie 48X33 cm - 290 rysnnków
niecznych narzędzi rolniczych' jak
barwnych w tekście
pługi, wały Campbella. brony itp.
•
,P.apter bezdrzewn9 - Druk offsetow, - Oprawa calo.
Traktory, których Ność jest stO"
pł6cienna, wielobarwna obwoluta
sunkowo jeszcze niewielka, roz'
lO
mieszczone są na terenie powiatu
Ab, umożliwić jaknajszel'szlJm kręgom czytelników
w tell sposób, że będą mogły one
nabycie tego wIJjątkowego wydawnictwa
obsługiwać co najm:liej dwie gnl'i
Sp6łdzielnia Wydawnicza "Książka 'j Wiedza" ogłasza
ny. Wszystkie narzędzia i maszy
PRZEDPŁATjJ
ny rolnicze do akcji siewnej zoo
która trwać będzie do 31 marca 1950 r.
stały już przygotowane.
Cena epempJarza wraz z przesyłką pocztowJa wynosi w przed.
Wspólnie z chłopstwem mało i
płacie zł 890.- płatnych Jednorazowo lub w trzecb ratach
wpłacanycb w termlnacb dowolnycb do 4Dla 31 marca 1950 r.
średniorolnym, do akcji siewnej
Cona zł 990.- za egzemplarz jest ceną tylko dJa Subskrybenprzygotowują się również
Pań
ww, którzy wpłaca pełną należno';ć 40 dnia 31.3.1950 r. Cena
Cl2fela w sprzedały będzie znaczDle wy:tsza. Wysyłka zapła.
stwowe Gospodarstwa Rolne. Ob.
conych w przedpłacle egzemplarzy rozpocznie się 1 kwletDla
19$0 r. w koleJno!cl Zglr.sze6. Nakład nltab się w pięciu par.
Kowalski - dyrektor zespołu, w
tiach,
z kt6rych pierwsze dwie pr;.:em.aczone będą wyłącznie
sprawozdaniu swoim stwierdził, że
dla odblorc6w w przedpłacie. Do czasn dostarczenia wszyst-

I

P~ństWuwych

ZMP-owcy Z Zawodowej 'Szkoły

sąsiedzka,

maszynowe, pomoc

sł~nowić będą gł6wne elementy pracy

Miejski Komisariat MO.
Starostwo Powiatowe
Szpital PowiatowY
Pogotowie Ratunkowe

91 27 L63 -

ośrodki

·i s· wooi

Czytajcie i rozpowszechniajcie .. Głos"

Gmina I'o . a ,-e icek -er sza
arie

pouat u gruntowego

I

. "

I

"PAN TADEUSZ" W

POLSKIM DOMU

KSIĄŻKA

I WIEDZA

ADAMA MICKIEWICZA
PJłJ\11i.iJDE·IJS,Z

kleJa um6WfODJOb

Zgłoszenia

w

przedpłacie egzemplllrzy

będzie

w aprsedaf.y.

kslątka ufe

na 9rze4platę nale1y kle$ae cło 8p. W)'G.
ooKlIf.aa ł Wlec1&a" Warszawa. aJ. Smo1Da U. EODto c:zeko1N
w P. K. O. Nr 1-136%ł

.
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lI Oelega~ja

ZE SPORTU

Sportowcy - akademicyI
wzywajq .górników: do współzawodnic·tw. al !

Co pisało proso łódzko

z

5 marco 1930 r.

obrad rozszerzoilego plen'u m Zrze~zenja Głównego AZS

I

radziecka

na ,'Igrzyskach Zimowych

Niemieckie; Republiki
Demokratyczne;
MOSKWA (ob!!!. wl.). - 3 br..,
~amol[>h,JII db Be;ltn. I
sporlow<l delegacjA "<biec·k. lI.&
J JgJ'~ylik& Zimowe ' ;,;emiecklf'j ł
Republiki DemokTlllyczllel·
~IJ
Sk ład delegacji wchodzą: lzel a,
c'lelnl
wrchowania li'l.vc7.neg~
pr7y \Vnt'chz"idązkoW"'j'1II Kt)mll~
de do Spraw Kullurv ['izycztle!
i Sporlu - Roman~,w, \!f·lt.wo(!nl.
Cl.ący W'szecbzwiązko""J Sekc1t
Narciarskie i AndreJew9riil
7ll1ani l\arciane - Homi CTt!w, K.
Skworcow i J. SkWOJ"COl~.
wy leciała

!

l
I

I

\'IV
a.drc em sportowców Polski Ludowej
obradach. b~alo utlział 120 uc::r.eslnilrów, reprezentuj~.cych .wu;)'stkie Z.p.q:ez }'rz~do\\:nika pracy Markiewkę \
OST.\.TNI TYDZIEŃ U KRUSCRE·
ZABURZENIA GLODOWE
rządy SrodowIskowe AZS. Obrady I~ zwołane . by ły w lWI4!xkll z prz'y: IlObov.:Ja.1l-ura ~le·:
ENDERA W PABIANICACH
W BYDGOSZCZY
. do reaIlzacji Planu 6·lelnu~go, u
szczególnym uwzględule·
" ,. ~;. PI
6.1 t I'
odcinku
Fabryka lil'usche-Endera \V rabia st1iwinniem
Wielkie tłumy bezl:obotnsch mia. ,..
k b' .
W d ,. .. '"
b'
l 'O
'
,
\, y ...on
..n • e n na
tez~cy.
y~ ...u Sjl .. Ot z a lera .0.' mowco,\\" , ,
..
Ilmasowienia sportu. akademickiego w
sta Bygoszczy ul"ządzily wezQraj PO' nicach wym6wiła prac~ wszystkim 1'0 lIlem prac . na ro
Po dyskusji zcbr~ni ·1>T7.yjęli rrzeZ'j lep$Zenia. w)'lIikó.w w haUCe, do po· 120 proc .• dołoof,YĆ starań o wprowal'ownie demonstl'acje pod hasłem: botnikom. Obecnie e.ara załoga fa'
aklilmacje u~hwałę;' w której m.In.' prawy jej 5tUII zdrowotnego, przygo· d<!:nie w oajbliisz)'m czasie obowiąz
"Pracy i chleba". Bezl'obotni miło brycz;na odJ'ab:a ostatni tydzień.
czvtamy~ "Rozszerzone plell!J;n Zarz'ą lowuj em)' ją. do obrony Ilas7ego !,raju ku zdobycia Odznaki Sprawności Fiwali przedostać się na Stary Hyuek
,1 MILIONY BEZROBOTNYCH
du' Głównego AZS. realizowa'; będzie przez naszą pra'cę wzmacniamy świa- zyc'lllej przu studentów wyższych
- dokąd dojście zagrodziły kolm y
W USA
.
postawione' pned nim zadania i wzy- lowy front obrońc6w pokoju,' pr;z;ygo· uczelni oraz przez jak Dajszersze
policji. Walka, ja.h się wywil).za la
PL'ez~'dent Hoo,er udzielił wywiamiędzy .thm1ajlli a policją trwała "t'.. du przedstawicielou1 pra~y,
w któ- wa do prac)' w hm kierunku wszyst- Łowujemy naszą młodzież,· wraz" z ca- objęcie wrchowaniem litycznym mas
T:1ieście przez cały Elzi.eń.
Do naJ- rym oŚ,wiadczył, ie w ,t,7SA 7..a·re,je. ,ki e in~~ancje i organizacje Zne_zenia ł }'m $wiatowym obotem, do ;k:utecz- :otudenckich, stworzyć bazę do wpro
DegO prowad:u,nia walki o . ",'ielką wadzenia obowilil:iku. wychowania }i- Cięikoatleci
ostrzejezyc.h stare doszło .na ulicy strowanych jest w obecnej ch'wili 4 p'rzez:
::\iediwieciziej ("ICurier Ł6az~i""i.
powiązlInie mocniejsze, nit .do· . sprawę całej ludZkOŚci., i.k~ jesl po- r.ycZl1e~o Da WJ7uych uczelniach.
m;;'ony bezro-botnyc11.
odWiedzają
ęgry
. ,
Jedn.ocześnie akademicy wzywają
. Iychczas, prac Zrzeszenia z przo- kój:
.,ł~ YżKA 8TH A WY"
T Axm K .-}PIELE DLA ..
cuiącą organizacją młodzie;!y polskiej
r tę. walkę. ",ru z ..,-alk" o w-yko- do współzawodnictwa Zrzeszenie MOSKWA !obsl. wł.). -- Z okaijt
POLICJANTó'w .
ZMP i jej ~tu<iencka or~aniZacją nanie plnu -: W)'lLramy!
Wzorem "Głosu Porannej!'o" rówSportowe Górnik - organizację spor- Miesiąc!! Poglębienia Przyjaźni Wę
Zarząd :Miejski polecił wydawać uj ZAMP oraz FPOS. w przyszłośCi Zrze
nież i "Kurier Łódzki"'l:azpocząl wer
Na -wniosek Zarządu srodciwiskowe tową 1.crel'lającą w swych szeregach gie!'!lko-Radzieckiej, wyjechała do Bu
dla... poli- szeniern Studentów Polskich na w~zy go Gdańsk, zg"omadzeni w odpowie-I najbardziej pnodu.j~cy oddział klasy
bł}wanie ofiarodawców "Łj'żki ciep' go we bilety ką.pielowe
dapesztu ekipa ' młodych ·Cjęzł:óaU...
J:ej strawy dla glodnjąc:,'ch dzieci". c.iantów łódzkich. Zniżka w'ynosi 50 stkich szczeblach organizacyjnych;
dzi na "pel-wezwanie, rzucone, pod robotllic%e; - 1E6rllikÓ"".
Pismo zaleca zamożni.ejszym łodzia pro-cellt.
tów radzieckich. Drużyn.. raclziecka
podjęcie
szerszej pracy
wynom "zgłaszanie swych adresów w POCHODY GŁODOWE W DNI1J
wystąpi w Budapeszcie oru w kilk1:l
chowa'.... czej i ideowej w szenajbliższych szkoła cli PQwszech!l~'ch,
6 MARCA
regach sportowców wyczynowych i
miutach w~gieT5kkh w pnkazowycls
gdzie dziatwa codziem1ie popada w
Jak donoszą 'Pisma - z wszy'::;t- w całym Zrzeszeniuj
zawodach w podnoszeniu ciężarów.
omdlenie z powodu bezrobocia 1'odzipokonały Wartę
]dch państw Europy zachodniej i
przezwyciężenie do końca elilacÓv;."
W skład ekipy m, in. wchodz q : ak.
Ameryki nadchodzą wieśd o przyryzmu stare!;!o sportu polskiego i
ale za to siatkarze AZS-u przegrali
demjcki mistrz ~wiat!! !vliedwiejevt
OSTATNIA FABRYKA W KON- gotowaniach do masowych wystą- studenckiego i wzmożenie czujności,
(w. ciężka), rekordzista ZSRR Duga.ST ANTY~()Wm - lT;.I'1ERn~ RO· pień i demonstracjj w dniu 6 mar- by rue dopuśc;ić do odrodzenia sie tez kolegami z WrQclawia
ca. Dzień ten obra.ny 'Wstał przerL ero elitaryzmu ". klllbach i ".i:ołach
ilfIONA
now (w. średnia) 1 Swietilke (..... le"
W WarszawiE! rozpoczęły si~ półfi·
ŁKS \IVłókniarz _. 'A'arta 39.27
W dnin wczorajszym "IV J(Ollsl;ąnfy bez.robotnych jako dz'eó walki o ZrzeszenIa;
kalo
poJożeltie
~zc?e;:0Inego nacisku nałowe spotkania w koszykó'wce ko· (27:1l), NajwiE:cej punktów elia Włók
no,vie wstala unieruchomiona ostat Chleb i pracę·
Druzynie tilwanyszl\ wielok-rotm
HC\IOR SPR7,ED 20 LAT
na akcję zdobywania OSFiz, pod biet. o mistrzostwo Polski. Wpien"i" uiarza 7.doby~y: PaprotóWT!a - 18;
nia dotąd czrnna fabryka. Jest to
mistr'Zowie l rekordziści ZSRIt - Kll_ Co za IJaskudna pogoda U>J' zi- hasłem: "każdy student zdobywcą
.
dl \'1
T-'
13
fabl';,ka Schweiklłrt.a. - Od wczoraj
OSFiz·'. Poprowadzenie daleko szer· szym aniu zawodów rozegrano trzy , i I .\ ~rly: ,-,oJ owa. .
cenko i Bucharow:
-,
"ięc ruch przemysłowy w Konstan- ]l' y. Raz cieplo, raz zimno! Czl"owi~k
właściwie
nie
wie,
co
ma
zasta"ić
w
~7.ej
akcji
propagandy
sportu
i
w,
f.
spotkania.
N!I
najlepszym
-poziomie
W
GDARsKU
...
tynowie za mart w stu procent.l.ch.
lombardzie! (Głos Poranny) .
DCl wyższych uczelniach;
stal mecz 'INarta
!',KS \Vłók.niarz.
R07.poc.z~te w Gdallsku rozgrywki
I Kul'. Łód7.).
wprowadzenie pO'wszecbnej akcji
\"'vniki:
półfinclłowe o Dlis.trzostwo Polski w
'I,J
współzawodnictwa
w
kołach
j
organizują Włosi
"-ł ubach akademicl,jch;
Gwardia·\\'jsła
Cracovia 34:2.3 kosz\'kówce kobiet przyniosły na~tę·
_
ł<orzystanie. w znacznie większym (15:141, Najwięcej punktów dla
pnjące wyni.ki:
PARYZ (obsl. wł.). W
Parv~u
.. d o ł CleI s t opnl\l
. z d
' " d czen,
• C'IPl,CU'
zdob,'1"
aptaś ')\
i Ko·•
nlZ
o,wla
"", l"
l'
: •. . . . . .
.
-1'
~póinia (Gdańsk) wi'grała z Kole· odbywają się obrady kongre.są ~iię
AURlA.. - ula młodzieży (Stal!!la l) feorii i prakl)ki umasowienia sportu walml'~a - 6; dla Cnlco"ll' Air7'{l1 jarzem (Gddńsk) 27:11 (7:5). Gra sta. dzynarodowej Unii Kol a rs.kiej ruCH.
militrzOii Iw kolarskitll
"Czarodziej sadów" studenckiego w ZSRR i w kraiach ,ka i Dudek -- po 7 , .
la N, słab'i m poziomie. l\"ailepszą za. Organizac ję
świata "IN roku 1951 pOWieIllO!lO Wło
godz, 14, 1o. 18, 20
demokracji· ludowej.
S ".
\.1
t
t.. Z" W
PAŃSTWOWY
poranek godz. 12
• popna . ar) mon - .
. 1 0 - wodniczką
w zwycięskiej drużynie cbom.
TEATR POWSZECH~Y
' T"'K
'
Zebrani na roZSZertODym plenU1ll daw 50:30 (21:10). l\"aJWię-cej pun]s- b! "'a l
'
k .
d bł' ,
B :\1 , L
L'\al'utowicr.a 20)
Z.arządn Głó"!"'nego A~S pr:z:ed~u.wi- i,ów dla Spójni zdobyły: Rogows~a, ya lO '" manowDa.,
tora 1. o ya 13
(ul. Obrollców Stalingradu 21.
"Ziemia ,rola"
cIele 7,ar:eadow uczelnianych, STodo· Parszniali:: i Kowałc-zyk - po lu. Wo· ptt.
leI. 150-36).
godz. 16, 18,30, 21
·wisl.\:Owych i Zarządu Głównejjo slwier i~wód:!.k/l. - 1\; d\aAZS: ~·!idłniew.
·w drugim roeczl1 Kolejarz Polonia
Dziś, dn. 5. 3. i cod7..iennie o godz.
poranek godz. 10.:30
dzaJą·
k
1"1 l' o .... alczewska 6
Kalendarzyk dziSiejszych ~prMl
10,15 "NIEMCY" Leona hl'llczkow- BAJKA (r,'raneiszkańska 31)
,~ykonanlu Planu 6-letniego wio s.'a -- ., . . '
..
.
.
. (Vv'arszawa) pokonał Spójnię (Gru- sportowych wygląda następująco:
:;kiego z Karolem Adwentowiczem w
,.Serenada w Dolinie. Słońca"
dzimy jak najściślejs:z:y zwią7:ek
dziądz) 39'21 (20:16), Najwięcej punk
Zawody zapaśnicze: '" sali przy uJ.
roli prof, Sonnenbnlcl1a.
~odz. H, lu, 18. :.!O
z budową nowej Polski, stajemy się
lo\\' dla zWFięskiego zespołu r-doby· PogónowskieCJo 82, odbE:dzie się druKasa czynna od godz 10 do 18 i 1';0'1':\1:1. tDn5;;;yń~kiego. 2) - ,!Pro- realizatorami na odcinku naszej pra- ,
.....
1
"
.'
f y : Ki1nterka -- 17 i Ja7Dic1.:a _ 11
gi d7iell turnieju o mistrzostwo Okr,,(,el Hi. IV ł)oniedz'iaJki teatr uieez\'ll'
gram aktualllo8~1 kraJowych l za· ey, budownictwa podstaw socjalislycz I ZaIzą~ \". Z.[).S I \ e~na .zawladamLa ,
qu Łódzkieqo. Początek () godz. 9.
n\'.·
.
gl'ani{'znych Xr lO" - gOfh. 11, 12, nego sportu studenckiego, Widzimy w ,,:sl-ysrbch plłkarz\', z~ plerws,:y tr:-W· KRAKOWIE...
Zawody }Ilywackie: o godz. lQ l 11,
.
'.' t
. .
'kt
1:3, lo, 17, 18. 19, 20, 21
Planie 6-letnim i j'e.;o w.~konaniu wieI Ij~ilg nd .oh1v.artvffi pO:.'let.rlu odQ.ędzl<>
\\' rvzpo(Zęt\.·ch w Krakowie fina- w sali "Ogniska", o.\będzie sie. drugi
Po
1'0ZPOCZCCIlI przeus a.W1C11la m'
lltCL I L . ,
'») I'
ł J . .
"
I
d
Tl
r
b
'"
d
. b ci .
,....
,egi0l10W c ,a 111 o Zle7-"
k .. pokoJ·owa. prac'" Narodu Polskieb(l Się w llIN,!!f>~, n.).
r o ,,0 z. lowvch za'wodach ° Puchar PZKSS w d7ień
mistlzostw
indywlduAln"ch
n'"
ę 7,le \\llUSzczony na sa,?
1)0[':"'" _
r d
Ił 1(' l'" " 0 "
"'
.. 10
1
,,0'-"«
go 7.. .... " n. razem ze wszy~t.kimi miłlljącymi po.
pike- siatkowej tlruzvn męs.ki/'h 11Z1" Okr~gu Łódzkiego.
.
pOJ'311€'k godz. 10, 1:2
kój narodami. Prty~()t(lwując prr.ez
Stawklloic two wszvstkich piłkarzy "kdno następujące wyniki:
Zawotly bokserski.,t (I drużynowe
PA'f<STWOWY TE.ATR
im. ST"jl~ANA J.>\RACZ'\
~[lJZA (rabianicka 178)
sporl nasz" mlodziC'i rtudenck a dQ po c,llGwi'1?Jo.ow".
A.7.S (\\·loc.ła\\') _ A2S (Łóilź) 2:0 mistrzostwo ki. Ił Okręgu Łódzkiegb
,,1Jl1bro',~skid godz. 1(1, l~, 20
~lł "!
przew"idziane są następuJąco spotka(ul. Jaracza 27)
pot'unek I;od/.·. 11
.
r15.:9, 15: 131; Soójnia i\larymont (War lIia: w Łodzi: Legia _ Spójnia, w 'II)
a
POJ, ()~·I.'
il'l·ot·,·ku~,ka G-I)
·ś
r
,zawal - Koleja:-z Polonia (\\'arl!za- maS'lOW1e:
.
Z·
k'
St
l
Dziś. o godz. ] 9,15 sztuka
LCl)!la
ą
Wlą7> OWiec , a:,
w
"Toepech,wiec Nieugięty".
.'.
wal 2:1 (21:19,9:·15, 15:13); AZS (War Piotrkowie: Korab - Gwardia,
Ni
l\l'uczko\\"skiega ' pL ,,(hlwety" w
li .io ".
SZii\\'a) KolejaI:!:
(Kraków)
2:0
IIru\!;iej wcrsji.
d 13,17,19.21
go'Z,
159 510
Karsznicach: Kolejarz-Legia Sieradz.
poranek gOch. 12
( :. l: l.
w Pabianicach: \Vlókniarz - WlókPAŃSTWO" Y TEATR NOWY
PRZED\n()ti~JE
(;:;el'((m~kiei!o
76)
że
pływalnio
mieści
moło
~a
najlepszym poziomie był mecz niarz (Tomaszów),
'
(Daszyńskiego :lI., tel. 181·~4)
"Kollstnnty Zaslonow"
między
dwoma
zespołami
war·
Piłką T~czna: w sali "Ogniska" o
() godz. 18 -- ,.Dry:,:·uda szlifierza
\Vczoraj, o 90d.Z. 10 HlJ1(; rozpo'.zę.! szym, PT'a\,'d~:oedolmie dopiero latem. szawskimi: Spójnią i Kolejarzem. Naj godz. 10 dalszy ciąq meczu migodz. H, lii, 18, 20
Kurhana".
RORO'j';.,'JK (Ki1ińskiego 187)
ly się na basenie "O~Jniska'.' mIstrze·
Barola ciekawie zapowiadają . się l'Cpszym zawodnikiem turnieiu by! ~trzostw w siatkę i "kosza łód/1kicb
"PLl~:cłni::l Parm eń:;ka" - r ~",ria siwa Okrt;gu Lódzkiego w nlywdniu, dzisiej,;ze finały: na 100 m st. dowol. Grodecki (AZS \Varszawa),
,>rkół średnich.
.
Zniżki ważne.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1f1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
god/.. 11. 1 G, 18, :?O
r.
. t
t
"1'
d 1"O
'
P.\:'lSTWOWY TEATR żYDO'YSKl T:<DIA. _ Wzgow"ka 84) _
1'0 nu. :-zos.w Zg.OSlO Slę Dona
nym, w ktorym ~potka.ią ~ię prawdo·
(Łódź. Jaracza 2)
"Lekkomy~illa sio~tra"
zawodników z 5 klubów łÓdzJ.dch, a. podobnie Bonipcki 7 Jerą oraz na
5 mat'ca o god7.. 19.30 premiera.
godz. J G, 18,20
l'
tyl1, OKoln 40 };obil3t. Jest 1.0, hio· ::!O() ID sI. klas. z l'dr.iałem NikodemTrzv jednoaktówki Swlem Alejporanek go.dz. 11
rąc ilości ewo, . rekordowa i.loŚć zg!o· ':ki.~qo oral. Dobrowolskiego.
"
"Zwierżyniec
i..
~
rhel;la "Jalmehuz". "Ojlen1 Rabo" rn;KORD. fRzg-owska 2) "Chłopie.c szeń, trzeba. bowiem pódkre~\iC:-, Ż~ . D7.[skjszv ci?lf'l'l może n&!ll przy, . :\Ienszn" w rei:. Idy Kainiiiskiej
I przednlieSCla" dla mJodz. godz. 'H
staTtuj;~ wyłącznie za'A·ot1.l1icy l i li nie~ć ~z;erf'g n.ie1ipoc!zianek , fotez. nie·
Nr 'lO
.,Cyrk" _" godz. 16, 13, 20
klasy. klasa howit>l1l ·nI będzie rnial'a ",,;c,tpliwie ph-wa1nia "Ogniska"" v.'y.
STYLOWY (Kiliń~ki.eJ!'o 12:3)
swe mist.rzosf,,'a. w tl3Tminie później. pełni0na d~i~ będ7je po brzegi.
.
TP..\TR KOMEDII MUZYCZNEJ
,.LUT~IA"
"Ra,inig" godz. 14. 16. 18, ~O
(uL Pi(Jtrkow~ka 2ł3)
śWIT (Hatucki Rynek 2)
usłyszymy '
::\iedziela. dnia fi. 3. o godz. 19,15
"Sumienie" - godz. 14, 16, 18. 20
PROGRA~,I XA NTBDZIELĘ
,."Królowa pl'7.t'dmif..Ścia" .
TF]CZA (Piotrkowska 108)
PolskiE' j Kap.eli Ludowej .. 1.4.4,0 "E u,.500 ccm"
jZ"enius:r. Onegin". 15.00 Kwadrans
DYlA 5:\IARCA 1950 R
gollz. 14,80, 16,30, 18,30, ~O,30
piosenek. 15.15 Koncert. dla §wletlic
PAJ';STWOWY
6.50 Początek aud~·cji. '100 Audy- cziecięcych. 16,00 DZIENNIK POTATRY (Sienkiewicza 40)
TEATR LALEK "ARLEKL:.i"
cja dla w5i. 7,15 :\Iuzyka.
8,00 POŁU]):\". 16,:?O ,.Na·sr.e chóry· śpie
"Konfrontacja"godz.
16.
18,
20
(Piotrkowska 152, tel. 258-99)
porunek godz. 11 .
DZIENNIK PDRANXY. 8,25 ~h1ZY' wają·'. 16",50 .Pogaąanka aktur1u.a.widowisko rt. ,.Złota tybka".
ka. 8,55 Audycja SKR.K. 9,00 KOll· l;aukowa. 1 i,OO Kt.neert. 18.00 ,;Kar
WISŁA (Daszyńskiego 1)
ha~8 czynna od godz. 10.
"Pustelnia Parmei'lska" - II seria cert organowy. 9.80 W. A, :1tlozart }laccy g·órale". J9·.00 Reciwll sJi:l';Q'P10,00 Shz~tnka ogóllla, 10,1.5 (L). cowy r. ' Dubisldej. 19,30 Czecliollł()"
godz. 15, 17, 19, 21
Chwila muzyki. 10,:.!0 "Wieś taJlczy i wacja· przemawia do Pol!ki. '20.00
poranek godz.. 12
(Traugutta 1. tel. 272-70)
fpiewa". 10.45 :\Iuzyka rozr~·v;kowa. DZIENXlK WmCZORNY.20.40(Ł)
WŁóKXIARZ (Próchnika 16)
11,00 Recenzja, lub felieton. 11,10 ,,~lonachomachia". 21.00 Pohkie pie.
"Awantura
na
wsi"
.
O godz. 19,30 •. Romans li wode(łJ)
Prog'l'am lokalny na dzj~, 11,12 śni masowe. ::l1.50 (Ł) Fragment z
godz. 14,30, 16,30, 18,30, 20,30
wilu" z T. Wesołowskim.
poranek godz. 11
.
(Ł)
"Od liitszych kOl:espond!'lltów". (per)' "Tosca" Ptlccini'eg.o 22,0.5 (Ł)
11,27 (Ł) Arie kompozytorów lO~yj Wiadomości sport. lokalne. 22.13
WOL~Ość (Napiórkow!!kiego 16)
PA;\;'STWOWY TEATR LALEK
skich. 11,47 IŁ) Komunikai:>" l1.:i,o iŁ) Program lokalny na jutl'o. 22,15
"Pustelnia Parmenska" II seria.
.,PINOKIO"
(Ł) :\Iuzyka.
11.57 Sygnał czasu. Wiudomo~ci ,.portowe ogólnopoh1de.
godz. 14, J6, lB, 20
(Lódź. NnwTot 27; teL 135-74)
1~,04 DZiENNIK POLUDX.
12,15 2~':lO
poranek godz. 11
}1uzyl~il.
taneczna,
23,00
Koncert. 13,00 . ,'ŻyciOl'Y5Y górni- OSTATi:\TE' WIADOMO:'\CI, 23.10
Godzina 12.
Widowis.ko otwarte 7ACHlo)TA (Zgier!(ka 26)
~
'l.
p.t. "IIi~t.ori.l cr.ła o niebies.kkh mi,.Czarci Żleb" - godz. Hl, 18, ",O .. ow, lu .Hi ,,;\led<llela na W,) . 14.00 Program 11a jntrG 23;15 MU?lykl1 tagd~!arhU~
poranek godz. 11
"U naszych twór·c.ów·', 14,10 ~ol1eert J1(,CZl1~. ~4.90 Z3lkońc,"Z;,nie ll.ud:l': cji.
Warszawie zakop czyI O obudy 11 r'ozszerzone
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cI Mukund -La1I usiłował uspokoić szacha, -Mamy 9.05Ć .armat i. p.o-'
cisków w warowni, Jeśli nawet Faj'zaoader.ycy ro~.przęgli ~ię, wojska mamy jeszcze nie malo, a sipaje bij.ą się' dzielnie.'
,
.,
- Pocisków i annat jest dużo. ale procłl.u mało .:- w·rplę:sza.ł si~
Assan-Ułła-, lekarz nadworny. - Bez prochu mu.s;>:ą ini1czeć 'l d~iała
i karabiny
.
- Nie. Delhi jE"st nie do uratowania, ........ rzekli mi.nistro~e. Rysunek przedstawia
Lepjej uciec stąd.' władco, uciec prlez bramę połmlniową,clopóki , " ........ .. r_._· . ___
.sahib \Vi1so11 nie ot<lczy twierdzy ze wszystkic.hstron.
- I uciec trudno, podjazdy konne .,feringó'v" przecinają' już
Imię i nazwisko czytelnika .. -....... __............................... '".... 1.; ...
i dr<Jgę' połudnj{),\\ią! - powiedział Ąssan :Ułł.a.;
I
- Zginie wie1ki tron!. .. Al!lacn. wszechmogący rozgniewał się
Zawód i miejsce · pracy ............................... _......_........._... __._._ ..
na nas!
.1,
'.'
Adre.s .; .......................... :... ,........................................... :.......... ............... ..
- Można Jes7cze uratować tl'~n -, wypowiedział. wolno kSiąZę
i\~.irza -Magu!.
.
..,..
Wszyscy ministrowie zwrócili się ku' niemu.
,
'U WAGA. CZYTELNICY!
- "Fe::ing'owie" gr<>madzą siły - mó . . . .-ił MIrza· Gruby - LaKolejne 10 kuponów, wypełnionych czytelnie należy ' odesłać w jednej
wrance posjtła im armat)-" z Peszawaril. Pod mUrAmi Delhi rozegra
kopercie, po skollczeniu kOMursu - do dnia 15 m'arca 1950 r.' nii adres
się "\\rielka bitwa i nie wiemy j~SZCZt. kto w niej odniesrtt ~\Vy
Redakcji "Głosu", Łódź, Piotrkowska 86. UJ p., dla dzIału "Rozrywki' uini~

.KTO TO JEST,?
KUPON Nr 10

- Tak, padyszachu, świat.Jo nLe-bios! ... PDtęme slonic ciągną
te armaty, a kurz wzbija się aż do samego nieba, od huku i trzasku drży ziemia ... I to j€szcze nie wszystko wie1-ki pady$zachu!.~ .•
Z gór idą małe diably, kosmaci., d:ócy Gu:rkowie o strasznym wyg1ądzie. Jadą na lekkich "\'I,'ózkat;:b i gdy opuszczą się z gór w rów·
l',inę, możesz liczyć ich od wschodu do zachodu słońca i jeszcze
])1e rprzelic!?ysł .. Nie.1icz więcej na sipajów, władco, podaj rękę
sahibo\lIIi Wilsonowi, jes1i 'chcesz uratować siebie, S\t;ych synów
i wnuki -- nadzieję Ironu!
Bachadur-szach tego samego dnia wezwał ministrów na 'naradę. Na znak rozpaczy zdją.ł turban z głowy i Z{ł srebrnej brody
wyrwał kępkę włosów.
-- 0, ja nieszczęśliwy

- żalił się. Zginął mój tron, zginęli synowie i wnuki - nad7jeja tronu! Niech będzie przekl,,~y dzień
i godzina,
której sipaje weszli do miasta!
. Mini,sb:owie wzdychali z uszanowaniem, drapali glowV' pod Ulwojami i nie, wiedzieli, co lfowiedziec.
~
- Delhi nie jest tak słabe, jak myślą, tchó~! - &łra±nik piecze-

w

.~~~

eięstwo.

~
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ra('J~

Mirza - Mogule -

Jesli pomożemy •.feringom"

sm~tnie

powiedzieli mini-

zdobyć wal'ównię,

szach Delhi pozostanie szachem Delhi.
- NaJucz mnie, Mb;zo, mój wiemy synu, naucz. co
sił szach liłabym głosem.

,w-ów-cza.s

czyni~

-

1)rO~

Wśród Czytelników, którzy nadeślą kupony
-eania - rozlosowane zostaną cenne nagrody:
AP ARAT fotograficzny,

2 BUDZll(I -

wyrobu

Państwowej

zawierające

Fabryki Zegarów w

trafne rozwią-

\
Łodzi,

PIIiK'A NOZNA.
SERWIS PORCELANOWY na 6 osób
OlilZ

szere,

ce1Uly.c:II ksłl\iek.
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