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Cena numem.3 zl

Plugi ruszylyw pole!
Wiosenna akcja siewna rozpoczęła

szeregu województw dzielni produkcyjnych. Spośród sp~
'uż do wiosennych dzielni produkcyjnych województw.
prac w polu. W województwach: ~)ą I"leslZowskiego wyróżniła się spół-!
w Wysokiej Głogowskief
skim, białostockiin,
poznańskim, dzielnia
wrocłaWSkim, rzeS00wskim oralZ pow. Rzeszów, gdzie O? 2 tygodJ~
i
częściowo łódzklm PI"lystąpiuno dokonuje się orki odłogowo
Na Dolnym Śląsku spółd7.lem:~
do orki wiosennej, rlwłaszcza, że poprodukcyjna w Ostros'lowicach,~
. goda polepszyła się z-TJac~e.
pow. d2ierżoniowskim
rozpoczęła)
W województwie rzeszowskim ~uż już pierwsze roboty wiosenne w P01
wiosenną akcję siewną popI"ledz,iły lu. Od pierwszego dnia robót w .)1'<4
licr.me narady, zarówno w spółdziel-: ce przodują
brygady robotnikóVłj
niach produkcyjnych, PGR, jak l Sierade:kiego, Słodziaka i POLań....
we wszystkicł, gromadiłch. Warszta- skiego.
. i
ty Techn. ObsI. Rolnictwa prrteproPrace polowe w PGR 1 w spM-,
Nr 78 (1359) wadziły już remonty silników i prze dzielnIach produkcyjnych na Śląsk~
kazały je do dyspolZycji ośrodko::n przeprowadzane są na 2 zmiany ~
maszynowym.. TOR w Rzeszome celu m3iksymalnego skrócenia czas'"
wykonała 110 proc.
planu reman- trwania. kampanii.
I
tów i ClOr oanizowała 4 brygady meW woj. pO'ZDańskim pierwsze pra~
chaniczne.
ce wiosennę rO'lpoC1Ząl Pa11stwow
W dniu 15 bm. maszyny POM i Ośrodek Maszynowy w Strzelc'lc
i
SOM wyruszyły' w pole do spół- Krajeńsldch.
W całym
przystąpiono
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p o d ż e q o c z·u n i i

e n " q ni i Pismo Chrześcijańskiej Rady Ekumeniczne)·
dO,prowadzimy do ostatecznego zwycięstwa ."' wAR~~Aw~i:~.r~n~t~,ml~I~~~~~}'~';~cbl~!!~~ Wł"'~·

Ił/alhę Z

f;ŻTOKHOLM (PAP). Obrady Sta
lego Komitetu Obrońców Pokoju w
gmachu Domu Obywatel,-kiego rozpoczęły śię od referatu sprawozdaw
czego sekret.arza generalnego Laffit-

te.
W okresie sprawozdawczym, obejokres ostatnich 5-ciu mie
s:ięcy brzmi referat - ruch w obronie pokoju przybrał znacznie na
sIle we wszystkiCh krajach ś~ata.
Wzmogła się propaganda wojenna i
Szantaż -użycia broni masowej zagł-a
dy, lecz oświadczył
LaffitteW'łiI"lli.t pogróżele pociąga za sobą i
W:Erost zastępów zdecydowanY('h bojo>\vllików o pokój.
Mówca oodkreslił zwlaszC'l.a pow~
stawanie n'Owych wyższych form wal
ki o pokój w akcJi robo>tników portowych. kolejowych i fabrycznych.
Świat.owy KCtmitet Obrońców Pokojll utrzymuje łą~:Gność z RI krajami,
REPREZENTUJĄC
PRAGNIENIA
~II'LIARDA 'LUDZI.
Orlbylo s,i~ już 30 na.rod.ltwych kon
gresów !lol,/)ju, a 11 znajduje się w
przyg()towaniu. Kampania walki ()
pokój rozwija się cora'.!: energkzniej.
LafEitte przestrzegł -przed biern:\'111 stosunkiem do szerz.oRych przez
obOz wojenny haseł. Dotyczy to
szczególnie Il: gruntu fałszywego
twierdzenia. jakoby wojna była .. nie
unikniona". Wojnie należy i można
zapol1iec o~wiadczył mówca, a I>ewnośc tego opiera się na dwócb
lloostawach: l) na istnieniu sił pokoju, będących w stanko pokrzyżo
wać plany podżegaczy wojennych i
2/ na moźliw.oś.ci pokojowego ~vspół
istnienia. obok ~iebie systemów 80cjaUstyc1.nego i kapitalistycznego.
Drugą niebez.pieczną
teorią jest
teoria trzymania się na uboczu. Nie
szczęścia wojenne. dotknęły i tych
klorzy zajęli pozycje biernych obserwatorów. - Toteż należy dolconać
zdecydowanego wyboru między woj
ną i pokojem. MY JESTESi\fY ZA
POKOJEM.Nie wystarc;zy jednak pragnąć tyl
ko pokoju - kontynuował mówca
- O ·pokój trzeba walczyć. Walkę te
doprowadzimy do zwycięskiego koń
ca, jednocząc wokół niej . ws!Żystkich
uczciwych lud2i. To, co nas dziś jedno-czy•.. wyńik/ł- z przeknnan.la; że
mującym

sprzeczn~ci mlędzynarooowe dadzą

się wyrównać

bez potrzeby uciekado broni.
Współpraca nawiązana w dniach
wojny porńiędzy sojusznikami, m
in. mię:hy Zw. Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi powinua być utrzymana i w czasie ~okoju.
Nie chodzi oświarlczył mówca
- o narzucanie komukolwiek obcej
mu : .ieoJogii. Chltdzi jedynie o uvgodb.ienle naszych poglądów i me
j·od, eelem IJ>SiągnJęcia wspólnego ce
In - trwałego poko,1u.

nia

się

Ulica im. Marchlewskiego
·w Berlinie
BERLIN (PAP). r;lJagistrat de.mo~
k\'atycznf;go Berlina postanu 'N:ł
zwa(\ polożGn~ w sel~torze wschod
n im J ulicę 1"Iel11~erstrasse, imlN!lem
wielkiego polskiego dzialacza !'f)oot
niczego - JuHana l\farehlew5J.iego
. Uroczystość , przemiano N<I '1 J 8. tej
ulicy ma odbyć się w na,ibliLs7.ych
dniach.
Inna z uliC berlillskich. ?~ ,}dnie z
uchwalą rnag islratu została ·1,1,Z\'Jilna ku czd zmarJego pisari.'} Il"cm <o c
k;ego - uiieą lIellryka Mannl\.
---

na:

Przed 5 roc.znicą
, wyzwolenia Węgier

przez

Armię
J,

Radzieckq

BUOl\PFS, T (PAP). - Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów powolano komitet rządowy cHa przygotowania uroczy~tości, związanych z
'vyz'vole
o h c h o d cnI p I· ą tej·
·
rocw l'~y
~
"
lIia 'Vęgier. Obchód ten odbędzie się
dr,ia
4 kwie
tnia br. Przewodniczącym
komitet
u wybrany
wicepremier tow. Matyas RakosI.
\V skład k0mitetu weszli ponadto:
prezydent Rady Prezydialnej Węgier
skiej Republiki Ludowej - Sakasits.
premier Dohi, wielu członków rządu,
przywódca niezaJe:i:nei partii demokralycznej Balogh. biskupi obu kościołów
ewangelickich Bereczky i
Vetoe, przedstawiciele związków za·
wodowych, wybitni pisarze i arlyści
~ra2 !naIi! Drzodowrricy pracy.
został

I'·

11/ o

Drugi.. dzlen
., obrad w Sztokholm·,'e

I

tów z bratn,imi organizacjami innycb ministracji Publicznej tow. Wł. Wol- ma SIę w nurt zyClO. pubhcznego P
kra.jów.
ski otrzymał od Chrześcijańskiej Ra ski Ludowej przez rzetelną pracę
Unikajmy akcji holowa.nych. WY- dy Ekumenicrznej pismo następującej swoim zakresie dla demokracji, woł
ciąlQ1ijmy ręce do wszystkich, któ- treści:
ności i pokoju.
rzy przejjtwiają wolę współpracy Chreeścijańska Rada EkumeniczKs. bp Szeruda, ks. sup. Ostachi4ł
zakończył mówca.
na, zebrana w dlliu 16 marca rb. na wicz, ks. prezb. Kircun, ks. J. Nau"
Następnie zabrał głos ks. Boulier, dorocznej sesii ]N liczbie 35 uczestni miuk, ks. bp Przysiec~, ks. L. Je"!
który podkreślił istnienie wielkich ków z 9 różnych wymań, korzysta'- sakow, ks. bp. Padewskl, ks. A. Ku'"!
m o>żliw ości w kierunku ża.ktywizo- jąc z pełnej swobody w swej religij I"lawa ks. Z. Michelis prezes Rad~
wania środowisk chrześcijańskich.w nej działalności składa na ręce Pa- Ekum~nicznej, ks. E. Narbuttowit::a
walce o p&kój.
na Ministra wyrazy podziękowania sekretarz R. E.

---------------------------------...:
Reasumując dotychC1Zasowe osiąg merykańslcl Roekwel1 Kent.
nięcia Laffitte oświadczył, że histoDelegat meksykański - gen. Haria świata. nie zna jeszcze ruchu o r.a prze~azał Komite~owi pozdrowie_
ta.kim zasięgu i tak ""jelkiej mocy. nia od narodu meksykańskiego.
To, co w minionych wiekach było je
Sekretarz generalny Swiatowej Fe
dynie wielkim ma.rzenłem, ;Wkroczy- deracji Zwią'lków Zawodowych Loło dziś w sferę rzeczywistości.
uis Sa.illant z(lbrazował ogromny
Po naszej .sti'onłe jest otromna si- wkład klasy robotniczej w walkę o
ła setek . milionów ludzi, zdolna dopokój. Po-sławił on wnIosek o śdślej
~ka
prowadzić do ostatecznego zwycię &Ze p(twi~zanje akcji propagandowej
~
stwa pokoju, Wygramy te: najplęk z konkl'et~m działaniem. przytaniej_zą walkę i wcielimy w życie cza.jąc priyltład robotników portoI ZOnJęczonqeh Ul
patriotów greckich
wielką icleę braterstwa ludów 'Ul
wych l tra>nsportowych.
kOl1czył Laffitte pośród burzy oklaMówc., nawoływał do pomnażania
sków.
liczby lokalnYCh Komitetów ObrońNOWY JORK (PAP) - Sekreta- z 2 marca br., w której prosiłem Pa- mulo. Będę rad, jeśli roześle Pan odNastępny mówea delegat bry- ców Pokoju w zakładach priCY i kotyjski Platts-Mills. zaproponowa.ł ordynowani.a ich d"dałalności z Ko- l'iat ONZ podał do wiadomnści, że na o interwencję w obronie greckich pisy mego listu członkom ONZ i opu..
konlynuov!anie akcji apelQw:J.nia do mitetami Regionalnymi. Saillant z~ sekretarz generalny ONZ Trygv:e Lie p!zywódców związków zawodowych, bUkuje mój list za pośrednictwe~
parlamentów różnych krajów i po- proponował. aby boJownicy o p.okój - otrzymał od przedstawiciela ZSRR skazanych na śmierć - rozesłał Pan wydziału informacji ONZ".
nowienie starań o dopuszczenie dele nawiązywali łączność z robotniezy- w ONZ - lVIalika list, treści nastę- wszystkim członkom ONZ pismo
gacji do Stlmów Zjednoczonych. mi organ.izacjami zawodowymi I po-I puj~cej:
przedstawiciela Grecji w ONZ, z daDelegac;a
Propozycje tę podtrzymał delegat a- magali im w nawiązywaniu Iwntak"W odpowiedzi na moją depeszę tą 28 lutego br., dotyczące warunl-ów w greckim obozie koncentracyj- młodzieży radzieckiej
nym na wyspie Makronisos.

W ObrOD.ee

Z aowch
.,
. na

.

,

,

SmIerC

obozie

Ponowna interwe ncja radzieckiego przedstawicie lON
aw Z

Twórczy
w

wysiłek

służbie pragnące;

polskiego hldu

pokoju

ludzkości

Przemówienie tow- Leona Kruczkowskiego na sztokholmskiej
sesji Swiatowego Komitetu Obrońców Pokoju

W związku z powyższym uważam
za rzecz konieczną raz jes·z cze podkreślić, że depeszowalem do Pana w
dniu 2 bm. dlatego, że greccy działacze demokratyczni, uratowani dzięki
ingerencji IV sesji Zgromadzenia Ge.
neralnego ONZ, znów znajdują się
pod groźbą śmierci, albowiem Sąd
Na.iwyż~zy w Atenach uchylił 'tcl)
skargę odwoławczą. Organizacja Narodów Zjednoczonych ma w tych warunkach obowiązek niedopuszt:zenlR
cio zgładzenia tych aziałacz-y związ ·
kowych.

wyjechała

.

do Finlal1dil

MOSKWA PAP). _ Z Moskwy dtll
Helsinek wyjechała radziecka dele~
gacja młodzieżowa, która weźmie \}'4
dział w obchodzie Swiatowego Tygodnia Młodzieży na terenie Finlandii,
Delegacja wyjechała na zaproszenie

Demokratycznego Związku Młodzieży
SZTOKHOLM (PAP). W toku Ob-I ków, chłopów i inteligencji służy
Aby zbilan$ować dotychczasowe
rad Stałego Komitetu Światowego światowej s!}rawie pokoju. Wielką osiągnięc·ia i ~ać s.oble S{Jrawę z
Fińskiej. W skład delegacji wchodzą
Kongresu Obrońców Pokoju wyglo- zdobyczą naszego ruchu pokoju jest nieu()('iągnięć w świato}Vym cuchu o
radzieccy działacze młodzip.j:o\-lri; Rosil przemówienie pl'7.ewodnic1.ący de to, że łą:cty on najszersze Wa.l~tWY brońców pokoju. aby rozszerzyć nasz
manowski, Zwiezdina i Woznoj.
legacji. polski€j - Leon Kruezkow- . narnilu - wierzl1,cyćb i nlewiel"Zą- ruch i stworzyć nowe formy jego pro
ski. powitany biJrz\hvYmi oklaska~ CYC!l, partyjnych i bezpartyjnych. mieniowunill, aeklaruję w imieniu de
List przedstawiciela Grecji w ONZ
mi.
Polsey księża patriOCi i postę'pO'Wi ka legacji polskiej, że alweptujemy pro
Polska. Ludowa która powstała po tolicy p Gl)ierają, ten ruch, bo widzą pozycję naszego sekreta.rza general- ~ dnia 28 lutego br., którego odpisy
klęsce hitleryzm~ - oświadczył na w ~i~ gwarancję niepodległości na- nego pana Laffitte zwolania jeszcze
na czele organizacji
wstępie Leon Kr~lC~kowski, jest szeJ OJc.zy~y. .
. w bieżącym roku nowej sesji Świato Pan rozesłał członkom ONZ - staz istoty swej siłą pokoju. Cha·r akter
• N~ zakonczeme Leon KruczkowskI wego Kongresu Zwolenników Poko- nowi jedynie usiłowanie rządu greckiego, aby przy pomocy oszczerstw
Wolność"
władzy ludowej oraz dzieła odbudo- oS\Vladczył:
ju.
insynuacji przeciwko ZSRR
wy i przeobra~eń społecznych i go---------------~ oraz
GENEWA P AP), - Z Paryża
spodarczych, podjętego przez klasę
lAI
uniknąć
odpowiedzi . na pytania w
donoszą:
robotniczą, jako przodującą siłę nan
'ł
przedmiocie
uchylenia
wyroków
Stały Komitet francuskiej 01'rodu - sprawił, że nowa jest treść
a
!Tanizacji "Bojowników o PokÓj 1
śmierci na greckich działaczy demonaszego młodego Państwa i że logi•
Wolność", ·wybrany na II zjeź
czną funkcją przeobrazen demokraty
kratycznych oraz zaniechania barbadzie tej organizacji - u1wnStyMOSKWA (P AP). ;- W związ~
cznych moż-e być . w (bie~zinie polirzyńskiego i niehldzkieg-o postępowa
tuował się. Przewodniczącym Ko
tyki zagr1!.nicznej jedyuie obrona po ku z przypadającą na dzień 19
nia z więźniami politycznymi na Wy3mitetu wybrany został Yves Farkoju. Polityka ta charakteryzuje marca br. 50 rocznicą urodzin wy
ge.
pic lHali.ronisos.
Wszyst!,ie poozynania naszego Rzą-du
na irenie. międ.zynarodow.d, Wola 1bitnego uczonego francuskiego · ·j
Przed3tawiciel grecki w odpowiepokoju ogarniała cora.z szersze war bohaterskiego bojównika o woldzi swej wyraźnie wskazuje, że rząd
stwy naszego ' narodu w miar!} jak ność, pokój i postęp - prof. Fry
g'l'ecki zamierza również nadal pod·
rlJoSly groźby zwrócon~ przeciwko po
łączności kulturalnej
dawać więźniów politycznych tortuderyka Joliot-Curie - prezydium
ko.jowi. jah powstawały nowe piarom
w
obozie
koncentracyjnym
na
ny agresji przeciwko Związkowi Ra Akademii Nauk ZSRR oraz wy\vyspie Makronisos. Okoliczność ta
dzieckiemu i krajom demokracji ludział fizyczno-matematyczny Awywołuje niepokój o życie i zdrowie
PEKIN (P AP). - Odbyła się tlll
dowej ze strony imperialistycznych k .. demii wystosowały do jubilata
wielu więźniów politycznych na wy- II sesja zarządu Chińskiego Towa~;
podżega.czy wojennych.
depesze gratulacyjne z życzenia
spie Makronisos i wymaga niezwłocz rzystwa Łączności z Zagriłnicą. Po...
W dalszym ciągu mówca zobrazo- mi dalszych sukcesów w twórczej
nych działań ze strony ONZ. List wziętl) szereg decyzji w sprawach or
wał historię światowego ruchu w oten wystosowuję również pod adre- ganizacyjnych. Przemówienie. na tepracy naul:owej i społecznej.
bronie pokoju oraz: podkreśHł przeI sem przewodniczącego ONZ, p. Ro· mat znaczenia radziecko-chińskiego :
łomowe znaczenie Ko-ngresu Parysukładu o· przyjaźni, sojuszu i pomocy
kieg'o i Praskiego. Om::!wiając sprawę
wzajemnej wygłosił honorowy prezes·
r02woju wielkiego ruchu pokojowe
Towarzystwa, premier Pat'J.stwowej
go w Polsce. Leon Kruczkowski
Rady Administracyjnej - Czou-Enwspomniał o naszych licznych kolai.
mitetach obrońców pOkoju w mia·Iudności
stach I na wsI, ·oPowiedział zebrattNaukowa" ko nferenci.a
nym· o wiclkiej manifestac.ii polu).io
GENEWA
(PAP).
Z
Paryża
do-I
rozkazu tzw. "rekwizycji", to znaczy I dzenie Rady Miejskiej, która uwej w PolSce w dniu 2 październi!,a
llGSZą: · Staraniem związków zawoclo- przymusu pracy
pod groźbą suroc\lwaliła właśnie przyznanie strajświata
ub. roku.
wych CGT, chrześcijat1skich lwiąz· wych sankcji.
kującym pomocy w kwocie 5 milio
w
Kanadzie.
ków
zawod'owych
i
autonomicznych
W
ST.
l>ENIS
policja
aresztowanów franków I stanął na. czele poSala przyjmuje ()k1askami sprawo
ła trzech strajkujących robotnil,ów
chodu. Manifestanci domagali się
OTTA WA (PAP). - W Kanadzie
zdanie z wielkich manifestacji war związków zawodowych metalowców
elektrowni. Zastępca mera - komu
uwolnienia zastępcy mera.
rozpoczęła się , w warunka ch
ahsoszawsldch w dniu 7 marca w związ pEllyskich odbyła się konferencja pra
nista Baron, który protestował
VI NANTES, policja, wobec oburze lutnej tiljności 11 konferencja
lm z przyjęciem przez Sejm apelu sowa, na której mówcy, przy taczakonkretne cyfry wykazali, że
przeciwko tym niele'lalllym areSz- nia ludności musiała ewah.uować "naukowo-badawczego biura ohro,
Sta.łcgo Komitetu Światowego Kon- jąc
plzyzn~mie
robotnikom dodatku w
towaniom zasłał pobity przez polio miejscową gazownię i zwolnić aresz·· ny". Jest to angielsko-amerykat'tsko-gre-..su Obrońców Pokoju.
wysokości 3 tys. franków jest w pełcję i aresztowany
pod zarzutem t(lwanych robotników.
kanadyjska organizacja wojskowa,
W roku ubiegłym - stwierdza da ni możliwe.
"oporu władzy i obrazy urzędnika".
W przemyśle budowlanym i w1ó- koordYl1lljąca prace w dziedzinie ba'"
lej mówca - nie tylko rozszerzyliStraik pracowników gazowni i elek
W mlescie zapanowało - powszech- kienniczym oraz wśród pracowników daJl wojskowych.
śrny zasięg ruchu pokoju, lecz sta- trowni trwa. Policja dokonała wielu
ne oburzenie. Przed gmach policji zakładów
użytecznośti
publicznej
Dzienniki wskaZL1ją. że zadaniem
raliśmy się znaleźć coraz lepsze me aresztowań wobec tego, że pracowniudał się samorzutnie pochód miesz strajk trwa z nieslabnącą siłą. Zde- konferencji jest rozważenie sposobów
tody pracy. Podobnie jak w innych cy nie stosują się do nielegalnego I kaików. Mer Jillot przerwał posie- cydowana walka robotników francu- wy korzystania dla celów wojennych
krajach, - ruch pokoju w Polsce
skich zmusiła jedna·k już dyHo kcję badań nat:koV\ry cll w dziedzinie fizy.
łączy się jak naj ściślej ze społecz
41.6 zakładów pracy do udzielenia do kj, chemii, med y cyny i psychologii
nym i narodowym nurtem nasrzego
Rozbieżności
ły
datku w kwocie 3 tys. franków, lub oraz podsumowClnie wyników, odbyżycia. W Polsce najbardziej ważkim
też
równowartościowej
podwyżki tych niedawno w Kanadzie amerykan
czynnikiem obrony pokoju jest upłac. W zakładach tych praca zosta- sko-kanadyjskich manewrów wojsko ..
porczywa, wydajna, codzienna pl'ałn wznowiona.
I w.ych.
CI!. polsldch mas ludOWYCh nad rozbudową naszego potencjału gospoBRUKSELA (PAP). - W
sobotę w związku z rozbieżnością w sprawi"l
clarczego i naszych osiągnięć w dzie premier Eyskens wręc7.ył regentowi ewentualnego pow..rotu na tron Leodv. mis]'e gabinetu, która została przvl polda III. Liberalni członkowie rzadu
dzinie kultury, nad zalda(]aniem'
w liczbie ośmiu nie uzgodnili sw~go
fundamentów
socjalizmu.
Każdy jęta.
stanowiska w tej sprawie ze swymi
twórczy
polskiCh
robotniDymisja
rządu
pozostaje
prześladowaniom irańskich
_ _ _ _ wysiłek
_____
____
_____
____
_ _Eyskensa
_____
_ __
dziew;ęciu
partnerami katolickimi,
głównymi rzecznikami szybkiego poWARSZAWA (PAP). - Centralna
"Deportowanie skazanych na wieJo
wrotu
skompromitowanego króla Rada Związków Zawodowych w letnie uwięzienie czoiowych działa
Gdy liberałowie zagrozili rezygnacją, Polsce przesłała do premiera Iranu czy związkowych Iranu - czylamy
premier Eyskens zwołał nadzwyczaj- ostry protest przeciwko bezprzykład- w proteście CRZZ - jest jaskrawym
ne posiedzenie gabinetu, na którym nym represjom i prześladowaniom pogwałceniem powszechnej Deklaraściennych!
zapadła uchwała
o dymisji całego
cji Praw Człowieka, którą rząd Iranu
W poniedziałek, dnIa 20 mar- będde się narada łcoresponden
rządu.
czołowych działaczy irań:kieg,o . ru · zobowiązał się honorowa':. Domaga- .
ca b. r., o godz. 18 w świetlicy tów fabrycznych "Glosu" i re. Również
poprzedni rząd belgijski ch\! z~wo~owego. W o~tatmch amach my się ponownego rozpatrzenia ich
zostalI om deportowaru na wyspy w "prawy i niezwłocznego przeniesienia
Zakładów
Graficznych
RSW daktorów gazetek ściennych łódz
zrezygnował przed siedmiu miesiąca
~atoce Perskiej o zabójcz;ym klima skazanych z WYSIlY śmierci do TeJJ,e"Prasa" pny ul. Zwirkl 1'7, 00- kich :utkladów pracy.
mI na tle .. sprawy królewskiej",
Cle.
._Janu.
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"Rojowmkówo Pokój i

50 rocznlcP urodzl'n

prof. Jol.·oi,.Cur.-e
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się więź

Chin ludowych z ZSRR
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Strajki we Francji
Burzliwe manifestacje

trwają

z nieslabnącą

silą

przed gmachem policji w St. Denis i w Nantes

pOdpalaczy

w "sprawie królewskiet spowodowa
dymisję 'rządu belgijskiego

Ostry

pl·ote~t

przeciwko

(BZZ

zwiQzkowców

Uwaga, korespondenci fabryczni "Głosu"
i redaktorzy gazetek
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Wielkieg Stalina

t

-

Na moginesie

.

Gwałtu,

się dzieie~

co

się ddś z hannonijnie

Kto wie, czy jutro lub pojutrze
wSPółżyją- tęrtl1!a sila socjalistycznego współ9:a- oow, stwnowiących 99,73 proc. ogółu
O rozmiarach potęgującej się w
nie rozlegną się ' glosy innych "za
cych ze ~bą klas - z rob.otników, wodnictwa pracy. Wysiłek d2'le- uprawn,ionych do glosowania.
USA z dnia na dzień psychozy
niepokojonych" kongresmenów, po
którzy są właśclciełami środków pro s1ąJtków miIłonów ludzi sprawił, że
Tylk1) społeczeństw.o zwyclęsko
"antykomunistycznej"
świadczą
mawiające o "sympatle komuniCle"), ukazała się Sc,ria. artyJtJnłów dukcji 741. pośrednimrwem państwa w pneciągu za,ledwie 3 lat i 9 mie- idące do komunizmu mogło zamanlm. In. "zarzuty", padające coraz
styczne" p. p. Trumana, Dullesa,
JÓ'reła Stalina pod
wspólnym t y- rad21ieck,i ego i z chło!pstwa kołchozo sięcy nadrobiono straszliwe straty, festować taką jedność moralno częścieJ pod adresem wysokich i
Vandenberga i Innych luminarzy
tułem ,.Anarchl~
ezy soojalbitn". wego, ik.tóre jest również wlaścieie- wYI'Ządzone gospodarce radzieckiej pWityczną narodów Zwdązku Ranajwybzych funkcjonariuszy Deamerykańskiego
świata polityczW ertY'tmłach tych, wymiCl'Zonych lem środl,ów produkoji, ale na zasa- przez wojnę li okupację hitlerowską. dzteckiego, bezgran!iczne oddanie lupar.lamentu Stanu..
nego.
.
przecliWKO gIl'11ple anartlhbtów gra- dach spółdzielczości <za wyjątkiem Gospodarka r.olna otrzymała tylko d~ radw.ecld~h dla PaŃli BOłszewio
Tak np. republikański senator~skich, S_Irin nalm'e§lił o,bll'&Z przy ~emi, kt: 'a została całkowicie upań w 1949 roku 3-4 rMy więcej trak~ ldej i dla Wielkieg.o Stalina.
Mac Carthy oznajmił w tych
Te ataki niepoczytalnej histerii
S'IlIego społCC!reńst'Wa socjalistycz- stwowiona),
torów, samocbodów li maszyn, niż w
Słowa. napisa-ne w roku 190B zodniach wszem wobec, że ambasa'
"antykomunistycznej"
świadczą
nego.
PO DRUGIE: - w Z'Wią,zku Ra- przedwojeJ;1llym 1940 r. PrzemySł nie st&ły przez PBlrtłę BolszewickI\>, kledor Jessup, specjallsta od spraw
wymownie o jednym: że eryfroPami.ętać trzeba, 2e był ł<> okres , dwieckim nie ma kupna. ani spr~a.- tylko osi~ną.t lecz p~oc~ł w Il'owaną p!l'Zez Lenina il Stalina, pme
dalekowschodnich i członek delebia, czyli - mówiąc po polsku .t.ałama.nia s~ę pierwszej
rewolucji ży siły rOiboe;rej, która p~estała być 1948 roltu poziom pnedJwojenny.
kute w (}ZY'll, zrealizowane w prałdy
gacji USA do ONZ. "zdradza poobawa czerwieni, czyni w pew.
:rosy;1s..1tiej, okres, w którym w sze- towarem. l&tnieje tylko praca spoWzrost soojaJistyeznej świadomo- ce. Genia1na w~ja niJIWeg;o świa.ła
glądy
pokrewne
komunistycznych kolach amerykańSkich zastra
regi rewolucjonistów zaezęło wkra- łec:zna - praca. członków społeczeń- ści znajduje wyraz we wszystkich socjaJoistycznego, która przed 43 lanym" (I).
szające postępy i że coraz więcej
dać się zwątpienie, spotęgowane Sea stwa dI-a dobra tego społeczeństwa, d!żiedzinaoh życia, a nie tylko na ty w ponurych dniach reakcji wdelu
Nie zdążyła jeszcze opinia ame·
jest w tych kolach ludzi, posiadalejącym termrem reakcji!. Z per- . a wIęe dła ich własnego dobra. Za- odcinku gospodarczym, Jego wyra- zapewne wydała się'utopią, siała się
rykańska ochłonąć z wrażenia. wy
jących pełne kwalifikacje na na'
spektywy 30 lat StaUn tak wspomi- ' równo praca robotników i chłOlJ)ów, zero' są równiti; nowe treścd i for- ·faktem na jedriej szóste.i kuli ziemwolanego tym oświadczeniem, gdy
stępców ... Forreslala.
na ten okres:
jak i Pl"ll'dukty tej pracy są w spo-, my oświaty, kultury i moralności, skiej. Ku socja.Iizmł);wi nnlerzają w
kolega Mac Carthy'ego, członek
"Kto mieczem wojuje, ten od
.....rząd earskd 7.a.czął ze ;wzmo- sób p,l anowy ustalane i rozdzielane zacIeranie się różnicy mię(1zy pracą szybk>bn tempie kraje demokracji
Izby Reprezentantów, Judd, obwie
miecza gin!e".;, Kto podsyca, roZżoną sliłą tępić poJiltyczne i eko- między wytwórców. Chociaż produI{ fizYC2Jlą i umysłową, między mia- ludowej
w Europie i wYZwolone
ścił światu głosem jasnowidza, że
ognia, rozpala obłęd wojenny j
nomk'Zne organi'2ia~je proletaria- ty pracy Sipołecmej w dalszym cią- , stem a wsią.
spad ucisku imperialistycznego, Iii sam minister Acheson jest wyso.. antykomunistyczne" lęki. ten nie.
tu. Wi~lenla katorinicze, twier- gu wymiemane są w fonm.ie towaDobi.tnym świadectwem wysokiej czące blisko 500 milionów ludzi, Chi
ce "podejrzany", albowiem swą
uchronnie pada w końcu ich oUarą, budząc śmiech i politowanie
dze i miejsca zesłania pmepełhi- I rów poprzez kupno i sprzedaż i po- socjalistycznej świadomości był wy- ny Ludowe. Do obozu soojalistyczdziałalnością "podminOWuje w spo
wśród zdrowych na umyśle ludzi.
ły się rewoluojonistami. Bewolu- i siadają cenę - dzieje się to dlatego, nik ostatnich wyborów ZSRB, w któ nago należy obecnie trzecia część
leczeńsłwie amerykańskim zaufa,
B. D.
cjonlstów oJQrutnie katowano .w że praea. pom-cozególnych ludzi różni rych na Blok Komun'istów i '6ezpar- świata,
nie do J)epartamcntu Stanu".
więzienli'aoo, zadwwa.no im toriu- się jeszeze pod względem ilości i tt:Y'JIl~·~y~C:h~g~łOS~o~wa~l~o~I~I~o~m~U~.~w~Y'~b:o~r~~~_ _ _ _ _ _ _~'I'ad~~eu~sz~s~za~f~~._~~::::=!:::::::::=:::=:::=:::=:::==::::::::::::=====:::=:::::..
ry i męki. Ozimn.osilCinny terror ja'koścl li. dla dobra całegO społeezen hulał na całego. ClIil"Skti minister, stwa musi być
mierzona jakąś
1906 r., w
W
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Historu WKP(b).
W tych warunkac,h ~b~ byłO
niemch~lanej, pło~el11',e.l Wiary. w
sluszn~c Slpr8twy I ~.Jej ZW;VCllęsiwo, aze,by przedslaW1c robotnikom
~anlał,ą pers;pek.tyw. ę pTrZyszłego
- t wa soc~,al'1S,.ycznego,.
•
spo ł~zens
spo'
b,eiZk lasOlWe.g.o tak. jak. to
łeczen.stwa
• w swoJeJ po.~mlce
I
uczym,.ł staal.n
z
-d
anarch lStamil..I dl a t ego d Z.IS,.
g.,~.y,
l
..~)
]
praea " A'.larc t~.!liJll. azy Soo~a-~lzm
ułtllJzała SIę w Języku ll'll'lsktim, wa~'aJ ną, s t a l'ln.o,,:t 0 przypc.mni ec' genI,
- twa SGC.}aU s' k ą ana l lZę sp ołeczem;
s t yCZlleg,o.
To,

..

Przyszłe si"'n"ołeczeństwo -

to spo-

~!j~:J~kłs::nf~z:;le:i~ ~ole:

czeństwu potrzeba.. N~e będzie I,u
miejsca ani na rozdTobn~enie . produk(,.~j, a.n.i na. k<mkureDoje, ani Da
kryzysy ani na bem'obooie...
...Społeczeństwo socjaIistycrme za._~_oł_ ~",.tnien.ie r()7jWmi..tych w do~..,..,.. =
'<
statecrmej mierze sil WYtwórczych l
soojallisty~nej św.i.adomości ludzi.
~ch socjal!stycznego ;wychowania.
RozwojOWi współeresnyoh sił;wyłMrórczych stoi na, iP~zeszkod2de istnie
j~ własność k3ipltalistyczna, lecz
jeśli zważyć, że w przySdym społ~ozeństwie własrności tej nie będz!e
- to jasne jest SQIl1l0 przez się, że
siły wytwórcze wzrosną dlzieSiię<lio~
batnie".
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Ponad 32 lata minęły od cinia,
gdy' rosyjska klasa robotnicrza !przy
pomocy miluonowych mas chłopskiC'h obaliła rządy QUl"ŻUazji i obszaxników i ustanowiła ,.pOil,i tyczne
pa.nowanie !proletariatu nad burZlilL7Ją"· W przeciągu zaledwie roku
od W~elkiej Socjalistycznej Rewołucji Pażdrziernikowej wYWłaszczone
!Zostały nie!ll'lal wszystkie środki,
przy poonocy których ka!Pitaljśei rosY'jscy
sprawOlWa.1i
i ukwaJalli.
SlWO'",. władzę.
12 lat pó:miej
radziecka
Jkiaaa rrobotnicm li pracujące chlo,stwo, przy rpomooy upaństwowione:
10 lPtl'ze!ll'lysłu ii !planowej g'os!pOIdarkl
państwowed, zli.k:wildowa>li osta.tn~ą
~toję kaIPatatlirzmu - bogaczy wleJskleb. Tak 'Więc w !połowie lat 30
-ikły ..,...
,,~t~"-·
;''''"·,tkl· karnl·taII·Z.....
........,·e ~~e",
.~ "'u''''~
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które w 1906 r. StaJlin na.ZiWaJ "głów
.
~ _~. ",nj ...cym ;!;~~dl.dem, oza.
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FederacJ'! ci w Iranie uczęs,•z•wa ..... smłodzi
y, •w
krocz"
India.oh'
na 1
60 miltonów
"
' ó czy
w pierwszych szeregach bojowni- wb wiekll
szkolnym,
i
't
k' 50 m. lon W. poków o' pokój. Niezłomnie walczy o z awone Je8 nau l.
pokój przodująca młodzież świataMlodzież nie chce wojny, Wojna
młodzl""Z'
radziecka, przed któr".. to dla młoclzieży groźba śmierci,
ka
'"
I
"'spanł'ały,
pokoJ'owy rozwóJ' kraju lectwa, groźba straconych
ai nor-j
••
k
"ocjalizmu roztoczył nieograniczone maInego życia. Tyl o trw.ały pokól
p
możliwości nauki i twórczej pracy, zapewni młodzieży możność nauk
pełnego, szczęśliwego życia.
i pokojowej pracy. możność budoWy lepszej' przyszłości, I dlatego co, Ponad 36 milionów młodzieży u- raz liczniej grupuje się młodzież C3
cZęlIzczało w ciągu powojennych l a t .
.
.
do rÓŻDych zakładów naukowych. łego swiała pod sztandaraMi pokOJU
k d
ł dy h
. Ii
i postępu j coraz aktywniej o nie
.~
Rosnące a ry
m o c specJa s- walczy. I dlatego wzrastają siły
to nowych maszyn i urZ1!,dzeń i wytrwały poko' '1, o demokrac'lę ludowąl."
łów mają zapewnioną pracę, otwar SwiatowcJ' F'ederacJ'j Mlodziezy· Dekorzystywa.nie zdobyczy wiedzy dla I
tą drogę awansu. Miłością i opieką mokratycmej, która jednoczy Otbec~
dob~. całego społecltre~stwa. pr~e-! BUKARESZT, (PAP). _ 'Dnia 17 gentów kliki 'l'ito" _ zastępca 00- otacza R-ząd, ParliaBolszewiilka lna nie 60 miliionów mJodrzieży _ dWUm~J~c w p~edddiln. 32 rocznICy, I bm, ukazał się w druku 11 (71) nu- kretarza generalnego KP Włoch Pie ród radziecki swą młodzież.
krotnie więcej, niż w chwili swego
WlelltU~J ~OCJaJ.lStYCZDe.l Rewolucji mer czasopisma
O trwały pokój tro Secchia demaskuje oszczerstwo
Jako skarb, jako przyszłość naro powstania.
P~źdz~~~liltowej, tow. 'M aJenkow po lo demokrację lud~wą!" - organ~ emisariusza amerykańskiego we du traktowana jest również mło- Dni 21 _ 28 marca staną się, zgo
wledzlał.,
Biura Informacyjnego Partii Komu Włoszech Zell€rbacha.
tl7ież w krajach demokracji ludo- dnie z wezwaniem Swlatowej Fede
"Jes~i enC!g~a !'tClDlowa w. rę- nistycznych i Robotniczych.
Przewodniczący KP Norwegii - wej. Wraz z młodzieżą Związku Ra racji Młodzieży Demokratycznej,
kacl1 lDWeria.l'lStóW stanowł zró.
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lec lego n ez omme wa czy o po- dniami wzmożonej mobilizacji najna.r.zędiń, środek
zastraszenia. CJ,a~I.5. tycz.ne~ dem0I.craCJl. :adziec- munistyczna Partia Norwegii umac kój
młodzież polska, młodziei szerszych mas młodego pokOlenia
kieJ pOSWlęcony Jest sWletnemu nia swe szeregi" omawia historycz wszystkich krajÓW demokracji ludo do bojowych wystąpień, konkreinstrument A1.szantażu i przemocy
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lizacji rzuconych przez Związek
Onegdaj odbyła się w Sądzie APe- , ka wspólniczka oskarżonej - Koeni- wała dla narodu, a w pierwszym rzę
Przyznała się zatem d.o przestęp- Młodzieży Polskiej haseł - "WSZyst
lacyjnym w Łodzi w trybie postępo- gowa, zeznała, że zarobki każdej dzie dla świata pracy, nie docierało stwa, przewidzianego wart. 14 U- kie siły na front walki o pokój
wanńa doraźnego głośna - pierwsza z nich sięgały kilkudziesięciu tysię. do robotników i chłopów. gdyż lu'" stawy z dnia 2 czerwca 1947 r.
na. front walki o Plan B-letni". "Wal
w Polsce sprawa, której przedmiotem cy złotych miesięcznie.
dzie organizowani i demoralizowani
Sprawa ma jednak jeszcze drugi. czymy o pokój - budujemy wieś
była przestępcza spekulacja ukry·
W świetle rozprawy wyszło rów- pr.zez takich, jak oskarżona lwas.ie- glębszY aspekt.
traktorów, elektryczności i spółdziel
wanymi materiałami tekstylnymi.
nież na jaw. ' że Domicela Iwasieczk() czk&, me dopuszoza,!i tych p'rodukNależy się zastanowić _ czy gor- ni produkcyjnych". "Walczymy O
Rozprawie przewodniczył &ędzi:I w pogoni za łatwymi i wielkimi zy:;' tów do klasy robotniczej i chat wiej liwość oskarżonej wypływała. tylko pokój - stale polepszamy nasze WY
Miętkiewicz, oskarżał przewodniczący kami nie cofała się przed korumpo· skieh, dla których były one przezna 21 tego jedncco motywu - chęci zy- niki w nauce".
Łódzkiej Delegatury Komis,j i Spec- waniem urzędników, gdyż - jak s'ę czone. ~
s,k u ?
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W inny sposób obchodzi Swiatojalnej - pmkurator Tomzik,
okazało - od Juliana Warsa, zaToteż Iwasieczl<o jest nie tylko 0Sprawa ma bowiem również chara wy TydZień Młodzieży postępowa
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Gromadząc ponad 1.000 metrowam q po OJ sp a a su: am mer.,
Odpowiada ona za ukrycie w cc- kupiła tekstylia.
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Inicjatywa budowlanych
w sprawie słusznych i'sprawiedliwych norlD
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sz:k ubie~ł~ z~~naez~ł ~ię .IW na.~ b~do"ll_ctwle '!'1elklml llr~enllana.n~l. Masowy udział we w"3p ołWiceminister
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• d -y? d me!A>
·d[)r~cy . w oparcIU, i szpital.!.1y<:h ilość no\vych fabl'y1'
o oswln czema ra zleckle dal y W·
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wyniku wzrost wvdajnoścl pracy 1- zale~y od pr~:ętnych wyil11kow
i przyśpieszenie t;mpa budownic-- wszystkIch. :r:0botn~kow budowlanyc~
twa.
-- od wywkow me tyle rekordowej
l w > dajności, co wyda.jności przecięto
Przestarzałe normy hamują: nej.
wzr at
d·' '\ I dlatego "s-luszna norma, s-pra.
,0. . wy aJDOSCI
. wiedliwa norma" to jednocześnie ta.
Jednoczesme Jednak zaczęła się za-lica norma, która przyczyni się do ma
rysowy.wać s'prze~zność między osią- ł'sowego przyjęc.ia wyższych, zespo'
ganyml wy Olkami pracy, opartymi I łowych metod pracy, stosowanych
o nowę, zracjo~aliizowane metody i przez cwłowych plozodowników. To
pra~~, o coraz WIększą mechaniz~cję I taka norma, która zmobilizuje szaCZę~Cl proces?w ~udowlanych. a "ze· rokie masy wokół zagadnienia szureglem obowlą~uJąc~ch norm, opar- kania coraz lepszych metod pracy,
tych o stare, mdYW1dualne j ręczne rozszerzy
ruch
racjonalizatorski
metody pracy.
i pracę zespołową na coraz to nowe
Sprzeczność ta doprowadziła ~o dziedziny i czynności budownictwa
słusznej krytyki wielu o?ecnych a w konsekwencji umożliwi "spra~
norm przez t?w. Garn'kówsklego - wiedhlwe i słuszne" po-dwyż,szenie zasekr. gen. ZWIązku ~awodowego Bu' robków. w wyniku maJSowego zwiękdowlllnych, wysu'Y,iiJą.cego postulat szenia wydajności.
"słusznych, sprąW1edhwych norm",
•_
co znal~zło w~z w jego artykule
ZąDlzoDe normy godzą
dwa
temll na łamach "Trybuny
wiDteresy roootnikó.w
Ludu.
Zb
"
Sprawa, poruszana przez tow.
y t m1"ka noz:na budow1a~a wy'
Garnkowsk'lego,. za sł'
uguJe na b aczną maga
r "zap anowama
d ' .' a potem l w .reuwag-ę wszystkIch pracowników bu- ~ ~zacJl - .na mlelnego wzrostu ilodown!ctw~, gdyż .~zeczywiście normy sc~ zatI'1;l~monych, co przy brak~ luobOWiąZUJące dZls w budo\"nictwie
•
, dZI,
k k ktOly dodczuwamy
.
It na. kaa;dym
k'
w znacznej swej części stały się ro.u, powo uJe,,:, rezu aCle.5 lerorzestarzałe l' S" łamane pl'
'C
wame do budownictwa nadnuernych
P .
..
zez I wo- li < • 'b t 'k' k
lucYJny nurt współzawodnictwa i'ra- oset 10 o Ul OW .:osztem przemysłu,
cjonalizacji, Stają s-ie one w wielu kosztem produkCJi.
dl' h h
l
~
Na skutek tego powstaja trudnowypa ,ac
amu cem na drodue daj.. _.
. . .' f
t
dl
f>Zego wzrostu wydajnOŚCi, dalszego SCI w r~zwlmęclU ro~? pracy
a
postępu i racjonalizacji pracy.
poszczegolnyc~ .l'o.bo<tn:kow ?zy br~A przecieź według słów Towarzy' ga~,. IV rOZWlllJęClU wlększe.J wydaJsza Stalina - " ...normy techniczne noscl przy pracy. akol'd~weJ, a t~lll
potrzebne są na to, aby masy zaca- samym - w p0:"1ęks~C;ruu zaJ.·o?k,ow
farte podnosić do poziomu przodują- dla podstawowej CZęSCl l'obotmkow.
cych. Normy techniczne - to wieI·
Jednocześnie
nadmierna ilość
ka siła regulująca, organizująca w zatrudnionych w budownictwie
produkcji szero!de tr.asy robotnicze kosztem przemysłu
zmllleJsza
wokół przodujących elementów klasy możliwości p"odulccji artykułów prze
robotniczej" (z przemówienia na I mysłowych pierwszej potrzeby, a
Wszechzwiązkowej Nal'adzie Stacha~ także materiałów budowl:mych. Trud
nowców w 1935 r.).
ności
zaopa.trzeniowe w materiały
Czy rolę tę może spel'llić norma powodują
przeztoje
'IV
budowie
zbyt niska, przestarzała? Czy nor- i zmniejsz()ne zarobki tychże samych
ma, którą, łatwo i znacznie może płOZ e robotników budowlanych.
kroczyć kazdy bez zbytniego wysił'
Niskie normy, stwarzające pozorku, moźe mobilizować ma-sy do coraz nie możliwości wyższych zarobków
więkt!zej wydajności, do walki o no- godzinowych czy dnlówko'\\'Ych, w wy
we, lepsze metMy pracy 1
niku niemożności rozwimięcia w dłuż,.
•
szym okresie czasu wysokiej wydajCo to ,est
ności na skutek przestojów, w wylIuszna i sprawiedliwa niku trudności w racjonalnym za.planowaniu zaopatrzenia i ilości potrzeb
Dormaf
nych robotników - powodują. często.
Nie, nOl'nla taka zadań swych nie że zaroóki podsflaw()wej :masy robot.
mQte~Ilełniic Vi ,dostatecznym IiOtop- ników budowlanych za okres dłuż,.
niu, to znaczy, że nawet przy wie1- szy, - miesięezny czy roc7my - w Tz.e'kich, kilku czy nawet kilk1l:nlllStokrot.. czywistości są niższe, nii; mogły być
nych przekroczeniach jej przez rekor- pny l'acjonalnyn1 ich ustawieniu,
dzistów, nie jest ona w stanie w do'
Niewlagciwe ustawienie szeregu
statecznym stopniu pobudz.ić do pod· norm, dysproporcje między nimi, po'
wyższenia wydajności Wliększości pra tęgują ~reg'Uły szkodllwe z,jawis:ko
cujących. A choei~lż rekordowe wy- płynności kadr w budownictwie. Pewniki czołowych przodowników pracy na' cz~ść zatrudnionych poszukuje
nlają ważne Zllllczt'uie ja.ko wskallllik czynności. opartych o ni~ze normy,
możliwości racjonalizacji pracy, to co daje 1llożność o~jągnięcia nieprojednak wielkość pl·odu.kcji, a więc porejonalnie wyśrubowanych w górę
ilość
wybudowanych mieszkań dla. zarobków w stosunku do ogólnego
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przodowniczy wktyw robotników budowlanych. Ale nie może w niej braknąć głosÓ'w inżynierów i techników
Budownictwa
budownictwa projektodawców i wyk
;, k't'
•
.
. .
poziomu płac w budownictwie. Tacy :on~:v,,:o'W, • 0:ZY Vi ~n~c'Z.neJ s-w~J
Nie jest to toyjll,·kowplL :;jawiskiem. że amerykańscy kongresmen-i erarobotnicy zmieniaią' nudowy, !ł'dy tyl. CZęSCI Jeszcze tpe docenIaJą znaczerua
" norm
filtjq, ;:; ław padamentam)'ch prosto i ' bezpośrednio na lawy... oskarżonych_
ko skończą się te nieproporcjonalnie
•.
..
.,.
Jaskral.vyl/L pr::ykladem urkiej melarnorfo:;y był niedawno senator Thoma&,
opłacane na skutek zaniżonych norm • Na.lezy SIę. spOOZlewae, ze _d,Y&h.-uczynności. Zmiany te dezorganizują sJa ta ustalI wytyczne Wł/:lSClwego
słynny przewocUliczący niemniej słyrmej komisji do badania dzialalllości
pracę pozostałej, podstawowej części ustawienia norm i czynności w za.
"alItyamerykańskiej", który za def/'aucLLCję pieniędzy państwowych musial
załogi,
obniżając jej wydajność, leżności od potr~ebnych kv."8lifikacjd,
stanąć przed sądem i. sk.azany zostal - zresztą bardzo lagoi/n,ie . - Ila kilka
zmniejszając wyniki jej pracy i za- warunków pracy, stopnia mechaniza,
miesięcy wię.ienia.
robki, zmniejszając efekty gospodar- cji, stopnia zracjonalizowa.nia nal'zę1'owarzyszem "niedoli" sen. Thomasa jest b. przewodniczący Komisji
cze, opóźniając możliwe do osiągnię- dzi i urządzeń pomocniczych oraz
cia tempo budownictwa.
osiągalnego już st(}pwa zracjonalizoW ojskowej Izby Reprezentalu6w-- May, skazany równiei; na więzienie za
Zbyt niskie normy w szeregu prac wania metod różnych prac i stopnia
pobieranie łapówek w czasie woiny światowej od dostawców broni i sprzęt"
projektowanych, nie tylko wywołują zracjonalizowania organizacji budowojemtego.
dysproporcje w płacach architektów, wy.
Ale ikongresmeni amerykańscy dbajlE - niczym dawny zarzqd "Carit&"
ale demobilizują część z nich zbyt
Dopiel'o uwzględnienie tych wszySiI;
- " ludzi ::aplqtanych tv krymill.alne sprawki, zwłaszcza, gdy ci ludzie .!IQ
wysolcimi i'arobkami, powodując w kieJl warunków przywrócić moźe-s.y
kolegami "czcigodnych" parlamentarzystów, którzy tei; muszą się prz:ecie:t
wyniku zmniejszenie możliwego do stemowi płac w budownictwie za,.
osiągnięcia tempa dostarczania doku- chwianą równowagę i będzie w SiI;a.liczyć z: różnymi "niespodziankami" politycznej fortuny. OsadzonemU. tv celi
mentacji. W konsekwencji potęgują nie ODrzeĆ go na socjalisrtycz'nyeh
więziennej May'owi, przyzrumo tedy z iunduszów Kongresu "zapomogę" co
się opóźnienia napływu dokumenta- zasadach, polegających na tym, że
miesięcznq w wysokości 280 dolarów.
cji na budowy, zwiększają się (}póź· system płac mu·si odpowiadać kwaliJak ppwiedzieliśmy, przyszłość jest niepewtl(J - , to, fU} przydarsylo
nienia w rozpoczynaniu budów. Skra- fikac.jom zatllldnionych, walllllJkom
się d:z:is May'owi, mo:e się przytrafić jutro Smith'owi, Brownowi, c=r.
ca się czas pracy w roku robotnika pracy, wysiłkowi robotnika, że syJohn~on.'qwi.
•
budowlanego, zmniejszają się jego stem norm i płac musi być bodźcem
możliwości wykonawcze, obniżają s·ię do podnoszenia wydajności i jakości
Dlatego też grupa senatorów amerykańskich złożyła 1miosek fomtalny
jego zarobki roczne.
p!·acy.
o wyznaczeniu z /'tPIduszów rnarshallowskich (?) specjalnych sum, które
Tak więc zaniżone już ob~nie nieDyskusja zjazdu przYC1Zyni się do
byłyby obracane na subsydiowanie kongresrnenów, znajdujących !ię w taktóre normy w budownictwie, maJ'a wytyczenia dl'Óg- dla ustalenia norm
kiej syt~UlCji, jak Thorrw.s, May i im podobni.
'
.I sprawled
. l'rwyc l'"
poważne
konsekwencje
społeczne
"słusznych
1 l stwo'
i gospodarcze.
rzy warunki nod dalszy jeszcze szyb
Wpływ gos-podal'czy niskich norm szy
wiIJks,zy wzNst ~ydaj,"ości w
Należy przypuszczać, że powyższy wniosek - bez dłuższych dyskusji
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. I',osz t'ow b u.w bu d ownlC
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- zostanie szybko uchwalony. Bo po pierwsze - ,odznacza si~ on przewi_
b t'k h b d 1_
h
db" dow" wno~11'wia"a"e przedterminowe.
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.
na 1'0 o Ul ac
u ow,..nyc , o IJa
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k
b"
du]ącll praktycznosCf.ą, a po dTllflle - przYJęcie tego wmosku, to sprau'<.l,
się Oll na całej klasie robotniczej. WY'Koname P ,anu 1'0 u
lezącego
. ..'
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, .
N iewykorzystałlie bowiem peł'llych i lanu budowy fundamentów socja~
w ktoTej zywo ZUllltereSQlOOIU sq bardzo llczm koledzy pp. Maya I Thorrw.sa.
l' p
P l
B. D.
możliwości wzrostu wydajności pra.. Izmu w osce.
cy w budownictwie zmniejs~a efekty
(Trybuna Ludu)
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zmniejsza możliwe do osiągruięcia ilości mieszkań oddanych do użytku kl~
sie robotniczej, opóźnia możliwe do
osiągnięcia terminy uruchoID'ienia zakładów przemysłowych, opóźnia więc
uruchomienie
w nich
produkcji,
zmniejsza ilości towarów na rynku,
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Błędy I

System plac i norm
W budowmctwie trzeba
oprzeć Da socjalistycznych
zasadach

'

•

przeoczenia

W atmosferze braku

~zDinoś~i przeszło

zebranie

w-ybo..~ze w gminie Bielaw-y

po~czegóIuyOh ~()10·
dzi,ał w cale, w jalkim stopniu po- rozpatrywać
nosi rza. to winę organizacja partyj- IrYSÓW.
A naprawdę byłO o co wypytyA wzrost za.dań buoown!ictwa w
na. ani nie wskarzał, co można było
Planie G-letnim, wymaga do jego
'Wlać. Należało przecież spytać tow.
by !mlienić na tym odcinku.
wykonania 65'procentowego wz.rosw
Tow. Kraszewski słusznie zarz.u- Płachtę. który pnzed wojną zajmowydajności pracy_
dł, że Komitet Gminny rzadko zwo wał posadę kancelisty w U.rzędzie
Pierwszy rok planu budownictwa
ływal rzebrania partyjne, że w nie- Gminnym, jak ustosunkowywał Siię
których organi~aciach. gromadzkich do chłopów, naleiałlo ooadać pl"%efundamentów socjalizmu wymaga
tow. Staszewskiego, który
już w br. wzrostu o 16 proc. wydajjuż od dwóah miesięey nie było ze- szłość
był sołtysem podczas okupac:ji
brań.
ności i o 12 proc. zwiększenia ilości
Zebrani nie głosowali lila każdego
Kilku towarzyszy urrupełniło spra
dnli pracy w wku robotników budowwoodattie sekretarz.a, podnosząc po- II: kandydatów z osobna, lecz "hurlanych. Zadanie tl'1ldne i odpowieminięte pnzez niego .zagadnienia- tem" na wszystkich. Wskutek tadzialne.
sprawę
roz:budowy sieci sklępĘ,w kiego postępowania napewno nle-jeStwierdzone
zaś
jednocześnie
spółdzielczyCh, pracy grup a,gitato- den (l; tOWlarzyszy, który miałby ~
sprzeczności n1iędzy Ilormami a. osią
do mówienia, me miał sposobności,
rów, szkolenia analfabetów itp.
ga.ną wydajnością pracy,
zda.ją ~ię
Rzeczowe i bojowe było wystą albo może 11 brakło mu odwa~ do
wSlka·zywać na to, że dojrzewa s.p,r apienie tow. ~uibika.,. który poru&ył W)"powiedrrenia swego zdania. Drua
wa. rewizji znacznej części obowią'
sprawy bardzo :istotne, wskazują~ gim powa~nym !błędem, J)Qpełnio
zujących
obecnie w budownictwie
na zadania, stojące !przed nowowy- nym przez org.a n.izatorów zebrania,
norm.
I dlatego z uznaniem powitać llale~ wysllwało taktże żadnych wska-uań branymi władzami w zwią!Zku z było pominięcie kobiet. W zebraniu
dla przyszłej egzekutywy.
ucllwałrom III Plenum KC. Tow. nie uozestniczyła żadna kobieta, ani
ży inicjatywę Związku Zawodowego
Błędy te wynikały między 1!l'lnymiJ Kubik podkreślił lwnieczność w.zmo jedna więc nie weSiUa do nowych
Budowlanych
pootawiellia s!}rawy
nor111 pod dyskusję Zjazdu Budowla. z tego. że sprawozdal1ie byłO opra- żenia bojowości organizacji partyj- władz pa'r tyjnych. Ten fakt ocenić
cowane tylko przeIl dw.ie osoby, bez nej. Wystąpienie tow. Kubika 'PO- należy, jako wprost karygodne prze
nych.
oczenie ze strony Komitetu Gminne
W dyskusji tej bezwątpienda sze' większego ~ainteresowania się i po- ruSCl.yło llil'l.estnik6w zebran.ja j oży
go w Bielawach. - Nie uchwalono
Ile strony Komitetu Pow.i'ato- wi-ło znacznIe dys.kusję .
roko zabierze głos przede '1~szystkim mocy
także wytycznych d1a nowych wla.(b
wego w Łowiczu,
* ol< ,.
'* 'li' *
Druga część zebrania. a mian owi- partY'jnych, na Co. nie zwrócił nu.·
Pomimo. że towarzyszy zawiado- cie wybór kand:\'datów i składame wet uw.a,g l pJrZedsbaJwiciel Kom,jtet~
miono O zebraniu wyborczym, na życiorysów, także udowodniła, że Powiatoweg.o.
;t.
..
*
kilka dni przed terminem, 30 Pl'O(". ani Komitet Gminny. ani Powiato!Poważne błędy,
jakie popełniła
ogólu Ilie stawiło się, a obecni byli wy nie lzadały sobie wiele trudu dla
bardzo słabo pn.ygotowani do pro- odpowiedniego przygotowania zebra gminna argan.i2acja partyjna w Bie
Przy Powiatowym Zarządzie Gmin-/ skandalem. Chłopi nadaremnie czeka od 1 lutego do chwili obecnej nie u- wad!Zenia dyskusj~.
nych do tego doniOSłego momentu. lawach, wYfllkające po części z nieny.!:h Spółd2.ielni Samopomocy Chlop- ią na makuchy, kierownictwo olejar· stalił dla olejarni w Radomsku ceny
Towarzysee w swych wy:pow:ie- Zycilllr:\,sy składano p05;Jl;!esznie, a dostatecznej opieki !Ze strony Komi·sklej w Radomsku prowadzona Jest ni w RDdoOlSku nie wie co z nimi ro- sprzedaży.
dziach, namekali tYlko '11a te lub in- dyskusji na.d nim[ nie rozw.inięto tetu Powiatowego, powinny zosb.ć
olejarnia, wytwarzająca olej i maku- bić. a wszystko' to z tej' racji. że Dzia}
Komelltarze są tu zbyteczne. Spo- ne niedomagania. nie usiłując szu- prawie weale. Ozujność towarzyszy naprawione przez nowe władze parcI~Y', Mak\!~hy rozl'rowadz~ne były Produkcji Przemysłu Rolnego przy dziewać się natomiast należy, że spra kać środków zaradczych. Tow.• PęM uśpił jeden z zebranych. który 0- tyjne. Trzeba do organi2acji wC'iawsrod, chłopo.w na~zego pOWlatu, .kto: Centrali Rolniczych Spółdzielni Samo wą tą zainteresują się natychmiast czek !Zwrócił uwagę na braki'w pra- .świadczył, że tutaj wszyscy dobrze gnąć, pozostające dotychczas w
rzy uzywah Ich Jako paszy tresclwel pc,mocy Chłopskiej, Oddzial. w Łodzi, właściwe czynniki.
cy ol'ganizacji ZMP, ale nie powie- się mają, i nie potrzeba. dokładnie pomnieniu kobiety, trzeba rozwinąć
pracę ag,itą.torów, :1 żywiej minteredla
bydła.
Piszemy
w czasie
prze- --~,.ii.lIł"~~;;--;_~~;~;~;;;;~;;;;;;;;~;.-iiiiiii.~;;~iiiu~;;~I-_.....::....._:..:-=--~-_.::..-:..~:::.._.:.
szłym,
bowiem
począwszy
od lutego,
sować się rlagadnien'iem S1pó.łdzielcz-o
PZGS już nie sprzedaje makuchów,
ści produkcyjin ej. Na doświadcrze
natomiast magazynuje je.
·nJ.ach wyciągniętych z błędów popełn'ionych p.rzelZ. dawną egzekutywę
Stało się to na skutek zakazu spne
nowa wtadza organizacji gminnej
daży wobec nieustalonej ceny. Cenę
!powinna uczyć s:ię nowych, soojallM
sprzedaży wyznacza Oddział Okręgo
',styCZinY<lh metOd Pł'a(:y.
M. K,
wy Centrali RoJnic'lyC'h Spółdzielni
Samopomocy Chłop<;kiej w Lodzi.
Jeszcze w lutym kierownik olejarni
.,Ośle
w Radomsku monitował powyższą
ccntralQ o jak naj rychlejsze podanie
cenY na len artYkuł. qdyż wskutek
obfitej produkcji nie wiadomo, co 'l
W tych dl1iaeh na zebraniu bryga, nięcie tych bra.ków zmniejszy do koń
W Gazowni MieJo;j{iej odbyła. się szej Gazowni od 30 lat, zatrud'l1io\ly
glomadzący mi się makuchami robić. dy remonł-owej w PZPB Nr 6 podję ea br. godziny postojowe i uszkodze- wczoraj
podniosła uroczystość,
na początkowo ja.ko robotnik placowy.
Tym bardzie i , że nie ma odpowied· te zosta~y zobowiązania długofaIQ· nia o 10 procent.
którą. przybyli przedstawiciele orgu'
nich warunków do przechowywania we.
Ob. Mie\czarek, dyr. tecltllic~ny, nb:aeji pal'tyJnej, rady zakładOWej Po wyzwoleniu ł..lodzi przez bohater·
ich.
Pierwszr wysŁą.pił ob. Krasowski. zobow'iązał się zmniejszyć postoje do Ol'az prezydent mia!i.t,a. tO'9\'. Minor. ską Armię Czerwoną. tow. Baran, jak.ą
W chwili obecnej na terenie powia który przyrzekł zaoszczędzić zespo- minimum oraz wzmóc- czujność przy Do zebranych p'l'zemówił nowy dy- pierwszy wy\viesił czerwoną fl~gę tu raclomszczańskiego odczuwa si~ łowo wraz ze swoją brygadą do koń konserwacji ma.."lzyn prc.dukcyjnyoh. l'cktor Gazowni, dawny robotnik symbol zwycięstwa klasy robot.niczej.
F, Donder
tow, Baran. 'row. Baran pochodzi
pE:wien brak pasz treściw.ych, co ob- ca 1950 1'01:11 1230 godzin na rem<JnDzięki ofia,r nej
pracy zawodowej
korespondent
z
PZPB
NL'
6
i
pracuje
w
na.z
rodziny
robotniczoj
niża produkcję mleka. Dlatego sprze- tach, przez skrócenie czasu, wyzna·
społecznej
tow.
Baran awansoora.z
daż makuchów. jako paszy treściwej, czonego przez CZPB do remontów zajest sprawą nie cierpiacl> zwłoki. Po- pobiega wczych i kapitalnych. Ob.
waJ: począ.tkowo na' stanQwisko kiepyt na nie z każdym dniem wzrasta. Dre<ller wykona remonty kapitalne
rownika personalnego, a obecnie zoW sprawie tei interweniowało rów· krosien, ,iak i zapobiegawcze o <1 go
stał mianowany
dyrektorem naszej
nież
kierownictwo Mleczarni Okrę· dziny wcześniej, co da w sumne do
G~owlli.
gowej VI Radomsku, stwierdzając, że końca br. 1230 godzin oszczędności.
od zakresu 'rozprowadzania maku- Zespoł~T ob. ob. Ulanows\ó('go i Cza·
Jeszcze jeden dowód, że W Polsce
chów
jest w duż~j mierze' za· bana zobOWiązały się skrócić czas
Ludowej droga do awansu społecz
leżna
wydajność krow w powIecłe remontów
kapitalnych ,lJrzy wrze'
nego stoi przed wszys.tkimi otwo.
radomszczańskim.
cięnnicach z 40 godzin do 36 i zapo·
reln,
biegawczy~h
z
92
godzih
do
88
goIlość makuchów, znajdująca się oH. Cllckowska
becnie w olejarni, wvno~i 82.086 kg. dzin, co przY'l'liesie w s\lmie 216 zakorespondent z Gazowni Miejsikiej
Remanent ten - jak ośwind<;za kie- 'oszczędzonych godzin. Zespoły oh. ob. I
Przy wejściach na liczne budowy
rownik olejarni - można teraz u' WOlańskiego i świderka skróc~l czas
PlPB w Warszawie obok tablic jJu~
zapobiegawczego maszyn
płynnić bez żadnych trudn03ci. Kie, l'<lIDonŁu
strującycl. najlepsze OSiągnięcia we
dy zaś bydło wyjdzie na pole, czego obrączkowych ;t. 30 godzin do 38 g'O
w:spólzawodnic',wie, umieszczone są
!lależy spodziewać się już w połowie dzi.n. Zespoły Lewerta i Szubertn zoOb. Wil..tor Bujak - Prosimy o zgło_ tablice z wykazem pracowników za
bowiązały
się
skrócić
czas
t'emontu
kwietnia, makuchy nie znajdą już nn
niedbujących pracę z powodu pijań
szenie 6ię do Redakcji ul. Piutrkowska s twa. O ile prrzez /Zawsze zapełni·.mą
bywców. Wartość zmagazynowanych zapobiegawczego na przewijarce i rezapasów wynosi blisko 2 miliony zło monty kapitalne o 4 godziny. Ob.
86-III piętro - dział korespondentów tablicę współzawodnictwa przewija
tych. Poważ:p.a la suma na skutek Sile, kierownik brn"ady remontowej,.
się coraJZ więcej nazwisk to wykazy
fabrycznych w godz. od 10 do14_1cj.
wstrzymania sprzedaży została za, zobowiązaŁ się wraz z całą swoją zało·
na "oślich tablicach" zmniejs!Z'lją
mrożona, a ... mak\lCb
jak nas in- gą dopilnować przepisów eksploatacyj
Ob. A. R. Stały Czytelnik, Z. M. się stale.
formuje kierownik olejarni, tow. Dęb nych,
remontów zapobie.gawczych
Na zdjęciu, jedna z tak rz.wa~ycll
Tow.
Ignacy
Kuropatwa
racj
onalirl.ator
!Z
ZZIPG
_
Wytwórnia
Sprawy
W
liSze
przeUzaliśDlJ'
kierownic..
ski - mogą ulec zepsuciu.
i kapitalnych, podnieść ich jakość
"oślich tab1ic".
Nr 6 W Lodrui, .zrealizował już Silereg ciekawych pomysłów.
lwu PSS.
,Sprawił.
~owyższa
trąci- :w;Qrost-..i wzmó~ kontrol~. techniezlli' :UsuCFot. NOWOSielski}

Cb.ociaż sIlrawozdanie ustępującej
egcz;ekutywy Komitetu Gminnego w
Biela.wa{lh, pow. łowickiego, trwalo
długo, nie uwypukl:iło wszystkich
zagadnień, istotnyoh dla tej gminy.
iPodkre~lano :prace s:półdrrlelni "Samopomoc Chłopska", ośrodka maszynowego, mówiono 9 S2;kolenhl
partyjnym, rozwijającym się tu bar
dzo słab!;" o pracy Ligi Kobiet,
ZiMP., o niedOCiągnięciach organiza-.
cj,i, wyniJltających 11: niedoSifJatec.znej
dyscy:pliny pracy.
.1ednakri.e sprawozdanie nie l18'W!ie
ralo jakiejkolwiek krytyki poezynań ustępującej ~ekutywy allii. sekretarza organiPllacji, nie ujęło dokładnie dotychCil-asowY("h osiągnięć,
bardw po'bie'Żnie potTaktowało spra
wę spółdZielni produkcyjnyclJ. Nie
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Skracamy .czas remontów

Robotnik dyrektorem Gazowni

Racjonalizatorzy przy pracy

Odpowiedz; Redokc;;:

U

-

tablice"

Nr 78

Je •

a na

owy h· drogach

Pierwsza narada pionierów spółdzielczości produkcyjnej województwa łódzkiego
wiązywania się członków spółdz.ielni wańia. Coraz częściej zrywa się z zaze swych zobowif!!Zań, jak np. w dzie- cofanym systemem indywidualnej godzinie wkła,dów inwestycyjnych, m~ spodarki wiejskiej, w którym chłopi
s zą być bezwzględnie likwid\)wane.
ograniczali mę wyłącmie do siania
zbóż, a przede wszystkim żyta i s.aWalka o wykonanie
dzenia ziemniaków. Zamierzenia spół
wiosennych planów
dzielni uwzględniają rośliny przemysło
siewnych
we, zwiększono areał upra,w pszenicy
Dy's kusja wykazała wielką tros!{ę i treściwych pasz, co pozwoli na
aktywu o sprawne i phl,nowe przepro- prowadzenie rozwiniętej na więk!szą
wadzanie siewów wiosennych. Na te- skalę gospodarki llodowlauej. W plamat ten wypowiadali się wszyscy nach uwzględnia się nawet takie rośliny, jak mięta pieprzowa
zioł::!
mówcy.
Spółdzielnie stoją w pełnej goto- lecznicze.
wości
do rozpoczęcia akcji siewnej.
Wkłady inwentarzowe
W planach, przedstawianych prze:;
Spr~w.a
W1kładów inwentarzowych
wszystkich uczestni:ków dyskusji było widać, że spółdzieltrie wprowadzi- była gruntownie ro,zważana, jako je·
ły nowy, planowy sposób gos,podaro- dna z podstawowych ,,, walce o roz-

Prezydium narady

wój gospodarczY' spółdzielni. Podln'eś
lono w dyskusji pierwsze trudno ś ci
na tym odcinku_ Chłopi statut podpisali, ziemię OOIjalido spółdzielni,
ale z wnie.sienien-l wkładów inwentarzowych w postaci naaion, sadzeniaków, inwentarza. żywego i martwego
ociągali się. A przecież bez tego Slpół
dzielnie nie mo~ą się rozwijać. Przyczyną tego ni/!kol'zystnego zjawiska
jest niska jes~cze świadomość włebl
człottków spóbielni oraz oddziały
wanie wrogiej propagandy. Obecnie
....vielu chłoopów już zrozumiało, że trze
ba wnieść do S'pół'dzielni przewidziany w statucie inwentarz, gdyż to zapewni dohrobyt s;pół~zielni i dobrobyt jej ezłOlł'ków, którzy są przecież
współwłaśCicielami spółdztielni. Wi~
chłopc)w zrozumiało już tę prawdę, że od rozwoju sipółdzielni, jej do' brobytu, zależy d:obrO'byt wszystkich
członków.
Nasi cziłonkowie zrozumieli, jakie

lu

W dn.i ach ,14 i 15 bm. odbyła się prowadzić krecią robotę w spółdzielznaczenie ma inwentar.z dla stpółdziel
w Łodzi p,ierwsza narada pionierów ni. Zdajemy sobie jasrno sprawę, że
ni i chę>łmie go oddali _ p·o wiedzial
spółdzielczJll>ści produkcyjnej ~e. w gruncie rzeczy przepojeni są oni w
tow. ś,'l'inoga ze spół.dzielni w Lubiatowie.
wództwa łódzkiego, przy udziale 140 stosunku do nas jadem nienawiści.
delegatów.
Rea,kcyjna część kleru pomaga boMamy już 17 koni w stajni Slpół~
W os>~atnim okresie w wojewódz- gaczowi w jego zakusach, wykorzydzielczej i prawie dostateczną ilość
twie naszym, podobnie jak w całej stując do tego celu nawet konfesjokrów i świń. Nasza spółdzielnia jest
Pols'ce, nastąpił ogromąy wzrost ak- nał - ~twierdza tow. Miłopols..~i ze
biedna, gdyż grunty tu są piaszczytywności na odcinku rozwoju spół- spółdzielni w Bogumiłowieach. Rówste i rzadko któ~'y chłop miał konia.
dzielczości produkcyjnej.
nież tow. Trzcills>ld ze suółdzielni w
Mimo to mamy już 7 koni i 1 wołu
Jeszcze w grudniu ub. r\łku mieliś- Andrzejowie, tow. Szczepaniak z Ma.ł
z ,"'kładów członkowskich _ powiemy na terenie woj ew. łódzkiego za- kowa, tow. Prus z Leźnicy Wielkiej
dział tow. MiłopolSIki ze Sipółdzielni
ledwie dziesi~ć spóldzielni produk- i ob. Chabura wskazali na trudności,
w Bogumił()wicac:h.
cyjn)"ch, natomiast na dZiień 13 bm. wynikające w okresie powstawania
bylo ich już 45. Świadczy to o wzro- spółdzielni, która spotyka się ze
Dniówka obrachunkowa
śCle świadomości, o zTozumieniu za- wściekły:ni atakami wroga. Musimy'
Dyskusja wykaz ala, że członkowie
sad SOCjalistycznego gospodarowania być czujni i nie wolno nam dopuszczać,
spółdzielni nie zawsze jeszcze J:ozuwśród szerokich mas chłopów pl'acu- by wróg rozsadzał nasze s;półdzielme
mieją istotę spółdziekzego systemu
jącyeh. Narada miała na cehr wska- przy pomocy swych zauszników od
płacy, wyrażonego w !;lostaci dniówek
zanie braków, błędów i trudności wy- wewnątrz. Wszelkie próby nieracjoobrachunkowych. Niektórzy chłopi
stępujących w dotychczasowej pracy nalnego wykorzystania kredytów inTow. Józef Miłopolski
utożsamiają pracę
współwłaściciela
spółdz ielni i wskazanie drogi, po któ westycyjnych, ws,z elkie próby niewy- ze spółdz'ielni produkcyjnej Bogum.iłowice _ powiat radoms2czański
spółdzielni,
jakim jest udll:iałowiec,
rej odbywac się winien dalszy roz-~----------------";'---------'--";"-~-----"';'-----------------------~----i

I

~óJa
~ó!;~~~~~Ie ~~~:Uz~cI1~cl:'pern~~
ła. BanIziej doświadczeni delegaci,

którzy przeszli już p ewien okres pru
cy praktycznej, wsk:u ywali na śro<1ki, z pomocą kt órych można uniknąć
popełnianych przez nich błędów.
Referat na temat "Zadania spółdzielni proiuk: yjnych na obecnym
etapie" wyg:osil seh"retarz KW, tow.
WitoH Sionldewkz, wskazując na
coraz bardziej z.aostrzającą się wal.
kę klasową na wsi i na liczne błędy,
popełniane jeszcze przez poszczególne soółdzielnie, Referent udzielił zebranym wskazówek do dalszej pra-::y,
opkrając się na doświadczeniach spół
dzielni naszego i innych województw,
Dyskusja, w któ'reJ" wzie!_·o udział
3 9 delegatów,
wykazała trudności w
'łd - l '
'kł
'd'
pracy spo, z:e
m,
e z Je kI
neJ
..
k d wym
. t
s t rany z racJI sz -o
me
wa
wroga'
d'
' ad
.
b
k
sow~go, a z d rUgdleJ z r~:u oswIła
CZe!lla w gospo arowamu zespo 0wym.
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końcowego

wygłoszonego

przemówienia sekretarza KW PZPR łow. W. Sienkiewicza
na pierwszej naradzie pionierów spółdzielczości produkcyjne;

Naradę Płonierów spó~dzłelczości produkcyjnej województwa łódzkiego zamknął końcowym słowem toW. Witold Sienkiewicz"':" sekretarz KW PZPR w Łodzi. Wskazując na przełomowe znaczenie tej narady dla spółdzielczości produkcyjnej naszego województwa, tow.
Sienkiewicz omówił kilka zagadnień, które wysunęły się na czoło dyskusji.

Wzajemna wymiana doświadczeń - stwierdza tow. Sienkiewicz - dopomoże wszystkim
uczestnikom nara""
w · dalszeJ- pracy. Narada
UJ'
poważnie wzmocni nasze spółdzielnie produkCYJ'
ne i. J'est celnym closem przeciwko wrogom sp
- ół.
dzielczości - kulakom, bogaczom wiejskim, SIJe
kulantom. Dowiedzą się oni z tej narady, że spół
dzielnie produkcyjne nie są pozostawione same
Walka klasowa
sobie, że naj''lTYższe władze - paI'lstwowe, spółJednym z czołowych zagadnień, po- dzielcze, kierownictwa partii politycznych, a
ruszanych w toku dvskusJ-i _
był przede wszystkim kierownictwo POlskiej. ZjeJ
dnoczonej Partii RobotniczeJ', przYJ·d". z pomoc"
..
..
Przebieg wal ki klasoweJ', tocząceJ' 9ię spółdzielniom i wspÓlnymi siłami zwycięsko
pona wsi co dzień i co godzina z wro- konaJ-"'. wszelkl-e nl'edocl'ągnl''''cl-a l' braki. Pl'onl'e
·giem - ka,pitalisią Wiejskim. Bo!!'ac:~"
.,
wie'Iski widza_c, że posługiw::mie.. si~ rzy nI-e będą osamotnl'enl- w sweJ' walce z wstecz
.
" nictwem na WSl-,
wyświechtany mi frazesami o wspól.
nym kotie, o W SD_ ólnym domu, żonie
OSl·qgnl"ęCl"a
itp., nie trafia do przekonania chlo,
ł' , d - l
h kt'
łódzkiego
pow ma 0- l sre 11101'0 nyc,
orym
przykład pierwszych spółdzielni udo45 spółdzielni produkcyjnych _ to poważny
wodnił, że to było wierutnym kła.m·
' d zie l czosci.
'
u społ
S łu
zal ążek d o szero ldego ruch
stwem, chwvta
si e., inny.ch. środków, ch'
d
" d ys k usji mozna
.
"
aJąc wypowie zi uczestnikow
bardzieJ' _oodste_pnych, bo obłudny. ch,
stwierdzić, że zat'ządy na ogół zrozumiały swe
w maskę ż"czliwości,
Prz"branych
J
" z a d a n i a , zrozumiały, że od ich sprawneJ' pracy
a nawet
p,rzyj.aźni.
Nie znaczy to J'ednak, że kułacy i współpracy z wszystkimi członkami sp6łdzieni zależy wzrost poziomu gospodarczego wsi.
wy. rz ekaJ-ą śie._ -prób terroryzowania
ludności
wiej,skiej,
chcąc
w
ten
spo'
'
. Usłyszeliśmy tutaj, że jeśli chodzi o kredyty
ymać rOIzwój s>półdziel- Inwestycyjne, to w większości wypadków zarzą
sób powstrz
czości. Tow. Prus ze spółdzielni w Leź dy nie mają tendencji pójścia niewłaściwą dro~
nicy WielkieJ- opowiada, że bogacz, e gą, Zarządy pamiętają, że kredytami państwonasłali na niego, bandytów, którzy wymi należy umiejętnie gospodarzyć i stale pa"
- '- " .
.
k . t
t
grozili jego żonie, że "wykonczą
, - go, mlę ·ac, ze pozycz a Jes zwro na.
o ile nie m"zestanie
zajmowac
SIę
or·
Wielkim
"
osią!l'nięciem
J'est
i to, że dniówka.
'łdz' l ."
~
obrachunkowa, o któreJ' tyle mówiono na dzisieJ'
gallizowalliem spo le nI •
,
.
d bl'
Plany bogaczy, zmle~'zaJące
"
, o z hl szeJ' naradzie, zostaJ'e wprowadzona i J'est miel'
żenia się do mniej uSWladonllonyc nikiem pracy każdego członka, miernikiem dys~
spo'łdzl'elni,
l
h
l· chWI'eJ-nych członlro'w
cyp iny, stanowi zac ętę dla najlepszych i bę,
"by. PI"Zy l-ch w"'po'łdzl'~łanl"u
"'po' łdzl-.el
~
~,
.~
~
dzie skutecznym bodźcem dla nierobów, dla obi
nię ro~~dziĆ od wewnątrz _ dem asjagących się jeszcze dotychczas po kątach.
kuje w _ owiedź tow. Pach oI cZY';:a
.
k
d
l ze
spółdzielni im. Wandy Wasilewskiej,
NaJwię szą naszą· umą i nadzieją jest duch
Przedstawił on, jak to na począt;m bOjkOWY, który panował na naradzie, Dyskusja
'
-ł
l'
~ d .,
wy azała, że zarządy spółdzielni rozumieją, iż
k Uiacy
USl owa l przesZi,o ZlC w po- maJ'ą przed sobą J'eszcze wl'ele trudnOŚCI', doce~
wstaniu spółdzielni, posuwając się do
bicia. Dzisiaj natomiast, gdy spół- niają, że czeka ich wyt~żona walka, lecz do tej
dzielnia już istnieje, przybrali maskę walki są przygotowani i będą ją prowadzić upor
przyjaźni, a nawet kłaniają się nam. czywie a zwycięsko.
_ Ale my im nie wierzymy, gdyż
wiemy, że to jest próba pozyskania
'"
naszych mniej uświadomionych człon
udział
ków: przy pomocy których chcieliby

wOJoeWo' dzt'wa

dą się cieszyć zwolennicy spółdzielni, niech się
wściekają wrogowie.
Należy przestrzegać zasady demokracji we·
wnętrznej. W najważniejszych sprawach winno
decydować zebranie ogólne , wszystkich członTow. Miłopolski opowiadał nam dzisiaj, z ja
.
t
't k
' d
ków. Słusznie mowi! ow, Pie rz o, że spół ziel
kimi trudnościami spotkał się przy organizowa nie winny być wzorem dla mało i średniorolniu spółdzielni i jak z prawdziwą ofiarnością,
nych cbłopow z- indywidua1hyeh gospodarstw,
pioniera przekonał na początku jedną tylko ko- .muszą pro~ien5owac, wo k'ł
osieb ie d obrym przy
bietę,

kobięt

_i
'
Trzeba do każdego zarządu wciągać kobiety,
kształcić na. traldorzystld, uczyć księgowości,
i wielu innych zowa(lów.
a ta jedna z kolei
wiele innych
-

mężczyzn.

Kadry decydul°1'T
o wszystkim
~

KadrY decyduJ'ą wszędzie a więc l w spółdzielni produkcyjnej; Do niedociągnięć narady
l'
l'
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b t
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d
na ezy za lCZYC o ,ze z y ma o mOWIono w ys
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trzeba żałowa ,że illm członkow ubę zie na
okres pół roku, Wrócą do tej wsi przeszkoleni ' T rzeba.
i przyniosą spółdzielni większe k<Jrzysci.
walczyć o miejsca w szkole czy na kursie dla
h ł k'
sWYC cz on OWo
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W dyskusji ujawniło się, że spółdzielcy wy, jeszcze zbyt mało czujnosCl wobec kombinatorów i spekulantów. Trzeba walczyć z
. przeJawamI
.
. spe ku laCJl.
"
I t a k np. w
wszel k imi
Konstantynowie sprowadzono na konto spółdzielni 3 tysiące drzewek, zamiast tysiąc, po·
trzebnych sp6łdzielni a resztą handlowano. To
jest niedopuszczalne i karygodne.
Albo inny fakt, DyrekcJa kolei posyła racbu
nek na 800 zł. spółdzielni produkcyjnej tytułem
placowego za rok 1947 _ czyli za okres, kiedy
spółdzielni jeszcze nie było, Czyni to biurokrata którego nale"" znaleźć i pouczyć J'ak należy
~J
pracować dla spółdzielni.
Jeżeli zarząd napotyka na takie trudności i
nie może sobie poradzić, należy zwrócić się o po
moc do władz paI'lstwowych lub kierownictwa
partyjnego,
Trzeba postępować ostro i .śmiało. PAMIĘTAJCIE o TYM, ZE WY JESTESClE SIŁĄ,
Z WAMI JEST NASZE PA'ŃSTWO LUDOWE.
Trzeba uczyć się rządzić i na miejscu, w terenie,
Narada ujawniła również wiele istotnych bra reagować nl\ każde niesłuszne postępowanie
ków. Najpoważniejszym spośród nich jest zni· wroga, biurokraty czy nieudolnego pracownika.
koma ilość Imbiet obecnych na naradzie. Dowodzi to, że i w kierownictwie znajduje się nikła
ilość kobiet, Ob. Zielińska z KUCZYZlly słusznie
łd
podkreśliła to, uważając, że należy kobiety śmie
lej uaktywniać. Od świadomości kobiety wiejsZadanie, które szczególnie ostro stoi na poklej bardzo wiele zależy, Prawdą jest, że kobie- rządku dnia - to sprawa jakościowego umoc·
ta na wsi bywa jeszcze zacofana, lecz właśnie nienia istniejących spółdzielni produkcyjnych.
dlatego należy nad nią wiele pracować. Praca
Należy
przede wszystkim konsekwentnie
włożona stokrotnie się opłaci, Należy zwalczyć wprowadzić w życie statuty spółdzielcze. Należy
uprzedzenie do pracy społecznej kobiety wiej- cierpliwie przełamywać opory w sprawie wkła~
skiej. Spółdzielczość produkcyjna daje jej ł da du inwentarzowego. Trzeba racjonalnie wyko~
jej wiele praw, których dotychczas nawet nie rzystywać kredyty na spółdzielcze a więc plano
znała. Urlop porodowy, żłobki i przedszkola we budownictwo socjalistyczne. Racjonalne wy
dla dzieci, pralnie i piekarnie i tp. Przy indY\\'i korzystywanie kredytów polega nie tylko, na
dualnej gospodarce kobieta ma bez porewnania tym, czy brać kredyty, ile brać i na co brać, ale
gorsze warunki pracy, aniżeli mężczyzna. Na po także, w jaki sposób budować za otrzymane ki"e
lu pracuje razem z mężczyzną. a w domu czeka dyty. Należy radzić się fachowców, Trzeba budo
ją jeszcze uciążliwa praca, a mianowicie: dzieci, wać dobrze i ładnie zarówno zabudowania gospieczenie, pranie, starania wokół domowego podarskie jak i domy mieszkalne, szkoły i świe
Tow. Ja'11 Wdowiak
ptactwa i bydła, W spółdzielni kobiecie będzie tIice i tp. Trzeba dbać o czystość i porządek na
- spółdzielni prodU!kcyj,ne] Wadle,~ lżej, i to należy uporczywie i cierpliwie jej tłu- wsi. Naprawiać płoty, maszyny, budynki.
Czas
110wiat J)IiotrkOW$kI.
maczyć.
. _1uż, aby pomyśleć o nazwach dla spółdzielni. Bę
kazują

N aJ" wic kszym brakiem
nie dostateczny
kobiet W naradzie
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politycznie mocne i uzbrajać w ar~menty
w szys tk'ICh Członk'OWo CzYt a ć l. uczy SIę
- .
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uczyc"eb'e
SI l l' mnyc
Plan 6 - letnI' przewI'duJ'e całkowI't ....· llkwida
-CJ'ę analfaL-tyzmu Obecni-e J'eszcze WI'elu chlo
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.
pów nie czyta gazet, nie wie, co się dzieje na
świecie, w kraJ'u a nawet we własnyin powiecie_
Każdą nową rzecz przyjmuje z nieufnością, boJ'aźliwie, Bano się przedszkola 1- śWl'etlicy, bano
się elektryfikaeJ'i. Ale powoli przełamano te opo
ry i dzisiaJ- ten, co osia_gna_ł te zdobycze, docenia
je i nie pozwoli ich odebrać.
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cJach pans

Ob. Stanisława Zielińslka
ze spÓłdzielni produkcyjnej, im. Wandy Wasilewskiej w Kuczyźnie, POWo
Rawa-Mazowieeka

z pracą najE0ll11lą, za którą naleiy im
się taka czy inna stała za'plata w· gotówce, Nie zrozumieli oni, że dniówka obrachunkowa jest miernikiem
ilości i. jakości pracy zarówno każ_
dego udziałowca, jak i całej spół.
dzielni, że za dniówkę obrachunkową,
nie jest przewidziana newna określc.na stawka. Nie Zl'ozlunieli oni, że
wysokość dniówki
określa
dochód
spółdzielni, tj, podział wspólnego do·
chodu w zależności od przepracowa-

~KC\fo~ó:~Ś~O~h~~~~oi
l;;;~l~a~;:~
ciągu roku ob-

przez spółdzielnię w
rachunkowego.

I{redyty

z ożywieniem dyskutowano w s.prawie wykorzystanqa kredytów państwowych. Chociaż początkowo niektóre spółdzielnie wykorzystały je w
sp-osób ilIiewłaściwy. ruel'acjcnalny,
dyg,kusja wykazała, że sprawa kredytów jes>t przedmiotem poważnych narad, zmierzających do naprawienia
istniejących w tej dziedzinie braków.
Szereg mówców przedstawiło swoje
plany odnośnie rozbudowy sipółdziel·
.ni. Plany są bardzo śmiałe, uczynią
one z --"-n'e' y h e.J;}d . l .
l,," l Jąc C ~1:'''' zle morga·
nizmy gospodarcze zdrowe i silne_
WI-Bl'a, z J'al'ą-. 0_sw"ch planach nlD-'
"
_ "
wili dyskutanCI', daJ'e· rękoJ-'ml'D,
'- z'e zo~tallą zI'eall-zowane. "Kl'wl'~no
~'le..
.'.L" "
~ ~.
lioracji gruntów, o budowie cegielni,
gorzelni, zarybieni\l stawów, zalda.
daniu sadów, wznoszeniu budynków
gOSlpodarczych i zakupie inwentarza
żywego i martwego.
Stajrnie oraz obory mamy w pol"z"d'ku i dostatecznie obszerne, więc
...
zakupimy jeszcze 20 krów i 30 świń
_ mo'wl' tow. SOJ'ka ze spo'łdzl'elnl'
produkcYJ'neJ' w WI-lkoWl·cach.
Tow. Dziebin'"'k i natomiast s,"wl'e1'dza: _ "Nasz; sn_ ółdzielnia z;'kupiła J'uz' 600 dI'zewek owocowych. Dra·
dziliśmy w marcu zakupić 1000 kurcząt ze sztucznej wylęgarni, gdyż w
pobliżu nas sa_ urza_dzane kolonie letnie, gdzie be_dziemy J'e sprzedawali,
z czego osiągniemy poważny dochód.
h
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Szeroko przede wszystkim omawia
na była rola kobiet w bud{)wnictwie
socJ'alizmu w Polsce.
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meJsze, ogrom
wIem pro,) 2gospodarce, należy p' amiętać, że muszą także
mów, rozwaz.anych przez naradę,
.
być wzorem w znaczeniu ObyWatelskim. Zaróprzekracza m(}żliwości poruszenia
wno w skupie
zboża, kontraktacji jak i wio·
ich w ramach jednego artykułu.
sennej akcji siewnej, spółdzielnie produkcyjne
Bogactwo myśli i doświadczęń,
•
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,
wmny przo( owac.
a le uJaWlll o SIę na pIerwszeJ,
wielkiej naradzie pionierów spółdzielczości produkcyjnej naszego
Wzorem dla nas jest Zwią,zek Radziecki województwa, jest dowodem, jak
mówi na zakończenie tow, Sienkiewicz, ZSRR
była ona plJtrzebna.
przeżywał większe trudności, aniżeli my, i nie
miał na kim się' oprzeć i wzorować. Ciężka i
ofiarna była to droga. My mamy możliwości ko,
rzystania z przykładu i bogatych do~wiadczeń,
W Związku Radzieckim posiadamy mocnego i
wiernego sojusznika. Dzięki jego pomocy może
my szybciej pokonać wszelkie piętrzące si~
przed nami trudności.
Pominięto w

'łd

Wzorem dla nas jest ZSRR

Treść

do

dwudniowych obrad

należy przenieść '
wszystkich spółdzielni

Przebieg i treść naszych dwudniowych obrad
należy przenieść do wszystkich istniejących w
naszym województwie spółdzielni. W masowych
zebraniach mogą również brać udział gospodarze mało i średniorolni. Wymiana doświadczeń,
dokonana na naradzie, winna służyć ogółowi.
Powiedźcie wszystkim członkom, że wła
dze woJ'3w6dzkie, państwowe, spółdzielcze i
kierownictwa lJartii politycznych interesują
się każdą dziedziną życia spółdzielni produkcyjnych, że okażą jak największą pomoc przy
waszej pionierskiej pracy. Pamiętajcie o tym,
że budowa socjalizmu na wsi to. zaszczytna,

Tow. Piotr Pachołczyk
produkcyjna im. Wal\dy
historyczna misja. Pracujecie dla siebie i -<11 ... Wasilewskiej w Kuczyźnie, puwiat
, Rawa-Mazowiecka
przyszłych pokoleń.
spółdzielnia
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pomysłyracionalizatorskie Pier'\Vsze meld oki

ale cenne

przedstawiono na naradzie w »MetalurgU«

Urząd Bezp. PubUczn.
.,Głos Radomszczański"

Ostatnio w "Metalurgii' odby
lo się zebranie Klubu Racjonalizatorów, na którym przedstawio~o i omówiono szer~g pomysłów oraz ' dokładnie zanalizowano dotychczasowe metody
;pracy.
Ob. Słuszkiewicz zabierając
głos oznajmił, że obecnie bardzo ważnym. zagadnieniem dla
zakładu jest segregacja wkrę
tek. Wśród. porzuconego szmelcu znajdUje się wiele dobrych
wkrętek, które należy przebrać
i oddać do magazynu. Zmniejszy to z jednej strony koszty
produkcji, z drugiej strony usprawni ją . W szmelcu znajduje
się bowiem wiele wkręte,-: typu,
który obecnie trudno nabyć.
Następnie zebrani przedysku
towa,1i projekt zmechanizowa-

P. P. I(. "Ruch".
Powiat. Komenda M.O.
Komitet Powiat. PZPR.
Miejski Komisariat MO.
Starostwo Powiatowe
2'1 - Szpital Powiatowy
16'3 '- Pogotowie Ratunkowe
ĘCK..

KIN A:
jest film pt. "Milcząca barykada" produkcji <;zeskiej.
Poczatek seansów od godz. 18 i 20,
W niedzielę 9:30, 11.30, 16, la. i 20.
Wyśw.ietlany

Adres Redakcji 1 Administraeji
. "Głosu Radomszcza6skiego"
Radomsko,
uJ.....Reymonta Nr 39
, . ,

*
,·'A4ministracja
- * tel Nr 12,
-ezyuna codziennie od godz. 9 do 16.

nia produkcji pudełek do pakowania gwoździ. Zebrani zobowiązali ob. Posyłka i tow. Andrzeja Raka do ustalenia pornia
rów pudełek i uz.godnienia tego z Komisją Koordynacji Opakowań przy Zjednoczeniu Bran
żowym. Dobre opakowanie przy
produkcji eksportowej odgrywa
bardzo poważną rolę i dlatego
'też sprawa ta musi być jalt naj
szybciej uzgodniona.

stwierdzając, ze
w zasadzie jest dobry.
W zakładzie w Sławkowie na
przykład pakowanie gwoździ od
bywa się za pomocą eleltitromag
nesów. Zebrani stwierdzili. że
wprowadzenie w życie powyższe
go projektu poważnie usprawni
produlrcję "Metalurgii".
.
Ob. Pólrola zgłosił również
następny projekt raC'Jjonalizator
ski. Zaproponował on, ażeby
przy transportowaniu tak zwa.nej "gradowiny" ~ oddziału
gwoździarni do magazynu zastosować windę, albo dźwig.
Wprowadzenie tego projektu da
lo by pewne oszczędnośoi, dotychczas bowiem zatrudnionyc~
jest przy tym cz,t erech robotm
ków. Przy zastosowaniu windy
lub dźwigu wystarczyłby jedeli robotnik.
Zebrani omówili róvmież spra
we braku kół stożkowych oraz
braku zasłon przy mas~ynach

tor

ZObOW1• qzanl· e

W loku dalszych obrad przed
stawiono nowe projekty racjonalizatorskie. Ob. PółroTa zgło
sił wniosek, ażeby zainstalować
wózek elektryczny przy transportowaniu gwoździ z wydziału
polerowni do wydziału pakowni, co zaoszczędzi sił i z<t:-owia
robotników. W sprawie te; za:brał głos ob. Uchrynowski, dyrek

aktyw

. Przed kilku dniami odbył się
W Radomsku ,zjazd pracown~ków spółdzielczych oraz członków władz Gminnych Spółdziel
Chł
k"J
. S
m
,amopomoc~
. ,?ps alek-tua
, nlaktorym
po omowIemu
' ,
d
h
gospo
nych zagadl1len
.
b 'aIczyc
naszego powiatu ze rani posta
nowili w, odp.owied~i ~a apel
to.w. ~arktewkl pod,Jąc wbo-

W1ązama długofalowe.

Postanowiono w zakresie organizacyjnym zwerbować na
czlonków Gminnych Spółdzielni wszystkich chłopów mało i
średniorolnych oraz robotników rolnych, zamieszkałych na
terenie poszczególnych gmin po
wiatu radomszczańskiego. Na.
stępnie uchwalono ożywić dzialal.ność I\omitetów ,Czł?nk.owSklCh GmInnych Sp~J~ZJelnl Sa
mopom;ocy Chłl;lpskleJ -or~ ~o.
.
'r-. R d Ko
b o~lązac
'>-lIDl11ne.
~ y
n. tr?h! aby przynaJmDle~ raz "!'
mIeSIącu odbywa1r ipOsIedzel1le
i wykonywały wszystkie obowiązki nałożone przez statut.
Uznano za konieczne, by Komi-

~asi kor~onden~~

sp6łdzielni

Isja Re'Yi~yjna

długo'

falo'we

wiejskich w Radomsku

zakładu,

pomysł

W odpowiedzi na apel tow. Markiewki
pOdjął
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RAnOMSZeZANSKI

gwoździarni. Zasło-

na oc"dziale
ny do maszyn nale~y jak . naj~
szybciej zastosowac, pomewaz
produkowane gwoźdzJe rozprys

.

kuią się·

szczańskim
urządzona
została
świetlica gromadzka we wsi Bcu
todzieje. Powstanie jej należy za
wdzięczać inicjatywie tamtejszego koła ZMP-owskiego.
Początkowe

warunki nie sprzy

jały właściwemu rozwojowi
ży
cia świetlicowego. Przeznaczone

mieszkanie było nie
wykończone, brak było w nim
nawet najpotrzebniejszych urządzeń. Dziś, dzięki inicjatywie ko
Ia ZMP, świetlica została wyposażona w konieczny sprżęt i es~
tycznie urządzona.
Od otwarcia świetlicy minął
miesiąc. W okresie tym zorganizo
wane zostały dwie akademie połączone z programem artystycznym oraz odbyły się dwa odczyty

na

świetlicę

Pięćset

dzieci

z "MetalurgU"
w lasach i w górach
Jak nas informuje kierownik
socjalny "Metalurgii" ob. Henfyk Wawrzyn~ak, w roku bieżą
cym na kolonie letnie wyjedzie
około 500 dzieci tamtejszych
pracowników. Dzieci do lat
rl-miu spędzą ko}on!e w po,,?ie:
de radomszczansklm,
dZIeCI
starsze spędzą wakacje w górach.

przygotowań

przebielU

akcji siewnej

Według napływających mel-I Spółdzi~lnl otr~ymał~ już zboże
dunków do Referatu Rolnego selek.cYJn~ go SIewu } rozprow~·
przy Starostwie Powiatowym w d.za J e w~rod, cl~łopow. N alezy
·
t Sle spodZlewac, ze w przyszłym
:ę.a~omsku Rrz~ b leg. przygo 0- tygodniu zboze zostanie prawie
w~n ~o akCJl,SI~WneJ przedsta- całkowicie' rozprowadz,one. O
wla SIę pomyslme. Przygotow~· ile chodzi o zaopatrzeme w nano narzędzia i maszyny rolm- wozy sztuczne to oprócz gminy
cze oraz całkowicie rozprowa- Zamosc-Ie, która nawozy otrzydzono wśród chłopów ;kredyty ma w najbliźszych dniach, pona zakup nawozów i nasion.
zostałe gminy zostały już W nie
Obecnie większość Gminnych zaopatrzone.

W

Kłomnieach szkolą się

radcy zakładowi i mężowie zaufania
w

dniu 15 bm. przy Fabryce
Spożywczych oraz
Państwowym Tartaku w Kł9mnicach zorganizowano wspolny
kurs szkoleniowy dla radców za
kładowych i mężów zaufani::;
Na kurs uczęszcza 54 robotl1lków i robotnic wytypowanych
przez raqy za~ładowe. K~u's
obejrnowac bedzle 34 godzmy
wykładowe, a" zakończ~nie jego
nastąpi przypuszczalme około
15 kwietnia br.
Artykułów

I

Na kursie robotnic,Y zapoznaz historią ~WląZ~ÓW Za:v?d?wych,. pogłębIą wlaąoml?
SCI Ideolo~lC~ne,. ~l?O,Zna~ą SIę
z zagadmemaml hIgIeny l .bez:
p,iec:~eńst-~a p;racy, z zadal1laml
akCJI SOCJalneJ, z ustawodaw:
~twem pracy ..oraz z zasadam~
w.spółzawodn}ct.w?-. Kurs 'powa~
me przyczyl1l SIę do. zWlęl<sze
nia kadr akty;vu. ZWIązkowego
w naszym pOWIeCIe,
Ją się

Z odprawy przodownik(>w weterynaryjnych

Wkrótce szczepienie

świń

i kur

innyc~ ' . fo~~dto ~e~;ani zobowiązali
Omawiano róvmież Pl'0jekt
c~yt:noscl spr~wd~ała. rachu:f1kl Się Ole dOpUSClC d~ , braku to,;a ob. Kazimierza Jędrze,iczyka,
Przed kilku dniami w sali I koszt Wydziału Powiatowego.
.G~·m~nych Spo~dz1-elm za kazdy ru _w ~klepach Gmmnych SP?ł- który skontruował s?ecjal1'lY .h~ Wydziału Powiatowego w RaObecnie, prawie w każdej oprócz

m~es~ąc do dl11a 15 nas.tępnego dZ le1l11 nawet tna chwdil ę , bO l~e mulec do mas~:l:' slaJtkarskl.e]. domsku odbyła się odprawa gromadzie naszego
mIeSiąca oraz postanowlOno za- tyl k o t owary e są

na yCla Hamulec umozh~la natychmIaostrzyć
w hurtowniach. ·
stowe zatrzyma.me maszyn.y, co"
. walkę
-. k' klasową
'.
.z bogal
\Xl ramach dalszych zoboW1ą-. jest bardzo. waznym, pomewaz
czaml W1eJs 1ml l, czyn me zwa c-ac'
objawy spekula
'
: - .ws"'elkl-e
"
. - zan'
post
anOWlono
o d ro b"le pozwa1a um knac'
" straty surowCJl. Ponadto' uchwalono więcej wszelkie zaledości w rachunko c a . .
._
,
niż dot~chezas. wy:ka::.ać ~ainte· wo§ci do dnra 30 kwietnia br. PrzebIeg dyskusJI jak rówresow~l1la . społdzlell1laml . pr?- oraz zorganizować współzawod n!eż ilość. wys.uniętyc~ ;-rojekdukcyJnymt oraz energlczn~e nietwo wśród wszystkich pra- t0'Y :ac]Onahzatl:o~slnc~ wy~azwalczać w . zarodk~ wszelkie cowników sklepowych w Spół- ZUJą. ze Klub RacJonalIzatorow
oszczerstwa I :pl?t~l szerzone 'qzielniach Uminnych od dnia 1
"Metalu~git prac?je owocprzez boga:zY,wle)sklCh pod ~- kwietnia.
me, alrtywme l z zapałem. ~
dresem społdzIelm produkcYJ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - nyc?,.
..
łk
W z.akresle g,?spo~arktrol!'~ł
Zła
zobowlą~ano .~lę. me ?OPUSCIC
.,..
•
k.
w okresIe akcjl siewnej do po·
przy,emnosclą I pozyt lem
.
stoju . siewników _i traktorów
- Jak Już podawa1iśm(V
wagę, aby otrzymujący działki,
o.raz. uchw~lono. ze- w~::ystka_ wiatowa Rada Zwią~ków Zawo- ~ wypadku rezygnacji' :z nich,
zret;tu<l .n'31~z;!ca . do Gmu:tnych dowych w 'Radomsku urząd,ziła zgłaszali .to nat~chmja-st: a ~ie
$polqzlelm ol?Slana będ.z\.e w przy ul. 16 Stycznia na obsza-~tedy kledy ml]a okres Sle100 procentach
."
.
.
.'.
rze wynoszącym przeszło 10 ha, wów warzyw.
.
~ "Zakre~le skup';ł l, kontr~k. (} l'ódki działkowe dla robotni- W roku bieżącym Powiatowa
taCJl zobowlązano SIę plan WIO- ~
,
.
Z . k'
Z 'od
ch
sennego skupu :;:iemniakńw wy kow rado]TIszczansklCh zakła- Rada
WI~Z ow .aw o.wY,
konać w 120 procentach i przed dó~v Pl'ac~'. Każda poszczególna postarała SIę dla dZlałkowlCzOW
termi.nowo.
dZIałka pO~lada .około 300 mtr. o ~awozy sztuczne, p~nadto
kwadratowych.
zfoblOno plan poszczego}nych
W roku ~l.Jiegl.vm działki ruz- działek. Urządzony został rów
dzielono pQmięclzy 300 robotni- nież ogródek jorda.nowski dla
ków Metalurgii, Fabryki Mebli dzieci, małe boisko dziecięce
Giętych oraz innyeh zakładów oraz silosy i szkółka drzewek.
Pl'ZY przydziale działek pierw
• • pracy.
15 działek nie zostało wyko- szeństwo mają robotnicy posiai .zebrallia o charakterze ogólno- rzystanych. Naleiy zwrócić u- dający liczne rodziny.
gromadzkim.
Obecnie na terenie świetlicy Na srebl'n;ym ekra.!!:!!!.
prowadzona jest nauka tańca 11.1dowego, a zespół dramatyczny
przygotowuje sztukę pisarza ra·
dzieckiego Fadiejewa pt. "Młoda
gwardia", któ:fa zostanie wystaObecnie wyświetlany jest w napisał Jan Drda, pisarz o zasłu
wiona w przyszłym tygodniu. W Rądomsku film produkcji cze- żonej sławie najlepszego współ
związku z Tygodniem Młodzieży skiej
pt. "Milcząca barykada". czesnego prozaika czeskiego, aumiejscowe koło ZMP przygotowu Film ilustruje walkę ludu praskie tor przetłumaczonej na język pol
je się do uroczystej akademii.
go z hitlerowcami, oddając ż do- ski powieści "Miasteczk,o na dło
Dzięki wspqłpracy na odcinku kumentarną wiernościq przebieg ni" i granej na naszych scenach
świetlicowym między
młodzieżą wydarzeń w stolicy Czechosłowa- sztuki "Igraszki z diabłem". Reży
ZMP-owską, a chłopami tamtej- cji. Ze względu na
historyczną serował film Otokar Vavra, opeszymi, zycie świetlicy rozwija się doniosłość filmu opracowanie je- ratorem był Wacław Huńka, któz każdym dniem coraz lepiej,
go powierzono najwybitniejszym ry między innymi nakręcił takie
Ryszard Otolillski
przedstawicielom czechosłowac- filmy jak "Trzej towarzysze" i
Bartodzieje Nr 67
kiego świata sztuki. Scenariusz "Zawieja". Muzykę skomponował
__............_ _ _ _ _ _ _......,_...,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
jeden z najbardziej znanych czeskich kompozytorów J. Srnka .autor muzyki, -nagrodzonego na
IV Międzynarodowym Festiwalu
W ostatnich dniach za nie prze ul. Żeromskiego 11 w Radomska w Mariańskich Łaźniach filmu
strzeganie obowiązujących prze pi ob. Kacper Margas ukarany zo- ,,·Pieśń o złocie".
sów Sąd Starościński w Radom- stał grzywną w wysokości 500 W "Milczącej barykadzie" gra
sku ukarał szereg osób.
zł za Illieposiadanli.e jhamulca u kilku wybitnych aktorów
czesZamieszkały w Koniecpolu tze motocykla. Jadąc ulicą Limanow kich oraz bohaterka "Ostatniego
źnik ob. Bolesław Skórkowski u- skiego Margas o mało nie spowo etapu" Barbara Drapińska.
karany został grzywną w wyso- dOWiłł wypadku.
Występuje ona w roli więźniarki
kości 500 zł za nieomiatanie u..
Grzywną w wysokości 1000 zł.
'liey obok swej posesji oraz za z zamianą, w razie nieściągalno Polki, oswobodzonej ;przez cze.
skich powstańców.
antysanitarny stan domu.
ści,na 3 dni aresztu, ukarany ;z:o
Za opilstwo i urządzanie burd stał Florian Wilczyński, właści-o Obronę stolicy i walkę z naUkarany; został grzywną w wyso Ciel samochodu ciężarowego, !>tó jeźdźcą podejmuje lud - kolej akości 1000 zł.
mieszkaniec wsi f Y nie przestrzegął obowiązują· rze, robotnicy, tragarze. I stąd'
się bierze to, żEr Czesi nazwali
Wolertica ob. Stanisław Klimas. cych przepisów drogowych.
Piekarz Leon Młynarczyk z Ra praskie powstanie rewolucją. ReZa nieprzestrzeganie obowiązu
lud Pragi
jących przepisów przeciwpożaro domska ukarany został grzywną wolucją dlatego, bo
wych, a mianowicie za przetrzy· w wysokości 500 zł za 'nieprze- chwytając za broń przeciw Niemmywanie siana obok komina u- strzeganie obowiązujących prze- com podejmował
jednocześnie
karano grzywną w wysokości pisów sanitarnych.
.
'walkę z przeszłością.
500 zł. mieszkańca gminy Koniec
Na. liście uka~anych znajd~je
Walory artystyczne fi~mu to
pol ob. Jana Borkowskiego.
się rowmez
W1l1centy· Błędmk j
h .
Strzałko'
w
gmI'
_
staranne
opracowanle tec mczne,
·
Za brak pokrywy u studni uka mesz
i
k anIec WSI
,
. . k
f-l
rany został grz~ną w wysoko- na GidIe, który ukarany został fotografIa :- Ja zawsze ": 1d?skonała l dości 500 zł. Henryk Pokorski, za- grzywną w wysokości 300 zł. za mach czeskICh neprzestrzeganie przepisów dro- bra gra zespołu , kIerowanego rę \
mieszkały w gminie Koniecpol.
'fJła";roir.ipJ nleruchomości orzv Itowvch.
; ka wytrawnego reżysera.
ej

w:

O gro' d e k d ·

owy -

PO-j

Coraz więcej świetlic gromadzkich
i coraz bujniejsze ich zycie
Wraz z rozwojem gospodarki
narodowej, a co za tym idzie, ze
wzrostem stopy życiowej ludności miast i wsi, wzrasta równiet
zapotrzebowanie
społeczeństwa
na godziwe rozrywki kulturalne.
Rozrywki te znajdują mieszkańcy wsi w Domach Ludowych · i
świetlicach, które w ostatnim CZ:i
sie dzięki wzmożonej trosce i po
mocy ze strony państwa, rosną
jak przysłowiowe grzyby po
deszczu.
Ostatnio w powiecie radom-

Z

"Milcząca

barykada"

I

karze....·

-

===========:%
SPORTU
ZE

Dziś rozp.oczęcie

s~zonu piłkarskiego
W dniu dzisiejszym po dłu
giej przerwie zimowej radom:;zczańska drużyna

J!iłki

noż

nej "Stal" rozegra pierwsze w
bieżącym sezonie spotkanie, z
drużyną piotrkowskich kolejarzy "Ruch". Początek zawodów
pvnktualnie o godz. 14.30. Radornszczani.e spodziewajij, się,
ze piłkarze "Stali" ze spotkania
tego wyjdą zwycięsko. Czy przy
puszczenia te okażą się słuszne
zobaczymy dziś po południu.

--

...............................................................................................
"PAN TADEUSZ" WKAŻDYM POlSKIM DOMU
Nakładem

Spółdzielni

KSIĄŻKA

Wydawniczej

I WIEDZA

Ukaże się w marcu 1950 roku wspaniale
arcydzieło

wydane

literatury polskiej

ADAMA MICKIEWICZA

Prim IA\DJEIJSZ
w opracowaniu graficzDlJm

TADEUSZA GRONOWS'K'IEGO'

•

~--

Sqd Starościński

powiatu,
znajduje się przodownik wetel'ynaryjny, którego
. d zadaniemd
jest sprawowame ozoru na
st anem z d rowo t nym zw l'erz ą t
domowych'. \'\7 najb}j.ższym cza
sie projektuje się wysłanie zdoI
niej szych przodowników weterynaryjnych na 6 - miesięczny
kurs, który odbędzie się w roku
bieżącym w Łodzi, a po ukoń
czeniu którego absolwent otrzy
mG! tytuł sanitariusza weterynaryJnego.

przodowników
weterynaryjnych z terenu powiatu radomszczańskiego. Zadania jakie sto
d
d
'k'
ją prze przo OWl1l aml weterynaryjnymi w najbliższym 0kresie omówił lekarz weterynarii ob. Malingiewicz, który mię
dzy innymi zaznaczył, że wobee
nvm okresie wiosennym szczeg61ną należy zwrócić u~agę na
stan zdrowia zwierząt gospodar
skich.
Wkrótce w powiecie radomszczańskim przeprowadzone zo
staną szczepienia świń przeciw
różycy. Szczepienia te przepro.
wadzą przodowl]icy weterynaryjnj . pod kierownictwem teka!Za. W i:zasie szczepień wszystkie chlewynluszą być oczyszczo
b' l
P - k'
.
ne l wy te one. rOJe tUJe Sl.ę
również przeprowadzenie szcze_
pień kur przeciw cholerze.
W dalszej pęści obrad lekarz
ob. Malingiewicz zapoznał ze"branych przodowników wet ery
naryjnych ze sposobami używa
nia narzędzi ' weterynaryjnych.
Na zakończenie odprawy wszys
ey zebrani przodownicy otrzymali apteczki weterynaryjne na

406 stron druku w formacie 24X33 cm - 12 dziesięcio.
barwDych plansz w formacie 43X33 cm· 290 rysunków
barwnych w tekście
.
P.pier bezdrzewny - Drllk offsetowy - Oprawa c:eło
płócienna, lvielobarwna obwoluta

.
'"

.

AbJ umożliwić jaknajszerszym . kręgom czytelników
nabycie tego wyjątkowego wydawnictwa
Spółdzielnia Wydawnicza "Książka i Wiedza" ogłasza

PRZEDPloATJ;.
która

ll"wać będzie

Cena eg2emplarza wraz III

do 31 marca 1950 r.

przesyłką, pocztową

wynosl .w przed.

płacie zł 990.- płatnych Jednorazowo lub w trzecb rataeh
wpłacanych w termInach dowolnycb do dnJa 31 marca 1950 r.
Cena zł 990.- za egzemplarz Jest cen" tylko dla 8ubsltrYbl1n-

t6w, którzy wplacą pelną naleźno§{: do dnia 1Il.3.1950 r. Cena
dzlela w sprzedaży blldzle znacznie wybza. WYSYłka zapła
conycb w przedpłacie egltemplarzy rozpocznie się 1 kwietnia
1950 r. w kolejnOŚCi zgloszel'l. Nakład ukate się w pięciu partlacll, z kt6rycb pierwsze dwie przeznaczQne będą wyłącznie
dla odbiorców w przedpłacie. Do czasu dostarczenIa w5zystklcb zam6w1onycb w przedpłacie egzemplarzy książka nie
będzie

w

sprzedały.

ZgłoszenJa
na przedpłatC) należy klerowaC _do Sp. Wyd,
..Kslątka I Wiedza" Warszawa. uJ. Smolna U. Konto czekowe
w P. K. O. Nr .-13628

•
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~ I, biorą czynny udział w akcJI wal o Po oJ
.

Co pisałci prosa łódzka 19 marca 1930 r.

Prezes

O

Na '

rumuńskiepo
e

Biura Współpracy z ZaO'ranicą
Horn
e
nowych drogach rozwoju sportu w Rumunłi

Duńczycy I'7JUca,ją bowiem masło na
konferencji prasowej w GKKF, ba.wiący obecnie w Pols'c e v.. ~a 2: I ków z krajami demokracji ludowej.
War- rynki ś-w.ia.towe po cenach ni'Ż.szych
z reprezentacją. zapaśniczą RmD\Ulii prezes Biura. Współpracy z '1'oteż tegoroczny kalendarz sporto ,;y
':::a",7";e - uc;.eklo dwóch więźniów o 30 proC€'l1it. Konkuren/::ja w tych
Zagranicą. Horn omówił nowe drogi sportu w R\UUunii.
zawiera. więcej imprez międzynarodo
",. tajemniczy sposób. Zmobilizowa- warunkacl1 jest :l.urpełnie niemożW czerwcu ubiegłego rokU Rumuńska. Pa~tia. Robotnicza. powzięła
wyeh, niż w roku ubiegłym. M. in. w
n;l policja "Po
wielogodzinnym po- 11wa,
uchwałę w sprawie wychowania fizycznego i sportu. Mia.ła ona. przeło_
ciągu najhliższych dwu miesięcy prze
mowe zna.tZenie dla. sportu r\UUullskiego. Przeprowadzona 'IV uchwale
';':if!u powróciła z. niczvm. Wip,źnio-POLOWANIE NA UL. ANDRZEJA
widziane są. trzy występy 8portowców
w:e .. którzy byli zatrudnieni w koana.liza rykaza.ła., że sport w Rumunii nie nadą,ża :r rozwojem. gosporumuńskich w
Po18ce. W kwietniu
tłowni - unjpldi po' prostu ))nez ko·
"Olbrzymi tłum - z dwoma pO'li
darczym kr~ju. PostanoWiiouo wi~c przeprowadzić reorganizację sportu,
piłkarze rozegrają.
mecz międ7.ypań_
mln.
cjantami na czele - urzadzil wczo
opierając się na wzorach radzieckich.
stwowy z reprezenbc,cją. Polski, kola·
•...
,;(::'ATENA"
.
ra) regu,l~r!)e polowanie .~a psa ,znaczny jest udział sportowców, . rzc, którzy przygotow~ją się już. I)d
. ABSÓR&UJł: "ŁODZIAN
,'''-llJ~a, k,Ol-Y
pokąsa~ ~llka oso~,
Rozporz('ta w ubiegłym roku roor~a
którzy )iicznie wchodzą W skład początku .tego tygodm&. na specJaL
ZdZiczałego psa udało Się wreSZCJe niza~ja nit> zostnra jeszcze ukońrzona.
tworzą.cych się komitetów.
nym obOZIe, wezmą. udZIał ~ wyśe-lgu
• !'Jsma. d,onos~ą o nowej manii' .!!za scnwytać "na lasso":
GJÓwtl.ym jej zadaniem jest- stworzenie
.
. Warszawa. - Praga, w maJu zaś boH'.ią.cej ,y Lodzl - .iest to t,zW. ,.Cil-I "
. ' odpowiednich 'warunl,ów do uIDasowie
Sport rumuński stara się o nawią.za k~erzy startować będą. 'IV jubile·u&Zo_
1ena"" czyli łaI1CUSzek listowy. \vyK~ADN.~ Z. Gł.ODU
Tlia sportn . W ,tym celu wychowanie
~yłany pnez naiwnych lu'cizi 'do
W . cukierni Piotra Borczyka' w fiz~-czne ohj~te zostało planem gospo nie coraz bardziej bliskich stosun_ wyro turnieju PZB.
i'wych bliskj~h r z!1ajom:ych. Od CZ:l. Piotrkowie przy ul. Słowac};:iego ja- ual'czym Rllmtlllii, w kt6rym przez na.
sów "joja" - nie bylo ':cZ'eg0ś po- kiś nieznall~' osobnik wybił szybę M,ono na cE.'le rozwoju sportu znaczne
dobnego w naszym mieście. W lwiaz
Ii
skradł kilka ciastek, konstlUmjąc
•
•
fundusze. _W poważnej ruif'l'ze przeznu
'
k-u. z "Cateną" poczta robi \~statnio
je na nllej~eu.
1
ezone ~ą olle nn. hudowę nowych o'
\\'lęń:SZe obroty. Jest to jed'2n- chy.
ba dod"tni objaw"w naszych kryZ y -\
NAGŁY POWROT ZIMY
hicktó\~spo]'towy('h i 'Produk~ję sprzę
$o\l:ych czasach (.,Republika").
~o słonecznej i ciepłej pogodzie. tu sportowego.
z Ludowymi. Zespołami Sportowymi
S
. ktora -trwal.a przez kilka miesięcy
Naczelnym zadan,iem jest wprowa_
PADEK EKSPORTU MASLA
spadł w Łodzi wielki śnieg. Tempe- dZf'nie odzn'aki sprawności fizycznej.
województwa łódzkiego
Eks~.lt masła poJ.skie~o ;:agrani:- r..at.ma opadła do kilku stopni poni~ tU<,;..'>1tal zupe-.!:rlloe . zahamowany. r.eJ zera.
wzorowanej
nI.\.
odznace
radzieckicj
Łódzki
OZKSS postanowił na- mocy przy zakładaniu boisk, w dostar
___
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..~ U~l'O. Do zrealizowania' tego zadarua
I i~tJ~ipją. dogodne. waru~ki .. 1n.odz~eż ,'u Wią,zać ścisłą współpracę z Ludo_ czeniu odpowi-ednich podręczników.,
..J.-ruun ka wykaZUJe -bO'\Vlem WIelkIe za- wyroi Zospołami Sportowymj wojew. tematyce sportowej, na wsp6łzawodnie
interesowllnie sportem, o Czym. mogą łÓdzkiego w dyscyplinach, sporto_ t'l'o"ie sportowym, prze\': zorganizowanie
świadc7Yć' -prżepTowadzone z duży-m
wych, poruczonych pieczy Zwią.zku, a największej - ilości LZS w większych
powodzeniem inlpl:ezy masowc. VI' u_
mianowicie:
w koszykówce, siatkówce śkupiskach wiejski·ch., przez organizo
lJiegł"lll 1'01'11 uczestniczyło w nich 0kO}I) • ].5 n,iln. o·sób.
i
szczypiorniaku.
wanie gminnych i powiatowych im_
NIEDZIELA ]9 lHAI{CA lSjO
l~SSTWOWY TEATR
Udział
we
współpracy,
k0n.l
'\\'
dalI
prez
'IV piłce ręcznej,
organizowanie
8.00
Dziennik
poranny.
9.00
KonWraz
z
zainteresowaniem
!!-nor,
im. STEf'AN A J ARACZA
cert organowy.9.3B Muzyka z płyt.
telll 'wzrasta. jego upowszech~ie. srym rozwoju b('dzic mi'ala
cb.~_ pokazowych spotkań z udziałem czo_
(ul. Jaracza 27)
nie, podnOSi si~ również wyraźnIe ra,kter
D;liś o godz. 19.15 sztuka L. Krucz- 10.20 "Wie~ śpiewa i taiJczy". 11.1:2
współzawodnictwa,.
hiora lowych zespołów wojev;ództwa i ewen
"Od naszych kore->lpondentów",
poziom sp<lrtu. Dowodzi tego po_
ko\\'sl~e~o pt. "Odwety" w dl'ugiej (Ł)
wszystkie
kluby,
które
w
dap.ym
rokl; tualnie Polski, na pracy ideologicznej,
11.~7 (Ł) Recital śpiewarzy.
11.57
prawienie 425 rekordów krajowet-sji.
b\,dą
1lzłonkawi przy nawiązaniu śdsłego kontaktu "
wych oraz ustalenie jednego re .. kalendarzowym
W poniedziałek 20 bm. ..... tellu Sygnal c.zasu i hejnał z Wi~ży .Mariackiej. 12.04 Dziennik południowy.
in~pektorami
kultnralno_08wintvWJ_
kordu świa.towego. Rekord Par:\- LOZKRS.
niecz~'llny.
12.15 Koncert. 13.00 "U nas"y::h twór
schiveseu w chodz.ie na, 16 km.
'.
mi, pracując~'rui po tej linii w GminPA:srSTWOWY TEATR NOWY
ców". 1:1,15 A\lJycja l'eg;onalnll-.
Współpraca klul,óvr :r.OZ~SS. z Lu_
jestilarazem pierwszym rekordem
(Daszyńskiego' :H. tt't. 181-~,O
JI~·(·h, Powiato~7ch
Wojewódzkicb.
14.00 Wiersze J. Kochanowskiego.
światowym R1Uuunii.
dowymi
Zespołami Sporto'Wymi woje- 'l.'caLrnieczynny mi do odwołania. ] :'20 Koncert Polskiej Kapeli Ludo.
ZSCh.
Wśród młodzieży pr.opagandą od_ wództwa łódzkiego je~t długofalo'l'l'a, a
wej. 14.25 ,.życiorys 'Wacława świąt
P.\.:srS1"fOWY
Po pierwszym etapie pracy, ze.ko&1_
kowskieg-o". 15.00 Kwadrans piosen. znaki sprawności JlizyCZ'tl!'j zajmuje d wa. razy do roku będą. dla: spr:nvd ~e
TEATR POWSZECHNY
ki. 15.15 Koncert dla świetlic dziec;ę sj~ Związe~ ~1łodzieży Rumuńskiej. nia postępów pracy klubów i. LZS Ol'. czonym zawodami rywalizujących zes
(III. Obrońc!lw Stalingradu 21
c~'ch.
16.. 00 Dziennik popohldniO'\vy.
tel. 150-36) .
Warto tu podkre-lr!if..• że z jnicjatyw~ ganiv,owaue imprezy l udziałem przpd połów na tydzień przed Smętem KulCodr.:ennie o godz. 19..15 "Niemcy" 16.20 "Nasze chól'Y śpiewają". 111.50
.tawicieli gmin i powiatów, ·pny czym tury }'izyeznej w mieście wojew6dT..
Leona Kruczkowskiego z Karolem "Dzieje k!!ią:i:ki". 18.00 Konstanty Za ~prowl\dzeui'a odznaki wystąpiła ru_
piCl'wszym
etap<,m w l'()ku bieźą.cy-:o "im Lodzi (siedziba. LOZKSS), podAdwentowiczem w roli prof. Sonnen s10no ,." słuchowisko.
19.00 Fr. muńska 'młodz.icż pr3cując!t i stllden·
bl'ucha.
Schubert - Oktet. 19.30 "Węgry ei. Na. :I;(lbrania.ch, organizo'l"anych w bedzie impr~za w tygodniu, popu,,· czas kt6rych zwycięskie z~poły olI.
W p()niedzialek teatr nieczynny.
[)l'zem,lwiają do Polski". 20.00 Dzien
znaczone zostaną dyplomami, LOZKS~
całym kraju przez Związek :Młodzicży dzająeym Świ~to Kultury ~izycznej.
nik wieczol'llY. 20.40 (Ł) "Pan i buPA:'<STWOWY
W
spółpraca.
z
LZS
bęozie
polegatl
przystąpi do przekształeema tak porza".
21.00 Wieczorna Serenada. Rumuński.ej, ty~jąc.e chłopców i dziew
T·EATR żYDOWSKI
np
pomocy
dla.
LZS
w
sprzęcie
i
nbio
myślanej współ'pro.cy te w~i", w rodzaj
cząt
domagało
!ię
wprowadzellia
tej
21.30 Polskie pieśni masowe. 21.50
(ul. Jaracza 2 - tel. 217-49)
rZll, w kadrze instruktorskiej, w .po. I wsp6łzawodnictwa. długofalowego.
19 marca teatr nieczynny z powo- (Ł) Zapraszamy do tańca. 22.05 (Ł) odznaki . •
du wyjazdu na Gómy śląsk.
Wiadomości sportowe lokalne. 22.15
zostaj.e wprowsdwna. "I'
(Ł) Wiadomości sportowe. 22.30 Mu- . Odznalt!t
TEATR KO:\l1~nTI MUZYCZNEJ
lykij. tan~zna. 2R.OO Ostatnie wiado"LUT~tA"
mości.
24.00 Zakoliczenie audycji
(ul. Piotrkowska 243)
Dzi~, o godz. 19.15' "Królowa przed i Hymu.
w tym sezonie mnno

UCIECZKA Z PAWIAKA

Z Pa'.\-iaka -

wi~zienia

\v

',. . .' .'

, . I

I

I

I.
i

I'

nowlQZUje kontakt

I

l)

znakę 200 tJls. -osób ..W):ilaje 8ię je~_
Po dwóch dniach bokserskich miTEATR LALEK
PA:,<STWOWY TEATR LALEK
nik, że cyfra. ta zostanie znaczultli strzostw Łodzi, trudno j~t z g~ry
. "PINOKIO"
.
"ARLEKIN"
przekroczona..
przewidywr,ć, ale wydaje sit nam,
(Łódź, ul. Nawrot 27, tel. 135-74)
(ł.ódź, Piotrkowska 152, tel. 258·99)
.
.
że
nie spotkamy się z żadnyNiedziela, dnia 19 marca br. o goNiedzielii, dnia '19 marca br., godz.
Młodzlez rum~ka b~~e czyn mi niespodziankami, a . jeżeli to
12 - widowisko otwarte pt. ,.Histo- dzinie 15 i 17.15 widow\s;ko pt. "Złony 11:dzia1 w a.kCJI o pok~J. W po chyba tylko w wadze muszej, w . firia eała o nieb-iesldch migdała(·h".
I ta rybka".
wsta,Jący~h w całym k7aJu komi- nale której walka. o .tytuł mistrzowtetach ooroI1ców pokOJU bardzo ski rozegra się młędiy Stlis'ialdem a
AnielakieU1. Nie jest wykluczone, że
rutyIl;lo będzie musiała ustąpić mło
dości i żywiołowości.
rAŃSTWOWY

I

ADRIA -

młodzieży

(Stalina 1)
ziarno" godz. 14,
16, 18, 20, poranek godz. 11
BAŁTYK (Narutowicza 20) "Miasto
westchnień"godi. 13.80, 16, 18.30,
21'
BAJKA (Franciszkańska 31) "Pustelnia PU"l'JJlellSka" I seria godz.
H, 16, 18, 20
GDYNIA (DaszYliskiego 2) - "Program aktualności krajowych i z.a'granicznych Nt' 12" - godz. 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19-, 20,21
HEL - 'dla młodzieży (Legionów 2)
,.Statek pułapk=?-" godz. 14, 16, 18,
20, poranek godz'. 10, ·12
MUZA (PałAianic';n; 178) "Rajnis"
godz. 16,18, 2.0, poranek godz. -11
POLmnA (PJotrkowskll' 67). "Piędi
ziemi" godz. 13.30, 16, 18.30, 21,
poranek godz. 11
rRZEDWTOśN-IE (żeromskiego 76)
"Ziemia woła" godz. 15, 17.30, 20,
por~l1E!k g0dz.l 1.1
ROBOTNIK (Kilińdkiego 187) "Zoja" godz. 14, 16, 18, 20
RO)IA (Rzgo'wska 84) "Czarci żleb"
_ godz .. '1-5.30, 18, 20.30, poranek godla

"C~arodziejskie

dzina 11
REKORD (Rzgowska 2) "Cz!1l'odziej
sadów" dla młodzieży l:odZiina 14;
"Płomień Nowego Orleanu" godz.
16, 18, 20
STYLOWY (Kiliilskiego 123) "Lek. komyślna :;~ostra" godz. 12.30, 15,
17.30, 20
śWIT (Bahlcki Rynek 2) "Miłość na
lekal'stwo" godz. 14, 16, 18, 20
TĘCZA (Piotrkowska 108) ,,0 6 wieczorem po wO~lie" gO'dz. 14.30,
16.30, 18.30, 20.30
'
TATRY (Sien~iewicza 40) "Dubrowski" god.z. 16, 18, 20, po'ranek godzina 11
_
WISŁA (Daszyńskiego 1)
"Miasto
westchnień", i'(}dz .. 13, 15.30, 18,
20.30, poranek godz, 10.30
WŁóKNIARZ (Próchnika. 16) "Awan
tura na wsi" !rodz. 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, poranek gad?:. 11
WOLN0ść (Napiórkowstdego 16)"Tol'peoowiec Nieugięty" godz. 14,
16, 18, 20, poranek godz. 11
ZACHĘTA (Zgiersh 26) "Burza nad
Azją" godz. 16, 18, 20, poranek godzina 11

I

I

II~KSZE

WYGRANE

Gdybyśmy chcieli wydać opinię o
pierwszych dwu dniach mistrzost.w
to trzeba by powiedzieć, 'że pomimo
59
pewnych uty<!kiwań na niski poziom
t~hniczny zawodników (co jest z;re
%
eigłi
klasy
S1;tą prawdą) sytuaeja w boksie łó
dz1cim nie przedstawia się wcale tak
GlólV1la wygrana dnia 1.000.000 zł ile. Zdecydowana większość zawodni
padła na Nr 42478 'Ił' Lodzi.
ków to przecież jeszcze młodzi chłop
Wygrana ,~o.ooo zł padła fta Nr cy. Wnnzą na ring młodość, ambi271011.
cję i wolę zwycięst'wa. Tempo walk
nie słabnie aż do Gstatniego gongu
Wygran.. po 100.000 zł padły na - wszystko dobry materiał na przy
hOrN;r; 10459 15693 18514 23459 5~276
szłoŚć. Trzeba im tylko stworzyć od80450 86192 101727.
powiednie warunki do treningu, dać
Wygrane po 40.000 zł padły na wystarcza.jąc/} ilość nauczyęieli, a
NrNr: 17750 53405 63996 64003 o przyszłość nuzego boksu możemy
78192 92839 102706.
być sp<>kojni.
WygraJUl po 16.000 zł padł,. Ba
W chwili obecnej dajG się zauWIINrN.r: 35~ 2304 6513 13383 14195
17715 21432 21975 23110 24685 28572 żyć jeszcze zbyt duża różnica w po
30909 83687 37302 44392 47226 47338 ziomie i przygotowaniu zllwodników
49016 50362 64700 66247 68141 68417 1: prowincji, w porównaniu z łódzki
79093 81648 87991 89400 91956 94258 mi. Ale to bynajmniej nie dowód, że
94,849 95735 97115 99807 101130 w Piotrkowie, czy Tomaszowie boks
ma mniej zwolenników i cieszy się
lM595 108197.
mniejszym powodzeniem . aniżeli w
Łodzi. To po prostu jeszcze jeden do
D-I-U170 wód, że na,s ze władze okręgowe zbyt

LOTERII
ilien
nia Hi

I

c~erających.

W

rękach powstańców pozostały główne

ni€'ń: Arsenał, pałac i fort Se1imgura.

Trudno było roz.poznać

Jenny w tym tłumie.

Rozczochrana,

z L,apadniętymi oczami, w porwa.nej sukience, była podobna do
j~braczki. Od dawna już nikt jej nie pilnował. W tyUl ogromnym, ociekającym krwią mieście, które biło. się O swoją niepodleg]ość, nikt nie zwracał uwagi na malą Angl·elkę.
.
.
. Który to już dzień słyszała Jenny głuche, równomlern1e powtal'2'ające, się huki, ciężkie wybuchy pocisków i bliSKie pękanie granatów?
Uparcie strzelacjąc i walcząc na bagnety, ulice Szewców, Tkaczy,
Ogrodów dom za domem były powoli zajmowane przez posuwająCE!-/,;l.ę naprzód połączone wojska brytyjskie.
. Sipije rozdzie1 i1i się na osobne oddziały i bili się, k~żdy na
swoim odcinku, broniąc zażarcie każdego domu, każdej ulicy. Trzel'J'la kolumnami posuwali się Anglicy, utrzymując cały cza~ łącz
n6sćmięc1zy sohą,

. Sipaje wolno c~fali się do środka miasta, każdą 'piędź żiemi zra-

szając gorąeą krwi~. Nad wieczorem siedemnastego września, siódme-

SO clnia sztU,rD,1U, tylko trzecia

czeŚĆ

miasta

była

zajeta \}rzez na-

pOltępuiq ~rzygotowanla .

do

wyścigu

punkty umoc

'

Pomocnik Mac Ferneya, młody muzułmanin, biegły w medycynie, iginął od odłamka pocisku. Szkot pracował sam, nie śpiąc
już czwartą dobę.
Brakowało łóżek, rannych kładziono. na gołej
podłodze; cała mozaikowa podłoga była zalana krwią, a tu wciąż
przynoszono nowych. Lżej ranni przychodzili prosto z pola bitwy, przewiązywano im rany i znów wracali do walki.
Strzelanma nie milkła nawet w nocy. Wściekła , kanonada
grzmiała na wszystkich u1icach środkowej części mi,asta i dzielnic
vi'schodnich. Chłopcy przybiegali z ulicy i przynosili wiadomości:
Arsenał trzyma się; u1ica Ogro;:lów poddała się; bój wre już w
.Wielkim -Meczecie.
ÓsmegQ dnia szturmu pułkownik Harris kazał ustawić swoje
działa na rogu u1icy Rusznikarzy. Stąd jak na dłoni była "widoczna fasada pałacu i przylegający do niej :z lewej strony, strojny
w kolumny biały dom rezydencji.
- Cel - lewe .skrzydło pałacu - ognia! - wydał rozkaz puł
kownik.
Pociski armatnie runęły na dziedziniec, taras i dach białego
gmachu.
.
Kobiety i dzieci skupiły się przy murze w tylnej części podwó"
rza. Darinat, znajoma Jenny Hinduska rozesłała w cieniu maty
i zaprosiła ją, aby obok niej siadła. Przyniosła wody i t>odzieliia
s-ię z Jenny sWYtn rannym posiłkiem.

"W _ P Ił

Pradze odbyła się konferencja
sprawozdawcza Czechosłowackiego Komitetu W~k?nawczego mię·
dzynarodowego wySClgU kolarskiego.
"Trybuny Ludu" .i "R~dego Prava".
W czechosłowackIch miastach etap!)wych: Ceskym Tesinie, Gottwaldowie, Brnie, Pardubicach i Pradze powołano do życia komitety etapowe,
które natychmiast przystąpiły do pra
cy. W na jbJiższych dniach 'I Pragi
wyjedzie specjalna komisja, która
skontroluje działalność komitetów
etapowych i dokona opisu trasy, biegnącej przez terytorium Czechos.ło
wacji.

W

Czecho~łowacki Korni tet Wykonaw
czy przygotowuje uroczyste zakończe
nie wyścigu, które odbędzie się w
dniu 9 maja na Wielkim. StadionIe
Sokolskim w Pradze. W uroczystoścf
o bogatym programie sportowym wezmą udział członkowie rządu czechosłowackiego Otll,Z wybitni przodownicy pracy i racjonalizatorzy pr7.emysłu
czechosłowackiego.

Chociaż
do rozpoa:ęcla wyścigu
jest jeszcze 6 tygodni, w stolicy <:Ze
chosłowacji obserwujemy duże zainteresowanie wyścigiem. Kina pra'skie
wyświetlajl\
obecnie filmy krótkometrażowe z poprzednich wyścigów.
Prasa codzienna i sportowa zall1i.eszcza wiele informacji o przygotowaniach do wyścigu, jak również wiC'le
wypowiedzi na temat dwóch poprze d
nich wyścigów.

Rumuni o swym pobycie
w Polsce
BUKARESZT. - Ru~uńsb reprezentacia :zapaśnicza, która' walczyła
w Polsce przybyła do Bukaresztu.
Po przyjeździe wiceprzewodniczący
Rumuńskiego Komitetu' Kultury' Fizycznej 1 Sportu Lichiardopoi, który
towarzyszył zapaśnikom w czasie ich
pobytu w Polsce, udzielił wywiaol!
prasie I umuńskiej. PodkreŚlił on serdeczne przyjęcie, jakiegil doznali w
Polsce zawodnicy Rumunii i fakt, że
mecz Polska - Rumunia przyczynił
si~
do zacieśnienia przyjacielsk.ich
stosunków łączących oba k~aje.
Jednocze§nie zwrócił ~'W'llg~, te wy
miana doświadczeń jest' ważnym
czynnikiem, przy podnoez-en.iu poziomu technicznego :r:awodn1ków " obu
krajów.

Oruni dzion' mistrzostw bo··kse, rs"l·ch
1\

;~n:o~~~
~~e::;:. ~~:~u;:::~~d~l~::
że
zdoby~·od-

mieścia",

IwCSR

lod~ł·
'L
L

mało \'l'Ysiłku wkładają

w
rozwój
sportu właśnie na prowincji. Mamy
jednak wszelkie powody ku temu, aby twierdzić, że już w najbliższym
czasie sytuacja ta zmieni si\1 na lep
sze, "najd, si, fundusze, ' sprzęt i
trenerzy.

nowskiego (Zw.)
nad
Gajewskim.
(Sieradz) była tak wielka, 1;e sędzia
ringowy już w Jl\e1"Wszej rundzie
przerwał walkę. Wygrał Wojnowski
przez t. k. o.
W. ciężka: - Gampe (Ogn.y wypunktował J aśniewicza (Karsznice).
Powróćmy
tera,.
do" os-tatnich W ringu prowadzi walki b. dobrze
walk. Rozegranych zostało ich dwa ob. Lisowski (Warszawa),
naście z czego cztery' za.kończone
przez t. k. o:
G'l. O.
A oto wyni:l d: w, musza' Nowak
(Zw.) przegrał na punkty ze Stasia
OrraD t.6dzlrtero Eowteall 1 Wolew6dzktero Eollliteta Pol$ldeJ ZJeIdem (Zw.), a Potoclll (Zw.) musiał
d/locaoDeJ PartU BOb~caJ
uznać wyższość Anielaka (Baw.)
BedalrlI! ••
W. kogucia - Mat~ki (Wł) był
KOLEGIUM Rl!lDAEC-rm.:.
przez trzy rundy prawie równorzęd
r.lefo1l~t
dllym przeciwnikiem dla Czarneckie
Redaktor Dłlezeln,.
11.. 14
go. Zwyciężył na. punkty Czarnecki
Zastępca red. naczelNlCO
111-23
Sekretarz odpowiedzialny 21J-05
LZw.).
Dział partylny
2U-le
W. piórkowa - Irgang (Baw.)
Dzial korespondentów rolitdprzegrał przez t. k. o. w trzeciej run
a1ezych l ehroPłldeh oraz
redaktorów guetek 'elen,;
dzie z Kubiakiem (Ogn.), a Olczyk
ft.1ch
' au-u
(Wł.) wypunktował Kowalewskiego
Dział mutae1l
22J-29
(Baw.):
Dział mle,sld I SportOW7
2M-:!
W. lekka - Jędrzejczak zwyeięiył
weW!l.. • l 11
Dział ekonom1em,.
211-11
przez t. k. o. Wlazłę (Widze1\'), Ka
Dział rOlny
a5ł-1I1
czmarek (Ogn.) po dwu pierwszych
ftwa. •
wyrówna.nych rundach uległ na punReda.ke!. nOClSj
172-11
ty Marcinkowskiemu (Wł.)
Eol,ortaL
Ł6dt, Piotrkowski 70,
t.l. 221-22
W. półśrednia- Maoiejezyk (Con.)
Admlnistrae,a
260-ł2
wygrał z Płóeiennikiem z powodu dy
Dział ogłoszeń: l.ód!, Piotrkowskwalifikacji zawodnika
Bawełny.
ska 104a, tel. l11-BO l llł-15
W drugiej parze Nagajski (Wł.) wy
Wydawca RSW .. Prasa" ,
punktował Zaclurę (Widzew).
Adr. Red.: Ł61H, Piotrkowski 16,
nI-cle piętro.
W. średnia - Olejnik (Wł.) wyDrnk. Zakl. Grat. RSW "Prau"
grał przez t. k. o. w trzeciej rundzie
Ł6dt, al. :twtrkl 17, tel. 20& ••• .
z bardzo słabym Skalskim (Zw.).
·W. półciężka. ' Przewaga Woj-

Tego dnia nie palono w domu ognia i nawet rannym nie prZY·
gotowano gorącej strawy. Darinat nasypała na dłoń Jennygarść
~U5zonych ziarn kukurydzy.
•
Ziarna były jasnożółte i twarde jak żelazne korale. Jenny
udało się rozgryźć zaledwie kilka ziarnek. Hinduska pokazała jej
jak należy moczyć ziarna w wodzi , ogrzanej na SłOllCU, a potem
rozgnieść j€' Vf małym drewnianym moździerzu. DaJa jej swoj.
'łriaderko i wskazała miejsce, gdzie można brać czystą wodę.
W południe pociski zaczęły dolatywać i do zachodniego kąta
podwórza.
- Wszechmogący Al1achu ratuj nas!... zawodziły kobiety i chwyciwszy dzieci, biegały z rogu do rogu nie wiedząc, gdzie się ukryć.
Pocisk trafił w kamienny mur dziedzi J1 ca, tuż obok Jenny; mur
zachwiał się i runął rozsypując się w drobne kamienie.
"Ratujcie"!... "Ratujcie"!... Darinat nieprzytomna z przęra
źenia wybiegła na środek podwórza z dzieckiem na ręku.
W wodotrysk uderzyła bomba rozbijając marmurowe śdany
baSenu; woda rozlała się po dziedzińcu .
Nowy pocisk - huk i krzyki... Darinat zl'obiJa krok naprzód,
Gziecko na jej rękach krzyknęło i zamilkło. Krew wystąpiła na
śniade czoł-o dziewczynki odłamek rozpłatał jej skroń.
- Ai-ai, Bóg z nami! - krzyknęły kobiety.
W odpowied~i, gdzieś zupełnie blisko wystrzeliła armata
zitrzeszczały ręczne karabiny.
,.... Miłosierdzia, wieIoki Allachu, miłosierdzia!

