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p kói trzeba walczyć!
Prof. Jo tiot-Curie przemawia do przedstawicieli bojowników opOkój z 5 części świata
Otwarcie sesji Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju wSztokholmie
SZTOKHOLM (PAP). Jak już don&siliśmy, w środę wieczorem od
było s,ię w gmac1l1l Domu Ludowego w sztokholmie uroczyste otwa.rcle
sesji Stałego Komitetu Obrońców P olwju. Jala udekorow,a na ,była fla-

gami WSzYlitkich reprezentowanych państw. Na podium - ZaS!iadło prezydium Komitetu z prof. Joliot-Cu rie, Ale~tsa-ndTem Fadiejewem, Pietro Nenl1i l Louis Saillantem na ~ cle.
Obrady zagaiła pani Ewa. Palmer, \lzem. SŁwler-drził on, ze Komitet na
przewodni.cząca szwedzkiego K0mi- swej sesji w Sztokholmie ma kontetu Obrońców Pokoju.
tynu.ować w imieniu
Swiatowego
Kongresu Obrońców Pokoju działal
Następnie zabrała
głos
pisarka ność, podjętą dla utrwalenia .spraszwedzka 'Manka. SHernstedt, pod- wledliwego i trwałego pokoju mię
kreślając !ZaszclZyt, jaki spotkał :nia
dzy narodami. W dals'Zym ciągu mó
sto Sztokholm, któremu dane jest go wea podkreślił. że wskutek ostam!cb
ścić reprezentantów ruchu w .)b1"O- doniosłych
Wyda-rzell.
świat{)l\vy
nie pokoju ze wszystkich ni~mal front pokoju W'Zmoonił się ogromnie.
krajów globu ziemskiego.
Zebraliśmy się tu wszyscy - mówUa pani Stiernstedt, przepojeni nie
ugiętą wolą dalszej 'walki o pokój
w świecie, walki przeciwko wszelkim przygotowaniom
wojen:lVm,
walki o kontrolę nad energią atomo
w(j i o zakończenie ciągłego 3t:mu
WARSZAWA (PAP). - W dniu'
napięcia
nerwów i strachu. w jakim musi. żyć ludzkość, a kt6ry mo- l '1 bm. w amachu ambasady radziecżn1il usunąć drogą zawarcia po;:nzu- kiej deleg;cja artystów i pracownimienia między wielkimi moca::'~twa ków Państwowego Teatru Polskiego
'll
l'
mi - pod kontrolą ONZ.
z dyr. Leonem S ch l ~rem na .cz~ e
Następnie pani Palmer odC2:ytala wręc~yła ambasadorowl W. Lebledielist.ę przYbyłych delegat6w, pow'lta- WOWl dar dla Generalissimusa St~lina
nych przę,z całe zgromadzenie. M. in. w postaci piękn.ego albumu, zaWlera,1eleg~jl\ pOlska. została przyjęta sIJr jącego zdj~cia ze sztuk wystawionych
w Teatrach Polskim l Kameralnym
dpc-T.nymi oklasl.ami.
Z kolei prof. JOLlOT - CURIE wy w ramach festiwalu sztuk radzie c!';ło~ił dłuższe przem6w:enie, ~)rze-I kic'.b.
'
rywane kiJk<'lKl'ofn:€ bunllwym apla
V{ręczaJąc dar, dyr. Schiller powie-

Do wydall'Zeń tych nal~y w szczególności zwyoięstwo Chin Ludowych,

świadczył mówca jest przekonanie narodu amerykańskiego i wszyst
obalenie mitu o monopolu a-mery- kich ludti w innych krajach, że po
kańsktm nI' bombę atomową ł pow- k~jowe pGl'ozumientie mięt:1xy maca)'
stanłe Niemiookiej Republiki Demo- stwami Jest całkowicie możliwe i ko
kratycznej.
nieozne.
Swiatowy Front Ob-roóców Po
~
koju stanowi dzisiaj siłę, z którą
W czwartek, •dnia 16 bm., rozpoczę
czynniki imperlalistYC'liUe muszą
ły się obrady Komitetu w sali ~1ed
się powaźnie li~yć.
borgarhuset ~Domu Obywatelski"!Podiegacile wojenni zdają sobie
z tego sprawę. J·o Iiot-Curle poddał go). W dniu tym, mimo nagonki pe
analizie agresywną politykę hllperia wnej części reakcYj'n ej prasy 5'lwed!Z
przewod~czący Rady Miejskiej
lizmu amerykańskiego i podkreślił kiej,
w Sztokholmie Carl Albert An1erpi)kojowość polityki ZSRR. Najważ son, poparty przee większość Rady,
niejszym naszym 'ladanlem - 0- przyjął uroczyście wszystkich delegatów. Anderson wygłosił przem6wienie,
podlcreślając
doniosłość
dzieła, d}a którego zebrał się Kongres. Odpowied!Zieli mu prof. JoliotCuri e i Pietro Nenni.

* •

Dar artystó'\v Teatru Polskiego

dla Generalissimusa Stalina

Lud Francji trrua

dział: "Przekazując Generalissimusowi ten dokument naszego dorobku
festiw~lowego, praę'ni~I!lY dać wyraz
głęb~kleJ cz.cI i mIłoscl. jaką polscy
artysci zyWlą. dla wodza postępowej
ludzkości".

Dziękując
delegacji,
ambasador
Lebiediew podkreślił stale zacieśnia
jacą się wymianę osiągnięć i dorobku teatralnego między artystami polskimi i radzieckimi oraz życzył artystom i pracownikom Państwowego
Teatru Polskiego dalszych sukcesów
ich prncy.
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W całym kraiu trwają zbi6rki na pomoc dla setek Iy.slęcy straikuiących robotnik6w

" "socjalistyczGR JE'\\'A (PA Pl. - Z Paryża do- iądając natycbmia~towego zwotnie. / re. ~ie Marsylii, gdzie,
nc.szą, że ruch strajkowy w walce o nia zatrzYJJ1i!nych
ny prefekt Baylot uSlłował wprowa
.
. d' •
ł
.. da- ctzić w życie ostatnio uchwalone usta
. 'Iv odpOWie

dodalek wyrównawczy w wysokosci

ZI

na to. ~.usz~e "'ą

wy ref,lresyjne, grożąc aresztowaniem

3 tysil"cy franków zmusił w wielu ;ne prefekt wydał POIIC]1 rozkaz la- :;trajkujących robotników gazowni.
wypadkach kapilaHsiów do ustępstw. jęc1a gazowni 1 elektrowni. Jedn1lk- Policja zajęła w Marsylii elektrownię

notychczas dyre!;cje 212 przedsiębior.,!w przemysłowych musiały przy
7:ltilĆ r.i>holnikom d(}nafek wyrÓwnaw·
czy.
Slrajk 2.500 robotników pJekarń W
Pari żu rOZS7C!1a się
na prowincje.
Piekarze zastrajkowali w Rueil, SainlG~nuoin i wielu miejscowościa ch de-

partamentu Seine et Oi5e.
Slra jk pracowników gazowni i elek
h0wni tI wa nil dal. 'W Nanfes policja
iJresztO'l'ra!a 5 robolników elektrowni.
f)l'!legacja
wszystkich
organizacji
7"tiazkowych udała się no prefekta,

że wohec stanowczej postawy robotników policja wycofała sie z gazowni i elektrowni oraz zwolniła 5 aresz
iowan',1ch.
W Lyonie odbył się U-godzinny
. Zi! k astri'lj'k na znak prot es t u przeCIw
zewi władz administracyjnych odby-

i gazownię.

W Clermont-Perrand odbyła się ma
aj[estacja z udziałem 15 tysięcy straj
kujących robotników, którzy domagali się podatku w wysokości 3 tysięey. franków.
Komitet międzyzwiązkowy pracow
ników elektrowni i gazowni parycia wiecu strajkują,cych. Strajk ob- skich ogłosił komunikat, w którym
jął niemal wszystkie zaldady prz.e- podkreśla, że rząd umyślnie przedłu
mysłu
me alurgicznego, wlókienni- źa strajk, wiedząc dobrze, że żądania
c:tego i bu,dowlanego. TramwajalZe pracowników są caŁkowicie uzasadnione.
przedłużyli strajk
o dalsze 24 goW całym kraju wzmaga sIę ruch
dziuy,
solidarności na rzecz strajkujących.
Ruch strajkowy w1ms.qa się na te- Robofnicy metra zebrali 500 tysięcy
fl'anków dla strajkujących robotników zakładów samochodowych Re·
nault. Policja częstokroć usiłuje prze
szkodzić
zbiórkom ulicznym - ale
bezskutecznie,
cios okupantom
W Lyonie dwie 12-letnłe dziewczyn
wań do generalnej ofensywy, dzięki ki, które przeprowadzały zbiórkę na
której ostateczną klęskę poniesie im" rzecz strajkujących, zostały aresztopel'ja lizlll francuski i jego pachołek wane 1 przesłuchiwane w ciągu 3 go- Bao-Dai.
dzin,

Ofensywa wojsk Viet-namu
zada ostateczny

PEKIN (P AP) Rozgłośnia "Głos
Vietnamu" zdementowała oświadcze·
nie, złożone niedawno przez wysokie?, O komisarza Francji w Indochinach
Pignona w sprawie możliwości zaprzestania. działań wojennych w dl'Oaze rokowań między prezydentem
Ho Chi-minhem a Bao-Da,i'em. Rozgłośnia ' określiła to oświadczenie jako niedorzeczne. Rokowań takich Niemieckie; Partii Jedności Socjalistyczne;
stwierdziło radio vietnamslde ni.
gdy nie będzie. Legalny rzą.d Vietn~
BERLIN (PAP). _ W dniach 14 l 15 państw zachodnich, co znalazło m,
mu nie wejdzie w kontakt ze zdraj- marca <ldbyło się w Berlinie XXV in. wyraz w zaborze Zagłębia Saarv,
konieczność
wzmożenia
cą. chyba za pośrednictwem sądu plenum Centralnego Zarządu Niemiec powstała
:wojSkowego.
ki e.! Partii Jedności Socjalistycznej. walki o demokratyczną jednosc NieJedynym IiIposobem połooenła kreW imieniu Biura Politycznego SpIli miec 1 umocnienie Niemieckiej Republiki DeinGkratycznej, w.alki przeciwsu obecnej wojnie w Vietnamie
wozdania złożył Heinrich Rau.
oświadczyła w zakończeniu rozgłośRau oświadczył, że w wyniku zao- ko agentom imperializmu.
Po om6wieniu aktualnych zadań go
nia - jest przyśpieszenie przygoto- I shzającej się polityki kolonialnej
spodarczych, a zwłaszcza należytego
przygotowania wiosenne i akcji siew·
~ nej, Rau pozostałą część sprawozdania poświęcił zagadnieniu podniesienia poziomu ideologicznego człon
ków SED.
W dyskusji nad sprawozdaniem Biu
Zespół
tow. Zakrzewskiego niosła swą produkcję ze 119. do
ra Politycznego zabrał głos Otto Gro7; tkalni PZPB Nr 9. który podjął
125 proc. normy, Maria Węg1er
tewohl, którv wskazał na konieczzobowiązania długofalowe pod- ska podwyższy,la wykonanie ee
ność ulepszenia współpracy z partianiesienia produkCji ze 119 do 121 103 do 106 proc. normy. Włady
mi wchodlącymi w skład bloku demo
procent zobowiązanie wykonał z sława Sadeł ze 100 dQ 107 proc.
kratycznego oraz wzmocnienia dysr:y
nadwy,:!:ką, wyrabiając swą nor- normy. WStlystkie !Ul~~ni~ przepUny i wzmożenia czujności.
mę w 124 proc. Członkowie tle- kroczyły swe zo~wlązaD1~ dłu
Centralny Zarząd SED jednogłośnie
społu l>racują każdy na 6 k;-os- gofaIowe, zoboW1ązały
S1ę bozatwierdził sprawozdanie Biura Polinach. Również na tej samej Ilo- wiem produkować od 1 do 2 protycznego oraz rezolucję, uchwaloną
ści krosien rywalizuje z. nim ze- cent więcej.
na niedawnej konferencji prasy parp.ił tkaczki Marli Klimczak, kt6
Zesp6ł krajacza w wykończaltyjnei. Jednogłośnie przyjęto również
r y v;yrabiał 110 procent nOrmy, ni Zygmunta RozWlł!ndowiczar6w
rezolucję, protestującą przeciwko haa IV zob.owiązania<;,h długofalo- nież przeMoczył swe 5 procentoniebnemu wyrolwwi brytyjsldego są
\'. \'ch os!ągnął 1~o,6 proc. nor- we zobowiązania przechodząc ze
du wojst.owego. wydanemu w sprawie redaktoró- r dziennika "Niedcrm ~I zadka Stefania Janiak pod-' 120 do 131 proc. 'norm:1~
.l sae<:llsischlł olksst1ąlme':!
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Zarządu

Centralna akademia odbędzie się VI
Warszawie w Teatrze Polskim.
W 25 rocznicę zgonu - prochy Ju~
lian'a Marchlewskiego zostaną sprowadzone do ojczyzny. W tym cclt\
specjalna delegacja uda się do Berlina, gdzie został on pochowany obok
najbliższych towarzyszy i przyjaciól
- Róży Luksemburg, Karola Liebknechta i Jogichesa-Tyszki.
Najlepsi architekci polscy już pra~
cują nad projektem grobowca.

WARSZAWA (PAP). - W całej
Polsce rozpoczęły się przygotowania
do obchodu 25 rocznicy zgonu wielkiego Polaka czołowego przywódcy
. '
mas p~acujących - Juliana MarI chlewsklego.
W całym kraju odbędą się liczne
akademie, wieczornice i poranki, poświęcone pamięci czołowego bojownika o wyzwolenie człowieka z nę
dzy i poniżenia, wyzysku i ucisku.

Historqcznq triuDlI
Stalinowskiego Bloku Komunistów i Bezpartyjnych
.

Dziennik ..Prawdo" omawia wyniki wyborów do Rody Najwyiszei ZSRR

I

MOSKWA. - Nawiązując do wspaniałego zwycięstwa Stalinowsl\:ie
go Bloku Komun,istów i Bezpartyjnych w ostatnich wyborach do
Rady Najwyższe.l ZSRR, dziennik "PRAWDA" pisze m. in.:
W wyborach do Rady Najwyższej
Zwycięstwo socjalizmu zniszczyło
ZSRR w roku 1937, rozpisanych po wszelkie podstawy do istnienia w na-.
raz pierwszy na podstawie Konstytu- szym kraju klIku partii. Partia BoIcji Stalinowskiej i nowej ordynacji szewicka jest jedyną partią polityczwyborcz;ej, myślą przewodnią kam pa- ną na świecie, cieszącą się tak wieIl~ii wybor<r.\ej Partii Bolszewickiej by- kim autGrytetem. wśród mas ludola stalinowska idea Bloku Komuni- wych. Naród radziecki lw\!ha bezgl'astów i Bezpartyjnych.
nicznie Partię LENINA-STALINA,
Kierowniczą siłą w Bloku Ko:nuni uważa ją za swoją partię, ufa jej
stów i Bezpartyjnych ' i najwyż~zym j kroczy za nlą. Stalinowski Blok Ko
wyrązem jedności moralno-politycz- munlstów i Bezpartyjnych rlam3.nife
nej społeczeństwa radzieckiego jest stował swoją olbrzymią żywotność
Partia ·Bolszewicka. W w.v.niku dłu- i siłę podczas wyborów do Rady Naj,
gotrwałej walki w naszym kraju - wyższej ZSRR w latach 1937-1946pisze "Prawda" poniosły klęsk~ 1950. Na wezwanie KC WKP(b) wyi poszły na dno wszystkie burżuazyj- borcy naszego kraju jednomyślnie
ne i drobnomieszczańskie partie, któ- głosowali 12 grudnia 1937 na kandy"
re walczyły o wpływy w naroo.zie.
datów Bloku Komunlstów i Bezp'3rNaród radziecki powierzył swój tyjnych.
los jednej partii - Partii Komu'
Spośród 94 milionów wyborców w
nistyeznej, jako jedynej wyrazi- głosowaniu wzięło udział wtedy pocielce i obrońcy interesów mas nad 91 m.ilionów, czyli 96.8 proc, Z
I)racujących.
tej liczby na kandydatów Bloku Ko-

l
I

PZPR

i W Nr 22

muni.stów i Bezpartyjnych głosowa-,
ło 89.644.000, ceyli 98,6 pl·OC.
Dzień 12 grudnia 1937 r . stał
się dniem zespolenia mas prac~
jących naszego kraju wokół zw~
cię3kiego sztandaru Leni:ta ....
Stalina.

si,

W latach wojennych zacieśniły
jeszcze bardziej więzy, łą-czące PaN
tię z narodem. Wymownie zaderr.on!
stl'owały to wybory do Rady NajWY!il
szej ZSRR drugiej kadencji, klórf
c:dbyły się wkrótce po zakończeni"
wojny w dlli~ 10 lutego 1946 rok~
Stalinpwski Blok Komunistów i Beil
part~jnych odniósł now,e, wspa~iałe
zWyCIęstwo.
Na, ogolną
hClZ,?'
10~.717.686. wyborcow, w gł~sowall1~
wZlęło udZiał 101.450.936 osob, c~yli
99,7.proc •. By~a to, ~owa, wspama~.
mamf~stacJa Jedr;.vscl moral:lo-I?o1l~
~yczneJ społeczenstwa radZle~l$ Jego
! a~Jl'obat?': dla .dalekowzro~zneJ pol"
tylu Partu Lenllla - Stahna.
Pod wodzą Partii Komuni:;;tycllt>
wodzą
Towarzysz!
nej,
pod
Stalina masy pracujące ZSRR ,:(
n'iebywale krótkim czasie odhuQ"",
wały

przekroczyły plan produkcyiny
Pomimo trudności , na jakie na
potykała nasza tkalnia PZPB i W
Nr 22 przy otr'lymywaniu przę
dzy osnowowej i wątkowej, plan
ilościowy za luty został wykonany w 103,01 proc., przy 85,5 proc,
pierwszego gatunku tkanin wykończonych.

Przędzalnia wypeł-

niła plan ilości-owy w 106,85 proc.
t>rzy 99,58 proc, pierwszego gatunku przędzy. 'Do przekroczenia
planów w niemalym stopniu przy
czyniło się pomyślnie rozwijają
ce się współzawodnictwo długo

falowe.
Józef Ja.niekl
PZPB i W, Nr 22. '

Zobowiqzania' wykonano
Robotnice PZPR Nr 2, które uzyskała zaś 112,9 proc. normy,
szereg zobowiązań pro- Ob. Ka:m.miera S'l-Ygulska zobodukcyjnych dla uczczenia dnia wiązała się wykonać 105,4 proc"
S Marca, zobowiązania swe wy- wykonała 113,6 proc. normy. Ob.
konały ze znaczną nadwyżką.
Genowefa Pawla,k zobowiąe ała
A więc: ob. Maria Wieczorek, $ ię wykonać 107 proc., a osiągnępostanowiła
wykonać
S bm. Ja 114,3 proc. normy •.
102,1 pi'oc., a wykonała 109,81
proc. normy. Ob. Leokadia SzaTadeusz Saar
łańska mlała wykonać 108,1 proc.,
PZPB Nr 2

gospodarkę

narodu"'ł

i wzniosły ją na jeszcze w J'ższy'.
aniżeli przed wojną poziom.

podjęły

I

W dniu wybOl'ÓW - 12 n1arca 105()
roku 99,72 proc. wyborców, b;or:y.
cych udział w głosowaniu, od:!)l\)
swe glosy na kandydatów St;Jli:1cw~
skiego Bloku Komunistów i Be~:,)'V
~yjnych, na Partię Bolszewick<1, r ł !
kandydata ca1ego narodu - ukocll$
nego Józefa Stalina.
. Wybory
do
Rady Najwyi.sz1
7.SRR ,- kończy "Prawda" - "ykll'f
zaly miłość i głębokie oddanie lud,,}
radzieckich dla wieIkieg'o Budowtti·
czeg'o komunizmu
Towar7.Ys~
Stalina. Imię Stalina - to symbol
jedności mOT Iln,o-polityc~nej narodu
radziecki1'!!o. Naród radzieeki, zespólony wokÓł Partii Bolszewików i wfloo
l,ół Wodza i Nauc7yciela mas ]H'l\oo>
cujących całego świata JóZEF A
STALINA, pewnie i zdecydowanie
.,
kroczy do I{Ol\1UNIZMU.
-li

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

CzechosłowaCja

za

n~j1epsze

fundUje nagrody Acheson

prace w dziedzinie obrony pokoju

PRAGA (PAP). Wiceminister
informacji Civrny oświadczył przed
stawicie10m prasy, że rząd czechosłowacki będzie corocznie przyznawał nagrody za najlepsze prace artystyczne i naukowe. Ogólna warLość nagród będzie wynosiła 300 tys.
koron, a wartość pierwszej nagrody
będzie wynosiła 100 tys. koron.
. Każdy obywatel czechosłowacki
może się ubiegać o te nagrody, któ
re będą przyznawane za najlepsze

prace w dziedzinie obrony pokoju
światowego, demaskowania
przygo
towań do nowej wojny i walki prze
ciw k'J,szyzmowi oraz w dziedzinie
propagowania idei
międzynarodo 
wej solidarności robotniczej, budowy socjali'i:mu w Czechosłowacji i
wzmacniania sojuszu Czechosłowa
cji ze Związkiem Radziecltim.
Nagrody b~dą przyznawane corocznie w listopadzie,

Uwaea, korespondenci fabryczni

"Głosu"

i redaktorzy gazetek ściennychi

W ponicdziałelt, dnia 20 mar- będzie się narada koresllonden- l'
ca b. r., o go(lz. 18 w świetlicy tów fabrYC1Jlych "Głosu" i reZakładów
Graficznych
RSW daktorów gazetek
. _.
..Prasa" przy ul. Zwirki 17, od- kich zakładów pracy..
.1

ŚCien. _nYCh lódz~ ~

w

niełasce?
NOWY JORK (PAP). - Od pewcao czasu na łalliach niektórych. dZie1111ikÓW amervkallskich
p"jawiają się wiadomości o moż
liwości ust ąpienia Achesona ze
stanowiska sekrelarza stanu USA.
J~,ko jego ewentualneGO n'as tę])
cę wymienia się "latająceGo ambasadora" planu Marshalla.Hilrrimana.
Jedno cześnie
niektórzy czol ()-
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eić długi dawnego rządu królewskle-, belgrad~ką tylko niewielldmi pożyc~ jej skÓrze odczuwają one skutki pogo w wysokości miliarda 925 nliliO-\ kami. któl'e maj=! na celu uzyskanie lityki tit.owSlkiej, która robi z nich
nów dinaró",.
szybkich i dużych zysków_ Przy po- niewohlików i dąży do uczynienia
Ohecnie przebywa w Jugosławii mocy gestapowskiego aparatu poli- z nich mięsa armatniego w wojnie
kar IJdyjski wiceminister skarbu. Ja- cyjnego Rankowicza. dostarczajlłcego projektowanej przez obó:/l imperialimes Sinclail', który między innymi taniej, bo przymusowej siły roboczej styczny_
pl'<'wud7.i również rokowarua w spra- do kopalń, uzyskanie ogromnych zys.
Ale narody Jugosławii. które nęka
wie otrzymania przez kanadyjskich ków z małych inwestycji nie jest rze- głód. nędza i gruźlica, coraz bardziej
kapl~lllistów odszkodowania za zna- czą trudn<!.
zdecydowanie występują przeciwko
cjonalizowane majlltki.
Nic dziwnego też. że na terenie Ju- zdrajcom titowSIkim. Świadczy o tym
GłówDVm jednak celem wizyty p. gosławii ma miejsce prawdiiwy wy- chociażby wzrastający w kraju z każ
Sinclah'a- jt>st sprawa kopali\ rudy ścig zagranicznych kapitalistów, TY- dym dniem terror gestapowski UDn
baul{sytowt'j wIstrii. Sinclair który walizujących o wyciągnięcie jak naj- Rankowucza. która zaj~ta jest obecrCl'rezentujc w rządzie kanadyjskim większycll korzyści z obecnej sytu~cji nie przygotowywaniem "wolnyeh'~
dwu w;e:lkie koncerny aluminiowe: w tym kraJu. Koszta tego WyŚCIgU wyborów w Jugosławii.
"Alce a" • trust finansowy Mellona, P'OO\OSZą narody Jugos.ławii. Na swoRllaomir Szara'nowiez.
chcir.łby przejąć z powrotem kopal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nie istl'yjslde i żądn, aby zostały olle
zdenncjonalizowane. Warto przy tym
przypomnjeć, że banda titowców na
podobne i~danie zagranicznych kapitali;;tJw zdenacjonaIiwwała pOpUl:;· pl'erwszą lOCZn"IC~ n,
lWI'ązklem
dnio horskie kopalnie miedzi. Jest
'C !J
więc już precedl!'ns.
W dniu 17 marea minęła pierwsza poszanowaniu suwerenności i interesów dużych i małych narodów.
Oprócz Sinclail'B. wh ostatnim
l'
d czasie
t ' rocznica podpisania umowy o współObchodząc uroczyście tę rocznicę
do Belgradu przYJe<! a 1 prze s aWl· pracy gospodarczej i kulturalnej mię
- podkreśla dziennik - naród koreciele trustów amerykańskich ..Bethlehem Steel", .,Mac Kenzie Enginee- dzy Związkiem Radzieckim a Koreań ański wyraża gorące podziękowanie
ring Co" oraz .. Anaconda Copper Mi- ską Republiką Ludowo-Demokratycz- narodowi radzieckiemu i osobiscie
ning Co". Trusty te są ściśle powią- ną.
Józefowi Stalinowi za stałą i bezin, . B k'
Ek
teresowną pomoc i zapewnia, że 1 w
zane z amerykanslum an lem
g'\Iv związku z tym prasa koreanska
dążyć będzie do jeszcze
portilwo·Importowym. który udzielił publikuje liczne artykuły. Naród ko- przyszłości
większego zacieśnienia
przyjaznych
rządowi belgradzkiemu pożyczki w reański - pisze w artykule wstęp stosunków, łączących Republłk~ Ko.
wysokości 20 milionów dolarów. W nym dziennik .. No don Sinmun" - ob reańską ze 'Związkiem: Radzieckim.
jakim celu udzielona została ta po- chodzi uroczyście rocznicę podpisażyczka przyznał otwarcie prezes Ban nia umowy. Umówa ta daje gwara nku Eksportowo-Importowego.
HercJię dalszego, pomyślnego rozwoju
, . d
'
,
l
bert Egerton,
OSWla
k
' kC~Jąc.
. zek ce em
t naszej' młodej· republiki: Dzięki brapożycz, i jest :liWII} szeme e spor u terskiej pomocy Związku Radzieckiesurowców jugosłowiai1sldch do 8ta- gil naród Republiki Koreańskiej 0pod uwagę, że tylko dwie ostatnie nów Zjednoczonych, a nie rO:llbudowa siągnął wspaniałe sukcesy w budow
:?al'tie destaw ołowiu dla Stan~w jugosłowiańsldej gospodarkii.
nictwie swego demokratycznego pań
NOWY JORK (PAP) - Z donie- \ zbytu. krzyżujQC ek$pa,nsywne plany
Zjednoczonych wyniosły os.i~m ~ysi~Kapitaliści amerykańscy nie wie- stwa. Pomoc ZwiQzku Radzieckiego i s:el1 prasy wynika, że sprzeczności USA.
1:"; ton, to lI.ożnll. łatwo obliCdzYC', ze rzą w trwałość dyktatury titowskiej. zawarcie umowy gospodarczej i kul- między USA j Ang1ill rozwijają się
W chwilI' obecneJ' w dalszynl C1·,n.
J
na te] lyIko transakcji
naro
."
. IC
' h 'mwestYCl~
' turalnej jest przejawem sta11 nOWSKIC]
1"
l l
b
k
"
'l'
d" y ugo- Obawiają SIę
om, ze
w c lwi i o ecnej przede wszyst im gu toczą si" "rozmowy" między USA
slawiiV straciły
32 ml lony marow.
nlo'głby
spotkać
ten
sarn
los
co
w
ChI
polityki
zagranicznej'.
opartej'
na
rów
d
ł'
h
d
'
d
.
"
koszta produkcji
w wu g ownyc
z!e zmach: prze- i Anglią w związku z rozbieżnościa111n " prz';kład:
.,
nach i dlatemn.
obdarzaJ'ą oni szajkę nouprawnieniu i niepodległości i na'
'.'
.
.
j.
ft
antymonu
wynoszą w Jugosławii 90
.. JIHVIaJI) Rlę one po pIerwsze w na- ml w spraw e na: y.
tysięcy dimu'ów za tonę. Mebl ten
cis:ku. jaki Stany Zjednoczone wyAdministracja planu Marshalla,
jedu.k bal\da titowców ~przedaje0
wierają
na Anglię, aby zmusić ją do wywif liąc ja'-""lly nacisk na Anglię,
rn)lf;t\~ om J;>8Iktu at1antyclnego
11
zrezygnGwania z próby ogr~niezenia cofn\,! lliedaWfto "POtlUlC", jakiej w
35 t.~sięcy dinarów za tonę· Ponie:
_ , ., C
h ł·
importu nafty amerykańskiej do Au- ranulCh tego pla.nu udzielała brytyj.
waż ~aś eksuort antymonu dochodzl
musI OpUSCU:
zec OS owaCję
glii i innych krajów strefy szterlin.- skiemu przemysłowi naftowemu. Co
do 100 ton niiesięcznie, znaczy to, że
PRAGA (PAP). _
Jak donosi jego ofiejalnąlto stanowiska 1 w gowej, po wtóre - w próbie ~mu- więcej, jak już donosi1i~my, pl'ze~
reżim titowsk'i uczestniczy w finan· Agencja CTK, nz.ąd czechosłowacki konsekwencji Ministerstwo Spraw szenia Ana-w do zrezygnowa.nia z po wodnieząey senackiej kom. $Opr. zagr.
~w311iu zbrojeń paktu atlantyckiego postanowi~ wydalić msgr. Ottawo Zagranicznych domaga się, .aby opu, Utyki dwustronnych układów hMldlo-l Connally z.glosił w ub. tygodniu podo wysokości pieć i pół miliona d_i- de Liva, członka internuncjatury ścil on terytorium RepublikL Cze- wych. przy pomocy których usiłuje , pl'aWlkę do projektu U!8tawy o kredynuróW' miesipcznie tylko w zakresIe Watykanu w Pradze. O powyższej chosłowackiej w ciągu 3 dni".
ona zapewnić sobie niektóre rynki, 'tach na realizację plo.nu Mar!M1alla,
tegt' cennego urowca.
decY;l:ji Ministerstwo Spraw ZagraDouutkowym hal'aczem, ściąga,nyl'~ nicznych powiadomiło intemuncja3 Jugusławii przez pafl!~twa kapltah" turę w czwartek notą, w której 0ŚtYC2.11e, jest splata odszkod~l\va~ za skarż a msgr Ottavio de Liva O d~a
p'l"Jlejęte p1"JleZ państwo maJąt~. W lalność wymierzoną preeoiwko Rekażd.ym wypadku odszkodowama te publice ~echosłowacklej.
wielokrotnie pl'zewyższają istotną
Nota głosi: ••Wysoka. hierarcbła
Szeroki dostęp do morza zródłem poteaeJąla gospodar~zelo
'alłość przejętych majlj,tków•• Na kośc:1dna w Czechosłowacji naduży~
Polski Ludowe;
moc'! zawartYch już układów tltOW- wała od pewnego ozas.u kościoła
er iobowiązlI'U się zapłacić, bl'y~yj- r~o _ katoJick;iego w Czechoslo WARSZAWA (PAP) - W dniu I portów, ci sami z:'ohl,ierze WldobyJj. lladto wyprodulrowano liczne mnieJ!Okbn kapi41listOl1\ 900 milionow umil- wacjl dodywersyjnejd,;Jałalności an 18 bm. przypada 5 rocznica odzyska- z wody "iele 2!at.opionyeh oKrętów. ~e jedno~1rl pływajllee ora~ wykorów, kapitalistQl1l- an\erykańskim -:' if,ypaństWowej, nie eofa:jąe się na.- nia Wy\>rzeta. W dniu tym przed które płYWa,jlł obecnie ,1JOIl polsk, ·nano wiele powai.nycb. ~montów.
850 milionów dinarów, szwedzkim ka.- wet·;Priea. organizowaniem oszukań- l>ięciu laty Odrodzone Wojsko Pol~ banderą.
Na odcinku zeglugi pełnomor&ldej
pitaliBtom - 500 milionów dinaró~ ezych "cudów". Wład\Zę czechos1o- zldc, kroczące u boku bohaterskiej
Władze rad~ieckie pr7..ekazały pol- ~uchj)miono U linii ieglugi regularoraz wie'e sLtek milionów kapltąb- wackie stwierdrz.iły, że hierarchia Armii Radzieckiej, zdobyło Koło- skiej flocie liczne sta.ikI znajdujące lleJ i l/:IUleznie pow~ękS7:0DO tond
~ tom innych krajów. Ponadto szero- kościelna od czasu wyjazdu charge brzeg, dochodząc tym sn.mynl do Wy. się w czasie wojny w rękach nie- poIslciej floty handlowej.
klU1 gestenl tit.owcy zgodiili się spla- d'affa'ires msgr. Verolino upl'awia- brzeża Bałtyckiego.
mieckich i współpracowały 2<ftaszyW żegludze przybrzeżnej urucho'
la tę działalność w myśl htstrukcji i
W wyniku zwycięstwa mlniesione- mi władzami w poczl)tkowym, na1- rniono reguląrną obsłun Zatoki
ciesząc się bezpo.qednim poparcdem go nad faszyzmem, zwycięst\\-a, do trudniejszym okresie odbudowy na- Gdańskiej i Zalewu Szczecińskiego
urzędnika intr~luncjllltury papie- którego przede wszystkim przy czy- szego potencjału morsk'iegQ,
oraz powAŹllie ~witkszono tonaż flo5 rocznica odzySkania Wybr~eża ty pnybfZej~ej.
•
_
\ sklej msgr. Otte.v.io de Liva, który nil ~i~ ~ohaterSlkj wysiłek narodów
skazańców greckich
działalność tę, wymierzoną przeciw- r~?zl~ckICh. P,oIska uzyskała szerszy pl'zypada w momencie, kiedy podsu- ~ozbudowuJąe rybołowst\vO morRZYM (PAP) ••Jak donosi agencja ~~n~~P~~:: sg~~\~?:~~::~C~I!~~~= mZW)(JedY~I~lwl(.'k ,d~stęp do mOfłza; I mowuliśmy już wyniki PlaJ1u a~let, skle utw?rzon<! flotyllę trawlerową,
Elefteri Ellada francuski Komitet.
,
" tu'
'kk l '1
ChWIl przeJęcla
przez w !l ("~e niego i weszl!;;my w okres realizacji kutrową l łodZilową oraz ~r~ystąpi~
Po"nocy Gl'ecji'Demokratycznej wy- Ulka mthrnU:1CJBk.ry., Ja ~ WlCt polskie Wybl'zeża, porty i stocznie Planu 6-letniego, W ciaR"JI ub. 5 Jat no~? .budowy bazy rYbackIe) w Ś\VI
~ ln'ł do ONZ' ~elegram )l którym 0- !'Z.ąd czec osłowac i me urzna go w. leżały w gruzach, żegluga, rybołów- uz .... skaliśmy w pol 'kieJ I!'ospodnrce n(lUJSClU.
""" protestuje
" przeCiwko odrwce- tym
charaktenz.e.
' t wo morsk
-.
stro
'
!l~WO l. SZ k
o lm~
le ' "
me .IS, t - morsl<iej
szereg wielkich ~osiągnięć:
W ~nkrei!Je szlmlRictwa mors k"lego
niu p1'7.eiL włud7.e mQnarcho - faszy
Ministerstwo Spraw Zagranlcz- r:!uły. W okl'esle tym ~\'ładze rad~lecW za.kresie pracy portów, poza od- utworz~ltO Pańl!~wowe Centrun\ ~y
stowskie Pl'ośby o łaskę. złożonej nych uważa, że działalność msgr, lue d6Starezrł~ nam me po raz pIerw budową, d.~prowadzono ic:h zdolność chownnI~ Morsluego o:az uruchom10prrze:z skazanych na ś)nie~ć !naryna- Ottavio de L1va stanowi Ibezpośred .. szy .prawdzlwI~ braterskiej ~omocy. przellldunkowa do poziomu odpowia- no 8 panstwm~ych szkół dla maryna~ greckich, i domaga Slę mterwen nią ingerencj~ w wewnętNne spra- żohuerze radZilec~y wy~onnli pra.ce dającego potrzebom gospodarczym Ul', rybaków I stoczniowców.
,
c;jj ONZ celem wstrzymania egzeku wy Republiki
CzechosłDwackiej. zwiazane z rozmmowamem szlakow PolskI i krajów demiJkl'acji ludowej.
W pru('aeh tycI} pokona,no, dzięki
cji,
Działalność taka jest nadużyciem wodnych prowadzilcych do naszych Utworzono w Szczceinio wielki ośro- bohaterskiej postawie l'()botników
dek portowy dla eksportu. importu portowych i wszystkich pracowni'
i tranzytu. Odbudowano małe porty_ kó\V resortu morsldego,
ZCll'eg ol,
,..,. S1.cz('Cinie i Gdyni zainstalowano b:rZYDlich tmdnoścl. W pierwszych
wit>le nowoczesnych \lrządzeń PrZe.. latach powojennych brakowało trans
ładunkowych.
Utworzono równieź porterów i magaf;ynów, pomimo to
-ęku·,ą RządOWIpaństwowe przed!\iębiorstwo makler- plany przeładunków wykonywane byp
skie i przeładunkowe.
ły niejednokrotnie z dużymi nadwyżManifestujemy swe przywtązaPrzemysł l'rtoC:liniowy, kt6ry w 1945 kIlmi.
nione nam będą wojalne zdoby-I
KRAiKÓW EPAP). W mająt
W sjJmie Polsik~ Ludowa w etą~u
nie do lUądu Polil« Llldowej. 8>1 roku praktycznie nie i~tn:iał, całk,ocze klasy pracującej.
kach kościelnych W Zwienzyńcu k,
bowiem on zapewni na.m słuszne wicie wybudował i oddał do ek; plOll- pierwsz~go 5-leCIa po odzyskamu
Nte.ludzkie
traktowanie
Ol'a:~ io
Krakowa, w Zbylitowskiej Górze.
botnik
··ka·
tacji . dwa I'udowl'glowct', wykon ł Wybrzeza, rozbudowała gospodarkę
!kowanie nas w pomieszczeniach
prawa co
a: wYID Jące z większość prac prży budowie ,t dal- n1or,.,ką (10 rozmiarów wiOkszych. ni:!:
w Kalwariili Z.ebNydowskie,1 i w ::ngorszych, JUż da~e się no,rmaJnie
urno,?, ~b:lOl'OWt\l ora.z .przez udo \ sZYI'h
rudowęll'lowców,
wodował w okresie przedwoJennym, ~o rozmianych odbyły się ostatnio Zebl'<l·nia
bydłu, oto przykład
gOlS:potla,rki
stępn1ente nauk,i umwtllwJ nam pierws.zy Rtat.ek drobnicowy ~ "War rów, jakich nigdy jeszezt' nIe było w
dotychczasowej administracji ko
l'obotn"ików rolnych, którzy dali wy
a.wan..'l społeczny",
, SZl\wa" oraz tra wlery rybackie. PO" dziejach naszego kraju.
śclelnej.
ra~ swej gł~bokiej radości i wdz!ęcz
IlOŚci dla Rządu R. P. 7.a to. że dzię --------~--------------------------~
ki przygotowywanej ustawie o pNC
j~ju dóbr "martwej ręki" robomi('!Y kościelni wstanlli wyzwoleni od
WY<ZYlku I U~yskają, możność pelnew zakresie produkcji gumy syntestoso·wanie typow produkowan ych
wiły w latach ubiegłych pokutni:
Szybkiemu tempu rozwoju przelO komystanda ze zdoby~" socjaltyt!Znej.
parowozów do potrr.eb krajów im
pozycję importu,
mysłu socjalistycznego towarzyszy
Równocześnie,
oprócz podjęcia
p orlującvch
Potljecit przez przerozv,rÓj techniki i stałe usprawniałlyeh.
W rb. podejmiemy np, wydoby produkcji szeregu artykułów niemy~ł maszynowy prodnkcji nowe"
nie procesów technologicznych
cie krajowych rud miedzi. co przy
Na zebraniu w majątku SS Nor40 typu ~pre:f.arAl( dllodnjczy~h wytwar;!anych dotąd w kraju, naRozwój produkcji , przemysłu 50 '
czyni się do ograniczenia w iatucl1
bertanek w Zwjerzyńcu pod Krako. tąpi
Tozszenenie dziilłalności
stworzy podstawę dla roZWOJu
cjalistycznego idzie nie tylko po następnych importu w tym zakrewem robotnicy uchwalili nastąpu~
tych gałęzi produkcji, które rozpochlodnictwa, Pon:!dto podejmiemy
Unii podnoszenia rozmiarów istnie
sie. Produkcja miedzi warunkujo
cz~ly pracę w roltu )949. I tak. np.
produkci~
nowych typów pomp
jących działów produkcji i uspravv
jącą rezolucję:
w znacznym stopniu rozwój przewzrośnie l1fodukcja sa
dwukrotnie
przemysłowych, Równocześnie ponlenia
procesów·
produkcyjnych.
mysłu
eleldrotechnicznego,
dla
któ
"WyraiMllY wdzi~zność Rzą
lnochod6w
ciężarOWYCh.
Nastąpi
dejmie
siG
na
szerszą skal~ prorównież
po
linii
stałego,
plalecz
miedź
stanowi
jeden
z
podre
go
dowi P,o lski LudoweJ za przygou:;prawnienie i podniesienie produkcję kotłów do centralnego onowego rozszerzania asortymen- stawowych surowców, W oparciu
tO"""'Ywaną ustawę o pnejęciu
dUkcji ilniwiarek w przemyśle ma.
tów i zakresu produkcji drogą slo o krajowe WYlIobycie rud miedzi grzewania, które w okresie reall·
dóbr ,.marhvej ręki".
zacji Planu Trzyletniego stanowi- l.zyn rolniczych, rozblldowana zosowanla
nowych
procesów
technoprzemysł
i
niklu
podejmie
nasz
W~emy, ie po przejęciu '!lająt
stanie produkcja przyczep samoły w wielu wypadkach wąski prZe
logicznych i podejmowania produk produ~cję koncentratów miedli
ków nie będziemy wyzySkIwani,
chodowych itd. 'Rozbudowana zokrój, utrudniając realizację pl~
cji
artykułów nie wytwarzanych do
oraz
szeregu
żelazo-stopów,
mię
.ze p~prawionc zostaną nasze wanów budownictwa. Vl roku 1950 stanie również, zapoczątkowana w
tychczas w kraju, bądź wytwarza- dzy innymi źelazo-stopów, któryCh
runki m3iterłalne urM; udostęproku 1949, produkcji! celulozy slorozpoczniemy również produkcję
nych w niewielkich ilościach. W
składnikiem Jest nikiel.
central telelonicznych. Przyczyni DloweJ. Powalnla zwlękuy się pro
związku z tym coroczny plan podW r, 1950 podjęta zostanie produJtcja cementu hutniczego oraz
się to poważni o do usprawnienia
Kongres
jęcia produkcji nowycb artykułów
dukcja nowych typów obrabia. "k. telekom}mikacjl i uniezależni nąs okolo dwukrotnie wzrośnie produk
jest jednym z podstawowych wycja supertomasyny.
Jdadników postępu teChnicznego stanowiących podstawę dla rozwo od kosztownego importu.
ju prawie wszystkich gałęzi przeOgólne wzbogacenie asortymensocjalistycznego przemysłu.
BUKARE ZT (PAP). W nied~ielG
Przemysł
budowlany
przystąpi
mysłu, Przystąpimy również do
tu produkcji, które nastąpi w ronastąpi w Bukaresu:cie otwarcie, k~n
w
br.
do
produkcji
szeregu
noW roku 1950 wachlarz artyku- produkCji nowych typów maszyn i
ku 1950 l podjęełe p~oduKcJi lZe.
gl'esu, poświęconego . zagadntcn~l.l
wYch typów element6w prefabrynarzędzi rolniczych,
niezbędnych
łów produkowanych w przemyśle
regu Pl'ototyp6w, które .tworzą
spółdzielczości pod egidą Rum\msocjalistycznym powiększy się o w procesie przebudowy i modernI- kowanych, np, specjalnych gatun · podJtawę do rOf.woJu no.wych gasklej Partii Robotniczej,
ków płyt izolacyjnych, elementów łęzi produkcji w latach później
szereg podstawowych artykułÓw , zacji rolnictw~.
W kongresie wezmą udział delega
szych, stanQwi wilżny etap rQ~Wo 
z lekkich betonów itp. Przemysł
W
przemyśle taboru kolejowe
w
pierwszym
rzędzie
artykułów
ci wybrani przez 4 i pól 'ni1i'Jn~
lu socJaUstycznegQ przemylIlu i
chemiczny
pOdejmie
produkcję
się
produkcję
nowyCh
go
podejmie
deficytowych,
tj.
takich,
których
e~łonków spółdzielni SpO~ywcz~(!h ~
szeregu nowych tworzyw sztuc:!!- przebudowy struktury go~podal'brak odczuwa się na rynku krajo- typów pal'Owozów, która umożliwi
dokonają ukonstytuowanIa ogolnocz;ej kraju. '
>{A
nvch i przystąpi do przygotowań
wym, Artykuły deficytowe stano- zwiększenie ich eksportu Przez do
krajowej centrali s?óldzielczej.

Od czasu. kiedy banda zdrajców
!itowskich pueszła jawnie na stronę
lUlglo,amerykańskiego
ob\Olz\ł imperlalistycznego. Jugosławia stała si~
prl': dmiotem niczym nie maskowanej
rabunkowej ek.'!oploatacji przez zagranil.'zne monopole kapitali!ó\tyczne.
Formą prawną tego bezlitosnego
wyzysku ludności pracuillcej Jugosła~rH i rabunkowej gospodarki jej
bogllctw nat.uralnych są układy handlowe, zawarte przez rząd titowski
r. inlperialistYl.'znymi drapieżcami.
• 's. n\tcy ~ych układów Jugosławia
eksportuje cenne surowce, rudy, me·
tale h·Jorowe i żywność, otrzymując
W zamian towary konsumcyjne Ol'az
takle t.ylko maszyny, które mogą
zwi~hzyć
wydobycie eksportowanych
SUrOWCÓW. Rzecz jasna, że prawda
n togo rodzaju handlu, który skazuje .Tugm;ławi\\ na wieczną zależność
od krajów kapitalistycznyrh i robi
z kra,ju bazf, surowcowo·agrarnl} dla
obcych monopolistów kal)italistycznych, jest "krywana prze d ua~o dem
i malikowana frazesami o "rownouIlrawnienlu"_
Jak w praktyce wyglą.da to "równo
uprawnienie". widać najlepiej na
przykładzie cen płaconych przez za·
lrl'aniczne monopole za surowce i żyw
~ość Slllowadzane z Jugosławii. Tak
np. ołów, ktÓl'y Jugosławia sprzedawała Związkowi Radzieckiemu i kra'om demokracji ludowej po 19 dina.Jrów za kg, s.przedaje ona obecnie W.
,
Stanom
Brytanii za 12,6 dJinarow,
,
Wł
ZJ'edncc,zOlIlym za 15 dinarow,
0chom za 16 dinarów itp. Jeśli wziąć

Naro'd koreon'·sk," obchodli"' uroczys'cl'e
Odpl'Sanl,a umowy ze

Radzl'eekl'm

De GauUe

Anglo-omervkońsko

naśladowca Hitlera

wojno naftoCIlo

I

Watykan' ski- specl-all-sla od "cudo' w"
I

w -r cznicę od y k nia Wybrzeża

W

br·on.-e·

Robotnicy rolni
dz.

majątkó~

PolskI- Ll1dowew

Nowe

rumuńskich spółdzielców

I

kościelnych

..----------.....-

działy

produkcji w r. 1950

która pozbawi Anglię wszelkiej" polT.ocy" final1sowej ze strony USA, jfJśli
nie cofnie ona .. dysk~oyminacyj.
nych" zarządzeń wobec USA.
Nacisk ten wywiel'any jest z wyraźnego ro-zkazu "Sta.ndard on Co"
i innych wpływOwYch monopoli nął·
towyeh, zainteresowanych w da~yJft
opanowywaniu rynków brytyJskich_
Monopoliści amery'kańsey osią.g-l\fł1i

w tej dziedzinie pewne rezultaty.
Dnia 16 bm. sena.tor Connally, bplllz'
czając
tajne posiedzenie senackiej
komisji spraw zagranioznych. O&wnad
czył przedstawicielom prasy, ;te ,Anglicy "wy':!ofuj, &iQ nieco" ze sVJWch
po%yeji w prawie importu Daft~ WG
bec czego zamierza on TłYCOtłl6 ....
po.pra.wk~

J ecJ.nocześnie

Stany

z.jednOłl~e

na .A.nclil"l,
aby PTZystą,p;ła ona
do tzw. europejskiej unii pła.tniczej,
ktÓTą Amerykan\e tworzą w celu ped.porządkowania iIIOhle goepodaJ:iki koJ!oa.
jów Europy Zachodniej. A.dlrlini~tra
tor pla.nu Marshalla, llo:ffman - dał
niedawno do zrozumienia, ża q3;riał
Anglii w planie Marshalla może \lICIe
zmniejszeniu o 150 milionów doluó,,",
jeśli
nie przystąpi 0l\1ł do euroJlllj,
skiej unit platDlic.zej_
Paryski korespondent "Chmtia.n
Science Monitor" oświadcza w'z,,'II1-21ku z tym, iż Stany Zjednoczone Zlh
mierzają zdecydowanie dążyć do te«
go, aby Anglia sto,>owała sił do pOlityki amerykańBlkiej_
wyw!ieraji

ailn~ presję

domaga.jąc. się,

Waszyngtoński kOl'()Sponde!!l~

,;New

I"ol,k Times" podkl'eśla. it ofkjal'nli
przedstawiciele USA nie :mają zamia·
ru zgodzić się na to~ a.by A'(lgl,ią. jedynie fOl'1llalnie zgłosiła ~wój 1lkCtlS
do europejsloiej unii płatniC'.l8j" i że
Waszyngton pragnie wykol'zystaó tę
unię, aby uniemożliwić .Anglii zMde.
ranie dwustronnych układów handlowych. Wnszyngton - jak silwiel'liza
korespondent szczególnie zainteresowany j~t tym, aby t6\'pooować
dwustronne roJrowania Anglii z Ni~m
cami Zachl>dnimi w sprawie handlu
i płatnoścI. Oficjalni przedstawiciele
amel'ykaliscy COO'tlZ bal'd-ziej obawia.ją Mę,
że angielilol.a. polityka. dwu~
fYtronnych układów handlowych "nlOże przeszkod~ić utworzeniu. skUtecz.
nej. eUl'(}pejSlkiej unii p łatniczI'j".
Korespondent podkreśla, że Sta:J$Y
Zjednoczone zmu~iły niedawłlo A,,~
gllę do zawies'Zenin. rokowań ~ Nieillcami Zachodnimi. gdY:i: okazało się.
~e Anglia rol.owania te pragnie w'Y~
korzystać w tym celu;
aby "p~.
!'Izkodzić odpływowi zło41 lub d~la.
rów z jej s.karbu 2IA po6rednlc1;włml
eur.opejsldej unii płabniczej"_
Oficjalnie podano wprawdzie jako
pr~yczynę zawit>8zenia rokowań fakt.
że zdaniem USA - należy je odl"Oczyć do chwili Os.tatecznego roz'
patrzenia !luer. organizację europej.
skiej współpracy gospodarczej planu
płatności europejąkiej, ale faktycznie
- jak podkreśla korespondent ,;New
York 'l'imes" - Waszyngton uważa,
że Anglia nie powinlla zawierać .. jeszcze jednego dwuatronncJ:'O układu
handlowego, który pozwoliłby Niem.
com ua gromndzeonie funtów ,.zterUl\.
'ów \V Londynie".
W zakończeniu k()7,'espondent "New
York Timcs'" ~twierd~a, że przedsta·
wiciele ofioja.lni w Waszyngtonie
"zaniepokojeni" SI} negatywnyOl /!.ta.
nowiskiem Anglli w SI>1'awie Pl'zedyskutowania problemu nie odIn'fOżo.
nych jeszcze raehunków szterlingo.
wych Inrłii, Eg-ipt,u. Au, tralii, AJ.""'
gentyny i innych krajów,
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o słusznąpolityk~ ka
Istotne obowiązki wydziałów personalnych

W świetle wytycznych Ul Plc- czuwać nad wzmocnieniem dyscy
num KC PZPR, nakazujących pliny pracy i nieustannie walczyć
wzmoźenie czujności rewolucyj- z nadmiernym wciąż procentem
absencji. Należy wnikliwie anabej na wszystkich odcinkach ży- lizować i doszukiwać się przyczy
cia partyjnego. państwowego i ny tego zjawiska i opracow!1t
gospoĄarczego, zagadnienie słusz skuteczne metody
walki z nim.
nej polityki kadr wysuwa się ja Scisła współpraca wydziałów per
li
sonalnych z podstawowymi orgao jedno z n ~ jbardziej palących. nizacjami partyjnymi i radami
Wydziały personalne zadawala- zakładowymi pozwoli na indywiły się czcsto ewie' 'ncjonowaniem dualne rozpatrzenie uchybień, na
swych kadr. natomiast nie przy- udzielanie pomocy tam, gdzie
glądały się bliżej zaangażow:ł- jest ona potrzebna '\ konieczna
oraz na postawienie pod pręgierz
nym pracownikom, nie znały ich opinii publicznej nierobów i ła
przeszłości, ani
życia
obecnego, zików.
nie interesowały się ich nastawi~
Wiele wydziałów personalnych
niem politycznym. . Najczęściej zr ozumiało wytyczne III Plenum
brano wyłącznie pod uwagę kw'l i przestawia się na nowy styl
pracy. Świadczy o tym m. in. np.
Iifikacje zawodowe, zapominając działalność wydziału personalneo obliczu politycznym zaangaż,)- go zakładów im. Strzelczyka.
wanego pracownika.
Wydział personalny zrobił prze
Referat Tow. Bieruta i uchwa- gląd swych kadr, doprowadził do
ły III Plenum wskazały wydzia porządku dokumenty personalne
pracowników, a przede wszystłom personalnym ich właś<:!iwe kim gruntownie rozpatrzył kadrę
obow'iązki, określiły jasno ich Ga kierowniczą zakładów na wszyst
dania. Wydziały personalne win kich szczeblach. Dodatnią cechą
ny wszechstronnie znać oblicze pracy wydziału personalnego je3t
jak najściślejsz& współpraca z
moralno-polityczne i kwalifikacje podstawową organizacją partyjną
zawodowe k:Jdr swego zakładu i radą zakładową. W pracy wypracy. Taka znajomość ludzi u- działu personalnego wyczuwa się
chroni nas przed przemycaniem czujną opiekę i rolę kierowniczą
organizacji partyjnej. Problem
się na .,tanowiska kierownicze, wysuwania nowych kadr, wzmojednostek obcych i wrogich PoI- cnienia trzonu proletariackiego w
sce Ludowej. Jednocześnie do- kierownictwie fabryki, rozstawi~
~ładna ocena każdego pracowni- nie ludzi bywa zawsze wyczerpu
ka pomoże odpowiednio rozmie- jąco przedyskutowane na egzeku
tywie podsta\yowej
organizacji
ścić ludzi według uzdolnień i fa- partyjnej w obecności kierowntchowego przygotowania.
ka personalnego i dyrektora tech
Wypełniając
zadania
Partii nicznego.
działy personalne powinny ściśle
W zakładach im. Strzelczyka
współpracować
z organizacjami wszystkie do tego powołane czyn
partyjp.ymi, rad .mi zakładowy- niki, społeczny i administracyjmi.
Kierownicy działów kadr ny, nie tylko interesują się, opie
wraz z cZylUlikiem społecznym kują, udzielają konkretnej pomopowinni pilnie śledzić, jak rozwi cy wysuniętym na wyższe stanojają śię pod względem zaWOdO-! wiska robotnikom, ale wychowuwym i ideologicznym przodowlli ją stale rezerwę kadr z przodo\\'
cy i z t€j obfitej rezerwy czer- ników pracy spośród wyróżniają
paćkadry dIastalego wzmacnia- cych się robotników.
nia trzonu proletariackiego w kie
Stale czynna jest wieczorowa
rownicŁwie fabryk i instytucji.
Szkoła
Zawodowa,
kształcąca
Nie , trzeba się jednak zadawa- młodzież ~a "'7~alifikow~nych
lać tylko \. 'suwaniem kadr, Na- tokar~. NiC tez dzIwnego, ze zależy też świeżo wysunięte kadry kłady 1m. Stt:zelczyka są rezerwu
otoczyc jak najtroskliwszą opioa- arem kadr me tylko ~la wła
ką. Wniknąć w ich pracę w no- snych potrzeb, ale ta~ze. na Z.;lwych, trudnych początkowo wa- wnątr~. I ~ak np. prze~leslono na
runkach, pomagać im przy prze- odpoWIedzlalne stanoWIska do in ł
zwyciężaniu

trudności,

stworzyć

odpowiednie warunki pracy, a
przede wszystkim umożliwić im
kształcenie zawodowe, przy równoczesnej stałej pracy nad podnieąieniem ich
poziomu ideologicznego. Wszystkie powołane do
tego czynniki, łącznie z wydziałami personalnymi zakładów pra
cy, powinny wykazać jak najwięcej inicjatywy w kierunku Ol'
ganizowania kursów szkolenia za
wodowego, zbiorowych i indywidualnych dla majstrów, kierowW dniu 21 lutego w wykończalni
ników technicznych, dyrektorów PZPB im. J. Stalina został otwarty
ł td.
kurs szkolenia zawodowego na miPraktyka dotychczasowa wyk.il- strzów l podmistrzów, do którego
zała, że jeśli wysunięt r na wyż- zgłosiło się 140 kandydatów.
Są to
sze stanowisko robotnik nie mo- przeważnie majstrowie, nie posiada·że sobie poradzić w pracy, jeśli jący wykształcenia zawodowego 0zdarzają się wypadki załamania, raz zdolniejsi robotnic ".
oderwańia od klasy robotniczej,
Kurs, zorganizowany we własnym
bywa to prawie zawsze winą bra zakresie, obejmuje wykOl1czalnictwo,
ku opieki, pomocy, zainteresow'l oparte na naukach ścisłych, i trwać
nia ze strony podstawowej orga- będzie og6ł~m 330 godzin: Prze~mio
nizacji rady zakładowej i admi- ty nauczam a są następujące: Język
. t ad'j
.
.
polski, matematyka, wiadomości o
ms r J.
.. . .
Polsce współczesnej, a dalej: chemia,
Jednym z naJwaznleJszych za- surowce włókiennicze oraz przedmiodań działów
personalnych jest ty zawodowe. Najważniejszym. zada
stała opieka nad kobietami-akty niem kursu j~st
wpoje?ie. ~łucha
wistkami i umożliwienie im awan czom zr~zumlenia. waznOSCl wysu społeczne<1o. To zagadnienie k:lDyw~neł prze~ mch I?r~cy oraz pod
.
"Ib..
Ł d' mesleme Ich wIadomoso fachowych,
Jest. szczego me wazne w
o Zł: co powinno wydatnie wpłynąć na po
gdzle mamy ogromny odsetel... prawę jakości produkcji wykończal
pracujących kobiet.
ni. Dotychczas bowiem wiele niedobziały personalne muszą także ciągnięć w wykończalnictwie. wypły·
w porozumieniu z czynnikiem spo ':r~ z braku elemen~~rnych wwdomo.,
1 SCI z !Zakresu che mu.
.
łecznym l w oparcIU o mego st.a €

~,,!y_~!ę!~.!!~~,,!y
to
Realizacja uchwały Biura Drganizacyjnego KC PZPR o strukt,urze
podstawowych organizacJi partyjnych w zakładach produkCYjnych
nie zawsze (Znajdowała i jeszcze teraz n:e wszędzi e znajduje właściwe
zrozumienie ze strony Komitetów
Dzielnicowych i Zakładowych, W

odpowiedniej pracy organizacJI
I

sprawy przed sekretarzami podst.awowych organizacji skierowało pracę grup partyjnych na właściwe tory. Obecnie mamy już wiele dobrze
pracujących grup partyjnych, jak
np. w PZPJG Nr 1, gdzie grupa par
tyj na żyje rlagadnieniami produkcji
radzi, jak usunąć trudności., spowodowane złą przędzą, a którą trzeba
wyrobić. Organizatorzy troszczą siE;
o podniesienie poziomu ideologiczne
go członków swej grupy, kierUją ich
na szkolenie partyjne, troszczą się
o rozpowszechnienie współzawodni
ctwa i racjonalizatorstwa, dbają o
dyscyplinę partyjną i wpajają w
członków Partii oraz bezpartyjnych
konieczność socjalistycznego ustosunkowania się do pracy. Taka praca grup partyjnych wydała pomyśl
ne rezultaty, jak wykonanie roczne
go planu produkcyjnego już w paź
dQ';lerniku ub. r. i zdobycie przechod
niego sztandaru współzawodnictwa
w pr_nyśle jedwabniczo - galanteorganizacją partyjną.
ryjnym. Poza tym podstawowa orga
nizacja w PZPJG Nr 1 słusznie chlu
Sytuacja ta zmuSiła organizację bi się tym, że w ub. roku 22 towarzy
do szczególnego zainteresowania się szy robotników awansowało społem
pracą organizato.rów i grup partyj- nie i zawodowo, przechodząc do apa
nych. W- tym celu urządzano cen- ratu partyjnego i organizacji społecz
tralne odprawy organizatorów na nych, co jest również wynikiem
dzielnicach, ażeby w bezpośredIrlm sprawnej i świadomej pracy grup
kontakcie' z nimi poznać ich s1.yl partyjnych. Nie można pominąć ~a
pracy, ich osiągnięcia, braki i trud- sługi sekretarza podstawowej orgaMłodzież z PZPB Nr 8 - odpowiada na apel młod2;icży PZPB Nr 2 _ ności. 1; wypowiedti towarzyszy wy nizacji, który właściwie zrozumiał
wzywaj~y do walki o tytuł najlepszego przodownika. Stoją od lewej: nikało, że sa,mi nie wiedzą dobr.ze, rolę grupy partyjnej i skierował jej
Zofia WlIIWrzODowska, Sabina Czwomung, Alicja Lublin 1 Marla Barł- jakie są ich obowiązki.
poczynania na odpowiednie tory.
cmk - tkaczki, pracujące na 4-krosnach
Dopiero ponowne wysunięcie tej
Nieźle r6wnież pracują grupy par
-------------------~ tyjne w ŁZPO i w PZPB 4, gdzie
sekretar(Ze podstawowych organizacji ~ądzają stałe odprawy organizatorów, na których udzielają En
wskarz;ówek i rad oraz wyjaśniają
wszystkie bieżące zagadnienia.
Podczas obecnie odbywa.iących się
wyborów władz parlyjnych Komitety Dzielnicowe winny szc'Z~ólną uwagę rlWrócić na odpowiedni dobór
organbatorów, gdyż dobrzy organizatorzy to rękOjmia, że ooła O<rganlzaeja partyjna będzie dobrze pra-

o

d
naRlepszego przoo
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Podczas zajęć każdy ze słuc,haczy
pilnie uważa, by nie opuścić ani jednego słowa wykładowcy. Atmosfera
jest tu przyjazna. Każdy śmiało zapy
tuje gdy czegoś nie rozumie i w odpowiedzi otrzymuje dokładne wy jaśnienl'l. Trzeba przyznać, że słucha
cze z chęcią i zapałem przystąpili do
nauki. Szkoda tylko, że jeszcze pewna część majstrów uważa się za tak
uniwersalnych, że nie zgłosiła swego
udziału w kursie. Na pewno owi maj
strowie zdziwią się bardzo, gdy sIu·
chacze kursu wykażą więcej wiadomości od nich.
St. Matusiak
korespondent z wykończalni
PZPB im. J. Stalina

Pracownicy biurowi

podej..,ują

apel toUl . . .a~hieUJ"i

Za przykładem personelu technicznego również pracownicy biur maso·
wo podejmują zobowiązanIa długofa
lowe. A więc:
Dział
Planowania i Organizacji
ŁZW AE zobowiązał się rozpracować
instrukcję CZPE, uporządkowat planowanie, wprowadzi't dokładną sprawozdawczość wewnętrzną w oparciu
o instrukcję.
Dział Planowania, podejmując swe
'Zobowiązania,
wzywa jednocześnie
do współzawodnictwa ' w ŁZWANN,
Przedsiębiorstwo A-2 Planowania i

Organizacji.
Dział Kontroli Technicznej, docenia
jąc znaczenie Ko:ątroli Produkcji, zo-

Personel techniczny PlPW Nr 3.1
podejmuje
I
zobowiązania długofalowe

Dnia 15 marca br. na ogólnym ze Grosman zobowiązał się wykonać
braniu wszystkich pracowników u- plan gotowych tkanin w okresie je
mysłowych PZPW - 37 podjęte zo: denastu i pół miesiąca, podnieść ja
stały zobowiązania długofalowe.
kość o 3 proc" zwiększyć wyprzęd o
Majstrowie tow. Jassak i ob. 4 proc" skrócić proces technologiczKrawczyk zobowiązali się prócz peł ny z 30 dni do 25 dni oraz przeszko
nienia normalnej pracy pomagać lić wszyskich pracowników, nie wy
wszystkim robotnikom przy produk konujących baz akordowych.
Kier. Oddz. Tkahl tow. Szulc
wiony został program dalszej nauki cji oraz doprowadzić krosna do naj
wyższej sprawności technicznej.
przyrzekł wyrobić przędzę remanen
i metody pracy.
Majster Wydziału Mechaniczne- tową i wybrakowaną na tkarilny l
Na zakończenie konferencji refe- go tow. Czapliński podjął się wyko- gatunku przez dobór odpowiedniego
rat na temat założeń Planu 6 - le- nać na czas remonty i naprawy częś asortymentu, podnieść poziom este
ci zamiennych. Kiero'w nik przędzal tyczny tkanin ubraniowych i wyeU
tniego wygłosił ob. Rusinkiewicz.
ni tow. Piskorski usprawni maszy- minować postoje.
Uczegtnicy zjazdu utwierdzili się ny przędzalnicze. Majster wykońDyr. nacz. tow. Józefczyk zobowią
w przekonaniu, że zadania, stojące czalni tow. Krajewski przyrzekł pod zał się podnieść bezpieczeństwo pra
przed nauczycielstwem polskim, wy nieść jakość o 2 proc. przy jedno- cy oraz bezpieczeństwo zakładu, po
czesnym :zmniejszeniu zużycia che- magać w wykonaniu planu i czupełnią
należycie dla dobra Polski
mika Iii. Kier. Wydziału Zaopatrz!'!- wać nad wypełnieniem Ilobowią.z.ań,
Ludowej.
nia tow. Giebartow::ki
zobowiązał podjętych przez pracowników.
się zaopatrzyć w terminie wszystkie
S. Bendkowski
działy produkcyjne w surowce i ma
.T. Tomaszuk
- teriały techniczne. Dyr.
techn. ob.
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Szkolenie ideologiczne nauczycieli
W tych dniach w lokalu Zarządu
Grodzkiego ZNP w Łodzi odbył się
zjazd wszystkich kierowników szko
lenia ideologicznego z terenu całego
łódzkiego DOSZ.
Na zjazd ten przybyło przeszło 70
osób, którzy w ciągu dwudniowych
obrad zapoznali się szczegółowo z
zadaniami, jakie stoją przed nauczy
.cielstwem. Poszczególni kierownicy
składali sprawozdania z dotychcza
scwej akcji szkolenia ideologiczne'iO wśród nauczycieli. Szeroko omó-

grup partyjnych
•
••

p.raktyce, w stad ium po czątkO'.yym
Przede wszystkim mechaniczny
w wielu wypadkach utożsamIano podział na dziesiątki nie odpowiada
grupę partyjną z dawną .. dziesiąt- składowi grup partyjnych, któ::ych
ką". A przecież uchwała BO KC podział był warunkowany vdęzią pro
PZPR dokładnie określa. zadania dukcyjną według sal, zmian zespogrupy partyjne.i i o-rganiza.tora sto- lów itp. Niezro'Zumienie uchwały
jącego na ozele tej grupy i przez nie BO KC PZPR już od
samego pogo wybratnego.
czątku ujemnie wpłynęło na pracę
.::.:=::.::.:.::.;.;.::...:.:.:.--=-=:=-~;;.:....;.::...-----=--=--...:;..--------- grup partyjnych. Organizatorzy w
-1dalszym ciągu, jak poprzednio dzie~: ytU"
W D -g f&8 siętnicy, zajmowali się wyłącznie
zbieraniem składek członkowskich i
kolportowaniem
prasy partyjnej.
Nie zwoływali lZebrań grup, chociaż
często zachodziła potrzeba omówienia spraw produkcyjnych lub powiadomienia towarzyszy o pilnych
zleceniach organizacyjnych. Sekretarze podstawowych i oddziałowych
organizacji nie ,zwoływali odpraw
organizatorów celem rlapoznania ich
i wyjaśnienia im poważnych aktual
nych zagadnień. Nie zdawali sobie
sprawy, że orgaQizatorzy mogą im
być bardzo pomocni w kierowaniu

szkolenia zawodowego

>

S61110bójcy«

towarzyszy: nie kadr. Protokóły są za krótOgonowskie kie, za suche, nie rysują sylwetek
Jeden z wybitniejszych funkcjonariuszy amerykańskiego aparat!! "trzego, Tomczaka.
ludzi, nie określają dokładnie,
ciej uojlty", dyrektor t. zw. MAP, James Bruce, o';wiadczył niedawno,
Również
w samych zakładacn czym omawiani robotnicy wyróż
że wysyłka broni do Europy jest "rzeczą konieczną", jakkolwiek "NIE
wiele kierowniczych stanowisk ni1i się w pracy, co ich charakte
MAMY, (my, imperialiści i podżegacze wojenni - przyp. red.) żADNEJ
powierzono wczorajszym robotni- ryzuje. Często nawet bywa tak,
ABSOLUTNIE PEWNOśCI, CZY BROŃ TA NIE ZOSTANIE PRZE_
kom od warsztatu, jak tow. Le- że wyróżniający się robotnik nie
CIW NAM WYKORZYSTANA".
okadii Jaros i Adamowi Biskup- od razu zostaje wysunięty na
Zllajqc dobrze rewolucyjnq postawę ludów Europy, walczqcyc t ze Zllieskiemu.
'
wyższe stanowisko,
ale poddaje
nawidzonym jarzmem obcych i własnych wyzyskiwaczy i ciemięf:ycipli IJurNależy przyznać, że w porów- się dyskusji jego pracę i charakte
żuazyjno - kapitalistycznych podzielamy w pełni obatt'Y dyr. Jamesa
naniu ze słabą jeszcze pracą Wie rystykę. Powinno to znaleźć Wi
Bruce'a. Nie ulega dla nas - podobnie jak dla p. Bruce'a - ::.ad·h!j
lu wydziałów personalnych ról- raziste odzwierciedlenie w proto·
tcątpliwości, ii: "gdyby przyszło do czego" naród !ranCllsl.. i czy włoski
nych zakładów - wydział perso kółach posiedzeń, gdyż taka prak
uc::yni ten sam użytek 2: transportów broni" tcysyłanych Bidault i de Gusnalny zakładów im, Strzelczyka tyka utrzymuje ciągłość pracy i '.
perim., jaki uczynił naród chiński z pomocY zbrojnej dla C:wng-Kai-szeka ;
dodatnio się wyróżnia.
ustala jej kierunek, Ni.estety, pod
skiemje ją przeciw rodzimemu i anglo-amerykańskiemu !uszyzmou·i.
Brakiem w jego działalności I tym względem niedomaga pr'łca
.Takii: jednak wniosek U'YSUW!1 James Bruce :ze swoich słusznych bezjest to, że nie zawsze i nie zupeł podstawowej organizacji partYisprzec:;nie spostrzei:e/i.? Wniosek - samobójczy: trzeba i należy wysyłać
nie dobrze znajduje ona wyraz nej, a co za tym idzie i wydziału
broń do Europy. Oto, co się nazywa - ' kręcić stryczek na u:lasnq (imperia,w protokółach posiedzeń, na kt5 personalnego zakładów im. Stnel
B. D.
list)'czml) szyję.
rych omawiane bywa zagadnie- c.zyka.
L.T...

Pożqteczne h

I

»Logika

zakładów pracy
Czajkę, Bielińskiego,

nych

bowiązał się do dnia 1.7. 1950 r.
'ZWiększyć wysiłki przy przeprowadzaniu kontroli międzyoperacyjnej i

cowała.

MaI.

Co na to Okręgowy Zarząd

ostatecznej, w celu podniesienia japrodukcji do najwyższegó poziomu i wyeliminowania wszelkich
Rozpowszechniania
braków,
Filmów
Dział Administracji zobowiązał się
do usprawnienia prac Sekcji Gospo· Na terenie spółdzielni produkcyJ
darczej, Transportowej, Socjalnej i nej w Kuczyźnie porozklejano afiSekretariatu.
sze, głoszące, że w dniu 12 bm, bęDział Ruchu - zobowiązuje się do dzie tu Wyświetlany film przez kino
dnia 1.8. 1950 r. wyremontować i od- objazdowe. O wyznaczonej godzinie
dać do, ~żytku magazyn, ku~hnię 0- zebrało się ponad sto osób z Kuczyz
raz kuzruę wraz z urz~dzen1em. . ny i okolicznych wsi, czekając na
P?z~ tym. wpłynęły liczne zobowlą tak rzadką w tej miejscowości roz
z~ma mdywldualn~: Jak x: P. t?w. Sta-1rYWkę, jaką jest film. Niestety, nam~ława Kozł~, ktory podjął SI~ V:, go próżno oczekiwano około
dwóch
dZlJ~ach nadliczbowych WySZKOl1C 6 godzin. Wreszcie wszyscy powr6cill
kobIet na rewolwerowkach.
do domów, napewno z niezbyt po• ŁZW~
chlebną opinią o Okręgowym Zarzą
Jozef KlImczak dzie Rozpowszechniania Filmów.
kości

--~

~ależy usprawnić pracę
gminne;

spółdzielni

spółdzielnia gminna w Paradyżu, pow. opoczyński, jak dotąd
pracuje dość sprawnie. Chłopi w peł
ni doceniają znaczenie spółdzielni
Samopomocy Chłopskiej i chętnie ko

Nasza

rzystają z jej usług, zadowoleni, że
nie trzeba już po każdy drobiazg
jeździć do miasta lłlb na targi, nara
żając się na oszukaństwa pokątnych
sprzeda wców. Spółdzielnia rzetelnie
zaspakaja nasze potrzeby i jest dla
nas najlepszym punktem zbytu pro
duktów rolnych.
Jednak i w naszej spółdzielni zda
rZaQą się
pewne niedociągnięcia.
Tak jest na przykład ze skupem jaj.
Z powodu braku skrzynek, zakupioI,e przez spółdzielnię jaja zalegają
w magazynie bez odpowiedniej kon
se::wacji, tracą na smaku i warto,ści.
Wskutek tego również gotówka ule
ga zamrożeniu, a częstokl'oć spół-

ZSCh w

Paradvżu

dzielnia uie jest
chłopom gotówką'

w stanie płacić
za dostarczone pro

dukty,
Niedomaga
także
zaopatrzenie
spółdzielni
w niektóre artykuły.
Sprowadza s~ę ich zbyt mało. Skutkiem tego komitet sklepowy ma duże trudności z rozdziałem materiałów, a ogromny natłok kupujących
dezorganizuje pracę spółdzielni.
Kierownictwo handlowe
naszej
spółdzielni winno najr,) chlej usunąć
te braki. Należy postarać się o dostateczną ilość skrzynek do jaj i o
lepsze zaopatrzenie spółdzielni w
myśl słusznej zasady, źe nie kupujący są dla spółdzielni,
lecz spół
dzielnia dla kupujących .

wieś

Korespondent chłopski
Teofil Bernas
Kaźmierzów DOW. Opoczno

r 1"1
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~2 cyklu: wkład Słowiańszczyzny w dorobek wiedzy światowej

o

Tw6r~

pi ł'Wszego mo
e1ektrY CL aeso

y

sławny fizyk rosyjski,

JACOBI

•
twórca pIerwszego
silni a elektrycznego i galwanoplastyki
ktryqne~o skonstruował

Jacobl w'
Tę pierwszą, tak "nagraną"
płytę, ma miar i wag. opartych na sy te1834. Wynalazek Jacobiego
poddaje j)ie teraz galwan!)plastyc~, mie dzię i tnym. metryc.mym, a ni'"
Dr,
TADEUSZ CZYSTOHORSKI
siał się niezbWfm dowodem. że e!et. zn. zdejmuje się wierną, meta)o- (;ak to d;:iś jeszcze widzimy w AmeadIunkt Uniw~'$ytełu t-ódzkiego
Borys Siemionowicz Jacobi ?'ył w ktryczność będzie mogla Gdda'Nać
','1Cj OdbItkę, odbitka ta jednak jest ryce i Anglii) uŻY'Nania miar i wag,
latach 1801-1874. Wybitny tec!:ln:k i człowiekowi wielkie USługi w ~ego
odwrotnością
płyty
macierzystej opartych na przestarzałych i lliepraroztwór. jako' go rozkłada l co' z przed włożeniem go do kąpieli ga.l~ (gdzie na płycie zagłębienia, tam na ktycznych kry-teriach
fizyk, po ukońc7eniu ktJl'sU W GĘ. pracy.
tyndze, udał się do Kr.ólewca, Zd;:lę
niego wydzielą. na owych !le'dru- wanoplastycznej powlekamy jego po odbitce wzniesierua). Odbitkę tę,
p er.bursb kOllli.ja
dach Obserwując to !Zjawisko, Jaco- wierzchnię delikatną warstewką ja- tzw. matrycę przykłada się teraz do Jaco hi - uionier w dziepracował jako architekt - bud?\'lniIla.kowa
CZj,
W roku 1835 powołano go
13i zauważył, że Jeśli w ten spo:;ób kiegoś proszku, który przewodzi świeżo przygotowanych, trochę jeszdzinie elektrotechniki
na Uniwersytet Dorpacki (Ęst');-}.,a),
~iet·wszy mo<lel silnika Jaeoblego przepuszczać prąd elektryczny przE'!!. prąd elektryczny (np. proszkiem wę cze miękkich plyt i oŁn:ymuje tysią
Powyżej opisano t:--lko trzy n jroztwór
siarczanu
miedzi
(siny
kagdZIe objął katedrę architektuf'Y. 0- wymagał jednak ulepszeń. Tworzy się
gla retortowego), po przepuszczeniu ce płyt, takich samych, jakĄ była ważniejsze- wvnala7ki Jacobiego; silprócz swej głównej pracy na pol.lł bu więc w dawn~m Petersburgu W ro- mień), wówczas, wydzielająca się ~ Ilrądu elektrycznego otrzymujemy płyta macierzysta.
nik elzktryczny, galwanopla~tykę i
downictwa, interesował sU: ,J:~cobi I ku 1837 specjalna K..omisja Nauko- tegO roztworu miedi osiada na jed- bardzo wierną odbitkę tego przedtelegraf Oprocz tych dokonał jeszżywo eleku-ycznn$cią, która ::!O;J!('rJ) wa przy t<lmiejs;zej Akademii Nault. nej z płyt (t. zw. katod.<.ie, połączo miotu. Galwanopla~tyka ma dziś ()Plt.'l'wszy w Europie tele· cze
szeregu innych, drobniej '7.ych,
rzace.ynala Wkraczać na ąrenę dzie- Zadaniem Komisji było dokliir1ne nęj z ujemnym biegunem baterii) w gromne zastosowanie. Wspomnę tu
graf
niemniej
jednak bardzo ważnych,
jową.
Ilbadanie włpściwości elektrom!lgne- postaci cienkiej warstewki, którą tylko o fabrykacji płyt pJjteiollojeśli chodzi o ogólny rozwóJ elektro
moina
od
katody
oddozielić.
a
która
W
roku
1842
1845
Jacobi
buduE1ekłry~zlWś~ - tajelł1 q 5~W . i najracjo.naIBieisze. zasl,oso''\'':iwycb.
.
na swej powiel'Lchni wykazywala (Id
je pierwszą w Europie linię telegra- techniki.
s"a
me lch do e,elow techmcznych.
Na
ca-.ym
polega działanie ficzną, która łączyła Petersburg z Wynalazki te były owocem dłu
bicie
nawet
najmniejszych
rys,
~>łkie
.
..'.....
Przewodniczącym Komisji ~stał, na
W1adom.oscl o tej taJftmn'l.cLeJ s,Je turalnie Jaeobi
były na tei katodzie. Spostrzeżenie
patef.,,.u?
Carskim Siołem. Przewodniki pro- gich i żmudnych eksperymentów i
były jeszc-ze ba·rdzo skąpe. Wi~d7ia~
,
.
to staw się podstawa t. zw. $alwano
wadzone były pod ziemią. Aparaty badań nad zjawil"kami elektrycznyWiemy,
1..e
dźwięk
w
patefonie
Nazwisko Jacobiego we
no, że można ją otrzymać przez roplastyki czyli sposobu sporządzania pcwstaje w ten ,sposób, iż przy po- konstrukcji Jacobiego, jakie praco- mi. Spostrzeżenia s\ 'e skrzętnie Jacieranie las~i czy tarczy szkla~ej lub....
tk- b
d
·k b dokładnych odbitek jakiegoś pr7.ed- mocy wirującej płyty zostaje pobu- wały na tej linii były bardzo pomy- cabi zapisywał i ogłaszał drukiem.
ebollitov,rej; wiedtziaf/o, i~ siłę tę mot _sa;V5 u:
po ręcznI ac miotu.
dzielił się w ten sposób swoją .....iedzona do drl:ania igła. Drganie to słowe, do dziś jeszcze można je oglą dzą z innymi, zachęcał ich do współ
na gromadzić w tak zwanej i,)utelce
.,ekuDtechnicznvch
dać w Muzeum Akademii Nauk w
przy
pomoCy
membrany
i
głośnika
leydejslCej. Umi.ano prąd elelc:tryc7.zawodnictwa.
Wyniki osiągnięte przez wymienio Za.tosowanie gal wanopla z~mienia się w dźwi~k. Ale co pobu- Leningradzie.
ny otrzymywać nietylko przez plJcie- ną Komisję stały się niebawem :.;ła~
Teoretyczne dzieła Jacobiego drudza igłę do drgania? Bllrd2;o delikat·
styki
ranie tarcz ebonitowych, lecz rów- wne na cały świat. Zajrzyjmy do nie
Ogólno. światowa wysta- kowane były w trzech językach: rone,
większe lub mniejsze wgłębie
nież przez zanurzenie dwu ró~nycll mieckięgo
Mamy na przykład jakiŚ medalion
dziem jeszcze Z fvku
syjskim. niemieckim i francuskim,
wa w Paryżu
metali w jakimś kwasie - byty to 1895 pDd tyto .,Elektrizitaet Im czy plaskor7..eibę. Chcemy sporzą nia, jakie slf: znajdują W rowku na
w roku 1667 odbywała się w dzieł tych znamy dziś ponad 50.
już zaczątki owych baterii eiektrycz Dienste der Menschheit" (Elektrvcz- dzić dokładną ich kopip,. Jeśli są one płycie!
Opierając się na nich. następcy J
nych. których używamy dziś do lam- rlOŚĆ w slużbie ludzkości). Nazwi~ko z metalu, wówczas odrazu stawiaogólno - światowa wystawa.
Galwanopl styczne 'porzą· Pal'Yżu
pek kieszonkpwych.
Caly Qwczesny świat miał moż cobiego uczynili elektryczność poży
Jacobiego widnieje tam w b3!'.!rzo my do t. zw. kąpieli galwanoplastycz
dzanłe płyt patefonowych ność podZiwiania na niej wyna- tecznym elementem, który na każ
Nie~rozQmiałe właściwości wielu miejscaeh. "Jak mierzyć .opór nej, włączamy prąd i po jakimś czadym kroku wpływa na powiększenie
By sporządzić płytę patefonową, lazków Jacobiego. Sam Jacobi brał
w przewodniku elektrycznym". Jak sie przedmioty pokrywają się cienelektromagne$ów
wydajności naszej pracy - w posta~
udział
w
międzynarOdowej
komisji,
powstaje iskra elektrycrzna", "Prawo ką warstwą miedzi. Warstwę tę mo- bierze się aparat, który jest niejako
ci najrozmaitszych motorów i aparaZnano już wówczas jedną cieka- momentu elektr<lmagnetycznego" _ iemy zdjąć i mamy dokładną odbrt~ odwrotnością
zwykłego
patefonu. która toczyła podówczas swe obrady tów pracę tę nam ułatwia, w postawą, al.e niezrozumiałą rzecz. Mil'jnc- ~siła magnetycrzna, jaka powstaje w kę tych przedmiotów, Jeśli przed- Mówiąc czy też grając przed tym w Pat:yżu nad ustaleniem miar, waJ
wicie, jeśli dokoła S'ltaby ż.elaznej c- pełzeniu danego elektromagnesu j-:?st mioty, które chcemy skopiować nie aparatem, pobudza się igłę do drga- i monet dla wszystkich państw na ci radia i patefonu 'pracę tę nam u~
, ..inąć drut izolow>lny i pne;nścić wprost proporcjonalna do ilości ewo 'ą z metalu, lecz z materiału, który nia 'fa drgając, wyciska na specjal- świecie. Jacobi należał do tych, któ- przyjemnia. Nie mała w tym zasłu
przezeń prąd elektryczny, wtedy ~7.ta jów i siły -przepuszczanego prqdu), nie przewodzi elektryc-,mości, wtedy !lej płycie odpowiednie zagłębienIa. rzy byli zwolennikami 'fProwadze- ga Jacobiego.
ba stawała się magnesem. - b~l łq
t. 'IW. elektromagnes. Pl'LeCZUWMw, - "Prawo momentu mdukcyjń.eg-:l"
że ele~tromagnesy mogą oddać czlo (Sila prądu e1ektrycznego, jaka
e wieko .....i wielkie
w jego pra .. powstaje w zWQjach danego elektro-l
ey, nie umiano jCdBak tego nar3zie magnesu jest wProst proporcjonalna
~~
urzeczywistnić.
do ilości zwolów i Siły pojawiające- ,
acobi ZD"_SZ eletroDU'''. go ~lę bądź .zanikającego rnagaetr.z:-, W ZWiązłlu rt. ustawą 4) ~jl!du ł niet! xvm wi ku (W 1'113 r.) pavlnł I mUlona złotYch POlSikich na nich za· ..Wybranych Zywotach Ksiąlął KoJ
..
mu w rdz.emu) ~ to dorQbek naUKO- pllzez Pa.fl two t. ~w. dóbr martwe; Kleme
;XIV znosi q~n Je-7.Ułt,}W. T4)bill. N~e mniej obłowili się zlotem, śdoła Polskiego" dr. Z. Mlerzyń~klene.y do prac;v
wy Jaco.b!ego, który WS~e<1ł do ag!)l- ł'~ki przepTowa~za ,1;1 lu traeJe w LikwlllacJą ta. nt'~ IIr.ta, nie trwa puszozaJąc w obrót z ,.martwej rę- go NIECNY BISKUP :vIA SALNa te elektromagnesy !!,wróeił iWą nplud2łk 1eg? ską.rbca WIedzy ') ele- licznych majątkach,
riĄoC ch do- ~byt długo, Nie d
o ~~e oiwle- ki" po'1Al&ta.w4one pne:l; Jezuitów dro SKI, !{TÓRY O SOBIE J RODZIuwagę Jacobi. "Jeżeli jednYmi bit:- ktrycz.noścl. Ale tlą tym nle kpniec. tąd do kurii biskupich. la ztorów,j c.ony ł p tępO'WY ksl. Hugo Koł~ gie łtamlenle l k0S7.townośel, ba. na- NIE PAMIĘTAŁ PRZY ItOZDAWgunami dwa elektromagnesy nawza- Pierwlzy atatek porUIZ .. t. d. Lustracje te przyno,sz.. b. '>nmt- ł,ątlW powlad : "JAltKOLWIEK l\JO~ wet przecbni1łty kultu relic-ijnego NICTWlE. KAPITAŁY POROZPOjem się pl'2yciągają a drugimi odpy
'I 'k"
ne wieści o cplakanyL'h wa-runk .. oh GŁY BYĆ NAJCIIWALEBNIEJSZr. jak
onBtTanc.;e (te .zły na liprze- ZYCZANO NA DOBRACH POOBchają" - taki był tok rozumowania PV ., II'."
e'ektryc:znym materialnyełl, ~rowołnych t kuUu- CELE W USTANOWIENIU ZAKO- dali dO mennicy),
ClĄZANYCH, NA KTÓRYCH PRZE
.Jacobiego - ..to w takim rlizie s;łę
Silnik Jacoblego c:or~ bardzi~j u- ra.lno - oświatowych l'obatnikuw ,a- NU JEZUICKIF..GO PRZEZ ICH
Jak wiadomo, ten sUlsunek do IU- PAŚC MUSIAŁY. DOPIERO USTAtę neba zamienić na ruch obi."afo- leps-zany, już w roku 1838 został trudnlonyclt w dobrach kOŚcielnych. FUNDA.'l'OJtA. SKUTEK ATOLI cltomOlŚCi. sta.nowlących dobro pu- NOWIENIE KOMISJI EDUKACYJwy!". Jak pomyślał, tak zrobit 2astosoWany do porusz;mia statku na Dostarczają one też żałosnych da- OKAZAŁ, Z~ TO ZGROM.Ą.DZJ<;NJ~ bUczne, przechował!rię wśród C2ł!ści NEJ POWSTRZYMAŁO RABUW~iął elektromagnesy, umocował je Newie. Był to pIerwszy na ~wlf>cie nych o istniejącym tun stanie 1:0- WSZĘDZIE 1 ZAWSZE CHWYT'\- Wy,a'rej hiel'a1"Chłi kościelnej do 0- NEK, URATOWAŁ.(), CZĘGO RAdo tl'2ee'h tarcz kolisty~h, dwie z statek () napędzie elektrycznym.
spod.rki ralnej, bc:d~ej \VZ()(t-nt ŁO Sl~ WSZYSTKICH RAZEM statnich cza,sów. By nie daleko 8ZU- BUSIE POCHWY.CIC NIE ZDOŁ.
tych tarcz w pozycji stojącej ,Jmoco
BEZPLANOlV,EGO NISZCZYCmrJ- ŚRODKÓW DO ZBOGAOENIA SIĘ .k:ać, wysta,rczy W!IJł()łJlftieć (} naduży LI. ROZWIĄZANO "KOMISJE ROZwał do solidnej podstawy, trzecia zaś
Golwaooplaltvka
STWA I WR~CZ RABUNKOWEJ I PRZEWODZENll\ W KAZJ)~iM oiach b. 7.&n~ów "Caritaau", w kt~ DAWNICZE" I WYRWANO Z ĄK
tar~a wstała umi.eszcrzoną pOffii~dzy
W 'foku 183'1
dokonał Jaeobi EKSPLOATACn. Te karyg6dJU! }{RAJU. JEZEU PRZIllZ POBOZ~E ryoh to nadużyciach nie jeden z d2!i- MASSALSKIEGO, PÓNIŃSKleGO.·
dwiema pierwszymi na ooi pe7.iJ~ spastrzeienia, ~tóre doprowadziło do skłonności do dewastacji, do rabułł- PRAKTYKI
I
PILNOWASlE sieJj;zYOll feodałów kościelnych bTalMŁODZlEJOWSKlEGO TEN BIErnej, dokoła której moglIt .się I)l)r.ił<- innego, pard'lo prę.ktYC2nego zastvso kowego użytkownil:twa nłe są, nl1'8te NAUK. UZYSKALI KREDYT U JA- u~ał. włą.c.za.jąe do ll'anslliko,tl ha!l1- ROCY GROSZ, PRZEZNl\OZONY
cać. Gdy włączono prąd z baterii, wania elektryczno$ci. Oto Olany;n ty, czymś nowym w t. zw. doczes- KlEQO DWORU, ZĄW8ZE SI~ NA dl owych srebrne S'Lkaplene i m~d1i- NA OSWlATĘ NARODU."
elektromagnesy tarcrz: zewnętnaych b;Vł ju* podówczas fakt, że jeśli wef.. nych praktYkach hien.rchll kośoiel- TYM KOŃCZYŁO, ABY PANUJ.,\- tewnikl, służące celom kultu religIjNic dziwnego, że nawią.zll.iąo . .
działały na elektramagnesy tarczy mierny r.oztwÓl' jakiejś .soli, kW!tsu nej: wypływają one nIekiedy ze sta- CYM I,UB JEGO MINISTRAMI ner-o.
pGwyższej smutnej sprawy, pisze Kra
wewnętrznej, ruchomej, ta Cl.aczyua- czy ługu i zanurzymy doń dwie pły- rych. zadawnionych tradycji sięgaJą~ RZĄDZIĆ I KOLEGIA SWOJE BOLustra.tn"y, którzy w :imIeniu Rzc szowski ("PGIska w czasie trzech TOS
ł.a się obracać i nabierała eor~z to ty (tak ~Wilne elektrody) połąc'T.')l1e cl'ch "dobrych" czasów lb:ecZYP0890 GACIĆ. ZGOŁA BYŁO TO ZG.RO~ czypo.spOllltej obejmowa.1i majątl-i 1!0 biorów', P~znań, 1873 r., tom I) te
większego pędu. Pierwszy moqel te· z baterią elektrycm!ł, wtedy prąd litej szlacheckiej.
MADZENlE, KTÓRE
CHCIAŁO jezui{lkJe, mieli do odnotowania 2a- oto sło<wa pełne uzasadnionego obu·
go tak pomysłowe,go silnika elf,l~ el~tryczny, przepływając przCil ten
Cofnijmy się nIeco wstecz. Pod ko- RZĄDZlC RAZEM INTERESA~U pewne te sams lIPostneżenia, który- rzenia: "SPRAWA DÓBR I RUCHO·
RELIGII I KRAJÓW, DUCHOWlF.Ń mi obecnie się dzielą lustratorzy, 4)- l\'IOSCI POJEZUICKICH JEST .JF..DSTWEM I WŁADZĄ SWIECKĄ... blłjmujący w imieniu Polski Lllllo- NĄ Z NAJSROMOTNIEJSZ\'CH
1. Kostinkow
MlESZAC 81~ WE WSZYSTKO I wej dobra. kośdelne l łt1aszt61'l1C. Nie CZYNNOSCI..:'
RZĄDOWEJ
CZĘ8CI, będtdemy tu wspmnin;lć wyzysku i
KAZDE.J
KAżDEJ KLASIE MIESZKAŃOÓW ucisku chłopów zatrudnionych na go
Gdy dobiegają nas relacje lu..,traUDZIELAC SWEGO DUCHĄ."
spodarce 11oJezuicldej: skoro dziś w torów, dające Itbraz "gospOdarki" w
majątkaCh lnu'la. czy kla,sztorów pod wielkich nleruchcmcściach
T.iemNic dziwnego, że doceniając tak chodzi siię <lo człowieka jako do "cha skich, należących do kurii biskupich
niezmiernie
PCrlyteezną
działalność
DYrektor fabryki .,Metalowiec",
Po dwóch godzinach siedział lUZ dość tego! - walnął plęścią w stół,
ma" i "gn-ojka" - łatwo sobje wy- i klasztorów, "go-spodarki", w WYDi·
Kwasznin, porządkował akurat WO W gabinecie dyrektora kombinatu. aż Z popielniczki wyskoczyły n:p.do- "zgromad:zenia" dla celów świ-eckiej IPbra'Zić, jak wyglą.d:.ła jł'go sytuacja ku którf.'j dOllrlJ;wadzono szereg mapolityki
pa;p1eatwa,
nMtępca
Kleje biurko. Kieqy starannie PJ"ze3tą- Proszę zra~mieć, Mich<lle Fio- pałki. - Cól. u licha, za jakiś idiow wieku xvm. Nie inaczej, t. zn. jątków do zupełnej ruiny i dewllstawiał kalendarz na miejsce popieJ:}l- dorowiozu, ie to nierzbędne dla fa- tyczny brak decyzji! Ot. powiem Be- mell~a XIV, Benet!ylrt vn. czym pl'ę nie mniej fatalnie, wyglądał stan go cji, powtarzamy za . starym Krasz'~w
dzej
rulIprawia
błą,d
iwego
pG1)l'zcdczki, a popielniczkę na miejsce 'lU- bryk!! Pomyślcie tylko: próbuj.~my riozkinowi: zbliża się koniec kwarll'PooarlU W majątkai:h pojezuicl-;':h. s1tlm: ZARZĄD DÓBR .. MARTWEJ
szki, rO!lległo się pukanie do drzwi wszelkich ~pbsobów i moiliwJ~ci, tału, trzeba się rzająć planem, a nika, pn;ywraoea.jąc zakon Je:mrltów powierzonYch zarządowi WyslJkiclt RĘKI" BYŁ JEDNĄ Z NAJSRO·
_ Interesant - mruknął Kwasz- mobilizujemy re2erwy ... a tutaj ... Eh, twój pomysł - dr-obnostka. może po w lJI14 r. Ale nie o 1.6 na.m w tcj do&t(»jnłków kricielnycb. MARNO- MOTNlEJ8ZYĆH CZYNNO~WI FE·
nin, przybierając minę :zafrasowania co tu duŻ(} mówić: od podobnych c:zekać. Później, uważasz, coś wymy chwili cboozi: ObjH'ZOlY le.plej, co się TRAWSTWO, NISZCZENIE INW}l~N ODALNYCH OBSZARNIKÓW KOS.
dzieje w "ma;rtwym qliresie" 1773- TARZ,.o\ ZYWEGO I l\łAR'l'WEGO, CIELNYCH, Od dalszego rabunku I
i trosl~i. Po pokoju wszedł dop,'Ze problemów specjalistom odciski na ślimy ...
-1814.
mu rwany ślusarz Beriozkin ~ od- głowie. wyrosły, a mój Berio ~in
WYCINANlE
OBSZARÓW LE~. ~anowej, dzilkiej eks,ploatacji na
Niebawem prrz.yszedł Beriozkin,
diliiału mechanicznego.
zagnał jch... po prostu w kozi róg. wycierając po drodze
usmarow~me
Zakon Jezu1,tów, który wł tlytllwa NYOH, ZACIĄGANIE DŁUGÓW I cele b. doczesnego uiytkowniciwa. f
_ Ach, to ty, Beriozkln? - tI~- Więc ja, Michale FIodorowlcrzu, bar oliwą ręce.
nyeh Wytej słów lts. Kołłątaja "tlhwy POZYCZEK, OBCIĄZA.JĄCYCH MA "używania życiowego" ntuJe te d6miechnął się dyrektor, - No, i jak? dzo was proszę· ..
tal się wszystJd~h razem fi.l'odków do J.i\TKI POwyZEJ ICH WARTOS- bra ze wszechmłar słuszna, ~prawie·
- Zaglądałem do was wczoraj clliwa i konieczna ustawa. o pneję~
Z crzYm przychodzisz? PewnIe z to...., "Proszę, proszę ..." - powtórzył oświadczył Kwaszrunowi na powita 7loogacenia. się", pozostawił po .. ohie, CI, GRABIEZ I RABUNEK.
"NAJWIĘCEJ SIĘ ODZNACZAŁ ciu ich l)l'zez Państwo.
karką twoją coś nie w porrząr1ku, ~ g.niewem dyrektor kombinatu. nie. Nle puścili . .Powiedzieli, że ma- oczywiście,
niezmierny
majątek.
Zgodnie z uchwał.., Sejmu s 17'75 r. W TEJ GRĄB1E2:Y - caytamy w I
nieprawdaż?
Ą ty niby l~im jesteś? Dyrektorem! cie grypę.
STEP.
- Uhm ... - zgodził si.ę Beriozkm. Uważasz projekt za pożyte~ny,
- Grypa? Ach. tak! Trochę oslfl.- o utworzeniu Komisji Edukacyjnej
- One wszystkie, Pawle Matwieje~ bierz się do roboty!
blem. No, to już przeszło, tylko Je- majątek ten miał pójśó na cele o- Ja? No tak, owszem, nie ma o srzcze w krllyźu trochę mnie łamie... światy narodowej, n!ld którą >jl}tą.d
wiczu, takie jakieś. sam nie wiem,
jak je nazwać! Coś niby ciasne bu- czym wątpić, ~c:z; zupełnie jasna. Więc, uwaŹ8cie jeszcze raz przejrza- ogłupia.jącą i ~zk~~~wą pdec~ę ~pra
ty: chcesz przyśpieszyć kroku. a te Tylko proszę was, Micł}ale FiDdol'o- łem wasz projekt i oto ... Co tu du- w~~all "TO'llWIIą.zam j rOZW1ęih Jepiją, trą, pl'Zesz.kadzają... .
wlczu, na wszelki wypadek, bo to ... żo mówić; dziękuję ci za tro~kę o fa :&UIC'l. I o~, 00 się stało: wYS{).Cy d~
- Co do ciasnych butow, rekla- rozurp1ccJe: !lic ..nie wiadomo
brykę i w ogóle, tylko, wjdzis~..
stojnicy hterarrch~ kościelneJ z .blmuj w miejscu sprrz.edaży. Tam .:!i j~ mach\'ri~cie odpowiednie :zarządze
Zaciął się i zaczął wymachiwać skupem
poznanskbn, AndneJem
zamienią, jl. teraz do rzeczY: ;'llu Ilie ...
z zaltłopotaniem rękami,
Młodzłejows.k.im i blskupem wileńmasz do mn:le interes?
_ Qws!lem, mogę napisać, ale nie
_ Eh, Pawle Matwiejewiczu!
/llklrn, 19rtacYlU Massals1,tm•.r~o- Ja, Pawle Matwiejewiczu, propo pójd7,itl ci w srpak. Jesteś dyrekto- uśmiechnął się ślusarz. _ Po cóż ezęU ~przy.liladnlł d~~a&ta~ę l ra.
nuję, aby zmienić konstrukcję r~- rem - sam decyduj!
te podrziękowania? Ja pr~ec.ie dla b~ek dobr I nlchomllSc:l pOJCZulcnewek. Zrozumcie. że teraz, kiedy
Przez dwa dni obmyślał KwaSll- wspólnego dobra, dla dobra ogółu... kIch.
mus.ilTlY przyśpieszyć obroty m ,\~zy- nin odpowiedź dla
Beriozkina.
"CO SIĘ STAŁO Z POJEZUIC- Tak, tak, o~ywiście. Właś,lie
lIly, to dotychczasowe panewki...
Schudł, zmienił s.lę na twarzy, sIał dla dobra ogółu czasem i siebie trze KIMI SREBRAMI, AZ ZGROZA
Tu wskazujący palec Beriozkina się dziwnie ospały, jak gdyby do- ba poświęcić. I ty będziesz musiał... WSPOMNIEC _
pisze jeden ze
zamigotał e.winnie między l'ys4n- pier-o co
wyszedl z ła~ni parowej.
- No, ja i tak dwa dni w domu
ikiem, wyliczeniami j piersią Kwasz Pr~1n te dwa dni nie był ani :3.'ZU nie bylem. Trileba będzie, jeszcze współczesnych świadków - PIERnina.
na oddziale, załatwianie interesan- posiedzę w fabryce. Tylko, że już WEJ ZDOBIŁY STOŁY I KONIE
_ Czekaj-no. Nie tak gorąC2kowo tów zlecił rz;astępcy, a jeśli lmg03 i nie trzeba. Wszystko z naczelnym in PEWNYCH 080B, A POTĘM PO_ machnął ręką dyrektor, Nie przYjął, to rozmawiał z nim niepew żynierem już !Zrobiłem. Chodźmy le- SZŁY NA 2IłY'I'KI, PARADY... ZAbiegnie;s.z za tramwajem. 1\1 trzeba nym, dziwnym jak!.rnś głosem.
piej zobaczyć, jak pracuje...
CIĄGNIĘTE DŁUGI. GDY W PEW- Kto pracuje? - przerwał Kwa
pomyśleć. Więc według ciepie, je- Głowę daję, że lPacie grypę $znin,
Naczelny
jnżynier?
NYM
MmJSCl1 JEDEN Z nOCI,
żeli !Zwiększymy ilość obrotów o je~ autorytatywnie stwll!rdził kslf:gowy
- Inżynier? - Skąd,że! Przerobio KTÓRZY PO JEZlJlTACH ZABJ.I~dną trzecią, to będzie." pęd7;ie ... - a z grypą, Pawle Mąiwiejewic~u,
tONąC oczami w górę, Kwasznin ;:a dobrze wiecie, pie mą żartów, Byle na tokarka!
RALI SlłEJmA KOSomLNE
- Tokarka? Crzekaj-no, czekaj!
brał się, to głośno, to Sr.1;eptem do głUpstwo i komplikacja gotowa. Coś
obliq:eń. - Więc jeżeli na przyltład wam poradzę: golnijcie ćwiarteczkę Jaka tokarka? Ach, już rozumiem. PRZf;JEZnZAŁ. ZEBRAK PRZEweimiemy tysiąc obrotów... ty;;iąc wPctki, po połowie z rosołem na Więc żeście ją już sami przerobili, OlłODZĄOY ULIOĄ UKLĘKN.,\Ł
dzielony na trzy ... a takich ~o\ł:al'p.k ogórkach l Jak ręką odjął! Mój zną A ja myślałem...
Z OSOBLIWYM USZANOWANIEM
jest u nas więcej niż pól selki... to jomy tylko :;ię w ten sposóp kuRozpiął kołnierz i wytarł ~oło.
PRZED JEGO KAItoETĄ. SPYTA!Znaczy... W)'chodzi! Wiesz co, Be- ruje!
- No, to W~2ystkO w pOl'Ządltu!
rioj':kil'\? Dobrze, b,ratku. wycp').1zl!
- Nie - pokręcił głową ,jyrek~')r. _ powiedział. - Dziękuję, bardzo NY O PRZYCZYNĘ, ODPOWIEdziękuje! Zaw~ze byłem zdania, ża DZlAŁ,.1JE TO CZYNI, CZEś O QDZuch jesteś! 2;ostfl,w-no nmie tt'n - Obejdę się jakoś bez rosołu.
swój projekt, ja się nad nim zasta~
:Kilka ra~y Q!Zwon.iła żona. 8tal'a- ty ... Krótko mówiąc: zuch jest<:lś i DAJ.4,O SREBROM NA SZORAOłI
nowię...
la sIę dociec przyczyny niebywałego tyle! Po to cią właśnie prQsil·:>m. Że KONI, KTÓR,E WPltZÓDY BYłJY
Po wyjściU Bęrio~kinfl., cfyreklcr zapręcowania Kwasznina. za ;~3Ż- by ci o tym. rmmmiesz, powiedz'.~ćl
rtamyślił się głęboko.
dym jedTlak razem słyszala odpo~ No, to chOdźmy zobaczyć. jak to wy NA OŁTARZA OH U JEZUITów:'
Ano, nie wabał się tych /iII'łlłle. wy
- NIe ma co, cenny projekt! Wied;i:: - Mam dużo' spraw na ilło szło, tylko najpierw do domu zarys Dongr:
rozważał. Tylko, jak się do 'nie- wie, gdy Zl'2ucę je z siebie - pr ..y~ dzwonię· Powiem żonie. że niedługo stawić n-a spruda~ b. bbkup Mloprzyjadę. Bo praca pracą, a rod2inę
go zabrać? Rzecz nowa. ruespl"lw- jadę do domu ...
Błędny
d.zlejowski cq;y ks. biskup Massaldzona. Licho wie... Tl'Zeba sil;: w tej
Pod koniec tr.zeciego dnia pos~a też trzeba srzanować...
(wl:. .,Krokodiła"l.
ski. Jeden i dr~ pO Prze5~O pół,
watykańskiego
sprawie poradzić.
I no wił We2' "ć Beriozkina. - Dość,
roku
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40' lat walki rewolucyjnej. 40 lat historii klasy robotniczej
(przed 25

rocznicą śmierci

Juliana Marchlewskiego)
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i KPP, szermierza lewicy IV niemieckim I:!1chtt robotniczym i za·
nie zawisZa nad światem .. , Nie obrona interesów ludowych. f~ie
służonego działacz,.. Partii Bolszewickiej, znaTcomitego naukowca
J r.valka o swobody ludowe i narodowe. nie przeciwielistwlł nąrodoi popularyzatora myśli marksistowskiej _ TOW. JULIANA
( we są przyczynami tego wybuchu lvojentlego. Sprzeczne interesy
MARCHLEWSKIEGO.
) kapita,listów krajów europejskich. zaborcza polityka imperiałfstycz~
W niedługim czasie uka:e się w druku, w opracowaniu Wydział na r:::ądów &urżrtazyjnych - 'Oto te siły :::gubne. które pchają ludy
lu Historii Partii KC PZPR. szereg publikacji Wielkiego Prole.
do wzajemnego niszczenia się·
tariatczyka i SDKP i L~oLVca. do których wstępem ;est ostatnio
Precz::: wojną - oto okrzyk, który wyrywa się z piersi milio~
wydana książka pt.•Julian Marchlewsk('.
nów demollstwjącycJl rewolucyjnych robotllilców JVszystkich kraFragment tej ksią::ki zamieszczamy poniżej:
jów i narodowości. Polityce wojny wszystkich przeciwko wszystkim
. .... 22
192'"
. ł
proletariat pr:::eci~v5tawia swą solidarno,ść międ=ynarodową, opartą
..,ula
marca
a r. pr.t;esia () zwoJenie człowieka z nędzy i pobić serce Juliana MarchIewskieg<J. niżenia, wyzysku i ucisku. W wal~
. na braterstwie ducha rewolucyjnego. na wspólności dążeń do znie~
Wysłany przez partię dla porało- ce tej nie było dla ~ego dziedzin
sienia obecnego ustroju wyzysku i ucisku. do wprowadzenia ustl'Owania zdrowJa umad W Neni, we małQ znaczących lub niewaŻllych..
':
ju socjalistycznego ......
Włllszech.
Szedł tam, dokąd ikiierowałła Go
" (Z odezwy SDKP i L. LV skład władz kierowniczych które!
Był wiernym i ofiarnym żołnie- partia. W jednym z kwcstionawchodził niezmie.mlie MatchleWi$ki .- nawołującej do walki refl.lo~
nierzem rewolucji socjalistycznej, riuszy partyjnych, wypełnionych
!ttcY.inej o obalenie kapitelizmu, prowadzącr;;go zaborczą. imperif!~8lczącym ~ najbardziej wy,su-l na krótko przed śmiercią, na pylistyczną polityk.ę !vojenną. 19H r).
ruętych pozycJach.
tanie, gdzie chciałby pracować. od
ł
d . ł'
"Nie przez bezwolny posłuch wobec po litY k'i wojem/ej, nie przez
Rozpoczą s~ą Z1a alność rewo J j10wiediiał "gdzie każą". Nigdy
pr:::estrzeganie "pokoJu między klasami". nie jako w nagrodę; za
lucyjną jako C2:łonek słnwnej par rnie zboezył z wytkniętej sobie dro
tii "Proletariat".
gi - ani w chwilach wzniesienia
.,grzeczn.e" zachowanie się wobec ma::'nych tego świata, lecz tylko
Był współtwórcą bojowego się ruchu rewolucyjnego i jego
i ulyłącznie na drod:::e utycia własnej sily mogą robotnicy lic:.y6
Związku Robotników Polskich.
zwycięstw, ani w chwHach klęsk
na powodzenie,
Był współtwórcą pierwszej re- f' i reakcji. Czuwał stale, by ruch
Świadomi swych celów polit.qcy burżuazyjni wiedzą doskonale,
wolucyjnej polskiej paxW mar- robotniczy nie zszedł z drogi marjak wykorzystać dlFJ panowania burżuazji masowy mord
ksistowskiej - S?Cjaldem~kracj~ ksizmu, by nie został zepchnięty
W'::l1locllienie władzy imperialistów, zabór nowych tererlÓW, konKróleshva Po1slciego i Litwy 111ft manowce nacjonalizmu i reowarzysz u lan are ews 1
tynuac1'a dotychczasowej polityki gospodaczej z lej systemem kar- .
przez cały ezas członkiem jej kie- fornlizmu.
rownictwa,
Gdy rozpoczynał swą działalność czonej Partii Robotniczej, spadko \ lenie świata z tyranii kapitału".
teli. podatków, a nawet zaostrzenie systemu ucisku i wyzysku podBył współtwórcą zahm-towanej rewolncyjną w r. 1885, nad zie- bierczyni i kontynuatorki Wielkie
Ta Polska,.~ któr~l wałczył Mar
bitych narodów. utrzymanie systcmu kolonialnego - oto, co jejt
w bojach Komunistycznej Partii miami polskimi i nad &sją roz· go Proletariatu, SDKP i L, KPP, chl~wski, wyciągnęła dziś bratnią
upragnionym celem władców kapitalistycznych",
Polski i jej przedstawicielem w ciągała się jeszcze czarna noc wy których najlepsze, bohaterskie, re dł()ń do tworzących wolne demo
(Z broszury pt...Socjalizm wojenny w teorii i praktyce", wy~
Międzynarodówce Komunistycz' zysku i ucisku. W ostatnich 1a- wolucyjno ~ internacjonalistyczne kratyczne Niemcy niemieckich · danej przez lI!archlewskiego pod pseudollimem Johannes Kampfer).
nej.
tacb życia oczy jego widziały już tradycje ucieleśniał w sobie Julian mas pracujących, których jednynl
Był przewodllicr.ącym Polskie- pierwsze na świecie państwo zwy Marcblewski - buduje tę Polskę z najlepszych nauczycieH i wy- t
go Tymczasowego Komitetu Re' cięskiego proletariatu, realizujące lud pr.acujący. wychowany na ide- ehowawców był Julian Marchlew. (
arności mię zynaro owej
wolucyjnego,
cel jego życia _ Socjalizm.
ałach Marchlewskiego w duchu ski.
.~ •• najskateczniejszym środkiem osiągnięcia wyzwolerlia naro.Był, współtwórcą 1\i.łięd'l.ynuo-Widział, J'ak potwierdziło się to, wierności rewolucyjnemu interna
dorvego jest wzmocnienie soiidarnoiici międzYllarodowej robotników
- k K
_J ....
cjonalizmowi i braterskiemu sojuIdee. kt6re. pt"ty8wiecał) •.Jia.wsze
d ow
l
. OIn.uD.l~~;rczn.el
co głosił .....Ze'L całe swe z:\'. cie: tv_l"I hl
k
"""~ł JU
wszystkich kral'ów i połączenie się robottlików w każdym pafzstw/t:
B ł
łt'
ł
.....
szowi 2 masami pracując~'tnj
?rc ews lemu, z",;"" y. z 'Z.re:
.
y ~spo wo~cą s awnego re' ko zwycięska rewolucja proleta- sji, z Rosją Socjalistyczną.
. aJlzowane na 1/3, kuli. ZIemsklel. ł bez względu na ich różnice narodowościowc, tv celu prowadzenia
wolu~YJnego ZWlązku Spart~kllsa, riacka \V Rosji przyniesie Polsce
". "
Wyzwolone z UCISku :l wyzysku
wspólnej akcji politycznej na gruncie walki klasowej".
ł
z ktore~o p~ws!ała Komurustycz- niezawisłość. Nie doczekał jed- . Ro1SJtl SocJahst~c~eJ. oddał ostat kapitalistycznego narody budują \
(Z wniosku. złożonego pzez J. Marchlewskiego w "n/eniu
. na PartIa Nle.tnlec..
nak Polski o którą walczył - Pol me a a swego zycla l pracy ro' \
lk' Z . ki
.,
. ł b'
.
. ł
' i dziś na czele z wie lln WIąZ em ) SDKP na IV Międzynarodowym Kongres/·e SocJ'al/'stgcznl/m
Był członkiem. KomItetu. Cen,- skl' ludu P'acul· ......go, Polski S"'" zumla OWłem ze - Ja t sanl p .
. . _.I O
..""
v
ł _-' W· Ik! . R
l · ' P I : Radzieckim nowe zycie vu ceanu \ w Londytlie w 1896 r)
tr~lne~o KomunIstyczne) Partii cjalistycznej.
sa ~,~ le leJ ewo. UCJl ro (') I SpGkoJ'nego do Łaby,
I (~"'"'"'"""' ... ~.....___~-w:;..W"'''''.'''.'''''''''''W'''_-_-'''.'''''_'''''r __'''''_ _ _ _ _ _ _ _~_ _..:
Nłenuec.
Pod przewodem PGlskiej Zjedno tUłackieJ rozpoczyna SU~ wyzwo- - - - . ....... ~wo:u -~""""-':'~q ..
Był cz10nkiem Biura Polskiego _"'-~------';"';;"_...I._--~--------""'_..,
przy Komitecie Centralnym Par- (
wieś, towarzysze!
tLi BGlszewików. partii Lema Stal-ina.
...DofychCl>8S0Wg przebieg watki ~. krajtt naszym tU ciągnął
Był członkiem Ogólnoro6yjskie"" szeregi rewolucji olbrzymie masy robotnicze. ale tymczasem jesz~
40 lat życia, które odiIal i poświęcił Julian Marchlewski walce
By. to zasługą przede W$~yatłdtlt
go Centralnego Komitetu Wyk&,
cze tylko zaczepił o wojsko i proletariat rolny... W śród rtajbliZszych
rewolucyjllej.
walce
o
~;zwole
nie
cJ:lowieka
~
ned"Y
j
poniżenia,
wyM3Il'chlewslciego,
nawezego. pierwszego w świecie
zadań naszych... Jeży przerzucenie ruchu rewolucyjnego na wieś.
zysk" i ucisku - pewien okres (i1889 -- 1891) wiflie sil} ściśle i bezpaństwa robotniczo-chłopskiego.
Jednak u ;P1>ootaw ~ąZiku, mimo
kt6ra dotychczas nie przyłączyła się czynnie do walki i nie odgrylJośrednio i rewolucyjnym żre lem fnaszej czerwulIej. proletariackiej
Był z.ałozyeie1em i pierwszym
wielu jego zdobyczy, leżał powaŻl}Y
wała tej roli rewolucyjnej, co w Rosji... Gdy echo rcwolucji robot·
Łodzi. Pracujqc - jak pisze _ nim Feliks Kan jako farbiarz w fabłąd, k-tól'y uniemożliwiał mu prz~_
przewodniczącym 'Centralnego Ko
ksmałcenie sdę w konsekwentnie mar
niczej dotario do głuchej wsi, chłop rosyjski rzucił się na ślepo. najbryce Poznańskiego, prowad%~e propagandę przy warsztacie, wczuwamitetu MOPK.
ksi'stowską. partię klasy robotniczej,
jqc .~ię w 1Iiedomagania i potrzeby mas. Marchlewski staje się wkrótBył wielkim Polakiem miłują
częściej bez ~wiadomości polityczne.!. w wir rewolucji, rzucił się
ZRP prowadził praWlie wyłącznic wal
ce ich duszq, rzecznikiem ich t:Uj:i;eń, wodzem tvalczqcycTt.:.
cym swój kraj i polski lud pracu~
na ziemię. którą własną krwią. pracą i potem uprawia, a z której
kę ekonom.iczną,
zaniedbując walikę
jący, w któregG szeregach walczył
korzystają tylko jego ciemiężcy i tVy,zyskiwacze, wyciągnął rękę po
rag-aąc
jak m\jŚciślej powią~ać objęła członków "Proletariatu", żan polityczną·
do ostatniegtO tchnienia.
ziemię szlachecką i po ziemię rządową. I zaczął się żywiołowy, bun·
się z kbsą robotniczą, po:mać darmeria cal'sl;:a poszukuje rów;:Ji3ź
Nie mniej w Związku Robotników
Uczestniczył
walce o zwycię
jej :Gycie i wa.lkę, ~bl'eh!ews~ti, .po- Mal'chlewskiego. PozoSttaje tylko jed Polskich - na skutek własnych do.tawniczy ruch chłopski... Ten ruch rozszerzył pole rewolucji, zjastwo socjalizmu w Polsce, w Rosji,
dojmie jak uprzednIO Waryns1n, a no - wyjazd. Mnrch!ewski udaje s4ę świadczeń oraz doświadczeń :międ:zy
wił się jak nagła pomoc dla walczącego proletariatu .. , Tak relVolll~
wkrótce potem Dzierżyński, niezwłocz nielegalnie za granicę. Ja,ko wędrow· narodowego rućhu robotniczegp,.....
w Niemczech, a głos jego trafiał
cja robotnicza ..• rozszerzała ciągle i rozszerza wciąż jeszcze pole
nie po ukończeniu gimnazjum zaczyna ny majster ;farhiarski pracuje kolej. coraz ba'l"dzdej narastała świadomość,
do serc i umysłów ludu pracy capra.cować jakO' roootnik w :aol'yce no w l'ÓŻ.nYC\l fabryka.ch włókienni. że bez walki
walki.
rzucając
na
zdychającego
potwora
despotyzmu
coraz
szerpolitycznej, klaSOWi
łego niemal świata.
włókienniczej w Wal'szawie. '1'utaj czych w Saksonii, Prusaeh, Szwaj- ruch robotn'iczy skazany jest na posze warstwy ludowe. To samo nalely uczynić II nas ... Towarzysze,
W zwycięstVl<'ach odniesion:r ch
razem z robotnirkami przeżywa nędzę carii.
wolne zwyrodnienie, że dopiero walprzez ruch robfrtniczy, rewolucję
na wieś. organizować rewolucję".
i trudy, ws>pólne troslki i proletari.ac.
ka
o władzę polityczną nadaje l'udw
Pobyt no. obczyźnie, który dał mu wi robotniczemu
proletariacką i socjalizm za Jego
(Z artykułu J. Marchlewskiego "NA WIES. TOW ARZYsiłę żywotną.
kie nadz.ieje.
możność bliSJloiego zetknięcia się z so
życia i po Je~o zgonie zawarty
SZE". zamieszczonego IV numerze 34 pisma SDKP i L "CZERWO~
en zwrot w kierunku upolitycz.
W
praktyce
życia
'codziennego
PO'w
Niem
cjuldemokratyeznYnl
ruchem
jest i Jego wkład.
NY SZTANDAR" ze stycznia 1906 r. Marchlewski bill (pdi'lktonienia Związku, w czym nie.
znaje Marchli,wski sprawę robotni. llzech, wzbogaca doświadczenia MarPrzez Icałe swe zycie walczył
mała jest zasługa Julia:ta Marchlewt·cm tego pisma.
chlew~kiego.
Jego
marksistowskie
czą·
i uczył walki z nac.l\looIizmmn i.
najlepiej uwidocznił się na
poglądy utwierdzają się i pogłębiają. skiego,
reformi2menl we wszystkirlt je~D
W cZllfłie 5WOjGj pra(;~ w fabryce Mal'chlewsiki nale·ży do ol'ganhr,ato- przykładzie p-ierwszych obchodów
przejawach, był wzarem 'uterna·
Bodziec ruchu rewolucyjnego
Marchlewsld nie l}l'zerywR a.ni na rów I Kongr~1>u II Mdędzynarodówki, święta majlO'Wego.
cjonalist~, i -ploletariackiego pa"
chvrilę działalrności rewolucyjnej. U. zwołanego )l1'7.ez FryderyiH:a Engelsa
Już w 1890 roku proletariat Wartrioty. . Uczył kocbać Kraj socja-l
.,Ta bohaterska walka robottlików łódzkich stanie się niewątpliczestniCizy .. kółkach t.zw. II Prole. w Paryżu w roku 1889.
szawy
manifestuje strajkiem ; obc-ho
lizmu i opier.ać się na jego osią'
wie nowym bodźcem dla proletariackiego ruchu rewolucyjnego
tariatn
hi;óT(~go założycielem był
•
R
l
f
d
W P l
Marcin' Kasprzl'.k. P~rt~a .n~,;iązuje
tymże
1889 roku Marchlewski dami swą solidarność międzynarod')
a•
gnięciacb w walce o wyzwol enlę
w całym imperium osyjs/cim i o iary
są aremne,
o sce
do klaso",~_rewolucYjl1~ł l
wraca do lU'aju zdecydowany wą, wolę walki o poprawę łJlytu mas
całego świata spod wład~ kapirobotllicy w związku z tymi wydarzeniami już podjęli walkę ::: no~
cJonalistycznej ideol?gu W.lelk~ego walczyć o nadanie ruchowi robotni.' pracujących i śmiertelnej walki z ab.
talu.
wą energią. Trudno sobie wyobrazić. żeby walka ta nie porwała
Proletariatu, propag.uJe bratnl.. sOJu.sz czemu w Polsee właściwego marksi- :::olutyzmem. W roku następnym
Marchlewski bierze czynny udział w
Hęł
skromny
w
sweJ'
wielkości
k
M
'
.
d
d
..
d
z ruchem rewolucy.juY1n. RQ;SJn.
oT
także rosy!·sk.ic.',l robotni ÓIV.
ogą oni i powmnz
oprowa z/c o
d l ,Je. stows'kiego kierunku, Tym razem
i wiel~i w swej skromności. Był
dnocześnie naWlą'ZUjąC o, mn~o- pracuje ja'ko farbiarz w fabryce Po- organizowaniu puez ZRP i II Prole_
bolszewikiem.
rozstrzygnzęcla .
wego etapu dhiał~lności I Pr?letal'la- znańskiego \V Łodzi. Tutaj z grupą tariat wS[lÓlnych obchodów święta
59 lat miał Marchlewski w chwi
(1, Marchlewski o ,wystąpieniu zbrojnym robotników łódzldch
tu - rozstrzygające znaczenIe przy. bllrdzieJ świadomych r~botnJiMw two p'ierwszomajowego nie tylko w War.
--"
1905 )
pisuje terrorowi.
, rzy Kasy Oporu, których zadaniem, szawie, ale także w Łodzi, żyrardo.
dd
l
wie j w j-nnych miastach. W roku
ll~ś~rn:'i_e~r~c~i~--~~z~t~e~g~O~40~~a~t~0~~~~~:::w::c:ze:r:Lv:c:u::::::r:':'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~
~\v~r~'O:k:U_1:8:8~8~,~g~'d:y~f=a=la~a=r~e_sz~t~o_w_an Iobok
organizowania
walce
rewolucyjnej, wa,lce. o wyproletariatu
rlo walki i o' mobilizowania
byt, było two 1892 obchód })jerws'zoma~wy prze.
rzenie z dobrowol.nych składek fu-n- kształca się w ;lo\Vszechny straj,k ro
1duszu strajkowego. Odrzuca terror botników Łodzi i okolic, który ogarl jako środek walki i podej.mując naj· nia ponad 80.000 robotników. Jest to
:Fabt'yki i kopalnie Ilaleźy wydr:::eć kapitalistom ... Przechodzą
"Nam, robotnikom polskim. zapominać
wolno, że chwilowa J lel>sze t.radycje rewolucyjnej wałki słynny "bunt łódzki". Dochodzi po
masowej I Proletariatu. W 1889 roku krwawych starć z carską poliCją i
one 1113 wlaslloś(' narodu i zarząd ich obejmują Komitety Robotni.
poprawa bytll nie jest celem naszym wyłącznym. Najglówniejsze
'z3!kłada Mltfchlewsrki Wl.'3Z ze ŚJlusa. wojskiem. Jeśli w r. 1891 znajduj'e.
c_e. Folwarki i lasy róllmież przechodzą na włas/lOŚĆ narodu. Ziejej znaczenie polega na tum. że zbliża nas do 'celu ostatecznego: : rzent Janem Lederem i włólmllr.zL"nt my hasła polJi.tyczne w odezwie pieni'
mia włościan pracujących pozostaje nietykalna. W miastach wIn ...
przez prawo i wolność zbliżymy tę chwilę. IV której zginie świat
Henrykiem Wiekoszewskim nowa or- szomajowej ZRP, to w 1892 były one
I gan.i-zacJę
Związek Robotników realizowane w żyeiu, w kon'kretll\ej
dzę obejmują delegaci robotników, a na wsi - rad!; gromadzkie",
rvY:::1łsku i nędzy i zapanuje braterstwo i równość . •
\ Pols.kich, który miał op1era ć się na walce politycznej
(2 Manifcstu Tymczasowego Komitctlt Rewolucyjnego, na, czeRobotnik rosyjski - brat nasz w niedoli i towar:ys:: w walce.
: masowym ruchu l'1Obotniczym.
odzienna. walka mas robGtni.
le którego stanęli JuliaT! Marchlewski. Felik~ Dzier.iyński. Feliks
Zac::yąa on ro::umieć tak samo jak my, żc walka z rządem carskim
czych co.raz oZllściej stawia kle
tym,
jak
bardzo
była
kla.sie
1'0
Kon i inni 30'lipca 1920 r.).
nie minie l iego :::bud::ila już nędza i on chce walki. Więc połączy l
botnicl:ej potrzebna t8Jka orga. rownictwo Zw_iązku przed koniec21l\GIi
l nizacja, świadczy szybki jej rozwój i cię, rozstrzygania zagadnień polityc-z
się :: nami robotnik rosyjski pl'=eciw rtspólllemu ll·togowi.
l pozycja, ;i~1,:} zdobył Związel, Robot_ nych. Do upolitycznienia programu
Rewolucyjne podstawy komunistycznego
Wled!! ten cara/. co skul rias, Polaków i Rosjan. dla wspólnej
ników PoIs1cieh od l'azu 'w pier-.....szym i pra<ktykl Związku w znacznym stop
niewoli, zginie z n;ki :ląc::onych Srvycll wrogólv - ludu robotni~
roku istnienia, . Koła Zwią.zku pow. niu przyczyni! sit Marchlewski.
programu rolnego
'stają w Wars:;c.wie, żyrardowie, Pac;;ego
Pols
ki
!
Rosji
W październiku 1891 roku lIar..Tou,'. Marchlewski IV
IIrtykul świetnie ujawnił przybianicach, Zgierzu, Df~browie Górni.
\Vięc pelloni pomocy wznieśmy It'ysoko sztandar wa:"i, aby zaoczyny, dla których II Międzynarodówka, obecnie żółta, nie tylko
' czci, Sosnowcu, Pruszkowie li. wielu chlewski zostaje aresztowańy i OS3innych ośrodkach. Zw,iązek ol'ganiztl_ dzony w Cytadel:i Warszawskiej, Jest
byc sobif' prawo glOj,ow8llia pOlPs:::eclmego, prawo wybierania
nie mogla określić taktyki "ewolucyjnego proletariatu IV kwestii rolje Kasy OpOl'U, Kasy Wzajemnej Po_ on jednym z 77 oskarżonych w wieL
ur:ędników, '!{'obodę ::.trajkow[lIlia i organiz01vania się. swobodę
nej, ale nie potrafiła na/vet postawić lak należy tego :agadnien/a.
: mocy, Zwiił~ki FacllOwe, biblioteki 1'0 kim procesie, obejmującym zarówno
:ebrań, 510/l'a. języka l druku
Następnie tow. JJarchletvski dal poasto.tvy re./Volucyjne komilbotnicze. RÓ:Gnorodność :form organi działaczy II Proletariatu, jak i 00'
zacyjnych świadczy o umieJętnośoi jowników Związku Robotriików ~ol.
nistycznego programu rollIego III Międzynarodówki. NR tych pod~
Zdobyć dla naszego ludu r:::ąd wybierany przez cały nm'ód
: pr;;;ystosowa,llia się Zwiąilku do kon_ skich. Rok przebywał Marchlews-ki
stąwach można (i :?daje mi się trzeba) opracować ogólną re;;oiucję
i o/yzyskać tcn rząd dlćl naszej spu:.wy politycz/lej - oto nasze
i In'etnych warunków życia i walki. w więzieniu.
w kwestii rolnęj KOllgt"esu Kominternu mającego si~ odbyć 11. VI!.
dzisiejsze żądanic polityczne.
Związel< nawiązywał do. wspaniałych
(W-g pub-likllcji ' WYdziału HdSltorii
1920 r:'.
(Z l numeru 0wantt Socjalnych Demokratów Królestwa Pol~
tradycji ..Wielkiego Proletariatu",
tradycji :Internacjonalizmu p·:oleta. Partii KC PZPR - "Julian Mnrehlew
(Z artykułu W. l. LENINA - ..KWESTIA ROJ ~ l I?B·
skiego "SPRAWA ROBOTNICZA", którego współzałożycielem
riac.kiego i nierozerwalnej łlł::.zn.ości eJci." - nakład "Ksiażk:i i Wiedzy" t
WOLUCJA SWIATOWA").
i wSb6łredaktorem bul JULIAN MARCHLEWSKl - livlec 1893 r)
!Z 'WAlh 1'oswislkiei klasy robotniczei. lut.JT 1950' r.).
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Rektor Akademii Lekarskiej w Łodzi
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(Frogntent}
Walcz, barykado!
GH" ba1'ykado!
Unoś się. gnie'/.vna
pieśni pwryska!

Zadania Sekcji Nauk Lekarskich
Był okres, kiedy po naukę do
Uniwersytetu Krakowskiego zjeżdżała się młodzież z dalekich kra
j6w, kiedy myśl i praca badawcza uczonych polskich promienio
wała na całą
Europę,
osiągając
szczyt rozwoju w ramach własnej
epoki. Jest to niestety, okres bar
dzo odległy - czasy Kopernika
i złotego wieku kultury polskiej.

stroju socjalistycznego jest plano sytuację dla rozwoju myśli ba-I
Czel'wonoskrzydlą
lekarską
dzieci i kobiet cię
wość, obejmująca wszystkie dzte dawczej w całej medycynie, nie
ptaków gromadą
żarnych; podniesienie wskaźni
dziny życia.
ponad trup€I?ni
wyłączając jej gałęzi
praktyczków zdrowia i sprawności psy
leć na pociskach!
chofizycznej wśród ogółu lud
Kongres Nauki Polskiej, przy- nych.
noś ci przez szerzenie kultury
gotowywany
na
jesień
jest
Wiele kierunków badań nie
Walcz, ba;rykado!
fizycznej i racjonalnego odży
pierwszą próbą
ujęcia
rozwoju znajdywało w ogóle zapotrzeboGiń nieugięta!
wiania; podniesienie oświaty
nauki, polskiej w ramy planowa- wania w dawnych warunkach
Będzie zwyc-ięstwo,
sanitarnej
wśród
szerokich
nego wysiłku. Obejmuje on orga- ustrojowych, jak np. higiena pra
b~dzie zaplata.
mas ludowych; zorganizowanizację pracy badawczej wszyst ey, natomiast inne, jak np. służą
Ludu 1'oboczy,
nie i przeprowadzenie walki z
kich gałęzi nauki, zagadnienia ca wyraźnie dyskryminacji klaso
patrz i palniętad I
chorobami społecznymi i zawo
Na odwr6t, okres schyłkowy problematyki, metodyki i organi wej psychotechnika, od dawna po
Proletariusze
dowymi.
zacji
technicznej
badań
naukotępiona
w
Związku
Radzieckim,
Rzeczypospolitej szlacheckiej zna
Fra.ncji i świata!
znajduje wciąż jeszcze u nas poOpracowanie głównych wytycz
mionuje głęboki upadek kultury wych.
W bliskiej mi dziedzinie nauk pleczników, na przekór postępo. nych dla wykonania tych prac,
i nauki, którego nie zdołały poGiń barykado!
wstrzymać wspaniałe osiągnięcia. lekarskich Kongres Nauki m'l do wej krytyce naukowej i dokona- zmobilizowanie zbiorowego wysil
Sztandar wznieś w·yiej!
ku pracowników nauki dla 6wybitnych jednostek, tak jak w spełnieni a szczególnie doniosłe za nej rewolucji społecznej.
WoLna do końca,
krótkim okresie
międzywojen dania.
Zasadniczy kierunek doNowy ustrój zapewnia nauce letniego Planu na odcinku zdropadniJ i skonaj,
nym, nauka polska nie zdołała :l3 tychczasowego rozwoju medycy- polskiej bogate, stale rosnące wia, jest jednym z wielkich zagroźna, ostatnia
puścić głębszych
korzeni na ja· ny polskiej był ściśle związany z środki materialne. Praca ucz 0- dań, jakie ma do spełnienia Sek·w m.artwyrn, Paryżu,
łowym gruncie ustroju kapitali- jej funkcją w społeczeństwie bur nych otoczona jest szacunkiem i cja Nauk Lekarskich
Kongresu
niezwyciężo1Ut,
styczno-obszarniczego, mimo god żuazyjnym. Nie rozwinął on na- szczególną opieką Partii i klasy Nauki Polskiej.
niezwyciężo1Ut!
nych szacunku wysiłków postę leżycie kierunku zapobiegawcze- robotniczej. Związanie nauki pol
powej grupy pracowników na- go, którym przepojona jest m. sklej z ideologią tej przodującej
uki.
in. cała medycyna radziecka. Z klasy społecznej przez przezwycierpienia, chorób i nędzy ludz- ciężenie wewnętrznych sprzecz•
•
Naukadbdo~il~~ idje:i r?zwÓJ'IOle kiej czerpał zyski lekarz dawne- ności i wstecznych kierunków, na Tow. Dolacińska - nowomianowany kierownik oddziału w PZPDz Nr 2
da się oZie lC .ozycIa
ca ego
d o postępowych tra d yT ow. D ol acms
.. 1_
.,
"} go ustroJ'u, zapobl'eganl'e choro-'
wiązanie
...a - nowomianowa- lŚniący w ciemnych oczach, są rękoj- cy społecznej ani partyjnej, jako WZ1J
naro d u, . l ecz . ZWIązana
Jest
SCIS c bom stanowl'ło wewnętrzną sprze cji własnych, utrzymanie żywych I!y Inerowm
.
'1(O dd'
k'
dl
k
'
d
.
Zlału. w PZPD z Nr 2, mią! że ta pełna entJuzjazmu pracy rowy agitator.
dł
z po ozem, Ja I
a k'
az eJ epo- cznos'c' dzl'ałalnos'cl' lekarza w u- k ont ak tów z nauką ra d'
Zleck ą, po- Jest pel na. pros t ot y ~ skromna. T a,k kobIeta
dotrzyma niewątpliwie
W ciągu dwóch miesięcy, podczas
ki tworzy układ stosun ow gospo stroju kapitalistycznym. Tego na winno być jednym z głównych te skrom~a, ze całą zaSługę. s-yego tak swego słowa.
darczych, społecznych i politycz- stawienia nie zdołał przełamaĆ!,
bl" .
. K n wysokIego awansu przYP'lsuJe otrzyAwans tow. Dolacińskiej nie jest których zastępowała poprzednJego
nych
matow pra~ z IZ~J~cego SIę o I mywanej pomocy ze strony kolegów",
dziełem przypadku a.nd "szczęśliwego kierownika, dała się poonać, jako do•
wysiłek
nielicznych
jednostek gresu NaukI PolskIeJ.
'majstrów i organizacji partyjnej.
J eś1i w epoce Kopernika przo- szlachetnych, lecz bezsilnych wozbiegu okoliwności".
skonały
organizator,
taktowny
dującą rolę nauce polskiej zapew bec żelaznych praw rozwoju spo
Medycyna polska ma do
Pracę w zakładach rozpoczęła w zwierzchnik o wielkim posłuehu
nil postępowy - na owe czasy łecznego.
spełnienia
pilne i konkretn~
1939 roku i była jedną z pierwszych, wśród pracowników.
- ustrój, mamy wszelkie prawo
Z tych samych przyczyn wyzadania, związane z Planem
kt6ra po wyzwoleniu stanęła przy
"W trudnych latach przedwojenoczekiwać, że w dobie obecnej wodzi się także płytki utylita6-letnim, z budową podstaw
wa~tacie.
Początkowo pracowała nych samo uzyskanie zajęcia było
rodzącego się ustroju socjalistycz ryzm w rozwoju nauk lekarskich,
socjalizmu w Polsce. W tym
jako cerowaczka, później brygadzist- już s7.CZęściem. Nie myślałam nigdy
nego - otwiera się przed nauką który doprowadził m. in. do zaokresie musi ona nie tylko
ka, następnie kierownik cerowalnJ, o takim awansie, nie spod:z;ie'\V&<arp
polską nowy, wspaniały okres niedbania i wielkiego upadku
przygotować niezbędne kadry
pomoc kierownika. oddziału, a mesz.- się podobnego wyróżnienia,
rozwoju. Jego znamiona, mimo tzw. nauk podstawowych w mespecjalistów, lecz także rozwią
cie obecnie samod.melny ldel'ownik
Ale ten awans obowiązuje do daldotkliwych strat wojennych, wi- dycynie, jak fizjologii, biochemii,
zać szereg pilnych zadań ordoczne są już dzisiaj we wszyst- anatomii patologicznej i in. Dyganizacji służby zdrowia na
oddziału.
szej, wytęź<mej pracy. Jej rezulta.ty,
kich dziedzinach twórczości na- scypliny te nie służąc doraźnym
odcinku przemysłowym i wiej
Każdą. I powierzonych jej funl{eji to jedna z cegiełek do budowy fundaukowej, a wspaniały przykład celom merkantylnym nie były
skim. Do takich zadań należy
wykonywała równie pilnie i z Odda.-l mentów socjali=u w nasrŁym kranauki radzieckiej daje pewność, pielęgnowane, a adepci tych nauzdrowienie zakładów pracy
niem. nie zaniedbujlł(l przy tym pra- ju".
że jest to dopiero początek nowe uk: nie tylko że byli trzymani na
i dzielnic robotniczych; zapew
go okresu, nieosiągalnego w in- chudej diecie, lecz nie znajdywa-I
nienie opieki leczniczo-zaponych warunkach ustrojowych.
li nawet należnego im szacunku
biegawczej
proletariatowi
czg~ać?
Jedną z zasadniczych cech u- i uznania. Wytworzyło to groźną
miast i wsi; otoczenie opieką
01111:11111:,1':1:1111',1101 I' 1:1"11.11,1 """1'11"1 '1i 1 1 1l11l 1,I. I : t'mlllilllll: l l lllllli ~lill lli 'I"III I ',lnt'M:I'1'1111111 11]' 111'I'i l"III! I "II~" :I'I. I ' Ii'I :' II.IIIII'I.I ~n~ I 'l l'll,:l il"l :: l ll li l! IY ""',m:II I TIII:IiII::I II III II~::I II III I III IIII :ldl:lli:llł"
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Mistrzowski priekład "Pana Tadeusza"l

Za nowy przekład poematu Adama. Mickiewicz.:!. "Pan Tadeusz" na
język ultł'aJński, przyznano nagrodę
staIlnowslq poecie
radzieckiemu
Mal,symowi Rylskiemu.
Oddanie w całej pełni niewyslowionego piękna epopei o "Ostatnim
zajeździe na Litwie" jest zadaniem
niezmiernie trudnym, a jednocześ
nie odpowied!Z.ialnym i Ilaszczytnym.
Toteż w ciągu wielu
lat Srll',r0wał
Maksym Rylski przekład "Pana Tadeusza".
"Pa.miętam, we wczesnym dzlcr1ń
stwle - pisze Maksym Rylskisłuchałem z ogromnym zaanteresowanlem wYjątków z ,'pa.na Tadeusza", które czytał mi mój brat.
W szczególnośoł podobał mi się słyn
ny "Kmlcert Wojskiego" z czwar..ej
księgi poema.tu.
Nie mając jeSLcze
odwagi przystąpić do przekład·u całoścI, za. namową przyja,ciół - równie gOllących jak ja, wielbicieli Mlckiewdcza - przetłu~zylem opIs
gry Wojskiego na rogu I scenę ,,Poloneza czas zacząć".
Tak oto Rylski rozpoczął pracę
nad przekładem genialnego utworu
Mickiewicza.

"Paryż robotniczy

K:m:::

będzie wiecznie ezczony jako sławą
okryty zwiastun nowego społeczeń
stwa" - pisał Karol Marks.
79 lat upływa od proklamowania
Komuny Paryskiej. PI'oletariat francuski, jak co roku, a wraz z nim proletariat całego świata, czci d..7Jiś pamięć bohaterów Komuny.
Robotnik
francuski składa wieńce na mog'ilach
rozstrzelanych komunardów, składa
przysięgę, źe walczyć będzie aż do
pełnego triumfu sprawy,
za któq
zginęli.

JeSlienią 1870 roku, w wyniku ka"
pitulacji Napoleona III pod Sedanem
i zdrady marszałka Bazaine w Metzu,
wojska Bismarcka zbliżają się do Pa.
ryża, rozpoczynają oblężenie miasta.
Lęk przed własnym ludem pcha ówczesny rząll francuski, z Thiersem na
czele, ówczC\Sną burżuazję francuską
na drogę zdrady, na drogę sojUS7iU
z wrogiem naro:iu francuskiego.
N astroje rewolucyjne w paryżu rosną. W ,>oawitl przed nimi monarchio
styczno - burżuazyjne Zgromadzenie
Narodowe przenosi się do Wersalu,
gdzie uchwala wniosek 'o rozbrojeniu
Gwardii Narodowej, złożonej w więk
szości z robotników. W nocy z 1'Z na 18
marca. 1871 wojska Thiersa ruszają
ku wzgórzom Mont-Mar·t re, celem
zdobycia znajdujących się tam armat
Gwardii Narodowej. Na wieść o tym.
robotnicy Paryża śpieszą z pomocą
Gwardii Narodowe!_ żołnierze Thiersa odmawiają strzelania do swyeh
braci i w olbrzymiej większości przechodZił na stront Gwa.rdii. p".,eze»

W

kładach

Tadeusza" na język ukraiński. Już ka essayów kryty~ych oraz brał
w roku 1874 S. Wełyniee pne10źył udział w redagowaniu rosyjskich i
utworów Micplerwszlł księgę poematu. Próbę tę ukralińsklch wYdań
jednak należy uznać rla nieudaną. kiewicza.
Wielki poeta ukraiński. Iwan }'ranKu uczczeniu 150 rocznicy urodzin
ko jest autorem odznaczającego się Adama Mick>iewieza poeta ukraiń
wyjątkową wiernością' i celnością ski przełoiył ponownie ,,Pana Taekspresji przekładu "Epllogu" oraz deusza". W swoim przekładzie !\Iakkiilku urywków z lPierwszej l ósmej sym Rylski starał się oddać jak najk5ięgi.
wierniej ducha. oryginału. Z pietyzPierwsze pełne wYdanie "Pana mem traktowa.ł najmnie;Jsze sz.czeTadeusza" w pnekład~ Maksyma góły, zdając sobIe spraJWę, że zadeRylskiego ukazało się w roku lP27 cydują one o całości dzieła.
i 5POtka.łO się z pochlebną oceną zaOceniając owoc swych
wieloletrówno krytyki radzieckiej, jak 1 po- nich trudów, tlłumacz mówi: ,,()Czystępowed prasy polskiej. Ale sam 1Ju wiście I dziś nie uważam swej pramacz me uważał tego «hiela za do- cy 'za doskonalą, lecz niechże staskonałe 1 w dalszym dIWu nlesłru nowi ona. mój skromny podarunek
dzenie je wYgładzał.
dla bratniego narodu polskiego".
Minęło 20 J.a,t. ~ ten czas oKultura. bratniej Polski droga jest
gromnie W1!bog&Cil się w~at lloe- i ' bliska narodom ZSRR. Dowodem
tye~i Maksyma. Rylskiego;
w mię tego jest przepiękny przekład "radzyczasie wyostrzył on swe pióro na. Tadeusza", który doczekał się
na łiwórozoścl oryginalnej oraz do- najwyŻS'Zej OCeny - nagrody staJiskonałych pnekła:da.ch
z Woltf'J'8" DOWskiej.

najbliższego tygodnia una pólkach księgarskich następujllce nowe wydawnictwa Spół
dzielni Wydawniczej .,Książklt i WIedza":
Mehring F. - O materlallźmle historycznym. - (Str. 87). Biblioteka
Socjalizmu Naukowego.
Praca Mehringa ukazała się po raz
pierwszy w r. 1893. Przekładu na ję
zyk polski dotychczas nie było. W
dodatku do ksIążki zamieszczony jest
fragment listu Engelsa do Mehringa
odnoszący się do pracy ,,0 materialiźmie historycznym".
Ostrowitianow K.W. - Renta
gruntowa a rozwój kapłtalumu w rolnlctwle. Wyd. n. (Str. 69).
W książce tej omawiane są nastę
pujące zagadnienia: Powstanie rolnictwa kapitalistycznego, teoria renty
gruntowej, rozwój kapitalizmu w rolnictwie. Książkę zamyka rozdzIał o
reformie rolnej w krajach demokracji ludowej.
Korotiejew' W. - OszczędD!)Ść w
walce s rozrzutnością. - Przekład z
ciągu

każą się

Puszkina, Lertnontowa or~ prze-l
wielu' sonet I ballad Uickie
Innego zdania jest jednak sekreW przeszłości podejmowano n:e- wicza. Wiele czasu ' poświ~1l stutwórcwścią, wielkiego tarz organizacji partyjnej, tow. Ja·
jednokrotnie próby przetłumacze diom nad
nia całości oraz wyjątkÓW z "Pana poety polskieogo. napisa.ł o nim kil- szczak - która z dumą mówi o piąt

L. OZIEROW

rynku wydawniczego

ce .kobiet awansowanych tu na dzień
8 Marca, a szczególnie o tow. Dolacińskiej.

Głębokim przekonaniem i siłą postanowienia tchną słowa tow. Dolacińi'lkiej, gdy obiecuje dołożyć wszystkich sił, aby powierzony jej pieczy
oddZJiał stanął 1.'\ najwyższym poziomie. Szczerość tych słów i za.pał,

Smierć Sergiusza Bachruszina

w Moskwie zmarł w wieku 68 lat
wybitny historyk radziecki - Sergiusz Bachruszin. W okresie władzy
radzieckiej Bachruszin napisał ok.
100 prac naukowych, m, in. fundamentalne dzieło o historii dyplomacji w Rosji w wieku XV, XVI I
XVII oraz szereg prac, poświęconych
historii starych miast rosyJskich.
Sergiusz Bachruszin odznaczony był
orderem Czerwonego Sztandaru Pracy i licznymi medalami.

Spadkobiercy Komuny Paryskiej
Hlalczą
~T-hi-er-s-w-pos-'-Pi-eo-h-u-u-ci-ek-a-d-o-w-er-:-I

o

lII'olno§ć

Francji

W 79 roczn icę Ko muny Pa ryski ej

ny
salu. Nad Pa _ ~em, na ratuszu j gma
chach ministerstw załopotały czerwone sztandary. 28 marca 1871 pro- nardów na ereentarzu Pere Lachaise.
Y zabl'tych obrońco'w Ko30 t y Sl•....
klamowana została w Paryżu władza
,,~
'n
,
K oonuny, w ładza l u d owa. P o raz muny l· 45 tysl'ęcy areszto~anych
pierwszy w historii zniesiona zosta.- z których wielu powieszono - oto
ła władza burżua~ji.
obraz metod, jakich chwyciła się bur
żuazja francuska, czując się za groTymczasem obóz wer3alczyków zona w swym panowaniu. Generała
podpisuje z Bismarckiem haniebny markiza Galifet - kata Komuny, któ
traktat pokojowy i przygotowuje sfę ry bezpośr~nio kierował rzezią do kontrofensywy. Korzystając z po- w U7l11ani'll "zasług" nagrodzono naj
parcia Bismarcka, który wbrew wa- wyższymi odznaczeniami francuskirunkom traktatu poikojowego pozwa" mi.
la Thiersowi na powiększenie armii,
Komuna Paryska istniała krótko,
wersa 1ezycy 2~ maja rozpoczynają lecz odegra.ła wielką rolę lIistoryczgeneralny szturm miasta. Rozpoczął ną. Marks nie tylko zachwycał się
TydZ1'en' MaJ'owy", w bohaterstwem komunardow,
'
Sl"ę k~"amy
e""
"
"szturczasie którego w całej wielkośoi prze- mujących niebo", lecz, jak pisze Lejawiło sit! boltaterstwo klasy robot- nin, "w mawwym ruchu rewolucyjniczej. Miasto pokryło się barykada- nym, chociaż ruch ten nie osiągnął
mi. Walczono o każdą ulicę, o każdy
...
d
dom, o każdą p.iędź ziemi. Na bu y- celu, Marks Widział Wielkiej wagi 0świadczenie dzie!owe,
pewńen krok
kadzie ginie generał Komuny, Jal"O' nalllzód światowej rewolucji proleta..
sław DąbrowS!ki. Bohatersko walczy riackiej, krok praktyczny, o wiele
Walery Wróblewski. 10 tysięcy ko- waźniejszy, niż setki pt"ogra.mów
biet robotnie walcz)' 11 boku swych .
aw"
męźów. Robotniczy Pa'ryż, zalany I rozpr
krwią, oświetloa.y łulu} pożarów bo,.Komuna wywarła duży wpływ na
hatersko zmaga się z przeważajłcy-I walkę klasy robotn.i.czej - pisał Lemi S;'l\l11~ wersa1ezyków. Do ostatniej niu - obudziła ona w Europie ruch
chwili bohatersko broni sie 200 komu. soe.ialistyC1Ju,y, ujawniła siłe wojny

-"t-o-ro-w-ał-a-so-b-i-e

I-;-M-a-rk--s-,
-d-O-na-e-go""'drogę", czego wyrazem była odezwa wydana do chłopstwa.
domowej... nauczyła proletariat europel' skI' stawI'ac' konkretne zadanl'a re"Teraz socJ'alizm wykończony J'est
wOlUCJ'I' socJ'all'styczneJ'''_
na zawsze" móWi'! krwioz'erczy
Pierwsza rewolucja proletariacka karzeł Thiers po krwawej masakrze
.
proletariatu paryskiego. Nie przynie odmosła zwycięstwa. Komuna Pa- puszczali kaci Komuny, te w klęsce
ryska upadła przede wszystkim dla.- r.ietrwałej dyktatury proletaria.tu w
tego, że klasa robotnicza Francji nie Paryżu przyjdzie zwycięstwo niebyła jeszcze wówczas dojrzała, nie wzruszonej dykta.tury proletariatu w
posiadała rewolucyjnej partii marksi· Związku Rad.zieclkim i następnie w
stowskiej, która byłaby zdolna po- krajach demokracji ludowej. Ze doj.
prowadiić robotników do zwycięskiej nały i zahartowany w walkach prowalki przeciwko burżuazji. "Kierow'- letariat fra,nooski stanie ponownie, w
nictwo Partii - pisał Stalin - jest innych warunkach, na c:zele walki
główną rzeczą w dyktaturze prole- o niepodległość swego kraju, kraju
tariatu, _:es'll' miec' na wzgl-_.J
od I'm""z'le dyk- coraz bardzl'eJ uzalez·n;......ego
""'"
taturę choćby do pewnego stopnia perlalistów amerykańskich, którzy
ugruntowaną i całkowitą, a me taką, innymi nieeo metodami, niż to zrobił
jaką była n!ł. Komuna Paryska, któ- Bismarek usiłują również obezwład
ra była dyktaturł nie całkowitą nić Francję. Podobnie jak Bismarck
i nietrwałą". Brak prawdziwie rew»" znajdują oni 8'Ojusznika w burżuazji
lucyjnej partii proletariackiej leży francuskiej, która ataeba się w bagno
u źródeł najważniejszych błędów Ko- zdrady własnego narodu. Nieprzermu"y. spowodował jej upadek. Przy- wanie biegnie front zdrady od Thierwódcy Komuny wahali się, nie wyka- sa poprzez Petadna, Lavala do B1zali dostatecznej stanowczości w gro. i!ault. Miejsce ministra spraw zagramieniu wrogów. Komuna nie potrafi-, niemych, Favre'a, który złożył podła nawiązać IIOjuszu z chłopstwem, podpis pod haniebnym tra:ktatem ponie rozumiała ogromnego znaczenia ltojowym z Bismarckiem, zaj,ł Sehutfl~o solusxu. chociaż, jak
DiJq.ł milo' &kładajacy uodpiSf pod wszyat,.

języka
rosyjskiego 1. Gefonowej.
(Str. 74 plus 1 nlb.).
Treść k5iążki rozpada się na następujące rozdziały:
"Znaczenie o·
szczędności
w gospodarce socjalistycznej. Cena rozrzutności. Jak zaoszczędzić miliony. Wielkoś~ w rzeczach małych. Brygada Kontrolna
Komsomolu. Naleźy cenić owoce pracy ludu".
"Kobiety radzieckie". - (Str. 285
plus 1 nlb.).
Jest to pięknie wydana, ilustrowana książka o kobietach radzieckich,
o których powiedział Stalin: "Takich
kobiet nie było i nie mogło być w
dawnych czasach". Na treść książki
składają się sylwetki kobiet różnych
zawodów (górników, tkaczek, leka·
IZy, nauczycielek, inżynierów), oddanych bez zastrzeżeń ~racy zawodowej i społeczno-politycznej, pracują
cych z wielką ofiarnością dla pań.
stwa socjalistycznego.
"Ksiąźka i Wiedza" zapowiada wydanie w kwietniu br. książki akademika M. B. Mitina - StaUn. - koryfeusz nauki.

kimi dyktatami Waszyngtonu. Miejsce generała, markiza Galifet, kata
Komuny, zajął IJOCjal - den\okrata
Moch, kat francuskiej klasy robotniczej. Miejsce rządu "zdrady narodowej" Thiersa, zajęły kolejne rządy
"amerykańskie" we Francji.
Dziś klasa robotnicza Francji, J,."Ot\tynuując dzieło bohaterskich komunardów, kierowana przez silną i zwar
tą
Komunistyczną
Partię Francji,
skupia wokół siebie szerokie rzesze
narodu francuskiego, prowadzi je do
walki przeciwko Bismarckom i Thier.
som doby obecnej.
Coraz donośniej, coraz potężniej
rozlega się głos spadkobierców Komuny Paryskiej. Rozlega się w Dun"
kierce i Marsylii, gdy robotnicy portowi odmawiają wyładowywania broni amerykańskiej. Rozlega się w setkach fabryk, w których robotnicy od
mawiają produkowania broni dla pro
wadzenia "brudnej" wojny iW Vietnar.tie, produkowania broni, którł amerykańscy podżegaeze wojenni • ich
francuscy pachołkowie ehą uzyć do
wojny przeciw Zwiazklowi Radzieccałej Francji,
kiemu. Rozlega się
gdy setki tysifcy franeu!fkieh robotników strajkują, żłdająe chleba, wolnośoi i pokoju.
tyją tradycje. żyje pamięe Komuny. - Ich wierna spadkobierCZYni _
klasa robotnicza Francji nie walczy
dziś. jak ongiś komunardzi, osamotniona. StanowI bowiem ezęść składo
wą potężnego obozu pokoju i postrpu, obozu, który jest dostatec.znie silny, b,. pokrzyżować pla.ny reakcji.
Tadeuu RubacJa.

w

GlJOS RADOMSZCZANSKI

Kronika ~domska Wiei
;wA'2NIEJSZE TELEFOn
1'0 - Straż Pożarna .
U l _ Urząd Bezp. Publiczn.
lJ:2 _ "Głos Radomszczańsld~'
12 - P. P. K. "Ruch".
13 ...... Powiat. Komenda M.O.
35 ...... Komitet Powiat. PZPR.
5il _ Miejski Komisariat MO.
9i' - Starostwo Powiatowe
2~t ;-.-. Szpitał Powiatowy
163 _ Pogotowie Ratunkowe
PCK.

KIN A:
WyśwJetlany
jest film pt. " Milcząca barykada" produkcji czeskiej.
Początek seansów od godz. 18 i 20.
W niedzielę 9.30, 11.30, 16, 18 i 20.

Adres Redakcji 2 Adtninistraeji
"Głosu .' Radomszcza6skiego"
Radomsko, ul. Reymonta Nr 39

*

Ol<

Aomin:istracja -

*

tel. Nr 12.
czynna codziennie od godz. 9 do 16.

ki k la TPPR

mocnym og •IW m Załoga »dwójki« melduje

przYlaźnibratnich
Przad IQ''K\l uniami w lokalu
wlasnyID odbyło się zebranie
Zarządu
, Powiatowego
To·
warzystwa Przyjaźni PolskoRadziecki~j , w Radomsku, na
którym oprócz spraw natury
czysto organizacyjnej op rac owa
no wytyczne pracy Towarzystwa na przyszłość.
Odnośnie spraw organizacyjnych omówiono dotychczasową
działalność Komisji Rewizyjne:
postanawiając, aby z.badała ona
dokładnie stan materialny ?o·
wiatowego Zarządu TPPR i
zainteresowała się sprawą skla
dek członkowskich, które jeśli
chodzi o teren wiejski wpływają, bardzo słabo.
Uchwalono
również, aby -pracownicy etatowi więcej czas4, poświęcili ewidencji
członk6w, dopilnowali
sprawozdawczości itd.

Na. odbytym prlled kUku dniami
ogólnym zebraniu załogi Pan§twowej Fabryki Mebli Giętych Nr. 2
w Radomsku robotnicy w odpowie~
dzi na apel górnika tow. Markiewki

narodów

podjęli

dotychczasow~ praca Zarządu nie powinna za~ zapoznać masy ehlopskie ze
Powiatowe sklepiać się tylko w lokalu Za- sztuką radziecką, filmem ra. l't t
Ab t
· k'
go TPPR w Radomsku zebrani l'ządu lecz co najwa~niejsze, roz d ZleC
.1111 l l e~~ urą:
y. o
Omawiając

działalność Zarządu

Nowe wladze ZMP

I

"'.'1 .

ppw tanie Ludow, Zespól Sportowy
ubiegłym na terenie
powiatu radomszczańskiego zor

ganizowano 18 kół Ludowych
Ze,społów ' Sportowych, które
w chwili obecnej liczą w swych
szeregach 980 członków. Analizując
dotychczasową działal
ność poszczególnych kół stwier
dzić należy, że przejawiały one
bardzo słab~ działalność. Zbyt

małoorgaiiizowano imprez, a te
które zo~tal'y
zorganizowane
nie staly na odpowiednim pozio
mie i nie potrafiły zaintereso~
wać i podbić, jak to ma miejsce
IW miastach, serca młodzieży.
Przyczyną tego było niedosta
teczD.f: przygotowanie organizacyjne członków zarządów kół
Ludowych Zespołów Sportowych, braki W spr~ ęcie, a przede ~ wszyst~i,m bra~ ,boisk. 0procz mleJsc:owoS'Cl Pławno,
gdzie do, ~yspozycli .mlodiieiy
zorgani~owanel w ' LZS, znajduje się jąko tako un:ądzone
boisko, W pozostałych , Ludowych Zespołach Sportowych
młodzież do swej dysp02:ycji
nie tylko że nie miała boisk,
ale również terenów, na któr ych mogła by ćwiczyć.
To samo można również powiedzieć o lokalach' poszczegól
nych ' kół LZS. W '!o kołach
m~odzież ' korzysta ze świetlic
wiejskich Związku Samopomocy Chłopskiej, pozostałe nie ma
ją gdzie się zebrać, ani złożyć
posiadanego przez siebie sprzę-

tu.

.

"\XI . bi.ezącym sezonie letnim

s ytuaćj'.i ta ulegnie

radykalnej
zmianie. Jak nas irlformuje Powiatowy .. ,Zarząd Związku SamQPomoc:y: Chłopskiej
Radom:;ku, Zarząd Główny ZSCh
przydzielił dla powiatu ra~0t,n:
szczańskięgo
znaczne
110sCI
sprię.tu sportowego, który zosta
nie przydzielony
poszczegól
nym kołom jeszcze w bieżącym
miesiącu. Ponadto w bieżącym
miesiącu przystąpi się do budo
wy boisk sportowych w gminac;.h
Zamoście, Sulmierzyce,
Brz eźnica oraz W tych wioskach, w 'których znajdują się
spółdzidnie produkcyjne.
. Dotychczasowe zarządy Lu-

w

długofalowe,

wijać się na
terenie naszego ~a?ame WYP,ełm c komeczna Je,st
SClsJa wspolpraca poszczegolpowiatu.
.
Na przykład, o ile idzie o prs. llych ,kół wiejskich z Zatządem '
TPPR oraz orcę poszczególnych kół tereno- Powiatowym
wych TPPR - oznajmił tow. ganizacjami partyjnymi i spow PFMG Nr 2
MieIczarek, to zauważyć slę da~ łecznymi w terenie.
,
'1
Przed kilku dniami w świetlicy
je brak powiązania i współpra
Mowi.ą~ o. pracy poszczego - fabrycznej przy PFMG Nr. 2 odbycy sąsiadujących z sobą kół. A ~ych wle.J~kl~p k<?ł TPP.R ~a~e: lo się ogólne zebranie młodzieży
przecież wszystkie koła TPPR zy. nadmIęn!c, ze, najlepIej l ZMP-owskiej, na którym wybrano
w danej gminie winny ścisłą na]aktywme,l praCUją kola w nowy zarząd koła. W skład jego we
utrzymywać z sobą łączność i gminie Dmenin i Zielonej Dą- szli: jako przewodniczący kol. Wene
wspólnie przeprowadzać
po- browie. Zebrani postanowili, że cjusz Sadawa, zastępcą wybrany zo
szczególne akcje.
już w najbliższej przyszłości ~ stal Henryk ~zw.edzik, a na członkó?l
W toku dalszej dyskusji ze- działalności poszczególnych wiej WYbran~ Zblgl11~Wa Dzwonkow.skle
brani zwrócili uwagę, że nasta~ skich kół TPPR muszą zajść go, Ja~mę OleJnilt oraz Mal"lana
.
l
K ł
. j k' Bartoma.
wienie się na większą aktyw- znuany
na e~sz~. . o a WIe. s}e Po zakończeniu wybor6w zebrani~
ność na terenie powiatu nie mo T~PR Vf pow~ecle lad0m~ZCZal1- podjęli rezolucję, W której zobowią
że być równoznaczne z tym, aby sklm .w~nny ~lę. rozrosnąc, ua~- zują się wziąć udział we współzawo
praca kół miejskich mogła być tywmć l stac SIę mocnym ogm- dl1ictwie długofalowym, podnieść
zaniedbana. Wręcz przeciwl1le, wem wzajemnej przyjaźni pol- dyscyplinę pracy oraz poziom szl~o~
ożywiaj ąc działalnośc kół wiej sko-radzieckiej.
lenia ideologicznego.
skich należy również pobudzić
radomszezańskiego
do intensywniejszej pracy koła
~ '1
'
~
i
koła szkolne.
.!
t q. ft
'-, . ~.
-fabryczne
Wprawdzie liczne koła fabryczO
.~~~ł ' ~:
ne i koła szkolne TPPR wykazu
'
.',, " ~., •
ją bardzo ożywioną działalność,
1~ 1"1111'0 BO.ląil.~" 'ł!. j
organizując odczyty i kursy ję"'1:.'1,
dowych Zespołów Sportowych, Również pamiętać nale:zy, ie zyka rosyjskiego, zaznajamiają
w których skład wchodzi mło sport uprawiać winna nie tylko ce członków z życiem Związku
J.,
• •
ale również i ludzie
dzież , zrzeszona w szeregach młodzież,
ZMP i SP, nie były otoczone dorośli. Rozwój sportu ludowe
d
•
należytą opieką przez Powiato- go we wsi radomszczańskiej kół koordynowana być winna
przez Zarząd Powiatowy.
Ob. Redaktorze!
p~zed {)dJ~z en~ pOCIągU pr~y
wy
Związek
Samopomocy podniesie zdrowotność i tężyz
O ile idzie o pracę kół wlejTak się szczęśliwie składa, że ".Jedyny~n
okienku ~asowYr11
ChłopsJ.<iej, gminne organizac.ie nę ludności wiejskiej naszego ski ch to dotychczas w niedosta- powiatowe miasto Radomsko tłoczy SIę około 100 osob, a napartyjne oraz organizacje spo- powiatu. Dlatego też o jego na tecznym stolmiu interesowały ma dość dogodne połączenie ko- wet i wi~cej. Koniec jest taki,
·
'1'
.
że po połgodzinnym
tłoczeniu
łeczne. Stwierdzić należy, że lei y ty rozwój winny dbać piesię one osiągnięciami gospo d ar- 1eJowe z poszczego nyml gmma- się przychodzi pociąg; i część pa
czołowicie
zarządy
gminne,
Zarząd Powiatowy ZSCh tros~
ki' rolnej w Związku Radziec- mi. Nic więc dziwnego, że ruch sażerow zmuszona jest jechać
czyI się wprawdzie w miarę Związek Samopomocy Chłop kim, g9spod!lrki prząduj~cej _'Y na st~cji koIej?weJ W Radom
"
swych możliwości o potrzeby skiej i organizacje partyjne.
całym swieCle. Nalezy rowmez sku Jest
OZywlOny. Zwykle "npa~:~:r~wie z zasady meldumaterialne poszczególnych kół,
ją kond!!,ktorowi, 'że jadą bez
nie interesował się jednak dobiletu (naturalnie nie z wła
statecznie ich życiem, planami
snej winy). Konduktor stosując
się do przepisów :t>~biera 100
i projektami - nie utrzymywał
złotych dopłaty._ Niektórzy jedz nimi ścisłego kontaktu.
nak mają znizki. Nie :mogąc ku
Ale i na tym odcinku sytuaOśrodka
w
D pić biletów w okienku zmuszecja ulegnie zmianie. Już od 1
ni są płacić w pociągu bilet norkwietlli,a br. przy Powiatowym
ulepszeń
malny, a- p~za tym jeszcze karę.
Związku Sa-roopomocy Chłop
Na odbytym przed kilku anią my wydano na leczenie thor:ycn .zostanie 0.0 innego budynku, w Przepisy bowiem §ll przepisaskiej zaangażowany
wstanie
mi zebraniu członków oddziału w szpitalu. Na przykład za utrzy związku z czym zwiększy si~ mi.
specjalny instruktor sportowy, Ubezpieezalni Społecznej VI Ra- manie chorych w szpitalu za 0- ilość pomieszczeń, dla celów lec~
To są wypadki bardzo częste,
którego :adaniem będzie czu.- domsku omówiona była dotych- kres ostatnich trzech miesięcy niczych. Między innymi projekto a. szclZególnie licznie występują
wać nad :rozwojem kół sporto- czasowa działalność Ubezpieczal- Ubezpieczalnia zapłaciła przeszło wane jest urządzenie obszernej w dni targowe. Należało by. aby
wych LZS w powiecie, trosz" ni oraz szereg projektów, których 5 i pół miliona złotych, a za sa- poczekalni, której brak dotkli~ Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań
czyć si~ o ich potrzeby, pobu- realizacja w poważnym stopniu me tylko prześwie.t1enia blisko wie daje się we znaki pacjentom. stwQwych w Łodzi zainteresowa
przyczyni się do usprawnienia 250 tysięcy złotych. Ponadto UPonadto, jak oświadczył dyrek la się tą sprawą i wydała poledzać ich aktyv'l11 ość.
pomocy
lekarskiej
na
naszym
tebezpieczalnia
Społeczna
poczynitor Ubezpieczalni ob. SłotwińsJti, cenie, aby na stacj i kolej owej w
W planie na rok bieżący pro
dzienn,e j
renie.
ła szereg usprawnień,
a
mianoprzewidziana jest w Planie 6-1et Radomsku podczas
jektuje się zorganizowanie w
sprzedaży
biletów,
a
szczególnie
Ze
sprawozdania
z
dotychczawicie,
wydzielono
lecznictwo
cha
nim budowa nowoczesnego Ośrod
każdej gminie powiatu radom"
sawej działalności, jakie złożył rób skórnych z ambulatorium U- ka Zdrowia w Radomsku. Zwię~ w dni targowe czynne były dwa
szczańskiego Ludowego Zespo- dyr. ob. Słotwiński wynika, że bezpieczalni Społecznej i otworzo kszą się również kadry lekarzy, okienka kasowe. Tym sposobem
łu Sportowego. Ogóinie więc na w roku ubiegłym w porównaniu no osobny punkt, uzupełniol1'l zatrudnionych w Ubezpieczalni uniknęło by się niemi łych incyterenie naszego powiatu w ro- z rokiem 1948 poważnie wzrosła sprzęt w gabinetach lekarskich, Społecznej, W związku z czym dentów i uchroniło ludzi pracy
ku pieżącym istniec będzie 27 ilość świadczeń na rzecz ubezpie zaprowadzono kontrolę obecności pacjenci badani będą szybciej i od zbędnych wydatków..
Spodziewam się, że prośba
kół LZS, które liczyć - będ.ą czonych. Ze sprawozdania za o.. całego personelu oraz podjęto e- dokładniej. .
moja,
do której dołączają się
kres ostatnich trzech miesięcy, nergiczne kroki celem pozysknprzeszło 2 tysiące członków.
liczne rzesze mieszkańców na·
złożonego przez lekarza obwodo~ nia nowych
sił lekarskich
dla
Z żyda szkoły
Należy zwrócić bacz.ną uwaszego pOWIatu zostanie pozywego Ubezpieczalni Społecznej w Ubezpieczalni.
gę, aby do wiejskich kół sporto Radomsku ob. Malinowskiego wy
tywnie
załatwiona.
'
im.
Tadeusza
Kościuszki
Mówiąc o projektach na najJas110s Mieczysław
wych , wciągnąć nie tylko, jak nika, że w okresie tym zacieśniła bliższą przyszłość ob. Malinowski
Uc~ennice
U-letniej szkoły śre
Rzęrzeczyce, poczta Kłoffil'!ice
dotychc~as, młodzież męską, się współpraca Ubezpieczalni z oznajmił zebranym, że projektu~ qniej im. Tadeusza Kościuszki w Ra
ale również młodzież żeńsk<l. Ośrodkiem Zdrowia. Poważne su je się szereg korzystnych dla u- damsku żywo interesują się życiem
OD REDAKCJI: Prosimy Dy
·
h
'
P d społecznYm. W bieżącym roku szkol
b ezplecz.onyc
zmIan·
r~e e 11ym brały one udział w blisko 30 rekcję Okręgową Kolei Pań
Wszy~tkim Z bu?ynku. Ubezpie- akademiach zorganizowanych na to stwowych w Łodzi o wyjaśnie
na
czalm SpołeczneJ usumęte zosta- renie Radomska i powiatu radom- nie, czy jęst możliwe otworzenie
nie laboratorium analityczne, kt,6 szczańskiego. Ponadto w ramach, drugiego oldenka dla .sprzedażY
re umie:>zczone będzie w specjal- występów zespołów świetlicowych biletów -lwIej owych.
nym pomielizczeniu. Apteka Ub~z ZSCh. uczennice WYlltąpiły w Ji'eati
Apel czołowego górnika tow.
1. Roczny plan obrotu towaro pieczalni Społecznej przeniesiona w:alu Jak~ oCbył się w Łodzi i zajęły
pierwsze miejsce.
Markiewki . znalazł żywy od- wego wykonać na dzień 1 listopa
dźwięk na terenie
radomszczań... da br.
Młodzież - świetlicom wiejskim st~~:Oc;aow~~ n:r;:~~~~~:~~lYd:;:~ Na ostatnim. zebraniu koła Bezpie
skim. Zarówno robotnicy fabrycz
2. Wykonanie rocznego planu
W ramach akcji łączności m.iasta harcerskich. Dzięki inicjatywie uni, jak i pracownicy umysłowi skupu przyśpieszyć na dzień 1 li ze wsią uczniowie Liceum Drzewne czennic przy popąreit,l Komitetu Ro czeństwa i Higieny Pracy przy Fabryce Mebli Giętych Nr. 2 w Rapodjęli szereg zobowiązań, w któ stopada.
go w Radomsku postanowili wypasa. dzicielsklego i personelu nauezy- domsku postanowiono wprowadzić
rych deklarują pracować .wydaj3. Zmniejszyć manco towarowe żyć przedszkola wiejskie powiatu ra cielskiego urządzono w szkole apara W najbliższym czasie najnowocze~
niej i lepiej.
w związku z transportem i maga domszczal'i.skiego w sprzęt świetlico turę l'adiowęzła, dzięki której we śniejsze zabezpieczenia pił taśmo
Wy własnej produkcji.
Dotychczas własnym zakresie moina nadawać wych, zwiększyć oświetlenie sztuc:.!
Między
innymi zobowiązania zyl\owaniem o 0,25 proc. ,
ofiarowali oni kilkunastu przedszko aUdycje. Na terenie szkoły isthieje ne na placu, powiększyć tabor koPonadto zob6wiązano się, że 10m
długofalowe podjęli ostatnio pra..
komplety stolików i krzeseł, 1'3 dobrze prosperująca spółdzielnia lejki to~'owej.
cownicy zatrudnieni w Powiato- wS7,ystkie sprawozdania w bieżą,. my do
Obrll.2;kÓw i zabawki. Inicjaty uczniowska, która Ra swym koncie
Rychłe
w:prowadzen;i~
powyzwym Związku Gminnych Spół cym roku nadsyłane będą na wa
młod2;ieży
radomszczańskiej ma już przeszło 200 tysięcy złotych. szych zmIan w poważnym stopniu
dzielni Samopomocy Chłopskiej czas oraz księgowość pl'Qwad;?;ona spotkała się z wielkim uznaniem u Przy jej utworzeniu kapitał ~akła podniesie stan higieny i bezpieczeń
w Radomsku. Postanowili oni:
będzie bieżąco.
ludności wiejsl<iej.
dowy wynOsił zaledwie 2.000 zł.
stwa pracy w "dwójce".

stwierdzili następujące niedocią
Brak ,powiązania z kołami wiejskimi oraz brak powiązania z podstawowymi organi.
zacjami partyjnymi w powiede,
z ZMP, z Ligą Kobiet i Zwią'7,·
kiem Samopomocy G1łoP1lkiej.
Ponadto nie wszyscy członkowie
Zarządu wciągnięci zostali do
pracy w terenie.
Tow. Jaros zaapelował. aby
w pracy organizacyjnej w po
wiecie .wykorzystywać wyjazdy
prelegentów organizacji partyjnej, młodzieżowej, czy też Ligi
Kobiet. ZmniejsZ{3,ją się przez to
koszta wyjazdu, a co naj waż.
niejsze nawiązuje się ściślejszy
kontakt z innymi organizacjami. Tow. Jaros podkreślił, że
gnięcia.

W k~ź,dei gminie powiatu
W r9ku

zobowiązania

w których zobowiązują się od dnia
1 marca do dnia 31 sierpnia br. prze
kraczać normę wykonania w grani
cach 123 - 125 procent.
Pod zobowiązaniem figut'ujq liczne podpisy robotników..
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ZobOWiązania długOfalowe

pracowników PlGS-u

Wtrosce o robotnika

"ł anmldem ciągłego postępu i roz·
woj u rolnictwa jest m. in. jego mechanizacfa I elektryfikaCJa. Szerokie
zast9 ~owiłnie mechanizaCji w rolnic-.
twie s tało się możliwe dopiero w 1'01
sce Ludowej, która dzięki zorganizowaniu sieci POM-ów i SOM-ów urno. obrazie sobie ich llzycle na małym,
źH\wia drobno. i średni01'olnemu chlo czy nawet średnim gospodarstwie in
pu ,korzystanie z wielu maszyn przed do/widualnym.
wojną dla niego niedo~tępnych. DraOsiągnięcia nasze w dziedzinie mega socjalistycznej przebudowy gospo chanizacji i elektryfikacji rolnictwa
darki rolnej prowadzi do oparcia nar stanowią wobec zacofania, jakie paszego rolnictwa o najnowsze zdoby. lJlowało w rolnictwie' przedwojencze ~gfobLologi\ 1. agrotechniki ra~ nym, niewątpltwą rewolucję.
dzieckiej,stanowiącej punkt wyjścia
. Naukowym opracowaniem ~agad
dla pełnego rozwoju mechanizacji i nień, związanych ~ mechanizacją roI
elektryfikacji w rolnictwie.
. nlctwl\. zajmuje się Instytut ElektryMechanizacji rolnictwa sprzyja po fikae.li i Mechanizacji Rolnictwa, z
wstawanie w coraz . większ1i ilóści siedzibą w Warszawie. Badania przespółdzIelń produkcyjnych, ktore mo- prowadza się w specJalnie
do tych
gą korzystać z wielu maszyn,
nie celów urządzonych laboratoriach, kló
znajdnj ą cych ::c:.stosowania w drob- re pod względem 'wyposażęn1a przelwI g.oS[Jodarce indywidualnej.
wyższają wiele zagranicznych. BadaZastosowanie bowiem ciągników ne są tam wszelkiego rodzaju maszyagregatowych, kombajnów, pługów n y rolnicze, jak: ciągniki, młockar
parowych itP.. jest celowe i wydajne nie, prasy do słomy, sieczkarnie, płu
tylko na wielkich, zespołowych go- gi, kul1'ywatory itp.
spoduIstwa ch
spółdzielczych
lub Prace Instytutu mają na celu uleplOG I -l> Nhch. a trudno po prostu -m{ szeme maszyn ł ~rzę\u iObticzego,

Mechanizacja rolnictwa oznacza coraz większe plony

j

~a.równo

kraJowego, jak i importowa
nego z zagranicy, a takżę lIstalenie
typów maszyn najbardziej odpowie dnich dla naszego rolnictwa. Instytut
przeprowadził np, wespól z konstruk
torarni czeskimi badania nad ciągnikimli typu Zetor 25, wprowadzając
I'zereg zmian i Ulepszeń. Zbadanie
krąjowego ciągnika "Ursus" oraz cią
gnika ogrodowego pozwoliło również
na dpkq.n.anie znacznych ulepszeń. W
rezultacie doświadczeń ptzeprowadzo
nych z plugami radzieckimi, włoskimi i niemieckimi Instytut opracował
projekt nowego typu pługa. odpowia
dającego przeciętnym warunkom gle
bowym 'w Polsce. Poważne znaczenie
będzie miało wprowadzenie przy cią
gnlkach zamiast narzędzi przyczepia
nych, narzędzi zawieszanych; dzięki
temu zmni.ejszy się znacznie opór na
rzędzi w użyci.1, zwiększy zwrotność
oą~ ęQ.!.ę.,gatu ~ moilLw.ośó. &~,bąze

l

go transportu, przy jednoczesnym warsztatów TOR. Kowalskiego. Jedzrnniejs;1:eniu lloścl obsługi.
nym z ważniejszych projektów racjo
Prowadzone przez Instytut MeChU-, nalh;atorskich, zbadanych już I Zj:lnizacji ~ Elel~tryfikacji. Roln.ictw~ ~a- k~łllifi~owanych przez Instytut, jest
dan~a 1 doswlad,czeula tlmozbw~ły t~z l?roJekt ~dkład~icy F.oltyna, pr7X
takze opracowa,me nowych typow tlzYC-lU której będzIe mozna pogIGhl''::
siewników. młocarń, kopaczek do orkę bez wyrzucania głębszych
kartofli itd. oraz zastosowanIe no- warstw ziemi na powieTZchnię.
wych gatunków surówek i mieszanek
Opracowując nOirmatywy, badając
spirytl.lsowych do napędu ciągników. użyteczność mąs~yn i wprowadzając
Instytut przeprowadza równiei od- ulepszenill, Instytut ko.rzys~a w palni
biór techniczny importowanych ma· z osią~ięć innych krajów, a przede
szyn rQlniczych i współpracuje ;I: fa- w~ystki.m z boga,tych doświadczen
brykami :;o:agranicznymi, zwłaszcza ra pl'zQdująces:o w mech~niza.eji rolnicdzieckimi i czechosłowaGkimi, W za- twa. ~ ZWIązku RadZieckiego.
kresie normalizac.li i koordynacji pro Wyniki badań Instytutu MechanIdt1kcji importowanych maszyn.
zacj! i BlektryfIkacji, wraZ z odpoInstytut Mechanizacji i Elektryfi- wiednimi wnioskami technicznymi,
kacji Rolnictwa dokonuje również o' są omawiane na . specjalnych nara,
ceny wniosków i projektlilw racjona- dach
wykonawczych z udziałem
lizatorskich. Obecnie np. buduje się przedstawicieli TOR, PGR, SOM i
prototyp sa.dz l rki ziemniaków, zapro- POM, po czym opracowania technicz
ie.k.towanę4 p,rzell IiluSil[~ ,~q~~q.JA!'!....m~kazllie si~ dO 'IID1:konania po-

szczególnym gałęziom pr.zemyslu metalowego.
Mechanizacja rolnictwa prowadzoni) jest W powiązaniu i dostosowaniu
do potrzeb zespołowych i indywidualnych 'gospodarstw wiejskIch. Dla
zwiększenia
kontroli użyteczności,
przydatności t wydajności maszyn i
narzędzi
roJniczYGh, projektuje się
załoi:enle szeregu punktów obserwacyjnych w PGR-aGh, POM-ach i
SOM-ach. Punkty te będą ponadto in
formowały Instytut (') sprawach organizacji prac maszynowych w terenie.
Zadania, jakie spełnia Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji rolnictwa
w zakresie unowoc1:eśnienia środków
produkcji w rolnictwie, są poważne.
Naukowcy, badający maszyny i narz~dzla rolnicze, dośwIadczenia ' swe
przekazują pr2;emysłowi maszynowemu, który korzysta z nich dla ulepszenia produkcji.
Rolnictwo ną.szę zaopa,trzone w no
woczesne, v.'ysokiej jakości maśzy
ny i narzędzia, uzyskuje jeszcze lepsze możliwości zwiększenia wydajna
śd produkcji Minę.).
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Kargier wyeliminowany
Co

pisała

prasa

łódzka 18

SKARB POD TUSZYNEM
Mi0lc.zar~k
rolndk
z Wodzina Prywatneg'o, pod Tuszynem· - odkopd n.a polu starożytną
urnę.
zawierającą.
50 mo~~t sl'~))r
IW('h i złotych. Pienią.dze nie zawi\!·
l'nly żadnego stempla, a jedynie coś
w rodzaju pisma klinowego.

marca 1930 r

DOM

SI~

ULOTNIL

Stanisław

We wsi Turki, powi~tt1 wieluńskie
go, dokonano kl'adzieży ... domu. Mia·
llo,,>icóe, małol'Rlny chlop - Witold
S~kudlarek wybrał się do Kalisza na
wesele swego syna. Po powrocie do
domu Szlmdlarek zastał tylko stoją
cy samotnie klo'min, zaś drewniane
śdany chaty zniknęły bez śladu.
KASA CHORł'"CH I KRYZYS
Szkudlal'ka, gdy poszedł zameldo~.6dzka Kasa Cho,rYdh · wsktltak hl' wać policji o tej niezwykłej kradzieZy~,U St:l n ęła r ostatnio pl'zed p.owa:z~ ży "osadzono w areszcie, podej.
l1ymi kło.potami pieniężn~n:lli. Okazu- rzewając gO' o enol'obę umysłową"·
jp g.lę, te w miesiącu lutym stall Gdy jednak -patrol poHcyjny )ll'zyb)'ł
ezłonków Kasy Chorych. wynosił lla miejsce - ok~zało 3iię, ze "jacyś
132.039 nie~nan.i SI}rawcy
(hez służ.by dOniowej)
l·ozebrali· d(}lU
"sób, 11ouCZ-a-s gdy C1101·ych . było og&-: Szku()larka i wywieźn w nieznanym
lem 92.30i5 osób (wraz z c~łonkamj kierunku. ("GłOiS Poralln~''').
rodzin).
.
BRAK MIEJSCA W SZKOfjACH
']~en niezwykły pnradokll do.Itp.owadził fillll,nse Kasy Chorych do prawNa. p(}siedzeniLt łódzldej Rady
dzi~'ej ruiny.
Szkolnej - stwierdzono, że wskutek
Jeżeli wziąć pod uwagę, że ci ubez- wstrzymania
kredytów na budo.wę
pieczeni, którzy nie ChOI'Ują, zatl'udnie nowych szkół - obowiązek sz.601ny
ni są tylko po 3 dni w tygodniu- stanie się w roku bieżącym fikcją,
riie ma się co dziV\>ić, że Kasie Cho- gdyż wielka część llzied nie będzie
rych grozi prawdziwa "plajta". - mogła pO'bierać nauki w ~zloolacll powszechnych ws·kutek braku miej,lca.
("Glos Pin·anny").

~,,~g
,,.,.
it'..!I
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SOBOTA
1950
TEATR
12.04 Dziennik polu dniowy. ·12.35
im. STEFANA J_,\RACZA
Pl·zenva. 13.25 (Ł) Chwila mmyki.
(111. Jaracza 27)
Dziś o g·wz. 18 5'ztuka L. Krucz- 1·3 .30 Pl'og'l'am dnia. 13.25 Audycja
kowskiego pt. "Odwety" w drugiej szkolna. 14.00 Przegląd kultur-oiIlny.
,..·el'sji.
14.10 Najciekawsze aui"lyc-je IWh:v~·złe
l'AŃSTWO~'y TEATR NOWY
go tygodnia. 14.15 (Ł) Komunikaty.
(Daszyń$kiego M. tel. 18V\4)
14.20 (Ł) Muzyka dla wSlZystkich
Teatr nieciyn·ny ai do odwołania.
z plyt. 14.55 Kom~ert ;oolistów. 15.30
PAŃS,)'WOWY
"
"W pierwotnej puszczy". 16.00 Dzien
TEATR POWSZ·ECHNY
nik popQłudniowy. 16.20 eL) Aktu al·
(111. Obrońców Stalingradu 21,
riOScl łódzkie. 16.25 (Ł) Muzyka po·
t~l. 150-36)
Codziennie o godz. 19.15 "Niemcy" pularna z płyt. 16.50 (Ł) Inform/ltor
Le<:lna. Kruezkowskiego ~ Karolem kulturalny. 17.00 Przy :sobocie po 1'0Adwentowidell1 w roli prof. Sonnen
brlleha.
.
bocie. 18.00 "Z kraju i ze świata".
18.15 Koncert. 18.40 Wszechnica RaPĄ;ŃSTWOWY
TE.\TR żYDOWSKI
diowa. · 19.00 "Rozmawiamy o spół·
(ul. Jaraeza. 2 - tel. 217-(9)
dzielniach produkcyjnych". 19.15 Ko.n
18 marca teat,. nieezynny.
cert muzyki (}pel'. 20.00 Dziennik wie
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ ('2<01'ny. 20,40 "Skrzynka llIu'Z~zna".
"LU1'NIA"
21,00 (Ł) Koncert rozrywkowy. 21.40
(ul. Piotl:kpw$ka 243)
OpoWliad.
radiowe o A. lVIie,kiewiczu.
Dziś, o godz. 19.15 "KrólOWa pl'zed
22.00 (ł-,) ~o.łoże1łie łódzkiej klasy
n1ieścia".
PAŃSTWOWY TE·ATR LALEK
~'obotniczej w okresie rozwoju prze"PINOKIO"
mysłu vrielkokarritalistycznego. 22.13
(Lódź, ul. Nawrot 2i, tel. 135-74)
\Ł) Program lokalny na jutro. 22.15
Teatr nlecz~:nl1Y.
Nowy numer "Kuź-nicy". 22.20 KO.l·
l'A~STWOWY TEA1,'R LALEK
cert. rozrywl\"ow:v. 23.00 Ostatnie wia·
,.ARL.EKIN"
d . ,
' . 23 10
l
(J.Jódź, Piotrkowska 152, tel. 258-99) (omOSel.
.
ogram na Zlen naSobota. dnia J 8 marca br., o godz. stępny. 23.15 Muzyka taneczna. 24.00
17,15 widowisko pL "Zlota rybka".
Zakończenie audycji i Hymn.
l'AŃS'l'WU\'t'y

I

Pr·

rozpocz~ty się

mljłe-

I REKOJlD (Rzgowska 2) "Czarodziej
sadów" dia młodzieży godz. 16;
"Płomień

18, 20
STYLOWY
komyślna

.Nowego Orleanu" godz.
(KiUńskiego 123) "LekSliostra" godz. 15, 17.30,

20.
śWIT (Bałucki

Rynek 2) ,.MiłoŚć na
lekal'lil'two" g·odz. 16, 18, 20
TĘCZA (Piotrkows,ka 108) ,,0 l) wie.
czorem po 'wojnie" godz. 16.30,
18.30
TATRY (Sienkiewicza 40) "Dubrowski" godz. 16, 18', 20.
WISŁA
(Daszyńskiego l) ,,,Mia.sto
westchnieil"
godzina 16.30., 18.30.,
20.30
wr,óKNIARZ (Próchnika. 16) "Awan
tura na wsi" - godz. 16.30., 18.30,
20.30
WOLN0ść (Napjó-l'kowskiego 16)"Torpedowiec Nieugięty" godz. 16,
18, 20.
ZACIIF,;TA (Zgiel'ska 26) "Burza nad
Azją" godz. 16, 18, 20.

Wł.) wygrał

konał

~

Pł)'wacy łódzcy walczą
O tytuły

Dziś

mistrzowskie w Bytomiu

Dziś i jutro w Bytomiu
nasi pływacy walczyć będą

najlepsi
o taszczytne tytuły mistrzów Polski. Z
Łodzi w Bytomiu startują dwie dru
żyny. ŁKS Włóknial'z i "Związko
wiec - Zryw". ŁKS Włókniarz do
mistrzostw zgłosił Nikodemskiego.,
Gorzkowskiego w stylu klasycznym,
Sierockiego w grzbietowym i Placka oraz Ćwierciekiewicza w stylu
dowolnym. Ponadto włókniarze· zgło
sili sztafety 4. x 100 m, sto zmiennym i 4. x 200 st. dowolnym.

Vic e nrzewodldczący:

1. Wolczyk Jerzy.
·2, Krzywański Zygmunt.

3. Doleciński Józef.
Sekretarze W. K. K. F.
1. OkOllSki JÓze.E.
2. Leonarczyk Roman.
Członkowie PrezYdium W.K.It.F.
1. Michałowski Władysław.
2. Dr płk Seyda Bronisław.
3. Kozłowski Tadeusz.
4. Dr Cholewius Kazimierz.
Członkowie W. K. K. F.
1. Barański Adam.
2. Borowski Zdzisław.
3. Czekalski Henryk.
4.. Frass stanisław.
5. Głażewslra Jadwiga.
6. Kucharski Henryk.
7. Królewski Zdzisław.
8. Kacprzyk Jan.
9. Król Marian.
10. Kostr7..ewa Stanisław.
11. Łuczak Edmund.
12. Michalski Lucjan.
13. Prof. dr Mal'kiert Wacław.
14.. Malinowski Michał.
15. Nonas Zenon.
16. Prof. dr Paluch Emil.

Przypomnijmy sobie

iutro

i
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Dzisiejsze imprezy

Łodzi ...

I

Ośrodek

I

.. ..

szkoleniowy PZPN

.w

WYGRANE
l-ei

100.886.

Wygrane po 200.000 zł padły na
NrNr: 15009 58541.
Wygrane po 100.000 zł padły na
Nl'1'lr: 5683 18310 39970 51265 64017
70866 84420.
Wygrane po 40.000 zł padły na
Nl'Nr: 2873 18547 26109 26333 38660
52606. 54661 56054 76457 85189 85418
95411 100427 108159.
Wygrane pll' 16.000 zł padły na
NrNr: 2268 4896 7646 21022 21595
26457 26645 28303 30630 32285 34757
39244 44674 52094 52808 65077 67030
70174 71634 75032 79440 79806 8120f,
87705 90601 92991 98422 106617
108Z55 108665.
.

mnr ...

Rozwój LZS-ów w.powieCie szamotulskim

W powiecie szamotulskim istnieje
Dbecnie a Ludowych Zespołów SPOI'
towych, które zrzeszają 799 czynnych członków. Ostatnio przy 4 nowoutworzonych spółdzielniach pro
dukcyjnYi!h: w Psarskim, Młodaąku.
Bytyniu oraz Pożarowi e powstały
nowe LZS-y. Najlepiej rozwija się
LZS w Mtodasku. Młodzież tamtejsza otrzymała odpowiedni teren na
boisko i przystąpiła do jego niwela
cjL Z boiska tęgo będą mogli korzy
stać ró·wnież
zawodnicy LZS z Bytynia, graniczącego z Młodaskiem.
LZS w Psarskim i Pożarowi~, mi
mo trudnych wanmków, z własnej

1inicjatywy zaopatrzyły się w sprzęt
\ sportowy i uprawiają siatkówkę i
koszykówkę. Zarządy LZS w Psar~
skim i Pożarowi e zwróciły się do
zarządów spółdzielni produkcyjnych
o pl'Zydzielenie terenu pod budowę
bOisk,któl'e zostaną wykonane systemem gospodarczym. Tak młodzież
wiejska gromady Zielona Góra buduje wła3ne boisko.
Nowopowstałe LZS przy spółdziel
niach produkcyjnych w . powiecie
szamotulskim nawiążą kontakty z
LZS powiatów sąsiednich i ol'ganizo\vać będą na wsiach imprezy pro
pagandowe.
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Generał Wilson cały dZ'ień obserwował przebieg bitwy ze szczytu

l1Jdlowskiego, Pod wieczór zakomuni.kowano mu rezultaty walk.
Ponad tysiąc żołnierzy jest zabitych, brygadier Nicolson - śmiertel
nie ranny, Campbell ciężko ranny, ranny Reidh wszy,sCy ci,
którzy . szli na czele trzech atakuj.ących kolumn. Poległo sześć
dzies{ęciu siedmiu oficerów, dwa razy tylu jest rannych - straty
o"romne - a zdobyto zaledwie wąski skrawek miasta, kilka zauł
k~ów przy północnym murze.
Mężny Wilson zawahał się. czy. bić się dalej? Opadły go !wąt
pienia.
Posłał na sąsiedni szczyt kartkę do Chamberlaina z prośbą o
radę·

"Nasze sh'aty są wielkie. Pozycje WC\vnątrz twierdzy są niepewne. Nieprzyjaciel bije się zaciekle. .Jestem gotów odwołać
." miasta mo:je wojska j wycohć SIę za "Grzbiet".
Ale Chamberlain był innego zdania.
"Sk()fO wdarliśmy się do miasta; trzeba się utr~ymać" - , ~po·
wiada generałowi
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dzie się bił do ootatniego tchu. Delhi stanie się mogiłą dla tych,
co wdarli się za jego mury.
Nadchodzi noc. .Brytyjczycy obliczają straty. Ogromna jest
lista oficerów niezdolnych do walki - lista żołnierzy jest dziesięcio
krotnie większa. Prawie trzecią część swych wszystkich sił stradi Brytyjczycy pierwszego dnia szturmu.

?j-

r.

PREZYDIUM W. K. K.

Urozmaicony program imprez sportowych ,
ProGram·

_

S~hibowie są już blisko, oblepili cały ,~ał zjeJ.?-ny ba,stionu,
ją się już w wąskim zaulk1ł- po wew~ętrz?eJ stronIe muro~. YVClą
gó,ją swoje armaty na zdob:yty: ?ast1on, l od · wew:m~~:zneJ, ~lleb.ro
nionej strony murów zaczynają blC wmlasto, w naJb11zsze dZIelnIce.
M~ją przęd sobą wąs!de. ulice, ~rzJ:we zaułki - s~are azjatyckip miasto. Na Brytyjczykow syple SIę grad kul, kazdyodom najeżył się bagnetami. Każdy don~ stał .. się .twierdzą! na ka~dY:n
podwórzu czyha zasadzka.
.Anglicy biJą Sl.ę do Wle~z~ra l nIe
mogą zdobyć nic, prócz wąsklego skrawka mJasta przy polno cnym
murze.
.
Nicolson przebija się z niewielkim oddziałem wzdłuż muru ba,stiomt bernejskie!go, ale tu zostaje ciężko ranny celnym strzałem
sipaja i jego oddział wycGfu)e się..
,..
Nadchodzi noc, atakUJąCy me mogą posuwac SI(': daleJ. Brytyjctiycy ' zd{).?yli ty~ko -Wąski pas mias~a wzdluż muru miejskiego,
wr'ękach PQWstal'lcOw pozostało .całe Imasto - głuche mury, strzelnice, :don1Y, ogrodzone kamiennymi murami. W rękach ~ows'aJl
CÓW, je.l<t cale o~romne stare miasto, a każdy d<!m tego mIasta bę-

podajemy skład Wo
jewódzltiego Komi
te~u Kultury Fizycznej powoła
ny przez Przewodniczącego Gl6
wnego Komitetu Kultury Fizycznej posła Lucjana Motykę. ·

(ŁKS-Wł.),

Zwierzchowskim.
nik (ŁKS-Wł.) pokonał przez techWaga półśrednia: M-aciej01;yk (Con nieme k. o. Piwowarskiego (Piotrk.),
cOl'dia) wygrał z Wolniakie:l11 (Wł.- Piotro,vS'ki (Ogll>lwo) :przez te-.:hnicz·
Pabianice), Debisz (ŁKS.Wł.) poko· ne k. o. pokonał Tomozy:J1S'kiego (Le.nał Majewskiego (Piotl'ków), Zacha- gia Sieradz).
1'a (Widzew) pokonał Kałużnego (Le
goja Sieradz) - pl'zez technjc~ne . k. o.
Waga półelężka: Wojnowski (Zw.)
i Nagaj~ki (ŁKS· Wł.) pol<onał J{jjew Ilwyci~żył w I starciu pI'ze21 teelmier.·
·skiego (Zw.).
- . .. ne k. o.•"'ndru5zczaka. (Tomaszów").
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

W.I.I.F.-

w I.odzi

worski w klasycznym i motylkowym, Boniecki i Pławik w stylu
grzbietowym.
W Bytomiu łodzianie spotkają się
z koalicj ą klubów śląskich z - których najgl'oźniejsze będą: "Ogniwo
- Polonia" (Bytom) i Stal (Katowi
cel.
Bardzo niebezpiecznym przeciwniltiem będzie również "Ogniwo"
stołeczne.
Między tymi drużynami
rozegra się główna walka o pierwsze miejsca w sztafetach, które z
kolei naj pewniej . zadecydują o ty tu
"Związkowiec - Zryw" startuje w
BytomiU jako jeden z faworytów na le drużynowego mistrza Polsl{i.
drużynowego mistrr..a Polski.
Klub Koszykarze wznawiają boje
17. Sosiński Władysław.
ten posiada niezwykle wyrównany
18. Śnieżko-Płocki Witold.'·
zespół pływający wszys1.kimi styla19. Szperling Stanisław.
mi. Boniecki, Jera, Stanowski re20. Więckowski Jan.
.
prezentować będą "Związk01.'lca" w
tabelkę ligową
21. Woźniakiew.lcz Stanisław.
stylu dowolnym, Dobrowolski i Ja
Kolejarz POZna!l 20 16:4 '· 973:750
Spójnia Gdańsk 17 13:4 706:564
Spójnia Łódź
17 13:4
903:781
AZS Warszawa 16 12:4 791:570
Zawody bokserskie: w hali uzeGwardia Kraków 17 9:8 670.:624
J~KS Włókniarz 19
8:11 864:855 szenia sportowego 'Vłókniarz o go·
Kolejarz Toruń 18 8;10 871:896 dzinie 19 odbędą się finały indywiimprez sportowych w Łodzi mamy t.ym razem ba"!'dzo
Żwiązk. Warta
19
8:11 778:841 dualnych mistrzostw seniorów nit
ił
1.1 ur()zmad-c~ny. l'itka nożna, piłka ręw;na, płyWanie 9rąZ
Ogniwo Crac.
16 6:10 613:668
boks - oto galęzie sportu wysuwają re się na pierwszy plan. Na ct<lło
Kolc;arz Ostrów 18 6:12 556.70:; rok 1950.
tych imprez wysuwa. .się inaugurarj a sezonu ligo m·v egO'. ŁKS Włókniarz
AZS Kraków
15
3:12 477:697
Piłka ręczna:
w sali "Ogniska" ·
udaje się ju'ko do stolicy na. men 'Z tamtejszą Legią. Wynik tego
Stal Świętochl. 15 2:13 560:811 przy ul. Traugutta, o godz. 19 odbę
spot\(an.ia będzie oozekilWa.ny w ŁGdzi z wielkim za1mteresGWMliem. '
Najwięcej spotkań ma rozegranych
Kolejlil'l Poznań, a najmniej "maru- dzie się mecz o mistrzostwo ligi koWidzew podejmuj.e Zwiąe.kowca
KOSZYKARZE
dErzv" AZS Kraków oraz Stal Swię szykowej pomiędzy zespoł~mi ŁKS
!l. Radomia, którego powinien pokoGOSZCZĄ AZS KRAKOWSKI
lClChłowice.
Włókniarza i AZS-u z Krakowa.
nać, zdobywając p:ierws'le punkty w
Koszykarze ligowi gOSlZczą 4espół
.zawodach o mistIwstw.o drugiej 1i- AZS krakowskiego. W sobot~ gkagi grupy zachodniej. ~l'Z€dsprzedaż demicy ro.zegrajq zawody z 1.. KS
bile-tów w Czuj czynie i u Pujd'łka). Włókniarzem, a w niedzielę ~e
. - powstanie również w Łodzi
Również w niedzielę r07.poca:yn.a bo Spójnią· W obu wypadkach faworyje mistrzowskie klasa A. Trzy S1lC t - tami są łódzkie zespoły.
W trosce o podniesienie poziomu litych metod treningu, co umo·ż1iwi
piłkarstwa polski€90, Polski Związek w przyszłości stworzenie podstaw cło
ka.rua. o~~ędą, ~i~ w Łod~, a ~ wa na
NA BASENIE "OGNISKA"
Fiłki Nożnej reorganizuje w tym roku wprowadzenia jednolitego /systemu
proWtnC)ł. Na.lGlekawsze z nIch to
Po kobiecych mistrwstwach Pol- szkolenie kadry reprezentacyjnej. Jak gry czołówki piłkarstwa polskiego.
K?lejam (Łódź) - Concordia rPiotr- $.:ki, wpły.waĄi~ a1!;adeJńl<:y .... t6cJz~y \ ykllzll~Y dOŚ.Wiil d. c~!n~a rOkU. ubiePierwsl!e OŚrt!)clki szkoleniowe ·utwo
_J.
k'
._ g:łego, - - 3 tygodmowe obozy cenkow).
or~anlzuJą 1roJmeClZ ~"y ",ac L J: U
tra!ne, organizowane spotadyćzhie nono w Krakowie (trenerzy Jesionka
DZlS KOŃOZĄ SIĘ
d:Z:Lal~m swych ko1egow .z Wa:-sza- przed meczami ' międzypal1,stwowymi i Kuchynkah na,Śląsku (Kon'Cewkz
MISTRZOSTWĄ ŁODZI W BOKSIE wy, POlllliania i oCl.ywi~cie ló1z~'ch nie dały odpowiednich wyników.
i Matyas), w Warszawie (W. K;uW zwi"zku
z t-.rm
w roku bieżą- char), w Łodzi (Drabińskil i w Pozn;t
Trzydniowy turniej bv~kseró·w o zawodników,
.
1"·
cym PZPN postanowił stwon.yć 5 sta niu· (Balcer).
indywidualne mistrzostwo )k:-ręgu
W SALI
tyci' ośrodków szkoleniowych w na,jłóc!z.kiego kończy się w dniu d?iskejURZĘDU WO.mWÓDZlKIE~O
silniejszych okręgach pilkarskich. W. W przyszłości, w miarę powiększa
szym. Finały zapowiadają się barDzisiaj o gooz. 9 w sali U.t'2f;!lu ośrodkach tych zawodnicy kadry re- nia się kadry treneTSkiej, ilość ośrod
W(}jewoozkiego pny ul. O~l'011,o- prezentacyjnej oraz inni utalentowa- ków będzie zwiększona.
dzo int~resująco.
wej 15 odfbec\:1;ie się pierwme pl;;'~ar ni gracze podlegać będą. stałej opiene posied'lenie WO',iewót1i:kiego Ko- ce
wykwalifikowanych
trenerów
GŁOS
mit-et.u Kultury FizycZoll:e.i w ~it}d7Ji. PZPN. System treningów w ośrod
PO'rządek dzienny pnewhluje: },lTZl'- kach i klubach będzie ujednolicony,
Organ . ŁÓdz.klegG Komitetu t W"l(·
wÓdzklegc Komitetu P016kteJ. Zjt·
mówienie p·rezydenta miast.a" rp-fe- według ścisłych wzorów, o-prac·owadnoczonej Pa}'til Robotl)\ez~l
raty pmedllt. GKKF i WKKF., dy- Ilych. przez PZPN.
B e d. g t1 l e:
skusję
nad
referat'
a
mi,
przyjęc:e
pla
vVprowad~Qno
poza
tym
obowiązek
&9 'L .O TERII
KOLEGJUM REDAr.CYJNt.·
nów na 1950 rok oraz usta,l enie wy treningów· dla zawodnij.(:ów kadry: 3
T e·l e! o n y:
tytlznyeh dla prezydium WKKF na razy w tygodniu, przy czym trenerzy
·1 dzień ciągnienia
klasy
Redaktor naczelny
~I'·H
pierw.ue półrocze 1950 r. Wni6ski i klubowi będą w ścisłym kontą.kcie z
~!!.,..
Zastępca ~ed. tl"czell'ego
Pozwoli to .na
Główna wygraną dnia 1.000.000 zł rUillticja. to ostatnie punkty. po- trenerami ośrodków.
219 ..115
Sekretarz odpowiedzialny
DZiał par!.J"jny
rządku obra(l.
wprowadzenje w całym kraju jedno216-1~
padła na Nr 69'119 w Zgierzu.
Dział korespondenlów robr~
Wygrana 500.000 zł padła na NI'
nlczych I chłopskich oraz.

iYl~KSZE

ADRIA - dla· mło(1;;ieży (Stalina 1)
,.Czarod"l.iejskie ziarno" godz. 15.30
.
18, ~O
BAŁTYK (Karutowicza 20) "Miasto
westchnień" godz. l6, 18.30, 21
BAJKA (I"ranciszkań.s:ka 31) "Pu·
stelnia Parme{lska"· I' seria godz.
16, 18, 20
GDYNIA (Dąszyńsldego 2) - .,Program aktual .ności, ,kl'a~owych i :zoa·gl'aniczl1y;ch..Nr 12' - goqz. 11, 12,
13, 16, 17, 18, -19, 20,21 . .
BEL:"" dla młodzieży (Legionów 2)
"Statek lJułapka" godz. 16, 18, 20
MUZA (Pabianicka 178) "Raj11is"
godz. 18, 20'
POLONIA (Piotrkowska (7) "Pięlr&
ziemi" godz. 16, 1.8.30, 21
PRZEDWIOśNIE (Żer(}msldego 76)
"Ziemia woła" godz. 17.30,20
ROBOTNIK (Kilińskiego ·187) "z Q"
ja" godz. 18, 20
.
ROMA (Rzgo.wska 84) "Czarci tleb"
go.dz . . 15,30, 18, 20.30

. R"IZ· el-

w pierwszyul dniu lnistrzostw bokserskich Łodzi
w hali Włókniarza wi (Ogniwo), Mareinkow'Sk.i (ŁK~
Waga m-edniA: Skal1!lki (Zw., :poOnelodaj"
i.
trzy
przez techlriozne k. o. ze
Lubelskiego
Olej·

cIn.iowe boje o mistrz:03twa pięścial'·
skie Łodzi. Pierwszego wieczoru wal
czyło 21 par. Pozi"m walk nie był
nad~wrczajny, jeduek. ~l'Z~ba przyz:na~, wa1c~ono z .ambIcJą l S~l'Cen:'
Nlespodzlanką plerwszego dU!a mIstrzostw
była porażka Kargiel'ol.
(ŁKS-Włókniarz) do AnielIlka (BawełnIJ) i to ... :mpe~nie zaslużona.
Z
zawodników pl'ow'incjonalnych
piej zapl'ezentowali się piotr\:owia·
nie, a z łodzian zawodnicy "Baweł
ny".
A oto w7niki:
,Vaga musza: Potocki (Zw.) pokonał Błaszcz;rka (Korab), Anielak (Ba
,vełna) po1wnał Karg'iet'a (ŁKS·Wł.)
Stasia.k (Zw.) pokonał przez technicz
I!e k. o. Róiyc1.-iego (ŁKS-Wł.), po 3
napomnieniach tega ostatniego.
·Waga piórkowa: Irgany (Baw.) po
kona! Pogol'zelskiego (Kolejarz Karsznice), Kowalski (Baw.) pokonał
Wyhl'ańskiego (Zw.), Kllbiak (Ogniwo) pokonat Bakalal'czyka. (KOTab)
przez k. o., Olczyk (ŁKS-Wł.) pokoL al Arlamczy ka (Concordia), Zającz
kowski (Zw.) wypunktował IV ójkiewicza (Wł. TC'n1.).
Waga półci~żka: Wieczorek (ŁKS
"Włókniarz) pok(}nał przez technic(f.Jle
)e o. Walaszezyka (WL Aleks.)
Waga lekka: Bocałek. (Kolejar2)
przegrał z WIązło (\Vidzew). Jędrzej
czyk (LKS·Wl.) .po żywej, ładnej wal
re pokO'nał Szalińsddego (Ba"l'd-na).
:'Iazur (LKS·Wł.) uległ Kaczmarko-

Skład

XLI

•

DELHI

Nazajurz rano udało się angielskiemu oddziałowi saperów wysadzić w ,p owietrze Bramę Lahorską i trzecia kolumna Brytyjczyków wdarła się .do miasta.
Na skrzyżowaniu ulic ustawiono armaty; pociski artyleryjskie
zaczęły burzyć biały marmur wspaniałego Wielkiego Meczetu i kruszyć na miazgę drogocenne mozaild ornamentów świątyni.
:
Powstallcy opamięt.ali się szybko i zmusili wroga do o.dw~'otu.
Trzecia kolumna wycofała się do północnego muru i połączyla się
z drugą i · pier,wszą. I znów na tym odcinku, W pobUżu ko"ciQła
chrześcij'a;ńskiego, rozgorzała zażarta bitwa,
Ustawlone na biłs.tionach armaty Brytyjczyków pokryły blii,sze
i dalsze zaułki potokiem rozpalonego żelaza. Kule podziuraw·iły
całą ,kopulę kościoła św. James'a, nawet krzyż na szczycie został
strącony pociski~m armatnim.
Spokojni mieszkallcy, którzy nie zdążyli· uciec, ukryli si ~ w
p:wnicach domów i podziemiach świątyń.
W eleganckim, białym gmachu , rezydencji eUl'opejskL.:-j, przyledo ipałacu szacha, zebrały się kobiety, dzieci

gającej od północy

i starey.
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