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Robotnicy Mediolanu
do generalnego strajku,
przeciwko uchwalonym przez rząd włoski antyrobotniczym ustawom, skierowanym przeciw pra.wu robotników do walki strajkowej.
Na zdjęciu: demonstrujący robotnicy niosą transparenty I napisami: .,Nigdy nie będziemy produkować sprzętu wojennego I"

polsk~ego handlu za~anicznego ~ r.1?49 Prezyd-eitip-l;w~iOiestaWi;;i
Bratnla pomoc ZWl ćl,zku RadZIeckiego nadał wysokie odznaczenia państwowe
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WARSZAWA (PAP) :Ministerstwo Handlu Zagt:anicznego poR6wnocześnie zaznaczył się wzro:;t
claJe następujące dane dotyczące rellizacji obrotu towarowego li za- i!nt;ortu surowców dla podstawowych
p-aniCI) za rok 1949_
g~łęzi przem!.słu... Impol"t suro\"-(!ó~"
9,la produkCJI naW0ZOW sztucznyen
Obroty polskiego handlu zagt:allicznego w roku 1949 osiągnęły cybO 5.006 miln. rubli, co w stosunku do obrotów w roku 1948 Btanowi WH'ósł przeszł() dwukrotnie, skór suWD'osł wariośol o 19,3 proc.
-ruw.ych i kauclluku pr~eszło o poło:
Pom"ślne
odniesieniu do artykułów pochodzą, wę, we~~, b::wełny l n~nj"cb surow
:7
cych z importu, można było ograni' cow włokle;l111czych od.}2 do 40 .prokształ towanie się
czy~ import niektórych towarów . z za cent, rud 1 koncentratow metah do
t
~r.anicy ,bez szkody dla planu PN- ,25 proc~nt..
,
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Impor U
dllkcji
.p~~ 11~1~r~:~~~n:n~eIl1r~y~.~~.
Og6lna wartość importu osiągnęła
Pflnadto na obniżenie wartości im- w r
•
..
. z'
.
~o oz~acza wzro"t, w porownaruu
2.530,;;u miln. rubli, co oznacza wzrost portu wpłynęły zmIany
cen na ryn- lmporem roką ub egłego o przeszło
o 23 proc. w porównaniu z rokiem
.
"
"
.
S t a · to 96
kaca ŚWlatowych.
50 procent. .
Ubleg~.
n0:"1
proc. S~y
W orówna.niu z rokiem 1948 n&Ogółeąt strukturalnie import przed
wartoŚCll, prZewIdywanej w plame I
"p
.
.;.
stawiał się następująco: udział w imna rok 1949
S·ąi/'iO powazne obD.lzeD.le przywoz,t
.
1949
l
·t
. . ' ni·
j yf
.. 11· artYKułów rolniezo-spożywczych, jak ł p01rc)lcsurWo"vcO'Wrol· mpo';V}anb~:k:tów do
...
O 1O"1ągmęcle
zsze c. ry. amze k l ' k .
to l'ś
i1 .
'
u
.,,"
pnewidywa:na w planie, tłumaczy się .0. 'WIe lmpor '!la l. my zna?zne.. '} produkcji - . 63,6 proc.
t.ym, że w eiagu roku dzięki pozy- SCI mJęsa, pszemcy l tłuszczow Jadal
2) ~tykułów konsumcyjnych:
tywnym wynikom akcji oszczędno· nycll dla za&pokojenia potrzeb luda) rolniczo-spożywczych 8.8
Ilroowej w kraju, w szczególności·" ności.
proc.

Istosunków
perspektywy poważniejszego rot1:woju
z krajami zamorskimi.

I

- Pomyślny bilans
Komunikat MInisterstwa Handlu
Zagranicznego o bilansie 'wymiany,
towarowej za rok ubiegły wska,
%Uje, że wymiana towarowa Polski stale rozwija się. Korzystne
te zmiany są wynikiem okrzepniqda 1 stałeqo rozwoju naszej golIpociarki narodowej oraz. faktu, że
Pobka znajdowała i znajdUje co!ll.'l.
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'Z.wi,ą1.k.ll

Radzieckim iw kra.jach demokracji ludowej.
Pogłębianie współpracy gospo>darczej z potężnvm Związkiem

Podczas
węgiel

jelłnak,

gdy w 1945 r.

i koks stanowił około 90

całego
eksportu z Polski,
atanowi luz tylkO ł& proc.
Swiadczv to wymownie o rozszerzaniu lię asortymentu pobkkh
towarów eksportowych. Wystarczy powied2;ieo~. że w ub. roku wy
wieźliśJl1.Y taboru kolejowego 7 ra
'l.'J wi~ce~ nivi przed dwoma laty.
a obrabiarek- 41'a'l.y W\ęce~. Po
wlażni& 'W'lrósł eksport wyrobów
metalowych, artykułów chemiC".lnych l mineralnych.
>Dysponując nadwyżkami artyku
łów .spoi;ywczo~rolnyoh. stale ro~
,,,ijamy tradycyjny eksport w tej
dziedzinie, Culder, żyto oraz. inne
płody 'r~ i przetwory spoiywcale stanowią obecnie 20 proc. pol
sklego eksportu. Coraz większą ro
lę odgrywają takie artykuły. jak:
jagody, grzybv, przetwory ziemniaczane itd. W pierwszej poło
'wie 1949 rolroti.mportowa1iśmy
mięso.
Niedostatecz[Uł
produk-

proc.
dziś

Radzieckim znajduje w komunikaCle nowy, istotny wyraz w przyJęciu za podstawę obliczeń pienią
dza radzieckiego, kłórv okazał się
silniejszy od najmocniejszych walut świata. Przyjęliśmy za podstawę obUczeń rubel, walutę nie
ulegającą wahaniom" walutę opartą na złocie.
- Podstawowymi cechatnł polityki
polskiego handlu zagranicznego
są:
trwała r6wnowaga bllansu o·
raz r6wnomierność wzrostu impor- cję krajową tWlpełn.ialiśmY2a
tu ł eksportu. Handel zaqraniczny
granicznymi dostawami tłuszczów
i pszenicy. Równieź na początku
Pols1rl w 1949 r. zachowywał i za
bieżaceqo roku importujemy psze,
cho~"Uje nadal obie te cechy. Utrzymanie trwałej równowagi bi- nicę:i tłUl!l'ZCu głównie 1: ZSRR.
Zwiątek RadzieCki to nasz
lansu jest tym .....'1ększym sukcesem. jeśli zważyć, że stale potę !il"wnv dostawca surowców I urzą
tł1;eń inwestyeyjnY'Ch
oraJ; Daj·
guje się import urządzeń inwestycyjnych i surowców, niezbędnych większy odbiorca szerokiego wacb
dla wykonania rosnących zadań larza naszych towar6w, Ostatnia
rozbudowy przemysłu. Zachowujeumowa handlowa. przewiduje dalmy równowagę bilansu, mimo, że
szy wzrost llolsko,rap-zieckich doImport wzrósł w ciągu ubiegłego staw towarowych w 1950 f. o 34
roku o 22 procent.
proc. Obroty z innymi krajami
Udało się jednocześnie w pewobozu antyimperialistycznego ponym stopniu ograniczyć potrzeby większyły się w 1949 r. o 25,4
importowe, szczególnie w stosun- proc., a umowy zawarte na po'
.ku do towarów, które nie mają za czalku roku bież. zapf'wniaia dal,
6adniczego znaczenia dla wykona,
W1Zrost wzajemnej wymiany
nia planów produkcyjnych. Oszczę oraz zabezpieczają -potrzeby impor
dności w imporcie pozw'olily z ko
towe pierwszego roku Planu Szelei na ograniczenie eksportu towa ścioletniego,
rów poszukiwanych na rynku, dzię
Polska
pragnie utrzymywa6 i
ki czemu można było lepiej zaspo- rozwija« stosunki gospodarcze rów
koić potrzeby ludności.
niei; z państwami o ustroju kapi·
Blisko dwie trzecie zagranicznej talistycr.nym, oczywisele pod wawymiany towarowej stanowią su- runkiem obustronnych korzyścl. a
rowce i półfabrykaty. Najpotrzeb- wic;c z bezwzględnym wyłącze
niejsze naszej gospodarce surowce niem wszelkiej dyskryminacji l
i półfabrykaty importujemy, by prób jednostronnych rozstrzygnięć.
zagwarantować
rozwój produkcji Zawarte m. in, w ostatnich dniach
przemysłowej i budownictwa; inumowy z Anglią i B.elgią rozszene - eksportujemy sami (przede rzdją dotychc:zaśową wymianę W'
'Wszystkim węgiel i koks oraz Vlr V- interesie obu stron.
iroby walcowane). Kierunek rozPodobnie jednak, jak w latach
wojowy handlu surowcami i pół ubiegłych, również w roku obecfabryk.atami odpowiada kierunko- nv"1!l. i W' następnych latach Planu
wi rozwojowemu naszej gospodar,
6-letniego, podstawowI' znar.:r.en'e
ki. W Ubiegłym roku !Z górą dwu
dla gospoda.llki polskiej będ~ie mia
krotnie powiększył s~ import su' ło rozszerzenie wymiany handlorowców do produkcji nawozów weJ l zacieśnienie więzów wszech
sztucznych, niezbędnych dla pod- stronnel wsp6łpraC'l' gOlpodarczej
niesienia wydajności rolnictwa, o i technicznej z ZSRR 1 kraf_d depołowę więcej przywieźliśmy skór,
mokracji ludQwej, z Nłemłecką
gwarantując lepsze zaopatrzenie w
RepubUk~
Demokratyczną
oraz
obuwie, a dostawy. zagraniczCbińsk~ RepubUką Ludow'ł- UdZiał
nych surowc9w włókienniczyc.h
tych krajów w naszym bilansie
~rosły od 12 do 40 procent, umo
handlo\vyID wynosił w ubiegłym
zJlwia j ąc dalsze rozSlZereenie pro
roku 44 proc. W roku bieżącym
dukcji teksty1ii.
o!lólne nasze obroty z blisko 50
Bezwzględna wysokość wywozu
krajami, z którymi utrzymujemy
węgla i kok;m
rośnie z roku ua
stosunki handlowe, 'nrosną o oko
rok. a do rzędu jego importerów lo 10 proc., wymiana zaś z krajanależy s górą 20 krajów europejmi obozu walki o pokój - o 23
lkich i zamorskich (niedawno za'
proc., dzięki czemu nastl!.lJi dalsze
warta została m. in. umowa na do- zwiększenie udziału łyda k.raj6w
r;tawę jednej czwartej miliona tOll
,., całoksdałcie bal}@lU l.agriUlicznego Polskl La&n.,
....do Fakistanu).
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S);~7=;~;~~~·
eksportu
niż!zej \\'artośei
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podpisane układy o wzajemnych
dOSt::IWaoh na rok 1950 ze Związ:;iel!"
Radzieckim i wszystkimi krajami demokracji ludowej, stwarzają rooene
podstawy do dalszego rozwoju wza'
jemnych s:;mmnk.ów hllndlowyc~, bar·
dzo powaznegil lch rOZSZCl"'1.ema oraz

zabezp.ieczają

\II

przeważającej czę·

ści potrzeby importowe naszej gospo,

d k'
d' .
'.oku
ar l naro,?" ej ~v pIcr" szym r
Planu SzesclOletOlego.
.

e~:s

od ptzewidywanej tłumaczy
silj ~zezędlJOś.ciami w impol'de, w()obec czego można było znlnle,iilzyć
plafon eksJ)>Qortu, .. dudatkową )10&<:
towarów skierować na rynek krajowy_
W dziedzinie ekspol1;u miał miejsce,
w pO-równaniu z l·okit>m 1948, poważ
ny wzrost wy"'()ZU artykułów mlnicZCl-spoiy",('zych. II mianowicie prze'
s?ło o potowę, a tak~e eksportu Wyrobów przemYSłowych, jak np. taboru ].:oJejowegó siedmiok,·otnie, oorabia.rek czterokrotnie. innych wyrobów metalowych od 50 do 100 proc.,
wyrobów przenlYsłu chemicznego i mi
neralnego od 50 do 60 proc.
Rózszerza się stale asortyment to'
warl>~y naszego eksportu.
W roku 1949 strukturalnie eksl'Orl
DasZ przedstawiał się następująco:
1) surowce i półfabrykaty 63,8 pro
cent, w tym węgiel i koks 46 proc.
2) artykuły rolniezo-spoż:y-wcze 20
procent.
3) wyl'Gby pnemysh>we 16,2 proe
portu

Rozwój wymiany
towarowei Z ZSRR
i krajami demokracji
ludowe;

I
I
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RP w serdecznych słowach podzięko
wał pI'zodująeym kolejarzom za ich
dotychcmsowe wYbitne osiągnięcia
i życzył :im dalszych sukcesów w pra
cy. Za pośrednictwem odznaczonych
przodowników Prezydent RP przekazał również serdeczne pozdrowienia wszystkim kolejarzom polskim i
życzenia, by ruch racjonalizatorski
objął najszerlrle masy pracowników
kolejOwych.
W urocrlYstoścl uczestniCrlyli: 'Min.
Komunikacji ir..ż. J. Raba,n owsk! 0raz kierownik Wydziału Komunikacyjnego KC PZPR tow. M. Popiel.
Po dekoracji Prezydent RP podejmował odznaczonych lampką w}na.

------------------------------------------------

W od/Jowiedzi na arieI cemen.townz- ,. Gro dZlec
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Ogólua wartość eksportu wynosib
w :roku 1949 około 2.476 mim. rubli,
00 st.anowi wzrost o 16 proc. wartośd eksportu w roku 1948 i około 97
proc, planowanej wartości eksportu.
Osj~gnięcie

handlowe
na rok 1950

Układv

za.łodze parowozu -- rekordzisty
Wręczając odznaczenia Prezydent

WARSZAWA (PAP); Prezydent
RP Bolesław Bierut udekorował w
Belwederze 'dnia 27 bm. od'ZJl!wzeniami pańs"wo'wymi załogę parowozu Pl\1 '2-5 za. zasługi położone w
tWied~in!ie usprawnienia gospodarki
parowQZowej.
Od'lnaczeni
wstali:
orderami
,.Sztandar Pracy" II klasy - l'acjonalizator G. Milewski ora'Z mas~yniśC'i:- W, Cza,pcrtYk i M. KrygIer, ~łotymi Krzyżami Zasług, maszyn'lSta B. Szwarc i pomocnik maszynisty F. KraDc, Srebrnymi Krzyżami Zas-ługi - poml)cni
t
L K
l M
cy m~szy.OIs y . ramp
•
Marganski.

chłopIe

UCZCZą

UJqhonu jąC

I- 1ll10.p ZI·ez·

swoje Swi ęl o

zobewiązania

WARSZAWA (PAP). Apel cementowm "Groc'i:ti1K\" mtobili!lowal całą
klasę r.ob&tniczą do Ul'7AlZeDia Swięta mas pracujących Czynem l-Majowym. Ż całego kraju napływają juź meldunki o podejmowaniu konkret
nych zobowiązań, m.in. przez g6nli.ków. hutników. J)1'llcO'Wników budowlanych, 1\Olejarzy i pocztowców. Apel podejmują również masy pracującc l\'Si m'3Z młodi!lieijlzkolna.
•
•
l
"Po;;;tanav.'iamy wykonać plan pół wa dmI;;lO do dma
1 maJa ponad p an
roczny do 15 maja" - głQsi zobowią 5.600 egzemplar.lY "Gromady", "Chło
zanie kopalni rudy .• Stas;!ic". woj. pskiej Drogi." 'i .,Rolnika Polskiego".
kieleckie" Dla vlykonania tego rz:a- Listonosze miejscy zobowiązali się
dan ia 193 przodown ików pracy cz.obo Ilnacznie przekroczyć plan prenumeraLy pism ,.Trybuna Ludu". ,.0 t.rwa
wi ą zało
dzie l ić s i ę dQdv.iadczeniam' z mniej wj·da 'nymi w pracy to- ły pokó j. o dE'mokrac:ę ludową".
warzyszami. Szczególny nacisk PQ- .Wolno~ć" .. PrZY\.lŹll" .
I
,l .'
. ""'
•
łożono w .zobowiązaniu na zupełne
!<:dnoculS'.I'ue 1ISt~~()S.~e wl~y ~
wyelim inowanie n :eus»rawierlliwio- mieJScy,
woj. szezeelllskiego wezwalI
nych nieobecności w pracy.
do wspołza.wodnktwa "! r~owszeZałoga huty "Stalowa Wola" pod- cb~lł:mhl prasy robotmczo - cbł.,,jęła także 'lobo wi ązania produkcyj- skieJ 1Istonoszy
woj, wrocła.wsklene.
go.
Na naradzie wytw'órczej załogi od
W Częstochowie 7AlS{)6ł montażydzi ał.u PPB nr 10 w Krakowie. za- stów P~W Nr 11 zatrudniony przy
trudnionej pr.zy budowie komplek- budowle czesalni węłny, 1l0~ął 700su gmachów Akademii GórnlcZQ - bo~ązanła lIk{)ńc~enia montażu do
HutniCrlej ł tzw. miasteczka studen- dOla l maja. zamIast. jak oza;plaiIJotów. podjęto szereg rz:obowiązań dla
uczC'l.enia międzynarodowego święta
klasy robotniczej. Narada stwierdzi.ła wykonanie ~obowiąllań podjętych
na apel górnika Markiewki. Postano dziękują Rządowi RP za
wiono podwyższyć .dotyoo(:zas wykoWARSZAWA (PAP). Prezes Rady
Dywa·ne normy " 20 proc.
Ministrów Józef Cyrankiewicrz: omy
Spo.i:T6d Ikoleja.rzy pierw51 zamel- mat!: od aktyv.'1.l partyjnego i związko
dowa.li o podjęciu Czynu l-Madowe wego zjednoc.zonych kopah'l rudy że
go pracownicy warszta.tóW w S'Zcze- laznej i topników w Częstochowie
em.1..""tI. Postanowiono wyl,onac dodat
treści nastepujacej:
kowo 2 okresowe rewi2l,te wagoDów depeszę .
.
,,
tOWal·o'V,rych.
,,~a.ł.ogl ~JednOOZ?~yCł1 .ko.p~ mRÓWIdei wŚit'6d pooztowców pierw d~ zel\\ZilJ.eJ z ra.dosclą IJrzY,lmuJą do
si odpmvie<l2;lcli pra.covnticy okręgu wladmnlJoŚci na m~s,!wy~h zcbra~ia('h
szczccińskiego. Na naradac.h powia- uchwałę Rady MIUlstrow z dOla 25
towych zobowiązali s ię oni rozpro- marca 1950 roku o rozciągnir,cill Kar

.,.IYojowe

waDO, do dnia. 30 czerwca rb. Załoga
mWltażowa, w QPM'<lill o dotychczasowe dośwtl.adczema. utworzyła trzy
IIpecjalne bryga{ly ~ybkMr.towe, k:t6
re pn;yczynią się dil wykonania zebOW1iązania.
Liczne &rom~dy. członkowe spóldzielni produkc;yjnyoo oraz pr'acownicy Spółdzielczych i państwowych
ośro~ków. masilynowy~ po~jęli 'lObowlą:zan:a dla. UCZCileOla św.ę~a mas
pra cu Jący.c~ Pierwsza "rystą~)!a ~ro

, ma,da Krolikow? WDO;V, sz;.tbmskml.
kt?ra post:'nol\i1a ~oncZYC przedt~:

mInowo Slewy

Wlosenne, naprawlc

drogę na przeskzeni l km. ,)raz 11rządzić i uruchomić przooszkole.
Chłopi z innych gromad postanowili uczcić l Maja !Zorganizowaniem
licznych spółdzielni produkcyjnych

w swoich wsiach.
SpoŚród młodzieży szkolnej pierw
si. podjęli zobowi azanle dla uc.zczenia Święta Pracy członkowie ZlVIP uczniowie Gimnazjum Przernyslo
wego w Grodzisku Mazowieckim.
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Górniey kopalń rud żelaznyeh

Na czoło naszych stosunków gospo
darczycih z mgranicą, podobnie jak w
latach pop.rzednich.. wysuwa się wymiana handlowa. ze Zwią.zkiem 1'.adziech-im i pUDlOC okazywana nam
przez ZSRR w dostawach towaro'
w~<ch, PO~lOCY technicznej i innycb
dzied:!linach wspólłpracy gospodarczej.
.
.
Zwiazek Radzieeki jest głównym
cWstawcą dóbr inwestycyjnych. ba~
wełny, rudy, metali kolorowych, t!u~
szczow, produktów nafto'wych i Innych oraz pO"'ażn~'llt odl,jorcą wyrobów naszego przemysłu. I jak taboru
RZESZOW (PAP). Rejonowy Sąd
kolejowego. chemikalii, wyrobów wal Wojskowy w Rzeszowie na sesji wycowanycll, wyrobów metalowych, wę jazdowej w P.rzemyŚ'lu . kontynuował
gla, cementn, tkanin i in.
p;Jstępowan'ie
dowodowe przeciw
Poważnie wzrosły również w stoksiędzu Uchmanowi, księdzu Wosiosunku do roku 1948 obroty z kr~a.mi \VI i B{I!lkowi, (':;;łonkom bandy .. Me
demokracji ludowej, s7,czególnl.e z
Węgrami (,rzcsz10 3-krotnie). B'\lł
garią, Rumuruą i Albanią oraz z :l'He-

Iprzywilei Karty Górniczej

ty Górniczej Da górników rud żelaz
nych, !1~~ąc ten akt Rz~u Rzeczy
p?,"P?h.teJ Jako dow6d troski o byt
gOl'~lk~w_.
•
" G?mlcy ,rud zelaznych ~wladcz~Ją, ze P1'ZJ~ane im pr.zYWlleje, ktore wyrosnąc mogły tylko na gruncie
Państwa. Ludowego. staną się dła
n·ich bodźcem do dalszeJ pracy (lIa
realizacji Planu 6-letniego, planu
budowy fllndamentiiw Polski Socjalistycznej".

Wyrok na członków bandy "
Ks. Uch mon, ks. Woś" i Bożek skazani na długoletnie

miecką
Republiką
Demokratyczną·
Łąuzllj<' udział ZSRR, krajów demo-

kracji ludowej i Niemieckiej Repu'
bliki Demokxa.tyc7..nej w nasz~Tcn
bro?tch handlowych w roku 1949 wy'
DO$lł 4ł proc.
Wartość " obrotów z tymi krajamI
w roku 1949 wzrosła o 25,4. ~oe. 'fi'
st~nku do roku 1948.

0-\

Zostały r~awią.zane

stos~ki ban,

d!owe ZL Chma.ml Lud~~'1111. StosunkI te s.warzaJlł powazne per.llpektywy sz~rokieg~ ich rozwoju..
UdzIał kraJ6w zG!ll0rskl;h w na'
szych obrotach wzrosł z J proc, w
roku 1948 do 7 proc. w roku 1949
i wykazuje staq tendencjfJ r<nwojoWł·

Zawarcie układów haadaowyeh w
roku 194? z Pałdst.anem. H~ndu.sta.nem, E2lDtem i Izrulem l'itw~na

Postępowa młodzież
bronić będzie

niemiecka

sprawy pokOjU

BERLIN (PAP). - W Hamburgu
(brytyjska strefa okupacyjna) odbył sie wiec !li: udziałem 1 500 człon
ków órganizacji "Wolnej MIodzieiY
Niemieckiej" (FD.J). Wiec zorganlzowano z okazji Międzyn1trodowego
Tygodnia .Młodzieży.
Przemawiająca
na wiecu Ilsa
Wachsmuth - członek
Komitetu
Centralnego FDJ, oświadczyła,
że
młodzież niemiecka nigdy nie bę
dzie służyła planom a.merykaJiskieh
podv.egacZy wojennych.
Na wiecu postanowiono wysIać. de
legację na kongres młodych. obroń
ców pokoju, który odbędzie się w
Berlinie w czasie ogólnoniemleckiej konferea.di młodziew.

więzienie

wa", przesłuchując dalszyc-h świad l'Lież ZW:rÓCH się do bandytów !Ze
ków i odczytUjąc szereg dokumen- !Słowami: .. Obowiązkiem waszYm
tów obcią;i;ających WSllystkich oskar jest, aby ludzie ci byli zUkwidilważonych.

Po zakończeniu postępowania dowodowego .zabrał głos prokUl'ator
m jr. Garlicki, podkreślając ~v swoim prClemówieniu wpłyW rellikoyjne.i.. antypatriotycznej polityki hoieruchU lwśeielnej, która doprowadzi
la w okresie powojCtmYDl niektóryob
księży dil ddałalno5ci b3ilJdy~kiej.
W powiatach Przeworsk i Jarosław jesilc7.e w okresie okupacji organizacja NSZ założyła swoje placów
ki. Organizatorem ich był FranciIlrlek Bożek. W skład bandy wcbod'Z'ili także ks. Uchman i ks. Woś.
Celem istuienia tej organizacji było
mOirdowanie ithiałaczy demokrartyczny.ch. rabnnk1 i zabójstwa lud,ności
cywilnej. Ks. Ucbma-n gościł często
u siebie dow6dców bandy "Mewa",
poił ich wódką" swC}ją, plebanię zro
bił nie tylko miejscem slPotkań bandy, aJe.i ośl'od:kiem zebrań. Na jednym z tyeh zebrali zapadła. uchlvala
r4ik'WildOW8ilJli.a członków PPR.
Oska!1"iony ks. U .....hman nie tylko
IICzestniczył w t.Fm !l.ebra.mu..ale rów

n,i"~

Prokurator zażądał surOwYch kar
d13l' wszystkich oskarionych, . których
wliIJa zostala. w toku I}rzewodu sąd o
wego całkowIcie udowodniona.
Po mO\v1e prokuratora i obrońców
Sąd ogłosił wyrok, na mocy którego
ks. Uehman. proboszcz parafii wSie
niawie, skazany zosłał na. łączną ka_
rę 9 lat więzienia, utratę praw lmb1icznych i o!>yWatelsJdCh llraw bo.
nOl'OWycJl na llil'Zedą,g 5 lat ora'Z
prze,p adek mlen,i a na rzecz Skarbu
PaJistwa.
Ks~ędZl1 l'tfiehałowi Woslow1 Sąd
wymierzył karę 8 la.t więzienia utratę praw publicmyc.b ł obyw~teJ.
skich )ra.w honorowych na okres 4
lat oraz Pl'zepa·dek mienia..
OskarioDY Franciszek Bożek z 'la
wadu nauczyciel i kpt. rezerwy' ska_
zany został na. karę śmierci, którą
po zastosOWantu ustaWY amnestyjne~ złago.drrono na łączną, kare 15 lat
więzienia. , ntra.tę pra.w pUblicznYCh
i obyWatelskich praw honorOWych
Da za.wne OI.'U ~eik mienia..
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Komunistycznej Partii Czecho lowacji
Imperiałiści

anglo - ameJ')'kaAse,.

.. .słuszn, krytyką, nykanuje alt,
jako frakcjonistów, a ich uczciwą
kryt:rkt ocenia jako atak na partit
i nstrój ludowo' demokratyczny. Tacy
towarzysze Bił niekiedy prześladowa
ni, a nawet usuwani z partii. Tego,
·k to występuje ze słuszną krytyk,
ezasem wyśmiewa sil} i zmusza do
milczenia. Zjawiska telo rodzaju
szkollzł) partii,
hamuj. Jej rozwój
i aasz marsz naprzód.
Bezlitosna waUca z wrogiem t pr6bami dławienia krytyki l aamoltryty'
ki, zdecydowana walka r:e wszelkimi
formami dyktatorstwa, p.cszukiwania
8yneknry, ze wszystkimi zjawi!fkami,
które plugawili czystość partii i przy'
tepiaj, jej czujnoś~ - oto 1łaSze naj.
ważniejsze i najbliźsze zadanie. Musimy tak organizować pracę, by ka:!r:y pracownik partyjny nauczył się
wsłuchiwać vr głos szeregowych ludzi
pracy, by praca jego i życie jego sta'
r.owiły przykład dla szerokich mas
i by &dawał sobie spraw" że naczelnym jego obowiązkiem jest słuźba
interesom ludu PI~acująceg~ partii
i państwa ludowo-demokratycżnego.
Partia nasza w dalszym ciągu do'
łoży wszelkich starań. by polep:;zrć
swój skład socjalny i zwiększyć ilość
robotników w swych szeregach. Bę
dziemy bardziej konsC!'kwentnie niż
dotychczas wysuwać kadry robotni·
cze na stanowiska kierownicze i od·
walniej wysuwać młodzież. Zebrania
sprawozdawczo-wyborcze podstawowych i rejonowych organizacji partyjnych umoźliwI, nam włączenie do
pracy partyjnej nowych, wartościo
wych ludzI, II. usunąć niezdo1nych
i słabych, którzy Ulegaj, wpływ~m
wroga klasowego.
Komitet Centralny KPCz dołoży
wszelkich starań, aby w większym
jesuze nii dotychczas stopniu u::zy~
członków partii na doświadezeni.,
WKP(b), wzmóc Ich czujność i nie·
ustępliwość,.. sto3unku do wroga klasowego, wychować Ich w duchu nie,
przeJedaaneJ walki ze wszystkimi
brakami ł błędami w pracy.
(,,0 trwały pok6j,
o demokrację ludową") •

L. KopIaillu

licząc na to, że uda im sIę zawr6cić wstecz bieg historii,
znis~·
czyć lIocjalizm. zdobyć
panowanie

Odonek Pl-ezydł1DD KC Komunisłycmed Partit Czecb~
nad światem, usiłuj, osłabić lIiły de' swe kadry i dobór ich przeprowadzać słanymi fil Zachodu ••piegaml, szkoclmokracji i po:rtępu, podważyć jedność według ściśle określonych kl'Yteriów. nij(a.mi i terrorystami, którzT prze'
klasy robotniczej, złamać władzę mas Praca. kadrami nie moie być aP'Z'a' niknęli do naszych szeregów, musimy
pracujących w krajach demokracji WQ Jednego wydziału, winna ona stać znwbilizować do tej walki wszystkich
ludowej, rozpętać wojn~ przeciwko sie spraWił całej partii.
członków naszej partii. Musim,. dotym krajom i przeciwko Związkowi
Bogacze wiejscy. byli przemysłow' prowadzić do tego, aby kaidy członek
Radzieckiemu, wykorzystując w tym cy i wielcy kupcy. wyższe duchowień naszej partii nauczył a1§ ostrożności,
celu cały arsenał najbardziej podłych 8tWO lita le usiłuj,! wpłynąć na pod. przenikliwości i czujności, aby umiał
ł haniebnych środk6w.
'sta",owe organizacje partyjne, na demaskować wrola klasowego I lik
Historyczne doświadczenia Wszech działalność organizacji demokrat,.cz' widować wszelkie jego próby wrogiej
związkowej Komunistycznej Parm nych i administracjo ludow,.
działalności przeciw partii, Republi.
(bolszewików), rezolucja Biura In·
ce i narodowi. Wróg jest przebiegłl
formacyjnego oraz proecsy agentów
Dochodzenie, przeprowadzone przez i okrutny. Nie wolno z nim dyskutOfaszystowskiej bandy Tito ł imperia' Komisję Kontroli Partyjnej wyltaza' wać, nł. wolno go przekonywać lizmu amerykańskiego w Budapegz- ło, że były sekretarz olomuckiego trzeba go zruszczyć.
c:ie l Sofii są dobrą "zkoł, politycs. obwodowego komitetu KPCz., Jónf
Jedną z najskuteczniejszyeh fom!
ną dla naszej masowej partii, poka- Stavin,oha stworzył w komitede "b- czujności i demaskowania wroga. jest
zują jej, jak należy walczyć z wro' wodowym atmosferę łapownictwa, wy l~ontrola realizacji polityki partii.
giem i jak ważna Jest sprawa nie. korzy"tywał "we stanowisko w celu Na. podstawie tego, jak ten czy inny
ustannego wzmagania c:zujności re- wzbogacenia się, bronił ł osłaniał wro komunista
realizuje politykt partii,
wolucyjne' i walki o czy"tość IIzere- gów Republiki przed spr"",iedłi'l" jak broni jej, jak wypełnia zlecone
rów partyjnych.
karą, a byłym wielkim kupcom i fa'
mu zadania., możemy najlepiej ocenić
Przy organizowaniu spisków, szpio brykanbom nmożliwiał okrlldanle pań uczciwość, zdolności i wierność dane'
gostwa i szkodnictwa, ośrodki wywia- stwa. Przy kontroli okazało sit. v,e go praeownika partyjnego i szybciej
bułgarsko-jugosłowiańską umowę
dowcze imperialist6w liczą (}becnio~ Stavinoha był dawniej agentem Gc- zdemask'O'lJać wrogów, szkodników
lIa ludz!, których w okresie emigracji stapo.
i obce elemelIt,. w partii.
SOFIA (PAP). Bułgarakie m:inI- a:Il1mlć dcb do wapółpntcy I: ...,-wł..
r.werbowali do pracy a.genturowej po
Wypadek ten świadczy, ze pracoW'·
Dotycllczaa przy realizowaniu desterstwo spraw zagranicznych złoly dem jugosłowiańskim.
wojnie, na bYłYch agen!6\y Gestapo, nic,. obwodowego komitetu partii nie mokracji wewnętrzno-partyjnej, uchy
lo w ambasadltle jugosłowiańskiej w
Bezpra.wne aresztowaa!a 1IIewtDna niedobitki klns kapitalistycznych, wypełniall dyrektyw Komitetu Cen· laliśmy jedynie drzwi dla kry tyld
wyższej hierarchii katolickiej. nn tralnego KPCz w sprawie czujności. i samokl·ytyki. Musimy otworlYć je
Sofii notę, w której .twierdza, że Ju Dych obywateli bułgarskich -stwier
część korpusu oficerskiego, którn
W swej walce przeciw demokracji na ośc'jeż, po bolszewick~ ponieważ
gosławia wielokrotnie naruszyła.- dza nota - przenucanle do Bulgaail
dywenantów l opiegÓW ł UBłlowa..
wrogo odnosi sIę do naszego ustrojn i socjalizmowi, reakcja kapitalistycz- krytyka jest środkiem. ktoJ')' pomaga
mowę lTanlcZDIł s Bulg&rłlf,.
nia ..organizowania elatkł szpieg"""..
ludowo-demokratycznego, na awan- na stara się wykorzystać zatrutl) "sUnąć błętl, i niedocitgnięcia w pra'
Nota podkreśla, że mąd bułgarski skiej, liczne zbrojne ataki na bulturników i karierowiczów. Agenci broń nacjonalizmu burżuazyjnego, cy partyjnel. Tylko przy pomocy kry
już niejednokrotnie składał w tej garsklł strat rranicmą oru t:a.mFimperialistów staraJI! się szczególnie przy pomocy którego usiłuje osłabić tyki zdołamy wykollać ogromne za'
przeniknąć do szeregów Komunistycz jedność mas pracujących, osłabić ieb dania. które stoją przed nami w związ
sprawie noty rządowi jugosłowiań~ kanie granicy - wszystk.!e te fakłł'
54 tylko pOS7JCzególnymi element&nej Partii Czechosłowacji i na odpo- klasow'ł świadomość i solidarność. ku z budownictwem IJocjalizmu. Kryskiemu wymieniając liczne wypadki mi prowadzonej oc1 dawna ł konaewiedzinlne stanowiska w kraju. W Szerząc w~ciekł3 propagandę nacjo. tyka jest DaSl1! bron" w walce .JI nad.
naruaenia UJIl0W7 pulCllle,J.
kwentnł.e przez nąd Jugcsławłl .ostatnich czasach zdemaskowano u nalistyczną i antyradzieckI} i rouie- używaniem swego statWwiska przez
Jaskrawym przykładem. narusze- gresywnej l prowokaoyJD~ pollł1ld
nas i unieszkodliwIono kllk:!, gruP. wając prowokacyjne pogłoski, reak- kierownicąc:la pracowników, pomaga
nla umowy jest aresztowanie prZQ wobec Bułga.rsJdeJ RepubllJd Lu4októre na rozkaz wywiadu angla'ame- Cła liczy na to, że w ten spos6b uda kontrolować wykonanie uchwał par
rykańskiego i bandy titowskieJ, prl)- SIę jej posiać nieufność młędzy na' tii i właściw, realizac:ję jej polłtyki.
władze jugOSłowiańskie obywatell weJ.
wadziły wrogą działalność przeciwko rodami i osłabtć uczucia mlło~ei Cze- Z krytyki I samokrytyki powinniśmy
bułgarskich , którzy posiadają ziemię
Btą4 Bułgarskiej Bepubllkt ~u40ostrojowl ludowP"demokratycznemu. chów i Słowaków do Zwięzku Ra.- uCZ1llić _alt politycZftIJ dia WRZystna terytorium Jugosławii i przecho we" prołClltuJe Da.,JenercłemteJ pnePo klęsce reakcji w lutym 19(8 roku dzieckiego.
kich ezłOD.ków partiI, sił~, która jeslI'
dzą prze-z granicę w celu uprawy olwko tej poUt)'(lO l .mvlen1sa, ie oc1
swych gruntów, leżących w paSie
Agend anglo'amerykańskl'eg'" im- cze bardziej podniesie wpływy part.li.
reakcyjni przywódcy byłych partii:
przygranIcznym.
powiec1slalłl_6 u ......,.. kt6n w
oarodowo.soCljalistYczneJ, socjaldemov
jeszcze bardzie) ią umlKlli.
kratycznej, ludowej ł demokratyczuf!J perializmu usiłuj, prowadzić polityWładze jugosłOwiańskie pmetNy- wyDłkn tego rodzaja p08łępowa.nla
Krytyka i samokrytyka nI~jedno
utworzyD organizacje nielegalne, kie. kę zmierzajl}cą do oderwania Czechu- krotnie jett u JlU krępowana. NIemują aresztoWanych Bułgarów tygo- POD_ ludnu6 nadgraałcma, 1rPa4a
rowane przez obce wywiady. Obecnie słowaeji od ZSRR l krajów demokra- kiedy towarzyszy, kt6rzy występujli
dniami i miesiącami oraz USiłują I całkowicie Da rqd Jagosłowlahłd.
organizacje te q Już unIeszkodliwio' cji ludowej. Partia komunistyczna
ae.
nieu...<tł.annie demaskowała i
będzie
W~r6d zdemaskowanych ł unieszko nadal bezlitośnie demaskowa~ oręź
dUwionych grup szpiegowskich zna.- Imperializmu - nllcjonalizm buduaOSiągnIęCIem
ą
Jazło się wielu agentów titowskich. z,)ny,,.. istocie swej ant,patrlot,cz.
którzy pooobnle jak i Rajk, otrzymy- ny oraz Jt"go lIosIeleU. Komuni'ltycz·
wali od przedstawicieli Rankowicza na Partia Czechosłowacji wychowy· I"
•
ł
ł
polecenie' propagowania ,,sukcesów" wała i wycMwuJe
naród w duchu in' ~emeDtoWD.a
rodzie~"
ł
tltowskiego "socjalizmu" i rozkoszy ternacJonnl zmn proletariackiego, w
reżimu faszystowskiego w Ju.gosła. duchu po!jzanowarua równouprawnia.
"Ja, palaez pi~tego pleea ohroto... pl,,,,, p starego, już płylUJ45 będzie \ tym długofalowe zobowi,zania - .no- .nik., tow. Królikowskiego, utrzymawii. Tak np.: wśród innyCh agentó,v. ni. wszystkich ras i narodów, ich pet. wego, podejmuh~ si, podnieść dzien.· sz~m.z nowego ~iornika".
wa organizacja pracy. polelaj,ea na nia torów w ja.k na1lepszym stanie.
faszystowska klika Tito zwerbowała nej niep-odległośeł, w duchu gł,bokie- Ilłl wydajność pieca o l ' toa klin.'
Więcej szlamu wymaga. dla wyko' zgromadzeniu w wolnych cl\wilach
W spólna troska o transport daj_
nania zobowiązania tow. Rojka jego dużej ilości kamienia w jednym pewność: nie będzie czekał Da załaBohdana Bendę, byłego sekretarza do go umIłowania swej 'ojczyzny, w au- kro...
•k
h
ki
k ł
chu solidarności i współpraey mas
PowoU,. namysłem dobiera słowa piec obrotowy i piece innych pala- miejseu - podniosły wydajność pra' dowanle wydobyty kamień, nie będJ&
BP
w w~Js owycK prasistego Jompte- pracujących wszystkich kraJ6w, w tow. Rojek, stary robotnik cementow czy. więcej szlamu zdolne Sił dostar· cy o 50 procent. A teras tow. Dzhl- czekały na materiał łamacze. Wspólt nrab
o
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o wolność i jej utrzymanie. ,.. ducha nu. Te słowa, tworzące t.-eść zobo.. mu! Bo robotnley przy młynach sprawnić załadunek. Podejm, się ność: wystarczy surowca dla mJyaghen w1 ~l'.
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d to, by agentom wywiadów imperiali- wa wypowied~iane na tym ~ebranl1! przepuszczenie tej zwiększonej ile- wozy na jednQ zmiane". To znaczy, dajności cementowni. Konkretna ata·
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maskowana została grnpa byłych stycznyc um l!
ost~p do partii,
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wyższych urzędników, któr"y prowa. by pozbawić ich możliwości mo' decyzję lIcz~7.enia przez robotników
Łączy się w wyraźne ogniwa, po. kolejb przywiezie do zakłBcbI o 23 odpowiedzialnością podejmuje załoga
dziU czechosłowacki handel zagra- dzenia, naleźy nieustannie podnO!!ić ce nentowni wzmożoną prae, święta t.ęźnieje W' wypowiedziach uczestnl- wozy surowca Witcej.
- wyprodukować do końca moja rb.
DicznJ we wrogim dla pa~!ltwa kie. ideologiczny poziom członk6w partii, l Maja.
kó" zebrania lańcuch P'Z'aey cemen·
Właśnie. czy przYWiezie? Przecier2 dodatkowo 5 tys. ton klinkru, dos turmlcu, orientuJlłc si@ na halldeł z Za. włączyć wszystkich jej członk6w do
W głtbok, ciszę pada.j, Mowa tow. tOWN. W oddalonych o 6 km od za- ilość sprzętu transportowego n.ie zwięk czyć do końca roku 29 tys. tOIł kli~
ehodem. ze szkod, dla handlu :II ZSRR aktywnej walki o realj.zacjt polityki Rojka. Piece obrotowe - to najwd- kładu k:\mieniCJłomach wydobywają szy się. Wątpli,,,ości rozstrzyga tow. kru ponad pIali.
I krajami demokracji ludowej. Grupa partii. kOllSekwentnie s1Dsować boI· niej sx1 dałał pracy cenaentowni, t.o robotcrlc,. aurowiec - kamień. Ka- Buła, pracl>wnik transportu: ..DziuSekretarz Podstawowej Organizata usiłowała Dzależnić Czechosłowa' azewiekłe zasad,. centralizmu demo- Jej !lerce. Tow. Rojek postanawia c1a~ m'ienłolO'n\y, to do nlec1awna wąskie ljałk:o nie będzie ct:ekał na wagony cji Partyjnej, tow. Falfu!>, powiedział
clę od Zachodu i przeszkodzić rozwo- kratycznego, demokracji wewnetrzno dziennie o U ton kliurn witeej, nii; gardło cementowni. Na kamień cze' i parowozy. Mówię to w imiettłu nas podczas narady: "Ludzie u nas wy~
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partyjne), rozwijać krytykt i samo- dotyc:hczas. Aby móc to wykonać, kał,. łamacze, przygotowujące suro- wszystkich". Dodaje moey tym slo· rośli".
,OWI naszego ra u w erun u soe· kryty k,. KPC·
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Wielu szkodnik6w ł szpieg6w Jde- matycznie podnOSi poziom. i1łeologiCJ:' szlamu_ Wsta.je tow. Kurach: - Dzlubałko. 1rtaJ')' "bagrzysta", kleru- trycznego, który postanawia pomóc dziee" we wspólnej walee przecIw
maskowaliśmy. Nie Sil to Jednak by' ny swych członków.
"Prze",. " pracy nie btdzie. wpro-\ l,c)' czerpakiem, który ładuje na wa. w usprawnieniu tran!l'portn przez za- wyzyskowi kapitalistycznemu - bonajmniej wszyscy. Czujność nasza
Musim,. prowadzić Jeszcze nerszł wadzamy IIOW'Y system w1mian.,. gon,. kamień, pierw$ZJ przełamał hUltaiowanie do dnia l Maja sygna- jownicy o sprawę robotniczą c:iule nie jest jeszcze dostateezna. ł bardziej zdeeJdowaq waUc, • na- zbiomików. Zaaba. 8końur si, do- ulldll.o@ci Pocłjete przez ulego w lu' lizacji ł zapewnienie riarego robot· I{PP-owcy tow. tow. Jagoda. Mar.
8wiadczą o tym ezpte wypadki nle- ~-----------------------------'--------'-----------------------i cinkowski. Filipezyk.
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mentów ł dyrektyw ora. do legityma'
cJi
partyjnych, które ekutkiem. rapiostwa i niefrasobliwo8ei łatwo dostosunku do poufnych doku·

NOWOCZESNA TECHNIKA'

etaJą mę do rąk wrog6w. N!edc;;tateczna czujność, pyszałkowatość lub

lekkomyślna łatw:owiernośf, zła zna·
Jomość

kadr w wielu wypadkach
aprzyJaJ, działalności wrog6w ludu.
agentów wywiadów łmperialistycz'
Dych. W obwodowych i rejonowyeh
władzach partyjnych oraz W' organach gospodarczych często wysuwa
się na bardzo odpowiedzialne Btano·
wlska' ludzi niesprawdzonych, z ciem'
przeszłością. Nasze organizacje
wiejskie w wielu wypadkach przeja'
włajl! Dgodowy stosunek do bogaczy
wiejskich. którzy ppdważaJą politykę
naszego rzQdu. Wielu naszych pra.
eowników partyjnych zapomina jeszeze o tej bezspornej prawdzie, źe w
okresie przejścia od kapitalizmu do
socjalizmu walka klasowa nie tylko
nle "łabnie. lecz przeciwnie - zaostrza się. Częstokroć wykazują oni
.bsolutnie niedopuszczaIn, niefrallob'

D'

liwość politycznlł.

Komunistyczna Partia Czechojest partią rządzIlCI!, IlpOczywa więc na niej ogromna od·
powiedzialność. Tym bardziej powinniśmy ze wszech miar wzmsgać rewolucyjną ezninoś~ w na
IIzych J!Zeregach.
Szc:lcg6lnie konieczna jest ct:ujnoś45
przy doborze kierowl'iczych kadr partyJnych na wszystkich szczeblaeh od
g6ry do dołu. Bezwzględnio naleźy
zamknąć
wszelkie szczeliny, przez
które' mogą przeniknąć do partii obce, wrogie elementy, naleiy "sunąć
wszelką przypadkowołie. n:1ruszarue
bolszewickich zasad dobon ł roz..
aleslC.anla kadr. PowiDnUm7 ma4
słowacji
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ZWYCięstwo

socjalizmu w ZSRR ałwonyl0
nleograDlczone możliwości pOdniesienia wy
dajn.,ścl pracy. Ustrój socjalistyczny z!iJcwldował wszystkie przeszkody, które w okresie ka·
pitalizmu stały na drodze, prowadzącej do zwię
kszenia wydajnOŚCi pracy: a więc wyzysk czlowieka przez człowieka. anarchię produkcji, kry
zysy, bezrobocie.
W Związku Radzieckim kaieJ,. z40lDY 40 pr.
ey ezlowlek W)'konuje pożytecZllIł dla społeC:leń
stwa praeę, której rezultaty nie są przywłas%czane przez elementy pasożytnicze, lecz stają
się własnością narodu. Swiadomoś~ tego faktu
jest źródłem zainteresowania ludu radzieckich
Rprawą podniesienia wydajności pracy. Im wyż
sza bowiem będzie WYdajno§Ó, łym wyższe będą
zarobld, tym więcej towarów zasUi rynek zbytu, tym szYbciej spadlU\ ic:h ceny, t)'Dl wyższa
stanie się stopa, życiowa ludności pra,c:ującej.
Niezmiernie waźn" rolę w dziedzinie podnieIIlenia wydajności pracy odgrywa postęp techniczoJ'. socjallstyczna orpnluc,j. pncy, nowatoratwo l racJonaUr:aeJ. prooell6w proclukerJ"ycb.
Z Inlelał7w7 uozonyob radałecklcb. w ..kła
dach przemysłowych stosuje ai4j obecnie coraz
częściej hartowanie metali przy pomocy prądów
WYSOkiej częstotliwości. W Leningradzkiej Fabryce Budowy Maszyn im. Kirowa przy hartowaniu części maszynowych za pomocą prądów
wysokiej częstotliwości OSiągnięto skrócenie cza
su trwania tego procesu z 36 godzin do 8,5 mł·
nut. W Moskiewskiej Fabryce Samochodów lm
Stalina Pr4Y pomocy prądów wysokiej częstotli
waści utwardza IIl~ PQwlerzchnle cz~ ~SlI7O
nie ttiko ItaloWJ'ch. ale l ieUwn,cb. Dzltld a-
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stosowaniu prądów wysokiej c~stotliwoścl pro
ees suszenia' dnewa w zakładach ,.Energoprl·
bor", który trwał dawniej 14 - 15 dni, obecnie
trwa najwyżej 10 - 1Z godzin.
Mechanizacja procesów produkcyJnych jest
jednym z najważniejszych źródel podniesienia
wydajności pracy w ZSRR. Zmedlanizowanlu
ulegają przede wszystkim procesy pracochłonne,
jak np. wydobycie węgla, rudy i innych bu
gactw naturalnych, produkcja metaU, budowruc
two, transport ładunków, wyrąb lasu 1 tp. Wie~
lu przodowników pracy, zatrudnionych przy ma
szynach wrębowych, wydobywa 10 - 11 tys.
ton węgla miesięcznie. W jednej z kopalń Kara
gandyńskiego
Zagł~bia Weglowego maszynisci,
wręb6wek - Makarow i Bogodielnikow - wy·
dObywają w ciągu miesiąca Po 15 tys. łon wWla
W radzieckim przemyśle . węglowym cora~
Bzerzej IItosuje się nową, wysoce wydajną ma·
szynę kombajn węJlowy, która nie tylko WY
rębuje ł rozbija węgiel, lecz ładuje go równlet
na transportery. Wydajność takich kombajnów
sięga M ty.. ton węrla mlealęcmie.
W przemyśle bUdowy JDIlSzyn. metalurgloznym l niektórych Innych gałęziach pojwłęca się
dużo uwagi zaułomat:nowanlu proeesn prodak
cjł, co nie trUto wpływa na ułatwienie robotni
kom pracy, ale zwiększa bardzo wydatnie jej
wydajność.

Przodownicy produkcji stawiają IIOble za cel
wydobyć:z techniki maximum tego. ClO może ona
,l~. Na tej właśnie podstawie powstał ruch
szybkościowy w różnych lal~ch przemysłu
Wszyscy szybkościOWCY O\:lągnęll nteznane doł.\d wskamiki W)'dajno6cl. pracy. Podczaa Idy
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.u.w.ua...... _

~-

~RR

~

kach wynosiła zaledwie 100 - 120 metrów
minutę - obecnie szybkościowcy osiągają

na
na
tych samych obrabiarkach '700 - 800 -metrów
na minutę, a niektórzy nawet 1.200 - 1.400 me
łrów. Fabrylta "Boriec'f dokonuje przy produk~
cji tokarek ponad 3 tys. operacji lIystemem

szybkCl~ciowym. Stosując doświadczenie s~bltoś

ciowców, moskiewska fabryka "Czerwony Proletariusz" wypuszcza obecnie całe serie obrabia
rek s~bkobieżnych osiągających 1200 obrołów
na minutę.
W hutnictwie dokonuje się sZYbkościowych
wyiopów stali. Znany hutnik radziecki, Michał
Kuczerin, skrócił czas wytopu z 10 godz. do
7 - 8 godzin. Zdejmuje on z każdego m kw.
dna pieca po 10 - 11 ton stali przy nonnie 6,3
tony. Hutnik :fabryki moskiewskiej "Sierp i
Młot", Jegor Gusiew, osiągną.ł rekordowy wytop
słali - 1'7.8 tony z m kw. dna pieca. W Kuźniec
kim Kombinacie Metalurgicznym (Syberia) dO
konano w 1949 r. 280 szybkościowych wytopów.
Robomle,. 8yberU osiągnęli największą Da Awle
cle W)'dajność pleeów martenowskicb.
Iladzlec"," nowatorZ)' produkcji stosaA wiele
różnorodnych IIposobów podniesienia W)'dajn08'
ci pracy. Wymleni6 tn naleiy m. In. bardziej ra
cjonalne W)'konys&anle istniejl\Clych urządzeń
technicznycb 1 pomieszczeń produkcyjnych, zes·
połową pracę słaehanowską, ulepllzenia techno
logU Itp.
Partia b\)lszewlcka. ł rząd radzleekl wYkazu'
ją stalą trolIkę o zapewnieDie wl!Zelkich warun·
k6w, amożliwiajl\Cycb nleusłann,. wzrost W)'daJ
noAcI praey, Jako cZYIlDlka, maJl\cep ....dnl·
oze maezenle dla SW70łęsłwa komDllłmla w
A
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Wyroślipodnoszenie
teraz we wspólnej walce
o
naj'
starszej w Polsee cementowni: maj.
ster Lenort, którego pomysł obmuro.
wania płytkami pieca przed wm.ontowaniem pozwolił skrócić o 7 dni czas
wymiany pieca, tow Kocma, który
rzucił projekt wprowadzenia elektramagnesów dla wyciągania zbędnycit
odłamków żelaza z klinkru, tow. Machajski, który ten pomysł realizuje,
260 uczestników współzawodnictwa
pracy. cała załoga.
Występujący na zebraniu partyjnI
i bezpartyjni robotnicy, to ludzie o
wysokiej świadomości, ludzie, którzy
wiedzą, o co walczą. podejmnjQc lIowe zobowiązania. "Przecież my na·
szą prac, budujemy nowe m03ty, do.
my. szpitale i szkoły. budujemy nowe życie" mówiła mocnym gła
sem robobica placowa, tow. Krza·
czyńs],a. "Budujemy nowe życie nie
tyUto dla siebie. Wzmacniamy sił,!"
pokoju całego świata. pnyczyniam'Y
się do budowy lepszego jutra wszystkich ludzi pracy" - wolał tow. Królikowski.
Z tym większą siłą brzmi nucony
dziś na całą Polskę apel załogi cementowni "Grodzi~c":
"Wzywamy
Was,
robGt!l1ków
wszystkich cementowni i wszy,tkicb
zakładów pracy,
abyście pueanaU'
zowali swoje plany produkcyjn~1
przeanalizowali możliwość ich prz~
kroczenIa, wykorzystania re7!erw pro
dukcyjnych i możliwości usprawnie_
nia dla przedterminowego wykonanie
planu pierwszego roku Planu 3ześcio
letniego.
Wielkim czynem l-Majowym jes~
cze raz zadokumentujnmy nasz, nie·
złomq wol, walkl o pokój. o aocja.
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powodem niedostatecznej pracy Komitetu Gminnego wDolikowie
Organizacja

partyjna

winna! mitet Gminny nie wie

1)

tym. że nę sldndu pen;onaluego Komitetu l tyjna musi

zmienić

styl

"Czarownica" XX wieku

swej

przodować w życiu politycznym (dO Partii przyjmuje podgtawow~ C.złonk-ówskie~o. Atoli stosunki te r pracy. Przede wszystkim K. G.

organizacja partyjn.a. która także nie mogły ulec poprawie, poniE~·
usuwa członków Partii, nie pyta- waż ucbwało ~. G. nie został~
jąc ich, czy mają zamiaa." wystą- dotychcxas wyk(lIlana, a chlop~
pić.
jak aarzekaJl, tak narzekają da·
O niedociągnięciach poszczeg6! le,.
nych towarzyszy ua odcinkach
Biem.ośE ł brak czujności wyka
gospodarczych,
admirr.J.stracyj- zal K.. G. w akcji skupu zboża,
nych i społee2n~eh mówi. się n;l :tltr:z:ymując, ie planu (11" gmin~'
t.łcho, poza plecami tych, którzy ni~ da się ~ ~den sposób wyk"
za nie ponoszą pełną odpowie- nac, demobilizu]llC w ten sposób
dzielność. Stosowanie rzeC'.towej całą organizację partyjną· Planu
l bezkomn.romisoweJ' knrtv
.. lti oraz tego nie wykona się nigdy, jeżesamokrytyki nie :&nalazło p~-ł:ne- li będzie się tol~rowa1o więcej
go .zrozumienia w gminnej orga~ wypadków tego rodzaju, kiedy
nizacji W DaUkowie. Od kilku lat to bQgac2; wiejski li: gromady Mar
mówi się o złej i nieuczciwe} go cmów, Kazilnien Marclnkowski,
d
t dn"
d óch
b t 'k6
spo arce tow. Marczyńskiego w za ru laJący w
ro Q ID W
reszt6wce Gajówka. Jednak spra z 16 ha uprawnej ziemi sprzewa ta przez cały czas nie zQStała dał gminnej' spółdzielni zaledwie
postawiona na posiedzeniu K. G.7 kwintali zboża.
lub na zebraniu pod..~awowej orNie -ł'eali~je się
r6wnie~
ganizacji partyjnej, a dopiero po uchwal n Plenum KC PZPR w
kilku latach, tj. przed kilkoma sprawie wzU10żenia i rozszerzenia
dniami po raz pierwszy wysunię sźkolenia partyjnego. Istnieje coto ją na posiedzenju K. G. Lecz prawda kurs szk-olenia partyjne,
bynajnlniej ni~ dlatego, aby Ko~ go, na kt6rym zarejestrowano 16
rqitet Gminny wreszcie zrazu- towarzyszy, ale na wykłady u~
trJał, Że w stosunku do tow, Mar częszcza zaledwie od 3 do 5 to..
zwyciężenie.
czyilSkiegG naleźy wyciągnąć jak, warZ'jszy. I tu K._ G. wykazał cał
Komitet Gmjnny wciął zastll- naj ostrzejsze
konsekwenCje za kowi~ bierność, nie starając się
nawill się, jakie stanowisko zają~ marnotraW$two mienia panstwo- wyjaśnić towarzyszom znaczenia
wobec towarzyszy Baranowskiego \Vego. Ze sprawą tą wy~tą~ił 'e- $zkolen:i.a partyjnego dla nich sa
j Galocha. którzy popełnili })o- den Z C7Jonk6w KG., któremu w tnych i całej organizacji partyjważne przewini-enia, wykraczając ostanich dniach tow. Marczyńsld nej.
przeclw etyce partyjnej. A prze.. wytkn.ął jego błędy:
O spółdzielqz.oścl produkcyjnej
cleź statut wyrainie mówi, 'ak W caiej gminie mówiłQ się ~ mówi się, jak o czymś bardzo od
winna organizacja partyjna po- mówi SZęI'oko () t}-m że stali 1egłym, Komitet Gminny 7.b~·t
stąpić W takim wypadku j jakie klienci wykupują w sklepach . mało interesuje się
z.agadm~
są jej upravmjerua. Trzy miesią gminnej spółdzielrJ. "Samopomoc l niem i nie l()zpoczął dotychcza~
ce wlecze się ta .spr.awa, a kouc';i Chłopska" najbardziej pokupn!-l'w tym kierunku
dostl\teczn~J
jej nie wida.ć.
artykuły, którymi następnie spe- akcji pl'opagandowej, ani u~wiąNiezaradnoM ora~ brak majo- kuluj~. Wiedziała 1.1 tym również dru:niającej...
łl'lOŚCt- statutu wykazal również organizacja partyjna stwierdzaZrozl1miałe j~t, ze w ten sW:
Komitet Gminny w $prawie tow. jąc, że winę ponosi tu kierownil.l- 86b działająca organizacja partyj
Jakubowskiego. nie wywi.ązujące· twa sldep~ o:rai: Kornitęt C1.łon· na nie może spełnia~ przo?u~ągo sic: :z obowiąq.ków członka Far~ I kowski. W z'\,viązku z tym KomI-' ~ej roli w życiu gminy, 8m Cletn, wysyłaiąc do tuego taw:iad.)~. tet Gmln:ny podjął jeszcze w sty szyć się pełnym zaufłlniem szefO
mienia ,,aby się zgło.sil i wyja- j czniu uchwałę. :r;mienająj:ą do kich raQ.'l chłopów p-racującyeh.
śnił. czy chee być członkiem Par-jllzdzoow!.ęnia SIDWnkÓW w sklepie
Chcąc ~~enić istniejący stan
tli, t:r.y chce z niej wysta"pl~". KG I Gminn.ej Spółdzielni przez zmia· n:eczy, gmmna orgal'lizll,cja par-

l gospodarczym swego terenu.
Roli tej nie spełnia jednak gmin
na organizacja partyjna w Dalikowie, pow. łęczyckiego, a to
głównie z powodu braku ł;ontToli
nad WykQnanienl uchwat KOlUlte
tli Gminnego. K. G. podejmuje
uchwały, nawet nieraz bardzo po
ważne i słus.zne, ale cóż. kiedy w
większości wypadk6w nie są one
wprowadzane w zy'de i nikt nie
czuwa nad ich wykonaniem. Dla
tego też gminna organizacja w
Dalikowie nie będzie przodować
W gminie, póki nie mniem stylu
swej pracy.
11
M
l
a ona n ewąt.p . \vie pewne 0.tągnięda, ale na d{)brą sprawę,
niewiele ich można by wylic~ć.
Natomiast istnieje .szereg brak6w i błlidów, rzucających się ·
. wprost w oczy. Niedocl4gnięch
te K.G. przeważnie uśwladamla
sobie, lecz słaba znajomość Statu~
tu Pal'tli i niedostateczne pr~v~
lIWo:jenie uchwał m Plenum KC
PZPR, nie pozwalają organizacj1
partyjnej na ich usunięcie i przę-
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nlullzł bo- 4C kę:stwierdza
tow. Ramu.sowll
nIe.usprawiedliwione nieobecuośel i apót
nianie się do pracy. Te nieroby i ła.1.1ki powoduj, trudności przy wykony'Waniu na.szych plan6w produkcyj.
nycn. Ostatnio wzięły tri~ de nich
ostro "trójki absE.UCyjne". Wyniki
tej akcji już Ił widoeme. Liczba nieobecności spadła 1 plany dzienne
wykonujemy li nadwyżk.. I..eQ a.by
raJ!'ó na zawsze skończye s tym lekceważącYM ~to:runk()wywanieJn llię do
pracy, cała nasza załoga powinna
oddziaływać wychowawczo na.
opieszalców, aby stali ~ię wreszele

(.oych się z nałożonych na nich obowiązków, gdyż to wywobtje eo
raz większe rozluźn.ienie dyscypliny partyjnej, a przecież tylko
bolszewicka dyscyplina parłyjnn

; mobilizacja wszystkich członków Partii \vokół wytycznych m
Plenum KC PZPR pozwoli gmin
uej organizacjj partyjnej w Dali
kowie
p:łni dyko~~~a1 stoją~e J,lne n ą o pO\\'1e Zła n;)~
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RaClon
. . a ,-,zat orst wo p Ia n o we.,
KI- U
b racl"'
on alI'" za· toro' w PZPDz
l-m • Konopnickie].
.
..
pode.<l·muje
.

wzywa

l"~

.*Dn8

Tow. Leon,~..d Dąbrowski, racjoua- d6w, tow. DąbrowskI, poą.jął l pogłęlizator z PZPDz. 1m. MarU Konopnie. bil inIcjatywę tow. MarkiewkL Sll.\iZkieJ wel1:wat W'S%ystklch racjonaUzlI.- na to myśl l ze wszech miar godna
Itprów, zorganizowanych w klubach, naśla!łowanla. Jest chyba rzeczą zudo pollejmowanJ.a długofalowyCh m· pełnie jasną, że apel tow. Dąbrow·
bowiąA6.

sktego przede wszystkim powinien
Następnego duia odbym alę 'IV podchwycl~ nasI: klub, te my powinPZPDz. Im. Konopnickiej bzdzwycza}- ~L§my wprowadzić u siebie Iystem
ne zebranie klubu racjonalli:ator6w. planowego rozwoja nowatorstwa j

rtacJonaUaator

na maszynach saneczkOWYCh, ulepsze
nla, których projekty przedstawią na
jednym z najbliższych zebrat\ klubu.

Podczai prowadzonej następnie d,yskusjl raCjonalizatorzy omówili, na
jakich odcinkach produkcji należało
by wprowadzić ulepszenia, jakte HWą
IIkie gardła" latnleJą w zakładzie. O.

~:::~~~~1~ne:~r:~:;:::l!i

- nośc!o Towarzysze postanowili, te w
Gdy

nuZ}'ch ' nida- oszcęd.fioŚcl. ' Ja ZObOlvąZUJę .tę do aby

I

w ten

sposób usunąć najbarddej
brekt w. procesie pl.'odl1k.

B ogaeze "'lel.ali:lCW

Br .... -.-..tolo"o",
dokumenłoc)'o łech"',·c""nq
~

i!;:;

R
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ostatni katalog (o ~mująeY ~e$Ztll
ClZęŚĆ
produl«:ji) wy~ano w 1'. 1945.
Fabryka ta w .. trud-·· .......lu lu....
.
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'.... wY."
""",
pOSiada _erok! zakres produkCji,
ale wobeo braku aktua.lnych ks.t alogÓW nie możemy w7korzYllt1W8Ć
wynikÓ'W jc;j pracy, Klerownletwo
tej fabrykI zapewniło "'as, .... "".stał
., ...... ...,
opracowany ii\!)W)' katalog, ale 1'0dobM utltnął w Warszawie po prze&laniu
do IlIltwierMetrla. Trzeba
tu doda6. ie oddzła} ----4aneJ
.. otaAIł"U.l

tSteśmy odsyłani do ich placó,"k VI
i
d
kł
mi
Wa.r$zawie lub Katowlcąeh.
Ostatn o
o Za adoweJ Ko sji
Ulepizeń przy Filmie Polskim wplyPodobnych niedoci"""'j_A motnIl n~~o ,.Ilk" "~ioskó- r""jonallzatorb
I
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y wytIl.en Wlęce. gran czam I ę akich, które przyniosą Państwu potu jednal~ do paru typowych przy- ważn~ oszczędności.
kładów. Najeżało by, aby k~;)ł komSiolan, tow. Gowarldewl6 zgłosił
petentn.y lI';ajął Jl.ę tymi sprawami, dwa wniosltl, kt6r. kou()JI1 uznała
co pmyezynlło by Ite dQ ułatwienia
d b
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za o re, erwlzy - to zastolowaprac projektowych.
nte wózka. nil. którym przewozi się
14p8JłY ruchome, potrzebne do zdjąć
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rned wprowadzenlem
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.......
_
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W połowie lutego br. uruchomlo- kurs .pełm swe zadarrle ił. !lrtlYSPO-1
p7 PS N 11
ny l'Qstał pierwszy 3-miesi~y ny nam fachowców w dziedzinie
W
ff~"
r
kurs dla dmuchaC'.&y przy ł.ócbklej dmuchania S'Lkła, ~dz1e odczuwa się \ W o&tatnich tygodniach daje się
Dmuchalni S:tkła.
dotkliwy brak wykWalifikowanych I zauważyć znaczny wzrost wydajnoKurs dla specjalistów nkła labo- kadr.
ścL pracy brygad remontowych 'W
tatoryjnego przeWiduje 24 godziny
Na Sllczególne wyróżnienie zaslu- PZPB Nr 17.
wykładowe oraz 120 godzin prac gUje 16 letni ..,b. K91ęt.yk, który pil.Brygada remontowa ob, Biało
ptaktycvJ1ych, którę- odbywają si~ nie um)' .tę {wykazuje duże po- skórskiego, . sldadająca sIę z 9 osób,
po godzl.n1łch normalnYCh uj~.
$tępy.
remontowała w ciągu miesiąca przE!
Za!nteresowame kursem jak d do
ciętnie od 13 do 14 krosien. Obecnie
ty.chozssowe wyniki :pracY kursu
W. RulbJi:6skł
ta sama grupa ludzi wyremontowała
utwlerd2:!1;1II nas VI pra;ekonaniu, :!e
korespondent 1'. [)rotłchatni Szk'ła już: w okresie tI'Zech tygodni 18 kro ..
------____
sien, a Ilobowlązanie wyremontowa~
JUl,pytaniania 25 krosien wy1"ona prawdopot

n!

f1\'N~:;;' T~:;::;:~ywała niedaw. ~~!:l: ~~'~t~~~~~1 o~t ~'k~,em;Ża~ych !~f!=a~ji: ,,!:
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Antoni Kudaj ł Jan Owczarek,
-1
którzy zachowują się jak wrogowie
iudu,
Malo- 1 średniorolni chłop! groma-,

ry Re OWCOW

no uroezy3te dni. 6, 7 i 8 ma!.'Ca wie·
1e tkaczek pełniło Hono1"owe Warty
--1
P ok oja przy swyc h waraz......• .."""
'I.
",.~.
ł
k ZMP opo""iada
T owo I>Wl.Oll,
cz one
•
"
", swej korespondeneji, .8 warty tE
pełniły także wszystkie młode praeownice, odświętnie- l'rzybl,"lI.!le, praeowllły bardzieJ' wydajnie. niż lwykle. Przodownica Janina Bochen.
racujlłca na 12 krosnaeh, przekroc~"ła
baz" akordOWA o 13 proc,.
. "
..,
a ~ilość p..rim7 y podniosła
o 8,6 proc

1&

szą l przyjemniejszą.

Wprowadzając w trcle nowe pomysly racjonalizatornkle
prarrnłe
~
,,my w jak największym s10pwu
przyczynić się do budowy podstaw
socjalizmu w Polsce Lurlowej. Pode)
dy Mars~yw.!eo poti'afią jednakże umując to zobowiązanie wzywamy
nicestwić wrogie zakusy wyzyski- jednocześnie do szlachetnego, 50waczy i z całą pe'łlllośdą założą spóJ
cJalistycznego
współzawodnictwa
dzielni" produkrvjną,
lla odclnk
J
li
,. kI b
..~,.
u rac ona Zll,C 1 li raKorespondent Chłopsk. "Głosu"
cJonallzatorów przy PZZPP Nr 2
siłując~. wsltelt.~ cenę odwieść bied
J"R Soból
oraz apeluj my d
ł k'
t
h
~
.....
,e
o CI OD OW wszys
nyc chłopów f?d Ich %amlar6w. CeMartlzywiee, powiat łaski
kich klubów racJonalłzatorów w
~~;,!.ce, aby podjęli naszą InIcjaty-

azywitlc. pow. łaski..-"no utwierdzili
51-: w prZekonaniu, ze wspólQe gospodarowanie przyniesie lm dobrobyt, Wobec tego pos~nowill·ZAłożyć
..póldzłelllłę produkcyJn~. Na wieść
o tej decyzji mlej!lcowl bogacze wiej
scy pnrystąpili do ostrego przeciw.1ziałania, namawianiem, fałszywymi
lU
wyjaśnieniamJ. a nawet groźbami, u-

t.kackich. Ue:i:ęszc7~ nar. BO osób,
frekwencja jest lliel'wszonędna. Kiel'\)wnietwo kursu ob,jął dyt~ktol' tkał.
K
k

Kiedy z~'t".acamy Aię
CHP'E
Łodzi

cą mauyny, czyniąc pracę jej IzeJ-

~łQpl mało- i średnjorolnl wsł Mar- luJą w tym I;właszcza bogacze wI.eJ-

ren~ Łodzi, gdyż ml:mo kłopot6w i
obustronnej straty oza<!u możem,. w
końcu uzyskać pott'Ze.'bne dane. (]Q_
rze, jest ze współpracą Q\ fabrykami
winnych roi ejsl:Qwo.4clae:h. Np. przed
3 miesiącami \!\"'ys~a!i.śmy t€legram
z opłaconą odpowiedzią do Fabryki
KabU J F-n.ewOOów w Oi.vowie.. Za
pytaliśmy I) :pewne ,jIzc~óły, po-.
trzebnep1~Y wykonywaniu pfojektów·. Odpowii!dt dotychczas n!e nadesda,
1d

szczędzimy silę roboczą, obsługuJą-

usiłują zwal4%za~ spółdzielczość produkcyjną
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met' katalogowy, nie Wj' ano Je nak katalogów, które pozwoliłyby
zorjentować się. jak dany przedmiot
wygląda, ja.1tie są jego wymia.ry itd.
Ą przecież. 'li to dane niezbęd'ne
pm;y wykon)'WRniu projektów,
.p<Jstęp tedl1'ue:my pOciąga ita 1lQbą różne ule<pjjzenia 1 iZ1lliany W pro
du1tejl aparatów 'l maszyn, C'l.yfatTIY
l) ~l1cll W prasie, ,1'2 nie (taWlV:e moilemy uz:Y',sk&Ć dane, poewalające na
wylto:r.tystame icll w nanyC'b pro;eldaeh.
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We ...my np............... abl'y ę A,pa-
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końca br. zastosowa6
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Sprawa nie jest be7.na&iejna, je...
d
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śli <:ho&:i o fabryki, poło:i:one na te-
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nymi praeownika.mi!"
Jako pracowni! ........ PrOill'Jc.to-j tllbrykl, . mlesz.u,ący alę PRY m.
Praem"'uu
w.u.lennl.ezep Gdańskie'~ 198, dostarczył nam lIIZeTow. Barbara AndrzęJczak, p owa.nla
ma
-"
N
chcę ~ócić uwagę na jedną III do- :reg .JJ:kl:eów Vv"Y~ch, jednak
raczka, z"n.'aca uwagę na W. te ! 1). tkliwych trudności, na jakle ~apo- to nIe usuwa WSZyttkicb trudności,
wa Tbkal~ia Pl°5.1::da zbyt mało ,:af'?!k tykamy ~)' wykonywaniU projek- Nie ulega wątptiwośc1. te opieszadb°tn~kr6an,
~ :utklem .elz~o ~:J ke~OJ: t6w elektr)'lfi.kaej1. Otói katall'lgl 1 łość wykazYW8In8 przee dyrekcj~ na
1
WWyd":11,sazłąnwHpsapoR::tnfen z~int"': ce-- łt., aparatów oraz. masccyn elek- _nAzi> CĘiPE w Warszawie, pn:y o'"
n OY"h.
"..
'l'
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•..~
.........
reąpw~ się równiez fa.talnym sta.- trycmyeh nie obejmują całego u- pracowaniu nowych. aktualny<m k4
nem ubika;:ji. Tow, Alldrzejezak zwra kre$u produkejS, a I&awarte w nich talogów. jest jeSMZe jednym dowo,... un'agę, z'e nl'ekto'r" tkaczki nie u.. d
t
.
d.l.-"·'- t
nł .....".Ą
..... ..
.,
ane ~ ~awae S4 wy, ar.czaJące.
em,..., ,,1U1'o&1"a ytz:m g ..........ąc-y
kładąją fartuch6w roboczych, a uwi~
ja.jąe się koło manyn w l\zeroki~h
CHP.E wydała .ostatnio wiele cen" nę w wiei1u e,&1'1trala.ch, w v.ryratny
ów, uesztą w ładnej f!l,Zape gra- =~~ ~a:.~JtI~~k
luk;njach, naratają się na. wypadek.
~~:;:~:ć
Majster tow. Koliill!lki ' pUsze ~Ó1l'l flC2:nej, a.1e. niestety, często nl4I 'ą Zti zdobyczy nasej teohnlkl.

dla lUig,trzÓ\1' i

lea fC)'Wili~OIIJImym kraju, 6dde

funkcje mtawodawców ora: $ęd:iów pełniQ 'udzie .drowi na umylI. "c_
rownice" typu Heleny Kvooll pociqgraięto by ao odpówied~ialnoJcł po
prost" :a oszustwo i uprawianie niedozwolonej praktyki lekarskiej. rP pod&rwie "demokracji" dolarowej wytoczono pospolitej ołzulltce prOCllS kh",,"
cego &red.niowieczem oskarienia o ,,czary".
Bo w Ameryce wszystko musi być po amerykańsku, eo - ja" wiemy
- nie fWW.~ze godzi się ze =d"ow)'ln rozsqdkiem oralli prawnymi i moralnymi
pojęciami europejskich "barbanlyńców".
Duchy Forestall6w # różnego kalibru 11U1tnq się w amerykańskich .świ«tach i podsll:wają, aż 116 !Zbyt czę$to stQpajqcym po siemskim padole
rodakom. imiesme i kompromitujqce pomysły.
B. D.

law,

J.l'ełn()~'al'tościowyml . j odpowiedział-

kurs

,.c=arownicf} XX wieku".
W każdym mnie'}'. "pr:rod"}Qcym",

I'

W tel1 ap.<Js6b młodu~ N()wej l'kal. źęj mler:e wpływ·t( lIA Jl:Odnł~ienie .\pv...
· .....-----------------------~" ..." -"'-"1
' . ,cjl, ,_, obowfąaania podjęli racjol181f~a.
nl I8manllel>tI:ft'ia\oa "', me'lłomn,. jalwk\ towan.; P:r~ęd iOiI'poe~e'm
'
torzy low; ·tow:'Stekf Mlchalakt W~.
wolO "I'alki e pokóJ.
pney !'lI.d71 &i, mal!'t:- W r6żn7et
dk, Bednarek, Wesołowski, TomC1;l)'k,
..Wśród wielu ja'zodll'y..n5k61lr ~ ~rawa"h. aby p6tnUtJ. cdf kroilnft
Dworczak, FWpezak, Garstka, Kolor;y wyróżnia sił u nu tow. Leokadia jut Ił' W ruchu. nie tr>llc16 ani chwill
dzieJczyk l LlpskL
MWriewics. pracująca Da 'la'osna.eh. Il:t:an. Dzięld takim właśnie mf..todOlll'
Na ,;akończenle zebranIa, cdonkowie klubu wśród powszechnego eoluMa otaa R eohlts 27 Jat prac)' 1f tkał- tow. )1iśkiewic~ osi4p 136 )łOCnt
ni. Jej snakomite osią.pięcia produfc- bazy alwrdowej l ma &WJkle duły
zjazmu uchwalUl rezolucję Dast48'Dc:rjne - piu,ZA! tmr. K~~ek - Sił wy- odsetek eklltry oJ1LS prim,.. Tneba
..
JąceJ treścl:
•
lukiem wł!l~~i~ego p~eJśeia do ,pr.", ~~~&y~. te wyuczyła ona nwod'J
"My, członkowie klubu racJoDae1· ~~w. MlŚl(.ięwi~ p~ych.od1:1 Jo &kaekl~go 12 młodye.h tkacz,. Za s"',
IIzatorów przy PZ,PDz. lm.. Konopt.ji'bry~l weześJllej, . pOSWlę~I!I.JąC !en uałUgl ob.'zy:mam Jd wiele nacr6.
nicklej odpowiadamy na apel tow.
czaa na łłpravnlzente swych k-rj)sum {dyplomów. J~ błlzpartyjll1~. lees
Dąbrowskiego, który wezwał do
i osnów, Cad~dennle też czyści swe ra·zem s uami ofiarnie praeuje dla
współzawodnictwa
długofalowego
krosna' gdyź wi~ ~e czystość w du- dobra Polski Ludowej".
~---_....._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - wszystkich racjonal1zatorów w Pol
--'--'......- - - - - - - - - - - - - - - - -.........--r-------------~------------------------.
sce. Pragnąc w jak najszybszym
czasIe przyczynić się do zrealIzowanla naszych planów, opartych
na rozwoju łechntkJ, zobowiązuJemy się do końca bieżącego roku za
stosowae co najmniej 18 pomysłów
racjonalizatorskich w celu uspraw
wenla działania szeregu naszych
maszyn I skrócenie cv!du produIII
•
cyJnego. W ten sposób uczynimy
~
wydajnieJszl\ 1 lepszą pracę naSze. .. .
....
.....
"
~
tJ
go parku maszynowego oraz mo-

oWJehutrudn"'IQ

cy li cz6łenek, co powoduje często 'l,ry
wy. Sprawia to :fakt, że szpice byw~
ją zbyt płytko nasadz~ne, DbluzowuJą
się i wirując nR czółenku, powoduJ~
zrywy. Ma~strowie Nowej Tkalni
apelują więc, aby kto~ zainteresował
się tą sprawą 1 wpłynlłł w .Fabryl!e
Czółenek Tkackich na usunięcie tego
braku. Tow, Koliń.~ki podaje nahl .
że niedawno zorgani7;c>wany został

b;ve ob:i~ci wszyscy .członkowie
Partii. Ułatwi to K. G. r.alizow,.·
nie zadań Partii.
Zapewniona musi byc kontrola
nad wykonywaniem podejmowanych uchwał. cżego do tej pory
nie stosowano. Wreszcie Komitet
Gminny winien skończyć .z dotyehczasowq pobłażliwością Wgbec towarzyszy, nie wywiązują-

.... - zabiera głos tow. Dąbrowsld. -
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JP ustawodmvstwie pos:c.:ególnych stanów U. S. A.. majdujq li, rtnmaite ;mbytki muz:etllne i CUriOM1 prawne, które jakoś wcale .it nie ,odl4
.ll "przodowniczq" ri:el.omo rolq kraju dolara j bomby wodorowej.
Tak np. kodek~ kamy stanu Delaware pr~ewiduil! grzywny lwipl..,.
dla o~ób oskarżonych o.....c2la1'y". Te $DlJkcje wprouJail:rono srcnf4 .tMllakowo niedau.'TIo. bo Wir. 1935, lllaŚ poprzednio .a pr:re!tlJpstwo "crttr6tII'
karano w .tanie Delaware "publicJllnq chlostq".
Nie naldy bynajmnillj llQdzić, ie przewidziane W kodeksie kary ..
,,c:arouwictwo" SIl jedynie martwą literą. Oto dnia 2Z marca b. r. pr..d
_..ł_
Dfila ware $tan..,.a
-.J' • k
Helerw. Evan!, osha r;oORa
..
_..• _.,.
S\!<K',,"!t1JlW
nleJa a
.........n
_.1 d
'-----'-' "' __
o "cfWry", k tare mial y polać"
eg na tym, ,.e p_sq R4 ::ct1mowuoa flf "r--u.idztwem" i grafologią, a ponadto, robiąc kónkurencję miejscowym lehlr.om. Iprzedau>ala naiwnym za drogie pieniądze ,,nwgic:me" lehar&twIJ ""iwer3alne, Rozprawa odbędzie 3i§ wkrótce i wtedy le:! il4padnie wyrok lICI

no'we)- Tkał·n-Ił • ~E:Z:~~~t~~wY~~f:Z~~:~~,:~ wynal:::o:~:br~::':W~onkÓW

ch Arore§pondentów

.
Jtoresl)<Iud Mi !abryeml umiei~ \
tat uwazni. i kr'Ytye~nie X'<l'loelr~eć lii.ę
po aW)1n zakładId. J)raey. Potraf~
wyłowi~ przyczyny niepowodzeń na
odcinku proó\1kcji, " poehwa~1ł podno!z, ducha załogi, zagpewaj,c J.
do jeszese lepszej.
ydainiejs!:9j
pracy.
Oddział klubu korespon,deJlt6w PrtoY
PZPB im. Stalina w Tkalni Nowej
1!lAdesłał nam ~zcreg korespondellcjl,
poruszając7cł1 wiele ZRg'II-dnie6 tego
zakładu prac)':
•

1°

winie,n doJda~nie zapoznać o.rga·
nizaclę partYJną z uchwałamI ~I1
Plenurn KC PZPR, których nlezn~j()mość test jedną z głównyeb
PUYl;ltyn popełnianych dotychczas błędów.
Szkoleniem pa:ttyjnym powinni
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wyników w
.
'jlZnaczne j miette przyczynił się wyny te robotnICY przenosili ręcznie. dział mechaniczny, dzięki ofiarnej
Nowe udoskonalenie pozwala na pracy tokarzy { ślusarzy, J'ak ró"'p z
i Ś'" b
j In
~
"
r esuwan e c.a..
ez spec a ego I nież pracownl'ków technl'cznych, , ..
trudu. Drugi pomysł tow. Gowark1e- 80 proc. Składających się li! młodzie:
WiCZll polega na sporządzeniu przy- ży Z:MiP.
ąd d
i
fi kt ó
rz u o przenoszen a re e or w z
Wrzywamy wszystkie brygady rejednego miejsca na drugie.
montowe pr.zemyslu bawelnianego
Tow. Gowatkiewic za Iwe pomy· do podnieSienia wydajnOŚCi brygad
·sł; otrzymał 30 tysięcy złotych pre- remontowych oraz 'do podjęcia
mU.
współzawodnictwa.
koresoondent I PP Pl~ POlSkłJ
S. Kosln'~""
..\IW
I. Glowac:Jd
kores:pondent rz PZPB
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Acheson ,~ohaIa"Karola Marksa
p owaw

;

~ytyCY

osławionego

pmemówlenia Achesona lJOmlpewien jego fra. gment j - naj'widoczniej po<.ostawi'li
go satyxykom i htlmorystom, Sam
Acheson. mÓ·.viąc o Karolu Marksie,
był zresz.tą 'Zupełnie poważny a na",ret slz~ególnie poważ.ny.'
0czywiście sekretarz ,Stanu .USA
o~alał ~Iarksa ~ wyżyn s~ej ek<>nomlCzneJ erudycji. Powiedział on:
,,~awo !'y!arksa o akumulacji kapltahstyC'zne j, jego Prawo o normie
'zysku, jego przewidywania na temat . lmłnie.is'l.enia się liczebności
~ąrstw pośrednich i wzm9żenia wąl
kI klasowej _ żadna '.0; tych tez nie
"!'IDsjduje potwierdzelliil. tv do§wiad.czeniu społeczeństwa na Zachodzie.
Marks nie prze\'\tid!zial mDżHwo"c:i'
demokra-tycznJich roz.stl'lZygnląć"."
Godn
d .
.'.
że am~l~Y~ń:~WU J~ j~'Z sfm :fakt.
sły&zenia chociażb~~~:~;al~~~ię z:
naz:v... ·sk·
M ' D o 'edli ..
jaklś lp~~en ~r~!
Wl b'l' ~z
'do dżu~il1'WalI _ ~ie~. ~e~.eJ:;i
cy Achesona wykaz",-wsli w
mat ,"
ł'. it
',' d
e ll! C~ IW w• .ą _m~'W.l: zę.
.
.,,?a!ezy stwierd~lĆ. ze Acheson ~lle
J~bt Jedn"tk "P~ ,yrn W1.1~ąe:n P!\)ll,ęrem,
~ 'III.ympI'.l.em \"':leruu wyb~:)'rcz!~ angleJskl I?renller Attlee
rowme'l urznał oba-1eme 'Marksa cz:a
.swój obowiązek. Naz\val jego filo-
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prawdziwego 'Marksa. a jeżelI nawet
CZ)·tają. to w ])QStaci spreparowanej
na modlę ame-rykań:ską, Jak wia.domo, w Stanach Z;j~noczonych fabryknie się klas:d,ó<w w P<lpularnYM
w-ydauill. Tak np. ('ala powieść •.Anna Kilreni'l1a" wydana zos-tała w 24
-;;trOillicO'wej bI'OSlUl'Cl'·. Na pewno
istuie-Je m'ó'VBieIŻ 12-słronicowc wyd:a.uic "Kapitału" - amerykańska

.
czenle nie potwjerG:?a rz~kon~{.;.
Ilue. obalali ::.\Jarksa. i to właśnie b,'ostrzarria się walki klallO\\'e,i w Sta- lo próbą WlQr(}.jenia pl'&wod;vrów ka
l1ach Zje<;inoczońych i że htl1ie.'ą ,ia-I pltali7.DI'u rosyjsklego do wa.lki z rekoby"dernckl'a tyąne l'Ozstrzygnlę- wolucY'jnynl l"UC'bem rob~J<tn!cz~'m,
da", które ~"alkę kl~.sQ'\Va osłahiaJą. dl) 'w alkl z bolszewikami lIiawet '\IV
Koii by się u~miał! A o (~7J·tn oCli.rai\ie ca-r,skiej :tnchowacl rotmiŚ'Wiad~'t)· ustawa Tafta - Hartle~" .a. stne 'Żandarmerii łre;;owali s%:lJ-ie- ))igułka będąca otlmttką prz.eclwko
pnel",Jdująca zakaz stTa}ków. jak gÓW i lIrowokatorów w "oba.l eniu" maTkSl74llowl. Połiknąl Ache.s~m tal{~
nie D na~'Y';.l!.Z3'lD 'la.ostrzen~u walk·i Ma;rk~. Przy tYlIl pomo<'ą "na.lIKo- pigułkę i. ~e5t j.uż gotów! .i\'fll'i'..e zcklasowej? l . <:Z;I'DU:fl inllym jest ta ' wą" były tu. dzieła niemieckich re- tn.eć w proch c.ały ularlq;.izm!
usta.wa, ja.~ nie , (·ał1.:o-witą n1'~ac.ią fO:U1istów i mieńszewików rosy,iCzcigodni męiC}wie. bouo.r<rwi tnie
"dcmo.kratyc:aIYI'11 ,rolstt"Z'~'gni,,("·.
SklCh. Gdyby A<'llt'.son posz;nkał w szkaflc~' dinmgli WaU - Street ule
Któź nie wh'; 'l.c alb;rznnie m1JlJG- I śmietniJ.i1' histj}rii, ma,lazłby tam lDQgą ' zresztą !)crzeezytać . I>rawchlwe
pole ltlW?rl"kań~kie .",·yrd.,.<;tają nQ n.owe "arg1ImC'n1y" przooiwko mark go ~faJl',k:Ya.
g;u~~'~ .sre,dni<,b i drGłi'n~',* . ,.rl(~d.- l Sl'llllOW:i, Ja,k wiadomo, argument,y . U SaltykOW".l - S-zcz.edryna,w gaSl~~lOm~"i' Kt~ż nie wie, że ~.Skl/'. te nie pomogły 3nl::\iikołajowj Ro- lerii. gI:npkowat,ych ."ojców" ~ia6ta,
DiLita.ruerow . osiągaJą fau1-utyczne manmv6wi, aoni Adolfowi HiUerowi. 7JnajdU;jemy llost:\c rze.l'ZYWlStego
r01mli:rl'Y. a rea.J..nc pbl-Ce robll'.tnH:ów :\'ajbal'a~iej b(}daj k()nsek~\'entny :Ile radcy sta.uu Nikodema 0S11rl~wlcza
splMlaj~ '1. .r0~1.l 118 rek! O Jak,ich wl'zystkieh był. ce:sar'Z JapollH _ J\,:,a~~vra. ktm;Y był ~a;k ~ały. że nie
,,1'1l<'Z.-«rz:vgnl~M.'iI~h
domokratJ.c-z- , władca p~h.eł 1llOSącYcll dżumę Za- mlcsc!ły mu 81ę w glO\vle obszerne
nycb" mm być II'llmv8. kied.y "l.e sta- ka.zał on ui~'ania j)nienia Ma:rksa usta.wy. Umarł z natężenia, starając
rej, ~~nn;:v;jnc:j demokracji W,Sta- aby nie ro.dziły się "niebezpieczn~ się jed.n~ oz ta.~ich. ustaw zroznmioo.
Dnia 26 bm. na dworzec bydgoski Wjechał parow6z Pm 2-5, ob5ługtwany
?a<Cih ;ZlednQ/'~Loll~'('h, l J•oznsta.ly s~ady · m~'~li:'. Ale kto (} wie? M.O'i.e dzi~ i Hi, S,ek!e~rzO:Wl ~I,anu ,?SA. nie giJ'Oprzez maszynistów: Czapczyka, Krygiera I Szwarca oraz pomocników:
JedYni!" 'IV kłamhWJich z ~untu de- rohito pod ste nad dZIełami Marksa. ZI smleTC z na.t~'Zel1ia z teJ prostej
Kranza, Krampa i Margańskiego, po przejechaniu 90 tysięcy kilometrów
klal'acJach reakcyjnych JJ&Htvkie"
przyczyny. te .,Gb.szerne" prawa n8iU
bez wycofania parowozu z turnusu }lTaCy do naprawy bieżąceJ 1 nil płurów, a w iyc!u lirlumfu.i e naja,;tenJa 'OSobiście jestem Zł'eW-tą głębo- f l~i bistorycznej zgłebia on wedhtg po
kanie kotła. Maszyniści osiągnęli rekordowy, dobo,.".. przebieg &12 km.
tyczuie,i;i.za. samowola fa.~zy.z\Lią~,{'l1 ko prłiek.onany, .że ani Acheson, ani pu1am~"Ch 'wydali w a.me-rykal'lskim
Na zdjęciu: członk.owie zwyci-:'lkiej brygady przy swoim parowozie na
I,allHll!tlstów!
' . AttIee, ani Ulrohito nie Ci!<ytają sh'.iu burżuazyjnym.
tlworcu bydgoskim. Od lewe.! stoją: Kramp, Czapczyk, Sswarc iltrygier.
SurO'we ,j nlettbłag;l.1le fal t,
_ --;.;;."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : . . : . . ' y Ient
twiertbaja na k .
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90 tys. kilometrów bez remontu kotła
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moZI1a - nawet
Oba~an!e marksJ.Zmu staje .a:!ę jak WIdzImy - modą nawet w. t.akich krajach, w których dotyc-hczas pomijani~ Marksa mik.zeniem

uważane byłQ ~a oznakę arysto~ra-

"oballl-Ć"

nowo '.
lU,Ilrksa,
Lenina.
S.talina.. Ozyi maina pod tym wzg'l~de.m iP'ł'ZeŚcignać hitl&lI'wc{JW niemleekich? Hitler
nawet
Że marksl7!D1 został w Niemczech
~ni8zcwny. Dziś. 'w Stana.ch Zjednoczilnych AchcsQn n1.sZ<lZV marksizm
"t.eoretycznie". a taj,na "policja RoOVIlT& prly pomocy n:u - Klux _ Kła
nu ch('c mu zgotować znis:u·ozenie fizyczne. Ale. jak Soi!' Już rzekło, l!:uiszczyć marksi'łJl1lu ~i~ mo-ma alb!)wiem J)~e można rmi~yć' klasy robot.n1.e'l'.e.j.
Kiedy !k.la...<;a robotnic'la ,jakiegoś
b-a.ln 7lJ'ft\I9Za. swy('-h 'wrogÓ\v klasowyuh, by 2lUied1i nad ksjążkami Ka
rola Marksa, jest to ilajlepszy dowód Sttkc6ÓW ~k5a.. 'Zda-rzało sie
jui tak w historii. 1\1 Rosji carskiej
.bur.iuazyjoi
ekonomiści
pok'l'oiu
Stnnvel'O WYcłaszali moskiewskim
puibrżoełmm odesyty o muksiź-

ośwladczvł

b·"
zdługolalo'1UT
o o 1fT 'I ą Z aeh
n
W

. " fi! '

\.1

wymiana dos'wl"adczen'
Potężny

nurt długofaloV'...ych zonoprodukcyjnych obją.ł cały
kraj, Każdego dnia napływają do naszej redalwji dziesiątki korespondencji, p{)wiadamiają.cych o- wdąż nowych zgrosl.e'lliad\ roootników róz,
nYC;b zawodów i różnych gałęzi PfUdukdi 1'- terenu Łodzi i województwa,
włl!ezających. się do ogólnopolslde~.)
frontu waJki o lepszlł i wyda.jniejs~

kontrola (wykonan"lo warunk."em powodzen-,a

wzięły w ruch udział Sak na}szersz' fa.Io~'('h. Sł.ała, systematYqDa koił
masy pracujących. I dlatego pionie tl:ola Wypeł!1i t;nia dziennyclI, tygod·
l'zy teO'o wspaniałego ruchu kLóryct ruowych. ~mes1~znyeh czy kwartał·
. • '"
,.
. ,
' _ •
nyeh zndan przez Po~zególnyeh ro·
dZls w ŁodZI l w wOJewodztw1e łót\z· boLników i zespoły umożliwi w porę
kim liczymy na tysiące, winni pam. ię- II przeła,,!,~nie ws~elkieh e':ve:ntualny.elt
tać o jednej z podstawowych 'lasa. trudMSCl, będz:te czynm:Jdem, ll.le·
socjalistycznego
wspótzaw<odnktwll ustannie mobilizującym, do o;;illgania
niem!"
•
.
..
•
cora,z ~ch rezultatow. Nie wszę ·
. Jednakże ich wykszta~cenie jest
- o potrzebie dZlelema lę z ogolem cizie jeszcze przywiązuje aię do wj
mepełlle; nie
jest nawet średnie.
swymi dośwti'lldcz-eniaąti, podciągania. kontroli dostateczną wagę, nie W'l!l!'OJest 1:0 pO prostu nle nie waTte wy::rlabszych. Jest rzeczą powszechnie d~ie przebiega ona W8 włdei..,. ~o·
ksrz.tałcęnie. Pmeci~ "'lflZysfJkie bez
produkcję.
wyJątku rQa,wi5ka.,które można . g \\iadomą, że poszczególne zespoły, 50b.
obSerwować w StatJUh Z)ednoczoposzcugólni robotnicy i pra.eo-wntcy,
PZPB Nr 4 ." ł..octd to~
Ten nowy, twórczy zrywpol~ejk}a..
nych, są właśnie potWlenJzeaiem Je
uczestnicy długofalowego współza- t:'-'1erdzą, na ~kł~ te 110. " . sł'..asy
robotniczej,
świadomie
budującej
nlał.nyCh pra.w mJł!rk5izmn - ' lenJnłzwodnictwa, wykonujący z powodze- n~e kontl.'Olo!fac kaz~ego d;ńa j~y
mu. Ache!!01l powiada, te doświadfunąament;y I!Ocjalizm:a. W swym ltt'a.ju, ż,cia polskiego świata pracy, tiJ dro-' rdem swe 7Jobowiązania, lepsze wyni. nIe W'fk?naUle zobowią.:mń lDdYW1d~"
Ira do dobrohytu w Połs.ce.
ki produkcyjne zawdzięczają nie tyl- ~lnycb 1 to tylko '!" SIJIOsób pnyibh.
Wie o tym dobrze łódzJ.;i robotnik. ko większej staranności i sumienno- z~my. :K~mtz:ola m-nl~6w praey ZMp?"
Wie on zara7Jem, że jego praca przy ści VI' v,.-ykonywaniu SWYC11 obowiąz- !ow rnoze, ICh Zd~l~, odbyw~. Slf
",' al'ttzta.eie jem; jed.ł1~ :& fO'rID walk' ] ków. Ich źródłem bywają często lep·. tylko z; k?ńcem ml~ąca, a w naJlep.
obozu postępu ze wstecm.ymi siłami 5ze, doskonalsze formy pracy, jej f'zym razl~ - z koncem de~ady. Nr
Drobn,ą wytwórczości~ nazywamy IJl'&f-, IplnacZ7 biurowych.
wałY. ł7:będne pn~wozy. stają.a się tym II. imperializmtt. walki o utrwalenie po- sp-raW\tliej$za orgllruzacja, polegająca prze~zkodzle _stoją trudności.w obU~
Wszystkie, z wyłączeniem.' ro~~a pady do .zę.bu:w. , gu4k.ów, n.o.i)'ezft, It1l)"w. ~~ł~m do!1atkowej o~ezę- ko-ju Rll, świecie. wbrew %~odl\iczYlu na pUllkt,ualnymrozpoczynaniu pra- cxanm, k~)e~31oś~ ~atrudnIa'!1ia '1'.
ora$ wJelkiego l średniego prZemy spnęłu "poriowe(O i ip.
dnośeł.
jłlanom banki",ró".- z 'Wall-Street, ey, pelnym wykorzy:=;ianiu czasu to- tym cel? .du?;~go a:pa.ratu. Tak Jest w
MU państwowego, dziedziny p~oduk . WaiZnym
na
zagadnieniem '\'II ,pr~c;yZagadnien.ie to wiąj:e si~ ,b,~W 7,1nierzajlfcycll do ltY",J!)lan;11 nowej bOl'zego, na ci~gł.().<;!ci pracy, odbywa; pn:ewaZ3]I,!Ce.1. CZęSCl 7:~kła;dów
cji. Tak więc ckiedzinę, drObn,Ei" 'w:r dr.obneJ . wytwórczości jest. ~p):awa m-ednio ze sprawa jak najśeiŚJe,Js/Z.,j ~źO'gi wojenoe'j. Dlatego tym cen· jąeej się rytmicznie, bez nif>potn:eb. llil~yJl1 teren;!',
w nJek::orych f.'~
twłtczoścl
twot~~ "'- pa6silVijw, Wy.ko.r.r:ystania surowca
1nleJSC)O'l're wlSP61'prIWY ' handlu' uspołee~innegu ri\d\1,~e.\ je-~tf'k-aide nOwe ZQI)owiąza.- nych opadnięć, a Jli)t~m 'l1r'jWÓ\V "na'\\ "'ład,acn 'W .ng()\", ~-es:W2'" 'T.I:te zi>rga.ruprzemysł miejsco~-y. 'Jpółdwlelezośc 1"0 ł auruwe'll.,
"tallowill,cego ·odpa- II drnbuą wytwórczością. Wiele bra nie dhtgobh>we. dlatego tym ""rięk- miernego wysiłku, na celowośd I}ł)- zo'\~ano. teJ \{().nt1;0ll, która :p~v,.~n!l
wy4rwóreza. ł ł'lZemieślnlcza 0l'U: Pł7- dek .PI"V produkcji wielkoprzemy- ków w zaopatrzeniu skłepó
Miej- gzego znaczenia nabiera. rozwijają.ea szczególnych czynności, a na'\vet r,l· ?yc udp~łen1 Za;OWlIO ~eratów, J3J'l:
watna.wytwórcZOŚłl przemyllł.,wa
I słow~j. Np. ścinki blachy, stanowią ski ego Handlu Detalicznego US1lnąć się tak WSIJ&niale a.kcja, zapo~ątko- chów. Trzeb~ więc wykorzystać ka?-- l komISJI Y'5po~awodnict~ prae;r.
I'ftm.ieślnicza.,
Cli! odpadek · przy produkcji kotłów, będ'%ie
można. dzięki
tej właśnie wana ,!>l'zez g6rnika tow. lVIarkiewkę. dą sposobnosć, każdą naradę Vi'YtWC)1.' gt'U'pO~eJ.l l m~zow zaufama., maJO rozmiarach tej ~edzin,. > co.- mogl\ byt dobr;y-m !fUrowcem dla wspólpnwy bez uoiekania. słę do po PoL4U świat pracy rnanife-~tuje w CZI!., dla najszerszego rozpowszec!l- stTow. l l,:.erowmc~w~ Z'~kładu pracy,
podarki narodowej najlepiel mbW! wytwórni gahmterli metalowej, Od mooy Wielkiego i średniego przemy ten !Jf)(I6ób niezłomną wolę walki dania. i udostępniania tych indywi- orga~lzacJl partyJneJ 1 ra.dY' zakła
cytra zatrudnienia. We 'WSzystkich padki powstałe przy produkcji me_o słu. Handel uspO'łeczniony stać się o pok'Jj, 11l'Owadzo-nej przez obóz -le dualnych zdobyczy szerokim rzeszom doW'e.l.
Trzeba, aby wyM.tlJujące łes~ ..
wym.ienionych d7'Jałach drobnej Wy bli służyć mogą za $u.rowiec wy- powinien w ten sposób lD!Jpirato- mokra~ji i postęllll, ze Z~'iązkit>m Ra pracułący;n. Win~y ~ tyz:t pamiętać
organtzacJe pa:tYJn_~ ,l z:,nązko~:e,
cze poe:zątkowe trudności "ostał:-'
t,y,tłr"rl~ścł praćuje o~Ólo 800 fi•• twórni lIlabawek itd. ' ltd. Wykor,zy rem ' dla drobnej wytwóro-wścL na- dzieckim 1\a ~ele.,
Dlateg'o tez trzcoa, aby nowe forO powodzenm kazdeJ .a.kCJI rOlWszędZIe
szybko ' przełamane.
ludzi. Dla porównania warU! wspom stanie surowca, majdującego się na sta.wiają()ym t~ wytw6rczość na gil
Tl'Zeba, aby sprawa kont.roli ~'Y_
nieć•. że nasz wielki ł irec1nl ' prse- miejscu dhi
Zadpatr2:ehia w dany Isty i potrzeby masowego konsunten my wsp611zawodrńctwa :Z.11al~cly .:~k strzyga kon~rola .•wykon~ma., ,:\0 ~akonywania zobowiązań długofalo
my,slpali5twQwy ntrudnia około 1,5 produkt rynku lokali1ego, redukuje tJl.
K. W. llaj~ięks14 liczbę entuz}ast~w, ao~ mo dotyczy I akCJI 'loboWlązan aługomiliona ludzi. . .
wych zmobiliz.owala i czynniki ad·
mirust1'8cyjne i ,organizacje parNie spos6bporównywa6 roŹmia
tY.ine oraz związłmwe. Wśród !!zerów produkcji naszego przemy·
rokiego aktywu sJ)Qłeeznego. przy .
słu
IJOCjalistycznego, któr.ego występującego do tych zadań, nie
twórczość stanovli ponad 90 ,proc.
powhmo teź braknąć członków zawllrtoścl całej
wytwórczości
prze
kładowych Komitetów Obrollców'
mysłowej . z . rozmiarami p1'()duk
Pokoju. Należy nieusta.nnie p.adrobnej wytwórczości.: Niemniej,
miętać. źe wykona.nie tych zadan
sprawa rozmia,rów . produkcji dro- to przyśpieszenie naśzego marb.uej WYłWórczośo1 ma llUaulen
l't2\U do dobrobytu, to wzmocnienIe
Rośnie również pot~żny, rozwiZ'n&łlzenie dla praWidłowcl'o d~..ł..PA.RYZ, w maJ'ł."u.
sił pokt)ju.
S. K.
własnego
"Głosu")
nia całej . naszeJ , gOSPOdarki nllł'odo
jający .się w całej Francji RUCH
poc:ząwszy od końca .lutego.
....................................
SOL1DARNOSCI ee strajkujący-,
,
masy pracujące Francji t:OzWI rJe lIlies1ęcznej premU w wysokopracujących Ipadła o 30 procent.
mi. Zebran(') dziesiątki mBioLow
Podstawowe funkcje ·drobnej wy
llęiłf potęiny nł-ch strajkowy, któKoszly utr~maDia są dziś W-krot franków. Demokratyczne organlzaści 3 tys. fmnków. wykazal bezt'\vÓl'czości polegają 'n a zaopatrywa
ry . rozpK!ął Mt:! wśród mcełalow~ podfllilWUOŚĆ pseudo-argumentacji
nie wyZsze. niż w 1938 r. W tym.
cje i gminy zorganizowały pomoc
niu masowego konsumenta w ogro
eów i ogam~ł iltopniowo wsz,'stsamymokfesie czasu oficjalne zywielkich przemysłowców. którzy
dla strajkujących. Otwarto rÓwrimy asortyment towarów codzienIde ~dstawowe gałęzie, przemy- . uzasadniali iJdmo:wę PJ."Zyznanhl
ski kapitalistów - ił łak wiadomo, nieŻ kantyny dla dzieci strajkUJą
nego . użytku nie produkowanych
słu.
premii nelwmą niemożliwością. Za
trusty uciekaJą się do wszelkiego
cych.
przez średni i wielld przemysł pań
Odwainic I w~cydowanie klasa
... w sam"m tylko. Kijowie istnieJe
d'o&'Ćuczynienia żądaulom robotni'
rodzaju tricków, aby poważną
stwo:wY oraz na współpracy z tym
roltOtnlt'N.It pny stąpiła do walki o
Trzecim czynnikiem, który za·
55 wyzs7Jych zakładów naukowych i
część swoich zysków ukryć, ś(ed
czyN' be:c równoczesnej podwyżki
przemysłem, polegającej na .wykopoprll~-ę warunk6w bytu. o uzydecyduje o ostatecznym zwydę
liceów technicimych. Pned rewolu(!en. Dziś kaliltly człowiek we Fran
oio. wzrosły o 300 procent. W tym
nywaniu czymjoścl pomooniezyclt. O
skanIe natychmiastowej podwyżki
stwie mas pracujących nad siłami
cją w Kijowie
studiowało łącznie
cjt rozumie, że jeżeli małe. l śred
samym c;.:asie kapitał wielu towa·
tym, jak wielką wagę przywiąZUj<!
plac. Ruch -ten skonkretyzpwał się nie przedsi~biorstwa mogły u4tie
3.500 studentów. to znaczy mniej ,
rzystw akcyjnych wzrósł osetld· represji i terroru. jest fakt , że
Państwo · do rozwoju drobnej wyw walce, .ł;:lól:'~ człowiek ulią' ·n&Fra.ncuzi zdają sobie dziś sprawę
aniżeli
studiuje obecnie w jednym
lić swym pracownikom podwyikl
mllion6w franków.
twórczości świadczy faĘt, że NarQ~a ..walką o trzy tys~. fran?le ścisłego związku, istniejąceqo
tylko Un.iwersytecie im. T. Szeww wysokości 3 tyiięcy franków, to
Te cyfry, które zna tu każdy
ków".
.
dowy Plan · Gospodarczy. na rb.})nfl
czenki,·
tym bardziej mogą lo !:lobie wIel- człowiek. wzmacniają 11 r;)botni- pomiędzy polityką przygotowania
widuje Wzr05t produkcji w dziedziDuęld Jednośd w wał~ słrllJku.
do wojny, a nędzą mas pracują
... czynne są 9.984 szkoły polityczkie pnedsiębiorstwa., których cią ków wolę wymuSlenia na: pań
nie drObnego przemysłu aspoleemJ.io
JI\CY w bHskQ 1.500 zakładach ,Pta
cych lt"'rancji.
ne, 14.862 koła studiowania iytiorygle f{JSną<!e zyski przedstawiają
litwie
1,
na
trustach
podwyżki płac.
nero, o 66~ 7 proc., PI"ZY czym zdoi
uzyskali , miesięczną premię' 3 lu1: ponad połowę dochodu oarodo
sów L~)1ina i Stalina, 23.394 koła stuAni represje, ' illit terror policyJDla mas pracujących Francji
nośel wytwórcze . pryWałnego p,ne-.
ty•• franków. Wywaiczyli ją r6wdiowania "Krótkiego Kursu Historii
wego.
ny nie są w stilJli~ oderwać mas walka o poprawę wa.runków bytu
lI;łysło i rzemiosła również będ~ w
. aieipracownlcy gazowni i przemy
WKP(b)" oraz 978 wieczorowych
Jeżeli
'W
niektórych wielkich pracujących Francji od walid, ja- łączy się nierozerwalnie z walką
Pełni wykorZY$tane.
słu elektrycznego. Gdy się i'waliy.
szkół partyjnych.
przedsiębiorstwach
robotnicy p.o
ką prowa1łzą. Rząd może kazać po
w obronie pokoju. Potężnej akcji
źe ' wiród tych zak}adów niektóre
DIBrealizacji tak szeroko r.Rkre
W miastach obwodowych oraz
paru
tygodniach
strajku
zmu~zeni
lieji
zajmiJ'\va6
ia.
b
ryki,
prześlado
uzyskanie
podwyżki
płac
łlonych zadań w najbliższym C)lazatrudniajll po pare tysi~cy ropo.twięks7.ych
miastach przemysłowych
wać pikiety strajl{owe, mote ka"walce o trzy tysiące franków" ników, docenić mozni! w pełnI ten zostali pod naciskiem głodu pusle powołany będzie do życia Cenczynnych jest 19 wieczor'owych unitrałny Urząd Drobnej . Wytwóreroś
pierwszy bUan'!! zwvciestw. Jest wrócić do pracy. mimo, że kh żą zać aresztować robotników, rozda- towarzyszy odmowa wyłado~-ywa
wersytetów marksizmu-leninizmu,
dania rue 'Zostały zaspokojone, na
jących ulotki lub ~blerającvch pi e
nia amerykańskiego sprzętu wojen
to powainy wyłom . dokonany
ci, który zapełni lukę jaka Istniała
iwnym bvlo by sądzić, że walka o niądze na fundusz so-Hdarnóści, ra- neCJo. towarzyszy odmowa produ'
... we wsiach ukraińs1dcI\ wybudodQtychczas w apara(!ie kierlljącym
pItez masowy fuch we łł:onde an3 tys. frankó'o/ nie będzie kontywallo pQ wojnie 855 tys, domów 0diO' i zmarshalHzowana prasa mokowania broni. W walce tej szcze
naszą gosltOdarką, narodowl\.
'.
tyrobotniczym, w którym l~ąd' Bjnuowana, J rzeczywiście, jest ona· gą starąć sic: doprowadzić do rozrar. ol~oło 29 tys. gmachów instytu gólną aktywność
przeja.wiają ro·
Urząd ten .usprawnl zaopat.....enle
dault w ąlłeJ ro~ciągł;)ści poparl
.ko!ltynuowana. w tych l,ne(15j~ bicia jedności walczących robotni- botnicy portowi. marynarze, odma
cji kulturalno-oświatowvch, W mia~
'wielkich kapitalistów.
.
drobnej wyłwórezości w surowCf:,
biorstWlłch
pod postacią regular.
si.ach i osiedlach robotniczych oddaków - to wszystlw jest bezsku- wiający wypłynięcia na morze, ko
materiały pomocnicze, maszyny
i
PodobRie. jak w cz.as-ie pOfll'zednych.. przerw w pracy, Ił z całej
no do użytku ponad 21 milionów
tec'tne. nie przynOSi wyników.
lej,uze, robotnicy zatrudnieni w
urządzenia, podnosząc tym
samym
nich strlljków. tak i obecnie okaza Fran.cji nadchodzą wiadomości, Że
Ul kw. powierzchni mieszkalnej.
fabryltach amunicjL
łosię, że-:& llajwięks!4! zlIcieklo·
s:dolnotc produkcyjną poszczególtrwil.ją nieprzerwane strajki 'meta...do 7.680 szkół czynnych w okrę
ścilt przectwstawUy się słuSznym
JEDNOQC między robotnlkaml
Dyth warsztatów. Pomołe równie«
lowców, robotników budowJanych.
To uświadomienIe S()bie przez
gach 7.achodnich uCZęSZCZił milion
iądaniom
robołn'c:zym
przedsię
drobnej wytwórozości w organizokomunistami,
socjalistami,
ka130 tys. dzieci. Ponad 20 tys, młodzi e
biorstwa kierowane przez paJislwo pracowników przemysłu chemkż
tolikami i niezorganizowanymł u- masy pracujące Francji związJm
waniu zbytu oraz nastawi 11\ na kle
nego, tekstylnego i skórzanego. W
pomiędzy polityką przygotowywa
ży kształci się w 22 instytutach i 3
I sakłady wiell;:lego kapitaru, ko' port ..ch
runkl prO'dukcji lIgoone II planem
macnia
się stale.
Nie
udało się
mają
miejsce strajki
nia wojDy, a; nędzą frą.nc'1lskiej
uniWersytetach. W r. 1905 na każde
rzystające !! kredyt6w
państwo
narodowym. Dopomożetakł.e droprzywódcom rozłamowej "Force
oslrzegawC'lie.
.
klasY'il"obotnlczej 8PGWodowało, że
100 mieszkańców przypadało 70 analwych. PrzewodnicząC}" Generalnej
Ouvriere" rozbi~ tej jedności. Wy
bnej -.vyłwórezośei. zwłaszcza Dedziś
miliony
Francuzów
rozumieją,
BenoU Frachon, sektetarz gene- razem jej jest między innymi jedfabetów; w okresie władzy radziecKonfederacji Francuskich Przemy
mieśbtlczej,
w przechodzeniu lUli
że
jedynie
utworzenie
rządu
jedno
ralny CGT, pisał na łamach "L'Hukiej analfabetyzm został całko\\icie
Iłowców, Georges Villier, ,.. pO'
nogłośne przyjęcie
na zebraniu
wYZsze, uspołecznione formy 01'18zlikwidowany.
rozumieniu I: premierem BidaulI manita" : .. Sprawa 3 tysl.ęcy fran- p~zedstawic1eli związku metalow- ścł demokratycznej potrafi zetwać
ni'tllll!\yjne.
dławiące
Francję
okowy planu
ków jest.. s.prawą 10 milionów pra- ców rezolucji o przekształceniu po
zalecił wielkim trustom
przeciwPOI!& planowanym wzrostem pro
: ..istnieje ponad 18 tys. amatorskich
cowników
zalrudnionycll przez wstałych w walce komitetó,,,, straj Marshalla i paktu atlantyckiego i
stawiać "lę większej. nU: S-procen.
dUkcji, drobna wytwórczoś~ mum
kolek dramatycznych, 13 tys. chóotworzyli
prLed
nią.
perspektywy
toweJ podwyżce płac, podczas gdy, przemysłowców I przez państwo". kow-ych w .,Komitety jedności akrwrócić szczególn, uwagę na odcm
rów, około 9 tys. - orkiestr i zespoJak w~ad(jmo, roltOtnicy wysuwali
Od 1946 roku do 19.50, jak pocji". walczące o dodatek wyrów- pokojowego rozwoju, zlikwidowakł. zaniedbane, musi przyczynić aię
łów instrumentów dętych i instrumen
nie
bezroboda
1
nędzy.
lądanie 15-pro«;entowej podwyżki.
daje . związkowy ośrodek badań go nawczy w wysokości 3 tys. frando ft7bklej likwidacji drobnych,
t<?w ludowych oraz okolo 7 tys, zesp()
lecs e• • dotkliwych brakow w _
i!podarczych 1 społecznych. zdoI- kÓW. o umowy zbiorowe i swoboFakt, że m~ 1 średnie pmedsif;l
łow tanecznych;
do zespołów tych
Georges Soria
blontwa zClodziły się na udzi'elenosć nabywcza
francuskich DUli dy związkowe.
opałnenlu rynka, jak op. brak: ...
Dależy 600 tys. osób.

tyc:mego smaku. O marksizmie nie
mówiło się an:l na g~ełdzie ..ani 'ł.' s~lonach amerykańskIch. aru na U11Iwersytetach: I oto e.aczęto mówić,
Achesoll uSlhlje P'l.'tZekonać . swych
słuchaczy.
że czytał Marksa. ~
"Chce się ,popisać swym wyks.ztałce

wiązań

jest w-pazem noweg'O, socjalistycznego stosunku do pracy. Zobowiąz::mi.a
szerokich rzesz robotniczych, w kt,i,-rych ślad~r wstępują. jednocześnie prl>
rownicv techniczni i adlUinistr~yjlli,
maj:}ce na celu przyśpieszenie wyi!:o.
nania planów produkcyjnyc11. są poważnym wkładem do d?leła wzmłleniania siły gospodarczej naszego lu."
dowego pań.!!twa- Coraz lepsze wyniki produkcyjne, osiągane w cO.r az
krótr.'Zym czasie. to jednocześnie droga, prowadząea do wzrO!>'tu ]:IIOzlOmU
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Wielkie zadania drobnei wytwórczości
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robotników "Korabia"

I

Na jednym z ostatnich zebrań
biernych dawniej nych w Sulejo'.vie, Bujnach troszczy się () trafny dobór kan koła Towarzystwa Przyjaźni Pol
członków
partii.
Elementy Szlacheckich, Goleszach, Grabi- dydatur do władz partyjnych, sko - Radzieckiej w piotrkowobce. którym udało się przedo- cy, Kamieńsku : Uszczynie mo- zwalcza tendencje przypadko- skiej fabryce "Korab", pracownik
sta.ć do dawnych władz wsIeu- I gą być tego llajlepszym przy- wości...
,.
I teg? zakła'du .przemysłowego,. ob.
tek braku czujności rewolucyj- kładem.
Wzmogło się także
ReahzacJa wslCnzan KomItetu i JUlIUSZ Chońclński ,podał prOJekt,
nej, zostały dziś zdemaskowane.
znacznie w szerokiej masie C~ntral~~go w Pl"~e~rowadza- aby wszyscy robotnicy poświęcili
Do nov"ych władz weszli w du czł.onkoy.:~kiej poczucie .odpowi.e mu ~kCJ.l wyborczeJ. Jest gwa; jedną godzinę na uprzątnięcie plażym procencie wyrośli w pracy dZl~~1l0SCl za pracę swej orgam- l'ancJą. ze n?we. ':'ładze sta~ au fabryki z poniewierającego się
orgallizacyjMj aktywiści par- zaCJl -:- do .nowych władz weho będą. na pO~lOplle, .ze z ~ad~n tu bezużytecznie szme1cu. Protyj ni, wybrano tez ponownie dzą na.l.1cJ?Sl tow~l'zysze.
~wolch W~WląZą SIę naleZYCl.e, jekt ob. Chońci{lSkiego został
znaczniejszą ilość członków poKomlte" ~O~Ylatowy czu;wa ze wypełmą to - czego partIa jednomyślnie przyjęty i kilka dni
przednich władz, co zapewni nad
pnebteglem
wyborow.lod l11ch wymaga.
(S)
potem zrealizowany. Sciągnięto
ciągłość pracy kierownictwa.
III
więc na jedno miejsce różne części
Trzeba
jednak podkreślić
z. rozbieranych na ter~nie. fabry
pevme braki, które mia.ły miej•
k b-·
d ~ ł ł ' , ki starych maszyn włókienmczych,
sce podczas akcji wyborczej. uSpraWDI w ro U lezącvm swą
zwa a nosc zebrano jakieś połamane koła, że
Sprawozdania ustępującej egze
Tematem
ostatniej
llal'ady
Ponadto postanowiono" że w liwne płyty i rury, co dało w re
kutywy nie wszędzie były do- piotrkowskiego oddziału Ligi Ko przeciwieństwie do roku ubiegłe- zultacie · kilka ton złomu, który
brze i kolektywnie opracowane. biet były sprawy organizacyjnę go zebrania organizacyjne zarów przekazany będzie Centrali Złomu.
Takie sprawozdania były ma- oraz problem $zkclenia przodow no w Zarządzie, jak i w poszcze-.
(H)
lo analityczne i samokrytyczne. nic społecznych.
Postanowiono gólnych kołach odbywać się bę- _ _ _--~""'"':"'~~~~~~
uaktywnić kobiety miasta i po- dą regularnie i punktualnie. Po- <><><><>0<>0<:><><><><><><X
Poważnym brakiem jest zbyt wiatu na odcinku pracy społecl:- stanowiono wprowadzić systemaniski odsetek kobiet, wybranych nej i kłilturalnej. Następnie w to tyczne szkolenie członkhl. W podo władz partyjnych.
Wynosi ku obrad ustalono, że należy szczególnych kołach odbywać się
on według dotychczasowych, nie zwrócić większą niż dotychczas będą kursy kroj~ i szycia oraz
kompletnych zresztą, ' danych uwagę na sprawozdawczość po- pokazy gospodarstwa domowego.
zaledwti.~ 10 pro<'keubt ! ta pr7.eci~ż szczególnych k6ł terenowych, <:0
M.
W par II mamy o le znaczme pozwoli we właściwym czasie wy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
kryć wszystkie braki i usterki
radomszczańskim
ukończeniu więcej.
Idąc po linii uchwały sekreta- pracy organizacyjnej.
.
Rozpoczęta w połowie lutego br. chłopi nie mają zapewnionego w riatu KC PZPR podniesiono w
W programie prac bieżących
akcja kontraktacji roślin w po- dostatecznej ilości nawozu sztucz drugiej fazie wyborów znacznie na rok 1950 członkinie koła LigI
wyróżnia się aktywnq pracq
wiecie radomszczańskim dobiega nego. PZGS radomszczański, nie po~iom politj1czny zebrań spra- Kobiet postanowiły zorganizować
ZMP-owcy z Liceum w Bujprzy Państwowym Liceum Rajuż końca. Kontraktacje przepro wiedząc bowiem jakie ilości ro - wozdawczo-wyborczych,
spra- koła terenowe Ligi Kobiet we chunkowości Rolnej w Bujnach nach biorą czynny udział w róż
wadzają Gminne Spółdzielnie Sa ślin przemysłowych zakontrakto· wozdania ustępującej egzekuty- wszystkich Państwowych Gospo(gm. Szydłów) istniej ą 2 koła nych imprezach świetlicowych, Ot
mopomocy Chłopskiej przy pomo wane zostały przez dane zakla- wy i dyskusja n at: nimi stały darstwach Rolnych naszego po- Związku Młodzieży Polskiej, do ganizowanych na terenie naszego
cy mężów zaufania i aktywu poli- dy pracy. nie mogą ,prowadzić się b8,rdziej wnikliwe i rzeczo- wiatu oraz podwoić liczbę człon· których należy ogółem 70 człon powiatu. Z tych właśnie wystę
tycznego i społecznego. Na tere właściwego rozdziału nawozów we. Dokonane ostatniej niedz.ie~ kiń istniejących już kół tereno- ków. Koła te posz,czycić się mo- pów znają ich już dobrze mieszli wybory do komitetów gmin- wych.
nie powiatu radomszczańskiego sztucznych.
gą
właściwym
stosunkiem do kańcy Bujen, Wolborza, Woli
przy akcji kontraktacji pomagało
Krzysztoporskiej i wielu innych
pra~y i nauki.
Bujnowskim uczSpecjalną uwagę zwrócili ZMP· miejscowości.
k~~~ł~c:~~ s~ę;ó;a::t~a::i/ei
można
zaoszczędzić owcy
z Bujen na szkolenie ide·:>- niom zawdzięczać należy również
logiczne. W związku z tym 2 ra- wzmożenie działalności wiejskich
zy w tygodniu odbywają się ze- kół ZMP w Krzyżanowie i Gą- •
brania tych kół, połączone z wy- ska ch.
Plan kontraktacji roślin w po--Wszyscy członkowie bujnowkładami
polityczno-społecznymi.
wiecie radomszczańskim wykona
Jak nas informuj e komisarz glowego. Obecni-e są one zbiera nio przesegregowany złom ode- Referat opracowany przez jedne- skich kół Związku Młodzieży P0l
no wokoło 80 procentach. Naj- oszczędnościowy w radomszczań ne i odsyłane do Centrali Zło- słany do huty żelazne;' da lep- go z członków, żywa i interesują skiej biorą żywy udział we współ
więcej zakontraktowano jęczmie- skiej "Metalurgii" tow. Henryk mu, okazało się bowiem, że sta- sze stopy metalowe, niz złom za ca nad nim dyskusja, sprawy organizacyjne, sprawy szkoły i na- zawodnictwie ptacy, dzięki czema browarnego, jęczmienia na ka Kaczmarczyk, na terenie tego nowią bezcenny surowiec przy nieczyszc~ny.
mu podwyższono już poważnie
sze, grochu, wyki i ziemniaków. zakładu nie wykorzystano jesz- produkcji nowych kół szmerglo
Na oddziale kwasiami nale· uki - oto treść tych zebrań.
Najchętniej chłopi kontraktują cze wszystkich możliwości ce- wych.
żalo by zainstalować jeszcze jed
Koledzy i koleżanki z Liceum wyniki nauczania i frekwencję
jednak ziemniaki, których plan lem podniesienia wyników syBardzo
poważne
możemy ną )(adź do zbierania siarcząnu Rachunkowości Rolnej nie ogra- na lekcjach.
(H. M-a)
kontraktacji wykonano już W 100 stemu oszczędnościowego. Gdy- osiagnąć oszczędności - oświad żelaza. Dotychczas bowiem pro- niczają się jednak tylko do praiProc.
byśmy możliwości te -w-ykorzy- czyI nam tow. Kaczmarczyk ces zbierania siarczanu trwa za cy w szkole, czy też do pracy w
Akcja kontraktacji roślin
stali - oznajmia tow. Kaczmar przez dokładne przebieranie od- krótko.
kołach ZMP-owskich. Co pewien Uczniowie dekoru;ą
.
'.
.',
Ambicją zarówno moją jak i Gzas 'uczniowski zespół artysty<..7. '"
jak nas informuje keirownietwo czyk - to nie tylko zaoszcz~dzi padków tłomu. DotychczAS bo;
PZGS
już W najbliższych libyśmy większe sumy i szyb- wiem wszelkie odpacU<.i żeliwne całej za.łogi i kierownictwa jest, ny organizuje dla ' mieszkań,ców
,; .Wystqwy ..~ktepowe
dniach zostanie zakończona. Ma cie} wykonalibyśmy rOCZ1ly plan i blachy cynkowej nie ~ należy- aby wyżej wskazane możliwości Bujen wieczory świetUcow.e~ ~.n'ii, v, .ostatnio . '!lczntowie ł uaenn[ce Pań
ona 'LasaQl'\\c-z.e 'U\.ac-z.el'\1.e, gd'ji. oszczędnościoV'lY, ale l'ównieź de segregowane. Na sekregowa Ęlystemu oszczędnościowego wy- których poza omów.iemie'm:'. szere:' stwowego Gimnazjum Handlowego i
wiemy jaką ilością poszczególnych usprawnilibyśmy sam llroces nie należy zwrócić uwagę cboć- korzystane były w najbliższym gu aktualnych problemów odby· Liceum Administracyjnego w Radom·
roślin dysponować będziemy w produkcji. Na przykła.d na 00- by z tego względu, że odpowied I czasie.
wa się także część artystyczna. .sku przystąpili
do dekorowania
jesieni. W .planowej gospodarce dziale druciarni należało by u- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wnętrz i wystaw sklepowych. Czynności te są traktowane jako zaj~cia
odgrywa to olbrzymią rolę.
miejętniej obcinać końce druprakt.yczne, uzupełniające wykłady z
Akcja kontraktacJI roślin była tów. Kierownictwo tego oddziału
dziedzin: techniki, reklamy i dekoraby już zakończona,ttdyby nie sze winno szczególną uwagę zwrócji.
reg niedociągnięć pochodzących z cić na tę okoliczność.
Uczniowie, należący do artystyczniespodziewanej
porażki
w
stosun
"KOLEJARZ"
skiej,
Dolot,
pokonując
mistrza
ju
niewłaściwego stylu pracy zakła
Na oddziale mechanicznym
nego zespołu szkolnego pomagają róż
.,ZWlĄZKOWIEC" 3:0 niorów podokręgu. RQzgę.
ku 1:2. Ostatnia porażka winna nym organizącjom społecznym pIZy
d6w, kontraktujących rośliny prze należy wióry żeliwne powstałe
być sygnałem ostrzegawczym dla dekorowaniu świetlic z okazji akademysłowe. Mamy tu na myśli Fa· przy obtaczaniu żeliwa zbierać
W spotkaniu towarzyskim piłki
BIEG NA PRZEł.AJ
piotrkowskich sportowców, któ mii l występów artystycznych. Zebrykę Włókienniczą w Żyrardo - w specjalne
kosze, a następnie nożnej między piotrkowskimi dru
spół dramatyczny uczniów szkołv oUrządzony na otwarcie sezonu rzy nie chcąc znaleźć się na sza pracowuje szereg występów.
wie, która kontraktuje na terenie przekazywać do Cent.rali Zło żynami "Kolejarza" i "Związkaw
Mię
przez K. S. rym kOl1.CU łódzkiej A'klasy, po- dzy innymi w przygotowaniu jesl sztu
powiatu len na słomę oraz cukro mu. Również na oddziale wid- ea" zwyciężyli kolejarze w sto- lekkoatletycznego
wnię w Wieluniu, kontraktującą larni mo~n.a uzyska~ zn~czne sunku 3:0, mimo, iż "Związko - "Związkowiec" bieg na przełaj winni zabrać się do regularnych ka Korzeniowskiego pt. "Narzeczr.rzepak jary i buraki cukrowe. oszcz~dnoscl pr~~z zbleran1e od- wiec" był na boisku drużyną sil zgromadził na starcie 16 zawodni treningów, by podnieść swą tech ne", "Zemsta" Fredry oraz szereg re·
cytacji.
Przedstawiciele tych
zakładów padko~v, p~wstaJ~ych przy wal niejszą kondycyjnie. Do przerwy ków. Trasa biegu wynosiła około nikę i kondycję.
pracy kontraktują w terenie bez cowamu WIdeł.
uwidaczniała
się
zdecydowana trzech kilometrów. Zwycięstwo
porozuclenia się, bez ścisłej
Na oddziale konstrukcyjnym przewaga "Związkowca", który odniósł Grzegorezyk, 'Przed Jewspółpracy z radomszczańskim przystąpiono ostatnio do zbie- jednak nie wykorzystał szeregu leńczykiem i Kitlem.
PZGS. Na skutek tego zdarzają rania wyrzucanych dawniej od- "murowanych" zdawałoby się posię wypadki, że kontraktujący padków żelaza i kamienia szmer zycji. Gra na ogół żywa i cieka- PING-PONGlSCI
ziemn1a~ów
wa, mimo stOlSU11kowo niskiego "ZWIĄZKOWCA" ZWYCIĘZA.JĄ
z dniem 20 marca br. rozpoczę Gminne Spółd-:iclnie Związku Sapoziomu technicznego
W rozegranym przed leilku dnia
W przromeczu juniorzy "Związ mi spotkaniu w tenisie stołowym ła się w radomszezanskim akcja mopomocy Chłopskiej.
ziemniaków, która ma n~
Należało by, aby czynniki admi
kowca" pokonali juniorów "Kole- o mistrzostwo klasy "B", : ;Zwiąp; skupu
eelu zaopatrzenia ośrodków ro· nistracyjne oraz Gminne Zarządy
jarza" w stosunku 1:0.
kowiec" pokonał po bardzo ładnej botniczych w dostateczną ilość Zvviązku
Samopomocy Chłop
W drugiej połowie marca bie cy Chłopskiej". I tak na przykład
grze "Kolejarza" w stosunku 8:1. ziemniaków do nowego zbioru. skiej pomogły Gminnym Spół
żącego roku odbyło się w KamieJl w Ruszczynie brakło 4000 zł., w "GWADRlA" - ,.STAL" ł.ÓDZ W identycznym stosunku wygrali Cena skupu wynosi za kartofle dzielniom w wykonaniu przypa·
sku zebranie wyborcze delegatów Piaskach zaś brakło 8000 zł. Po1&:0
również juniorzy "Związkowca" jadąlne 800 zł. zą metr, za kart/)· dającego na powiat radomszczań
Związku Samopomocy Chłopskiej za tym
stwierdzono, iż ekspe·
W spotkaniu pięściarskim o mi z juniorami "Kolejarza".
ne przemysłowe 710 zł. Prawo ski planu.
z terenu całej gminy. Zębranie dient sklepu we wsi Gorzędów strzostwo klasy "BU, piotrkowska
skupu kartofli mają wyłącznię
to było podsumowaniem dorobku pobierał za materiały włókienni
"GWARDIA" - ;,WŁOK~'AnZ"
tej organizacji i przeglądem ni\!- cze ceny wyższe, niż przewidywa ;;Gwardia" zdecydowanie pokona
BEł.CHATOW
la łódzką "Stal", odnosząc zwy
dociągnięć
w pracy
Gminnej ła to ustalona urzędowo cena.
%:4
Sp~~dzielni "Samopomoc Chłop·
Braki te nie powinny się po- cięstwo w stosunku 16:0.
CENNIK OGł.OSZEtQ
Piotrkowska "Gwardia" 'W spot
skoab'
d'
d'
wt6rzyć,
na ich zlikwidowanie po
kaniu
towarzyskim
z
"
Włóknia
W
DZIENNIKU
"GŁOS RADOMSZCZA~SI{I"'
UCZNIOWSKIE
ZAWODY
szerne sprawoz ame z Zla- ł "
..
. k
b
rzem", w Bełchatowle poniO$ła
łalności gminnej organizacji ZSC~ ozyc WInien nacis
nowov:y raPING-PONGOWE
Za jednostkę obliczeni0wą dla ogłoszeń wymiarowych przyporażkę w stosunku 2:4. Przyznać
w Kamieńsku złożył prezes ob. ny zarząd. J?o zarządu gminnęgo
Jakubczyk. Po referacie wywiąza ZSCh weszli ob. ob.: ~le~sy S~W spotkaniu iping-pongowym jednak trzeba, że bełchatowscy j~to 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za teksła się ozywiona dyskusja, w ktć w~rynek, B:~m~n KIzlik l KaZi- między drużyną szkolną, Liceum włókniarze
wygrali zasłużenie, tem - 6 łamów po 45 mm.
rej udział wzięło kilkunastu chlo mierz Szpecmskl.
im. Chrobrego, w Piotrkowie, a gdyż byli lepsi od piot:r1kowjkich
Drobne
Nekrologi
Wielkość ogłoszeń
Za tekstem
pów z Kamieńska i okolicznych
Na zebraniu tym wybrano r6w drużyną Gimnazjum Handlowego "gwardzistów" .
i
k k ' lk'
. k
z Tomaszowa, zwycięstwo odnie .30 zł
70 zł
od ldo100mm
70 zł
w os~ " Dys utanci Wie 1. nacls nież 3-osobowa komisję rewizyj- ś1i młodzi tomaszowianie w sto
"CONCORD1A" PRZEGRYWA
połozyh przede wszystkun
na
...
"
P'
. l
-zł
od 101 do 200 mm
110 zł
110 zł
działalność Gminnej Spółdzielni ną l Pl~ClU delegatow na OWla- s~nku 5:4.. NiespodZIanKę spr~
W 2YCHLINIE
od 201 do 300 mm
160 zł
160 zł
-zł
"Samopomoc Chłopska",
która towy ZJazd ZSCh.
I Wił zawodnik druzyny p!.ot:k0w
W ramach rozgrywek o misła'zo
powyżej 300 mm
200 zł
200 zł
-zł
nie zawsze należycie zaopatrywa
stwo klasy "A", piotrkowska
la mieszkańców gminy wartyku
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o 100 proc.
',Unia - Concordia" spotkała się
ły pierwszej
potrzeby. Główną
w Żychlinie z tamtejszą drużyną drożej.
bolączką Spółdzielni,
na którą
"Emjeden", doznając
skarżą się jej członkowie, to prza
Ogłoszenia w n-raeh niedzielnych l świątecznych o 50 proc.
pozywczeJ A~klasową
111111"1111111111111111111111111/11111111111111111"11111111111111""'
de wszystkim zupełny brak wę
drożej.
gla i niektórych towarów żelaz
,y. ostatnich dniach załoga Ponadto postanowiono po- Ogłoszenia
nych.
Centrali Spożywczej w .Rado~- przez akcję szkoleniową pod- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ogłoszenia w numerach specjalnych i okolicznościowych
Zwrócono równiez uwagę na sku na odbytym zebranH~ podJę nieść poziom wiadomości fa- ZGUBIONO legit. szkolną .96/4.9 o 100 proc. drożej.
nier6wnomierne rozprowadzanie la
następujące ZObowIązama chowych oraz pozio uśw;ado wyst. przez Gimnazjum Chrobre
Od
..
.
.
towarów na poszczególne filie długofalowe. Postanowiono w
..
.
. m
•
- go w Piotrkowie, nazwisko Jacen powyzszych zadnych rabat6w nie udZIela SIę. OgłoIdeologlCznego.
Poi d k .
Spółdzielni Gminnej. Długo dy- P ierwszym półroczu roku bieżą- mlema
11451g szen a ru uJe się w miarę wolnego miejsca i za terminowy
skutowano także nad niedobora- cego obniżyć zaplanowane kosz- przez zwiększenie przelotności rosz Jerzy.
mi, powstałymi wskutek niedopa ty h::n~low~ o 5 pl'ocent oraz magazynu postanowiono przy- ZGUBIONO legit. ·Zw. Zaw. kol. druk ogłoszeń nie ponosi się żadnej odpowiedzialności.
trzenia sprzedawców w wiejskich przyspleszyc cykl obro~u towa- śpieszyć realizacje zamówień. Walecki Z9llmunt. Piotrków, To'
warowa l.
11453il
sklepach detalicznych "Samopo- rowego z 21 na 19 dm.
Akcj a sprawozdawczo-wybor12 - "Głos Radomszczański" cza w organizacjach partyjnych
12 - P. P. K. "Ruch".
powiatu piotrkowskiego jest na
13 - Pcwiat. Komenda M.O. ukończeniu. Dotychczasowy jej
35 - Komitet Powiat. PZPR przebieg wykazał, że wskazania
51 - Miejski Komisariat MO. III-go Plenum K. C. i uchwały
sekretariat u K. C. z lutego były
91 - Starostwo Powiatowe
nadal r ealizowane w terenie,
2'i -Szpital Powiatowy
wzmagając czujność rewolucyj163 - Pogotowie Ratunkowe ną, polepszając styl 'pracy parPCK.
tyjnej, zwiększaj ac trzon robotniczy we władiach partyjnych.
KIN A:
WyśwIetlany jest film pt. "MUZebrania spl'awozdawczo- wy
cząca barykada" produkcji czeskiej. borcze w naszym powiecie odby
Początek seansów od godz. 18 I 20. ły
sie dotychczas w 897 PodW nJedziel~ 9.30, 11.30, 16, 18 I 20.
stawo ~vych Organizacjach Partyj n ych,
8 Oddz;iałoTlrych i
Adres l\edakcji ~ Administracji 8
Gminnych
Komitetach .
.,Głosu Radomszcza6skiego"
Ilość towarzyszy biorących uRadomsko. uJ. Reymonta Nr 39 dział w dyskusji nad sprawozda
niami waha ~ię w granicach od
* * •
26 do 30 procent obecnych
I\dministracja - tel. Nr 12, na zebraniach. świadczy to o
czynna codziennie od godz. 9 do 16. wzroście świadomości politycz-

Akcja kontraktacji
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"GLOS"
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Kolo ZMP przy Liceum w Bu,na eh
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KRONIKA SPORTOWA

I

Przystępujemy
do skupu

Poważne niedociqgnięcia w pracy
Gminnej Spółdzielni ZSCh w Kamieńsku

lqzan-lo dł ugofa Iowe
ZOboWl-k'
C t I- S ·
•
pracowol Ol"

en ra I

I

drobne .

I

Z.; SPORTU

Sport

~

Co
,

pisała

prasa

łódzko

W WALCE Z Hn'ILERYZMiE.1\I

GRu2LlCA WSROD
M!ŁODZlEZY S~KOLNE..J

W
rromas:zow1e
Mazowieckim,
podczas badania dzieci S1Zkolnych,
'na ogólną ilość 826 dzieci, stwierd'Zo
no 40 v.rypadk6w otwartęj , gruilicy
piuc.
NĘDZA W KALISZU

chód demon"tracyjny. Wk1lk,g ml6j

Ireltch

do
Poranny").

Magistrat m, KaliS(?:B wybudował
("Głos
ostatnio s{!hroniSko noclegowe dla
bezdomnych kobiet, Wskutek oez;robocla liczba osób p()ozbawionych daPR.ZEDSWIĄTECZNY PASEK
iPr.zed nadchodzącymi świętami chu nad głową sta:le ,wrasta, Matkupcy łódzcy podnieśli nagle ceny ki be2domne Wl'az z dziećmi - będą
na cały szereg artykułów spozyw- w tym domu miałv pierwszeń..5two.
C'Lych, zdrtierająo skórf: tr. konsuKRWAWE ZA.'\'UESZKI
mentów.
doszło

pO'ważllye,G

narzędZIem

zajść.

W

1NDL<\CH

DESiPERAOKI QZYN

'. •

"

Prezyd."um

w kra jach kapital1stycznych
Węg'ierskiego Zwią.zku Pływackiego oplJbuk;owało

następujące

. Z n~esłane~o z dwundesięcz!1ym opóźni.eltiem p.od adresem Wę
glerSkl,:go, ~WląZ~U Pływa<,;kH~:::t) wyciąg:u z protokółu , 'p~edzen!il
E.llr~peJ8!kJe] .Llgl, P1Ylyncklej, odby!ego w Pal'Yżu IV 'dniu 10 stycz·

br.,. Węg!enkl Zw".ązek PłY)vncki dowiecłżiał Się ~ . oburzeniem,
ze cofmęto ", ęgrom pra wo org'a nlzacji mist\"l!;ostw I'ływaekieh EltrO'
py w 195.0 r, i powiel·zono je A llstrii,
'

najlepsz;,ych

Na dystansie 100 m. lit. do",. Dra
pij zajmuje III miejsce na świecie
i II w EUropie z wynlldem 58,3 .ek.
Wyniki Uszakowa na 200 m. at.
dow. i , 400 m. sto dow. 2:09,8 mm.
i 4:43.8 min. znajdują Ii~ równ1ei
na li.ście 10 najlepszych na świecJ.e.
Rekordzista świata na 100 m. st.
motylkowym Mieszkow (1:07.2) maj
duje się w'pierwszej dziesiątce ,,kła
sykóW" na d1at. 200 m. z wynikiem

narzędzie mię<izy-

narodowej, l'eakcjL

W~GRZY POINFORMOWALI
,
WSZYSTKICH '
WSZYSTKO
SŁUSZNE STANOWISKO
Węgierski Związek Pl'y,wacJ,.-i o 2:38,2. , '
Ta decyzja Europejskiej "Ligi Mię,
"VĘGlEH
.
Fah)/ te zmusiły ~/ęgierski Zw{ą- sWy'ln stanowisku poinfOl"I11Uje Zwiąn:.-\ Na liście nant'\;lszych na 100 m.
dzynarodowego Związku Pływacldego sprzeczna jest. z uchwałą. konnore- zek Pływacki do złożenia oświadczeo ki sportow~:, wszystkich zaintere$' st, grzbiet. 'znajduje się równio
' Krlukow z wynikiem 1:08,8.
:;u Międzynarodo'wego Z,vjązku Pl}- nia, iż Węf5!'Y nie wezmą' udziału w wanych krajowo
wackiego, odbytego w 1948 r. w Lon mistrzos~wach, pływaekich Europy, w
dynie, który przyznał Węgrom 01'<>";1- roku 1950,
' ŁA.1\'IIE SIĘ

J

niz'acjęmisu'zo.stw p'ływackich

Eu"

l

Na obóz

pOwołano następUjących

zawodn1ków: Rzełnickl, Wmes1ński,
Królikowski, Siemińsld, Mioh. Olszewski, Sałyga, Cuch, Li\\!l'Mciewi~
Nowoczek. Gabrycb. Swier!>, Wandor i Motyka. Trenerem na obozie
jest kapitan sportowy PZKol Zygmunt W:iszn:lckl.
.
.

., *.. ,

Organizatorzy l!J.1I Mi~ynarodowego Wyścigu Kolarskiego "T,nnbuny Ludu" i · ,,Rudego iPravs" po ddkłaąnym eapaz:l'laniu lIię tr.e stanem
drpg, na których odbędzie ~ię wyścig, zw:r6cilisię do WojewódWoh
Wyd~i~lów
Komun:ikacyjp,ych w
Pruszkowie, Łodzi, Wrocławiu i Xa,towicaCh o I?-apra'wien'je kiJku uszko
dzonych odCInków. '
Wyd'Liał Komunikacyjny Ur.zęctu
Wojewódzkiego w Łodll:! !Zawiadomił
Komitet WykonawC'LYWYścigu, iż
drobne uszkodzenia będą na (:ZaS D:a
prawione.

Trzecia" kolejka spotkań ligow1cb

NARZ~DZIE

MIĘDZYNARODOWEJ REAKCJI
ropy w 1950 r.
Węgie,r§\ki Związek P~'wacki
Decyzja ta sprzeczna jest równ'isz czytamy w zakoń('zeniu oświadczeni'i
ze statutem Międżynaro-)owego Zw.

Koszykarze

łódzkiej

sięgają po tytuł

SpÓjni

'
mistrza Polski

Niemal co tydzień mamy dó zaoo
to\v.ania niespodzianki w lidze koszykowe,j. Taką , jednak jaka była
w ciągu dwóch dni w Krakowie kro
niki Spol,'towe notują rzadk& Przy
pl1szczalny
kandydat -na 'mistrza
Poiski. AZS z 'Warszawy uległ dwu
kl:otnie Cracovii i 'Gwardii i to w
identycznym stpsunku , straconych
punktów. Obecnie największe s~anse do tytułu mistrza Polski ma
Spójnia łódzka, która nawet gdy
przegra mecz z akademikatni · w sto
licy będzie miała równą ilość pun
któw z Kolejarzem poznańskin1. a
o zdobyciU zaszczytnego tytułu . za':
decyduje trzecie spotkanie.
Spójnia gdańska ma jeszcze kilka

p?waźnych zawodów. jak .z ,Gwardlą i Cracovią, oraz AZS warszaW
s~im. Może się więc "potkp,ąć·'. A

WięC mecz ~odzian z AZS w stolicy
zapowiada się niezv.:ykle ciekawie.

F?worytem jest Spójnia, która obec
n,le kroczy od zwycięstwa do zwyclęstwa.
"
Poza tym
meczem, ' Spójnia
Gdańsk zmierzy się w sobotę z 0gniwem Cracovią, a w niedZielę ze
Stalą. w Świt~tochłowicach. ,: Fawory
tern . Jest OglU:V0 Cracovia 1 Spójnia
gdanska (w Dledzi~~ę). \y Krak,oWloto

kos~karze Gwaf<~l1 7~.erzą Slę

z

,~r~~01~~~k~=kJ~ ~

ROllA (Rzgowska M' ..Dubrowskf"
godz. 18,20
REKORD (Rzgowska 2) "Statek pu.łapka" dla młodzieży godz. 16;
,,Krwawa wendetta" godz. 18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123) "Awall
tura na wsi" godz. 17.30,20
aWIT (Bałucki Rynek 2) "Ziemia
woła" godz. 18, 20
TĘCZA (Piotrkowska l.O8) ,,Dom na
pustkowiu" godz. 15.30. 18, 20.30
TATRY (Sienkiewicza 4.0) "Czarci
Żleb" godz. 16, 18, 20
,
WISŁA (Daszyńskiego l) .,CÓrka ma
rynarza" godz. 16.30, 18.30, 20.30
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) "Upiór
w operze" godz. 16.30, 18.30. 20.30
WOLNOM (Napi6rkowakiego 16) "Dom na pustkowiu" godz. 15.30,
18,20.30
ZACHĘTA
(Zgierska 26) ,,Miasto
westchnień'" godz. 18, 20

nej liście
świata.

sportu
"

Ligi Pływackiej

~na

Treningowy obóz kolarzy

ADRIA - dls. młodzież}' (Stalina 1)
"Skarb Tarzana" godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Narutowicza 20) ,,.NoW'1
dom" godz. 16, 18.30, 21
BAJKA (Franciszkańska SI) ,,0 6
wieezorem po wojnie" godz. 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - ,,Program aktualności krajowych i zagranicznych Nr 13" godz. 11. 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL - dla młodzieży (Legion6w 2)
"Knock'out" godz. 16, 18, 20
MUZA (Pabianicka 178) "Torpedowiec Nieugięty" godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67) "Dom
na pustkowiu" film produkcji polskiej - godz. 16, 18.30, 21
.
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego '76)
,'pustelnia Panneńska" II seria !rodz. 18, 20
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) "Konstanty Zasłonow" godz. 18, 20

Sześciu
radzieckichma1a:t.łQ 11,

MOSKW.A. -

rzuoa całkowit, od'OOwtedzialnośe
za fiasco ~portowe . Pływackkh mi,
strzosLw • Europy w roku 1950 na
tych, którzy uc:;o;yni1i z EU1·opejs.kiej

oś",'illdczenie:

Od kilku' dni przez Indie p~echo
~mlJKOWANEGO " C~ dzd. fala Q:am;eszek i starć \7. policją
Pływackiegn, ponieważ powzięta zO21-1etnt Mo Goldsrrtajn. zamieszka angielską, W Kalkucie demonstran- stała w nieobecności przewodniczące
ły pl'ey ul. Wschodniej 2 - popełnił ci powywracali wozy tramwajowe l
go Europejskiej Ligi Pływac:kiej 0samobójstwo, przecinając sobie gar- pobudowali na ulicach barykady, raz przedstawiciela Węgier i Czecho·
dło i żyły u rąk za pomoca noża ~u~ Wiele WOZÓw tramwajowych zostało
słowacji.
chennego. Goldsztajn - będąc od spalonych przez \Y2.burzone tłumy.
STARY KRUCZEK
pewnego czasu bez pracy - posta- Siedmiu oficerów angielskich walDelegat()m Węgier i Czeehoslowano'\'.-1ł skońCflYć z życIem. (..Kurier czy lle ś~erc1ą, wskutek ran odniecji . na: posiedzenie Europejs.kiej Ligi
sionych w wa'lkach ulicznych,
Łódzki").
,_ _ _ _ _ _ _ _ _,.;: Pływack,iej władze francuskie odmówiły wiz wjazdowych.
--------------~--------TO JUż PEWNA, PROWOKACH,
Na ptÓwokacyjny charakter de~y
zji EUl'opejskiej
Ligi Pływackie,i
wskazuje fal,t, że w posiedzeniu w
Paryżu wziął udział. zamiast :pełno
PAN
TEATR
pra.wnego
przedstawiciela '\Y ęgier
śRODA 29 MARCA 1950 R.
im. STEFAN A JARACZA
12.04 DZiennik południowy. ' 13.35 Ludowych, niejaki Gyorgy Brodi,
(ul. Jaracza 27)
zdrajca. ojczyzny, dawno pozba'wiony
Dziś o godz. 19.15 sztuka L. Krucz- Audycja szkolna. dla klas X-XI obywatelshva węgierskiego.
wykład
z
cyklu:
"Historia
literatu!"y
kowskiego pt. .,Odwety" w drugiej
polmej". 14.00 Audycja z cyklu:
wersji.
PAŃSTWOWY
"Walczymy li alkoholizmem". 14.20 Hallo. tu "W-P"!
TEATR POWSZECHNY
(Ł) Z twÓ<ł"czości Karola Szymanow(ul Obrońców Stalingradu 21)
skiego.
14.40 .,Centralna Szkota
(tel. 150-36)
Oodziennie o godz. 19.15 ,.Niemcy" PZPR l Państw. Zakł. Przem. Baw.
rozpoczął pracę
Leona Kruczkowskiego z Józefem im. Julia.na Marohlewskiego CZCZfł jeKarbowskim w roli profesora Son- go pamięć" - reportaż. 14.55 Ballanenbrucha.
dy i pieśni at. Moniuszki. 15.30 AuPAŃSTWOWY TEATR NOWY
dyeja dla świetlic dzieCięcych. 15.50
(Daszyńskiego 34. tel. 18l-S4> '
Muzyika. 16.00 Dziennik popołudnto'
Teatr nieczynny z; powodu próby W'1. 16.35 (Ł) Kwadrans muzyki pogeneralnej'.
pularnej. 16.50 "Szkoła klasyk6w'"
P.AjoSTWOWY TEATR tYDOWSKI Jana Kotta. a7.00 Koncert w wyk
(ul.Jaraeza 2, telefon 217-49)
zespołu instrumentalnego. 17.45 Au.
29 marca teatr nieezynny s powo- dycja dla świetlic młodzieżowych.
d1l wyjazdu do Warszawy.
18.00 ,:J, kraju i ze świata". 18.15 (Ł)
TEATR ..OSA"
..zagadki JnuqUlle" - audycj;l sław
no-muzyemaa w oprac.B. Bu.siakiewi( T raugutt. :t:) ".w·" J!.:"!!'iI ~~,.
l8.49 "Wszechnica Radiowa"
Dziś teatr nieczynIl}' ~ powodu.:pru l(Ul.8 I _ 'wykład z cyklu: "Nauka o
'by generalnej.
Polsce i geografia Polski". 19.00 AuW sobotę, dnia 1 kwietnia premie.. dycja dla wsi. 19.15 Koncert w wyk.
ra "Oberżystka" O' godz. 19.30.
orkiestry i chóru Rozgłośni KrakowTEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
skiej PR. 20.00 Dziennik wieczorny.
.,LUTNIA"
20.40 Muzyka. 21.00 Koncert Chap!(uL Piotrkowska 243)
JIiOwSki gra Jerzy żurowlew Aroda, dnia 29. bp1:' "o gods. 19.15, tortep. 21.30 Audycja literacka -po"Królowa przedmleSCl& •
święcona tegorocznym laureatom naPA~STWOWY TEATR LALEK
gródstalinow&kich.. 22.00 (Ł) Wiado..ARLEKIN"
mości lIoportoWe. 22.20 KOrulert T. Gabrych (ŁKS Włólmian)
(Łódł, Piotrkowska 152, teJ. 258·99)
transmisja z Czechosłowacji. 23.00
tłroda, dnia 29 marca br., o godz. Ostatnie wiadomości. 23.15 II audyW dniu ~. b. m. rozpoozął się W
17.15 widowisko pt. "Złota rybka".
cja ałowno-muzyema z eyklu: "Sym- Polanie koło Wisły obóz dla najlepKasa czynna I!odziennie od godz. 10 fonie Brahmsa".
szych kolarzy polskJioh -kandydatów do reprezentacji narodowej. któ
ra weźmie tidrdał w Il'I lM~a
rodowym Wyścigu ..Trybuny Ludu"
i ,,Rudego lPrava".

K 'J[ N (())

'

.,

ŚWiatowej

anglosaskIeJ reakcji

Pływacy węgierscy dem~skuiq, "apolityczność"

29 marco 1930 r,

W dniu wcwrajS1Z.ym partia hitlelI"owska w Berlinie urządziła demon
atracyjne !Zebrania, na którYM przemawialI niejaki
Goeibbels
oraz
Frick. Dla f).rze,oiwd.łania. tym hitlerowskim wystąp'leniom kOlD1uni.ścl
urzą.dzl:ll w Lustgartenie wielki po-

,

ZSRR

Sp·ortowe
Plywacy rad~·
"
• W czoli.ce

Międzynarodowe Związki
,

W

już nie zdoła wyratować,od, po~

I

Po

szczęśliwym meczu łodzian
Mistrz Polskl Gwardia gości~ litz mi&trzem Polski Gwardią, czie drużynę Ruchu z Chorzowa. Tym
z kolei zbii~.a się spotkanie z Górni. razem gospodarze powięksZ4 chyba
kiem z Radlina. Goście obecnie znaj-I swój skromny stan posiadanych punk
dują się na trzecim miejscu w tabeli. tów.
Ubiegłej
nieKrakowska Garbarnia wybiera sit
\Qt.
dzieli
~grali I do stolicy, gdzie spotka się z tamtej,..
zawody z Le-; szą Legią. Wojskowi .,ooj, zdaje lit
gią, a. w Pierw-I na ,straconej pozycji.
.
szym
mecm
Warta, która znajduje al, na kofl·
N,
l'.
zremisowali.
cu ta:be1i, ' może tym razem uzyska6
(,/1" ~.~
Nie można ich I punkty, gdyż zmierzy sie :Ii Polonię
j
\
lekceważyć. Aw warszawsl;:ą·
~
by nie spotkała
AKS chorzowski będzie miał Dł.
nas jakaś przy-- zwykle trudną przeprawę z Ogniwem
-I···
kra nies:podzian Cracovią. Wynik remisowy nie jest
\:..
ka, r!ldzlmy kie tutaj wykluczony.
'
..
.
.p:wmctwu Ł~S I Górnik bytom-ski (dawniej SzomWlokmarza me czy:1llc z~dl!ych zmIan bierki) p'odejmuje Kolejarzy poznan,~: zespole, chyba, ze zaJdZIe tego ko' ski ch, którzy jakoś nieszczęśliwie WY
meczna potrzeba.
start<YWali w tegorocznych rozgrywkach lig()Wych. Możliwe. :!;e zdobęd4
sędzi,owskie
oni na gospodarzach jeden lub dwa
punkty.
już rozdane...
Widzewpnegrał drugie spotkanie,
tym ,razem w Szczeeinie 4:7. Obeellif
Ustalona zósŁala już lista ~dzi6w kolej na Toruń. Przy:pu5u.zalnie 1. ta
na najbliższe mecze ligowe. Wy niedziela pr~iesie porażkę łodzia.gląda ona jak następuje:
noou. Poza tym Lechia gości KolejaI KLASA PA~STWOWA
rza z Ostro,va. Faworytem jest Bo
Gwardia _ Ruch (G
.
Id !1pół gospodarzy. Bzu1:'a będzie miała
rymews
eię.żkł) przeprawę ze Związkoweem
Łódź), '
z Radomia. Polonia w świdnicy moLegia Związkowiec
Kraków ~e nzyskać ~misowy wynik z Kole(Walter Poznań).
larzem z Bydgoszczy.
Związkowiec WaTta - Kol. PoloStat. (So..~owiec) znajdzie sł, ".
nia (Hausner Krakó.w).
niebe~ieeznej sytuacji w mee:..u !
Budowlani Ogniwo Cracovia Gwardlą ze Szczecina.
(Fiedler Warszawa).
"
łJKS Włókniarz - G6rn!k Radlłn
' (FronczYk KrakÓ\v).,
.
,
I Góroik Byt<>m - Kolejarz poz-

p' .:

!r:rtU

I

I

Karty .

Pięściarze Wrocławia

nań

gnania się. z ligą.
.
Po uwzględnieniu ostatnich wyni
.
ków, tabela przybrała takiA'1 " oblic"e:
..

(Jaciów

Wroc1aw:>.

nie

, " .

zdejmują rękawi4:

w

dniu 2 nr..etnia rozegreny mII KLASA P A'&STWOWA
stanie w D'zierżoniowie mecz bo
. - GRUPA WSCHODNIA
kserskl międzY reprezentacją WroT
vi
u n ' f__ , '
("'.
k
aroo a - VY10LUllarZ
~W1ąte cławia. a reprezentacją miast dolno
śląskich. Wrocław wystąpi

Zagłębie).

w

skła-

'
16:5 .1007:801
Ogniwo Skra- stal Lipiny (Stę dzie:
Łakomy, CzaJkowski.
Kucharski, ,
1\1 15:4 1057.:848 pień Łódź).
19 13:6
9104:692
Chełmek - Lublinianka (Werze~ Zurawski, Sztolc, Kul, Matula, Jeż.
17 13:4
708:564 cha Opole),
19 11:8 ,750:685
Związkowiec Przemyśl KoleG lo O'
.
199:10. 776:760 jarz Przemyśl (Bartyzel Kraków).
OreaD ł.6dzJd'I'O KomIteta J Woje,
Ł,Kl? Włókniarz,
21,9;12 000:941
Stal KatG\Yice Polonia Bytom
w64skfegl' KomItetu Polskiej ZJedDoc:zooeJ PartiI RobotolcA'
K91ęjarz Toruń
20 8:1~ 904:931 (Kulczyk ,Kraków).
Związkowiec War. 21, &:13 . 828:925
R.".I'II"1
KOLEGIUM' REDAKCYJNE,
Kolejarz Ostrów
19 '7:i2 59ł:740
n KLASA PAN'STWOWA
Telefon,..
AZS Kraków ,
19 4:15 ' 594:942
- .G RUPA ZAC~~DNL\
Redaktor naczelny
111-14
stal Swi~toch~W'. 16, 2:14 '594l854
Lechia - Kolejan Ostrów (NaZastępca red. haezell'ego
218-23
porski Łódź).
'
Sekretan: odpowied~alny
2111-05
KoleJarz Toruń - Widzew (ZaDział partyjny
216-19
Kącik ·s%.acho~ · .
1_....... _--;-......
piór Kraków).
DZiał korespondent6w rob'~blczycJl
I
chłopskich
01'117'
Włólmiar~ Bzura "- ' Związkowiec
redak,or6w , gazp.tek ~IenRadom. (Kulczy.k Zagłębie).
DYCh
tlll-ł2
ButłoWlani.Świdnica
Kolejarz
Dział mutaCji
223-29
o .w:~m pobycie'w MMk~e
Dział mJejsld I aportowy
, 254-21
Bydgoszcz (Nalepa Opole).
weWD
•
•
l
U
Stal Sosnowiec - Gwardia Szcze
W, dniu, al. marca o godz. 18 w 'sa
Dział ekonomIczny
211-11
..
li t~atru "Melodram" Tr~1Jlłutt~ 18, cm (Wasilewski Poznań). '
Dział rolny
254-21
wewu. I
Dr. Henn,anowa, ' ućzeętniczk~ . ' ko~
Redakej. DGCin
, 1'1%-31
....
11
t
EOlportat.
..,leeyC mis rzo&~ . świata .,wsza-.
ł..Odt. Piou'kawska 70.
teL 222-22
chac!t. 'WYJtłosi odc~·tna temat' "Wrlll
Administracja
,260-42
~iu 2~IV. 1950 l. o godzinie
żenia z ~(jbit!eyćh , mil\ltrzostw lWiaDzh,1 ogłoszefl: Mdł, Piotrkowska i04a. feL 111-50 t 114-'75
ta wszachaeh; 'odbytych w ZSRR'~~ w Rudzi~ przy, ul. Zjednoczenia Nr l,
'
Wydawr.a RSW "Prasa"
odbędme się
towarzyski mecz bok·
O'clczyt jest organizowany w raAdr. Red.! Mil t, Plo,rkowska 86.
serski między 9rużynan)l: Ogniwo 11
m~cle piętro.
mach indywidualnego turnieju o
,
Drnk. zakL Graf. RSW ..Prasa"
misfrZostwo . kÓł , sPortoWych, orga- - NaprWd{Ruda Pab,).
Łódź, llJ. ZwlTkl 17. teL:!06'f2.
. ..
-,
,
Jednocześnie kierowniCtwo sekcji
Prenumeratę przyjmuje
,mzowanego, prz~ Radę Kultury FI bokserskiej Naprzód podaje do wia1".!'.K. "Ruch" na konto P.K.O,
:zycznei i SQortu OR:?:Z wł;.odzł. , ,
domości sympatykom, Ze treningi od.
Nr. VII..a033.
,Po, ooczycil' :wyświ,etląny , 'będZie
film.
",
' " ,bywają się we wtorki i piątki, w sali
Wstę'p Pe;q,ł'ałny.
'
przy 'ul. Zjednoczenia Nr 1:
D-1-157I~

Kolejarz Poznań
Spójnia Łódź
AZS WarszaWa
Spójnia Gdailsk
Gwardia Kraków'
Ogniwo Cracovia

2~

I

, .' .'

Dr

Hermanowa

'Boks

w

W

Rudzie

I

111

i

powiedział krótko.
Sta.l obróoony plecamti do otWlOTU lufy; prZe8"\ńlął spoj,rzeni,em
PO' ustawionych 00, pIecu szeregach wojska.
"
- Sipaje!- zawołaŁ Bracia jednego tchn~nia!.:. HindUsi,
Muzułmanie, MachrattowieL.
Szykujcie się do wielkiego 'bojul
Pamiętajcie moją śmierć... A wy, synowie cUdzoziemców strZeżcie ~I
.
'
~fice!rskla komenda, strzał - 1 na miejscu, g~e ~ł LalI-Sin,
ip<>zoatał niewile/lki mad krwi i 1ciJ.ka ciemnych ,opalQn.Ych strzę-

- 'N-ie trzeba! -

Wszystkich muzułmanów w mieście posądzono o współczucie dla
rozstrzelanych synów szacl1a. Połowa ich rodzin :została w kilka
dni wysiedlona z Delhi
Zolnierze brytyjscy zakuW!aU ludzi w dY'by, bUł"ZYli domy :m0dlitwy, podpaloCtli sklepy, profanowali świąt~.
Za każdego zabitego Brytyjczyka rozstrzeliwano tysiąc Hindu~
sów. Przez dwanaście dni z rzędu w!{j'Uf miejsld.e od rana do !pÓź
nej nocy woziły ciała pomordowanych.
Aby nie budować ,pomostów pod szubienicami. do wieszania
użyto sh
Słoń posłusznie podnosił na
gr~biecie. wprost do
stryczków wspólnej szubienicy - całą, partię skarumych na śmierć.
Na pIlacu za miastem stały długim szeregie-..1l annaty. Do nabitego d?:iała prz-JIProwadzano sipaja i przywiązawszy go przed
wylotem lufy, kanonier na rozkaz oficera oddawał .trzaldo dalekiego cellL
~ Um po8Ób ~ wnołego
IAll-slDp..
Lalll-stng eam podnedł d~ ~ Gdr ~ . . . . .

u.

.1&

pmyw1q,za6, oc:i.r:mGU

unUI"W..

pów ubrania.

"
W sprawie jednego z osądzonych prokurator wojskowy otrzymaI ~alny rozkaz. Skamnym był Europe'jczyk:
'
'

,.Rozstrzelanie obywatela brytyjskiego; -:- może wnroła! · pożołnierzy - pisan~ ,do "rokuratora z 'llId"
n,e go K()IIN.tetu Indii. - Wystarczy. jeśli zawezwie się go' do generała i tam wysłuchawszy rozkazu o ułaskmeniu. roka.żekrólo.
wej wdzięczność, za wyświadczoną mu łaskę".
.

ruszenie ~r6d naSzych

S"ntabbrytyjski rozłożył się w chrześcijańskim - kościele św.
JlUYlOO'a. Ale generała Wilsona przygniatały kamienlle sklepienia
kościola.. . Kazał rozoić swój ,pod'róźny llamWt na rozległejłąctt·
przed awi:ąt.yni'ą. .
'
Kiliku Zf1ufu..dl {Jfic.~ WUłam Hoc.Woa, młMy R~
....p .LIerd i prol;ufttor '\IIMIi~ Keitb·Y'MJl;f, 'lbie6 i ·1iIOe

diir:W! ..

~

...

~

...~dolllllfilł"~1

.

*.

.'_21' .ł. at" ,

, AreSztowanego przYprowarlzono ' z daleka, z domu rezydencji,

gdzie by~ trzymqny do CZiasu ogłoszenia wyroku.
Obóz zWycięzców rozłożył ,się ~a ulicach: Beludżowie Kaszmi-

rowie, Sikhowie :Pendżabscy, piechota' królewska lniota~h, przeno~ych sza~ąsadl lub

mieszkali w na·
wprost pod gołym niebem.

Konwój z Mac Ferneyem przechodził główną ulicą. Na rozleplacu stoją obo:;:em Beludżowie. Tysiąc mil szli tutaj, aby
pomagać Brytyjczykom w zdobywaniu starego miasta hinduskiego. Be;t1udZowie są ubrani w szerokie pasia.ste burnusy, do sa'
mych oczu zakryci są białą tkaniną; spoglądaJą 'na Mac Ferneya
i patrzą na' s~ebie. Idzie sobie mały, niebieskooki, lekki jak ,ptak.
Znają go dobrze: on ich u~'Ył wynajdywać wodę llJa 'pustynl i óbliczać czas według gwiazd.
'
- Ten człowiek , mów:tł nam zawsze p~awdę.· Dokąd go prowa~?:. Beludżowie odprowadzają oc2':ami Mac Ferneya,
.
Synowie pustyni są smutni, zwycięstwo nie raduje ich serc.
- W"'szliśmy do Delhi.. . Cośmy tu zobaczyli ... Stary me-czet l'~bity pociskami ,,feringów" • . Połowa miasta czci Mahometa i roodiii się do wszechmogącego Al1acha tak, jak my modlimy
się do niego w naszycl1 stepach. Czyż po to tu przyszliśmy, aby
ujrzeć. jak kóbiety mll2JUłmańskie iplaczą nad trupami swych
lP...ow?~.. ..Fe1'.iD:2.ow:ie" kazali palU zabijać ~raci tej samej n..viary.
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