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Prochy Julia.na
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do #fraju

ORGAN WK i ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ' PARTII ROBOTNICZEJ
R o l{ III (VI)

SOBOTA 25 MARCA 1950 ROKU

Nr 84 (1365)

ZWYCIĘŻYŁA-IDE
Julian Marchlewski

dl.. kt·óre; Ż9 1
i pracowal
Warszawa składa hołd pamięci

tu Centralnego - Niemieckiej

WARSZAWA (PAP). DNIA 23 BM. W GODZINACH RANNYCH
NA DWORZEC GŁÓWNY POCIĄG, WIOZĄCY URNą
Z PROCHAMI WIELKIEGO REWOLUCJONISTY, INTERNACJONALISTY I PATRIOTY - JULIANA MARCHLEWSKIEGO.
W drodze do kra.ju towa.rzyszyła urnie delegacja polska. II zu~
członka. Biura politYCllmego KC PZPR tow. gen. Oehabem na czele oraz
córką Juliana Marchlewskiego - Zofią Marchlewską. PrŻybyła jednocześnie do stolicy specjalna delegacja Niemieckiej SoojaUstYO'llDej PartU
Jedności (SEn) w składzie: Friedricb Ebert - członek Biura Polityczne
go SED, nadburmistrz Berlina, ezłonek Rady Narodowej Frontu Narodowego Niemiec Demokratycznych PallI Merker - oezłonek Biura Politycznego SED, podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnloł1wa 1 Leśni<Jtwa
oraz Herman Axen - członek sekretariatu SEn.

z prochamI meza,pomnlanego nleu- mI. przy ~ękach I!ym:nu Narodo

:~~::~;E.;:~ Przewodniczący
~~~;!=ent~r~~:lm~
pNJekazana
Polskiej Zjed-

która pod kierownictwem SED
i tow. Wilhelma Piecka budu'
je nowe życie. Przez całe ży'
cie związany z ruchem rewolucyjnym od Wielkiego Prole'
tariatu przez Związek Robotni,
ków Polskich, SDI{PiL i KPP
- trwał niezmordowanie w
pierwszych szeregach walczą'
cych, zawsze wierny zasadom
MARKSIZMU.

Trasa N-S·w Warszawie

Wracają

do nu prochy wieI·
kiego polskiego rewolucjonisty
w dniach, gdy polska klasa ro'
botnicza, wyzwolona z pęt nie'
woli i wyzysku dzięki rewolu'
cji, której żołnierzem i on był
- z wiarą buduje nowe życie.
Witamy drogie nam prochy
dumnL że polskie masy pracu'
jące, że klasa robotnicza przyj
muje je jako gospodarz kraju,
jako budowniczy SOCJALI'
ZMU.
Tow. Julianie - sprawa, któ
rej służyłeś - zwyciężyłal Pol
ska klasa robotnicza i jej awan
garda Polska Zjednoczona Par
tia Robotnicza, zapatrzone w te
same co ł ty ideały, pod tym
samym co i ty sztandarem
Marksa, Engelsa, Lenina i Sta'
lina - kroczy ku Polsce Socja
listycznej !"

Do

przemówił ClZłonek

nazwana imieniem
WARSZAWA (pAP). stołeczna Rada. Narodowa na posiedzeniu w dniu 23 J')m. 'fI ożyła
hołd pamięci Juliana MarchIewskiego, wielkiego przywódcy polskiej klasy robotniczej i jednego
z pioni-erów polskiego ruchu rewolucyJnego.
Pragnąc dać wyra.z
głębokiej
mei, ja.ką robotnicza Warszawa
żywi dla pamięci wielkiego syna
narodu polskiego, patrioty i in_
ternacjonalisty, Stołeczna Rada
Narodowa jednomyślnle postanowiła nazwać imieniem Juliana
Marchlewskiego
nowohudującą
się wielką arterię komuJllkacyj-

J.

Marchlewskiego

ną stollcy, łączącą południowy i
półn<>cny kraniec miasta, trasę

N-S.

Ambasador RP wMoskw:e
od wiedził

wdowę

po JULIANIE MARCHLEWSKIM
MOSKWA (PAP). 22 marca w 25
zgunu JuIlana March:~w
skiego ambasador RP w Moskwie
Naszkowski w towarzystwie Ilzbnkó-w Ambasady odwiedził wdowę po
wielkim rewolucjoniście Bronisła
rocznicę

wę Marchlewską.

Dziś

w sobotę, dnia 25 marca br., o godz. 17,
monii, ul. Narutowicza 20, odbędzie się

w sali Filhar-

Uroczysta Rkademia
Tow. Juliana Marchlewskiego
Na Akademii wygłosi referat członek Komitetu Centralnego, I-szy sekretarz Komitetów Łódzkiego i Wojewódzkiego
PZPR - TOW. Wł..ADYSŁAW DWORAKOWSKI.
Komitet ŁódzkI
Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej

Przemówienie
. tow. Paula Merkera

•

i uroczyste
i

;
~

i
:I

i~
•

·
~

,

odsłonięcie

br. o godz. 16 odbędzie się

Ko~itetu

Centraln~go

W~ ,~)! Konnt~tu Cen~ralne~? NIe-

rrueckleJ Socjalistycznej Pat'tll Jedności.
Obok, na tle zieleni świerków, wi
dzimy wstęgi wiellców rz.łożonych w
r. 1925 na mogile Juliana Marchlew
ski ego.
Szarfy te były pl"2eehowY'wane
pl"lez rodzinę Juliana Marchlewskie
go i obecnie zostałY przywiezi<>ne
~ Moskwy i ofiarowane przez żonę i
córkę Marchlewskiego
Komitetowi
Centralnemu PZPR.
Punktualnie o &"Odz. 16 obejmu
Ją wartę honorową przy urnie przewodniczący KC PZPR Prezydent Bolesław BIERUT i sekre
tarz KC PZPR premier RP Józef
CYRANKIEWICZ, sekretarz KC
PZPR przewodniczący CRZZ Ale
ksander ZA WADZKI oraz czło
nek KC PZPR, były członek
Zarządu
Głównego
SDKP i L
Franciszek Fiedler. Zmieniają ich
kolejno człon·kowie Biura Politycz
nego i członkowie KC PZPR.
Honorową wartę pełn:i~ dalej delegat KC WKP(b) na uroozysŁości
ku czci pamięci Juliana Marchlewskiego -dYTektor Instytutu Mm'ksa - ~elsa.- ~na Piotr. ,:ospiełow, zona wlelklego rewolUCJonisty
Feliksa Dzierżyńskiego, Zofia Dzier

W czternastą

rocznicę
krwawej masakry

robotnik6w w Krakowi e
KRAKÓW (PAP). W dniu 23
marca br., w czternastą roc. znicę
krwawej masakry, zgotowanej w
Krakowie przez granatową t10Iicję
robotnikom. pragnącym !Zamanifestować swą
solidarność
ze strajkiem okupacyjnym w "SEMPERlCIE", krakowski świat pracy uczcił
pamięć poległych, składając · wieńce

na ich "WSpólnym grobie.
W skład delegacj1 weszli robotni..
cy i ro'botnice uC2estnicy ów.
czesnego strajku okupacyjnego W'
fabryce "Semperit", pmedsf.awiciela
part.ii politycznych i związków 'Za..
wodo'wych oraz przodownicy prac~
z ,poszczególnych zakładów.
.

dluqolaloUJe
Jak nam podają, w PZPB im. J.
Stalina, teren "G", wiele ~obowiązań
długofalowych jut w lutym zostało
znacznie. przekroczonych.
'row. Janina. Krajewska, dwojarka,
zobowiązała się
podnieść SWlI produkcję do 105 procent, a wykonała
106,4 proc. normy. Prządka tow,
Woźnicka miała wykonać 101 procent, a. jut w lutym uzyskała 105,7
proc. Tow. Deredas z samoprząśnic
cbrączkowych przekroczyła. swe zobowiązania o 2,3 proc.
tow.

ścisławskiego,

zobowiązanie

wykonania 109
już w lutym 114

procent, a wykonał
procent normy,
Z Zakładów Przemysłu Filcowego
podają,
że grupa,
na. której czele
stoi Antoni Mania, a w której skład
wchodzą: Stanisław Duda, Irena Ramus, Jan Hendzlik, Bolesław Urba·
szek, w pełni wykonuje swe zobowią

i

źyńska. Jan Dzierzyński i Zofia Mar
chlewsJ.:a. Przy urnie z prochami bo
jownika o przyjaźń narodu polskiego
i niemieckiego stają następnie człon
kowie Biura Politycznego SED: Paul
Mel'ker, Friedrich :li:bert oraz czlo.ł
nek sekretariatu SED Herman Axen.
Z kolei straż honorową obejmują
aktywiści PZPR Stolicy
•
[lo późnych godd.n wieczornycn
szl,i bez przerwy :'Obot?lcV warszaw
sk~c~ zakład6':'1" pra.cy. zolnierze, mł~
d~lez akadem!c'k~ l szkolna ?O auli'
S~koł~ Par1;YJneJ, ?y oddac ~old
wJelkle!Du P?lakoWl - p~YW~~cy
~olSki~J l. nnędzynarodoweJ k,,,sy
lobotmczeJ.
.
-

-------Wykonujemy zobowiązania

podją.ł

tablicy pomiqtkowej

zania długofalowe. Grupa ta do tej
pory wyrabiała 30 sztuk krążk6w
z ·filcu, obecnie uzyskuje 36 sztuk
dziennie, 0godnie II: zobowiąrz.aniem.
~

W

pmędzalni

•

J:

"SzóstkI

WełnianeJ'"

Lastępujący przędzat'ze przekraczajlj.
swe zobowiązania długofalowe S
Tow. Stanisław Knap. zobo..

wiązał się podnieść swą produkcję ~

2 proc., lecz znacznie ja przekroczył,
wykonując 131 procent normy za mie
siąc luty; prządka Władysława Rygiel ka przeszła ze 112 na 115 proc.
normy. Skręcarka Janina Zdziechowska - ze 114 na 129 procent normy,
przeln'aczając swe zobowiązanie.
Z Oddziału II zespół Władysławy
Szudry i Bartnickiej osiąga zaml'ask
119 proc. normy - 123 procent, ApI>"
lonia Tompa. prządka z przędzahll
obrączkowej, zamiast 109 wyko.
nała 112 procent normy, i Maria Ni~
dziela, także prządka z tej samej
przędzalni - zamiast 112 - 116 procent normy.

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

Julian Marchlewski

'

lito otrzY11lał nagrod( ?,~

Zbiórka pocztów sztanda.rowych delegacji partii politycznych, organizacji społecznych j zawodowych oraz zakładów
pracy - na ul. Kilińskiego przed domem.
Komitet r.ódzki
PolskIej Zjednoczonej
Partii Robotniczej

PZP~,

Pięcioosobov.'Y zespół I samoprząś'

na domu przy ul. KiJińskiego 53 (róg ul. Narutowicza), w którym w 1889 roku mieszkał

LOW.

teresom mlęd1l:ynarodowego prolełnrJatu". Przed marmurowym popiersiem wielkiego bojownika o sprawę mas pracujących spoczywa urna
z jego prochami Okryty purpurą po
stument tonie w kwiatach i wjeńcach. Od Komitetu Centralnego

nie wózkowych

~000000000000000000000000000000~

Dziś w sobotę, dnia 25 marca

przy urnie z prochami Juliana Marchlewsldego

ku czci

Marchlewskiego niero'
zerwalnie związane jest z wal
ką polskich mas pracujących o
Nas t
·
. ,--,
k B·lU
ępme prremaW'la~ .....""'one
niepodległość i sprawiedliwość ra Politycznego SED _ tow. PAUL
społeczną, z walką rewolucyj' l\IERKER.
nego ruchu klasy robotniczej
"Pmybyliśmy w imieniu Komite~

KC PZPR toVl. Bolesław Bierut

i członkowie Biura Politycznego PZPR

delegac.ł1

łączącą polską klasę robotniczą
niemiecką klasą robotniczą,

tow. gen. Jóźwiaka- Witolda
na dworcu wWarszawie

prem1ei' toW. Józef Cyrankiewicz,
sekretarz KC PZPR, pnz:ewodniczą
cy CRZZ tow. Aleksander Zawadzki
i członek KC PZPR. redaktor "Nowych Dróg", towarzysz Franciszek
Fiedler.
(Foto Zygmunt Wdowińs~.

,
wego i "Międzynarodowid", przewie
straszonero bojownika walkl o SOC,la ziooo do gmachu SZkoły Partyjnej
,lizm Juliana Marchlewsklego. przy KC PZPR.
Przybywamy, by wziąć udział w Ul'O -----------------------------~.,--------------

z

Przemówienie

Dn:ła S3 bm. u$tawlo.no urnę II pro
chami
J'Illiana
Marchlewskiego
w gmachu Szkoły Partyjnej przy
KC PZPR.
O god.:tinłe 18 objęli wartę honorową
pnz:y Ul'nie: przewodniczący
KC PZPR Prezydent RP Towarzysz
Bolesław Bierut, sekretarz KC PZPR

~ im. Jiuliana Marchlews>kiego".
Po prze~ówieniach, urnę z procba

noczonej Partii Robotniczej. Trlltktu pełnią wartą honorową
WARSZAWA (PAP). W godliinach
przeciwko oportunizmowi l re jemy to Jako \VYl'&Z nawiązującej się
przyjaźni mi)zy polskim ł niemiec popołudniowych dnia 23 'bm. preed
formizmowi.
kim narodem ł uważamy za zaszczyt gmachem Szkoły Partyjnej przy KC
Marchlewski - wielki patcio że możemy towa1'2ys~e urnie z pro PZPR, gdzie umieszczono urnę rz.
wielkiego bojownika o wol
tla I wielki internacjonalista, cham! Julia.na Ml\rchłewskiego do je prochami
ność i socjalizm - Juliana Marchle
wszędzie, gdzie był służył go zwycięskiej ojczyzny, do wyzwo- wskiego gromadziły się niezliczone
sprawie rewolucji. Służył jej loneJ PolSki Ludowej.
rzesze społeczeństwa Stolicy, aby
na ziemiach ZWIĄZKU RA'
przyno.z" J·ednocześnle pozdrowie oddać hołd jego pamięci.
., 'C
Gmach przystrojono czerwonymi i
DZIECKIEGO w dniach WieI'
kiej Rewolucji Październiko' nia Wilhelma Piecka. Otto Grote- biało _ czerwonymi" s'Zltandarami.
wej. Służył jej na ziemi nie' wohla i pozdrowienia berlińskiej kla Nad wejściem, obok dat urodzi,n i
Juliana Marchlewskiego, wimieckiej w dnlacb walki nie' sy robotn:iczej. która wcrzora; wzię- 2:gonu
dnieją słowa wielkiego rewolucjonimieckiego proletariatu z bUl" la udrz.iał w uroczystości przemiano- sty: .. Słuzyć interesom narodu polżuazją niemiecką.
wanla jedne,1 z ulic Berlina na ul!- sklego może tynto ten, kto Hłuzy in~
Jego hniQ jest dziś spójnią,

Na udekorowahym czerwonymi i bia
lo - czerwonymi SZBlndarami peronie dworca zgromadzili się prz.edsta
wiciele KC PZPR z członkiem Biura
Polityąnego
KC PZPR tow. gen.
Jó:iwiakiem _ Witoldem na crlele,
delegacje PZPR ze sztandarami, delegacje ZMP, Ligi Kobiet. Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację i inne oraz liczne rzesze społeczellstwa stolicy.
Na dworcu obecny był delegat
WKP(b) - Piotr Nikoła.jewlcz POSPIEŁOW -' członek
Centralnego
Komitetu WKP(b). dyrektor Instytutu Marksa - Engelsa - Lenina. Przy
byli również Zofia DzierżyńSka. 1 Jan
Dzierżyński.. żona :i syn
wielkiego
rewolucjonisty Feliksa Dzierżyńskie
go.
W chwili pmybycia na dworzec po
ciągu, wiozącego urnę z prochami
Juliana Marchlewskiego. orkiestra
odegrała Hymn Narodowy i "Mię,;lzy
narod.ówkę". Następnie przedstawtcie
le Partii i organizacji weszll do wagonu, aby oddać hołd prochom wieI
kiego działacza robotniczego.
Na wys<"'kim postumencie, toną
cym w wieńcach i w kwieciu znajdu
je się czarna urna !2'. prochami, dro
giml sercu każdego Polaka - patrio
ty. Nad urną. na czerwonym tle. widnieje napis: ..PZPR jest spadkobierczynią patriotycznych. internacjonalistycznych tradycji Juliana
Marcblewskiego".

Imię

Sa-I

cjalisty~ej PM"ltii Jedności z urną

PRZYBYŁ

zgroma&onych na dworcu
Biura Polityczne
go KC PZPR tow. gen. Jóźwiak Witold.
"Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza - rozpoczął mów'
ca - z głębokim wzruszeniem
i czcią wita na ziemi polskiej
prochy wiernego syna polskiej
klasy robotniczej, płomiennego
rewolucjonisty, nieugiętego bo'
jownika sprawy proletariatu i
wielkiego internacjonalisty Juliana Marchlewskiego.

Wielkiego Rewolucjonisty

. . . . • .... " . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . "111111 . . . . . . . ' .... ".11 . . . . . . . ' . . . . . . . . 111.1.11111 . . . 'lIllllttll . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W ynlek·I naszego

I

Dnia 23 bm. p!!lybyla do Warszawy polska i niemiecka delegacja
przywożąc urnę !Z prochami Juliana
Miejska Rada Narodowa
Okręgowa Rada
.1 Marchlewskiego.
Na zdjęciu od lewej: przewodniw Łodzi
Związków Zawodowych
czący polskiej
delegacji. zastępca
;
w Łodzi
członka
Biura Politycznego KC
b000000000000000000000000000···················· ." PZPR tow. Edward Ochab, córlt..

!

Juliana Marchlewskiego tow. Zofia
Marchlewska, członek KC PZPR
tow. OS/tap Dłuski oraz członek KC
WKP(bl, dyrektor Instytutu Marksa - Engelsa - Lenina tow. Piotr
Pospielow.
(fot. Zyg, Wdowiński).

KONKUR u
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p. t. ~~Zwierzyniec zbója Sama"
(patrz sirona 4'la)
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W~zesne

stalą

§,'eH'ą

walutą świata'

i szybkie
Hli senne

zabezpieczą

dobre plony

w jednym zda.- "dobrodzieja" ł obniżyc wartość swej gromadzą zwski. Z 213 miliarda doprzedwojennego. Produkcja raZasIew wiosenny obejmuje w
Wiosna tegoroczna, jak widał
niu podać najoczywistszy dowód waluty. Padł fURt angIelski, frank larów w r. 1938 zyski monopolistów
diiecka wzrasta zgodnie z pratym roku prawie 273 wszystrz; dotychczasowego !przebiegu porozkładu ustroju kapitalistycznego, francuski, frank belgijski, floren ho- wzrosły w r. 1948 do 21,2 miliarda
wem nieustannego rozwoju gokich pól ornych kraju. Same zagody, będzie bardzo wczesna.
to sięgnąć by musiał do tego, co jest lenderski, korona szwedzka.
dolarów. Aby utrzymać wysokie eespodarki socjalistycznej, produksiewy roBlln kontra·ktowych wyZ ima była berzśnieżna i wilgoci
symbolem tego ustroju - do pienią
Trzy czarne dni walut krajów ka- ny, zap3wniające stały WZł'ost zys.cja amerykaitska spada. zgodnie
noszą 750 tys. ha. Ogroonna jest
w roli nagromadziło się bardzo
dza. OTÓŻ Nm MA DZIS NA pitalistycznych przyniosły zwycię' \! ów, wygrzebano stary, ltapitalistycz
z prawem kryzysu gospodarki
rownlei pomoc państ.wa na akcję
mało, Dlatego Cllło}>i muszą dbać
śWIECIE ANI JEDNEJ
STAŁEJ stwo dolarowi amerykanskiemu.
ny. okrutny zabieg niszczenia tzw.
siewną dla. pracujących chłopów.
kapitalistycznej.
,
o zachowanie wilgOCi w glebie.
WAI.UTY
KRAJU
KAPITALIYRRHUSOWE to było zwy- "nadwyżek żywnościowych": kawy,
Doły<lZY to zwlaszeza kwalifikoDolar amerykański stał 'się równie,
Obecnie llrawie w całym kraju,
STYCZNEGO.
cięstwo.
Kryzys, którym ka- jaj, ziemniaków, i to wówczas, gdy niesolidną bazą, jak wszystkie inne·
wanego materialu siewnego. naza. wyją.tkiem gruntów podmoBożek kapitału monopolistycznego, pitał amerykański szczodrze ob~zie, miliony
ludzi 'Ila świecie głodują. waluty krajów kapitalistycznych.
wozów sztucznych, środków do
kłych, można już wjechać na pobożek,
któremu stawiano ołtarze lał swych klientów, nie omin1!ł zwy' Ogranicza się pow!erzchnię upraw,
zaprawiania nl.\5'1en1a. wreszcie
le z włóką czy broną, aby zabezW tych warunkach każdy kraj,
giełdy w Paryżu, Londynie i Nowym cięzcy.
ogranicza się produkcję, aby zabez· któręgo gospodarka oparta jest na
kredyt6w. Państwo,we i Spółdziel
pieczyć ad parowania wilgoć, ja~
Jorku, bożek, który żarłocznie poł
15 milionów bezrobotnych i pół pieczyć zyski. Jak po równi pochyłej zdrowych, silnych podstawach, nie"
cze Ośrodl"i Maszynowe, których
ka sit:: w roli znajduje. Od przy~
knął miliony
istniell ludzkich, zabezrobotnych, kurczenie się pro- stacza się gospodarka kapitalistycz- może opierać swej waluty na niesolic.zba WIaz i punktami gromadz
śpieszenia tego zabiegu
zaleieć
cll\vinł się.
Jego stałość jego solid,
dukcji, wzrost cen, spadek real· na w odmęty kryzysu. Jednocześnie Hdnej podstawie finansowej.
Jdmf d{)Cbodzi do 8 tys., stoją
będą w znacznej mierze dobre
l~OŚĆ, którą mierzono bogactwa, stanych płac i wreszcie obłakańcza monopoliści anleJ'y~ańscy gromadzą
Juz do dysplnycji rolników.
wschody i przyst!e plony zl1b1e~
I taki ma sens oparcie rubla na'
ły się mitem, bez przekonania podpolityka podżegania I do' wojny, zyski, które duszą gOEpodarkę nawet podstawie złota oraz sprowadzenie o~
wów. Same siewy należy w tym
Totci
te
wszysHde
środ!.l, któtrzymywanym przez jego wyznaw'
pochłaniająca 70 procent budżetu, Stanów Zjednoczonych.
roku
p.rzeprowM!zlć
znac1inie
ficjalnego kursu rubla do jego wartorych wartość "'.Yn\)si miJi(l,rc!y zł
W tym samym ezasie, gdy wartość ści rzeczywistej, tj. podniesienie je;;o'
ców.
zachwiały również dolarem. Takwcześniej, niż to sie na ogół w
muszą być należycde użyte i wyA przecież konieczny jest w świe
że
Stany Zjednoczone zostaly dolara spadła dwukrotnie, gdy niepo- kursu -w stosunku do dolara, funta
okoliCY prak1Y!iU,ie. Ponic'WaŻ nie
zyskane. Do alicji siewnej muszą
cie stały miernik wymiany towarowzrosły ceny
w Stanach i innych walut kapitalistycznych.
dotk:lięte infla,::ją.
Według ofic- miernie
wiadomo czy nie czcka;ją nas jeSię zarówno chł<tp.i gospodarują
wej. Takim jedynym miernikiem wy'
jalnego kursu uncja złota kosz- Zjednoczonych i innych krajach ka'
szcze sHne prz:vmro?:lti, na pierw
Chwiejna i tT3cąca na wartości wa
cy indywidual.nie, ja,k i spółdziel
miany jest dziś w świecie tylko i wytuje 35 dol. Dmer., ale na gieł pitalistycznych, w Związku Radziec- luta krajów imperialistycznych, z
sze siewy należy prze:maczyć. tanic
pJ:otlultoyjne,
za.brali
.nik
naJłacznie RUBEL RADZIECKI, oparty
dach Rzymu. Paryża i Londynu kim uporządl):owano obieg pieniądza, dolarem na czele, stała się elemen~
kie roj!inl; Idóre je (la.brze 'lUt»szybC'ie~.
na zdrowych, silny.;:h podstawach plawl1rtość tmcji :Mota wynosi od 67 trzykrotnie w ciągu trzech lat obniS'lą. a więc owies, groch.
tem
pogłębiającym
gorą.czkowość
Na apel naszej
Partii, ZSL
nowej !;ospodarki
socjalistycznej,
żono ceny.
diO 70 dolarów!
Rośliny
te pje obawiają się
i
paroksyzmowy
chal'akter
ekonomioraz Zw, Samopomocy Chłop
Podczas gdy w Stanach Zjednooparty na bazie złota, wymienialny
róv;nie:~
głębokiego
przykrycia
Chwiejącą się
walutę amerykań
skiej o pomoc w akcji Siewnej
czonych produkcja przemys-łowa w ki kapitalistycznej oraz hamulcem
w stosunku 1 rubel - 0,222168 gr ską chciano podeprzeć szantażem
ziem i ą. a pod grubą warstwą zie
odpowiedziały
już
}ic.zne 01"1949 rolm spadła o 22 procent IV w rozwoju. wymiany międzynarodo '
czystego złota.
dolarowym wobec krajów kapitalimi p rz:nnroziti im nie zaszkodzą.
garuizacie m!od'l.ieżowe, ZMP 0porównaniu z 1948 rGkiem, w wej. Stała i mocna waluta l'ad:tieeka
Historia zmiany bazy, na której stycznych, co jeszcze bardziej pogłę
Teoria i praktyka rolnicza wystaje.
się
na.tominst
opoką,
na
której
.raz
studenci
ni<>kiórych
uniwerZwiązku Radzieckim wzrosła o 20
oparty był rubel radziecki, jest zarą biło chaos gospodar,:o;zy.
kazu.i'l, że nawet w normaln3-'m
wymIana
mIędzynarodowa
będzie
!lit
sy~etów. Będą oni pomagać tym
procent i pod koniec! r. ub. przezem historia rozkładu gospodarkI
roku przy uprawach wiosennych
Wsh.'1ltek chciwości amerykańskie'
mało
i średniorolnym chlopom
kroczyła
o 41 procent globalną mogła rozwijać.
kapitalistycznej i wzrostu gospodar- go kapitału monopolistycznego stan
należy unikać orki i w ogóle naKAZIMIERZ GOLDE.
ora~
spółdz!ebliem
produkcyjprodukcję
z ostatniego roku
ki socjalistycznej. W roku 1936, gdy ten stale się pogarsza. Monopoliśd
rzed zi mocno wysuszających ronym. kt.órym brak rąk roboFrancja była jedynym krajem kapilę,' takich jak np. kultywa.tory
czych, rz.właszcza ludziom startalistycznym, któ~'y nie zdewaluował
sPI'ężYnowe. Należy sie starać uS'zynl i inwalidom, Do pomocy w
swego pieniądza w stosunku do złota
żywać tylko brony, lub lI'rume ona
s.iewach'
zgłosili
się
r6w"'lljeż
ro(w owym czasie kUl's dolara w sto'
llie wystarcza - kultywator6w
botniCY
rolni
zatrudnieni
w
ze s,z tywnymi lapaml W tym rosunlm do złota obniżono o 40 proc.),
PGR-ach .oraz traktorzyści.
ku tam gclzle 1'O'la jl1.ż na. wiósnę
wartość rubla określono na 3 franki
Gminne i gromadzkie organiza
francuskie. Już w listopadzie 1936 r,
bltdzie mato wilgotna. tym barcje nasv..ej Partii, winny - ściśle
dziej trzeba zachCiWać tę zasadę.
okazało się,
ze nie była to solidna
współpracując rz kołami
ZSL l
N!e wo>lno bowIem liczyc na. przy
baza. Frank został zdewaluowany
ZSCh .,...... dbać o to, by w pełni
szle deszcze 1 na pl'zYdazny przei trzeba było zmienić relację rubla
wej
i
ostrzegł
rządy
odpowiednich
został wyzyskany dekret, o pomobieg pogody.
do franka na 1 rubel równa się 4,25
PEKIN (PAP). Agencia NO-\ na w związku z powyższym incyden
cy sllSiethkiej. Wiele bowiem
Socjalistyczne rolnict~ polega
fr. fr.
wych Chin donosi, że Ame"l'ykanie tem oświadczenie min:stra komuni- krajów, iż będą one w ' całej pel ni
Chłopów,
sz.czególnie małorol
na właściwej uprawie roli i doAle i to zawiodło. W lipcu 1937 r.' usiłują zagarnąć stojący na redzie kacji chińskiego rządu ltldow~go odpowied'Zialne za uszkodzenie, prze
nych, nie posiada własnego sprzę
stosowaniu się do warunków' a
rubel został oparty na jedynej zda' w Singapurrze chiński statek paro- C'l~g Po -: czun z 18 bm" . kt01:y tnymanie lub przekazanie jakiegożaju i nie wszędzie będzie mogła
nie na biernym czekaniu na
wało by się solidnej bazie, na dola- wy "Hai Szuan", którego załoga je- st';"'lerdził, ze wszystkie s~atki chil!- kolwiek s-tatku chińskiego jak l'ÓWdotrzeć pomoc ośrodka maszynodeszcz z łaski nieba.
1'7.e ameryka11skim, w stosunku 1 do- szcze 24 stycznia zerwała wszelkie skle ~ _obc:y~h l?ortaeb . sta.nowlą nież za u~rudnianie im kontynuowa
wege.
, B. B.
lal' równa się 5,3 rb. Ten stah rze' stosunki z Kuomintangiem i wypo- wlasl1O)'c ChlDsklCJ Repubhkł Ludo- nia marszruty.
czy przetrwał do ostatnich czasów. wiedziała się za rządem ludowym. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Czy odpowiadał on rzeczywistości?
,Jak podaje wychodzący w Sin.gaNie, nie odpowiadał rzeczywistej war purze d'Ziennik "Nan Cziau Jit Pao",
t:ości rubla i dolara.
dnia 16 lutego kilku Amerykanów
Po wojnie amerykański kapitał wraz z wynajętymi przez konsulat
monopolistyczny l'ozpoczął
walkę , amerykallski ludźmi przedostało się
o podporządkowanie sobie całego : na 8 barkach na pOkład statku i usi
świata i uczynienie z dolara jedynej łowało przejąć nad ni.m dowództwo.
waluty świata.
.' Próba Amerykanów, którzy - jak
Naród polski, polska klasa robo- ciwko antyludowej j antypokojowej kańsYwich krajów Europy zaCho-, strzeżonym przez policję włOSie,
dniej. W obradach bierze l'ównież mie,iscem.
Tej agre:;;ji dolarowej skutecZ'me pisze dziennik - działali. z polece- tnicza bacznie śledzi za rozwojem polityce ldiki de Gasperiego.
Wyraźniej niż kiedykolwiek uja- udział
nadzwyczajny
ambasador
Wypadki we Włoszech są jeszcze
(jparły "ię Związel, Radziecki i kraje nia reądu USA, wskutek zdecydowa sytuacji w krajach Europy ZachodeIT),o]u'acji ludowej. Ale nie oparły nej postawy załogi nie powiodła s.ię, dniej, Dziś z dumą patrzymy na bo wnia się dziś przepaść dzieląca rzą USA, Harriman, który stwierdza- jednym dowodem uzasadnionego lę~
się kraje kapitalist.yczne.
słabsze Obecnie rząd amerykański. wobec haterską walkę ludu włoskie/Zo,
z dzącą Włochami garstkę sługusów 'jąc, że "rozwój wypadków w EU1'O ku, jaki ogarnia kliki rządzące w
ekonomicznie od Stanów Zjednocz;}- niemożności opanowania statku si- dumą patrzymy na wykuwający się Ameryki od narodu włoskiego, Prze pie Zachodniej jest pomyślny", po- ltraj5Ch Europy Zachodniej, których
Dych. Chwyceni za gardło kleszcza- łą, zwrócił się do sądu w Singapu-. VI walce sojusz robotniczo - chłop paść pomiędzy tymi, którzy uchwala twierdził tym .samym, że faszys,-oW izr,lacja od własnych narodów wua
mi planu Marshalla podopieczni ame- rze rz żądaniem "przekazania" mu ski, z radością stwierdzamy, że ol- ją faszy~towskle ustawy, każą po- skie u"tawy uchwalane przez Siugl. s~a w m~al'~ l'O~\\'o.iu, l'U!;h,11 w obro
rykańskiego ' lmpitału monopolistycz- statku.
brzYmia więkSzość narodu włoskie licji strzelać do robotników i chło~ sów dolara, zasiadających w rzą- me. pOkOl,U J m ezal.eznOSCJ na~odo
nego musieli wykonać rozkazy swego
Agencja Nowych Chin pr~ypomi~ I go zdecydowanie występuje prze- p6W, uciekają się do brudnych pro (lach Francji i Włoch., są. ..łlstawami we], Zdają. one SObl~ sprawę,. ze za
wakaCji, a narodem, ktOl'Y broni Rwe
e k 'k' . G l·t ......
walczącymi narodamI Włoch \ Frau
au el er narrlma.n cH sloi potęiny, miliard lud:d liczągo prawa do chleba, który broni niC! am ry -ans lml.
cieszy się?, Uległości ."amerykań- cy, obóz pokoju.
aten'ską
zależności swego kraju, który zde
K
iL.
cydowany jest nie dopuścić do tego, ::kleb rządow we Francj! i Włoszech
"B~,ł..1ziemy uważali za zbrodnia~O~YS~y rozwój na wojennego ten rząd, który pierw
..;;.,;;.,.-.:..-......: ; . . . - - - - - - - - - - - - - -....- .....- by Włochy Wciągnięte zostały do a- l widzi ,w .!ym
wypad.kaw • ,Łudz~ SU~ _Jec1nak, są- szy zastosuje broń atomową przeD
II
tt
llII
..
merykańskiego bloku wojny,
dząc, ze pO~lodą SIę !'f?by spEltan!a ciwko ,iakiemukol\Xiek krajowi ..."Na faszystowskie sprzeczne z lwn w "tYC~ kraJ~ch obronco\~ nlezal~z- brzmi apel Konferencji Światowego
~
stytucją
ustawy wymierzone przeciwko robotnikom i chlopom, przc - no:sci l !lOko?u. Wypadki ost~tmch Komitetu Obrońców Pokoju odbytej
dni na .tereme Włocb wylia.zuJą. b~- ostatnio w SztGl~ltolmie. Masy ludowiem, ze faszystowskie posumęma we wszystkich krajów wiedzą któl'2ądu de Gasperiego zwiększyły tył
.
.
'
ko wolę walki narodu włoslńego. no 1'3- rząd potrząsa straszakiem atomo
presji masy pracujące 'Wloch odpo
TIRANA (PAP). Albańska a-I go rozkazu Depart.amentu 'Stanu,
Potwierdza to nawet faszystow- wiedziały l2-godzinnym Iltra.jkiem botnik, chłop, inteligent włosld co WY)}), który rząd grozi ludom. Wie
"encja telegraficzna cytuje komen- bez rozkazu Geol'ge'a Allena.
ska prasa grecka, która podkreśla, powszechnym. w którym mimo prólJ raz lepie,' rozumieją, że ustawy fa· dzą kogo ostrzega apel sztokholmt<:rz dziennika "Zeri i Popullit" na
Klika Tito, która. dopuściła się że po wizycie Allena w Atenach zastraszenia, mimo zmobilizowania szystowskie, krwaw(' repres.ie i pl'OWO sld, ale wiedzą również, ze apele I
k.acje rządu są dylttowane !>rzez atemat podróży do Aten ambasadora
wobec bGhatersko w91czącego na możliwe jest osiągnięcie porozumie ogromnych sił !)olicji, faszystow- merykański
Departament Stanu. Na slowa należy poprzec czynami, coamerykańskiego w Belgradzie Gerodu gt'eckiego naj nikczemniej- nia pod warunkiem, "że obie strony ' s!tlch bojówek i zawodowych latul.- ród włoski zdaje sobie sprawę, do- dzienną walką o pokój. Wiedzą o
orge'a Allena. D, zien,nik docenia y~
szej w dziejach zdrady i wbiła pójdą na ustępstwa",
strajków, wzięło udział 5 milionów
kąd prowadzą nici znaczonej l{rwia., tym włoscy komuniści, lewicowi so
, k
d ~
Wskazu)'a,c na pOdobieństwo istnie 1'0b o tm'k ow
- i pracowniłcow
Wi~yt,ę, Ja'o pos~'e ,mc",:o
w OSI"
:-{
nóz w .plecy · dcmo},ratycznej ar
u mysło - j&wnie faszystowskiej polityld rzą- cjaliści, wszyscy patrioci i demokragmęclU pOrOZUll11ema mlędzy Tho
ił "" ki' klik Tit
ktO , ł jących w Grecji i Jugosławii re:!:i- wych. Trwa też w dalszym ciągu duo
Nie PrellYdium Rady Ministrów
a rzadem atell,skim,
m .. rec e,J,
ao,
OlC,/ mćw, opartych na
niepoltamowa- akcja. zajmowania przez chłopów
ci, którzy zwierają swe szeregi W
W -chwili obecnej - pisze "Zeri
plany gOdzące w Albanię, w Buł nym niczym terrorze policyjnym, l ziem obszarniczych leżących odło- nie ministerstwa, nie urzędy policji,
przeciwko marshallowskim
gmach
ambasady
amerykań walce
lecz
i Popullit" - nie ulega najmniejgarię, 'Vp'g~y i ~ime l,raje, ponio dziennik stwierdza w zakończeniu, "'iem.
'
1:».
szej w;:tpliwości - i fakty to posły całkOWIte fIasko, kOlltynu\l ' żc imperialiści ameryka11scy usiłują l" Walce narodu włoskiego przewo- skiej w Rzymie jest dziś najbardziej gauleiterolU i quislingoDl.
twi-erdziły - że Tito i jego klika nie
je swą zdradzieclul! l,olitykę i wraz obecnie polączyć oba kraje, by użyć dzi jego awangarda - włoska klasa
mogą zrobić żadnego kroku zaróz atensl~ą kliką faszystów knuje ich w walce przeclwl~o krajom de-I' robotnicza. kierowana przez Komu-,
wno w dziedzinie polityki wewnętrz
nowy, zbrodniczy sl}isek przeciw ~nol~r~cji ludow~~, przec,iwko ~poko .., nistyczną Partię Włoch. W walce
nej jak i zagranicznej bez wyraźne
ko (lemo!,rat:yeznym republikom JOWl l demokraC,ll, przeclwko ZSRR, h'j biorą udział coraz szersze rzesze
ba.łkańskim.
przeCiwko ich własnym narodom,
narodu włoskiego.
kto
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PE:IUN (PAP). Jak donosi
lIiI
Agencja Nowych Chin, przewodniczący Centralnego Rządu Ludowego
Chińskiej Republiki Ludowej Mao
Tse _ tung przyj<łł ambasadora Republiki Czechosłowackiej dr. Wei'Skopfa oraz szefa cr.>:echosłowackiej
misji handlowej dr, Adamka.
Na przyjęciU obecni byli sek.retarz generaąny Centralnego Rządu
Ludowego Lin Po - czu .oraz preWojowniczy przedstawiciel amerymier Państwowej Rady Administra kańskich monopoli
zbrojeniowych~
cyjnej i m inister. spraw zagraniczminister "obrony" USA, Johnson,
nych Czou En - lal.
wygłosił ostatnIo lazyldiwe przemówienie godne jego obłąkanego poprzednika Forrestnla, kt&ry zaimń·
czył życie w szpitalu dla wariatów.
W przemówieniU tym wygłoszonym
w chwili, kiedy w Sztokholm'ie zew Grecji
brał się Stnły Komitet Obrońców PoRZYM (PAP). - Jak donoszą ~
koju,
kiedy na całym świecie coraz
Aten, przywódca liberałów Venizelos sformował w czwartelt nowy donośniej rozlega się głos milionów
rząd, który
zatwierdzony został ludzi pragnących J>ol~.oju przechvko
przez króla. Venizelos objął te.kę agresywIlej
zagranicznej
polityce
premiera i ministra spraw zagran1 cz
Stanów
Zjednoczonych,
Johnson onych, W skład nowego rządu, poza
świadezył,
że
"ponieważ
tochnika
pr.zywódcą partii związkowej Ca:lelapaulosem, który został wicepre- wojenna posuwa się naprzód, cała
mierem i ministrem wojny, wcho- nauka amer:l,kańska zmobilizowana
dzą wyłącznie c:złonkowie partii libędzie na potrzeby wojskowe".
beralnej,
Program
Johnsona wojO\VPartia liberalna (posiada w parlamencie jedynie 55 deputowanych, niczy i godny szaleńczych \llanów
zaś partia Canelopoulosa 7 depu- Forrestala. Ale bynajmniej nle notowan ych, Nowy rząd liczy jednak
na gło s y partii populistów i innych wy. Już obetnie całe życie naukowe
skrajnie prawicowych ugrupowań, IV Stanach Z.iednoczonYl'h znajduje
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Venizelos na czele

nowego rzq;du
monarcho-faszystów
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pierwsza

pojmują bowiem

~'coraz jaśmej, że stawką

zakonczyła

pod kontrolą kliki woj!:>klowej,
uczony zatrudniony w laboratoriach amerykań,ldch p·rzejŚć musi
upokarzające badanie lojalności. N awet st.udenci nie mo~ą być zatrudnieni bez zgudy władz '~H)jskowYfh w laOOl:'atariach lIniwer.:;yt.el'kich, które
prowadzą badania nnukowe.
Każdy

Prz-ed wojną wydatki rządu USA
na. badania naukowe wynosiły 50 milionów dolarów rocznie. W 1946 roku
przekraczały już
mi liard dolarów
i od tego czasu stale wzrastają. 90
procent tych wydatków przeznaczo'
nych jest na badania naukowe o znaczeniu l)l'zede w.:;zystkim woj;!kowym. Dokonując ostatnio przeglądu
nauki VI Stanach Zjednoczonych organ kół przemysłowych "Business
Week" stwierdził, ze "nauka" USA
jes-t pod całkowitą kontrolą. kUl woj'
skowych. One nada.i<.t· kie1'unek bad!!niom m,ukowylU I one do~taJ'c~;a j ~
potrzebnych n. to t'undU dt;Ów.

zbóź

jarych

tej walki
WARSZAWA (PAP) Wiado' przeprowadzaniu siewów wyróżniaj,!
byt narodu
mości o przebiegu siewów wiosen- się spółdzielnie produkcyjne, wyprzeW dziell po uchwaleniu fa.szystow
skich ustaw zebrała się w Rzymie nych, napływające ze wszystkich wo' dzając gos.podaratwa. indywidualne,
konferencja ambasadorów
amery- jewództw, podkreślają zgodnie, że w Które pozmeJ przystąpiły do prac
wiosennych i przeprowadzają. je w
znacznie wolniejszym tęmpie.

i":.t niezaleźny

włoskie-

pca Forreslala

się

siew

wŚliwieoch

Jeśli nu,wet Johnson uie powiedział
nic nowego, bo i bez tego wiadomo
powszechnie, że Stany Zjednoczone
prowa.dzl~ eb;pcrY'.l lcn ty ba ktel·i.ologiczne na wzór i z pomocą ja,poń'
sklich uczonych nlt)rdercl)w, to jed'
nak warto zU3tanowić sii: w jakim
celu Johnson robi hzyk VI ol,ót tych
rzeczy, które przecież winny raczej
otoczone być t.ujcmnirą. Po to ,eklllmuje on przygotowania wojeltne rZIł
du USA w tym samym czasie, kiedy
inni jego koledzy z rzlłdu amerykań'
skieg'o chcą przekonać świat, że Stanom Zjednoczonym chodzi tylko
o utrwalenie pokoju.

Z kolei Wiktor Emanuel jest a gentent największego koncernu finansowego w Ameryce - domu bankf.:nvego Morgana, do którego należy jak ocenia dzienThik nowojorski "Dai,
ly Worker" - prze:>zło jedna trzecia
całego

amerykańskiegtO

zbrojeniowego.
W przystępie

szczerości

przemysłu

Johnson
dziennikarzowi
"New York Thnes", Że "im bardziej
napięta jest sytuacja międzynarodo'
wa w ś~iecle, tym łatwiej uzyska'ć
od k(mgresu USA kredyty na zbrojenia".
Ma to na celu dalsze rozniecenie
h.isterii wojennej, która ułatwi doko·
Aby odpowiedzieć na to pytanie nanl'e nowych zamówiell wojennych
trzeba zapytać, kim jest Johnson! .
k'
J h
d
k
' 1k' . f'
l przysporzy
nowe zys 'I magnatom
o nson,
yre tor wIe · lej lrmy ,,:brojeniowym. do których .Johnson
lotniczej " "Vul,tee
Aircraft
Cons{)!i,'
. k
' za "t o'
.
.
. ,an, n a lez',y. O't o co SIę
'rYle
date..,
Co . 'IC!!t
plulnym
słul!ą
wlel
I
d YI)'Iomacsą
. "St ano\\']e
' Z· d orzo
,
.
•
"
.1 mI
k.1CsrO
fmanRl'lty
31\wl'yJ.; a nsklegu.
h
' k kt' j
l
I
\, '
"
nyc, przeeJW ' O - ore "a c:r.ą s \u ,
\\ Jktora blIanucIa , na l,torego &l:u.t- 1 h'czl1ie ntiliony ludzi zorganizowa,
bie llozogLaje i u';. •d kilkul\so1tll laL I !1Tch .. ohronit' noko,tu.
oświadczył

kiedyś

Szczególnie sprawnie przebiegają
prace wiosenne w spółdzielniach, k.tó
re powstały w roku zeszłym i mają.
już duże ' doświad~zenie w pracy ze~
społowej,
a takie mogły naleźycie
przygotować się do siewu wiosennego w okresie- jesieni, wykonując odpowiedme orki zimowe pod zasiew
zbóż jarych, co znacznie
ułatwia
prace na wiosnę.
Jeilna z takich spółdzIelni produkcyjnych - Rolruiczy Zespół Spółd~iel
czy w Śliwkach, VI' pow. Nysa
!)iel'wsza zameldowała o zakończeniu
siewu zbóż jarych w dniu 23 bm.
CzłonKowie spółdzielni produkcyJnej w ś1iwicach, którzy bez wyjątlm
należą do ZSL, przesIali w związku
ze swym sukcesem depeszę do preze'
sa NKW ZSL - marszałka Włady
sława Kowalskiego, w której stwier,
dzili, że do tak szybkiego wykonania
siewów w sposób decyd\ljący przyczyniło s ię współzawodnictwo w kam
panii siewnt-j z są!'iudującą spóldziel.
nią p"oclukcyjną \\ Wilamowej.

ełne !M!~~!'!'!!! rezerw
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Ograniczenie postojów fabrycznych
umożliwi

wzrost produkcji w naszych zakładach pracy

Stały wzrost produkcji,
cjał gospodarczy państwa

wzmagający

nieustannie

zarazem potendobrobyt mas pracujących,
jest prawem rozwojowym gospo darki socjalistycznej. Ten nieprzerwany wzrost produkcji zapewnia nie tylko budowa nowycb zakła
dów produkcyjnych. W poważne,j mierze umożliwia go coraz pełniej
sze wykorzystanie możliwości istniejących już zakładów pracy.
i

Na tym odcinku wiele jeszcze ma
!py do zrobienia. Trzeba stwierdzić,
że planowanie na szczeblu
zakła
dów produkcyjnych nie jest jeszcze
doskonałe, że dopiero przez stałą, sy
stematyczną kontrolę wykonywania
planów uczymy się coraz ściśleJsz€'
go, dOkładniejszego planowania, coraz lepszego wykorzystania wszyst,kich możliwości i rezerw produkcyj
nych każdego zakładu pracy. Bowiem podstawową cechą planowania socjallstycznego jest właśnie
kOl1trola wykonania, umożliwiająca
wszccbstr~nne, właściwe plaJlowanie

Wszechstronna analiza
planu
Analiza wykonania planu produk
cyjnego nie może ograniczać się jedynie do ilościowego wykonania pla
nu. Samo stwIerdzenie, że plan iloś
ciowy jest wykonany w mniejs7.ym
czy większym stopniu nie jest jesz
cze bynajmniej mobilizl,ljące. Dorlt'o
wadzić ono może zaró,vno kierownictwo zakładu, jak i jego zaiogę
do samoupojellia, nie wskazuje na
istnienie nie"vykorzystanych :leszcze)
rezerw i możliwości pl'odukcyjn~·('h.
ViTykonanie planu ilościowego należy badać w zestawieniu z
planem
uruchomienia maszyn i planem zatrudnienia, jeśli ograniczymy się
już tylkO do tych najistdtniej szych ,
obok planu wzrostu wydajności pra
cy, części składowych planu pl'z-emy

słowego.
'1'0 jest zadanie i obowiązek kie
r!lwnictw zakładów pracy ora~
odpowiedzialllycb za, icb pracę

:~;:ci~kÓ;a::.~~e;:y~h -;'i:~::=

wych: To wIDn4l być tematem na.
rad wytwórczycb, odbywa·jących
się w zakła.dacb pracy.
Trzeba, abyśmy nauczyli się posługiwać wskaźnikami techniczno -

~;~::;~z:~:::i:::!a:J!~ki.je Z;
pewni to stały wzrost produkcji, Ił

go i poszczególnych zakładów oraz
przed organizacjami partyjnymi i
przed którymi staje
Trzeb~ zbadać przyczyny tak zWiąikowymi,
częstych postojów, zwrócić szcr.e- jednocześnie konicczność speiniania
gólną. uwagę na postoje tecbnicz wychowawczej roli w walce z nieu
ne, aby stwierdzić. ezy nie wyni SprawiedIiwlonymi nieobećnościami,
niektórych jeszcze zakładach
ka.lą one z nie dość ostrej czuj- w
ności
kierownictwa i orraniza kształtujących się zbyt wysoko.
cji partyjnej wobec działalności
Najbardziej uświadomieni roWl'oga klasowego.
bot~icy, do którycb przyłącza się
obecnie personel techniczny, sa
Trzeba jednocześnie dla pełnego
morzutnie pOdjęli potęiniejąc!}
uruchomienia maszyn zająć się spra
stale akcję pOdejmowania długo
wa szkolenia nowycb kadr dla prz~
falowych zobowiązan, przyśpie
mysłu bawełnianego. Nad takim fak"
lizania. wykonania planów protern, jak niewykorzystanie znacz.nej
dukcyjnych. Temu wspa.niałemu
ilości wrzecion w PZPB Nr. 2 w Ło
oddolllemu zrywowi mas pracu·
dzi, spowodowane brakiem robotni
jących musi towarzyszyć jednoków, nje można przez dłiuższy cz.. s
czesna troska o pełne wykorzyprzechodzić do porządku dziennego
stanie maszyn i czasu roboczego,
A, niestety, tak się dzieje. Jednocze
pełne wyko.rzystanie możliwości
śnie wysuwa się zagadnienie doszka
produkcyjnych każdero zakładu
lania l't:Jbotników już zatrudnIonych,
pracy.
którzy nie posiadając niekiedy od po
wiednich kwalifikacji, nie są w sta
W ten sposób wzrasta~ będzie
nie wykonywać baz produkcyjnych.
produkcja I zarobki, więcej towa
W odpowiedzi na tw6rczq rów ukaże się na rynku, umacniać się będzie sila naszego pań·
inicjatywę świata pracy
stwa, .. wraz z nią siła obozu pokola.
To są zadania, stojące przed kie-j
S. Kosicki.
l'ownlctwem przemysłu bawełniane

to z koIei - podniesienie stopy ży
ciowej mas pracujll,(lye11 naszego kra
ju.

Zmniejszyć

posioje
maszyn

Ta nieustanna walka o wykorzystywanie w coraz większym stopniu
możliwośC'i produkcyjnych jest moż
Uwa i konieczna we wszystkich gałęziach przemysłu.

Przekonuje nas o tym nawet częś
ciowe tylko !Zapoznanie się rz wynikami pracy choćby niektórych zakładów bawełnianych. Jest faktem,
że przemysł bawełniany
wykonuje
swe plany ilościowe, wykonuje je l
przekracza przytłaczająca większość
zakładów.
Jednakże jest
rówmeż
faktem, że uzyskiwane przez nIe wy
niki mogłyby być jeszcze dalelta lepsze.
Świadczy o tym wysoko kształtu
iący się odsetek
postojów masr.yn
i nieobecności wzakł::tdach bawclniallycb. Nie wnikając w tej chwili
w przyczyny tego, ml'żna jednakże
stwierdzić z naciskiem, ze liczbY te
wslm:mją właśnie na istnIejące
w
tych zakładach zgoła niewykllrzysta

-

Twardo staneło na ostatniej ns
radzie korespondentów "Głosu"
zagadnienie walld o pokój. Na
porządku dziennym były i. inn2
sprawy, a więc sprawozdanie z
działalności klubów kOl'esponden
tów, omówienie metod pracy kh
Wzm6c czujność
bów i tp.
_ szkolić nowe siły
Lecz gdv tylko zebranl zaczęli
zastanawiać sie nad stojąc~mi
mJln~h ~lk! p~~~~~~t:w'ba~~~ przed nimi zadimiami w związku
nym podać więce,i, wystarczy, by z obecną sytuacja międzynarodo-

Iwą,

lal

techIl!i.czny przekroczył swe zobowią
zama o 17 proc. War~tat śll\.lsarski
wykonał już 5 procent normy więcej, niż przewidywało zobowjązanie.
A ślusarz tow. GQliński przekroClZył:
swe zobowiąeunie aż o 12 !procent,
Pracownicy l.IDlysłt>wi
również
pragną pójść śladami swych towarzyszy pracy. Za ich przykładem zobowiązali s-ię oni do stałego podnoszenia swych kwalifikaCji zawodowych, zastosowanie wymiany doświadczeń, i postanowili usunąć w
nl1:jbliŻ31Zym czasie w.szel~ie łZa.legło,.
ŚCił pr~cy oTdaz. z11kw:~oOwbae:'noz1!.-i
pe
me rueuzasa ruone •.,e
....,v
i S[lóźnienia

v:

Ulepszenia w PlPB
W ostatni0h dniach do

zakładO-/

Komi:sja zapoz,nała się :r6wnieZ

~lynę>ł? Jrtlka

ł cjonalizaŁorsklch.

Przy wejściach na liczne budowy
PPB w Warszawie obok tablic ilustrUjących najlep'sze OSiągnięcia we
współZiawodnictwie umiesz.czone są
tablice e: wykazem pracowników !laniedbujących praCf,l IZ poWodu Pljailstwa.
______________ (:Fot.__Nowosielski).
=__.
$M
~·o~'~m~_·

rL

je za dobre, a

ł
.
rac)o~al~ator~m:"yp ~~ono premu~.

DZlękl nalezyte] opIece l'O'l.tace.anej nad naszym klubem i'3cjona!izatorskim przerl organirzację partyj. '
. j

ną

l

dyrekCJę, ~pływa cora~ WlęC~

nowych wnioskow do naszej Kumlsji Ulepszeń.
F. Donder
Korespondent & PlZiPB 6.

ni.ałą

manifestację,
jaka miała
miejsce
w Międzynarodowy.m
Dniu Pokoju. Lecz. niestety, krót
ko trwała działalność niektórYCh!
komitetów. Kore&pondenci stwier
d;{.' ją, że od 2 października
ub.
roku komitety te niewiele zrob i ~~ . w 1 d~iedzi~e Pl'~f.gowan~u..
l el ~o {OJ~~V!,c, 1 P;1? 1 lzowam,..
m~ak o :va u o/;p~J N r H'
ZPO' ?T J€S4 t w ZPO W'l
l'k w
~r,

w

"o~an~.

w MZK i w wielu i.nnych zakla-

21

utrzymywać

Wyniki Pl'acy prządki są w dużej
mierze zależne od czyściarza. Gdy
on dobrze oczyści maszynę, wtedy
prządka zwiększa produkcję i podnosi jakość swej pracy. Bowiem ma'
szyna dobtze ·OCZy3Z"czona nie powoduje zrywów i godzin postojowych.
Niestety, nie wszyscy czyściarze
zdają sobie z tego sprawę. Oto na
przykład, ob. Józef Klimecki, zatl'1.ldniony na pierwszej zmianie, zanied'buje swe obowiązki, a prządki, pracujace na jego ma.szynach, stale utysku ją., że maszyny są źle oczyszczone lub źle zestawione - jak to

w po rządku

/ zdarzyło się niedawno. Ob. Klimecki
tak zestawił wówczas koła tl'al1~por
towe i inne części, że wciąż powsta·
waly zrywy. Takie wypadki zdarzają się nieraz. Dopiero podmajstrzy
z drugiej zmiany musi poświęcać dLlżo czasu, żeby maszyny doprowadzić
do po:ząd~u.
.
.Ta~le. ~lledba1stwo ~o;~ wyrządzlc

powazmeJsze ~zk?dy, J?sli na skutek

złego

zesta:Vlem~. koł ~ransport()

wych 1!astąpI .obcIęcJe zębow lub za'
sa~zeme głoWICY'"Wtedy. trzeba bę
d~le pl'zeprOWadzlc powazne reperacJe.
Wzywamy w~ęe ",ajstra pierwszej
zmiany, aby swego czyściarza ob.
Klimeckiego pouczył, jak powinien
on dbać o maszyny, i w ten · sposó,b
ułatwił pracę prządkom
oraz czyzatrudnionym na d'[llg>iej
sowych w Niemczech. W 1945 r. po- śeiarzom,
zmi:mie.
wrócił do Łoozi, wstępuje w su;eregi
Władysław Jóźwlak
PPR i :l'O'ZJpoczyna pracę w PZPW
PZPB im. Stalina
Nr 2. Ponie.waż wyróżnia się zdO'lprzędzalnia Księży Młyn
nośctaml, kol'l.crz.y
kurs mistrzów
tka<ekioh, zostaje majstrem, a następnie !Zastępcą kierownika tkalni.
w dIDu 111 bm. w Gminnej Spół
W okresie od 1945 do 1949 r. jest
dzielni Samopomoc Chłopska w PaII, a następnie I sekre,tarzem orga- radyżu, pow. opoczyńskiego, odbył
nizacji oddrLiałowej. W ostatnich wy się S!Pęd trzody chlewned, Spęd był
borach !pOwołany r.tOstał do egzeku- dość duży. Gminna s,półd'lielnia zatywy pOd<;tawowej organi.zacji par- k,upi~a, płacąc gotówką, 52 tuczniki
i 9 cieląt. Od'biorca slPółdzielni, CentyJnej.
trala Mięsna, zabrała tylko cielęta,
R. ltobaszkiewłc7;
pOilostawiając na miejscu tuczniki,
Horespondent z PZPW Nr 2 które do dnia 13 bm. sta'ły w ogro-

Robotnik dyrekt.rem naczelnym

Niedawno dyrektorem na~lnym
PZPW Nr 2 mianowany został tow.
Maksymilian RlnPońez.yk. Załoga
naszych rzakł·adów przyjęła tę wiadomość li: wieHci.m zadowoleniem.
Tow. Roz.pońCllyk bowiem jest d~
bardzo wielu, a małorolnego chłopa bme znany w naS2:ych rzakładach, ja
nie stać na podrÓŻ€ do miasta dla , ko tkacz, sy.n tkacza, mający poza
11 . 1
_.. u.
leczenia ,zębów.
Z Wdzięc!Z.nością witamy Ś[lieszą.. sobą lata wa tl o epszą przys_oJS<;
cych nam IZ pomocą studentów z ro l klasy robotniczej.
botniCllej Łodzi, .widząc w odwied~- I Pmed wojną brał ozynny udział 'W
nach .tych pr~Jawy ?ta.J:ego Za~le-! organiG>;owaniu strajków. za co 20śniallla się SOJUSZiU nuasta rze wliną· l
b t
dal
' stał wra!L z ra em wy 011y z j,)raKorespondent cMopski "Głosu" cy w firmi€ "Włóknik".
. ~. KrólikoWSild.
podczas olrupacj~ tow. Ro~pońGod~anowice pow. skierniewicki myk II)racował na robotach llrzymu-

Sojusz miasta ze
W niedzielę, dnia 12 marca do
wsi Godzian6w, pow. skierniewickiego prrzybyla ekil)a dentystycz,na
z Łodz.i w liCzbie 25 osób.
Ekipa raźno !la:Oraiła się do pracy i od rana do :późnego IPOPołudnia
przyjęła ok0-10 200 osób, co lZ1'esztą
nie objęło wszystkich, potmebują"
cych leczenIa.
Biedni cliło pi rz Godzianowe. proszą o częstsre odwiedziny ek1py den
tysiycznej, gdyż cierpdących Jest

wnlOskow ra- i ob. Denela, uznała
.,

KomiSja rozpatnzyła wn.iosek, zgło
szony iPrzelZ ob, Maleca, b. absolwen
ta Szkoły Techn.-Przem, i pr.zyjęł.a
go jako dobry. Ob. Male~ sporządZił
specjalny nakładacz, ktory zarz'lca
pas b& pomocy szpulki. Za ten pomysI wypłacono ob. Malecowi premię w wysokości, 10 tY'sięCY zł.
Inne ulepszenie ob. Pietranka,
majstra remontów maszyn przędzal
niclZ.ych, polega na zastosowaruu automatu do wyłączania maszyny, Illa
wYiPadek prZ€chodzenia
grubszej
warstwy bawełny pr;z;ez wałlti ści
skające. Pomysł ten rów,meż został
przyjęty, a premia w wysokości 17
tys. zł. zosta,ła }U~ wypłacona.

I

IMaszyny trzeba

Nr 6

~ we; K-omis,ji Ule:pszeń ~y _PZPR da'lszymi ulepszeniami, jak ob. Sile
y Nr 6

o pokój

dach.
Dosadnie zobrazowała bezczynność Komitetu Obrońców Pokoju
W PZPB im. Stalina tow. Anna
Ramusowa. Komitet ten nie wy
korzystuje politycznie faktu, że
tkaczka pracująca w Nowej Tkal
ni tow. Lucyna Wyrzykowska,
jest członkiem Stałego Komitetu
Obrońców Pokoju, że co 3 miesią
ce bierzę udział w obradach Ko
k
k b ł
mitetu. Tow. Wyrzy ows a ya
na Kongresie Pokoju w Pradze,
na osta.tniej sesji w Szt?kholmi,c,
Na eiy oźyw~ pracę uczestmczyła w delegacJI, sldaCla
Komitetów Obrońców jącej Sejmowi apel Obrońców Po
Pk'
koju.
O OlU
Nie ulega wątpliwości, że poZakładowe Komitet:: Obroń- winna ona swym doświadczeniem
•
Pk',.
ł
ł
cow
o 'oJ'-+ powsta ł y prze d
po d'
Zle1'"
lC SIę z ca ą za ogą,
opopaździernika ub.r. Potrafiły wtedy wiedzieć jej o wspaniałych mani

Zakł.
Wytw. Trans. i Urządzeń
Term. M 33, tow. Eugeniusza. Kuczaiskiego za's,taliśmy właśnie przy
wykonywaniu sl.ISzarki laboratoryjnej, .przeznaczonej na Targi Poo:nań
skoie. Tow. Kucza1ski niedawno podjął długu·falowe zobo>wią~anie zaoszczę:l:z.cnia w br. 8 mIl. złotych.
Przy najbliższej seryjnej produkcji
suszarek już rlaosIlczędzi około 6
mil. rzłotych. Sumę tę uzyska pr.zelZ
* • *
znaczne przyśpieszenie wykonania
We wszystkich oddziałach produk
suszarek, co wydatnie obniży koszty cyjnych zostały podjęte !Zobowiąza
produkc.jli oraz prćlerz zastosowan.ie nia długofalowe, które są rznacrmle
nowych materiałów pomocniczych. przekraczane. Oddział konstrukcyjOgromną zaletą suszarki. produko ny wykonał swe !Zobowiązanie z nad
•
(MIt.)
wanej przez zespól tQIW. Kucz!łlskie- wyżką 21 procent. Oddział elektrago jest między innymi i to. że może ~..,;..------------------------------------
być łatwo przenoszona z miejsca na
miejs·ce.
Ale brygadlZis-ta tow. Kuc.zalski za
mierza przekroczyć swe zobowiąza
nie przez .czastosowani€ daleko idą
cych usprawnień przy iProdukcji
cieplarek wodno - elektrycznych 0-

Tabłica WSPgłiElWodnictwa

o plang

wysullęł0 ł przygotować i zorganizować wspa festacjach na cześć pokoju, Ul'zą-

p;

I

,

raz kotlarek. Wielkim jego pragnieniem jest sporządzenie nowej ci~
larlti wodno - elektrycznej.
Należy zamaczyć, iż rueh raclonałizałorski w Zakł.
Wyiw. Trans.
i Umądrz. Term. M 33 rOlZwija się co
raz; lepiej. Wystarczy nadmienić, że
w ciągu ostatniego kwartaŁu ub. r.
dzięki !t'óżnym usprawnieniom uzyskano o~czędnośd ok. 7 mil. rzlotych.

na pierwszy plan

narady. Przytaczali dowody, że
hasła pokoju rozbrzmie\\'ają coraz potężniej we wszystkich Z~kładach pracy. Coraz większe, co
raz szersze masy robotnik6w i ro
bot.nic part~j~yc~ .i ł bez~artyjnY~h rOZU~l~?!l: ze lC 1 orę.ze1~v
;.a ce o
Olt je:t ~r~ca, ze k z~ę
I.p-racy. r.on o r~llCfowM.Po'łOJU
zw~ra nę lumacnrn.
OWI
n
tym tow. Zdrojewski z PZPJG
Łódź-PołudnIe i tow . Donder 'l.
PZPB Nr 6. W zakładach tych
długofalowe zobowiązania podejmowali robotnicy z tym przekonaniem, że przez przedterminowe
v..-ykonanie planu rocznego przyśpieszą budowę gmachu pokoju.
- Każdy metr tkaniny, każdy
procent wykonanej ponad plan
produkcji, to jest nMlZ wkład do
walki o pokój
podkreślali z
Gł
naciskiem korespondenci " 0su".
I
.ć

~

blacharskiego

.;s ••••••••••••••••••• II •••••• 11•••• ".. ••••••••••••••••• ~ •• JI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,• • • • • • "'. ~

się zagadnieni€ walki o pokój.
Mó"Ti.ło o tym wielu uczestników

I

oddrz.

Rasistom różnych krajów li kontynentów niepodobna jedna"" Q(.lrnówiĆ
nie tyhko solidarności, lecz i konsekwencji w działaniu. Jasną jest przecież rzeczą: skoro nie dopu.:;zcza się do "kontaktów" pomiędzy białymi
i czarnymi nieboszczyhami, jakże by można było pozwalać na kontakty pomiędzy żywymi ludźmi różnego koloTU .~kóry, choćby nawet· chodziło
o - dzieci.
Takie właśnie stanowisko zajql sąd stanowy w Tennessee i zakaz: cenzury miejshiej potwierdził. Tym sposobem "sprawiedliwości" w "najbardziej demokratycznym kraju świata" raz jeszcze stało &ię zadość.
B. D.

wygramy

.
.
·
·
a
uze
OSI
Agnł
pela
d d
Mal ·Ytn!'cyzaMkI33 przel,raczaJ'q
"t
'-'
swe zobow"lqzania
Brygadzistę

rzyńshim;, '

Rorespondenci ~~Głosu" o pracy I(omitetów Obrońców

dnloprzęd.nej miały 7.88 prllc. postojów techniczl1ych. Szczególnie zaś
wysoko kształtowały się w styczniu
postoje z przyczyn technicznych i
organizacyjnych w PZPR w Ozorlw
wie, gdzie wyniosły one (w przędzal
~~a~:~~~~z!?l':l~ńa~d~~ ~~~. PI=
zestal lliezn:l.Cznie przekl'oczony, a
posto.je wyniosły ponad 10 proc.

Robo

prasę świat()W(J obiegła wiadomo;-ć, :te

nowłosy cZżelltelmen, pełniący fWllwję

H'qqrł.lwoBlI:I walkę

możiiwośd prcdnk~yjne.
Gdyż o czym świadczy, na
przyklOld, fakt że PZPR Nr. 6, które
\V lutym wykonały plan
zarawn"
w pr:tędzalniach jak -i w tkaini Oi'az
w wykol1<!lI!l.łni, w Pt'~(1zalni śre

Ile

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.~~~~~~_

"

pewien bi.ałolicy j jasradnego w jednym z miast pollldniowo-afrykmlskich zgłosił formalny uniosek, aby przedsiębiorstu'a pogrzebowe, istlliejące w tym mieście utrzymywały dwa rodzaje wehikułów dla
ostatniej podróży nieboszczyków: mianowicie, jedne ~rau'Qny dla białych,
zaś drugz'e dla czarnych.
Południowo-afrykański rasista motywował swój
wiiiosek "niemożlitL·O§ciq· pogodzenia się % myślą", że biali i czami nieboszc%ycy więzieni będą na cmentarz tymi samymi karawanami.
To było w t. zw. Un.ii Południowo-Afrykańskiej, gdzie r%tpl:i dzi§.
jako premier zdecydc.u;any i szeroko znany faszysta - Malan.
A teraz przenieśmy się na chwilę do kraju "wzor01.l.'ej denwl.racji",
gdzie rządzi nie MaZan, lecz Trunum, słowem do U. S. A. W mieście
Memphis (stan Tennessee) cen~ura n.ie dopuściła do wyświetlenia filmu
p t.' "CurTey" (amerykańskiej zres::tą prodtthcjiJ, motywując zakaz tym, że
u' filmie jest m. in. scena, w k-tórej.. białe dzieci bawią się razem z muNiedawno

wskazać na istniejące znaczne możli
wości zwiększenia produkcji.

podnoszą!}y

wsi'lł

I

I

l

dzanyC'h w Warszawie i zagranicą. że powinna brać żywy IldziJłł
w działalności Komitetu.
Jak to sobie wythlmaczy\:. .'b
niestety, ani organizacja podstdWOWłl. ani Dzielnica. ani. co najważniejsze,
ID1C::SCOY1Y
Knmitet

Ohrrń~ó~7 to~oju, n~{l S~~l'jrtali

ł l~ .. S~'!C_ n~) d<;pos~ ~1t}SCłl • a j:H
ę ~~~la SWl~ o.m.os~l za O~. la
ZlłlkO_.llZOp\-\~Dlba .JC) . o .va l 1.1
PO~l·
o~o nIe nIe zrun~r~~
wano się towarzyszkIl Ranmsową, która, jako aktywistka Zwią::
ków Zawodowych, biorąc udział'
w Kongresie zorganizowanym w.::!
Włoszech, nie miała możności po
dzielenia się swymi spostrzeżenia
mi z załogą fabryczną.
Praca w wielu komitetach za~
l

g

kładowych leży odłogiem.

Zadania
d'
orespon entow
W walce o pokój
k

Tow. tow. Zielińska, Saar, Żyż
ka, Stopczyk, Szałkiewicz i wielu
innych, żywo dyskutowali na ten
temat.
.
Przed korespondentami zaryso
wały się nowe zadania a więc
przede wszystkim kOl)ieczność P') .
budzenia pracy Komitetów 0brońcó~
Pokoju. Korespondent
fabryczny powinien pomagać Ko
mitetowi, wynajdywać drogę, po
której ma kroczyć, winien pomóc mu rozwijać akcję propagan
dową, wciągnąć do tej akcji całą
załogę zakładów.

Korespondenci muszą pisać o
tym, jak przodownicy pracy, 1'a·
cjonalizatorzy, robotnicy wypeł
niający swe plany
produkcyjne.
bronią pokoju. Zarazem powinien
korespondent zwalczać wszelkie
objawy marnotrawstwa, brakoróbstwa, lekceważącego stosunku
do pracy ~ jako roboty wrogiej,
winien piętnować brakorobów,
nierobów, spekulantów, jako pod
żegaczy wojennych.
'l'akie zadania postawili przed
sobą
korespondenci
fabry~zni
"Głosu". Nie wątpimy, że będą
je realizować w sw~j dalszej pra
cy. Bo słusznie powiedział tow.
$zał1dewicz z MZK:
- "My, robociarze, wykazaliśmy już nie raz, że potrafimy zrobić to, co postanowi-

my. Wygrywamy walkę opla
ny, wygramy walkę o pokój".
_ _ _ _ _ _===;.;..,=:;a
...
H. Sam.

.",.,_~

Kto ponosi

~niu.

Wymądziło

to

spółdzielni

Duż,)

do zdziałania mają tutaj, między
innymi, korespondenci fabryczni oraz redaktorzy gazetek ścien
k
nych. W tym ierunku potoczyh
się tez dalsza dysksuja.

UJinę?

powa'żne

straty z racji ubytku tuC&
ników na wad!Ze, wydatek na paszę
oraz na wynajęcie dorzol'cy nocnego.
Centrala Mięsna winna w takich
wypadka'ch 'POstarać .sdę o odpowied.nią ilość środków transpo:rtowych,
ażeby nie narażać iPaństwa i Spółdzielni na stmtv.
.:

TeOfil Bernae

,,~Iji>.

Kores[)Ondenrt chłopskL "Głosu.lł
Karumie.rrzó:w. oow. o.poczyńs~

tir

Zakończenie
robót

kursu

. Wsklepie spółdzielni produkcyjnej

ręcznych

, Dnia 18 marca 1950 roku od'było
ł1ę zakońce.enle 3-mieslecz.nego kurau dziewiarskiego, zorganizowanego
przez Zarząd Wojewódzki Li,g! KobIet w Łodzi, połączone t: wystaw~
prac ucozestniczek kursu.
Celem kursu było nauc.tenie kobiet robót ręcznych na drutach dla
własnych potNeb. Pięknie wykonane ek3ponaty poka,za ły, jak można
Eużytkować pożyteczn ie i racjonalnie
nawet resztki starej wełny.
Kursistki w serdecznych słowach
fiożyły

podziękowanie

Przyrzeczeń

Kobiety

ZaI"Ządowi

Wojew6d.zkiemu Ligi Kobiet w Ło
dzi oraz instruktorce kursu kol. Janinie Klaudelsowej.
Atrakcją wieczoru był występ ze'połu amatorskiego
koła Ligi K{)biet przy Sanatcrlum ZUS-u w Tuszynku.
Wspólna kolacja, przygotowana na
pokazie raCjonalnego odżywiania,
wrgani7.owanego dla uczestniczek
kursu, zakończyła u~oczystoŚć.
L. Tl"o;ianowska
korespond. "Głosu".

n.

,

swych dotrzymamy

łódzkie walczą

szczęście

o trwały pokói

przq!!izlqch

poholeń

n" wolę odparcia zbrodniczych zakuPrzed nami leży stos sprawoz.dań z
sów podżegaczy wojennych.
wykonania IWbOW:iąMń. Przeglą
~la uc~czeni~ tego Dnia calą 8W~ damy je z szacunkiem i wzruszeniem,
~.zlał.~lnosć. zWląz~ły z zakł.adowyml wiedząc, ile wytężonej pracy, najlep
~Z'Jj woli i miłości Ojczyzny zawar.. omt,e~taml Obron;-ow PokOJU.
Na ,,9~ akade:t,Jl1ach,. urządzonych tych jest w tych pięknych osiągnię
na tereme. ŁodZI. manIfestow~ło na ciach.
r7ecz pokOJU ponad 60.000 kobIet. W
Praca, którą wykonałyśmy. jes~ na
podjętych
rezolucjach i wysłanych szym pierwszym wkładem w walkę o
depeszach
kobiety gorąco pozdra- ,;y,ycięskie, przedterminowe wykonawiały Światową Demokratyczną Fe- nie Planu 6-ktniego. Pracę tę będzie
derację Kobiet
za jej nieugięlą po- my rozwijać przy pomocy długofalo
stawę w walce o utrwalenie pokoju. wego współzawodnictwa, zapewniając
przy Centralne; Poradni Maderz~ństwa
Jednakże kobiety Łodzi rozumieją, w ten sposób zwycięstwo pokoju.
Zapewne nie wiele kobiet w na-, OdpOWiedź na to pytanie otrzyma że jedną z podstawowych form walkI
PamIętajmy
o
Izym mieście wie o tym. że nieda- każda matka w Centralnej Poradni o pokój w warunkach demokracji luJakie złożyłyśmv na akaol"miach
jest wzmoźenie produkcji.
wno powstała w Łodzi "Szkoła dla przy ul. Moniuszki. Łóżeczko dla dowej
i zebraniach 8-marcowy(-h. Kazdy
martek". Studia w tej uC'l.elni trwa- dziecka zrobione z kosza od biefiz- Nic dziwnego, że dały wyraz temu w
przepracowany dzień - to wysilek
ią zaledwie kilka godzin. Młode mat ny, praktyczne ramy do suszenia swych zohowiązaniach 8-Marcowych.
w walcc o socJaliL:m l t:tn\"alenie
ki otrzymują tu gruntowne wiado- pieluszek, nieskomplikowane mode- Vvykonanie tych zobowiązań przypokoju. Pi"zyrzeczeń swych dotrzy'
niosło
krajowi
dodatkowo
setki
mimości z zakresu racjonalnej pil'lęg- le ubrań dla małych dzieci i dzieSpółdz:ielnie
p.rodukcyjne posia- I trują się we wszystki{l potrzebne
mamy.
nacji ll!iemowJlI,t. Już wkrótce nau- siątki innych pomysłowych urząd ..~eń lionów złotych, miliony metrów tka·
Helena Kęd,rak
dają własne sklepy
Samopomocy im artykuly. Zarówno klientki jak i
kę tę będrzie musiała przejść każda
w zakresie pielęgnacji dzipcka na nin, kilogramów przędzy, sztuk biesą
czlonkiniami
kier. Wydziału Kobiecego Chlopski€j z artykułami włókienni- S[lrzeda,,'czyn:e
młoda matka i dopiero po wysłucha ~wno zainteresują wszystkie przy- lizny Hp.
czymi, w których gospodynie zaopa- spóldzieln.l.
ŁK HPR
Jedna tylko grupa, składająca sit;
niu kilkugodzinnych wykładów bę- szłe matki.
dzie mogla otrzymać wyprawkę.
Na ścianach - barwne wykresy z 46 kobiet "Dwójki Bawełnianej",
,.Szkoła matek" zorganizowana zo uczą matki, jakie poka·rmy i w ja- i'C'lniąrvch .. Warty PokoilJ" w tkalni.
za
stała Pr:~Y C~ntraIn~j Poradni Oc.liro kieJ ilOECi winny otrzymyw'lĆ dzieci dała dodatkowo produkcję
ny MaNerzynstw.a. l 7!drowla D~lec7 począwszy od pierwszego mies:ąca 213.564 zlotych, a 12-osobowy rzeka przy ul. Momuszkl 5. TutaJ tez swego życia. Podrem:na b:blioteczka spół skubalni wykonał dodatkowo
3.174.345 zł.
mieści się sala pokazowa, w której posiada ponad 500 broszurek oraz produkCję warto~ci Na terenie przoduhrf'i ,.Trójki Bazgromad!zono wszystkie rzeczy, po- książek o wychowaniu dziecka.
wełnianej" "Warty Pokoju" pełniły
trzebne do pielęgnacji niemowląt.
Warto, aby "Szkolę dla matek" I 2.483 kobiety. Czołowa przodownica
"Iiacik dziecka" w każdym mieNajwyższej
szkaniu, oto hasło. l'!lUcone przez wzorowy .,Kącik dziecka" obejrza- tych zakładów Józefa Szewczyk, w
Wielotysięczna załoga mcsldewskiego kombinatu włókienniczego
3 s k d
. t S
'd h
sr.zkołę dla ma'tek. Jak urządzić taki ło jak najwięcej kobiet, które tutaj cią!Jl.\ 3 dni wykonała dodatkowo 187
m('trów towaru naJ'wyższeJ' Jakości.
e un ,zaOllas
przeWl ztanyc
"Crlechgornaja. Manufaktura" wysunęła Jednomyślnie na zebrar.lu wynormą. na załadowaniu zaś czółenka
.,Kącik" w jednoizbowym mieszka- na pewno uzyskają wiele \lennych
W tkalnj PZPB Nr 3 wyróżniły lIię
borczym kandydaturę tkaczki Aleksandry SzlyroweJ na deputowanl\
ofzczędza 3,3 sek.
niu robotniczym tak, aby odpowiatkaczki: Sabina Maciedo Rady Najwyższej ZSRR.
Al k
d
S
dał wymogom higieny, a jednocześ wiadomośCi praktycznych z dziedzi- następujące
jewska, Leokadia SwitaJ l Inne. W
e san ra ztyrowa zorganizowanie nie nadwyrężał budżetu rodziny ny wychowarua dzieci.
(ble)
tkalni elektrycznej - Maria NogalAleksandra Sztyrowa, tkaczka fa- ki z prośbą, by pozwolono Jej pea- ia szkołę stachanowską. Dziesiątki
robotniczej?
ska, Aleksandra SteranI' ak, Barbara urykl "Triechgornaja Manufaktura", cowa ć na 10 k rosna.ch.
tkaczek z całą słusznością nazywają
ją swoją nauczycielką. Na odcinku
Sznycer, w l?rzędzalnl - Bronisława niczym szczególnym nie wyróżnia się
W myśl
obowiązujących
norm b
d S
która podnt'osła w "Wartach s P oś r ód swyc h t owarzysze,
k Jes
. -l'l c1:_o tk aczk'I radz l eckie pracują na 6 Welr- noryganowa
y ztyrowej
powstała niedawBorecka,
p k
forma wsp6lzawodnlctwa.
o oj u" swą dzienną normę o 14 pro- dzi o wygląd zewnętrzny: jest śred- sztatach. Ale Sztyrowa udowodniła, że Otóż pomocnik majstra, Vłłodzin,ierz
c:t>nt, Kozłowska o 11 proc., Leokadia r.iego wzrostu, ma otwartą, przy jem- można obsługiwać równocześnie 10. W
na. tł'
oroszyn,
ocjpowiedzialny
za stan
Dot~cbczasowe osiągnięcia Dzielnicy
Wąsl'k - o 14 proc.
warz, szare, weso e oczy, Jasne C,o więcej, po pewnym czasie prat tk'
h
Kobiety w Zakładach im. Józefa włosy.
cowała już na 12 warsztatach, po warsz a ow, na toryc pracują SztySródmiejska-Prawa L. K.
Stalina w okresie wytężonej pracy
wojnie zaś _ pierwsza 6pośród zało- rowa oraz przodownice - Grafowa i
DzIelnica Sr6dmieiska _ Prawa Li społeczne nie szczędzą wysIłków ani nad dotrzymaniem zobowiązań wyMając lat 15 Aleksandra SzlyrowCl qi "Trlechgornej Manufaktury" - Zełtowa, zainicjował współzawodnicgl Kobiet licey 415 przodownic spo- starań. W toku dyskusji wYczerpują kOnllły z nadwyżką tniesięczny plan :JO raz pierwszy przekroczyła próg :laczęta pracować na 15 kroSnach.
two o utrzymanie w należytym polec7lI1ycb. W każdym zakładzie pracy co omawiają trudności zawodowe, produkcyjny, ednos:r.qc zarazem po- "Triechgornej Manufaktury" i rozp"W cl1!f1 u zmiany Sztyrowa wyrabia rządku miejsca pracy J maszyn. liii'd
d
., t d
I' d .
k
l
w<!lżne !ukcesy w dzied:linie doszka c7.ęła naukę w szkole zawodowej (,a ka~.dym w"rs-·,tc."Cl·e 2\ - 2')_ m
",
jed na s'po ro przo OWDlC Jes () po wy,azulą uzą tros ę o p any pro- l l'
ł b
h
- ó'l
- kombinatu. 1'0 dwóch latach zo, tal"
"
- •
cidlywa 'ĄloroszYI'a prze'stoczyła s'('
lMiedzialna za działalność miejscowej dukcyjne, o wzmożenie wśród uło- all II
S a szyc
wsp towarzys7ek l
k .
l
tkanin, zamiilst PI7(',wid:r.ianych ' . .
grupy. Odprawy przodownic odby- gi poczuda dyscypliny pracy. Na od f_·racy, pl'7eszkalając Jlonad .300 ko- L.acz ą l O( tej chwili pracuje t'ez 16 m; dawno już wykonała onll swe wkrótce, przy wydatnym poparciu
..
Odprawy prawac h poruszana jest zywo
.
l' obecnl'e ,vyko- "'zŁ
.
wają się raz na rruesląc.
spra- biel" kt/,re obecnie "'''konuj''
,.,
-, s"''''
n... b'u- plzerwy VI tkalni. Tak wygląd;: nie- .',il.oan:.e pJ'pcI"Jlcllll'e
, ,
' " yroweJ..
w po t ęzny
ruc h , k'
to ry
.
d
J.
ze produkc"j"'" w pełnych 1110 lIro .!'.omfllikO\\ ilne życle tej młodej ko- 111',j'e pTo('lllkcj'ę na poczet 1",51 r.
klerowniczek grurp
1
.,
L'le t y, kt'orel. l os podobny jest do lo>J
c.bJ·".ł setki zakładów przamysłQ"'''c'h
Li
. Jrzą za- wa przygotowaJl do zobowiązań dłu'
centach.
'
n J
. czasem
ne są na Dziel mcy
gowe], prze~a gofalowych, o$zmędnościowych Itp.
Zabrakło by nam. mieJ'sca na opi- su wip.lu jej rówieśnic _ robotnic
Inicjatorka ruchu wielowarsztato- ZSRR.
żnie jednak na terenie poszmegol~~..
db
radzieckich.
wego opracowała własny system obł
nych zakładów. Podczas od'praw oPr.....'Uownice społeczne
ają sa- sanie wielkich sukcesów produkcyjsl ugiw!\nia warsztatów: potraWa w
M oda tkac7ka bierze czynny umawiane są sprawy bieżące z dzie- ltHl o to, by te zebra'n ia odbywały nych, jakie uzyskały kobiety łódzW chwil! wybuchu wojny Sztyro- len sposób ułoi.yć trasę oh chodu war- d,Iał w życiu społecznym. Jest człon
dziny politycznej, a:awodowej i spo- się regularnie. Rcyzumleją one, że kich fabryk. w celu llczcz~nia Mięrlzv wa była już majstrem tkackim. Wo- s7.tatów, by zrE{~ukować do minimum idem f2brycznego komitetu purUi o·
łecznej.
przez podniesienie świadomości ideo narodowego Dnia Kobiet pod hasłem bec }ego. i7. na s~ute~ wojn,,: :-ałcga ich. pos~oje. W wypadku. gdy za trzy- raz członkiem prezydium M05kiewReferen,tka odipowiedzlalnll za pra IO'gicznej będą swe zadania wypeł- "Wa.lka o Pokój". Znaczne są ooiągrlię fab,yczna z.naczme .Sle zmDJe~szyła, mct]ą Slę równocześlłie 2 warsztaty, skiej Rady Związków Zawodowych.
cę pl"'lodownic s:połec:znych Dzielni- niać O wiele lepiej.
cia kobiet pracujących w przemyśle młoda tkaczka .powzlęł,: c1e.cyzJę, któ po~lchodzi przede wszystkim do tego,'
Wy3uwając kandydature Sztyrowei
cy zapoznaje je z zagadnieniami akN. N.
wełnianym, konfekcyjnym l metalo- ra V; następstwie ~czymł? Ją sławną: ktorego uruchomienie wymaga mniej do Rady Najwyższej ZSRR, zal(l~"
tualmymi. Następnie zebrane pre.odo
koresp. "Głosu"
wym.
zwroclła SIę do klerownIctwa fabry- CZ:lSU; wymienia czółenko w ciąGU fc:bryk! "Triechgornaja Manufilktura"
w~~ ~~~ne ~aw~ją ~uno-T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jd~a ~ ~n ~~ób dowód wi~~eQn
ne w wygłoszonym referacie tematy. rl
uznanJa dla dotychczasowej działal
Wysunięte zagadnienia przenoszą pó
JWSCl slynr.ej inicjatorki ruchu wiplr
;'..niej w teren, aby na kolejnym zewarsztatowego w radzieckich fabrv
braniu !1.dać sprawozdanie ze swych
I, ~("h włób~T!niczvc:h.
poczynall.
Wybór Sztyrowej na deputowaneTrzeba pnr.yzna6, że przodownIce
go do Rady Najwy7.szei ZS-RR b yl
__ '_I_iii
_
godną nagrodą za jej ofiarny t rud

Szkoła

W tym czasie, kiedy na arenie mi~
dzynarodowej siły po~tępowe toczą
zaciętą ,,'alkę o realizację najszczytniejszych haseł trwałego, demo kratycznego pokoju, kobiety robotniczej
fJodzi, obchodząc Międzynarodowy
Dzień Kobiet, wykazały swą niezłom

dla matek

I

II' 16ZIlIoniu zo§Iuq
Twórczyni ruchu wielowarsztatowego
deputowanym do Rady

Prace i zadania przodowniC

ZSRR

społecznych

Ś

dla
_

ITalio,

ChriałlJ,I'm

.

,

konkursie

Z~yClęZCOW'
redakcja

mówić

li

kimś

"Głosu" t

z: dzhlu

l'oz,rywek umysłowych ... Tak, tltk, w
sprawie "Z",·ierz.yJ1,ca zbója Sama";..
Czckamy niccierpliwie na ogłoszeme
wyników konkursu...
'Te i tym podobne rozmowy "od('hoclziły" ustawicznie", dniach ostat
rich
kablu n3szej redakcji. Uczest
l.ky aaszeg-o konkursu dosłownie
urywają nain telefo'l, zapytują.c Z:łl'ó\"no o 1i5t~ lau)'patów, jak i ter
min ... j1[tst~pne.lro konkursu.
Nie ud7.iclaiac na razie odpowiedzi
na to drug-ie 'pytanie (trochę cierpliwo ~ci , nie dlue;o "'las znowu zaałarmujcmy) - musimy przede wszy~tkim przeprosić ul!~estników konlmrsu za to opóźnienie.
Przec1'odzuc do omawiania wyni'
ków konkursu stwierdzić tl'Zeba, :i.e
pncw!lż ająca większość odpowied?-i
zawierała rozwiązania trafne, rozwlą
zania - jak już o tym parę dni tenlU pisali§my - częstokroć b. pomyj;Joo\\'e, opatnone wierszem sat:,:ryczl1ym, celnym komentanem pohtycznym, a nawet oryginalnym rysun.kirm.
SJlośró.~ wielu uczestników, którzy
całkiem dokładnie rozpoznali i określili zoologiczne okazy amerykańskiego imperiali zmu, szczęście - jak to
się mó"i uśmiechnęlo się do spo
rej lic7.by o"ób. Zac;mijmy od tych,
na których h'pony zostały wyJo~o"'ane nagrody tzw. glówne. O .O,l:lrwi?'.,a laureatów i wykaz na~rótl,
jakie pl'lypadly im w udzia.l!':. .
1) .i\lac~nj Zygmunt, Shlcrmewl"
C4'. 111. Batorego Nr 26 aparat fo
togrl\fic7.ny.
2) Marian I()walik, Huta SzlJa w
Belcho'\ie k. Lowi,za - piłka nożnaj
;~) Stenia Jackow -.;ka, ł,ódź, 11 Ihl.
Zachflrlnin ;;1 1\1 ••19 - ~PI'wi~ "tolo.
'.fo'y (na 6 osób);

n;

Cenne nag r

I

y

"z -w i e r z y n i e c

4) Zygmunt Pluciński, Łódź, Tram
wajowa 6 - blldzi,~,;
5) Nildołek Cze5ław, Łódź, Piękna ]9-1 - budzik;
6) Kazimierz Jabloń'l1ki, Lódź, Jaraeza 8 nI. 20 - wilK:zne pióro;
7) Grzegorz Biskup'lki, pabianicE'
- " ieczne pióro ...
Cenne kRią:iki (wśród nich: "Chl~b"
A. Tołstoja, "Biala brzoza" M. Buhienowa, "Opowia:lanie o prawdziwym człowieku" B. Polewoja, "Cichy
Don" Szołochowa, ,.Ludzie hczd<01\\ni" S. Zeromskiego, "Czerwony Mur
ten" Nexo - wylc,~o'\Va.Il:
1) Alek~ander J:melt - J3ratkow i ce, pocz ta KłOlimice "Myślinicc"
A. Puszkina; 2) E. Dąbl'owsl;i, Łódź,
Kasowo. 2 ~ "Wró'i!: pod mi:o'o~lwpem"; 3) Sia nisła IV Górec,ki - .Lód;;,
'1'tb6)<"l1Ska ]1·13 "Czerwony :l\{Ol"
ten" .M. A. Nexo; 4. JózC'f Mikula:t.ódź, Bednarska 7 - .,Pan Tadeusz"
"Jlickiewicza; 5) Jan :t\atorski, Lódź,
Kilińskiego 117 ~ "Cza:lajew" Fluw:mowa; G) Jan Arendt - Lódź, ul.
Gdań"ka 27 , .Biała brzoza" Bubienowuj 7) HelsiJa Rognlskn, Lódź,
RZg'owska 101 ,,1lłorla Gwardia:'
Facliejewa; 8) Ignacy No\yakoW8kl,
Łódź, Kijewska 3-8 - "Pan Tadeusz" "Krótki, Kurs WKP (b)"; 17) Geno- bienown; 25) Ecl!nunrl Bojarski Mickia\\'ic,zu; 9) HElena Kleszczy1" we!1\ 13i1cowu - JJódź, Rad'.l' ailska łi:utno. Inwalidzka J8
,,:'1łoda
ł,ódź, T~ltrzańska 4.·3 "Czerwony (·-Ul . ,C ~el'WO:lY :\lol't en" :;\L A. Gwardia"; ~(l) Jan Graczy];: Lo:i\IOi:ten" M. A. ::-rexo; 10) Klll.imien: ~exoj 18) Stefan I'aprocki - Łó:Ji, wicz, wieś Jashzęb.a, I-':m. D01ko\"i:\1u1'<1wa, Łódź, \Vłodzin;icl's!ia 11-~ S,'ebrzyńska - .,c~i('hy Don" Szalo ce - "Pan Tatle1!iz"; 27) Zbi~n:e\\"
- "Antygona" K. Br:ll1(1y~a; 11) Jo er.OWaj 1~1) Zygmunt Kiing·l'l'. Łódź, Szubka - !l0W. Ku~no, poczta -Ple'.!7.ef Kaczmarek, Lód:r., żeroms!,iego ;,~tedin,,:a 1n - ,,:rr.\'~.1iniec" A. Pu;z- I lm Dnhl'owa. wie~ Pnie"ł:o - .,('zer7·1 -"Oblicze dnia'.', W. W,!\~_iJew~kie.i; " il1~; :li)) ],{arian 'StaflC,ZYk - .J'.ódź, \';ony ::\rorten"; ~) 1.f'on August y12) Henryk P"wnlc!o, Łodz, Rzgol\' L,giewnicka ~G(i-12. "Czapujew" nip.k - Lódi, SobnkO\. . . a 18 - .,Cór.. ka ~() - "Pan T.H:!eu3z" Mickiewi- U. Furlll:U1owa; 21) Rell.'ina Gr:r.yJ I.a kapit"tla" .A. Pu~zkin;,; 29) l'~d
('Z~ ; 13) E. Kozlo\"~ka, Ló~:i.. Kilif,- I L.&d:l., Siostrzana :31.1. .,Cór~a k~- :nund Krzys:r.Łan - ł.:ócl?, Zll~h?dnia
"kiego 90 - ,.Pan Tadcus7. )l!ckle-, pltana" - A. PU5zkma; ~~) H~nry" ;~4 ,.':-Ilona Gwarcha" Fad:ejewo.;
wicz!\j )4) Zenon KiE'lrz, l,ód;:, Za- Kocllanowski - !.ódi. Starosikaw- 80) Stunl~łł\w KrY'l1iuk - Lód':, Le('hodnia t1!J-:J - "CZ(;J"WO,1Y :lIio!'tel1" 'ka 15 - "J'an T~det1,~7."; :23) \,\']a-· gionów - ,,"\\-1'ó.l:' pod milo'osko'
1L A. J';c~:o; Hi) Antonina ,Tachowicz (ly~ł!\1\' Glo\Yiaczck - Radoro::;ko, Li- 1,em"j 31) St'l1~i.hw y J'óblew,ki - Łódź, OgTOllo\\"a 78 - ,,'Vian orl mano\\!'.kiego (;7 - ,.PlIn Tadenn"j Lód:;', Bema 57 - ,,~{r~linie("" A.
,Ilona" żelOIllEkie;:to; 1fi\ Zofia WIo ' :A. Antoni ::\3.ę:ro,lzki - Pio;"k')\Y, rll~7.1dn'l; 3;:)) A WYj))'rh - Lód;',
l dar3ka Lódź,'·\t7.y.l<kiel!·') 35 Stalina 1::'7 - .Biala Brzo1.~" :u- Podró;'nir;za 27 "ży.:iorrs Stllli-

Zbója S cll11 łl "

I

de k~.ji :,G~oc::u l~ohn:n:ez:p.l2,"n", Lbc]·~,
I'iotr!,o\\;ka 8(~. ITr l,iot o, PO:\lj "
1, roc;r.yjla5~c od Ih:u ~s llHlr"a 1:'<'0
roku.

GLOS

RADOMSZCZAN'SK!

Kronika ."':~adomska Księgowi W radomszczańskim

_ wygrali bitwę () bilans

:~s~~
i

\l-l

ł2

.....

lT.rząd Bet}). Publlcm.

"Głos Radom~czańs1d"

ti35 =
~~~'at~K~~~~t~ M.O.
_ Komitet
PZPR.
--I

POWl·at•.

51 -MieJ'ski Korm'san'at 1.6,0.
91' _ Staxostwo powiatow';;
27 _ Szpital Powiatowy
ł63· _ PogotOwie Ratunkowe

P.CK. '

Jeszcze w końcu ubiegłego rakij. wydane zostało przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego rozporządzenie, na mocy
którego wszystkie placówki uspołecznione winny do dnia
31 marca złożyć J:oczny bilans za ro~ 1949. Zaznaczyć nale. ży, że w latach poprzednich wszelkie akcje bilansowe końł' d .
.
ak
czy y SIę opIero w maju, <:zerwcu, a nawet l w lipcu. Jedn
w. związku z wkroczeniem w pierwszy etap Planu 6-letniego, w gospodarkę ' ściśle planową nalezało . w . terminie jak
naj szybszym mieć dokładny bilans zasobów materiałowych
i finansowych pi~mu spółdzielczego.

placówkami, z którymi spół~
,
,,:
dzielnie gminne
prowadziły '
Załatać dziurę
.operacje handlowe.
"
,
_ Z uzgadniania kont najlepiej
Na ullCY ~O!~ars~lego w Ra- Wdziurę jaktna.jszy~c~eJ.ł' z~ła~ł:
wywiązali się księgowi Spór- ,do;llsku ~naJdLl.le SIę mo~tek, w
sprawie , ej ,ZwrOCI O· SIę J~
d . l ' r<.,'
•
S
ktorym me trudno znakzć tak do redakcJ'i naszeJ' kilkanaściE!
ZIe ID ~~llnneJ
a.ll~:,pOn;o~y zwaną. przysłowiową. "dziurę w 9sób z. rek1amacj;ąnt~~ Pl'zy~~~a;;,
ChłopskIeJ w DmeIDme. KSH~- moście". Należałoby, aby sta- Jemy lm zupeh(;}. isłusznosc i
gowa tej spółdzielni eb. Maria. nem tym zainteresował się Za- oczekujrem~ ter i-i1obnej, ale
Dukowicz zajęła we . współza- rząd Miejs'kli w Radomsku i istotnejnapvaw~
wodnictwie pierwsze mIeJSCe
I"

I

miejsce przy uzgadnianiu "kont
zajęła Gminna Spółdzielnia w
Garnku, gdzie księgowość .prowadzi ob. Wincenty Jabłoński.
Trzecie miejsce zajęła spółdziel
nia w Kruszynie ~ księgowy
Wacław Majchrzak.
Na ogół wszyscy księgowi
uzgodnili konta w przewidzianym terminie. Następne prace
bilansowe, a mianowicie uzgad
nianie kartotek z "Dziennikiem-Główna" ~nie przedsta-

••Gło:su Radomszczańskiego" . pomiędzy zt:społami księgo~
Podjęte
współzawodnictwo
Radomsko, ul. Reymonta Nr 39 wych w gmhmych spółdziel- pomiędzy .poszczególnymi ze~

• *

niach radomszczańskich współ- społami księgowych Gminnych
:mające na celu Spółdzielni polegało na jak
ezynna codziennie od godz. 9 do 16. jak naj szybsze złożenie bilan- naj szybszym uzgodnieniu kont

l\-dm.inistracja -

tel Nr ' 12. zawodn.ictwo,

Głęboka
~ee"owała

cięlstwa radomszczańskiego wygło
sił inspektor szkolny tow. Tara-

Między

stwierdził,

nie zwraca

innymi tow. Taranek
w wielu szkołach
dostatecznej uwagi

że
się

l' rowery
Kupony, Z·enarkl,;

dla przodowm'k'ow pracy

Przed kilku dn"iann"' lokalii'
ZMP odbyło się . uroczyste Wt~czenie nagród wyróżnionym prz\},
downikom pracy z l!'abryki MebU
Giętych Nr. 1 j Nr. 2 Nagrodami
tymi były kupony I!braniowe z
lOO-procentowej wełny, rowery oraz zegarki ręczne, ufundowane
przez Centralną Radę Związków
Zawodowych. Ogółem nagrodzo-

~;h;Z;~~i~~;:,:!~ki:

nagrodzeni zostali następujący
przodownicy: JOZEF SMUGOWSKI, WŁADYSŁAW OWSIANY,
FRA:NCISZKA ZAWALSKA, GENOWEFA RYTER, STEFAN CICHUTA, STEFAN PUKACZ oraz
:wŁADYSŁAW DZIADKIEWICZ.
Ż Fabryki Mebli Giętych Nr. 2
między innymi wyróżnieni .zostali:
JÓZEF WODNICKl, LEON OTOLIŃSKI~ Graz JANINA OLEJ NIK.

Robotnicy "DwóJ"ki"
podjęli

'b ' .
lO oWlqzama

dł

i dziecka

radomszczańskich

nauczycieli

l I
ugolo
owe

,
,
.
W ostatmch dmach tapIcerzy'
Zjednoczonych Fabryk Mebli
Giętych Zakład Nr 2 w Radomsku w odpowiedzi na apel tow.
Markiewki postanowili przystąpić
do współzawodnictwa długo
. r'
.
f·a Ioweg~..Z ob oWląza
l. ,S!ę om
do w:,rzesma br. podmesc produkcJę O 5 procent w stosunku
do dotychczasowego wykonywania normy. Zobo~ązanie to pod
pisane wstało Ul'zez wsz.ystkich
pracowm'k'ow d'
Zlał u.

Za ciasno w naszej
Ubezpieczain;
Po:m1eszczenia
Ubezp~a1ni
Radomsku są nader
szczupłe. Najgorz€j jest ż lPoc.ze-

Społecznej .w

~lnJitgo:-,j~ą8~~:.w:e:~!~ci:

W poczekarrni, a wlaściwię na ko
rytarzu przewija się d~iennie po
NI'., wh... dZl'wnL>
kl'lkaset oso"-.
.. ".." ' "
o
go, żę chorzy tłoczą się i denerwują,
Najdotk1!iw'iiej odczuwać
się to daje przychodzącym po por,a
dę kobi'etom ciężarnym.
pew
BoI ą;Gt1\.ę
C_l- t ę d a ło b y S·1·"'"
..
nym stopniu złagodzić, gdyby rruesZj:!zą~ą się w gm~~u Ub.eżp'Le czalm aptekę przemesć do mnego
lokalu. Warto, aby nad sprawą
tą zastano\~ila ~ię Ubezpieczalnia
I Zarzad Ml€]skl
vY

'

-

wiały

już

żadnych trudności.
szybkiego zakończenia

Celem
prac bilansowych, wśród księradomszczańskich
na warunki hIgieny podczas nauki wyników w,. nauczaniu jest brak gowych
zosta~
l pracy oraz odcZU!wa się brak należytej wsp6łpracy pomiędzy lla PZGS zorganizowana
współpracy między ki.erownikami uczycielstwem a komitetami rodzi ła pOJnoc sąsiedzka, polegająca
szkół.a personelem :tl.ll/llczyciel- cielskimi i organizacjami spolecz na tym, że księgowi, którzy uskim. Do szkół, gdzie taki stan is.t- nymi. ~;twłąZUjąC do realizacji kończylj wcześniej bilans ponieje, należy sz,koła podstawowa prQ~ramow sz~ol~ych przez sZko-1 magają spółdzielniom w pracy
w Dubidzach, Jedlllie i Stobiecku ły ~adon:sz~zanskle, ob. pwo:'czyk tej opóźnionym.
Dotychczas
Szlacheckim. Dobrze natomiast stwl?rd~lł,.ze po~~~e~ lch ~ewY-1 prace bilansowe zostały już zapracują szkoły podstawowe w Ra pelmama Jest, mlęa.zy mnyllll, brak k '
19 G '
~hS 'ł
o~cz~ne w
1nlm:y'-' , P?
domsku. Str.zalikowie, ~ Brzeźni podręczników.
Jednak, jak stwierdził podinspek dz:elmach, Jal~ nas ll1formu]e
cy i Pajęcznie.
W nastę-pnym punkCl.:! porządku tor ob. Bednarski, przyczyną wie- dZIał planowama przy PZGS
dziennego przedstawiciel Polskie- lu niedociągnięć na terenie szkół w Radomsku spodziewać się
go Związku Nauczycielstwa tow. radomszczańskich, jest .również, należy. że najpóźniej do . dnia
Poświa.t wygłosił referat o potrze zły
styl' pracy samego na- dzisiejszego prace bilansowe za
bie dokształćania ideologicznego uczy~i~l&t\ya.
:po. wie~u.. ~~. staną
już
zakończone < we
personelu nauczycielskiego. Nie- ga~m,en podchodzI Sl~ po ,illlil u,aJ- wszystkich Gminnych Spół
możliwym jest- oświadczył tow. mllleJs~ego , oporu, m~ WIęC dZIW- dzielniach. Całkowite ukończe
Po' wia.t - aby nie będąc dosta- nego, ze programy me zawsze tlą ,
•
b 'l
..
tecznie przygotowanym ideologicz wypełniane. Na przykład sprawo- ~I~ prac l ar:-s?~ych nastąp,l
nie, móc wychować młodzież na zdania poszczególnych kierowll1- J~~ \":' .d~iu d~lSIeJszym, ~ , naJ
światłych obywateli P.olski Ludo- ków szkół podstawowych w Ra' P?zmeJ ]~trzeJszym, a . WI~C na
domszczańskim nie są na czas dore klIka dm przed termmem.
wej.
Nad obu referatwUl wywią~ała czane do Inspektoratu Szkolnego:! Jak się dowiadujemy,prace
·się otywiona dysku..sjR: Ob'. Wiś a 'poza tym '0/ §pfF w?:~d~n~acłJ ~y~~ bil::msowe- 'w
\"foJ-ewooztwie
lliewslri zwrócił U\\'.Bgę~ źe szkoła nle ~a~sz~ , we WłaS?lwy SPO!:IO?~ łódzki.m zakon:czYły, . dopiero
po~st~wo:-",a.w ~zelowl.cach, ,po~~ nalezYClesąs~gnahzowane role?- 'PzGS w Piotrkowski i LasPZGS
d
a . ski
bn:~ Jak l WIele "nn~ch. szkół WleJ scowe bolączkI. Gdyby wszyst1ne k'
. .,
b rak'l bY'Y
ł
' tl
sklCn w nas~ym POWle~lO" wymaga IstmeJące
na ś WIe
one, lm. .
. ,ra omszcz
'1
. nb remontu ora~ uzupełll1~ll1a sprzę Inspektorat SzkolllY w Radt:Jmsku sp?dzlewa. SIę, z.e. o : e nl~ ętu. N~uc~yclel z yvoli ,Blak.owej mógłby szybciej interweniować i dzle trzecI w wo]eWodztwle,. to
?b. W?Jtyslak ozna.Jmił, ze mIędzy wyłaniające się braki VII zar<ldku w każdym razie zajmie jedno
z czołowych miejsc.
mnynu powodem 1uedostatecznych likwidować.
------------------------------------------

obrad."

Przed kilku dniami w szltole
ll-letniej' im. Tadeusza Kościusz
ki 'W Radomsku odbyła się konferencja kierowników szkół podstawowych z Radomska i terenu 'p ow.
radomszczallskiego, .na której omó
wiono dotychczasowe wyniki nauczania w szkołach radomszczall
skich oraz radzono nad usunię
ciem istniejących bolączek.
Referat o nowych programach
nauczania i potrzebie zmiany dotychczasowego stylu pracy nauczy
nek!

szkoły

troska o dobro

w moscle

trz~Jo~~~~y za;~~~;:n57 D;;!~!

Doceniając znaczenie tej ak-I su. Tak więc już w styczniu
..' d
CJI, , ział planowania
przy . w Gminnych Spółdzielniach
PZGS w . łtadomsku wspólnie Samopomocy Chłopskiej w Raz
miejscowym
Komitetem domszczańskim rozpo<!zęła się
Współzawodnictwa już w stycz bitwa o jak najsżybsze ukoń:Adres Redakcji i 'Admiulstraeji niu bieżącego roku zainicjował czenie prac bilansowych.

jest:film pt. "Mi1cząca barykada" produkcji czeskiej,
Początek seansów od godz. 18 i 20.
W niedzielę 9.30; 1>1.30, 16, 18 i 20.
-

~~l ~.,\
~~ ł '-lGO BOIłCllii" ,

Z

KIN A:

Wyświetlan~

PZGS fil

WPowiatowej Radzie Związków Zawado wyc~h
brak tablicy orien:tacyjnei

orien~acy,j,n~-"
W budynku przy ul. Kościusz siła tablicę
ki 12, gdzie mieści się Powiato- u:vzględ~i~n~em n~z.wt· W$~xst
wa Rada Związków Zawodo- kIch oddzlałow zWlązliu.· IDo sawych, znajdują się również inne mo tyczy ,się rówiiież 'lióźosta

instytucje,

jak Stacja Opiek,i
Dzieckiem, Tł'PH ,
Liga Kobiet ore"z mieszkania
prywllitnych lokatorów. Naleialoby,
aby Powi.a towa Rada
Związków Zawodówych wywie-

nad lVIatlw,

organi2;acji. Gzę$"to' zdarza

si~, że na: s~ut~~ ~t:~k9 tablićy
orrentacYJnejJ WIele osób błąka
się po koryi;a.rzu,. nje";Wied'ż~
gd~ie się -Jld~ć:

•.;.;.......
=.'. ...,,~.ił

b:r,ak wody sodowej?

Mieszkafwy Radomska uskarża
ją ' się, że w dni świąteczne oraz
w niedzielę ku.pno wody sodowej staje się niemożli.wością. Nale
żałoby, aby Zarząd Powszechnej
Spółdzielni
Spożywców,
który
prowadzi rozlewnię, postarał ~ię
na te dni dostarczyć placówkom

detalicznym większego zapasu
wody sodowej. Ponadto, pożąda
nym byłoby uruchomienie kilku
kiosków z napojami chłodzącymi.
W związku ze zbliżającym się okresem letnim sprawa ta staje się
bar!lzo aktualną.

Wiadomości z gminy Przerębie
POWSTANIE TU GMINNY
OŚRODEK ZDROWIA
Gminna Rada Narodowa w
Przerębiu uchwaliła uruchomić
Gminny Ośrodek Zdrowia, ."
izbą porodową ·j innymi działa

NALE!zY URUCHOMIC
PRZEDB-ZKOLE
Inspektorat Szkolny w Ra..
domsku projektuje uruchomienie w g).llinie Przerębi€ pr7.,ed~
szkola dla dzi.eci: tutejszych
chłopów, Dotychczas na prze·
szkodz-ie stoi brak odpowiedniego lokalu. Dowiadujemy się
jednak, że w resztówce tnająt
ku PGR stoją niewykorzystane
3 pokoje, w których przedszkole
można by z powodzeniem urzą
dzić. Warto, aby Gminna Rada
N arodow.a w Przerębiu zainte·

mi. Starania o przyznanie kredytów zostały już wszczęte i
fundusze na ten cel niezawod:nie zostaną przyznane. Mieszkańcy gminy spodziewają się,
że
Ośrodek Zdrowia zostanie
uruchomiony j'eszcze w bieżącym
resQw~ła;, si~ tym)ól~ą.lem;
roku.

1.Mdjo pod własnym ' sztandarem
W dniu 30 kwietnia b. r. ZMP,
Na terenie "Metalurgii" istnieje
10 kół Zwi ązku Młodzieży Polskiej, owcy .zamierzają urządzU: wyciecz

skupiają w swych szeregach kę do P02mania na Międzynarodo
Młodzież
członków. W porównaniu z ro we Targi Poznallskie.
kieru ubiegłym w ostatnim okre zbiera również fundusze, ażę,by
SJie życi,e organizacyjne młodzie móc zakupić sztandar ZMP-owski.

które
312

ży ZMP-owskiej w "Metalurgii"
znacznie się ożywiło, Uwydatnia
się wzrost dyscypH.nY orgaruizacyj
nej, a w z'wiązku z tym poprawi,a
ją się wyniki produkcyjne ZMPowców.
W planach na najbliższą przyszłość organizacja młodzieżowa w
"Metalurgia" postanowli.ła nawią
zać .ścisłą współpracę z wiejski
mi kołami ZMP. Projektuje się
nawiązanie stałego kontaktu z ko
łem ZMP 'W miejscowości Str:,elce
Wielkie, Bogumiłowiee, Dworszowice Kościelne OT,az Eligiusz.
Pragnąc podnieść wyniki
pl'O
dukcyjne z.ałogi fabrycznej, ZMPowcy postanowili w najbliższych
dni,ach przystąpić do młodzieżowe
go współza!Wodnictwa pracy. Pro
jektuje się zorganizowanie mło
dziciow'Ych brygad produkcyj nych.

z którym-kroczyć będzie W ogólnym pochodzie radolnsZicz.ański·ej
klasy pra.cującej W dniu l-Maja.

przewo-I włókienniczego, a 9rzeciwnie zapeCentrala upoważn!ia do skulPu vireł
Komisjt Pla wnia mu planowe zaopatrzenie w su ny Gminne Spółdzielnie "Samoponowania G-ospodarczego, krajowa l'owiec, a z drugiej . strony włącza mocy Chłopskiej" na rzasadzie umów,
wełna owcza tlZnana została za su- produkcję prywatnego przemysłu do zaWieranych
międ~
Rejonowymi.
państwowego planu gospodarczego. Zbiornicami CKSwt a Spółdz.ielnia
rowiec reglamentowany.
przy Publicznej
Rozporządzenie to uzdrowi sytuaZasady działalności prywatnego mi Gminnymi. Spółdzielnie otiowlącję na rynku wełny krajowej, opa- przemysłu
włókienniczego określa !lane są dos,tairczać skupioną wełnę
SzkoleZawodowei
nowanym dotychczas 'vi znacznym wyraźnie rozporzadzenie Rady Mi- do Rejonowych Zbiornic Cetl.trali,
Przy Publicznej Szkole Zastopniu przez: elemen.ty spekUlacyj- nistrÓtW IZ dnia 20 stycznia br. w na .zasadach ścisłego planu. określo
wodowej w Radomsku uruchone, przechwytujące więliszą część sprawie koncesjonowania przędzalń nego w umowje.
miony został z dniem 1 marca
podab wełny, przerabianej następ- i pralń weł1lY.
.
Włączenie do akCji skupu wełny
szkolny warsztat mechaniczny.
nie w prywatnych zę.kładach przeZaQpatrzenie prrz.emyslu w wełnę r~winiętego aparatu
spół&r.ielni
Dzięki temu młodzież nięzależ
mysłu włókienniczego i stanowiącej krajową odbywać się będlZie na pod "Samopomocowych" umozliwa obję
przeważnie pl.'zedmiot spekulacyjne- stawie
rozde.ielni.kÓtW. ustalonych cie tą akcją całego lt,ra.itl i dotaa:cie
nie od szkolenia teoretycznego
go handlu tkaninami.
przez Minii;terstwo ~mysro Lek- do każdego zaintereOOwaillego hodow
przechodzić
mor.e s'Zkolenie
celu zapew kiego.
cy_
- _
producenta,
R. M.
Reglamentacja
ma na
praktyc~ne. W chwili obecnej
nieni3
przemysłowi
panstwowemu
_______________
_________
__
uczniowie produkują wkrętki
maksymalnej podaży wełny krajonastawne. J ak się dowiadujewej.
.
my, w najbliższym czas{e war,gz
OpU!Wikowaili~ jednoCVJeśme ro.z.po
tat szkolny zaniier·za przejść na
~nie IMjnistra P.rzemysłu Lekprodukcję tasmową zamków,
kiego nadaje prawo WyłąCUlOŚc! sku
wykonały zobowiqzania
pu wełny pmedsiębiorstwu państwo
wkrętek itp, JedYJl!l, :trudnością,
wem~ - <;eJ?-tl'a1:i Kr.ajowych SuOd 8 marca - MiędZynaro-1 Pisząc o kursie konfekcyj.,
warsztatu szkolnego jest zbyt
row~ow Włokienruczycl1.
dowego DFlia Kobiet minęło już nym wspomnieć należy, że w
szczupłe pomieszczenie.
CenY,urrzędowoe ua wełnę z.~tały przeszło dwa tygodnie. Część dniu 31 marca nastąpi uroczypodnieSlone o 100 procent. co gwarantuje o,pła:calność hodowli OWlec podjętych przez kobiety ra- ste zakończenie kursu. Do gomeldujq-l
i prZ,yCLyn,i się niewą~pliw.ie dQ wzro domszcza.ńskie zobowiązań nie dziny 14-ej odbywać ' się będą
iltu pogło,wia ow~ego w Polsce.
Placó"ł/ki Centrali prowadz.ić bę- ograniczyła się jednak tylko egzaminy, a potem nastą'pi roz
dą, jak dot.ychttae, $1.'11P weł!Il~, na do wzmożenia pracy w samym danie świadectw i akademia:
zasa<l:ach zllip-iaty g?towkoweJ lub El marca lecz również dotyczyła Absolwentki kursu konfekcyjW ostatnich dniach do redak- sław Życiński, Kazimi.erz 'C hywymJ.any
dostarczonej
na. go-i okresu 'dłuzszego.
.
Dl atego t ez,: nego przeJ'd ą d o R ob o~mczeJ CJI nasze] wp łynę ł a odezwa ZMP- b al sk'l l. Z enon Ur b ans
'k'l.
towe
wyiobv
wełniane wełny
_ tkaniny
włÓ~kę. skup wełny na. rz.a.sa~zie niektóre instytucje i organ~za- Spółdzielni Pracy "Czyn" w owców do młodzieży radomszczań
Spodziewamy się, że odezwa
wymla,n y na wyroby welmane Jest cje kobiece podjęte ZObowląza w Radomsku, gdzie dotkliwie skiej. Odezwę tę poniżej zamjesz ZMP-owców znajdzie żywy od - .
jednym z elemen~ów ~lan?~ej . a~cji nia wykonały dopiero w ostat- daje się odczuwać brak wykwal,i- czamy:
dżwi§k wśród młodzieży radom Claopatrzenia luoiWŚcl wJ.eJskieJ w . .
.,. .
,,My, niżej podpisani ZMP-owcy, szczań&kiej.
tkaniny, szczególnie w tyćh c.zęś- mch dmach. Do takIch rowmez fikowanych sił.
!rozumiejąc znaczenie Planu 6-let ~.~~~~~~~~~~~~~
dach kraju! gdlWe sieć dystry?uCyj- należy zobowiązanie uczestni.
. niego dla Polski Ludowej, który
$;
-' ,
:~~~~~ni~:a~f41'lnej jest Jeszcze czek kursu konfekcyjnego.
Szkoły PrzemysłoweJ ma za zadanie ~odniesie~ie ~obr~
orenumerator7.\ł
. Re~l~".I~ntacja w~ł~;y n4il"~2~lJ';\cZ!
Między innymi, uczestnic~ki
pomagają chłopom . ]::Jy.tu mas pracUJących ml~st l W~ł
t'
&.iJ
hkwldacJl ~rywatne!{o pJ:z~n~~, kursu zobowiązały się wyrepe.ZMP-o.wcy p,l'ZY Sz~~le p~~- :~~~ub~d~iscfeunda~;~~~~:m;o~I~ się~f~!~!~~~~!:~:ż~~~uc~~;e!
•
rować ubranka dzieci .;najdu- mysłowe.J w .:ą·3:~<>msku, J?la.- ~cl() jego realizacji przez wstąp.ienie Radomsku zawiadamia wszystldch
PJSIIdlłze jących się W. Domu Dziecka g!l,~c przy.cZ~nlC SIę ą.? słł,:ll~V- do <lchotnihej brygac1y ZMP-ow- prenumeratorów prasy robotni ..
ogr6dk6~ ... ..J_II__W,.,_L.! w Zakrzewiu. Przy pra0y tej meJszego przyg.otowanła d'f) liG- tSki'eJ'
czeJ', że ostateczny ternun przed,... ......Kw
bó~ sieWnych pos-tano.wi{i p'o-,
W
' " z'"
, ••.
•
_
W dniu d~isięJszym ~ ,godzi_l"dw~e kurslstkl Klara. Klllc el l móe przy naprawie mas-z,ynli:ol-.
ywa:uy.młodZlez ~v.;latu ra płaty na prenumeratę za kwiecień
nie Hl Wsali ZM'P 'lJUQędZie się ZOfIG Kopka. zatrudn~one . y y niczych.
.domszczan~k1ego do 'p0J~CJ.a w na upływa Z dniem dzisiejszym.
walne
zebranie
posiadaczy przez 17 dnI. ZObowIązame to
Dotychczas wyreperowali 3' sze ślady l. zgłaszama ~lę do bry
Wszyscy ci, którzy jeszcze naogródków dzmłkowy;ch miasta zostało już całkowicie wypeł- siewniki oraz 3 kopiarki. w gad ochotnICZYch ZMP .
leźności nie uregulowali, mogą to
R,3.d omsk a, Na aebraifllU
. uOftona
.3 ':1_
Satacz,
Mie~ uczynić
:1:6 w. ' lokalu
nione. Ponad to kursistk'l zob 0- gromIe D ąb rowa Z·Jel ona. N'16- d'Podpisali:
ki oC łJerzyPod
. dl; Jan,"';'
d i lni.do godzin".
.T,
lW zostanie ~ból' now~o z.a- wiązały siE: przez cały okr.;>s zależnie <!d teg;o .. post.anowHi Z1S. zes aw
SlaJ y, Wle
roz z e
rZ1)-du prac()'\vJ11czych, ol{ródko\'\' ku1'sU tj. do dnia 31 marca za-I z~nQni.o\vac VI', nHJ blJz,'zym eza.. •..~~~ ..... ~~.~ .....................! .............'!.••••~:.!',~~!\'e:,.~~?.!'!!~!"~..!'!..'!!~'l.l".'!~\!'~I!!:.~~'
dZJ.a!kowych oraz omow10ny Z()..
.' .
.
Sle warsztat 81u~arflki:- i pn:ekay
ó'b:tJ1)e !"zereg aktuaJllyeh spraw. oSZ~Z~dZlC pewne sun: , na ma~ zać go
drużynie hai'Cel'skie.i
l '
••
Gł
OlJY:'!1N';Ć \;;s~ystkicb dz.ia,łkowi- teTla1a.cb: Osz~zędnoscl te 20- prZ:I' Szkole Podstawowej Nr 4
nlGleł'?
O~u
l'Z \'. nhO\Yl azkow~
stały lUZ uzvsk;łnp
W Radomsku
I
G"
d
Na mocy

rozporządzenia

łych

Wnjedzi. elę

Dlaczeeo

I

Rellamentacja krajowej wełn, oWtZej

l

dniczącego Państwowej
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Warsztat mechanicz·ny
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ZE SPORTU

z' k~!n
f.ię
Druga nl-edzl-ela' Ilegowa ~';;~;~;"tUdu':':~~~d'~~~~~?
dniem"'POw!«:ma
liczba uczestnikÓW
111 mię<izy-
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_

.

nu bo.§k.ach polskIch
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:'onC:~;~ d~;:rJoKO~~J~2~i~

drużyny reprezentacyjnej
FrancuItied.zieb spotka! ligo'll'yeh rue była pom,.~lna dla społy zwyciężyły w niedzieJ'ij. Który skiej Organizacji Sportu RobotmŁKS
~'Włóknia
na.
Łodzianie
11le.:tli
Leg'ii
1
:2.
Naz nich WYg"1'a jutro, trudno przewi- czego (FSGT),
pisoła
łódzko
stępny mC('.1 w niedzielę, "'e-dług teorełycz:nyeh
obliczeń,
przyni(!!ie dzje~. Wydaje nam się , te będzie tu
Na wyśc i g •. Trybuny Lu<1u" 1 .. Bn
jeszC,lf'
wyżo;zą
ponikr
gospodarzom.
wynik remill~wy.
PRZED 1 l\I"44.JA
dym r~ joo'nak sznur 8i~ !rywal.
dego Prawa ' FSGT przYRle drur: ' nę
6-osobQwą \",raz z opie>kun€m, tre,Gazety donoszą, że '\"e wsz,:l"'stkich Garnysową przewierz:iono wreszcie
Za. przeciwnika twykle cię~ką. przeprawę 7. GórniJAK WYJDZIE LEGIA
krajach euro~j~kich' i poza eu.ro- do szpitala w stanie beznadziejnym.
nerem i mechanikiem.
LKS - Włókni:l.l'z kiem z Bytomia, (dawniej SzombierZE SPOTKANIA Z GóRNIKIEM?
,. • *
pejskich komuni~i czynią przy goTRUST
bQdzie miał groź-I ki). Remisowy wrnik powinit'n zadoGórnik (Radlin) podejmuje Legię
t'Owania do energicznych wystąpień
PODPALACZY W AMERYCE
'
'ly .eopół Gwardii wolić gogpodnrzr.
Z>!łoszeniu francuskich ko]"
z War3zawr. Tutaj przewidujemy
mi<rakowskiej,
i demonstracji 1-nll1'jowych, które
W Ameryce wykryto ..trust pod·
O rzy _ robotników 'loś~ r~pr(?
również ' wynik remisowy,
lub nie· zentacji uczestn:cząc y ch w wyk ig1l
przebiegać będą w tym roku poo pala.czy", w @k!ad' którego wchodzili
strz.'\ Polski na.
KOLEJ.' RZ (POZNAŃ)
znaczne
zwycięstwo
zespołu
gospoznakiem walki O chleb' 1 prace dla urzędnicy towarzystw ubezpiecrze;:ok 1949. W rOlw POWINIEN Sl~ l'REH.\.B1LITOwzrosła już dD otm~'\.1. Oprócz !Lgło
rlarzy.
milionowych rzesz bez.1'Obołm~:ch VI niowych, ktÓl'zy za zgodą u~~ieub i egłym
gosc1e
WAC
szell organizatorów v.yśc'i..:;u: Pol:,;~i
krajach kapitalistycznYCh.
c.ronyeh przeprowadzali ta.nie I pew
.' pokonali łodzian w l Kole.ial'? (Poznań) powinien, na'
i Czechosłowacji. W'płyn~ły j uż :;w:ło
', '
stosunku 8:2.LKS l'Izym 7.~, niem, ~l'ehaQiJitować się
NA RAZn~ PROWADZI
s:r.enia. jak już pOdawaliśmy, repr ePOZAR U KFSI'E~BERGA
:~:'P3ilanie ube-.zpicezonyC'h budyn- i
"""~"
Włókni an. będz;~ , przed własną publicznością i ode,łać
GA RBARNIA
zp.ntacji państwow;vch Węgiel'. RIlW fabryce Kestel}berga pny
KATASTROFA l"OCIĄGU
. . "
,
'S;~ chciał niewąt i do nomu Budowlan~'ch AhS z"c spoNa czele tl'lbeli znajduje sIę ~ tej nmnli i Albanjj ora7. druż:n l'epreTar~o'we! 26, wsl~utek z.a:prószenia
WIOZĄCEGO EMlGRANTOW
plIw~e zapl'czentować się przed ~wą 'ry-m bagażem bramek...
chwili G3rbarnia Gwardia przed Le- Z€ntacyjn:,-"Ch Polon ii Fran(:-u~k. if'i ,
gią, Górnikiem (Bytom), Ruchem, FSGT i DUliskiej Organl'l',acji Spor~gl1la wW~buchł ~roz:nY. ~zar: Straty , Wielka partia emigrantó\v, opu- puhhcznością :r. jak najlepszej strony,
~ą po a~e. Duza llosc towaru ozo- I s.zC'Zający~h PoL<:ke w .pociagu ida- jednak Gwardia, jak ,,,idac po meczn
UCZYMY TU NA HE~lIS
Górnikiem (R8dlin), PoloniI)" ŁKS, tu Robotnicugo.
stała Zl11SZC2:0na wskutek !Zalania cym z J(~akowa na Czechosłowacj-ę 7. AKS (3:1), znajduje się w dobr~j
Bard!'o cjel,awie zapowiada się Wlókniarzem, Cracovią, ""Tartą, AKS
* • *
omitet Wykonawczy przyjmuje
. mecz Ruchn II Garbarnią. Oba te ze- i Kolejarzem.
wodą.
przeżyła tragiczne chwile już na po- forn?ie.
NJedzielny mecz zJ.powiada ;;ię nie
zgłoszenia drużyn za~ranlcznych
KOBIETA W STUDN'I
czątku swej wędrówki. Mianowicie
d~ dni-a l kwietn!a br. Należy wit~c
W Starych C):1róstach pod Łodzią na pociąg z emigrantami, stojący na zwrkle intel'esll,ią.co. Zostanie on 1'0 '
sądzić. te w najbll:7.Mym tygodniu
wpadła do niezabezpieozonej studni bocznym torze dworca kolejowego zegrany na boisku przy AJ. Unii o
napłyną dalsrz.~ egłoszenia. Jak wianiejaka Marianna Garnysowa. Gar- w Krakowie, najechał pociąg towa- goda.12.
domo, organizatorzy uprosili do unysową ki,l kakrotnie próbowano wy rowy. Wskutek zderlZenia w iele osób
działu w wyścigu 15 państw.
c'iągnąć za pomocą sznura. Za każ- odniosło obrażenia.
OGXnYO-CRACOVIA KIE ODDA
CHYBA PUNKTóW- '''''ARCm
przyjęciem
* • *
omitet Wykonawczy III n'LęOgniwo-Cracovia. m,a szanse wygra
;\lOSKWA
.
W
czwartek
teni~i8ci pohcy, przebywający w !IIosdzynarodowego
wyścigu kolarnill. u ~iebie ze Zwia ZkO'l'7CC1ll- \Yartą
kwiE', przepr(}"'lldzili na kortach krytych Dynamo treningi li czołl)
sk:€go "Trybuny Ludu" i "Fudego
(Poznnń).
Prawa" przygot(}wuje wydanie PI';),yymi zal"odnikami l'adzie~kimi. M. in. Jędrzt'jow"ka trenowała z migramu wyścigu. Program będzi e zastrzynią Moskwy Leo, Skonceki z tl'1;eeią rakietą ZSRR AndrePOLONIA BĘ:DZm !\fIAŁA
wierał regulamin, listę imienną rz:ajewem, Piątek z Bericagi!jmancm,a R"dzio z junillrem - UnajcwCI~żlq, PRZEPR.~ W-ę
~kim.
wodników, szczegółow~ map~ traSOBOTA 25 l\1ARCA 19:;0
PAN::!l'WOW'\, I'~ATH
Polonia Vi stolicy będzie miała nie'
SY. program imprez etarpowych, jak
im. STEJ:o'AN A J ARACZA
11.85 (Ł) Recital fortepianowy Ł.
W czasie treningów Hebda i trener Po obejrzeniu w Op'erze Moskiew- również wiele cieka'w ych informacji
(ul. Jaracza 27)
Drege Schielowej, 11.57 Sygnał cza.'
o wyścigu. Program ukaże się w
radziecki dzielili się swymi spostrze- ~kicj baletu "J eziJ'l'o ł,abędzie"
Dziś o godz. 19.15 sztuka L. KruczCzajlww"kicgo, z~wódnicy byli na sprzedaży' w drugiej połowie kwietżeniami oraz wzajemnie wymieniali
kowslciego pt. "Odwety" w drugiej su i hejnał. 12.04 Dziennik południo
filmach naukowych.
nia, Bę<kie to drugie wydawnktwo
wy. 12.25 Przerwa. 13.25 (Ł) ChWi'l
wersji.
doświadczenia. Hebda udzielał w:>b·
Vi piątek tenisiści polscy byli na 2 okazji wyścigu, jak już b(}wiem
ro:zpocz'Ynają
sezon
.
k
A
d
'
.
t
d'
k'
la
muzyki.
13.30
Pr
ogram
dnia.
13.35
PAŃSTWOWY
<
•
zowc
n reJcwOWJ, rener 1'a Zlec.: przyjęciu w Ambasadzie, wieczorem podawaliśmy, przygotowule się oTEATR POWSZECHNY
h legam1 na prZehiJ Izaś Skoneckiemu. ,y ten sposób obaj zaś obejrzeli przedstawienie w jed' becnie do druku specjalną, bogato
Audycja dla klas X i XI. 14.00 Prze(ul. Obrońców Stalingradu 21
ilustrowaną jednodniówkę.
gląd kulturalny. 1·1.10 Najciekawsze
Z.arząd
Łódz~ego
Ok~ęg~wego I trenerzy przekazywali swe ,\iadomo- r,rm 1: Ila.iw\~ks~yrh cYl'~ów.
tel. 150-36)
audycje przyszłego tygodnia. 14.15 ZW1ązku KoJorslnego orgamzuJe w ści i doświadczeniu młodszym kole·
Codziennie o godz. 19.15 "Niemcy"
niedziele. dnia 26 mCll'ca br. pIerw I
J~eona Kruc7.kowskiego z Józefem Kar (Ł) Komunikaty. 14.20 (L) Muzyka ~ze w sezonie wyścigi ,kolarskie na gom.
.
bowskim w roli profesora SonneD' dla wszystkich. 14.45 (Ł) "Niemcy" przełaj.
W tym tygodruu Polacy będą trebrucha.
TJ. Kruczkowskiego w Państwowym
Dla
zawodników jiceJ1cjonowa- no wali po l godzin;e dziennie, w pny·
PAl!\rSTWOWY TEATR NOWY
Teatrze Powsz. 14.51'0 Koncert soli- llych \vyścig odbędzie się na dystan ; SZlY1l1 tygodniu - po półtorej godzi'
współzawodnictwa
(Daszyńskiego 34. teL 181-~4)
•. t
•
d .
stów. 15.30 Audycja dla świetlic dzie sie około 30 km a dla kartowiczów
Teatr llieczynny aż do odwołania
na dystansię okolo 15 klm.
!ty, w l1~S ęp.nYl~ zas po ~l~.
Piłkarze
polscy, w zrozumieniu
zobowią.zuje IIę godnIe repre1.enz powoJu chomby w~' kollawcy roli cięcych. 16.00 Dziennik popoludnioStart i meta na ul. PabJanickiej W ostatmą nJedzlel~ pobytu teolS1' wielkiego znaczenia rozwijającego towa6 barwy Polski Ludowej w
v.-y. 16.20 (Ł) Aktualności łódzkie. przy parku Wenecja.
tytułowej.
stów pol:>kich w i\I(}skwie gospoda' się ruchu współzawodnictwa, jako spotkaniach międzypaństwowych;
PAŃSTWOWY TEATR 2YDOWSKl 16.25 (Ł) Muzyka popularna z płyt.
swoim postępowaniem I sporto<
Początek o godz. 10.
.I1'ze projektują rOz.lg-ranie spotkania czynnika przyśpieszającego budowę
(ul. Jaracza 2, telefon 217-49)
podstaw socjalizmu w Polsce, posta wym trybem życia świecić przykł316.50 (Ł) Informator kultur. 17.00 . Ze wzglę~u na brak .do~tateclIl:J Warszawa _ Moskwa.
.
.'
25 marca początek o godz. 19.30 ,.Przy sobocie po robocie". 18.00 "Z l1czby ludZI do obstawlema potroj
nowili włączyć się w szeregi aktyw dem innym zawodnikom.
nej trasy, wyścig na dystanSie 10
Pl'asa moskJewtika podaJe codz:en·
8 akty Szolem Alejchema.
Nad przebiegiem współzawodnic
kraju i ze świata". 18.15 Muzyka z km dla stowarzyszonych posiada- nie wiadomości z pobytu Polaków, nych i świadomych swoich zadań I
celów. obywatel!, poprzez współza- twa czuwać będzie Główny Komitet
'fEA'l'l~ KO,M EDll MUZYCZNEJ
Poznania. 18.40 Wszechnica Radio- czy rowerów turystycznych został! a ich treningi cieszą s-ię duzym za' wodmctw~ na odcmku sportu.
Współzawodnictwa Sportowego Pił
"LUT~nA"
wa. 19.00 Alldycja dla wsi. 19.15 Kon odwołany.
Z~wodmcy Ka<I:y Narodowej wez karzy,
powołany przy zarządzie
(ul. Piotrkowska 243)
interesowaniem. Przychodzi na nie
Sobota, dnia 25 bm. o godz. 19.15 cert. 20.00 Dziennik wieczorny. 20AO
Kiero-,vnicy l?oszczegó:J1ych sekcji ~\'ielu tenisistów moskiews.kich by wall ,":'szystklch piłkarzy I I II. kla- PZPN oraz komitety klubowe przy
~y Panstwowej oraz kadr-y jumorów zarządach klubów. PIerwszy etap
.
'
"Królowa przedmieścia".
(Ł) "ś'piewamy pieśni robotnicze". kolarsk1ch powmni dopilnować, aby
na starcie tych wyścigów nie za bn przyglądać SIę grze polskich l!:awod· PZPN do wsp6łzawodnlctwa sporto współzawodnictwa obejmuje okres
PAŃSTWOWY TEATR LALEK
21.00 Koncert. 21.40 Opowieść radiowego, opartego na następujących za od l kwietnia br. do 3l marca
kło żadnego z czynnych
zawodn!- ników.
"PINOKIO"
wa o A. Mickiewiczu. 22.00 (1.) Kie' ków.
19M r.
,
ZawodnIcy -są 7,1'.chwyceni przyję- sadach:
(ł..ódź, ul. Nawrot 27, tel. 135-H)
piłkarz wiernie słuzy Polsee Ludo
Niezależnie od współzawodnictwa
W dniu 26 marca br. godz. 12 rowcy Okręgowych Dyrekcji PKS
ciem i niezwykle troskliwą apieką,
weJ I stale pracuje nad podnlesle- ogólnopolskiego poszczególne zarzą
po raz ostatni Widowisko otwarte przystępują do zespołl>wego współ
której doznają ze strony gospodarzy. niEm swego poziomu Ideologicznero dy OZPN przeprowadzą współzawo
Łącz
.
pt. "Historia cała o niebieskich mi zawodnictwa. 22.13 (Ł) Program na
w duchu marksizmu - leninizmu.
dnictwo na swoich terenach mięgdałach".
w Lodzi
dzień 26 marca. 22.15 Nowy numer
dąży do podniesienia nmleJętnoficl
dzy zawodnikami A, B I C - kla"y.
PAŃSTWOWY TEATR LALEK
r
się
dziś
.,Kuźnicy". 22.2.0 Muz. 23.00 Ostat·
piłkarskich swoich I całego zespołu;
Jak się dowiadujemy, ŁKS Włó i
"ARLEKIN"
23.10 Program na kniarz
wystąpi
jutro przeciWKO
W sali .. Ogniska"
(ł... ódź, Piot.:kowska lj2, tel. 258·99) r.ie wiaG(}Jllości.
"Gwardii - WiSie" w swym najsil
.'
_' . '
.
Gt.OI
Sobota 25 marca br., o godz. 17.15 dzień następny. 23.15 Muzyka tanecz niejszymskładzie
..W drużynie gosKoszyk~rze ligoWJ .ŁKS. :x'ł.oknlaOr!,:"n L6dzkl"go Komltetn I Wo.!~
widowisko pt. "Złota rybka".
na z pl,yt. 24.00 Zakol1czenie audyc ji podorzy ma grać ro~,vnież Łącz.
rza i SpoJni rozegraJą dZlsJaJ swow6dzklego If.omltetu PoJskl"j ZjeKasa czynna od godz. 10 codziennie. i Hymn.
dnoczon"j PartU Robotnit'uJ
je rewanżowe spotkanie.
R e d a r, u j e:
Na jesieni ŁKS Włókniarz wygrał
KOLEGIUl\l REDAKCYJNE.
.
ze swoim lokalnym rywalem różniT e le t o n Y:,
P iłka rcczna: sala Ogniska przy
,
Redaktor naczeln,y
218·1'
ul. Traug~ttR, godz. 19, zawody o cą Jednego punktu:. 69:68. _. ~becnl:
216-2~
ZastępCa red. naczelrego
mistrzostwo ligi koszykowej pomię ł faworytem meczu Jest Spo]nw, kto
219-05
g"kretarz odpnwfedz!alny
216-19
Dział party,ny
ADRIA....:. dla młodzieży (Stalina 1) REKORD (Rzgowsl-:a Z) "Przygody dzy Spójnią a ŁKS Włókniarzem. I ra ma szanse na zdobycie tytułu
Dział k.'orespond"n!ów rob r ' .,Skarb Tarzana" godz. 16, 18, 20
Nasredina" dla młodzieży godz. 16, Na przedm€czu o godz. 18 spotka,i'l mistrza Polski na rok 1950 obol,
nIczych I chtopsklch or&~
BAŁTYK (Narutowicza 20)
"Córka
"Rajllis" godz. 18, 20
si~ zespoiy męs!{ie? mistrzostwo! swej imienniczki z Gdańska i akade
redak.or6w g;;Zf. te!{ ścl~nmarynarza" godz. 17, 19, 21
nych
21a,4~
STYLOWY (Kilińskiego 123) "Awan klasy B okręgu łodzk1ego,
mików
warszawskich.
Dzlal mutacji
223-29
Zawody boJ.serskie: w Zgierzu o
BAJKA (Franciszkańska 31) "Nietul~ na wsi" godz. 18, 20
Ozlal
mle3skl
t
sportowy
254·21
Zawody dzisiejsze zapowiadają
bezpleezerutwo śmierci" godzina śWIT (Bałucki Rynek 2) "Dźulbars" godz. 18.30 odbędą się zawody o dru
weWll •• l 13
żynowe
mistrzostwo
klubów
klasy
18, 20
się bardzo ciekav.'ie choćby z tt!go
Dztał ekonomIczny
218-11
dla młodzieży godz. 16; " Miłość na
B okręgu łódzkiego pomiędzy Wi- względu, żt'! ŁKS Włókniarz, nie tak
:>Z181 rolny
154-21
GDYNIA, (Daszyilskiego 2) - "Prolekarstwo" godz;. 18, 20
wewlS.9
dzewem a Legią z Sieradza.
gro.m aktualności krajowych i zaTĘCZA (Piotrkowska 108) ,,0 6 wie·
Redakc,. nOCft~
172-'1
łatwo zrezygnuje ze zwycięstwa.
gralliczn~'ch Nr 13" godz. 11, 12,
czorem po wojnie" godz. 16.30,
KolpoTtat.
13, 16, 17, 18, 19. 20, 21
18.30, 20.30
t.6dt. PIotrkowska 70.
te!. 222-~
HEL - dla. młodzieży (Legion6w 2)
AdminIstracja
250-42
Szczypiorniści
TATRY (Sienkiewicza 40) ,.Burza
"Knoo::k-out" godz. 16, 18, 20
DzIał oglo!zetl:
t,Ó(U. Piotrkowrada w.Lódź
nad Azją" godz. 16, 18, 20
ska 10ła, tel. lU-50 , llł-15
.MUZA (Pabianicka 178) .,Pustelnia
ł.,KS •• Włókniarza"
WISŁA (Daszyńskiego 1) "Córka' ma
Wydawca RSW "Prasa"
Parmeńska." 1 seria godz. lS, 20
Zwolennicy boksu będą jutro
Zarząd Sekcji
Gier Sportowych
Adr. Rell.: t.6dt, Plo.rkowsk:\ 1&,
rynal'za" godz. 14.30, 16.30, 18.30, świadkami meczu międzymiastowe
POLONIA (Piot1:kowska (7) "Piędź
III·ele piętro.
20.30
;iemi" godz. 16, 18.30, 21
go Wrocław - Ł-ódź, w którym dOj ŁKS "Włókniarz" podaje do wiado
Druk. zakł. Grar. RSW .. Prasa"
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76) WŁÓKNIARZ (Próchnika 16) "Upi61' dzie do kilku ciekawych walk.
mości, że treningi Sekcji Szczypior
ł.6di, uL Zwlrkl 17. teL !06-42.
w operze" godz. 16.30, 18.30, 20.30
"ś,viat się śmieje" godz. 16, 18, 20
Prenumeratę przyjmuje
Lod~ianie. wys.tąpią z mistrz~mj niaka odbywają się na boisku Pr-lY
ROBOTKJK (Kilińskiego 187) "Pu- WOLNOść (Napiórkowskiego 16) - wyłomonymi tydzlen temu z WYJąt.. ' .
. .
P.P.K. "Ruch" ft3 konto P.K.O.
,.Miasto westchnień" godz.. 16, 18, kiem Anielako i Czarneckiego, któ- ul. Kllmsklego 182 (dawn. ZJednostelnia Panueńska" II seria godz.
Nr. VII-8633.
20
18.20
r7.y ulegli kontuzji. Zastąpią ich Sta Jczone):
ROMA ,Rzgowska 8-i) "Dubrowski" ZACHĘTA (Zgierska 26) ,,500 ccm" sial~ i lVIC1tecki.
wtorki - od godz. 17 - 20;
godz.,18, 20
D-1-15710
godz. 16, 18, 20
Początek meczu o godz. 18.
czwartki - od godz. 17 - 20.
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Piłkarze przystępllją
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gra jutro

l Spotykamy

KINO
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Dzisiejsze imprezy...

I

Jutro mecz bokserski Uwago!
w

na

się dobrowolnie, Bachadur-szachu - kazał mu po'
poCj,daj się dobrowolnie Brytyjczykom, a my darujemy

_ Poddaj

v,~€dzieć, -

'Ci

życie.

Sdtn sahib Hodron powtórzy przy mnie te słowa! stary szach.
Hc.dson żgodzH się.
Sam, bez żadnej ochrony, poszedł do szacha i powtórzył oblet-

._ Niech
~ażądał

ni cę

generała.

W kilka godzin późni.ej przed Bramę Lahors~ą w ~lhi zajechał stojny orszak: piękny złotali ty palankin z apuSzCz9n)rmi z~sł()'
nami i blka krytych wozów z żonami i służbą szacha. Orszak oto{!zyla konna st::aż muzułmańska. Długi Hodson, jedyny Europejczyk }XIśrM całej eskorty, jechał konno tuż przy je6.cu.
Kawalkada zatrzymała się u bramy.
_ Kto jf'st w palankinie? - spytał Hodsona dyżurny oficer.
- Tylko szach Delhi - odrzekł major,
Wartownicy chciEli powitać Hodsol1a trzykrotnym okrzykiem
•.hurra".

Nie trzeba -

rzekł

Hodson. -

Stary gotów

przyjąć

okrzyki

SivOją cześć!

Pojechał z jeńcem przez zbombardowany Srebrny Bazar i w
bramie pałacu oddał E;O w r-ę<:e straży miejskiej.
Po synów i wnuków szacha, HO,d.son pogalopował z niewielkim
oddzi ałem następnego dnia, znów do grobowca Chamajuna.
Zaczął &cI f·ego. 7~ rozbroił św; t~ następców tronu. Przerażona
~traż. zbita w wąsldch. kamiennych przybudówkach grobowca, ada"ła

brOll bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Hodson rozkazał zebrać
S)11ÓW i wnuków szacha, w tej liczb ie i najsŁarszego Mir-

\I,:szystkich

ze-Mogula, umieścić ich w dwóch krytych wozach i odwieźć do

Delhi.
W pół drogi transport zatrzymał się . Hodson kazał \'\"Szystkim
wozów. Było ich raz.em siedmiu. Hodson kazał
im się rozebrać. zdjąć pasy. kindżały , całą wierzchnią odzież. Ksią
żęta, drż ąc ze strachn, wykonali rozkaz. Wówczas Hodson wyrwał
korah in z rąk najbl:ższego żolniern i wszystk:'ch giedtniu własno
ręcznie zastrzelił. W ićh liczbie był i Mirza-Mogul, któremu Hod·
son ob ;ecal następstwo tronu.
W ten sposób major Hodson jednym cięci em zakończył sprawę
ze wszystkimi pretendentami do tronu De1hi i polożył koniec dynastii potomr-ów Timura.
'
kdążętom wyjść z

Generał

$Zybkość i zrlecydowani.e w działa
przydzielił mll oddział konnicy brytyj,>kiei w celu
śd,gania powstańców, uciekających na południe

a-liu majora i

Wilson poclw,;alit

Pochwała generała nie ucieszyła Hodsona. "Chudy sahib" szuka! Pandego, głównego Pandego - i nie mógł go znaleźć.
Gdzie się podział Pandy?. .. Czy razem z innymi poło7.ył gło
wę na ulicach D-elhi, czy też udało mu się uciec i teraz może bije
sie znów w innym punkcie?
Hodson dał słowo, słc)'\vo honoru oficera brytyjskiego,
odnajdzie go i. zastrzeli.
Jak długo ta głowa nie &padnie z karku - wszyscy inni Pan·
dowie, wszyscy przeklęci buntO\vnicy na póhl()(,y, południu i wschodzie Indii będą się czuć bezkarni.
- Armata jest dla niego za dobra! - mówił Hodsoll. - Każę
jc.kiemuś H induso'wi z najniinej kasty nałożyć mu sznur na szyję
i sam b ędę patrzył, jak Pandy zataJlcr.y nogami w powietrzu t
W tych dniach na północ i zachód Delhi, w Agrze, Dżelali
i Rohilkandzie. grzmiała O5tr3. kanonada arty1eryjska. Setki i tysią
ce Pandych biły się na polach Indii o wolność swej ojczyzny; moź"
wśród nich był także Insur-Pandy? ....

ze

- Martwy. czy żywy. nie ujdzie mi - powiedział major. P,:;ndy \',-ynyał si ę z pętli, ale wszystko jedno - szubienica go nie
ominie!
Ludzie Hod.sona przeszukali wszystkie zakamarki miasta i pał,~cu. Panclego nie było nigdzie, a może nie umiano go z.naleźć.
Tylu ich zresz'1 było zabitych w mieście, a zabiCI wszyscy są
dl) siebie nodobni.
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