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ROK III (VI)

WTOREK 7 MARCA 1950 ROKU

KLA o

budżetu

Nr 66 (1347)

LICIE

Polskl Ludowej'

Dalszy wzrost wydatków na oświatę, kulturę, zdrowie i opiekę społecznq
Sprawozdanie Komisji Planu Gospodarczego i Budżetu złożone na plenum Sejmu
w dniu 6 bn'l. przez posła Rataja '

I

'Y.ARSZA W:\ (PAP), RO.f.llOrZ~ nają!"
spra" o7.danil' Kó- l
misji Planu Go,pola rczeg'o i B udżctu o projekcie 11.,1 a \I V ~k:1rbo"ej i Ilrelim inarzu budżetowym na rok 19;JO POSEi, !łAT,\.!
podlueśla, że stosunek sum bud żeto\\~('h pJ'zeznac;7.0llyrh na po'Szcze
~ólne cele, \\Faża '" dużej mierze tre~ć u"trojową organizmu pańl'> t \\ O" el1:o. {;łębokil' przeonrażen ia spoleczno-go-lPfJ;iarc7.e "iążą
si~
z przeobrażeniami" dziedzinie finan<ó"', a ,,'ięc budżetu.
W oblh:zu wielkich zauań, ~tOją.-I. ,
.
eych pl'zedg'ospodarką \lspoleczni~- . ?ma\YlaJ~c ~b'?nę doch.orlow,:} bUd
n,ą, O,f!l.omną ,wagę posiada skupienie :-e.u, I:~~e~, Rata,!, .(J"Jk.l':~la 1'I)\\,1l~_~
fman-.o,' w Jcdaym ośrodku, t. j, I . tu, \\ ~ 1awe, obh~7.~ kl,I~O\, e poht~.
,lED:-iOś(; Bl'DżETIl w~nikają.ca z ki fl\l'll1'?"I'J: \\platy .go~pod,ar,\l
;ednośd narodo" ego planu go~pl)dar lo"J1ołec:mlOneJ
\\'yno"z~
o.g'ulem
~ze"'o
'
.
ti09,;3 miliania zlotych, cZ~'li i2 prol'.
., ,
dochodów budżetu, Wystrpuje lu la
sadnkz'l. różnica mil'dzv naO;ZYIl1
Bu d żet pailstwowy
b u d'ze t I'nI a b It d'ze I allil" pan,,"
"t
k'·
~aplplanem finansowym
tali,t~'c'7.n~ ch, które Ilohry" ają Sil e
budownict",'a
"ydatki 7. nakładanych na ludnooi;ć

g'u>, 90 proc, budżetu przeznaczo'le
je-t na potrzeby 1'Oz',\-050\\'e gospo,
darki, ńUltUI'Y, oświ:',ty i opieki nad
człowiekiem :r.aled\\ ie ok, 10 proc,
~rzez.nacza ~ię na cele obron) narO
uo" ej,
WZ:\[,\G.\,J.~C '\'A~Z,~ )10(' GO~PODARCZ.~, POD:\"OSZl~C Z.\:'tIOt~-Ość l KULTLRI;~ LCDXO~Cl - Bt:DL' JE:\JY X AJTRW.\ L8ZE ML'RY OBHO:-iY XASZEGO

..
.
el,me n,l IlrZl'd~.I,ęblll",t",l kallltal..
't
\..
,'
I,ICI'\lI1"d
P 0\"'1;'.1](', Z11IlUl:Y, 1uące.w
'- yczne są o"nlza
1~,
ro~;;z('nUWl 7.asl~"u budzctu na rolo. 1
l d.
k O
l~):)O ś\\'iadc7.ft o ~Y:ll, że zbliżamy I
a e wie o . 1 proc.
f".ę cOI·a7.. bard~I".1 do 1110!llent;l.j
na obronę narodową
~,l(,U~' b\ll~Zl't pam;t" CI'.
lanie '-II-'
Pl'l.!'chouzliC do szczcJ!'ólo\\'e!r o o
IJ1~ne~n !I~~:ł.n~o"~,m ~a"'ll', o blld,"~' ~ ;]I~\\,jcnia gló\\'IlYi..'h pozY'.'.1i uod;;'etu,
n.d\\ a ..(),Jall~t~ c Zll(,~O: 'J elllu c.h:t lllo',\'ca z\\'rac'a lli\'agę, ze podcza,;,
I a!d CI'fl\\'I hul/w!u IlIU"1
oezYI\'J'(""
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _-=-....:...'
t!J\\łll"t.y~zyĆ: Odl'Owl('c!nic 1'1'zeobrażp
1':.0 .lini~t(,l'"lwa :1 Pl'bu. Po~.tubt()'
\\'i tC1ll1l C'zyni :t.n l()~(~ l'o~patry\\'a,IY
obf'('n:e pn,!'z Sejm, projeU ll.,tawy
o prlll'k~zlal(,l'l1ill urzędu 11lini5t\'a
:karbu \\' urzad mini 'tra final1~(;w.
Pl'Zl'c.horlzl}C' 'do ol1,ó,,·il'nia prelimi
mll'za hudże(o"'eg-o na rok l!I:)O, no

aZ.·lat','<,kleh, kłada SI" t'1":-,1\1I11
,
brzemilniem na barl'i mas~ pracuj<!('\'C!l tnh kra io\\'.
'
. lIIó,,;;ac z kolei obudiecie Jlini"tE't..;t\\'~ Spraw Zagl'anic7.l1rch, jloset-"pra\\'ozdllwC'a podl(\'r~la, że na"za polity\;:l z:.og;raniczna, je~t "ku:
te('zn~'m nal'7.ędZ11'1l1 walki o tl'wal~

ci,ę żaró \\.

socjalist}'cznego

PA:'i~TW_\,

Od\\Totnie przed~bl\yia "ie,' ta Spl'<1
\\'
kra.bch kapitalistycznych,
jlik np. we Francji, gdzie w~'datki
r.a woj,)\D stanowip okolo j,Jn.?j
,
czwartej czę~ei budżetu.
Koszty woj
Il~' pl'o'.\'auzont>j pl'zez imperialistów
'lI1g'IOS3:;.kic-h i francu"kieh z naraWll

po.dl·z~" ~d: p~,lat\i~ ~ahla ~t,ając~'n! J't1c~em \\'Y7."ole.ńcz~:n~ ~u-

z.

,lOW

I

pokój i pomnaża ,iednocześnie nasz
dorobek w zakresie współpracy z na
rodami milującymi pokój,
Przyjaźń'

-

z ZSRR

r

• t
t k·
pOd s aw!, po .. Y l

zagraniczneJ
Czynnikiem
fundamentalnY'll
dla tej Ilolityki jest przyjaŹlt i
toraz ści~lchza ""pólpraca ze
Związkiem Itadzie('kim i kraj~mi
de'nokracji ludo',Hj,
Pnechod7,~c do olllówienia w~'datIww ill\Ye,t~'cyjnFh, mówca prz~'pomina, że ogólna iloma planu ill\\'c' I
styc~·.Jneg·o
na ),0, 1!l"0
• o)
\\'yno';l.
4!H,1i miliarda zlot~'('h i dzieli się
na"tli'puj,jCo:
1) Ill'Zt>myQł i górnict \\0
,10,2 111'OC,. 2) rolniet"" i kt<RIC
'I
t,,() - 11 . i proc,,;,') k'omunl,a('ja, żeg-lllg-a i lączność - 16.3
Ilro('.,I) 0-:" jata, kultura. zdro,
\I ie
j opieka spoleczna
!I,)
proc.. ii) budownict"o miE"lzkanio" (' - 7.9 pr(){'.
(Dokończenie na str, Z-ej)

Tow. Zofia

Dąbrowska.

\V p"k<.ljll rady zaklarlowej ""owej
tkalni PZPR im, J, Stalina kilka kobil't po·pie~zni., ",\'kolllljl' niebieskie
kol'arclki. Do qotow ch już Jcdna 7
ilith PIZ\ plna znaczki, prz('d~ławiają·
(I-' qoh;bia pokOIU na tle globu 7il'llskif!9" oral litery L. K. (o chwild

---------------------------------f------------------

staw o n sz osc

na "'zrost ",'c!atkó\\
":(ll~'wajq następu,iące zjawi<ka:
w dziedzinie
GOSJ>ODAH(,ZE.1 l'OZ\lÓj no\\~('h mini5ll'l' ... t" gO''IlO!I;J rC7ych, no" o"ć ustrojo" a na odcinku l'olnitl" a " IlO
Haci
~PÓU)ZIEL(,ZOśCl
PH\)J)L'I\.CY.J:-iEJ, IJI'~yjfcie do budżet,1
inst,tlltó'" 7. dziedzin" nauk tt>dll1i"7;
11~ c1~ oraz rOlszt'"zen'ie komórek pla
no" ania;
w dziedzinie OŚ"'I:\.TOWO
Kt.;LTLl{AL~EJ
- znaC7.ne
r(lzszerzenie pomory dla ucząt'ej się
nt lodzieT-y. POII ięk"zenie
liczby na·
t'czycieli, po" ażn:; mozwój 5zkolnic
t"a z<1\\odo\\ego i w7.ffiożenie wallii
z analfab~trzl1lel1l;
dziedzinie SOCJAL:-iEJ n, ięhOlzenie środków na opiehę nad d7iecldem, na 'I'alke z choro
hami. na 'zl<olenie 7:1 wodo\\ e w lakre8ie ~III ~hy 7.dro\\ia i inne,

2

3"

.:(;']-1

t;iluł:

O )Jl"lejęciu przez Państwo dóbr
marlwej ręki.
O pOl'(~czelliłl proboszczom posiada\l~'<,h gospOdarstw rolny<,h.
O utworzeniu Funduszu Ko'cielnego,
Jak '\"ięc widzimy, projekt u,tawy zr~lierza po plerw!'~e do urc.~ulowama spraw. oczeku.lący~h na Z:łłaŁwien:e \V logicznej konsekwel~cji, przeprowadzonei w Polsce w 1'0
ku 1944 i 1945. Reformy Rolnej.
,Jak wiadomo, dekret PKWN z 6
wrze~nfa 1944 r. o przeprowadzeniu

pOłożeniu

lliel'u('\l!}1I10ści

ziemskich, nale7:ą(-ycb do Koś('LJła.
katolickie.go lub gmin wyzuaJliowych inny('b wyznall. e>rzelinie Sejm
t;stawodawczy,
Polska Ludowa. gdy tylko diwignęła się spod jarzma ol,upacji hitlerowskiej, wyz\volona zwycięską
ofens~'wą ~nn,ii Radziec~de..i, wall,ą
polskle.go zołulerza. wysJlkl~m Il1aS
robotniczych i chłopskich - jako
fundamenty swego w~'zwolcnia i
swojego odrodzenia posł2.wila
dwie historyczne, pOdstawowe reformy,

D. wie
. h·(sforyczne reformy

l

dUjącą kolomaln,y wyzysk pol-

narodu przez zagl'allic711ych
• t
l,apilalistów i ich rodzimych po32 ,6 P, r~c. h U d ze
U
pleczników i otwierającą perspekt.y.
- na oswJatę, kulturę. Iwy rozkwit\l )lolskiego, naro<i(.\"e~O,
zdrowie j opiekę społeczną soria1ist~'cznego przcll1~'sln, a więc
I
I li'
J
perspPktywy rozwoJu 'ił,' i dobro,_ą,clua ~I~m~ "yr, ~~,O\\' "" ro \li bytu narodu. rozwo.iu ZIl<lCZ('Ile~o ta
19.>0 "?'llle,le 1.~6,),8 Jl\ll~~l'rla Idmi ywydęskimi etapami. jak I,a;;zlot~'Ch,. Z sumy tt» .na 1'0Z\l OJ ~o d~' rok 3-letniego Planu Ollllllt!Owy
'<llIl.darkl narod?".l'J
prnllad'.l i takimi perspektywami, jak Plan
1:3,,) prot .. na Obwlatę, n.aul~r, ~OI6-I!!tlli.
trzeb5' kultura\;ll'. zdra '11' l ople
Refonnę Rolną, kładąca
kres
\'ę "po~eczn;J. - :~2.6 pror., na 0:
wieli owej krz~','n1zie ,·hlr.]l,l pol
hronę I b<.'7plec"(',n~t" 0,.- 10;2 skiego, uSllwającą tę feudaln))lrOC., na ~"vdatkl adnllnlstraey.)~ I'bszamiczą kulę u nogi uniemo?Iine t~ Iko ~ Ilroc .. na Ilozo,taJe ,,~ wiająl'a rOlwój wsi polskil~.i, rOlwlIJ
llcworiesnych form g lSllOd<trow:ldatl" - :i,i pro\:,
Podaa~. gd~' \\' Pol.:ce jJl'zcd\\'1'7.e- nia, rozwój dobrobytu llaszel('O naśnio\wj w~'datki bllhl'to\\'c kierown rodu,
nI' byly \\' 0g-r0111nej \\'il?k~zo;;('i na
.fest rzeczą dla każdego j<lsną, że
"dmini ~·trację, \\'oH\o, pulk.!,: i tp. takie bezzwłoczne \l"zefll'lIwadzenil'
- to obt'cnie \V pait;;lwie lutłow} 111 pn:ez Polskę Ludową li 7<1rania llrehlldżet fillan~ujl' !Jrzede \\ szy"tkim IlodJegłośd dwóch las,dn;{'1VC-h, hiI ("~'\l)j e:o~pollal'hi u3l'odo\lI'j i ~po
~~ tia zhitlrll\\ I'go,

I

I2

!>pełnieniem dążeń mas robQtniczy"h
i chłopskich i ukoronowaniem ich
długiej i ofiarnej walki
o WY7.Wo~

lenie społecZ11c i wYlleŁnil'niem te·
~tamentu najlellszyc'h synów narodu
i najlep-zych umysłów - ale stało
się rówllo('ześnie
podstawą
trw;llo.~('j władzy ludowej w Polsce, !lod
stawą nicodwracalnośl'i ZWY('lęstwa
mas ludowydl. umożliwiło !lelne wy
korzystanie Il'go zw~'ci~st.wa
dla
szybkiej (l.{lbudowy znisl.l'zonej Polsll:i - i umożliwia odrabianic w dą
gu krótltich lal całych rlziesięcivleci
zaniedbania i zarofania gospodarczego Polski, 11l11oillwia reali10wanie tej W>11uniałrj, historycznej ~zan
sy szybkiego rozwoju narodu poprzez Illulowe
Fr. 'DA~IE~'fÓW
SOCJALIZ:.\Ir,
Takie było i jest historyczne zna{'Zenie tn'h dwóc'h refom, spo!e"7o.\'('h: NACJONALIZACJI PRZEMYSł,U l In:rOR~rr ROLNEJ,

"Dobra martwej rękI' -przeżytek średniowiecza

mas

pracujących

Bud;iC't posiada kla~owc oblieze i
wspiera \l:y~iłki świata lll'a('~' mia,;t
i w'i. Pal1stwo ludo\ye dokonuje przy
pomoc\' buJżctu podziału
dOchodu
,,;polecznego na kol'zy~ć mas pra<:u i:t
cych. Obok stalej I'ozbudowy lIasz;cj
moc~T .!:",o~poda\'czcj pań<;two llldo".e
przywiązuje "ielką wag'ę do Jlodmc
... ienia dobrob, I u i kultury czlo\\il'ka prac~,

duchowieństwa

w Polsce.

d~w('zego.

otóż

przeprowadzona wów{'zas
Reforma Rolna nie objęła swoim za
si~giem t. zw.
DÓBR MARTWEJ
RĘKI. Sprawa ta, jak już mówiłE'm
na wstc;pie, została
w del.recie
PKWN o Reformie Rolnej odt'oc70IJa
i pozostawiona do detY'l.ji Seimu
li, tawodawczego,
Ob~zarl1lezo - feudaln.v eharakter
dużej ezęści
nierucholl1o>sci ziem~liil'h,
w szczególności nałe7.ącycb
do bblcupów i niektórych klasztorów, uie ulegał najmniejszej wątpJi
wości, Także późnie,js7.e wydarzenia

ty('h obszarnir:z~'ch majątków, rodzaj i poziom gos!)od.ll'ki,
JaJ, również traldowanie lobotników rolny('h. I,tórzy musieli na tych
dobrach niejednokrotnie strajkami
I walczyć o s \'(' prawa, potwierdzał
fald, ŻC mieliśm.v lu do (,zyniellia z
I typową gospollal'ką. obszarniczofeudalną, z anal'luonizmem histoI'ycznym, na Ictóry nil' ma miejsca
na dłnższą metę w Polste Ludowej,
oto realizując wówczas z woli
polskiego ludu pral·u.iacero bisto-

Ina

I

t~rel1ie

gdyż

Rząd

I nia, R7ąd Polski Ludowe.i kierował rowal się wówcza~, podobnie jak i
się dążentem do stworzenia. na.iko- dziś. dążeniem do rę;'l'ulowania slor;r.ystnie.iszych warunków dla ludzi suuków pomiędzy Pallstwem Ludoprac~'. dla rozkwitu
P e>lsk i Ltldo~ wym a Koś!'iolelll na nowych podwej, trwając rówllocześnie w llOSz:l- stawaeh, tj. na zasadach, Dpartych
nowaniu UliZUĆ religijn~'('h wszyst- na cal1wwhym uznaniu przez Ko~i<,h wiernych i wolnośei kultu re- sciól przeobrażeń
jakic dokonują
IIgii!'ego"
,.
si w Polsce oraz' na' eln 'm res ek
;\1l1ll0 W1ęC Dlewątpliwego charak
ę,
, _
p _3
P
teru feudalno - obszarniczego dóbr to,:a,~lu wolnoscl ~vyznan. l, pra~t,yk
martwej r~Jd. został;v one z inkja- rehgl~llyCh, or~z d~lał~lnO\Sc'l Ko~clO
tfwy Rządu Ludowego wyłączoue zła, Dle kolidUJącej z zywotnymL indekretu o Refonnie Rolnej i pozo- tel:esami Pols~i Ludl)we.i.
.

Troska Rzqdu

O

niższe duchowieństwo

Wysiłki

CZyniDne w tym kierunnie znajdowały zrozu
mienia w kierowniczych kołach epi
skopatu, Przeciwnie. Episkopat środ
ki, które czerpał z dóbr pozostawionych mu przez Rząd Ludowy, ouraeal na działalność naccchowaną czę
stokroć' nie tylko niechęcią., ~.!e i
nienawiścią do
Polski Ludowej,

Na~jonaIiza('jl! przemysłu, Hkwi storycznych refonn, było nie tylko ku przez

Iskiego

Podział dochodu
społecznego na korzyść

li

Przemówienie premiera Józefa GyrankieWiGl3 wy Rłoszone na posiedzeniu Se'·mu UStaVIo dawczego RP w d'mu 6.tJ.') 1950 r.
Rząd przedklada Sejmowi prO-I Heformy Rolne.i poslana,,-ial. że o Ir,vczne '" dziejach naszt'g'o narOdUj stawione do decyzji Sejmu Ushwoustawy, .która nosi
l>rawnym
reformy i re-wolucyjne przcobra:i:eLudowy Jdt'-

"ZCZE'g'''''lo~c-i

1

ł

zabezpieczy wszelkie potrzeby Kościoła

'el-~p"a"·ozdawt'a Jll z~'pomina, że 7.:1
lTl~'ka ,ię on ~lImą 84:1 miliardów :~IE>
I Y('h, co oznac~a \\'ZI'O~t o 1 3 w ~to
~lInkll ,lo budżetu zes;(.]ol'oc7.lleg-o. \y

Rząd

strzygnięcia

Sejmowi

Ustawodaw-

czemu.

Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj
posiadamy już dostateczaą ilość dallych. które pozwalają nam sprawę
likwidacji I)Ozostałości obszarniczofeudalny('h uregulować w ten sposób, że )Irzc,jmując na wła ność I:'ań
siwa nieru<,bomoścj ziemsIcie zwiazRząd lIwaia, że jest to zjawisko nie- ków wyznaniOWYCh, możemy, równo
naturalnI', W s7.czególności nienatUl'alne .jest, że dochodY z tych 'tlóbr czc~nie poręczyć proboszczom posiabislcu)lich szły na {'ele Ilr.-ez nilcQgo dane go,<podal'stwa rolne do wysonic k(}ntrolowanl', W dodatku na ce- !Io-ei :lI!. wzglt;dnie 100 ha, zależnie
le wrogiej roboty )loIitYCZnej, a rów 00 terenu i w dostosowaniu do granocze~nie szereg istbtn;\'cll pctrzeb nic ustalollych w ustawie o Refor.
mie Rolnej
KcśclOła, istotnydt potrzeb niższego.
.
, i ' że równocześnie. , u~ta.
duchowiell.stwa, pozostawal
n:cza- ~"~ 1~ostan:lW1a. dl~ odbudo,,:!, I~o~poko.iony,
,;;clołow, dla materJalneg'o 'labezpleDlatego to wówczas w~nikieDl Si-I ezenia duthowieństwa, a także dla
ł~' i r\lT,wagi
władzy ludowej b~'ło celów charytatywnych
stworZl'nie
jloze>stawienie tej sprawy do I'OZ- Funduszu Kościelnego,

Fundusz Kościelny
zaspokoi wszelkie
potrzeby Kościoła
duchowieństwo
Na len Fundusz l\:ościelny skła
dać się będą
dochody z nieruchomO'Ści 'tiem.skich,
przejl't,rc;h l)fZeZ

2

b~dą przejęte lwścielne nielu('homośei ziem~kie. sianowią

nie

ce gospodal'st\\'a rolne Ilroboszczów
oraz dotacje państwowe. do 50 vzglt:dnie 100 ha, a odwrotnie
uchwalone przez Radr. :\-linistrów,
- Państwo poręcza tym duchowJak w:dzimy projekt u·tawy rc- nym te ni('ru{'homości .iako podslagU~lIie:
wę kit zao)atrzenia.
!>l)rawę
1I~lIl1ię('ia
pozostałości
wyłącza się cd przejęcia. miejobszarniczo - feudalnych w dosca prze:maf'ZOlle do wykonywa
brach martwej ręki przez przejęcie nia kultu religijnego. a talde buna wlasnosl' Państwa nieruchomości dynld mieszł.alne, stanowiące 'IiC"dzi
ziemsl,lph związków w~'znaniowych, bę l\lasztorów, Imrh biskupiej i arprzy czym ('aly dochód z przyjętych cybisl!;upiej, ('b()Ciaiby budynki te
ni-enlCh(}l1lo~ti
lH'ZeZnaczony będzie znajdowały się na nieruchomościach
poprzez Fundusz Kościelny wyłącz podlegających przejęciu przez Pań
nic na cele koś!,jelne i charytatyw- stwo,
ne.
IDokońtzenie na slr. 2-e;)
Państwo

1

tkaczka na 4 krosnach
Pokoju

pełni Warlę

3

7. :ali produkn jneJ kłoś wpada, l':a.
biPra p~c wykolIczone odznaki.
Tom na sali, jilk najwi~ks/a ilo'ć
kobipt chce TlO ić dzisiaj przy wyr h
fClrtulha('h roboczych widoTlle znaki
p"/ni"nia honorowych ,,"'{art Pokoiu". T dm, na sali, padają dzisiill no"e rekOldv,
P<l nUF!c) ws:r~d7.ie urno.) sil, liwIą
tennv nastrój uderza kaźde9u, klo
IllZekroc7.y pr09i przl'stronnPJ tkillnl.
Nad ·war,zlalall1i powiewają biało
CZ"r\\,llle chorąqiewki. Kobiety l\''1ko
nujq. dziś swe plany produkc\ jnp. z oq 10mn ll IlndWvżką hijąc wS7.plk.ie do
ł \ (hC7aSnWe rekordy, To", Leokadia
:v1iśkiewicz
przekroczvia o 25 proc.
swe 7obo\li::tzanie. lIZ\skując d~isiai
111 proc. bazy produkcyjnej, Tow,
1 rawillska poc!liio.,la swą VI' vciainość
.D 7 proc. Tow, Cegielska <.IŻ o 15 'proc,
T,udno dziś z~mienić z l,imkolwiek
l1a wet kilka słów, tak bardzo WS7.ysCY
'ą zaj(~ci pracą. Szkoda 'kai.clej minu·
1\, s"r<tcoJ1ej na próżno. Tow, Maria
Wygocla, J..tóra (lj;iagn<;la 137 proc,
wvkonapia baZI', nie poprlestanJe na
dzisiejszych wynikach,
•
- Będę starać się ddlej pracowaó
lówllie wyclajnie. 12trwa1enie z'd'obvcz" osiagnięh ch dla ucz':.zeniil Dnia
8 \lfaTca stanie sie -obcenie moim zadaniem,
'
,W pobliżu .krząta się przy sW1'ch
krosnach tow. Zofia Dąbrowska.
- Pełniąc ,,\Vartę POKoju" llwa·
iam. że szczególnie dziś, w dniu Świę
I~ Kobiet, powinnam wydatnie praco·
\"~!.':, Kobiety pracą swą walczą o pokOJ, Pragną one uchronić swe dzied
od okrucieńslw wojny,
. Z rlaleka widzimy tow, stanisla,\ r.
I\ocJa~z, pochyloną nad krosnem, Por]
chodzimy do niej. \V rozmowie z lIami o':'l\iadcza, że zawsze prdcuJe pil,pic,-a l", szczególnie w dniach pcłnie
r id "Wart Pokoju" nie będzie ;,zcz<:d7i,': wysill,u. MI15imy wytęŻ\ t' sil\-,
ilby o~iąqr.ąć trwały pokój, dOy felL:
l-ćI za\',;,ze odpędzić zmorę WOjlll'.
'Ja :'Jowe j Tkdlni wsród kobiet p.>.Duje. r<,dosnv p.ąstrój, Równiei. mlodzi'?? 7 \11' wrdZ 7C starszymi ).IlInie
skupia się przy krosnach 'i o .l,oLio
pracu ie, aby IV' ten sposób zalllallii~
SlOWdĆ swą wolę pokoju.

Przed MiQdzynarodowym
Oniem Kobiet we Francji
Olhn'Vmi wiec w Paryżu
GE::\'EWA (PAP) -

Z Paryża do'

no~zll, że na stadionie "BUFFAf.,O··
odbył .się imponująCY wiec, po'więco
ny ~hędzyn"l'odoy,emll Dniu Kobiet_
Olbl'zymi stadion zapelniJ ~ię dzie
~i:)tkall1i tysięcy uczestni!,ów wiec::!
z Paryża i ))l'owin' ji.

'" pl'ez~'dium, 'lbok przedstawicie
lek ol'-;anizarji kobiecych z BUG g'l.~ COTTO~ na ('zeiI', zasiedli licz
ni wybitni działal'ze postępowi i demokratyczni, a wśród nich l\IAlJRlCE THOHEZ, CACHIN, Le Lea!l,
d'Arboll"gier. Ca"anova itd.
BUl'zliwą owacją. przyjęto ueklaJ'ację kohil't
francu~kich,
ou..:zytaną
przez Eugenię CottOl1, glubu.iem~r ~IQsi deklaracja że pol,l'~yżu.ie·
Il!y polit~'kli'
wojny,
pl'o\\'adzollą
I>1'7;ez l'ząd ft'ancu~ki.

• • 1.
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Międzynarodowy Dzień Kob ·et Wyrok na upiegów w[le[~Olłowa[ii
a r U Ch
Artykuł
powYŻSrlY
zamiellIU!Zony został w !piśmie "O
trwały pokój, o demokrację
dową" Nr 9 (69).

lu-

ee
ID O b r O n I

p o k o ,e U

Dyplomaci holenderscy na służbie anglosaskiego wywiadu

o budowę nowych Chin.
Nawet w tych kra~aeh. w których ruch napotyka na llajwiększe
trudności
na skute}, rozbijackiej
Sekretarz Generalny Międrzy narOdowej DemokratyczneJ
działalnOŚci prawiCOWYCh
socjalFedcra.cjl Kobiet
demokratów (kraje skandynawskie,
Anglia i inne), daje się zaobserwoKobIety Tunisu ŚWiętująC dzień B biet. Tylko 'IN kraju socjalillmu moż wać wzmoźenie I rooszerzenie zasięgu walki kobiet
w obronie pomarca pod hasłem szerokiej jedno- !iWY jest tak głęboki szacunek dla koju.
śct organizaCji kobiecych w '\vaace o kObiety - obywatelki i matki.
Wszędzie jednak wiele jeszcze popok6j, raz jeslZcze zadOkumentUją
W lU'ajach demokracji ludowej w zostało do zrobienia, a.by wygrać
swą wierność wobec ZwiąŻku Ra- dniu 8 marca 1tI.CW się najle:psze walkę o po-kój. Pogląd, że Iliebezpie
dzieckiego, swą niezłomną wolę nie praco\vrucc :p~myslu i rolnictwa, czeństwo wojny zmala.ło, byłby WYdopuszCtlenia do tego, by mę:i:owie koqicty, które naprawdę pmyswOl- soce S2lkod1iwy i błędny. Dlatego też
kobiece orgallizacjc demokra.tyczne,
ich 1 synowie zostali użyci w woj- ły sobie hasło "Budując socjalizm, W' których na całym świccie krcczą
nie przeciwko ZWiąrlkoWi Rad~ie.c- umacniamy pokÓj!"
w pierwszych szeregach kobiety kiemu.
W tym roku po raz !pierwszy na kom\mist1<i, romvilają w związku z
W Związku Radzieckim dzień 8
MiędzynarodGwYD1
Dniem Kobiet
marca, obchodzony będzie jak lI:a- rOlJległych obszarach Chbiskiej ReM ożywioną działalność, maJą.cą lla ce
wsze z wielkim entuzjazmem, moż- publiki Ludowej kobiety poznają lu wciągnięcie nowych bojnwników
liwym tyilko w kraju, w którym już radość. jaką daje wolność i równo- do ruchu walki w obronie pokojlA.,
o~dawna urz~rwistni~>ne zostało uprawnienie. Obecnie j dla nich przeciwko wcjnom kOlonia.lnym, w
rownouprawruerue męzczyzn1, ko- prrz.ygotowania do święta 8 marca obronie Związltu Radzieckiego, stojącego na czele obozu pokoju •

Morie Claude Voillont -Couturier

2'Jgodnle z apele:m MIędzynarodo
wej DemO>kratyoznej Federacji Kobiet obchód 8 marca Międzyna
rodowego Dnia Kobiet, związl1Dego
z najstars.zymi tradycjami walki ko
bie1 o pokój, nabrał w roku ubie,bm we WSZystkich kra-jach niebywałego rozmachu. W roku
bie-.ią
eym wielkie sultcesy obozu pokoju
znajdują. odbicie już w pmygotowamach do Międzynarodowego Dnia
Kobiet.
Za przykładem kobiet francuskich. które podjęły konkretne akcje przeciwko wojnie w Viet-Namie i iktóre osiągnęły lila tej drodze
. sukcesy, zac.tYlll~ podą;iać kobIety
innych kradów
21Dl&:mhadJIl.zowaDych.
W samej F.rancji przybiera na sile i rozszerza swój zasięg waIka. kobiet przeciwko prOwadzonym w
przyspieszonym tempie przygotowa
niom do wOjny m. ln. pn;ecilwko jeJ
ideologicznemu przygotowaniu. któregO wymownym przejawem jest
udenający swoim cynizmem okólnik Minlstra Oświaty, zakazują.
cy
nauczycielsilwu
"wzbudzania
wśród U(:ząccj się młodzieży strachu
pl"lled ewentualnością wOjny atomowej".
.,Poł~yć lU'es wojnie w Viet-Na.mie i wycofać korpus eksPedYCYjny", ,,Precz z podatkami wojellnymi!" ,"popieraJ.icle robot.ników porto
WYch,
odm.aIwlających
zalad unku
broni dla pro.waclzenia wojny w
Viet-Namie
i
WYładunku
broni
amerykalilikiej!" - oto głÓWne hasła wysuwane :II okazji 8 marca we
Franoji.
Na zebraniach urządzanyeh rt 0ka'lji święta 8 marca ;zostanie wybrana rz.:nac~a lic:IJba kandydatów
na. krajowy kongres pokoju i wolno
.'<,'i. W ten Il:pOsób wykonane zostapos~c:ze~ólne obi~t:· I~b 'ka~e-l Dodać zreszt,! trzeba. że i teraz
ną wytyczne rezolucji Rady Między
goru' nteruchomo~cl Zlem. k'ch -(,~lcze przed utworzeniem F ndunarodOW€j Demokratyczne1 Fede- pr~eJ~te,. rzez Państwo może Rad a i.ll Ko'Tielnegu Rząd z całą :i;yczIiracji Kobjet o l onieczno.ści (hiała- ~ll:lSU:0W pozo.sła:wh. w za rzą,d i
wot<f'iol oduo ił ię do istotnych ponia Y" :ścisłym ,kolltakcie zc" związ- ~t~O\\a.lli~ l.ub PI_:.!~1 ant· "'. lar.i.ąd tr"eb KO'Idoła. a VI' szczególno,;ci do
kaml za,wodowymi, z organuacjami l. uzytkowaJlle k.()!j('1( Litym ID tytu ·,Ill·acy cha.r:ltatywno - opiekui1czej,
młodzieży, inteligendi i z inl1ymi elom, zakła.dom Ih1...
f o r.nalazło
między innymi wyraz
orga.nizacjami demokratyc-mymi".
~tr'0rz\}n~' z~ta.le I!'undusz Ko., rhocillżbY w pomocy udzielanej "Cs.
We Włoszech przygotowania do
~c elny, w Ido ,tego 7.~r-t.ądzle ZIl- rita,,;" i w wyró\\naniu krzywd. wy_
dma 8 marca prowadzone są w bez~lt~ezony b.ę«ble ud'lIal ducho- rządzanvch biednym i potrzebują
dwu głównych kierunkach. Jest to wlenstwa i wleną,.c:rch . Powstanie cym Jlr~ez zacict'rzewienfe niekt . _
- po "'ie1"W'17-C
u l ' tegO Funduszu Kost'Jelnego ......'woU
.. ,
, .
o
wl1fioskó';" St:łego -K~~e~r~~~~ uregulować wiele niezalat;io~vch rych ,d.ostOJDlkow
koscIelnych.
t{)wego Kongresu Obrońców Pokoju dotąd bolączek i st.anowi wyraz ~to- wstrzynl\lJą~y~h na przykład ~r~ns
na. ze~raniach, organizowanych w 8wlku Pańsiwa do Kośl'iola i jeso ~ortY z ~dzl.ezlł, z.lekarstwalDl l zc
dZlelmcach, w IPnzedsiębiorstwach a potrzeb, stosunku do duchowieÓlitwa tlrOdka~ll z~wnoscl, przeznaczone
nawet w 1P0szczególnych doma~h I jego potrzeb
dla naJbiedmejszych - tylko dla te
RezOlucje, uchwalone na tych "e~ , Z.adani~m t~gO Funduszu będr,ie 10, że "Caritas" pl".l:estała być pob
• h
~
d'
t
krywką dla wrogiej politycznej dzia
r~nlac' , przesyła się radom miej- SW1a. c~y~ ~a u rzynlanie ~ odbudo- lalności, a stała. się _ dzięki pos:asIam, które winny okre.ilić swoje w-: kOSCIOłuw, lla ttdzielaDle duchostanowisko wobec tych 'NTIio.sków.1 wllym pomocy materialncj i lekat- wie ogromnej większości duchowicń
Ponad 3.000 rad komunalnych za- sklej oraz organizuwanie dla nicb stwa' - instytucją. naprawdę chary
Q.~robowało juź wnioski Stałego Ko- d?mów wypoczynkowych. na obit:o ta(·wllą.
mltetu. Udzielając w ten sPm!ób po- Cle
duchownych
ubezpieczeniem
Jak z pobieżnego wyliczenia najparcia działaJn~i delegacji między ch?robowYD1 w wypadkach uzasa- istotniej"zych punktów ustawy wyDarodowych, kierowanych do parla- dmonych, na. lSp~jalnl" zaopatrzenie nika, ustawa którą Rtfid przedkłada,
meDłów po.szc.zegóinych kra.jów.
emerytalne spOłecznie zasłużonych w szczególności przez utworzenie
Powtóre, przygotowania do 'dnia 8 dUChownych, na. wyłtonywanic dzia- Funduszu
Kościelnego,
Teguluje
m.arCa /We Włoszech wiążą się CI: lalllości charytatywno-opiekuńczej. sprawy materialnego zabezpieczenia
kampanią przeciwko uzbrajaniu po
Rząd przewidUje, źe opr6cz' docho Koścłoła i duchowieństwa j • celów
licji: w automaty. Po łU'wa'\vej ma- d6w z przejętych przez państwo l'hary'atywno
opiekuńczych w
sakrze, dokonanej
przez policję nieruchomości ziemskich Rada Mini sposób jak najdalej uwzględlliają
Scelby w Modenie-, Pl'a(!3 agitacyJ- strów może uchwalać także odpo- f Y wszystkie is~otne potrzeby Kośna nie tyłko na terenie zakładów wiednie dotacje państwowe.
l'iola I duchownych.
pracy, ale również po domlU!h Dabiera coraz szerszego rozmachu.
IDo niedawna jedną Cle Słabych
pragni: loiolnei
stron demokratycznych organizacji
kobiecych W różnych krajach było
z
Ludowym
to, że ich wzrastającemu 'wpływowi
na masy kobiece nie towarzyszył
Stało się to możliwe i konieczne wzniecać dla celu\\' nie mających
odpowiedni '\W:rost liczebny tych dzięki temu, że w okresie tych lat uic wspólncgo z religią, dla celów
organizacji Dlatego też zarów- odbudowy Polski, które już mamy dywersji politycznej, z postawy 0no 'we Włoszech, jak i we Fl'an- za sobą coraz wyraźniej okazywało grollillcj więltsz/lści wierzących, z
cjj IPrzygotowania do dnia 8 marca się, ze większość księży w Polsce, postawy patriotycznego duchowienw tym roku wiążą się z kampanią idąc za głosem mas, pragnie lojal- siwa md,d się doniosły przcłom w
na rzecz pozyskania nowych człon nie wspólpracy z Państwem Ludo- stosunkach I)omiędzy Kościołem a
kiil. W Niemczech Zachodnich wal- wym, czyni
z patriotyzmu i czyni Państwem, przełom, który tak doce pr.reciwko tworzeniu annii na- to uznając za sluszną postaw" Rz"_ bitn:v w~,'I'az znalazł w obrada'ch 0..
.
jemnej towarzyszy praca w dziedzi du, który strzeże wolności y
religii, "6lnopoJskiego zJ'azdu księży .- dzia
nie organizo-wanla komitetów Demo wolności praktyk religijnycb I dzia ..racZY zrzeszenia katoll'ckl'ego .,Carikratycznego Zwil!!Zku Kobiet Nie- łalności charytatywneJ', a .r6wnocze ta. ", ))rzelom, ktu'remu nl'e ...dolał"
•,
J
mieckich. Na terenie NIemieckiej śnie stanowczo llie dopuszcza do te przeszkodzi€' żadnc próby zastrasza
RepubUki Dcmokratycznej obchód go, aby pod pokrywką tej działaino tlla i represji ze strony reakcyjnej
8 marca iprzyczynI się niewątpliwie
iici odbywała się wroga. Polsce Ludo ozęści hierarchii kościelnej, przełom
do ~datnego wzrost.u liCZby człon
wej robota polih'czna, naduzywaiIie który zapowiada niewątpliwą norrthi organizacji kobiecych.
ambony dla celów wrogich Polsce maHzację stosunków pomiędzy Pań
IW ;różnych krajach, rlar6wno w ~udowej, albo rozdrapywanie mle- stwem a Kościołem i który jest ';0~kali ogólnokrajowej, jak i w ra- nia publicznego dla korzyści oBobi- Wodem bankruchva. polityki źle mas
mach organizacji lokalnych do ko- stej, tak jak to działo się w "Cari- kowanej, albo i wcale nie masko",a_
mitetów obchodu 8 marca wciągnię tas".
lIej nienawiści do władzy ludowej
te rlostały przedsta.wicielki rÓŻnych
Tak więc z konsekwelltnej posta- ze strony części hierarchii kościcl.
organizaqji zawodowych,
religijnych li innych orga.n1zac.ii kobie- wY Rządu, ze zdecYdowanej posta- naj, przełom, który wróży, że więk
cych, które po raz pierwszy biorą wy mas ludowych, które nie dopuś ISZOŚĆ cpiskopatu wejdzie na drogę
Ildzial IW podobnyoh manifestaojach. ciły do szerzenia się wll&Di relłgij- normalizacji stosunków między Koś
Dych, jakie usiiowaIi niektórzy ciołem a. Państwem Ludowym.
Rozszerza to ramy ruchu.
Apel !MiędzynarOdowej Demokra~
tycam.e' Federacji Kobiet z okazji 8
(Jn
on ły u
et po I y I
marca w znacznym stopniu ułatwi
ł
IPCpularyzacjf: tego świeta wśród
rea cYlnel CZęSCI epls opa U
członkóvv"
tlwiązków
zawodowych,
~wraca.iąc uwagę na znaczenie, jaWszelkie próbY wichrze il antylU" litykl ze strony c21("go swiatlego dll
kie aua pomy~llle lP'.rrzeprowadzenie
dO~'ych
l' reakcYJ'uych ,··...·st" ... iell· po
• t
"~J
.....
chowieństwa jest Pl"lCkonl\ny, ż(" do
bchod
().
u 8 marca, w c:z:ym zam cre- lUycznych i próby !'lto owanła repre
sowane są nie tylko kobiety. lecz sji przez reakcyjną c'(,C:~ć hillJ'archli prowlldzi do uregUlowania stosunrówn·ieź ci '\Vszysey, którzy walczą kościelllej wobec ~czci v '·h i patrio ktlw pomię(by Państwem a Kościo
w obronie pokoju, przeciWko nę{hy, tycznych kapls1I6w spclzl
na lli- łeln na podstawie pełnej wolności
f)owodOlWancj przw przyglJtGWanła. czym. Kierownicze kola. episkopatu religijnej i na podstawie całkowitedo WO~y.
"
.'
!Za- mogłY sIę przckonać o bezskutecz- go uznania racji stanu Polski J~udo
iKobl~ty kraJo.w ikOlolllalnych
Ilości retwre::.lj k-tóre &.....'I,nł" się nie
....
~
d'
8
marca
!Ową
.
,. -.,
'I"""" J
manifes."'I1\ w UlU
~
tylko z oporem ze trony władz pan wej i historycznych zdobyczy ludu
wolę w.zlęcia Jeszcze. czynniejszego stwowyc:h i mas ludowvch ale t.ak:łe polskiego.
udziału w wadce o nleza.wIsłość na•
.
"..
Wyrazcm łego przekonania jest
od
Kobiety metropolii powió- Z coraz wyr~znieJ8Bą niechęCią ! ~~z °d'!ioną Da konferencji kobiet porem patrl<!tyczn~go duc~owlen przedło:rona SejmOWi ustawa, która
~ uroczystą iPNYSlllg~ że uCzY- .twa I szerokich nen ~ałolickich. likwidując z jednej strony anachroaią 'W'SZYstko co w ~h mocy, a.bY
DI!l-t~go ~ rzą~ mając akty~
poł~yć kreą lWojnOJQ kolonlalD3?Q" pctpa.!'C18 rzesz wlerzłeyclt, zyskuj,e Ilie:me pozostałości feudalizmu l
lIbiskolW.
.
, ,w.laści\1t8- zr.o~enłe dła IwojeJ DO obszami~wa -w: dobrach marłwe; I'ę;
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przeciwko Republlce Czechoslow
kiej. Przedstawiciele Holandii w
Czechosłowacji
utrrz.ymywali ŚCisły
kontakt li; re-sztkami reakcji czechosłowackiej, nadużywali swych pr-~
wilejów dypicmatycznych, przeeylali pocztą dyplomatyczną. za graniu: zdl)byte informacje szpiegowskie
l zaopatrywali w fałs.zywc paszporty reakcjolllstów czechosłowackich
pomagając im w ucieczce 2a granlcę. Udnwodniono również, że holenderskj a.ttache wojskowy Haselman
zajmował się systematycznie szplegastwem wojskowym przeciwko C7.e
chosłowacjl.

Stwierdzono wreszcie. że Louvets
i innI przedstawicielc Holandii upra
wiali szpiegostwo. a w szczegÓlności
szpieg08twO ekonomiczne na l'2ecz
anglo - lUJlerykańsldch kół reakcyjnych. Louvers za pośrednictwcm,
swego zastępcy Doorny utrzymywał
ścisłą łą,cmość z przed ta.wicielami
USA, Wielkiej Brytanii i Kl1Dady w
Pradze.
l\1a.sy pracujące CzeChosłowacji
przyjęły wyrok sądu z wielkim zadowoleniem.

W slużbi

d

Akademik Wawiłow o Nagrodach Stalinowskich

ki, równocześnie poręcza proboszczom posiadane gospodarstwa,. a
st\\--orzollY Fundusz Kościelny jest
wyrazem troski Palistwa o istotne
!)otrzeby Kościoła i duchowieńsiwa.
Sądzimy, że sprzyjać tcmu
będzie
dalsza normalizaCja. stosunków pomiędzy Kościołem s. Państwem. Liczymy, że coraz wIE!ksze rzesze patriotycznego duchowieństwa. coraz
śmielej torować będą drogę do tej
normalizacji. Będzie to normaliza-

dellt Akademii Na.uk ZSRR S. Wawilow udzielił ",-ywiadu przedstawi
ciel owi TASS, w kti'irym omówił do
niosłe znaczenie nazulti w życiu kl'aju radziecltiego oraz prlM!e lallreatów.
Akademik Wawld:ow stwierdził, że
przyznawanie Nagród Stalinowskich
stało
!jię doroe~llym.
tradycyjnY'lll
świętem całego na.rodu. Z roku na
rok w:ua.sta. znaC'.le.nle nuuki w życiu kraju l".ldzit'{'kie.gu, kro{'zącego
pod sztandarNn Lenin" _ Stalina d1l
komunimnu. Nauka radrziecka - 0świadczył akademik WawHow - 'od
daje coraz wJększe korzyści naSzemu iPrzemyslow1 i naszemu rolnictwu. W Tód laureatów stalinow"kich z.,ajdują się wybitni astronomowie, pracujący w Armellii i na
Krymie, rozwiązująCY w SWych obserwatorlach niez.wyikle ważne probIerny pl'Zyrody. dotyczące pochodzenia ciał niebieskIch. ich składu i
pTOCeSGw. odbywaj~cyeh się wewnątrz gwJazd. Fizycy radzieccy do
konaU głębokiej, teoretycznej anaJizy ruchów, odbyWającyCh się w molekułach i bad8lją szczególne właM
ściwości elektronów, krą;il\Cych z ol

cja oparta o poszanowanie religtl i
o respektowanie polskiej racji stailU, reprezentowanej przez Rząd Lu
dowy. Dlatego to ustawa, którą
Rząd wnosi Sejmowi do uchwalenIa,
będzie powitana przez szerokie rzesze, przez masy pracujące. przez rze
.
h'
•
sze wlernyc , lako dowod poszano_
wanla religii i jako dowód dalszego
wzmacniania się władzy ludowej w
•
Polsce. (Huczne 1 długotrwale okIas
ki).

Radzieckich matematyków wyprzyznaniem Nagr6d &talinowskieh za wybitne prace w dzle
'dzime geometrii i przystosowanie
teorii równań lI'óżnic1,kowYCh do zadań mechaniki ciał pręiys,tych.
Nagrody stalinowskie przyznano
za. prace na.ukowe z «kiedziny teorU cienkicb warstw, mającej istotlle
'ZDaczenie dla budownictwa. Olbrzymie
znaczellie
dla zrowruiellia
podsta.wowych
procesów
metalurgieznych mają prace dotyczące
krysta-1izacji płynów, wyróżnione
Nagrodami Stalinmvsldmi. Nagrody

MOSKWA (pAP}. W związku
z opublikowaniem uchwały Rady
MipJstrów ZSRR o przyTZnaniu Nagród Stalinowskich za wybitne prace l OSiągnięCia w dziedzinie nauki
i wynalazczości za rok 1949 prozy-

oś

i

(Dokończenie przemówienia premiera J. Cyrankiewicza)

4

mował się działalnością ~iegow'skl\

ra z· eeka

O trwa!'!} pokój,

o demokracjg ludou)qL

MAGA (MP). Sąd w PradrLe
wydał wyrok w IIPrawie 13 $~iegów zagranicznych, kt6rzy prowadzili działalność dywersyjną przeciwko CzechosłowaCji. Na C2cle tych
szpiegów stał przedstawIciel holenderskich kół handlowych w Czecho
słowaoji Johannes Louvers. W toku
procesu udov,'odniono w pełni winę
wszystkich oskariollydl.
Johannes Louvers :to tał skazany
lla 15 lat więzienia, .JÓzef Vavra na 20 lat więzienia, Slovene'lkowa. j
Karoł Rodovsky - na 25 lat więzienia, PozostałYCh oskarżonych ska"-ano na kary więzienia od lat 3 do
20. Trzej oskarżeni szpiedzy
Mueller, Horansky i Piksel, którzy
ukrywają się za granicą, zostali ska.
zani CIlaocz.nie.
W toku proce. u stwierdzono. że
nie tylko prrzedstawiciel holenderskich kół handlowych w Czechosłowacji
Johannes Louvers, a~e i
cały personel dyplomatyCZllY poselstwa holenderskiego w Pradze, nie
wyłączając 'Posła Meerellsa i obecnego charge d'affaires Holandii w
Czechoo,łowa.c;1i van der Haaga zaj-

brzymlą szybkością.

J'ó~niono

I

Stalinow'kie przyznano
również
wielu llCZGUYDl za v~'bitne pracc i
n,-iągnil:cia w dzlt"dLinie chemii.
W 'TOO laureatów - oświadc;zyl a.-:a
dcmik
Wawiłow - obok nazwj,k
uczonych. majacych poza sobą dzicsiątki lat pracy badawczej 2l1ajdlJjem~' nazwiska
młodYCh uczonych.
!Nagrody Stalinowskie ipr.zyznano
równIC:/. za tl'ZY prace z dziedziny
hi torił. cl1emiJ 1 przemsslu chemic7<
neil'o w .Rosji. '.l dziedziny historii
mikroskopu i badań mikroskopowych w Rosji w Xym wieku i historii rosyjskiej t'lektrotechniki. Wy
l'ÓŹIlione prace w pełni i dobitnie
odzwierciedlają wyscki pozIom ojczystej nauki I techniki w ubiegł 'ch shdecia~h. Z olbrzymim rozmachem i z dużym powodzeniem
kontynuują swe !prace radzieccy arclteolocowie. Nagrody Stalinowskie
przyznano za doniosłe badania hiAtn
rił starO'i:ytnej południowej Syberii
i historii kult.ury uprawY ziemi, roz
wljaJącej się kilka tysięcy Illit przed
~aszą erą Da .ziemiach
.zamIeszkIwanych przez Słowian.
Naród radziecki z głębokim 'JIMowoleniem pa.trzy na rozwój i zwyclę
stwa olbrzymiej armil uczonych I
s,pecjalistów, którzy wyrośli w kraju radzieckim w ciągu 30-1ecla.
Naul(a nasza - !podkreślił akademik Wawiłow - rozwinęła się przede wszystkim dlatego, że po Rewolucji Pażdziernilwwej postawiony
był przed nią wielki, jasny i szlachetny cel. jakim jest służenie swemu narodo-wi
Rozwojowi bau1~i - zakończył
prezydent Akademii Nauk ZSRRokazuje stałą pamoc partia bolszewicl;;a, rzą.d ndzif'cki i wlełki Wódz
i NaUCzYciel narodów, ltoryieusz
nauki - Towarzysz Józef Stalin.

I

Klasowe
oblicze
budżetu Polski Ludowej
(Dokończenie sprawozdania Komisji Planu
Budżetu)
Dynamika rozwojowa
przemysłu

I

Gospodarczego;
uspolecz- nej, odpowiadającej potrzebom

nych, jako nowoczesnej,
nicC'lej formy gospodarowania na
WSI.
Przechod·z.ąc do tz.agadnień HANDLU, poseł Rataj przypomina, że
udział handlu uspołecznionego w 0brotach hu towych wynOsi 98 proc.,
wobec 40 Druc. \V roku 1946.
Ważną sprawą jest pOWiązanie z
uspołecznionym
aparatem handlowym lokalnej wytwórczości, a mlanowicie spółdzielczości pracy i drob
nego przemysłu miejscowego. Zagadnienie to znajdrue niewątpliwie
rozwiązanie w rlwiązktl z tworzeniem Centralnego Urzędu Drobnej

k" t '
kI d'
...
y"o '08C }lcn na.' a. owo przy,,?l'~onyc~ w głowny::h dZle~zmach .zr
CIa paI!-stwowego, w.kazuJe na. słu·
szny kl~runek roz.wolOwy nasze] go
spoda~I{I w oparCiU o l>~dstawGwy
czyI1ll1k
U Mowca
• .PRZEMYSł
.
~.
. pod'
ola .
ze"
,., CIąg u '~• lat ubIegł"
ch
kre"
. /
lJrodu.kcJ~ przemysłowa wzrasta}a
p zc tn
d 30
.1'. C.lę le o pona
proc. roczme,
d ZI.ęU
l
zemys!
as
rod uc:.le~u pr
". I\. z p
ku] ob
1
n
ł
el d ec.n~e,
w.
Jll:ze
lcze
lU.
na.
g~:
.
2
ł
wę u no~cl,
1 po raza wI~ceJ mz
przed wOlną. Jest to dynamIka rOl,'
wojowa mesp,otykal1.a poza ZwiąJ.:- Wytwórczości.
ki~m.. Radziec~im i krajami demo·
Analizując z kokil zagadnienia
krac]1 l~d~wcJ.
..
,BUDOWNICTWA, mówca podkreOmnwJaJlJc zadam8, lns1;ytutow śla. że obecnie Ministerstwo Budow
naull.owo-bada\yczych, .ktorych .""Y" nictwa charakterem swoim zostało
datkl wchodzą. obecm~ do budzctu dostosowane dD dynamioznych pro- pOot:;1 R~taJ. .podkTes!a. .ogromne bIernów budowlanych w różnych
znacz;rue nauk! I technikI lako nn- dziedzinach.
rzędu poslępu,
.
.
Wydatki na badania i prace na~udowmctwo Jes~ jednym. z s~ukowe wzrosły aż o 160 proc. w sto boh ~asz~go .r~zwoJU. Rozw1 nęł? SIę
sunku do roku ubiegłego
w teJ. dZledzm.le masow:e wspołz;;-:
Dłu . s
st p swego przemo' "'I'e- wodmctw.o. Ogr.orony Jest rozwoJ
.'
budOWnIctwa nueszkan.iowego.
.
z zy. u ę
n~a pOŚWIęca poseł Rata]. omowleWydatki na oświatę i kulturę
mu
vspaniałego
rozwO-Ju rucllll
st .
323 miai d
zł t h
wspóhawudnictwa pracy.
~zra a.Ją o
,
. a_r a
~ yc .
Komisja Planu Gospodarczego i StanOWIą one na.jwIęks~ą pozycję,
Budżetu, pcdkreślając
doniosłość bo 23,6 proC'. budzetu.
współzawodnictwa pracy j racjonaU
Obecnie uczy
sic w całym
zatol'stwp, uchwalilu pl"ly;manic Na SZKOLl\'1CTWIE około 174 ogóhl
czelnej Organizacji Technicznej sub mieszkańców Polski - młodzieży i
wencji w wysoltOŚcl ~(;llad pół mi- dorosłych. Podczas gdy w Polsce ka
liarda złotY('h, m. inn. na kursy pitaJi ·tycilnej nie było na wsi ani
dIa robotnikow - przodownikÓW na jednej szkoły średniej - obecnie
politechnikach wieczorowych.
mamy przeciętnie jedną szkołę śreb
d
l
dnią na trzy gminy.
•
J
R O UlctWO,
an
e.
LiC2ba szkół """'.zych
u~rosła
ś
.. J~
..
•
b a d OWDlctWO. o wiata
dwukrotnie. zaś ilość student6w
Wydatki budżetowe na ROLNI- przeszło dwa i. pół raza w porówna
CTWO wzrastają w roku 1950 do niu z rokiem 1938.
kwoty 15, 5 mHiarda zŁotych i wyDwukrotnie wzrastają wydatki na
noszą o 25 proc. więcej niż w roku zwalczanie analfabetYrlmu.
ubiegłym. We wzroście wydatków
W dziedzinie KULTURY prowana rolnictwo znajduje również wy- Mona jest szeroka akcja upowszech
raz jpQlityka rządu popierania po- nienia dólbr kulturalnych, dąriy się
w5taiących spóldzie1L1 IProd'ltkcyJ-~ też do rozwoju rtwó~ci k~:
W

>Y

Lo

na-

szego ustroju.

Szkolenie kadr
i cele socpalne
SZKOLE-

Potrzeba \V1ZIl10ŻOnego
NIA KADR, w związku z rozwijają
cym się unrzemysłowieniem
kraju,
1."
;znalazła wyrarz w powołaniu Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Łącznie w roku 1949 wzięło
udział w szkoleniu (l;awodowym ponad 600 tys. osób, co stanowi trzy.
krotny wzrost w porownaniu
z okre
sem przedwojennym.
Wydatki na cele SOCJALNE, tj.
!na ochronę rzdrowia i opiekę spolecz
ną, wzrastają w biei:. roku bardzo
poważnie, bo na opiekę społeczną ó
11 proc., a na Cldrowie o 30,5 proc.,
nie licząc wydatków na te cele \V

budżetach samorządu i ubezpieczeń.

ReaUzac,"a planowe~o
l!'O
systemu

oszczędzania

Analiz.ując następnie projekt usta
wy skarbowej za r. 1950, poseł _
d
dk .
.
spraW021 awca po resli!, że zawIera ona zapowiedź bezpośredlliego ob
Jęcia budżetem działalności finansowej przedsiębiorstw
uspołecznionych. Nowością jest r6wniei uprawmenie ministra skarbu do zmniejszeuia wyda.tków, przewidzianych w
budżecie o 18 miliardów złotyell, w
drodze rea.lizacji plallowego systemu oszczęd~la.
.
Kończąc spraWOZdanie, poseł Rataj wskazuje, że budżet tegoroczny
jest dobrą i peWll:j, dźwignią. wysil·
ków produkcyjnych szerGkicll mas
pracujących na,szego państwa ludowego, zmierzającego do socjalizmu.
W tych potężnych cyfrach budżet
uie tylko odbija pracę milionów ludzi, ale pogłębia i przyśpiesza wypracowanie dalszego postępu.
iPoseł sprawozdawca wnosi w
imieniu Komisji o uchwalenie projektU ustawy skal'lbowej, prelimina-

'. -. ~.wM9., ł~o[ug.i.l ~!WliłJJ.
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przeddzień

8 Marca

r
pe'łnią

Robotnice
Tow. Wład~'sława Pietrzkowska ma dzbia~ przypiętą 11 boku czerwoną ko,ka;-Ję. Tow.
PieŁrzkowska. brakarka;· instruk
torka oddziałtl p::-zyg-olowa\\ cze
go PlPW Nr. 5. pełni łh:mol'o
WiI Warte Pokoju. Już od 40
laf tu pra'cuie, <tle nie wiele prze
żywała dni tak podniosłych
i
uroczystycb.. Ona" aktywistka
~oła Ligi Kobiet, p'fZOQownica
pracy i racjonalizatortka, łączy
się dzisia i sercem ze \\'.::zystkimi kobietami na całvm ś\\'iecie.
Z tymi, które korz):stając już
z wszelkich praw im na.!eżnych i
z tymi., które wciąż jeszc:le wal
·czą z uciskiem l<apitalistycznym.
Jakie to miło czuć się człon
kiem tej ogromnej rodziny, jak
przyjemnie pomyśleć, że oto we
wspólnym rytmie biią dzisiaj ty
slące i miliony kobiecych serc!
W"zystkie. podobnie jah i ona,
pra.goq szczęścia i polwiu ola sie
bie. ",wvch rod'zin oraz swych
!-;raió\\" ojczystych.
Tow. Pietrzko\Vs!,3 z [Xl\\ agą
pełni Honoro,v ą Wartę, l .leszcze
więcej, niż zwykle, krząta
się
po sali, pi±nie bacząc, by w te
uroczyste Jni załoga oddziału
wydatnie \ zmogła sWa produk
cię.
Pod jej l'7ujnYnl okiem
ilość odpadkó '.
mule k 'I. dnia
na dzień. <::(1) oddział złoży!
przecież na dz~etl 8 marca zobo
,wiązanie zao zrzędzenia ;j proc.
na odpadkach. Zobowiązanie
,i.iest w pełni .dlotrzymywane.
.... . Przyozdobionych chorągiew
karni maszynach pracują peł
niące Warty przewIjaczki
tow. tow. Kraszewska,
Fortuniak, Woszczyk, Niewola i wiele innych. Tow. Niewola wypełniła swe lObowią-

40 I
Tow.

.. Jut-jak donosi Agencja Reutera
- ' JUlc;;elny dowódCa brytrj~kich ;"-=:~~~~dl~
wo]slc okupacyjn)"ch ;Ul Niemczech r
Zachodnich u!mal za t(Js'kazrme ::ła
godzić wymierzrmq MamlSteinowi
Iw.r§
12 lat willzienia.
Ponieważ ~'ZeJF wspomnianego
dowóacy iest f.ZW.· W fsok, Komisarz brytyjski w Trizon:U, ten za$ z kolei 7fUI ie$%cjl/j wyts~~h ue/ów ID ~...
dynie, istnieje uzasadniona nai1zieja. :1.' "w toku ~ji" wyrok M
Ma1msteina będzie w dalszym ciągu "łagodzony", aż do ~hwai, gdy l.ic%blJ
ortoo1Sonych pr:se:s $qd lat f.vię%ienia zrówna się :: ... %erem. Dopiero f~'ÓUIw
c.w.s brytyjska "sprawiedliwość" żatr.iumfuje w pełni. Ostatecznie 3koTO

ao -

Stanisła.wa.

KOI.'l,Jan. i Aniela 1{Tó1i1;:lt;Wlc,", •. ,,,:\;2;1.1 na 4 ktosnach,

.pełnią

\'varty PoIkOjll

zanie oszczednościowe. Wy- za.nia, SWą usi!Hi!.. skrzętną pra!
Radosny l uroczysty n 3;:; t rój
rabiając szpulę do, końca, przy cą zadokumentują niezłomnq panuje dziś na saJach P2PW
kręcając uważnie kOllce taśm, wolę walki o pokój.
. Nr. 5.
(sam)
nic zmarnowała ani kawałecz
ka wełny. Talde .i~.i wydajność w dniu dZIsiejszym prze
!aacza ustalone normy.

*
są

Sale.

przędzalni'

czerwienią.

przystrojone
Prządki, które

złożyły zobowiązanie oszczędza

d~~ ;'~~h~z;~P~I~j'N)~o~~i~r:; ~~
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ra ey

-I

40 lat, toteż wie- wykończalni, gdzie jest kontrolerem

o owych dawnych ,.geyerowskich· czasach. Stanę
łam do pracy, kiedy miałam 12 lat i
zostałam pon;tagaczką w przędzalni.
Tuk, tak, wówczas dzieci praco·
wały na fabrykantów - ciągrue dalej
tow. 1,lilińska- widząc zdzrwienie
nu twarzach młodszych robutnic. A pOdc.zas jednego strajku u Geyera.
kiedy to nazwano mnie "czerwonym
asem" l wyrzucono z fabryki wtilZ z
125 innymi kobietami, ze zgryzoly za·
11Iiemogłam i przeleżałam chora 3 mie
. siqce. Po wojnie powróciłam do swej
llabrvki i wyuczyłam juz 11)0 uczniów
I na obrc:rzjliakach.
Obecnie t.ow. l\.hlińskn pra uje w
le

I

: kły

krajarek. Ale nie zapomina o przędZaini i w swych zobowiązaniach
S-Marcowych postanowiła zostawać
co dzień po pracy 1 godzin~ dłużej i
doszkalać słabsze prządki.
Jej obowiązki kontrolera polegają
na czuwaniu, aby któraś z krajarek
nie' omyliła się przy przeliczaniu metrów i gatunków tkaniny. Ale nie tylko w tym celu krą~y od stołu do stołu.
Jest aktywnym członkiem Partii i mę·
żem zaUfania swego oddziału. Każdą
spraw~, która do niej dotrze, zawsze
załatwi pomyślnie i z tego powodu
cieszy się dużą sympatią i szacun'
kiem u załogi.
,S.

i

·

niego-fakty, nie występu j ą;w;PZP W
Nr. 37, czego dowodem nuało być
wykonanie. planu ~akościowego. ~.o
sprawdzemu na nuejscu o~azało Sl~t
jednak, lie korespondent (HSl!l prawdę, a dyrekcja zakładów .usiłując
stłumić słuszną krytykę i zasłonić
właściwy obraz przyslala sprostowa
nie omijające istotę zagadnienia i
usiłUjące zarzucić korespondentowi

Oliwa leje 8ię obUcie
W centra,li PZP'W Nr 3T. w budyn
ku starym, zniszczonym, posiadają

cym cienkie sufity, oliwa ,,'prost prze
ciekała z jednego piętra. na. drugie. Z
tkalni kapie do cerowahli. Towarzy
sze tłumaczą się tym że sufity są
zmurszałe i wchłaniają szybko oUwę, spływającą z maszyn.
Dobrze, ale dlaCZego tak obficie
oliWi się maszyny, iż tłuszcz "prze
lewa się" przez sufit?
W tkalni podłoga jest wprOst prze
.siąknięta oliwą. Na pierwsźym piętrze, tuz przy
wielkie bańki z

wejściU, stoją iTzy
oliwą, o pojemności

'najbliższym

I

"I.Y-j

nowym w gminie Dobra, trzeba ZIIt..ząć od spółdzielni gminnej, pl'Z:V
której powstawał ""spomniany ośro
Jek. Gminna Bnóldzielma "SaJnupomOCV Chłopski~.;j" istnieje w gminie
Dob;:ll od 1945 roku Początkowo ::sIu
żyła Ollt! bardzo. nielicz.ttej g-ar,;(.('e
wv'brańców, kt6rzy tl'uUowali ją, ja
k~ nadzwyczajne i bardzO' wyg:odJ1l'
I.nidlo dochodu oraz miejsce najpl'zl!
,óźlliejszych cicmnych mablletw ope
[wła<'V invch. 'rak kwało do 1'0[,,'1]
19,19. 'Al~ członkowi.e organiza('ji par
tyjne,i, chłopi mało i śl:edni{)l'~ll1i nie
rnor",li no tych kombmatorow patrZf'ć SpokO,illic ..Toteż nS-:1f1kto W1'''szeie bogaczy l Wyzysklwaezy ze
:półdzielni i przysotąpiono do da~\'i
wej działalno8ci.
Oczywiście nie jest jE'SoZcze u nlls
zupełnie dobrze. Nie. Są jes~(;z(!. b~a
ki i niedociąginęda, ale nieugięcIe
dażymy do tego, a'by spółdzielnia na
sZa s,pełniała całkowicie swe zadania., to jest, by służyła chłopu mało
i wedniorolnemu..

Jednym z nn. zy('h osiągnięć je&t
maszynowy Kiedy
wynucaliśmy b()gaczy ze s;półd~ielni
na poczętku 1949 l'. ośrodek .poswdul'
zaledwie jeden traktor i lolka ma.szyn. Obecnie rnmny 3 traktor.I{ oraz
pełny zestaw muslIrnowy. Ośrodek,
prowadzony wzorowo ~~zpz bC7:partyjllego oh. AlfQnRIl PlO l'liOwsklegu ,
bm'dzo dobl'lle pracuje. N:\jlep"'-zym
dowodem jest choćby wykonani!' ['la
nu za rok ubi 7g1)' \I; :150 pl·ocen.t:lch.
Zboże w czaSJe mlo{'ek wymlocone
.. ostało pl'zez młocarnie ~.~ółdzie~cze
w 70 'pl'ocentac~ .na ter~J1le ~mm~.
A to Jest przecJez ~ew?zne o!'la~lll1':
cie. SpO'dz.iewru:ny SI",. ze, nu,:z mn:?dek obsluzy w'lększosc e.~ło~ow malO' i śl'edniol'oh!ych, Pl'ZYJ~izle. z .pomocą po~- tającym. tu Slpold~!el~lom
prodUkCYJnym. gdyz do ~~eJl SIewwłaśnie ośrodek

n~j je.st<:śmy już całko\VlCle przygo

towaIll.

Korespondl'l'lIt "Gł()Slt"

M. W.
c Qminy Dobra.

<t)OW.

Nr

Ze sprawozdania low. Ponlykaly d.b
wiaduJemy się, :i:e organizuCJa j)art~/J
na w powiecie liczy 17 komltetow,
'W tym 3 miejskie i 2 zakładowe. Robotnicy stanowią 55 procent ogolnej
ilości cZlonkow, chłopi 15, robotnicy rolni - 7. pracown1ty umysłowi
- 23 proc. Kobieły stanowią zaledwie
21 procent ogólnej liczby członków,
w tym gospodynie wiojskie 1.5 proc.
Nikły jest udział kobiet we władzach
partyjnych, bowiem w ostatnich wyborach, które przeprowarlzono juz w
11 komitetach, wybl'llnO do władz za·
ledwie t3 proc. kobieł.

Przebieg wyborów
Najlepiej przygotowano i przeprowadzono wybory w gmime Nowosolna. TowariVlSze z tei gminy złoży
li wnikliwe sprawozdun,ia, dyskusja
wn.iosła wiele
nowych, ci ko.wyc"l
momentów. Rów,.,jeż dobrze pracu·
jącą organizacją ,!mzala się org~ni
zacja w Kontrowersje. Natomiast Komitet w gminie Wiskltno nie zdaJ egza
minu. Komitet ten p' siada tylko jed·
ną organizację pods1awową l nIe wykazywał dotychczas
prawie żadnej
działalności. Były sekret-·z Komitelu, Adamczyk, uległ kumoterstwu,
Skompromitował
się
nadużY;lraniem

aIkoh.)lu. Organizacja wV"iskitnie po
trafiła

ocenić

.kilkunastu litrów k. ażda. Wszystkiu ł postawi pustą pod krosnami. LeC2
są otwarte i kto chce, czerpie z ntch pl'zeważrtie podłoga kolo warszta..
cenny tłuszcz, lub wylewa go K po- tów błyszczy od oliwy. Charakte~
wrotem w celu przefiltrowania. Do stycmy jest fakt, że kierownictwIi
kola na podłodze - lśnią kałuże 011 zupełnie obojętnie patray na m.

I

wy. Na wyższych piętrach - podobny obraz. Gdy zapytujemy tkaczy,

dlaczego tak

odpowiadajlł

należycie

wdrtość

bl"zeziński Adamczyka i obE. .nie nie wybrała 110

nieostroŻl1ie postępują,

Marnotrawstwo
Zre8ztą

nam wzruszeniem ra-

me

ty!.Ib

przęclzy

mamotra. .

mion i tłumaczeniem, że się spieszą stwo oliwy dolrtrzegUL§my w PZPW
złośliwość.
t nie maj" czasu na uważne przele- Nr. 37 uderza tu· również m.moA oto co tltwierdzUiśmy ńł mlej- ;vanie. Nikt dotychczas nie zwracał łrawsłwo długich lI'IPulek "eml.n•.
.
1m na to uwa0<
....
SCul

na sel(retarza. W
czasie
do Komisji Kontroli Partyjnej wplyI nc:h spółdzielń produkcyjnych. przygotowań do akcji siewnej, skupu zbo· nl(! wniosek o zIm danie dzia1alnolicj
_ Kiedy solne przypomnę o tych Ż. orill przebieg wlilorów< do władz partyjnych. W nuradzie wzięło udział
Adam·:zyku.
długotrwałych strajkach, ktore musie 1:,0 rlziałacZ'j z te,e/lu j słuchllcze Ł(ldzkiej Szkoły Partyjnej.
Po sprawozdaniu tow. Pomykały
liśmy przeprowadzać przed vOJnC\, o
rozpoczęła się dyskusja nad sprawo·
u'5tawlcznych redukcjach, o dW1J.CinioObszemv referat o zadaniach, Jakie rję w terenie sprawozdanie złożył zdaniem oraz nad referatem tow.
we]' prac"1 w Liu,gu t'''gorJnicl,
to w,· lukłudd ParUt! na aklywis!óvl na od· tow. Pomykała. I sekretarz Komitetu Grambo. Do dyskusj i zap ił'
1
sa o S1I;
rizę jasno, Jak olbrzym'q popr.:! ',it-l cinitu wiejsltim, wygłosił przedstawi, Powhtowego.
trzydziestu kilku towarzyszy.
uległo obecnil' polożenie robollllków cjel Komitetu Wojewódzkiego tow.
- m.ówi tow. Bronisława Mllińska z GramilO.
Organizacja partyjna
PZPB Nr 3, - Pracuję w tej fabryce
Wnikliwe i trafnie ujmujące sytua
W powiecie
Walka klasowa
\I\<

w Dobrej
o prac w po D

4

w PZPW

Nic więc dziwn~o, Ze krosna
smarowane są nadmiernie. Wprawdzie krosna kortowe muszą byc codziennie dobrze naoliwione, lecz trze
ba także dokładnie oczyścić otworki,
przeznaczone na wpuszczanie oliwy.
Tutaj natomiast nikt o to nie dba, to
też tłuszcz obficie śćieka po
częś
ciach maszyn na podłogą.
Oliwy
jest w brud - nikt jej nie 'wydziela. Nikt nie nawołuje do jej oszczę
dumia, więC prowadzi Gię iście rabUnkową gospodarkę. Tkacze zaopa
trują się we flaszki i różne kocioł
ki, po brzegi wypełniając je oliwą,
która przelowa się. Pełne .oliwy są
blachy, ustawione pod krosnami.
Ten, kto już nie może patrzeć spokojnie na to lU'zyczące marnott'awstwo, kiedy niekiedy opl'óZili blachę

O iału łódzkieg'

III':Rtu ubiegłą
niedzielI: odbyła się w Łodzi narada aktywu partyJnego z po
fódZkisgo. Om6Wiono na nlej szereg aktualnych zagaduiell, dotyczą-

Spółdzielczy Ośrodek Maszynowy

•

Cenna Ollwa
o ,sele
• ka st rumieniem
o o - weł ni ane Szpu IkoI ponlewleralq
o. o .
k
h
Się po qłae
Trzeba wyciągną ć wnioski ze słusznej kry t, ki

si być
wyrabiany do samego koń Nie tak dawno zamieściliśmy koPrzędzalnia .,Welniane]" Piąt
ca.
respondencję tl PZPW Nr. 3'7, wyty
ki" nle rzuca słów na wiatr. kającą marnotrawstwo oHwy na
toskot maszyn dźWięczy dzisiaj salach prOdukcyjnych. Dyrekcja zatwardym zapewnieniem. Kobiety, kładów przysłała nazajutrz sprostoodbywające Honorowe Warty w,anie dowodzące, że korespondent
Pokoju. wy,nelnią swe 1AJbowią-'nIe lJliał racji .. wymienione przez

już od
mogę powiedzieć

Amerykanie "ltlwikawili" i wypuścili na lVolnoU ~lynllq zbrodniarkę %
Buchenu;aldn - Ilzę Koch. dlaczegóżby nie mieli "humanitami" Anglicy
zasto OlOOĆ tych .'Wnych ",,'zgl';?dó-w w stoSUJ/ku do MaJl1lsteina. Zarówno do
ułaskawiających, ja/.- i do ulaskawionycT, można tu śmwło za.stoSÓ1,mĆ l>r::.ysłowie ,.)/7 art Pac pałaca. a (X/łac Paca" ...
B. D.
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r ę zaIn
P
PIPB Nr. 3 mówi o dawnym i obecnym połoieniu robotników

Ażeby napisać o Ośrodku Ma

Dzięki "ti'zglęclrwści" trybunalu
brylyjskiego, który d(ll posłuch
luętac1r.im i be::czel~lynt sztuczkom
óbrori!:6w lltRl MUTl1lstcina. m,',ory
C::iI')' zbTOllni.arz i opra'u!C:a 'lVojm,·
ny .'l1«uany zostal na 18 lat wię

zienia, Ilniklll1ltl,uy Ul ten sposób do

na przp,dzalni

gotowy

"sprawiedliwości"

Triumfy anglosaskiej

brze wslulIOlIl'j ulłhienicy.
Lecz minęło zaledwie killw. trgodni od daty.ogloszeniG wyroku,

,.

Mi\ińsko l

Honoro\vp Warty Pokoi1]

na terenie powiatu
działaczy partyj
nych powiattl łódzkiego przewijało
si~ pnede wS1.yslklm zagadnienie wal
iti kla.sowej - stwierdził tow. Grambo, podsumow.ująr dyskusję. Mówiono o walce klasowej, przy poruszaniu
spraw
spółdzielni
produkcyjnych,
przebiegu akcji skupu zboża i przygotowań do ~ie vów. l gdyby nie było
leI ZilostuaIllceI się walki, to ZDIlczyloby, że źle pracujemy, że wróg
dobrz się c:illuje.

'IN wypowiedZiach

Spółdzielnie produkcyjne
SpółdzieloiomprodukCjrjrtytn I.owa·
rzysze poświęcili najwięcej t1v,ragL To
warzysz e ze spółdzielni w Andrtejowie ttmocnill swoją spółdzielnię ciZięki St050 vaniu ostrej krytyki poczy·
nań swych towarzyszy. Tow. SkrzyńskI opowiedział. jak to niektórzy spośród członk:,' r spółdzieilli posprzcda·.cali konie w chwili, gdy mieli Je zadeklarować do wspólnej gospo(larld.
t • to ....
•
Mlęc:lzy
l'n'lymi byii to'. "'OJ'
. ,
..
n .
Michajło i przewodniczący spótdzielni, tow. Pietrzko. Jednak po surowej
krytyce, towarzysze ci zobowiązali
się odkupić konie i zadeklal'( wać je
spółdzielni. Towarzysze z Andrzejowa
wykryli, kto najwięcej szkodził spóJdzielni
przez
podsycanie wahań
wśród chłopów, sianie w~~pliwości j.

radzi
się

plotek. Szkodnikiem okazal
bogacz Skorzewski, posiadający piękne
gospodarstwo, a przede wszystkim
ogiera rasowegol dającego roczny do
chód ok. p6! miliona złotych.
Tow. Skrzyński mówił, że towarzysze z Andrzejowa zdają. sobie doskol
t d
i
~il e sprawę ~ TU !l0S~'
s t o j ącyc.h
Jeszcze pl"zed Ich społdzlelnią. Są oni
jednak dobrymi partyjniakami 1 ule

IQ

wą.iku,

wszędzie,

które poniewieraj,
gdzie tylko spojrzeć.

...

Oto jeden z tkaczy, zamiast uło
je w stojącym obok koszyku,
l"zucił szpulki na blachę, do której
spływa oliwa. Kawałki wątku i osnowy, które powinny p6jS6 do wąt
karni wraz z kończącą si~ osnową,
leżą na brudnych parapetach.
Wi.
dać je także w skrzynkach z ~el~g
t'\lV'!lln i Wprost na podłodze. Zapyta
ni tkacze i majstrowie odpowiadają nieftasobliwie,
ze i tak nic się
nie zmarnuje, ze wszystek wątek za
stanie wrobiony w towar. Wyd'ijc
się, że nikt nie ma tutaj pojęcia o
żyć

koniecmośei oszczędzania, ze robotnicy nie zdają sobie, spraWy, jak

wielce jakość towarów obniża wrabianie brudnego zatłuszczonego wĄt

ku.

.

Nie wolno ograllic~ać
słuszne; krytyki

W organizacji partyjnej PZPW
Nr. 37 panuje pewnego rodzaju btll
kr6lewle. Tak się złożyło, iź nie urzędują sekretarze podstawowej 0'1'gal11zacji, Brak agitatorów kt' ~
• . '
or~y
by walczyli o wytępleme marnoIlgną ich żadna trudności.
tl'awstwa. Mężowie zaufania nie zo
:row. PederO\~s~l1. z Wlskitna o~ó. stali przeszkOleni, nie znają więc
Wiła sprawę W(,ląZ ]e.szcze nienalezy- wcale s""'Ych %adań. Nic tlatem dziw
lego funkCjonowanIa uparutu Z5Ch.
.'.
.
. .
w terenie. Prezes koła gminnego nego, ze wobec obOJętności kierow~
ZSCh. Glubowski potrafi odmawiać nictwa na te spr!iw:y, marnotrawporYDlki małorolnym, dajqc, znanCInU stwo święci tutaj praWdziwe tritlm
bogac'Zowi pożyczkę 80 tys. zi, a. tO' f y
jakoby ze względu no. to, że mało- .•
rolny i tak nie zdoła podnieść swego
Nowe w~adze organłzacyji partyJgospodarstwa. .Tow.. Feder,owska naj, które zostaną już rycllło wybra
słusznie P?dkreśl1ła k?nrecznośc kO:l· ne, będą miaZy poważne zadania do
troll rozdZiału kredytow i zaostrzema
..
na tym odcinku czujności klasowej. spełmelll8, na tym odcinku. MuSZ4
twardo ująć w swe ręce walkę z
Co pominięto w dyskusji marnotrawstwem i uświadomić roPrzebieg skupu zl>oża słabo był o.
nlllw)any w toku dyskusji, lecz prze·
nmwlający na ten
temat zgodnie
stwierdzali, że zboże jest, l to u boga·
n:y
Nikt. niestety, nie powiedział,
jak v: terenie przeprowadzano walkę
o wykonywanie planu skupów. Akcja
siewna, za wy jUlkiem tow. Bieniasza,
zostali!. też potraktowana og6lnikowo.
Przewiduje sl~ w powiecie łódzkim
podnie'5icnie uprawy pszenicy o 4 :pro
Cent i jęczlIlienia <.> 27 proc. Jest to
poważne zalla.dnienie, a są syanały,
•
~
te nle wszystko przygotowano do
tego planu i towarzysze w terenie

botników oraz personel techniczny
o konieczności wszechstronnegl) sto
/lowania systemu oszczędnośclowego,
Trzeba dokonać przełomu w ŚWIR
dom ości załogi PZPW Nr. 37, trzeba
jej wykazać W cyfrach, na przykła
dach, straty wyrządzane zakładom

przez marnotrawstwo. Warto by z\trr6
cić uwagę i na to, aby długofalowe
zobowiązania,
podejmowane przez
tkaczy i maJ'strów, uwzględniaH '
1;(
przede wszystkim stosowanie dalemuszą tą sprawą poważnie się zająć. ko idących oszczędności.
Zebranie Zukoń~ył.. tow. P?mykala W celu całkowitego wytępienia
apelem do orgamzaCJl partyjnych W
terenie o udzielenie kobietom. pomo- marnotrawstwa
trzebił
sprzyjać
ey w organizowaniu obchodu Między zdrowej, słusznej krytyce, przYjmo
narodowego Dnia Kobiet.,
(Z.)
wać Ją i naprawiać błęd,)t'.
II. S.

~tr. "
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r Cała Polska zna nazwisko gór:nika Markiewki i wspaniałe wyniki jego pracy. Głęboko pod zie
mią, w czarnym, twardym węglu
pracują świdry i łopaty górnika
Markiewki oraz jego towarzyszy.
Na wykresie pracy, widniejącym
w biurach kopalni, wysoko w gó
rę pnie się barwna linia, pokazu
jąca jak szybko i nieustannie 1'0
śnie ilość wydobytego węgla. Cy
fry są już zawrotne, a górnik
Markiewka niezmordowanie podejmuje nowe zobowiązania, wy
dobędzie nowe dziesiątki i setki
ton węgla!
W zapylonym, dusznym powieh'zu kopalnianego chodnika,
pod lśniącą od potu i czarną od
węgla skórą nieustannym wysił
kiem naprężaj ą się mięśnie górnika. nie odpoczywa i jego mózg,
niestrudzenie myśli o ulepszeniach metod wydobycia węgla, o
racjonalniejszej pracy.
Cała tajemnica osiągania coraz
to lepszych wyników pracy leży
nie w wytężaniu sił ponad swe
możliwości,
ale w ustawicznym
ulepszaniu i usprawnianiu pracy. przynosi to nowe, doskonalsze wyniki i nie tylko nie wyczer
puje, ale zaoszczędza siły.
Wspaniały pr'zykład górników od
bił się szerokim echem po całym
kraju. W tysiącach zakładów p-ra
cy, w huczących setkami maszyn
tkackich
halach
fahrycznych,
przy długich i gęstych, wartko
pędzących
nif:'l1Siannie wrzecionach,
przy skomplikowanych,
precyzyjnych obrabiarkach, gorą
cych od żaru olbrzymich pieców,
w ogromnych, podobnych do śred
niowiecznych zamków hutach rośnie olbrzymia fala
zobowiązań
produkcyjnych. Robotnicy między
sobą, oddziały fabryczne, całe fabryki - podejmują wielką akcję
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nauk, i w te sposób
na poprawę wyników
nauczania. Do walki te' wciunie
my całlł młodzież szkół podstawowych".
Drużyny harcerskie,
a z nimi
wszystkie uczennice 'i uczniowie
szkoły z ul. Łęczyckiej 23 zobowiązują się w swojej uchwale:
dobl"

wpłynll:Ć

poprawić
podnieść dyscyplinę szkolną,

stosunek do nauki i
1
i nie2
na lekcjach,
3
poziom nauki
zlikwidować spóźnienia
usprawiedliwioną nieobecność

podnieść

języka

polskiego,

cych maszyn, napewno usłyszysz,
jak prowadzona przez robotnika
\V niebieskim kombinezonie maszyna setkami swych trybów, kół
1 ruchomych części wystukuje: Lepiej, szybciej. więcej produkujemy, aby prędzej zbudować w
Polsce ustrój socj:::!istyczny!
A młodzież szkolna? Dziewczęta i chłopcy, których rodzice bio
rą udział we współzawodnictwie
na terenie swych warsztatów pra
cy, czy Wy też możecie zająć
stanowiska na tym froncie pracy?
Odpowiedź na to pytanie daly
trzy drużyny harcerskie ze szko-

ły podsta"v'Owej przy III Jedenastolatce w Łodzi przy ul. Łęczyc
kiej 23.
"Naszym
warsz~tero.
pracy
jest szkoła, a dobra nauka - naj
lepszym wkładem w budowę Polski Socjalistycznej - mówi odezwa tych drużyn do koleżanek i
kolegów szkolnych w całej Polsce,"
,.Doceniając ogromne znaczenie
nauki, która pozwoli nam póź
niej stanąć przy warsztatach pra
cy Polski Socjalistycznej. postana,... iamy podjąć na terenie naszej szkoły podstawowej walkę o

zlikwidować

4 teczne.

oceny niedosta-

,.Chcemy w ten sposób wnieść
swój wkład do dzieła budowy
Polski SocjaUstycznej, która jest
Chilly ;;r;;ucify jurzmo reakcji i ll'YZ)'.'/:u, n r:,!d.\' ;lIdO/('1! bloczvly obeClIi/ł
troskliwą opiela! ws;ysLh'ie ll::ied"ill)' i~'ril! gośporlarczPflo i Twl/urcd/lego. Oświlt
przyszłością młodego pokolenia".
- Tymi słowami kOllczy się ode- fil rozprasza mroTri wielowieTwtt'ei ciem nO/y. O/o czuła lIUtl1w liczy 1rudnej
um;eję"IO,ści pisania 3Wq córecz1tę. aby w prz;ys:r.lo,ki 3lala ,,;~ jer//JII z; uC::;('3/nj·
zwa.
cZI!T~ TUclru bojowników o pok6j i poSI ItP.
w rzetelnym ,....................................................................... .
Z pe\Vllością
współzawodnictwie, przy pomocy
wychowawców i opiekunów drużynom harcerskim uda się nie
tylko wypełnić, ale i przekroczyć
podjęte
zobowiązania.
A
Czy p'all1liętasz, Maciusiu, jak ja. Maciusiu. cierpiało przez diu\. .i.ęc, na stanowiska! Do walki o
byłeś
chory? Czy przypominasz gie lata wojny, lękało się o los
dobrą naukę!
sobie, 'jak matka twoja stała zatro swych dzieci i upadało pod nieskana nad tobą, gładząc szorstką, litościwym jarzmem pracy dla faspracowaną dłonią rozpalone PO" brykanta i obszarnika, aby utrzy"
licl:ki?
mać przy życiu największy swój
Czy pamiętasz długie zimowe skarb - dziecko.
Minęła wojna.
I choć nle na
wieczory, kiedy słuchałeś bajek, a
Opoczno jest niewielkim miaste kulturalno - artystyczną, gdyby były dzieci ze szkół. Wieczornica matka opowiadając je naprawiała całym świecie matki żyją bez troczkiem. Liczy zaledwie kilka ty nie szkoly, które pozwalają w naprawdę się udała. Wiersze, mu ci ubranko, abyś mial w czym ski o przyszłość swych dzieci, choć
zyka, śpiew f tańce zyskały po- pójść nazajutrz do szkoły?
w wielu krajach cierpi" nadal usięcy mieszkańców.
Dlatego też
klask publicmości.Po każdym wy
Pamiętasz na !pewno i pamiętać cisk i wyzysk kapitalistów. to jed
hufiec harcerski , w Opocznie skła
stępi!! sala trzęsł. się od braw.
będziesz Z'awsze długie, szczęśliwe nak dzięki zwycięstwu potężnego
lata, kiedy ręka matczyna odsuwa Związku Radzieckiego, dzięki zwy
da się w większości % drużyn
Od paru dni 'W lokalu opoczyń ~a od ciebie troski i zmartwienia cięstwu robotników i chłopów z
wiejskich, rozrzuconych na tere"
ski ego hufca otwarta jest Wyst.a.- dziecięcych lat. Pamiętasz i wiesz krajów demokracji ludo\\'ej, na
nie powiatu. Hufiec opoczyński
wa Planu Sześcioletniego.
dobrze, ile miłości dało ci serce wielkiej połaci kuli ziemskiej za
matki, ile bólu i' niepokoju przeży panowała sprawiedliwość spolecz
jest w tej chwili największym
Harcerki i harcerze wykonali
wało to serce z powodu niedoma na.
hufcem w województwie łódz
wiele prac, które pokazują, jak gań twego zdrowia lub niepowoDziś w naszym kraju i w krakim i liczy około 2000 członków.
Polska Ludowa kroczy do coraz dzeń.
jach, w których rządzą robotnicy i
Dwa tysiące - to jest dużo, a
większego dobrobytu.
'Szczęśliwie przeżyłeś wojnę, czy chłopi, żadna matka nie lęka się
Żadna:
ciągle przybywają nowe drużyny.
W ys t awę zwiedzają licmie mie Wl'esZ J'ednak, z· e kl'edy byłeś J' esz- już o los swegoh dziecka.
ć d ś 't
cze malutki, matka twoja dni i matka nie musi arowa o \VI u
Działalność hufca prowadzona. jest
współzawodnictwa.
szkańcy Opoczna i okolic.
"
. n ocy na n ędzny ochłap
noce ciężko pracowała pod knu- d o pozneJ
Lepiej, szybciej, więcej! Kiedy w trzech niewielkich pokoikach i
swych świetlicach ćwiczyć zespo
Siedemdziesiąt osiem
drużyn tem najeźdźcy, aby zarob~ć t;ędz- strawy. Każda wie, że jej dziec"
wsłuchasz się w rytm
pracują- clężko było by rozwijać tam pracę
łom artystycznym hufca.
harcerskich ""- Opocznie wróży, że ne grosze na mleko dla CIebIe?
ko będzie mogło ukończyć spokoj· d a,vno opoczy ńs (:J ...
Czy wl'esz, ,.....
znaczą te lata bez nie nauk, ę, uzyskac.'
,któr6y ,
N le
'llarce- poprzez d alszą akcję umasowienia
vv
b
dzawód,
l
t1stannej trwogi i niedoli, które ~apewm m~ ,yt l a szy 10Z\\r J
rze urZądzili dla świata pracy liczba ta podniesie się i nape\vno włosy twej matki przybrały srebr Jego ~zdolnl~n. . ,
.
.
wieczornicę o Planie Sześciolet- w krótkim czasie dosięgni~ do nymi nitkami?
.,
. A Jednak, lstmełą. l~dZle, ~1~nim. Przyszli na wieczorni~ za- setki.
Miliony i setki rnil1ono,w ma" \ J~,cy, zburzyc szczęsCl,e.l ~pokoJ n.nproszeni robotni,cy z fabryk, przy
Z. Mo
tek.'____________
takich samych matek, Jak two liono\"l matek.
1-________________
IIIIIi_____________
na nowoIstrueJą ludzie,
w

Kobiety - matki

obchodzq jutro swoje

I

Opoczno - hufiec najliczniejszy
I

~

•

(dalszy

Od morza dął silny, północn;'I' J dzień 8 marca docierał na bojo"
wiatr. Wiatr niósł wraz z dziw" wym szlaku.
nym dla mieszkańca fabrycznego
Kiedy oddział 16 pułku 6 dywimiasta słonym posmakiem llowie zji piechoty osiągnął wybrzeże i
trza, głuchy, nieustanny, szum bałtycka fala spotkała się znów
morskich fal.
z polskim żołnierzem, ten złoźył
Jest marzec. Zimno jeszcze i Bałtykowi takie ślubowanie:
wietrznie. Morze niezbyt przy"Ślubuję Ci, Polskie l\lorze, ze
chylnie wita grupkę przybyszów ja żołnierz Ojczyzny, wierny syn
z Łodzi, jakby chciało ich bury- mojego narodu, nigdy Cię nie orni, skJębionymi chmurami odpę- puszczę. SIubuję Ci, że zawsze bę
dzić z powrotem w głąb lądu...
dę kroczył tą samą drogą, którą
Ale daremnie. Przybysze są u- mnie wola Demokracji Polskiej
parci i wytrzymali. Przyjechali do Ciebie przywiodła. W tej obro
tu, w okolice Kołobrzegu, aby nie nie będę oszczędzał ani krwi,
}llZJ'gotować i wyznaczyć
teren ani życia, by nigdy Cię nie oddać
na letnie obozy harcerskie. W lip więcej wrogowi. Przywrócone Oj
cu przyjedzie tu parę tysięcy mlo- czyznie - na wieki pozostaniesz
dziezy harcerskiej z robotniczej polskim morzem".
~~
*.~
Męstwo polskiego zolniena u"

torowało Polsce dr~gę do mona,
nad którym pracuje dziś robotnik
W'lllIlSZąC domy, fabryki, dźwigi,

porty, skąd plyną w świat polski
mi i obcymi statkami nasze towary za Jttóre otrzymujemy inne, potr.lcbne naszemu krajowi.
Nad morzem, latem wyrosną
(h;iesiątki i setki młodzieżowych
obozów, ich uczcstnicy bliżej poz
nają życie mieszI;.:aJ1CÓW i wy brze
:i:e, jcszcze
l11ocnit'j pokochają
Polslde Morze i podobnie jak pi er
wsi żołnierze, którzy dotarli do
je~o ~rz:gów P?wezl1l~ postanoWJeDle. ze 2:0 rugdv me opuszcZa.

I

.

,

ciąg)

łek pomarańczy, ale spać mu się lek skoczyli pasażerowie,

•

już nie chciało. Trącił
może się obudzi? Czuk

zatopić

świat

zabijać dzieci i .mło
dzież, zniszczyć zdobyty z trudenl
dorobek robotników i chłopów.
I dzieje się to w imię brudnych

zysków

garstki

wyzyskiwaczy•

zapło którzy chcą wpędzić w niewolę

Czuka - nęło światło, i Rek, przekonaw~
ze złością szy się, że trafił nie do swego
burknął i spał nadal.
przedziału, ale do obcego, zaczął
Wówczas Hek włożył walonki, krzyczeć jeszcze głośniej.
uchylił drzwi i wyszedł na koryLudzie jednak szybko się zorientowali, o co chodzi, i zaczęli
tarz.
Korytarz wagonu był wąski i się śmiać. Wąsaty mężczyzna
długi.
Obok zewnętrznej ściany włożył spodnie, i wojskową bluzrobione były składane ławki, zę i odprowadził Heka na miejktóre z hukiem same się podno- sce.
siły, kiedy się z nich wstawało.
Hek wślizgnął się pod swoją
Na tenże korytarz: wychodziło je- kołdrę i przycichł. Wagon koły
szde dzięsięcioro drzwi. I wszyst sał się" szumiał wiatr. Księżyc
*
'*
kie drzwi były błyszczące, czer- o niebywale wielkich rozmiarach
Nazajutrz wyjechali. Ponieważ wone, z żółtymi, pozłacanymi znowu 'ośwIetlał błękitną poświa
pociąg odchodził bardzo późno, klamkami.
tą podskakującą szklankę, żóltą
Czuk i Rek odjeżdżając nie zoba
Hek posiedział na jednej ławce, pomarańcz na białej serwetce i
czyli poprzez czarne okna nic potem na drugiej, na trzeciej i w twarz matki, która uśmiechala
ciekawego.
taki sposób dobrnął prawie do się do czegoś we śnie i wcale nie
W nocy Hek się obudził, by się końca wagonu. Ale wtem prze- wiedziała, co przytrafiło się jej
napić wody. Lampka u sufitu by szedł konduktor z latarką i zwró synowi.
la zgaszona, jednakże wszystko ci! mu uwagę na to, Z~ stuka 1a\v"
Wreszeie u!nął r6wnie!: Rek
dookoła Heka było opromienione I kami, kiedy ludzie śpią.
błękitnym światłem. I podskakuKonduktor odszedł, a Hek szyb I śni~ mu się zaczę1y dz'1"Y.
Jak gdyby wagon stał się żywy.
j ąca szklanka na stoliku nakry- ko poszedł z powrotem do swego
')'0 koła wiodą rozm01"ę,
tym serwetką, i żółta pomarallcz, przedziału w wagonie. Z trudnoś
\Yagony biegną długą stają.
która wydała si~ teraz zielonawą, cią otworzył drzwi, ostrożnie, aby
I z paro1"ozem rozrua";oją..
i twarz matki, która bardzo moc nie obudzić matki, zamknął i rzu
no spała.
cił się na miękką pościel.
PIERWSZY:
.-aprz6d. kolego! Droga daleka
Poprzez desenie śniegu na okA ponieważ gruby Czuk rozla. IV nocn:rm mroku na cię czeka.
nie wagonu Hek ujrzał ł{siężyc, żył się na całą szerokość, Rek
ale taki ogromny, jakiego w Mos szturchnął go bez ceremonii w
DRCGl:
kwie nigdy nie było. I wtedy zde bok, by się posunął.
L~tarDie srriećcif! mocniej
cydował, że pociąg już mknie po
Ale tu zaszło coś okropnego!
Aż ~kończ:v ~ię mrok nocn
wysokich górach, skąd jest bliżej Zamiast Czuka, który miał okrąg
do księżyca.
łą głowę i białe brwi i rzęsy. le-, Tł1Zf.l'[:
Obudzi! mamę i poprosił, by żał jakiś mężczyzna o rozgniewaPlou ogniu. trąhko 'l'<ola/
mu dala pić, Pić jednak nie dała nej, wąsatej twarzy, który suroXa Iy"thód "ciąż l'ędźcie koła~
mu z wiadomej przyczyny, kaza- wo zapytał:
CZ\\.\TITY:
la mu tylko zjeść kawałek poma- A kto to się tu tak pcha?
\\led .. ,k011rZT1I1 10ZllJ6" ch6r.
rallczy.
\:I,rtedy Rek zaczął '''Tzeszczeć
f1ds 'dr, DJ(,'ki'tn:ych dotrzem Gur~
Rek obraził sie. odłamał kawa wniebos:łosv. Ze wszystkich oóD. c. n.

Bardzo lubię takie "rozmy"
ślanie" powiedziała matka. Ro
zebrała się, usiadła na kanapie i
pokazała im twarde, zielone bilety. Jeden bilet duży, a dwa małe.
Niebawem zjedli kolację. Następnie zapanowała cisza, zgasło
światło i wszyscy usnęli.
A o depeszy matka nie nie wie
działa i 'dlatego oczywiście o nic
nie pytała.

pragnący

morzu k n .... i ,

DE-PESZA

* laty,
'" * rankiem 8
rrzed pięciu
marca 1945 rQiku, tak sam~ dął
~ilny, północny wiatr. Tylko, źe
nie b ·10 słychać szumu morskich
fal. iagłus~ał je huk armat, głęhaki, jakby pod ziemią toczący
się grzmot wybuchów bomb lotni
czych.
Pod nieustanym ogniem i bra-'
,,"urowymi atakami oddziałów pol
::,ldcl! hitlertnVl'Y ustępowali, broniąc si" zacieliłe. Ale już żadna po
t~ga nic mo~ła powstrzymać natarcia pobkiego żolnierza, który
widzial przed sobą morze, uprag11 ionc polskie 111~}fZe,
do kt~rcgo
znów w ten chmurny. WOJetillY

święto

złota

miliony spokojnie pracują
cych ludzi.
Przeciw tym, którzy podżegają
do nowej wojny, występują dzis
wszystkie matki. Białe. czarne,
żółte te z dalekiej skutej lodąmi
północy, te ze skwarnych piasków
Afryki i te z nad żółtej chhlskiej
rzeki Jang-tse-kiang.
Jutro, w dniu 8 mar~a, kobiety
całego świata staną w jednym potężnym szeregu, rzucając zbrodniarzom, usiłującym rzucić narody
do bratobójczej wojny, V-1 twarz
twarde żadanie : Nie chcemy wojny. Nie chcemy, 'aby niewinna krew
naszych dzieci przelewała się za
wasze złodziejskie intexesy. Prag-,
niemy naszych synów i córki 'wychować w szczęściu i spokoju na
budownicżych
nowego świata,
świata sprawiedliwości społecznej
i pokoju, świata socjalizmu.
Hasło walki kobiet o utrwaleru.e
pokoju, które czterdzieści lat temu padło na Międzynarodowej 50

cjalistycznej Konferencji Kobiet w
stolicy Danii, Kopenhadze, z niezmienioną siłą rozbrzmiewa dziś
na całej kuli ziemskiej.
Teraz już wiesz, Maciusiu dlaczego matka twoja przygotowuje
odświętną sukienkę na jutrzejszy
dzieJ'i, dlaczego jutro ze zdwojonym wysiłkiem pracować będzie
w fabryce.
.
Jej udział w MiE:dzynarodowym
Dniu !Kobiet, Jej praca w tym
dniu, to wyraz potężnej woli, kobiet całego świata, woli która zde
cydowana jest narzucić podżegaCZOm ,,"ojennym pokói.
I{ar.
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Z działalności PSS

Kronika m. Radomska KLUB RACJONALIZATORÓW

~r~~;;. »Metalureii« radomszczań kiej przy r cy ~~~f~f~~~~~~€ł1~~~
t1.3 _

Powiat. Komenda M.O.
- Jak bardzo koniecznym by'tet POWl"at. PZPR lo
t
•utworzenie klubu rac)onaliza35
Konn
51 _ Miejski Komisariat MO oroW rozpoczyna rozmo "'ę
'to
przewodniczący
_
aros
o
OWI3 we
A
Rak
.
' d tego d klubu
t l oh,
91
8t
27
S ' t tw
l p P. t
.
- SWla czy o yc lczaso
!l ZPl a
OWla owy
wy przebieg naszej pracy. W cią
63 - Pogotowie Ratunkowe gu ubiegłego miesiąca odbyliśmy
PCK.
3 zebrania. Pl'zcd klubem naszym
wyrasta cała masa coraz to nowych
. .zagadnień,
. które
W należy ko
KINA:
llleCZl11e
rozWlązać.
• •
, •
.1
b pracy swo
uo tego, y nie tylko
.
Kino "Wolność" wyświetla film JeJ nązymy
Ul epszyc
' .. naszą produkcJo '"'< t zwię
!produkcji polskiej pt. .,Czarci k
zleb". Początki seansów w sobotp, szyć Jej jakość, ale również aby
15, 17, 19. Poranki w niedzielę Zn:l).i~jszyĆ jak najba,r<i;Ziej wysi
łek flZYC~l1Y
robotrukow.
9.30 i 11.30.
Pracaml klubu racjonalizatorów interes je 'się cała załoga.
adres Redakcji l Adminisuacj' Cała załoga bierze również po·
..Głosu Radomszczaiiskiego" śr~dni lub też bezpośredni uw tych pracach, BarRadomsko, uJ. Reymonta Nr 39 dZIał
dzo często zdarza się, że, 1'0botnicy, zatrudnieni w różnych
działach produkcyjnych, zwraca! ~dminl.!tracja tel Nr 12, ją uwagę członkom klubu na nie
~zynna codziennie od godz. 9 do 16, które zagadnienia, związane z

•

~rodukcją, wSkazuj:'l, gdzie nal~-I dzie z Wystawą modeli pomysłów Uzatorów organizowane będą pre

załoby.

. wprowadzlc

racJo o'"'~""
.... lizatorzy 1ek cJe
. na t emat y naJ'b ar d'"
zleJ lnułat~Tl~Jące pracę..
"Metalurg~"
radomszczańskiej teresujące członków klubu. MięNa "
Jednym
z zebran
w lutym ptzygotOVlUJą
d
. , K . P'leczyn.
t . 'k·
b dl
. " cały szereg ekspo.
zy 'mnyffil. ob ,mz,
wySU11lę o PlOJe t, a y
a pobu natow. MIędzy mnymi wysłana ski wygłosi cykl odczytów [la
dzenia myśli twórczej, członko- tam będzie matryca do wideł temat "Technologia żelaza i stawic klubu racjonalizatorów zapo lO-zębowych z gałkami oraz wi· li". Odczyt ten ilustrowany bęzna wali się z urządzeniami w ih- dły bez gałek, poza tym maszyn dzie wyświetleniem ,filmu krótko
nych zakładach pracy, co daje ka do spinania klamerkami bed- metrażowego, mówiącego ° tych
n.lcżno.ść d. o.kon. yw,ania. porów.n ań narek, obciągaJ'ących skrzynkI' z zagadni'
.e11lacll.
.,
l Wyc.ląga11la wmoskow.
PrOJekt. gwoździami według parny.slu ob. ' N.al ezy przypuszczac, ze, uzysten Jest, ba.rdzo słuszny., gdyz
Jakubowskiego
o"az stempel do k ame w ł asne,g o l ok ~ lu dl.a,kI u bu.
_
.
uspraWIUel1la
dokonywane 'IV dziurkarkI' opracowan"
prze-;-~ ob. or a z . ZOl' g. anlzowar:re bl bl LO t e.k l
J
jednYll!- zakładzie pracy muszą Wtorkiewicza.
techn~~żneJ
wpłyr:le ,na dal~zy
przyc~yniać się w taki:n samym
Dla podniesienia poziomu fa- rozwoJ ruchu rac]onahzatorsklestopnIU do polepszema warun· chowego członków klubu racjana go w "Metalurgii".
'ków pracy we wszystkich innych

powi. Poza tym trzeba tutaj podkreślić - PSSdow Radomsku
przystąpiłaz
niedawno
współzawodnictwa
Powszechną Spółdzielnią Spożywców
w Końskich. Nad przebiegiem

ulepszema i wynalazków,

zakładach.
Doskonałą okazją

współzawodnctwa

na

tutejszym

terenie czuwać będzie specjalny Jwmitet, którego przewodniczącym 7.0'
stał tow. Jan Klimczak.
Od dnia 1 marca br. PSS VI Radom
sku
uruchomiła
ul. Reymonta
piJ'alnie.
mleka, Wprzy
nowe,'
placówce
otrzymać
można gorące
śmietankę oraz wydawane
są śniadania,
Pona.dto konsumenci

PSS
mleko.

I

otrzymywać . mogą. tu różnego
rodzaju posiłkI przygotowywane z na
biału.

Wymiana ~oiwia~[leń Jomi~~lJ kułami ukolnymi IM'

do wymiany
racjonalidelegatóW
poszczególnych Klubów TechnIki
i Racjonalizacji całego
kraju,
który odbędzie się w dniu 25 ~ar
się
cn 1950 r. w Poznaniu. Na zjazd
Przed kilkoma dniami w Gim powiatu. Z pracą 'koła ZMP my również wyjazdy w teren.
ten, który połączony równiei bę nazjum Przemyslo'wym, miesz- przy Gimnazjum Przemysło- Prócz wydawania gazetek ścien
czącym się przy ul. Bugaj bawi wym zapoznał odwiedza.jącycll nych posiadamy również wła
ł. r delegacje wszystkich zarzą- przewodniczący kol. Zygma.
sną. modelarnię, którą pro'wadzi
dó v 8zkoln,fch ZMP z terenu
- Gimnazjum Przemysłowe kol. Wrona.
naszego miasta. Celem tej \vizv - rozpoczą.ł on znajduje
Wymiana doświadczeń pomię
ty było zapoznanie się z . praeą sie w d 5 trudm'ch warunkach dzv kolami ZMP przyczyni się
tutejszych ZYIP-owców. N'ajwię lokalow\lch. POlladto charakter w "bardzo poważnym stopniu do
cei mvagi p08wi~cOll0 gazet1wm 11aszycli zajęć szkolnych wpły- u.sprawni.enia ich pracy. Deleśri-ennym.
wydawanym
przez wa na to. że pracom organiza- gat Zar7"c1u Powiatowego ZMP
cząc równocze~nie o tym, że
koło ZMP ,.Przemyslówki". - cyjnym ZMP nie wszyscy mogą kol. Otoliński stwierdził, że naspołdzielcy wiejscy zdają sobie
bowiem
dodać, że I poś\\-ięcić jednakową ilość cza- leży jak najczęściej organizocoraz lepiej sprawę, Że współ Chcem:.
za,,'odnictwo jest jednym z ",n- gazetki śc:enne wydawane tutaj su. Zagadnienie polegało więc wać podobne odprawy w l'óż·
runkó'w l'OZ\VOju ;,;póldzielczoBt'i należy obecnie uważać za jedne 11a tym, aby w sposób planowy nych szkołach.
- Poznamy w ten sposób Janina Borówko z na.jJepszych z terenu całego rozłożyć całok~ztałt pracy orgawiejskiej,
llizacyjnej na w,'zystkich CZłon-I powiedział· on - błędy i niedocią
ków. Częściowo udało się to. W gnięcia jakie popełniamy w 11anaszym kole ZMP tat'amy się, szej pracy. Poznamy również
aby nie tylko zarzad pracowal, sposoby, przy pomocy jakich
ale wszyscy członkowie. Poza niedociągnięcia te należałoby
pracami na miejscu vl"ganizuje- usunąć.
doświadczeń pomiędzy
zatorami będzie zjazd

przyczyni_

do usprawnienia pracy organizacyjnej

WSPÓŁZAW DNICTWO PRACY
W

spó'dzielczo.ci

W
spółdzielczości

wiejskie,]
do niedawna nie i 'tniało
jeszcze 'wspóhmwodnict,~,o lll'acy -- główny oręż walki o pocL
niesienie
wydajnoś~i
pracy.
Faktem jest, że na prze<:zkozie stało wiele trudlości obiel,
tywnych.
Przedf'
w"zy.,tkim
sprawiał je rÓŻnOl'oOłl~', \Vi '10stronny i wielobranżo\"..v charakter wiejskich placówel, pól
dzielczych. Tł'uduośc.i te zo!:"td.v
('zrściowo pokonane i praco\', n:ey spóldzielczo~ci wiej 'kiej w
III kwartale 194.9 roku p 'zy~tą
pili do współzawodnictwa.
Zgodnie z wytycznymi instrukcJ' i
pracownic," V';',vhrall'
spoś~ód ,'iebi~ lok lne Komit~ty
'Vspołzawod~lct"
przy ~o""ljato~'YC~
~w~ązkach Gm!lll1ych
.•

S'P9łdz~€ln~

l

Społdzleln~ach,

pr~y

IJ

Gm~nn~c1?-

Jak

l'owmez
'Przy Qddzlale Okręg0:WYI? eR .
Zad~n~e~ ty~h KO~ltetow b.ylo mlcJowa~le wspo~aw~mctwa na terel}le ~~ych placow~k.
P?w?łano ~o,vmez 1oWl1Y KomIteL Wspołzawodn. lctwa. 1)rzy
CRS Ok
P
'. tet ręgowe
l
owmtowe
K
dl
L
ornI y
~ oC,eny. pracy. ,0kaln:ych
l Gwy.mkow
'1 Kom.ltetow
d t
h
wsP. O Z!lWO. nIC wa w TnUUllVc
S po IdZlel mac h .
Ze względu na różuolderunko
d . ł I ..
l '
k
'ł
Wą. Zla a nosc p ac owe , Sp?:
(i~~e.1czych, zastosowano ,rowmez
l'oznorodne formy wspołzawodl1ictw~. A więc współzawo?nict-:vo mdy,widuah:e,
kt<?rym
bl?r.ą udZIał rewldell~l. ~SlęgO\'1'1, • .szoferzy, masZVl1lstkl oraz
współzawodnictwo' zes olowe.
kt'
b"
ł~
ore: ? _eJmuJe • ze~po J pr~c9'.vnlkow sklepow, pr,acowl1lkow. tereno~~ch, zakładow prze
mysło;w,ych l mnych.
.
.
orga11lzowano
Z'l
d' t
'c1 rowmez
G .
wspo ?,awo mc wo nllę zy mm
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.uch.wała Komitetu Ekonomi.cz
nego R.ady Ministrów z 17 lute
go b. r. podkreślają.c ogromną
wagę sprawnego przepro\\'adze
ni a, pierwszej zakro jonej na szc
1'oką skalę akcji siewne i \\
ra
mach Pianu 6-letniego, wielki na
cisk· kładzie na
za·gadnienie
wszechstronnego z'aopa.łfzenia
wsi w obliczll tei akcji.
Wytyczne Komitetu Ekonomicznego w sprawie zaopatrzenia w.iosennego wsi znane są n3
szym czytelnikom z Nr 58 nasze~
go pism'a, które przyniosło pehly
tekst wspomnianej uchwały. Na
tym miejscu ograniczymy się do
pr,zytóczenia danych, charaktery·
zujących sytuację uaopatrzeniową

chwiH obecnej.
siewny.
Dostawy kwaliilkowanych i
jednolito-odmianowych zbóż siew
nych są zwiększone w porówna
niu z rokiem ubiegłym prawie
dwukrotrtie i wynoszą w r, b.
b::sko GO tys. ton. W celu z.abez
pieczenia terminowej d'OSla\VV
materiału siewnego i uniknięcia
wypadków opóźnienia dostaw,
jak to bywało w rolw ubiegłym,
(uchwała Komifetu Ekonomie:ł
nego wspomina o tym uchyb.ie·
niu, jako o jednym z najpow·aż
niejszych braków zeszłorocznej
wiosenn~ akcji siewnei.)~ dosta

W

'Materiał

W

lejskiei,

Ilymi Spółdzi·lnbmi w Ohi: tn:m
kwal'tal. Ód drria l sierpnia
19,j9 1', we \\,w0łzl1\',odnil'lWie
biorą udział 20:f spółdzit1111ie za~
truchJiu.iące około 2.000 o. ob i
:'i~:_~ zespoł~
pl'acownicze. 143
o:,\oby współ~awodniczą imlywldllulnie.
Do współzawoUllictwa w skupic l.Loża \) paździ(1ruiku 1949
l'oku przystąpiło 119 spółdzielil,
\'Ii wynikn czego \vojewódzhvo
stacją
łódzkie chlubn'€, W\kOllało unStacja
Kolejowa
Radomsko " roku I tny tytuł stacJi-przodownika.
kl't'Hlony plan. \>V ~l(tlOie ziem·
Uzyskanie tego zaBzczvlnego W'V"
niaków wykonano plan' w 12:) 1949 osią(!nęia we ws? ·~tkich elomen
lach współzawodnictwa, iak: dotrzy- I'ói.nienia 6tało ,ir moiliwe dzięki lira,
lH'ocenhwh,
manie planu obsługi stacji, regularnoś er wszystkich zatrudnionych tuŁai ko
~ie mniej dobre w:,.'niki osią- ci ruchow pociągów osobowych i to- lejarz)'.
. t (; W k on t'ra1dac,li
. i . k upie warowych, doskonale wynild, Dec)'- Jesteśmy przekonani, 7.ę l W roku
gUlę
trzody ... ble\Vllej. Na II kwartał zj, Komisji Wyników Tcrenowego Ko bieżącym kolejarze radomszczańscy
br, wykonano plan kontraktacji mItetu Współzawodnictwa Pracy w włożą w swoją pracę tak wiele wyo~dziale częslochow&kim - stAcja ko siłku, ahy tytuł stacii~przodownika za
w 135 vroc, Zaznaczyć należ", leJowa
Radom~~o ~trzymała zaszc?=y-. trzymać dla swoje~g' miasta,
że województwo 1ódzkie na odcinku kontraktacji i skupu trzo
dy przodu.ie w skali ogólnokrajowej. W Wylliku wspólzawodl1ictwa wykonano również plan
oszczędnościowy w spółdzielczoGminna Spółdzielnia Samopomoc I nych, które rozpoczną się już w najści na ~ miesląee przed term)- Chłopska w Maluszynie rozwija się bliższych ,liliach. na tercllie gminy
Ilem, uspl'a"'nl'ollo ob.cołllgę
co:az, poważniej; Mięsiąc leII.lU spóJ- Maluszyn po raz pierws1<y zawarCzy
...,
>T
r!.z'lfllllia. ma1uMzyn~ka urudlOllnła wiG' traldor Ut' us.
sklepach,
zwiększono obrót sną rzcinię. Obecnie ",aś orńanizo'''aK'Ierown ił(lem
'
O'sro dk a M. aszyno50
przypadający na jednego pra- ny jest tutaj Spółdzielczy Ośrodek wego jest ob. Józef Dusza ze wsi Mocowuika, pouraWI'ono
"'tal] Ha,111', Maszynowy, które orrlanizac
. . . '·nic 7.Will ~ty, Ukończył on specjalny kurs dla
~,,..
tarll',".r sldepów,
z·wer'bO\\-a11.o zally
będzie
"1
. k' z tniMą
. d
bSpółdzielnią.
d
O
kiero ....rlli-ków O:rodków Maszv. now"eh,
7 tys. nowych członków, pół- L' aszyny. Ja le posla ać ę zie środ~ie1czoścL .
dek Maszynow~ c?:~ś('iowo po~llOdzą z wvnikiem dobrym, Nale:i:y spodzieZ
. .,
.
.'
z dawnych maJątkow obszarniczych. wOl.c ,ię, że również I obecna jego
.Ja wymkl I OSll!,gluęcla w III częścio'lyo zaś z nowego zakupu. W/ prlł('a w O~rodku I\Iaszynowym pur·
ky;artale ub. roku nagrody WY-I czasie zbliżających się robót wiosen- niesie dobre wyniki.
mosh' 1,300.000 zł. natomiast
za W}'Iliki. w skupie' zboża pra• •••
•
•
46 punktów skupu zostall nagrodzeni na ogólną su.
"
'
D1ę 1.088.460 zł.
'I"
•
•
'
".., .
\X :r.WląZ~U. ze zWlększaJąc~m Sle \ w~ ~odJ('ła l~,·hw;J.łę,
mówiącą o wy.
..Z .dot:vchcza:sowych ob~en'R- coraz bardZIeJ zapotr1:ebowa.mem na mIanie gruntow nalezących do obecne
ej I Jak i materiałów sprawo- surowce konieczne przy akcji remon g,o wykopu. Wymi::o.na ta pozwoliła na
zdawczych wynika. że wspó!za- ll?wo- btid~wlanej. Zarząd Miejski czy znaczne powiększenie dotychczasowe
""odnich;;;'o na odcinku ,;półdzieJ 'I fiI_ł s~arallla, zlnlerzające ,do powię- go obszaru i dzięki temu w roku bieczości Wiejskie]' rozwiJ' asie 1)0- k.zema ,terenu wykopu pl~sku przy żącym Miejskie Przedsiębiorstwo Bu.'
. ' . cora,; WIek-I
-.
ul. 1 .MaJa, Starama te ukonezone zo- do l
'I'·"
B· i
.
mVR'1'
stały pomys'l "m
'1 .
N
t
wane. Ja ( )'owmez I
eton arma
'lUle.• l obejmUje
.
.•
.,.
nr
wym oem.
a os a- Miejska, będą posiadały dostateczfią
szą l o~c, pruco\YU11{Ow, sWlad- tnim zebraniu Miejska Rada Narodo- ilość surowca.

Staej k lejowa Radomsko
przodownikiem

Ośrodek Maszvnowy powstaie w Maluszynie

Hl

n

1

1

cow~lic:v

Zarząd

Miejski IWIPksza wykop plasku

T

»Gzarci Zleb« - wyświetla kino »Wolność«
Film ten jest jednym z nielicLnych po wojnie, pełnomctrażowych filmów polskich, Twórcy
"Czarciego Żlobu" oparli treść
filmu na głośnej aferze arystokra
tów polskich, którzy'pragnęli Wf
wieźć z kraju bezcenne skarby
kultury narodowej.' Wokół tej
afery gromadzą się ludzie repl'e
zentująf.lY ginący świat, resztkami sił próbujący przeszkodzić bu
dowie lepszego jutra.
Zorganizowana na wielką skalę wyprawa przemytnicza, udaremniona dzięki czujności naszych władz, d.zięki wysiłkowi
żołnierzy Wojsk Ochrony Pogra
nicza, 1 ich ścisłej współprac,' Z~
Strażą
CzechoFłowacką
- oto
treść filmu.
Bohaterami filmu są iołnie1'zc

.wy ~bóż siew!1Yc~ d,? PZGS-ów I Braku matltriafu siewnego pro' w środki ochrony ro ~lill. (Na mar
gnllnny~h społdzlellll t~wają nie :1ucC'Jlt z całą pewnośchJ nie od gillesie podam\' tu jedną z przy
przerwame od 15 stycznIa br.
czuje
czyn zwiębza iącego się zagro'
Uchwała Komitetu Ekonomicz
Nawozy sztuczne. Zaopatrze- ! żel1ia naszych te"enó\v llprawnego stwierdza. ŻE' w roku ub. nic' wsi w na\vozy sztuczne _I nyc,tJ ; otói, ja~ podają .,P~obl~
nie zabezpieczQno
należycie t 'd
' ,.,' k' "h _',
my w Europle katastrotalme
zwrotu plonów wysokQ\varto:cio ~ ~e no z, nalWlę szyc o"lag.- zmniejsza ~ie ilość ptactwa śpie
'I: 'ego materiału nasiOn i sa<ize.· męc na<:zej ludo\Vel gospodarkI. wa jqccgu -- głównych tepicieli
makóW kwalifikowanych, w"lm- W)..:t;!r('zy ze-ta 'ić tlastępujq-I szkodliwych owadów, Przyczyną
lek czego pewne ilości te~o rna- ce e~~iry: ~ame t.ylko wiosenne I Sq musowe po!ow'mia na ptaki
teria!u zostały zużyte na kOll- dostflW) nawozow sztucz.nych ", przelotne, urządzane na mieJ·
SU1l1cję, co 3!}owojowało zmniej z\Vi\!k~lOlle 20 ·tani! w pOrówna scach ich wypoc;,ynku, w pół
szenie ilości materiału siewlle- nlu do roku ubiegłego o 142 tys. nocnych Włoszech, zczególnie
~o. Z tej przyczyny Hoścj po- lon, podczas, gdy całoroczne zu LOilibardii. Tnki stan rzeczy w
siadanego zboża kwalifikOWane życle nawozów sztucznych w r, pe!lli m;asadnia żwiększenie dlba
go mogą nie pokryć eałości za- 1938 wynosiło \V Polsce 95 tys. łosci o rozpowszechnianie szb,lc;l:
potrzebowania wsi l1a nasiona tOIl. Ogóln!l pula naWozów. ldó- nych srodków tępienia owaÓ'ów
sIewne. Aź~by iednak nie uo.puś ra pclmięia bę,dzie w tegorocl- - ,'zkodników prlI, lasóvi j sadć d'o uiyda na zasiew zboża 11~ akc!ę i"wna, wynoHi 800 z dow). Do"tawv środków ochroniepełno ;varto ~cioweg{), gminne /:1/'1',) ty,'. lon. Już ila ;31 ~tycz- ny roslin ,lo PZGS-ów tnvają,
spółdZielnie przystępuj a do orga nia br. dostawy do rna u 3zynów nieprzerwan'~. Wiclki
naci k
nizowf'lIIia wymian T ~boża siew spółdzielczych. ląc:mic z ~:em.anen poloiony ie~t nd propagowanie
flf'?;o pomjpdzy poszctególnymi tnmi p07,o:-talymi I.. ~eLOIIU je,ien zwalczania .:zkocJników i racjogo, pod'J)'..;t \\'<l m i. cO llmo%!i ~-ia negn. tnnowilv 6S proc. tej i10- nalne ~ykorlystal'lic posiadanych
nal-eźyt" vykorzv taOlc .n(J<hq- ćci, ~id)C1DieI.'ZCI1C:t\\'O nit'termi i \\·elq7. rrNJac~'ch zapasów środ
Y.. ell ~)rzez t} ch go..:podarz~, któ ni)'\ ego jak I'~)ku ul'iegłego roz, kow ocllron~,
l'zy \V latach ubiegłych nabyli pi :j\\'adZLniil IW\\'OZÓ\\' malere do I Zaopatrzeni.- techniczne. J tnie
do sie Vu materiał k\vałifikowa minim.um. ~wiadczy. o tym .tem- jące na terenie kraju 3.000 Spół
ny.
po O(]bywa łących SiC obecme os d . I' l O' d '
,
tatnieh załadunków:'
Zle czyc 1 sro kow MaszynoZWiększone zostały rówmez
Srodki ochrony roslłn. Uchwa wych (z c~tefema tysiącami f:ilii
dostawy nasion strączkowych, la Komitetu Ekonomicznego po gromadzkich) oraz około 100 no
jadalnych i pastewnych, motyl- świeca SI> cjalną uwagę sprawie wozorganizowanych, przeznaczo
kowYclJ oraz warz.YW i kwiat1w do. tatec'lneQ:o zaonafrze.nh: ws.i l>vch,/o ob'tfuQi soółdzielni ~

I

CENNIK OGŁOSZEN
W DZIENNU<U "GLOS RADOMSZCZA8SKI"
Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń. wymiarowych przyjęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i zą tekstem. - 6 łamów po 45 mm,
'
Wi~lkość ogłoszeń

od l do 100 mm
od 101 do 200 mm
od 201 do 300 mm
powyżej 300 mm

Za tekstem
70 zł
110 zł

160 zł
200 zł

Zaopatrzenie wsi w obliczu ak~j; siewnej
l

WOP i górale tatrzańscy.
a
ekranie widzimy postać Gazdo·
nia - górala, odbywającego służ
bę wojskową w szeregach WOP.
Jest to nowy człowiek, wychowa
ny już przez Polskę Ludową,
przez odrodzone Wojsko Polskie.
Odsuwa się on zdecydowanie od
grzechów przeszłości, (był niegdyś przemytnikiem), przezwycię
ża je, a dawne winy zmazuje
swym bohaterstwem, którym przy
czynia się do zlikwidowania ban
dy i uratowania bezcennych skal'
bów kultury narodowej. W sposób szczery i naturalny przewi~
ja się na ekranie motyw przy jaź
ni polsko - czechosłowackiej, łą
czącej dwa bratnie narody, oży
wione tą samą postępową ideą i
walczące ze wspólnym wrogiem.

o-

dłUkcy,inych,
Państwowych
środków Maszynowych, zaopa-

trzone są w tysiące traktorów
i maszyn rolniczych, zapewniających znacznie ZWiększony
w
porównaniu do roku ubiegłego
uclział w akcji siewnej sprzętu
zmechanjzowanego. Jak info,rmu je Centrala Rolnif,:za Spół
dzielni "Samopomoc Chłopska"
- od stycznia b.r. nieprzerwanie trwa przygotowanie odpo·
wiednich zapasów mater'iałów
pędnych i smarów w składach
naftowych Powiatowych Związ
ków Gminnych Spółdzielni i Cen
trali Band'lowej Przemyslu Naf
towego. Poważne zapasy tych
mater.iałó\v, z
uwzględnieniem
ich różnorod.'ności iakościO\vej
i asortymentowei, zna iduia się
tÓWJ1iocź \V ośrodkach masiyno~
wych.
Dostawy maszyn i narzędzi
rolniczych do gminnych spółdzicl
ni l PZGS-ów wzmogły się' w
koncu roku ub. i w dalszym cią
gu nie zmniejszają swego natężenia. PokrYCie potrzeb wiosen

Nekrologi

Drobne

70 zł
110 zł
160 zł
200 zł

30
-

zł
zł

zł

zł

Każdy rok Polski Ludo\'\iej
przynosi naszemu rolnictwu nowe sukcesy. Wieś polska wkracza w tegorocznq akcję \vioscnno'siewną zaopatrzona bez porównania lepiej niż w roku ub.:
ogólna wartość dostaw dla wsi
artykułów przemysłowych i spo
żywczych wynosi w I kwartale
br. o 18 miliar::!'ów złotych wię
cej, niż \V odpOWiednim okresie
r. 1949.
Aby pomoc gospodarcza pal'isiwa w akcji tak ważnej dla
naszego rolnictwa, jak tego rocz
na wiosenna akcja siewna nic
trafiła w najmniejszej nawet czę
ści w niepowołane - kułackie 1
kombinatorskie ręce, aby był za
pewniony spraWiedliwy podział
nawozów sztucznych, ziarna
siewne~o, środków ochrony 1'0~lin, aby została należycie ZOl'
ganizowana wymiana zboża i
innych nasion siewnych - aktywną działalność winny rozwinąć Komitety Członkowskie,
rE
prezentujące

spółdzielni,

rzesze

członkó\\

chłopów mało

oraz

średniorolnych.

Kiedy wysiłek Pańshva uspra"v-niajqcego zaopatrzeni~ wsi
spotka się z .czynną współprac~,
as chłop~l{!ch, WlOsenna akcje
SIewna 19bO roku niewątpliwie
nych na plug.i, 'brony, walce, stanie s~ę tym, czym być powin
kultywatory, siewniki, obsypniki n~ - pIerwszym wielkim kro
~~e_Inik!i, Ud, jest zagwarantow~ lnem na drodze do rea.Jizacii Pla
-l nu 6-IeŁnie.2:o.

n:

SZEROKIE HORYZONTY

•

ZE

si~ !Oezon aportów
uwah PoWrł za trw'Ój .,folwark do Zbliża
ll!tnkh.
Jut r;a
chodowy". Senator ów o mało nie
:!Ostał pobity
przeJ.) s<."nathrów z klika tygodni zaroją .ię nasze boiska i przez kilka ładnych mieslęry
BBWR.
rozbrzmiewać bt:dą gwarem młodzieiy, która 7. roku na rok d7.ie:kl
WCZES~E BURZE
opiece
na:::zego pali~v;a podno~l
W dniu 'l'l'ezo1'&j~zym - dono~ł sw, tężyznę fizycloa ku po7.yłko-v:i
dzienniki - nad Pol$kll przeciągały s vojemu i naszego calego Jpołecze11
licwe burze gra40we - połączonc
stwa.
7. silnymi grr.lllotami.

lHASTO

GRt1tLIKóW
• 'asilenle gruźliry - ł!po'wodoW'3na bezrobociem i ogólną nędzą wU"a
eta. w Pabianicach w zastn.szający
sposób. W ciągu ostatnich tnt'Clt
miesięcy zarejestrowano w pabianickiej Kasie Chorych 1400 nO'wych wy
padków gruźlicy otwartej. pabianic
ki oddział Towarzystwa Przeeiwgru
źliczego złożył w wj sprawie me:no
randum w Zarządzie Miej....,kim bijąc na alarm.
Magistrat z brak1]
funduszów na akcję pne<'iwg-ruilicz~ przeznaczył t::lko J 000
z.~otych
(w rolm 1929 _. 300 zł.).

nOSN 1. SZEREGI
A W ANTURY W SIh"i ACIE
BEZROBOTNYCH
Na wczorajszym posiedzeniu SeM
. W C;Ij,g'U ostatniego tygodnia stmtu doszło do niezwykłych awantur. ClIo pracę w Łodzi 2.630 robotników.
Iianowicie je<.ien. z senator~:w .Iewi· Ogólna l:cz.ha zarejestrowanych bez
cowych wyrazIł SU} o sanacJI, y; ta rC)hotn,~h dosięgł\a. już 55 tysięcy.
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lei. 150-36).
Codziennie o godz. 19,15 "Niemey"
Leona Kruczkowskiego z Karolem
Adwento\vlczem w roli prof. Sonnen
brucha.
Kas.a czymta od godz. 10 do 13
i od 16.
PAŃSTWOWY TEATR
im. STEFANA URACZA
(ul, Jaracza 27)
Dziś, o godz. 19,15 sztuka LeonA
Kruczkowskiego pt. "Odwety" w dru
giej wersji.

TEATR NOWY
teL 181.3()

(Daszyńskiego 3ł,
Dziś

teatr

ni~zynny.

\ TEATR KOMEDII !1UZYCZNEJ
1
"LU'rNIA"
(uJ. Piotrkowska 2(3)
Wtorek, dnia 7. 8. o pdz, 19,1'
,,'Królowa

przedmieścia",

•

\'łych

godz. 16, 18, 20
(Narutowieu. 20)
"Ziemia woła"
godz. 16, 18,30, 21

BAŁTYK

BAJKA (Franciszkańsh SI)
"Dubrowski"
•
godz. 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiei'O 2) - ,,Program aktualnośd krajowych i .zagranicznych Nr 10" - gC)(}z. 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL (Legionów 2) dla młodziety
"Dusze czarnyt'h".
godz. 16, 18, 20
:MUZA (Pabiamcka 178) "Niebe.zpi.
czeństwo śmierci"

godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 1t1)
"Torpedowiec Nieugięty",
godz. 17, 19, 21

7&)

godz. 18, 20
ROBOTNIK (Kilińs.1dego 187)
"Pustelnia Panneń ka" - I !eria
godz. 18,20
ROMA - (Rzgowska.S4) -

c; ęi:,oa! l et~'cznych.
s:ę od l listo-

czerwca uroczyste obchody
Kultury Fizycznej w

aż do końca stycznia 1951 ro.dl: u 'portowieni~ nas~ych w'~i
l ?Uas\ec:zek bE:~ą miały mewątpli
WIe bardlO donlo ,łe znaczeme.

I pada

!m

Swięta

całej Pols~.

Piłkarze

OTWORZĄ

SIĘ PRZED NAMI
SZEROKIE; HORYZONTY

Tak się przedstawia kalendarzyk
imprez 1 akcji masowych, mających
S"'1ĘTO KULTURY FIZYCZNEJ przede wgzystkim na celu jak najOprócz wyżej wymienionych im- większe usportowienie naszej wsi j
]ll'ez l akcji masowych do zanotowa prowincji, które tak daleko pozosta
nia mamy je3zcze gimna~tykę, któ- ty w tyle za dużymi miastami. Pra
rą kontynuować będziemy przez ca ClljąC tylko w ten spos6b, ale pracu
Iy rok, dalej w dniach od 15 maja j;;c T. zapałem l ofiarnie możemy w
do J5 wrze".nk. trójbój lekkoatletycz końcu odrobić te zaległości 1 dla
l1~, w dnIach
od 1 czerwca do 1 dal;zego
rozwoju naszego sportu

Zimowy Raid

przygotowują

li,

do lezonu
MOSKWA

11.

Tatrzański

411
I

Wespół 1e ZwIązkiem :iVllodzieży
Polskiej zorganizowany zo taniE' w
:ym roku mŁodzie:i:o'\'..'Y spływ kaja
kowv. Spływ odbędzie się w lipcu l
przybycie dQ punldu r.borhego odbęd7.ie się według l\~lalonego corocz
pel.ll\'
l1le terminu li ZMP.

I

za j mując w konkurenrwidualnej l 'le6połowej pierw

5uk ce~,

lji 'nu
",zt> miejsca. \\"'l'Zysc:y rajdowcy woj-

Gl\US'sE I POWI.\.TOWE
WYSCIGI KOLARSKm
Pi~kny sport kÓlarski, cierpiący
jut od dłuższego cza.'\u na słabiutki
dopływ nowych rezerw. w tym roku ma lf7.an e poprawienia swej sytu
acjI prz~ gminne i powiato'l'.'e wy
ścigi. Wyścigi te, kt.6re :t pewno~cią
odkryj~ nie jeden kolarski talent or
ganizowane b~~ w dniach od l d.o
:30 września I od 1 do 15 pa t..dz1em i
h .

skowi
ccm.

sta r to,~a1i

Turniej

kół

sportowych

Kolo "Technozbytu"
żeńskiej

na ,,Jawach", 250

"Ylllld Un lów siatkówki
\\' pierwszym dniu raidu, vr flobot~ ,
na. bardzo lódzldch kół sportowych:

odbyła. ~ię jar.da okręina
c!e:żkieJ
tra-le ' dhlgośct

ok. 80 km.

'Startowało 90 7.awC)dnik6w. Ja7dp, ukończyło 79. w tym 61 z:awodników

PMT

Koło

90 -

mę'ldeJ:

Centrala Tekstyl-

na :!:O (15:8, 16:1').

bn punk::ló,,,, karnych.

I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . loC.»

zakończony I

zwycięża w
i męskie;

Gimnazjum Gumowe -PZM Wytl'{.
Nr 61 2:0 (15:1,15:9),
W niedziel~ odbyła .I~ próba Hl'bSpołem Kolo 87 Wojew. l.ódzkie
kości na dystansie 8 km. Zakopane 2:\ (15:8, 11:15, 15:11).
Jano:urk:ów - Cyrl•..
Technozbyt
NauczydeI. 2:1
\V wyniku punktacji t/l oble tonJ:llr&ncje pien'l'sz. miejsce zespołp"l'e (15:11. 13:15, 15:6).
Wyniki finałów .latk6wki teóskJej:
vr. raldzie 'ZII.jflła Oficerska Su:olll ~
MARSZE JESIE 'NE
Wojew. Łódzkie - Społem' Kolo 87
mochodowll, tdobywa.ja,c zimową naMarsze je.sienne. które maj!! u grodę Talr, ufundowaną przez Zw. Ra 2:0 (15:9. 15:9).
nas jut sw,,' tradycję odbe:dl, się vr dę KuHury Plzyczn"j l Sportu przy
Wyt11kl rozgrywek w kona:
tym roku w mies!;t,cu paf.dziemiku. CRZZ, J[ miejsce za ',ął ZwiązkowIec
PZPW Nr 36 - Społem Koła 88
Skra (\\'ars7awal. trzecie - zespól H:'>6 (10:14).
G!IlNlIi"E I POW1~TO'WB
PZPB Ruda-Pi1mowlec 13:\1 (3:3).
MON.
ZAWODY ZAPASNJCZE
Solidarność Centrala Tekstylna
Indywidualni!! rald wygral Kuśmie·
I PODNOSZF.~IE CIĘZA ROW
rf'1: (l.espół Wp) przed \Vrodawskim 14 :15 (3:11).
P~1T Keło 90 I Gimn. FZPW
Ta ga}ą~ s!>Ortu m.ocno u nu do (Stal KalowicE') i ł-farkowskim fZwląz
tej pory l,·anle.dbana, 'POwinna na ~owiec Skra \Vars7awa). Zwyci~ca 25:20 (15 :14).
Społem
Koło
88 - PZPB Ruda
wsi,
wzbudzić
du:l:e
uinte-otrzymal nagrod ufundowaną przez
I resowanie..
TI"I:Y
etapy. m,u,,- PZM. Ponadto ~'s'Zyscy uczestn1cv rai 43'\8 (19:4).
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radzieccy

(Obał. wł.) MOlkieweki.
dl użynT piłkarskie prowadzl\ IntensT
wne prz:ygotowanla do 2:blii.ająe~go
5141 .e'tonu. PlłkaI'1!e mlltn:a ZSRR Dynamo, pod kierunk.lem znflDego tre
nel1l Jakuuyna, odbYWllj" Itałą
V':r7.eśnia masow'ł naukę pły'\ranla wyczynow~go otwor7.Yć prawdziwie prawI: xlmo"'-1\ we włuJlej haU .por-o
i wreszcIe w o~taflu l t.'·godn!u ~z{'rol'le horyzonty.
toweJ W M()!5k~1e. Z"pól TOIJIedo ....,
zdoby,.,C'. pucharu ZSRR, w-rJechal
na obóz kondycy)nT na. polu1ni.
Związku Radzieckiego. Skład druży
ny będzie .." tym roku odmłodZonT
wywołał ogromne zainteresowanie w Zakopanem mięki pO'Z)'.kaniu kilku młodych utalentowanych %8wodn1kÓ'Vr J Innych
ZAKOPANE (ob~l. wł.) W dniach
du otr%ymall pamiątkowę plakIety. dru:Łyn %wlątkowych.
~ bm.. odbył się w ZakopaTIem I Zimo Rald ''fYWołał wielkie zainteresowa·
Również pUkane COKA 1 Sputllka
wy Raid Tatrl!lllsk.l zorganizowany nie publiczno:\ci, kt6ra licznie groma udają dę w najblitftym czasie na kil
przez se Cję motorową KS Związko- a7.i!a sh~ na ciekawszych odcinkach! kutygodniowe obolly kondycyjna na
wiec (Zakopane). \V raidzie udział trasy.
południe Z1'RR.
\\'ZiE:li m. In. najlepsi raidow cy Polski.
Zymi rókI , Markowski, Kupczyk i In. Po
raz piennzy starto, "dli w raidzie Z8,,' od n iC)'
wojskowi, którzy oaniel,li I

I

"Le'''kolllYRJna siowtra"
godz. 18, 20
REKORD \Rzgowska 2) ,.,r::b!opiee
z przedl'llie~da" dla. młodz . godz.
16, "Cyrk" - godz. 18, 20
Sl'YLO\rY (Kilińskiego 123)
.,Ostatni etap" - godz. 18. 2C1.g0
śWIT (Bałucki Rynek 2)
"Sumienie"
godz. 18, 20 .
TĘCZ ~ (Piotrkowrlka 108)
500 eem"
;odJ. 1UO, 18.30, 20.80
TATRY (Sienkiewieu. 40)
. Konfrontacja"
~C)(}~. 16, 18, ZO
WISŁA. (Daazyń&klero 1)
"Pustelnia Parmeóśka" - II serll\
prl,;. 17, 19, 21
WŁÓK:-HARZ (Pr6chnika HI)
"A wantura na. wsi"
godz:. 16,30, 18.80, 20.30
WOLNOść (Napi6rko'Ws.Jtie-g-o 18)
"Pustelnia Parmeńska" II seria.
~odz. 16, 18, 20
ZACHĘTA (Zgie.rska 26)
"Czarci ZJeb"
godz. 18, 20

imprc71

przewiduje

które

łożenia MI~dzT'Mrodówki KOrlluni~,.

ADRIA - dla mlod7.iezy (St.alina 1)
,.Skarb"

Mlstrzoslwa Polskl kobiet:
Wczoraj w Toruniu odbyło się uroC%y'St.e zakończenie drugich powolennych kobiecych MistrzoJltw PolskI.
Mistrzynią na rok 1950 z:ostała pono",-n1e dr Hermanowa RÓża (AZS U>dt 6;~ pkt. (oz 1), drugi~ miejsce
7.aJęła Obermiillerowa (Toruń) 4~2 pkt.
Dalne miejsca w kolejności obsadziły: 3. Górska (Gdańsk) " pkt., 4) CwikleI (Bydgoszcz) " pkt., 5) Leokajtii
(Olsztyn) 3lh pkt.. 6) Szcz~sna (Czę
stochowa) 2 pkt., '1) Osikowicz (Kra:kÓW) l ~ pkt., 8) Boni (Kraków) O pkt.
Nale~y szczerze pogratulować
Hej nowej mistrzyni zasłużonego suk
cesu.
W niedziele: rozegrano II l III runde: tUT]'1jeju Kół Sportowych. Przes
sito eliminacji 3 rund przeszło 24 nachistów, którzy walczyć be:dą w nie·
dzielę. dnIa 12 bm., o godz. g w IV
i V rundzie o wejście do 5-.osobowej
puli finałowej. Walczyć oni be:dą ~v
slemem "katdy oz ka7.dym~ o ZaS7Cf.yt
ny tytuł mistrza Kół Sportowych.

n,-

cZlll'j" 1915 "W rytmie tancCf.nym"
SZTAFETY l\U,ODllE1.0WE
20,00 D7.IE~JK Wn:CZOR~l.
, ltatetom . Tnlodlie~ow:vm, zdoby20,40 Muzyka. 21,00 KOI!('ert . pnfo
Teatr nieC2n~y s powodu ,wyjazdu nicxny. 21,40 ,,'''f5z~hnica nnd'owa." 'vającym sobie corat wle:kslIl popu00 "'arszawy ze sz.tuką "M6j syn". Wykł-id 2'; c~'klu: "Chero'3 stOs,o"lV larność, poświęcono w tym roku mle
na". 21,55 D. e. Koocertu 1I;{lnfonicz siąc lipiec. Przybycie Ilztafet do pun
TEATR "OSA"
nero,
22,30 Audycja. literacka, ktu centralnego odbt;dzie się w dniu
'
(Traugutta 1 teL 272-70)
22.50 (L) Muz_ kil
23,00 OSTA'1'- 22 lipca.
NIE WIADOMOśCr, 23.10 Program
O godz. 19,80 ,.Roman. I wt>d... na jutro.. 23,15 :Muzyka tBnec:ma.
1\lt.ODZIElOWY SPŁYW
mlu" % T, Wesołowskim.
24,00 Zakończenie audyt'ji i Rymn.
KAJAKOWY

PRZEDWIOśNIE (ŻeromskieA'o
"Konstanty Zasłonow"

(z9).

BIEGI NARODOWE

PAŃSTWOWY TEATR. :tYJ)OW~II
(Łódt, Juana 2)

,

oclłożoneJ.

pkt. (1

mIstrz. Polski:
Bydgoszcz: do finału zakwalifikowali się: 1. Szapiel 7 1 '2 pkt., 2. Gawlikow~kl 7 pkt., 3. Panasewicz
(AZS
Łódź) 6 1 ~ pkt.,
Dzielił miejsce
7Gniotem). Drugi repre7entant Łodzi
Piechota (1JKS \'\1ókniarz) zajął 9-10
miejsce z Kowalskim, zdobvwaJ1\C
4 '; pkt.
.
Warszawa: W turnieju lHO'-"adzl:
l) Czarnota 8 pkt. (z 9), 2) Pytlako,,'·
ski 7 pkt. (z 8), 3) Grynfeld 6 1h pk.t.

'

l:'AN8T\'\'OWY

TEATR POWSZECHNY
(ul. Obrońców Stalingradu 21.

21~

Półfinały

Biegi Narodowe odbędą ~it: w
tym roku w trzech etapach. Pienvl I gzy etap odb~zie FJe. w dniach od'

' l kwietnia do 15 maJa, drugi ~tap
\V dniach od 15 maja do 1 czerwca i
PROGRAU XA WTOREK
lrze"i etap od 1 do' J5 czerwca.
DNIA 7 MA RC A
.
11.55 (L) Sygnał - ChFila muzy
G;\1.rN. 'E I POWIATOWE
ki. 12,04. DZIENNIK
POf,UD~.
TUn:-.mJE PIŁKI RĘCZNEJ
12,25 PRZERWA. 13,20 (Ł) Sygnał
Drugą masową imprczą be:dą
za
13,25 Prog'l'am dnia. 13,30. Iuzyka
rozrrwkowa.. 14,00 "Z życia W ę '.'ody piłki ręcznej. Impreza ta, b~
gier". 14,16 (L) Komunikaty. 14.20 dzie mi?Ja ~czeg6lnie ważne znadla Ludowych z.e"połó·....
(Ł) ~IuT.yka populal"rul.. 14.55 Audy. czenie
(ja prK d!~ chorych. 15,10 Audycja Sportowych. Turniej piłki ręcznej
sie: w dw6ch etapach:
dla s?,;kół po!>oludniowych. 15,30 Au- odbędzie
dycja dla b,,-!etl:c dzjed~cych. 1:>.;;0 pierwszy od 1 do 30 maja drugi od
Pogadanka sportowa.. 16.00 DZIE:>:- l do J5 czerwca.
~IK POPOŁUDN. 16,20 (1,) Wrę<'ze
Gl'UN~E I POWIATOWE
nie Ordl'ru "Sztandar Pracy" I KJs.ZA WODY PLYWACy(m
sy ob. H. Gucl:ag:r,(l\"fl'j. 16,30 (Ł ', Re
portaż z jnbileu';1:u Karola AdwenSporto!'.Jn na' który ,.,. tym roku bę
towiez.a W' Państw. Teatrzl' Po\vszcch dzlem'V miel! szczególnie J;wróconą
nylU w l..odzi. 16.40 (ł, \ Cliwila 1ll:J uwagę. ze wz.il~du na jego walory
zyki. 16,50 (Ł) Skn)T,l:a ra('jonah rorowotne - będl:ie !port pl)'wac7.a.tor6w. li ,00 Kon<:(fI't NZ'l')"wko ;: kI. Sport pły,,-acki uprawiany do
Audycja
.s l O'lVIU)'111 u zye:&lla tej por}" głównIe w m!as ach Vi tym
17,45
,.służby Pol~e". 18,00 "Z kraju i roku ~tanle spopularyzowan...
na
18 ~wiata" .
18.111 J . S, &eh. 1S/Q w~l dzjęl i gminnym i powiatowym
"WS",/;~hnica Radiowa" k U!~ I
r-awodom pływacklm organizowaWykład :s cyklu: "R07.vrÓj 5pC)leezeń nym "'IV. okrf!sie od 1 lipca do HI ,ier
sv,va ludzkiego". ] 9.00 "Roer..nica l:a.. p'lla 1 od 1~ do M si~rpnla.
.

PAŃSTWOWY

00 I

'"

pk!., 6. Sp6jnia

I

wać

Prezyd~nt Qzechos1t>wuji
To~18."~ j\faMaTJ'!{
obchodził uroczyście 80-lecie sWoidl urod:6n.

szachowy

m runda mlttn. c!rut'ytlT kt A prq
ula hM niespodzianek. W1lliki .ą Ila
6t~puJące: AZS Wl6knlan-Zg1el'2
2:,1, Związkowiec - Ogniwo 4:2, l.KS
Wł6kniarz Spójnia 4:0 (2 partie od
ło7.C)ne w lepszej pozycji dla Włók
niarza).
Tabela ro:r:g'rywek: 1. LKS Włók
nian: 13 pkt. (2 zaległe), 2. Włókniau
Zgierx l \ l~ pkt., 3. AZS 10:, pkl.
4, Związkovńec 9 pkt., 5. Ogniwo 411:

Aby kulturą !LwC'w ą l..a.intere.-;o- 1
nie t~-lko .młodziej" ale równie;;
iak na.iszer~ze ma. y ~wia1a prac)
Głó-""ny Komitet K ltltury Fizycnej
ustalił już kalendarzyk imprez i a"
cji ma~owych na zbliżaJącyię .'czon, organizO\vanych z~dnie T wy
tycznymi 6 - letnie10 Planu dalsze
go rozwoju naszej kultury fizyczneJ.
Rozplanowahie imprez i akcji ma
sowYC;h w roku 1950 pt'?ed~t3wia
si~ następująco:

M'LECIE )IASSAR KA

~

Kącik

redaguJ,,: K. Wróblewlld
i S. Fura

otwierajq S1ę W tym roku przed naszym wychowaniem
fizycznym - przedszkolem sportu wyczynowego

Co pisało proso łódzko 7 marco 1930 r.
PABIANICE -

SPORTłJ

siatkówce

Finały llłedTlelD~

Centr. Tekstylna-PMT

2ł:I!: kosz

męski.

Technozbyt -

z:arsłld

Miejski 2:1.

(15:5, 12:15, 15:1) &latka łeMk&.
Technozbyt-Społ~

87 2!1 (t!!I},

6:15, 15:9) siatka mll'ka,

Cenlr. Tekstylna Społem ..
2Q:14 kosz męskl..
Woj. l.ó·dzkl$ - Nauc:zyd.l 2:0
(15:13, 15:9) siatka ml;tka.
~.

KLASYFIKACJA DltmYN

Siatka męska:
1 miejllce Technozbyl
2 miejsce Społem 87.
Siatka żeńska:
1 miejsce Technozbyt.
2 miejsce Zarząd Miejski.
l miejsce

Kosz męski:
Społem 88.

2 miejsce Centr. Tekstylna.
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.,Purby.... Tak na~ywają Hindus<H'1 z Doaby! - szepnął wzbu' !'Zony Zastra. - Tak ich nauczyli sahibowie!
l
Wszystkich wyrżniemy! - po'\\>t6rzył c7-arnobrody. - Wyrż,
nIemy, bo inaczej przyjdą na naszą ziemię, zabiorą nam pastwiska

i

uprowadzą bydł.o ...

- Kto ci·to pow i edz.iał? - krzyknął
diużej powstrzymać oburzenia. Kto ci

nagle Zas1:ra, nie

mogąc

to powiedział, głupi czlo-

ieku?

-

sle-pn~.la

Idziemy dale'j, la::.tro! odejdą

cicho odI""leld rw>znncarz.
Słnzący oboz~)\ -l wyprzęg i[ wo-Iy i 7.<tpl'owadT.ili do '\\·odopoJu.
Lela i Zastra wyszli z plątanin,.- wozów. Ośmieleni. s7Ji dalej,
Na prawo od n :ch dymiły ogni~ka. Wokół ognia .. iedzieli jac)'ś
ludzie. Pachniało dymem, w wielkich ko lach go owalo s i ę ba·

-

;ranie

Spokojnie. niech

Le.a.

-

mięso.

Lela v..'idziala szczelnie zwin i ęte zawoje z: węzła:ni nad prawym uchem, białe k itle z kontrastowymi, c:z.arnymi obwódkami. Ludzie rozmawiali nieznanym. gardłowym narzeczem.
- To są Bellldżowie - powiedział Zastra. - Beludżowie koczujący. Zna.m ich język.
Zaczął nasłuchiwać.

_

mówił w~'soki cz.łowiek IV pasiastym
kręconą czarną brodą. otoczymy je ze wszystkich

Zamkniemy m iasto -

burnusie z

6tron i ~.iemy wlIzYf>t'-; ch PrLekletych ,.Durbó,,", co znieważają imie Allacha! ...

Z;;pOtn!1·aw.'l.v o n i f'bezpieczeństwię. Za-~\ra podszf'dł do ogniBvł bladv ~ wśc i eklo';c;;.
- Cóż 011 -rob!'!.., zadrzala Lela, lehc nieruchomo w trawie,
- Ten zwariowany rusw ikarz z~bi wszystko! ...
- .. Feringo~: j e" oszukal i was - rzekł Zastra. dysząc ciężko. - .
Chc.ą wasz~mi rękan'li zdobyc Delhi, a potem zduszą nasz naród
i wasze swob.odne plN,.. t"na!
Co on mówi? -głośno zapytał człowiek ''" pasiastym burnusie. - Cóż on takiego mówi?
- ,.Feringowie" zaW!'7e tak robią! - mów] dalej Zastra. f
lJlltlL

:Wojuią cudz~' m: rękami!
\\_tystkic głowy z",!óc'ly si~
SłucbalJo

go

ku niemu.

u \,'ażu'e,

- \V m i e~c : e n ie ma waszych 'wrogów - mó\,,·ił Za.stra. szerokim ge~tem 'wskazując na twierdzę. - Tam mieszkają spo:wjni
ltXizie. Gotowi są oni z wami żyć jak bracia i n ie pragną waszej
ziemi. Nasi Hindusi mówią tylko, :że należy wygnać cudzoziemców
- ,.fer:n~ów". a wtedy k ',dv bE'dzie mógł obrabiać swoje pola,

paść bydło

na swojel ziemi 1 wierzyć w swego aga. "FerlngowIe'ł
W~ oszukują aby por(/żnI6 mi~y sobą nas, rolników, i was, paslerzy. Nie wierzcie cudzoziemcom, synowie pustyni!
Wokół ogniska zapadła cisza. ~a t,,'arzach odbiło sIę zmi.eszar,ie.
- Prawdę on mówi! - odezwał si~ nieśmiało czyjś głos.
Ale wysoki Beludż w pasiastym burnusie, prawdopodohnie dov'ódca oddziału. podb:.egł do ogniska.
- Hindus kłamie! - kf7.yknął. - Jest specjalnie stamtąd na·
słany!

\Vyszcz.erlywszy zęby. \\·"ku7.ał na Delhi.
- .Jest specjalnie nasłany z miasta! - mówił dalej, smieJąc S.ę
hezmyslme. V,,'iem o tym, mówili mi oficerowie .,feringów".
Przeklęte

"puruy" uwzięli S i ę na naszą wiarę! Chcą abyśmy kła
plugawym. dwugłowym i sześciorękfm bogom! Abyśmy
\"ierzyli w boga, siedzącego na bdatku, boga jeżdżacego na latającej myszy, na ryb~e, na orle. W boga, który co rok umiera i co
rok rodzi si ę na nowo. Abyśmy n ie chowali w ziemi ciał naszyc:1
v.Djo.,vnlków a palili na stosie, tak, jak to robią nikczemni H;ndusi. Tfu!".
Sp1unął na ziemię.
- Tak, tak! - rozległy !':i~ glosy. - Gaffar ma rację! GaHar
;~;ic lepiej, niż my jest przecież w przyjaźni z wielkim naczel.nikiem "feringó",". Sam Nikkul-Sein ofiarował mu srebrną szablę.

niali

-

. i ę ich

Tak, tak...
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