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Robotnicy

wykonują zobowiązania % nadwyżk4
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PARLAMENT SWIATA

Tow. MitteJs,ztat Wa.eł8IW i Br. Sk,i erski - ślusane z ~WUT 1 l!T.l\f 3~
całlł grupą liczącą 12 osób, przeIn-oczyli w ubIegłym mIeSiącu ..
5 proc. swe zobowiązania produkcyjne

wra..z; z

Otwarcie sesji Stałego Komitetu . Obrońców Pokoju w Sztokholmie
SZTOKHOLM (PAP) - W środę 1czącego światowej Federacji Mło ków Zawodowych - Cezar, Massini,
dnia ,15 bm. w godzinach porannych dzieży Demokratycznej, Yves Farge redaktor Atolini i sekretarz general
przybyła , do Sztokholmu polska dele przewodniczącego francuskiego Zwią ny Federacji Robotników Portowych
gacia na sesję Stałego Kom'itetu 0- 7ku Bojowników o Wolność i Pokój o- - de Stefano.
brońców Pokoju w składzie następu- raz znakomitego filozofa Rogera Ga
Przybył już delegat brytyjski, adjącym: przewodniczący-Leon ~ruc'll raudy.
,
wokat · i działacz' lewicy platts Mills
kowski, sekretarz - Ostap Dłuski,
Włoski ruch pokoju
reprezentu- oraz .delegaci amerykańscy: b. wicewicep\'zewodniczący Wojciech Kę- ją: docent Pietro Amadeo, senator minister sprawiedliwości John Rogprzewodniczący Związ ge i J«,lhannes Steel.
-trzyński, członkowie: Tadeusz
CRZZ, ćwi'< Emilio
_ _ _Sereni,
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
wiceprzewodniczą~

Włady

sław

Matwin
przewodniczący
ZMP, artysta - malarz prof. Eugeniusz Eibisch,
przodownica pracy
włókniarka Lucyna Wyrzylrowska
i
przedstawicit\l chłopów Wacław
Przybysz. Delegacje lWW'itali na dwor
cu prz(·dstawiciele Szwedzkiego Komitet\l Obrońcó\v Pokoju oraz człon
kow;c Poselstwa RP i delegaci orga
nizacji Jl",)l!>kich.
" ~odzina('h wie~ zornych w śro
d, o"<lbyło się w gmachu Domu Ludowet:'o uroczyste otwarcie sesji KomItetu. Do stukilkudziesięciu delega
tów O;: ill zaproszonych gości wygło
sila. w imieniu Szwedzkiego Komite
tu Obr"ńc-ów Pokoju, przemówil"nie
powitalne znana pisarka szw~dzka
M'adka Stierns tedt', po uym zabrał

Manifesta[j~ W Londynie
na .cześć delegacji Swiatowego Komitetu
Obrońców Pokoju
We wtore k
LONDYN (PAP)
odbyły się w 'Londynie masowe demonstracje pokojowe z okazji przybycia do stolicy Anglii Międzynarodowej Delegacji światAHvego Komite
tu Od
Obrońców
Pokoju.
chwili rozpoczęcia
południowej

·
Cze I!:aJąc
na weJscle d o parl amentu, kobiety ' urządziły spontaniczną 0wację na cześć delegacji kobiet radzieckich, która przebywa w Londynie w zWiązku z obchodem Międzyna

Cen,n'y dar WKP (b)

przybył

z Wenezueli
Victor Marli
nez, z Kanady - dr James Endicott,
z Australii - Rupert Lockwood, . z
Kuby - dr Rodrigez; z Meksyku gen. Heriberto i Carlos Noble, z Cze ,
(hosłowacj~ - pani !Iod~n~va-spur-l WARSZAWA (PAP). 22 bm. naród
na, z Węgier - pam Elzbleta Anl k' b d'
b h d 'l 25 -l"ocznicę
ditcs, z Niemiec _ znana pisarka An ł po s' I ę ue ~ c : z l b
';t
na Seghers. Oczekiwane jest przyby-! zgonu sweg~ Wlelklego, syn~,
cie wielu wybitnych osobistości, jak nego przywo d cy po lsklego .l TIlędzy
np. przywódcy Włoskiej Partii Socja! narodowego ruchu robotnIczego lis tycznej Pietro Nenni, 'wicepremie- 1 Julia,na. Marchlewskiego.
ra. I?emokratycznej Repu~liki 'Niemie1' W związku z tym CK WKP(b)
ckleJ - Otto Nusch~~, ~Isarza, Her-: przeka.zał lud(}wi polskiemu cenne
ma~a .Kas~l1el:a, .chmslnego PIsarza,' archiwum związane z życiem i dzia
Eml-Slao I wielu mnych.
. .
ObI'ady Stałe2'o
Koml'tetu Obron' _' łalnoscl".. zasłuz(}nego. Polaka. Ar.~
ców Pokoju w Sztokholmie wywoła. ty I' chiwum to przez d'ługle lata było ple
w całej Szwecji głośny oddźwięk.
~ołowicie i łroskliwie przechowywa
Do prezydium szwedzkiej sekcji Ko
mitet:.r napływają już od szeregu dni
,
s~rdeczne
pozdro;vienia
i
ży?,zenia
dla
Kongresu od zalog po5zczegolnych za,
il

dla naro d u pol s k·lego '
w: . -

l

I

'

wymienić należy delegację radzil'cką,
francu 3 ką, amerykafl~ką; włoską, z
Wene711~\i, kanadyjską, z Mongol~kjej
RelJubliA!:i IJudowej, aus l r lłlij'iką, me

ksykdl!lk3, kub:tńskl}, z Nięmil"ckiej
Re~ub\iki D.el1\okratyezuej itd.
, Na uele delegacji radzieckiej stoi
znany pisarz ~leksa'i\der Fadiejew.
'W skła ,) jej wchodzą: Wanda Wasilewska, Ilia Erenburg, Zinaida Gagarina i rektor Uniwersytetu Moskjew;J~-il"go profesor A.
Nieśmieja
nowo Orzekiwane jest przybycie A.
Komiejczuka ł S. Rostowskiego.
Poza prof. J'o liot-Curie, z Francji
przybyli m'. in.: sekretarz generalny
Stałego Komitetu Obrońców Pokoju,
i)isarz ' Jean Laffitte, pani Fernande
. Guyon,
przewodniczący
Światowej
l'eder'acji Związków Zawodowych -Louis Saillant, pisarz i krytyk Laurent Casanova. Zgłoszony też został
udział Guy de Boi~son przewodni.

Z

Nr 6 znacznie
zobowiązania.

i

WASZYNGTON (PAP) •. - Amba.sador RP w Waszyngtonie
J. Win.iewicz skierował du prezesa Międzynarodowego Banku dla
Odbudowy i Rozwoju notę na stępującej' treści:
.
W imieniu Rządu RP mam za- dowie i rozwoju pa'ństw członltowszczyt podać d'o Pąńskiej wiado :;no- skich, zniszczonych przez dziabnia
ści co następuje:
wojenne. Równocześnie art. 4, sełt:Rząd
Rtzeczypospolite,l Polskiej, cja 10 sta.tutu nakazuje, aby Bank
przystępując do. Międzynarodo ivego w źa(lnym wypadku nie stosował dy,
Banku dla Odbudowy i Rozwoju, skryminacji wobec tych krajów w
był przekonany, źe mrówno
pozo- swej polityee pożyczkowej.
s~.e państwa członkowskie, jałt i
Dotychczasowa działalrwść Banku
ZMząd Banku będą lojalnie i ucz- oraz wypowiedzi
jego dy.rektorów
ciWie Wypelnłaó 2Jo9owiązania. za- wykonawczych wykazały jednak, że
warte w sta,t ude.
·
.
Ba.n:k nairuszył i pogwałcił swoje zo
Artykuł 1 statutu 'określa wyraź bowiązania
statutowe. BanIc nie
nie, 'że nank ma. pom~ać w o~bU- prJ:yczYIlił się w niczym do odb1ll1owy zniszczonych przez wojnę krajów i przystosował w zupełności
swoją politykę do potrzeb i wskazówek rządu Stanów Zjednoczonych,
z wyraźtlą szkodą dla pozostałych
państw · członk(}wsokich.

proc., wykonując w 105 procentilch normę, obecnie wykonują
107 procent normy. Janina 'Wieliczka i Józefa Kocięba zobowią
zały się prz~kraczac swą dotych- ..
czaso'wą normę o 1,1 proc., w)'ko·
nując 110 procent; Pr",;ekroc'zyły
one swe zobowiązania,
wyrabiają bowiem
obecnie normę w
111,3 procentach. Janina Walęcka
i Władysława Grzelik, ktÓre zobo·

~~--~~--~--~--~----~---------------

Uczeni radzieccy

witają

.wspaniały triumf Stalinowskiego Bloku
Komunistów i Bezparłyinych

MOSKWA. Z głębokim uzna ZSRR '- wspaniały ' triumf stalinowniem pow itali uczeni radzieccy wyni- skiego bloku komunistów i bezpar,
ki wyborów do Rady Najwyższe j tyjnych.
Na posiedzeniu prezydium Akade·
mii Nauk ZSRR, akademik Aleksan·
der Topczij ew stwie r dził, że wyniki
wyborów do Rady Na.lwyższej ZSR.R
wzbudził wielkie zainteresowanie
faz jeszcze zamanifesto,waly , głębokle
pl'zywiazanie narodu radzieckiego do
Partii Bolszewickiej i wielkiego koWAR SZA W A (PAP), _ Zd J)owie- ryfellsza nauki - Józefa Stalina.
dzian y w Amsterd am ie. na 17 bm,
Należv
podkreśli~
stwiel dzil
wielki kOł1cert chopinowski Haliny i'kael~miK Top'c zijew - że wś r ó d dco
Crerny-St Ł lań . ldej , przeznaczony dla [lutowan y ch zna jdu je się wielu dzia·
świata pracy. w zhu d z ił ogromne ~ain· , łllc.z y nauki, kultury i sztuki, w tej
·.teresowarcie.
liczbie 25 czło nków i czł o nków·kore·
Bilety na koncert, k tóry odb ędzie sponden tów Akademii Nauk ZSRR,
się w najwi<:kszej sali koncertowe j Ś w iadczy to o uznaniu, jakim cieszy
Concertg eh0uw, Iiczqcej 2,200 mie jsc, się nauka radziecka wśród ludu.
'Zo!:>tały wy k up ione w cią<Ju półtora
\Vśród deputowanych
do Rady
dnia, co zll,lusił a o f9ar.izaloró w ko n· Najwyższej ZSRR znajduje się prezy ·
cerlu do elosta.wi enia 200 k r z es eł na dent Akad ~mii Nauk ZSRR _. Ser'
estradzie i w lo ża ch.
giusz Wawiłow, wybitni uczeni ra·
Są to fakly jak s t wierdzają w J dzieccy, biologowie Konstanty
Amsterdan.lie - nie notowane w dzie Skriabin i Eugel1iusz Pawłowski, zna·
ja('h t ej, jedne j z najwic;kszvch w komity chemik AleltsaDlłer NieśmieEuropie, sali k oncer to wej.
ja now i inni.

świata

ność

Stefańskiej

pracy wAmsterdamie

l

w BanIm brać odpowiedzialnoza fa], t, iż Bank słał się jawnym narzędzi em amerykański ego
impet'ializmu, zagraźa.jącego poko~
jowi świała l wolnoi1c;i narodów. To
też Rząd Polski, nie widząc możl!wo
ści dalszej współpracy z Międzynar~dowym Baniciem dla. .O(jbudo~
wy i RO'Zwoju, zgłasza. niniejszym,
zgodnie z' ad. VI statutu; swoje wystąpienie. ,
" . I

śri

Rc;>zwolU· oraz •dO Miądzynorodowego Fun duszu ' Monetarnego

°

Koncert

i

organizacji gospodarczych - podporządkowanych imperialistom USA

i Janina Molic
z przędzalni . an'g ielskiej obrączkowei, które podjęły zobowiązanie
podniesienia produkcji o 1 proc.,
wydatnie je przekroczyły. Dawniei wyrab i ały normę w 114 pro·
centach, a obecnie w 119.
Przekroqyły również swe zobo·
wiązania długofalowe
prządki z
przędz alni
angielskiej wiązały się przekroczyć normę
oddzialu
kaptu rkowej, I tak: Teresa Szeliga 11'3 proc., wyrabiając 103 proc., a 0i Wiktoria Janek, k tóre zobowią- statnio osiągnęły nawet 111 proz<lły si ę podnieść p ro d\lkc j ę o 1,2 cent wykonania,

,

zgłosił wystąpie

Noto om basadara RP w Waszyngtonie do Międzynarodowego Bon ku dlo Odb udowy
darc'lego kraj'ó\v Mcola.n:ych, Bank
popiera wyrainie eksl>ansję kapitalu amerykańskiego na tereny tych
krajów i występuje otwarcie przeciwko podstaw(}wym warui'lkom Ich
rozwoju, to jest przeciwko zasa.dzie
ich pnlitycżnej suwerenności oraz
przeciwko zasadz.ie ich uprzemysłowienia.
'
W obliczu rz.upełnego podporz''ldkowani'a się Banku dykta,towi Stanów Zjedn0czonych i ich imperialistycznej polityce, przedstawid\'le
Polski w Radzie Gubernatorów Ban
ku otaz delegacje pnlskie na lwlejnych sesjach Rady ' Społecirio _ 'G ospodall'czej oraz Zgromadzenia ONZ
poddawaly 'Międzynarodowy BanIe
dla O(jbudowy i Rorz.woju ostr~j i
. sprawiedliwej Itry tyce. Po wyczerpaniu wszystkiCh środków, jaJ.ie
Rząd Polski , miał do dyspQZYcji, aby
zmienić d,otychczasową politykę Ban
ku i skłonić go do ścisłe'go przestrze
gania. własnego statutu oraz zasad
I{arly Narodów Zjednocz~nych, POł-\
ska nie może nadal przez swą obec-

I

Jaskrawo ilustruje ten fakt sJ.)rawa. pożyczki dla Polski. ' Rząd RP
wypełnił wszystkie statutowe wymagania.. Pomimo to, jak powszechnie wiadomo, Bank odmówił udzielenia Poisce pożyczki, pO'Ilieważ Po]
ska ockzuciła p,r opozycjt: przystąpie
nia. do tzw. planu Marshalla, ktiiry
mial na celu podporządkowanie Europy Stanom Zjednoczonym i odbudDwę potencjału
wojennego Niemie{l. Szkodliwe skuł·ki polityczne i
gospodarcze planu Marsha·l1a nie uRZYM (PAP) - W wyniku agrelI'gają już dzisiaj żadnej
wątpu.wo !:'ji policyjnej w Porto Marghera (pro
ści.
wincja wenecka) 7-miu robótników
Bank s twierdza zresztą wyra źni e zos tało ciężko rannych, z czego 2-ch
w swoim sprawozdaniu Z<J, rok znajduje się w stanie beznadziejny,n.
1947]48 fakt e:up e łn ego po d porząd
Robotnicy fabryki "Breda" w Por
kowania swojei polityki plan:>wi to Marg hera od czterech już mie sięcy
MarshaJla
i jego tende nc ji
do
wskrzes",;e.nlia potęgi gospodarczej se opieraj:? ~ę jej likwidacji pos tanowio
paraiystycznych Niemi,ec (l;3chod- ł'\ej przez rz ąd w ramach planu
nich , uza.le~nionych od S t anów Zje- Mal' s n,~lla. PracuJą oni, mimo nit'o·1
dnoczonych.

q

Radzieckim.

Juliana Marchlewskiego, prześ13d~
wanego i wię~ionego przez polskiEJ
rządy burżuazyjne może być udost~

pni{)na 'najs",;erszym masom dopierd
w Polsce Ludowej.
Wydział Historii Parti.i KC pZPl\
wydał nakładem "Książki i Wledzy'*
l

prace {) Julianie Marchlewskim "
przygotowuje do d r uk u jego dzieł<l
wybrane.

II

'i1

do zasilenia szeregów

I

Rea'i~u;eHJIJ
długofalowe zobowiązania
Prządki z PZPW
przekraczają
swe
.Bronisław- Fd1tczak

I

Polski

Związku

Działalność gorącego patri oty -4

SFMD
.wzywa mJodziez·
S' au;ata
g
"
.

rodowego Dnia Kobiet. Demonstransesji parlamentu do późnych godzin ci wznos,ili okrzyki, domagając się po kładów,. 00 związków zawodowych i
wieczornych kuluary Izby Gmin wy kojowej .współpracy ze Związkiem Ra innYl.h organjz~cji zawodowyc~ i spo
pełniały setki delegatów brytyjskiej dzieckim.
łeczRY·:ł. . W Wielu fabrykach 1 przed
ludności pracującej. Pierwsze przyby
Z grp.achu ' parlamentu ' delegacja siębiorstwach tworzą się loJi:alne KoGENEWA (PAP). _ Z .Paryża do·
ły ,kobiety. ' Od szóstej po południu międzynarodowa udała się na zorga - mitety Obrońców Pokoju. Fala wylo- nosz ą:
gło~ przewo.ltniczący
Komit~tu I zaczęli gromadzić ~ię przed gmac~em I?j~owany st~raniem b.rytyjs~iego Ko nienia takich komitetów (}bjęła całą
puf. Fryderyk Jo.liot-Curie.
parlamentu robotmcy, przybywaJący tnltetu PokOjowego Wl ec, ktory zgro Szwecję od Malmoe po Kirune i od
Sek.re tariat Światowej Fe derac ji
Sztokholm już ot! kilku dni zYJe wprost z miejsc pracy.
. l madził tysiące londyńczyków.
Goeteborga aŻ do Lu!eo.
Mł o dzieży
Dem okr,atycznej ogło sił
pod zn oł kiem roz p oczynającyc h się o-=-------=--..:...-~---------------------------------------------:----------brad. Płakaty z białym gOłębiem i
hasłem "po!,ój zależy od nas" zdobią
ulice i place. Od ponil.'działku przybywają codziennie do stolicy
Szwecji. koleią, Gkrę t ami i samolotami de
legacje ;tagraniczne, spośród któr\"ch

Rząd

ne w

'* •

Notę analogicznej treści ambasador W in.iew i cz skierował w im ieniu
Rządu RP do Prezes·a Rady Wykonawcze j i ' Dyrektora Naczelnego
Mi ędzynarodowego FundusrlU i\fone
tarnego.
.
Nota stwierdza między innymi, że
Międ z ynarodowy Fundusz Mone tarny stał się powolnym narzędzie m w
re kach r zadu S t anów Z i edn 'Y~zo
nych, którego gospodarcza i p olityrz
na ekspans ja jest zaprzeczen ie m celów, który m słu żyć miał lVIięd z yna
rodowy Fundusz Monetarny.
Wobec powyższego Rzą d RP nie
w id.zi mo ż liwoś ci dalszej w spółpl' :ł 
cy z 'Mi ędzynarodowym Funduszem
Monetarnym i zgłasrza zgodnie z art .
XVI, sekcja 1, swoje wystąp ienie.

li!

~

poko""lu

obrońców

I

orędzie do młodych ob rońców pokojli.
w związku. ze zbliżającym się "Swia~

towym Tygodniem Ivilodzieiy".
Orę dzi e stwierdza, że w okresie o~
21 do 28 marca' bL miliony m! odyclS
chłopców

i dziewcz qt zamanite~tllj"
zdecydowanej wal1d ł
podżegaczami wojennymi, aby ziipe w
mc młodemu pokoleniu ~zczęście ł
rozwój pokojowy.
swą

g 'Jtowość

koniec znoś4
przez młodzież kan·
kl etny;::h ś ro dków walki z prz1 gol owaniami wojennymi i p odaj e jak<:t
p r z ykła d
rob otn ików wielu por tów
emope jskich, którzy odmawiają wy ,
ła.dowywania statków z bronią ame.
Orę dzi e

p o d kreś l a

p r zed 5ięwzięcia

rykańską.
Orędzie

wzywa

młodzież

całego

świlita do wstąpienia w szeregi boha..

terskicll

obrońców

pokoju.
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Walka o pokój
w Niemczech Zachodnich
BERLIN (PAP). - Z Monachium do
zorganizowano tam o śro d e ~
kierowniczy bawarskich Komitetów
W alki o Pokój i J edność Niemie c. W
Bambergu (strefa amerykaJ1ska) u tw o
lzony zo stał Komitet Walki o Pokój,
w k tórego skład weszli przedslawiciele w s",;ystki ch wa rs tw Sp Ołeclell 
s twa .
no sz ą , ż e

noCI) a po tCI) orn a zbrodnio St eIbV
Żandarmi włoscy

w~~~ni~~;~na~yże~ę s~~:~~eZ~11~~

do dyskryminacji pOlitycznej w stosunku do krajów demokracji Indowej, a mię!l~ innymi i w stosunJm
do Polski. powołująe się' na istniejące trudnośd i niepewności pali.
tyczne w Eu'r opie, które uniemoiliwiły Bankowi przyznanie pożyczelt
tym krajom, to zllaczy kl'ajom li,i e
uczestniczącym w planoie ' Marsballa.
W w y pa dk u , gdy Bank, wy konuiąc instrul,cje rządu Stanów Zjedno
('zonych, udzielał pożyczelt tak zwanym państwom mał'Shallowsl;:im, to
były one - wbrew wyraźnym posta
nowieniom statutowym przez.naC'lOne w dużej mierze na cele konsumcyjlle. a w wypadku np. pożyc:r:ki udZielonej Francji, była ona bcropośrednią pomocą dla woJsk fnncuskich walczących przeciwko spmwie!lIiwym dążeniom narodu Victnamu do wolności i Dliepodległo,~ei.
W swo im m emoriale skiero wan ym do Rady Społeczno - Gosp,)dar
czej Org an:zac ji Narodów Z jednoczon ych, w sprawie rozwoju gospo-

ZW iq Z kowcy
.

.

zapOZnają Się

masakr'ujq robotników w
trzymywania płacy od czterech mies ięcy. We wtorek policja u s iłow ała we
drzeć sie do fabryki celem u sunię ci a
pracujących. Zakła dv otoczone zostaly prz":~ kordon policji uzbrojonej w
autQmaty i b!)mbylz aw iące. W pe',I'
nym momencie policja z al'z ęl a s l n:e
luć do robotniKÓW,
s kupiony ch u
<kzwi wejsóowych. Gwizd SYJ;!",'} fa
brY'u ",Breda" zaalarmo wał robotni-

'k

C nł ego
re -I u
. .
. 'Rd' k' h Z
z OSiągnięCiami
a ~leG ICI ,W. Zaw.
~

WARSZAWA (PAP), CZoloWil rniCv.necr.o CRZZ - tow. J ózef Kulesza
dz iałacze pols kiego ruchu zawodo- - w Bydqoszczy do 'związkowców
we go, llczes tn icy n iedawnej w yciecz- P.o morza ' or.az przewodniczący Zw,
ki polskich Związk ów. Zawodowy
ch Zaw, , Górn ików --: .low. Czerwillski _
'
do ZSRR, zap ozn ają związkowcow ca do k rakowskiego ' aktywu zwiazko·
łego kra ju, na sp e'ćjal n ie w t ym celu wego ,
,
.
zwołanych odp rawach , ze- wsp m ia.
tym d"l'obkiem i socjalistycznym Sly
Mówcy. obrazując melody pracy ra
lem pracy radz ieckich związkowców, dzieckich Związków Zawodowy'ch,
Os taln io wśród ogromnego ' za intere. podkreśla li niezwykle serdeczne przy
sowania , w s zc.z~ln ie wy pełnio :ly ch jQcie delegacji zwi:1zkowców przez
salach przemawiali: wiceprzewodni. towarzyszy radzieckich.
czący CRZZ - tow. A. Burski - we
Zebrania wielokrotnie zamieniały
~Vroch.wi l\ do zwiąZKOWCów Dolnego się w żywiołowe manifestacje serSl ąska, se kretarz CRZZ - tow. A. decznvch u czuć, wiążących polskich
Doliński - w Szczecinie do zwi qz- I.winzkowrów z milionowymi nlasami
kow ców Pomorza Zacho d.niego, sekre zwi,lzko'wrów radzieckich, \'Vznoszo.
tarz CRZZ - tow. Z. Kratko -- w no długo n i emilkn,ąc:e okrzyki na
Rzeszowie do zwi ązk owców woj, rze· CZ2Ś~ ąenja Jll cgo \ J\To dza mas pracu.
szowski.ego, poseł J. Ru s łer..ki - w jących - Generalissinlu sa Stalina i
w W a rszawie - do uczestników ple Da cześć WKP(b), przewodniczki i
(mm ZG Zw. Zaw, Metalowców, za· nauczycielki zwi ązkowców radzicc.
l s tęp ca kierownika wy działu ekouo· kich.

Porło

AAar.ghera

ków poblisldcb fa bryk, k tó t·zy p aś 
piesozy1i na p-omoc. Na bie gll ą~!l z do
mów nl atlri i ż{)ny [l raCOWll ików "B re
dy " s]:'i di y r azy lHl!ek i kolb kar au i
:lowyc h. Robotnik Nerone Piccolo od
niós ł 7 ran }l os trz ałolV ) ch w brzu('h,
1"0[; (, 1 r.ik Vir gilio Scaln ZOSi I a l ra n 1)'
w g l (l w ę, s tan ich jest g ro źny~ Wobec Z.lHy dowa llej poąt a w y robot;! •.
kt.i w, Ilolicja w y c ofała s ię. Wielki p'lcłllld r obotniczy pr zec i ą g łl <'jł
pJ'ze"
s;;er"g'ami llo1 iej i wz dł u ż wia dul\tu łl
cZI! CI.'!\O 'We n et' j ę z lądem sta'Y I11 . ',V
cl<lei Wenecji w) b. (h ł sam'll'7.u tn e
,,,t r:> jk gene~a.1 n y . Pothtitl rQbot ni i;.o··,-."
· nir. q~cy cl1 sdrawioll<l o dzież . •rfiar, dt.l
1:;7.('(11 do cen bum mi uc;ta' WW01'l'lj, C
okrzyki l)l" z~ci w , lllini,t r o\\i S('c lhi ,~ .

, '.. Po zgon:e

·

Henryka Manna
BERLIN (PAP), - Z powodu Sll1Jer
ci wielkiego humanisty 'i pisarza nic·
mietki890 Hemylf jl Miln~::: p rezydent
Ni emieckiej Republiki Demokratycz·
nej \\Tilhelm Pieck wy slosował do
jE'qo brata Tomasza Manna depeszę
kondoiencyjną', w której
podkreśle,
że naród niemiecki strRcił nie lylko
jpdnego ze swych n i11w ic;ksz \,ch pisarzy, lecz również wiclkie90 clemoklatQ.
Premier Ollo Grolcwohl w imienIu
rządu Niemieckiej Repqb lild ])elllokra
I yrznej równi"ż wyslosmvał na ręce
Tomasza Manna depesze, slwierdzającą ąlęboki żal
z Dowodu zgonu
Henryka Manna.
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Itali,

Kl'wawy najazd wojsk piłsudczykowskich na młode państwo socna. którym przemawiali Lenin
szk6ł. tworun.ia władz rewolujalistyczne w 1920 l'oku i wypadk!i poprzedzające tę Zebrodniczą wyi 1r1arcltlewS'ki, cała konferencja cyjnycll.
prawę rZl1cajQ, jaskrawe światło na a.wanturniczą politykę burżuazji
udała się w szyku bojowym pod
"Prawdziwą satysfakcję spraw:'!ł
pv!skiej i kliki piłsudczykowskiej, pozostających na usługach międzyprzewodnictwem Marehlewskiego.1 zapał. zgodność, sprawność i ene'
narodowego imperializmu.
Umieszczono nas na osobnym miej z którą robotnicy krzątali się
)
Okres ~~n dokumentuje Jednocześnie pokojową politykę Kraju 80scu. Byliśmy symbolem jedności pracy - pisał o owych dniach M ..r~
eJnl1zmn wobec PoIs1d, która konsekwentnie realizowana była od
międzynar.odowej i przedmiotem chlewski. - Nie było gadulstwa. bief
pierwszej chwili powstania państwa radziecldego.
ogólnej uwagi i sympatii".
nośc.i i niedbalstwa ... tylko robotniey
W 25 rocznicę śmierci Juliana Marchlewskiego, który brał cZeynny I Niezadługo Armia Czerwona zada- pracujący dla siebie, dla dobra ogól·
udział w walce przeciw wojennemu awanturnictwu kliki piłsudczykow.
ła druzgocące uderzenIe wojskom pił· ne!?!o mogli wywołać entuzjazm praskiej, który był Jednym z Iderowników prowizorycznego rządu rewolu- sudczyk~wskim i przepędzając na- cy ..."
cyJnego.w Polsce i napisał pracę poświęconą tym sprawom "Rosja jeźdźcę znalazła się w Polsce. ,,'fen'
Tak więc od razu ujawnił sIę !cia.proletariacka 8 Polska burzuazYjna" warto chociażby w skrócie
marsz pod Warszawę stwierdza sowy charakter tej wojny.
przedstawić W prawd~jwym świetle historię owych dni.
l\'larchlewski był tedy skutkiem
W owych ciężkich dniach walid
d pierwszej chwili zwycięst\va stanowisku partii bolszewickiej i rzą kontrrewolucyjnych i zaborczych pla- polscy komuniści uratowali honor lunów lJo)jtyki rządu polskiego... Rosja du lWls~ego, stojąc niezach1Viani~
wielkiej rewolucji proletariac- au radzieckiego, - "zwrócił się kiej młode państwo socjalistyczne jak pisał - do sfer rządzących (Pol- Sowleelta pokoju pragnęła., dążyła do na grunCie proletariaekie~ interna.cjonalizmu i patriotyzmu, które przez
konsekwentnie realizowało ddeę po- ski - przyp. red.) ofiarowując swoje niega, dobijała się go".
całe swe życie wpajał polskiej klakoju i współpracy nliędzy narodami, usługi celem porozumienia, położenia
sie robotniczej Marchlewski.
,
proklamując już 15 listopada 1917 r. kresu wojnie".
Niedługo trw~ł .pierW8~y okres
prawo wszystkich narodów byłego
Po porozumieniu się z rządem ra"
władzy rewolUCyjnej polskIego proimperium carskiego "do swobodnego nziee<kim zakomunikował Marchlew- . Na wY~w.0lonych od ka.pi~listów letariatu. Lud polski wiiął na tn:.~
samostanowienia, aż do oddzielenia ski powiernikowi PiłsudSkiego
l ?bszal'mkow t.:;renach polsktch Al'. łe władzę w swoje ręce w 25 lai poz~tworzenia samodzielnego pań- Więekowskiemu, ptopozyoje J!ł()/koJo- rtlI~ Czerwona me ,~prowadza'ła źad- niej, wziął ją dzięki tej samej pomOlo
we. Więdkows1ci dał wyraźnie do Zero- ne~ w!adzy o~upaCYJnej.. Rząd ra- cy wYZewoleńczej Związku Radziec~
NawSlkroś pokOjowy i przyjazny zumienia, że zależność "niezależnej" dz,leckl ~tał mewzruszeme.!la st~no: kiego, który mmonom ludzi na kuli
był od pierwszej chwili sWsunek kra Polski od Ententy na krok taki nie WIsku, ze w Polsce rządzlc powtnm iiemskiej niósł i niesie idee wolności
ci, których lud pol~~i. zechce widzieć i IWkoju.
~ Polskiego Tymczasowego Komitetu Rew{)!ucyjnego: FeJ1b
ju radzieckiego do Polsld. Dekret rzą pozw'llla.
Bronisław Troński.
Dzierożyński. Julian Marchlewsld I Feliks Kon.
du radzieckiego wydany 29 s.ierpnia
Pokój znowu został przez burżua- u władzy. KornumscI polscy tworzą
zyjną Pols'kę odrzucony.
Piłsudski wtedy w Białymstoku prowizorycZeny
1918 roku, a podpisany przez Lenina chciał wojny.
rząd rewolucyjny
"Tymczasowy
uznaje "niezaprzeczone prawo naroW październ'iku 1919 roku Mar- Komitet Rewolucyjny Polski" z Mardu polskiego do niepodległości i zjed- chlewski ponownie przybywa do Pol- chlewskim, Feliksem Diierżyńskim
i Feliksem l{onem na czele.
noczenlia". Toteż utworzenie państwa ski jako oficjalny przedstawiciel ra"Nie po ·to wkraczają do Polski
polskiego dzięki PaździerniltOwej Re- dzieckiej misji CzerW!ll'nego Krzyża
nasi bracia rasyjscy, by ją zawodla spraw wymiany jeńców. Jednojować czytamy w pierwszym
wolucji, która usunęła carat - naj- cześnie m'isja czyniła dalsze starania
manifeście Tymczasowego KomiwaŻlllejszą zaporę na drodze wyzwo- o porozumienie. Starania okazały się
tetu Rewolucyjnego Polski z dnia
w tel
łamach 'Paryżu pertraktacje między Francją l'yczneHO" wypowiedzenia się
W zamieszczonym
na
lenia Polski - rząd radziecki wita znowu bezskuteczne.
30 lip~a 1920 r. - Wojnę obecną "Izwiestii" artykule
pt. "Francja i Zagłębiem Saary są końcowym ak- GllIilwie. Zupełnie zdetonowany kan
propozycją
wymiany przedstawicieli
I chociaż w tym czasie walki na
narzucił im rZl!d polski. Walczą anektuje Zagłębie Snary",
czytamy tern imperlaUstyczneJ polityki kół derz "rządu" w Bonn, Adenauer, 0i naw-iązania stosunl,ów.
frontach wojny domowej, w ZwiąZeku
rządzących Francji wobec tej części świadąył nawet, że aneksja Zagłę
oni przede wszystkim o pokój".
m. in.:
.
bia Saary przez Francję sprzeciwia
Z całą rewolucyjną energią zabrał
Odpowiedź rządu piłsudczykow- Radzieckim uw~eńczone mstały liczWładze francuskie,
korzystaji\C z Niemiec.
nymI sukcesami i Armia Czerwona się Marchlewski do pt"lIcy. W tym aprobaty rządu USA i W. Brytanii,
Podpisane po zakończeniu pertrak- się... uchwałom poczdamskim, zaposlciego była odmowna.
mogła swe uderzenie skierować prze- okresie tak go charakterYZUje jego nadal prowadzą w Zagłębiu Saary po ;tacji umowy sankcjonują faktyczne mina.jąc przy tym naj widoczniej, że
W styczniu 1919 1'01.11 przebywała ciwko okupacyjnym wojskom Piłsud towarzysz walki, jeden z naj star- litvkę bezprawnych, jednostronnych oderwanie Zagłębia Saary od Niemiec stworzenie j istnienie separatystyczmisja Polskiego Czerwonego Krzyża ski ego to jednak rząd radziecki szych rewolucj.onistów polskich "pro· działań. łamiąc w ten sposób cztero- i przekształcają je w kolonię irancu- nego państwa zachodnio-niemieckiego jest brutalnym pogwałceniem czle
w Mo~kwie i radzie~ka misja w Pol- z całą energią dalej rozwija kampa- letarintczyk", Feliks Kon: "To był stronne porozumienie w sprawie Nie- sklego Imperiallzmu.
nię dyp~omatycznl} o pokóJ_
'
Komentatorzy polityczni prasy de- rostronnego porozumienia w sprawie
wódz natchnIony ... słowa jego zapala- miec.
lICe dla wymiany jeńców. Znany jest
ły serca... po raz pierwszy ujrzałem
Celem tej polityki jest oderwanie ruokratycznej są zdania, że zawarte ·Niemiec.
Jest rzeczą oczywistą - czytamy
fakt, że misja radziecka w Polsce, Da
Marchlewsldego w całej jego wielko- Zagłębia Sa ary od Niemiec, ustano' mięclzy Francją 1 Zagłębiem Saary
ści".
wienie tam kolonialnych porządków WDOwy przekształcają tę, położoną dalej w artykule - że wystąpienia
ezełe które; stał rewolucyjny' cIzia·
Piłsudskiego
l innych ministrów z
Rząd rewolucyjny oparł się o klasę pod płaszczykiem autonomii polityct w umym centrum Europy ~ęsć Nie- Adenauera
łacz polski, tow _ Wesołowski, została
Związek
robotniczą. Robotnicy w Bialymst()Oo nej oraz włączenie tego "autonom1cz miecw terytorium kolonialne. Fala Bonn, podyktowane są. przez ich bezW' ~krQtny sposób wymordowana w
W dnia' 22 grudnia 1919 roku wy ku uruch{)mi1i fabryki, przy tąpili do nego" państwa w orbitę zmarshallb:o oburzenia, Jaka ogarnęła Niemcy w pośrednIch mocodawców, monopolizwiązku z aneksją Zagłębia Saary, stów umerykańsklch,
prowadzących
Łapach przez piłsudezykowskl} źan
.
.
odbudowy zniszczonych torów kolej D- wane] gospodarki Francji.
syła Rrląd RadzIecki notę do War- wych, mostów, organizowania szpiZ.akQńczone w ostatnich dniach w zmusUa poUtykler6w z Bonn do ..kry brudną, dwulicową grę w sprawie lodał'meri~.
sów Zagłębia Saary.
Piłsudski bał się' rewolucji, bał się, szawy, w której pr~ponuje rozpoczę l ..:....-.:...---..:....--=------~------------------------------Anglo-amerykańskie koła reakcyJH ożywczy' powiew Października pod
ne wykorzystują Zagłębie Saary jako
niesie masy pracujące Polski przeCiw
środek nacisku na rząd Francji i na
tyranii rodzimych kapitalistów. Pramarionetkowy "rząd" z Bonn, prag~ął jak sarn twierdził, rzucić monąc. aby obydwa te rządy stały się
rze krwi i menn wiści między naród
bardziej skłonne do zaakceptowania
o przejęciu przez Państwo majątków kościelnych najrozmaitszych
pols1ci a Rosję socjalistyczną. W in- sarzy Ludowych wystosowała do rządu Robotnicy rolni żądań Ameryki.
•
teresie polskiej buduazji, rojąc fan- i natodu polskiego uroczyste oświad·
Anglo-amerykanie popierają z jedo Siemonia Wielkiego, majątku li się o robotnika, ktÓl'~' harował tu ~ają. Izby-nQr,Y, izby gorsze od. ni7
tastyczn<l 111any zaborcze, włączył się czenie, w którym Jlo~wierdza gotobędącego
jeszcze do niedawna taj i dzień i noc, tak i nie dbali o zie Jednego c~lewu czy obory.
NISkI nej strony politykę Francji w Saarze,
1F służalczy rydwan kontrrewolucyj·
'pułap 7.WlSa • nad gł?waroi,. a po- daiąc jej moźność zaspokojenia 5WOw,ość rozp()("~ia rokowań pokojo. własnością parafii Św. Jana w To~ mi~. Może teraz będzi.e inaczej...
nej krucjaty mięilzynarodowej prze_ Teraz?
p!2;ez głębokie szczelmy spęKanych iell pretensji kosztem Nie'mców a jeruniu a położonego w gm. Łubianka
ciwko młodemu państwu l'obotników wych. Patek znowu nie odpowiada.
podszczuwają sf~rę :z
_ A tak. Od trzech dni ziemia th cegieł, załatanych gruzem i wapnem, dnocześnie
W
niespełna
5
dni
później
Ogóln()o
przyjechałem
o
wczesnym
zmroku.
i chłopów. Bez wypowiedzenia wojny
Z dalekich, rozległych pól i z poblis przejc;ta została przez Rząd. Byli tu ściekała na gl,'i.niane klepisko po- Bonn, podsycając w Niemczech Za·
zagarnia Ukrainę zachodnią, Wilno, rosyjski Komitet Wykonawczy Rad kiego sosnowego lasu tchnęło wio- już 4 Torunia. Wyjaśnili chłopom co dłogi woda z topniejącego na wklę- chodnich nastroje odwetowe. Taka po
sięga. w głąb Białol'Usi.
Robotniezych (najwy~sza instancja sną. Ani śladu już śniegu w rowach l jak. W każdego inny duch wstą- slym dachu śniegu. Z każdego kąta Iityka musi się zakończyć pOl'a~ką.
Propozycje pokojowe ze strony
biła nędza: spróchniałe łóżka, na któ Na zebraniu wyborczym w dniu 10
Jjaństwowa przyp. red.) potwier. przydrożnych, ani Śladu już śniegu pił.
ZwiązJ.."U Radzieckiego zostały odrzu_ Zadowoleni są?
rych kuliły się bose i prawie nagie marca rb. W. Mołotow powiedział:
dza
oświadczenie
Rady
Komisana
miedzach
rozgJ.'aniczających
cone. Z rozkazu Piłsuds'kiego rząd
_ r jak jeszcze. Chcą przecież dzieciaki, rozpadający się stół, gru- "Separatystyczne akty Stanów Zje.
chłopskie zagony. Soczysta zieleń o
pod przewodn'ictwem "socjalisty" Mo- rzy Ludowych i w fonnie uroczystej zimin,
dnoczonych, Anglii i francji doprowśród których jechałem w orać i siać, chcą żyć, a nie mflCzyć ba warstwa sadzy na kominie.
raczewsldego, przygotowuje się do wzywa do pokoja.
- Tak oto mieszkamy tutaj -m6 wadziły do rozbicia państwa niemiec
drodze do wsi urwała się nagle. Da się w smrodliwych chlewach.
dalszego najazdu. Wszystkie partie
_ Jakto w chlewach?
wiU chłopi przestępując z nogi na kiego, a ni.l,stępnle rlo rozdrapywania
Patek zwleka. Twierdzi, źe piłsud. lej, jak tylko okiem moglem sięgnąć,
burżuazyjne, od endecji do kierowa._ Bo czy te klitki gdzie gnieżdzi nogf:. Tak oto mieliśmy tuŁaj dotąd. na czr,ści Niemiec Zachodnich, do 0czykowski
rząd
na
zawieszenie
broni
leżała
naga,
twarda,
nie
ruszona
płu
nej przez Daszyńskiego PPS, poparly
się Chrzanowski lub Wieczorkowilkl
- A nie zwracaliście się do pro~ de rwania od nich Zagłębia Sa ary, a
giem ziemia,
awanturniczą
politykę Piłsudskiego. nie przystanie. Wkrótce też następu_ To nieużytki? _ spytałem idą~ nazwać można mieszkaniem? Niech boslZcza, kt6ry .fako właściciel miał takie do oddzielenia przemysłowego
Jedynie nielegalna .K!PRP (l{omuni- je zdrad.zieeki napad bez wypoWliedze- cej obok kobiety, wskazując ręką na pan tam zajdzie. Smród i wilgoć.
chyba obowiąze~ stworzyć wam ludz Zagłębia Ruhry. Polityka ta nie może
styczna iPartia Robotnicza. PolskO, 0Przyszedł gospodarz. Kobieta za.. kie warunki?
skończyć się inaczej, jak skandaUcznia
wojny.
P'iłsudezykowskie w.ojska te pola.
sfa:.o występowała przeciwko zbrod- Jakże nie?
Zwracaliśmy się. nym fiaskit'm"'.
- Jakie tam nieużytki. To ziemIa krzątnęła się przy garnkach. Teodor
me7".ej wojnie, prowadzonej w (ib- 11 maja 1920 roku zajmują Kijów.
W tym czasie odbywa się w Mos- bardzo dobra i urodzajna. Ale tak Bultowleckl, sołtys i długoletni robot Był tutaj nawet dwa razy biskup
.,ym kla.sie ro'boiniC'Zej i ludowi polgospodarzyli na niej księża, że te~ nik na tym majątku, 7.spalil paple- Kowalski. Obejrzał naszą biedę i
skiemu inteTesie.
rosa i serdecznie witająa nas, mówil! nic. Uważał pewnie, że wszystko
Na maroinesie
kwie pod J:)rzewodnictwem Marchlew- raz to i wstyd patrzeć nawet.
_ Przepracowałem ~la tym maJ~t jest w porządku.
",.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.w,,,,a,,,',,',,,',,,,,,.
skiego II konferencja komunistów
W kilka minut później, kiedy cze
ku
już
ponad
dwadzieścia
lat.
Nigdy
Zapadło
mllczenie.
I
tylko
ChrzaOkrą
nąd
Polaków, która uchwaliła utworzenlie kałem na sołtysa, który wyszedł
ą
W
przy KC Bolszewickiej Partii _ Biu- właśnie do spółdzielni, mówiła do jednak nie był bn tak źlo ro~pod.ro llowska łamała chrust aby napalić w
wany jak w latach, kiedY siaJ).owił piecu i tylko popłakiwała trzyletnia
~
mnie jego żona:
tym okresie Julian Marchlewski
- Taki majątek zmarnować. Tu on własność Kurii Biskupiej i kie- dziewczynka, trzymając się kurczoBezrobocie w Stanach Zjednościgany po upadku rewolucji niemiec- ra Polskiego oraz postanowiła zm()o
cllonych wzrasta .nieustannie. Wy
kiej przez krwawego kata Noslee, bilizować wszystkich polSikich komu- przecież tylko buraki i pszenica 1.'0- (ly zarządzał nim ks, Kolczyk, pro- wo kiecki matczynej.
- Teraz będzie inaciej - przermowne światło na to !ZjaWisko
przybywa pOkryjomu, w drodze z Nie nistów na front. Oto co pisze jeden sły. A teraz? Ani konia w stajni, ani boszcz paraflI św, Jana w Toruniu.
r,zuca komun.il.a,t amerykańskiemiec do Moskwy, do Warszawy.
z . jej uczestników:
żadnego gospodarskiego obrzędku. Ten, dążąc do zgarniania plenięd~y, wał ciszę sołtys.
NareS7.cie
odpowiedzili
go ministerstwa pracy, mówiący
Mój stary to i zabiegał jesienią, aby wydzierla.wiJ ten majątek nlejak.ieW Warszawie witają go starzy too wzroście liczby tal( zwanych
"Konferencja postanowiła zmo- chociaż parę morgów zasiać. Tłuma mu panu Kazimierzowi Zabłockie- Chrzanowski i Wieczorkowski. Wia
warzysze walki.
domość o przejęciu majątków ko"okręgów nędzy".
bilizować lriebie i wszystkich pol- czył
adminIstratorowi, jeździł na~ mu...
Znają.c wojenne przygotowania rzą
- A ile hektarów jest tutaj?
ścielnych przez Rząd, wywołała w
Są to okręgi, w których ilość
skich komunistów na front. Na wet do księdza Kolczyka i... czy to co
cłr.1 Piłsudsikiego, a z drugiej strony
- Ho! ho! Ponad tysiąc mórg.
81emoniu powszechną radość.
Bo
bezrobotnych przekracza 12 proc.
zwołany w Wielkim Teatrze wiec, Ipomogło? Tak samo jak nie troszczy
wiedząc o pokojowym wobec Polski
przecieZ nie tylko my byliśmy zdani
ogólnego stanu ludności, zd{)lneJ
- I nic nie obsiane?
do pracy. W lutym bieżącego ro- PrawIe, że nic. Bo te dwadzie na łaskę i niełaskę Kurli Biskupiej,
ścia cztery ha żyta pod lasem trud- ale iakich rodzin w Slemoniu jest
ku takich rejonów było ju? w
no nazwać polem obSianym. Zaorał więcej. Tak samo harował l biedoStanach ZjednoC'lonych 43, to
je pan Zabłocki dopiero pod naci- wal Edmund Tomaszewski, tak saznaczy o cztery więcej, aniżeli w
skiem gminy, a obsiał tak, że tylko mo Józef Mroezek, tak samo Ignacy
styczniu. Charakterystyczne jest,
35 proc. oziminy wzeszło.
Szufryk i wielu innych. I dlatego
że w listo.padrie ubiegłego roku
woiewódzłwa łódzkiego
- Dlaczego tak?
wdzięczni jesteśmy Rządowi. Skolitakich .,okręgów nędzy" notowaw środę, dnia 115 bm. ~akończo.na klasowej na wsi, jej przejawów i me-, i błędy popełniane przy orgp.nizowa- - A cóż. Nie zależało mu na tym, c2y się nasza nędza, skończy się nie no w Stanach Zjednoczonych jeSzcze tylko 32.
20lltała pierwsza wielka narada pio- tod działania wroga klasowego, bo- niu spółdzielni i dając zebranym wy- Nie dał nawozu, nIe rozrzucił gnoju. ludzki wyzysk. Uprawimy ziemię,
llierów spółdzielczości produkcyjnej gacza l wyzyskiwacza wiejskiego.
tyczne do ich unikania i usuwania.
r taki oto skutek. Kiedy zwracali- zaorzemy i obsiejemy ją. Aż żal paWśród nowych "okręgów nęDuźo uwagi poświęcili dyskutanci
W dyskusji zabrał również głos śmy się do niE!go, prosząc o lepsze trzeć prucleż na te setki mórg, któ
'- terenu województwa łódzkiego. W
dzy", o tak w.ielkim nasileniu
drugim dniu obrad trwała dyskusja sprawom racjonalnego gospodarowa- I sekretarz Komitetu Łódzkiego i Wo uprawianie ziemi, to bil pięścią w re' czekają na pług, na bronę i na
bezrobocia, znalazły się między
Dad referatem wygłoszonym przez nia kredytami w spółdzielniach pro- jewódzkiegb PZPR tow. Dworakow- stół i groził wyrzuceniem z pracy, ziarno.
innymi miast.o Toledo w stanle
sekretarza Komitetu Wojewódzkiego dukcyjnych, podkreślając, Iż zarządy ski, poruszając ważną sprawę wycho- jeżeli kiedykolwiek jeszcze ośmiellChłopi spojrzeli na siebie, zapali
Ohio - ważny ośrodek p.rzemywinny czuwać nad przeznaczalliem wania nowego człowieka drogą stałe- my się mu zwracać uwagę. Kiedy li skręconą w gazetę machorkę·..
PZPR tow. Sienkiewicza.
słowy II. okręgi przemysłu hutnI. .
kredytów przyznawanych przez Pań- go, sY'Stematycznego przełamywania zaś pojechałem do Torunia poskarSprawiedliwie teraz zrobili,
czego oraz d1'2ewnego W zacItod~
Delegaci 4.5 lstmejących sp6łdziel- stwo na prace inwestycyjne, przyno- I zwalczania dawnych nawyków i na żyć się księdzu, to mi poWiedział sprawiedliwie - odezwała się mi1~
niej części stanu Michigan.
iii pro?ukcYjnych ~. te,r9nu naszego szące pożytek i dochód wszystkim: warstwieI1, spowodowanych uciskiem krótko i węzłowato:
cząca dotychczas Chrzanowska, dzię
W li
4
R
d
'
ł
czbie .3 "okręgów n~zy"
•
,woje-yvodztw~ ~ziehh &1ę :wzaje~nie członkom spółdzielni. Delegaci z du- obszarniczym i wyzyskiem klasowym
_ Dzierżawca wie co robi. Prosz" k u j emy za.o zl\ OM z ca ego ser..
S
i ł
B
k
- 25 stanowaą ośrodki przsmydośwladczemaml zdo.byty~ w pIerw mą dzielili się osiągnięCiami poszcze- ze strony bogaczy wiejskich.
nie zawracać mi głowy taklml drob- c..
tan s aw ablsia
słowe.
sZY?l okresie trudnej walkI 4) utrw~- gólnych spółdzielni opowiadając o
- Jednym znajpoważniejszych nostkami. Dla nas zboża wystarczy. (Przedruk z "Gazety Poznańskiej") _
lE!m9 nowego sy.stemu g?spodaro~a- założonych przez nich sadach, zme- błędów naszej spółdzielczości pro- Niby dla kogo? - spytałem.
nIa, o zbudowarue nowe), pozbawlo- Horowanych polach I łąkach, wznie- dukcyjnej - powiedział tow. Dwora- Pewnie dla księży w parafii.
n~j wyzy:sku c~ł~wleka przez czło- sionych budowlach i zakupionym in- kowski - jest zbyt nikła uwaga, jaW:Jeka WSI polskIej. Wachlarz zag~d- wentarzu żywym.
ką zarządy spółdzielni produkcyjn ch Tak zrozumiałem wtenczas -mówił
nIeń poruszanych przez dysk?-tantow
Poruszano również sprawę przygo- poświęcają . sprawie kształtowania no Bukowiecki spluwając w kąt.
- A macie wy czym siać?
był b~rdzo szerokI. Od codZIennych towań spółdzielni produkcyjnych do wego człowieka i gruntownej prze·
- Były siewniki i nawet traktory. I
trosk .1. bolączek gospodarcz.yc;h ~rze: tegorocznej akcji siewnej, stwierdza- budowie psychiki chłopa. Bez osiąg
cbodzllI mówcy do zagadmen 'Walki jąc, że dążeniem i niezłomnym po- niEicia tego celu nie możemy myśleć Oba jednak zabrał dokądś Zabłocki.
występuje przeciwko fałszywej informacji
stanowi-eniem członków spółdzielni - stwierdził tow. Dworakowski - Jeden podobno do Ryńska w pow.
prodUkcyjnych jest wypełnienie w o szybszym i \iiltośclowo lepszym roz wąbrzeskim na plebankę, a gdzie jest
i oszczerstwom szerzonym przez prasę reakcyjnq.
drugi
nikt
nie
wie.
100 procentach zobowiązań, wypły- woju spółdzie_.::zo';ci produltcyjnej.
Wyszliśmy
na
podwórze,
a
stamwających z planu zasiewów na rok
W obradach brało udział ok. 140
Na łamach pisma lVNstępuią uczeni, pisarze,
przedstawicieli spółdzielni produkcyj tąd pod czworaki. w których mlesz
powrócił do Warszawy bieżący,
dziennikarze,
kierownicN związków zawodoW toku dyskusji zabrał głos przed nych, z czego 39 zabierało głos w dy- kali zatrudnieni w kościelnym ma·
WARSZAWA (PAP) - Dnia 15 stawiciel Wydz. Rolnego Korrutetl.l skusji. Wśród uczeft.ników konferen- jątku robotnicy rolni.
WNch i inni działacze sDołec'Zni.
Po drodze prżyłączyli się do nas
bm. pOWTócił do Warszawy po poby Centralnego PZPR, który zane'iz')wal cji były również pionier!.:i spóldzielcie w Rzymie i Paryżu znany literat dotycl:.czasowe osiągni~cia 5p łdziel- czości produkcyjnej, kobiety z powia Zygmunt Chrzanowski l Stefan Wie
Od l kwiefnia "NOWE CZASY" będą się
czorkowski. Obaj zmizerowani, o
Jarosła.w Iwaszkiewicz, członek dele ni produkcyjnych w województwie tu Rawa Maz.
ukazywać W języku polskim.
Prosili
gacji Stałego Komitetu Światowego łódzkim i w całym kraju, omawiając
DyskUSję
podsumowaj sekretarz dziani w podarte kapoty.
abym zobaczył izby, w których miesz I
iednocześnie naiPoważni.e.isze usterki KW PZPR tow. Sienkiewicz.
Kongresu Obrońców Pokoju.
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Odwołane występy
ZurUl~1W I')H'ill1i.

jak wojskowi dygnitarze spod znaklt paktu atla.ntycc1u,!wie wędmją UJ szerokim świecie, U'yglaszajqc gdzie się cła i jak
SIę da sqżni'lc mowy i prelehcje na cześć sławnego paktu i jego rzekomych
"aobrod;;iej6w". W tych wedrówkllch adwolc.aci poUtylci "atlantyckiej"
zapuszczają ~ię fliieTcicdy natvel na terellY państw neutralnych, gdzie
crzeba to pr;syililłuc - me ::attls:;c witani sq O1OOcyjltie..
klt~go

P.

Oto n.
generał franclI$ki De Laure de Tassi.gn:y, nQszqcy UUmltY,
"naczelnego dowódcy sił lCJ:dowych Unii Zachodnieji3zefa ntabupaństw
paktu atlantyckiego", wybrał się do Szwajcarii, by tit - w kilku miastach wygłosić odczyty, zachwalajqce towar trumanow$ki. Ale-c6j? •• Ludn~ść
tych m:ias' zaproU!stowała tak gwałtownie przeciwko ::apowieclziaBY1II- g.
neralskim prelekcjom, ie szwajcarskie władze zmuszone były PQproslt
uprzejmie palla gmerała, by: odwołał Swe gościnne występy. A jako mot""
zakazu władze szwajcarskie podały: słusznie - neutralnoś!! SZWGjcri.
•

tytuł

ft.~

•.

!iI • • • • • • •
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»Kobiety walczą o pokój«
Niecodzienna wystawa w -lokalu Artystów Plastyków

pominięto?

Bodajże jedną z największfC'h usterek tego rzetelnie i wnikliwie ujętego referatu było '00, że niedostatecz..
uie uwypuklił 03iągni~a organizaeji
partyjnej w ostatnim okreSie. A osił'
gnięcia te są nie bylejakie. WyMarczy przypomni.eć, ie PZPB Nr 8 nie
wypełniły !rocznych planów \la 1947
i 1948 rok. Natomiast wyikonały je
w 1949 r., a w styczniu i lutym br.
plany miesięczne zostały nawet przekroczone. Plan oszczędnościowy wy_
konano w 131 procentach. Równie-2
wielkie osiągnięcia. uzyskała. Ql'ganizacja partyjna na odcin1ru w'spółza.wodnietwa, które obejmuje obecnie
80 procent całej załogi. We
półza.
wodnict1vie
międzyzakładowym
z
PZPR NI' 17 zakłady z-wyc~ę~yły W
trzech kolejnych etapach.
W okresie s!>rawo:roa.wc~ym zaszła
zasadnicza zmiana w i.yeiu llartyJnym zakładów. WZt'osła dyscyplina
pracy. Organizacja p~rtyjnQ. wyrosła
i dojrzała, powiązaht SIę ściślej z calą załogą. Nowy dyrcktor-robot:iarz
_ tow_ Łęgosz _ zlikwńdował niezdrową atmoofel'ę w Jyrf'kcji, oparł
się w swej dzialalno!!ei na ścisłej
współpracy li orgallizacj/i partyjną
i rada zakładową..
Uchwały HI Plt>łlUlll RC w"trz~.
nęły ol'ganh:acja partyJ'nl!, która Zl.'J
zumiała, ŻE' willn:., by-e siłą politYCft.
ną kierownikiem w każdej dziedzi.ni~ życia w zRklad;Lch, Tym. kiero,,::
. ni]dem sie sŁala. CzłonkOWIe Partu
wyrośli pólityt\r.nie i ideologicznie.
O tym wsli:y;;;tkim wSllomninla w
swym
płomiennym
l>rzemó,,-:ieniu
t.ow. Tatarkównll, I !'<ekret.al'z komitetu dzieh1icowego "Staromiej.;;ka".
Należy st1.v<il'rdzić, że Zl1l'Ów.J spra
wozdanie, jak i ('ata konfet-encj!1 zostały dob1'Z!' pl'zygotoW3.nf;'. Frak-

=

3'4 załogi

oddziału Przędzalni Odpadkowej

P Z P . Nr.3

W ga!7.etce N.r 7 Cootra.1i Tekiltylnej, zamiast pisać o własnych 0s!iągn'ięciach, wychwala się sukcesy
kobiet rz. ;POZ!PIE im. J. Stalina. Niemniej g.azetka pod V/iZględem grafj~nym należy do najlepszych.
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200 procent normy do 1 Mala

Dmuchacz Łó(lzldej Dmuchalni
Niedociągnięcia konferencii l':hkła. ob. f,;dwll,nl Ławniczak, odpo
Jednakże konl'ercn<.:.ia nie uniknęła wiadaj<)1..: liH apel tow. Markiewki,
także i braków. XajJJOw4żni,'j.'ilym zcbowi<r~ał się wykonać do dnia 1
z nich była treś,· dy"lm"ji. Dysku~jll. maja 1950 r . 200 proc. dotychczas
!la ogół i'l'wa i porusza.kwa wide wsż- wyrablnnej not'my.
RówlloczC'śnie
J
al
ł
tl . h
nych spraw l Uzi<)lb,iny produkcji, jJ1'Z!! tow. Ł:nvllici! , wez'\va wszy uc
•
Ł'.! k' . D
h
ln'
istoczvła sil" miejscmui w lHl1'a d ~ wy· pr:tcov.i1i Jww
o... z lej
muc a l
tWÓl'c2:ą
Tj" zo tał~- jad.la,k
plJJ'U~ Szkh, do podjęCia długofaloW'Jch zo
1'zono poważne zagadnieruia pal'ty,ille. llowiąz:ań.
.
Zrozumiale, że l1czestników l;:onfer'cnW związku z wezwaniem ob. Ła
cji przede w zystkim pochłania1y !I1uczaka, 2 pracownicy ze Zjednosprawy, związane z produkcją. Jed- czonych Zakładów Stolarskich Nr.
nakże nIkt z l'zlonków ustęf}ującegQ 30, podl~glych WDPPM ob. ob. Hen
komitetu, zabierając glos, nie wyjaś, ryk Teodorczyk oraz Władysław Pę
nił, że przy O11ta;w!aniu iywotnych c1zimąz pOdjęli' zobowiązania wykodla zakładów spraw naleiy j(' ,.,uWSZC nania w 130 t>l'OC. nonuy do dnia
wiązać ze st.yJenl PT!lty orgllniznell.J. maja 1950 r., wzywając jednoczepartyjl\ej.r Zaznaczył się takie brak śnie /wszystkich pracowników Za-

W walce o pokój

I

_ przyśpieszamy wykonanie naszych .planów
Co dzien napływają w dalfzym cienko - przędnej. Prządki i tkaczki
ciągu zawiadomienia z rÓ:Qlych fn- zobowi:i~ują się szybciej i.lep.jej "V~
bryk o podejmowaniu tlługofaJowych zObowią:r.a.tl, dzięki którym 1'0
botnicy przyśpieszają 'v,;'ykon:mie
swych rocznych i półrocznych pIanów pl'odukcyjny(·h.
Tow. Jóiwiak- kotl.':;pondelll li>
PZPR im. Stalilla. podaje nam, że
caly warsztat nwchanic:rn;l' w pnędza,)ni Księży Miyn przystqpit do
długofalowego

·u"' .. -·~

,
c:zu nOl!i
opieki przeds2kola i źłobka, wzmOo
Do pózna w llOCy toczyły slfJ obra- zenia szkOlenia zawo®wego j czuwa..
Niepowodzenie atlantyckiego generała wywolało. oczYWUCJe, wielW
dl'. ~ako d,()(:!a'tni~ st;:on, t!J k?lrCe- nia nad prawidłowym przyrostem W'
rem'Jl należy zahczyc rowmez l to, Partii, idącym w kierunku wzmocniewr_l~ reakcyjnej prasy francu~kiej, która nota bene ma leszcże inny ptlże mimo tak pó~nej pory towarzY5ze nia trzonu proletM1ackiego.
wód do niezadowolenia z neutralności Szwajcarii. Rzqd jej - mimo naciwykaz~li wiele czujrnob'ili rcwolucyjWszystkie te wnioski wypłynęSku ze .strony U. S. A.' i Francji odmówił uznania marionetkowego
l!ej. NIe zlekceważono żadnogo klin.
ły na santym zebraniu i obejmują
"ceS(mm" Indochin - Bao-Dai, co sPOWOdOUXllo, lie w reakcyjnych kolach
dydatu. Kandydatom śmiało zadawana. ogół najważniejsze dziedziny
:Francji pomówiono Szwajcarię o "brak solidarności II państwami antyno pytania. Dzięki tej czujności ~ożycia.
partyjnego
organizacji
k01Jt!'ni,~f.yc;;nym,i".
"
.
stali usunięci z histy kandyda~w
PZPB Nr 8. No,,-owybra.ny komidwaj towarzysze. Z_ich ŻyC'iOl'YSOW
tet, w skład którego wchódzą
01~azuje się, !te najdTobnicjszy Mwet przejaw samodzielności i odwagi
wynikało, że byli to przypadkowi lustarzy, wypróbowani KPP-owcy
cywilnej ze stroiłY tego czy innego rzqdu zachodniego traktowany je.st 10
zagadnleń.
dzie w l'uchu robotniczym a z Partią
01'3'1' mIod.1Ji, ofia>mi partyjnicy
obo~e pocl:ieg'Gczy wojennych,
Jako wyłamywanie się spod dy.~cypliIlY
Tow. \Vąs6wna, młody se1:retarz słabo związani.
przodo\vn~ą lłracy, p03iada
"at.lantyckiej", jako tlowócl braku IronuiŚci w seosunku do wasZYIIIl'tOńskick
oddziałowej organizacji w tkalni, m6wszystkie dane, aby przy pOIlllOCY
wiła o kOltleeznośc:i szkolenia agita- Zadania nowego komitetu
Konlitetu Dj~jelnicowego zrealizochleb ()(lawcÓw.
' B . D.
torów. Rda agita.torów w dziedzinie
W skład nowowybranego komitet.u
wać lhię Partii na !'owym Dddn- .....I,J.II ......wg • • • • • • • • I1."•••
tlll •••• O•• 'G • • • • • • • • • • .,.Iu ••••• " ............. ,,, .....
it. . ...
re{\'izacji planów pr:luu.kcyj'l1ych jest weszli towarzy,s ze ze wszystkich odku działania.
(b)
wielka. N!l!€?ly ich pracę doceniać.
Tow. I:ltaszewski _ kont!:'oler pT'()od .. kc,ii w tl':a1ni ostro krytykuje
pracę niektórych majstr6v.-pnrtyjni
ków. Odno~ą się oni źle d<J młodych
tkllc~.e', i tk'tczy. nie wychowują ich
i nie U('Uj. Są to psychiczne pozostałości z czasów kapitalistycznych.
Tow. Staszewsoki wskazał także, że
uch~ały III Plenum nie Sił. Vf pehi
!Podzielamy iIUljzu.pemn.ej wypo- 'tych garretkach. chociaż nieraz ,pisaTak s'ię !Złożyło, Ze ga~tkl, będą·
rea!I:~owane, P!"Ze?e ws~ystlClm na
Gdy się wchodzi na. salę wystaodc~ku. szkolema!deologleznego. któ wową gazetek ściennych, w pierw- wiedź ob. Stenhagena, który il:8rula- ne I1lJ~wprawną jes!Z.C"~ ręką ro- ce istotnym odbiciem pracy kobiet
re !l!e Jest doeenlall~ pl'~.ez znaczn!l szej chw:Hd nie 'WtiQdomo, od jakiej ~ył w ,,KSIią'ŻCe uwag", umiese.ezo- ibotni.oCY, t$ną d'urną li zadowole- danej' fabryki crzy linstytuc~ ~wie
częsc ezłonkóyt 4lTgantzacJ~ patj:yjneJ: gaootki rozpocząć. W&z,ystk!l.oe pocią nej w sald, że wł~ wyrÓŻnia ga- niem ;t dobme spe«uQ4llego obowią/Z rają Wiele usterek w samej k()mpo~
Tow. Złotrucka zarzuca k01nIt;towl gają barwlnymi: mon.ta.żamL, rMjmu- zetkę iPIZ1?B Nil:' 1G, ze względu lila ku. W gazetkach tych wyraziŚCie po rz:yojl, w ujęciJu graficrznym cało:;ei.
k8JZ8l1O nam kobiety - pr.rodQWruce Inne ~, które m(Wiw:Lają w~
i aktyw~wl, ~e wcale nie z.ajmuJą się jąeym1 cr.d'jęc:iam'i tt ciekawym» wy- jej treść.
ImWY, ~ /POmi.ni:ętQ braków i 0- artysty<:Zllym nil.ekiedy wYkorumiem,
p;aeor;mk~~l. umY\słOWynll •• Pracow- kresami. Zwiedzającę~o ()sz,alam:ia
'l1reścdOV{o ~Jl\ Silft
2lPMNlR,
_
~ą~ęó w d2liałalnośc:lJ kół Ligi. Ko- jak gazell1kd ~ Spo!. lub kby
mcy et v.:&~ JeSu;ze pracUJą ~ sta.- j)ogaetwo azaty Iil'.a~ ze\Wzqd gUlllOd. MZK,
Nr ł1, 1W~óniI PMS, W;vkończaJnł biet, ~hstronn:ie oświetlono pra Skarbowej, mi~ materiaq 1'18remu. N1kt lcb !ile przekonał l . ni.e wlidniejl:\eych guetdf.0by:t ogólne, oderw&le od terenu.
nauczył praeowac w lilOwym, soolah.
Tekle :wiliaśnie 'M."ażeMa ~ td~ ~ 2 Jl,udy Pab. AliJ'kuł1 w ee M. lDia <ldClinku kobieoym.
stycznym duchu.
•
W
lokalu
artystów
plaStyków
Niektóre kolegia tedakcyjM "fil'Tow. Klucznik •slwmne ~U'W~ gdzle od dnja 8 lIl.a!'ca trwa Wystachod,zą z całkowicie błędnego &alospraw,ę s!,ładu socJ~lne~o orgamzaclJl wa. Ga.zetek. Solennych lJiIli Kobiet.
żenda, że gau.etikJa ścienna - to je~
p~rlyJneJ. ~a c~leJ sah (~yg~l. Wystawa ta dobit~ unaoczn:iia wieI
dynie !rYSunek , zddęcle, f&aniedbując
ma) . ona l~ )ed~ą ~rtYJmaczl,~. ki wkład łódzkich kobiet do dzieła
lub całkowicie pomILjając arlykuły.
~,al~zy Pl'ZYJl1 C do Par~l PZ:;Od0W111- utmym8!llia pqkoju.
'I1aki.e gazetki bez trooc:i p~yslaly
l,ow prac~. bezpOŚ'redmo ZWIązanych
W gali':etce ście~ PZPB Nr 16
koła LK. z O'UL-u 4 Z'NIM. W wielu
1': prodqkcJI!.
tow. Poclemska p'i~ze: "Wystal'{:z.yło
wypadkach nadmlerne .s.tara'iie <1
' Tow. \t.awrzW 1J.nell.1:je d? no!,~, spojrzeć na tulISZ<! sal p:r'odukc~'Jne,
Ul
stronę grafiCZ!lf4, zbyt daleko idące
bl'aneJl:o komitetl.t, ah?l ,.za.Ją.ł SIę po- b~ zobaczyć, :z. jakim oopałem rrodążeme do odd:z.lałyWanlia. w~łqcznie
wii2lrlle ZMP. ~ło!lZ~e:u. ~hce pracQ· botnice wY1*łniaty sWe rwDowląza
przystqpiło do wsp6łzawodnictwa długofalowego wzroKÓ'Wego powodUje, :że ga7J.'ltka
wae, ale ~~~..lIto .me 'WIe Jak..
n'i'a produkcyjne. Wykonując je, dazamieslZCCi!a tylko jeden wtyku! :i :na
W
przędzalni
odpadkowej nieść wydajność o pół procent i
~G; ~ecJalną u'wagę zasługuje pl'Ze jąc więkSZą pl,'Odukc.lę - vi7.:macnia
domiar
złego treści oderwanej, ogÓl
tym
samym
przyśpieszyć
wyko,.Trójki Bawełnianej" pierwszy
mOWleme tow, ŁęJtos zlI • nac~el~eI;'o ły ~r~em front poltoju. Dołożymy
nej. Tak jest !\p. I!: gazetką L. K.
przy5tąpil do współzawodnictwa nanio planu rocznego.
cY,l'ektora ':!I!<ładow.. Przem~"J~a~ wszystkich starań, aby w następ
przy PZJPIB !im. J. StaLina.
długofalowego śrubownik,
tow.
by!o .cllłkoWle1e POŚWI~(mę procu1,ejl nym roku wszystkie nasze kobiety
Dftlsze zobowiązania bez przer
Adam
Pakuła,
kilkakrotny
przoKoło LK przy Biurze Prezydial1 sWl:tdc.zyło o. tiT'm, ze tow. ~ę;gO'Sz podjęły zobowiązania produkcyjne".
wy napływają, pozwalając przydownik. pracy. Za jego przyk1a- puszcza"::, iż wkrótce juź cały od
nym ZM sporządziło gazetkę z wymocnv ;;lę JXl~jązał z zakładann l. r.a..
Gazetka PZlPB Nr 16, chociaż nie
CLnkÓW gazetowych. Tego rodzajU
dem 'przyst~piło już do współza dział przędzalni odpadkowej stał~gfi. \'{l>kazl1Ją.c na ogro~~ OS1ł}g.. odznama się Wysznk8tlą szatą grawodnictwa długofalowego 72,4 nie do współzawodnictwa długo
uj~cia trzeba uruikać. WprawdzIe ła
męci':r t~. Łę~osz podkTes,1!ił zat,:a- ficzną, wyróżnia się ·treśc.ią .•-\J.·tykuprocent
pracowników oddziału. falQwego.
two zestawić taką gazetkę, ale przy
zem ISt!Hc'Jqce Joszcze br!lil\I. Zuaw ły są ja~ne, nieomal wSCi!ystkie ,>.wJą
Wszyscy :l!obowiąz.ali iię pod·
nosi ona niew.iele pożytku. Gazetka
padły o~tre., słowa 'kl'yt~'~l Jl'Od adr~' zane z rz;agadnieniami swego zaltlaścienna :nie pow.in:na być kopią gas~e~m~n~l:a~JS~t~I'~(I\~IV~._W:~J"~k~o~n~a~n~le~b~a:7...b~e~_d~ZIl~e~~d~u~p~ł\a~ey~.:....._~_________~~=_::,-===::======:=::=================~ !Zety COdziennej.

cy partYJneJ..
.
Tow.. Sosnowski,. rozpatruJą~ po"
.ez~ama. ~stępuł~ego
kOllute:u,
stwJ~rdZlł, ze sposród 23 cz1onkow
k?m:tetu, aktywnych było zaledwie
kIjku tow?1'zyszy:
., .
W:~ystkJe brało. w dZl~zmIe produkcJI zos!;ały 'fi J.'efe~·a7Ie potraktowane ~'zeczowo .1 powazm.e. Tow .. So~
n~wsln cyfrall1!, faktal,U.I, n~zWl~kan:l :'\'Ykaz/l~, ze wszehue medocIą.&';
l1lęma nHI,Ją swe przrcz~~y w ~łe~
prac~ ~omltetu, ~rgamzacJl pa;tYJneJ
1:I.h oez, pos.zczegolnych czlon~o:v Par
tu. Je.>" Wielu sł.a.bo, wykwa.l~flko~anych .tkaczy, a Wlęc Jest tow.m3. kle:
r0v.:mctwa, a prr:ede wS~~5t1nm nUł)'
~tro:,' - :złonkow PartiJ, tow. tow,
l\~al!~o:vs1aego, Owczarka, Ja,na OlaSIka l Innych.
.
,.
. Referat
wyczel'PuJ~o. ~~owlł
1 ~kr~ykował pr.ace orgamzacJI p~l'tyJr:eJ ora:z komlte!~ na.. ws;.ys,tloch
od<:mkach; pr~dukcJl, agit.'\cp. szk~
lenI:", CZUJnośCI rewolucyjnej. akc]1
socJalnej.

Co
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samok..yt-yk~

I

razem tro~ka o wykonanie planów.
Jednakże wskazując na braki w pra,
(y nie wiązali jej z zagadnieniami
politycznymi. Bardzo mało mówiono
o pc'koju nie wskazywano ze walka
o wysok~ wydaj'ność
' to wallia
o utrwalenie pokoju.
Wskazał na to w swoom przemówieniu tow. Strzelczyk, przedstawiciel e{"':\ekutywy KŁ PZPR.
Pomimo tych niedociagnięc _ dygkus.ja uwypukliła. kilka powai.nych

StT. 8

sm

•

~ 'i".iN':",krntu,j~ ,jUż !li-;aliśmy () tym. ie ud d('lhl"~~'O [ł.'fcra(u )lpru, wtedy realne. kiedy k.iero~'nietwo dziltłów, I·;eiśle r-wiązani 7. pl'odukcj:}.
WOZQawczego za~e:t:r dal,;:!;)". nald:" t,) to óhrild Lebrania wy!>ofezt'go
sz,czerZt' się za i ntcre.'!uj \" planama, Zlldania stoj!~ee 111'~ed nimti, <Ją og'l'om
do W~d2 part? l~y('h. Ob~cnie' Iidtl) waj~ .. ie w ł,oozi Ironfereneje '\\ yk1'esami. Plan musi być doprowa~ ue. Pier\"v'Szym i najwaźniej.'lz.ym,
!HlrtYJne. \1' naJw~~kszydl z~J,J;ttl:t"h prlł("Y. Znac,zcllie SIH',llyozd:mia
(hony do '\\'arsztatów. Na nOWOUl"ll- o którym zbyt mało mówiono w dYBl,e;; tu je3ZCZe ,\~·I?k57.t'. WDikh~\'1ł ()'~en:\ pm!') u'!tl.'poją('CI;O komitetu.
.:11 0' Ij, nych kroouaeh plli 'l/ją robot- ,'u,'>.Ii, to wzmożona pruca nad nowokryt:!'\xne PO,tJ,t')",CIC do popeInHln)'eh Pr:lt'ZCll bI~ó~. \'\' dużej mit>l':l<' ! nit·y, którymi maj;;t:lowie weaIe s.ię 'V';'rhr8nvmi e~];ekutywatni oddziało
wplyme na prace nowow~'nrałlegG lcumH..,tu,
I ule interesują.
w3'llli. Od należytej działalności lOg'
Sprawozdanie
. \ slilłlokcyhki, Próc;,; tow. S08Ilowsldl" . 'row. ŁęgQSZ iiZCZGl'r.e Pl'zyzn~jel zekutyw za,leży wykonalwI,' uchwał
na wvsokośc. -'adania
go i tow' l'Ję-gosz8, żaden z llCZescll'i- ~~ ~\,y~a?,ał ~.h~t mało ~·ew~hlcJiJ!1e~konfote!lcji, ujętych w S<lleejalnej re.,
~ ...,
• '!-1}tV dyskus.ji
nie zanalizował l,;l'Y- czu}'!~o~(j!.. Ulegał fetYSZ0:Vl f::C~O zohlCji i jednomyMnie pl'zyjętej, a idąRef~rat sprawozdawczy tow,. Sl\S- tycznie swej Własnej pracy. śmiało wosca.l me b:a.ł pod. uwa,gę me1!l'z cej w kierunku wzlttocnienia' czujnonow~klego. I sekr<ltarza ust..,puJącego i' s{usznie 'krytykujac ilmych towa. ~oglego oblIcza. po11tyezn~go me- śei
rewolucyJnej,
prze$Zkolenia
k~lll~tetll w PZPB NI' 8, był rz~z~- lZySZy, liie wysuwano kon1."l'eŁnych k~orych .l!racowmkow~, stoJących rut w8l1y&tkich członków nowowybralltych
W1Ś<:IC bez ~arzutu. Wyczu,wało SIę wniosków co do usuni~cia braków w łnerowmczych st~noWlskach:.
• egzekutyw oddziałowych organizacji
w nml kolegJ~ą pracę całej egzeku: swej pracy,
Tow. Kagprowll~.z sygnalIzuJe, ze i usamodzielnienia ich w pracy partyw~. Zebra:u z. uwagą wysłuchah
Dyskusja była też słabo upolitycz- nowowy~xana. egzekutywa na ,I~I om. tyjneJ. Rezolucja mówi także o koreferat:u, obejmUJącego l?O stron ma- niona. Z przemówień towarzyszy wy_ dziale me wykazała aktyWil1oSCl_
nieczlI,ości przeszkplefiia mężów zaSZynoPl~U. ~pra:vozdame było lo:y- nikało, że czują. się gospodarzami zaT()war-sze wykazali
ufa.nia, agitatorów i ekip łączności,
tyczne .()b~Jmowało całokszta.łt pra- kładów, z ich słów biła dU'll1a i zaj ' Lot
o konieczności otoczenia więk&Zlł

1

)tJ·tatEn"

współzawodnictwa,

postanawiając podnieść o 5 procellt
wydajność pracy, oraz oszczędzać
na zużyciu materiałów i WZ01'OWO
wykonywać wszelkie zamówien1a.

Tow. Deredas, korespondentka z
terenu G - PZPB im. Stalina, zawiadamia o coraZ bardziej wzrasta
jącei ilości zobowiązań, zaróvmo w
tkalni żakardowej, iak i orzedzalni

konyw/l(' plany oraz ,likwldowac
marnotrawstwo i brakorobsiwo.
W ł',6dzkiej Fabryce Obuwia -pi
sze tow. Ado.mldewicz. podNll.l lobo
wiilz.uni~ 5 zespołów.
Z('spół loW.
BujaIskiego wykona plan roczny do
l października, dując 'iO pr 'c. cxtr<t~
primy, Ze~pół tow. Tka(,7.yiiskiego
_. do 1 listopada -, 40 proc. extra,)rimy. Zespół tow. I{omorowskieg'o
wykona plan do 15 listopada - da
jąc 98 proc. extra - primy_ Zespól
tow_ Krysztowskiego - do l grudnia -- 35 proc. extra - primy. Zes
pół
tow. Koprowskiego wykona
plan do 15 listopada - dając w tym
98 proc. extra ~ primy. Wszystkie
zespoły zobowiązały si~ nie opuszczać ani jednego dnia pracy

kładów do podjęcia tego rodzaju zo

ŚH'e Blurokracq
Na --eddziale PZPR Nr. 3 znajduje

bowiązań.

się warsztat ślusarski, zatrudniająTakie same zobowiązania pOdjęte cy kilkunastu ślusarz,y. Pracę war·
zostały również przez praCOWników sztatu niesłychanie utrudnia brak
najzwyklejszych narzędzi, ja}';:: pilfizycznych oraz umysłowych Zjedno
h st l
.
Al '
d
'e ników, kamieni zdzierkowych itd.
czonyc . o arm w
eItsatl rOWl ' .
•
•
Najgorsze zaś Jest to, ze warsztat
Korespondent "Głosu" z WDPP1\1: lnie posiada wiertarki, co niepotrzeW. Rudzińskt

bnie przedłuża postoje maszyn.

Walka o

pl~odukcię

""""-

Załoga

to UI"'ka •'o. ,.. ' pohóll

naszej

przędzalni

Księży,

dzlln~JsZym • .oto ~aMy o kilka,. kU-

Młyn od dawna nie pamięta tak en- kana"c1e 1 kllkadzlllsiąt dni przyspietuzjastycznego zebrania. Gdy tylko sza wykonanIe swych planów" rocz·

maj$ter Owczarski wystąpił piorw·
szy, zobowiązując się prz},śpi.eizyć o
25 dni wykonanie rocznego planu pro
dukcy jnego i otoczyć opiek.ą wnyst·
Idch podległych mu robotników na sali z,;rwo,d ~ię lJ\Jrza oklasków
i. okrzyków. l tak już było do kOlki'l
zebrania. Kolejuo wsl.;powały na
mównicę prządki:. tow. toW. Izydorczyk, Kirpisz, Zimoń, Pilawska. ŁoJ
szczyk, CZf:'kalska, SObałska, CkhoDlska. Olsze'\l!'1l1ra i :inntl, składając uroCZySCH~

zobowiązania.

A

zebrani
pr.totlo-

wznosili okrzyki; Niech żyją
wnie:y pracyl Niech żyje \Vspółzawn
dniclv.o długofalowe! Niech żyje
Związek Rildziecki, ostoja postępu i
pokojul
Prządld, majstrowie, obciągacze do
skonała
zdają sobie sprawę,
jakie
wielkie rzec~v dzie.ia sie tulili w dniu

W "Ks:i'ążce uwag" słuSznie wytknięto organizatoTom, że część gazetek umieszczono za niSko, tak, że
je oglądać tylko klę<1ląc, cho
ci,aż nie wszystkie ściany !Zostały wy
kore.ystane. Poza tym, jako obJaw
niepożądany należy ocenić fakt, że
przeważają gae.etkd rz. Iblur ii. t11"Zf;dów. FalbrykiJ nad€słały ty1ko n!.kłą
część, spośród 80 wystawionych galZetek. Z Ill:iezrozumiałych względów
nie nadesłały galZetek ookłady konfekcyjne, rultrudniające przec1ież wy
łącznie kobiety.
można

Pismem z dnia 16,III. 1949 r. skie
rowanym do Wydziału Remontów za
mów~ono brakUjącą wiertarkę, a w
dniu 24.1. 1950 r. wysłano pon.aglenie
do Wydz1ału Techn:icznego. Magazyn
techniczny zwrócił je z dopiskiem,
i2: powY2:szą sprawę należy skierować do Wydziału Inwestycji.
Wydział Inwestycji, w którym za
mówienie musiało odleżeć kilka dni,
Mimo pewnych braków, wystawa,
zdecydował się
wreszcie odpowiejak powied;ziała jedna ze IZwdedzadzieć specjalnym pisemkiem nastę
jących, ob. JanJilll3 Ziółkowska, jest
pującej treści:
wymownym dowodem upartej i wy~
"Zwracamy niniejszym Wasz list trwałej waJkJi k&biet CJ ułnlymanie
ponieważ brak na nim podpisu dy- pOkO\lu d ja.ko taka spełnia postaWio
,~ektora produkoji,". A więc dla!ego ne ;przed nią zadarna.
trzeba było czekać kilka dni i wysłać spe(:jalne pismo.
Wreszcie,
po
zaal{ceptowaniu
przez dyrektora prOdukcji, list wró
ełł do Wydziału mwestycji po to, a
by z powrotem 7,,?Stru przes~any do
otrzymało nagrody
przędzalni z d~pIskie~ "Wlertarl:a
dla warsztatu slusarskwgo będZle
w
podana w planie inwestycyjnym na
rok 1951".
W świetlicy PZPB Nr 21 odbyła
Zatem warsztat otrzyma wiertar- się w tych dniach uroczysta akade·
kę prawdopodobnie dopiero w 1951 mla z ohzji Międzynarodowego Dnia
r., a tymczasem postoJ.e. maszyn be: Kobiet. Tłuntnde zebrallla załoga wy_
da daI~j wyrzadzllć milionowe stl'a
t
y.'
' sruchała referatów tow. Kosakiewicz
Korespondent "Głosu" z PZPB Nr. 3 oraz tow. Woźniak. Podcza.s akadeJ;J,n Muszyński
mU 20 przodownicom pracy wręczono nagrody pieniężne, zaś tow. Woźniak i Jóźwiak otrzymały dY'P'lomy
uznania za pracę społaczną.

20 przodownic pracy

nych. Dzięki temu cały oddział szybko upora się :ze swym planem. Dzięki
."
teUlu, gdy ruch ten obeJmle WIększą
liczbę robotników', cały KsięZy Młyn
pierwszy zamelduje o wykonanym po
myślnie planie produkcyjnym.
Składa zobowjązani~' majster low
.
~
•
KUC~Dla, ktory wra~ ze swoją grupą
wykona plan o 25 dni wcześniej. Cala \Sala sl.anduje: PO'kój, Sta-lin, BienHl
I{aźdy już pojmuje, źe walka o pro
dllkcję to walka o pokój, że w
wa.lce tej prowa.dzą nas do zwyclę·
wyjaśniają
stwa Towarzysz Sta.lin i Towarzysz
W związku z pismem naszym z dn.
Bierut.
21.II. br. wyjaśniamy, źe otrzymany
Potężnie rozbrzmiewają na sali przez nasze zakłady jeden milion zł
dźwi"ki Miedzynarodówki.
zostanie rozdrz.ie1ony na akcję .;o~
"<
cja1ną, kulturalno-oświatową i na
Władysław Jóiwiak
pOeycrz.kę losową.
•
Dyrekcja ~JG Nr l
korespondeM fabry-czny
»ZPB lm. J. ~ta1ina
lł4d.& zak.Ja.d,owa

PZPB Nr 21

PZPJG Nr 1

Wśród ogólnego entuzjaZJtlU odczy~

tany został mełdune'k o przedtel'minowym wykonaniu zobowiązań, pó'"
wziętych dla uczczenia MiędzynaroD' K b'
dowego ma o let.

T. K:1czmarek
korespondent
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Oclezwa ZMP wzywa do energiczllei pracy
w związku z rozpoczęcie m przyg.otowa,ń do siew6w wiosen- I
nych. ZM'ząd Główny ZMP wYdał ooezwę, wzywadącą młodziłei
do ja'k na.jczynniedszego udzialu w pra.cach rolnych w celu n8,jpełniejszego wykonania państwowego planu siew6w.
W 8dezwie czytamy m. in::
na,szego uspołe=ionego prozemyW.l,
"N.adcbodzi okres sIewów wiosen- do tegorocznych robót wiosenrrych
nym. Od dobrego, planowego i te:r- w rolnictwie sta,nie dalszych 3.700
minowego wykona!llia ich zależy lep traktorów. Państwo Ludowe pomosze zaopatrzenie naszych wsi i że chłopom miliardowymi kredytamLast w żywność, zaopatr.zenie w mi, chroniiąc ich przed wyzyskiem
surowiec naszego przemysłu, zależy bogaczy i spekulantów.
w dużym stopniu powodzenie pierw
Należyte wykonystame tej po
mocy i terminowe wykonanie sie
szego Toku Planu 6-letniego.
Rolnktwo polskie zwyoięsko wywów wymaga 'Z!lllob.i.li-rowa,nl.a.
konało bojowe zadania
3-let!l:ego
wSZj'stkiich sil. wym1l.ga zwip,kszo
nego wys.iłku młodzieży".
planu. !Dumni jesteśmy. że w jego
wykonanie wielki wkład wniosła
"Bierzcie czynny udział w zebrachłopska i robotnicza młodzież".
ni.ach gromadzkich. Przekonywujcie
Móvriąc o \vielkich zadaniach, ja- i zachęcajcie rodzków, sąsiadów i
kie P"ństwo Ludowe stawia pr;red ~najomych do pełnego wykonaniia
$tosowania
naworzów
roln.ictwem w br., odezwa podkreś- zasiewów,
la: "Dzięki wspaniałej rozbudo\vie sztucznych,
nasion selekcyjnych,

kont,r-aktowani.a tr!UXiy, zbóż jadal- I ne wykorzystanie parltu manynonych i technicznych. Własną wzmo- wego.
żoną pr,acą
na
gOSpGdarstwach
Bą<1źcile czuj.m na w~1k:ie pmeswych rodziców dawajcie przykład j-8Jwy sabotażu oraz opieszałości i
wzorowego wykonania planu akcji ntedbalstwa w pracy. Pamiętajcie,
siewnej. Organizujcie pomoc dla że od Waązej postawy w dużym
małoro.lnych gospodarstw. które me stopI1liu zależy pomyślny przebieg
mogą w porę przeprowa,dcić prac. w siewów wJoeennych.
p
d'
ł k j kul
MlOO:zi robom.'ley I praOO'Wnky
rzo uJąee w pracy
a ci
tural nej ZMP-ówki z PZPB Nr 2 podejmupolu. Włącrz,ajcie się we współzawodnictwo, prowadzone w ramach z brygad łączności!
ją zobowiązania- na świa towy Tydzień Młodzieży
grup !}roducentów J. plantatorów_
Spieszcie z pomocą w remontach
!Paraliżujcie próby bogaczy, któ- masrz~n rOlnlczych:, rz.acieśnd.ajcie. wię
rzy chcieliby uchylić się od 000- zy sOJUStru robotn~C20 - chł~skiego.
wiązku pomocy sąsiedzk1ej, czy spe
Ucz:n.towie Kceow I ukoł rolrukulować na opłatach. Nie pozwól- czych!
..
.
.
cie bogaczom wstawić ani jednego
Po~agaJcJe m!od~ezy. c?J0PS~J
hektara zJemi odłogiem".
na ws~, w PGR !L społdzi~lmac.h pro.
dukcYJnych poprzez WYJazdy do 0Następrue ode;z',:,a określa zad~la koli.cmych wsI 1 nawiązanie łączno
rnłody~h robotnlk_ow i ~ł"a.()ow~lkow ści drogą korespondencjw.
PGR oraz członkow spol-dzielm pro. .
dukcyjnych:
~m lepIej wykon:aJ:?Y zasiewy, .kn
"Omawiajcie 00 zebraniach pro- wlększ?, obszar zasIeJemy, tym. WlęK
dukcyjnych sprawę udziału mło- sze ~blerrzemy plony~ tyn:t WIększy
dzieży
w wykona!lliu planu za.sie- b~Zlt; dobrobyt WSl d mlast, t~
....
c..
~i!'i
wów. Organirrujcie młodz1eżowe bry Więcej . dostarczymy
pTZemys~o~l
gady produkcyjne. Podejmujcie :1:0- wartoŚCl(~we~o surowca, tym WlęKbo·wiązania
indywidualne
l resposza, bę<WJletym
SIłaskutecz.mej
na'SrZeg~ Ludo~ego
lt
łowe. Zwalczajcie
pmejawy
sabo- Pap.stwa,
?TOruĆ b~
tażu biurokratyrzrrru i opieszałości dZleJ:?Y pokoju, tym szybCiej rosnąc
ci;yru pół TOiku podnieść .swą pro w p~acy.
będlz1 e. Polska Ludowa, która dla
dukcję li 135 do 1'70 proo. wykoPamiętajcie, u Wasza spółdziel- młodzieży stwarza wspaniałe możIinania Donny.
n:l,a musi być wzorem i przykładem wości rozwoju.
Tak ja, Ka~łerz Kossa- dobrej gospodar1ci i &prawności dla
Akcja siewna - to uaua sprakowsld. członek ZMP. pojnmję sąsiedni<:h gromad. Bierzcie czynny
wa, to bojowe za.da,nie młodzieży
swe OJ'ł'anhacyjne obowlą.z1d."
1 twórczy udział w !Zebraniach spółpolskiej. Wykonłl\Jmy Je juo zaA oto, co p.ze młody iik3c2. s Pa- d7J!eln1, omawiających akcję siewną.
~y obowiązek, kUry nal
Manie:
PI11:y<:zyndoajcle &i~ do terminowt'go
1l88, młOOych, nakłada 118828 Lu- Pi~kn. występy baletu dzieWl:Il:tcego • PZPB Nr I saehwyca}1 młodzież
.. Jako O!iłQDek kola ZMP PHY !Zakończenia wszelkloh przygotowań.
dowa ·O~Zl1a".
1 stanzyeh
PZZPJG w Pablailltoo.ch,
ja. Wzorowo wypem:lejde uecone Wam
,
~~~W~~~~~~~~·
-=W~=-----------------------------~

n,-e szczA.d'.- wyC!';"ko· W
~
Mtallodz;lClz.
II

CI' -kto' rzy

podJ"ąll"

!lpel to' w. Mark"lewkl'
I

:;~~ę:W~=~i;::rk=1 ~~~~~~~: ~sa~~JW~k()b~j
ki

wykonywać 113 proc.

bazy pracy spółdzieLni.

~~k::~:~:~=z~ór;=~
ld,~:::n:;kt~rz~o~;n~::::
WYkonanie mego rocme&,o ków MaS'ZYl1Gwych
Technicznej
sląo

planu produkcyjnego. Jednooześnie wzywam wszystkich robotnik6w ZMP-awców oz terenu Pablan~c, aby idąc śladem górnl1[a
tow. MM'ldewłtl podejmowaU
długoterminowe zo<bowdą.zanla J
przyczyniali sil) w ~en sposób do
8zy bsreg o, budowania .ocjalizmu
w Po1see.
Kadm1en KOl'Illa'kowskt przy pracy

W ślad
łowymI,

za zobowiązaniami zespocoraz 1l000niej
młodzież
ZMP-owska i niezorganizow8na przy
stępuje
do ItNDYWlDUALNEGO

WSPOŁZAWODNICTWA

DŁUGO

Ł qczyć

nas

będzie

l

I

Obsług1l Rolnictwa!
Okażcie się godnymi powierzonych
Wam wielkich zadań_ Dbajcie o Wa
tte maszyny, o-szreędzajcie drogocenne paliwa :l smary.
Wal~oie o wykona.rue 1 .przekroczenie norm. OrgalTlw.ujcle wsp61zawodnictwo pracy. Tw6rzdie "brygady dokładnej ~rkJ". Walczcie o peł-

Jak ka~dego roku, w pierwszym
tygodniu kalendarzowej wiosny, w
dniach od 21 - 28 marca, młodzież
polska wraz z młodzieżą postępową
wszystkich krajów obchodzić będzie
SwłatoWy Tyd.zleś Młodzleły, który
uczcimy pod hasłem wzmożonej mo
blliza.cjl do walid o pokój l lepsze,
1szczęśliwsze bcle.
Tegoroczny ob-

-Wspomn~entoSZkOłVOrgonizocyjnej ZMP

Czytajcie

I)ra~~

.nllodzieżową

Wybory dokonaly

przełomu

III

lMP-ovley r~aliny krytycznie i samokrytycznie
oceniają procę
Malina leży w powiecie
kutnowskim. Tu wła,śnie mieści
się ośrodek Szk.olenia Spółdziel
czego, który, stwierdzić to trzeba,
stanowi jedno z m,ocniejszych ognisk życia ZMP·owskiej organizacji na terenie powiatu. Nieco
inaczej przedstawiam się sprawa z
kołem ZMP, pracującym w samej
wsi, gdy na zebraniu wyborczY1ll

Przed Światowym Tygodnl"em Młodzl·ez·y

praca dla Polski Ludowej

FALOWEGO.
W lutym zakończony został trzeci byUśmy tu wszyscy z lóżnych wojeOto dwa meldunki, spośród wielu. kurs Szkoły Organizacyjnej ZMP. Ab wództw, różnych powiatów, łodzian
so!wenci, którzy kiJka dni temu opu- było 20-tu. Nie znając si~ navn:ajem
Idóre wpłynęły do naszej redakcji:
ścili szkołę. udali się z powrotem do spoglądaliśmy na siebie nieśmiało.
"Pracuję, jako nawija.cz silnimiast i wsi, aby z pełnym zaNie trwało to jednak długo. Byliśków w Elektrobud1>wle. W od- swych
my przecież wszyscy ZMP-owcami,
powiedzi na apel tow. Wiktora pałem przystąpić do pracy.
Oto, co pisze jeden z absolwentów łąr:zyła nas wspólna organizaCJa,
Markiewki zobowią.zuję się w
kursu o swym pobycie w szkole:
więc szybko zapoznaliśmy eię i stwo,.Zdaje się, że to niedawno, a je- rzyliśmy zwartą grupę. Rzecz jasna,
dnak już S miesięcy minęło od chw!- że początkowo nie wszystko było w
111111111111111111111111 li, gdy przybyliśmy na kurs do Szko porządku.
ły Organizacyjnej. Slderowani przez
Z każdym dniem jednak uzyskiwali
nasze organizację terenowe, nie zda- śmy więcej wiedzy, krzepła stopniowo
waliśmy sobie sprawy z oczekujących naszą przyjaźń we wspólnej nauce.
Przede wszystkim sprawa nauki. Nie
nas zadań w szkole: Wiedzieliśmy,
że będziemy się uczyć, lecz jaka bę- wszystkim
szła
ona gładko. Nie
dzie nauka i jakie metody jej przy- wszyscy są przecież jednakowo uzdol
swajania - o tym nikt nie wiedział. nien!. Przybyliśmy do szkoły l barNa razie czuliśmy si~ nieswojo_ Przy I dzo rÓżnym przygotowaniem ogólnym

Wieś

zDlagolDy walkt: O pokÓJ-

sweqo kola

(rozpiętość
wykstałcenia
od 5 kl.
s,;koły podstawowej do dużej matury). Ale szczere chęci i pilność słab

s,;ych kolegów oraz nowy. socjalistyczny stosunek do nauki rychło przezwyciężyły te trudności l dały mło
dzieży możność ukończenia szkoły it

dobrymi wynikami.
Dużą zasługę w tym mają koła organizacyjne, które zobowiązały "zdoi
niejszych" słuchaczy do pomocy słab
szym, II. także kierownictwo szkoły,
które otoczyło mniej przygotowanych uczniów szczególną opieką·
W czasie trwania nauki pozyskaliś
my nie tylko wiadomości teoretyczne,
ale również praktyczne.
Wyjazdy w teren zapomawały nas
bezpośrednio z trudnościami w pracy
poszczególnych kół. Dawało nam to
wiele, ponieważ mogliśmy zdobyte
w ten sposób wiadomości zużytkowy
wać póżniej w terenie.
Mijały dni, nadchodził miesiąc luty. W szkole zapanowało ożywienie,
zbliżał się bowiem termin zakończe
nia kursu_
Z niecierpliwością czekaliśmy na
egzaminy. Zaczęło się szperanie w
notatkach, wyszukiwanie dat historycznych itp. Przyszedł czas egzaminów.
ich wynikach rozstrzygnęły
również takie czynniki. ;ak: zachowa
nie danego kursisty, jego stosunek
do nauki i pracy. Wyniki były pomyślne, a jako dowód posłużyć może fakt, że 80 proc. uczestników kursu ukończyło szkołę z dobrymi lub
bardzo dobrymi ocenami. Kure dał
organizacji 82 aktywistów, uzbrojonych ideologicznie i organizacyjnie,
chętnych do ofiarnej pracy.
Zakończenie kursu stanowiło dla
nas prawdziwe przeżycie, a chwila
rożdawania świadectw i nagród mocno utkwiła nam w pami"'ci. Cz"ść ar"
tystyczna, jaką sami -.przygotowaliśmy na zakończenie kursu, była podsumowaniem naszej pracy świetlicowej.
Następnego dnia, kiedyśmy się żeqnal!, było nam s:Tlutno, ale myśl, że
)"edziemy do pra'"",
-, dodawała nam
otuchy.
Żegnaliśmy się z myślą, że chociaż
rozdzieli nas przestrzell, ciągle jednak łączyć nas będzie wspólna
praca dla Polski Ludowej.
E. Kowalczyk,

stwierdzilii. uczestnicy zumiejących sprawy lfWego koła,
Nie pracował dobrze swej wsi.
Zarząd, którego przedstawiciele
I tak się gtalo.
nie doceniali udzi,ału koła w wielu
Wybory wyłoniły nowy zarząd,
zagadnieniach produkcyjnych wsi. w skład którego weszli nowi lu- Naszą po części jest winą mó dzie_ Synowie biednych chropów
wili ZMP-owcy z Maliny, - że nie i średniaków, synowie byłych fOTpowstała dotąd u nas spółdzielnia nali, w pocie czoła pracujących
produkcyjna, że nie dostrzegaliśmy dziś na swych kilkumorgowych,
na wsi działalności wriOga klaso- wydzielonych w wyniku reformy
wego, Nie potrafiliśmy również rolnej z obszarniczego majątku,
nastąpił przełQm.
.
Do akcji wyborczej przygotowa- skorzystać z pomocy koleg6w z gospodarstwaich.
ZMP-owcy związani mocno
no się należycie i na z·ebranie Ośrodka Szkolenia Spółdzielczego.
przybyli wszyscy ZMP-owcy, bo- Nie prowadziliśmy szkolenia ideo- klasowymi więzami z większością
wiem pojmowali doskonale, że w logicznego, a działalność samego swej wsi, rozumiejący udział organiz-acji ZMP-owskiej we wszelkieich kole nie jest najlepiej, że wiele zarządu była bezplanowa.
Brak łączności z miejscową or- go rodzaju iplTzetnianach. zachodzą
tam trzeba zmienić i że właśnie
zebranie wyborcze winno tego do- ganizacją PZPR, jako jedna z cych na wsi, z pewnością poprokO'1ać. I rzeczywiście tak się stało. głównych przyczyn braków w pra wadzą koło do nowych zadań i
Gruntowne rozpatrzenie dotyca- cy również była przedmiotem dys prac. które nakreśliło wyborcze
I zebranie a które wypływają z poczasowej pracy koła, przeprowa- kusji zebrania wyborczego.
dzona gru·ntownie krytyka i samoZebrani wyciągnęli właściwe czucia ohowiązku organizacyjnego
krytyka wykazały wieje błędów, wn;osb z dyskusji. Należy zmienić i organiz')cyjnej oclpowiedzialnoś
zarząd koła, wprowadzić do niego ci.
braków i niedociągnięć.
G.
Koło nasze nie pracowało ludzi nowych, energicznych i ro.........
~~DUS
. .g.gmłi=w~amri=.~m.=#~a&~.-=aaDM~.W
.
. . . .~łMBa=-. .~i~§zm=mBgi.n~~
. .~J.ii~~~ae~Ba. . . .~. .oa. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dobrze dyskusji.
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chód Swiatowego Tygodnia MłodzJe odczytowa, obejmującą wszystkie
ma dla nas Izczególne znaczenie. koła ZMP, a mająca na celu zapozW tym roku cała młodzież polska nanie młodzieży łódzkiej z hasłami
obchodzić będzie Swiatowy Tydzień Swiatowego Tygodnia, z poło~eniem
Młodzieży w pierwszym roku Planu młodzieży w krajach kapitalistycz6 - lemiego -- planu prZ$'szłośei nych, z zadaniami w walce o pokój.
młodego pokolenia.. Dlatego też Ty- Niezależnie od tego w 30 zakładach
dzień ten będżie dla nas okresem pracy· i szkołach odbywać się będą
podniesienia wydajności pracy, mo uroczyste otwarte zebrania poświę
bill zacj i naj szerszych mas młodzie cone temu zagadnieniu. Dzielnice
ży do zadań produkcyjnych, stanie ZMP-owskie, łącznie z ZHP i "SP"
sią okresem walki o podniesienie. w ciągu tygOdnia zorganizują wietreści i WYników nauczania, walki czomice świetlicowe_ 26 marca w sa
o ~ - letni Plan i wzmocnienie li Stowarzyszenia "Ogniska" odbędzie
SWlatowego Obozu Pokoju.
się centralna akademia na które i
Młodzież łódzka, zorganizowana zostaną rozdane nagrody młodzie:
w ZMP, podnosiĆ będzie gotowość żowym przodownikom pracy za ich
bojową swych szeregów i łącznie z udział we współzawodnictwie. Mło
młodzieżą niezorganizowaną
wzmo dzież łódzka masowo wysyła poczcni szeregi w walce przeciw wro- tówki i listy do Komsomolu I mło
gom pokoju i ludowej Ojczyzny. dziezy radzieckiej, krajów demokra
Światowy Tydzień Młodzieży uczci- cji ludowej
oraz demokratycznej
my najlepiej wówczas, gdy wzma- młodzieży krajów kapitalistycznYCh.
cniać będziemy jedność całego na- W okresie Tygodnia młodzież łódz
szego młodego pokolenia pod prze- ka pełnić będzJe Warty Pokoju przy
wodem Związku Młodzieży Polskiej warsztatach pracy i w szkołach.
- gdy wytężoną pracą i nauką
Podejmowane przez młodzież zowniesiemy swój wkład do budowy bowiązania społeczne i produkcyjfundamentów socjalizmu w Polsce_ ne, - ś'f"iad1::zą o niezłomnej woll
Musimy stale zacieśniać naszą walki o pokój.
braterską
współpracę z demokraGłos młodzieży łódzkiej, jej wzra
tyczną młodzieżą wszystkich naro- stające z dnia na dzień osiągnięcia
dó:",~ a zwł;;-szcza z przodującą m!o produkcyjne i wyniki nauki dołącza
dZlezą radZIecką. Wykażemy, że w ją się do milionów głosów demokra
walce o pokój i szczęśliwsze życie tycznej młodzieży świata, która zje
młodzież demokratyczna świata ma dnoczona w walce przeciw podżega
wiernego sojusznika w młodzieży czom wojennym bronić będzie ze
.
wzrastającą energią
wielkiej spraPolski Ludowej.
Już od 16 bm.
rozpoczęła się w wy pokoju 1 szczęścia naroclów.
łódzkiej
organizacji szeroka akcja
F. Wolczyk
ży

Obrona przed wyzyskiwaczem
"Trójki" ZMP-owskie \'Vinny

ożywić działalność

Kilka dni temu do Zarządu Po- ka .. Kol. Hiszpańskiemu spadł.:>
wiatowego ZMP w Kutnie zgło- bielmo z oczu - przyszedł do orsił się nieśmiały, wylękniony chło ganizacji, a ZMP stanie w obr::>pak, który zwrócił się z prośbą o nie swego kolegi.
pomoc i interwencję.
Niewątpliwie Zarząd Powiato_ Chciałem zostać krawcem _ wy ZMP w Kutnie oraz "trójki'
t'
Wł d ł
kontrolne pomogą kol. Hiszpa11mowI na ws ęple
a ys aw
Hiszpański - aby urzeczywistnić ski emu i zmuszą jego b. patrona
te:l zamiar wstąpiłem do terminu do wypłacenia pracownikowi nado Wllcława Kwiatkowskiego w leżnego odszkodowania - ale CZy
Grabowie. Nie łatwa i nie lekka na tym możemy poprzestać? Czy
była to praca. Majst r kazał so- z przytoczonego wypadku organib'
k
ł'ć 20000 ł
zacJ-a kutnowska oraz cała orgale za nau ę wp aCI
.
z .,
a w cl'agu
18
m"es'
.
ł
nizacJ'a
na terenie Łodzi i wOJ'e.
l
lęCy me wyp acal mi żadnego wynagrodzenia.
wództwa nie powinna wyciągnąć
Nadszedł wreszde dzień, w któ- odpowiednich wniosków?
rym "szlachetny patron" zwinął
Zbyt słabo działają jeszcze nasze "trójki kontroln'}", za luźno
przedsiębiorstwo. A co z Hiszpań- jesteśmy powiązani z ogromną
skim? - Poprostu wyrzucił chłop rzeszą m ł o d zlezy
. .
. ś"1111CZE!],
.
.
rzemle
ca pewnego dnia na ulicę - nie
dając mu jakiegokolwiek odszko- bezlitośnie 'vyzyskiwanej przez
dowania.
pryncypałów.
Ta sytuacja musi ulec 7.miar..ic
Tym razem omylił się ob. - tegf) nas uczy smutna historia
Kwiatkowski. Przebrała się miar- kol. Hiszparskicgo_
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niezGw;slo§ć narodową lN§zqst.ich "/Idów li lepszą urzq§zlość!
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Kronika m. Radomska LEPSZE
aa,\

:!!!

, WAZNIEJSZE TELEFONY
10 ' - Straż Pożarna
11 ~2 -

Urząd Beq>. Publiczn.
"Głos Radomszczańsld"

12 -

P. P. K... Ruch".
pc,mat. Komenda M.O.
Komitet Powiat. PZPR
Miejski Komisariat MO.
Starostwo Powiatowe

13
35
51
91

-

KIN A:
jest film pt. "l\<IilJ:ząca barykada" produkcji czeskiej.
Początek seansów od godz. 18 i 20.
Wyświetlany

W niedzielę

9.30, 11.30. 16. 18 i 20.

~dres

Redakcji i Administraeji
..Głosu Radomszczańskiego"
Radomsko, ul. Reymonta Nr 39

* * *

~dministracja -

tel. Nr 12,
tzynna codziennie od godz. 9 do 16.

Po li karp
zKowalowca

ma głos ... ~
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Przed kilIm dniami w Fabryce
Mebli Giętych Nr. l odbyło się
zebranie przedstawicieli poszcze
gólnych odd'ziałów produkcyjnych z ud,ziałem ma jstrów oraz
delegatów kontroli technicznej.
Na zebraniu radzono nad poJepszcniE:;m prndukcji zakładu.
Ostatnio bowiem załoga spostrzegła, że pewna część produk
cji nie odpOWiada wymaganym
warunkom. Chodzi mianowicie
o to, że niektóre wyprodukowane meble, które w pierwszej
chwlli po wypr<odukowaniu kwalifikowano d'o pierwszego gatun
ku, z biegiem czasu wysychajqc
traciły na wyglądzie. Powodem
tego był brak dokładnie wysuszo
nego surowca. W pierwszych la
tach po wojnie, kiedy produk~.ia
zakładów była stosunkowo mniej
sza, braku odpowie::l:niego surow
ca nie odczuwano. W miarę jednak wzrostu produkc ii do wyrobu m~bli zaczęto uiywać materiału nie dość wysuszonego, z któ
rego produkowane meble, aczkolwiek w pierwszym okresie po
wykonaniu odpowiadały wszystwymaganym warunkom,
kim
jednakże z biegiem czasu traciły

Jutro

łoi

9"Jedqnce--

na estetyce. Z tego też powodu
zakłady miały reklamacje.
Obecnie przed załogą stanęło
zadanie. aby nie zmniejszając
ilości produkcji jakość utrzymać
na należytym poziomie. Zebrani
stwierdzili, że aby podnieść jakość produkowanych mebli nale
ży przede wszystkim stworzyć
dostateczny zapas od.:powicdnio
wysuszonego surowca. Jednak z
powodu rabunkowej gospodarki
okupanta" który wywiózł wszyst
kie zapasy suchego surowca
drzewnego, nie można zapotrze
bować odpowiedniej do wzrostu
produkcji ilości suszonego surowca. Pozostało więc jedyne
wyjście na miejscu przyspie
szyć proces suszenia. W toku
obrad uzgodniono, że na ilepszym
wyjściem będzie urząd1zenie spe
cjalneJ suszarni, tak zwanej "sezonowni". "Sezonownia" ta zo
stanie w na jbliższym czasie uru
chomiona i d'o produkcii nie bę
dzie się już używało dr-zewa nie
doc:tatecznie wysuszonego. Dzię
ki d'odatkowemu procesowi, jakie
mu drzewo zostanie poddane na
pro jektowanym oddziale, wilgoć
z drzewa zostanie całkowicie u-

rozpoczną się

wybory

Zarządów Związku Samopomocy
Chłopskie;
Z dniem 18 bm. w powiecie ra mocy Chłopskiej wciągnąć więk
domszczańskim rozpoczną się wy szy procent gospodyń wiejskich i
bory do Gminnych Zarządów młodzieży ZMP-owskiej. W doZwiązku Samopomocy Chłopskiej. tychczasowych zarządach bowiem
Wybory trwać będą do 2 kwiet zarówno kobiety, jak i młodzież
nia br. włącznie. W sobotę i nie- stanowiły znikon;.y procent ogóldzielę odbędą się wybory w gmi nej liczby członków zarządu.
nach Radziechowice, Kłomnice,
Masłowice, Przerąb i Radomsko.
Przy wyborze nowych zarzą
dów należy zwrócić uwagę, aby
nie dostali się do nich bogacze
wiejscy i ich zausznicy. W skła
dzie bowiem dotychczasowych za
rządów, aczkolwiek przeważającą Mieszcząca się przy ul. Reymonta
ilość stanowili mało i ~rednioroi- Nr 40 Biblioteka Miejska cieszy
ni chlopi. to jednak wpływy ku.. się dużym powodzeniem mieszkań
łackie istniały. Szczególnie uwy- ców naszego. .miasta. Obecnie kodatnialo się to w gminach Prze- rzysta z niej przeszło 750 czytelni
rąb. Dobryszyce, Maslowicc, Zie ków, która to ilość - ' 0 tle welon a Dąbrowa i Dmenin. W bie- źmiemy pod uwagę fakt. że przy
żących wyborach na gminy te na każdym zakładzie pracy i instyleży zwrócić więc szczezólną u- tucji istnieje także biblioteka wagę. Należy również do Zarzq- jest dóJić znaczna. Biblioteka podów Gminnych Zwi.ązku Samopo siada o~oło 4 tysięcy tomów. Są

do Gminnych

Ponieważ ostatnio córka moja J(und.:ia wyszła zamąż za Hipolita Będzika, zamieszkolego
p1':~y rodzicach i nie posiadającego wla,'1nego mieszkania, mlo(le małżeństujo z konieczności
musiało zamieszkać u mnie'lO
moim sk1'omnym mieszka.nku ...
Już pu piencszych dniach okaza
lo się, że dłuższe 'wspólne zamieszkanie dwóch rodzin będzie
bardzo t1'udne. Dla.tego też leps:a. moja polo um, Agata. }Jolecila mi ]Joc.:!mić gta.mnia w Refe1·a.cie KII'atel'lmko/l'ym jJtzy Z(t1'zadzie Miejskim. cel I J, uzyskaniCi większego mieszkania. ewen
tllalnie jednego p.okoju dla 1nlode'; pal·y.
lV Referaćie K1vate1'Ul1ko1t']Im ozna,,1miono mi, że o ile
zuaiclf. 'Wolne Jnieszkanie, nie za
mieszkała, to pr:ydział otr::ymalll. Byl.o to nielatll'e zadai/ie,
,icdnak Z pomocą Rady Zakladowei oraz koleg6w dou:ied:iaIrIN .:·i'1. ::::e pl':-;y ul. LifiUl/10/I'skiego Nr 35 znajduje si~ 1l ięk
sze 'mieszkanie. które .iuż dwa
latn stoi P)·ÓŻlz.e. Właściciel bou chłopów we wsi -Zdrowa
'wiem jego 'wyprowadził się, a
lokal oddał do dyspozycji krewW ostatnich dniach ekipa łącz kie widoki powodzenia. Wieś bll~
1Lych, którzy mieszkają na wsi, ności miasta ze wsią z Fabryki wiem jest stara, dobrze zagospo(t
do RadontSka przy,ieżażają Mebli Giętych Nr 1 odwiedziła darowana, posiada dość aktywną
tylko na targ. Mieszkanie to sIu, chłopów We wsi Zdrowa, gminy organizację partyjną PZPR. Jal(
Źli zatem - iak się dowied'!ia- Kłomnice. Zaznaczyć należy, :te nam opowiada Roman Błuszczyk,
lem rodz·ini.e bogaczy wiej- łączność ta utrzymywana jes~ już uczestnik ekipy, większość chło·
pów we wsi Zdrowa rozumie wyż
kich jako r/wgazyn i hot'el. l.Va. od dłuższego czasu. Chlopo.w
mieszkanie ::lożlIle>n ·wnioRf'k. robotników łączą szczere WI(;.Zy szość gospodarki zespołowej nad
j ednak do dnia dzisiejsze[lo R,e- przyjaźni i wzajemnego zrozumi'" gospodarką indywidualną. Wiedzą oni bowiem dobrze, że wspól
terat Kwaterunkowy, za.slanw- nia.
siłami prędzej
zbudują
jąc sif3 nie ~uiado?no jakimi pr.zo
W czasie ostatniej wizyty chło nymi
pisami mieszkania, pl'zydzielió pi skarżyli się, że placówki Gmin lepszą przyszłość.
1ni nie chce, tłumacząc się, że nych
Spółdzielni Samop~mocy
Nie brak jest we wsi Zdrowa
nie ?na dostatecznych podstaw Chłopskiej na ich terenie me wy bogaczy wiejskich, którzy starają
pTawnych.
wiązują się należycie ze swych się poprzez szerzenie plotki, opo-

sunięta. Pozwoli to na produkowanie mebli w na jwyższym gatunk'll i na wykluczenie możli
wości wypaczania się drzewa,
czy też. jak to się ostatnio zdarzało, tworzenia się tak zwanych
odprysków. W toku dalszych
obrad zebrani omówili warunki
jakim projektowana .. sezonownia n musi odpOWiadać.
Dla polepszenia ogólnejlakoś·
ci produkcji postanowiono również urządzić dodatkOWą suszarnię dla tarcicy. Zarówno kie\ow
nictwo te-chniczne jak i przedsta
\Vicie!~ pDszczególnych działów
produkcji sp·od'Ziewa iq się, że
zastosowanie dodatkowej susz ar
ni poważnie przyczyni się do pod
wyż~zenia jakości produkcji.

~Iao ~ootn~la[ii

Jak nas informuje Referat
Rolny przy Starostwie Powiato
wym. powiat I;ad'omszczański
plan kontraldacjt roślin przemy
słowych na rok bieżqcy wykona! już w 70 procentach. O ile
weźmiemy pod uwagę, że akcja
kontraktacji wzpoczęta została
dopiero z d'niem' 9 lutego, to
stwierdzić należy, że Już wiele
zrobiono na tym odcinku. Spośród roślin przemysłowych w po
wiecie naszym kontraktu je się
len, buraki cukrowe, jęczmień
browarny. groch, fasolę, cykorię
i mak.
.
Dotychczas w akcji kontrakta
cji roślin przemysłowych najle-

to

dzieła

beletrystyczne oraz dzie
klasyków marksizmu-leninizmu.
~arząd Biblioteki skarży się na
brak regałów na skutek czego
książki umieszczane są na stołach, co jest niewygodne dla personelu obsługującego bibliotekę
i co powoduje niszczenie książek.
ła

Spodziewać się należy, że Zarząd

Miejski zainteresuje się tą sprawą i brak ten w najbliższym cza
sie usunie.
Drugą bolączką biblioteki jest
to, że wielu czytelników nie uważa za stosowne zwracać wypoży
czone książki we właściwym terminie. Są takie wypadki, że niektórzy czytelnicy trzymają książ
ki nawet przez okres trzyletni.
Nie wydaje nam się, aby w tym
czasie tak pilni~ ją studiowali,
tym bardziej. że w większości
przypadków są to książki beletrystyczne. O ile nawet ktoś zgubił książkę, powinien zwrócić się
w tej sprawie do biblioteki i na'
leżność
za zgubę uregulować.
Ignorowanie tych spraw przez
czytelników pociągnąć za sobą
może konsekwencje
karne. Z~
rząd bowiem Biblioteki Miejskiej
wiadanie różnych bzdur w czar- wobec czytelników. którzy oj!
nych barwach malować życie \V dłuższego czasu nie zwracaią wy
spółdzielniach
produkcyjnych. pożyczonych książek. zamierza
Propaganda ta znajduje jednak wystąpić na drogę sądową.
coraz mniejszy posłuch wśród

Giętych

Jeden

li

są

potrzebne

nas:oych c;;ytelnihów, ob. Ka:.imierz K .• przysłał nam list treści

00-

stepującej:

Większość niniejszych
lIJiieściu nie opatrzone są

ulic lIas~ego miasta. a nawet nielceórc ulice tv śród
t(!bliczfwmi ::s alctualn)7ni nazwami ulicy. Jest to
pr:zyczynq częstych nieporozl/Illień i leiel!! ludzi nllmża to n« niepotrzebną stratę
CZQ&u.
Wprawdzie olcoło półtora /'o1.u temu Zarząd Miejski tV Raclomsk!L tablice takie umidcił. jednak zOltaly one. nietviadomo dlaczego i przez lwgo
zniszczone. To samo tyczy równiej numerów !lomów. O ile zadalibyśmy sobie trud i prze.spacerowali się ulicami naszego miasta. pilnie bacząc TUI nwncry
domów, to zauwajylibyśntY. je w bard:;o wielu domach jest ich braf~.
Nalejało by, aby Zarząd Miejski zainteresolt'al się tym stanem, tablic.ld z
na:ru:ami lilie umieścił na wszystkich rogach, a właścicieli nieruchomości ::;/IlU·
sil do zaopatrzenia domów UJ aktualne 1/umery.
Czytelnik nasz poruszył SlIlSZTI/} Spratvę. OczeTt·ttjemy wyjaśnie,i ze stro/ty.
Zarządu Miejskiego.

romo ~nemnłDwJ[~ na ro~ ~ieią[J

powiat radoms~cza'ński wykonał już w 70 pro entach

Brak regałów i niedbali czytelnicy
- to dwie troski Biblioteki Mieiskiej

Robotnicy Fabryki Mebli

Tabliczki

Nr 1

piej spisały się gminy Omenin,
Radziechowice, Brudzice i 00bryszyce, gdzie plan kontraldącji
wykonany został prawi·e w 100
procenta1ch.
Natomiast slabo
przebiega kontraktac ja w gmi·
nie tytno, gdzie dotychczas plan
kontraktacH wykonany został za
lej.wie w 35 procentach. Nie \Vie
le lepiej wywiązały się ró\vnież
gminy Kłomnice, Maluszyn i
Masłowice. Za\vinili tu instruk·
t·orzy, którzy niewłaściwie do
spraw tych pod'eszli, nie uświa

kontraktuji:ł. Prawie we wszystkich gminach G'obrze przebiega
kontraktacja lnu, buraków i ziem
niaków, słabsze natomiast zainte
resowanie wykaz!1ią, chłopi jęcz
mieniem, rzepakiem czy grochem. Naturalnie, że wchodzą
tu w grę ·warunki glebowe. jednak przy odpowiedniej upraWie
i właściwym sto!:owaniu nawo~
zów i te rośliny dobrze udaj,!
się na glebach powiatu radom-

ców gmin. A przecież w gminie
Kłornnice, Maluszyn, czy Maslowice istnieją lepsze warunki gole
bowe pod uprawę roślin przemy
słowych niż w Dmeninie czy w
Rad7iechowicach.
Ostatnio jednak w Zytnie i w
Kłomnicach, gdzie akcja kontrak
tacji słabo przebiegała, zaznaczyć się dało znaczne ożywienie
i chłopi prz,i'stqpili do zawiera·
nia kontraktów. Referat Rolny
przy Starostwie Powiatowym w
Radomsku spodziewa' się. że plan
kontraktaCji na rok bjeż:jcy wypełniony będzie juz w najhl.iż
szych dnirrch. O ile wszystkie
gminy d{)pisz~, to zostałby nawet
wysoko przekroczony.
Nie wszystkie rośliny przemysłowe chłopi jednakowo chętnie

Płatnicy

damiająC

należycie

mieszkań

szczańskiego.

Funduszu
Gospodarki Mieszkaniowej-

zalegajq

l płaceniem należności

Wpłaty na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej w bieżącym ro
ku nie są na czas regulowane w
naszym mieście. O ile od września 1948 roku
na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej wpłynę.
ło 14 milionów złotych, to na rok
bieżący
wpłynęło z tego tytułu
laledwie 2 tuiliony zfotyc!,. . Pomimo dwukrotnych ogłoszeń w
tej sprawie płatnicy nie śpieszą
się
z regulowaniem należności.
Zarząd Miejski w Radomsku zawiadamia. że w stosunku do opl)r
nych wyciągane będą sankcje
karne.

Szkolenie kierowników
grup hodoIDCÓlU i plantatorów

kierownikÓw grup hodowców i·
plantatorów.
Zadaniem absolwentów kursu
będzie udzielanie pomocy Gminnym Spółdzielniom w prowadzeniu akcji kontraktacji oraz czuwanie nad należytym przebiegiem akcji siewnej i pomocy są
siedzkiej.
Jak zawsze, tak i obecnie wróg
klasowy na wsi starał się wcisnąć
do organizowanej akcji szkoleniowej. W pierwszej fazie typowania kandydatów na powyższe kur
sy, na skutek braku czujności ~e
Identyczną hist01'ię przeżywa zadań. Często odczuwa się brak
strony Zarządów Gminnych Spół
mó.i zna.iorny Alojzy ~ulibaqka właściwego asortY11':en~u towaru.
dzielni w gminie Brzeźnicy i Dme
z uUcy Reymonta, ktory 1'ow-1 Robotnicy . przyrzeklI, ze w spraninie. wytypowano szereg boga~
nież złożył wniosek o przydział wie tej interweniować będą w
czy wiejSKich i ich zauszników, o
1nieszkania, zna.idu,iącego się na PZGS w Radomsku.
których wiadomo, że jako kierow .
1'ogU ~tl. 1Je1'o1nskiego i żyrrvie't'- Uczestnik ekipy tow. Wacław średnio i małorolnych chłopów, ••••• 5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, nicy grup hodowców i plantatoskiego, a które ,iuż od 1·oku stoI Kużniak opowiada nam. że wieś którzy widzą, że między bogarów nie prowadziliby pracy po
p1·óżne. lflaściciel mies.zka. 2)0z.a Zdrowa wytypowana . została !,-a czem a biednym chłopem istnieje
CENNIK OGł..OSZE8
właściwej linii. Błąd ten jednak
przepaść
i
zupełna
rozbieźność
in
Rado:rn.sk'fem, a. do. 'rmeszkal~w spółdzielnię produkCYJną. Społ
w porę spostrzeżono, wyznaczoW
DZIENNIKU
"GŁOS
RADOMSZCZAlQ'SKI"
p1'zY,7ezdza czasa?n't, u1'ządzaJ.ąc dzielnia produkcyjna ma tu wsz~l teres ów.
nych na kurs bogaczy wiejskich
w nim nocne zabawy. Alo.?zy
Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przy' skreślono z listy, a na ich miejKulibabka również nie może
jęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za teks- sce wytypowano chłopów mało i
otrzymać p1'zydzialu, pom;eważ
średniorolnych.
tem
- 6 łamów po 45 mm.
Referat Kwaterunkowy nie moW
pierwszej
kolejności
przystą
Roboty
drogowe,
proważe znaleźć "podstaw
prawWIelkość ogłoszeń
Za tekstem
NekrologI
Drobne
nych"_
dzone były przez Zarząd Miejski pi się do budowy nawierzchni uod
1
do
100
mm
70
zł
70
zł
30 zł
lic i układania chodników
na
Mnie się 'wydaje, że Referat w Radomsku przez cały okres zi tych
od 101 do 200 mm
110 zł
110 zł
- zł
które dotychczas
Kwaterunkowy w naszym 1nieś mowy. Czas ten wykorzystano na miały ulicach,.
polnych dróg.
od 201 do 300 mm
160 zł
160 zł
- zł
cie zbytnio "cac/w/'się ze speku- przygotowanie materiału do bu- Obecniecharakter
szkolą się związkowei
roboty prowadzone są na
lantami rnieszkaniowymi, a tak dowy jezdni i chodników. W opowyżej
300
mm
200
zł
200
zł
zł
ul. Piramowicza, Jachowicza, na
Dnia 13 marca br. w Rawie
że jakoś za ba1'dzo zaskt.nia się
Ogłeszenia tabelaryczne, bY,anse i kombinowane o 100 proc. lVIazowieckiej został za!wńczony
p1'zepisami prawnymi. Może by statnich dniach, w związku z po- Starej Drodze i Sanickiej. Ułoźo
na zostanie na nich nawierzch- drożej.
II turnus szkolenie. związkowe
odpowiedział dlaczego tak się lepszeniem się warunk6w atmogo, prowadzonego przez PRZZ
sferycznych, przystąpiono do wła nia z kamieni ciosanych oraz kra
(lzieje.
Ogłoszenia 'W n-racn medzielnycll i świątecznych o 50 proc. w Rawie Mazowieckiej.
wężniki.
O ile produkcja BetoWasz Polikarrp I ściwej pracy.
niarni Miejskiej wzrośnie, to jesz drożej.
Szkolenie to miało charakter
cze w bieżącym roku na ulicach
Ogłoszenia w numerach specjalnych i okolicznościowych międzybranżowy i zawierało. 34
tych ułożone zostaną cl}odniki.
godziny wykładów.
o 100 proc. drożej.
Szkolenie ukończyło 30 słucha
W najbliższych dniach podjęte
Od cen powyższy<!h żadnych rabatów nie udziela się. Ogło czy. Równocześnie Przewodniw Strzałkowie. w dawniejszym ku od lat 18 do 30, rekrutujących zostaną prace przy rozbudowie szenia
drukuje si~ w miarę wolnego miejsca i za terminowy czący PRZZ zapowiedział dalsze
Żeńskim Liceum Rolniczym uru- się z warstw
średnio I małorol- parku miejskiego. Na razie przyszkolenie związkowców.
chomiony został kurs dla prakty- nych chłopów.
stąpiono do zrywania brukowca druk ogłoszeń n~e ponosi się żadnej odpowiedzialności.
Na III turnus zgłosiło się już
ków-specjalistów, których zadaKurs trwa już od 15 stycznia na byłym targowisku, które zo.
przeszło 30 słuchaczy.
niem będzie prowadzenie właści
br .• a jego zakończenie nastąpi stanie włączone do parku.
wej up'rawy ziemi. Absolwenci w
Szkolenie ma za zadanie wydniu 15 grudnia. W projekcie
kursu przydzieleni zostaną do po jest uruchomienie jeszcze jedn~chować
"ktyw
związkowy,
Ukończenie .przebudowy parku
szczególnych PGR. czy też spół
wzmóc p~ cl do samokształcenia,
go
kursu
praktyków-specjalistów
poważnie
przyczyni
się
do
poddzielni produkcyjnych. Dotychpodnieść poziom ideologiczny: i
czas na kursie w Strzałkowle w naszym powiecie, a mianowi.cie meslenia estrtycznego wyglądu
Dolityczny zwiazkowców~
szkoli sie okola 35 uczniów w wie kursu chowu bydła w Żytnie. I naszego miasta.

Roboty drogowe w

Zarząd Powiatowy Związku Sa
mopomocy Chłopskiej w Radomsku zorganizował w połowie lu·
tego br. kursy dla kierowników
grup hodowców i plantatorów w
gromadach. Szkolenie prowad7.i
się W gminie Żytno, Kodrąb, Pa
jęczno i Radomsko.
I{ursy obejmują 8 godzin wykładowych.
Na razie odbyło się
14 turnusów. na których przeszko
lony ch zostało około 480 osób re
krutuj ących się z chłopów malo
i średniorolnych. wytypowanych
przez Gminne Spółdzielnie Sam:>
pomocy Chłopskiej. Szkolenie za
kończy się z dniem
20 marca.
Projektuje się, że do tego czasu
przeszkolonych zostanie około 650

~oku

WRawie Mazowieckiej

Szkolenie p aktyków-specialislów

.....................................................................................................
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.aczego hokeiści

.

do Londynu?

świata

nie wyjechali na mistrzostwa

Tenisiści
w-yjeźdżają

polscy

do M.oskwy!

WAMZAWA. -

Na z3.prO$!.&li.
Komitetu do
Spraw Kultury hycznej i Sportu
przy Radllie Ministrów ZSRR wyjci:dża
w najblioższych dni.adl do
Wszechzw:iązkowego

Miał& w nich uczest- Moskwy ekipa tenisistów polsk.ich.
reprezentacyjna ekipa W skład dru:i:yny wchodzą: J. Ję
Stanów Zjednoczonych, Podróż jej drzejowska, Kubalenka, W . Sko1iecCo pisała prasa łódzka
marca
r.
odbyw~ła się pomyśJ.nie, aż do Nie- ki. H. SkO<ll.eck1i, Hebda. ChytrQwski,
ZGON PRIMO DE RIVERY
TRAGEDIE BEZROBOTNYCH
W związku z tym Czech&słowackll Agencjll PrMowa - cm o~u- miec Zacbodnttch. Tu jednak dl'Użyna Piątek, RadlLio, Kud1ińskl . Ue!'! ('1otrzymała polecenie przerwania po- raz i.nż. Olszowski, . jako kieroV\'l'dk
W dniu ,,"Czorajszym z'marł na C\t- :32-ietnia bezrobotna Leokadia Roblikowała komunikat, wyjaśniający dlaczego hokeiści czechosłowaccy
dróży i zawodni1:Y amerykańscy, za· ekipy.
Krzycę byty dyktator Hisl!:panii
~iaJc _ popełniła IItImobójstwo, wynie wy jeeha li do LondYJ1n. Oto jeglO treść:
Pobyt tenisistów pols.kich w ZW'ąf.
miast udżiału w mistrzostwach świa
gen.' I'r.+mo ~e Rivera.
pijajljc ~nacznl} OOZł karbolu.
Jak już podawaliśmy, reprC'Zenta·
SZYDŁO WYSZł,O Z WORKA'
ta, wystą.pili I l'Leregiem spotkań w ku RadziookJm będzie tn.\:rał m~e
J!'ABRYKA PRZEGRANA
W mie-!f~ka;nil1 wła'Slllym przy ulic cja h&kejowa Czechosłowacji nie moKomunikat ten jasno formułuje ko- miastach llliemiecki~h.
siąc. Zawod.!lIicy polscy przeprowaW RULETK~
N0we Sad! 21. targnął !l~ę na tycie gła wyjechać w sobotę, j~k planowa- mu 7.ależy na tym, by mistrzostwa
dzą !lZereg trenJngów
z ClZołowym1
Ject>n z największych fabrykantów 52-1.ltttl Miko!~J RakowskI - bezr.~: no, ponieważ d\vaj sprawozdawcy ra· udbyły się bez ezołowej drużyny hotenisistami ra<Lziedcim1 na krytych
JESZCZE JEm~N DOWóD
y
""iGJ~nski'ch - niejaki Fryd~~ Pol- .b'tn . od d!l12.,~zego czasu. RakowskI diom, którzy zawsze towarzyszą dru keJIlVlej świata. Argumenty w nim
.
Równocześnie staje się jasnym, dla korbaeh w Moskw.ie.
.I.'\k, przegrał w ruletkę własne za,kła roz.t:;luł. sobIe ?TZuch notem.
. . żynom czechosłowacłdm, nie otrzy- zawarte są jednocześnie przykładem, czego w bokserskiej reprezentacji
,
J~T ~przeniysłowe. Po wytrzeźwieniu
W mles~kR>~1U przy u!. Bednarskiej mali wiz wjazdowych do W. Brytanii. wyka~ującym jak kłamliwe Sił twierEuropy na dorocz.ny mecz s Ameryką
J
- I>olla]t zastrzelił się . . śmlllrć' jego.' .10 powte~lł .~lł bez.robotny Alfons K.
Już 'f piątek Ministerstwo Spraw dzenia
państw
kapitalistycznych w
Chicago miejsce mistrzów Europy,
l\'ywołala sen$.'icję w :Monte C~do.
.("Republlka).
Zagramcznych Czechosłowacji zwró- o rzekomej apolityc:mości SpOl'tu w
p()ehodzących z· krajów demokracji
dla naszych tenisist6w . ;
ARESZTOWANIE STUDENTóWPIERWSZY POLSKI . FILM'
ciło uwagę Ambasady Bl'ytyjskiaj w tych krajach. Zastanawia to, te dzła ludowej,
zajęli
Ifłabs:t SlliW~dnicy
KOl\IUXISTóW W KRAKOWIE
D~WIJ.:1KOWY
Pradze, że drużyna czechosłowacka ła.lność "odseparowan.ego od polity- państw zaehodnich. Podobnyeb przy.
WARSZAWA. P~lsk1 Związek T..
W Krakowje dokonano aresztowań
W Warszawie trwają końcowe pra nie będzie uczestniczyła w mistrzo- ki" sportu dziwnie zbiega się I linią I{ła"ów mo:tna by pnytoc,y~ wdele.
nisowy zungatował na trener",' teni.
'
d
'
k
.
.
l
stwach
świata
w
Londynie,
jeśli
obaj
POII'tyczną
pan"stw
zachodnich.
,,-sro młodzieży komunistycznej, stu- ee 'OI'Zy na -ręcamu plerwszego po d
d'"
Tl>k wyglą.da W praktyce idea zbra
diujJlt~j na Uniwersytceie Jalrielloń- skieb,o dźwiękowca, . którym będzie sPJa.wo7 awcy ra IOWI Ule otrzymają
W~rto tu przypomnieć choćby mi- tania tportowców W8zytri;kich krajów sl.łów polskich Szweda Karl Schr08'.kl· -.' .
.
..
.... ·olaln~ó< p~.·nl· Dnlskl·eJ·".
WlZ brytyjsk~C'h. Mimo to wizy w soŚ '
••
t ł
,. .d
·u
~"...
~
b(}t~ nie zostały wydane. Nie razy- strzostwa Wlata w tems1e s o owym. świata w in.terpretacli n4(iów paf1stw dera. NOY"f treDer rozpcCZ1łJ. pra~
z cln1dl 20 kwtetafL
KAT MACIEJEWSKI
KLĘSKA JAGUCY. W SZKOŁACH gnują.c jeszcze); możliwości wyjazdu, które odbYtY się na · początku biei.r. kapitali'!JtyCZlllYch.
NrnnAQZARĘKAMaU.
W~~ ~~~ ~ew~a w~MC'Z~~~w~hl~W w~ ------------------------------------------~
"Ii.epubl~ka" donosi" że słynny ka~ łódzkiego stwierdzono wiellcie nasi- gotowiu, Również następnego dnia
ł
Ma.ciI!Jo,nki d~p-uścił sz~rei:' weksld lenie epidemii jaglicy. Pisma wrz.y- sp-rawozdawcy radiowi nie tylko nie
do protestu, n~rażając się na postę.- wają władze do !Zajęda si~ tą s<pra- otrzymali wiz, lecz zostali potraktopowanie ·egzeJ...-ucyjne, Między innyrpi wą, KruratortiJum bowiem nie po·si·a - wani VI taki S'posób, który nie świad
:M. 3ci~;Ę\\~ki. zakypił całą p'!!rtię bia- da odpowiednioh funduszów na 1e- czył bynajmniej o chęci zadooćuczy
łr~l:t r'ikaWlcz~J{ u weksle, na czenie tysięcy dlZied" k:rt:órym zagra- n ienia przez władze bryty~lde natukt'Óre nHl miał p",te.m pokrycia.
ta &1~a.
rrilnemu żądaniu Czecht>słowaeji. Mi--------------~ mo, iż w ootatn<iej chwili, gdy wyjazd
dG Londynu był jeszcze możliwy, proc
śbę w tej sprawie w-znowiono; otrzy·
mano zmów negatywną odpowiedź.

~k
g

17

1930

wiadomo, h&kejowo mistrzostwa świata w Londynie I'ozgry·
J
wane są bez udziału reprezentacji Czechosłowneji, któr& zd~
~:ł~e:~!:!z:;:~rZ:a~:::Jó;. ubiegłym roku i była uważana . za fawory·

w Budape;;:z;cle.
nic~yć równieź

Trener szwez
d k·I , -'

I

Rek o r d z i

p A.x:STWOWY TE-ATlt
hu. STEFANA JARACZA

~~ll
PI~TEK 17 l\L\liCA 1950

12.04 Dziennik polud1Jfi owy. 12.25
Przerwa. 13.20 (I.,) Chwila muzyki.
(ul. Jaracl'la 27)
D7,iś o god\!:. 19.15 sztuka L. Kl'U~ 13.25 Program dnia. 13.30 (I.,) Konkowskiego pt. "Odwety" w drugiej cert południowy w wyl\O"lIaniu orkie'9t'ersjL
. stry mandolinistów. 14.00 R~diokl'o,
nika. 14.15 (Ł) K(}muni,katy. 14.20
PA,'\;STWOWY TEATR NOWY
(I.,) Muzyka. 1Q.00 "Mówią ksi!}iki".
(Daszyńsldego 34. tel. 181-:i4)
15.10 Au-dycja dla szl<ół popołudnioTeatr niaczynn;y aż do odwolania. \\'Ych. 15.30 "D1.więkowa gazetka
PAŃSTWOWY
świetJic(}wa".
15.50 Muzyka z płyt.
TEATR POWSZECHNY
16.00 Dziennik vo-połud. 16.20 (Ł)
(III. Ohrońców Stalingradu 21~
Aktualności łódzkie. 16.25 (L) ,,Je't~l. 150-36) .
llziemYllu wczasy" - "Wieś odwieCodziennie o godz. 19.15 ,,~" d1.rl miuto". 16.30 (Ł) "Dniepl'Og~"
Leona Kru~kowskiego s Karolem ...:.... gigantyci:ne d"Ziero techniki raAdwentowi~1:I!m w roli J>ro!. Sonnen dziecldej!'. 16.40 (Ł) MUJlyka radziecb1'1lcha.
"
ka z płyt. 16.45 (1.. ) "Kobiety zakłnPAŃSTWOWY
dają 1i,P6J1ł1Jielnie produkcyjne". 17.00
"'
.
Koncert dla }}nooowników świata
TE:\.J.R ŻYDOWSR.I
praey. 17.45 "Tyd:>:ień światowej Fe(uI.Jaraez& 2 - tel. 217-49)
deraeji r.nodzieży Demokratyc7,nej".
17 marca teatr nieczynny s powo8 5
du wyjazdu 1111. Górny ślą.sk.
18.00 "Z kraju i ze świata". 1 .1.
"Melodie świata", 18.40 Wszechnica
TEATR KO){EDII MUZYCZNEJ RadloTfa. 1~.00 "Sz!lilló" 19.15 Kon"LtJT~IA"
certsym,[on1eZflY. ·20.00 -Dzlenrulc wie
(nI. Piotrk&ws~a 2(3)
c30rny, 20.40 K()ncert _chór~R:0tgl.OśDziś, o godz. '1.9.15 "Królowa przed ni Wr.ocławskiej. 20.55 "Pąciki po
mieścia".
warszawaKu" humoreska. 21.20
PA~STWOWY TEATR LALEK
Koncert orkiestry tanecznej. 22.00
"ARLEKIN"
(Ł) "Taras Szewczenl<o trybun
(1,ódź, Piotrkowska 152, tel. 258·99) uoiemiężonych". 22.10 (Ł) Kalenda.
Piątek, dnia 17 marca br., o godz. rzyk imprez sportowych. 22.13 (Ł)
17,15 widowisko pt. "Złota rybka".
Omówienie programu lokalnego na
Kasa czynna codziennie od gooz.10 jutro. 22.15 Koncert rozrywkowy.
PA~STWOWY TEATR LALEK 123 .00 Ostatnie. wiadomości. 23.10 Pro"PINOKIO"
gram na dzień nMtępny. 23.15 Frag(ł,6dź, 111. Nawrot 27. tel. 13li-n)
menty z ~peret. "La Mascotte". ?4.00
I Zakończenie audycji i Hymn.
Teat.r nie~ynny.

SZWEDZI BYLI DOBRZE
POINFORMOW ANI.M
Uniemożliwienie
wyjazdu hokeistom C'Zechosłowa'ckim do Londynu
we właściwym terminie pozostaje w
związku z ujawniającym się już od
pewnego czasu dążeniem do nied~
puszcl.enia czołowych sportowców
czechosłowackich
na mqstrzO'Stwa
8wiata. Uczyniono wszystko, aby Cze
chos-!owacja nie mogła wziąć udziału
'w zawodaeh. Pra58 szwedz.ka np. podała już w ubiegłą sobotę,
że Czecht>słowaeja nie będzi'e uczestniczyć
w mi8LTzol1twaeh świąta.
W c2:asle, gdy reprezentacja Cz.chonłowac]1
intensywnie trenowała
przed za~vodami, w Szwecji wiedzia.nu już, że C-zechosłowaeja nie wdmie w nich udziału..
DZIWi;E 8T ANOWISKO
PltEZESA LIHG
Nie można sobie równieł inaea.j
tł\O.maczyć
stanowiska prezesa Mlię.dzynaJ ooowego Związku Hokejowego
(LTJIG), który d01ll1lgał się od6llła-nia
natychmiast do Lo'ndynu" pu'chal'U;
zdobyte~o . _; przez Czec~osłowację . ~
ubiegłym roku wr!l.~ z tytułem nu·
strza światlt. Żądanie to otrzymano
w Pradze 12 marca, a więc w czasie,
gdy reprezentaejll; Czee~o3łowacji by
ła gotowa do WYJazdu 1 czekała tylko na wizy. Hokeiści czechosłowaccy
czekali przez całą niedzielę gotowi do
wyjazdu, lec~ wizy nie z~tały. wydane. Natomiast Nekolovej, zdraJczyni narodu i swego kraju, pozwolono
uczestniczyć w zawodach łyżwiarskich w jeździe figurowej (<? mistJ;zostwo EUTOPY) w Londyme, ml~o
słusznego p~otestu reprezeneantow
CzeooosłowacJi'I

Wsz:;stkie

wymienione tu

fakty

wyk'a:w,ią,

że rządy państw zacbodn;(pok{)i obecność sportowców

ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1)
"Gzal'Odldejj'\·kie \!:ia·r no" gOOz. 15.30
18, 20
BAŁTYK (Narutowicu 20) ,,:Miasto
westchnień" godz. 16, 18.30, 21
BAJKA (Frandsz~ańska 31) "Pu·
.stelnia Parmeńska" I seria Wodzo
18, 20
.
GDYNIA (DMzyńskiego 2) _ "Pro. gram aktualności ,krajowych i iagrani<:;>;nyoh Nr 12" - god\l. 11,12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
BEL - dla młodzieży (Legionów 2)
"Statek pułapka" godz. 16, ' 18, ~O"
MUZA (Pabianicka 178) "Rajm!l
godz. 18, 2 0 .
POLONIA (P.iotrkowska 67) "Piędź
ziemi" g·odz. 16, 18,30,. 21
PRZEDWIOśNIE (żeromskiego TG)
Ziemia woła" O'odz. 17.g0, 20
ROBOTNIK (Kili";)skiego 187),.zoja" godz. 18, . 20
lWMA' (Rzgows'ka 84.) "C,arci tleb"
godz. 18, 20.80

REKORD (Rzgowska 2) "Czarodziej
sadów" dla młodzieży godz. 16;
"Płomień Nowe2'o Orleanu" godz.
18, 20
STYLOWY (Kmń"iego 123) "Lekkotnyślna 'MOlItra" aOdl'!. 17.30, 20
aWIT (Bału~kl Rynek 2) "Cygański
. tabor" godz. 18, 20
.
TĘCZA (Pio·t rkowska 108) "O 8 WlOczórem po wojnie" rodz. 16.80,
18.30, 20.80
TATRY (Sienkiewieza 40) "Dubrowski" godz. lIS, 18, 20
WIStA ~D~,8zyń,lri~go 1) ,,Miasto
westchnleń
Ilodztna 16.S0, 18.30,
20.30
.
WŁóKNIARZ (Pr6chnlka 16) "Awan
tura na wsi" - rodz. 16.30, 18.80,
20.30
WOLN0ŚĆ (Napi6rkowskiego 16)"Torpedowiee Nieugitty" g-odz. lEi,
18, 20
ZACHĘTA (Zgier3ka.26) "BUl'U Ilad
Azjlj," g'od1:. 18, 20

nich
i dziennikarzy krajów demokracji ludowej i dlatego uniemo!1iwiły one
Czechosłowacj5 udział w zawodach.

Podczlls kobiecych blistr7lOstw Polski " pływaniu sztafeta rnts'ka .,zw·błZkowta-Zr1wu" W lIkładsłel 1--. Jaworski. Dobro\volskl I Bonieeki utanowiła nowy rekord Polslrl na d1st8Jlsie 'dOO l1l strtent cłow., (I8f".J1e
':58,6 sl'k. Na zdjfClu sztafeta HZwiqzltowca-Zrywu" %e swoim łMtruktorem o•• Kuełewf.ezem w łrodk.
IIiJIlIIllII\IlIr'ORllIIlf,1llll1lł11llllJUInIIl.lllll11lltll:ll::llilllllilmJnlJ:l11lllll~U!lł!~!IIlIII'~II!m\IIJIIII!IIIII!Il!IIIII~llIil1l'lIIll1lil111l11I\lI1lItIEIIi1i11J!11l1Aiii"iiilhllll!1l!MlłU.MijEilltłllfijilll_F~/.1IJiłII

Pływacy

gOlzczą

W

AZS .. u

łódzkiego
niedzielę koleg6w z Warszawy i Poznania

W niedziel~ na basenie "Ogniska"
l) godzinje 17 odbędzie .l~ ciekawa
Impreza pływacka, zorganizowana
przez Akademlclde Zrzeszenie Spor
towe. o . ~ _.1 • •
;<.
" .{\.!tademlcy gościć będ" na lód,,kim basenie pływaków AZS warszawskiego i poznańskiego.
W roku 1947 AZS łódzki był orga
nizatorem akademickich mistrz.ost\V
PolskJ. Na pierwszym miejscu 'uplasował się wówczas AZS (Kraków),
na drugim AZS (Łódź). a na trzecim
AZS (Warszawa). Fakt, że pływacy
AZS łódzkiego zdobyli wicemistrzostwo Polski nie był przypadkiem.
AZS łódzki był wtedy wielokrotnym mistrzem okręgu, staczai zwy
cięskie boje z dr\1żyną "Ji'ilmowca"
(obecnie "Związkowiec .: Zryw") o
raz rywalizował z pływakami Warszawy. W barwach AZS pływali
między
innymi
ebecny
prezes
ŁOZP
mgr. Leśniewski, najlepszy
obecnie pływak AZS wrocławskiego
- Manowskl, Rudzisz linn!.
Obecnie drużyna AZS łódzkiego

I

I

Hallo, tu W-PI
Sekoja Kom.lr.a Oteehosłowa~
k.lej Organimcji Sokol$·kie; ustaliła
kadrę
:reprezentacyjną
przed III
międzynarodowym wyśclgliem kolu
slóm "Trybuny Ludu" 1 ,,Rudego
Prawa".
!Do kadry powołani zostali naM~
pujący zawodnicy:
Vesely, Pmc,

c i P 'o I s k i

obóz

w liczbie

l' na

& lrola.rz.am1 polsklmi
nie k. Wj$ly,

Do

vi Pola-

• • •
Biura Komitetu Wykonawcze-

wyścigu nadeszło · pJ$1'nO ~ Kopen
hagi, w którym Duńska Organizacja
Skorepa, Kl'ej<lu, (lapek, Rudeka., Sportu Robotniczego zglaslZa do' uHa.n'Us, Doleria.ltk, Naiklada.l, Vaver- d,z;!.ału w wy§dgu drużyne kolarską.
ka, PukJleky - Lubos. Sramck, Kne- Ekipa duńska składać się będzie !.
zlmrek, Bohdan, Holoubeo. Veverka, srLeściu zawodni.k ów. kierown.ika,
Kola,r.
mas·a·ży!Ity i mechanika razem 9
Zawodnicy reprelZentacyjnej ka- osób.

go

rwlązkowego

Kursy dla instruktor6w

Nie o godzinie 11
a 8 gOdzinie 9!

II'"

~~!'l~.~",,~,~!~...!f2!.!

Biegi na
dła

wspólny

aportu

Z'"łlzkowa Rad. ltulłu!7 Fizyczskłada If.~ I młodych
zawodników
nie pozbawionych ambicji. Pracują nej f Sportu organizuj. w maju
oni wytrwale nad soblł; aby osią dwa kursy Izkolen1owe dla kadry
gną~ jak najlepsze W,YJllki I osiągnąć Instruktorskiej wychowanIa
fiz.yez
naszą czoł6wkę'." ,J ~. ..,- •
". - .:,.,~...,
nelo.
'Na:
kUNach "tyoh 'przeszkoloSądzimy, te z. względu na (\uł\
rywalizację" pomiędzy
ośrodkami nyGh bę<1zi.e · ok. 50\\· .o~~.- -. ", W dn. .. maIa rozpocznie .tę w o
warszawskim i łódzkim - zawody
niedzielne dostar:czą nam duto .11- ~rodku GKKF w Złoc1ęńeu 2 _. mle
nych wrażeń.
.1ęczny kurs szkoleniowy na lnstruk
torów w. f. dla kół i klubóW. związ
kowych. Uczestniczyć w nim będzie
120 kandydatów ze wszystkich zne
szeń sportowych.
PrzewodniczlłCY WKKP zawla.
damia członków Komitetu I zaproszonych gości, li I Plenarne
Oł.oO.
Posiedz;enłe Wojewódzkiego KoOrrall ł..64zkler:o KomItetu l 'WoJemitetu Kultury Fizycznej odbę-;
wódzkler:o KomItetu PolskieJ ZJedzIe się 18.111. br. o godzinie 9,.
dnoczoneJ Partii RObotniczeJ
II nie o 11, Jak to uprzednio zoR e d. r 11! el
stało podane_
KI)LEGIUM REDAKCYJNIt.

przełaj

dostępne

"Unii"

niestow.arzyszonycll

Zruszenie Sportowe .. Unia" Ud!.
d.ry ~cho$łowa.ek.iej prowadcą jut
!intensywny trening ~ w dń.iu 25 bm. olgan!zuje w pITynlC\ niedzielę, tzn.
19 bm. o goM. 8.30 na "Dołach" biegi
pmyjadą

z.

przełajowe ..

Biegi odbęd" li, w trzech gropa(;h:
kobiety około 1.000 m,
niestowarzyszen1 około 2.000 m,
junIorzy około 2.000 m,
'seniotzy około 4.000 m,
'BlegI ts są dostępne dla wszystkich chętnych, którzy chcą biega~.
Zbiórka zawodników w niedzielę, tj.
19 bm. o godz. 8 rano, przy ul. Tamki 12 - Gimnazjum Gumowe.
Zgłoszenia
przyjmowane będą na
miejscu startu.
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.. Białe koszule"
łualy od rproc~u i

r

sf\ już blisko. Ich jasnoszare mundury pociemkurzu .. Przy1padają 00 chwila do ziemi, bi~gnę

. naprz6d. . .
.
_ Brać Hindusów na bagnety! - uczyli' ich oficerowie.
Sipafe są mocni w strzelaniu i bitwie artyleryjskej, ale nie wytr,.",mują· walki na białą l>i"oń.
"Białe koszule" posuwają się ~aprzód, nie .łuchając już koromay, Przed pół wiekiem ich dziadowia zdobywali tę warownię, tel'aZ kolej przyszła na nich.
,
Insul'-Pandy nie ukrywa się w blindatu. Jego wysoka posta~ w
białym zawoju i czerwonym pasi~, na niemłodej ju~ i tr<lchę gt'ubilwej figurze, jE!'go długie włosy, widać daleko J; wieży bastionu.
- Szatan! - mó,vią o nim kupcy w mieście.
- Wilkołak! Nie imają się go kulel
ł
_ Nie bie1'ze mnie kula ani sznur! - krzyc,,- Insur.
~ Strzelcy na murach czekają, aż "koszule" podejdą bliżej.
~.o' Już widać ciemIle od !proe~u i sine od malarii twarze. "Nie
lekka 1»'ł.r. wasza służb, no. a.a.u.ai J.iemi.. sahibowie. ale myśmy'

:was tu przecież nie zapraszali..... ~
Pierwsze szeregi "koszul" wdarły się na . szczyt· wysokiego wału
i padły natychmiast, wznosząc ręce do góry. Zatrzymały ich celne
sipajs1tie strzały. Za nimi biegną inni, wdzierają się wciąż na
szczyt i opadają do. :rowu... Aha, rów forteczny jest głęboki, wy
sami, Brytyjczycy, kazaliście nam kopaĆ tak gł,ęboko!".
"Koszule" dźwigają ze sobą drabiny sztuTmowe, ale jeden z;a
drugim walą się na ziemię i już nie powstają. Nie, kilka drabin
zdążyli ustawić przy· priledwległym brzegu rowu.
"Koszule" wdrapują się na drabiny i z pochylonymi bagnetami
rwą się na wyłom. w murze. Z góry murów biją na nich karta- '
cze, z okrągłych wież lecą na nich rakiety ze strzelnic, sypie się
grad kul.
"Koszule" są już przy samym wyłomie; z dołu wdrapują się
następni, ale tu ze wściekłym rykiem zastępuje im drogę chmara
sipajów:.--uzbrojonych w bagnety i krzywe noże.
- :!1e-e-e-en!... To Lall-Sing wyprowadził do przeciwudt\'"
nenia swych A11igurczyk6w!
- De--e-e-e-en! De--e-en! - słychat bojowy okrzyk
Hindusów. Pierś w pierś zderzyli się na bagnety z atakującymi.
Iusur patrzy z góry. Dzielny LaU-Sing! Jego żółty zawój miga
daleko w przodzie; oto starł się z rosłym żołnierzem angielskim
i żoln ie rz, plamiąc mundur krwią, stacza się z powrotem w rów,
"Białe koszule" zachwiał~' się. Pod piekielnym napOri~m powstailc6w żołnierze królewscy są zmuszeni cofnąć się, ale z tyłu rozIe-

gają się

now@ okrzyki. Cały wał, cala równina pociemniała od
czarnych, kosmatych czap - to Gurkov.rie z Nepalu wyszli U
po~ żołnierzom królewskim. Dzicy, skośnoocy górale suną jalt
chmura, nabiegając falami prą ku wyłomowi, za nimi pchają si~
nowe szeregi - z dzikim okrzykiem wściekła horda gniede gipa-jów i zaczyna wlewać się w szeroki otwór w murze.
Z prawej strony idą zwartą kolumną rośli, brodaci Sikhowie
w niebieskich i czerwonych turbanach. Bastion kaszmirski wiU:li
ich ka~taczami, ale i z przednich szeregów Sik.hów gęsto lecą kule\(
. Kanonl<erzy Insura, rażeni ogniem, jeden za drugim stają się nie"
. zdolni do dalszej walki.
~ozbito mu jedno i drugie działo. na bastion lecą grudy zieint
Gdzleś z lewej strony padają pociski armatnie; zapali1y się de.sk~
vnezy; oślepieni dymem, ciężko dyszący lJ.ud21i-e biegają wkoŁo.
Tylko Insur me chowa się za osłoną, stoi na murze, wysoki, prz~
pasany czerwonym pasem.
.
- Uciekaj za mur, Insurze! - wolają do niego przyjaciele. _
Sahibowie ustrzelą cię!
,~
- ~ie bierz~ mnie kula.,-śmieje się Insur.-Ja jestem. Pandy.
. POC1S~ pada l roz,ry,,,,a Sl~ na samym bastionie, lecą gt'udy ziC"'
rol, deskI; przy lewej strzelmcy padają :r.abici, odłamek rant Insura:
w głOWI}. Rana jest ciężka. bu('hnęla krew, plamiąc płótno chle"
b"ka. InsuT zbladł. Sipaje biorą go na ręce j wynoszą.
'
~. Ładować działa! - zc1ąiył jeszcze wydać rozkaz Insuj..

D_ c. n.

