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•
agresji Gwałtowny wzrost bezrobocia

MOSKWA. - 12 m:l!ca - wybory do Rady NajlVY'~zej
Cały naród radziecki żyje pod znakiem
zbliżających się
wyboró,y. Ul;ce miast radziecll:ich . przybrały odświętną I'zatę.
Wsz~zie wi{lnieją olbrzymie portrety
Itamlydatów do Rady
Najwyższej ZSRR, czcrwcue sztandary i transparenty.
W wielu
miejsr'ach na olbrzymic-h tablicach wypisane są sł~wa orędzia KC
WKP(ll) do wyborców i tel,si l'adzieclciej ordynacji wyborczej.

Barwne plakaty ilustrują rozmach budownictwa socjali3ryczncgo. ,.Glosująe na blok komunistów I be7,partyjnydl - gł<lSlljcmy
U szcze..~ciem naszych dzieci" widnieje ńa jednym z piE:knych plakatów artyslycznych. prz~dsti:l\",:a
jących grupę roześmianej
dzi:1twy.
Inne plakaty obrazują triumf bratnle,l przyjaźni ZSRR i krajów dt'mo
kracji ludowej i pr7cwagę sił dcmo-

-

i delllokracji

ciemnymi silami wstecznictwa i

ZSRR.

Tow. Teooora Wiśnlewska z PZPW Nr 6, ubrana odświt:tnle,. ze zn~cz.
kiem Ligi Kobiet przy bluzce - pełniła Wartę Pokoju w dnIU Sw~ęt.
Kobiet

Kremla powiewają na wietrze t jąc i wydobyWając ponad plan setki
czerwone sztamlary i wielkie tysięcy ton węgla i stali.
transparenty,
gł()Szące
potęgę
W pierwszych szeregach współzakraju radzieckiego.
wodniczacvch krocza również wieloNa placach sto1Jc y wznosz<;ne są tysięczl1~ rzesze robotników prlemy '
estrady, na których w dniu wyborów ~lu lekkiego, produkujących ponad
towary powszechnego użytku,
odbGcl" się wyst<:py zespołuwarty' rJan
I tak m, m, robotnicy wielkiego kernstycznych.
kracjJ i socjalizmu na.d siłami podZe ws:tystkich krańców Związku bindtu obml'ia im, D7ierżvliskiego VI
produkują dziennie 14
żcgaczy wojennych. Udane karyka- Radzil~Lklego napływają meldunki o 5ymferopolu
tury polityczne ilustrują mach ina- niezwyklym rOZDlachu współzawod ty~ięcy par obuwia ponad plan,
cje wyborcze w kra,iach kap:tali- nic twa socjalistycznego, podjc:tego ku
Tvslące brygad robotniczych
zastycznych, a przede wszyst.kim osła czci wyhorów. Załogi robotnicze mel- ciąrr\ w przecldzieJl, wyborów "IN A Rwioną .. wolność" USA.
dują o nowych sukcesach produl,cyj- TV STACF1\NOWSKIE".
Lokale wyborcze mienią się czer- nych i o przedterminowym ,q,konaOstatnie przygotowania do wl'bowienią. ~zt~ndarów i tran5p~r!':ltó\V: r,iu planów kwarlalnych. Imponujące rów 7.Osfalv zakończone. W niedzielę,
Plę,tDle wygląda w odswll~tneJ 5\1l,;,ce~i
]Jrodukcyjne
nohlJą
we 12 marca br. wielomilionowy naród
szacie stolica Związku Radziec- współzawodnictwie przedwyborczym Tadliecld pójdzie do urn wyborczych,
I
kiego - Moskwa. Na ~rzeciwko I radzieccy hutnicy I górnicy, wytapia by oddać swe głosy na kllndydi\tów
stalinowskiego bloku komunistów i
bezpartyjnvch, manifestując w ten
sposób jedność moralno-polilyczną
narodu radzieckiego i gh;bokie przywiązanie i miłość do rządu ra{lzlecldeqo, Partii BolszewickieJ i JÓZEFA
5TALINA.

Owocne wyniki działalności
Komisji Kontroli Społecznej przy MR

W'

krajach

kapi~alistycznych

NOWY JORK (PAP). - Bee:fobo- cent, w strefie francuskiej - o 3'7,5
cie w Stanach Zjednoczonych wciąż proc., w SzwajcariI - o 100 proc,.
wzrasta. Według ostatnich oficjal- we Francji - o 56 proc.. w Kananych danych Ministerstwa Handlu dzie - It 54 proc.. w Holandii - O
USA, w okresie od lutego 1949 r. do
lutego 1950 r. liczba bezrobot.nych 52,6 proc., w Austrii - o 49,5 proc..
w Belgii - o 22 proc. i w Norwewzrosła o 1.468 tysięcy osób.
Systematyczny wzrost bezrobocia gii - o 21 proc.
zanotowano nie tylko w Stanach
Bezrobocie wykazuje także wzrost
Z jednoczonych, lecz także we wszy- w Anglii, Danii, Portugalii, Hiszpast'kich kapitalistyc,znych krajach na
niii innych krajach kapitalistyczcałym świecie.
nych.
Wymowny tego dowód stanowią
Amerykańska
prasa !Związkowa
ogłoszone ostatnio przez Biuro Prapodkreśla, że sprawozdanie nie dasowe ONZ dane, oparte na sprawozdaniu l\~ędzynarodowego Biura je pełnego obrazu stanu bezroboPracy. Ze sprawozdania Międzyna cia w krajach kapitalistycznych, porodowego Biura Pracy wynika, że nieważ zostało zredagowane na
w roku 1949 bezrltbocie wzr()Slo w podstawie statystyk rządOWYCh, kłó
Finlandii o 103,4 proc., w Nlemc~ech
Zachodnich w strefie brytyjskiej i re zmniejszają tendenc,jnle cyfry.
amerykańskiej o przeszło 99 pro- dotyczą~ bezrobocia.

I

I ryjnego. Takich braków było o wie dzielczych prywatni kupcy i speku
!e więcej.
land z ręczniaków wykupu,ią wszel
Komisia Kontroli Społeczne.i po- !dego rodta.iu artykuły deficytowe,
łożyła szczególny nacisk na walltę ze wytwarza,iąc sztuczny popyt na te to
~pekulacią i podziemiem gospodar- wal'v_ KomiSje Kontroli Społecznej,
czym. Przy wspóludziale Delegatury działa.iące przy Dzielnicowych RaKombji Specjalnej w ł~odzi pl'zepro dach Narodow,vch nie nawiązywały
\'ac/zono lotne kontrOle. w pięciu Do dostatecznej w>półpracy z Komisją
mach Towarowych, PDT. PSS i Cen Kol1froJi Społecznej przy MRN, cO
Odpowiedź Rządu Radzieckiego na noty USA, Anglii i, Francji
t1'ali Tekst;vlnęj. W wyniku te.i ak- wpłyn~ł,? na zmniej.szenie ich akcji. zatrzymano kilkuna~tu spekulan tywnOSLl.
W
tow, klórzy wykupywali towary de
Od pa;'cL:iernika ubiegłego roku
ficylowe, przeznaczone c::.la świata nastąpiła koordynac.ia prac Komisji
:MOSK W A (P AP) - Agencja T .\.SS ogl03ila treść odpowied'1:i
Zjednoczone, Anglia i F'rancja odmbo
pracy.
. J
Kontroli Społecznej przy MRN
rządu r:ldzieckiego na noty rządów USA, Wielkiej Brytanii i Francji
wiły
przystąpienia do wspomnianej
Rozpatrując dorobek l'oczny d~j:,l ~oszczególnych Komis,ii przy DRN,
w sprawie Konwencji Dunaj:;kiej:
wyżej Konwencji.
lalności Komisji Kontroli Społecz- Obecnie Komisie te wraz z nowoW związku z wejściem tej Konw<".lł
nej P'z.v l\1P<l"lJ" \V Łodzi, najeży rów powstałym Inspektoratem O clu'ony
Agencja TASS przypomina, że' w najską. z roku 1921, zawartą w Paniei zwrócić uwagę na pewne lIster Rvnku i Komisją Spec.ialną przystą lipcu - sierpniu 1948 roku odbyła ryżu na zasadzie traktatu wersalskie- cji w życie, a także w związku ze
ki w pracy trójek społeoznych, Zb,l,-t piły do generalnej ofensywy prze- się w Belgradzie, zwołana zg'odnie go bez udziaJu Związku Radzieckie- ,wolaniem w listopadzie 1949 roku
."ało jeszcze zwracano w minionym <'iw spe!mlantOln l przeciw wszelkim 7. po;;ta:1Owieniem
Rady Mini5tró'.\' go i whrew intcr~som krajó\l' nar!· .pi envszej sesji, utworzonej zgodnie
z Konwencją, Komi3ji Dunajskie.i.
c'kresie uwagę na niedociągnięcia w próbom dezorganizacji rynku.
Sp~aw Zagranicznych z 12 grudnia uunajski':h.
\\'TC:' wyknzałv v:;ele niedocią~ni',~ r:lopatrzeni'1 placówek handlu llS[l<'
Ma,ią('e wkrótce
nastąpić rozsze- 1!l46 roku, konferencja, 1'11ająca na
Konwencja ta IJrzyznawała Anglii rządy USA, Anglii i Fr;mcji pl"le~laly rządowi radziec,ldemu noty, "If
;:e ~tl'Otl" kierowllicl\v fabryk i rad jl"c7.l1ionep.;0 na peryferiach miasta, n:enie uprawnień Rf1d Narodowych celu opracownnie konwencji o żeglu· i }'rane,ii, które nie s.! krajami nad·
k!;ól'ych oświadcza.ią, ii nie uZlla.i~
;:,lkł~dowvr:h,
S7C7E'c;ńlnie w
a];<;i ':amieszkćJłych przez ludność robo- i wzmocnienie ich funkcji kontrol- cize na Dunaju.
tlunahkhni, cll'cydujący wpływ w orani Konwencji Duna.i3kiej z rok!l
upłynniania zbędn~'ch remaneoV'lv, ,11.icza, Na przedmieściach łódzkich 'ny('h przyczyni się niewątpliwie do
W konferencji wzięli udział przed ganach administracji Dunaju.
194,8, ani jurysdykcji, utworzonej na
A wtęc na przyrdatl w Patlstwo- masowo żerowały elementy speku- usuniecia wymienionych braków 0- stawiciele
Z,yiązku
Radzieckiego
Konwencja z roku ~948 usunęła tę
podstawi~
tej KonwencJi, Komisji
t\'Yl'h 1aklad.lrh l'l'1.cmysłu W"luia i<.icyjne i paskarskie kosztem robo- raz
do
dalszego
usprawnienia l krajów naddunaj~kich oraz prze,i- niesprawiedliwość
l
przywróciła
Dunajskiej i' w dalszym ciągu uwa,·('go NI'. 2 :walez.iono dwa kot!y, tników łódzkich.
wszystlrJch agend Rad Narodowych, stawiciele USA, Anglii i Francji. pełną suwerenność państw naddu- żają konwencję z roku 1921 za ob()ma,iace zastosm... anie w przemy";!\,
Wykorzystując brak dostatecznej a między innymi Komisji Kontroli Na konferencji opracowano konwen-I najskich w dziedzinie admin.istracji
wiązującą również w chwili obecnej.
n1\~nYln oraz 30 nieczynnych kro- ilości sklepów państwowych i sp6ł- Społecznej.
<:ję, która zastąpiła Konwencję Du- Dunaju, co spowodowało, iż Stany
Noty zawierają również, pozbawi()sien tk~ckjch, nie nadających si~ ________________________________________~--~--------------------------------------------------------------___________________________
ne wszelkiego uzasadnienia, oświad
:lo pro{ll1kc,ii tli:anin welnianych. Dzię
czenie, iż Konwencja z l'oku 1948 sta
ki intl'rwenc~i I\.omisji Kontroli SIlI)
nowi rzekomo pogwałcenie tradycji.
łem.::nej zbędne kotły przekazane zo
którymi od przeszło 100 lat kierosłały Centralnemu Zarządowi Prze
wanosię przy regulowaniu między
myslu Mięsnego, a 30 krosien tkacnarodowej żeglugi rzecznej i jest
kich
otrzymał
Centralny Zarząd
niezgodna z postanowieniami traktaPrzl'mysłu .Jedwabniezo - Galante
tów pokojowych z Rumunią, Bułga·
WARSZAWA (PAP). - Dnia 6 mar
dzlnaml, juź przy spOSobności nadej- rią i Węgrami.
ca br, Ambasada Stanów Zjednoczościa pierwszego transportu zawieraDo ljtanowiska rządów USA, An.Związkowey
Rządu
rządów
nych Ameryki i Ambasada BrytYjska
jącego zaledwie kilkaset osób.
glii i Francji przylączyły się 'rzQ,dy
w Warszawie przesłały Minislelslwu
Polityka
zachodnich
władz okupa- Belgii, Włoch i Grecji,
które rówsię
Spraw Zagranicznych analogiczne no- nych przesyła wyrazy szacunku Am- wie przyjmowania repatriowanych z cyjnych wobec problemu połączenia nież Pl'zesłały rządowi radzied:iemu
ty z protestem przeciw rzekomo jed- basadzie Brytyjskiej w Warszawie i Polski Niemców, Ministerstwo dla rodzin niemieckich musiała wywoła': odpowiednie noŁy.
nostronne j akcji Rządu Polskiego, w związku z notą Ambasady z dnia sprostowania faktów stwierdza, co zroz:.!m:ałe niezadowolenie Niemców,
Dnia 1 marca rząd
radziecki prze.
ma następu]'c:
klorzy,
mimo popierane i przez wła,
I
WAR 7:AWA (PAP). - Za- klóry podjął rel?atriację Niemców z 6 marca 1950 r. Nr 8472717150
zaszczyt zakomunikować, co nas tę'Vładze brytyjskie
jednostronnym dze okupacyjne w zachodnich stre- sIał l'Z<!dol1l USA,. An,gJii i FI'ancji
rząd Główny
Zw, Za w, Meta- Folski do strefy brytyjskiej.
·
d
Repatriowani Niemcy należą tylko puje:
aktem uchyliły się w kOlicu 1946 r. f ac I1 propaqan
y ' antypo l 5 k"
'l~J,
ok a- noty z odpowiedzią·
lowców RP. przesłał do Federa~II'
s'e
w
t
adk
'
l'adz'_'
w
części
do
grupy
25,000
osób,
któj
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opon:l
~vo-.Noty l'z<~du
_.,
- I"ckJ·e,"·o
- " st"'·I·e'·d.,~
cji Zw. Zaw. Pracowników PrzeJ
111ysłu MetaJurg:cznego w PaI'yżu Iych przyjazd do strefy brytrjskiej do połączenia rodzin niemieckich 0- kających z deklaracji poczdamskiej, bec wersji o odpowiedzialnośCi władz :ą, że al'g'umenty, zawarte 'w ,notach
w celLl połączenia się z rodzinami zo- piera się na porozumienin zawartym uchwały Sojuszniczej Rady Kontroli polskich za przedłużającY się ,stan :3 pallStW, wysil wali już jchlll·Z."l<.! _peszę następu,;ącej treści:
st,ol uzqodniony w porozumieniu, za- pomiędzy Rządem Polskim a rządem z listopada 1945 r. i z umowy z Rzą- rozhicia rodzin niemit;!ckich. Nieza.- stRwic:cle na l,onfE'J'encji belgrad?"Zarząd Glówny Zw. Zaw. Meta1
lowców w imieniu 300.000 ml'talow- war ym pomiędzy tzw. Wysoką Ko- tymczasowym Niemieckiej Republiki dem Pnl3ldm z dnia 5 stycznia 1946 r. dowolenie to było tak powai.:ne, że kie,j w roku 1048, jednakżll p;7,erlstao.d zllrhodnich \)'iciele pailstw nl\ddllnaj~kkh a rift! ,
('ów potskkh pn.esyla str:.t,jI;:'1.iącyro misja Sojusznicza, powstałą w wyni- Demokratycznej, jako uznaną przez w l:1.kresie przyjmowania I'ellatriowa- nawet uzależnicn,i
roetalow('om Iran('uskim wyraz~' so- ku zlamania przez mocarstwa zarllod Rząd Polski wJadzę niemiecką. W nei z Polski Indności niemieckiej. władz okupacyjI1ych]1olit:" cv zacho- menty tl! ot!r7.lIcili.
Ide
C'7.tcrostrOntH'go
systemu
kontroli
IU\<I PO'IVyżo;zego porozumienia, wla- Tel' 1'ednosironnej decyzji władze bry dnio-niemieccy pip mogli riom~n;lć·
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Iidarnl)~('i,
gorąc!" Jl ozrlr owif'n i l). i
lrie nlJ' "
transporty
mi1cze!lipm stilnowiska zachodnich
nO~' n,) Ll HI ZJeC"leg'o por·
t\'icmczcch i tzw. kanch'!1f>m "-'ze polskl'e
z całego Sl"rr!1, iyczy "'am pf'lnpgo y.'
".
łyj~~de nie zmieniły, pomimo wykah--'hlj
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7" ią7lco\\'vm Zachodnio-Niemlecki€'1 '1iemcó-,.', repatriowanych z Polski d o
'
R l P l 1_'
wlF\rlz okupacyjny'ch.
' c~ ',a l'OIYlll
.7.,
17.
1\we c ,
7w~·ci~stwa.
zama prT!'Z Ząl
o Stil prze(l SO'l15I
J
7. 1'. 19·18,
jednogłośnie prt.yj~t<l
;emieddej Repnhlikl Demo1irałycz- niczą Rada Kontroli l w notach. złoRzqd rol~ki, powodując ~ię w~gJęprzez
państwa
naddimaj~kit,
Niech 7Y,ie Il'liędzynaro{lowa soli- ,R.~pnl;liki Pederalnej".
Nfll\' stwierdzają, że Rząd Pol5ki /lej i dalsza dYSpolycJa tymi ll'anspor ;,onyclt wlad7.0n1 brytyjskim W I\iem d.ami humani ul'yzmu w 'to5\1nkl1 do
llczestnic7.ące w konferencji, 7.;::1%1
d:lrno~':: ldasy 1'0oolniz':lCj!"
p171'1Wal ro7.1ll0W)' z alianckim 1I17<;d lami. po przekazaniu ich władzom e7ecn przez szef" Polsktej Misji ,,\ oj- rozdzielonych
jf
.,.
rodzin niemieckich,
na jest całko" ide 7. IJO"t:mO\\ ienikiem
w
Warszawie,
wydającym
:'-Jiemieckiej Republiki Demokratycz- skowej w 13C1linie, duil\, 3 wrześnIa okazy,yał gotowość
uregulowania
niami traktatć,w pokojowych 1.1'0WARSZ.\WA (PAP). - Serl:rE'tarz
pr;'f'pustk i do stref zachodnich (t7W. nel, nie nalezy do władz polskich.
1946 T., dnia 21 mar('3 lą41 r., dnia problemu polączenia rodzin. Dl<1te.(l:o
ku 19{7 '.i Z lł4}Cwnia zarówno '~ol.
r,enęraln~: Mi<;dzynarodowego Zrz~
permit ofticer), mające na ce!u zaOko!iczno~;ć ta wykazuje całltOwl- 8 maja t 941 r. ora:>: w nocie Minister- też R~,~d Polski p'·zyjął inicjatywę
ność żeglugi na Dunaju, jak i :'lU.szenia Zw. Zaw. Przemv"łu Wlo- W'HC;(! umowv w sprawie rep"tl ia'li
\\er~nnQść pań"tw naddunaj"kkh.
kiennlc7.€'go i Odz:"ioweg'b te)\\'. Akk 25,000 t\'ieJllców z Polski. PiC1W~7.-J ta benasadr.ość protestu, zawartego .twa do Amhasaav 'l dnia 30 września wlad7. Niemieckiej Rcpubliki Demow nocie Ambasady i zarzutów co do, 19-16 r., że zar7ąd7.pute wstrzymujące Irratycznej, l,tóra oka.zała sie rówl'Ol1a<lto przy\\I'aca ona pOlr~zech
~:mder Bur"ki przesłal do Federacji
tl(;lI~lJOlt Niemców, przyhyłv z Pol·
nie uznaną 7.asat!~, że prawo "P_
Wl0kniarzy Franclbk:ch \V Paryżu ,ki wli;dze brytyjskie zatrzymały na )'7ekOlllO jednostronuego, charakteru rellatriacj<: jf>st dowolne i hezpod- nie SZC7.el'a w intencjach i obliczona
depeszę następując?i trcści:
~ qnnicy
st~wne.
na praktyczne l'ozwiązanie )11'oolegulowania żeglugi na rzekach
między~trefowf'j
w c1r>iu akcji Rządu Polskiego.
..'V imieniu Międz.yual'otlowe '1 m<l1'W br. i, ~:ieruj<1C się humanllarDziwllym 'wydaje się Ministerstwu,
ł-,linislelslwo je~t zdziwione próbą mu, \V odróżnieniu od 9 0cz ynuń inmięd7ynarod'1wycb
naldy wyKO Zr7c~zenia Zw. Za\\'. PI'I.f"my- nymi mot) wami ze wzalędu na <Jeblo że Amhasada [lowołuje się w nocie Od Ambasady I1zasadnienia, niehumani- nych, którzy sprawy tej używa.ią jaląc7.uie do pańsL l' nadbr7.einych
sIn Włól(ienu>zego i Odzieżowc rcpdtricV';anej luclno'ci nicm:pckiej, wzglE;dy humanitarne, gdy w rzeczy- iLunych zllrządz€'l'J w stosunku do ko. instrumentu propagandy politycz,
i realizowane jc~t za wspólną kit
go l}rzesylam strajJ;:uhcym wlók za,1owiadają, że żadne trilnsporty nie stoki polilyl,a zachodnich władz oku l\iemców - którzy, c1zi(~:d porozu- Tle].
I zgoda.
niarzom w Lilie wyrazy solidar- hf'dą Wpus?czane do strefy bry l} j- pacyjnych powodowala i powoduje mieniu RZ<lÓll Polskie90 z runlem
U\Yzg-Jędniając fakt, że podstawą
r
,"
•
__
noscl i życzenia zwycil:stwa w ckiej 'l wvjatkiel11 gruPY 2.'i,OOO wy- kont,'utlowanie stanu rozbicia rodzin 'ymc7,lsoV'/ym Niemie('kiej Republiki akcji H/.ądu Polskiego bylo Jlorozu,
"
?dp,oWJ~,dzl
J'7.ąd~m. Bcl~lI,
kh walce".
bri1nv,h os6b. Nota bryt js"a pod- niemiecki!'h, l'ozdLielouych w następ Demohalycznej, maJą mo~ność po- mil'nie z rzadem [\,mezasowym Nie. Włoch I GlecJl rząd radzleckl st\\'lel'
1,~c7.enia się ze swoimi rodzinami mieckiej Hepublik'j Demok~atycznej cl~a, il Belgia, \Vloch~ i, Gr?cja, zgod
~) f'~la ponadto, że do wydan.ia tych slwie wojny.
Biorą/" 110d U\\'dgę.
że Amhasada twierdzeniem opartvll1 na nieznanych w sprawie połączenia rozdzielonych I!le z u':~walą Rady MII11St~oW S~l'<1W
zilr7:Włz?ll zmusza wlanze bryl\'J,lde
ck c!i Cll1 ośC: , że z Polski ma przyhyć usiłuje dać ocenę wydarzeń, 7v.-i ą za- 'vIinistnsl\\ li danych, 7.e z Polski ma rodzin niemieckich, Ministerstwo nie Zagl'<:U1cznych z 12 gl'udma 1:146 1:0dój stH'fy brytyjskiej około 180.000 nych z po:ialowania godnym in('yden że przybyć do strefy brylvjsldei nie- ma potl'Zeby wnikania w treść ja- ku, me, zostaly ~.uprosz~l1e. ~Q udzIa'
Za\\ iadamiam~', że w dniu ] l mar ;-.Jil"mców.
tpm z dnia :l marca br. - za którv prawdopodobna liczba okolo 160,000 ki~ld;olwiek innl'ch. zawartvch h~:l lu w "onfel'enc.11 dunaJRkle.l, wobec
ca br. o godz. 18 w lokalu Ośrodka
r,clziałtl J1z:]c1u . Polskiego l;ldadów, ClC~'? l'Z11 d J'acJ::iec;ki nie u\Y~lża za
'N odpowiedzi na powyższe not" całkowita odpowiedzialność spada na Niemców.
Szkolenia Partyjnego przy ul. Trau ~linislerst\\'o ~praw Zagranicznych wtadze bryll' jskie - z punktu vddze
Trudno również uznać za przeko- na ktul'e powołuje się nota Al11ba- lI:oz!t;ve, wda\;'ac Sl~ w rozpatrywag,-,tta Nr. 1. odbędzie się konsulta- przesl'ilo obu ambasadom noi)' ana- nia humanitaryzmu oraz, że nota zaj nywujące arg\!menly Amba:,ady w sady.
Jole 0~W17.cJczen rządow tl'ze<:ll \\'3p0111
c,ia z kole,inego tema1U dla grupy lorriczJlei treki. TeLt noty do Am- muje się miedzy inn mi całym prze- świptle fa~du, że władze brytyjskie
d P 1,1' nie Z!l'\'urł z żarlna, nianych l rajów, wymiel'zonych prze"
'
, z, 'WyKona.
ł
o ~(j ul110wy w tej ~pl'8wie dwko
z l'oku
}'wnl,i:szt"łccniowej Dzielnicy
Gór- ba~ddv Blyiyjskiej posiada następ~l bl<?CJlPm
a k"
·CJI, 7v:wzancJ
p~ d'W):
a k'
CJe u tnl~d"
lUama nap ł vwu inna.zą wlanza
' . ' Konwel'nj'i
",~.'..
" ]948
: .. l. pr·c
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niem pr~e? :' ladze hry l\-Jskle Jcl'l 70- ;,.lPm~(n~,. przybywalącyC? d? strefy
-,.
c1\~·k.o
lUl'YSdykcll Komls1I DunaJnej Frawc.1,
jHce hrzmienie:
!Dokon("">nle n:l ~~r. 2\
sklej
,,\.linisterst '1'0 Sptaw Zaaranicz· bowiązun mledzvnarodowvch ~' spra brytYJskieJ dla nołac:f.ema sle z roOśrodelt Szkolenia. Partyjnego.

W ' .... alce o terminowe wykonanie
planc)'", produkcyjnych i oszczędno:5ciowvch, w walce o zabezpiec7.en:e
r,':nk 11 wewnętrznego przed atal-arai
\Hoga kla owego, VI wa;ce ze speku
lac'ą znaczne za_ługi polożył czynnik społeczny, \\",'!'tępu, C\' pod
,tac'ą Komisji Kontroli SpQJl"cme,i
prlY l\flp,lskip,i Radzie l'ar~c1owe.i w
Łorhi.
_
.
Łódzk'l Komi".\a Kontroli Spolecz
n::-i moie się po.'zczycić niepośledni
mi oi'i~l~nioci;]mi w p .... acach s"v~'(".1
7a rok 194<).
W o;{re3ie tym tr6jld
I.onfrohi.e przeol'o\\adzih' 160 lustrJ
di w lódzkich zak,adach przem~'sio
1\'.I·ch, insl.vtucjach i ul'zcdach paiJ~t\\'ow·:rh. W placowkach
hand;u
Llspołecznione::;o
oraz pr,\'watnego
.Tak wypi!(a ze s;Jnnvozdai'J KOlTI1Sji
lustrację w
zakladG.ch przemy,k;-
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Związek Radziecki przodujący kra· dobrobytu

Nr

,~;.

lbllilłowy

lDsty'tut Podtrzymywania Cen w USA za.jm\l~e się systematycznYm .dsu1)e!I\iem produldów spożywczych.
O(Z gruzet).

Przemówienie przedwyborcze wicepremiera Rzqdu ZSRR marszałka Bułganina

narodu do wyborów do najwyższego łów p'erwszej potrzeby stale wzra- dzem narodu chińskiego Mao Tseorganu władzy państwowej.
sta';a
tungiem na czele.
W państwie naszym nie ma pry_
Obóz demokracji i pokoju wzmac"'TraZ ze wzrostem potęgi Związ~atnej własności środków produlrcji, ku Radzieckiego powiedział dalej nia się i krzepnie. Pod. sztailldarem
ule nla wyzySiku, człowieka przez czło Bułganin wzrastają
także
i socjalizmu kroczy 11'()nOO 800 mil1owiek~: G~spO(larkll w naszylU kraju wzmacninją się sUy demokracji i so· nów osób trzecia czeiić btdnDŚci
rOZWIJa SIlę planowo w Interesie lu- cjalizmu na całym świecie.
kuli ziemskiej.
•
dzi pracy. W Związku Radzieckim
Za przykładem naszego narodu
Temu miłującemu pokój oborowi
!lie ma. i .nie .mo:i<e b;vc. kryzysów poszły narody Pols!d, Czechosłowa- krajów demokratycznych ze Związ
l. bezrobocIa.
] to własnle zapewnia. cji, Węgier, RumunIi, Bułgarii, Al· kiem Radzieekim na czele przeciwmeprzerwaoy wzrost dobrobytu ma- banii, Mongolii i Korei. Do szeregów
•.
,.
.".
,
'wstąpił stawIa SIę oboz lmptmabstow l 1I!Od....
socjalizmu
terialneglo naszego narodu. Społe budowniczych
czeństwo kapitalistyczne składa. sit wielki naród chiń~ki kierowany przez żegaez/ wojennych, kwremu przewoli: wrogich klas i partii politycznych. Komunistyczną Partię Chin z wo-\ dzi kapitał amerykański i angielsftd.
W odróżnieniu od ustroju kapitali.
stycznego nasze S(po-łeczeństwo jest
kroczy na czele obozu
jednolite, ponieważ składa się z tobotników, chłopów i inteligencji mao dobrob.,t i pokój
jących jednakowe interesy, sta~owia
cych zjednoczoną rodzinę i kierowa: . W życiu międzynal'odowym istnie- nie chełpić się surkl:csami, by nie SpD
nych przez jedną WSlzechzwiązkową ją, dwa kierunIki. Z jednej strony czywać na laurach, by posuwać się
Partię
Komunist.ycz.ną
(bolszewIi. uczciwa, otwal'ta walka o współp'ra- wciąż naprzód, rozwijając szel'oko
ków). która koltSekwentnie i odważ- cę międzynarodową, walka o pokój bolszewicką krytykę,' wykrywając
nie broni interesó',f ludzi pracy.
na całym świecie. To jest nasza c.dważnie niedociągn;jęcia w pracy
Nasza radziecko. ojczyzna jest dla droga. droga Zwjąxku Radzieckiego i likwidując je jak najbardziej stauczciwych ludzi pracy i1l!nvcll Irra- i krajów demokracji lUliowej (oklas. nowcz,o.
Do obecnych wyborów do Rady
jów ..przy'kładem ~raw~ziwej dem~ ki), Inna linia w polityce mifdzynakracJl luqu, t'o-Z~:Vltu SI~ p~odukcy]. lodowej, to linia obozu imlleriali- Najwyi!Jzej ZSRR Partia naszą. idzie
MOSKWA (PAP) - W sali ko- nych oraz szczęsinvego H~la.
",tycz,nego, Przedslawiclielnmi tego w bloku i ścisłym sojuszu z bezpar·
lumnQwej Domu Związ<ków Zawodl>- , Towa'r zysze! Od ostatnlch wyho- , drugll>f.('c ob.!lzu są llrzede wszystkim tyjnymi.
wych odbyło się zebranie wyborców row u~YlWły.4 lan:o Wybo~'~' te od- ,.mperialiści amerykańscy, którzy dą '\ W swym apelu przedwyborczym
lU()~kieW' '1degn
okręgu miejSkiego. byo/ al~ w .U1e~~gmJ. cz.asJe po zl!-- zą otw~\~cie do ustanowienia swego J{omite': Centralny naszej Partii wzy
na któ1'YlU wygłosił przemówienie k?uczemu ""JełkieJ wOJ.n y w obro,me pa~owama na całym świecie. By wa wszystkich wyborców do głoso
wicepremier rządu ZSRR mar- 0Jczy2my. Opra~wany, z01lt.~ł ,!,'o~v· ~Sll),g~ąĆ ~eon zb~Qdnjczy ~el montu· wania na kandydató,,, tego bloku
szałek :Suł·gaurn.
czas. plan nowej. powoJennej plęClo-- Ją on~ ną]rozmaltsze blokI agresyw- komuilIstów i bezpartyjnych. Partia
Mówca oświadczył m. in.:
latkJi.,
.
!le. '" swym dążeniu do opanowania liczy na to, że wszyscy wyborcy speł
Za k'l!' d' db d
.
-b
d
Gdy naTod nasz., p.J:zystą.plł do Wy- Imlyf~h krajów imperialiści amery- nia "'wój obowiązek oby wa tel$ki
R ' ~ '.a :11 o, iS~~lęDf:Y ory tO konania powojennej pięciolatki, '1'0- kaliSCY postępują tak jak p05tępoa i ;Vyl;;lOl'i} jednomyślnie do Rady
k.a~y "baJv.~z~~eJ J" k' l a wszbys - warzysz StaUn wyraził nad~jeJ~, że wali ~wego czasu władcy Niemiec N"ljwyżs~ej ZSRR kandydatów wy
;lC l (}
e I, rf\zlec' ~1, wy. o~y ludzie radzil..'Ccy z Komunistyczną hHlp.'·owskich. Nic w tym nie ma no- su'nięt"ch przez Partię Komunistycz'
El .lią wIe u,!ł\ sw ę ~Irł'
ore ,'V1t~Ją Part.ią na czele nie- btldą żałowali sił wego, Wie;ny, że przywódcy Niemiec na wr~z z bezpartyjnymi
d
0fU _nowymI wspanIa ym} oSlągmę- \ ; 'pr~cy, żeby nie t~lko wyk6l1.ać ~ową hitlerowskich usiłowali pójść po tej -Nie:h nadchodzące wybory wzmoc- MkiOSkWd& (PAil~)' Przz·ee Jn:,ensnPset~na,
maml.
pIęCIOlatkę
lecz zehy wykonac ja d d
. d
d '1'
"
'd"
..'
. , ro em onos lSIIDY,
v
a
T lk
Z vi kI R d' 'k ' ' .
. '
- . ro z~ I . oprow Zl I 8WO] naro mą Jc~zcze bardZle] sIłę naazeJ Ol" redaktor wydawanego w języku :co• y o w v ą~!l a ~ec Im .1 ~ra z n~~\vyzką,.
I SWÓJ kraJ d,o katastrofy.
Amery- czyzny oraz skupią naród radzieeki sy'skim rzez ambasad br t 'sk
~ach dem.okracJ~ ludowe] mozhwy ZI~Clły SIlę słowa Towarzysza kańscy i brytyjscy mężowie stanu jeszcze ściślej wol<ół naszej Partii w J Mosk:ie pisma BrJans:i ,YJSo~
Jest tego rodzajU stosunek całego Stabna.
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ga ęZI gospo ar i
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ekiej d!z;iałalności te;i ambasady. 0rzekroczyła poz.·om
rZ4llld
..
Jen. o pakCIe pokOJU 1 mnych. Impe~
.
p -- wOJenny
rialiści amerykańscy j brytyjscy pod
J'd we wrześniu ubiegłego roku ora:1\ osiągnął bez mała poziom prze- żegają do nowej wojny, mając naosiągndęto • przedwojenny poziom pro wid~iany na ostat.ni J'Ok pięciolatki dzieję uratowania. się w ten sposób
dukcji przemysłowej na wszarach, powojennej. Uzbroje-nie technicz,ue przed wiszącym nad ich gosp~darką
kt6re ucierpiały wskutek okupacji nal>zego rolnictwa stale wzrasta. W kryzysem i zachowania swych zyssady Stanów Zjednoczonych, która
hitlerowskiej.
Poważne
sukcesy ubiegłym roku rolnictwo ot.rzymało ków t1odatkowych. Mają oni nadzie.
(Dokończenie ze str. l-eJ)
bez żadnej legitymacji intel'wenioosilgnięte zostały w dziedz.i nie roz. od 3 do 4 razy wię-cej traktorów, sa. ję w ten sppsób powstrzymać i zawoju i zastosowania nowej techniki. mochodów i maszyn rolniczych, niż hamo" ać walkę mas ludowych o so· i ze zdziwieniem przyjmuje sugestię wała w spra;wie incydentu na graniW ciągn ubiegłego roku przemysł w roku 1940.
cjalizm, p(lkój i demokrację. Nie ma za.wartą. w nocie Ambasady, jakobY ey ~trefy. ?ry1;yj&kiej, ,znajdującej
nasz przysta_piłdo seryJ'neJ' prodrukjuż jednak teraz siły zdolnej do cof- permit-officer w Warszawie ,:tnógł się, Jak Ml111~l"stwu, w;a.domo. pod
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. na za.sa.wv;
,1--1I dzen! p~zęd!uza.lących stan rozbICIa
tu_ Praca stała się łatwiejsza i bar- złotu_ Przez nową obniżkę cen Rząd l'h!:IIY w· swyc h szeregac h mIony
opal08
'eJ' wydaJ·na.
i Partia podwyższyły znacznie pła.- dzi spG-Śród najle!}szych przedstawi- humanitaryzmu, nlOgła. spowodować rodZIn nIemIeckich.
dZl
oraz za-'
- . ImperialIstom
.
' wyrażoną w zapOWIe
' d zi nou"cj'a naszego ro1nl'ctwn była ce krobotników i urzedników
Cieli ludzkoscJ..
nie u da reakreJę,
Ponadto konieczne jest stwierProd l '
"....
rob i chłopów, polepszyły sytuacJ'ę się tak latwo rzucIć
. narody w ot.- ty, lZ
•. "granic!!. F e deraln'
·-'-l·~·
'W 19ł9 roJm wi'lksza, niż w przed\voej R,e}>=
l'.n
dzić, że trudno oprzeć się prze,.
.
. Jes.
.... prz eto zamk mę
. t a dla masowego
jennym 1940 Toku.
Zbiór wynió;;ł Vi emerytów i stypendystów oraz tnacz c hł'
an nowe).wOJny,
tym b ard"
zneJ, ze
konaniu, iE rozpętaoa dokoła tej
uhiegłyul roku 7 miliardów 600 mi. nie podniosły siłę nabywczą rubla nasz miłujący pokój obóz rozporzą- wjazdu jakichkolwiek Niemców z wy
sprawy przez czynniki brytyjskie
liQl'Ió,\' pudów (okolo 122 milionów i jego kurs w porównaMu z kursem dza obecnie wszystkimi, nawet naj- ją.tkiem wypranych 25,000". Minialecja prO;pagandowa nie ma nic
ton). przekroczył pcziom 1940 roku walut zagranicznych.
bardziej nowoeze~nymi środ'kami, by sterstwo nie może z8)JOwiedzianej w
wspólnego z humanitaryzmem,
odeprzeć i zmiażdżyć agresorów nocie akcji zakwalifilrować inaezej,
skoro wysiłki, zmierzające do
(długotrw"ałe . oldas(d) .
niż jako akcję antyhumanitarną·
"przywrócenia.
zerwanych
przez
Jednym ze źródeł naszej siły Mtnistf:rstwo odrzuca protoot złoObniżka cen podniosła niebywale
WQiM i jej skut.ki związków ropowiedział w zakończeniu swego żony przez Amba3:'\.dę
z polec~lia
stopę życiową całego narodu
dzinnyc.h. wykorzystuje się dla
przemówienia Bułganin będzie głównego sekretarza stanu Jego lut)sia.nia niepokoju i zadrażniallia
i nadal ścisłe wyl~onywanie wsknzań lewskiej Mości, jako bezpod,stawny
Mówi sie powszechnie, że nie ocze-, sób, że wraz z obniżkI! een w Zwią·z~ 'l'owarzysza Stalina, by nie przemił-I i oparty na zniekształceniu faktów,
stosultków międzynarodowych.
kiwano talk znacznej obniŻlki cen. hl RadzieClkim pl'l\eprowadzona bę czać trudności i :niedociągnięć, by podobnie jak od.1'zuciło protest Amba
W nQcie do Ambasady Sta,nów
Sta.wia się pow~zechnie pyta,n ie: skąd dzie także obniżka płac, Te podle
.:...
mamy tak wielkie możliwoiici? Py- insynuacje nie s:! niczym innym, jałe
tanie to jest całkiem zrozumiałe, tylko świadomą próbę przekręc.ania
tym bardziej, że upłynęło stosunJ,o- faktów. Nie chodzi iu o nic innego,
WG niewiele czasu od chwili .zaknń· j:tk o usiłowanie ukryc'ia )lOWażnego
cZl\ilia najbardziej olrrutn.ej i naj cięż w~rostu ;realnej wartości płac w
szej w historii nasze-j ojczyzny woj- Zwhp:ku Radzi.eckim.
ny. W wojnie tej zaborcy niemieckoKażda rodZIna l'auziećka odczuwa
faszyst.owscy zadali naszej ojezyź- już obecnie wynl:ki nowej obniżki
nie olbnymiestraty. Kaide inne cen. świadcz~T o tym chociażby z,nacz
państwo doznałoby na naszym miej. ne ożywienie w handlu towarami
Zeby zdać sobie sprawę z głębi t osadach polskich
·oddzi~,I,nyclt '\vej ludności. Ustanie lPod$iał i spo-!
BCIl z,nacznego osłabienia_ Rząd i Par prze.mysłowymi i art;rkułami splOżyw pl'.zem:lan, które ustawa sejm<iwa z wł~dz pallslwowyoh i oddzielnych ry kOJqpeteneyjne, według których
tia. mogły się zdobyć na powzięcie czymi. W pierwszych dniach marca 7 marca rb. o Radach Narodowych władz sa.m~T2ą.d{)wych. Ustawa ;.ml!- .ledne SP'l'8wy pOOlega.ją wojewóclztych ważnych decyzji dlatego, że przecięt.na $przedai dzienna w po-- wprowadza do ustroju władz w na~ si stanowislrll wojewodów i wicewo- tw'U, lpnc - Wojewódzkiej Radzie
~asz ust.rój społeczny i państwowy równaniu z pl'zeciętną d~ienną. Siprze szy:n państw,i~ ,trzeba "przede ~vszy~ jewodów, starostów i wicestaro* N1\rodowej. Odtąd ws'Zystkoie sprawy
daje tak wielkie możliwości. Nasza dażą, miesiąca lut.ego w 60 najwięk- s~ .P6k,aozae stan, ktory illtn181 w stów, bumnistrzów i wiceburmi- podlegać będl\ kompetencji Rady Na
gIOsl'odarka socjalistyczna rozwija szych miastach radzieckich wzrosła teJ dZIedzinie dotychczas.
strzów, Iwójtów li podwójcic}l. Na. ich rodowej i ludność b~.dzie wiedziała
si~ nieustllnnie, wzrasta wydajność nast.ępująeo: mięso o 50 proc., thlsz,. '. Dot:'!ch~zasowy stan Iby~ następu- miejsce zostają w terenie, ja.ko do kogo ma się ~rócić w obchodzą
pracy, obniżają sli~ koszty własne cze AJ 100 proc., konserwy rybn.e o Jący: lStmały w Iu'a.ju z ~cbl~j st~o przedstawiciel~twa jednolitych tere- cych ją, spr;\'wlWh.
produkcji, a w związku z tym wzra- ISO- proc.. konserwy mięsne o 200 1)y ~ady Narcąo~e. - WOJ.ew~zI{le, nowych władz państWOwYch, Rady
0e1l3Cza to po wtóre ro,zszerzenie
sta akumulacja rezerw pafu!twowych. proc., szan\pau o p1'zeszlo 200 proe., PO~latGWe,. MICJskJIC, D~lelnlCowe. Narodowe odpowiedniego sz~ebla. zakresu dzl:ą.łą.nla. Rad Narodowych,
Rezerwy te w IJUlsiZym państwie so. wino i koniakI1 l) 500 proc., lnateria. Gmmne, I !l.S~lał~ z ~rUglej sL-rony (wojewódzkie, powiatowe itd,). Ra- W myśl ustawy Rady Narodowe ''hęcjalistycznym są używane do dal- ły wełl\iane o 150 ll-roc.• olmwie o 200 - urzędy W:0J~w~c~ki~. staro-sh~a, dy te jednoczą w s~ble funkcje usta dą 111e tylko kierowały dziahlnością
szego rozwo-ju gospoda,r ki oraz do proe., pońeznchy () 250 pr"c .• zega,r . za,rządY mlł'.J~i1u.e .1 gmlJllle: {s·tmał woda.""cz~ i funkCJe wy~onaw(l'le. go.spoda:rczą, społeC'l.ną i kulturalną
poprawy sytuacji materialnej całego ki kieszonkowe o 350 ![lIlOC., patefony W!lęc SlPrzeczn~ 1. iUltctą pa~stwa 1~- PodejmUJą _one uCh~ł:v l - przy na ,swoim .terenie, nie tylko kontronarodu.
o przeszło 400 proc., itd.
dowego .~lC'I!zliłł na admllli.Et:raCJę p,amncy swoIch preayd~ow, WY.dda..- lowaly pracę urzędów, przedsięPaństwo nasze, nasz Rząd i nasza
Obecnie gosllodynie nasze, idac do rZ,"dc.wą l sa;m6rządGwą; 15.t!llał po- łow i komisji - same rea,UzuJą, je. biorstw, zakładów i instytucji RaPartia blldą w dalszym ciągu podno- skle,p ów i na bar,:al" mogą przy' tych dZIał stano~ląCY poz~gtałiJsc obalo- ~adr Narodowe, w myś! ~~awy, $ta dy Narodowe Oibejmą, również swosić materialny po-z,ijom życia narodu samych wydatkach co przedtem _ nago u::troJ~ l,a;pitalJj,tYCZI~egO,
Ją SIę więc !aktYCznynll l Jedynymi ją dzlałalnoścłą SiPrawy ochrony poi t() w rozmiarach jeszcze większych. kupować więcej artykułów s.pożywUstawa seJmowa z ~ maI~~ .rb. o gcspodal.'Z3.nu te!enu.
rządku publicmego i przestrzegania
W swych komentarza.ch na temat czych i w lepszym "'atu nIm 1ub też tereno~ch org,anach .lednoh.eJ wla \ Co to oznacza.
praworządności
demokratycznej,
.. ,
' R -'_o k'
k'
d k" . dzy panstwowe) znosi tę dwutoroOznacza to pnede wszystkim
hl'
I
' i
1
obm~~l ~en w ZWI~zku . 8;=lec 1I~. ta le towary. ~
torych nabYCIa wość. Odtll!d nde bę<ble w miastach wprowadzeni ja.snoś· dla młejseo- !i'prawy oc ony w asnosc spo eezpewm plSlUlacy burzuazYJm czymą wstrzymywały SIę . ~ychczas. 'fo
e
Ol
naj i pra.w obywateli, sprlliwy UII1l0C
pozałowa.nia godne usiłowania przed właśnie oznacza wzrost siły nabyw- ................................................................................................... nienia. obronności pań$twa itd. A

ZSRR

walki

Troska o wysokie ceny w

Angielski dziennikarz w Moskw:e

rit

Pr

zrywa z rządem brytyjSKim

.

P

ota

Rządu

becnie dziennik "Prawda" ogłasza
list otwarty zastępcy redaletora piElma "Brytanskij Sojuznik" R. Duglisha, który również zrywa z ambasadą bl·ytyjs.ką i w swoUn liście oświe
tła panującą w niej atmosferę ant yradzieoką.

RP do W. Brytanii
i
USA
I

U"

I

ZjednoCJzonych Ameryki. M'iniste1'"
stwo Spraw Zagranicznych podkreś
la. ponadto, że
"nie znajduje źadnych podstaw.

uzasadniających legitymację władz
amerykańskich do występowllnia
wobec Rządu Polskiego w spra-

wie 110ruszonej w nocie. Podstawy takie nie istniałyby nawet w
tym wypadku. gdyby tr~nspJ()'It
repatriowanych Niemców został
skierowany na teren strefy amerykańskiej w Niemczech, co jed,.
nak, jak wynika z treści noty
Ambasady, nie miało w rzeezywistości miejsca".
Odrzucając protest AnIbasady Amerykańskiej, jako pozbawiony poustawy formalnej i merytorycznej,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
stwierdza, że "o ile władze amei'y,
kańs'kie są zainteresowane w pomyśl
nym prze piegu ak:!ji, winny ~kiero
wać swój ~rotest 1lod adresem tych
władz,
które spowodowały pożałowania godny incydellt w dniu 3 marca br."

Pogłębienie. demokratyzacji
lIIoHleqo ustroju ludoH'eqo
I

l

stawienia

całej

spl'awy

w ten spo- czej naszego rubla (OkolaSlktci)h'

Kraje kapitalistyczne

staczają się w

lań ~~1}t4ar;.(j'l.e

katastrofalnego kr"Z"'5U
podczas gdy nąsza gos!>odarka 50-1
cjalistyczna Wci<lŻ wzrasta i krzep.
k ' k 't l' t
. t
.
nu" coraz
rajegłębiej
apl aIs
yczne skryzysu
aczaJą
się
w otchłań
gospodarczego..
W najbogatszym kraju kapitalistycznym _ w Stanach Zjednocw.
nych _ prollnkcja przemysłowa spa·
dła w ubiegłym roku o 22 procent.'
W roku 1949 przemy amery k a ńslk I
wyprodukował około (; milionów ton
surówki i około 11 miłionów ton staIł nmieJ, nliż w IE'. 1948. iW Anglil ~ak donosi prąsa - wiele przedsiębim'Sitw nie wy~rzystuje Siwych
:JIlotli,!ośeł 'Produkcyjn1cb, • Icz~e
hut)' J walcowni~ 8ł W przededniU
p:rzerwania pracy.
\We Frmcji obiegłego· r~1m ....

sł

:T

J

8Z0M w wielu okręgach wszys1Ikie
p·iece hutnicze.
B 'ob 'e
kra' h k 'L -l ' t
GCl wzrasta,
w 'Jacilość
-alll'calS
ycz
nycheZIstale
bezr'Obo1r
nych i :lIatrudnionych tylko częściowo przekroczyła już w krajach ks..
pitali<stYCz.llyeh 40 milionów osób,
Jeśli do tych 40 milionów bezrobot·
nychd di zatrudJ\lilOnych
. L
d' tylko
t
tczęściowo o amy lCn ro zmy, o o ,rzym amy liczbę około 150 inilionów osób.
150 milionów
ludzi pozbawionych
kawałka chleba, żyje bez żadnej nadziei na,. leJ,lszą przyszłość I Juz sam
ten fakt ujawnia całą zgmliznę ska.
zanego na zagład~ kapitalizmu.
•
••
W kraJach kąntahstyeznyoh płace 6tale si~ Qbnita.~ .. .cen)' artykur

więc

nereg
funkcji
poli- stwoiWej.
które przedtem
naleli·aly
tycznych,

I

l
O lr.uJa
19 p O{u , ,.
•

ważny~h

•••

flrflAnum4lł-'U,,~11ł
'~IQmO
~-6(l,
V71 j ~'łL"~
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::e:n~e~~d:ad ~!!~~!;~b.przejdą re~=~it~n;ęl~~(up~~a N~!~~?WY~b

Oznooza, to po trzecie da.1s,z y i noWy krok w kierun,k'll pogłębienia de
41!
•
mokratyzacji naszego życia. państwo
O~
wago.,. w ,kIerunku wcielania demo, !
t
R d N
d
~e.1ll0~71U~.t:
ł wtrAaos"~.~v,;!~esmzCJoobl·eyrPaułn·.~ma
dY~OlO."
....~rogłOO_' .. ~"G~
sGWama przez ludn06c mIeJscową.
•
Stanowią więc one coś w rodzaju
-- malego parlamentu danej miejscowo.\icl, pmy czym parla.nlentU. gdzie
BUKARESZT (PAP), ..;,- Tll'azał
się nistyczneJ' Partii Niemiec - Maxa Iwyborea
ma bwie.le do powicdzenia.
Uo('
.ftl.
d
tu kolejny 10 (70) numer czasopisma Reimanna,
sekretarza generalnego
..... up. wy oroa ma prawo Co wo,,0 trwały pokój, o demokrację Judo- KomurJstycznej Partii Austrii - F. lać członka Rady z je'go s-tauowislta,
wą" _ organu Biura InformaCYjnego fuernberga, przewodniczącego Zwląz jeśli ten nie wyWllązU!j.e się z olbo<Partii Komunistycznych i Robotni· ku Młodzieży Włoskiej - Enrico Ber wiązków.
czych,
linguera, członka KC Komunistycznej
Rady Narodowe ma.ją obowiązek
W numerze opublikowane są arty- Partii Bułgarii - Dramalijewa oraz utrzymywania stałej więzi ze swoikuły: sekretarza KC PZPR - Roma- innych.
~' wy<bOO'ca.D)l przez wciąganie Ich
na Zambrowskiego, sekretarza KC
Omawiany numer czasopisma za- do WSiPólpmcy w komisjach, przez
.Rumuńskiej Partii Robotniczej - T. wiera równiez bogaty l interesujący, $klac1.anle przed nimi spraWOzdań ze
;Georaesctł. 'Dlzewodniczącego Komu- .materiał informacyJ lUfoJęJ Cbiała-lności itd. Pll'~.zydium

O

RadY Narfrd!lwej działa kolegiabIle.
Radll, Narod()wa ma prawo odwalać
prezydium lub POSzczegól.ł)e osoby,
wchodzące w skład prezydium i dołwnać nowego wybOru. Poza tym
nie jest pczbawiony wymo-wy również i ten fakt, że jeśli dawny wojewoda, starosta, wójt, to byli ludzie
mianowani !przez zwierzchnie wla.dze !państwowe, to obecnie odpowia.d,ający <im w hierarcbii państwowej
przewodnicz~y wojewód2Jkiej, powiatowej, czy gminnej Ba,dy Narodowej:- to ludzie !l0wo.łani I!a te
stanoWlSka z wybc;row } pOWIąZani
ściśle z miejscową, ludnością,.
Oznao:za to wreszcie )likwidację po
zo.stalości po b1Jl'iŻua.'Łyjno - obszarui
czej Polsce w dotychczasowym usIt roju naszych władz państwowych
i sa,mol'",,,,,doiWych. Ustaw"- sc~-ow'"
-...
..
J'U'
..
z 7 marca rb. uczyniliśmy rl Rad Namdowych podstawowy i jednolity
organ demoltratycznej władzy pań-

luaouA'l {'

będ1Jie
- j8Jk powiedział premJier
tow. Cyrankiewicz - dałsze ()IŹywie
nie życia, go<"!podal'czego i kulturaJ-

ne.go, dalszy Wlil'ost aldywnaści politycznej i śwbdomości na,i·zerszych
mns. Ha;'!y Nal'odClwe staną"'"się "formą przycią,gania miliomnvychmas
ludzi praCY do be1lPC'Śreclniego udziału w rzą.dzeniu państwem •
Jerzy Nawrot.
••••• IiłIlr.J . . . . IIII.IIIIll • • • • • • • • •
NIE

ŁASK

-

LECZ

ŁOWICZ

W pcdpisie pod kliszą na pierwszej
stronie wczorajszego "Głosu" - za·
szła pomyłka, Ob. Michalska po·:hodzi ze spółdzielni produkcyjnej Jaclwwice - leżącej w pow. łowickim
- a nie łaskim - iak mylnie W"'/.
drukowano,

'=r

7(1

--------------------------------,---------------------------------------------------------------------
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P ANY AWA TURNIKÓW WOJENNYCH
§kazone

§q

na nieuchronne fiasko

P.'zemówienie tow. Chruszczewa, do wyborców kalininowskiego
budownictwa $OCjalistycznego i ma
przed ~obą wspaniaje Jlcrs.pektyw~
na p,rzyszlo~ć, Inaczej jest w krajach kapitalistycz.nych.
Dzie:i>ią.1:Iki
milionów ludzi pracy skazał ka.pitalizm na głód i nedzę. Wystarczy powiedzieć, że w krajach kapit."\lizmu
jest obecnie p()nad 40 milionów bl'zrobotnych i półbezrobotnych, z cze'go w "·amych Stallach ZjednbeZonyel
a miliQnów. W tych samych Stanach ZjednocMnych eeny d~talic21ne
llttykn}ów żywnościowych przekro'
czyły
IV roku
1948 znacznie paziom 1947 l'oku, To samo dzieje si{
IV Anglii, Prancji i \y innych krnjach
kapitalistycznych. Nic uziwncg{), że
\V tJ'ch \wlrlmkach pr!l.sa burżuazyJna sta!'(\. lIię na WTs>zelkje spQsoby po,
mnie jgzać znaczenie dokouanej u nas
i zniżki, cen - ale prawda o ZSRR
pn:emb diJ w6zy,s,tkicll zaktftków
kuli ziemskieJ.

!
I

Chrll~zczew podkreślił,

cił z siebie wielowiekowy ucisk reak.
cji feUdalnej i obcych grabieżców
imperiallstycznYl'h. '1'0 hiHtoryezne
:zwycięstwo Osiągnął naród chiń..'!iki
dlatego, źe walk(! jego kierowała zahartowan.'1 w bojad\ Komunistyczna
Partia Chin. dlatego, że szlak walki
() wolno';ć. niepodległość i deltltOikra,
cję lud(lwą wytyczyły mu
wielkh
idee I.enina - Stalina.
Podpis.any niedawno w Moskwie
układ o prz~rjaillj, sojuszu i wza.jem·
nej pomocy między ZSRR a ChińSlkr
Re-publlką Ludową otwiera nOWI! erę
roz"oju i umoc-uienia IJrzyjaźni mię'
dzy narodp.mi Związ,ku Radzl~ki~go
i ("hiu i sumowi niezł'li,rnil' waźny
1',kład do o;prawy 'IOlO-ni('niu pokojl
1 dt\łf~O:; r;' r; lOhecni·) kr,qe n~'muJ,racji ludowej
EUI'Oll)' i
;'zji razem 7.e Zw,iązkiem
Ra:lJ:ieddm lL-w okolu 800 milionów
ludności: Poza (ym o p()kój i demo,
krację ludową
walczą
sedd ulilio·
I1ÓW Indxi pracy w krajach kapitalistycznych i ich kolonhlch,
ZSRR JE~T AWANGARDA MAS
PRACUJ~CYCH CAł;EGO śWIATA
AWAI\GARD~ CAŁKI I:'OS'l'J~i
POWEJ LUnZKOśCI W WALCE

że kołcho

zy () niewielkiej powierzchni w obecJo
nych warunkach l"ozwoju mcc11aniza'
cji - !lie mogą wykorzystać całej
przewagi, jaką daje ze~'p<>ło'\Va forma go&podarowanlQ i dlatego pozy·
tywnie ocenić należy n<!ż(!nic wielu
kołchozów obwodu mosikiewsikiego do
ł~{!zenia się, a tym samym do utwo·
rzenia ekonomicznie llotężnych, posiadających odpowiedni obszar koł
('hozów.

'V

rozwój

p()dkreślił t.ały wzrost
przemysłu
radzieckiego
że z końcem 1949 roku

wskazując,
osiągnięto

taki POT,iOll\ p.rlOdukcji, ja·
ki był przewidziany " planie pięcio
letnim dopiero na. rok 1950.
JuZ pod koniec roku 1948. mimo,
źe rany ndane przez vojnt. nie bYły
jeszcze zaleczone - uchylony zO;-tlJł
system kartkowy i przeprow'adzono
pierwszą powojenną obfIJiikę

ludność zy:s.kała
około 86 miliardów

ceR, na

cią!!1l

1,tórei

w

ku

rubli.

r0-

Druga obniżka cen. dokonana w
marcu 1949 roku. pr7.yniosla ludno·
ści około 81 miliardów tubli,
ttOW~
zaś sukcesy
gospodarki pl'zemysl'Qwej i rolnej, WZIl'ost wydajnośCIi pra·
cy i obniżka kosztów własnych prO'
dukcji, pozwoliły n.a zrealizuwanie,
poczyJiaj:}c od l marca br. - trze.

ciej z kolei, najznaczniejsze;

obniżki

11

ł

na

\Xr
lk'
n &ze "j e

s7.c7.eg"óloą

państwo
kapitali,:tycz;, Stalina, który
w przemówieniu przed
ktO
. l b
I
"
.
1946
.
ne,
ore pom03 o y ta, 3tl'as:>;liwe wyum'cziym 'W !J.'ol'U
" .
~a'P'O'WtIe,.
,
•
d ZlIl,
. l lI';
.. l"Z,,\
<> l '
"~';
,"'/"'..
,,~
stl'a,ty w wYluku
'w ojny jak ZWli)zek
l p"'L~.a z ...... v""" szc .. ,,·
1
. 1 ' . n'
z'
Rad;aecki _ stwierdził 1L Sllsłow _ go'nI}
UW:lgę ua pO\lnleSHl" H:l po 10..
mu materialnego naroall l'ltdz·icc'kiccofnęłoby..
:::ię w swoim r07r\Voju g-o.• y_ 1 .S." :u"łow'
pod'-'h~la
l'A pa...... ia
)
.l\.Jv:i,.
k
.L'~
o ltilkadzi4i)siąt lat, ~padtoby do rQli bD!."lewjrlm kOonsekwQoucltie dotrzyI 1 ..
ł .1
.
b'''''
Z'··
w 0111'1 ,
ma a u!llle,l o lt~'"nlCY· nte<SlCnle ",yImtJet'ialist;..czne koła USA i An' !Jt(,mu kal'tkoweg'o, s)"f\tematyczn;v
glii .__ jlowied;\iu! SUi<łow ._ liczyły W7.1'o:,;t pro<!ltkcji wwal'ÓW uźytku
" k"na
' d oma - na to, 1.e' Z,\\lf).'
' . t,1:ZY'
,la
pO\\'bZ<''C llIH.:g'O, WZl'OB t
S.pozyC1I1,
zek R"dziccki nie naciohł J.lowojen- krotna zniżkn (;;>n, ogxonme l'Ozmial'Y
11~'1ll 'trudnOŚCIOm i pot!~la si", ich
budovmktwlJ. mie'1.zka'lliowt.',go 1 kulli. Lecz ;mpelir.litki pJ"zdi('z~'li się tUl'alnt,go _ .. to 1>1'Z jawy ",truinow'i tym razem. lladzicc1ó JStTój :;,oe- "kic.:-;[ tl'o~kliw(lśd o int,eresy matejalistycr.ny, 11 i:tó]"ego pod~taw lezy riull1t, i kultumhlt' ludzi !'ad"ieckieh.

,''o-

w<;półzałożYt';ela

Związku

Robntni-

Ludzie radzieccy

przyszłość
do boju przeciwkc
Tito i jego klice mu'ody Jugosławii,
N adejdzJe czas, gdy 1'ozp'r a wią się
one z kliką Tito. z godną pogardy
bandą zdl'!ljców wła'ónej ,jjczyzny,
Ill1pel'ialiH(·j amcl'yka.ńliCY marzą o
tym, aby ujal"zmi~ miłują c e t';oJnoś<
l1a.t'o.J~- i cały ~wiat one:k"7,.t~l('ić
w
sw:! kolO'llię,
Do tego jNlnak nig{ły /lie dOjdzie
albo" iem ~i ty !Jo.;;j rrtll. "iły sOI~jaJiz·
mu i demokracji sa znacznie większe
od s1l obozu agresji. ;\-lamy w5zelkie
podst.awy ku temu. aby twierdl1ić, że
wszellcQ I\ojenna nwanturll 1'IlIl>erialistów skazana jest na krach

w

PodJJ\oszą się

w,·

horey - SIn) wdzit'rznuść. Pragl1~
1Vas zallewnić. że oddam wszYRtkif
swe siły służbie dla narodu radl.lie('
kiego. walce o triumf idei Lenina Stalina, o triumf komunizmu.

Przemówienie Chruszczewa został<
burzliwymi owacjami.

prz~jęte

S
'usłowa na ze b1'"'0"'", przedwyborezym w

I

ków Pol~kjch, Socjaldl'mokrllcji K ró'
lestwa Polskiego i Litwy, Kom u ni.·
-<tyunej Partii Pol,.!d, czol(}wego bojOll'n.ikR lew\Cf)wego odłamu nii!llIiecki('j
soejaldl'Jnol,racji, za,,!uźo!lE'go
rJziałaatt I)a~tii bolsLewicki('.i, znako!"·.tego nauko"clI i Ilo)JtIlary;atofu
ll1;lrk ~ i7,;lllu
Juliana Mllrchl(",·

na głowt, każdego agreso

Ulą

p
' · .
rzemowlenle

-I

sz 'ch jej synów. wybitnegl) organi?,atQra i przyw6dt'Y polf'kieg-o i mię·
dzynarodow~go
ruchll robot.niczego:

I'()zbij~

ra (oklaski).
To przekonanie opiera się na. doświadczeniu
dwócl1 wojen światAJ
wych, na ogrom'n ej potędze i niezlłlO
chwianym wU'oście sił Zw~'ł~1ru Radzieckiego, na niebywałyn\ wzroście
sił całego obozu socjalizmu i demokracji na całym świecie.
Nif' ma i być nie może obeerue ta,
kiej siły. która mogłaby zahamOW8t
:zwycięski ruch
mHuj~crch wo!nOŚ(
narodów świata ze Zwi:\zkiem Radzieckim \Ul c.zeJe !lO s.zl?ku pokoju
i socjalizmu. po szlaku wS'kazanyo'
przez partię Lenina
Stalin.
(bul'Zliwe okl!1ski)
.J
.
) ..
K on('ząr swe przernllWlelllC P()WIIY
dziat Chruszczew - raz jes:wzc prugn~ wyrazić Wam, towarz~ <;ze

Sarałowie

i niepodległos6 nerooó\\\ o IIlOejal1zr.a
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MV,.
I>en.inowsko .. stalinow*, polttyb
demalBikowania po~egaezy WbjeJł...

_

nycl:t,. (tOron,. wolrno~i i niezaleŻJ1O.

śCli mamA" i wiel~dch n---'. u.-

-tw.vu:vw Radzieckiemu
gorąe8 popa.reie setek milionów lUr'J'i"

pewniła
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również

w kIl'a.iach
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nych.
Na.rod" bowiem nie eh.e" nowej. ltrwawe.{
wojny. Wodzireje" mo...._ . . l'
eaa-s~w ;mpena lmyclmY'Ch, przede
wBzystkhn USA i Anglii otwa.rcie
prowadzą po,JitY'kę rozpętywania nowej wojny świa.towej, licząc na to, iż
w tens.posób zapobiegna,, bMikructwu
systemu kapitaHs,tyc~nego i zdobnA"
""'..
panowanie nad .światem. Joona.kże
siły demokraoJ'i,
siły
zwolenni,k ów
pako,jn znacznie p:l'ze\",rżsrz;a.~f,J,
s-iły
.. J
• -

' ' ' . . l'\.u...

mieszkańców
}losk,,"y
odllOwie!lzialność,

obchodzić będzie klas:!
cały naród polsJd 25
rocznicę śmierri
jednegn 1.. nujłel)"

ców ...:... jest głęboko tn,zekonany
'pokojowa rywalizacja dwóch systemów
zapewnia socjalizmowi
zwycięstwo nad kapitalizmem. Za·
razem ludme radzieccy są przekonani, że jeśli imperialiści rozpęta·
ję nową. WDjnę przeciwko ich miłu·
jącej pokój ojcz,yźnie to naród
radziecki. poparty :przez mjłującte
wolność narody całego śwliata -

ufnościq spogh~dajq
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,g o wzrostu
stałego wzrostll stolłY :i;ydow~j j roz.
tW(lr<'1.ą· Post:J,wlOne przeli Jo;:efa nIkQW trell sukces.ow Jest opanowame
woju kulhlralnego narodu radz.iec~
Ch"usz<:zew podlń'eślił, że stojące . Stalina przed 4 laty ogromne, bOjO-I przez naukę l'adziooką w krótkim
kiego.
'
w d7.iedzinie produkcji rolnej zada-, wc, nie cierpiące zwłi9ki zadania są cza,s ie tajemnicy energii atomowej,
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że

kaw ~nal~źIi sobie imperialiści w o.
sobach prawicowo - socjalistycznych
zdr3ljców klasy robotniczej i w człon
kadi faszystowskiej ,kUki Tito w tej bandzie najmitów angIo-amery
kańslkich szpiegów i llWl."derców,
Widzimy jedu3!k. jak stopniowo
tracą grunt
pod nogami zdrajcy
p1'3wioowo-socj a,tistyezni.
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Związek Radz·iocki s;ta.ł si.. obecnie
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.." naszą mą d ł'OAClą
1 Sł a, nagzą mWJ"'ca lU emu, W".,SZl'nlU, SvvJoul"
~t·
d' .1"': mu "'~""""-lOWl'
glówna.- kierownicza, sił:.!- pos.t"'pu
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MóW
Józefa mas pracuJących {'ałego iiwiata w ich

cen. Na tej trzeciej obniżce ludność
zyska ,,- ciU~u roku ponad 110 m1Ii II 1 dziaŁ Chruszezew -- co l1a~~b

dó,," rubli.

Naród rathiecki -

dza suel KC WKP(b) do wybor-

L Ud · rad·
b u d · k omUDlzm
·
ZlecclI
z
D

uchwałę ",porządzeniu
~~~~kal~:~!~~ni:~:;n:~~O~v~~~ł~~

Chruszczew

w,borczego Moskwy

przy wszechstronnym umacnianiu zek Radziecki i jego dooiwiadezenia (} 'rRWAŁY POl\'óJ IDEMOKRA·
zllaczenia stałej produkcyjnej bryga- oraz bezin.teresownł pom:oe, kraje tE CJ:e LUD(}Wl~,
dy rolnej, gdyż tylk\) prawid.łQwo ZOl: \V krÓtlcl·m okiresie czasu osiąg·p.ęły
WZł'ost sil obo~u soojalizn1u wy.
ganizowan,a brygada rolna daje moż, już pierwsze powaine sukcesy w wołuje wściekłość w obozie imperia·
liwość
naleZytego wykorzystania swym marszu do socjalizmu. ~Ogrom. listycz,nym. W obliczu nail."3stającego
przewagi form pracy zespołowej ne znaczenie dla. sprawy po'kojn li nowego kryz~~l ekooomicznego, imi zastoS{)wania maszyn :WfS (ośrod Europie miało utworzenie Nienuee- perialisei uiliłują popra.wić swoją. syki maszynowo-traktorowe) oraz włas kiei Republiki Demokratycznej.
tuację przez wyścig zbrojeń i przynych ~rGdków produkcji każdego koł,
Iłistoryezne znaczenie ma zwycię· gotoW/lll1ia do nowej wojny świata.
chozu.
stwo narodu chińSkiego, który zrzu' wej, Wiernych lo'k.njów i p<>moc.ni-

We ws:ty"tldch językach świata
SzLakiem wskazanym
brzmi prU'Honywają,cu wiadomość, ill
przez
Partię Lenina w ZSHR chleb żytni staniał o 25,9
Stalina
proc,. ('hleI> p3zenny o :~o proc, i ma
MOSICWA \PAP) - W Sali Ko' slo o 30 pro~" Ż~ od 1 marca 19:;0 r,
Przechodząc do zagadnieil mię(lzy
lumnowej Domu Zwią.zków Zawouo- maŻlla w ZSRH kupJć mie,;,o lllb prze. n:lrodow~'ch Chru,;zczew sl wierd'dł,
VI'YC~ w l\I03.kwi~ odbylo, i;!ę z&'1'~nw.. twory mi~''''ne taniej o 24-35 Pl'(H' . ze w latach !>rzelLw'ojeanych ZSRH
d:r.erue
wybm'cow k~lJnmowskJego Tych faktów nie Jeo;;t w sto nie ukryć tyl jedynym krajem !:!ocja!islycz,nym
O~rę.gu wr b01 'c:>:egoo nll!l.sta Moskwy lJl'zed narodami burżuazja i jej naj' i zna!(lGwa! sj~ ~\ okrążeniu kllpita·
llOS\".rJęcor..e spotkanll1 ~; j;a.nd.vdat",m mid prasowi.
li...t,ycz,nym, po drugiej zaś wojnlie
Rady Najwyż.szej ZSRR - chrusz' l
. śWial(}wej na tchnione wielkim Jlrzykładem ZSRR narody: Polski, CzeMoskwa musi
czewem .
cho.;łowae-ji, 'Yęgier, Rllmunii, Buł·
Cht'uJ>zczew wygłosił oo;;zel'1le pl'ze!
być wzorem
garii i Alhanił Wl)rowadzily li "iebie
mówienie do wybol"~ów, w którym TIlJ.
s,Z('ZCgOl!lą uwagę poświęcił Chru- ustrój lud<l\I'o·demokratyczny i wewstępie
wyl'aził im podzięko\1"aaie.
za zaufanie, jaki", okazali mu, wy- szcze\\ IV ~wym 1lr'7.{!mów ieniu genI" szły na drogę budownictwa I';ocjali,
<n)llrciu o potężny Zwią
suwają.c go w chata ktene ka:nd;lda- ralnemu 1l1al!Ow i rekonstrukcji Mos.- stycznego,
kwy, " uhiegłym t"(;ku Rada Miru.
ta. do Rady Najw'y zszej ZSRR.
Uczynię
wszystko
powiedzia'ł sLfów Z~RR i KC WKP(b) powzięłY
Chruszczew - aby jak najlepiej wr
o
nowego plakonywać zadania
postawione pTZez nu r"knnstrukcjj l\Iosln"y, ze szcze'
KC WKP(b) oraz naszego Wodza
i Nauczycie1a. -- TowM'zysza Stalina
dów zdrowuu publicznego.
- dla dobra. na.rodu radzieckiego.

i

okręgu

reakcJ'i,

-

siły podź('D'aczy wOJ'enn"~h

'"

oświadcza Susłow.

J.

S ytuacja E\twal'za realną. motli\valCli! o trwały pokój, demo'krację
socJ'alizm.
wość o kieł. ~nania imperialis,t "cznych
J
Natchnio,n e .."'I'zez wie1ki nrzy>kład
(I"".'·t>SOl'ÓW i za,pobieżenia wo.inie. :1'(;.
,.
.,~
Związku Radzie~JdeO'o i
IJll'Z"
.ie~ ś1i zaś impe,rialiśd mimo ta spróhll..
J
,I b~
pomocy w<:tąpily trwale na szlak bu- ją l'ozpctae nową wojnę, to będzJC
downieiwa ~;Ą:.iH~.i'l.unu PolsJ;:a, Cze;.. 01111. kat.a strofą eałeQ:o s"stemu ku--

'';

choslowacja, W ęg"l'y, Rumunia, But- pitalizmu, albowiem potężny front
,\!,'aria, Albania, Mong()IStka. Repub1i- pokoJ'u ,j est nlezwy(';e.iony, Jest on
,
ka Ludowa, Na tory demo,l ,racji lu· niezwyciężony, gdyż jed.noclly setki
dowej i ścisłej l'rzy,jaźni ze Związ- milionów czy·nnych bojowruków we
kl'eln RadzJ'ec~";,
4'7~_1~';_
w~zYS~'
k'1'c11 1o'aJ'ac]1 Ś'''l
'''ta, .."'dyz',• na
'h." n" \"".-'·ocz"ł
.• ~
ol
,v,u
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,. "
l'lemo","
."'. nal'Ot
' :l Coh"m~'l'
TIr'
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l
ł
Z'
1
tl.
n y('l:jgaJą c Jego cze e
st"
Ol nJez omny . ~wlq.ze,
SłUSZ1le wnioski z dwóch wojen ilwia- Radziecki, gdyż kieruje n1m mą.IIl·Y
t.ow~·cl1 wntępuje ni! cIJ:ogę demola'~'\i- wódz, inicjator i organizawr ZW;\"tyczllego l'oZWOju naród niemiedd, cięfl.twa komtmizmu tow, Silaliu -ktÓl'Y stworzył Niemi~ką Ropublikę stwierdził wśród burzliwej oW3('dl
Dl'l11ohatyczną.

Susłow.

W wYI'..ri.ku wSżystkich tyc11 pl'Z~
Wskazując na 8ukcesy oSliągnięte
mian sashulaml
Zwiazku
Radzieckie- na. w8zystkieh odcinkach .......
l'11ł"'7;ez na.'
go, na znacznej
części jego granic ród radziecki Susłow podkreślił, 12
•
są obeCnIe pańlItwa przyjaźnie wo- ludzie radzieccy nie zadowalają. sili'
bec lla.<:l usto unkowane, zjednoczone tynl, co już osią~ęli i ze wałczYe
w jednym potqinym obozie ue.mokra- będl~ o realizację nowych, wspania..
tycznym, wl'.lczącym przeciw impe- łych zadail budownictwa komunizmu,
rializmowi,
gro:l,bie nowych wojen sfo!l."1l1Ułowanych
w hisrorym.n.ym
o utrwalenie demokl"acji, o wolność orędziu KC WKP(b) d() wyborców.

I

.Wielki Syn Polski

jednym z przywódców ideologicznyeh
tej paI'tii.
Mareblewski ostro występuje pr2e.
IIIIIIllIuallllllUlIIlIHllllllUllmllllRIHIIIIHlllllllllllilllIIUffilllllllHlłIllIIlIlIlIlIlIlIIlIIlIlIIlIIlIUlIIlIIlI1I1II1111111UlUIIIII ciwko burżuazyj.no-naejonalis,tycznej
ideologii głoszouej przez PPS Z Daszyńskim na czele. Biorac wraz z Różą Luksemburg udział -w Międzyna
rodowym K,ongresie Socjslistyemyn\
:"'c wrze&lliu 1891 roku. Mal'chlew.' Po prz?bycill ?O Zurichu W8!eplt~e w Zurichu w s.ierplw u 1893 roku.
ski zostaje IIres;zł\)wany l oS/tdzo-ny nR tamteJszy UnIwersytet, naWUlzuJC MnrrltlewSlki w swym referacie s,p r3on rok \v Oytadl;\]i Wnr~'/;awg.kiej.
1Jywy kontakt ~ towarzy,azami z ikra~ wozdawczym mówi l) koniec:tnośui
ju i wrnz \li Różą Luk:;emburg. Ado-[- walki polityeznej, o bratersf.w.ic reW walce
rem War/:'k im i Leonem 'ryszką za; wolucyjnego ruchu w Polsce :lo rosyjO marksistow ką
kłada piel'\\'~,ze poL~kie pismo socja.!- skim ruchem, podkreśla,
rewolu•
b
o
demokratycz,n
,,81Jrawl1 Robotru- (;ja IV Pol"ce nie jest. do pomyślenia
partIę ro otOICZą
t~ZIl".
w oderwaniu od rewolucji w Rosji.
W t~ m ezaqie P'}W'ltajt' IV ruehu
.\>:b rcltlews.ki ni~ Uiltaje w walce
W 1896 r, na IV l\oIic;'<dzynaJ:odowym
pl'()lel:ll'i~. c lkim tl'ld 1'C'fo1'misl:yczuy, o kon<ooliclacit,' elementtiw r(>wolucyj.- KOl1gre~ie Socjalistycznym w Londy'
1~llejOtmliótY(:1.ny. !{tVl'y godait w je<1- nlch, dla l!Lwol'z€nia w kl'l1ju mark:si- nie Marchle"ski, jako jeden z dele·
llU ..\l' kl:l!-;y i"oh(~tniC:7.oj i służył lulu" stol....."klo.1 pat'tii "oJ~]jej kla,;y l'o-bot- gabiw SDKP
ostro występuje ~rze·
resulil bud,uazji,
nicz ..;i. I k'i edy >l'ol<,!;al'iaekiemu tl'Zo-- ciwko nacjonalistycznemu wniu~kt)wi
:11 an:hlew .. ki r(l7llIl\i~ niebe!tpie- !luwi organlza ~ ji w kraju, która nie- PPS w sprawie narodowej, Dowiódł
cz('ń:<tll"() IULcjonalil.lllu dIn polilIkiego zroJnnie "'tai na !lOzS'cjuch intŁ'l'naejo w ~Wy1U przemówieniu, że PPS u&irudlU rob()tniclll'~O, kt.Ól'~ pro,,- adz.\ło naliznlU, ol'g'anizutol'Zy (Hll'yskiego łuje pod płaszczykiem pSCludollntriocLo wyrzeczllllia :>:ię za>ład b~l.kolllpro, ~jnzdu PPS u ;;Hnj:} nal·zlwi"; 'n acjona- ty~znego frazesu !)rzeciwst.awić nit
m iso\Y ()j wul!;i kla;;ow4>j. Ilr\)wadz<lnej listyczllo,llll )'źllllzyjną ideo-l oJl:ię. )lar- klasę klasie, lec::: naró!! l1arooowi,
w..;pólni·· i:ó mootlli·kami rosyjskiu' dtlewski " ~llle-:/i)' o U;"illlił'ele ich z par nil. !)('oleturiat '{)ols'ki. lud pol!'i'ki przl'ciw cariłl.i{'mu udllikm.,i,
tH, Z jego injdl!t~' \\y partia ...d!!'nt- po}!Okit>j burżuazji. ob3zarnictwII orU1
Tutl'y. !lu wyjściu r Cytadeli p.o.dej. u:13 sic od nacjolluli'ltycznej i refor- carato-wi, :de narodowi ro.:::yjs:kieml1.
mujl' zdeeyuowan.:! "' ałl,~> 7. reformi~" mil'ilyclin",j grllpy PPF:, ]J1'7.yjmująr.. wśród którego dZiałały potężne s-iły
mem i nacjonalizmem. Odbudowuj(~ 30 lipca 1893 l"oku nazw!,} Socjald~- rC\\iohtcyjne.
organizację Z.&P. [ kiedy M.a.'l."Chlew- m()ln~acH PoiSikiej. a IV sier{łniu tegoź
Prowadząc dalej intensYW'llłl pracę '"
ski, zagrożony pOllownym a.reslZtowa,. rokll Soejaldemokracji Królestwa. Pol partyjną, Ma1'chlewski robi doktorat,
niem Op,l\SZCza w 1893 roku kiraj .- skieg<l. (W 1900 ro1ru. po połączeniu pisząc dzieło . pt. " Fizjokratyzm w
pozostawia juz trzon moony masowej,' z socjaldemokracją. Litwy przyj- dawnej Polsce". Jest to pierwsza.
rew~lucyjllej
partii klasy l"Ob(}tni- muje nazwę Socjaldemokraci i Króle- próba
ujęcia
w marksistowskim
czej, jaką będzie w pl'zys:złości paT' stwa Polskiego i Litwy). Julian :Mar-J oświetleniu
zagadnienia tego w
tia .socjal.«emokratyczna.
'eblewskii był obok Róży Luksemburg Polsce.
te. d. łI),~

JulIan Marchlewskl
e

i wybitny przywódca polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego

c"su 29 proletadat~lylków :r. Waryń naroóówki,. zlVolnlle~ przez EUgel-\
skim na czele. kiedy 19-1etni Mar- sa IV Pary:LU w 1889 roku.
Wraca do kraju zdpcydolvan) WIll'
('h!ev;;;ki. wówczas jesz('!7.(! uczell.
\,·stąpił
w 8zeregi
bohatel'sk1sg') rzyć o nadanie ruchowi robot.niczelnU w Pol"c(' IllarkfO.i"tow!':kiego kie·
"Prole-tariatll" ,
runku. Pracu):!c, jakli farbin.rz " faOd piCIW b Z(;'j eh ,vili oddaje ... i~ ea· bry(:e
Po:-nanskł(,~O \\ Lodzl, tWQrT,y
j,!
dll~zą
ruchowi rc~\ oluc) jnemu ,
K:!'!)" Oporu. .
~ h. iego.
t:<'Z~~l,nie:<'J:V Vt pr.H'(1('h n)'~n!lizac n
I'ol ..ka lml rzehj)w~la pl\rtii, kt.lira
Cflle ",woje żydc ocld,\l !"('\I olun j. utl.'Z;,' lllllj(" ł:~(,ZIlO~Ć z l'obut:'ilcHn;i
Ile- i wake o wy:>:wnlE"!\ie narodow(' tlez\" fi'j" hit<tol"ii I'uch I l'oL r)tlli(~W2'O by sir o!)Ulla (I O1<l"ow)' ruch robot;'
; " pOleCZlll' n:lI>, IJracujaq-dl. ;\1 lI!"- ~t.u;lill.il' dziela ;v!al"1, ~:1 i E n)l.·('lShI ni,'z). h"'!órn h~ odr:r.urihl tl' fI'Or, jal'hlc \ltlki - UCZ('.;tll:~\ walk o 7.w~ci\' II ·7.y ~ wa.i,ljl)C "obit' zlL-,Hly nankowl.'· ko lIl'odek w .. l!'i. :\ lJ()ój~b najlt'ih1.e
tnld~'('jf' rewolul") ji\e WiclkiE'go Pro·
~t".o I tSoduli7.Hlll
\\ Pol"cj',
Ro.;ji, ;~11 ~(}('jali;o;llIu.
j(·trlriatu, lrHdycje Ludwika" ,II'Yl\'
. 'j(,lllnc"h lo \\"!.i'i" l'ewoluc) jnego
Pl'Ug"tul{'
juk Jlllj:ieiiillj ])0\\'i:)1 1.' 1· rldcgo. Tradycje t ... [)odejmnje Mur'
il1tl'l"nacjo!lalic;l~
i !ll'oletarial'ldl'j{o
pat.riot~· . "Służyć ill!f.'l'e~Om nanl(lo >'1(' z lela"l! ]'ohobnic7.(I , p07.na" jej i.' chlew ...!';i.
W roku ISb9 l.akłudll wraz te lillJo
\\' ośei !Jolildd [li",,1 - możc tylko cie - 1\''It{'fJuje po n!lo{\l1ei1iu l~i:ntell, kto stuż: inl rr('<;orn miedzyna nazjnm, julIO robol,nlk , ci .. rabr~'l,i arzem - .ranem LedN'em i wł6kllhl
włókiennic7('j I\' War"zawie. [1czt'..,1 ' I nem Ht'llrJkielll Wieko.,;'>;ł'I\'~kim
rodoweg-o IJrol"t~lriatu".
nk7.~ 1\ tym l"z:l"it' \~ I,ólk},,'h t;a{o, nową organi~,1<:j" - 7.wia1('1; Hoboth
,",onegu 1)r!t'Z :\l:ll"('lIli\ h l\"vrzaka niki" ' P-Il'Wkldl,
W szeregac
tzw_ II I'roleturiutn.
ZRP. któ1'~' I)fzejął idee \\ ielkiego
rewolucjonistów
w czasi{' mllsoW'~J faii ltres.7Aowtl ń Proletariatu i ol)ierał ~ię na llHUI..Julian MarchIe, S'ki urodzi! się w członków partii M.uł'cltlewSlki. pOS'1..1L' Wylll l"uchu robotniczym, ograniczał
1866 roku W~ Włocławku. w rodzi- kiwany pl'zez. żal1darmerię- carską się początkol\o prawic wyłlJcznie do
'łlie drobnej szlachty
mazurskiej. udaje się za gJ:anicę. Tu P?głębia~ą walid e~onomiczn~j. Jes~, z~sługą. Mar
Uczęszczał do gimna~jum początko- się i utrwalają jego mark:>ls.tow.skte ~bJews'kle~ u.poJ ~.ycznael\le zWlą7Jku
wo w mieście rodzinnym, a następnie pogh!dy, rozszerza swój horyzont po I poprowadzel\I(, ~() w latach ,następ:
w Warszawie.
lityczny. Jest czynnym organizato- nyc,h pod hasłami konkretne) walkI
Był rok 1885 - ;rok sł-vDl\ego pro· ,rem pierwszego Kongresu II Miedzy· :lloJ;ityeznej1.

I
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Nr 70

it tor walczy o produ

Tow. Dqbrowski z P Z P Dz~ im. Konopnickiej
kształci kadry młodych pracowników
ważący

stosunek do obowiązków.
Spóźnisz się 5 minut, 'sądzisz, źe to
nie, ale pomyśl sobie, ile to godzin
sią razem uskłada, jeśli każdy
bę
dzie tak dostępował, ile cennej pro
dukcji traci państwo! - wyjaśnia
łem".

-"Ja, Leonard Dąbrowski, maj
ster PZPDz. im. Konopnickiej,
odpowiadając na apel tow. Marki ewki, zobowiązuję się do końca bieżącego roku zastosować
trzy usprawnienia maszyn sanecz
kowych i wzywam do współzawodnictwa w dziedzinie produkcji i racjonalizacji wszystkich
majstrów przemysłu dziewiarskiego".
Takie oświadczenie złożył na piśmie w sekretariacie rady zakładowej i organizacji podstawowej
tow. Dąbrowski, majster dziewiarni
saneczkowej, członek PZPR, agi tator partyjny. Zobm,viązaniem tym
pociągnął za sobą majstrów i robo-

cechuje energJa i stanowczość. Nie
trzeba długo rozmawiać z tow. Dą
browskim, aby poznać, że nie rzuca
on słów na wiatr, że to, co powie,
jest zawsze głęboko przemyślane.
Tow. Dąbrowski - agitator zna dobrze siłę słowa, wie, jak dużo moż
na z rozsądnymi ludźmi dokonać, wy
iaśnieniem, tłumaczeniem,

umleJę

Zwolna wysiłki ieflo odnosiły sku
tek. Wzrastała wydajność pracy mlo
dych robotnic. Majster - agitator
nie rezygnował z źadnej, nawet taInej, o której wszyscy mówili, źe z
niej nie uda się zrobić dobrej dziewiarki.
Taka np. Agata Wysocka. Jakże
tl'udno przychodziło jej wyuczyć się
nowego zawodu.
Wyrabiała zaledwie 40 proc. normy. .Już zamierzano przesunąć ją
do in..'1ej pracy, gdy tow. Dąbrowski
oświadczył, że on w ciągu miesiąca
zobowiązuje się ją pouczyć tak, że
by wyrabiała właściwą normę.
- "KOSztowało mnie to niemało
trudu. Niejedną godzinę spędziłem
przy jej maszynie, lecz po miesiącu
Wysocka pracowała już nie gorzej
od res'Zty załOgi oddziału".
A dziś oddział agitatora Dąbrow-

Prace

Wykonujemy
zobowiązania długofalowe
Zespół
tow. Wacława Mittelsztata, zatrudniony w ZWT l UT
M-31 przy wiertarkach, strugarkach i czyszczeniu magnesów do
nawijania, który podjął zobowią
zanie w przeciągu 6 miesięcy
wykonywać bazy
w 140 proc.
melduje, że od 1 lutego do ,l mar
ca podniósł swą wydajność do
145 proc.
Tow. Józefa Szewczyk z PZPR
Nr 3, która podjęła zobowiązanie
do końca roku wykonywać bazę
w 102.4 proc., do chwili obecnej
przekroczyła
swe zobowiązanie
o 7 proc.
W PZPB Nr 2 realizacja zobowiązań, podjętych przez prządki,
przedstawia
się
następująco:

tow. tow. Antonina Majak, Maria Wieczorek, Kazimiera Sygulska 1 Włodarczyk w myśl zobowlązaIl
podniosły
wykonanie
swych baz cd 8 do 13 proc. Na·
tomiast tow. tow. Janina KacaIska i Anna 'Krawczyk mają pew.
ne braki.
Wielokrotny przodownik pracy
Elektrowni Łódzkiej,
elektromonter oddziału liczników tow.
Adam Pietrzak, który zobowiązał
się do 1 maja br. wykonać 250
procent normy produkcyjnej, do
dnia 10 marca
osiągnął
już
266,12 proc. normy. Do dnia
1 maja tow. Pietrzak obiecuje
wykonać normę w 300 proc.,

Jak lepiej

indywidualnie czy

"I

Spółdzielnia ta od za·m nia
napotykał/l na niemałe trudności. Trzeba
było
tłumaczyć chłopom
wyższość
gospodarki zespołowej nad indywidualną. Począ.tkowo chłopi przyjmowali te wyjaśnienia. z nieufnością
i niewiarą. Źródłem tej niechęci była i
t~zęściowo jeszcze jest wroga
propaganda
okolicznych boga~zy
wiejskich, którzy okłamują mai'o
i średniorolnych chłopów, mówiąc

im, że "będziecie tak gospodarowa.li
tyłko do żniw, a po żniwach przyjadą
samochody i Państwo wam w&zys.tko
zboże zabierze".
W wa-lce przeciw spółdz.ielczoś~i
yrodukcyjnej wróg klaS'OwY
me
cofał się nawet przed takimi środ
kami, jak wysyłanie $WYch synów do
córek chłopów w Kuazyźnie, aby na.wet za pośrednictwem dzieci podburzać i wpływać na chłopów.
.
Broni tej bogacze wiejscy używa·
ją jeszcze dziś. , Dlatego • też ~ie
wszystkich chłopow mało l średruo
rolnych ze wsi zdołali członJkowie
spółdzielni

gospodarzyć:

w całym kraju chłopi żywo omaWlaJą
zagadnienia spółdzie!ezości
produkcyjnej. I w naszej gromadzie,
Kaźmierz6w, w pow. opoczyńskim,
dużo się rozprawia o s,półdzielni.ach
. d' YJ'n ch więc i ja chlo'p maPł ro t{C
y ~ę w dyslk~sji tej Zliy
01'0, n , pra"
brac
g l os
J t
• d 'a że wszyscy biedni
es e!ll z ~nl, • w całe' Polsce
i śr~dn.1O~~lmw~1~~~~a przysfa.pić do
powmm . z
, d . l'
rod J c'
zakładama społ Zje Dl P'a'~ (;;;
nych, ł ~ .dlaczego,. to wy~ s ęJest
przyJ;: a Zle n~sz~J gr~ma y.
Jen~s w ~ron:adzle ,:,0 go"podar~y; inśh ~ę zle~llę b~d~Iemh ~p.1'a~a; le
drwld:-lalme,to J~{ e~ ę Z1e .Sl~C
pIej, Il1l1? g.orzeJ, J~den pos:eJe Tdc;;,
bre zboze, mny. znow ~or!;ze.
~.
więc w rezultaCIe u~~:;J;: amy ~lme:
zbożaJ iT w dodabh--u
owey
'
, .-l'tOz1:0gatl.ll1
apnuy W5ZySC
1;0. e,słdI .zaj s. pr:~d" k"cy'tneJ' to bo.
do spo Z1e 111 pr o u . .
"
d .
gli za 'to oow a ć nowoczeszJeI~~~c~~~~)i~zl1' '"ob;'óbl;ę zi emi zan~,.
. 11 - 1~e wysokog~tuni(Qwe
sIeJemy JC Cl o •

partyj~ej.

ootatec,Zllli~. p'rzekon~c

i nakłonić do przystą.plem& do spółdzielni.
.
- Pl"zyj<!., ł oni do nas - oświad

Głos małorolnego chłopa ·
zespołowo?

zboże i zbierzemy obfitsze oraz leJ.Y
sze plony.
A pomyślmy teraz, ile ziell?'i mat;ruje się bez pożytku przy mdywldualnej gospooarce! Dam tu przykład na.szego gospoda'l"s.~wa, które
odziedziczyłem rL rodzenstwem pc
01cu. Gospodarstwo to lic:zy 8 ha,. a
spadkobierców było
pięcm.
'
. , Podzle, .
liliśmy się na rowne p:ęc CZęS;I.
Każda dzia~ka ma tySIąc metrow
dhlgOŚC~ ~ miedze ~jn;ują po 40 ~
&zel'OkOscI. Dochodzl Jeszcze droga,
szerol~ości 1 metra, tak, że razem
na jedno tylko gospodarstwo, dobrej
ziemi uprawnej
leży odłog;iem 30
arów. W całej gromadzie Jest ta.
kich odłogów 1,20 ha, a ile ich może być w całym kraju?
Mamy dobry przykład Związku
Radzieckiego
gdzie zespołowa go-I
spodarka za~ewniła szybki rozwój
rolnictwa zaJ'muj'acego obecnie przo
,."
dujące miejsce w świecie.
hl ._.
Korespcndent e OpSll\1
T. B.
Kaźmierzów, }lo"'. OpoC1zno.

bardziej aktywny

Zarząd Gminnej Spółdzielni ZSCh.
w Witoni, pow. łęczyckiego nie interesuje się w ogóle zagadnieniem
spółdzielczości . produkcyjnej. Dotych
czas nie rozpoczął żadnej akcji propagandowej, która jest konieczna. ze
wzqlędu na to, iż mieszk1ll1cy gmmy,
to. 'w wi6;kszośd chłopi mało i śre~
niorolni, k lórzy chętnie będą orgamzow81i
!<p ółtl zielnie
pr?du ~ cyjne.
~dy ich się przekona o WV':SZOSCI 00-

spodarki zespołowej nad indywidualną·

Najwyższy czas,
ażeby Zarząd
Gminnej Spółdzielni ZSCh. zaczął się
interesować i propagować spółdziel
czość produkcyjną, tym bardziej, że
ma do tego sprzyjające warunki.

korespondent

chłopski

"Głosu"

B. Marczyk
Witonia, pow. łęczycki

W pamiętne Dni Stalinowskie
dziewiarnia saneczkowa podniosła o
30 proc. poziom swej produkcji-by
lo to także w dużej mierze zasługą
tow. Dąbrowskiego.
W okresie poprzedzającym obchód 70-ej rocznicy urodzin Towarzysza Stalina, korzystał z każdej
wolnej chwili, aby opowiadać robotnikom o Towarzyszu Stalinie, wyjaśniał im znaczenie tego wielkiego
święta, które wszyscy powinni uczcić wzmożoną pracą. Dzięki jego agitacji masowo podejmowano wtedy zobowiązania produkcyjne, przy
każdej prawie maszynie stanęły, ho
noro we Warty Stalinowskie.
Aż "rosło" serce majstrowi
Dąbrow~kiemu.

Przed 8 Marca, gdy po całym kraju rorzbrzmiewał apel tow. Markiew
ki - majster - agitator .mów ś,vie
cil przykładem i zagrzewał innych
d~ szybszego wykonania planów
produkcyjnych.
H. Sam.

Po sromotrlie przegranej kampanii w obronie szpiega Robinea:u, której
"operacje bojowe" przeciwko emigracji polskiej we Francji,
rząd p. Bidault zajął się .~prawami czysto "domoWymi", przygotowując sze_
reg drakońskich ustaw TobotniczycTl.
Lecz ustllWY, jak ustawy, mmz,! mieć Slmkcję parlamentu, a 114 gruncie
parlamentarnym p. Bidault i jego ministrowie nie czują się zbyt pewnie
i mocno ... Ostatnio, jak H'iemy, marshalloUisJ.. i premier francuski próbo!tYlł
poprawić swe kiepskie sam.opoczucie przy pomocy goki/lnych w)"stępów od_
działów policyjnych lIa scenie... Zgromadzenia Narad.owego, ale i te trkli,
reżysershie nie przyniosły lU! I·azie i.sŁotnego e/ektlt.
Pan Bidault poszedł więc "po rozum clo głowy" i postanowił - nie cze.
Trojąc na nic, znaleźć jednak "środki prawne" przeciwko klasie robotniczej,
protestującej przeciwho "brudnej wojnie", dostawom broni wuerykańskiej
i innym formom ujarzmiania Francji pnz;ez imperialistów U. S. A..
laik donosi prasa paryska, p. Bidault zdecydowal się Z<lstosou'ać w walce
z robotnikami francuskimi dwie nie najnowszej daty ustawy: jedna z nich
- to dekret petai.oo z r. 1943, wydany w celu zwalczania... partyzantów z ,
Ruchu Oporu, drugi to ustawa z roku 1823 (!), dotyczqca p'iratów.
A więc "wzory prawne" z czasów Vichy i reakcji burbof/.Skiej, maili
się przydać p. Bidault w w(llce z ludem francuskim, z uczciwq opiniI] Fran_
cji. Wydobyte z archiwalnych zakamarków, pożółkle i zabytkowe ustawy
ma.ją pomóc francushie,i klice rządzącej w wygra.ni!, kampanii przeciwko
własnemu narodowi.
Cóż - nie dziwmy się zbytnio, że lJo1ityczni nieboszczycy i bankruci
grzebią się w archiwalnym pyle i z rozmaitych lamusów wyciqga.ją śmiech
budzqce curiosa "prawne" ...
Jest jewlQh rzeczą z góry przesqdzonq, że te 1I1uzoollle eksponaty pomogą p. BicUJult tyle, co umarłemu kadzidło, przynosząc mu tylko jeszcze
jedną kompromitację.
B. D.
towarzyszyły

cza tow. Pacholczyk, - gdy zobaczą
w bieżącym roku.
Na razie dopiero jesienne zasiewy
przeprowadzi1ismY wspólnie, a wyni·
ków tej pracy dotychczas jeszcze nie
widać.
Spółdzielnia nasza powstała
w starej wsi, co nam wybitnie utru,dnia akcję propagandową., biorą.c pod
uwagę
odwieczną psy~hikę chlopa,
r· arosłą. z dziada i pradziada. Nad
wszystkim goo-uje wytworzona przez
wield ucisku podejrzliwość i nieuf·

naszą gospodarkę

ność. Chłop
przykładzie

taki musi zoreczyć na
i ujrzeć na wł~SiIle oczy,
to go dopiero przekona. Słowa, choć
by najbardziej wymowne, nie zawsze
trafiają do niego. To, że spółdz,jel~
nia nasza powstała w !!tarej wsi, nastręcza nam również trudności gospodarcze, gdyż· nie możemy skupić
żywego inwentarza w jednym miejscu, a ro~miesz(l~ony jest, jak było,
po poszczególnych zagrodach. Trudności te
zostalll.ą
rychło
usunięte,

~obieta.dyrekioreDł
Tow. Kalinowska objęła stanowis~o naczelnego dyreKtora
w Zakładach Pasmant. Łódź-Południe
8 marca był s'Zczegó1nie uro - dyrektorem naczelnym!... Tow.
crzysty dla 'Załogi Zakładów Pasman Kalinowska! ... Ja ją lUlam fl "Osemteryjnych Łódź - Południe. W pierw ki" .... Tmeba ją przywitać".
szym rzędzie .ze względu na święto
N-iewJadomo skąd 7.naIazła się
Kobiet, a kobiety stanowią tam 60 piękna wiąZlanka kwiatów. C'Zerwot)rocent za·łogi. - A wJęc na s-alach ne goździki - jakże' wiele mówiący
Honorowe Warty Pokoju, wszędzie symbOl SIlczerej radośc.L i sympatii.
podniosły nastrój, odświętne dekoW świetlicy tow. Kalinowska rzoracje. Dzień Kobiet, Święto, nasz stała przedstawiona załodrze. W imie
dzień o czym innym w ogóle się rriu pracowników powitał,a ją tow.
nie mówiło. Te na's troje spotęgowa- Matylda Kal'$z, przewodnicząca Liła jesrzc'ze jedna niespodzJanka. Dy- gi Kobiet, cz-lonek egzekutywy Podrektorem naczelnym zakładów Łódź- stawowej OrgarnZlacj.i
Partyjnej,
Południe Ilosta,l a tow. Janina Ka-li- przedstawicielka /Załogi" do~wiadczo
nOwska, dotychczasowy kierownik na tkaClZka li. rzasłuźona dcialaczka
personalny PZPJG Nr 8. Tego nie społeczna, przodownica. pracy. W
przewidywała żadna z pracujących imieniu calej załogi tŻYClZyła owocnej
tu kobiet. Toteż kiedy w otoczeniu pracy córce robotnika rolnego boprzedstawicieLi Central?ego z:ar~ą-I jOWlllika o wolno. ŚĆ, oficerowi oddzia
du przybyła do zakładow. . vlleśc o
'
.
.
tym rozniosła się lotem !błyskawicy łów partyzancklch, obeC1lJle dyrekpo wszystkich odMiałach! Kobieta toro",,;' naczelnemu.
Dzień

Śladem naszych koresDondencji

.
, . .
PZPB Nr 2 - 'lU9JaS. DlaJą
W związku z opublikowaniem

'Y'

nicznego

należy dodać,

że właściwa

Robotnicy transportowcy

byli zaprzewiplanem zaopatrzenia Central-

,Głosie" w · dniu 6, 11 i 21 styczrua organizacja brygad remontowych na opatrzeni w

br. trzech korespondencji pt. "Cewki
bez mieJ'sca" , " Osiągnięcia i klopo.
ty" oraz "Transportowcy "Bawełruanej Dwójki", Dyrekcja PZPB Nr 2 nadesłała nam następujące wy jaśnienie:
Brak szafek na ubrania jest wyniki~m smutnej spuścizny po kapitaliźmie oraz zaniedbań poprzedniego
kierownictwa zakładów, Rady Zakła
dowej i innych czynników. Mimo tru
dności finansowych i produkcyjnych
\Zamówiliśmy 1.000 szafek czterodrzwiowych, a począwszy od marca
dostawa następować będzie kolejno
do końca bieżącego roku.
'.
Ogólna ciasnota w zakładach 1
. , . .
i mo
brak pomleszczen sp~a~a, ze l?- e.
żerny jeszcze całkoWlcle uporac ęlę ?trudnościami w gospodarce cewkamI.
W latach ubiegłych nagromadzono
duże zapasy niesortowanych, używa-

Zarząd Gminnej Spółdzielni ZSCh wWitoni ~f!~~n~:~::;i~::~~:~ó;::~~~~~ff1:
W J·nien być

~

Smieszne zabiegi

trudności spółdzielni produkcyjnej ' im. Wandy Wasilewskiej

*
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produkcję

NOWE ŻYCIE STAREJ WSI

tnie prowadzoną dyskusją. Tow. Dą
browski z łatwośCią przypomina so
bie, ile to spraw pomyślnie załatwił
właśnie w ten sposób.
Chociażby z tą młodzieżą. Gdy na
oddziale zaczęły pracować młode
Spółdizielnia produkcyjna i"Rolnidziewiarki, robota jakoś nie szła. eza Spółdzielnia Wytwórcza" im. WaSpóźniały ' się, rozma>yiały
podczas silewsk;ej w Kuczyźn!e, gm. Gortato
pracy, nie interesowały sią procfuk- wice, pow. rawsko-mazowieckiego,
(nazwana niedawno, z okazji Między
tników swego zakładu.
('ją. Trzeba . było p~zeprowadzić z ua.rodowego Dnia Kobiet spółdzielnią
nimi poważną pl'acę.
im, Wandy Wasi1ew~kiej), powstała
fi<
"Chodziłem od jednej do drugiej j 4 c?el"WC'a 1949 ro·Ku. Duszą spółSpoza szkieł ' okularów c uważnle tłumacrzyłem na przyk,ładach, ' jakie d?ielni jest tow. fiotl' Pacho1czyk,
cz]one-k z!l.nąuu g,półdll i 00. ni, a zarapatrzą rozumIl e oczy. :Rysy twarzy straty przynosi fabryce ich lekce- zem sekretarz gminnej organizacji

*

skiego wyrabia najlepszą
w całym zakładzie.

ł

le innych· zakładów włókienniczych,
które zwracają cewki niesortowane,
nie znajdujące zastosowania ~ezpo
średnio w produkcji, wskut~k . c;:zego
gromadzi się ich wielka llosc. Z
dnłem 21 maja 1949 r. została zorganizowana grupa przebieraczek cewek,
która do 31.12. 1949 r. przebrała:
cewek dobrych do UŻ) tku 124.168
ka, do sprzedaży, jako makulatura
10.925 kg. Razem 165.1)93 kg.
Na.d zlikwidowanien tych trudności pracujemy bez p rzerw y. l'ia usprawiedliwięnie
''lvrlziału
Mecha-

stąpiła dopiero od drugiego kwartału
ubiegłego roku. W 1949 r. zakłady,
w myśl planu miały uruchomi,.! przędzalnię cienkoprzędną. Maszyny, zde-

dzianą

odzież roboczą,

nego Zarządu .przemysłu Bawełnia
nego z dnia 25.6. 1949 r. oraz uzupelnieniem z dnia 10.12.1949 r. Ubiory
montowane w czasie okupacji, sta- składały się z bluzy i spodni drelinowiły zwalisko żela~twa.
Musiano chov.rych. Plan zaopatrzenia w odzież
je przebierać, czyścić, montować i z art. 52 Układu Zbiorowego, obecnie
zestawiać we własp.ym zakresie. Pra obowiązującego, został opracowany i
ca ta pochłonęła na długo nasze war podpisany przez Centralny Zarząd
sztaty mechaniczne, co bezpośrednio Przemysłu Włókienniczego i Zarząd
c>dwrócilo uwagę od remontów bie-I Główny Zv:.. Za~odowego Prac. Przeżacych. Obecnie planowane remonty mysłu Vlłoklenmczego.
wykonywane są prawie stale w 100
Plan ten nie przewiduje ciepłej
procentach.
odzieży dla transportowców".

Marnotrawstwo i zamrożone
I

W zwiazku z opuiJlik.owaniem w
dniach 28 -j 30 gl'ud~ia 1949. ~oku
dwóch korespondencJi p.t. "Mlbony
rzucone molom na pożarcie" i ,,Nie
clbalstwo przyczyną wielkich strat",
nadesłanych przez naszego korespon
denta i opisujących olbrzymie straty w magazynach CHPO, pows-tałe
na skutek niedbalstwa, otrzymaliśmy od dyrekcji CHPO wyjaśnienie.
Autor
wyjaśnienia
s·t wierdza, że
istotnie pewna ilość kapeluszy uległa zniszczeniu przez mole i nadaje
się tylko do przerobu na pant~le
ranne_ Niestety, wyjaśnienie nie
wspomina, czy przedsięwzięto jakieś
środki dla zapobieżenia dalszemu
niszczeniu k.upe~us'zy przez mole.
W Odp01.VledzJ na rlrug'a korespon
dencję z dnia 30. 12. 13·j9r. pt.

kapitały

"Niedbalsbwo
przyczyną. wielkich
str.at" - CHPO między innymi podaJe: "W otrzymywanych od przemysłu partiach guzików
bakelitowych moeą się znaleźć towary, czę
ściowo nie wycenione, w takich wy
padkach brak cen bywa normalną
drogą uzupełniany w miarę
otrzymania dokumentów od producenta".
Co do słuszności tego trybu postę
powanh w zasadzie nie mamy zastrzeżeń, gorzej jednak, jeśli wycenianie trwa kilka miesięcy, a klient
czeka na towar i niecierpliwi się.
Czy w chwili. kiedy cała Pol~k~
przeprowadza walkę o ,0szczędnoscJ,
o upłynnienie remanentow, zdrowym
o~.iaweJl1 jest zamro±eni~ 17 l"!1i1!0now złotYCh na Okl'<23 kIlku nlle s lę cy?

gdyż już
przyznano nam kredyty
i z wio\S<ną przystępujemy do budowy obór, stajni, chlewó\'V itp.

*

Członkowie s.półd,zielni często
rają. się na. narady i rozpatrują

zbieplany rozbudowy spółdzielni, plan zasiewów, ażeby wybrać odpowiedn.ie
ziemiopłody i w odpowiedniej ilości,
e.żeby nabyć nie za dużo i nie za ma·
ło naw~zów s.z1mcznych, omawiają,
jak przeprowad~ić wiosenną kampanię siewną. Wszys·tko jest już przygotowane, zarówno nasiona siewne,
jak i nawozy sztuczne. Obecnie oczekuje si.ę ty1ko na Ilomyślne warunki
klimatyczne.
Udziały pieniężne, wkłady inwen.
tarzowe oraz ziarno do wysiewów
ws,zY'scy członkoWie już przekazali
spól.d zielni, a niektórzy na.wet z pew
ną nadwyżką.
Niepoślednią rolę w
spółd;delni odgrywają kobiety, które
były jednymi z pierwszych organizatorek spółdzielni. Wszyscy odnoszą się do nich z szacunkiem i chęt
nie korzystaj.! z ich rad.
Spółdzielnia tworzy
zgrany zespół. Wszy;s cy pracują chętnie i n.ie
uchyIających się
\\iązków.

ma

od swych obQ-

.Jakie są braki s.półdzielni, a twzede wszyS'tkim gromadzlkiej orgal1i~
zacji partyjnej? BFaki te są poważ
ne. Nie tuniano dotychozas rozwinąć
d(}stwteczuie rozległej akcji pir op aga.ndowej, ażeby wszystkioh chło
pów we wsi przekonać o wyższości
gospodarki zespoł()wej nad indywidualną, czeg'O taok niezaprzeczalne
prrzykłady
mamy w g(}Sipodarce
Związku Radzieckiego. Tam z roku
na rok wzrasta kultura rolna, p'otę
gnje się z·a stosowanie ma'szyn przy
uprawie ziemi i co najważniejsze wzrasta wydajność ziemi oraz pcziol1l gog.podal'ki hodowlanej.
Również .poważnym niedociągnię.
ciem jest to, że tow. Piotr Pacholczyk, sekretarz gminnej organizacji
partyjnej, przejął w praktyce funkcje
przewodniczącego
spółdzielni,
którym jest ob. Michał Nowicki, co
stwarza pozory, że sam jest przewod'niClZącym. Organizacja partyjna
w~nna i musi
wspomagać radami i
wskazówkami zarząd spółdzielni, ale
nie należy kręp.ować jego samouzie1.
ności i inicjatywy.
Spółdzielnia nie została z2. opatl~lo
na w dostateczną ilość literatury fachowej, która pozwoliłaby wydatniej
podnieść
poziom gospodarki rolnej.
Brak również warunków dó rozwoju
placówek życia kulturalno-oświato
wego, jak czytelnia; świetlicn itp.
Spółdzielnia produkcyjna im. W:11
dy Wasilewskiej winna być otOCZOll:,
troskliwą opieką przez KP. W sld>,,1
ekipy, udającej się tuLaj. powm ,Ji
wchodzić
najlepsi
i nujbal'dziej
uświadomieni towarzysze. Praca ieh
nie może ogI.·aniczać się tylko do
członków
spółdzielni,
ale przecIe
wszystkim powinna objąć tych chłc
pów, którzy. dotychczas nie przystą
pili do spółdzielni.

Na sj)ółd~ielnię. l?rodukcyjną _ im.
Wa,n?y Wa';JJe,~"kl~J patrzl! z _n~k'l~\'?SCJą w,:zy:;tl'Je. O:\(rh~z;1e. ,\."1(' l \,rl
JCJ rozwoJu, od JCJ O~ll!g-D1('(: w dll
.iy~! s,t,Qpnit,1 . zal.c'l.y . ~:-yh:,i I'O;f,I~~
" l)(),rlZldclOSCI 111 OdHk ~ nne] " ca!lo]'oliry.
'ł,i,,\.)
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Kronika ~'. Radomska Kobiety radomsz:cz:ańskie Jeszcze jedna świetlica robotnicza
•
gOdnie UCZCiły 5 W
5
IĘTO
Ubiegłej

1
' 2-

by uruchomić własną świetlicę·
Lokal ten po długich staraniach
uzyskano i przy ul. Narutowicza
29 otwarta zostąła nowa świetli
ca zakładu,
Posiadanie własnej świetlicy
wpłynie niewątpliwie bardzo korzystnie i ożywi rozwój życia kul
turaino - oświatowego pracownio'
ków.
Uroczystość ctwarcia świetlicy
połączona została z rozdaniem na
gród przodownikom pracy. Mię
dzy innymi nagrody otrzymali
kol. kol. Stanisław Oscik, Stanisław Szczepa{lski, Sylwester Broniszewski, Tadeusz Su liga, l(arol
Malkus, Michał Witkowski i wie
lu innych. Wszyscy nagrodzel1i
pracownicy przeciętnie uzyskiwa
li 196 procent normy produkcji. .

niedzieli otwarta zoprzy Fabryce Mebli Giętych Nr 2 świetlica.,
Przez długi okres czasu pracow
nicy Fabryki Mebli Giętych Nr 2
posiadali wspólną świetlicę z Fa
bryką Mebli Giętych Nr 1. Wtedy to właśnie życie kultul'alnooświatówe wśród 'pracowników,
a szczególnie wśród młodzieży, za
trudnionej w "Dwójce" nie rozwijało się
w sposób należyty.
Składało się na to wiele
przyczyn. Bądź to nie można było ko
rzystać ze świetlfcy, bądź też nie
wszyscy mieli czas, aby po pracy
pójść do innego zakładu. Z tego
też powodu pracownicy Fabryki
Mebli Giętych Nr 2 od dłuższego
już czasu czynili usilne starania,
aby uzyskać lokal, gdzie można
stała

WAZNmJSZE TELEFONY
10 - Strai ·Pożarna
11 -. Urząd Bezp. PubUcŻD.

tłagrody

"Głos Radomszczański"

i dyplomy dla

zasłużonych działaczek

kobiet

W dniu 8 marca br. w sali mi budują w naszym kraju po- ni produkcyjnej , we wsi Dubikina ,,\Y,1 olność" w Radomsku step i lepsze jutro.
dze.
odbyła się centralna akademia
Tow. A. Bohdanowiczowa,
W dalszej CZęSCl akądemii
35 - Komitet Powiat. PZPR. z okazji Międzynarodowego przewodnicząca Zilrządu Powia tow, Bohdanowiczowa wręczy
51 - Miejski Komisariat 'MO. Dnia Kobiet. \V części oficjal- towego Ligi obiet w przernó' ia dyplomy uznania zp;slużo
nej akademii o osiągnięciacn ko wieniu swoim zobrazowała pra, nym działaczkom społeeznym.
91' - Starostwo PoWiatowe
biet polskich w dziele odbudo- cę organizacji w ostatnich mie- Dyplomy te otrzymały między
27 - Szpital Powiatowy
wy kraju i o osiągnięciach ko- siącach. Liga Kobiet poszczyci.; innymi tow. tow.: B. Blachow163 - Pogotowie Ratunkowe biet w walce o utrwalenie poko się może poważnymi osiągnię- slq, Bednarska, J. Gonera, M.
PCK.
ju na świecie mówiła tow. Bar" ćiami na wszystkich odcinkach Bartnicka. Ponadto dyplomy ubara Błachowska. .
życia, 'zarówno gospodarczego, znania oraz nagrody pieni~żne
Kobiety muszą sobie w całej jak i kulturalno • oświatowego. przyznano oddziałom Ligi KoKINA:
Kino "Wo1ność" wyświetla pełni uświadomić - powiedzia Radomszczańska organizacja L, biet z powiatu radomszczańskie
lilm produkcji ra:l1zieckiej p. t. ła ona między innymi ~ swoją gi Kobiet posiada obecnie SW;) go z Brzeźnicy, Pławna, Kłom
decydującą rolę w walce o po- je koła we wszystkich ::akła nic, Gidel i Pajęczna . Za czyn"Dżulbars~'.
kój. A wówczas możemy być dach ·pracy, a we wszystkich nie ny udział w pracach Ligi Kobiet
pewne, że walkę o utrwalenie omal wsiach powiatu założon.e nagrody pieniężne otrzymały
~dres Redakcji 2 Administraejl pokoju wygramy.
zostały koła Gospodyń WieJ- nauczycielki z terelllt tutejszego
Wice - starosta ob, Wacław skich. Liga Kobiet wspólnie z I powiatu: L. Darska z Pajęqna,
..Głosu Radomszczańskiego"
Radomsko, ul. Reymonta. Nr 39 Lis w przemówieniu swoim zil1.1 kołami Gospodyń Wiejskich G. Gałązkowa z Dobryszyc, H.
strował pracę kobiet na wszys- pracuje przy budowie lepszeg,) Wadecką z Sulmierzyc, E. Patkich odcinkach naszego iycia życia na wsi. Wyrazem tej pra wlowaczowa: Rząśni, F, MoAdministracja - tel. Nr 12, gospodarczego i kulturalnego. ey J' est pomoc z.e strony Ligi Ko dll'n' ska z Brzcźnicy oraz inspek
.
czynna codziennie od godz. 9 do 16, Kobiety wspólnie z mężczyzna- biet przy zakładaniu spółdziel- tor J. GałczYllska, za udział w
-----------~------------------------------ w~cezMiliiliciyzm~l,Na~o
12 - P. P. I(. "Ruch".
13 - ··Powi.at, Komenda M.O.

I

..

Nasi korespondenci

piszą
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Dzieci z Kruszyny
. nowy

muszą otrzymać

lokal na

I

przedszkole

Kruszyna to jedna z wyżej wspomnianego inspektora,
któ lecz nigdy nie otrzymał odpowiew dzi.
0Mało tegó ob, Kowalski, będąc nie
~Qm~ ~ftdnk~, fu~~~a ~ ~~ow~~Qn~h~r~~MGromada

tych szczęśliwych miejscowości,
ra już w 1945 roku, dosłownie
kilka tygodni po wyzwoleniu -

Hutn·lcy radom'sze~an' sev radzą nad usp" rawnleen-,em dJ',YS~aablt;:i~ązPRaCJo~~~k~~~~ ~es~;~~~!~ bj!~t~O ż~o~ze~~~:~c~::~ :Z~~,Z~~~~~~i~0~Vi~~~~ałd~0~~ ~i~

krótkiego czasu zgłosiło się do rownikowi szkoły, że nie zgadza
przedszkola około 40 dzieci dro- się na umieszczenie przedszkola w
bnych i bezrolnych gospodarzy. wolnych izbach. A szkoda, że ob. Hl
Przedszkole to istnieje do dziś lm o spektor dał odmowną odpowiedź,
II
gólnemu zadowoleniu i pożytkowi Szkoda, bo dzieci nadal znajdują
Ostatnia narada wytwórcza dawali mu właściwy wyraz i racjonalizatorski nie rozwija
miejscowej ludności. Mieści się ono się w ruderze.
,biet.
jednak w starym budynku szkol- Sądzimy jednak, że znajdą się
W Hucje Szkła Gospodarczego kierunek przez podejmowanie się tutaj w sposob dostateczny.
Nagrody otrzymały również llym, pamiętającym bardzo już od- wyższe od ob. inspektora czynniki,
poświęcona była zagadnieniom konkretnych zobowiązań. Wyni- Dzieje się tak na skutek zbyt uczennice szkół średnich :z; Ra. ległe czasy, Budynek ten nie nada- które zajmą się sprawą lokalu dla
produkcyjnym oraz sprawom ki współzawodnictwa, szczegól. malej troski i opieki, nie tylko
tk
d je się wcale do użytku, ściany są przedszkola i wpłyną na zmianę de' twa 1. h igleny
.
. zesp oł owego, me
. mogą byc' na d l'acJona
.
l'lzat oranu,' a ł e na d domska, Wszys ie te nagra V, pochylone, drzwi nie szczelne, a su- cyzji.
.
b ezpleczen.s
pracJ". me
Plany produkcyjne z ubiegłych czymś . przypadkowym, czymś, samy!l1 ruchem nowatorskim. ufundowała Powiatowa Rada lit ledwie wisi, grożąc w każdej
Korespondent "Głosu".
miesięc;y
załoga
huty
ra- co na skutek obliczeil samo się Winy za taki stan rzeczy nie na- Związków Zawodowych.
chwili oberwaniem się,
domszczańskiej wykonała za- ułoży, ruch współzawodnictwa leży przypisywać wyłącznie trud
W części artystycznej akad'e- Trzeba zresztą przyznać, że Zarówno pod względem wartościo- musi być przemyślanym i pła- uym warunkom, w jakich znaj. mii \.Idzj'ał wzięły uczennice l! rząd gmi.ny interesuje się sprawą
Wyru, J'ak i ilościowym z poważ nowanym ,..'rtrsiłkiem,
dUJ'e -się huta, ale IV znacznym
H
pl'Zedszkola i hapew-no odremontowyjechała w góry
" J
.
ną, nadwyżką. Do pełnego wyko
Znany dzisiaj
w całym kraju stopniu ludziom. którzy winni Lice.......
....... Administracy'J'no ,. " an wa łby bu dyne l{, ' gdYbY 111e t o, ze
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dlowego
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pracownice
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prakoszt
remontu
tej
rudery
będzie
W tycn .dniacn - cłzięki stara
nall1a p anow pro li 'cYJnyc 1 goz:m tow.
al' lew a p0.Ją ionę zaJąc yml sprawamI. a a
.
kł d'
ł
w:l"'kszy ni';' i eJ' wartos'c', bOWl'em
'
1":"
. . part]'
"
.,wiek\em
<
przyczyru'ol '
In~
wspo'ł zawo dmcZOuOWlą.zal1le
o wsp ół zawo d'
mc- Za kł a' d owa, orgamzacJa
Y. - cOWlllCy z za a ow przemys o ·zniszczony
budynek po kil niom
Zarządu
Towarzystwa
two prac;y i racjonalizatorstwo. twie długofalowym po długim i na, Związki Zawodowe, są właś- wych Radomska.
ku znów latach, choćby był naj bar Przyjaciół Dzi€ci - wyjechałO
Jeśli chodzi o te dwa zagadnie- głębokim przemyśleniu wszyst- nie tymi czynnikami, do których
dziej odnowiony - ulegnie znów
znów 100 dzieci robotników i ma
nia, to mimo dobrych wYl1ików kich. swoich moiliwości. Dzisiaj powip.na należeć opieka nad
zniszczeniu, •
osiąg'anych przez 2,ałogę należ.~- ~aś ~obowiązania swoje "'Y~onu caJokszta}tem życia i pracy caMając to na względzie zarząd gmi łorolnych chłopów ze Zgierza na
lo by. tu jeszcze WIele zmiemc..le me tyII<o w wysokoścIach łeJ załogI.
&
ny Kruszyna zWl'ócił się z prośbą wczasy.
Zmienre, oczywiśck, w sensie pl'zez siebie pJanowanyclJ. ale
W s.prąwach. technicznych,
stolic\'
do inspektora zespołu majątków
Dziatwa przebywac będzie w
USpl'aWl1ienia
1 ," poIepsżenia przekracza je. Współzawodni~- bę.~p<:średnio związanych z pr~'. "':,." '.. f . ,,"., '
PGR Cieletniki - ob, Kowalskiego,
pięknie
położonych okolicach
wspóbawodnict\va i racjQna.lizą,~o. da~e wówe~as dobre wym,; dlfke)ą.. por.~8zan~, były z~gadPo.."l$.taWQw.a Qrgal)j'z)cja: par- nby pr2:ed~zkole umieścić w dwÓoh
torst:w.a •
.
"
.
. kI, .Jeśh opa1!te J,e,at na plano- ll1em~: l'eg";llacJ,l cieplot~ '!') tYJ' na PZPR l)rzy " Metalurgii" wolnych izbach bUdynku -pogorzel- g6-r,skich przez pięć tygodni.
J es. l l ch odZl o wspo'ł zawod me- w.eJ, p~'zemyśl ane] g ł ęb ok o o}'~a wamn~, s ł]
t
,.L'~
nianego, stojących już od 10 miesię
Warto nadmienić, źe dzieci nie·
!lząceJ (OOpl~l1la (kol'o
Druciarnia'i) i. przeka::ała cy bezużytecznie. Izby te nadawały
two, to charakter Pł'aey w hu- l1lZacjl pl'acy. W ten wlasme szkła l racjonalnego rOZll')leSZ- d h' d" _ b
' d-. ' . w
- b ' , . t '
, J 1
stracą ani dnia nauki, gdyż wycie warunkuje rozwój współza- sposób do zagadnień współza- czenia warsztatów produkcyj- I o~ o ~ za a~y u~~ą _oneJ.
y SIę SWle me na pJ'zetlsz {O e, a po
wodnictwa zespołowego i 'IN tej woonictwa muszą podejść hut- nych, co wpłynie usprawniają,- I dlllU 11 lutego b" r. w .sumte ~~i:ro~ iO~~;6~~~:V~~io~~~jd;J;a:i: jechali z nimi 4 wychowawcy,
właśl!~e f<:>rmie ruch tet: tl~taj nicy ra~()mszczańs.cy..
,C? na organizację pracy w hu-119,17~ zł. na KomItet Odbudo- także cała gromada. Sekretlu'z gmi którzy będą na miejscu prowarOZWIJa SIę. Bezsprzeczme Jest
DrugIm z.agadmemem, ktore Cle. '
wy Warszawy.
ny zwracał się niejednokrotnie do dzić normalne zajęcia szkolne.
to objaw bardzo ' korzystny. mu należy poświęcić więcej uwa
Mimo ' to jednak uczestnicy ru- gi lla terenie zakładów jest rachu współzawodnictwa muszą c,ionalizatol'stwo. Trzeba >lobie
dbać •.0 to, by jednocześnie z l'ozotwHl'cie. powiedzieć, że na terewojem ilościowym l'ućh ten nie Huty Szkła w Rao0m.slw
r07wijał sie również w sensie jest wiele do po pt'ltwiellia, wiejakościowym,
le
zagndnień produkcyjnych
O co; chodzi w tym \vypadku? czelm ila swoje właściwe· rozChodzi o to, ubv współzawodnic wiązanie. W zakładach znane są.
two nIe ~'ozwijfiło się w sp08ób już dzisiaj nazwiska racjoIlaliWzrastające zainteresowanie dla niczy, aby mogły we właściwym nych i większe nagrodj' przy ną i przez 'dostarczenie jej pomomechaniczny, chodzi o to, aby zatoró\v Ruopa, Bondora i in- spół-clzielczości produkcyjnej prze czasie dać potrzebną ;pomoc wszyst ich zastosowaniu. Pl'zev,rjdzia:le cy. popularyzującej wartość sp 0ludzię biorący w nim udział na ll:)rch. Zasadniczo jednak ruch jawia się w stałym przystępowa- kim miejscowym spółdzielniom są równieź preulie za zaoszczęJw łeczną zrzeszonej uprawy ziemi.
niu do tego typu gospodarki ze- produkcyjnym.
ne ,p aliwo - dla traktorzystów,
POM uzbrajają cbłopów pracująspołowej nowych gromad chłop'
Sprzętu. maszynow~go w PO~
W związku z powstawaniem i cych \v walce przeciwko bogasIkich. SpÓłdzielnie produkcyjne zresztą me zabrakl1le. W kaz- rozwojem Państwowych Ośrodków CZDm wiejskim, którzy dawniej
llle są już z rzadka rozrzucone w dyn; znajdzIe się znaczna ilość trak' Maszynowych powstaje zagadni.e- byli na wsi jedynymi posiadaczaprzy.. Inspektoracie Szkolnym w Radomsku kraju, w szeregu powiatów pow- torow, pełne kompl,ęty maszyn nie odpowiednich kadr które kie- mi maszyn rolniczych i używali
stały poważne skupiska spółdziel rolniczych, Po zaspokojeniu po- rować będą pracą tych instytucj: . ich jako środka wyzyskt~
•
W roku bieżącym pr·z.y Inspe- kladaniu pracy w świetlicy, Po' ni, do których napływają ł'lOWe trzeb miejsco\vych spółdzielni [podejmą. odpOWiedzialny obowią'
Czołowe ~adry robotl1lcze" kto"
ktora'Cie' Szkolnym w Radom- radnia tros:cz.yć się będzie rów zgłoszęnia. W tych warunka·ch I POM' obsługiwać ' również będą i tek upowszechnienia nowoczeS'll'~ kierowa~ będą pracą, Osr~d
sku uruchon:\iona została porad nież o właściwy dob.ór materia.. szczególnie ważne zadanie mają FJospociarstwa indywidualne. Wła- nycl1 metod pracy na wsi i prze' kO\~: szerzyc ~ędą na. WSl UŚWla"
nia oświatowa. Zadaniem po- łów świetlicowych, szczególnie do .spełnienia Państwowe Ośrodki ścicl ele ich - chłopi małorolni i konania jej o wyższości zespoło- domlenie palt,tyczne l społeczn~,
w zakresie c=ytelnictwa. Jeśli: MaszYll(}We, Zostały utVJQrzone średni orolni - musza jednakże wcj gospodarki nad siarą jej for- p~zygotowywac zastępy pracowJ?-lradni będzie ttd:ielanie porad
chodzi natomiast o opiekę nad one \\r celu roztoczenia opieki nad wypożyczać maszyny zespolowo, mą. Kierownictwo POM _ dy. ko~v d~st{)sowanych ,d? ?dpOWlepracownikom
świetlicowym kursami . a'lllO'kształceniowvmi, istniej ąCyl'n i już spółdzielniami
Obflluga POM - person e] po- l·ektorzy. icb. zastępcy, agrono- dZlalneJ pracy na wIeJsklCh tel'eoraz tym wszystkim, którzy ko to praca jej skierowana bę'dzie p~odukcvjnymi i d1a pr,zygoto~'a- mocniczy - rekrutować się bę~ mowie mechanicv _ obok wia- nach.
Rok ubiegły zamknął się liczbą
:rzystają z urządzeń świetlico pn:ede ~szystkim na odcinek llla dogodnych wanmkow' dó Ich dzie z ludzi, którym bliskie są i domoś~i. fachowych, muszą odwych, bądź to przy zakładach organizowania zespołów dobre- powstawania, POM mają obsłu· znane sprawv gospodarki zespo- znaczać ~<;ię wysokim wyro' ao zorganizowanych POM. Na, rok
giwać traktorami i maszynami .go !:owej. Będ,)" się staral,i oni o to, bieniem politycznym, Te przo- bieżący zaplanowano zwielokrotpracy, bądź też przy szkołach. go czytania i xespołów planowe spodarstwa zespołowe, udzielać 1m by ich spółdzielnia miała -lak naj dujące l{adry przejdą do POM w nienie tej liczby. Sto nowych 0go
czytania.
Ponadto zadaniem poradni oś
fachowej pomocy agronomicznej. wyższe osiągni.ęcia, będą z~intere- wti.ększości z wielkich 'ośrodków środków stanie do Ip:racy w !pierw
Praca poradni oświatowej w
wiatowej będzie opieka nad kur
Spółdzielnie produkcyjne stwa- sowani w tym, by jak najlepiej i :przemysłowych.
Kierownictwo szym roku Planu 6-letniego. Popoważnym .st-opniu
po~im:a rzająmożliwości unowocześnienia naj dokładniej wykonać prace 1'01- POM ma więc .nie tylko uczyć lowa z nich powstaje już teraz,
sami samokształceniowymi.
Jeśli chodzi o sprawy świetli przyczynić Się do usprawl11ema pracy na roli stosowania w niej ne, według planu i w p:rzewidzia- pra(!ujących chłopów stosowania w (lkresie zimowym. Ośrodki te
nowoczesnych metod gospodarki, wezmą udział w wiosennej akcji
c<owe, to w poradni oświatowej życia kulturalno - oświatowego nowoczesnych' maszyn rolniczych. · nych terminach.
Znajdzie tu szczególnie zastoso ale i szerzyć zrozumienie wiel- siewnej - w pierwszej kampanii
()trzymać będzie można pomoc w świetlicach naszego miasta j Państwowe Ośrodki Maszynowe,
dostarczając spółdzielniom pomo- wanie praca kobiet. Kobiety kich przemian, ziłchodzących za- siewnej Planu 6-letniego, która ma
1 fachowe wskazówki przy u- powiattt.
cy technieznej, ułatwiają im r6w- traktorzystki COl:az lepiej opam)" ~6wno w całoks7,tałcie gospodarki objąć o 450 tys. ha więcej, niż
............r ••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ••· · · · · · . · · - . · ·
n{)cześnie korzystanie ze zdoby- wują nowy zawód, przodują w pra rolnej, jak i w życiu chłopstwa obsiano w tym samym okresie w
czy nauki.
cy, dor6wnują mężcz.yznom w wy- . pracującego,
roku ubiegłym.
CENNIK OGŁOSZER
POM
powoływane
.
są
więc
siłku,
a
nieraz
ich
(przewyższają·
Dla
wsi
powstawanie
PaństwoTworzenie POM stwarza warun
W DZIENNIKU "GŁOS RADOMSZczARsKI"
przede wszystkim do obsługi s;pół
Warunki pra<;y w POM są atrak wych Ośrodków Maszynowych ma ki dla dalszego pomyślnego roz'
Z~dednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wym.iarowych przydzielczości produkcyjnej, W nie- cyjne dla młodych fachowc6w. szczególnie doniosłe znaczenie, 0- woju ruchu spółdzielni produkcyj
jęto 1 mm. przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za teksdalekiej przyszłości. nakreślonej Centralny Zarząd Pailstwowy.-:h znacza to dla niej podniesienie po
tem - 6 łamów po 45 mm.
w wytycznych Planu fi-letniego, Ośrodków Maszynowych zawarł ziomu gospodarki - przerzucen'ie nych, Państwo, doceniając znaWielkOŚĆ ogłoszeń
Za tekstem
Nekrologi
DrobIle
rozmieszczą się licznie w całym ostatnio ze ZWiązkiem Zawodo- ciężkich wysiłków fizycznych na czenie POM dla rozbudo'NY i unokraju, Obecnie, w pierwszym 1'0· wym Pracowników Rolnych umo~ maszyny, osiągnięcie przy ich po- wocześnienia naszej gospodarki
od 1 do 100 mm'
70 zł
70 zł
30 zł
ku planu, powstają w rejonach wę zbiorową, która reguluje pra· mocy wyższej wydajności ziemi, rolnej, nie szczędzi funduszów
od 101 do 200 mm
110 zł
110 zł
- zł
rozwiniętej
spółdzielczości
pro- cę i l1'\łacę dla tego typu pracow- lepszych urodzajów. Daje to róW
od 201 do 300 mm
160 zł
160 zł
- zł
"" Zostały ustalone normy nież dla wsi możliwości rozwoju na ich organizację, Staną si ę one
dukcyjnej.
ników.
powyżej 300 mm
200 zł
200 zł
- z!
' de k zci oIny Jes
. t· technl'czne, wpro....'v'adzo11"J system kulturalne!!o.
Na wsi powstaJ'a, bowiem niezawodnie dźwignią
K a7.'d y ta k i 00'1'0
~
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o 100 proc.
do obsłużenia większej ilości gos- premiowania - co pozwoli praco- nowe ośrodki, które promieniować osiągnięć naszego rolni:::twa, skudrożej. ,
.
'
podarstw zespołowych - kilku \vnikom POM na uzyskanie w:ięk- będą na otoczenie, włączą się do tecznyrn ośrodkiem do qsunięcia
Ogłoszenia w n-rach niedzielnych i świątecznych o 50 proc.
czy nawet kilkunastu. Jest to szych zarobków,
wielkiej wspólnej pracy nad pod.- jego zacofania, do wprowadzenia
drożej.
.
. . zczególnie waz' ne w tych reJ' o·
MaJ' ą oni IPcrawo do korzv.silElnla niesieniem poziomu wsi.
"
w naszej gospo darce rolnej noOgłoszenia w numeracn specjalnych i okolicmościow.ych nach, gdzie istnieją sku.piska wsi, ze wszystkich świadczeń-z piel'w
Tworzenie POM ma takze i zna
l) 1-00 proc. drożej.
których mieszkańcy gospodarują szeństwem dla przodowników IPra czenie polityczne _ jest bowiem woc-zesnych, wartościowych metod
Od cen powyższyoli żadnycl1 :rabatów nie udziela się. Ogło zespołowo. Właśnie w tych rejo- cy. Racjonalizatorzy otr'lymujlt wyrazem polityki władzy luJowej, pracy zespt)łow~, do wzmocnie·
łzenia drukuje się w miarę wolnego miejsca i za terrnjnowy
nach POM muszą być szczególnie wszechstronną pomoc przy <lpra przychodzącej W~t z wszecb~tron- nia po.zycji pracudącego chłopstwa
8rt.\k ogłoszeń nie ponosi się żadnej odpowiedzialności.
dobrze zaopatrzone w ~rzęt roI- cowywaniu pomysłów ~ochni.tz- ną pomocą gos)lDd&!l'czą i technicz w wa'ke ~ ia.()g~~z-anj wiej~~itnh;.
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Bartnik,
J. Sowińska,
N. Bladowa i Gidel, J. Dąbrowska, N. Kociołek z Koniecpola i wiele wiele innych ko

Dziatwa zgierska

pracowOlcy»
. Meta Iur"lI«
..

I
l

Pań~twowe

Ojrodki

Iłla~zynowe

z",ieniq oblj'c e

oświatowa

l

w

UJ.

~.

ZE ,SPORTV

..------

----------~-------,J Choć
do maja jeszcze

~

~L.....-~f!!~.......,~'1

~
I

Co

Sportowcy górnicy
przyjmują

daleKo"

W JUZ" dZI""s'" warto S'-e zapoznac"

pisała 'prasa łódzka ,11 marca 1930

.

", - . -

.

-

Z trasą

r.'

wezwanie

akademików
Zrzeszenie
Sportowe
Górnik
-Wyraziło zgodę
na udział
we wsr,ół

::e~fed~iCi;~~to~~a~m~f~!%, ~~~::

lU Międ~'YnarodowegoWyścigu Kolarskiego Warszawa -Praga rowanym do Zarządu Głównego
którego organizacją zajmują się dwa bratnie organy prasowe
~:-~uri~ÓtJ~'1i~sp~r~~"\~~~::tct~:sltęPUją"
"Rude Prawo" i "Trybuna Ludu"
1 udział w akcjach masowych.,

mo, iżw mieśc,ie jest kilka tysięcy
'b t · h
procentowy do ilości ZfZE:SZOc<ezro o nY'c .
Mi~dzynalodowy 'Wyścig Kolarski W'arszawa Praga odbędzie
oego oz etapów, 'Zostanie wyeliruino- nych członków: a) biegi mo,rodowe,
, "..
,
• się w rlniilch 1 - 9 maja bI'. Uroczysty start nilstąpi f maja w
wany z dalszego udziału w wyścigu. b) o Odznakę Sprawności Fizyrzncj, ,
"HOR'lENS.H. W PIO'lRKOWIE Warszawie, finisz zaś w Pradze, w V rocznicę zwycięskiego zalto!'iczellia
Wyeliminowani mogą być również
ZAMKNlJi;TA
•
wojny z hitlerowskimi Niemcami pucz Armię Rarlziecką. PodobnI\!, jak zawodnicy za przewinienia dy.icypli- e) marsze jesienne;
Z powodu .k r"fzysu w . pl:ze~ysle w latach ubieglych, wyścig organizowany' jest przez "Trybunę Ludu" i
oame i regulaminowe.
udział procentowy członków
szklanym pJ<\ze "Rep.ubhka Rude Pravo" przy współudzIale Polskiego Związku Kolarskiego i Sekcji
Podobnie, jak w wyścigach poprzeZrzeszeń w if:więtach kultury
jedna z najwiękSzych hut w Polsce Ifolarskiej organizacji Sokół" (CSRj.
.
dnich prz,odownik (leader) wyścigu fizycznej;
'- huta "Ho'rtensja" w P i o t r k o w i e , "
będzie jechał w ż.~łt7j ~oszuJc~. In- 3'
iloś~ klubów w k!asie T, II l
wyrabiająca szkło galanteryjne i sto
Teaoroczny wyścig rozpocznie się
30.IV. _ I etap: vVarszawa -- Ja- nowacją Jest wyrozmeme całe 1 proIII 1 awans klubow do klasy
lewe została zamknięta.
01(Qto zawodami dookoła Warszawy, które błonna - Zegrze - Serock - Pul- vradzącej w wyścigu drużyny, która wyższej.
,
'(JOO robotników straciło }?racę.
odbę:dą się w dniu 30 kwietnia. Za- lusk -- Wyszków Radzymin , b~'dzie jechała w białych koszulkach.
rozwój ilościowy kół sporto'
v.-ody le będą zaliczone do ogólnej Wars7awa. (W Warszawie kolarze
Sędzią głównym tegorocznego wywych;
KSL~~~ AFERZYSTA I Zł~ODZIEJ punktacji wyścigu,
jako pierwszy piZejadą następującymi ulicami: Tra ścig~ .?~dzie .Polak: ~ona~Ho. w skład
procentowy stosunek wyczy.W Warszawie został al'es.ztowa.ny etap.
są W-Z, Nową Marszałkowską, Kró komJs)! ~ędzlOwskleJ wejdZie t:-zech
nowców dó uprawi.ających poSO-letni ksiąię Tomasz Lubomirsld,
Trasa tegorocznego wykigu jest lewską Krak. Przedmieściem, No- l'olakow l trzech Czechosłowakow.
wszechną kulturę fizyczną;
SOLIDARNOść ROBOTNIKóW
który od dłuższego czasu kupował następująca:
wym Światem, Al. Stalina, Pi ękn.-ą ,
stosunek procentowy przodow
W fabryce Pil'scha 'od dłuższego i sprzedawał akcję kopalń i iahryk,
Myśliwiecką i Łazienkowską na staników pracy"
uprawiających
e:;msl.l trwa strajk załogi, DYl:ekcja naciągająe naiwnych na wysokie sudion W. P.). Długość l etapu ' sport, do stosunku procentowego
f1:bl'yki, nie mogąc się dQczekać ' "zła 111~. LubomirS'ki sprzeq.ał nie swoją
143 km.
przodowników nauki, uprawiających
luania opom" buntowni};:ów zl"o- l(opalnię nafty w Boryslawiu - zgar
1.V. - II eta,p: 'Warszawa - Piotrsport;
żyła w Pallstwowynl Urzędzie .Po- niając olbrzymią sumę pieniędzy.
strzelczyń i strzelców ków - Łódź, HI5 km.
udział w pracach społecznych
ś~'ednictwa zapotrzehow'a nie na kilRodzinka arystokraty z.a'p owiedzia
d
k
2.V. - HI etap: Łódź - Sieradz nad budową i odbudową urząkllset nowych. roootników. Nikt ' je.d-. 1a" że nie zwr óci grosza ze shadzioosza
Kepno - WrocłClw, 212 km.
dzeń sportowych.
]lak nie zgto!>1ł się do ,pracy - ~ni- nych pieniędzy.
- IV etap: Wrocław - Opo.
.
.
.
. ...___• __......----_________
V'
ZIO ł Gier i Dyscypliny. le 3.V.
_ Gll'''''j'ce _ Zabrze - , Bytom .Jak,., komisj~ ocenIającą 05Jągm~ŁOZKSS., ogłosił
• l RO ,knl.
ZS G'orm'k proponuJe
. . W y<ul
-'-'al
·horzo'
w,
,
cia,
C.
tabelę strzelczv11 i strzelców po
.
P'
Z Il.rzą d. u
.
4.V. - V e·t,,_,,·, Chorzo'w - ITatoWych owama
Izycznego
Ezczególnych klubów biorąCych u.'"'l'ce ,(ootry
~t.o-rt· ) - Kraków -BidłaGłównego ZMP.
dział ".f mistrzostwach kI. A w ko- <.
~
szykó,vce:
J3jelsko - Cieszyn, 194 kUl.
..',
~----::.~----------:-...
~
Ko'bl'ety..
.
5.V. - odpoczynek w Cieszynie.
"
107 pl~t. Zakrzewska
6.V. - VI etap: Cieszyn - Ostra.·
Dział ol'ic;a.lnn ŁOZB
(Spójnia), 89 .J;l.nicka (Związkowiec), wa _ Gottwc.lrlowo, 14.2 km. '"
'J'
'''O'
SOBOTA 11 MARCA ]950
50 GrLlszczJh'ska (Zwią..d;:owiec), 42
7.v. - VII etap: Gottwaldowo .~
l'A:'I:STWOWY .T.E ATR
12.04. Dziennik poludniówy o,raz Paprotówna (ŁKS Włókniarz). ' 3!J Brno. 140 km.'
im. STEFANA .J.A.RACZA
B.V. - VIlI etap: Brno - ParduWydziału Sport. Nr. 1.5
Pl'z~~{ prasy stołecznej. 12.25 Przel'- Głażewska (Związkowiec), 28 Sola(ul. Jaracza 27)
'
Dziś o g'odz.- 19.15 sr.tu.ka L. KruCf,\ wa. 13.Z5 (Ł) Sygnał i chwila mu- rzó\vna i Kubiakówna (Chemia), 26 bice, 137 km.
g.v. _ IX etap: Pardilbic.ę _ Hr-a1. Wzywa się zawodnika' Walulwwskiego ' pt. ;,Od\vety" w drugiej zyki. 12,30 Prog'l'am dnia. 1:3.35 Au- Krusiówna (ŁKS Włókniarz). ~1
Kaczmarczyk i Hilczerówna ' (Che- dec Kralowo _ Praha, 146 km. , .,
'I sińskiego
Władysława z KS. Kole:"
wersji.
dycja :;zkólna dla klas X-XI: "PiCała. trasa w.yścign wynosi 1.1?9
jarz _ Łódź do stawienia się z do
mial, :?O Kwiatkowska ' II (SpójnIa),
sarze polityczni wieku XVIJI". 14.00
PAŃSTWOWY TEATR · NOWY
BHlŻyńska (ŁKS
(ŁKS Włó}:n
Włókniarz),
lo ldlcmelrów.
,mr; .• •••.•~: .n;:{l;;t' ;\A !f ;iJ I wodem osobistym dnia 14. III. br.
Pl'z.egląd kulturalny. 14.10 Najcie- 19
Lutrosińska
i arz) , 15
Kaźde państwo moze
zgłosić ·' do
.,.
(DaszYl\skiego 34, tel: i81-:{ł) ,
14 udziałl1 w wyścigu tylko jedną dm-'
w lokalu ŁOZB przy ulicy,Piotrkow
Nieezymw :/;' p(')-w(){}u chOl:'oby w'y - kawsze audycje przyszło tygodnia. Wojlarówna (ŁKS Włókniarz),
1·U 5 (Ł) Komunikaty. 14.20 (Ł) Łukasik (Zvdązkowiec), 11 Wdzię- żynę. Może ona liczyć najmniej 3,
skiej 6.7.
k<'lJ.a,vcy roli' tytułowej . .najwięcej za.ś 6 zawodników.
,
2. Udziela się surowej nagany kle
Muzy)w. . dla .wszystkich. 14.55 utWo- czak (Zwiąv.kowiec).
Bilety ważne w dniu 20 bm.
ry: J. S. Bacha. 15.30 Koncert muzyMę:icżyźnl:
137
pkt.
Frontczak
Zawodnicy
będą
sklasyfikowani
je
rownikowi
sekcji pięściarskiej' ·ZKS.
PAŃSTWOWY
,ki czeskiej dla ' świetlic d;decięcych , (AZS), 102 Jańczyk (Bawełna), SO dnocześnie indywidualnie i zespolo·ł. .(·'••}B!J IStaI _ Ł6dź, ob. Olczykowl za wpro
TEATR POWSZECHNY
76 wo,
przy C'tym wynik drużynowy
16.00 Dzi.~nnik popohi<lniowy. 16.20 ChmieleW.$ki . (Związkowiec),
(111. Obrońcl))v ' Stalingradu 21 "
d
k
stanowi suma czasów, uzyskanych
. .
•
wadzenie w błąd delegata WS.
.
(Ł) Aktualności łót!zlde. 16.25 (Ł) l cza
tel. ~QO;S6) · .
(Związkowiec), 75 Kwapisz przez trzech pierwszych zawodników, Jnłod:ne:t: ratlzlecka spędza na lodzie.
3. Karze sie zawodnika z ZKS.
Fragment ze ślizgawki w parku,
'.
Dziś o g(){}llinie 19.15
"Niemcy" "Zbudziła się wieś". 16.35 (Ł) 'rań (Zv.ri.ązkowiec), 63 Rącz (Chemia) . i każde!ł o zespołu.
Za",;odl'ik. który nie ukończyl jed"Sokolniki"
Bawełna,
Wmcka
Bogdana
8
Leona Krucl!:koW'5kiego x Karolem ce, pie;i,ni i piosenki z płyt. 16 50 Paw!{}wski (KOlejarz), 59 Marciniak
mleSlęczną dyskwalifikacją, za
poAd\yen'towiczem w 'roli pro!'- Sonnen (Ł) In!ormakor kultm:alny. 17.00 (Widzew), 53 Usarski (Chemia), 4.9
wtórne podwójne podpisanie karty
brucha oraz gościnnymi występami "Przy 8obocie po robooie":,. ]8.00 "Z Koczewski (Kolejarz), 47 SzadkowIreny EjĆhlerówny i Henl"yka Borow- kraju i ze świata". 18.15 Koncert "ki (Bawełna), 45 Gizalewski (AZS),
S:ę
zgłoszenia do KS. Stal z dalszą przy
38 Borowiec (AZS). Pietrzak (ŁKS
li.
należnością do WZKS. Bawełna. Ka
skjJQ.go.
"
muzyki lud(}wej. 18.40 Wszechnica Włólrniarz), 37 Hoffman (ŁKS WIó
l'ze się zawodnika WZKS. Bawelna
PAŃSTWOWY
Radiowa. 19.00 Audycja dla w~i. Imiarz), 36 Sztykier (Kolejarz), :14
szereg cieka w-y~b imprez w Lodzi
Przepiałowskiego Ludwika, ,·3
TEATR żYDOWSKI
19.15 Koncert .Krakowskiej Orlrie~i;.ry lVIokrosińskl (AZS), 33 Dabiński
miesięczną dyskwalifikacją Zą chęć
(ul. Jarai:~~' 2 .:,... ~el.. ·21'1~49) ..
(Chen,ia), 32 Roga (Chemia), 31 Py~
imprez sporto wych na dzień dzislejsl:y j niedzielę startu' pod fałszywym nazWisklem
1.1- marca o godz. 19'.qÓ 3 akty Sio~ i Chóru PR. 20.00 Dziennik wieczol'tasz (Kolejarz), 30 Hajman (ŁKS
."
przedstawia si ę frapująco. Przede wszystkim trze- na zawodach w dniu 5. II. 50 r.
h~m Alejche.mn "J aknęhu:z;", ..Ojlem ~y. 20.40 (ł',) "śpiewajmy piosenki
. ba wymienić hidywldualne mistrzostwa pływackie Polski dla kobiet,
4. Zgłoszenia ' ' zawodników
po>Ha,bo", "l\Iensz-n" w reżyserii Idy Ka robotnicze". 21.00 (Ł) Muzyka roz- Włókniarz), 29 Korsak (Chemia), 28
które rozpoczynają się dzisiaj ~a pływalni "Ognisko" o godz. 17. tWierdzonych przez PZB do Pierw
rywkowa. 21.40 Opowieść Tadiowa o Gromulski (Spójni3), 27 WÓjcik (Ba
miil:skiej.
wełn:l), 26 Dąbek (Spójnia) i Hof"zego Kroku Bokserskiego przYJmo
A. Mickiewiczu. 22.00 (Ł)"O dzia- mokI
(Chemia), 25 Kołacz (Spójnia).
Mistrzostwa odbywając!! się w ramach XX-lecia Łódzkiego Okręgo- wane będą do dnia 14. III. 50 -1"."
TEATR "LUTNIA"
łeJności Zw. Zaw. w ZSRR" - mówi
(ul. Piotrkowska 2(3) wego Związku Pływackiego otrz rmaJą uroczyste ramy organizacyJTermin powyższy jest ostatecZł1Y.
przewodnicząc)T CRZZ A.- Zawadzki.
Co-dziennie' o ' godz. ! 19.1.5 ,,"Kl'ólo- 22.13 (Ł) Om6wienie prog-ramu lone. Opinia publiczna liczy na pierwsze miejsce łodzianek - zawodni
Sekretarz
v,' a przerl-mie€,cia".
C?:ek ŁKS Włókniarza. Mistrzostwa trwać będą dwa dni, dziś i w nieJ. Janiszewski
kalnego na jutro. 22.15 Nowy numer
;;;.
P AxSTWOWY . 'l'EA1'.a LALEK
"KuźnicY". 22.20 Muzyka rozrywkodzielę Iprzedbiegi rano, a po połl1(lniu finały).
Przewodniczący
(Red. K. Wróblewski i S. Furs)
wa z Prllgi. 23.00 Ostatnie wiado, "PINOKIO"
Sekcji Sportowej
Druga innowacja. to inauguracja se lone będą we Włókniarzu siatkarza(ł,ódź, ul. Nawrot 27, tel. 135-74)
mości. 23.10 Program na dzień naPo czterech rundach w mistrzoM. Tyl
Sobot-a, dnia 11 mal'ea br. godz. stępny. 23.15 ~luzyka taneczna '/; stwach drużynowych kI. B prowadzi: j':onu piłkarskiego w Łodzi. Sezon za- mi z Bielska, a Unia' siatkarzami i ko
!l.3Q widowisko dla szkÓł pt.' "Histo- plyt .24.00 Zakończenie audydi i
1) ŁKS-Włókniarz II 17% pkt, początkuje derby lokalnych zespofow szykarzami z Krakowa, Gliwic oraz
ria cala o :niebies!dch migdałac-h".
2) Spójnia II - , 16 pkt.. 3) Włók. ligowych ŁKS Włókniarza, z Widze- Bonikowskim ze Z!łierza.
HYl!1U·
GŁOS
niarz Pabianice 15% pkt., 4)
Ol'gan
Lótlzki~go
KomitGtu I 'w"j~(
Zawody
lekkoatletyczne
ŁKS
vVłók
Vnókniarz ' - 'Z gierz 11 pkt., 5-6) wem. \,I,Tiemy, że Widzew w towarzy
wódzlilego Komitetu Polsl;;!!!' ·Z'~h,
dnoczollej Partii Robotniczej
AZS II i Ogniwo II po 9% pkt., 7-8) skich spotkaniach ! ŁKS Włóknia niarza oraz mistxr.osh'la bokserów
R Po d a g u j e:
Stal i Kolejarz ' - Koluszki po 8 pkt., rzem "wychodzi" Zawsze obronną rę klasy- B zamykają wreszcie dwuKOLEGIUM REDAKCYJ.NE.' · c.'
9) Budowlani 7 pkt., 10) Związkowiec ką. Możliwe, że tradycji stanie 5i~ 1 dniowy program naszych imprez spor
T61ef o n)"1
II 61h pkt., II) Bawełna sV: pkt .•
Redaktor naczelny
tym razem zadość. Jedno je6t pewne, towych.
':118-14
ADRIA - dl/). młodzieży (Stalina. 1) REKORD (Ihgows:ka 2) "Milcząca
Zastępca red. naoze1l'eg()
. 218-23'
"Skarb" godz. 16, 18, 20
oorykada" dla młodz. godz. 15; IV RUNDA MISTRZOSTW KL. A: że mecz jutrzejszy ściągnie na bois, Sekretarz odpowiedzialny
219-0;>
BALTYK (1\arutowic~a 20) "MiMto
sea.nse normalne g(){}x·. 17.30, 20
Dział partyjny
m-i9'
12.111. br., godz. 10
ko Włókniarza przy ul. K1lińsklego
wewn. 10
westchnień" godz. ·17, 19, 21
ST.YLOWY (Kilińs;kiego 123) "OstatI) Włókniarz-Zgierz Sp6jnia: wszYitkich miłośnik6w piłkarstwa.
Dział korespondent6w robotBAJKA (Franciszka.ńska 31) "Duni etap" godz. 15, 17.30, 20
Zgierz, Szczęśliwa 12.
w Szczecinie
niCZYCh .I chłopskich ora~
Dzisiaj w 111.11 Ogniska odbędą się
śWIT
(Bałucki Rynek 2)
"DziecI
bl'owski" godz. 18, 20
redak',or6w gazetek ścl~n2) Ogniwo4KS-Włókni~r~: Łódź,
Z
10
zawodniczek
wyznaczonych
nych
.
Zl'-ł~
GDYNIA (Daszyńskiego 2) ..Prokapitana GFanta" dla młodz. godz. Wólczańska 5.
:zawody pomiędzy reprezentacjami
Dział mutacjI
moZg
na zimowy lekkoatletyczny ośrodek
gram aktua,-!.\ioŚći kraj:owych i za16; "Cygańs-ki tabor" godz. 18, 20
zrzesz'
e
ń
Włókniarza
I
Unii
w
piłce
Pzlał miejski I sportowy
25'-21
,3) AZS - Związkowiec: Ł6dź, Ko, gl'apkz:nych Nr il" ~ ~odz.l1, '12, 'JlĘ:CZA ,(Piotrkowska 108) "O 6 wie-- ściuszki 21.
wewn, • tli
'
siatkowej I koszykowej żeńskiej i mę dla kobiet w Szczecinie staWiło się
13,16. ,17, 18; 19, -20, ~1
,
' czorem po wojnie" 'godz. 16.30,
Dział ekonomiczny
21
.. 11
sklej. Trzon reprezentacji zrzeszeń tylko 8. Nie przyjechały: Bregulan
Dzlal rolny
leł-Zl
HEL (Leg-ionów2) -dla lnłodz-ieży
18.30, 20.30
.
lVe1fOft • •
V RUNDA MISTRZOSTW KL. B:
będą stanowiły kluby łódzkie w 0- ka ze Sląska I Konikówna z Krako
"Dusze 'czarnych" godz. 16, 18, 20 TATRY '(Sienkiewicza 40) "Dzieci
Redakc'l! nOIm-:!
1ft-S}
12.m. br.. godz. 10
MUZA (Pabianicka. 178) '"Konstanuliey" godz. 16, 18, 20
1) Stal _ pauzuje.
parciu (I ŁKS Włókniarz "I ZKS Unia W!I.
KelpGrtat.
ty Zasłono,,,'" &'Od-z. 18, 20 .
WISŁA (Daszyńskiego 1) .,Pu:stelnil1
Lekkoatletki odbywają treningi
2) Kolejarz - Koluszki - Zw1ąz- ,- Chemia. Ciekawie zapowiadają
Łód:!, Plotrkowska '0,
tel. 222-a2 "
POLONIA (Piotrkowska 67) "TorpeParmeńSlka" II seria godz. 15, 17,
Administracja
260,43 "
ko.wiec II: Koluszki, Dom Kolejowy. się mecze siatkówki żeńskiej 1 męs- dwa razy dziennie. Przed połu
Dział ogłoszeń:
Ł6dź, Plotrkow-'
dowiec Nieugięty" godz. 15, 17,
19, 21
3) Spójnia II - Budowlani: Łódź,
dniem
zaprawa
w
hali,
a
popołu
ska
104a,
tel.
111-50
1
114-7!
19, 2l
WŁóKNIARZ (Pr6chnika 16) "Awan Więckc:wskiego 32.
kiej. Unia wystąpi z reprezentantkaWydawca RSW "Prasa"
dniu
biegi
i
marszobiegi
w
LasFRZEDWIOśNIE (żerom,skiego 76)
t11l'& na wsi" godz. 16.30, 18.30,
4) Włókniarz - Pabianice - ŁKS- mi Polski Zakrzewską i Kubiakówną
Adr. Red.: t.6dt, Pio.rkowska U,
20.30
,;Wilcze doły" godz. 15, 17.30, 20
Włókniarz! Pabianice, Żymlerskiego oraz nowo pozyskaną Skrodzką ze ku Arkońskim.
m-cle piętro.
' ROBOTNlK (Kilińskiego 187) ' "Pu- WOLNOść (Napió,rk<nv.skiego 16)- Nr 2.
Druk. Zakł. Graf. RSW "Prasa"
Na polecenie PZLA z lekkoatlet'
Spójni. Będą to trzy ścinające zawod
stelniil' pa:r-nienskil" I seria godz.
"Pustelnia Parmeńgka" II seria Lódź, ul. :twirkl 17, tel. aÓ6-U.
5) Ogniwo II Włókniarz l
niczki.
Włókniarki
przeciwstawią {am! trenuje równocześnie czołowy
Zgierz II: Łódź, Wólczańska 5.
godz. 16, 18, 20
16; 18, 20
6) AZS II - Bawełna: Łódź, Ko- swój normalny skład z rewelacyjną sredniodystansowiec Polski. Potrze
ROMA (Rzgows:ka 84) "Panna be?; ZACHĘTA (Zgierska 26) - "Czarci
posagu" g·od?:. 16, 18, 2.0
\ ,
żleb" . godz. 16, 18, 20
ściuszki 21.
Serwatkówną. Zespoły męskie zasi- bowsl\1 , ze szczecińskiego AZS-u.
D-1-14769
REZROW'l'NI
DLEJ-l NA ULICY
. ~ ,
'.
.
Na ullC~ Nawrot p'r'zed P?se'~Ją
Nl' ~ p~~dl'a z~mdlona na chodmk 27lf;tn:~a ;:steramI>;, RQszak - be.zdoll;ll!1 J b(>zl:{)1)?t~a.
.Le,kl.n:~ , etwZ~l'd~ll
zllpełnewyclenczeme. R!)s-zak me Jadl,l nic od dwóch dni. ,
. ,: ' .
Ki !'.k utek \yycieńczęni'a 'organiz'mu lIpRdla n;eszc?ęś1iw"ie, łamiąc 50bie że,bta - 56-letnia Marianna Owcz"l'l'k, 7,'amieszkala przy.. u~. Nowoprojektowanej Nr li: O,,'czarek jest
beuohotna od dłużs,zego czasu. ("Re
:p-nhlika")
.
.M
'.
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III

2
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5
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6

Ost·atn·le dn·I zl·my

Lista naJ"len. szych

7

"'V Yd O...
.
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A..«.san-Ułła zerwał darń z jednej z płyt kamiennych, wyści~lają
cych .dziedziniec. Razem' chwycili żelazne kółko, dźwignęli płytę,
odciągnęli ją na bok i opuścili się w ' tajny korytarz.
Gd-zieś blisko, nad ich głowami rzeka biła o granitowe mury
pala.cu. Jedno odgałęzienie podzi<emnego korytarza b i egło w dół,
pod rzekę - do fortu Selimgura, drugie zawracało na północ i prowadziło do muru miejskiego i bramy ' Kaszmirskiej.
_

Po co ni epokoić sz:acha?! -

odpowiedzieć geneTalowi"?

Płomiel'l świeGY, osadzonej

w

Czy nie wiemy sami, co należy

brązowym lichtarzu drgnął lekko,

światło z jasno ż{'}łtego zrobiło się czerwone i świeca, skwiercząc
z<lczęla gasnąć. Assan-Ułła pąprawił

knot, potem rozłożył przed 50b'lo arkusz cienkiego jak Hść bananowy -papieru perskiego i przy,stUlą! srebrno/! naczynie z tusz'e m. · ,
-Moja ręka stała się twoją ręką, ,.światło duszy! - powiedział.
K~iążę podyktował list.

Assan-Ułła wysze<U do sąsiedni,ej komn'a ty i cicho zaklaskał
.w dłonie. ' , Cz'a rny afrykański służący w żółtej przepasce na b;odrach, ' b€lJSzelestnie stanął na progu. Wziął list i równie Cicho
odszedł

'
"
["f'
Książ~ i Assan-tJłła 'długo, Jeszcze siedzieli \v wieżr, tocząc nan.dy. Noc była duszna, po północy l'1.lnął leszcz. .Czekali tylko na t?
Pod osłonĄ deszczu' ,i-" ciemności, przysłoni wszy la tarkę, bezszelestrue
zbliżyli sie oba; ' do tvlnee:o muru pałacu wychodzącego nad rzekę.
'J

Assan-Ułla ostrożnie zapalił światło i razem
obejrzał strome wejście, schody 'wyrąbane w

z księciem uważnie
twardym gruncie i
umocnienia sklepień. Potem zagasili światlo i powrócili ·do\'lieży.
Noc. Późno wschodzący księżyc wolno pochylił się ,nad horyzontem. Po północy spadł krótki deszcz i kobiety wyniosły na
elach miednice i dzbanki, aby nazbierać wody. Blask księżyca zał;;muje się na srebrnych dzbankach i bransoletachkobi'et. Ludzie
zmęCzeni upa.łem leżą pokotem, jak trupy.
Noc. Dachy są oświetlone blaskiem księżyca. Ca.~e miasto moi, na przejść dachami, jak po ogromnych schodach - z dacł).u na dach.
W poświacie ksi ężyca cicho przesuwa się zgarbiony człowiek w
wysokiej czapce. Bezszelestnie stąpając po gładkich kamieniach,
idzie, za nim dwóch ludzi. Lela, drżąc w cieniu, śpi z odrzuconą
na bok ręką·
Człowiek idzie wolno szuka kogoś. Wła~nie odbla.sk księżyea
padł na odrzuconą dziewczęcą rękti i w świetle błysnęły niebie.skie
szklane bransoletki.

- To ona! - człowiek zbliża się. - Batma-Scw~ni nosiła takie!
Te>k, to ona, je-j córka! ...
Nachyla się, brudną dłol).ią zaciska jE'j usta. Dwaj inni luqzie
biorą ją na r~ce i szyb!<:o uchodzą. Na dachu pozostaje biała chnstka, która opadła z ramion Leli.
ROZDZIAŁ
ł'AKIRSKA
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Przez cały dzi eń było dużo rannych, w nocy przybyło ich je'
szcze więcej. Na szosie kurnaulskiej toczyła się b i twa o dom Rao,
stary, napól rozbity budynek, z wieży którego można było obser'
wować duży odcinek drogi. Sipaje, dokonawszy wypadu, w połu
dnie zdobyli dom Rao, ale pod wieczór Brytyjczycy wyparlL ich,
z wielkimi stratami po obu stronach. Zapadła noc, a ochotnicy-·sa'
nitariusze wciąż jeszcze znosili rannych. Mac Ferney opatrywał
rany, powstrzymywal krwotoki, rozdzielał wzmacniające nRpoje-.
Ledwo trzymaj Się na nogach drugą dobę już nie spał. Pod ko'
nlec nocy, sanitariusz Hindus spojrzał mu w oczy.
- Idź, odpocznij. hakimie! - powiedział clo nieg1. - Co zrobimy, jeśli i ty zachorujesz?
- Chyba masz rację --'- odparł Szkot. Za"volał Sama i wyszedł
do ogrodu,
D. c . .',n.

