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jedności moralno-politycznej narodu ra(lzieckiego.
Dnia 15 marca 1950 roku Centralna Komisja Wyborcza będzie
n~wymi s,ukcesami sta~hanow.ski-I s~wało ~rzeszło ~9 pr~c. wybor- mogła ogłosić szczegółowe wyninu zwycIęstwa
Stalmowsklego I cow, ktorzy brah udzIał w gło- ki wyborów i listę imienną deBloku Komunistów i Bezpartyj- sowaniu.
putowanych, wybranych do Rady
nych.
Wybory do Rady Najwyższej Najwyższej ZSRR.
Zamykając posiedzenie, Cwiet- ZSRR przebiegały w całym kraCentralna Komisja W,yborcza
kow pogratulował członkom Ko- ju w atmosferze ogromnego en. dla wyborów
misji Wyborczej zakończenia z tuzjazmu patriotycznego i polido Rady Najwyższej ZSRR
powodzeniem kampanii wybor- tycznej aktywności ludności oraz
Dnia 13 marca 1950 roku.
czej w Stalinowsldm Okręgu Wy stały się potężną manifestacją
borczym oraz w imieniu wszyst- ________________________;--_______
kich zebranych życzył wybrańco
wi całego narodu Generalissimuokazji święta narodowego Węgier
sowi Stalinowi zdrowia i długicu
lat życia dla szczęścia całej pra

Komunikat Centralnej Komisji
MOSKWA (PAP). - Jak donosi Agencja TASS, dnia 13 marca o godz. 3 w nocy odbyło się
posiedzenie Okręgowej Komisji
Wyborczej Stalinowskiego Okręgu Wyborczego miasta Moskwy.
Na posiedzeniu obecni byli liczni
przedstawiciele organizacji spoKomentując
wyniki wyborów do \ szym rozkwitem naszej oj~~yzny ra· łecznych
oraz przedstawiciele
Rady Najwyższej ZSRR, "Prawda" dzieckiej, aby glosować na kandyda- prasy.

Wspaniała manifestacja
jedności narodu radzieckiego

pi!;ze w artykule wstępnym, zatytułowanym
,;Wspaniała' manifestacja
jedności narodu radl!}ieckiego":
ZIEŃ WYBORóW do Rady
Najwyższej - 12 marca 1950
roku - l)rzejdzie do historii naszego
kraju, jalw pami~tna, znallllenna da.
ta. Jednomyślnie glllsując w tym
{łniu na ltalldydaŁów Stalinowskiego
Bloku K(Jmunistów i Bezpartyjny("h,
milionowe rze3ze wyborców radziec·
kich z olhrzymią sil~ zam:tnife.~ ln·,':\ły wohe. !'alego .,'Świata swą niezlomną jedMść i ZC<:llolenie wokół Partii
nlll~zewicldej, wokół 'Vielkiego Wo.
Towarzysza
dza i Nallc.lyciela
Stalina.
Wybory do Rady Najn, ~"zej ZSRR
odbyiy się w calym kr .. Ju "atm~~ferze ołlJr7ymie~'o entuzjazmu patt1otyczn!.'g"o
ożywienia politycznego
!udnośri; stau()y,if].c ,,~s!)aniałą m:mi·
festach~ jerlllnś,·j ll1 ora Ino-politycznej
narvdu radzieckiego.
Z woli narodu r:dz!eckie~o do Rady NajwYŻ3zej p<G\y(}łano ludzi naj.
lep'lzycb. najgoiln1ejs:?:ych, tych, którzy czyr.em dowiedli swej gotowoś:i
j zdolności do ofiarnej służby dll;! dobra socjalistycznej ojczyzny, służby
sprawie komunizmu.
W uro~zystYm dniu wyborów do
Radv Najwyiszej, na całym tel'ytorium wielonarodowego :[łailstwa soc.ialistycznego wymawiano z lICZUciem serdecznej miłlJści i wdzięcz.-"'l1cści NAJDROZSZE Ii't'llĘ STALI-

D

tów Stalinow&ldego Blokll Komunistów i Bezpartyjnych, na twórcę i
organizatora wszystkich
naszych
zwycięstw :- Towarzysza S~alina.
. Po odc1a~~u .glo3u dlu.g?letm ro~ot
lllk f~I)l·ykl sWI~rdtowsł{J;J ,.'Uralchllu,
masz', Iwan Kozula, o:swladczył:
- .,\Vszystkie swe postel)Y w naure i sul,cesy w pracy twótczej za·
wdzifczam ukochanemu Stalinowi,
Partii Bolszewickiej. Oni to wskazali
nam drog-ę do szcz~śda, nauczyli nas
11l·zezWyciężać irudnoś(;~.
Glosował('nt na IWlIdydatów Bloku StaIinow
sl,iego. Więź Par~ii z narodem - to
wielka siła. Niechźe wiec siła. ta 1'0.~J1ie i krzepnie dla dobra i Szc7.~ścla
('alego narodu radzieckiego".
Przebieg wybor6w do Rady NaJwyższej świadczy o wielkiej sile, jaką stanowi jednnść moralno-polityczna spoleczeń;;twa socjalistycznego,
przyjaźń mirtlzy
narodami ZSRR
i :tyciorlajny patriotyzm radziecki.
Miliony lla trioió II' radzi~!!ldch ucz.
ciły hi.,t.oryczny dzień wyborów
do
Rady Naiwyższej ,vybitnymi sukcesami pr~duktyjnymi, dały nowe,
wspaniałe przykłady komuni3tycznego stosunJm do ,pracy. W dni kampa
nii wyborczej we wszystkiCh przed-

Na podstawie protokółów, złożonych przez obwodowe komisje
wyborcze i dokonanego obliczenia głosów, Komisja stwierdziła,
że deputowanym
do Rady Najwyższej ZSRR ze Stalinowskiego
Okręgu Wyborczego Nr 2 miasta
Moskwy, w wyborach do Rady
Związku, wyllrany zosiał GeneraIissimus Stalin.
Ogłoszenie tego wyniku przez
przewodniczącego Oluęgowej Ki)

misji 'Wyborczej Cwietkowa przy

jęto burzliwą, długo nie milknącą
owacją. Na sali rozległy się entuzjasiyczne okrzyki: "Niech żyje

nasz

Pierwszy

Deputowany!",

"Chwała Wielkiemu Stalinowil"

Cwietkow zakomunikował następnie, że wszyscy wyborcy tego

okręgu wzięli udział w głosowaniu. Prócz wyborców, wpisanych
na listy wyborcze Okręgu SŁali·
nowskiego, głosowały tam, na
podstawie okazanych legitymacji,
29.754 osoby, przybyłe z różnych
innych mi.ast i okręgów kraju.
siębill'rstwach, kołchozach, ośrodkach
Glos zabierali kolejno przedsta
maszynowych i sowchozach wzrosła wicielt; o:gan'izacji sp?łecznych i
aktywność pracy w walce o przed- p~zedsI~bI~rstw, obecJ:?l n.a zebraterminowe wykonanie powojennego mu, mOWląc o uCZUCIach ogromplanu p,jęcioletniego.
.
d"
" d
b
'
St
aW dniu 12 marca 1950 r.a.ku naró:I n.eJ ra ~SCI wsro wy orcow
NA.
radzieeki, raz jeszcze zaaprobował !ID0wsklego ?kręgu Wyborcze~o
Z ogromnym entuzjazmem kroczyli jednomyf,lnie mądrą politykę Partii ~ m.as r~~CUJ~cy'ch C~ł~gok.kraJu.
hdzie radzieccy do urn wyborczych, Bol,>zewickiej, powiedział, że popietWlen Zł. 10m,. ze .ra Zlec I.e dma aby wypowiedzieć si~ za mądrą poli- rać będzie nadal tę poLitykę i walczyć sy pracujące oz~w!one są Je n?tyką Partii Bolszewickiej,
za dal- z całych sił o jej realizację.
myslnym pragnIenIem uczczenIa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod haslem walki o -pokoi
odbędzie się łv'\iędzynarodowy Dzień

WARSZAWA (PAP). - Do sekre-I
lariatu FIAPP napływają 'l\Iiadomości
o aktywnych przygO'owan:ach. czynionych w wielu krajach
do obchodu 11 kwietnia - Między112rodowego Dnia b. Więźniów Po lit.ycznych.
Na apel Federacji odbędą się w
wY7.wokn'a hitlerowskich i
f3~zY~·ov.'sldch obozów
koncentrac.l'jn·ych l il:zne manifestacje pod zna
ldcl11 czynnej walki o pokój. przeciwko odrodzeniu faszyzmu i prze-y
ślac!owaniolD b. bOjowników aniyfa
szystowskich .
Fran('uskt związek organizuje 1 J
kwi·cln:a w calym kraiu maSowe
wiece i ll11n1fc<tac.ie przeci\':ko przy
.i!otowani"'m \voien!1ym i, wojnie w
Viel.namiC', w ohron.'e materialnych
"ąda11
b. w;ę7.ll:ów politycznych.
W Paryżu odbędzie sję wielki w:ec
w sali Muluallle. poprzedzony n:anifestacjq prz.y grobie Nieznanego
rocznicr~

Żołnierz.a.

b.

Więźniów

PZPB Nr. 3, Oddział
słał nam nastQpujący
4 tl~a('zki, które podjęły długc.
falowe zobowiązania, realiZUją
je dotychczas z poważną nadwyżką. Tow. Sznycel', która zobowiązała się wykonać bazę
w
113 procentach . wykonuje .ią do
tychczas w 114,3. Tow. Stelmach

Depe~za Prezydenta RP
do Prezydenta Ludowei Republiki Węgierskiej

cującej ludzkości.

*.

*

*

MOSKWA (PAP). - Agencja
TASS ogłasza następujący IwmuWARSZAWA (PAP). Z okazji przypadającego w dniu
nikat Centralnej Komisji Wybor15 marca br, węgierskiego święta narodowego, Prezydent RP,
czej o wynikach wyborów do Ra
Bolesław Bierut wysłał do Prezydenta, Rady Prezydialnej Ludy Najwyższej ZSRR:
dowej Republiki Węgierskiej depeszę następującej treści:
W niedzielę, 12 marca 1950 roJego Ekscelencja ,
ku, w całym Związku Radzieckim
Pim Arpad SZAKASITS
odb~ły się wybory deputowanych
Prezydent Rady Prezydialnej Ludowej Republiki WęgierskieJ
do Rady Najwyższej ZSRR. Glosowanie rozpoczęło się wsz.ędzie
BUDAPESZT
o godz. 6 rano według czasu miej
Proszę przyjąć, Panie Prezyde nde, w dniu święta' narodowego,
scowego. O godz. 12 w nocy 12
w piątą rocznic(l wyzwolenia VV ęgier, moje serdeczne życzenia po'
marca głosowani.e wszędzie zosta
myślności i szczęścia (lla narodu węgierskiego.
to zakończone.
Naród polski śledzi z radością i podziwem wielkie osią!Jnięda narodu węgierskiego, wytrwale rea!iw jącego socjalizm.
We wszystkich okręgach wyBraterstwo naszych narodów, oparte na wspólnych dążeniach
borczych na Jisty wyborców w}Ji
i ideach, ugruntowane nierozerwalną przyjaźnią z wielkim ZwiązkielD
sanych było 111.008,625 wyborRadzieckim, stanowi trwałą zapo rę przeciwko zakusom imperialistycz('ów wobec 101,717,686 wyborców
neqo obozu agresji.
llodezas wyborów w 1946 roku.
Wierzę głęboko, że przyjaźń i współpraca narodu polSIdego iwę
Według danych Okręgowych Ko
giersldego będą się stale pogłą biały z korzyścią; dla najżywotniej
misji Wyborczych, w obecnych
szych interesów obu naszych narodów i światowego pokoju,
wyborach do Rady Najwyższej
Bolesław Bierut
ZSRR wzięło udział 110.964,172
wyborców, czyli 99,96 proc. ogółu
wyborcow.
W'
13
c
Obwodowe
łłajwyższa
zatwierdziła
CIągU
mar a
Komisje Wyborcze
zakończyły
obliczenie głosów, złożonych na
kandydatów na deputowanych do
Rady Najwyższej ZSRR. Według
MOSKWA (PAP)..
Agencj~ I Konwencja, prllyjęta na tej kondoniesień
Okręgowych Komisji T':SS o?łasza k?mumkat, prz~p0ml ferencji, a przewidująca przeJscle
Wyborczych, lista kandydatów na naJący, ze n~ Ml~dzynarodoweJ Kon rozgłośn° na nowe fale z dniem 15
l
deputo\vanych, wysunięta przez ferencJi RadlofonIcznei w Kopenha-

Rada
I·SRR
nową konwencię radiową

l

dze w 1948 roku, w której pracach marca 1950 roku, została ratyfikodelegacje ZSRR, USRR wana przez Prezydium Rady Naji BSRR, preyjęty llostał p1an nowe- wyżstzej ZSRR. Wprowadtzenie nozwycięstwo.
Według dąnych go podziału fal dla rozgłośni średnio wego planu podziału fal radiowych,
i długofalowych strefy eu
wstępnych, na kandydatów Bloku falowych
,zgodnie z którym rozgłośnie radziec
Komunistów i Bezpartyjnych gIo ropejskiej.
kie rozpoczną pracę od 15 marca
1950 roku, mnno rzmmeJszyć wzajemne przeszkody między rozgłośnia
mi oraz polepszyć odbiór a 1Jdycji
przez Słuchaczy.
zobowiązania długofalowe

~~:o~~m:a~~:!ft!~e~:;!~~!~:~

brały udział

Inteligencja techniczna
podejmuje

Kolejarze, .stoczniowcy i metalowcy

zoJJo,\lviązania długofalowe
w
A - naJe
meldunf'k:

Z

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

produkcyjne

I

współza'xodnictwa

Politycznych

Wvborczei ZSRR

kich powiatach 1 gminach pubUczne
zgromadzenia. 16 kwietnia na wi'elkich -wiecach w miastach wojewódzkich wystąpią preedstawiciele
Rady Naca:elnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Tegoż
dnia w Oświęcimiu odbędzie się
zjazd Bojowników o Wolność i wmu . W tych dniach pracownicy centr./ki konstrukcyjne 2 typów wyłączni
rowana zostanie tablica na miejscu Biura S.tu~iów i ~ol1str. Ap .. Nisk!e ków ol~j?~~h na 4 do. 4,5 miesiąca
pomnika, który zostanie wznies~ony go NapIęCia podJęli zobowlązanIa wcześme), mz to przewldywał ramo
dla uczczenia zwycięstwa nad fa- dhł[·ofalowe. A więc: grupa kons- wy plan pracy.
szytzmem i bohaterstwa wyzwoleń-, trukcyjna ob. Tadeusza Dąbrowslde
Grupa ob. Piotra Muszyńsldego
czej Armii RadeJ.eckiej.
go zobowiązała się wykonać rysun- zobowiązała się 'przyśpieszyć o pól
roku wykonanie rysunków jednegc
z typów wyłącznika, a o 4 miesiące
drugiego typu.
Oddział konstrukcyjny ob. Edwar
(1a Kufla mimo znacznych trudnoś
ci, związanych z wykonaniem apara
przekraczają własne zobowiązania
Lury
przeciw - wybuchowej dla
przemysłu węglowego i konieczno:;;·
WARSZAWA (PAP). W (lalszym ciągu napływają melwiązania wykonania 130 proc. n:ll'ci pracy w godzinach nadliczbodunl.i o wySOI.i111 przcltraczan iu dłogofalowych zobowią.zań promy przekroczyła w lutym o 24 proc. wych, podjął również zobo'wiązania
dukcyjnych, p(Jdejmowanych na apel
górnika MARKIEWlU.
Kierownik brygady Fischbein, ))ra- wykonania, poza ramowym planel'l
O suhcesacb meldują: KOLEJ ARZE, PRACOWNICY STOCZNI I
cując na wytaczarce,
uzyskał
196 Dracy na 1950 r., 4 wariantow prze
lVlETALOVr'CY.
.
kaźnika.
Wśród kolejarzy wysunęły się na proc. normy.
Grupa ob. Jacka lUalillowskiegf;
czoło załogi warszta tów me,::ha!licz- I
W stolicy, w walcowni metali I)rzyśpieszy o 4 miesiące termin u
nych Nr 5 i Nr 6 w Gliwicach. CaJc0l1czellia rysunków przełącznika
"Warszawa" (dawn. NorbUn), na walcowego.
ła załoga warStztatów Nr 5 przekroczoło wysunęli się również młodzieRównież grupa ob. Kazimierza ,Tę
czyła w lutym swoje zobowiązanie
żowcy. Brygada w składzie: Sobie- drusiaka przyśpieszy termin wykoo 6,1 proc., a załoga warszta Łów Nr
raj, Wojciechowski. German i Le- nania rysunków ))rzełącznika kieprzekroczyła
zobowiazanie
o
6 - o 2,7 proc. Dzięki tym .sukceheda pobiła dotychczasowy rekJrd runku obrotu walcowego o 4 m:e2,8 proc., tow. Bartochowska
8ią('e, przewidywany odsetek godz:ln
som kolejarze
Gliwic
znacznie
fabryki w odlewaniu metali. P.ld- Da tę pracę wynosił 16 proc.
o 1,1 proc., tow. Przyborowska
zwiększyli ilość napraw pa.::owo-, czas gdy dotąd najleps~a brygada oo f),4 proc.
Prncownicy laboratorium inż. JeW przędzalni tow. Ostojska,
zów.
., "
Sif)gała średnio do 120 proc. normy, r:>;y Kronenber.g i Zydlcr zobowiązu
która :::obowiązała się wy!,onyW stoczni
szczecll1skle). na czoło b ryga
. d a S ob
'·
.
ł
', 32 ją się wykonać poza planem na I
,
lera}a
oSlagnę a
wać bazę w 111,1 proc. wykonu
p0lrocze opisy techniczne aparatow
uczestnikow długofalowego współ.
prcc. normy.
je ją obecnie w 117,7 proc., tow
produkowanych przez Zakład A
e:awodnictwa wysuwają się młodzie
Kazimierska przekracza swe zo
21.
żowcy. Brygada młodzieżowa KalliMłudzi ZMP-owcy Obiecują, że nic
bowi,!zania o 1,4 proc., tow.
H. Zyżko
mlerea
Fischbeina,
pracująca
w
war
długo
znów
zameldują
o
prukrocze
Misztela - o 1,2 proc.
korespon.ł:leJ;lt z ŁZWANN
sztatach mechanicznych. swe zobo- nin obecnego wła~nego rekordn,
zakł. A 2]

. W Niemieckiej Republice Demokratycznej i w zachodnich strefach
okupa~yjnych odbędą się 15· i 16
lnvietnia liczne zgromadzenia masowe pod hasłem walki o pokój,
przeciwko remilitaryzacji Niemi~c
Zachodnich, na rzecz zjednoczen:a
pl)kojowych i demokratycznych Nie
miec. W Buchenwaldz,i e położony zo
stanie kan1..ień węgielny pod budo"n~ pomnika
ofiar barbarzyństwa
hi r1cro\\'skiego.
W Polsce odbędą się we wsz>,st-

'Jlf}./ fi!.ll fh omum ; elm1fjJ
Vlydział

:I

opowie~zi~ło. się za Blo.kiem
Kom UDI st o w ł BezpartYJnych

Wyjazd

radZieckiej delegacji
Obnuiców Pokoju
do

Paryża

MOSKWA (PAP). Do Paryża
wyjechaLi przedstawiciele Eladzieckiego Komitetu Obr0l1ców Pokoj:.tSimonow i Kabalewsl,j, Wejdą oni
'.v skład delegacji Stałego KomItetu
Światowego Kongresu
Obrollców
Pokoju,. która ma Wl~GC!2:yć parl"men
towi brytyjskiemu propozycje Komitetu, skiero'Nane
do
rządów
wszystkich kru.iów.

Przyjęcie

wAmoasarlzie RP

na cześć art y s tó w
Teatru Wielkiego
w Mo§kwie
MOSKWA (P AP). Ambasaoor
R. P. w Moskwie M. Naszkowski wy
dał w dniu 13 maroa br. przyjęcie
na cześć zespołu artyslyc.znego Teatru Wielkiego w zwiąeJcu z wystawieniem przez Teatr Więlki opery
Moniuszki .. Halka".

Nr'tł

Str. I

lIla

Erenburą

GlosoltJanie
Pod tytułem "Głosujemy" na ła czeJ i solidarnośCi ludzkiej. Mozede
mach dziennika "Prawda" ukazał się organizować produkcję według sweartykuł
znakomitego publicysty ra- go systemu, wychowywać dzieci IWO
dziecklego l. Erenburga. Artykuł ten ją metodą, pisać książki o detektr
wach i mUadies, fabrykować głupie
podajemy w obszernym skrócie.
filmy, możecie kłaść nawet nogi na
potrzebujących
pomocy
sąs:iedz.-\
niu
umów
przez
SOM_
I
tu
gł6wna
Piętnując
:zak~maną
propagandę
z6w
Przy,gzłe plony zale~e są w dużym
stół - tylko pod jednym warunkiem:
kiej, !I. radni z ramienia naszej Partii troska winna iść w kierunku zabez· wyborczą, prowadzoną przez partie że będziecie je kłaść na własny stół,
stopniu od przebiegu akcji siewnej.
dopilnować
podjęcia
pieczenia
pierwszeństwa
w
korzystaburżuazyjne
w
krajach
kapitalistyczw
GRN
winni
produkcji przemysłowej, przewiduje
a nie na cudzy. Wierzymy zdecydoZadania muszą być odpowiednich uchwał W tej sIlrawie nill z usług SOM mało i średniorol- nych Erenburg pisze m. tn.:
powaZny wzrost produkCji rolnej.
wanie w słuszność naszych idei i nie
nym chłopom.
Pl'zed wyborami nawet Churchill mamy zamiaru wspierać ich bombaProdukcja rolna. wokresie 6-letnim ma wykonane w terminie i ich realizacji.
wzrosnąć o 45 procent w stosunku do
W wielu spółdzielniach produkcyj- mówił tylko o pokoju. Po wyborach mi. Bronimy pokoju od pierwszego
roku 1949, przy czym produkcja roś·
"Terminowe wykonanie zadańBogacze nie mogą
nych tegoroczna kampania siewna bl? on i podobni jemu składają do ar- dnia istnienia naszej republiki i nalinna ma. wzrOS'I4,!ć o 34 procent,
czytamy w uchwele Biura Organi- przechwycić kredytów Gzie po raz pierwszy przeprowadzana chiwum gałązki oliwne i przechodzą dal bronimy go zdecydowanie. Gło
a zwierzęca () 66 procent.
za~jnego KC PZPR jak;e stana zespołowym góspodarstwie. Spi5ł. do kolejnych spraw: do nowych afer sujemy za pokojem i czyniąc to, bropaństwowJcb
Pierwszym wa:i;nym etapem w reawia plan akcja siewnej przed roInimy wszystkich narodów, w tej licz
dzielnie produkcyjne sprawnym prze- i nowych bomb. Przed wyborami
. d l roz1
llrmvadztlroen'
akcji
siewnej
wtint'.y
lewają
oni
tony
łez
nad
nie
o ą u- bie narodu amerykańsltiego, przed
nictwem, sprawne i właściwe wylizacji tych zadań jest tegoroczna
Nie mniej ważną sprawą. jest tro~
pracy.
Po
wyborach
mają. dla
dzl
wiosenna akcja siewna. Ogólny plan
korzystanie ogromnej pomocy pań ska o słuszny, odpowiadający intere=- promieniować na otaczające je wsie. nich coś innego _ gazy łzawiące.
zgubnym rozlewem krwi.
zasiewów wiosennych przewiduje za.stwowej w pierwszym rzędzie za- som pracującego chłopstwa, rozdział Zadalti.", jakie stoją przed organizanależy przypominać, źe z naMy, pisze dalej Erenburg, wiemy miCzy
s.ianie 9.004 tys. ha, przy czym w
leży jednak od maksymalnej mo- nawozów, kredytów j kwalifikowane- cjami partyjnymi w spółdzielniach
są wszystkie narody starej Euroto dopilnowanie dobrze na co głosujemy. Ludzie, kłó py, robotnicy Paryża i Pragi, uCzeni
skład tego obszaru wchodzi 745.399
bHizacji mas chłopskich i robotni- go ziarna. Organizacje partyjne mu- produkcyjnych
ha upraw kontraktowych, zapewniak~W' ,PGR. do walki o wyh.-onanie szą czuwać, by pomocy, której pań wszystkich prac przygotowawczych, rzy trzymają w ręku ster naszego AIlglii I Francji, chłopi Polski j
jących produkcję surowców dla przC'-1
Slewow WIosennych".
stw.o udziela mało i średniorolnym podziału cdonków spółdzielni na gru- państwa nie ukrywają przed nami Włoch. Z narui są wszystkie narody
py w zależności od prac, jaIcie będą prawdy. Gdy w roku 1941 państwu i
mysłu.
Jak wielką wagę przywiązuje na- chłopom, nie przechwycill w swe rę wykonywane. We wszystIdch spół- narodowi naszemu zagrażało śmiar obudzonej Azji, 11 przede wszystkim
ce
spekulallci
i bogacze wiejscy. A że
zaś nasz wielki brat Chiny.
Stoi przed nami zadanie likwidacji sza Partia do tegorocznej akcjli siewdzielniach produkcyjnych przed roz- telne niebezpieczeństwo - Stalin po360.500 ha odłogów, 97.700 ha ugo- nej świadczą odbyte na począ.tku bm. takie wYPlldki miały miejsce, wska- poczęciem akcji sie"nej należy zwró- wiedział nam o tym. Gdy w r. 1946
kilku
dniami
w
pałacu KremPrzed
chociażby fakt,
który zdarzył
., . miasta nasze leżały jeszcze w gru- lowskim wraz z innymi przedstawirów, rozszerzenie areału upraw psze- wojewódzkie i powiatowe narady zuje
nicy o 10 proc., jęczmienia o 19 proc., aktywu wiejskiego, które sprawę wio się w gromadzie Wyszewo, w pow. cić uwagę na zatwierdzenie dnlOwcK zach, a rany zadane wojną były jesz cielami Swlatowego KQmitetu Obroń
koszalińskim. Bogacze namawiali tu obrachunkowych. Dniówki obrachun- cze niezaleczone,
Stalin powiedział
upraw przemysłowych o 21 procent sennej akcji siewnej postawiły jako
Pokoju stanął MurzYn - delemało i średniorolnych chłopów,
by kowe w pracach ,~iosennych będą nam, że tylko uporczywą pracą, tyl- ców
i pastewnych o 9,3 proc.
'bojowe zadanie Partii na wsi. Wnios.- nie
gat
Afryki.
Z nami są. również i jej
brali kredytów na nawozy, bo to czynnikiem mobilizlljl1cym wszystJ..-ich lm wytężając wszystkie naSze siły
'"
ki i wytyczne tych narad dotarły po- im się
uciskane narody. Jest nas bardzo
W realizaCJI
rzekomo nie opłaci. Niektórzy członków spółdzielni do wydajniej- zdołamy unormować życie. Głosuje wielu,
ty~h za~ań Panstwo przez
ak·tywistów
wiejskich
do
z kilŻdym dniem lest nas coraz
dali -się namówić bogaczom i zwrÓo- szej pracy.
Ludowe przychodZI rolnIctwu oZ wy.: wszystkiich gromad.
my, zdając sobie dobrze sprawę z te- więcej. Dcpóki panowie z Białego t
cili skrypty l.-redytowe. Dopiero, kie·
datną pomocą. W tegorocznej akCJI
Znajdllj~my się w przededniu prac go, na kogo głosujemy.
Zółlego Domu zajmowali się "czaraSzczególnie doniosłe zadania stoją. dy ci sami bogacze, którzy namawiali
siewnej otrzyma ono od państwa
Głosujemy za tym, by dom nasz mi" i wymachiwali bombami, stracili
6.700 traktorów. znaczną ilość ma- przed gromadzkimi organizacjami żeby nie brać kredytów, zgłosili się pa siewnych. Od ąktywnośei organizacji
cni 500 milionów ludzi. Jeśli będą na
szyn rolniczycb. milion ton nawozów partyjnymi. Ze sprawą planowego kredyt, otworzyły się chło}l'Om pracują p.artyjnych na terenie gromad, spó-ł- był naszym domem, by nuSze mocar- dal uprawiać "czary" i hodować zadzielń
produkcyjnych
i
w
PGR,
od
stwo
radzieckie
było
ni!f,zym
radziec
cym
oc'zy
na
wrogą
i
perfidną
działal
sztucznych. po\vażne ilości ziarna zasiewu chłop na gospodarstwie indżumione pchły, stracą więcej,
niż
kwalifikowanego i jednolitoodmiano- dywidualnym . spotyka się po raz ność kułaków. Na tym przykładzie tow. ich kierowniczej looli i systematycz- ldm mocarstwem. Jesteśmy przeko- 500 milionów: w tej sprawie - jak
nego
oddziaływania
na
odpowiednie
nani,
że
socjalizm
góruje
nad
kapitawego oraz środki ochrony roślin. pierwszy. Toteż szczegółowo omawia Połomski wyjaśnił na .zebraniu gro- wykonarue prac przygotowawczych w Hzmem, że braterstwo góruje nad zresztą w każdej innej - trudny jest
Zostały uruchomione
przeszło dwu- ne są plany zasiewów na zebraniach madzkim mało i średniorolnym cltłoO
dużym stopnia zależy pomyślny prze- wilczą moralnością, że rozum jest sil tylJro początek.
miliardowe kredyty dla mało i śred gromadzkich. Zadaniem naszych or- pom, do czego prowadzą namowy bieg kampanii siewr..ej.
niejszy od zabobonów, że przyjaźń
Mówią oni wiele pisze dalej
niorolnych chłopów oraz spółdzielń ganizacji partyjnych i wsz.ystkich i rady bogaczy. Przykład ten wska·
Od świadomego stosunku członków narodów jest silniejsza od nienawiści Erenburg - o rządzie światowym.
członków
Partii
jest
w
ścisłej
współ.
produkcyjnych na wykonanie robót
zuje, jak bardzo muszą być czujne Partii do siewu, od ich zapału i ener- rasowej. Mówimy do nich: sądzicie, Na razie zaś nie mogą się dogada.ć
polnych i na zakup ziarna siewnego pracy z ZSL i Samopomocą Chłopską nasze organizacje partyjne oraz na- gii. od osobistego przykładu zależy że nie ma nic lepszego ponad waszą
i nawozów sztucznych. Pomoc ta jest wyjaśniać chłopom znaczerue plano- si czlonlrowie Partii w ZSCh i GS na mobilizacja szerokich rzesz pracują- gospodarkę, bluff, kryzysy, gorączki nawet między sobą: Francja nie mowyrazem głębokiej troski państwa wych zasiewów dla gospodarki ogól- odcinku rozdziału kredytów pań s two cego chłopstwa wsi polskich do ter- giełdowe i bankructwa. Cóż, jeśli się że porozumieć się z Włochami, An~lia z Francją, naw~t stan Tennessee
o dalszy rozwoj naszego rolnictwa, nopaństwowej. wskazywać na korzy- wych.
minowego i planowego wykonania to wam podoba, żyjcie sobie tak. nie może porozumieć się ze stanem
troski o podniesienie dobrobytu mas ści, jakie płyną dla chłopa 2 rozsze·
tegorocznej akcji siewnej. Termino- Nadejdzie gpeń, gdy zmądrzejecie. Illinois. Zywią oni uczucia zwier.zę
rzenia areału zasiewów pszenicy,
pracującego chłopstwa_
Spółdzielnie
we zaś i planowe przeprowadzenie Lecz nadejózie on nie dlatego, że za- ('ej nienawiści do ludzi innej narodojęczmienia,
roślin
przemysłowych
siewu równać się będzie podniesieniu mierzamy was pouczać, lecz dlatego, wości. Jedni palą Murzynów 1 szczuprodukcyjne
winny
i past.ewnych.
plonu i dobrobytu małorolnego i śred- że czas idzie naprz6d i wiek XX nie Ją Zydów, inni znieważają mieszkań
świecić przykładem
nim-olnego chłopa, będzie poważnym będzie wiekiem X.
J ców Porto Rico i prześladują tych, roo
WaŻIlym jest, by każdy członek
Zamierzamy uczyć nie was, lecz pochodzą z Polski i Włoch. Zywimy
Podobne zadania stoją przed orga- krok;em naprzód w rozwoju naszego>
Pal·tii zdawał sobie sprawę, że nie
T_ P.nasze dzieci - uczyć je pracy twór- pogardę dla ich nienawiści, dla Ich
wolno ograniczać się jedynie do pra- nizącjami partyjnymi przy zawiera- rolnictwa.
cy uświadamiającej i wyjaśniającej.
przegród kastowych.
Za słowem bowiem musi iść czyn.
Głosujemy za braterstwem wszy!tCzłonkowie Partii,
którzy przodują
Idch obywateli radzieck1ch, za wieIw podejmowaniu i wykonaniu zobolrością ojczyzny, której chwałę głoszą
wiązań w dziedzinie
rozszerzenia
nasi ludzie w wielu językach. Mamy
,:;:;;.=......l . ........~.
areału upraw zb6ż, zgodnie z planem
wielu kandydatów, wiemy, na kogo
--;
far ,..~ ; .
państwowym, którzy biorą aktywny
glosujemy. Lecz bez względu na to,
własnego
"Głosu")
;0, ~~~C:!ut ,~
udział w kontralktacjaeh d tworzeniu
gdzie glosujemy, oddajemy głosy na
afL:.~1)1:l'
PARYZ,
w
marcu.
semnej
czy
ustnej
propagandy,
połęnistycznej
Partii
Francji.
"pokazaU,
grup producentów, zdolni są pociąg
wielkiego i wspaniałego człowieka,
~
Po czterech dniach i trzech nocach piającej zbrodniczą politykę rządu. że są uczciwymi obrońcami instytucji który
nąć za sobą bezpartyjnych chłOpów,
przeprowadził nasz okręt przez
nieprzerwanych
debat
Zgromadzenia
Zagraża
ona
każdemu,
kto
domaga
republikańSkich
i
przed
całym
naroprzekonać ich o k!orzyściach i słusz
burzę, który stoi u steru i prowadzi
zdemas!wwali prawdziwy cha- nas do wvbrzeży szczęścia - gło
ności linii rządu I Partii w akcji Narodowego, rząd Bidault doprowa- się niezwłocznego zakończenia woj- dem
dził do uchwalenia 393 głosami prze- ny w Viełnamie i żąda podwyżki rakter rządu Bidault".
siew,nej_
ciwko 186 całej serii ustaw, które płac.
Od chwili uchwalenia zbrodniczej sujemy na Stalina.
Szczególną. opieką ze strony orgaUstawa może być przaz rząd uży- ustawy, niezliczone protesty naply- 11I111111111111111111111111111l1ll1ll1ll11ll1l1lllllMIlIIUIIlllIIUlR
francuska prasa komunistyczna, renizacji gromadzkieh wiIlllli być oto- publikańska i postępowa, określiły ta przeciwko niezliczonym zwolenni- wają do Zgromadzenia. Narodowego.
czeni mało i średniorolni chłolli. Or- - Jak zresztą i każdy przeciętny kom pokoju, którzy w całym krajn Setki tysięcy strajkujących robotniganizaeje partyjne winny dbać, by Francuz
mianem ustaw super prowadzą bohaterską kampanię prze- k6w daJ l!, wyraz swemu obUl'zenlu
gospodarstwa mało i średniorolnych zbrodniczych. Za ustawami głosowa- ciwko wojnie w Vietnamle, przeciw- na te prawa wyjątkowe, uchwalone
DEMOKRATKI AUST.R.U
Amerykański wielkorządca Jachłopów, pozbawumte sprzężaju i maW OBRONIE POKOJU
ponii, gen. Mac Arthur polecił
ły wszystkie rpartie reakcyjne oraz ko przygotowaniom do wojny ze przez reakcyjn!} większość parlamenszyn, lub posiadające je w niewystar- cała frakcja parlamentarna blumow- Związkiem Radzieckim. Tekst usta'V"y tu, na ' wz6r amerykańskiej ustawy
władzom
japońskim
pr:zygotoZwiązek
Demokratycznych Ko~
czającej ilości, miały w pierwszym skkh socjalistów. 186 głosów, które będzie mógł być wykorzystany prze- nieWOlniczej Tafta-Hartley'a. Po bo
wać, a ściślej mówiąc wybubiet Austrii opracował projekt urzędzie
zapewnioną
pomoc
sąsiedzką
wypowiedziilly się przeciwko nim, ciwko Francuzom manifestującym i haterskiej walce, stoczonej w Zgrodować, w jak najkrótszym czaw pracach wiosennych. Organizowa- rozdzielają się, jak na.stępuJe: 165 biorącym udział w pochodach lud,?- madzeniu Naro~owym przez deputo- stawy w sprawie obrony pokoju,
sie 2.000 obszernych domów dla
niem
pomocy
s-ąsiedzkiej
zajmują
się
deputowanych .komunistycznych (2 wych, wyraiającym swą opozycJę wanych kOmU11lstycznych. i po~tęl!0~ Projekt ten traktuje jako zbrodnIę
rodzin amerykańskich wojskow zasadzie Gminne Rady Narodowe. komunistów zostało pozbawiollych wobec paktu atlantyckiego.
wych, walka przeciwko drakonskie) nawołyWanie lub podżeganie do woj
wych i urzędników.
Dużą rolę w organizowaniu tej pomo- prawa głosu),
8 postępowych repu·
Uchwalenie tej ustawy wykazuje, ustawie przenosi się na teren całego ny, podsycanie nienawiści lub pogar
Jak wynika z powyższego z.acy mogą. i winny odegrać nasze orga- blikan6w, 6 członków Afrykańskiego że b lriuazja francuska jawnie posta-I Kraju. Andre Marty, se~etarz Komur:ządzenia, amerykańscy okupannizacje partyjne. Komitet Gminny w Zjednoczenia Demohatycznego, 3 de wiła na faszyzm, by narzucić kraj o- nistyc~ej Partii FranCjl,.w artY~~,e dy w stosunku do innych narodów l
ci - wbrew umowom międzyso
juszniczym i pragnieniom wyraż Międzyrzeczu, woj. poznańsloie, juź putowunych z "Triumfu Algierskich wi politykę nędzy, niskich płac i opubhkowanym
w ,~L Humanlł~ , szerzenie informacji propagujących
w grudniu ubiegłego roku roz.praco·- Wolności Demokratycznych", 1 de- przygotowań do wojny.
podkreślił, te warunkiem ZwyCl~ wojnę·
nej większości narodu japońskie
wał na terenie swych gromad tę spra putowany MRP (partia klerykalna),
Podczas burzliwych po~iedzeń, 'W stwa sił ~emokratycznych jest "akCJa
go - zamier:zają "urządzić się"
* ., *
w Japonii na długo i - że tak wę. Aktyw gromadZ'ki szczegółowo 2 niezależnych i 1 nle zapisany (27 czasie których Zgromadzenie Naro- i jedno§c mas pracujących, wszys,t:
PARTYZANCI WŁOSCY
przeanalizował potrzeby mało i śred deputowanych powstrzymało się od dowe dyskutowało
qad rządowym kich obywateli i obywa~ele~, iedno,s,c
powiemy - w skali masowej.
PRZECIWKO NEOFASZYSTOM
niorolnych chłopów w pracach wio- głosu, a w tym 2 deputowanych projektem ustawy, większość i sam w walce o chleb, pokoj l woln.osc.
'" *
Na zakończenie zjazdu Rady NaLiczba bankructw
w Trizonii sennych. Z opracowanymi na tej pod- MRP, którzy parokrotnie głosowali r,lf7.ewudniczący Zgromadzenia ude- Siły demokratyczne są wystarczająco
stawie wnioskami wystąpdIi radni przeciwko rządowi oraz l radykał). kIt się do interwencji policji we- silne, by zadać klęskę faszystow- rodowej Związku Partyzantów Włos
osiągnęła w lutym br. sumę 529
PZPR na posiedzeniu GRN. Wnioski
Analiza glosowania z całą jasno- wnątrz parlamentu, Dwóch deputo- skim g\vaHom k~ ~ządza,cy~h i dewobec 471 w styczniu, co oznate zostały przyjęte. Zdarzają się jed- ścią wykazuje, że od socjalistów do wanych komunistycznych,
Gerard putowanych, zna).duJących Sl~ na u- kich w Genuru uchwalono rezolucję,
cza trzykrotny wzrost liczby
nak wypadki, jak np. GRN w Skale, RPF (partia de Gaulle' a) większość, Duprat i Arthur Musmeaux, bronią- sługach 200 rodzm" by zad~c kl~s~ę wzywającą do odbudowy jedności
bankructw w porównaniu z luw pow. oUmskim, która nie dostrze· która zaaprobowała represyjną usta- cych swego prawu do zabierania gło lokajom amerykanskich lmpenah- sił antyfaszystowskich w celu zwal
tym r, 1949.
gła w swoich gromadach
biednych wę wkroczyła na nową drogę, na dro sn. broniących zasad suwerenności stów". Zadne ustawy nIe będą w sta- czania prób odrodzenia faszyzmu i
Te cyfry świadczą dowodnie
o "rozkwicie"
gospodarczym chl"opów, nie p~siadających konia, gę łamania republikańskiej legalno o llldu, zestało silą wydalonych ze nie spęt~ć francuskiej klasy robotni- sparaliżowania tych prób drogą ener
Zgromadzeniil, zostało pozbawionych czej, kto!a zdecydowana jest na~~l
Niemiec Zachodnich pod rządem bądź narzęd'zi rolniczych i sprawę ścl.
Co zawiera "super-zbrodnicza" u- prawa głosu. Policja rzuciła sIę na prow~dzic walkę o. chleb i woln?sc. gicznej akcji ludowej. Związek par
załatwiła 1.-rótko, doriosząc do PRN,
p. Mac CIoy·a.
posłów
komunistycznych i do tego p!zeclwko faszyzaCji k~aju i wCiąg- tyzantów domaga się rozwiązania
że w ich gromadach nie zachodzi po- stawa?
Wprowadza ona zmiany art. 76 stopnia ich zbiła, że paru z nich usu· ruędu go w amerykanski rydwan
trzeba
organizowania
pomocy
są-.
neofaszystowskiej organizacji "Włos
Amerykanizacja Berlina zacho
francuskiego kodeksu karnego, który nęła ze Zgromadzenia zakrwawio- wojenny.
dniego czyni szybkie i zastrasza- siedikiej. Komitet Gminny w Skale, po wprowadzonych obecnie popraw- Dycb lub ciągnąc ich za włosy (jak
Georges Soria \ ki Ruch Społeczny".
jak róW1llież organizacje gromadzkie,
jące postępy, m. in. również w
kach przewiduje karę więzienia dla np. Marie Claude Vaillant-Couturier,
popełniły w tym wypadku karygodny
reklamy handlowej.
dziedzinie
każdego vrancuza lub cudzoziemca bohaterkę Ruchu Oporu, więźniarkę
Tak illp. papierosy sprzedawane błlłd- Nie pamiętały bowiem, że słusz "winnego udziału w akcji demorali- z Ravensbruck). W czasie ostatniego
na realizacja dekretu o pomocy są zacjł armii lub narodu, zmierzającej posiedzenia Zgromadzenia banda resą w opakowaniach, przedstawia
siedzkiej - to ważny oręż w walce do szkodzenia obronie narodowej".
jących mocno roznegliżowane po
akcyjnych deputowanych, wraz z pra
małorolnego i średniorolnego chłopa
stacie kobiece.
Jakie Jest polityczne zndczl!ni~ u- wicowymi socjalistami, rzuciła się
Co "kultura" - to "kultura..... z wyzYSlkiem bogaeza wiejskiego. Nie stawy1
na deputowanych komunistycznych,
A wiemy przecież, źe pornogra- trzeba dowodl'1ić, że lekkomyślne trak
Jak to podkreśl1l na ła .nach .,L'Hu- chcąc ich zmusić do opuszczenia Zgro
TIRANA (pAP), - W Tiranie 0- kluczyć ze swych szeregów człon·
fia jest jedną z charaktery6tycz- towanie sprawy pomocy sąsiedzkiej manile" Etienne Fajon, ';llollek Biu- madzenia.
publikowano komunikat Komitetu ków KC Abedina Cz.evca i Nłazi Sinych cech ,,,kultury" amerykań godziło tu w żywotne interesy bied~ ra Politycznego Komunistvcznej :?arDeputowani komunistyczni nie cof- Centralnego Albańskiej Part:i!i Pra- laml, wykluczonego również z parskiej, szczepionej na gwałt na te nego chłopa. Toteż organizacje par- tii Francji, ustawa zmierza do prak- nllli się przed gwałtami, walczyli oni eujących następująi::ej treści:
tii, oraz kandydata. na członka KC
renach marshallizowanych.
tyjne winny wzmóc czujność na tym tycznego zlikwidowania swobód oby- nieustraszenie przeciwko uchwaleniu
,,Na obradach plenum, odbytych cmutiuri Kolezi za działalność anodcinku, troszczyć się o sprawiedliwe wateIskich i umożliwia rządowi okrut zbrodniczej ustawy. Jal;; stwierdził 20, 21, 22 luteg{) i 5 marca 1950 r. _ typartyjną i trockistowską, przyno.•
~.
III
Z wielu miast zachodnio-nie- sporządzanie przez sołtysów wy'ka- ne tłumienie jakiejkolwte)e akcji, pi- komunikat Biura Politycznego Komu- Komitet Centralny postanowił wy_ szącą szkodę interesom partii, na~
mieckich dochodzą wiadomości ; ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . ; . , - - -.....--....;..;...;;....---------..;..-..;.-.----------.;.....;;.-----;;..",; rodu i repubHki 11ldow~j.
o awanturach 1 wybrykach, doPostanowiono równiei wykluczyć
owe potężne maszyny wyprOdukowane
ki na deputowaną do Rady Najwyższej ZSRR konywanych przez żołnier:zy aprzedterminowo, doskonałe iństrumenty
mówi Onkajewa - znalazła swój wyraz wielka Nedzyp V1nczani z Komitetu Cenmorykańskich, ku utrapieniu cyprecyzyjne, tysiące metr6w batystu, jedwabiu,
troska rządu rac1ziecklego, partii }tomunistycz- tralnego za !poważne błędy i wykrowilnej ludności. W Norymberdze
wełny, płótna utkanych ponad plan rękami tka~
nej i towarzysza Stalina o ludzi, o ich l'OZWÓj i czenia p®ełniona przezeń w dżia
kierowcy taksówek przeprowałalności państwowej i pa.rtyjnej".
~
podniesienie ich poziomu kulturalnego.
dzili trzydniowy strajk, protestu- czek leningradzkich, stal i porcelana, traktory,
obuwie i papier - trudno nawet Objąć myślą
•.•Głosuje dzierżyński okręg wyborczy, a wraz
jąc
przeciwko
brutalnościom
ten potężny strumień wszelliiego rodzaju darów,
ż nim również cały Leningrad. W tych samych
jankesów. Zaprotestowali rówktórymi
miasto
Lenina
pOWitało dzień WYborów borczym, wszystkich sprowadza
tu
to
samo
wczesnych
godzinach ożywiły się ulice dzielnicy
nież w Monachium, domagając
do Rady Najwyższej ZSRR.
uczucie, ta sama myśl.
kIrowslticj, położonej na peryferiach miasta,
się przyznania im prawa posiaLeningrad zbudził się jeszcze przed brzasZnany robotnik, nowator oddziału turbin wo przy dawnej rogatce Narwskiej. Wysunillto tu
w
dania broni w celach samoobrokiem, o godz. 6 rano. O tej wczesnej porze uda dnych fabryki im. Stalina, Dmitriew, przyszedł kandydaturę Aleksego Bajkowa, starszego majny przed awanturnikami w munHAGA (PAP). - Z Dżakarty doliśmy się do dzierżyńskiego okręgu wyborczego, głosować razem ze swoją rodziną.
Nazwiska stra walcowni huty im. Kirowa. Przed 10 laty
durach sił zbrojnych USA. Renoszą, że w wielu
miastach Indostauracje niemieckie, do których z którego kandydowali: wybitny pisarz radziec- kandydatów na deputowanych są mu dobrze Bajkow rozpoczynał t.u praoę jako prosty robo- nezji odbywają się dradki robotniIti - Tichonow I słynna tkaczka - Maria Ma- znane i bliskie. W swej biblioteczce Dmitriew tnik. To robotnicy fabryld im. Kirowa. wysunęli
żołnie
pozwolono uczęszczać
ma wszystkie książki Tichonowa. Zna doskona~ Bajkowa, swego towarzysza pracy, jako kandy- czo. DziesIątki t~'slęcy rodzin robotrzom amt'rykańskim. są widow- terikowa.
W dzierzyńskim okręgu wyborczym mieszczą le działalność społeczną pisarza, który stoi na data do Rady Najwyższej ZSRR.
nią
częstych pijatyk i bijatyk,
ników, wskutek nieludzkiego wyzy~
się liczne
placówki kulturalne Leningradu: czele Radzieckiego Komitetu Obrońców Pokoju.
Stara nauczycielka, Orłowa, która poświęciła sku ze strony kolonizatorów Zll{:'ra~
wszczynanych przez tych "goErmitraż
i
Dom
Pisarza,
kilka
instytutów
nauleo
Dmitriew
wie,
że
TlchollOW
z
całego
serca
służy
około
pół
wieku
pracy
w
szkole:
artysta
lUdowy
ści". W Koburgu (Bawaria) żoł
wo - bada.wczych i wyższych zakładów nauko- tej samej sprawi". której poświęcone jest jego ZSRR, Czerkasow. popularny kompozytor _ So nicznych i miejSCOWYCh kapitali~
nierze amerykańscy napadli na
szefa miejscowej policji niemiec- wych, teatry, muzea itd. Wśr6d ludności tego własne życie i praca - sprawie budowy komu- łowiew - SiedoJ, którego pieśni śpiewa caly na- stów, znajdują się w skrajnej nę
okręgu znajduje się wiele działaczy nauki i sztu nizmu.
ród, działacze społeczni, pracownicy partyjni dzy.
kiej, który ledwie się przed niki, pisarzy, lekarzy, nauczycieli i studentów. Ale
- To wielkie szczęście - powiada Dmitriew i państwowi - oto ludzie, których mieszkańcy
mi obronił.
Do masowych strajków doszlo
Tego rodzaju fakty można by nie.nało tu również robotników rozmaitych - głosować na takich ludzi, jak 'l'ichonow i Ma Leningradu wysunęli jako kandydatów na depu m. in. w Dżakarcie, Bandungu, 8eprzedsiębiorstw
przemysłowych
Leningradu.
terikowa.
towanyeh
do
Rady
Najwyższej
ZSRR.
Masy
mnożyć bez końca a komenmarangu, w licznych miejscowotarze są, zaiste, ~...,.t~e.
Monter turbin i profesor Instytutu orientali-I ...Do urny wyborczej POdChOdZ.i mło[J.a, lekarka pracujące Leningradu Oddawały na nich swe gło ściach na Borneo itd. Władze dokoB. D.
styki, pisarka i włókniarka kombinatu włókien- narodowości buriackiej - Olga Onkajewa.
sy w atmosferze uroczystej 1 radosnej, z niezłom nują aresztGwań wśród Qr&,anizatQ..._ _ _ _....~-_----... niczegQ ...... ~szysoy społykaJa sia w lokalu "'1"1W historii ŻPda M:lterikowej - kandydat· na wiarA w wielką Burawe Lenina - StaliDa.
rów straóków.
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długofalowego
wfipółzawodnictwa

Całe oddziały produkcyjne ,vraz z majstranli
zapowiadają

p

DT

W~pó~awodnictwo długofalowe - ten potężny zryw klasy
ro?otmczeJ, ~dpowiadającej wzmożonym wysiłkiem produk-

N
ter

E wykonanie planów

szwalni,

tow. Jtlkubowska,
zobowiązała się wraz z całą swą
c~Jnym na mecne plany podżegaczy wojennych, nabiera coraz
załogą wykonać plan do 20 listo
wIększego roz~achu. przekształcając się w nowe, doskonalsze
Majter Szwalni Nr 2,
,pada.
formy. IndywIdualne zobowi ązania robotników kopalń hut
tow. Alina Redzynia zadduarofabryk włókienniczych i metalowych nie wystarczają j~ż za~ wala wykonanie planu do 22 lilogom, przywykłym do wspólnego, zespołowego wysiłku. Dlate stopada i wyprodukowanie 90
go też ruch ten wstępuje obecnie w drugą, wyższą fazę. Dłu tys. sztuk bielizny ponad plan.
gofalowe współzawodnictwo podejmują obecnie majstrowie, Majster krajalni tow. Szklarek,
oraz salowi, którzy wraz z całymi swymi oddziałami dekla- ukończy plan do 18 listopada.
rują podniesienie wydajności pracy i przyśpieszenie wykonaZa nimi poszli majstrowie ze
nia rocznych planów.
snowalni i d;liewiarni osnowowej
wykończalni. Inicjatywę maj
Majstrowie z PZPDz dynki" wystąpili majstrowie, po- oraz
strów podjęli kierownicy farbiar
Nr. 1 wykonają plan dejmując poważne zobowiązania ni i wykończalni, którzy zobowią
produkcyjne. A więc: tow. J.Otlt, zali się plan roczny wykonać do
już w listopadzie
z oddziału osnowowego oświad 15 listopada.
Na wspólnej naradzie wy twór- czył, że oddział jego do końca Na tej pamiętnej naradzie wyezej, która zgromadziła większą roku da 6 tys. kg. dzianiny wię twórczej w PZPDz Nr l posypały
część załogi
"Dziewiarskiej Je- cej, niż przewidywał plan. Maj- się w dalszym ciągu zobowiąza~
nia długofalowe robotników, bry
gadierów, farbiarzy. Narada wy.
twórcza przekształciła si~ w ży• wiołową manifestację, świadczq
cą o pełnym zrozumieniu przez
robotników obowiązków, stoją
cych pr'1:ed nimi u progu Planu
I

6-letniego.

czyi!

Ol)ieką

tkaczy, nie wykonujących bazy, czuwać nad szybkim
i dokładnym remonten} krosien.
My, majstrowie, j(lziemy l'szem 1tkaczami do walki o przedwczesne wykonywanie planów, zdając
sobie sprawę z tego, że wzmacniamy w teft sposób nasze pań
stwo ludowe i międzynarodowy
front pokoju.
Majstrowie przędzalni

średnio-przędne;
ślady

PZPB Nr. 2 idą w
Markiewki

w

przędzalni

średnioprzędnej

PZPB Nr 2, w której robotnice
pierwsze' na terenie Łodzi podję
ły

długofalowe zobowiązania,

co

raz bardziej populal1ly staje Jię
nowy rodzaj współzawodnictwa.
Oto przed kilku dniami stawiło
się, jak "jeden mąż", w referacie
współzawodnictwa
7 majstrów,
zapOWiadających

swe przystąpie

do walki o usprawnienie
i ulepszenie pracy.
A wit;;c:
tow. Morawski postanowił do 17
grudnia br. ukoilCZyĆ wraz ze
swoją partią plan
roczny, tow.
Kowalski i tow. Paciorek do
20 grudnia, tow. SYlllilak do
18 gmdnia, tow. KomOl'ski - do
19 grudnia, tow. tow. Brzozowski
i l\'iukaj - do 17 grudnia.
Ta wyższa faza, na jaką wkro
czyła obecnie współzawodnictwo
dhlgofalowe, nie jest zapewne
ostatnią.
Wszystko wskazuje na
to, że życie przyniesie nam formy jeszcze wyższe i doskonalsze.

nie

A zaś prorokiem jego ~ olar ...
Jf' prasie zugrlliliczlIej (tej t. zw. dobrze poinformowanej)

uTrozały się

tcręc:

sensacyj/le lwTtlllTlikaty, rJonosz(!ce o zmontoWillliu ścisłego przymie_
rre m~t;dzy Wiltykmlem, a uważanym (lotąd przez: papieskich polityków m
I/uju,jęk.szego «:roga Kościoła Kalolichiego... islamem.
Wyobrażamy sobie, jakie wrai;enie wywołają te komunikaty.,. w t. zw.
zaświatach, WŚl'ód rycerzy u'Yprl1iLu krzyżowych i innych obrońców "przedmurza. chrze~cijańskiego", zaprawianych 10 ciągu długich stuleci do nienawi$ci tvzględem muzułmanów i do nieubłaganej z nimi walki religijnej.

Dobiega

1W$

np. pelen obur.::enia głos rycerza Godfryda z ,,Bulionu"~

kt6,.,· wsławił się ongi obroną JeTozolimy przed "poganami":
-

Przecz-że trupem żeśmy się gęstym kładli, broniqc wiary śu.'ięte"j

pTZI!d pogańskimi

Saraceruani? Precz_że WIll z nas pokotem leglo, zwalczając '5ieloną chorqgiew Proroka? Allach il Allach, ił Momahamed Alloeh
oto hasło, które rozbrzmiewa d'$Źś z nawy Piotrowej! Namiestnik Chrypanowie, Pius XII 'IV pakty przyjaź,ni z niewiernymi się
tvtW.je...

-

stlLWWy, mości

A oto u;aleczny Roland, kotóry w boJu :Ii mu::ulmanem wyzivnqł szlachetl/ego dueTU! f V wąwozie
Roncevaux, wtóruje dzielnemu God/rydowi:
- I po jahqże wenec1cą cholerę 1ULpuszc:::aJlO nas przez tyle czasu na
tych nieszczęsnych "u1'znawców Mahometa? PO' cóżeśmy miecze swoje w ich
krwi pogańsl.iej nurzali? Aby potomkowie nasi dożyli dziś dnia, w kt6rym
cny r.:!qdca Stolicy Apostol.s~,iej z islamem sojusz diabelski zawrze?

l pl)"Tlą jęki i złorzeczenia
rycerzy krzyżowych i wyprÓboulQJI)"d.
"pr::edrnarzu chrześcijllii.~kiego": króla Władysława Warnefu:zyk{l i 1.:ró1.a Jana, "co tv po łbach
[Jogana" ... Na nic mo.śd panowtP., nas"e
wilr.torie 1IIul mU:::II!mtfr!t>lll: śmiechy ch.ichy, n.acztdny poborca ś/Viętll['ir,trza sobie dzi.~ :; nich odstnwia...
'
obrońców

'Ja

Cała sala podpisuje
ł:kaezka
l~ ir
zobowiązania
"- Dzilc, d{llibóg dziw - zdumiewają silJ nie t:lho ci n'cerze chrześci
Tkacze zatrudnieni na sali r
jańscy, h·tiu·z)' jui Hl grohie leiq, ale rówlIież i wszyscy żyjqcy, wierzqcy /wP2PW Nr 1 od kilku już dni prze
10liC). Bo żeby lo chodziło f>iusowi Xli o prawdzi;.r;y poJ..ój "boży! Aleć,
siady\,,'ali po pracy \v radzie zakładowej,
obliczając sobie, o ile
nie~te:,y. ja.ne dla ka.żtlego, kto ma uszy, aby słuchał, a oczy, aby widzial.
mogą podnieść wydajność swej
że tu pod rMrszczykiem porozumienia religijnegO' - sz]"kuje się batalię
pracy tak, aby zobowiązania byw%ec-iw ;,óattt prac:--, pokvju i postępu. l hasło, [Jod którym się ją montuje,
ły realne i aby w sumie skróciły
brzmi niezbyt ~godnie z tetestem KOTI.I'1lU: ALLACH JEST PAN, A ZAś
c kilka lub kilkanaście dni wyko
PROROKiEM JEGO - DOLAR. .. Na płaszczyźnie tego hasła Pius XII, jak
nanie planu rocznego. PostanowI
wiadomo, :: "najgvTs::ym innowiercą" potrafi się dogadać.
li bo\viem, że na sali I nie będzie
E. Tam
wyjątków, że do współzawodnic
twa długofalowego
przystąpi a
wszyscy z majstrem tow. RogalI}
na czelę. I tak się też stało. Pamiętny to był dzień, gdy zasiada
jąc przy stole
pierwszy zlożnł
podpis 7Q-letni tkacz tow. Bugaj,
Jak przemysł wełniany wykonuie plany miesięczne
który postano\\rił sobie, że do koił
ca roku będzie wykonywał baz«
iImka. 1P1Iocent do pełnego wYkoPr.zemysł wenłiany wykonał pl32l konanJI.a planu miesięcznego na. innania pla.nu mieslęeznego. Swia.cl
w 110 procentach. Po nim z uro produkcj'i w lutym na W.!izYi!tll:ich nym o<lcinku - w produkcji przę
czy to, że zarówno ltierownJetwo
czystym wyrazem twarzy pod- odc:inkach, pmy czym osiągnięte w dzY 2,łl'Zebnej (92.5 proc. planu). Potych 7Jllkładliw, jak 1 organizu,je
' Gdyby wszystkie
robotnice w może być WiZOrenl dla innych. W chodzili tow. tow. Cieślak, Śrub L "111 mie':iąctl wyn2cl są na ogół lep- m;viilne r€zultaty w produkcji tkaparlyjne oraz związkowe nie lJo-gotowych oSiągnęły drugie zaiłikelni nSiedelD1ll3StkJ &welnlanef' dniach pełnienia Wart /PokojU nie ka, Mielcz8rek i inni,
a potelD sze, aniżeli w styczniu. Na odcinku nin
u'atiły zmobl.llzować załóg,
b7
~rz~dzy zgr%e-bnej plan zoGtał wy- kłady przemysłu wehlia.uego w To"
...._-'
odstępowała od krosien, alby wypropraoowały tak, 1...k ob. ~.........ia Ko}łel'\ dukować jeszcze więcej i jeszcze lep zabrał głos taw.Rogala:
wyprooukaowa,ć w lutym niekieP2JPIW Nr 28 (124,6
konany w 110,3 proc., ( il s.~y~U w maszowie - My, cała sala. zobowiązuje J06.2 proc.). lika.nin s\U'(łwych W proc.) oraz P!llPW Nr 32 w Ozorkote oddział na pewno wykona;t\:)y swe szy towar. Ob. Koper pracuje zawdy niewlelkłe brakujące ilości tej
przędzy. Do zakład6w tych nale;plany produkcyjne.
sze. z ogromną enE'..rgią, a przy pracy my się 'v roku biezącym wykony 114:! proc. (W st~-cr.niu 1096 proc.), wIe.
2ą PzPW Nr 35, PZPW Nr 3'7
Tkaczka ta na dwóch szerokich myśli o jednym: wYtworzYć Jak naj- wać bazę w 106 procentach. Ja. u tka niD gotO" Y('h w lVll,8 proo. ~w
pzrw Nr 1 w stycznitu plan proi PZPW Nr 3S. Z tegO stanu l"1.elyrosnaoh OSIiąga 141 proc. normy li więcej bezbłędnej tkaniny.
jako majster, postanawiam oto~ ~tyc"zniu lOIl,1 proc.),
dukcji tkanin gotowych wy.kona~y

Wzorowa

PZPB

~l

••
W lutym lepiei - nl%
ws fez

Co uiawniła i czego uczy konferencja wyborcza

St lpi,dl wyko!\a.'1~a :p~u w 1\1.... porówn:in"iu ze sty~iem
~}bn'i:;;y! się jedynie w IU'2ę"dżahnaeh
czesankowych. g ozie w "tycznlu plan
v. "konano 1~ 112.5. ;. w lutym w
10'4,5 proc. Pakt l::"O ila.ltłada na kierownictwa i Z.l!<)g~ przędzaliI cze-

. t;t.-':Il

Gminna organizacja partyjna ·wOdrowążu
winna
W dniu 12 bm. w W ołowie, gminy
Odrowąż, pow. koneckiego, odbyła się
gminna k()l\ferencja wyborcza. Komitet Powiatowy w Końskich nie PIJbpieszył gminnej Ol'ganizacji z należytą pomocą w przygotowaniu wyborów. Tow. Kopeć, ódpowiedzialny
z ramdenia Egzekutywy KP za przygotowanie konferencji wyborczej, po
l'az pierwszy zjawił się na terenie
gminy dopiero w dzień wyborów. Nic
dziwnego, iż konf~l'encja wykazała
wiele niedociągnięć i usterek. Obrady urządzono w dużej, nie ogrzanej
sali, chociaż można było wykorzystać
nmiejszą,
lecz ciepłą solę w jednej
z dwóch mięjscowych szkół, tym bar-

na przebieg konferencji. W toku
narad często wchollzili i wychodzili
z sali mIeszkańcy wsi, nie uczestniczący w konferencji.
Sprawozdanie sekretarza KG, co
prawda, wyczeroało na ogół wszYiJtIde poważniejsz~ zagadnienia, nie zostało jednak przygotowane na piśmie,
co, rzecz !)rosta, musiało ujemnie odbić się r.a jego ja1;:ośei. Konferencja
nie podjęła tlchwały, w której delegaci zajęliby określone stanowisko
wobec ustępują.cego Komit(·cu. Przy
ustalaniu listy kandydatów do nowych władz partyjnych nie została
zastosowana nal'ada prezydium.
Kandydaci do Komitetu, poza dwoma wypadkami, nie przedstawiali
swyeh życiorysów, co jcst wręcz niezgodne z uchwałą Biura Organ<izacyjnego KC PZFR. Konferencja nie
doceniła wydatnej pracy kobiet na tel'enie =iny, tworz::\cych liczną, dobrze
pracującą
i
odgrywającą.
poważną rolę organizaCję Ligi Kobiet. Do wh:d:z partyjnych n.ie wybrano ani jednej kobiety. Takie następstwa pociąga za sob~1 nieprzyg&o
tmvanie zebrania wyburczego.
Gminna konferencja lVyborcza w
_Odrowąiu wykazała, je k wiele organizacja partyjna ma jeszcze do zrobienia, ażeby usunąć braki i błędy
dotychczasowej pracy. Mimo niewąt..
•
1
pliwych sutcesow,
wyczerpuJąco uJętych w sprawozdaniu seJn'etarza KG
- tow. Sałaty i w obs.zernej dyskusji, w której spośród 44 obecnych
delegatów głos zabierało 24 towarzyszy, organizacja partyjna miała poważne niedoeiagnięClia,

wypływające

vbowiązek
u.staletilil
przyczyn tegO niepomyślnego zjawiska. i Wyciągni~eia. od,powiednich
wniosk6w jeszC7e w bieżącym lnie-

·zDJien'ć !litą. procą

I

najczęściej

czy organizacje partyjne i ?:\viąz
muszą. wyciągn~6 odpl)WJednie wnioski, a by w przyszłlrdcł
podjąć odpowiednle
kroki, za-

kowe

pewnia.jące pełne
nu tnit>SięczllegQ.

wykonanie pIa

Jednocześnie obowjązkiem czynnika
administracyjnego i społecznego we
wszystkich 0akładach
przemysłu
wełnianego jest dokła.<Jne 11l"ZCaDalizowaDie wszystkich niewykorzystanych jeszcze rezerw. Inicja.tywie
szerokich IWlS ro,bOttniczych, podej-

z braku właściwej współcę,
odrzucając na b()k
osobiste si~.
z nieodpowieuni.ego podziału
urazy, przez szczegółowy podział
W produkcji tkanin k~otowyoh naj
zajęć, a niekiedy i z niezrozum~enia
~racy i wciągmięcie do niej
jak lepsze wyniki os1ągnęl.y PZPW Nr
Natomiast w niek,tórych in- mujących długłllfalowe zobowiązania
zadań Partii.
najszerszego aktywu gminnego. 29 w Tomaszowie Maz, Plan 7la m.
iłych ł6dzltieh zakładach wełnia wzro,~tu produkcj,!., winna towarzyJakie są osiągnięcia gminnej orgaa przede wszystkim aktywu kohie- luty zostal wykonany w wysokości
nyoh na. odcinltu produkcji przę szyć czujna troska () jwlt najlepsze
nizacji w Odrowążu? Przede wszystcego, Komitet Gminny w Odrową- 129,6 prce. Niewątpliwy ten sukces
dzy zgrzebnej dało się zauwaZyć wykorzYEtanie mOiŻl.iwości produkkim wyszła ona zwycięsko z walki
żu zrealizuje uehwały III Plenum załogi tomaSlZowsk1ej
jest jedn<ak,
niepokojące zjawisko. W zakła~ cyjnych kar.lJdego za"kładu pracy.
o wykonanie Planu 3-letniego w miej I
I{C PZPR.
(MaI.)
niestety, przyćmiony faktem niewyda.ch tych brakło dosłownie po
Kos.
l ---------------------------------------------------------------scowych zakładach produ:kcyjnych,t.
jak odlewnie żelaza i tartaki, znajdujące się na terenie gminy. Sp owodowała rozbudowanie tych zakładów
Vi ub. roku, zwiększając ich możliwo
ści produkcyjne. Otoczyła. troskliwą
opieką współzaw()dnictwo i racjooalizatorstwo. Pomogła zorganizować
gminną. spółdzielnię ZSCh i 1'OZSZ6pracy,

~i~~:l!~::~~!~?o~e:~;~:~l~\~~:h~~ t~~ni~ie~l~I;;t~ó:y~~dj~~CZJ~l ~~l~
ło

sanlwwych

tylko w 83,9 proc. W lutym nadrobił)' one powstałą w piel'WS'..GYlJl tnie
SljąeU tego roku l.aległo 'ć, wykonując pla,n w l:!i}.8 proc. NiciJtety, nie
ws'?:stko j e-3ZC'l.e je~t "IN por.ządku w
tych I'l.akładach - plan produkcji
tkanin urowycb w lutym został
wykonany zaledwie w 86.1 proc.
Powainym sukcesem w produkcji
przędzy zgrzebnej cieszą się :rZPW
Nr 3 w ŁodlU, wykonUjąc plan w
129,7 proc.

•lU

Nie interesowano

się

Przełom w produkcji

II
!!iteelonowqc

Niedostateczne szkolenie młodzieży

natomiast
spółdzielcztaŚcią. produkcyjną. Zagr.d- pończoch
W Nowej TkalnI zatrudnionych Dlatego produkcja uczniów pozostanienie to nie było w ogóle poruszane
jest wielu młodych tkaczy, którzy wia często dużo do życzenia zaróww sprawozdaniu seikretarza KG i pod.
W Państwowych Zjednoczonych Za wi dalsze uszlachetnienie dzi.aniny! przeszli początkowe przeszkolenie w no pod wzglę"dem ilości, jak i jakoczas dyskusji. Na tym .odcinku orga- , kładach Przemysłu Pończoszniczego wydatne zmniejszenie z.aC'lepliw<!ś~l szkółce tkackiej. Tam instruktorki ści. Sama .pomoc majstra i pomagacz
nizacja partyjna \V Odrowążu dotych Nr 1, Oddział Nr' 2, racjonalizutorzy p-oil~ZOC? steelonowy;h, ni~ :"m.mej- nauc~yły ich, jak powinni pracować, ki nie wystarcza dla młodego tkaczas nic nie zrobiła. Ujawnił' się rów- tow. tow. Szarpińs,ki, Cyndler, Bata- 5zaJ<lc, Jednak moc~ l ~va~osc! ~a.me- dały im podstawy do nowego ozawa- cza. Tu jest potrzebna, podo'bnie, jak
nież brak czujności. Sekretarz KG rowicz i majster farbiarni Kasprzyc· go wloklla. Uzys}rnJe S;lę l'ownlez b~z- duo Ze szkółki uczeń przechodzi już w szkółce, instruktorka, która miała
w swym sprawozdaniu zaznaczył, że ld dokonali doniosłego przetolllu w względną pewnosć wYJą.tkowo czyst;e- na salę produkcyjną. I tutaj, nieste· by pod stałą opieką młodych tkaczy
- "Na naszym terenie wroga klas()· dotychczasowej pr~dukcji wykallcza- go ~ różnorodnego barwienia.
ty, zostaje od razu pozbawiony opie· i kontrolowała ich pracę, uczyła jak
wego nie ma". ?'Ylllczasem w toku nia pończoch steelonowy{!h, WprowaPoza tym, p-rzy wybitnym :blnnle;i. ki. Tutaj jll.Ż nie czuwaią nad nim powinni unikać błędów.
dys~kusji tow. Malżel ostrzegał przed dzone przez nich ulepszenie p'l"zynie- szenill kosztów, zllikłady o, trzymają cczy instruktorek. Otrzymuje jedno
- Zdaję sobie dobrze z tego spraoddziaływawiem wroga klasQwego na sie milionowe oszczędności.
dwukrotnie większą produkcję w wy- tub dwa krosna, a nawet i sześć, pra wę, ponieważ jestem pomagaczką i
słabsze ogniwa gromadzkich organ iUżywane dotychcza~ pr.zy proclu!;:- końozeniu pończoeh steelonow-ych.
leuie, jako rezerwa, ale nie może so- na mojej partii pracowało 6 takich
zacji partyjnych. DysJ,?sja wykn=!l.ł.a cji i.m~o!towane ?heml~aha z.ostały
A. Grzesiak
bie jeszcze poradzić z wynikającymi tkaczy. Każda sztuka, wyprodukowa
także brak kolektywnej pracy KOl.m- ·całkowlcle zastąp'lOne sl"Odkaml krakores~ndent z PZZPP Nr l' w praktyce codziennej trudnościami. na przez nich, zawierała braki. Jeśli
tetu Gmin:neg1o, co tljemnie odbiło się jowym~.
Równocz~ś~ńe .. uzyskano
tak będzie dalej, nie może być mowy
w pracy, powodując m. in. oderwll- znaczme lepsze,wymk!] lllZ przy stowypełniły
o poprawie jakości naszej produkcji.
nie się od organizacji masowych, jak sowanych do tej pory "rodkach za.gra
Warto też zwrócić uwagę na marLiga Kobiet, ZMP itp. Organizacje nicznych. .
Osic,gnięcia produkcyjne
notrawstwo, jakie cechuje niewykwa
lifikowanych tkaczy, kt.órzy nie wy.
te pozostawiono bez opieki.
Produkcja pończdoch steelonowych
\" t h z k'adach pracy
wsze] l'al-os'cl' .10-riJl.u gofalowych
Bardzo mało interesowano się ·spra systemem wpr~wa ~onym przez ~,. .yc . a 1
,
~
"Ul'
•
wami gospodarki rolnej, co wynika mienionych racJonahzatorów, umozhktórych kobiety podejmowały W wykol1czalni zormmizowano
rabiają cewek do końca, lecz składa.
zobowiazania
dla
uczczenia 23 zespoły, Poza tym kobiety z
..
ł
P ł
do pewnego stopma z tego, że teren
" .
Oddzl'alu B zakupl'ly kSl'ąz'ki l'
ją Je meraz ca ymi skrzynkami. e.
8 Marca, obecnie oblicza SIę uzy
gminy
jest przemysłowo-ro l mczy.
sk,ane dzi~k!i temu osiągni-ęcia. kwiaty dla chorych w szpitalu
no też odpadków obok ich krosien
Niemniej zagadnienie to istnieje i Ol'Nr 3 oraz zorganizowały 2 kura osnowy nie" l'az pokrzyżowane.
ganizacja partyjna n:ie powinna go
b t·
1b· a
A Więc, w PIPW Nr 2, w myśl sy dla analfabetów. Zwerbowano
"f'k
h d
d
"
pomijać. Ważną sprawą jest zagad- sa o Ujlą Sm..up z oz
I
zob::>wiązania zorganizowano 11 lównież 100 członków do TPD.
acz, przyc o zący na rugą zmIanienie konh-akta('ji zbóż przemysłoBogacze wiejSCY gmmy Grabówrl'
zespołów
współzawodniczących,
18 prządek oraz 13 tkaczek,
nę, musi się porządnie napracować,
wych i trzody chlevJ"nej. W tej dzie- I>OW. łę{'Zyckiego uchylają Się od I
:2 zespoły
najwyższej jakości które pełniły "Wartę Pokoju",
zanim wszystko doprowadzi do naledzinie , organizacja partyjna równiet płacenia podatku gruntowego i od
or"lZ
pozyskano 100 nowych wypełniło z poważną nadwyżką
żytego porządku. UWażam więc, że
nie \\-iele zrobiła.
wpłat na Fundusz OSZC2ędnoś<:iowy
-7łonkiil do Ligi Kobiet.
swe zobowiązania produkcyjne.
tą sprawą powinien się jak najryW toku dysh.-usj.i położono ,silny Rolnictwa SabotUją również akcję
W PZPR Nr 3, Oddział B, w
Wydział Finansowv w P2PW
chlej ktoś zainteresować i otoczyć
nacisk na brak odpowiednio zorgani· skupu zboża. gromadząc duże zapad h'
.
20
Nr 6," w my~l ZO'IO,,"!'''zar'l wykol ' par t Ylnego,
.
kt'(}- sy rz.boża i mą ki . S ą wypaWlU,
.Jl.:·'
prl/) za 11 zorganizowano
ze·
_
. ,,'.
czuJ"ną opieka. ml6dych tkaczy, któzowanego szk
o erua
ze mle
sp
ołów współzawodniczący.ch, 12 nał w terminie kartotekę odbiorre przez stałe podnoszenie poziomu lą na mąkę jednorazowo po 10 kwin
zespolów
najwyższe.i
Jakości ców, rozliczeń, wyrobów. zaku'
rych Vv-inniśmy wychować na wykwa
ideologicznego członków Partlii ułat- tali z Larna, co spowodowało olbrrzyoraz 11 zespołów, które podjęly pów itp. Prócz tego uporządkolifikowanvch fachowców, a nie na
wiłoby prl'.cę KG.
mie zaio/y przed młynem.
współzawodnictwo
długofalowe. Will kartotekę majątkową oraz
brakorobów.
Komitet Gminny w Odr()wązn
W. Z.
W tkalni powstało 18 zespołów wykona I inne prace, przewidziaBarbara Andrzejczak
WInIen
zmienić styl swej pracy.
korespondent Chłopski "Głosu"
ilościowych, 5 zespołów najwyż- ne w zobowiązani3.ch.
Tylko przez kolektJlwn.a. wsnółDraGrabów pow. łęczycki.
Nowa Tkalnia PZPB im. J, Stalina
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Kohl-ety

swe zadania
8 marca
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Uczestnicy filmowych
pokazów dyskusyjnych
"Głosu Robotniczego"

,.

.

IllOW"lą

Rośnie sieć
spółdzielni produkcyjnyc]l

J

o fillllie ~~Miasto

Westchnień"
I

Przed kilku dniami wszedł na shallowskich, Jeśli chodzi o tum - wydźwięk J sens moralnY tego plułódzkie ekrany film produkcji ka- nie może by6 Inaczej. Bo cóż tam oni gawego filmu. Nie zmienIa sytua.cjl
nadyjskiej pt, "Miasto westchnień". mają do pokazania? Głód, nędza,
Film ten był przedmiotem ożywio- bezrobocie, gwałt, ucisk I wyzysk
nej dyskusji na ostatnim niedziel- mas przez garstltę Imperialłstów tu
nym
pokazie,
zorganizowanym czących się krwią i potem ludu pra.
przez redakcję "Głosu Robotnicze- cnjącego. Nie po myśll kapitalistycz
/1:0" i Wydział Programowy F. P. w nych interesów byłoby wiązać obra
Łodzi-dla korespondentów fabrycz zy kinematograficzne z obrazami ta
nych "Głosu", redaktorów gazetek kiego życia. Od takit'go życia trześciennych,
aktywu świetlicowego ba człowlel.a - jak to się mówi i td.
zachodniego odrywać i przenosió do
-"l\o1ia5to westchnień" jest niby innego świata. Do jakiego świata?
filmem kanadyjskim - oświadczy- Do tego lepszego, socjalistycznego,
ła po zakończonym seansie ob. Bu- w którym my żyjemy,
który daje
dzyńska,
studentka Uniwersytetu czlowieltowi chleb, pracę, pokój, kul
Łódzkiego ale cóż właściwie mó- turę, radość i szczęście?
Skądże!
wi nam on o życiu Kanady? To, co Ten świat to przegrana dla kapitaw nim pokazano, mogłoby się prze- listycznych wyzysl;:iwaczy l podżega
cicz rl7.iać z powodzeniem w Londy (lZY wojennych. Ich cel przecież to
nie, Paryzu, New Jorku, a najbar- zbrodnie przeciw lud7.kości, wi<:c
dziej chyba ... w Chicago...
tez do tych zbrodni, gwaltów I prze
Ob. Budzyńska poruszyła istotne stępstw próbują zaprawiać czlowiezagadnienie. "Miasto westchnień" liII. w swoich głupich, zgangrenowa
jest faktycznie filmem kanadyjskim nych filmach...
tylko - z nazwy. W treści i w forNawiązując do okoliczności, Iż bo
lnie je~ ~ ~powa en1n~ krymi ha~r "M~~a we~~n~ń" F~dric
nalna rewol\-.'erówka amerykal1Ska jest nie tylko mecenasem - ,.obroń
"made in Hollywood". ZdjQcia pię- cą sądo'wym", ale również mecenaImego ~tarcgo Quebecu czy malo- SE'm - "patronem sztuki". Tow. Zie
wniczego \Vodosoadu Montmor<,ncy liil:<ka z PZPB Nr. 16 stwierdza:
stanowią tu jedynie tło dla zbrojni
- W Związl;:u Radzieckim, w l,ra
ci'ej aW3!1tUl'V, którcj zaclaniem jest ,la('h demnkracji ludowej
człowiek
zatargać
nel'wami widza, wzbu- sztuki - artysta je~t otoczony trosdzić w nim t. ZW, zi ny dreszcz i - Idiwą opiek~, ma zapewnione nj('ow dalej idącej konsekwencji
graniczone warunki rozwo.iu. A jait
k~ztalcić kadry zbrodniarzy, gang- w~'gJąda ta sprawa w SZCZycących
sterow, zboczeńców, szukających uj "ię .,OZ::lchof1nia. Imltllrą" krajach ka
ś:'ia dla ener"ii życiowej w przeslęp pitali~tycwych? Pokazuje to niech~t wie i gwałcie, sadystów,
poda- cący fiim "r,Iiasto 'westchnieii": mlo
tnvch na hasło trzeciei woiny świa rly, utalentow?ny muzyk jest brutal
towcj...
nie wyzysldwany przC'z pTywatnego
- "Miasto westchnień" - to wlaś mccena~a - gangstera. Słono każe
ciwy tytuł - podkreśla w swej wy sobie płacić za swą .. pomoc, opiel<ę
powiedzi pchor. Łysiak. - Rzeczy- i życzliwość" pan mecC'oas, między
wiście, wzdychać tylko
można narl innymi zmuszając kompozytora,
tym nieszczęsnym miastem, nad którego talent pono tak uwielbia,
tym krajem, poddanym rozkłado- do popełnienia
morderstwa,
do
wym wpływom
amerykańskiego "sprzątnięcia" osoby dla pana mece
••marshallizmu". Cóż tym wplywom nasa niewygodnej ...
Ten ohydny, kryminalny moment
,.zawdzi«:cza" Kanada? Ano to, że
trzęsą nią ł dochodzą w niej do naj przekreśla
wysiłki autorów filmu,
wyższych stanowisk osobnicy
typu którzy próbują wybielić postać zde
,.mecenasa" Fredrioa. "Miasto west-I prawowanego adwokata. usiłując
c.:hnień" bowiem, choć
zgodnie r; wmówIć widzowi, iż Fredric zabijał,
zadaniami Wytyczonymi przez pro- kradł, szantażował i namawiał do
pagandę USA próbuje oderwaó ka- zbrodni przez "miłość do sztuki".
nadyjskiego człowieka od jego ponu
- Historia adwokata Fredrica
rej rzeczywistości życiowej, chcąc czy dzIennikarza Doranta - stawia
niechcąc odsłania rąbek tej rzeczy jasno i wyraźnie sprawę korcnspon
wistości: złodzie.!, szantażysta, wielo dent fabryczny "Głosu" tow. Żyżka
krotny morderca l inspirator zbro- - có:i: nam właściwie mówi? Kradni jest "szanowną osobistością" w dnU, oszukuj, morduj (Fredrie), prze
kapitalistycznej Kanadzie, ma na milczaj zbrodnię, łżyj l bujaj opinię
swe usłngi sąd, policję, władze ad- IlUbliczną (Doran!), a będzie ci się
ministracji pubHc7.nej, sprzedajną dobr7o żyło, zrobisz karierę, opły
reakcyjną prasę, która o dobrze so niesz w dostatki I zostaniesz "Idmś"
ble znanych wystęllnych sprawltach w
burżuazyjnym
społeczeilstwie.
zamożnego i wpływowego adwoltata Nie chcesz kraść, mordować
lub
zachowuje grobowe milczenie...
współdziałać w popełnianiu zbrodni
- Film ten - zauważa korespon - nie dojdziesz do żadnego poważ
dent "Głosu" z MZK, tow. Szałkie- niejszego stanowiska, będziesz klewicz - to szmira funta kłaków nie pał biedę, pozostaniesz do śmierci
warta, ale przecie w krajach mar- "szarym człowiekiem". Taki jest

\"1 Z<'liazku z 30-leciem kInemato- dra Matrosowa. Jak wiadomo Matrogrum radzieckiej
Prezydium Rady sow, żołnierz Armii Radzieckiej doNajwyższej ZSR.R odznaczyło grupę
praco'.'.rników przemysłu filmowego
za wybitne zasługi w rozwoju radzieckie1 sztuki filmowej orderamj
i medalami oraz przyznało tytuły
Artystów Ludowych ZSRR. Tytuł Artysty Ludowego ZSRR przyznało 8
wybitnym artystom I reżyserom, w
tej liczbie L. Orłowej, M. Ładyninej,
T. Makarowej, M. Giełowani i B. Cz!r
1<0wow1. Orderem Lenina odznaczono:
ministra kinematografii ZSRR - I.
Bolsza~owa, reżyserów: Pudowkina i
Cziaurelll, artys'tę Czerkasowa i innych. Orderem Cr.envonego Sztandaru Praty odznaczono 119 osób, Odzn!ł,ką Honorową 420 osób, medalami
792 osoby.

konał

czynu: rzuna wystającą z bunkru, ziejącą ogniem lufę niemieckiego karabinu mas7.ynowego, co umożllwUo
oddzIałowi
radzieckiemu pomyślne
przeprowadzenie operacjL Pomnik
zostanie wzniesiony w Wielkich Łu
kacli, w pobliżu miejsca śmierci bohatera.

:. • *

Kompo7.ytor rad~iecki, .Dankiewlcz
prflce nad nową operą
"Bohdan Chmielnicki", opartą .na sztu
ce A. Korniejczuka. Temfltem opery
jest przyjaźłl narodu rosyjskiego

ukończył

ł

ukraińskiego.

* • *

Radziecki artysta malarz Konstanty Finogenow w czasie swego dwumiesięcznego pobytu w Chinach Ludowych wykonał szkice do cyklu

maią odzwierciedlić
drogę
ludu chiJiskiego i

obrazów, kt.óre
heroiczną
Chińskiej

Partii Komunistycznej. Reprodukcje obra~ów ukazą Się w postaci albumu pt. "Nowe Chiny".

* • *

Repertuar teatrów Łotewskiej SRR
na rok 1950 przewiduje ok. 100 premier. M. in. wystawiona zostanie po
raz pierwszy w .ięzyku łotewskim ko
media Gribojedowa "Bi>lda temu, kw
ma rozum". Repertuar tegoroczny za
wiera m. in. sztuki Simonowa "Obcy Clen, Surowa "Zielona ulica',
Ławreniewa "Głos Ameryki" i in.

* • *

Pańsh.,owy Teatr Opery I Baletu
w Rydze wys'awia nowy balet lptewsk:ego romp'nylora SkuJte, osn11
ty na utworze Jana Rajnisa pt. "Gral,
tańczył".

* • *

bezprzykładnego

cił się

Znany radziec.ki artyst3 rzeźbiarz,
laareat Naqrody StaJinowskif'j Euge- II
niusz '-uczeHa u~,ończyt pracę nad
projek lem pomnika bohatera Wiei-I
klej Wojny Wyzwoleńczej Aieksan-

I

Beznadziejnie było ~~~z~ew.i~
-

gdy rządził tam

dminisłrator

W dniu 6 ma.rca br. Sejm Ustawodawczy RP uchwalił ustao przejęciu przez państwo dóbr "martwcj ręld", cbejmują
cych wielkie nieruchomości ziem«ltie, należące do kurii biskupiCh i ldasztorów.
tym sam ym dniu rf1botnicy rolni biskupiego
mają,tku
Nadziejewo, pow. Śrada, objęli tymczasowy zarząd
nad zdewastowanym przez bis kupiego administratora posladłośdą.
Dla Nadziejewa skończyły się raz na zawsze czasy feudalnoobszarniczej gospodarki, która 449-hektarowe gospodarstwo doprowathiła do zupełnej ruiny.
wę

,V

pelna wybojów droPiaszczysta,
ga, która
szosy
od

odgałęzia się

nowią
nlepopłacone
młynie, u pieltal'2a, w

naleŻl1%cl w
Ubezpieczalni
za remont maszyn, na-

do Nadziejewa, jest równie be2na- Społec:znej,
dz.iejna" jak zaniedbane obejście go wo-zy itp.
uina gospodarcza Nadz:iejewa
spodarskie Nadz.iejewa, zapuszczony
jest tak wielka. że nasuwa się
ogród, zimna nora, zwana "świetlicą"
- jak pozbawione wszelkich wido- od razu pytanie, kto ponosi za nią
ków na lepszą przymłość było do odpowiedzialność? Czy bezpośredni
niedawna życie zatrudnionych tam za-"ądca majątku eks-obsz:uniI. Lisewsld, który "ral}Orty gospcdarcze"
robotników rolnych.
pisał ołówJdem w małym zeszyciltu
i nigdy ich do żadnej wyższej instancji nie wysyłał, czy główny adIIZ ręki
gęby"
ministrator Majątków Seminaryj~
le wyglądała gospodarka w Na- nych Archidie('ezj:i Poznańskiej ks.
dziejewie i to od dawna. Co Wę-i.yk, który spokojnle pI'2yjmował
prawda p.rzyjeżdi;ał tam dosyć czę do wiadomości takie fakty, że "sprze
sto g,łówny administrator Mająt dano" wszystkie krowy majątku w
ków Seminaryjnych Archidiecezji ilości 28, że zboże nieskoszone ,.lePoznallskiej, do których zaliczało się żało" ubiegłego lata na polach, gdy
Nadziejewo - ks. radca Wężylt, ale wszędzie indziej zv,ieziono ie już do
wizyty jego w niczym ni.e wpływały stodoły, który nie żąda.l, aby pozycje wydatkowane opatrywane były
na tok gospodarki majątkowej.
Zresztą 1<5. Wężyk
miał powód, odpowiednimi kwitami, który świa
aby zaglądać często do Nadzie,iewa: domie wstrzymy""al s:ę od płacenia
w ()oborze majątku zllajdowało się 5 obowiązujących podatków.
- Ksiądz Wc:żyk nie sprawojego kr6w i 6 ltoni, a wiadomo, obwał nad powierzonym swej pics1:arnicze przysłowie powiada, że
C'Zy majątkiem żadnej faktycznej
pa11skie oko konia tuczy.
ko-ntrali - mówią nadziejewscy
Krótki protokół spisany przez Kochłopi ;i mają rację.
misję
Inwentaryzacyjną
w dniu
pI'2ejęcta majątku pr.zez zarząd tym
czasowy odsłonił obraz siraszJhvego, karygcdnego w najwyższym stfrP
~rubo wypchana aktami jest tecz
niu zaniedbania calej gos.pndarki Na
U ka z na,pisem ,.Nadziejewo",
dziejewa. Gdy podliczono wszystkie która spoczywa w szafie ZaI'2ądu
pozycje "ma" i "winien" w małej, Gminnego w Srodzie, pełniącego dla
częściowo ołówkiem, częściowo atra gromad wiejskich funkcję urzędu
mentem pisanej książeczce kasowej, skarbowego. Administracja Mająt
okazało, się, że majątek posiada ni ków Semina.ryjnych zamiast wPła
mniej ni więcej tylko cztery i pół cać chociażby zaliczki na podatki
miliona zadłuienia, w tym za po- obcią.żające ich nientchormośc l , wodatki ok. 3 miliony zł, a resztę sta- I lała. zasypywać urzędy długimi lista

A

Gospodarkq do

Z

Wojna •.• o paragrafy

hamowany pęd. naprzód, ogarnęła
go spokojna błogocić, zadowolenie z istniejącego stanu rzeczy.
Ale rzeczywisoość wcale nie je::>t
tak różowa, jak !Oię Tutarinowi
wy:łało. Zbliżają się żniwa: joto
okazało Slię, że w sadach kolcho
zowych jest wpra wdzie iluminacja - ale elekt.ryczności nie do·
prowadzono (1.0 pól, ani nie przygotowano elektrycznej młóc'd.
Zaczyna się "walka o elektrycz-

"spacerek i wizytę u ciotki". Dla
bohaterów Babajewskiego praca
stanowi sprawę honoru, chwały,
odwagi i bohaterstwa; dlatego
tak głębokie więzy iSltnieją. mię
dzy autorem a czytelnikami, dlatego książki Eabajewskiego czytane są przez wszystkich ludzi
radzieekich.
W "Kawalerze Złotej Gwiazdy" opisał Babajewski wal!{ę
o elektryfikację kołchozów; w
"

paroma dniami gaP rzed
zety
wiadoprzyniosły

mosc o przyznaniu przez Radę
Ministrów ZSRR dorocznych nagród im. Stalina za najwybitniej·
sze prace w dziedzinie literatury i sztuki. Najwyższą nagrodę,
w sumie 100 tysięcy rubli - jedynlJ nagrodę I stopnia w dziett7.lJlie literatury - uzyskał Siem'on Babajewski za powieść
"śWIATŁO NAD ZIEMI4".
Babajewski, autor porywającej
k~iążki
o "Kawalerze Złotej
Gwiazdy" - z.nanej również czytelnikom polskim - pokazał nam
w "świetle nad ziemią" dalsze
losy swych bohaterów, kołchoź
ni!,ów, ludzi wsi radzieckiej, budującej komunizm. Ludzie ci ży
ją barwnym,
bogatym życiemj
mają swe codzienne radości i kło
poty, są szczęśliwi lub nieszczę
śliwi w miłości, ale treścią i istotą ich życia jest praca.
Wykorzystanie energii elektrycznej w
kol ch ozie, walka z suszą, zmiana
klimatu stepowego,
zalesienie
stepu, stworzenie stawó,v i zbiorników wodnvch - oto nowe zagadnienia, którymi żyją bohaterowie Babajew.,kiego. Są wśrl'd
nich ludz;e o złotym sercu i ze·
18rnej woli, ~ą ludzie mniej luh
bardziej sympatyczni, zdarzają
~ię :r,arozumiaky, osp;l1i lub krótkowzroczni, ale wszystkich wymarzonym, wytę!'!kni,onym ct'lem
jest komunizm i ka-'.dy szereg>Dwy lwtchoźnik zdaje sobie sprllw,:, że kOlllunjzmu nikt im w darz.e nie przynie .. ie, że muszą go
wywalcz."ć sami. własną prac;:.
St?rY kołcho7.11ik Timofiej wyśmie'\va tyeh,
którzy ko:nunizm
traktują. jak "lekkie życie", jak

ciężką obrazl\ sztuki filmowej, bynajmniej nas ,,nIe bawi", lecz wzbu
dza wstręt l obrzydzenie: nie chcemy takich "rozrywek", które deprawują naszą publiczność kinową, do
magamy się, aby
"Miasto westclmień", jako film wybitnie szkodliwy, głupi l rozkładowy, zeszło jak
najszybciej z łódzkich ekranów.
Przytaczając powyższe głosy ucze
stników dyskusyjnych pokazów filmowych
"Głosu
Robotniczego",
przypominamy, że w swoim czasie,
pod "wychowawczym" wpływem fil
mu kryminalnego "Miasto bezprawia" (będącego amerykańskim odpowiednikiem kanadyjsklego "Miasta westchnień") pewien uczeń łódz
ki dopuścił się morderstwa na
swym przyjacielu. Rzecz ta została
bezspornie stwierdzona w toku po-

takt, iż morderca ginie. To tylko
pechowy przypadek, a ole wymiar sprawiedliwości.
Zadam pytanie: czemu łalta szko
dliwa szmira i tandeta znalazła się
na naszych ekranach?
Podobne pytania padały z ust pra
wie wszystkich dyskutantów.
- Oglądaliśmy na naszych pokazach, zauważa koL Nasielski (ZMP)
szereg dobrych i bludzo dobrych
dzieł kinematografii radzieckiej
i
kinematografii krajów demokracji
ludowej, filmów, które uczą, bawią
i wychowują. Czego uczy widza film
produkcji marshallowsltiej pt. "Mia
sto westchnieit"·? Uczy go kultu dla
7.brodni. Jakie cele "wychowawcze"
przYświecają temu ltryminalnemu o
W bieżącym rQku p:lwstała jalm pierwsza \V powiecie jrdrzejowsldm, woj.
brazowi? Rozbudzenie najniższych stępowania sądowego.
, d'
,l l . '
•
t
Płk
P
instyn,któw, instynktów zwierzęcych,
I dlatego wydaje się nam, iż ten
kiel~kie~o społ nelma pro;,t1:>:cnna trzeciego ypu w rzy ęcz -u. race
"omiarowe
!!:runtów
spółdzielni zal\O II CZO!1 e. Przy komasacji gruntów pod
ogłupianie człowieka i robienie z nie trujący film, będący rezu l ta t em zglll
y
,
go przestępcy lub _ w najlepszym lizny ustroju kapitalistycznego, wi-I wspólna uprawę :zostały wydzielone indywidualne dtiaiki człon:-owl!kil'.
'
Na
zdJ·~_-".iu
mierniczy Henryk Bernuuer pokazuje na planie działki inwypadku - wariata. Rzecz jasna, nien możliwie szybko zn'ilmąc z na
dywidualne członi,om spółdzielni
z::.·e~p:o::.d:o:b:n=y~O~b:r:a:z~,~b~ę~d:ą:c:y_~j:e~d:y:m:·e~~s:z:y:c:h~e=k:r:a=n:ó:w~._________~________________________________~
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"świetle

nad ziemią" pokazuje
l1am te same kołchozy już zelektryfikowane. Ulice wiejskie
oświetlone
są
jak w mieście;

elektrycznością,

sady są iluminowanej w chatach stoją odbior:li.
ki radiowe, gospodynie prasuj:!
ell'ktrycznymi żelazkami i gotuj,;
ol,i:tdy na kuchenkach elelct.rycz·
nYt;l,j zdawało hy sip. - ezegói,
jU7.rCl:.e t.rzeha? Ba, pewien zb}'t·
nio zadufany w sobie pr1:ewocnic11lcy kolchoZll "zplektryfiko\Vał" nawet swoją pracę przy pomocy !lkon\!llik01Y'" j sygnalizac.ii elektryczncj, łączącej jeg-o
gahinet z hrygndami, stajniami,
huchaJt(lrią itp.! lJawet. Sergiu~z
Tutarht' w,
"Kawaler
Złf't~!j
Gwiazdy", uł.racił na pcwien czas
swói o1ień wewn~trzny i ruepo'

.............. ,,:

walka, któreJ punktem
szczy tow}' m jest glęboka, niesły
chanie
interesuj=!ca
rozmowa
między
starym, doświadczonym
sekretarzem komitetu rej()uowego partii, r ondratiewem, a mło
dym, popędliwym Tutarino "eOl.
Jest t·~ walka o samego Tut'ri
",owa jako kierov'nika ma~, o jego autorytet; walka o nieustanny, lIieprzC'fwany pochód ku ko.
lllunl7.mo\\,j. Zwyd~ża w tej wlllce kolekty w ludzi rad;;ieck 1eh,
kierowan.y przez p:; rtię· L" twur
('za ene_ .:in. kh UmilJW3nie p
cy niE' pozwoli}y na otmii;en!e
s

tf'miJ:l życia.

C(1,rebrza

plJrt.~·.i 1.~g'

,

K?"-d~'a·'~,.\'n,. w~':u.\\'~ si~ w P'j\Y'E'.;~1
B, haJ~ \\ <.,:cgo na plaTl

t>ic.'\V'szy.

l

dlaczego dzień przed przyjp,~ie~ przez Sej!D
do RP ustawy o przeJęcIU przez pankas s~arbowvch nie wpłaca. Trzy- stwo latyfundiów biskupich, robotmając się śc'iśle paragrafów zasła- nicy rolni Nadziejewa n~ zebr:t-!li~
niano s'ię tezą, że majątki stanowią- Rolncj Rady Zakładowej powzlęll
ce własność instytucji ośv"iatowych uchwalę domagającą się przyląC7·I'
nie podlegają opodatkowaniU. Stu- nia Nadziejewa do Pal1s~wo~yych
diując pruragrafy, rzapomniano o ży- Gospodarstw Rolnych. Dług1e l ourz
ciu.
liwe było rzebranie. Kowal BanaW piśmie z 2. I. 1950 r. sk1e- s~ak, włoda:z M~rciniak i ste~maclt
rowanym do Zarz. Gmin. w sro-I PIOtrowski ządah kategOrYCznIe, adz:Ie Administracja Majątków Se by połoiyć kres biskupiej gospoda.rminaryjnych stwierdza, że z ma ce, która przynOSi szkodę Polsce Lu
jątku Nadziejewo podatków żad-I dowej i wpędza w nieustanne konnych w najbliższej przyszłości flikty z administracją llatr:.tdniopłacić nie może gdyż niedobór nych w majątku robotników. Wagospodarczy p~ewidywany dla' hali się niektórzy,
zastanawiali
NadzieJcwa. na I pólrocze rolm przed powzięciem radykalnej decy1950 wynosi... 2.054.922 'Zł. Po- zji, gdy jednak 72-letni Grabowski,
mimo tak jawnego uznania cał- który pracuje w majątku 'wraz (l. TOkowitej deficytowości majątku dz~ną od 32 lat ClŚwió'dcz;vł, że ldaNadziejewo, admi:nistratJr ks. dZle swój po«pis pod uchwałe, opaWężyk w n3stępnym piśmie, da- dły wątpJiwo€ci rz najbardziej nietowanym 13. II. 1950 r. Ilapewnia .zdecydowanych i wszyscy podpisali
ZaI'2ąd Gminny w Środzie, że dokument. Nie wiedzieli wtedy
,.całkowity dochód z mają'ku Na jeszcze, że już następnego dnia urze
dziejewo przeznaczony jest na czywistnią się ich pragnienia.
cel~ oświatowe".,
.
Tymczasov,,ry zarząd nad Nadzie~a J~sk:r~w~ sPI'2ec:zr:osć dowodzl
jewem władzę powierzył wło~a.1d?blt01eJ,. ze ~dm1l1:stracJa
darzowi tow. Marciniakowi, który
J~.tkow S~ml.n~rYJ~ych, _Arcłlldlec~- jest jednocześnie sekretarzem PodrzJl Poznans!oeJ. nie k,~rowała Się stawowej Organizacji PaTlyjnej w
dobr~ wolą am nawet, zd:-owym roz Nadziejewie. Marciniak zna gOS,)Osą~klem przy rzałatwianll:l spraw? darkę majątku na wylot - pracuje
kt?r~ zadecydowały o ~;nansoweJ tam przecież już 28 lat.
rU1me podległych sobie meruchcmo
ści ziemskich.
- Najpilnicjszym zadaniem, ja
kie przed na,mi stanęło - opowjada tow. IUarcinial. - było uZwyciężył
łożyć prowizoryczny plan pracy,
chłopski
aby móc na czas vry!wnać zasiewy. Pon;e'\\;'~.ż ma~ątek nie pos'r.hlopi w Nadziejewie długo przy
da odpvwledniej i1o~ci kon:, napatrywali s:ę rabunkowej gowiązaliimy jt'i; .. są!'ic(hJ.;;i(''' stospodarce biskupich admill~slralo
~Hnl,i
z pcblis)tim ma,iat],km
rów. Długo i cierpliwie - chociaż
PGR GuHowy, skOd otrzy'mamy
cierpliwość ta wycrzerpywa,la się od
bezp!atn~e kilka par koni do poczasu do czasu. Gdy wyzysk i niemocy przy orce i sianiu.
sprawiedliwość dopiekły im za bardZQ, strajkowali, strajk jed:13k nie
- Nie boimy się żadnych trud
'zmienH ich sytuacji w spOSÓb zasad
no~ci mówi tow. Banas7al"
niczy. Przebrała się jednak miara
kowa.l i przeWOdniczący R()lJ1cj
chłopskiej cierpmvości.
Rady Zaldadowej - teraz wJeW niedzielę, 5 marca, a więc na
my, że na~'la praca nie pÓjchie
na marne. Teraz znajdą sic; p'eniądze
na książki do św:eClcy,
stronice "światła nad ziemią"
na wpraw;eni~ podło,gi do '::b. w
poświęcone są temu spolwjnemu,
których sypiaja rObotnicy sezomądremu, ujmującemu
człowie·
nowi, na przedszkole.
kowi, po o-jcowslm opiekującemu
- Założymy kolo Ligi Kob:2tsię ludźmi i nieubłaganie zwalbędziemy się uczyć pI"7.ch"ór't wa
czającemu wszystlw, co hamnje
- dorzuca 24-lctl1ia J:;nina I'i:npostęp i rozwój życia. Godna tozak. c:>:łonr!c rady zakla1o-."cj.
warzyszką życia
Kondratie.o,ra
W Nad7.!e,ie'wie zaczęło s:ę no\'-e
jest jego żona, Natalia. RozmożycIe, w Nad~:ejewie
pr~('sfalo
wa jej z Ireną, żrfrną Tutal'inowa,
być beznadziejnie.
o miłości i małżeństwie, pełna
E. Pawł.
głębokiego uczucia i serca, wię·
(.. Garzeta Poznańska").
cej mówi czytelnikowi o zagadnieniach nowej, socjalistycznej
moralności,
niż długie traktaty
naukowe.
Bogata galeria postaci ludzi
wsi radzi~cldej, nowej intcli,!!;encji wiej'lkiej, przepiękne opisy
tu Wydawnic7.ego ukazała !iię ksiaż
stepowej i górskiej przyrody, 5ub
ka Chcrry I\:eartou p. t ...\VYSJl:l !lię
telny humor, obrazowy, piękny
ciu milinuów pingwinów" (Prz~k·act
język oto dalsze zalety nowej
autoryzowany Aleksandra Dol, '''1'1).
powieści utalcntowane~o pi,:! na.
I Treścią tej książki jest
nir.;,,\'·y';le
Potrafił l].anI Eabajewski p(\knrelacia
an~iels1:i"",o
) intcrc~uiąca
zać, jak olbrzymi~, deeydującą.
pisarza i przyr:odrika o życiu i oby
rolę odgrywa
krytyka i samoI czaj~ch oso?liwego
sr:nleC7.cJ"-' wa
krytyka w kształtowaniu życia
'ptaS10go, ktoTe autor pvznał d·)J.1aradzi€-Ckicgo. Potrafił po];aZ?,Ć,
l dnie w czasie swojego pi<;ciom;(>!'ię
że komun.izm dla narodu ra[lziecczne;tl) pobytu badawczego ....~ '\Vys
\iego nie jest muzyką dal~kid
pie Pingwin.
przys:\ło~ci, lecz bliskim, nit'mal
Na;dadcm Pa lstwow€'>!o Instylunnmaculnym dn~em jutr7.cj!';zym.
tu '\Vydawnic7:cgo llkaz;1!a ~ię rów
'IV .. świetle nad ziemia" hch:.. tc·
nież nowa k~i;lżka T;:.rleu~7a Bonnv
rowie żYh komunizm('~n, ocenial'<kie;.;o )1. t. "Opowiadanie z kdąick
J~ charakter i ll!}~tęlW1\".anie ludzi
i gazet". Jest to zbiór krótkich szki
,,!aśnie z pun!,tu widzenia czloców publicystycznych na po(!rani~jloleczcń~t.\\ a
komuni·
1\icka
czu fiiozoIicznego essa:v'u i f~li('to
:;fyrzne;.;o.
nowej g?wędy - orygina nycl1 lite
Dla czytelnik, ) ol"kieg:o .,ś"ia
1'<I('ko i '\·,'rpE'łnion;:ch na:;ją intclek
111) ,. J :r:ie>mi,," hcd7,it' ... karlini:;'!
tmllną
Wszystkie e;::;-.3y'e BOr<Jw\' i ",dOll1.{);,ri o ';';YCill cz .. "vicka ra:
:;he;~o ma.ią w~))ólne
zamierzenia
dziec,kiego.
.Jest 10 ~r-JJ lliała,
~)uhJicJ'~t~'czi1e; piętnują one upOI'Y1' ajaca '"ią;;ria, Id któr<>j
·.ywajac s ' 0w same~o 8,ut0r:ł. "SZ:l,dO:li'::t'\'dy ,rut.' \} o':C'rwać si~ ai
lelistwo świ:lta
l{npitali~iyczne.c:o,
do cstatniE'j stron·c)".
które
przc.ia\'cia l'ię w sprawach
\rena Dohosz.
wielltich i drobnych".
Oli, w których motywuje,
należnych
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Rozpoczęliśmy pierwszy rok
Planu 6-1etniego, rok poważnych i olbrzymich zadań stojących przed rolnictwem polskim,
których realizacja ma zapewnić
jego rozwój i postęp; zadań dy
ktowanych koniecznością podniesienia stopy życiowej mas
KI8 A:
pracujących, koniecznością zaKino .,Wolność" wyświetla bezpieczenia bazy surowcowej
film produkcji ra1zieckiej p. t.
dla rozbudowującego się stale
"Dżulbars".
przemysłu, koniecznością stopniowej, ale konsekwentnej prze
Adres Redakcji 1 Administracji budowy wsi polskiej na wieś sa
"Głosu

Radomszczańskiego"

~dministracja

*
-

cjalistyczną.

Charakter i zakres

tych za-

dań uwypukla się szczególnie
mocno na tle zwycięskiego zatel. Nr 12, kończenia Planu Trzyletniego,
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przewodniczący KC PZPR na

III Plenum KC
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mini rac I

"Wzrost sektora socjalistycz
nego w przemyśle, w handlu
hurtowym
i
detalicznym,
wzmocnienie planowe regulacyj
nych funkcji państwa w stosun
ku do indywidualnej gospodar
ki chłopskiej, wzmocnienie sektora socjalistycznego w pro·
dukcji rolnej i. zapoczątkowani>:>
ruchu spółdzielczości produk.
cyjnej na wsi - wszystkie te
fakty świadczą dobitnie, że w
okresie Planu Trzyletniego, Pol ·
ska w sposób trwały weszła na
drogę budownictwa socjalistycznego i poczyniła
znaczny
krok na drodze do zbudowania
fundamentów socjalistycznego

Zwycięzcy ostatnieRO etapu współzawodnictwa
o rzymali nagrody
zesnołów

produkcyjnych .

Stanisława Raczyńskich,

zatl'ud

Ogółem nagrodzonych zostało nionych przy produkcji kielisz-

około 400 osób. 184 robotnikó"v
oh zymało dyplomy przodowników pracy, a 206 premie pieniężne. Ogólna suma nagród
wyniosła blisko 450 tysięcy zło··
tych. Na wyróżnienie wśród
nagrodzonych pracowników za·

Elementem zasadniczym chaw
rolnictwie jest koncentracja sił
i środków na odcinku budownictwa trwałych fundamentów
socjalizmu. Jest nim wszechstronne
wzmocnienie socjalistycznego sektora w rolnictwie,
poprzez Państwowe Gospod;nstwa Rolne, Państwowe Ośrod
ki Maszynowe i spółdzielnie
produkcyjne, przyczyniające się
w sposób zasadniczy do kształtowania nowego oblicza wsi
polskiej. Tylko na tej drodze
bowiem rolnictwo polskie usunie wielowiekowe zaniedbanie
i wyjdzie z okresu zacofania na
szeroki gościniec postępu, rozwoju i dobrobytu.
. W tym kierunku idzie właśnie naroqowy plan gospodarrakteryzującym nasze plany

czynna codziennie od godz. 9 do 16. o którym tow. Bolesław Bierut społeczeństwa."

. Przed paru dniami w świetli
cy huty "Hortensja odbyła się
uroczystość
wręczenia dyplomów i nagród pieniężnych zwycięzcom ostatniego etapu współ
zawodnictwa pracy. Referat o
rQli, jaką odgrywa współzawod
nictwo pracy wygłosił tow. Sta
ni sław Skwarczyński, a następ
nie przystąpiono do rozdania
nagród członkom zwycięskich

I
~
.

czy. W tym też kierunku rozwi
ja się cała nasza polityka inwestycyjna i produkcyjna w rolnictwie, podstawowy oręż
w walce o plan gospodarczy.
Dla pełnej realizacji wszystkich tych zadań p1;zy Starostwie
Powiatowym
powołane
zostaną
oddziały
Rolnictwa
i
Reform Rolnych w skład któ'
rych wejdą następujące refel'aty: planowania i inwestycji w
rolnictwie, produkcji roślinnej,
produkcji zwierzęcej, weteryna
rii, szkolenia kadr rolniczych
(dawniej oświata) i urządzeń
rolnych. Ponadto w skład oddziału rolnictwa i reform rolnych wchodzić będą powiatowy
konserwator wodno . melioracyjny, powiatowy instruktor
budownictwa wiejskiego oraz
gl!l1?11l instruktorzy rolni, z
mlejSCem urzędowania w gmi·
nach.
Czołowym zagadnieniem gos
podarki socjalistycznej na wsi
jest planowanie produkcyjne
i inwestycyjne, dlatego też naj
więcej obowiązków i zadań cią
. . b d'
d
zyc . ę. ~Ie na r~.feratem plan.owama 1 lllwestyCjl w rolmctwle.
Zadania stojące przed tym refe
ratem podzielić można na trzy

grupy: całokształt planowania
w zakresie możliwości rozwojo
wych rolnictwa i zadań, które
muszą być realizowane przez
powiat. Następnie planowanie
inwestycji w rolnictwie jak rów
nież kontrola ich
wykonania.
Ponadto jak najbardziej ścish
współpraca w zakresie planowa
nia spółdzielczości produkcyjnej i Państwowych Ośrodków
Maszynowych. Dla informacji
należy tutaj dodać, że pierwszy
w powiecie radomszczańskim
Państwowy Ośrodek Maszyno
wy powstał
w miejscowośCI
Strzelce Wielkie.
Referaty produkcji roślinnej
i zwierzęcej obejmować będą
sprawy związane z mechanizacją
i elektryfikacją rolnictwa. Poza
tym do referatów tych należeć
będą zagadnienia związane z
uprawą roli i roślin, a w szczeg6lności nasiennictwa, uprawy
roślin przemysłowych, opraco.
wywanie racjonalnych metod
zakładania i korzystania z użytków dzielonych. (rozwój hodO\'1li) , dalej do referatów tych
należeć będzie całokształt zagadnie6 rolnych powiatu, jak
organizowanie akcji siewnych,
żniwnych, pomocy w wypadkach klęsk żywiołowych oraz
cały szereg zagadnień specjalnych, związanych bądź to z ho
dowlą, bądź też z produkcją roś1inną. Elementem zasadniczym,
który przyczyni się do pełnej
ealizacji wszystkich tych zadałl
st stale rozwijający się na wsi
ruch współzawodnictwa, bądź
to pomiędzy poszczególnymi
grupami hodowców i plantatorów, bądt też pomiędzy gromadami i gminarr.l.
. .
Referat Urządzeń Rolnych
związany będzie przede wszyst
kim· z budową spółdzielczości
produkcyjnej. W skład tych za
gadn1e6 wchodzić będą przede
wszystkim I·Jany zagospodarowania terenowego organizują
cych sję spółdzielń tp rodukcyjoych.
Referat S:.kolenia Kadr i Referat \\" eterynarii ma ją również

e·

j

Planowanie i inwestycje, opieka nad spółdzielczością
- warunkiem .zwiększenia produkcji rolne;

12 ...... "Głos Radomszczański"
12 - P. P. K. "Ruch».
13 - Powiat. Komenda M.O.
35 - . Komitet Powiat. PZPR.
51 - Miejski Komisariat MO.
91' ;-oó Starostwo Powiatowe
2'i - Szpital Powiatowy
163 - Pogotowie Ratunkowe
PCK.

Radomsko, ul. Reymonta Nr 39
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poważnI! zadania do
spełnienia. Pierwszy z nich mu
si dostarczyć naszemu powiato-

bardzo

wi kadry wyszkolonych, lub do
szkolonych fachowców dla spół
dzielń produkcyjnych, POM,
PGR. Zadanie to musi Referat
Szkolenia Kadr spełnić nie tylko w sensie ilościowym, ale
przede wszystkim
jakościo
wym. Praca Referatu Weterynarii wiąże się ściśle ze zwięk
szeniem produkcji zwierzęcej
w powiecie radomszczańskim.
Dlatego też specjalny nacisk na
leż,y położyć na szkolenie służ
by weterynaryjnei. Każda gmi
na a przede wszystkim każda
spółdzielnia produkcyjna musi
posiadać sanitariusza weteryna
ryjnego lub co najmniej przodownika weterynarii. Ważnym
zagadnieniem, któremu w powie
cie radomszczańskim bardzo du
żo uwagi w roku bieżącym trze
ba będzie poświęcić jest sprawa higieny zapobiegawczej. W
okresie wiosennym wszystkie
chlewy i oboty muszą być do- •
kładnie oczyszczone i wybielo·
ne wapnem dla dezynfekcji.
Poważne
zadania w całości
prac Państwowej Administracji
Rolnej mają do spełnienia Powiatowy
Konserwator Urzą'
dzeń Wodno - Melioracyjnych
i instruktor budownictwa wiejskiego.
Przedstawiliśmy tutaj podsta
WOwe człony aparatu PaI1stwowej Administracji Rolnej. Trze
ba przy tym stwierdzić, że zadania stojące przed PARem
mogą być tylko w tym wypadku w całej pełni zrealizowane,
jeślI działalność ich oprze się
na szerokiej płaszczy~nie współ
pracy z partiami politycznymi
i organizacjami spoteczno-gospodarczymi. Trzeba tu przede
wszystkim
jak najściślejs:ej
współpracy ze Związkiem Samopomocy Chłopskiej i z grupami plantatorów i hodowców.
Współpraca ta przyczyni się po
ważnie do zbudowania trwałych ~undamentów socjalizmu
na WSI.

ków. Wyprodukowali oni 130
procent normy. Zespołowi temu
przyznano nagrodę w wysokości
21.800 zł. N a dalsze wyróżnie·
nie zasługuje zespół Jana Bieleckiego oraz Antoniego Stefań
skiego. Zespół Antoniego Stefańskiego,
produkujący
tak
sługuje:
Zespół braci Konstantego i zwaną ciężką galanterIę, to jest
salaterki i półmiski, OSiągną
162 procent normy. W wysokim
stopniu przekroczył norme zespół Jana Pakulskiego pracują
cy na półautomatach. Dziel<'
młodzieżowej?
należytej współpracy i wzmożo
Bardzo często się zdarza, że I kładniejszym przyjrzeniu się nemu wysiłkowi członkowie tektoś przechodząc przez dłuższy owej szafce trzeba stwierdzić, go zespołu "vYl'obili 189 procent
czas obok jakiejś dziury czy że chyba naprawdę miała tu normy.
wyrwy na swojej drodze nau- być gazetka. Na tylnej ściance
Wyróżn}one zostały również
czy się ją omijać i tak przyzwy szafki umocowanych jest kilka zespoły Jozefa Malata, Suchego
czai się do jej widoku, że nawet arkuszy starego wyblakłego pa- Kazimierza oraz Jana Frynta.
;pi.e pomyśli o usunięciu prze- pieru, na którym było coś swerozdaniu nagród odbyła
szkody. Przyzwyczajenie drugą go czasu napisane, ale obecnie sięPo
bogata część artystyczna, w
naturą jak pOWiadają. Nie trudno to odczytać. Niektóre z której wystąpił zespół świetli
wolno jednak przyzwyczajać się tych kartek w sposób niechluj- cowy.
do rzeczy niedobrych, do rzeczy ny zaśmiecają szafkę. Jednym
szkodliwych.
słowem szafka w chwili obecnej
Jeden z takich dość cha- przedstawia obraz kompletnego
Zapomogowo-Pożyczkowa
rakterystycznych
wypadków opuszczenia i zapomnienia.
przyzwyczajenia
zaobserwoNa terenie "Metalurgii" rasłuży pomocą
wać
można
na
terenie domszczańskiej
jest przecież
zakładu radomszczańskiej "Me- młodziei zorganizowana w kow maju ubiegłego roku utwo
talurgii". Otóż przy drzwiach łach ZMP, czy też w hufcach rzona została przy Fabryce Mewejściowych do budynku, w któ "SP". Obserwując szafkę prze- bli Giętych Nr 2 w Radomsku
rym mieszczą się biura, Rada znaczoną na ga.zetkę ścienną ~a Kasa
Zapomogowo-Pożyczko
Zakładowa i Dyrekcja, umiesz- suwa się pytallle dlaczego me wa. Początkowo do kasy zgłosi
czona została dość dużych roz- zaopiekowano się gazetką ścienną? ło swój udział 40 pracowników
miarów oszklona szafka, na któ Czyżby przyzwyczajono się do jej zakładów. W pierwszym okre- . W Państwowej ~zkole . Tech- I czny, obejmUjący naukę o insta- biegłym roku wyremontowano i
l'ej wymalowano napis, mówią- obecnego wyglądu'? Ale to jest sie fundusze kasy ograniczały n~czno-Pr~en:ysłoweJ. w PlOtrko- lacji, przewijaniu elektrycznych całkowicie wyposażono we własny
cy o jej przeznaczeniu - Gazet· właśnie bardzo niedobre pr~y się tylko do opłacanych składek WIe szkol! SIę obecme około 700 przewodów itd.
sprzęt salę gimnastyczną, w któ
ka ścienna sekcji młodzieżowej zwyczajenie, z którym naleza- i wpisowego, co w' sumie stano- ucz?i?w, ,Przeważnie syn?w maWśród uczniów w ostatnim 0- rej położono parkiet, urządzono
"Służba Polsce". Istotnie, PC? do ło by czym prędzej zerwr.ć. wiło 20.000 zł. W paźd.ziernilw ł~ -l ~redl1l0rolnyc~ chłopow. ~cz kresie wprowadzono współzawod drabinki gimnastyczne i inne
kasa o)crzymała z funduszów n~owIe ~zkoły oprocz przedmlO- nictwo w nauce. Udział w nim przyrządy pomocnicze.
socjalnych 200.000 zł., co po- ~ow ?g~lnokszta~cących odbywa- biorą uczniowie wszystkich dzia
Przewidziana jest rozbudowa
zwoliło na rozpoczęcie własci Ją zaJęcla praktyczne w szkol~ łów.
warsztatów
w szkole. Znajdujący
wej akcji kasy. W okresie tym nych warsztatach mechanicznych.
Jeszcze jesienią ubiegłego roku się tutaj barak zostanie przeznaprzystąpi do pracy w poł6wie kwietnia cały szereg pracowników otrzy- Warsztaty szkolne dzielą się na uczniowie
z warsztatów elektro- czony na dział obrabiarek. Prodział mechaniczny i elektrotechMimo, że słońce zaczyna już tro ne są również remonty maszyn mało liczne pożyczki i bezzwrot- niczny. W dziale mechanicznym technicznych pomogli przy ele- jektuje się również wybudowanie
chę !przygrzewać,
kierownictwo drogowych. Ro~poczęcie robót ne zapomogi. W tym samym znajduje się oddział samochodo- ktryfikacji Sulejowa, wkrótce odlewni żelaza.
MiejSkiego Przedsiębiorstwa Dro - przewiduje się dopiero gdzieś o- okresie znacznie wzrosła licżba wy, w którym uczniowie zapozna rozpoczną prace przy budowie
Z k6ńcem bieżącego roku szkol
członków. Obecnie cała załoga
gowego w Piotrkowie nie może koM .połowy kwietnia. Jak nas in fabryczna
należy do Kasy Zapo- ją się dokładnie z budową silni- instalacji elektrycznych w Pall- nego mury szkoły opuści 46 wyzdecydować się na podjęcie nor- formuje
kierownik Miejskiego mogowo-Pożyczkowej. W ostat- ka samochodowego i zasadami stwowych Zakładach Przemysłu kwalifikowanych absolwentów z
malnych robót drogowych. Po- Przedsiębiorstwa
Drogowego nim czasie obroty kasy wyraża jego działania. Na oddziale tym Bawełnianego na Bugaju. W U-I tytułem technika-mechanika.
zornie wydawało by się, że jest to większych
inwestycji
. dro - ły się sumą, sięgającą prawie szkoli się obecnie około 30 uczstrata czasu. Tak jednak nie jest. gowych nie przewiduje SIę w półtora miliona zł.
niów, dla których prowadzony
Trzeba bowiem odczekać, aż zie- roku bieżącym. Prze·widziane są
Pożyczek zwrotnych udzielo- jest również kurs jazdy.
mia zupełnie odtaje, obecny zaś JPoprawki i przeróbki dotychcza- no na sumę 295.000 zł., zaś za·
Niemniej
ważnym
działem
czas wykorzystuje się na przygo sowych dróg oraz budowa około pomóg bezzwrotnych na sumę piotrkowskiej Szkoły Technicznousprawniają pracę w swoim zakładzie
towanie materiałów, jak kamień. 12 km. dróg nowych.
282.000 zł.
Przemysłowej jest dział elektrydrzewo i cement. PrzeprowadzaW dniu 9 marca br. Komisja skiego. Ponadto ob. Otoliński
5J •
cn:",
U~prawnień przy Fabryce Mebli wspólnie z kierownikiem produk
Glętych Nr 2 w Radomsku roz- cji Adamem Derewieckim zmonCENNIK OGŁOSZE~
pat~ywała .kilka w~iosków racjo tował specj alną ochronę przy
nawiązujq łqczność z wsią radomszczańską nal!zatorsklch, zIozonych przez obróbce cienkich listewek krzeW DZIENNIKU "GŁOS RADOMSZCZA~SKI"
!?racownicy Powszechnej' Spół - - pom w całkowitej elektryfika- członków załogi tutejszych zakła słowych. Urządzenia ochraniajace
Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przydzIelni Spożywców w Łodzi na-' cji wsi, założeniu radiowęzła oraz ?ów: Z pięciu pr~edłożonych pro skonstruowane zostały w ten' spo
j~to 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za teks·wiązali ostatnio - w ramach ak wybudowaniu 3-kilometrowego od Jekto~ na szczegolne uznanie za sób, że pozwalają- one również
cji łączności rhiasta ze wsią - cinka drogi, łączącej gromadę z sługUje pomysł robotnika masz.v na znaczne zwiększenie wydajtem - 6 łamów po 45 mm.
nowego ob. Leona Otolińskiego. ności.
współpracę z miesZlkańcami gro ~ szosą.
Drobne
Wielkość ogłoszeń
Za tekstem
Nekrologi
Wykonał on według wła~nego po
Należy podkreślić, że ob. Otomady
Lgota
Mała
w
pow.
radom.
W
dn'iu
Międzynarodowego
30 zł.
od 1 do :t00 mm
70 zł
70 zł
szczańskim.
Święta Kobiet przybyła do Łodzi mysłu n?wy fr:e~er słuz~cy do liński jest czołowym racjonaliu i-zł
110 zł
od 101 do 200 mm
110 zł
W ciągu dwóch pierwszych ty na zaproszenie Rady Zakładowej odsadzama oparclOwyc,h 110g przy torem w zakładzie, gdzie pracuj~,
-zł
160 zł
od 201 do 300 mm
160 zł
godni tej współpracy zorganizowa PSS,: 6-osobowa delegacja kobiet ~rzesłach. KonstrukCja f~e~era a produkcja zawdzięcza mu wieJ~st ?ardzo prosta, . a wyr:lkl 0- le ulepszeń szczególnie w dziale
no na terenie gromady koło ZMP,
powyżej 300 mm
200 zł
200 zł
- zł
Ludowy Zespół Sportowy, do któ ze wsi Lgota Mała. Członkinie slągmęte przy zreahzowamu po- frezerów maszynowych
- Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o 100 proc. rego zapisało się 25 osób. Ponadto delegacji wzięły udział w uroczy mysłu ob. Otolińskiego są bar- :~=~=:::::::::'=:::=='
przyłączono do sieci elektrycznej stej akademii, w czasie której zo dzo dobre. Pomysł przyczynił się
arożej.
ł
la
2 nowe zagrody.
bowiązały się założyć w swej gro- również w znacznym stopniu do
Ogłoszenia w n-rach niedzielnych i świątecznych o 50 proc.
oSZenta rOuDe
Ekipy PSS zamierzają w ciągu madzie wzorowe Koło Gospodyń polepszenia jakości wykonywanej
drożej.
dotychczas pracy, jak rownież PAWLAK
Stanisław
zam.
bieżącego roku m. in. pomóc chło Wiejskich.
.
pozwolił na zwiększenie wydajno Piotrków Tryb. zagubił leg.
Ogłoszenia w numerach specjalnych i okolicznościowych
we
R
waUlfiWwWtZ*
d. ści. Ob. Otoliński niezależnie od Zw. Zaw. Nr 1'934.
1l337-g
o 100 proc. drożej.
wykonania frezeru, wspólnie z
Od cen powyższych żadnych rabatów nie udziela się. Ogło
robotnikiem maszynowym. ob. St. NOWAKOWSKI Wacław zam.
Błędniakiem
wykonał
szereg Piotrków zagubił książeczkę
szenia drukuje się w miarę wolnego miejsca i za terminoWI
prób w związku z zastosowaniem koni~ :wyd. Jlr-zea ZaJ.'ząd Mia~uk ogłoszAA nie pono&i si~ żadnej odp'owi~a1n~
kazein", W ~eJs~ klejq ~tolat:- _§t~
J..l.3g.§~

Co na to Komitet Redakcyjny
gazetki

Kasa

I

Kształcq się kadry techników i mechaników

Miejskie Przedsiębiorstwo·Drogowe
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lun

~"O

M~

.,

Pracownicy

łódzkiej

I

P SS

Og

CZYTAJCIE

lil1OZpOwsucmniqioie

"
LOS

. d

::::::===
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Amnestia dla sportomcóUJ

Węgrzy i Albańczycy

Pierwsi.::,a~~,~fg~głoszeń
Warszawa - Praga

posi~1u 11.st~lono
polskiego Zwl1 ku
don ~osłq akcJ·q wychowawczą wśród naszel" młodzieży Na Kolarskiego
kafu', re13 bm. Odbyła &i~ w Gł6wnym Komitecie Kultury Izatwierdzeniu pruz !pecjaln~ komisję prezentacyJn,ą. polskich kolarzy, p.:~ed
W poniedziałek,
Fizycznej konferencja. prasowa.,
omówieniu
GKKF lub (WKKF.
wykro- m
kC)Z

I

Co

pisała prasa łódzka .15 marca 1930 r.

FABRYKANCI
wład1: rządowych. !Muzycy domagaEKSMaTUJĄ BEZROBOTNYCH
ją się wstrz:ymania importu filmów
PanowIe Scheibler i Grohman wy dźwiękowych - oraz proszą o wyMąpili do sądu o e!cslTlJs.ię szeregu danie
zakazu koncertowania orzredukowanych urzędników miesz- kiestr WOjskowych, które ostatnio
kających
w domach fabryczn ych i również odbierają chleb zawodoto urzędników, mimo redukcji pła WylTl muzykom.
c;:cych regularnie komorne. Msm,i~ja t1ka
grozi m. inn. Antoniemu
Makowskiemu, Józefowi Kamlllskie
mu i Sto Krl:('siIlskiemu.

poświęcona.

GKKF, z Quia 16 lutego br.,

uchwały

OdnośD1e
czc:ń 'Powainiejsz~ch, ukarany. zawod·
nik skl~da podame o darow~n~e ka~y

spra.wie amnestii dla. sportowc6w.
Amnestia, będą.ca wyTazem ideowej i or-ga.nizacyjnej siły ruchu
llportowego w Polsce Ludowej. mJ. spełnić doniosłe zadanie wychowawcze. Poprzez krytyk, i samokrytykę popełniouych błędów daje ona moż
ność pOWTotU VI szeregi liporto-.vców tym wszystkim, kt6rzy .świadomie
lub nieświadomie przekroczyli dyscypllil~ sportową, i znaleźli si, poza
nawiasem życia sportowego.
"\IV

myśl

postanowicń

GIG{l!' z dnia 8 ma reD.

HARAKIRI BEZROBOTNEGO
przy ul. Ki1ińskie
go 104 - 24-1etni Jan Marczak powstawaI od dłuższego czasu bez
pracy. W dniu wcwrajszym Marczak chwycił w przystępie rozpaczy
nuż i zadał nim sobie kilka ran w
okolicy klatki piersiowej i brzucha.
("Głos Poranny").
Zam:eszkały

"Trybu:o.y Ludu" 1 "Rudego

!'rawa".

do swojego klubu. Po :r:aopJmowanm
Do kadry zo.tn1i po
wniosku przez zarzą.d klubu, a następ
wolani
następujcy
nie prz~z r.ar7.ą.d danego zrzeRzen:R
zawoJnicy:
~por owego, ""n'lORek prze~lnny będzIo
Z Warszawy Si\)
clo Gl\KF lub W KXł', gdzie ~)lecjnl.
mill~ki (Ogniwo), Ol.
11a kOPli~.;1I. wyda o~tatec7.nl!- decyz.ię.
8zewRki
(Ogl.liwo),
"Wnioskl winllY być składane w ter!I{ich (Ogui" o). llzeminie 3 m;~siąr::v· (li! dat;v \1chv,,~ły
7.nicki (ZZK), Wrzllpre;:.,dium GKKF (fl marca br.), przy
siński (ZZK),
Króli.
C7.ym ost~ teczno zalatn-ienie n-niosk\1 kowski (ZZK), 8alygll. (G'\1arclia),
wi IlDO nll>~tąpić "IV przccią.gu 4 tygod Leśkicwicz (Gwardia), Cuch (GwnrnJ.
din).
Kara zostaje skreślona z rejcatru,
Z Łodzi Gabrych (LKS-Wlók.
po upływie roku nicnagannego zacho· nia.rz) , świercz (ŁKS-Włókniarz).
wania się zawodnika, który skorzystał
. Z Kr:J.kowa - :Motyka (Gwardia),
z dobródziej_tw& amnestii.
Wandol' (Związkowiec).
Z Chorzowa. - Nowoczek (Chemik).

prezydium
Rlllhesti!l
ohejmuje dwa l'oJzoje ,,"ykroc7.eii: wy
kroczcl.lia, naruszają.ce pl'zepi~y tcc hniczno-sportowe ornz w~'kroczrni:t po·
w[!żniejsz() dyscyp]jnarne i ponl! d
1(01"0.
W

mi~yna.rodowym wyścigiem

1a.rskim

W stosunku do pierw~7.cg'O rodza.I'l
kary anulowane będ:j.
Zwi:tzki Sportowe, po

wykroczeń przez odnOśne

Przełom wrozwoju sportu motorowego wŁodzi ZieZat~;~i~i~~w;~ W~Z~~ln:~:,in~d~e o~:
Polaczenie Automobilklubu i Połsk~e17o
,
~
Z\V~ązku ~lotoc~kłowego faktem dokonanym
świetlicy

Rzemieślni-

Wlokal!! Klubu. Sportowego "R e-

chowawc7.ego w duchu sportowym.
Przed P.Z.M. sŁe.nęły specjalne zada
nia: powolania do życ:a ośrodków
motoryzacyjnych dostE)pnych dla mlo
dzieży
robotniczej i wiejskiej z
uwzględnieniem pomijanego dotychczas odcinka kobiecego, wypracowanie nowych form szkolenia techniczWę~ersló Związek Kolarski
zglo.
nego oraz popularyzacji sportu moto- aił telefOnicznie do udziału w wyśc!
rowcgo.
gu 6-0s0bową drużynę. Podobne zgło.
Jednym z ważniejszych za d ań szenie wpłynęłO telegraficznie z AlP.Z.M. będzie udos!.;pnienie swoim "an.ii, kt6ra również zgłosiła. pel:uą
członkom sprzętu i pomocy tcchnicz- drużyn~.
nej.
W kwietniu nkaźe się bogato iln.
Zebranie zagaił dyr. WUKP ob. strowana jednodni6wko, po8więcon."
N'ona3, któri w ciepłych słowach III 'międzynarodowemu wyścigowi ket
witając zgromad7.onych ddcpatów we 11ar~kiemu .,,'l'r:VbUDY Ludu" i "J:udego
zwał
ich do sform\llowilnia oce- Prarra". W wydawnictme tym znaj'
1!Y przemi.an zachodzących. w ~"n~e d~ ~ję artykuły czołowych llolł;kich i
::;porł.u motorowego i korzysd Jakie zagrnnlcznych działaczy
sportowych,
z te>go 'wynikną dla s7erokich rzesz na te>maty 7QZWOjU sportu w krajach
miłośnik,)w sportu motorowego, pozo rlemokrarji ludowej wkładu sportu 1'0
stających dntydlc7ils poza na'.'liasem botnic;;ego 'IV walkę o pokój, a tak7.8
uprawiania tego sportu :z:e względu wypowiedz.i na. temat wyścigu "Try.
na hr~k sprzętu.
buny Ludu" i "Rud('go Prawa".
Zeb:-anl delegaci d<-:cenlając r?lEl l
Ponadto w jednotlni6'1'\'r'J znRjrlą. si~
zadarua r.owopowsta]ącego ZWlązku
. d'
. i 'k6
l k' 'h' II.
przystąpili do wyboru władz P.Z.M. wYr~WIE' 7l '.DWOC Dl - W -po ~. lr
l z.
okręgu łódzkiego, które ukonstytuo. granIcznych o dwu poprzednich wyŚtJl
wały się w następującym składzie: ..;.g_a_ch_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Prezes - ob. Sobieszczański Marian, I viceprezes ob. Nowak Mieczy
sław, II viceprezes ob. Kamiński Jan,
3 viceprezes ob. Tymowski Bolesław,
bez mistrza
" sekretarz gen. Durka Stanlsł'aw, 5
skarbnik oh. Kamlańskf Aleksander.
PRAGA.
Czechosłowacka drużyNa zakończenia zebrania uchwalo- na hokejowa, która w ubiegłym rono następującą rezo1ucię:
.. ku w Sztokholmie zdobyła mistrza
"DelegacI "Aulomohilklubu Polski świata, nie weźmie udziału w tegoi "Polsl<iego Związku Motocyldowe- rocznych mistrzostwach, które rozpo
(To" Oitręgu Łódzldego - na wspól- c?ęły się w Londynie.
nym zebraniu połączeniowym, odbyPowodEm wstrzymania wyjazdu
tvm w dniu II marca 1950 r" docen'iając ważno§e 'Wvtycznych Biura Po była oumowa Ambasady Brytyjskiej
Iilyc~nego
KC PZPR stawiających wyrłani!l wiz dwum sprawozdawcom
pl zed sportem polskim nowe i wspa- radia czechosłowackiego, którzy mie
niałe perspektywy rozwoju, postano- li udać się do Londynu wraz z dru-

C7ego

się zebranie polą
A'ltoluobU:'lnbu Polski z
Pclsldm ZwiazkiclU Motocyklistów '-

S! li r s a'
cz~ni(lwc

okręgu

odbyło.

łódzkiego.

My~lą

przewodnią
zebrania :był?
stworzenie jednolitej, umaSovllCtnej
jednostki sporlo\-\'ej pod nazwą· .. Polskiego Związku Motorowego" okrc:gu lódzkiego zgodnie 'l wytycznymi
Biura Politycznego K C PZPR <;aleca
jącymi niezwłoczne usunjęcie w57yst
kich braków i niedociągnięć w dzil'!dzinie sportu, a wysuwających jako
głóv-l1p zadanie, upowszechnienie kul
tury fizycznej z równoczesnym podniesieniem poziomu ideowego i wy-

Kto będzie grał no prawym skrzydle?
-oło pytanie, na które nie może znaleźć

odpowiedzi kierownictwo Widzewa
-

Nastrói

stanie ustalona 6-osobowa drużyna re
prezentacyjna.
w dniu 2 kwietnia 'IV T::Imach obo.
7.11 treningowe;:(o 7.0stnl11j rozc~rane ko
hnkie mj~trzQst1'Oa PolBki DI1. przełaj,
kt6re b<;>dlj. pierwnym c~7.nmiJ1em db
kolnrz.y, prze~ idzianyeh do drużyny
reprezentac.'jnrj wyścigu ,,'l'rrbuny
Ludu" i "Rudego Prawa".

wśród chłopcó\v

- m6jest dobry_ Zawody z ŁKS- Wł6knil1rzem nie były
miernikiem sił. Na obozie chłop'!y
podcią.gnęli się kondycyjnie, toteż są
dzę,
źe w tym sezonie powinniśmy
w::paść lepiej, niż w roku ubiegłym.
wi nl\~T. rm:mówca -

Mistrzostwa

O przygotowa.niach do meczu nied:ielnego nasz rozmówca mówi:
- 1\ramy trudnośc1 z prawoskrzyd.łowym. Na innych pozycjach mamy
piłkarze
duże rezerwy, II akurat na tej nie mamy rezerw. Na razie będzie chyba
LKS \Vłókniarza!
musiał grać na Pl'awym skrzydle For
Zebranie sekcji piłkarskiej ŁKS nalczyk.
.
Włókniarza odbędzie się w nadcho- W niedzielę wystąpimy w' nieco odr!lłoclzonym składzie. W przyblidzący czwartek, dnia 16 bm. o godz.
18 w lokalu przy ul. Sienkiewicza 13. żeniu Lęd,ie on wyglądał następują
co: Mns'iał (Upt:!3), Słaby, KopaObecność
wszystkich
członkow '~iew.sk~, Wiernik, Konars~i,
młody wl1i:
żyną hokejową.
obowiązkowa.
:!llwoaTlik Nowicki, lub PaclOrek, Mar
Po pn:ebudowanlu struktury
c:niak J ankowsłci, J ędrzejczyk, Paorganizacy jne J "AutomobilkluGl.OS
wlikowrki i Fornalczyk.
bu Polski" 1 "Polskiego Związku MoOrgan t.ódzklego Komitetu I WoJ t. •
tocyklowego" l stworzeniu jednoliwódzkiego Komitetu PoIskle3 Zjetej organizacjI pod nazwą "Polskiego
dnoczoneJ Partii llobotnlc'%eJ
Zarząd Klubu Spójni
zawiadamia
ZwIązku Motorowego" oblą,ć działal
R e d:l ~ a j e:
wszystkich członków Sekcji Tenisa
nością jalt naj szersze masy sportowKOLEGIUM REDAKCYJNE:.
organ;zu;e kurs dla
ców naszego terenu ze specjalnym
Stołowego b. "Spójni-Solidarność" i
T e l e t o D y:
przodowników
uwzgłędnlenlem pomijanego dotychczłonków tejże
sekcji "Spójnia" Redaktor naczt:lny
215-14
Za~tępca red. naczelT'ego
21S-2~
w-ychowania fizvcznego cza~ ośrodka wleJ.sklego I odcinka
ADFL\ - dla mlodzidy (Stalina 1) REKORD (Hzgow3ka 2) "Milcząca Łódź, że w środę, dnia 15 'marca
Sekretat'Z odpowiedzialny
219-0"
.
.
koblecego.
,,~)I\arb" godz. 16, 18, 20
barykada" dla młodz. godz. 15.30, 1950 I_ o godz. 19 w lokalu klubu
Dziel partyjny
Zwią.zkowa Rada. Kultury FizyczneJ
.
215-1~
BAr/fi K (NaJ.'utowJcza 20) "Miasto
seanse normalne godz. 18, 20.30
Dba6 o podniesienie pozIOmu
Dział koresponc:lenlćw rob,tprzy
ul.
Więckowsklego 32 odbę i Sport~l CRZZ organizuje w Central
wi:~tchn;cń" godz. 17, 19, 21
STYLO';VY (Kilińsldego 123) "Leknicz:ych l chłopskich oraz
Ośrodku WF w Czerwieńsku na~
I_deowego 1 kulturalneg? SWyCh
dzie się zebranie wyborcza Sekcji ~~m k
redak~or6w ~zetel< ścit.nBA,TKA (Franeisz:mń"ka 31) "Pukomyślna siostra" godz. 17.30, 20
rsy dla rzodownik6w wych!l członkow przez przeszkolenie dzlanych
%111-42
TIł f11: L
p Ku 5y odbęd~ !ię Jaczy zgodnie z intencjami Biura Postelnia Pal'meńska" I seria irodz. śWIT (Bałucki Rynek 2) "Cygański Tenisa Stołowego ZKS "Spójnia" Dz!'ał mutacji
22S·t~
wama lZycznego.
r
",
lit cznego KC PZPR.
18, 20
tabor" godz. 18, 20
Dział
mlejs-kl
I
sportowy
254-21
Ł6dt.
w czterech turnusach w następuJą,y
weV\'l1.
8 I 11
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - "Pro- TĘCZA (Piotrkow~ka 108) ,,0 6 wi&Opracowa6 I przelItrzegać no13 czerw
Zarząd Klubu apeluje do czynnych cych terminach: 3 majll. Dzial ekonomiczny
21S-11
gram aktualności krajowych i zaczorem po wojnie" godz. 16,30,
we formy wsp6łzawodnlctwa
Cli.
115 czerwca - 26 lipca, l sierpOzlal rOlny
254-21
członków tej sekcji,
o
Jak
najliczgranicznych Nr 11" - godz. 11, 12,
18.30, 20.30
wewn. g
sportowego, odpowiadające potrzeni~
- 11 września 13 wrześni!\.
niejszy
udział
w
organizowanym
2eTATRY (Sienkiewicza 40) "DubroW"
Redakcja noen:l
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
17%-'1
_bom obecnej chwlll.
24 pddziernika.
'
HEL (Legionów 2) - dla młodzieży
ski" godz. 16, 18, 20
Kolportał.
braniu.
Prowadzić
pracę
szkoleniową
Do prowadzenia zaję~ praktycznych
"Dusze czarnrch" godz. 16, 18, 20 WISŁA (DaszyńsJoego 1) "Miasto
t.6dt. PIotrkowska 70, tel. 222-22
w teoril I praktyce wśród szei wykład6w na kursach angażujemy
AdministraCja
260-42
:MUZA (Pabianicka 178) "Konstanwestchnień"
godzina 16.30, 18.30,
D zlał ogtoszeń: t.6dt. PIotrkowrokich rzesz młodzieiy polskiej tv Za~łonow" god7:. 18, 20
20.30
sędziów instruktor6w: gimnastyki, lekkiej atla przyszłych
ska
104a,
tel.
111-50
1
114-75
kadr obrońców socjalityki, piłki ręcznej, pływania, boks!l,
POT~ONIA (Piotrkowska 67) "Piędź WŁóKNIARZ (Próchnika 16) "Awan
Wydawca RSW "Prasa"
stycznej
Ojczyzny.
piłki
nożnej
i
zabaw
na
okresy
6-tygodnlo
gier
ziemi" gach. 16, 18.30, 21
tura na wsi" - godz. 16.30, 18.30,
Adr. Red.: Łódź, PiOtrkowska 15,
I'RZED\YIOś:fIE (żcrom<;kiego 76)
20.30
Okr. Kolegium Sędziów ŁOZPN za we w wyżej wymienionych terminach..
Przez systematyczną pra~ na
Xn-cle piętro.
Ewentualne zgłoszenia z podaniem
"Wikzc dol~'" g''l,jz. 17.30,20
WOLX(lść (Napiórkowskiego 16)- wiadamia, że w dniu 21.III. 1950 r.,
odcinku motorowym przy czyOrult. 7-akł. GrM. RSW "Prasa"
r. OBOT 1 T IK (Kil iltskiego 187) "Zo- "Torpedowiec Nieugięty" godz. 16, w lokalu własnym, przy ul. Piotrkow kwalifikacji oraz zapytania prosimy nw siEl do wznlOcnienla obronności
Lódź, ul. ZWiTki 17, tel. 2OG-4Z.
ldcTownć pod adresem Rady Kultury kraju walczącego przy boku Związ
j;;" godz. 18, 2'0
18, 20
llóilfA (ItzgowS;Gl 81) "Panna bez ZACHĘTA (Zgierska 26) "Burza nad ski ej Nr 67 o godzinie 18 rozpocznie Fizycznej i Sportu ORZZ w Lodzi, leu Radzieckiego i państw demokraul. Traugutta 18.
cji ludowej o utrwalenie pokoju".
.0-1-14145
się kurs dla sędziów piłki nożnej.
l'osagu" godz. 13, 20
Azją" godz. 18, :tO
_==a!S'l!llllilI!:lllrr.;::_ _. . . . . .1IIIlI_ _ _ _ _ _ _ _. .m
wap.
. . .~~. . . . . .a.~.a.Si
•.
~SW'''''!i~f
_ .am. . . . . . .~. . . .sa..........as. . . ..a.a. ..a...................................a..............Ha. . . . . .u.....................~L~

lhiaga

1

ZwIązkowa Rada K. F. I· S.

I 2
3

4

Kurs dla

5

pieczeństwa

Hindusi i muzułmanie połączyli się.
układano worki z piaskiem.
Z Arsenału wyciągano pozostałe armaty i ustawiano je na murach miasta. Na skrzyżowaniach wielkich ulic. ustawiano całe
baterie.
Kobiety pomagały w noszeniu pocisków i układa,łv je obok armat. Zębate ogrodzenia na 'Płaskich dachach stanowiły osłon~ dla
strzelców, Wzdluż ulic i zaułków układano w kozły broń.
Delhi bylo podobne do wielkiego obozu wojennego.

Sipaje przeszukali wszystkie budynki pałacowe. Cała służba
t,;krvla si e, mini trowie uciekli.
i)rzy ~\-szystkich bramach i. przejściach ogromnego gmachu
wstawili sipaje s\.voje pDsterunkl.
.
. .
.
Czandi'<!-S:ng um:eścil się ze swym oddZIałem na wlezy Sehmgura, dawnym pięciokątnym forcie, stojącym na malej wysepce
pośrodku Dżamny.

- Nawet szczur wodny nie prześliźnie się tutaj, a cóż dopiero
s8hib ....- powiedział Cz:mara.
Oddział uzbrojonych mieszczan przemaszerował ulicami, patrolując Darao-Giandż, Szaitan-Pare, Bazar Koński i wszystkie dzieln:ce miasta.
Oddział zatrzymał kilku derwiszów, wędrownych sztukmistrzów
i żebraków ko:ióelnych.
Przy wszystkich 'bramach waro'Ń'1l! stanęła podwóina straż.
Miasto ucichło. Miasto gotowalo Slę do szturmu.
Ulice Delhi stały się milczące i surowe.
.Ustały dotychczasowe spory. Wobec .zbliżaiącego się niebez-

ROZDZIAŁ XXXIX

WIELKIE ARMATY PEND2ABU
obóz kopał rowy obronne. Brytyjczycy, Beludżowie, Sikhowie i chorzy pracowali w~zyscy. Nawet chorym na ma1arię
kazał generał Wilson opuścić szpital i stanąć do ziemnych robót.
- Ta praca przyniesie wam zdrowie! - mówił generał.
Nareszcie nadszedł z Pendżabu ~"ansport ciężkich dział. Brytyjczyc'" ustawili je na trzech, dalE:'ko w przód wysuniętych redutach.
Głó\',;ny ró,V dobiegowy na niektórych odcinkach był odległy od
miasta () niecałe dwieście jardr'lw.
Ze środkowej reduty, gdzie stanie największa bab a, ogień
c;ężkich dział będzie skiero\vany na główne punMy obrony p 'W·
siańców: na ' ~sti 1n kaszmirski i basti·,)U rzeczny.
Wkrótce pnemówią wielkie armaty : endżabu! cieszyli
iS.lę oIicerowie.

Czwartego września, w dniu przyb)Tcia ciężkich dział, rozpokopanie szal1ców.
W dwadzieścia cztery godziny później zaczęto i w mieście kopać rowy obronne.
Pod osłoną ciemności nocnych sipaje dociągnęli s,,-oje podkopy
w pobliże ziemnych robót nieprzyjaciela. wytoczyli lek~ie armaty
poza mury miasta i wkrótce grad pocisków artyleryjsk1ch i bomb
posypał się na glówny rów dobiegowy Brytyjczyków.
- Nie ustąpić ani na cal! - rozkazał generał Wilson.
Ludzie padali dziesiątkami, ale na miejsce poległych przybywali inni. W obozie było teraz dość ludzi - pięć i pół tysiąca
nazbierał generał Wilson.
Królewska piech.)ta, kawaleria tubylcza, Kaszmirowie. Beludżowie, Sikhowie, Gurkowie: w obozie pod Delhi zgromadziły
się plemiona całych Córnych Indii.
Przygotowywano się do wielkiego, ostatecznego szturmu.
W ~rytyjskim obozie kopano ziemię piętnaście godzin bez przerwy .. l,O godzinę odnoszono ludzi, tracących z wysiłku przytC'mność.
Oberwani, okryci chustkami na czapkach, rozgorączkowfmi od panującego upału, chorzy żołnierze brytyjscy byli podobni do włóczę
gów, zebranych z całego świata.
Szturm wyznar ,ono na ósmego wrześn,a.
Ale tego dnia fano
r-Cl;jwiększa armata, oddawszy dwa strzały, zamilkb n?<e, jakby jej
gardziel zapchano pakulaml.
,
Okazało się, że proch • .Qrzygotowany dl) pocisku, był zmieszany
z tartYm żwi.em.
częto

W oknach domów

Cały
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