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,.Czwórka Bawelni,a na". Kcc:ety z przewijalni ttUCZO'Hej, kl(Jrc
zobowiązały pię podwyżs/y(' 6",·<1
proc111I\c.~~ o l procent. dOlt'.I,'·:n,l
1;.- słowa. A w:ę<;: Stefania W~jdech()wska POd\vy7.szyla 'A'" t ).
nanie Ile 112 rio 114 proc. !iJ'il'fa
Krysiak ze 109 do 111 C l'fl (;. ,~'f.! ria PietraS1:cz:vk - ze 108 'h1 i: 3
proc. Tkaczl,a pr~lcu.iąca I...; II
krosnach: WercniI,a Nowak. ~()bowi?7.ala s't; p::ll1ie~ć "wą P""dukc;e ze 101 do 102. lecz p ·u,,kroczyla to zobowiązan,E'. Vv.~T:<0nując 107.3 proc. nOrnl.v. '?::Jtia
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?,ooowlq~ań
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pl7.ekrocz"niu

długofHlowych

.

wa i podniosła swą zwykłą 1101'mę o 2 procent. Czyścl"ri';l AI.ua Aleksllndl'owicz prze krucz vLl
swe lQbowiązanic.' pneC"fl')O ;ą~
ze lG:) do 187 proc0ut :lOnny .
Prządki z \'·'rJ:ecienn ic ;r"d1l1Cllu\nnn Adamel, wvl;on~'\\'~;8
1l:3 procent. 8 obecnie - 11 f: :}
proc. normy, Kazimiera TrzehiilsIm prze"zla ze 113 na 114.5 Ol'jcpnt.
Przadkl z m"szyn obraczK{1wvch' Helena r;:rusz('wska .00'1 w'azanie swe przekrocl"ID ; (.;:i<uinęta zamiast 103 - 105 procent n:1l'my, Maria Luczalt la·
miast z.apowiedzianych lOt p" .'{'
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WA.RSZ.AWA (PAP). - Jak WiadCl.! Przez zaroiJek miesiQczny rozumIe
mo. podwyższone zostały ostatnie'· za· ~ię zMówno wynagrodzenie z~sadn:.
sUki rodzinne dla nair.iże i uposażo· cze, jak I Tnell~ue oraz wypta_t.v do?nt

z ludobójczymi zakusami imperialistów

S~wl'atowego

ny.ch grup pracownik,ó:,. \\T

OdP~Wi~ ~~\\~ilC~l~C~~~;~ei~l~o~~~~:~~ez~v ~~I~\;:~=

Korni' etu Obron' co'w PokoJ"u w Sztokholmi"e !~~,llaz~~~z;~e. ~I~?z~~~;ze~~ t;~oł~~~. ~~~I:~~C ~;=~l~~~kO~l~'~:at~yb~Sl~'f c~;~~
nych precyzuJc' podstawy obl1czilllla
wg. nowych stal'lele.
Zasiłl,i, ' podwyższone o 250 zł ~cl
każde dziecko, otrzymują pracowJllI ey' których zarobek w danym mi eSi~CU nie przekraczał 13,71l0 7ł ~ pra
cowuicy, któl"Zy zaro!:;;li wi~ceJ, otrzy
mują zasiłek wg. dotvci:J.cza",owe~lo
I wymiaru.
zasiłków

SZTOKHOLM (PAP) Piątkowe po~iedzenie Stałego Komitetu
ObrOl1ców Pokoju w Sztokholmie
rozpoczęło
przemówienie rektora.
Uniwersytetu Praskiego Jana MaIql.rowskiego. Mówca zapev,mił, że
hasła i cele Stałego Komitetu Obroń
ców Pokoju znajdują w
narodzie
(: zechosłowackim calkowite zrozumie
uie i poparcie. Apel KOlJlitetu spotkał się z jednomyślną aprobatą par
lamen tu czechosłowackiego.
Delegat Bułgarii Ludmił Stojanow

tym polu dobre wyniki. Walka o po
kój wbhodzi dziś w nową fazę. Gdy
\V najbliższych tygodniach
zacznie
przybywać do portów włoskich brot'!
zmerykańska, klasie robotniczej, a
zwłaszcza robotnikom
portowym i
kolejarzom przypadnie doniosła 1'0la. Mówca podkreślił ogromną wagę organizowania zawczasu ruchu ~o
lidarności z tymi bojownikami zarówno w skali narodowej, jak i mil!
dzynarodowej.
Prawdą jest - kontynuował Nenn8 piętnował periidię podżegaczy '110 ni - że walka o pokój rozwija się w
jennych, którzy grożąc użyciem środ każdym kraju inaczej, musi jednak
ków masowej zagłady, twierdzą, iż być prowadzona wspólnie. Winniś
użycia jej pragną
dla zbawienia my szukać sposobów wzmocnienia
ludzkoś.ci.
naszego ruchu wraz z naszymi przy
Delegat francuski gen. Petit
jaciółmi w Stanach Zjednoczonych,
po- W. Brytanii i kl'ajach skandynawparł wniosek prof. Joliot-Curie, ' by skich.
każdy rząd. który ośmieli się użyć
Delegat Tunisu, Mohammed Djebl'oni atomowej, b)'ł uznany za rZąd rad,' podkreślił znaczenie wysiłków
zbrodniczy.
ruc~u w Dbronie pokoju dla dzieła
Delegat AJgieru Bouchama 'Zobrazo wyzwolenia ujarzmionych narodów
penetrację amerykańską w Pół kolonialnych i zape1;\rnił, że zwolennocnej Afryce w celach wrogich po nicy pokoju w Tunisie pójdą w śl"!
kojowi. .
dy francuskich robotników, powI\anadyjczyk Elldicott
nastawał strzym.ujących się od wyładowywana to, by rozyvijać energicznie ruch nia broni amerykańskiej.
". obronie pokoju pośród klas śred
Jako osiaini przemówił
delegat
nich i w śl'mlowiskach cllrześcijań bułgarski Nad.ia,kow, potępiając:.1skich.
czonych, którzy oddają swoje usłuPo pl'zemó'wieniach delegata dul1.- gi handlarzom śmierci.
skiego Heiberga, głos zabrał przyRównolegle z obradami Komitetu
wódca soc.ialistów włoskich PIETRO) odbywa ją <;ię wiece robotnicze. Na,
NENNJ, którY równie': poparł gOl'ą przedmieściu Sztokholmu Sotna, wo
co. wniosek .Toliot - (' 'rie o uznam e beC pr?-cpelniollc.i do ostatniego mj~.i
za zbrodniczy rządu, J.tóry pierw;.:?:)' \sca sali przemawiała WANDA WAużyje broni atomowej. Mówca pod Sll.,EWSKA.
kreślił koniecZl\OŚĆ rozpowszechnie"Wiem dobrze, co oznacza wojna
nia ruchu pokojowego pośród mas - oświadczyła mówczyni. W r. 19:~!l
('hłopskich. We Wioszech stWiel'l na oczach moich płonęła Warszaw3..
dzil Pietro Nelmi - notuje się na w r. 1941 płonął Kijów, w r. 1!l4:!

'vat

byłam w Moskwie gdy padały na nią'
niemicckie bomby. W r. 1944 znalazłam się na terenie obozu zagtady
w Majdanku. Stąpałam po ziemi,
przykrywającej
tysiące
ludzkich
zwłok. WŚ"i'ód nich znajdowały su;
też zwłoki moich krewnych i przyjaciół".

"Pragnę was zapewnić o jednej
którą przed wami usil li >
ją zata.ić. Związek Radziecki pra

r.zeczy,

gnie pokoju, bo jest to kraj, któ
ry najbardziej ucierpiał wskutek
wojny. Faszysttlwscy napastnicy
spalili setlti radziecldch miast, ty
siące wsi zamienili w kupy gruzów i popiołu. N~rórl rad.ziecki do
brze wie co oznacza. wojna, nawet srdy jest on~ zwycięska. Naród radzięcki dobrze
rozumie,
ile łez i I(rwi l,rzynosi narodom
wojna".

Obrońca

~

krotnej zrr>ianie miejsca pobytu, zatrzymał się w Bytom:u. gdz:e pelm.!
funkcje katechety w Państw. Szkole Budownict .. Utn:ym~wał jednak nadaJ Iw' kt z NSZ-owcami.
prowadząc an ypaństwową if.zialaln{)Ść. otrzymany od "Mewy" pistolei, po odpowicunlmzaltonserwowa
niu, ukrYł na plebanii parafij ~w.
Józefa w Zabrzu.
Dalszy ciąg przewodu sąd,)\vego
zamieścimy
w najbliższym lIumeI rze .. Głosu"

w S:r~d:i:icę proł.
WARSZAWA (PAP). W dniu 19 bl

;i~~;~~;~~~n~~~~~~~~:n~a~~j~

dowy obóz postepu i deml1kracji
z wielkim Zwią.zkiem Radzieckim
na czele.
Zyczymy Wam, Drogi Profeso'rze. długich lat 'ldrowia i owocnej pracy dla dobra klasy robotniczej, {lIa d,o bra Waszej o,jczyzuy. całei ludzkOŚCi i wielkiej
l>'}lrawy pokoju".
Depeszę w imieniu Centralnej Ra
dy Związków Zawodowych podpis<lł
jej przewodniczący tow. Ale'{s,.der
Zawadzki.
Na rece prof. Fryderyka, JoliotCurie niHlesz!y z Polski depesze i
pisma. gratulacyjne od ministra. 0światy dr.
StaniSława Skrzeszewskieg~. od fizyków J)olsl{ieh i nU Pol
Iskiego Iiomitetu Obrońców P(!koju.

I

Skupywanie, gromadzenie lub ukrywanie nad miernych ilości · towaru
orzeczenie

uczony

światowej sławy, 'la- I uląkł się grM.b i pi'ób zastl'SSiulia .

Sądu Najw-yższego

profesor

urodził się FTydc'
dziś światowej

50 laty
ryk Joliot-Curie,
PRZED
lIczony, którego

sławy

Sądu

kU

I

Cac

CZ C

d •
przewo olczy

Reakcja francuska prześladuje go,
aresztuje jego nr.jbliższych \Y;;p(,!'
praco:\"\"ników. Kie jest ona jednak w
~·l:.cnie
naruszyć
i podwa7,yć sław t;!
i populal'ność profesora Joliot-Curie
; jego autorytet naukowy.
"Jedyną rzeczą. która w walcc o
utrwalenie pokoju' posiada istot.ne
znllczenie, jest woja luciów, wola mas
praclljących wszystkich narodów" ~).'wiedział prof. Joliot-Curie, zabi,!rająr glos n3 konferencji prasow~j
zon:: <llizowanej w !)!"i:eddziell ś\yia
V'wego Kongresu Obrońców Pokoju.
"żądamy ogłosz('nia zakazu hro
ni atomowej - padaja dziś 8i1n(>
słowa
Fryderyka .)oliot - Curie
z trybuny IV Sztokholmie. gcl-r.ie
obl'lduje Btnl~' Komi1 t· ~wiato~n~g() ~Oll~.rf!'ij J)brońdpv . ~'o:,o.
JU. ZIj.(lamy IlstanoWlenm tiCIslej
kontroli międzynarodO\H'j,
z;1I1ewniającej prze3trzeganie t.>
go zakazu ... ale nie 1l1t;lkniemy ~ję
(CŻ żadnych gr,lib, ani naciskó 'L
Pragnie my, aby wszyst.Ide narod ...
Ś"'illl a mogły korzyst<\ć ze wzra::ta~cyc:h z dui:) na dziei! możliWG<:cl p~kojo\Yeg() wykorzystan:a
.. ił !>rzyroely. 1\1y. hojownicy o l)"kój J'i'trafimy dowieść, źe nasz:!

prare i badafizyki, a
~zczeatomowej
zyskały
mu powszechnie uznallY autorytet.
Fryderyk Joliot rozpoczął karierę
nauKową jako asyatent profe~ora
Pierre Curie, m~ża wielkiej :\lal'ie
Curie-Skłodowskiej.
Po ich śmierci
wraz ze eWą żoną, Ireną Cnrie·Sklo·
dows!;':). kontynuuje badani:l. navkC)'"'' i ,,~kr(,tce świat za1ie7.H "'0. IV poClrt najwick~l\ych autOl'ytetów nanj, l\;,~:,jl, czego w~'ra,zeńl jest !lli~~:7,;.r
in\1~·rr.i przyznanie mu nagrody NO,
BLA . W dzied:dn'le fizyki Frydel'yk
,Joliot-Curie należy do uczonych nic
z<:sklepiająt:Yl.h się w 5w.oic.h lab0,t:r:toriach - zWlązanych z ZYC1Clll. Nt"!w<\Itpliwa jest dla niego .ścisła lącz,
nc~ć 1l3u:":i z ż~·ciel11. Kie należy :1:>
tych uczonych, któr~ 111 nauka prze~łania człowieka, którzy nie dbają
o to, jakim celom służy owoc ich
prac~' i badali.
.'
Pro:iE ~r. l' Fryderyk
J ohot-Curle,
siły zdotają llllleszkodliwić ",~zel·
twórca pierwszego we Francji STO·
C zbrodnicze nkusy
i zni:>"i
SU ATOMOWEGO, antor wielu pr.i':
z ]I',-,":erzchni ziemi szkodnikó"· ...
naukowych, Rwiatowej sławy autory'
E~lowa profesora Joliot-Curie
są
tet IV spl'Rwacll energii atomowej - słowami \yielkJf>g'o patrioty i intel'napodczas oktlP~cji FUlIcji dnie i n~ce cjonul15ty, który aż do 'lwycięstwa
spę.dzał w laboratorium, produlwJąc wspólnej sprawy walczyć bIlcIzie o po'
materiały "y\:.uchowe dla walczących ,tęp i pokój.
patriot<iw frar.cuskich. \V tym saNaród polski, pobka klasa Tobv~
mym okresie jest pl'zewochlll:7.ącym l1icza zna dobrze Frydet'yka JOJiJLF{'ol1tu
Narodowego,
organizacji
skn
.,
.. ' , ' . .
.
, "\... t- CUl'le. Francuza, więzaml. l'o:d'
zmnYp~a.lące) }, kl~~UNCeJ w~!ką .. \~:z. \_ "li związanego 7.. Polską. Cel11my ~o
KiCh le\,\ lcO~ :'ich 01 gamzaCJI flanCl : kochamy za to, że wraz ze s\\'oH
i
~ żoną, Ire;lą Joliot Curie walczy nieskiego ru~h~l o~oru.
,.Ucz:,~Ol- movllł I?ro~. Jol.O~-I,..U złol1lnie o wSlJólne nam cele, że .ia~,o
rie w Jednym
z w;vwlaclow nI('
.udzlelo.. I'ell-'I pr~viac;el
narodu polskic'.'o,
I.' .
mog'l .\ .,
u,. .,
"
nyc l1 po IS"lej prasie.
.'
K"
~ l·tórYIl1 siR nic)'ednokrotnic osobi·
,
l
l WIiIl'1lU od 7..VtIU AlU' " ' .
<
.
prac:ow~c w o( e .
. ' . '.. : ,. , ~cie 2et!mn.ł, niastu]ąc funkc.ię pne;;zą by~ Oby\\'llte~aml. bl?H1 Cyml CZ Yj 1 wodniczacc·~'o ·Towarzystwa Przy jat.ry udz:al w ZYSIU pl\bhcwym, .,~'a ~ ni Pol~l;oFralleu~kiej. pn1cuje nad
cZąCyt~l: . na rown} z J:o~otn;,Kup'll1 zbliieniem óbu narodów, dla clobra
o pokOl l beZ1JleCZensi WO !iWla ta .. o . , ., j ' .
dziś dziell J!'r~'del'yk .Toliot CUlle w "b,1 nal~' 0\\ .
.
.
.,
eZ'mach realizuje le slowa.
" dnI? 50 r?czmey. nrodzl~. proLPo wvzwoleniu Francji po\Yiel'7.o- sora Jollot-Cul'lt' na.rod P?lsl,1 prze:
110 mu stanowisko wysokiego kOll1i~a- syla n.lU gorące :r.y~zę01a da_ls~":J
I'za do ~praw energii atomowc,!. Pla: owocnej pracy w ShlZbJe ludzkoscl.
~tujac j0, profe;<or Joliot ClIne ':111! ' ... A • • " , . " . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • • • • ..• • • • • • •
na chwilę nie oJcnvaJ ~; ę OlI i:YC1~,
ani na chwilę nie zrezygnował z 11':)\(,i, cz~'nnej, codzienue.i walki o to, ~o I
dzie.Jz~nie
~róll1cfr: energii

nia w

"i

I

stopniu jego potrzeby. godzi w in
·Ks. Uebman w okresie okupatji
WARSZAWA (PAP). - Sąd Na.i~ §ci. zaspo~ojenie potrzeb pracujących.
teresy współao;.'watelL post-:pnje
brał eZ3'nny udział w tzw ... trli.le'c Wyższ.v w dniu 14 marca 1950 r. na.
Stąd
wypływa
dla
każdf'go
0społecznie
szkodliwie i nieue'LCi3ntykolllunisi.yc.znej".
propagował po~iedzel1iu całej Izby Karne; Sąjll
bywatt'la. Qbowiqzek zaOllatry.wa
wie.
stanie z bronią u nogi i wy{'~r.kiw.l- l\:ajwyżRzego w od))owiedzi na pynia sil( w towary w takie.i mieOrzeczen'e
Najwy;i;szego ma
nie na wykrwawienie się ZSRR o- ('anie prawne zgto;;zone przez minlrze, jalta odpowiada jt'go pOtl~l(,y
V".
raz organizował terfory!;ty('.Zl1C wy- 51ra sprawiedliwości - po WY51llbom i potr'lehom .jego f'Jdziny. ooniosłe maczE'nie
dla zwalczania n',)\v;;!l<llliaJsz.yrh 05iąg'nj~ć n"uki ":
stą.l}ieJlia przeCiwko
demoJHalycz- chaniu wniosku proJ<ur<l'.oru Sadu
Ten zatem. kto skupuje, gToma- wszelk~ch przejawów dzjał~dńoścj :'\ll17.bę ludZKości, li nie ua jei 7,g"ubę.
nym organizacjom podziemnym.
Na.iwyższego - orzekL iż samo Rk-J
dzi lub llkrywa towar w 1I0ścia('h ' :;pekulacY.inej. godzącej w interesy
l ryrlcr~rk .JoJiot-ruric, członek Ko·
Po . w.yzwolcni u kS., U~hman Pyw3nie, gromadzenie lub ul.rywap.rzE"krarz.ają(·~·ch w zna.czn;vm I szerokich rzE'~Z ludności pracującej. n:unistyczncj
Partii Francji, niE'
stał SIr, Jednym z przyw.orl~ow ter nie towaru w ilościach pr:t-ekraczarory~tycz~O - dywersY.f,I1:J i ~a- pących w·7,nacl;nym stol)nlu norma;bun~ow~J b.3/Uly "Me\\~' , ~tQra t ne potrzeby, jest CZYlluościa nieuczł·
·
bron, .'~Ie l.lz~W~lla w.o".rł',s~e o- dwą, a co za l~'m sIanowi przeslt;f;110
llrOCZ)' S
kU!t)a~J~. ~klelo~,,~la prz.e(,.I-:~ o ~o sIwo z art. 14 us!. l usti;l\\'." '1: dnia
ws \\Ją<:eJ władzJ hldo,"c.J: ".a Jl e ') 6 1947 r o zwale ani drożvzny
banii li I(s. ~cbmana w Slellla~\.le II j' n~dmicrn,'ch z\'sk~\v u w obro~::e
I
I"
otlbyw.ely Się narady sztabu NSZ handlowvm' (O". U. R. P. N' 43
;>
-owsklego.
I. '1
•
2:
,
[ , po
.
.
GE"l"E',"·
IP.'P) _ Z_ P aryza
. ci 0- ny ~ tł'
. t OSc'ą
• . IV Z'
W czasie .1·edneJ· 'Z takich narad, '.1 ~181.
. .
' "'" __ ~,.,.,
a li SIę rzeCZ)'WIS
WiąZ'
tody akcji i or!!:anhac:; :-~ÓI') ('h
na wieść o powstaniu na terenie Sie'
W uzasadmell1u Sąd Na.~'.v~,.Z3'l.Y I
!)raklo ich bohater ..;l;im poprzedniawv koła PPR lis. Uchman zwri,- m:ędrzy innymi podkre';lił. i7 o ile nosz:.:
ku Hadzieckim. Lud francuski po.l
nilwIn w roku 1871.
disie d.o zebranYCh oświade.zając, że celem handlu w pai1stwie karital!W sali 1IIut,'alite v; ?aryżu odby- wodzą swcj Pru·tii Komunistyczncj
członkowie PPR winni być bl''lwzglę stycznym jest tylko l,bycie towarów la się z okazji 79 :·vc7.l1icy KOUluny lh;ży również do urzeczywistnienia
Pn;ysz!ość nal~ży do n<l~".
dnie wYmordowani. Na nara.dz:ie lej - jak najszybsze i na warunkach
'j
.
d la spr'lc d aw- ParyskieJ'
urocz •.'sta a kademia pod tego samego· ideału.
podjęto ,. uc Ilwa Ię owymort ·)wamu naj Wl"zystl1lejszych
,
Dluższe przemówienie, poświęcone
"
c7.łonk~
Ws.półtwórcami
n- ców, bez wZ2"lędu
na to. czy towa- "rzewodnictwem tow. Cachina.
PrzellrO\\'adziwszy. poró',\'n~nie
Uli''I' I'
" K omun~' p
l ' . .I porow·
.
~'" PPR.
~"
..
:15 t 01'11
an'SKle,l
chwały byll I~s. Uchman, BIYj;ek, ks. ry te dost.ana się do szerokich rzesz
7"
•
.
•
dzy k
.
..
,
Woś j ,,]\Olewa".
k'onsumentów _ o tyle rzecz przed
\\ srod meoplsansgo entuzJazlTI:J 18'",1 . 'lT:aWY~lI . re!)re,sJa,nn IV ro"u uaniu zdrady burżuazji francu~kicj
Wkrótce też zamordowani zostali stawia się inaczej IV" państwie socja pubJiczno{;<:i, która szezelnie wypeł'
J rcpre..'>Jaml, do ktorych obec- IV roku 1871 i w roku 1940 oraz zcll"a'
członkowie PPR: Mateusz 'Nil~, Jó- listycZ~Y':l. W~i!ędnie. k~ocząc3:'m I lilia ogromną salę, akademię otw')· D,i e gO;u.ią. się. k~pitaliści francu:;cy, uy, którą klasa ta popełnia dziś, zazef Droździk, Jan Nobac'l., Aleksan- ku sOCJaJJzmowl, W paqstwlc sO~Ja-1 rzył tow. Cach'n, wyg1aszaj~c krót- tow. Cachlll oinv13dczył:
pTzedając Francję kapitalistom ame'
der Wikier, Stanisław Biblek, Jan hstycznym celem. do ktorego dązy l ' I .
,
•
•
I
"
Kow,d i inni.
parat handlowy jest rozdz.i,aJ lowa- kle przemowlellle.
"SynowIe komu)lardow są moc- l'ykal1skim - WY!T1oo;il deul1ło''';,ny
O dz.iałalności ks. Uchmana naido rów miedzv szerokie rzes7.P mdnoMówca podkreślił, że idt'a Komun.i j zdecydowani. Posiadają me- BiJloux.
W"".

prz'i!kr<lczały 13.tOO zł.

Fryderyko Joliot-Curie

służony bojownik o pokój i i,lostęI), wiellii przyjaciel Polski Fryderyk Joliot - Curie obchodził 50 -lecie swych uro<lzin.

~tanowi .prze~t~p~two

poprzC!dmch.
.
Osoby, które przepracowałv niepełny mi~siąc,. ~arabjając w t) ITI 0kre~:'Ie mnie.!, lllZ 13. ,00 ~l, maj<! t,l1;0 wówczas pJawo do podwyższone
!J? zasiłku ro~zilloeQo,ieżeli ich prz~
cI~tne zarob~1 w clągn ,osla~nlch ..)
tDl€:<;lqCy perne.90 zatruGnlen~a nie

pokOju - przyjaciel Puls'ki

Sq dem Wojskowym w PrzemyśIu I

RZESZÓW (PAP). Przed R~j()nO-1 bitnieJ śv,."i<l.dclY rozkaz komendanta
wym Sądem Wojskowym w U'leszu- okręgu NSZ, który dnia 12 marca
wie na sesji wyjazdowej w Pr:r.emy 1945 .1'. mianował ks. Uchmana once
ślu rozpoczęła się rozpraWa lU"Leciw rem politycznym na teren swego 0ku ksieżom: Henrykowi UCH~IANO lnęgu.
WI - proboszczowi par. Sienjawa,
O.kal'żony ks, Woś. wikariusz pa
pow. Jarosław, ks. MicbaloVl-1 WO- rafli Sieniawa, w czerwcu Ul46 r.,
STOWI - wikariuszowi par. Sienia- zorganizował manifestacY.inypowa, a ostatnio katecllecie Państw. gl:zeb ;ednego z członków ban:ly, w
Szkoły PrzemYSłowej w Bytomiu. czasie którego nawoływał do bratooraz Franciszkowi BOZKOWI - in- bójczej walki. W obawie przed odSllekt()rowi powiatowemn f/światy pQwiedzi.alnoiicią za swą NSZ-owrolnie2ej w Bytomiu. oSkariollym os ką uziałalność. ks. Wo~, po paroprzyna]e?mość i ws})ółprace z ~SZ.
Ks. Henryk Uchrnan byl człon
kiem NSZ od lutego 1945 f. do konca maja 1945 l". i pomagał czynnie
bandzie "Mewy". Ws.pó]nii.{iem ks.
Uchmana b?ł wikarIusz parafii Si,,niawskiej, ks. M:chał Woś, tpeci 0skar;óony Franciszek Bożek brał
czynny udzial IV dywer"yjno-[erroDoniosłe
r:v,tycznej działalności bandy "Me-

I

Z okazji 50 roczniCy urodzi!! pruPrzemówienie Vhmdy Wssilew- fesora F'r~'deryka Joliot-Curie Cer,~kiej
do robotników ~zwedzkich LI'alna Rada ZwiazkóIV zaw:>dowch
przerj'1.'?ane było wielokrotnie burz- przesłala do dostojnego jl:lb;!:l1a deliwymi okla,~k-,;'ll1
peszę, następl..ljącej treści.
.• W 50 rOC1.!llicę Waszych uroNa jeduym z ;:'!1Ji'dl'J 3Zwedzkicli
dzin Centralna Rada Zwią'lków
robotnic przenlawia).J : c\':l!ież dele
Zawodowych w Pc!sc.e w imiculu
gat!,a poiska,
przodownica. pracy
zrzeszonych robotników i pracoLUCYNA WYRZYKOWSKA. Przf'wników zasyła Wam. Drogi Prokazała ona kobietom szwedzkim SeJ;
fesorze, na,iserdeczniejsze życze
deczne pozdrowienia od kobiet polnia.
skich i zobrazowała ich warunki 7.y
lmię Wasze jest drogie i bliskie
cia i pracy. Podkreśliła ona wielkie
sercom ludzi prac!, naszego kraju.
zdobycze socjalne, poli1yczne i mate
którzy widzą. w Was niestrudzorill.!ne kobiet w Polsce. Fakt, że w
nego 'Szermierza, sprawy ,Pokoju,
Fol"ce płace kobit[ są równe placom
wif'lkiego naukowca, zwiąunego
mężczyzn,
wywar] na I:'zwedzkicl1
ściśle 7. klasą robotniczą. szczeresłucha.czkach duże wrażenie, bowiem
go l)r.tyjaciela Polski Ludowej i
IV Szwecji płace robotnic są o ok.
rzecznika przyjaźni między na30 proc. niższe od plac męi:cly,zn.
szymi narodami.
Przemówienie Lucyny WrrzykowZgoduie li: dewizą wa;;7'ą: ,.0
skiej było żywo oklaskiwane.
pokÓj nie będziemy prosić, lee z
go sami narzucimy", polska kla-

i
Woś -wro"owie
Polski
LudoweJ=
Ks.ks. Uchman
fi
· t
,... t W
.
orgaolzaorzy
napalIOW I• za b 0Js
odpow. iadojq za swe zbrodnie przed

Przemówienie słynnego lllsarza ra
.
.
,
d7Jleeklego ILJI ERENBURGA, wygłoszone na sesji Stałego Komitetu
Światowego Kongresu Obrońców Po
koju w Sztokholmie zamieszczamy
na str. Z-ej.

slącach
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Podpisanie

porozumienia handlowego

po!sko-br-y tvisk jego
na r. 1950
WARSZAWA (PAP). 17 marca 1950 r. podp;sano w LO:1d "nie w ramach obowiązującego p'ę
clolf'tn:ego ukladu handlowego polsko - brytvj5kiego z 14. 1. 19iiJ r. pJ
rozumlpn le. usta lajacc kon t yngenly
towarowe na rok 1950.
Uzgodnione li;;ty towarowe pr7.ewidu ią \vzro,t wzajemnych obrotów
towarowych.
Polska będzie dostarczać .do Wielk:ei Brytanii: bekony. jaja, dró,),
różne artykuł.v
rolniczo - Spożyv'
cze. meble, porcelanę, szkło, tekstylia i inne. a otrzyma, poza dobramj
inwestycyjnymi i surowcami, jek
wełna. kauczuk. metale. których do
stawy będą kontynuo\\'anp w m:... ';; l
postanowiel'l zawartych w u:tladz:e
pięcioletnim samochody, maszyny. urz:)dzeTIia i instrumenty techniczne oraz ~nne wyroby angiel~k ,':)2(1 orzemysłu.
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milionowych rzesz

SZTOKHOLM: (PAP) ...... W e.zasie
obrad Stałego komitetu SMatowe..
go Kongreśu Zwolennil\6w PokOju
w Sztokholmie wygłosił przem6w!.1!nie lLIA EaENBt1R(l.
Szwedzi już od dawna wal'ą kilof.
szpadel i cyrkiel od smbll Karola
XII - oŚwiadcz,ył Erenburg.
Miasto, w którym dzlŚ obradujemy zO!jtało przez człowieka zdObyte
VI walce z przyrodą. z twardymi, nie
ustępliwymi skałami._ jest to wielkie zwycięstwo.
Takich ' właśnie
bezkrwawych
zwycięstw możemy życzyć
wszystkim narodom. Rzecz zrozumiała, ze
w Szwecji nie ma zwolenników woj
ny. Obawiam się jednak, że niekt6rzy Szwedzi. mimo, że bezsprzecznie cenią pokój, nie mogą być jeszcze zaliczańi do zwolenników pokoju. Wszyscy dobrze rozumiemy. że
nie wystarcza llragną6 pOkoju - na
leźy umięć bronić pokoju. MieszkaQ
cy Oslo l Kopenhagi kochali pokój,
. nie mniej nit mieszkańcy Sztokhpl~
mu, przy czym miłość ta była tak
samo pasywna jak miłość pokOjU
niektótych mieszkańe6\v Satokhoł
mu.
Gdybyśmy chclell oceniać historię
jako niedorzeczną loterIę jarmarcz'"
ną, to moglibyśmy powied2ieć,
te
Szwecja dWukrotnie
wyciągnęła
M:częśIiwy los. a Norwegia l Dania
po prZ1padkąwej wygranej tak samo przypadkOWO przegrały. Ńie przy
puszczam jednak, by budowniczowie
l hutnicy szwedzcy, by matki szwed?!
kle mogły się zadowolić takim podej
śbiem do historii, do przyszłości. do
SWych miast i swych dzieci. Przecież po dwóch wygranych może nastąpić przegrana - l o tym myślą te
raz miłujący pokój i pracowici SZWEJ
dz.i.
Cenić pokój - to zbyt maWo. POKOJU TRZEBA BRONIe.
Minął rok od naszego paryskiego
kongresu. Siły zwolenników pokOjU
znacznie wzrosły. Wzrosły one tak
barow, że zmuszają zwolenników
wojny do zdwdjenia kłamstw idzie
slęciokrotnego wtmożenia gwałtu.
Siły

zwolennik6w pokojU nie
jednak jeszcze '\\f takim

wzmogły si~

nopniu. by mogły zmusić żwolennt
kó", wojny do WY,rzeczeilia lit:
awych zbrodniczych zamiar6w.
Wkraczamy w decydująee stadium
naszej Wielkiej bitwy o pokóJ.
Wynik walki o pokój zalety teraz
od na,s.
Nlebezplecze6słwo nawYków beztroski i nłefrasobliWOJ§t!l Jest wieikle. Niebezpieczeństwo tkwi w. ~~:
że ludzie czytajl\ codziennie o bombach ł superboinbhch izac:ittu:tją
prz:tzWyczajtlć $iEł da "tegowWlsku
ludożerców, jak do jakiegoś nteunik
nionego akompaniamentu życiJl. Rodrl:i si~ struSi optymizm. Mieszcwch
myśn: ,,Nie pierwszy już rok piszą o
wojnie, a wojny nie ma. Znaczy to,
te wojny ni~ będzie".
Rodzi się takie petlymlzm, tak samo nieuzasadniony, Jak strulli optymizm, o którym
wStJomnlałlem.
M1esrzcrtuch o usposobieniu ~nurym
myśli: ••Je:ieli tyle mówi aię o wojnie, to znaczy, że wojna jest nieuutbiona rok wcześniej, czy później.
Cóż mogę zrobić ja, mały Durand
czy smith? Lepiej po~ć spokOjnie
rok czy dtva, a poti:!tn -niech będzie,
co ma być".
Sila zwolenników 'Wojny tkwi w
tym. że przez stałe m6wienie o woj
nie otumaniają oni ludzi l mmszają
prostego człowieka, bądź do tego. że
by nie wierzył w niebe:żpieczeństwo,
bądź do tego by uważał je za nieunlknlone. Obowiązkiem nas2lYtn jest
rozwiązanie naiwnej niefrasoblłwoś
ci i pokonanie ponurego fatalizmu.
Powinniśmy pr:r.ekonać prosłYch lu"
dzl ca.łego ~wiata,
od nich l tylko
od nich zależy Clz)' wojna będ'Zie, czY

ze

tez Jej nie

będzle.

Powiem bez ogródek; wojnę pro
wadzą nie dyplomacl ł nawet nie ge
nerałowie, lecz prości ludzie. Gdy~
byśmy zebrali różnych gentleman6w
~głaszających wojownicze przemó
w1ęn-ia lub tworzących wojowruc2:e
dzieła literackle to wątpię cży udało
by się stworzyć chociaż jedną kompanię marszową •
Wiemy drodzy przyjaciele, te nie
stanowimy sekty 1 że nie jesteśmy
klubem myśliCieli. My wła'Śnie jest~ś
my prawdziwymi tlrzedstawićlelarl
narodów S-ciu części świa'ta, narod6w, kt6re nłe chcą prowadziĆ wojny i prowadZić jej nie będą. Musi·
my oświadc2;Yć stanowczo wszem i
wobec: Czy wojna będzie, czy jej
nie będZie - nie jest to loteria, ani
gra hazardowa. Nie zależy to nawet
()d tego ilu umysłowo ch0trch zajmuje odpowiedzialne stanowiska w
tym lub innym kraju.
Czy wojna będzie, czy teł jej nie
będ?Je - zależy od nas, od tych mi
lion6w ludzi, których tutaj reprezen
tujemy.
l{ażdy tyjący na świecie człowiek
ma praWo głosu, zar6wno Murzyn z
:Missisipi, jak 1 parias hinduskt, za
r6wno i/.'obotn:lk rolny Sye:vlil, jak. t
doker e :Matsyl:iI. Nłecll Cldbęłble sIę
Cłosowanie w spraWie pokotu, lem
wedł~ wakaz6w~k 811a.1'labn6w,
• uozc1,wie. Każdy żyjący na .wiecie
ozłowiek ma prawo głosu 1 Wiiemy.
te ka,żdy z tych lud:ti wypowiada sIę
przeciwko r.wolennlkom nowej wOj-

me

Dy.

'UlbarU

__

_

~

takie .PJ.8.Wi) do"

boba.te;rą

8talłniftMJu.

'

nl.edopwtzczalny. Moolmy .apelować do W1!tystkich uC2e;1wyeh ludzi
świata, by zażądali nat'ychm,l.astowecałkowitego, bezwarunkowego
eakam ~brojeń atomowych. '
Ddecko na.wet romtnle. te bfllllba
atomowa Jest bronią. AGRESJL
Może powinniśmy uprzedzić tych,
któr.zy chcą przy pomocy bomb,. ato
mowej ~ZC:'Zyć kultul'~, tycie, przy
t;ulość, te skończą oni ponad włt7.el
ką wątpliwość 'na lawie oikarżD
nych.
Moie pow1nniŚtDY ośWiadcs:J6 «łoi
no, że pa:lstw8. przywódcy 1 wojako
wił którzy ośtrrleliUby się uży~ ~
nI atomowej dla celów agresji, bę
dą uznani za Itbrodndany i zaKoń~
swe życie haniebnie jako ludobójc:y.
Spełniamy ZIlS"-czytny obo~k.
Jesteśmy
pm,edstawlcielanrl narad6w i przysięgamy. że wyorwlemy z
rąk n.owych ludożerc6w śmiercionoś
'n4 broń, że obronimy PGkój, myśl t

Przemówienie UH Erenburgona sesii Swiatowego Komitetu Obrońców Pokoiu w Sztokholmie go.

part~alDd
wszystkich kQj6w
Europy, mętzenm-cy Lidic' 1 Orad6ut, mewhme dżieći. k.t6re zgin1',ty W Londynie 1 Rotterdamt~
oraz w męczeńskiej Waruawde.
Pamiętamy o grobach. Umarll tak
że podnoS'.tą
swój głos 'j>rzecStwko
nowymludółetcotn, prileciwko tym.
.,'Supermanom". tym "nadlud-ziom"
z ich ohydnymi superbombarnt.
Zwolennicy wojny usiłują przedstawić nasz ruch, jednoczący ludzi
naj1'ozrnaitszych krajów 1 ideo logi!.
jako ruch rzekomo broniący Związ
ku Radzieckieg(). Uwaiam la konie
~e oświadczyć wYraenie w .imieniu swoim i w iJmieniu całej delegacj1radzieckiej. że nie zwolennicy
pokc)ju bronią Zwlą,zku aadzieckiego, ale naród rJldz1eokł wras !l kmy
mi na.rodlLmi. wru e naJlt>p~j
przedsta,w1clelami narodu amer"kaiJ
skiego 1 n1tlrodu anlleJskl~ broni

&pr&\\I'Y p·oki)jti.
Chełałbym ru Jeaeze pnypom
llieć Wam, droCky prayjaelele. je
my lud. radZieccy Jesteśnl1' lM!
'Młl il'wotnośd naszyeb idel J

wJa8nJe
wszystkie pomniki przeszłOŚCi w
kaiclY1J..l kraJu I ~ystlde dzieci we
wuysUtieh ezęjcl:Wh świata 5111 nam
drogie.
Zwolennic, wojny wymy.ilili tzw.
"kulturę zachodnią". przeciwstawia
jl\<l ją nam - ~Qlennikom pokojU.
Chciałbym !tę UlpytaĆ k~dego, lrlo
nie ukadł poomcla hunwru, komu
droU1.e są prace wJelkich uCtOnych
Fr-a.ncji - Pasteura, Curie. 'B erthelot l innych, ozy panu AchesonoWl,
c'l.y Fryderykowi Joliot-Curie? Kto
trosczcllY &tę więcej o losy ludu. gelle
rał Fra,neo CfLy Pablo Picass')! Kto
leplejr<xmmie Szek$p:lra - robotnJ
cy radzieccy, czy Właściciele niewol
nlk6w :ze stanu MIssisIpi?
Musimy 1". elIzc:te ośwladCQPł tła

o

tw6rć'Ze,j

Naan

te

nJeu.łeilnie

l~

~wi.nniśmy

dziesięciokrotnie deralnego Biur!' SledczegQ. lecz 1".>Zo
naae wysilkj t zjed- maw.l.aUśmy er; n1nl po pmyjaclelsjru.
noClYć t?;eczywiŚC1e wsxy.tkl.e naro Gd.z.I.d. jest owa otiawiona "żelazna
dYr
kurtyna"? Kto nie wpu9clł do kmju
My. delegacl ralhleeey, w;rpowia- .swego słynnego rnal.a!r7.a PicasIo dla
damy l1ię M. rozszememem naszyci) tego tylko. źe jest on ewolennildem
szeregów. W7c~am,. rękę do way- pokoju? Kraj marksistów czy kraj
sikich zwolennikó-w pckoJu. nieDła pseudo-cllu.eścijan1 Dla zwolenrrinie od tetro. Jakie 0D0i wymaj, ł4ee. k6w wojny kaMy· obrońca pokoju,
DyskutO'wać będziemy gda.ie Ind%l.e,. to c:doW!iek, którego ttv.eba albo wy
Tu jednoczy nas tylkO' jedna myśl. S'ledJ1~ w przeCiągu 24 godzin, albo
- walka o pokÓj.
a:amknąć pod kluaz.em.
ZwoleM.1cy wojny mówią dlętn!e
Roamowy dyplomatów
trwały
o braku toleraneji ludzi ratkli.':e- myt dlUgo. Zabawa obł4kanydl. z
kich, o tym, te odgradzamY się n:e-- bombatn1. p.tv.ecUuty~ !ię '" .po&6b I życie.

j~zc.ze W(I3IlÓC

I

sprawiedliwe normg
w budownictwie

d1ategi) nie QUlienamy ich popie
na&żej

lłOWc.zo,

słuszne,

r~.

a;ni bom.bam1. a.1Ii superbom·
balllt Jesteśmy Pewni (·rlumfu

Dl7, cwolenn~ )tOk• • komo od świata.
od tq-o,' Jakim ideom hOl
Skądte IZDOWU. Pan Ił.ogge był na
duJemy,.JesWm7 pra.wlbtWYJnt o- Kremlu i bronił tam swych Idei. róbrońt'.amł kultury ludzkIej.
mullCYoh $ię zaudniczo od naM.Ych.
Ruch nasz &Zeny się 1 WU'II.!It8, Nie lI'..aprowa<W.liśmy go za to do Fe

w.~ystklch 'I'Ij~kach. rua.t~o

~jenne

budowniet1fo
p.t'z"
miany zarówno w dziedzinie sIiruktury organizacyjnej, j/1!k l metod pra
ey. Zwłaszcza rolt 1949 stał' się tym
rokiem przełomowym, decydującym.
jeteli choWii ' Wprowt'.dzenie nowo-.
czesnych. • ostęp()VI'1eh metod murar·
id zeSipOłoWC'j, n-owoezeanych, post~
powych mebcd prac ciesielskich, "bro
jarskich f innyoh.
Drogę,
na jak, wkroczyło nasze
bfidownictwo cechuje nowy stosunek
do -pracy szerokich rzesz bu~owla
tlycb. 'WYŻsza organizacja i mechani '
Zacja robót. co powodUje wielkie teni
po i r{l:ms.eh robót - stałe podnoszenie wydajności prae-,.

Zygmunt Garnkowskl

praey- 1 dla1ego przeszło wielkie. r4Wolu.cyjne

nie zamierzamy dowodzić J)rzemo
. tą słuszności naszego iwiałope
~Iądu. Dowodzimy 1 b~my clo
wodzUi tej siusmości innymi spo
aobami. DlPWiodą tego nasze mla
sła, któte rosną, z roku na rok,
nasze urodzaje, nMle ksilążkl.
wzrost poezuoia godności ludzkiej, który przesciga rozwój naMYch miast.
Chciałbym jeszcee wyjaśnIć nasz
stosunek de tych ktajów. które hol
dują innej ideologii iJ innym IZilsadom
gospodarczym. Nie chcemy narzucać
n}kotnu rad:t!eckiego spoSQbu życia,
Nie jest on przedmiotem eksportu.
W Zw:lą21ru Radzieckim \W.~1l
się pokojowe współzawodnictwo. do
tyczące bądź wydajności pracy, bądź
jakośCi produkCji. Cóż więc d2.1wne
go. te my, ludzie ratkieecy, -.wyWa
my nieżyczliwych nam Amerykanów do pokojowego wS'l)Ółzawodru,.
ctwa.
Plany zwolenników wojby Iili!!
zmierzają do wywal~nfa z;.vydę
IItwa jakiegoś systemu gospod~
go, chocia:liby supe1"kapltali~tyctnE·
go, nie do wywa1e-zenła !tWy'clętlwa
Jakiejś :Idei, ch~clażby superindywi.
dualistycrznej. - plany zwolennik6w
wOj11y zmiet7~ą c10 znlszerenla. kul
tury, .hnbkłe4.
o.!lY.ry wie,my, telruIfura wymaga po
stępowego, twórczego natchnienia i
odl'lOwienia. My. ludzie rad;;decc,.
praeujemy nad przedłużeniem tego,
co stwomone zostało pnt~ oollzych
przodków i nasz1ch poprzednjków.
Pracujemy nad tym. 00 stworzone
IŻOstało przez wszystkie lla.t'Qdy wt
- - - - - - - - - - -. .- - - - - .

G6rn R• cy Zreall"ZOwall•
latowv etap zobowiązań
AA f t B'br41'll."
W
V.I~ p
QdlJ,..

KATOWI(j1!! (PAP) _ W pierw
821ym etapie -rea.li~a(lji dlugofalowych zobowłązltń produkcyjnych
g6rnlcy polscy uzyskali Wsvania
łY suktes, wYkonUjąc swe zobowiązanil\ w 104,9 proc.
Spośród wlIzystldch g6mJk6w
na.:Jlepszymi osiąlllięcl~mi @hlubl
ślę Inicjator wl!pób:nwodnlctw~
długofalówego. rębae'l! przodó'Wy
kop. "Polska"' - WIKTOR!\lAR
KlEWKA, który swe zobowią.za
nia realizowa.nła normy .., 300
.,roc. przi'lkromył w lutym. OSl~.
gając 400.5 proc. wYJtonanIa normy.

'

BeJaełań

Genetaln., Zw. Zaw•. Budowlanvąh

C.-y wszystkie normy
są słuszne!

sprawiedliwie

uwąl~iałr 'lf'7Sł.łek

i pomysłowośe r@Iltm'lta.
Takie powinny być &pIawiedli.e

Powstaje wobec tego pyta.liie: e~y normy '" buqownictwie.
normy w budownictwie
odpowiadają nowym wa.runkom, no-N
któ Ilł
.wej organizacji pracy? Czy lU\3za
ormy.
re e ...
obeone lHlrmy VI budownictwie. mta.Dormami.
lone w okresie, gdy nie l'stajała jeJak sit &prawa norm przedstawm
S,,;eI;c ~isiejsza, wyższa organi»acja obeo:mie na naszych budowach!
l>racy, dzisiejsze, nowe metody prze!?
Setki prJ.ykładów: wskazuje na to.
- czy wszystkie te normy Sł 4pra.- że nie wszystkie normy są na obecnym e~pi. rozwoju naszegO' budowwied.liwe?
Zagadnieniem tym powinien zajQc! nictwa słuszne i sprawiedliwe. że
&tę Zjazd BudO'wlB1nych, który ob"ra- mamy j~zcze wiele taki(!h norm) któ
Duje oaiąanięda a.azego dowa~ będzie 20 i 21 bm. Nad tym re nie odpowiadają nO'wej organizacji
badownictWa
r.agadnieniem powinien zastanO'Wl~ pracy, nowym metodom t technice
b t 'k budo-I--'1
~racy.
Że istnieją jeszcze normy ta.. k'd
k.~kow.... ~v .taWI·""l·~ alę 'az y ro o Ul
...... , pr...
• kt6re
S........
".......... Iil"UJ
,
".~~"
.... . . . .
to
-.. ł ....... ~-~.
le,
nlewykwalifikov,-an...
.m ro.-..,.w
pa"'-"'~o"ł1lVch.
Z
..
inl·C{O-....
CU)ący
czy
W
Z_
..
O
G,
,
""".1
..
1lo _
ik
".
m W'"
........ ~"
" . .. .... "
du..-In'le.
"",tn 'om, pracującym zespołowO'
czy
.........
_
czoł'hunrfth p.-od""""'';ko·
.... ~~....... ~
4" ........... --'U""
B
"'.lo to ł......
- r '.-Zł! brygadQwo, dajlł moiliwośei kilkarany, stał ai..v obe-l'e
-..owszechnym,
o
c_
~~
nonna
..,
awlł1U
....
........
wa ?
krotnie wilikszych zarO'bków, niż róstosowanym na każdej niemal budobotnikom wykwa1l:tikowanym. practlwie. Ol'gan!zneja l?l11cy systemem
Norma sprawiedliwa pcnrinna Bel.. jącym ze względtt na charakter wy_
trójkoWym, tworzeme brrgad specja. śle odpowiadae istniejącej organiza· konywanych robót _ ind,-widuawe.
U%owa.nych i kompletowany~h itd. - cji i warunkom pracy. powinna Że jest jeszcze sporo nO'rm-fikcji,
obaliły dawne pogl!łC1y na moż]iwośći uwzględniać kwalifikacje roOOtnik6w nonn, które przekraczane "Bił z łat
przyśpiesźenia i ulepszania wykonaw i typ wykonywanych przez 'nich ro- wośei4'0 1.000 i 'Więcej proe., a wi'ie
stwa b\1dowlanego, obaliły dawne nor bót, powinna byĆ nOrmlł mobilizuj,- norm demobilitujących, zacofanych.
my techniczne budoW'Jlietwa.
CIł. normą po,stępową.
przeżytych.
•.
l'
.
;'-tn'--d!:"
'S~a M.om" .t!1je lie .-ielk/ł. reT
'd
_.\. ~.
L_
. DoKona l. t~go. i'ó0i.l le-, ilU .o'Ww- gulliSąc~ lil., ~gli.lii:ZUj~Cą na budt;'
e nonsensy W1 zq, r""'o.....ley l/1ilnl~ ~O~ląC , Sl.ę _ b~ wSP~ll1łych wie s~erokie masy robotntków wok6ł dowlani, widziulY my - zwii}z,kowOS-lągtl1ędl!l0h -rad~le<;kl.egO. ruenu sta- przodowników pracy. Słuszne normy cy. Pokazuj, nam je fakty, doświad'
eh~.nO'wsk!ego - SWla<Wn11 ~vyeh za- . potrzebne Sił i po to, a.by słabs&y~h. czenie - nie tylko w Warszawie, al$
dau i roll w Polsce Ludowej.
llie nadą:l:aJoą-ch robotników podei". na terenie całego kraju.
~.
..
Spójrzmy na kilka takich faktów.
Dzięki tym nowym metodom pracy gać do czofowyćh, a}}y doswiadeżcnie
Przy bUGowie fabryki samochodów
znacznie przyśpie$zyliśmy tV ciągu i metody prwdownik6w pracy sta- na żera,niu w Warszawie przekrocza1949 roku tempo wykonywania robót wały się zdóbyezł .,,,sz)"Suldch robot- nia norm w robotach zbrojal'slkich
budowlanych. Średnia wYdajność prs- ników. aby stworzyć lrtocne pods.tr.- osiągały 2000 proc. Je3t rzec;;!} bez..
ey w m-qrarstwie wzrosłe. w 1949 r. wy ogólneg<i podnieSienia wydajno- sporną., że norma, stosowa,n a na te-o około go procent.
ści całej załogi.
raniu była od począ.tku ustalona nie-,
Osiągnięcia. więc SIł nlewątpliwe.
Shlszne, Stprawiedliwe nonny właśeiwi~, gdyż wprowadzając now~
Wzrosło znaczme tempo prac budow- d03tępne dla szerokich mas budO'wla- metodY prodnk(\ji, wzięto normę ·stalanych, normy są. nie tylko z pO'Wo- nych - muszą odpowiadać soejaU.. rą. Kurczowe trl!lymanie się kie:rowdzell,iem wykonywane, ale często na- stycznej zasadzie: za równ/ł p:.'ac'i! nic twa bu.dowy tej starej, demobiliwet kilkakrotnie przekraczane - - r6wna płaca..
zującej nó:tmy świadćzy/ ~ nie mię
zwłaszcza tam, gdzie stosowana jest
Normy takie nie mO'gą być .podoią- to tu pod uwagę innych, niż na po'
wyższ.a organizacja p:racy: murarka gane do rekordowych wynikGw czo'zostałych budowach, warunków pl'il.'
zespołowa, tynki ze~połow(l, praea łowych przodowników pracy budow- ey - dużo łatwiejszych, powodująbrYl)adówa i ze~połowa w cieślarstwie, nictwa. Muszą one być dos-ta,tecznie cych znaczne zwiększenie w:rdajnobetoniarstwie, ins<ta.lncjach itd. Ta wysokie, aby osiągnięcie ich wyIlla- śd.
wyZs~a organizacja pracy stworzyła gało wydajnej pracy, na którą s-tać
Niesprawiedliwy system
pO'dstawy i umożliwiła wielki sk<tk w przeciętnego :robOtnika, aby mogły
Wydajności, dając w rezultacie m:ę- być wykonywane i przekTaezane
norm
sto rekordowe wyniki zespołów, prze przez więks;I;ość robo tn i-ków. Musz,
PowlJtsje taka. sytuacja, że niewyIITReZające 1.000 i 1.500 proc. nonn;; one być takie, aby nie stwarzały kwalifikl)wani zbrojarze z 1;el'ania,
zasadniczej - normy, ustalonej dla. przypadkowego
uprzywilejO'wania za.rabiają
niesłusznie kilkakrO'tnie
dawnej organizacji praey - indywi. pewnych kategorii rooollników, a tym więeej, nił wykwalifik<lwani zbrojadualnej.
samym pokrzywdzenia drugich. aby 1rze nil. innych budowach - pl'Zy jed·

a- . .

-nas~e obecne

._._n.

rZe wspomnień o Julianie Marchlewskim
w

Klara letkin

:;!~~~

cyjna działaczka ruchu robotniczego. pisała o Julianie
Marchiewskim:
"Zdobył sobie Olt moj_ peln"
szaculiku przyjaźii I zachował
ją w ciągu dłu~ch lał wspólnej
naszej walki nie tylko przez
zgodnoś6 naszego
zasadnł()zelró
i taktycznego stanowiska w sto
sunku do !lilomych naówczas
kwestii 1 zadań. ale dzięki teł
wielkim cechom swego charaktern, jako człowiek l jako bojo
wnlk.
Poglądów s\\Tytlh umiał bronl6
spokojnie, rzeczowo, pewny sle
bie, panując nad lObal. a gd,.
trzeba było potra.fD zac1a6 clo·
brze wymierzony cłol przecłw~
nikowi'M
W stosunkach
kazywał

osobisłych

wy-

nIewYczerpanIl dobroo
serca. Wszysoy, którzt z nin.
blisko łyll, którzy go ZdaU, dośWiadczyli nlł!jednokrMnle jego
delikatności.
I!l'ozumlenla
I
wapółczucia. .
..lulek (Marchlewsid -prąp.
red.) okazał 8i~ zbrojnym w wie
uq, jednym _ na.łzdoWeJni.Tch

•

najwiemieJszych bojowników
lewicy.
Niezmordowanie walczył OD przeciWko rewizji rewo
lucyjnego
marksizmu
puez
Bernstema. Dawida i ich wsplSl
w:.nnawc6W. MobłIitowal robotników przeciwko oportnnlstyoz
neJ praktyce w szeregach so·
cJał -demokra.cji i w zwil\zkaoh
zawodowyc:h, wzywając Ich do
przeciwstawienia się coraz ;,ar
dziej Irozą.c~m1J niebezpieczeń
SWIJ Imperialistycznemu.
••...Jego matk!cistówskie njmowanie spornych kwestii teoretycznych l praktycznych majdawało sitn., oddźwięk
włr6d
s~rołrlch mas
proletariackich.
Właśnie dlatego prace Jego częs
to bywały
pr:tedrukowY\\'ane
przes pisma partyjne I zwtl\zkowe i co więcej, przeohodził)' a
rąk do ~k, wywolull\c liczne
dySkQSJe. Julian posiadał umie
jętnoil6 jasae«o ł łrellciwe,o pl·
ł

sanła.

W okresie burzliwej walki z
w okresie przedwoJennym, Marchtew.kl nal.ł
do n:ęc111 wYchowawc6w nl~
mleckiego I międzynarodowego
proletariatu w duchu rewoluc:rl
JUlIo marksizm...
retorml8ła.nil.

Całą

swą

wa.rtośó. swe bezoddanie reWOlucji liro
letariacldej wykazał on w cięt
kiej godzinie historycznej, gdy
proletariat
został
zdradzony
przez niemiecką socjał-demo
krację. IIHeZ 11 Międlr.ynarodów
kę l wydany na łup imperialnmu... Niki II kółka przYJaciół,
którzy pozostali przy życiU nie
zapomni jakie znosD on niebezpiec%cnstwa, trudności I p!'lIleśladowania podczas
mróweteJ.
gorączkowej pracy tego okresu ...
_Na.leżał on
do najlepszego
typu bojowników rewolucyJnYCh." był ltiestrudzObY, pełen
zapalu, bezinteresowny.....
W'~ględne

Franciszek

Meh'in~

r::ei

1 towarzysz walk Juliana Marchlewskiego, pisał o jego pobycie w więzieniu berllńskim w
roku 1916.
,,znano
l kochano w eaIym więzieniu - jedni cenIU
go jako przYjaciela i czlowieka
o olTomneJ .wledz7, hani, lII'&CIae
góhlle chłopi polllC7 - a było
Ich dnie l to najwięcej biedol,- szU do niegO, jak do awe,o
poeiesąolela i oręc1own~".
.l tak charaldoązował lulla

'o

na

Marchlewskiego w 1920 r
organizowania pierwszych Komitetów Rewolucyjnych iN Polsce) jego towarzysz
walk i członek Tyn\ctksowego
Komitetu Rewolu
cyjnego w Polsce
I.
..To był wódz natchniony...
Słowa jego zapalały seraa... Mó
wił on o cierpieniach i mękach
ludn robotniczego, o wlelklej.
historycznej roll proletariatu, o
ltoWYDl ustroju, o nowych bUdowniCzYch, o walce nte tylko
II orętem w ręku. ale przy warsztił.cłe. O walce trudnej, clęz
(podcżas

Fe", sKon

klej lecz nieprzeparele włocII\
cej ku zwycięstwu ...•
A oto wspomnienie o Julianie
Marchlewskltn robotnika ,"r·

szawskiegot
"Pamiętam ~ego mowę na wie
cu w jednej z fabryk na. Pra·
dze... Marcblewsld szec1l ao tobołnikó1lV. do maS, nie umykał
się w murach k()nsplracyjnego
lókalu, w kt6rym redagowano
.Czerwoń., Sztandar".n
Pra4:Dwal U\\I'8Y Jak sz:eregowfec,
po4clawał alę zawsze woD . W'1ę
kS7.0~ i b:rl
wszę4,złe tam.
.clde .., paa1Ia postawna".

ft~kówym ~ł prą jednak~

Wtkładde pracy.
. Podobnie bywa w innych dziecbinach prac budowlanych. Np. zeSl)6ł
muranki pny budGwio WSK w Miel
en,wtkonywał do 2\257 proc. normYt
podćz8$ gdy WY'kwalifikowany mu.l'arz; ~racmjący przy gzymsach CZ'!J'
małych filarach, Wyrabiał ·1.00-1~0
proc. normy. Niespr.a.wiedliwoać ~
1!()waniaw zespołach tej samej 1lO!'my, jak, stosuje się pny indywidu..
aInej pracy - jest tu jllSkrnwo uwypuklona..
°
Tę niesprawiedliwość i nilłPi'zydat
ność szeregu dotychcZAS()\Vych no~
- nonn ;lu! nięreaJnycb, widilin:v
i na pNY'ldadzie prac tyn.ka~eh
(np. zewpół w Grudziędn. któ17 W'1"
konywał do 3.580 proe. DQnny), prac
betonowprch (zęspół w Krakowie 2.140 proc. normy), pr$4 eie5ielsl.;ch
(zespół w Katowicaeh - 2.020 proe.
normy), prac instalacYjńyeh - ~ae
sp6ł w Warszawie 2.105 proeent
M'r1nY) i innych•
Takie zhyt ntskie, nłesprawiedltwe
- gdy są utray-nływa~e prze; dłttgi
cns, b~z względu na postęp teehniez
ny - normy, pocią.gają za I'lOb, po.nadto niespra.wiedliwy rozrachunek,
podczas, gdy mmarz w 1nuraree se!''Połowej zarobU 2,5·krotnie wł~j,
niż zarobiłby przy pracy indywidualnej, a podręczny - 2tł' m,;y wif"
cej. to pOlilOl!, a 1rięe robotltlk mało
wykwalifi'kowarty- a~ 4. krOtni0
v.tięeej.

Niesłusznym i często krzywdz,cym pewne kategone robotni.k6w, jest
stosowanie przy robotach ziemnych,
prowadzonych sposobem.Z<tnechaniżo
wanym - tych,8amyeh nonn. jailde
stosuje 3ię prz~ roootaeh ziemnychręcznych_
Stosowanie takieh norm
- to premia nie za wydajn.ość pracy. a za sam fakt postawienia robot;..
nika przy maszynie.
Równie nie:Jłusznym jest utrzyniy..
wania jednakowych norm w Bhirach
Projektowych - bez względu na to.
ćzy projekt· jest wła!mY, czy tei typowy - wzorzee.

Ważne

zagadlljenie

Jak wida~ więc - I>Yśtem Ml'm.
stosowany obecnie w budownictwie.
jest w wielu wypadkach nieslu·szny,
. demobilizujQ.CY
niespr$wiedli....'Y.
i krzywdzlłCY. Jak widać - róbotinicy budowlani w swej większości dzięki wyższej,
lepszej organizacji
i nowym ~etodom pracy - wyr061i
ponad doty(lhcza:sowe normy teehnic~
ne, złamali je, obalili bez.poWl'otnie.
"Cóż poezą': m6wił Towarzysz
Stalin na naradzie stachanO'Wców w
1935 roku - jeś<li dawne normy teeh.
niezne przestały odpowiadać rzeezywistości, a nasi robotnicy i robotnice
zdążyli już w prał,tyoe })rzekroezyc
je pięei!>krotnie, dziesiędokromie?
CZyż kiedykolwiek zaprzysięgaliśmy
wierność swojemu
zacofaniu? ._0
cóż więc chodzi?
Czyżby
zabrakło
nam odwagi, aby przełamać konserwatyzm niektórych naszych inżynie.
rówl techników, przełamać dawne
tradycje i normy i dać njście nowym
siłom klasy robotniczej? ._.Jedno jelit
w każdym razie jasne: oboone no.rmy
techniczne nie odpowiadajl} już rzeczywistoścl, pozostały w tyle i Btały sił hamu.łl!em d-la naszeg() przemy$łu, aby Zaś nie hamować naszego
przemysłu, trzeba je zastąpie nowymi, wyższymi normami tec·htlicznymi.
N ówi ludzie, nowe czasy nowe
normy techniczne",
I my mamy nowych ludzi, nowe
C2RSy. blatego nie wolnO' nam przejść
ohojętnie obok zagad.nie,nia norm w
bucłownictwie. Staraj4c się je u&praw
nić, musimy kierować sili tym, by
usprawnione,
Słuszniej'sze
DOrmy
przyczyniły się do podniesienia
ejatrwy i :pomy;;łowości rób()tniczej,
do upowszechnienia wyższyeh, l~
szych fonn organizac.ji pracy, by co jest rzeezą ważnł - ma.terilOllie ,
zachęcały do tego.
Z tym zagaciniemem przyjdziemy
na n Krajowy Zja%d Bud<lwla.nyehatawiaj/łc je pod rozwagę i rzeczowł
krytyk..
("Trybuna Lud1a")

mi-

G l.i O S . R A

Kronika m. Radomska
$t

_ -

WA2NIE.rSZE TELEFONY
10
Straż Pożarna
11
Urząd Be~p. Publiczn.
12
12

••Głos Radomszczański"
P. P_ K...Ruch".

13
35
51
91
2'1
163

Powiat. Komenda M.O.
- Komitet Powiat. PZPR
- Miejsld Komisariat MO.
- Starostwo Powiatowe
- Szpital Powiatowy
- PogotOwie Ratunkowe
PCK.
I,{INA:

Wyśw~etlany

jest film pt. "Mil-

cząca barykada" produkcji czeskiej.
Poezątek seansów od godz. 18 i 20.
W nied7.ielę 9.30, 11.30, 16, 18 i 20.

~dres

RedakCji ~ Administracji

"Głosu Radomszezańskiego"

Radomsko•. ul. Reymonta Nr 39

*

..

~dmini5tracja
~zynna

•
-

tel Nr 12,

codzienn:ie od god:t. 9 do 16.

w brygadach

no. 11 S Z C Z A :R S KI

młodzież będzie realizować

Szerszego I i większego znaczenia nabiorą W' bieżącym roku robocze brygady młodzieżowe. Szel'
szego i więkSżego znaczenia, gdyż
weszliśmy w okres realizacji Pla~
nu Sześcioletniego, a brygady te
staną się czynnikiem mobilizuj ą
cym młodzież do czynnego i jak
najbardziej owocnego udziału w
budownictwie podstaw socjalizmu w Polsce.
Niezależnie od normalnych tu.r
nusowych brygad "Służba Polsce" - zostaną powołane do ży
cia młodzieżowe ochotnicze brygady . ZMP-owskie, de których
werbunek odbywać się będzie na
podstawie ochotniczych zgłos z et'l.
Akcja werbunkowa do wszystkich typów brygad stanowi w tej
chwili czołowe tadanie ZMP i
SP, a przeprowadzona zostanie
wśród naj szerszych
rzesz mło
dzieży zorganiz.owanej i niezorga
nizowanej pod hasłem czynllej
walki o pokój. Całość akcji wel:bunkow~j zostani .! na poszczególnych
terenach
rozpracowana
przez miejskie i powiatowe zarządy ZMP ;, komendy SP.

I

słowych, ucząc się równocześni·:;
określonego zawodu.

Praca fizyczna trwa cztery dni

odpowiadają na apel swych tomaszo~ski~ kolegów
Przed kilku dniami

donosiiiśmy

warów niechod1iwycb w remanen prowadzone były bieżąco oraz uspółdzielń;
dokumentl(wane dowodami przypoprzez v."Spółdziałanie i chodów i rozchodów towaru;
pomóc spowodO\vać właściwe pro
Doceniając wagę poruszonych
\vadzenie sprawozdawczości i prze W tych punktach przez pracowni
strzeganie terminowości w sporzą !rów Btinku Rolnego w Opocznie
dzaniu spra~ozdań; .•
.
uWag, komitet współzawodnlc- pouczyc skarbnlkow społ - twa przy Oddziale Tomaszowskim,
dz-ielń. by wpływy i wydatki księ . wnioski" te prźyjął i obe~nie przy
gowa:ne były natychmiast ~ r~p<;tr stąpił do ich przeanalizowania,
tach kasowych, w celu umkmęC1a w celu możliwości opracowania re
ewentualnych mank czy nadwy gulaminu Międzyoddziałowego Ko
żek. wynikających z zagubienia do mitetu Współzawodnictwa.
kumentów 'kasowych;
W tym celu w najbliższych
- spowodować, by prowadzone dniach odbędzie się odprawa deprzez kierowników sklepów ksią legatów komitetów
Oddziałów
żki utargów dziennych iprowadzo współzawodniczących, w c~lu one były bieżąco;
mówienia i przedyskutowania pro
- pouczyć również magazynie jektu regulaminu oraz wyznacze
róW spółdzielń. by prowadzone nia oznaczonego terminu rozporzę
przez nich książki magazynowe cia współzawodnictwa.
D.

c;> podjęciu długot~rmino"\v1ch zo ta'Ch
bowiązań,

przez prac'o wników tomaszowskiego Oddziału Banku
Rolnego i Powszechnego Zakładu
Ubezpieczell Wzajemnych. Podej
nmjąc zobowiązania, którymi .p rzy
czynić się będą chcieli do szybszego i pełniejszego wypełn~nia
zadań jaki.e prźed odcinkiem naszego życia finansowego pOstawio
ne zostały. w ramach Planu 6-let
niego - pracownicy obu tnstytucji wezwali do v,,-spólzawodnic
twa Oddziały w Opocznie,' Koń"
skich i Rawie-Maz.
Jako pierwszy z wezwanych Odpowiedział i stanął
na starcie

:we

współzawodnictwie długofalo

'Wym Oddział Banku Rolnego w
Opocznie, przejmując w całej roz
cią.głości sformułowane w rezolucji tomaszowskich finansowców
zadania, poprzez rralizację, kM
Tych pracownicy umysłoWi będą
współdziałać w budownictwie łun
damentówsocjalizmu w Polsce.
Na odbytym w ubiegłym tygod
niu zebraniu, pracownicy opo ezyńskiej placówki przyjmując we
zwanie Tomaszowa;- uzupełnili je
dodatkowymi uwagami, dotyczą ~ymi współpracy z gminnymi spół
azielniami "Samopomocy Chłop skier'· Uwagi te pracownicy ban
ku w Opocznie zamknęli w nastę
pująćych punktach:
- spowodować, by zarządy poszczególnych gminnych spóldziel:
ni wprowadziły codzienną kon

tro1ę
dla całości
zarządu;
_ zajęć
w związku
z ogólnopolską

ZMP

Czvtajcie
i rozpowszecbniajcie
99GLOS66
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Osiąeniącia Straży Pożarnej
długi

czas nie

dysponował

I

w Ujeździe

też słuszne byłoby, skoro z sali
w.kt61ym korzysta całe uje~dz~ie społe:-zeń:
mogłyby się odbywac poWaZnle)SZe stwo
. zagadmeme
rOZWlązac
Ul"oczystości, wystqpy artystyczne itp. wspólnymi siłami. 'Naszym tdaniem ,
Dopiero ostatnio zagadnienie z05ta- słuszne byłoby, gdyby na terenie
lo rozwiązane, dzięki wysiłkom człon Ujazdu powołano lokalny komilet
k.ów ochotniczei straży pożarnej.
SKRK, który by w pierwszym rzędzi e
Opuszczony i zaniedbany lokal. zajął się sprawą radiofonizacji sali
jaki strażakOlD został.
po wieI- teatralnej OSP.
kich staraniach,
przydzielony
Na marginesie, kiedy już m6wimy
został
'\\)'remontowany i dopro· o ujezdzkich strażakach, wyrazić nawadzony do
stanu używalności, leży zdziwienie. iż do dnia dzisiejsze
a nawet wi~cej: urządzono go wy- go miejscowa ochotnicza Straż nie o·
F!tkowo estetycznIe, stwarzając '" trzyma?a jeszcze pieniędzy od instruk
ten sp:'>sób miłą l przytulną salę tea' tera pożarnictwa przy Starostwie za
u'alI!ą, z której obecnie korzysta nie sprzedany
beczkowóz. Dlaczego? ..
lylko OSP. ale w'SZelkie organizacje Sprawa przecitlż ciągnie się już kilka
w Ujeździe i okolicy.
miesięcy?.
Sala jest dość obszerna I może
zmieścić .blisko 1.000 osób,
W tej chwili, kierownictwo Straży
wieś
głowi się nad rozwiązaniem zagadspieszą junacy "SP"
nienia :zradiofonizowania sali. Jest to
połączone z poważnymi wydatkami,
W ubiegłą niedzielę junacy
gdyż trzeba kupić radioaparat, adapSzkolnego Hufca "Służba Polsce"
ter. w7.macniacz, mikrofon i głośniki.
przy Państwowym Gimnazjum i
Sporządzony kosztorys zamyka się su
Liceum
Mechanicznym W Pabiani
mą 200 tysięcy złotych.
Tak dużą
w
~.'v,otą strażacy nie rozporządzają. To cach pojechali do Widzewa
ramach akcF łączności miasta ze
wsią, aby rozegrać tam towarny
ski mecz bokserski z ucinrami
Gimnazjum Papierniczego.

Ujazd

żadnym . większym lok~lem,

Ze sportem na

Robotnicy walczą o poprawę warunków bezpieczeńst_a i higieny pracy

I

Organizator tej imprezy, komen
da.nt Czesław ldasiak, w 'krótkich słowach zapoznał publiczność.
z której większość była 'PO :raz
pierwszy na podobnych zawodach.
ze znaczeniem sportu, a boksu w

O ilet>orównamy warunki hi- ' zwiększenie ostrożności w czasie rownictwo zakładu wysłało zapogieny i hezpiecżeństwa pracy, ja- trwania pracy i zwrócenie nale- trzebowanie na blachę do Zjedno
kie panują w chwili obecnej w żytej uwagi na stan zabezpieczeń czenia Fabryk Mebli Giętych w
Fabryce Mebli Giętych Nr l w przy maszynach, wyeliminować Krakowie, jednak, dotychczas nic
Radomsku z warunkami na tym mOżliwość wypadków.
otrzymano żadnej odpowiedzi. W
odcinku w roku ubiegłym. to bez
Stan bezpieczeństwa pracy na sprawie tej zarówno Rada Zakła szczególności.
sprzecznie' stwierdzimy znaczny poszczeg{jlnych oddziałach pro- dowa jak i kierownictwo zakładu
Odbyło się 7 walk, przyjętych
postęp. Wiele w tej dziedzinie dukcyjnych uległby już wydatnej winny energicznie interweniować
przez
publiczność z zainteresowazrobiono również w okresie u- poprawie, gdyby nie brak bla- W ·wydziale zaopatrzenia Zjedn':>
biegłych tygodni. Na przykład n ,l chy, z której wyrabia się ochro- czenia
Fabryk Mebli Giętych niem.
oddziale politumi wprowadzonl) ny na maszyny. Wprawdzie kie- w Krakowie.
już od trzech miesięcy mycie rąk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Tro'l-k'l- Społeczne" dobrze spełn'-3J·ą swe zadanl·a

WieśUszcżyn znajduje się
5
km. od Piotrkowa. Tuż przyas·
faltowej szosie, łączącej Piotrków
z Sulejowem stoi murowany budy
nek z napisem: "Spółdzie1ni.a SamO.Romocy Chłopskiej VI Uszczy
nie". Tu zasf:ljcmy prezesa spół
dzielni - Edwarda Rudnickiego,
którego pytamy o przebieg akcji
skupu żhoża. Po namyśle prezes
powiada: "Z pOCz.ątku było trudno.
ponieważ mieszkańcy naszej gro
mady nie wiedzie.li w jaki spusób
zabrać się
skutecznie do akcji
skupu zboża i nie działały trójki
społeczna. Chłop, kiedy miał ocho

że•..

Dnia

22 , :marca 1950 roku
młodzież I Państwowej Jede nastolatki. w Pabiani10ach wyjez
dża do Państwowego Teatru Pow
sZ1:!chnego na sztukę Kruczkow"
skiego p. t. "Niemcy", z Karolem
Adwentowiczem w roli prof. ·Son.
nenbrucha.

stycyjnych, a nabór do ty~h bry ..
gad (w odróżnieniu do lat ubiegłych) opierać się będzie na och·)t
niczych zgłoszeniach młodzieży
Werbunek do tych brygad odbywać ~ię będzie równolegle z wer
'"
,.,
lic
bunklem do brygad ZMP-owW ubiegły czwartek w ramach
skich.
Do męs~ich brygad t~muso- akcji spotkan autorów z czyte1n:iwych w pIerwszym turnuSle nale kami była w Pabianicach znana
ży werbować młodzież męską ~ powIeściopisarka Szmaglewska.
rocznika 1931. Werbunek ochotm
Na jej wieczór autorski w sali
czy do brygad SP nie oznacza reświetlicy PZPB przybyło
wielu
zygnacji z przymusowego naboru,
k~óry stano~ić b.ędzie u~u~ełnie- robotników, miłośników lIteratury.
me ~am,. gd~l'! me zgłos~ ~1~ od:II
'"
III
powledma hCZ?8, o~hotmkow.
Następnym filmem gTanym w
Do bryg~d zensklCh w.erbowa- kinie "Połonia" będzie "Burza
ne będą dZlewczęta roczmka . 193 l nad Azją", reży,c;erii radzieckie- . 1932 oraz w d~odze WYJątku go reżysera Pudowkina.
Fil~ zo
dziewczęta z roczmka 1933. For- stal opracowany w wersji polskiej.
my werbunku są takie same, jak
II:
* ,.,
do męskich brygad tumusowych.
W Państwowym Muzeum w Pa

W"Je ynce" obok 'osiągnięć są i braki

spirytusem
i sn1arowanie
10jem, co zapobiega
pękaniuich
skóry
na rękach robotnikow. Na' oddzi"t
akcją oszczędnościową, spowodo - le stolarni 'v bieżącym miesiącu
wać, by każdy ra~hunek kosz~6w podróży akceptowany był założono, wentylator, dzięki cz:!mu poprawiły się v,rartmki pratv.
\V pierwszym rzędzie przez pre- Nie ma już tego kurzU" i pyłu c')
zesa zarządu, a panadto przez wła dawniej. Skoro mowa o wentyladze wzywające;
torach to należy zaznaczyć, że ·N
- spowodować upłynnienie to najbliższym czasie założone zosŁa
ną one na wszystkich oddziałach.
Zamówiono ich 12 sztuk i spodzie
wać się należy, że zamówienie >:0
władze Koła
najbliższym czasie zostanie zre
w PZPB w Pabianicach w
alizowańe. Dotychczas w fabryc~
'Z końcem ubIegłego miesiąca od zains"talo\vanych jest 7 wentybbyło się zebranie
wyborcze koła torów.
ZMP przy PZPB tkalnia "C", zm. I
W planach na naibliższą przyw Pabianicach. Zebranie 7.agaił kol.
Lisiecki z Zarządu Fabrycznego ZMP. szłoś(: w zakresie higieny i bezReferat ideowo - polityczny v.'ygło pieczeństwa pracy projektuje się
Na odsił przedstawiciel Zarządu Miejskie następujące ulepszenia.
go ZMP. W dyskusji głos zabierali: dziale stolami należy założyć zakol. Glikowski, tow. Urbaniak, kol. bezpieczenia 11a wszystkie maszy
Łakomiecka oraz kol. Wienicki.
lly oraz zainstalować pyłochłon,
Po dyskusji nad referatem i spra któryby ściągał pył ze szlifierni.
'Wozdaniem pl'zystąpiono do najważ Załoga nosi się z zamiarem urzą
niejszego punktu porządku dzienne dzenia jadalni oraz wybudowania
go - ~borów.
Do nowego zarządu zgłoszono 6 palarni, bowiem w zakładzie
W
kandydatów. Skład nowego zarządu drzewnym palić nie wolno.
stanowią kol. kol, Wienicki, CybUl- dniu 28 lutego br. kierownictw ,)
ska, Rabiega, DIesler. Do komiSji fabryki wystąpiło z odpowiednim
rewizyjnej więk87.ością głosów wc- wnioskiem do Zjednoczenia o
~zli k; ~. kol.
Glikowski, pietrzak, przydzielenie potrzebnych kredy
Zgrys.
tów i spodziewa się, że spraW3
Na konferencję miejską delegata ta załatwiona będzie p02ytywni~.
mi wybrano kol. kol. Wierzbickiego,
Projektuje się również budowę
Cybulską i Glikowskiego.
(hen)
wąskotorowej kolejki na terenie
:110110110110110110110110
akładów, co w poważnym stopniu usprawni transport SurOWCi.
Ostatnio, pomiędzy poszczególnymi oddziałami Fabryki Mebli
.
Giętych Nr 1 prowadzone Jest
współzawodnictwo na odcinka
higieny i bezpieczeństwa pracy.

Rowe

Plan
G-letni
I

Ochotnicze brygady ZMP-o w- w tygodniu po osiem godzin, a
skie dadzą poważny wkład w re- pozostały czas przeznaczony jest
alizację Planu Sześcioletniego, '.I na naukę
przysposobienie wojrównocześnie przygotowywać bę- skowe, WF, rozrywki i odpoczydą kadry ~ykwalifikowanych ro· nek.
.
botnjków do pracy w nowopowUczestnicy brygad ZMP-o wstających zakładach przemysło- skich oprócz całkowitego wyżywych.
wienia, umundurowania i opieki
'Do brygad ochotniczych werb.:l lekarsk~ej, otrzymują co miesiąc
wana będzie młodzież męska, 1000 zł. na drobne wydatki oraz
przy czym 80 proc. tej młodzieży premie za przekracza.nie norm
rekrutować się będzie z roczni- produkcyjnych. Ponadto przewików 1931 - 1932, a jedynie po- dziane jest wydawanie papierozostałe 20 procent stanmvić bf.(- sów.
.
rlzie rocznik 1933 oraz 1924 -Uczestnicy brygad mogą korzy
1927. Większość kandydatów sta- stać z urlopów świątecznr~h.' . 'ł
nowić będzie młodzież wiejska.
przodownicy pracy i wyrozmaJąNa terenie naszego miasta wer- c\ się - otrzymują urlopy okobunek prowadzić będzie Zarząd licznościowe.
Miejski ZMP i Komenda Miejska
r
SP
TURNUS OWE BRYGADY SP
.
Turnusowe brygady SP prac;)W BRYGADACH
wać- będą na terenie całej Polsld
OCHOTNICZYCH ZMP
przy ' ważniejszych. robotach h1\ve
Praca w brygadzie trwa jeden
rok, a uczestnicy brygad pracują
przy budowie obiektów przemy-

Pracownicy Banku Rolnego w Opocznie
,

Czy \\liecie,

ZMP-owskich ; brygadach "SP"

tę, .przyjeżdżał do punktu skupu, I za zasadę, iż na zebraniach

bianicach (Zamek) już od 15 b. m.
otwarta j~t wystawa "Warszawa
w malarstwie XIX wieku". Wystawa otwarta jest codziennie w
godzinach od 10 do 19. Wstęp bez
płatny.

Zaszczqtne
•••
•
wyrozDlen;e

zespołu ~ramatycznego
ś\vietlicy PZPB
Zespół dramatyczny świetlicy
PZPB, .który odniósł wiele trium·
fów, wystawiając w ramach Festi
walu Sztuk Radzieckich komedię
Isajewa i Galicza p. t. "Tu mówi
Tajmyr", ma do zanotowania jeszcze jeden sukces na swym kon
de. Centralna Rada Związków Za
wodowych nadała zespołowi dyplom za świetne opracowanie tej
s1:tuki oraz nagrodę w wy<,;okości
40.000 zł. Jest to nie pierwsze, i
miejmy nadzieję, nie ostatnie wy
różnienie zdobyte przez świetlicę
PZPB.

Zasłużony

awans

moszczeniekich ZMP-owców
Akcją wysuwania
zasłuionych
robotników na '\V~tsze stpnowiSka nie ominęła równi'ez i ZMPowców z Państwowych Zakładów
Przemysłu Bawełnianego w Mosz
czenicy.
Znany w tym zakładzie młodzie
żowy przodownik pracy ob. Stanisław Szychta awansował ostatnio lIla prakt.ykanta przędzalni,
by w przyszłości objąć samodziel
ne stanowisko majstra fabryczne
go.
Na !podobne !Stanowiska wysu
nięci zostali róWJl,ież dwaj mlo
dzi pomocnicy ślusarscy, ob. ob.
Bernard BartlQnJ.iejczyk i Wlodzimierz 2erek. Dwię dawne tka
czki PZPB - jednocześnie bardzo
aktywne członkinie moszczenickie
go koła Związku Młodzieży Pol
skiej, ob. ob. Helena Tykier i Kry
styna Skwarko wysłane zostały
ostatnio na półroczną, Wojewód2:
ką Szkołę ZMP.

gro
To było madzkich mieszkańcy dobrowolprzyczyną, że nikt nigdy nie wie nie uchwalą jaką ilość zboża mo
(H)
dział ile w danym miesiącu
do gą sprzedać i w jakich miesią
magazynów paf..stwowych wpły- cach to zboże będzie dostarczone PRZZ W Pab!anicach
nie zboża, ani kto go dostarczy. na punkt skupu. Nad wykonaBiedni chłopi, 'którzy ~otrzebo- niem tych uchwał czuwa·ją trójki
wali pieniędzy, zaraz po zbiorach społeczne, które wybierane są
6
Ej
dostarczali duże ilości zboża. CZa przez gromadę".
dla działkowiczów
sami 'Przed gminnymi. .spółdziel
O pracy tr6jki społecooej w gro
Staraniem
Zarządu
Ogrod6w
n iami. g~oma~ziły. ~ę ~iczn: fur madzie U szczyn infQrmuje nas Działkowych i przy wydatnej porno
man~l, k Iedy mdzle] znow me by j.ej iCz.łonek, i§redn:iorolny chłop, cy Okręgowej Rady Związków Zało mkogo
wodowych zorganizowano na tere. b·lec spekulaC]l
· · o d 1 Władysław
"Trójka
nasza
•
.Nowak:
.
'.
. nie naszego miasta bezpłatne kursy
Ab y zapo
stycznia b. r. wprowadzono no w poroz~mlenlu ~ !:o$zczeg~lnyml dla "działkowiczów". Kursy obejmu
we formy skupu zboza Przyjeto chłoraml ustala sClsle term my, w ją wykłady w zakresie: warzywnic
'których ka:r..dy gospodarz ma do - twa, sadownictwa, f walki ze szko.
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.....- - - - - - cL'1.ikami i pasozytalni roślin. Kursy
starczyć z adeklarowaną przez sie prowadzą fachowcy.
b ie iloŚĆ zboża, dostarczanego
Wykłady rozpoczęły się w dniu
następnie do punktu ISk.u pu w
15. 3. rb. i będą się odbywać 3 razy
Piotrkowie. Zad.adem m.aszym w tygodniu tj. w poniedziałki, śro
jest Itakże czuwani-e, aby boga Idy i piątki,?d godz. 18 do 20, w
cze wiejscy nIe sprzedawali zbo-I Podstawowej S~~ole Nr. 3 w ~ab~a
.,
kul t
nicach. Na calosc kursu składają su;
za .spe . ~n 011;..
.
24 godziny wykładów.
CIekaWI Jestesmy, Jak reallzowa
Z wykładów mogą korzystać
ny jest p1an skupu zboża w Usz- wszyscy członkowie Zw. Zaw. bez
młodzieżowych
czynie. Okazuje się, . że gromada względu na to, czy są posiadaczami
Wezwanie do współzawodnictwa wą wydajność i bazę realIzować w ta cio końca marca br. wykona działek, cZl też. nie.
długoterminowego, jakie Innym zes ]22.6 lłTOCClli!
W 100 procentach półroczny plan I.'0 zakonczeUl';l ~yklu wykładów
Na tkalni - brygada kol. Jadwi- skupu żyta. Półroczny plan sku kazdy z uc~estUl~o:w otrzyma świa
połom młodzieżowynl rzucił zespół
cerowaczek kolezanki
}iryQtyny gi Mielowskiej bazę akordową b~
.
t· ł \Ily k-onany dectwo ukonczema kursu.
(hen)
Jabrzyk - nie pozostało ha terenie dzje w llaj bliższych miesiącach wy pu pszenicy ros a
PZPW Nr. 28 bez .echa.
pełniać w 104.7
proeent, a druga przed terminem Plan skupu ow
Podobne zobowiązania przyjmują młodzieżowa brygada produkcyjna, sa wykonano dotychcUls w 40 pro
Ogłoszenia
dalsze zespoły cerowalni i tkalni i na czele której stoi kol. Wiesława centach. Rozmówcy nasi zapew
tak:
Gajak - w 103,2 procentach.
niają, że dzięki aktywności tróBrygada młodzieżowa, na czele RealizaCją wszystltich · tych zobo- jek .społecznych, planowy skup ZGUBIONO klucze na Ki1ińskiego
na odcinku Armii Czerwonej.
której stoi kol. Irena K"waśniewska wiązań - młodziez PZ;P\V Nt. 28 zboża będzie przebiegał spraw- lub
Zwrot za nagrodą Pabi,mice. Mozobowiązała się w
ciągu
na,ibliż- Chce dać swój wkład w budowę łun
szych sześciu miesięcy wypełniać damentów socjalizmu w Polsce, niej i punktualniej niż dotychczas niuszki 21 Ow<!zarkowa (sklep).
11389g
bazę akordową w 136 procentach!
wltlad w pełne i przedterminowe oraz w znacznym stopniu wpły
Brygada kol. Krystyny Woickiej zl·eaIizowanie Sześcioletniego Planu. nie na zlikwirlowan,ie 6pek1.lla - ZGUBIONO legit. Zw. Zaw. Kolecji,
uprawianej
przez pokąt jarzy nazwisko Walecki Zygmunt,
Oddziały podpisały zobowiązania, - w t)'m samym czasie zobowiąza
Edward Twardowski
W ktMych podejmUją sie przez ta się pOdwyższ.vć swa dotvchczllso
Icnresnonrient .. Głosu"
nych handlarzy i kułaków. (G) Piotrków. Towarowa 1.
11390g
gdzie

zboże sprzedawał.

ornanizuie kursy onrodnicze

zobowiązania
brygad produkcyjnych w PZPR i WNr 28

Dalsze

drobne

.

, ,

".1

rze

pdniesienie oziomu
prac .organizacyjnych szkoleniowych
i

Co _pisało prasa

łódzko

20 marca 1930 ,.

SEJM! ny ,.awartturowali
wiezienia

A.TAK PlL'!IlJDSKłEGO NA
W dniu wczorajszym dyktator
P1łsudsld ud0ielil prasie łaskawego
wywJadu, t. 'ZW. enuncjacji - na temat: - Dlaczego nie chcę zostać
premierem rządu. W wywdadz1e ata
kuje on Sejm ;i posłów, którzy "prze
Szkad.zają" mu mądzić w Polsce.
Sejm to "wygódka" a panoWie PO'alowie to "analfabeci", "durakl",
,,ga~gaósk:ie psy, rozwala.iące się .w
ławach
sejmowych z roep.lętymi
spodniami".
Rłsudski stw.1erOOa, że kUku je10 wiernych pretO'rianów prósłło o
PG'ZWbleJde wystnelania 1l1lo1l6w poelów, a gdy :Im tej przyjemnOŚCi od
mówił chcielt popełnić !amobój-

Zarząd

Si~ na

ulicy".

7.V."X'óclł się do llą
9ied.nich więzień - o prżeięcie pew
nej ;ilości więźn:iów.

HANDEL

LlJD~n

Państwowego Urzędu Poś.red
nict~".'a Pracy w ł..od'li, pmv ul. Ki-

Do

przyśpieszymy

- stwierdza pierwsze zebranie plenarne WKKF w Łodzi

Zgodnie
uchwał:) Biura Politycznego KC PZPR, niedawno
•
.zo;;~ł powołany .do
życia
Głów.nj'
Komitet KuJ-

tury FIZyezn~~, ktorego zad~nl~m łest stw~r.zenie jak naj pomyślniej8zy~h wa;un ..ow uI.'0wszechmema kultury fizycznej OlU p()dni~sienie
pO~liOmu !de0.wego I wycho~awczcgo naszeg'o ruchu sportowego.
Gło\\"n! K~mItet .Kultu:y FIzycznej jest państwowym organem plano~ama, klerownlctwa J kontroli całokształtu spraw kultury fizyczneJ ~portu, a. od~wi~dnikiem je go na szczeblach woje,,-ódzkich będą
KomJtety Wo]ewodzklc.
przedstawiciel G~F, płk Szemberg
- to urzeczywistnłenie zadań posta"'>1onych nam przez Biuro Polityczna
KC PZPR. to połączenie nurtu życia
sportowego z naszym życiem politycznym i społecznym, to wreszcie
nowy krok w kiel'1.mku wyprowadzenia nowych milionów młodzieży na
boiska sportowe w celu konkretnego
przygotcwania jej do oczekujących
ją zadań,
związanych z gigantycznym 6-letnim Planem gospodarczym,
w którego progi wstępujemy.
KONKRETNE ZADANIA
J'1kie vdęc w związku z tym konkretne zadania stają przed WRKP
VI Łodzi. Powa:i;ne i nie łatwe.
Doczołowych zadań musimy zali~zvć
przede wszystkim walkę ; dalsze ;rganizacyjne i polityczne wzmocnienie
naszych LZS, zwłaszcza w PGR i kół
sportowych, otoczyć większą opiel-:ą
na polu h.--ultury fizycznej i sportu
szkolnictwo tak ogólnokształcące, jak
i zawooowe, nawiązać ścisła wsu:ł
pracę i okazać najdalej idącą poinoc
na' polu krzewienia ki l sportu l,lu_
bom "Gwardii" oraz ;,Legi.i" i wresz
cie zwalczać do końca zgubne tradycje
sportu burżuazyjnego, tkwiące jeszcze w niektórych naszych klubach,
a nawet zrzeszeniach sportowych.
GOSPODARKA MUSI BYć
RACJONALNA
DO' dalszych zadań WKKF będzie
należało
racjonalne wydatkowanie
fundl1sz~', jakie Państwo i spoleczeństwo przeznaczy na sport i w:rchowanie fizyczne, dalej kontrola nad
sprawiedliwym rozdziałem sprzętu
sportowego, racjonalne wyzyskanie
fachowców i instru1.-torów sportawych oraz otoczenie ich polityczną
opieką,
jak r6wnież organizewanie
b.-ursów szkoleniowych i racjO'nalny,
zgodny z polityką Państwa Ludowego, dobór kandydatów na te kursy.

°

,-------

ADR.IA - dla młodzieży (Stalina 1)
..Czal'odziejlSkie ziarno" godz. 16,
18,20
~AŁTYK (Narlltowiem 20) "Miasto
westchnień" godz. 16, 18.30~ 21
BAJKA (Franciszkańska 31) ,,zoja."
godz. 18,20
GDYNIA (Da$zyńskiego 2) - "Program a1.-tua.!ności krajowych i ..granicznYCh Nr 12" -- ·godz. 11. 12,
13, 16. 17, 18, 19, 20, 21
HEL - dla młodzieży (Legionów 2)
• Statek pułapka" godz. 16, 18, 20
MUZA (Pabianicka 178) "Rajnis"
godz. 18,20
POLONIA (Piotrkowska 67) ,.piQdi
ziemi" godz. 16, 18.~O, 21
PRZEDWIOśNIE (teramsldego 76)
"Ziemia woła" godz. 17.30, 20
ROBOTNIK (KHińskiego 187) "Pustelnia Parmeńska" II seria godz.
18. 20
ROMA (Rzgows'ka. 84) "Czarei tleb"
1'Odz. 18. 20.30

Ofiary

REKOR.D (Rzgowska 2) "Czarodziej
sadów" dla młodzieży g~. 16j
"Płomień Nowego Orleanu" godz.
18, 20
STYLOWY (KUińs:kiego 123) "Lek.
komyś!na siostra" godz. 17.30, 20
śWIT (Bałucki Rynek 2) "Miłość na
lekarstwo" godz. 18, 20
TĘCZA (Piotrkowska 108) "O 6 wie-

Personel techniczny i pracownicy
umysłowi przędzalni cienkoprzędnej
PZPB .Nr. 5, wpłacają zł. 10.625 na
dzieci ociemniałe Rodziny Radiowej.
Pracownica Ubezpieczalni Spo~ecznej
ob. Romualda KO'zielska
składa :zł. 3.000 na sieroty po poległych bojownikach o Wolność i Demokl'ację.

.. • •
cZ'O'rem po wojnie" godz. 16.80,
Prac. Państ. Zakł. Pr7..em. Wł.
18.30, 20.80
Nr 35 wpłacają d 38.300.- na drzieTATRY (Sienkiewicza 40) ,,Dubrow- ci po poległych partY'Za.nta~h grecski" godz. 16, 18, 20
kich.
WISŁA . (Da.szyńskiego 1) "Miasto
et
...
*
westchnień" godz. 15.30, 18, 20.30
Koł 'f <..: K b" t
CMM .
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) Upió. I W.NIT°wpł~ ~,03'1<!00 przy d· . l
. ,,'
. aea z:~ . . - na 'T.leCl po
w op erze(' godz.., 16.30" 18.30 20.30j POległV
"oh 'La \",.o b10ś'C l. d emokr·
aCJ.ę·
WOLN0ść ~Na.p;?rko:w~~rego 10) * .. *
Ob. Klecin MaTia ofiaruje zł 3.500
..To~edoWlee Nleuglę,,~ godz. 16,
18,.
na sieroty pO' 'Poległy~h za Wolność
ZACHĘTA (Zg1erska 26) ,,500 cc;m" '1 Demokrację oraz Gruszka Maria
godz. 18, 20
d 1.000 na w Iw cel.

czyli tu z
terstwem.

•

ZMOBILIZUJEMY LUDZI
DOBREJ WOLI
Waźllrm zadaniem, stojqcym przed
WKKF będzie również zaktywizowa·
nie jak najszel'szych rzesz łmtl1zja
stów wychowania fizycznego i sportu do wniesienia swego wkładu w
prace zwią.zane z dalszym rozwojem
lmltury fizycznej i sportu w Łodzi
i nas~'m województwie. Uchwała
GKKF o wprowadzeniu zaszczytnego
tytułu
i odznaczenia Zasłużonego
Działacza Sportowego, powinna ułat
wić WKKF pracę na tym odcinku.
Kowy styl pracy WKKF musi opie
rać się na kole1.-tywności.
Komitet
musi krytycznie i samokrytycznie
analizować wszystkie sprawy i podej
mować konkretne uchwały.
Podejmowanie uchwał to jednak
nie wszystko. WKKF przez osobi3t.r
kontakt z terenem musi kontrolować
wykon~"Wanie
tych uchwał, musi
przyj(}ć zasadę
cią.głej
obserwacji

stawideł

GKKF, miejsce I[odne b0haterskiej, robotniczej Łodzi, kt6ra
już niejednokrotnie dawała dowody,
że tam, gdzie chodzi o pracę twórcz,
dla dobra całegO' społeczeństwa, nigdy nie pozostaje w tyle za. innymi.
GŁAżEWSKA .W IMIEN(U
ŁóDZKICH 'S PORTOWCóW
zakończenie

obrad, na trybUllt
oklasków weszła powlarna
zawodniczka łódzka, Głażewska, kt6ra w imieniu sportowców wojew6dztwa łódzkiego i m. Łodzi wyraziła
podziękowanie za zaproszenie czoło
wych sportowców na plenum.
- Czujemy się współodpowiedzial
ni - mówiła Głażewska -- za dalszy rozwój kultury fizycznej naHego terenu.
-- Oceniamy fakt naszej tu obecności, jako dużej wagi
W.fdarzenie
w życiu każdego zawodnika, l.-t-óry
przestał być, dzięki obecnemu ustrojowi i stosunko..i władz Pols"ki Ludo
we do spraw sportu, traktowany jako
podrzędny czynnik współtworzącego
kulturę
fizyczną
naszego narądu.
żywego czł~wieka.
Kulturę
fizyczną
charakteru powszechnego, masowego i socjalistycz
OżYWIONA DYSKUSJA
Wokót tych nowych zadań, stoją nego.
- Najwyższym celem naszej dziacych przed przystępującym do dziamówiła dal~j
talności WKKF w Łodzi, rozwinęła łalności spi)rtowej będzie
pomnożenie
się wczoraj długa, wyczerpująca dy- Głażewska
skusja. Głos brało w niej 11 mów- zdrowia i zachowanie sprawności dla
ców. Znaczna część dyskutantów walki o realizacjI: Planu a·letniego.
wskazywała
na masę trosk i niedoDEPESZE
ciągnięć, t1.-wiących
jeszcze w naPo przemówieniu Głażewsklej, wyszym życiu SpOl'tov,ym, z którymi
walka uzupełni
plan
działalno słano depesze do MarsUlłka Polski prześci WKKF na rok 1950, przyji;lty je- Konstantego Rokossowskiego,
wodniczącego GKK~ posła tow. :Modnogłośnie przez plenum.
- Dorobek dzisiejszych obrad bę tyki i prezesa Rady Ministrów tow.
dzie miał niewątpliwie doniosłe zna- Cyrankiewicza zapewniając, że sporczenie dla dalszego rozwoju naszego towcy województwa łódzkiego i m.
wychowania fizycznego i sportu, ale Łodzi, doceniając stosunek władz
tylko wtedy, gdy zostaną one prze- Polski Ludowej do spraw kultury fi·
niesione w teren i o ile będą całko zycznej, pracować będą. z zapałem
wicie wprowadzone w życie - pod- nad realizacją zadań, jakie zostały
sumował wczorajsze obrady WKKF. postawione wychowaniu fizycznemu
płk. Szemberg. Istotnie, same uchwa- i sportowi w Polsce Ludowej.
- W pracy swej -- donoszą depeły nie poprawią sytuacji.
Jedynie
kontrola ich wykonania może przy- sze - będziemy korzyst.ać ze wilokanieM korzyśd 1 dać poźądane wy- zań, ja.kie dały nam: Uchwała BP KC
niki. We współzawodnictwie między PZPRJ GKKF i doświadczenia przo·
komitetowym WKKF w Łodzi powi- dujących światu sportowców' Zw1ąr..
(Y.r.)
nien zająć, jak tego mu życzył przed- ku Radzieckiego.
Na

wśród

I

i~'ciarze ŁKS Włókniarza
.

zdobywają

5

Trzy d'
olowa

tytułów

mistrzowskich

batalia bokserów Łodzi zakończona. Tytuły mistrzowskie w kolejności wag zdobyli: Anielak (Ba. weIna), Czarnecki (Zw.-Zryw), Zajączkowski (Zw_ Zryw), Marcinkowski (ŁKS-Wł.), D('bisz (tKS-Wł.), Wieczorek (ŁKS-Wł.) i Jaskóła

I

Powstanie Komitetów Kultury
Fizycznej
powiedział wczoraj

abyśmy skoń
przypadkowości/ł i kumo-

Najwyi'.szy jut czas,

;J,

litiskiegO' 45, przybywa francuska
delegacja handlowa, która zajmie
gię doborem
łudzi na
wyjazd do
Francji. Tym razem chętrne są wi. Wczoraj w sali Urzędu Wojew6dzdziani tkacze w sile wieku i 91'2yk!ego 'przy ul. Ogrodowej 15 odbyło
stojne tkacrJd.
SIę • pl~rwsze plenarne
posiedzenie
BRAK MIEJSC W SZPITALACH WOJewodzkiego Komitetu Kultury
Fizycznej w Łodzi, powołanego przez.
. DLA SZA.L~COW
przewodniczącego Głównego KomiteBrak miejsc .w Sllpitalach dla tu Kultury Fizycznej, posła Lucjana
RWO.
umysłowo chorYCh powoduje czę Motykę.
ste tragiC!Zil1e wypadki - pisze "ReZUCHWAŁE NAP.IDY
puhlika". - Ostatnio, ttrnY'sło",m cho
. GODZINA 9 RANO W SALI
BANDYCKIE
ry Antoni Biniatz - zamieszkały
URZJ,l:DU WOJEWóDZKIEGO
W d.n!:u wcr.orajs·zym do firmy na Chojnach przy ul. Wysockiegodzinie 9 rano sala konfere;tBracia Mazur, przy ul. lPołudniowej gO' 11, zaorąbał siekierą brata, siostrę
cyjna przy ul. Ogrodowej zaczęła siQ
46, wtatt"gnęlO' na'gle k1łku bandy- ~ sąsiadkę, nięjaką Marię Dulębę.
ju~ zapełpiać zaproszonymi gośćmi.
tów, k·tórrzy powiązali personel sznu
w~ród kt~orych dostrzec można było
&'elIll, e. następme opróinUi kasę rz;
NIEBYWAŁA śLIZGA WICA
w:iękSiZej gotówki.. Po opus2tteniu
W dniu wczorajszym kilk1mastu wJelu dZiałaczy sportowych i POP'Ilokalu - gdy pr:zy!była zaalarmo- łodzian poł-amało nogi. wskutek nie- lalnych sportowców. Wśród zebrawana policja - bandyci udali się bywałej śli;;gawicy -- jaka powstała tych panuje nastrój podniosły, uro'
czysty.
Przybycie przedstawiciela
spokojnie w sąsiedztwo - na Po- na skutek ostatnich mrozów.
Partii w osobie sekretarza KŁ, tOl\".
łudlniową pod Nr 25 gdr:l~ w taki
Uzdańsldego.
prezydenta
miasta
aiam sposób t'..abrali tplen:iądze 2 tlr- ·
40 TALERZY ZUPYtow. M"inora, wojewody Szymanka'
my.,Cukrum".
DLA GŁODUJ~CYCII DZIECI
Po o",,,,łoszeniu a·pelu "Głoou Poran przedstawiciela GKKF, płk. Szem~
1'BZEL'UDINl0l\"E 'W!lĘZll!JNI[B
nego" w sprawie "talerza zupy dla b~rga i wielu innych działaczy robotW TO~~WlE
głodują~ych dzieci włókniarzy łódz. nIczej Łodzi oraz 3 przodowników
W 'WIięzden1u w Tomaszowie pm.e- kich" --odezwało się 40 osób, chęt pracy -- ~ołuje pOrllszenie \vśród
bywa w obecnej chwili 939 osób, w nyeh do pomocy. Pismo wzywa do zebranych i podnosi jeszcze bardziej
ten nastrój, sprawiając, źe szept proprrr.ewatającej reę§ci bezrobO'tni, kt6 , dalszych "akcesów".
wadzonych tu i ówdzie rozmów cieh·
nie i robi się idealna cisza. Gdy stary, gdański zegar wybijał godzinę
9.30, prezydium WKKF zaśiadło jui
za stołem prezydialnym i rozpoczęto
obrady, które się przeciągnęły do g<>dziny 14.45.
PONIEDZIAŁEK 20 MARCA
Jakie I!pra.wy omawiano na tym
P A~STWOWY TEATR
12.04 Dziennik południowy. 13.30 pierwszym, roboczym, bo takim było
im. STEFANA JARACZA
Koncert PQłudniowy. 14.20 (Ł) Jan w istocie, zebra.niu plenarnym WKKF
(uL Jaracza 27)
Sebastian Bach - z okazji 265 rocz-I W Łodzi?
.
Dzłł teatr nieezynny.
nicy urodz!n kompoz~ra. 14.~5 Kon JAKIE ZADANIA STOJ.6- W TEJ
~ez:t ~ame.~l~y. 15.ilO AudYCJa. ~ CHWILI PRZED NASZYM WYCHO
8~ethc dZ16;lęcych: ,,Hallo, młodZI
W ANIEM FIZ I SPORTE!\f?
PAJq'STWOWY TEATR NOWY
fIZYCY".
16.00 Nowy nUJlller "Odł'o- •
(Daszyńskiego 34, teL 181-"4)
ezenia". 16.00 Dziennik popołudnioAby da6 odpowiedt na. to pytanie,
Teatr nieez~ at do odwołania. wy. 16.25 (Ł) "Historia. prawdziwa". musimy najpierw uprzytomnić sobie,
Audycja cHa. młodzieży w oprac. E. jakie w tej ehwili zadania s-poczywe.·
P~STWOWY
Jędrkiewicz()wej. 16.40 (Ł) Muzyka ją. na na~zym wychowaniu fizy~z
TEATR POWSZECHNY
cfut dzieci. 16.50 (Ł) "Szyb'kościowe nym i :Jporcie.
(uL Obrońeów Stalingradu 21
brygady reman·tIowe". 17.00 (Ł) KonW chwili obemtej, w chwiU Z~
f!ffl :popołudniowy w wyk. orkiestry ostrzającej sio walki
klasowej
teL 150·S&)
i oll6t'llPR. pod dyr. A. Tarskiego, i wzmożonej walki o pokój i ,sooja.
DzY teatr nleezynny.
Ada Witowska-K.o.n:IińSika śpiew, lizm, w chwili gdy wstwujemy w
Z. Hotlor :.-. skrzypce, E. Przyłęcki 6-letni Plan go!!podarczy, wychowa
TEATR KOMEDn MUZYCZNEJ - akomp. 18.15 Koncert kapeli lud~ nie fizyczne i- spC'rt mają za zadanie
..LUTNIA"
wej. 18.40 Wszechnica R;adiowa. 19.15 przede wszys,tkim wychować jak naj(uL Piotrkowska 243)
Kwartet g-moll E. Griega. 20.00 liczniejsze kadry radO'snych, silnych
Dziennik wieczO'rny. 20.40 IDubione fizycznie i moralnie, odpornych na
Dziś teatr lI1łeezynny.
melodie operowe. 22.20 Muzyka w wszelkie trudy obywateli. Oto naj~
Wl"k. orkiestry PR pod dyr. St. Racho ważniejs"e zadanie stojące przed naPAJq'STWOWY TEATR LALEK
"ARLEKIN"
nia. 28.00 Ostatnie wiadomości. 23.15 mi.
In.&tnl.mentalne utwO'ry koncer.towe
(Łódź, Piotrkowska 152, tel. 258·99) z płyt. 24.00 ZBJkońClZen!~ audyejl. i URZECZYWISTNIAMY ZADANIA
DziŚ teatr lI1ieezynDJ.
Hymn..
POSTAWIONE NAM
PRZEZ BP KC PZPR

K J[ N (())

wykonanie Planu 6-letniego

(ŁKS-Wł.).

SkiegO (Zw.) 1 w wadze cłęł,kiej jask6ła (Wł) wygrał wysoko na punkty ~ Gampem (Ogn.).
Widzów 6 tysięcy. Walki prowadził w ringu ob. Lisowski.

I

Jak z tego wynika, zdobyciem największej ilości tytułów m~trzow
skich może się poszczycić ŁKS-Włókniarz (5), przed ZwiązkowcemZrywem (2) i Bawełną (1).
Wczorajs.ze walki finałowe wzłm·
dziły wielkie zainteresowanie, odbywały się przy szczGlnie wypełnionej
widowni. Jak to z góry przewidywaliśmy, "stara gwardia" zwycięsko odparła ataki młodzieży, za wyjątkie~l
wag~ muszej, gdzie rutyna Stasiaka
musiała ustąpić przed młodośCią i ży·
wiołowo~cią Anielaka.
Pewną
niespodzllWlkę
sprawił
,;-wym licznym sympatykom Wojno\\'ski. Wczorajszy "Kola" był po proatu cieniem tego Wojnowskiego, któ-·
ry przed kilkoma tygodniami stawił
tak zacięty opór KolczyńsJdemu, hę·
dąc dla nlego przez dwie rundy zupełnie róv<l!lorzędnym przeeiw:iti'kiem.
Wojnowski musi pamiętać, a przekonał się ,) tym najlepiej wczoraj, :i:e
dohry bokser poza silnym ciosem, {)O
jest b0z:sprzecznie cechą dodatnią,
musi posiadać odpo\'i"iedni zapas wiedz'· techniczn . ,
, 'iI '
.
" . Sierpy
.
eJWOjnOWSkiego
1. .. m~s ec w czasIe
walki.
z któ.
n'ch każdy nosił w sobie zadatki no
hutu, pruły tylko powietrze, n baz
myślne lltl\ki głową i ciałem. mogące
się zakollezyć niebezpieczną kontuzją
prz('ciwnika. przyniosły Wojnow3kie-

l

mu zupełnie zasłużoną dY5kwalifik~
cję·

W wagach lekkiej i półśredniej
spotkali się koledzy klubowi. Ale w
przeciwieństwie do walki Marcinkow·
ski ego z utalentowanym i młodym
Jędrzejczakiem,
stojącej na doln'ym
poziomie, Debisz i Nagajski dali parodię boksu, wyraźnie unikając walki. Po dwóch obustronnych napomnieniach skończyło się dyskwalifih·
c';:, w drugim starciu Nagajskiego.
Wyniki techniczne: waga mU!iza:
Anielak (Baw.) wypunktował Sta$la
ka (Zw.); kogucia: Czarnecki wygral
wysoko na punkty z Szalillsh.im (Bawełna); waga piórkowa: Zajączkow
ski (Zw.) po chaotycznej walce z\vy
ciężył Olczyka (Wł.); waga lekka.
Jędrzejczak (Wł.)
przegrał
pl'zez
techn~czlle k. o. w trzeciej rundzie z
MarcinkowskilU (Wl.); półśrednia:
Debis7, (Wł.) .zwycięża w drugiej rUI]
dzie przez dyskwalifikację Naga]·
ski ego (Wł.); waga średnia: Olejlll:\
(Wł.)
wygrywa wysoko na punkty
z Piórkow&kim (Ogn.); waga pół
ciężka zwycięża Wieczorek (Wł.)
z powodu d~'Skwalifikacji W ojnow-

Gł.oO.
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Kobiety !płakały. Darinat wraz :r; dzieckkm odniesiono do szpitala. Kilka kobiet zaprowadzono na opatrunki. Ogłuszona Jenny
liedziała w kąde dziedzińca. Ostrzał wzmagał się coraz bardziej.
_ Salli.boill1'ie nie da..."ali nam chleba, za to teraz nie z8.łują 010:wiu!... - zawodziły kobiety.
.
.W powietrzu latały kawałki cegieł, piasek, odłamki tynku z pałacu. Jenny,. szukając QlSłony, weszła na taras i ukryła się w głę
bi podwórza za marmurową kolumną. Sam, siedzący atale na straży
'Ilwejścia do szpitala, podszedł do niej i z zaufaniem ułożył się u jej
~óp.
Pies po kaidym wystrzale piszczał cicho, podnosząc głowę
~ przymykając wilgotne, smutne oczy.
- Nie bój się, Samie kochany, me b6j się! - szepta1a JeMY
l głaskała go !PO czarnej, lśniąc~j sierści.
.
Tak minęło wiele godzin. Huk armat uc1~hł nieco. Sam jednak coraz częściej sk()wyczal i patrzył błagalnie na .Jennv , jakby

Sil o C(X§ pr(),!lil.
I:<"t;.j.j:;i.i', iJ;ł~ ··: 'ł. ': .. ~
I~ t,Pi~'~.-.. aomYmte ~ '~~Y." ,

. lWzI. ~do l ~ do studnI. ltllka jl\viidżących kul

za.ry-

lo się w sZ'C.z.ycie muru ogrodo\'vego i w chwilę później rozległ się
w ogrodzie żałosny psi płacz, nie podobny do zwykłego głosu Sarna.
J I:'nny biegiem zawróciła na taras.
~ szpitala wybiegł Ma~ Ferney, porzuciwszy na chwilę opatrul*i~ Sam czołgał się już do niego. zostawiając na mozajkowej
b'l':k'ltnej posadzce, krwawy ślad. Położył się u nóg swego pana,
jęknął ostatni raz i umilkł.
Mac Ferney pochylił się nad nim.
- I ciebie nie oszC"L.ędzila brytyjska kula, mój biedny psie powiedział.
Wszedł sanitariusz

hinduski, ale nie ruszył trupa psa, gdyż 7.4bran1a}y mu tego przepisy kastowe. Stanął tylko z daleka i u{OMie cm()knął językiem. Mac Ferney wziął na ręce stygnące
zwłoki psa-przyjaciela, ::aniósł go w róg dziedzińca ł. przykrył
kamieniami.
- Nie wrócisz już do domu, do Szkocji. Samie - rzekl, stojąc
nad nim. - I nikt nie wie, czy powróci twój pan!
Rankiem wznowttono szturm z nową siłą. Powstańcy oddali
budynek poczty, trzymał się jeszcze Wielki Meczet; bitwa ioczyoła
się na gł6wnym plaru i przy bramie radżackiej.

Oddziały powstańców walczyły zażarcie o każdy dom, o każdą
ulicę.
SUe wspólnego ud~rzenlia Brytyjczyków nie mogli pow·
stańcy przeciwstawić podobnie wspólnych przeciwdziałań.
Walcyl!. vii oddalonych dzielnicacl1 i gI.nę]i % ~bna atr.ciwszy ła~zność
JDlędzy pc:m.cze/ZóJ.mrmi iednostkamt

W południe padł gmach Banku Indyjskiego, bitwa toczyła się
na Srebrnym Bazarze.
Po krótkiej przerwie pulkownik Harris rozkazał kontynuować
bombardowanie białego budynku rezydencji.
- Tam siedz.ą jacyś uparci Hindusi! - rzekł do swego zastępcy,
kapitana Bedforda. - Trzeba ich stamtąd wykurzyć dymem armatnim!
Znów nad dziedzińcem zajęczały pociski. Ziemia drżała' od huku dział. Harris miał teraz więcej armat.
Pociski rozenl,Tały w kilku miejscach ;podwórza kamienne pły'ty.
Kobiety i dzieci, ratując się od pocisków, schronily się do głównego
bu.dynku.
Bomba artyleryjska przebiła dach gmachu. Od wybuchu zatrzęsły się wszystkie drzwi w domu, ze ścian posypały się kawałki
już

t'llnku.
v
_
·Ratunku!...

Ratunku!....-

Ludzie ukrywający się na drugim piętrze, zbiega]d na dół.
Znów uderzenie i huk... Nowy ;pocisk rozwalił róg domu. Ujrzawszy to kobiety rzuciły się z dz..i~d2'Jińca na taras, skupiły się,
zbiegły stąd do dolnej sali, gdzie leżeli ranni.
Pod samymi oknami rozległa się nagle gęsta strzelanina k8.l"a~
binowa. Nawet ranni unieśli głowy. Jeden· z nich, r{)sły Hindus
z obandażowaną głową, stanął na łóżku 1 wyjrzą) przez okno.
~?kna głównej ~ali wychodziły na. ~..!~~ !prow~~zą~14 do bramy
l)8~~

