„

. Gena

tJCZCTE St~!

numeru 3

Mołotowa

Depesza tow.;

do przewodniczącego KC PZPR

tow.

Bolesława

W ARS ZA W A (PAP). - Prze\';odniczący
Bierut otrzymał następującą d·.!j?eszę:
Do

Bie1•uta
KC PZPR Bolesla\'7

Przewodniczącego Komitetu Centralnego

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Bolesława

ORGAN WK

ŁK

POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

----------------------------------------------------------------------:-~--23 MARCA 1950 ROKU
L0Dż, CZWARTEK
K III (VI)
' J;lO
Nr 82 (1363)

Bieruta

Warsza,va
Dziękuję Komitetowi Centralnemu Polskiej Zjednoczonej Partii
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Depeszę o analogiczne; tre~c! o trzymał prem'.er Jó1ef C:rranldewl.cz.
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Nie1ncy Demokratycz11e i Polska Ludowa x·ednoczą się w ·hołdz1·e I ~=;~c;m~~~~i~~u~~:s~ :!~~~~:~~~~~~:~j~~z~~~o~ti:1~~ćsz~~~~~~
ku czci Juliana Marchlewskiego -wielkiego iniernacjonalisty i patrioty :~~:~:.~!' ;,.:~~~::'.:'~:,~:::·\~:,i:1;.~r:~~ „.w,, "'.'.:..I
WARSZAWA (PAP). Komitet Centralny PZPR
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(PAP). W środę odbyła się w wielkiej sall Domu Partyjneco Niemieckiej Partii Jedności Socjalistycznej uroozystość przekazania
urny .2! proc~ami Jul~aua ?~arcbJews kiego w ręce przewodniczącego detegacJl polskiej - w1cemm1stra Och aha. Sala udetrorowana. b;1•ła bogato
czerwienią i kwiatami. Xa. ścianie między portretami przewo<lnkzącego
SED Wilhelma. Piecka i prezydenta Bieruta wisiał portret Marchlewkiego, ujęty w piękne ramy z biało - czerwonych róż. 07.arna. Jśmą.ca
urna st.ała na. wzniesie~iu, obramowanym bialo-czerwOJJymi kwfatami.
BERLI~

W zakończeniu premier Grotewohl
osw:adc7.yl: Niech rozwija się 1 kr-Le
pnie nadal przyjaźt'i niemiecko - pol
ska! Stoi przed nami szere.~ w ·polnych zagadn'.eń ..gospodarczych i kul
lurulnych, które musimv i możemy
rozwiązać dla dobra naszych są;;ia
dujących ze sobą narodów. Zw:·a.~a
my się zatem ku tym pokojo·vy;11
zadaniom, kont,nuuiac w ten spa:"·
sób dzieło Juliana Marchlew.:'kiego.
·!uż~\c POKOJOWI, DEMOKRACJI.

O godz. 16.30 'P'l"ZYb~·H na sa1~ 1
:r.asiedli w pierw:>zych rzedach krte::eł obaj p1-,..ewodnicząc:v SED: Wilhelm Pieek i Otto Grotewohl oraz
wszy:::cy członkoi.v:e delegacji pols~de.i z wiceministrem Ochabem na
czele. Obecni b:vli również: szef pol
. :dej misji clyplomatycznei ambasa
<lor I1yd-0rczyk oraz szef po!;:kiej mi
sji woj·kowej ~eneral Prawin. Za
gośćmi polskimi za;ęli miejsca czlon
kowie Zarządu Głównego SED. ministrowie rządu Niemiec~ie.i Repu- POSTĘPO\VI I SOCJALIZ:\IOWI.
Po przemówieniu premier Grotebliki Demokratycznej oraz nadburwohl pod"zedł do urny i ".::ród głębo
m; :;tn Berlina Ebert.
kiti ci,,;zy pr1.e-kazał j~ przewodnic1.a
ct'mu dele~adi poJ-.Jii<'i, "~ccmi1u:
Przemówienie
trowi Ochahowi.
premiera Grotewohla

Przemo··w1"en1·e
generała Ochaba

Jako 'Pierv.-::zy przcma\.,,"iał pr?.e"t\Odniczacy SED i premier Niemiec
kie.i Republiki Demokratycznei Otto
GROTEWOHL, którv kreśląc ~ylwetkę Marchle\\·skiego ~tw!erdził, iż;
je~t on śwletlanyn1 pr-z:ykładem prowad'imne.i w duchu internacjonaJ:sty
czn,·m walki o socjai:zm. Julian
1\Iarchlew::ki widą.iał i:wo.te 11:adanie
b'cio•.ve w tym, abv walce tej $!U-

Z kolPi na mównicy stanął przewo
dniczący delegacji pol•kicj genc,·al
· ·
oclia b• kt· ory
"' mueniu polskiej d'!le
gacji s~rde<:znie podziękował za depłP, bratl'r:;kie slo'.Ya preniipra Grote"·ohla i z~ pom:ic: o_ka:rnną przy
przekazywanm do Pol;:k1 urny z pro
·
i~·~
· Pelnt dumy i wdzieczności - o- cłrn 1}1 i Jt_ilian~ l\la1·~hl_Pw kil'go.
\\ m me łcJ - oi:tw1adci:\'l. 1116~'"'a
·wi dcz ·J -dale· prerr:.it't' Gro'Ewohl,
- ""~pominamy J!lliana l\1archlew- 1- ~ą ~~ fol~· pol<!~lt·i;~ bi>jowm ·'.l·
~ego. k óry w"polnie z Franci;;?.- I ale. za rn.r.em . ~ano\\ l .°'1.1. _) ~rn~l "1c
kiem Mehringiem. Róża Luk~?m- 1cznu.• • z~~' f'J_ 1 zwyc1ę~k1e1 1dc1 ")bl!rg, Kal'olem Liebknecht~m i \\7e-1' 7 ":olenczt.J. :"'. a cm.ent;irzu w~r,za"_
Joma jnnymi walczył -przeciwko prze kmi mn.1 .ta. bę~r.1c ce~em p1~l~rz) n;kanlu do niemieckiego ruchu ro- m~k rohot_mkow 1 .c~łopo'ł\", l'.0?1et ~ra
botniczego tendencji rewizjon;.:tycz CUHl'Y<'_h 1 młodz1ezy .w.1J,;kic1, ~tora.
u moin.ly . )farc_hl~wsk1ego ?t:Iz1e. n:
n~·ch i oportunizmu.
Ludzko-'ć za.oszczędz.ilaby sobie t'Z)'ła. Sit' Jak zyc, w akzyc 1 ~łuz) c
.
"·iele tro~k. gdyby walka .Tuliana kla,ie robotnicz~j. • „
[ r<l.:1 ta będzie mowie o znaczenm
:uarrhlewskiego przeciwko oportunizmowi w niemieckim ruchu robot PROLETARIACKIEC.O INTERNAniczym zakończyła się pełnym suk1·e CJON.\LIZ'.\lU, a :rn łaszczn o rozsem. lJ'tt'~·alenie nauk Karola. J\lar- ~trzygaj~c) m dla Jo, ów ludu pobkie
ksa. pri::r równoczesnym prz;ySwaja· ,::o brater~twie i przyjaźni i: wielkim
niu sobie zasad leninowskich o epo bohater-kim proletariatem r<>•yhkim.
Prochy poległego bojo\\ nikn
ce imperializmu, dałyby niemieckie
będ:i przypominać o w;-;pólnej
mu ruchowi robotni<.'7!emu siłę do
p~acy i walce najlep-.zych ludzi
pokrzyżo.wania. :ru>wych zbrodniczych
p'Jl~hiego i niemieekiei?;o rud1u
planów wojennych imperialistów
re.,·olucyjno - robotnicze!l'o, b~niemie1·1dch i przeciwsta.wienia się
dą przypominać, jak wielkie zna
fany:ano'"i.
runie ma walka świadomych ro
Jest Tzecza dla nas bolesną. że mi
i
botn'ków o ustalenie dobrych
mo nauk pierwszej wojny śwlatopr1.yjawych i<to;;unków między
"·ej, brutalna żądza wła?zy niemie~
mMami pracuiiłcymi POL8KI i
kiego krmifah1 monopoltstycznego i
• · 1P')lIEC.
jcgo pachołków mo.!!ła rz..atriumf<».vać
".lfar('hle.w~ki należał do trch l'ewo
nud niemieckim ruchem robotnici:ym. \\'Skutek czego na nowo rozpo lucjonistÓ\\" pohkich. kt1'.1r1~· nie t~·l
częła się droga C:erpień dla tylu narodów.

ko głosili ideę soj"Jszu bojowego poi
skich i niemieckich robotnikó,\·, ale
5ami w ciągu dług);:'1 lat ofiarnie w::il
<:z~·li w szeregach niemieckiej lewicy
rewolucyjnej, wienąc niezachwianie
w i:wycię;;two niemieckiej klasy robot
, .
.
.
niczej. , .

Pozwolc1e~ z~ w tym dm~1, poswię
con~:i1 panuęc1 ~I:n~l1le1•:sk1ego, będi; zy.!zył 1vam naJl<'psz~·rh sukc.e-

~?'". w walce o peł~e Z:'T~1ęstwo .wiel
k1c•J :;prawy, za kto,rą zyc1e. oddalt Ka
ro!. L1ebknccht. Ęr11.;t. 'Ihaeln1ann,
R~za Luksemburg l Juhan l\larcłllew
ski.
Chwała poleglym w walc& o wol
ność!

Hans Jendretzky, po czym dłuższe
serdeczne przemówienie wygłosił nad
burmistrz Ebert. dokonując aktu pt'7.e
mianow.mia ulicy.
Następnie zabrał głos przewodniczący delegacji po•akiej tow. Edward
Ochab, po czym w l'J'oczystym nasto
ju odel!'rane zostały „Jeszcze Poltska
nie z~ineła" oraz „)Iiędzynarod{m
ka" spo~tanicznie odśpiewana przez
'\\ i:nie iony przei: to\\.
i:eb;·an~·ch.
.Tendretzky'ego na zakończenie uroczy
stości okrzyk na ~ze~ć PZPR i je)
przewodniczące!{o t""'· BIEIU:-TA po
djęty został żywiołowo pn:ez zebra·
ne tłumy •

•Decyzja KC PZPR jes.t wyrazem •1 kowic:e doniosłym zadan:om wycho
w!elkiej czci. jaką pobka klasa ro- wania kadr par:yjnvch. pełniąc odbotnicza żywi dla Juliana l\farchlcw PQ'.viedz:alną ~unkcję rektora i wysk'.ego, jednego z pionlerów p.:ilsk1e- kladowcy na wyższych uczeln:ach w
·
go ruchu rewolucyjnego. wrbitnego ZSRR.
Nadanie :mlcn:a .Juliana Marchlcw
teoret,\·ka mark.sizmu. nie~trudzonego nauczyc~ela polskiej klasy robot- 1 s:de"O Centralnej Szkole PZPR w
ni~zcj. • Julian l\1archlcwski przez Lod;i, podkreśla t~wałość jego wkła
k
1 ·· ·
d ·
wiele lat W\ThO\\.·ywał kadrv poi- d
_u w zie 1o rozpowszec m:enia mar.
sk'e<10 prolc'tar:atu w duchu 'mark121
.
Polsce'.
w_
nu,
s
sisto":.vskim, w duchu glębokicgo pa
~Iysl 1 w~lka Juliana ·M archlc\\'tTJotyzmu splecione_go nierozerwaln:e z proletar'.ackim intcrnacjonal'- sk1ego będz1e nauką i wzorem dla
zmem. W ostatn'.ch latach swe;;o ży kształcących s:ę kadt• partyjnych i
cia l\Iarchle\\·ski po§więcił tiię cal- dla calej polsk!cj młodzieży.

Podniosłe chwile
na dworcu w Berlinie

PZPB imienia Józefa Stalina

I

.Niech fyje i z'l'l·ycięza niemiecka
kla..;a robotnic73 !
„ ·.iech ż~·je i krzt>pnie międzyna
rodo'"a solidarno~c prolet.aria~u
i '' "zy-.t.kkh "ił po~tępowych, wal
czą<>ych pod ki!rownictwem Wiel
kieg') Z" iązku Hadzit>ckieito prze
ciw ko imperializmowi o POKÓJ,
POST:Ę;P i WOL:'-0:'.(;!
Po przemówienin ...encrała Ochaba
orkie,:tra odegrała Warszawiankę, a
:\lięcl zynaroclówkę. Pr1.y ·
następnie
1lźwięk1tch 5e.i ot:icecowie polscy w~·nie;Ji l11·nc z sali. ndainc się na dwo
rzec, shr!cl delegacja p'oi~ka powiozla
.
j:! do Warszawy.
Wraz z deleg-ac.ją polską WYJPcha
łado Pnhki dPleg.1cja Zarządu Głów
nego • Tlcmieckie{ J'l:lrtii Jedności So
cjali ·t~cr.paj w o~ob11d1 • nadbnrmi~tl'Za !:;berta, tow . .'.\Jnrkera członek
Bhra Po ·t„„zneg·o . ED i to\~, AxC'
nn 1czlonc:- prezydiu1r SED).

Z kolei uroczyst.r pochód skierował :·1ę w stronę dworca, gdzie na udckoro.1·anym podium stała urna z
prochami ~larchle·sskiego, przy kt;i
rej wartę honorowi~ pełnili oficerowie polsn·. U r.'.•ip podium zaj~':;
miejsc~ poczty. ~ztand~·ro,~·c ~e1:1okr,~
t~·czneJ młodi1ezy mcm1eck1e.1. \\
~~vietle reflek~orów połyskiwał roz:
pięt~· Pad. pod mm tru~wa~·ent. z ~ap1
sami w .wzyku p•Jlsk1m 1 memrnckim: „_POL8K\ 1.U I>OWA i ~IE

~!IECI\'\

}~El t. BLI!<·~

D~~!O-
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odpowiadaiq na apel tow. Markiewki

dniu wczorajnym w PZPB im.
Sta!in„ - teren „G" odbyło ::;'I.' maw od·
nifo~t,lcrjne zebranie załogi pnwiedzi na apel tow. ~!arkiewki.
~a tr~·bunt; W('hod·1,i mahter ;: przr
dzalni denkoprzę1lnej, tow. Bojunow·
:;ki. d.::!d11ru.i:Jc \\' ::.1ieniu sweg:o oddziału wylrnnanje planu 1'0('7.lll'!!.'O o
12 dni W('ześniej, jak również . produkcj~ G.4!!7 kg prz~dzy pom\d })la'l.
l;ończy oki-1.y·
Zohow:~.zanie swoje
kiem .,:\iech żyje wódz międ zy na rodo" eg,, proletariatu. to\\. Stali;i.,
wód z pot.~żnego, międz) narodowe ~.>
obom o••hoju".
Zchranych licznie robotników og-ar
t!ia niehr\\-aly entuz.iazm. Głośno
:;kanrh\ą. słowa St:i-lin. Rta·lin!
Lao· rabiern maj~ter to\\', Pioti·owski, któr~· wraz ze ·wą zmian~~ zobo·
wi~zu.i.a ~ię wyko:1ać plan roczny
o 17 dTJi przed tel'minem oraz dać
ponad plan pl'zeszło 8000 kg pl'zęciz:;.
I znów bra\\'a, oklaski, okrzl'ki.
lebrani skandują słowa: Po-kój, ·po·
kój!
. Z kolei na try?'.mie ~taje_ przo~O\~·n:k pracy toi,·. C1check1, ktory. w mne
nm S\';r" ~~ ze~polu .r-o~ta~aw1a p1an
ro.czny 11 ~ konac na ~a dni przed ter·
mmem.
Sala sh1cha w napięciu zobowią-

KRA.T'Y CZ~;.\ Rl~:\ I.IZt::J ...~ Th~~·~Jt:LL\. A :'IIARCHI.h")IE~T
SKIEGO".
Po o:legraniu przez orkie-;trę poli
~onunic• ~Innu o ;!C, dni wc· :;,c~ni~j.
cji lurlowej rewoluc~·jne~o mar'<Zlt ża
ro,.... l>c1· · 1as zobowi:!zanj;c -Wt' )io11·
1:-'mt- -0. nn t.-yhu 1ic stanl!I prnyl'ZY okn:yl:i1•111: „:Sicch żyje \\ielld
dent. Wilhelm Piech. który złożył
Zwiaz!'k Haprzyjaciel Poh•ld
hold pamifci wiel'.<:ego Polaka.
dzieck1 !" Ze bru ni podejmuj~ okrzyk.
"·astępnie urna z prochami prze
Uroczyste
::\u ~uli w~·bu hn cwacjn na ('Ze~ć
przemianowanie ulicy nic~ion'l zogtaJa do Wlł"'onu, któ!'ym
prz:;ja;;ni poLko-radzieckiei. Zcb:·a·
człon.> ,wie delegacji polskie.i oraz de
~ii. pow.~ta.ia ~ 111 ie.he. \Y szy~ry z sił:}
Po akademii ~T ~n•achu SED na...tą leS?ac j.._ niemiecka. ·;; yjechali do Pol
sp1ewaJą ,..:\hędzyuarodówk~",
rilo uroczy,-te pri:emianowanie poło· ~ki
Nie sposób tu \\ rmicnić w~Z\'~t7onej we w<:chodnim sektorze Berlikich z0howiąza1i, ktÓl'e zostały 'zło·
na )Jemel'<tras~e na ulicę im. )Jar.
ż?ne na sali. Po zakoi1czeniu zebr,_
chle•vr.kieg-o.
zobo\\'i:>z.mia napływają " '
\,-ielotysięczne t~umy przybyl~, na
1:1a
dalszym cii;gu cło rady zakładowej.
miej~ce nrocz~·sto~ci. Wokół trybuny prz'1była do Warśzawy
nonoro~ej u,;ta wiły ~ię przy byle ze ·w dn'.u 22 bm. w godzinach ranJe~t icl-i corai: \\'ięrej.
sztandarami delPga<'.lt' demokraty.cz
~ało.ga terc;nu _._.G" ~odnic przystęn~·ch przybyła do Warszawy de!ega
nych 1·artii polityczn~·ch, zwiazko\\'
)1UJC uo reahzaCJl p1erw.>zcgo roku
weźmie udział
która
Tadz:ecka.
cja
zairnd,:;w:.'ch. fabryk 1 za!dadliw pra
Planu 6 letniego.
w uroczy:to,';ciach ku czci Juliana
c~· <'l'<IZ organizacji ma,;owy~h.
:\a trybunie udekorowaneJ ~ztanda lfarchlewskiego.
rami pd!<kimi . j niomicc!d;ni oraz h 'r
bcm Be; lin~ za.ięli Illl~J:icc: prczydent WILJIRL\1 PIECK, c_zlonko' •:e low - członek Centralnego Komite
dcleg-acii polskiej, nadbunmstrz Ber- tu WKP[b), dyrektor inst ·tutu Mar
lina Ebert ora;r. akredytowany przy Ja;a - Engelsa - Lenina. Zofia. DzierW
rządz;e Xiemieckid Republiki Delllo żyl1ska i .Jan 07Jeriyński. żona i syn
„Trójka Wełn~ana" donosi n:i-m, 7:e I r,ą wydajr.ość 0 2 procent, dotrzyma·
korpui! . dyploma~yczt;Y· wielkiego rewolucjonisty Feliksa
kra.tycznej
tk<1cze wykonuJą swe zobow1ązama ła słowa i produkuje obecnie 132
Wśród <lbecnvch imaJdowała. s1~ cor- Dzierżyńskiego.
jJIOC,
v.asłużoncj ~ nadwyżką.
Zofii Dzierż):ń~kiej,
ka Juliana )iarchte'""kicgo - Zofia.
Tkaczka Janina Bartczak, która zodziałaczce ruchu robotniczego. wręprzewodniczący
zagaił
'Croczystośe.
1
Tk:iczka, ob. Pędztcka, która rów·
bowiązała się podnieść swą prze::ięt- .r.ież;
czono wiązankq czerwonych róż.
zobowiązała się podnieść pro·
tow.
bcr!iń,kiego Komitetu SED c:ul:cję o 2 procent, osiąga 110 proc.
bazy.
Ob. Aniela Porcz1·i1ska, •vykon11·
nor~ w 99 proccn·
jąc'\ duwnie.i
lclch. zobowiązała się podnieść ją o
'..! procent, a uzyskala 105,9 proc.
Tknr.z, Franciszek Soba1iskl, Ya·
miast 109 proc. osiągnął 117,7 ;>rocent.
Sabina StańC'Zak zobowiązanie swe

Delegacja radziecka

I

\':c:CdZ:~~~trd~l;~~~~j~wf~~:~1=~

zbrodnicze plany Tita i Ranko,vicza

I

mokratyezne.I.
Wraz z utwor7..eniem Niemieckiej
nepubliki Demokratyczne.i :powstał
w Ęuropie czynnik pokojowy o poważnym znaczeniu. Zasięg naszej mi
łującej pokój Republiki rozciaga ~ '.ę
narazie t.·lko na jedną część Niemiec
,gdyż pe<'Yfi<'me warunki ok1t"pac;\·j11e w Niem<'zerb .spowodowały, że
dr.iałające na netz pO'ko.iu I porO'lumienia miedeynarodowego siły iosta.
ły w NienWiech Zachodnich zahamo
wane i zgnębione. podczas gdy spr;iy
mler7.one 7, faszyzmem dementy doszły znowu do głosu.
Sytuacja w Niemczech Zachodnich
w~kazu.ie jednak: że obóz bojowni·
'ków o pokój ~tale wz.rasta i że pozycja imperializmu ~eryka.ńskiego
-w Niemczech stała się nie do ut.rzy
mania.
Nie ulep już wątpliwoścl. że
narod niemie~ki chce sit wyXl\'O•
lić spod kolonialne.i władzy Wl'.~
zyskiwaczy i sh\'orzyć jednolite,
wolne Niemcy, które będą czynni
klem demokratycznym i pokr>Jo·
w~·m. związanym z miłującym po
kój Związkiem Ra.dziec.kim ł pokojo"'Y'Dli narodami kra.iów dc_m okracji ludowej.

długofalo

e

I

!~~~1~~~~er~;::~t!J:j~~

w·1eIl(1·

wykonu·1emy

zo ow1qzan1a

Lud. bułgarski· udarem.ni·ł

nych na.rodów i że w Polsce stale w7..rasta zr07\_tmienie dla. ·inaczenia Niemiecldcj Republiki De

I

kq
z bnadwyz·
•
•

~l:u~~r~n~~aia~ls~e~b~~~~:~~~~?t~~~

niemieckich. ,prem:er Grotewohl csw:adc:zyl m. :in.:
Z ~adGwolcniem Jednak wsz~·s
<'Y milują.ey pokój ludzie mogą.

zań tkacza, tow . .lana 'lokarka, kt61y pl z~·nwk;i w~·konać plan na )•>
dni przed termiJwm, <·o da okolo
::.OOO mtt-. tkanin dodatkowo w tY111
roku .•TC'dnocr.P.'nie tow. Tokarek' oświa<l t'.z:t, 7-e prz~·.~ti;pujc do w~pół
zawoclnict\\'a o t~ tul najlepszego
przodo-., nika pra1·r na tkalni.
składa zobowiazanie
.i\astępnie
maj~ter tkacki, łO\\. Ileny~z, ·który
zobowiązuje ~i«,'. do o>'.a·ó~cnia r0(:7.ne·
go planu o 1:) dni. Tow. Jladzieje" w~ko la ,wój
"łrn, stara motaczka,
plan 1~a ~l dni JJl'Z('(f terminem,
prządka to". Dererla-.; d1•klaru ie "'''-

· ,w
proces szp1ego
I

1•

t•t
„
dy. wers an t ow
I ows k.ICll w

Bułgarii

15 maja 1949 r. Zvierac po raz
SOFIA (PAP). - J ak 'don"Si cą których milowall oderwać P.u~: C7.ych czynów, wymierzonych przeBułgarska Agenc.ia Telegrdicz- garię od obozu poko,iu I demokrarJI, ciwko integralności, n!ezawisłości i pierwszy spotkał sie z Sav!czein w
na prokura.tura Sj\du Okr-:gowe : na czele którero stoi ZSRR i prze- rnwerenności Bułgarskiej Republi- Sofii w Parl;u Wolności.on Podczas
zadan'.e
tego spotkania ot.rz:o."lnał
go1 w Sofii ogłosiła. akt oskar:!e- k ztałcić .ią w kolonie imperia:i- :,i Ludowej. następulace o~oby.
gromadzenia i przckaz:nvan!a gdz:e
nia w spra"·ie szpiet:"óW i d)'\\Tr- st~·czną, oraz w bazi: pod7ei;atzy do
Branko Zvjerac
należ>' informacji o ż~·clu emigr•1nsantów - obywateli jugosłow'a1i 11owei wo.in:v przednko Zwhrzkowi
Zgodnie z tym osl<ar-Łony kotów.
we
został
W koi1cu 1948 r. zyierae
sldrh i l>ułgarskirh - al!::entów Rarlziecki!'mu.
spraw we- munikował regularnie zdob:vte inDz:ęki czujnośc! 1udu bułgarski~- z1\·an.v przez minisra
"''.rwiadu jugosłowiańskiego. pnc
rzuconycb do Bułr.irii w celu go i organów rządowych. te !'Lzataii. wnętrzn,vch S~rb!i - Slobodana Pe- formacje Savic·zowi. ten zaś wrekażdorazowo wynagrodzezorganizowania, pod be1pośreu- skie plany titowców, kOl'oto~·ców i nezicza, który zakomunikował mu, czał musumie
10 tysięcy lewów. Sanim kierownictwem ambasa!ly ich mocodawców załamalv s:~ cał- że na. osobisty rozkaz Rankowicza nie w
że wk1·ót
on, Zvierac, wy7.naczony został rlo vici: przekonywał Zvieraca, polityrz.
jurosłowiańskie,j w Sofii działał kowide.
To niepowo~zenie n_ie powstny"!"a roboty w organat·b UDB t. że prze- ce na.stąpi zmiana ustro.lu
ności szpiegowskiej I dywers:vJnej, wymierzonej przeciwko le- Io je~nak szpie;-ow~kie.I d:dal~lnoscl rzucony będzie na terytorium Bul· n~o w Bułgarii.
1alnemu rządowi Buliiarskiej Re przeciwko Bu~gars~1ej Rep~blice Lu garskiej Republiki Ludowet dla wy
Z\·ieracowi powierzano tez l'l'lne
do\veJ. W kon~u llstopada 1 na po- konania. poufnych zadań, które po- iz:adania, a więc np. Savicz oi;wiadpublilti Ludowej.
paszportoNa wstępie akt oskarienla ~ter- czątliu grudnia 194.~ r., dokonatio wierzy mu szef wydzla!u
czył mu, że jeden z emigrantów zna.
dza, ie kontakł kliki Tito z moca.r- przerzutu do Bułgaru reakcyjnych wego ambasady juęosłowiańskiej w ny pod pseudonimem „Kmeta." postwami imperialistycmymi datuje clementó~ faszystowskich ł ~!>rod: Sofii Svetozar Savicz. Zvierac do- winien być zamordowany. 15 siersię jeszcze z cza.sów wojny. Khka niarzy. zb1egły(h ~o J~g~ławis. kt~ \ :ed7Jał się .równ!eż. że 'Lostanie pnia. 19'19 r. Savlcz polecił oskarżoTito miała odegrać rolę awangardy rym polee<!no zbie~nie mrorma<'J1 porornie wykluczony z partii i 1a- 1•emu zebranir.o informacji, clot~·czą
przy wykonaniu szatańskiego p'1anu szpieg~wskich,. orranizowan_le t:l'~P wieszonY' w czynnościach w oręa c;rcb uzbrojenia. armil bułgarskiej,
opanowa.nia Bałkanów przez impe- sabotazowych l dokonywanie aktow narh UDB pod pretekstem. że jest dyslokacji jednostek tej armii. rozterrorystycznych prze<;lwko lerah!e- 011 rzekomo zwoJPnnikiem Biura In- mieszczenia. lotnisk oraz składów
rlalWów.
Podczas prooeau Trajc10 Kostowa mu rządowi Bułgarskiej Republiki formacyjnego. Pene.zicz oświadczył materiałów pędnych i amnnicjl w
nadto Zvieracowi, że „czas już ze· tym celu, by w ral!lie konie~nf'.IŚc·i
udowodniono, że a&"enct Htowsr:y Ludowej.
móc ·wysadzić w powietr:r.e obiekty
W clz;ałalnoścl konspiracyjnego m5cić się na Bułgarii".
belPośrednio po 9 W!<TZeśnia 19.łł r.
Na wiosnę 1949 r. grupa, do kt6- wojskowe.
połą.czyli się u SWYmi wspólnika- ośrodko. ti·cck!stowsko - s~.piegowml - agenta.mi Imperialistycznymi i i;kiego. utworzoneg11 w Jugosławii rej należał Zvierac pr11~..;.tla na te(DokończeiU.e ru. str. %-e.D
edra.icami z kliki Kostowa. z nomo· brałv udział. dokonuiac zbroani- 1 r·,ytor!:.:- 'R11ł'111r!L

,

wykonała , prz„kraczając

w

miesiąc

swą

normę

luty o 2 procent.

Prze.kroczone
z,obowiqzania

wPlZPJG Łódź-Południe
Korespordent na,-z, tow. JgnaczaK
podaje, ze tkac1e PZZPJG Loclz wykon•.iiti swe zobowi4z::iPołudnie
nia z nadwyżką. Eugeniusz ' '\lójcik,
tkacz, który zobowiązał się do koli·
ca roku wykonywać swą bazę w !Oó
poc„ wvkonuje ją w 109,4 proc. Ur·
szula Wójcicka, tkaczka, doszła ze
130 do 133 proc„ Regina Górna - ze
i28 do 133 proc. Helena Pietrzak ze 105 do 117 proc., Ua.rla. Sza.małc.k
ze 114 do 121,1 proc. Maria Boguszze 120 do 126,1 proc. Kazimierz Slaw
sld - ze 105 do 109,8 proc. Helena.
ze 10:i do 107,l proc. AnCieślak toni Michalak - ze 100 do 103.5 orocent ummy,
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wielkiego przywódcy klasy robotniczej

Przemówienie tow. Aleksandra Zawadzkiego na uroczystym otwarciu wystawy
poświęconej życiu i działalności Juliana Marchlewskiego
WABSZAWA (PAP). ,,Służy~ Jn- na wystawę poświęconą tyctu i dzla stawi.ciele społeazeństwa stolicy.
teresom na.rodowości polskiej moze łalności wybitnego przywódcy mobu
Otwierając wystawę w imieniu
tylko ten. kto słuiy Interesom mię· robotnic:r.ego. pisarza, uezonego, po- Komitetu Centralnego PZPR, krótclzyn.arodowego proleta.rlatu".
polaryzatora i knewiciela myśli kie pmen'lówienie wygłosił członek
Te słowa Juliana Marchlewskiego, marksistowskiej.
Biura Politycznego tow. ALEICSANumi~zone ponad postumentem 2
Dnia 22 bm. w uroczystym otwar- DER ZAWADZKI.
lego popiersiem, witają przybywa- clu wystawy wrz:ięll udział członko·
Mówca podkreślił. ie historyczną
jących
do Centralnego Ośrodka Wie władz naczelnych Polskiej Zje- zasługą Juliana Marchlewskiego, jeSzkolenia Partyjnego w Warszawie dnoczonej Partii Robotniczej i przed dnego ~ najwybitniejszych przywód
-----------------------------------------------

I ców polskiego ruchu rewolucyjnego,

Nowa krwawa masakra policyjna we Włoszech
5 milionów

pracujących

strajkuje

przeciwko faszysiowskim wybrykcm rząliu lf e Ga~ pet i
llZYM (PAP). Blisko 5 milionów I tnim zamądzeniom rzadu, ogranicza
robotników i pracowników umysło- jącym swobody konstytucyjne oraz
wy0:1, Zl"ZeSrlonych w Powszechnej przeciwko represjom policyjnym.
Konfederacji Pracy odbyło w śroB~średnią pnz;yczyną proklamo
dę w całych Włoszech 12-godzinny wania strajku powszechnego pttez
etrajk protestacyjny przeciwko osta Konfederację Pracy była krwa.wa

Agenci wywiadu USA

masa.kra dokonana przez policję
Scelby w wiosce Lentella (prowincja Chleti), w wyniku której dwóch
robotników zostało zabitych a kilku
odniosło rany. Policjanci rzaatakowa
11 demonstrację bezrobotnych, którzy domagali sie od władz zez.wolenia na wykonanie robót przy budowie drogi wiejskiej,

i przedstawiciele WatJkanu
v
uprawiali działalność dywersyjną w CSR
PRAGA (PAP) W Hodominie
proces przeciwko gru
pie 14 agentów obcych wywiadów
i terrorystów. Z przebiegu procesu
wynika, że imperialiści amerykańscy
wykorzystują elementy reakcyjne, a
w szczególności niektóre kom wyższej hierarchii katolickiej dla prowa
dzenia dywersyjnej działalności prze
clwko Czechosłowacji I Innym kraJom demokracji ludowej.
Oskarżony Vetaiska w całej rozrozpoczął się

Bezrobocie

w Berlinie

Zachodnim

BERLIN (PAP). - Jak donosi agen
cja .ADN -.., bezrobocie w Beriinie
Zachodnim W2rasta. Według cyfr oficjalnych jest obecnie w Berlinie Zachodnim 306.658 bezrobotnych.

Pierwsze wiadomości o przebiegu
strajku powszechnego we Włoszech
świadczą o imponującym charakteciągłości przyznał się do wlny i do rze tej protestacyjnej manifestacji.'
kładnie wyjaśnił szczegóły swej łącz
W Rzymie ora~ w innych ośrCld
ności z agentami wywiadu amery- kach przemysłowych strajk był ·stukańskiego i przedstawicielami Waty
kanu. Oskarżony przeszedł specjal- procentowy.
ne przeszkolenie w Insbrucku skąd
W &ymie sytuacja przez cały
został przerzucony do Czecho~łowa dzień była niezwykle napięta. Głó
cji. Oskarżony przyznaje się do zamordowania pracownika czechosło wne ulice miasta zostały obstawione silnymi kordonami policji zmo·
wacklej służby bezpieczeństwa.
Oskarżony Becka przyznał się do toryzowanej l karabbrierów. Pollwiny, wyjaśniając, że przeszkolenie eja została zaoPllltrzO'lla w broń auszpiegowskie przeszedł w BawarU, tomatycmą.
po czym wyjechał do Włoch, gdzie
nawiązał kontakt z księdzem katoilc
W całym szeregu punktów miasta
kim Goraczkiem, który zwerbował doszło do starć między policją a dego również w charakterze szpiega monstrującymi robotnikamL Szereg
Watykanu. Oskarżony opisał dokład
nie przebieg swej działalności szpie osób rzostalo rannych, w tym wiele
gowskiej i terrorystycznej na tere- kobiet. Policja, która brutalnie atanie Cze~osłowacji, gdz!e działał jed \ kowala demonstrantów. dokonała
nocze§Iue na rzecz słuzby wywia- masowych aresztowań.
dowczej Watykanu oraz USA.

było to, że całe swe życie poświęcił
walce o narodowe ! społec;zne wy:
zwolenie klasy robotniczej i mas pra
cu.lących. Wierzył on
głęboko, że
polski p:-oletariat stanie s:ę gospodarzem w swoim kraju, w pełni do·
ceniał hlstoryc•,me znaczenie wspólnej, wyzwoleńczej walki klasy ro- I
botnicozej Polsld i Rosji. Z tej wspój 1
nej walki w re-Lultacle zwycic;s: wa
Re·w olucji PaździerniW<>wej, wzrostu
potęgi ZSRR i triumfu Związku Radzieckiego nad faszyzmem powstała
Polska Ludowa.
Pamięć o Julianie Marchlewski:n
- oświadczył tow. Aleksander Za'Vadzki - żyć będzie wiecznie w
klasie robotniczej I w narodzie pc.Jskim.
Mówca przypomniał nastepnie, że
t N' \
uroczystości ku czci Jullana M;;r' '
chlewskiego przypadają w pie~..,_„..
szym roku realizac.1i Planu 6-letniego. Bud· ijąc socjalizm, spełniamy te
st!lment wielkiego rewclucjo.nisty,
j)rzywódcy polskiej klasy robotniczej.
Po przemówieniu ureestnicy uroczystości rzwiedzili sale wystawowe,
Strona tytułowa broszury „Rosja proletariacka a Polskll Burżu
w których rozmieszczono ekspona:
ty, ilustrujące życie i działalnośc azyjna" napisaneJ przez Marchlewskiego bezpośrednio Po odparciu
najazdu Piłsudskiego na. Kraj Ra.a.
Juliana Marchlewskiego.

Rzqd Bidouh broni bankierów i złoQziei
Burzliwa debata

we. francuskim Zgromadzeniu Narodowym

GENE\VA (PAP). Na wtorkowym posie<h:eniu francuskiego Zgt·o
mada:enia Narodowego rząd sprzeciwu się dyskusji nad inte.rpefacJami,
złożonymi pr~ deputowanych komumstYCZDYCh t republtkalnów, do·
magając się ich odl"oozenla. W prak
tyce omacza to pogrzebanie debaty.
Mechaniczna więksizość Zgromadzenia Narodowego przychyliła się do
wniosku rządu.
D~utowany komunistyczny Pey·
rat, który złożył interpelację w spra
wie zamachu bombowego na dnlkar
nię postępowego pisma „La ~ar·
selllalse" w Cha.tea.11roux, pneelW•
stawił się odroczeniu debaty.
Deputowany Duclos poparł Peyra.ta. domagając się natycbmiasto-

Lud bu,lgarski •daren1nil
zbrodnicze plany Tito i Bankowicza
Wielki proces szpiegów i dywersantów titowskich w Bułgarii
(Dokończenie że

str. 1-ej)

polecał też Zvieracowi, by
kontaktował się z osobami pracują

Savicz

cymi w wielkich zakładach przemy·
slowych w celu organizowania grup
po 8-5 osób, które ambasada jugosłowiańska miała zaopatrzyć w materiały wybuchowe, ażeby niszczyć
różne znkłady, jak np. zakłady przemysłowe im. Dymitrowa i inne.
W tymże roku, w związku z obchodem r.ocznicy 9 września Savicz polecił Zvieracowi wyjaśnienie kwestii,
czy istnieje mo:iliwość rzucenia bom
by na trybunę przed Mauzoleum Geor gi Dymitrowa w chwili. gdy znai<iować się tam będą członkowie rzą·
du bułge.rskiego, oraz przedst.łwi
ciele innych państw, a wśr6d nich
:zapewne
marszałek
Woroszyłow.
Nadszedł moment oświadczył Saviez - zniszczenia Bułgarii raz na
.zawsze, by nie m.ogła ona już nigdy
być przeszkodą. Bułgarzy powinni
zrozumieć, co reprezentuje Tito i bę
dą musieli zawsze o tym pamiętać.
Savicz oświadczył, że działa w
myśl instrukcji KC Jugosłowiańskiej
Partii
Komunistvcznej oraz JeJ
przywódców - Tito i Rankowicza.
Nie na długo przed aresztowaniem
oskarżony uzyskał poufne informacje, dotyczące sprawy wykonania po·
wyższych zadaii i przekazał je Savi·
czowi.

Miłosz

l"idoszewicz

Darioka
Stołkowa - Lazowicz
Wkrótce po 9 września 1944 roku
oskarżona została przyjęta do Buł·

garskiej Partii Komunistycznej i wy
konywała następnie

pracę partyjną

odpowiedzialną

w jednej z dzielnic:

So.fii.

Oskarżona zawarła znajomość

stępcą

z za

attache woj3kowego Jugosła
wii w Sofii, Arso Milatoviczem, który zweri>ownł ją do wywiadu jugosło·
wiańskiego. Przekazała ona Milatoviczowi tekst referatu. wygłoszone
go na plenum KC Bułgarskiej Partii
Komunistycznej, sprawozdania o gospodarce rolnej i o dwuletnim planie
ekonomicznym, teksty szeregu U·
chwał KC oraz inne materiały, jakimi rozporządzało kierownictwo organizacji partyjnej. By oskarżona
mogła zdobyć te materiały, Milato·
vicz zaopatrzył ją w podrobione klucze, za pomocą których otwierała
zamki w lokalu dzielnicowej organi·
zacji partyjnej.

Katarzyna Spassowa

gosło ;viuńskiej,
kt6rą nieraz
dzał, zawarł on znajomość z

odwiedrugim
sekretarzem ambasady, Naumem Nakovem, który skontaktował go .1a·
stępnie z Ilją Bajalcelijewem, oskarżonym
procesie Trajczo Kcstowa.
W lipcu 1949 roku oskarżony przy·
był do Jugosławii oraz spotkał tam
Nakovlł i Arso Milatovicza, wysied·
!onych z Bułgarii za szpiegostw<,.
Zaproponowali mu oni, by przedostał
się znów do Bułgarii i zaofiarował
swe u:irngi ambasadzie jugosłowiań·
skiej, jako informator. Oska1'7.ony
przyją! tę propozycję i 13 stycznia
1950 ro!m przybył do Bułgarii, gdzie
został aresztowany przez władze.

w

Liuben Kostadinow
Kosh.dinow, poc'hod:i:ący ze wsi
Gruenczi, pow. bosllgradzkiego, zo·
stal zwerbowany w 1949 r. przell organa UDB 1 uprawiał w BułgarU ro·
bolę dywersyjną. Wykonując to za·
danie Kostadinow dwukrotnie przekiaczał granicę. Po raz drugi, w drodze do Jugosławii, został aresztowany.

Petko Predikitow

W roku 1945 zaznajomiła się ona
14 wneśnia 1949 r. oskarżony przv
z zastępcą attache wojskowego am· był do Jugosławii, by uprawiać zbrod
basady jugosłowiańskiej, Cyrylem niczą działalność przeciwko Bułgar
Odarlingiem, który zwerbował ją do skiej Republice Ludowej. Po przyhy·
jugosłowiańskiej
służby
szpiegow. du do miasta Zajeczar został on prze
skiej. 0">karżona przekazywała pouf- słuchany przez organa UDB i nasti:p·
ne informacje Odarlingowi oraz in· nie podpisał deklarację, w której zo•
bowlązal się do pracy w charakterze
nym przedstawicielom Jugosławii.
agenta wywiadu jugosłowiańskiego.
Nieco pómlet polecono mu, by wr6·
Jłogolub Ilicz
cił do Bułgarii, nawiązał kontakt z
W lipcu 1949 r. urzędnik minister- ambasadst jugosłowiańską l podawał
stwa snraw wewnętrznych w Belgra· poufne informacje natury wojskowe j,
dzie Major Bizicz polecił mu niele- polltycznej 1 gospodarcze). Po przegain'e przekroczenie gr,anicy i P!Zed- dostaniu się do Bułgarii oskarżony
stawlenie się władzom bułgar;>k1m w ukrywał się przez pewien czas, po
cbaraktcrze „zbiegłego przed prze- czym jednak został ujęty.
śladowaniami organów UDB". Oskar
Michał Michajłow
żony miał pozyskać zaufanie właóz
bułgars kich i następnie zamordow.116
Oskarżony ten, pochodzący z miab. n.1r::t1>lnika okręgu UDB, Radomi- sta Prowadia, uciekł 20 maja 1949
ra Jilcza (l\Iiko), który zbiegł z Ju- roku do Jugosławii. Tam został on
gosławii w maju 1949 r. Ambasada przesłuchany przez organa UDB miajugosłowiańska, uprzedzona o zada- sta Pirot. Podczas przesłuchania oniu powierzonym 01karżonemu. mia- skarżony ujawnll informacje natury
ła udzielić mu dyrektyw oraz ząopa politycznej i gospodarczej. UDB In·
teresowalo się lrn'łaszcza osobą Traj.
trzyć w pieniądze i broń.
21 lipca tegoż roku Bogolub Ilicz czo Kostowa. M!chajłowowi zaproponowano pracę w myśl wskazówek
został przerzucony do BułgariL
UDB, na co się zgodilł 1 podpisał od•

W 1944 - 1945 roku oskarżony
ten pełnił służbę w OZNA (wywiad
jugosłowiański). W 1948 raku a.wausował na kapitana i został mianowany szefem kontrwywiadn 26 dyw1 ·
zji. 13. lipca tegoż roku szef, kontrwywiadu jugo słowiańskiego, generał
Efto Hokicz zakomunikował mu, że
powinien on objąć nowe funk<!je i że
insti·ukcji w tej . sprawie udzieli mu
szef urzędu politycznego Svetozar
,Vukmanowicz („Tempo"). Vukmanowicz oświadczył, że oskarżony zosta·
nie zdemobilizowany i otrzyma now.a
sadania od pułkownika UDB Buenicza:. Demobilizacja miała nastąpić
pod pretekstem, że oskarżony „sympatyzuje z rezolucją Biura Informacyjnego".
30 marca 1949 r. oskarżony udał
się do Bułgarii. Na początku maja,
w myśl instrukcji Buenicza nawiązał
powiednlą
deklarację.
Wykonująe
on kontakt z przedstawicielem amba·
Iwan Baiakelijew
przyjęte
zobowiązania,
Michajłow
sady jugosłowiańskiej, który polecił
Przybył on do Bułgarii w grudni11 wypisywał denuncjacje na emigTan·
mu zbieranie poufnych informacji,
dotyczących życia, działalności i u- 1946 r. i wykonyw'\ł w Sofii robotę Łów Jugosłowfańs'dch oraz innych oJugosławii i
werbował
chwał emigrantów politycznych. 0- dywersyjni} na polecenie ambasady bywateU
i'!g~sł~_!!1ńskiej. W ambasadzie ju· wsuóh>racownlków UDB. W Ustach
•karżony :wykoni3vał to zadanie.

do swych przyjaciół w Bulgarll prosll
ich o zbieranie poufnych lnformacjl
Następnie oskarżony prz-y:był do
Bułgarii. gdzie otrzymał bron. Wła
dze aresztowały go w chwili, gdy u·
siłował
zbiec do Grecji monarcho·
faszystowskiej.

Wylczo Sawow
Jest to kułak, pochodzący ie wsi
Aleksandrowo, Przed 9 września 1944
roku oskarżony jako zwolennik wła
dzy faszystowskiej zbiegł do Nie·
miec. Gdy zdemaskowana została
zdrada Tito, oskarżony postanowił
udać się do Jugosławii, spodziewał
się bowiem, że mogą tam być sfonno
wane uzbrojone grupy do walki prze
ciwko Bułgarskiemu Rządowi Ludowemu. W grudniu 1948 r. Sawow
przekroczył granicę. W listopadzie
1949 r. został on wezwany do UDB,
gdzie podpisał deklarację, w której
zobowiązał się. że po powrocie do
Bułgarii
będzie
organizował grupy
sabotażowe, zbierał poufne informacje i przekazywał je pod pseudonl·
mem według przewidzianego adresu.
26 listopada tego roku, Sawow prze·
kroczył granicę i został aresztowany
przez władze bułgarskie.
Inni oskarżeni - Marlnow, Taren·
gow, Jeftimow, Petrow, Cwletkow,
Kolew, Stajkow, Zikow, Stojanow.
Janew, Amidżinow, Antow i Jordan
Michajłow, byU faszyści, Jawni wtogo
wie bułgarskiego rządu ludowego lub
też zdemoralizowane, zbrodnicze ele·
menty, zbiegłe do JugosławU, aby
uniknąć kary za swe zbrodnie, zostali zwerbowani w podobny sposób do
jugosłowiańskiej
służby
szpiegow·
skiej i przerzuceni do Bułgarii w ce·
lu uprawiania działalności szptegow·
skle! i dywersyjnej.
• Aresztowani przez władze bułgar·
skie, przymalt się onl w całej roz·
ciągłości do swych zbrodniczych czy•
nów.
Wobec udowodnienia w fiedztwle
sądowym, ze popełnlll oni zarzucane
im przestępstwa, prokuratUllł okręgo
wa w Sofll, oskarła wymienione osoby o to, le brały one udział w dzla•
łalno§cl
konspiracyjnego ośrodka,
kierowanego przez kilkę Tito-Ran·
kowicza, a mającego na celu obalenie, podkopanie lub osłabienie legal·
nego rządu Bułgarskiej Republiki Ludowej drogą przewrotu państwowego,
organizowania b11nt6w, aktów tenory
stycznych l szpiegostwa, Jak r6wnlei
lnnvch zbrodnL

Reakcyjna więks'lość Zgromad~e
nia Narodowego s,preeciwila się rów
nież dyskusji nad interpela~ją deskrawe światło 11h
nądu, który popiera organizacje fa- putowanej komunistycznej Sportisszystowskie. Do jakich celów wyko• se w rz:wiązku rz krwawymi zajścia
rzystu.Je minister spraw wewnętrz mi w Oranie, sprowokowanymi pr.zez
nych Queille policję? zapytał administrację kolonialną.
Duclos. Nie używa jej ani dla ochro
ny uczetwych obywateli, a.ni orze·
clw gangsterom, któ.ny cieszit się
prężona
bezkarnością. Polieja u~-ana Jest
do atakowa.nla praeuJących, którzy polityczno - gospodarcza
walczą o chleb t' wolność.
PiętnuJę - powiedział Duclos g11
faszystowskie
metody stosowane
BRUKSELA (PAP). Premier E1!·
przez nąd. ,,.B2ą<l woli wyda.wać ol• kens po przeszło 4-dniowych usiło
brzymie sumy na poll:cję, niż zaspokoić żądania pracujących. Rząd sto- waniach zrezygnował z misji ut'\\<'0suje bruta.lne reyresje wobec straj• rzenia gabinetu koalicyjnego z ka·
kujących, ściga. fob i a.resztuje, pod• tolików i iliberałów.
czas gdy „panowie, którzy brali C'teZ kolei inny leader partii katolicki", znajdują się na wolnQŚci..
kiej - baron Carton de Wlart Rząd boi się d!·skus.ii nad int.u• podjął &ię ,,misji badawczej'~, t. 3.
pel~j~ 11mle (yllt1> • stoSować argu- przeprow.ad'Zenia rori:mów wst~pnych
menty policyjne, Reprt"Sje nic zaha- celem wysondowanfa możliwości U•
mują jednak wa.Ikt l'Obotników. Do- tworzenia rządu koalicyjnego.
keny, ma.rynarze i kole.tane franca
* • •
scy odmówią ~adowanla trans•
portu amerykańskiego sprzętu wo·
Strajki protestacyjne przeciwko
Jeonego. Obecny rząd wyrząd:dł u powrotowi na tron b. króla Leopol•
wiele zła F1rano.łl - zakończył Duc- da III ogarnęły nie tylko Walooię,
los - aby nie nmsiał się złego tłu· lecz również ośrodki przemysłowe
ma.c2)'ć w przyszłości mote bliższej. Flandrii.
oJż się to wYdaje".
W Llege ii innych ośrodkach prze..
410 głosami pneclw 175 dyskusja mysłowYch odbyły sle demonstracyj
nad intenpelacją deputowanego Pey ne pochody.
Tat została odmucona. Ten sam los
Istniejące naprężenie polityczne
spotkał interpelację republikanina odbija się również na odcil)lfu życla
postępowego Schmidta, który d()ma g<>Spodarczego i finansowe~. Dziengał się WYjaśnień w związku z osła niki belgijskie zwracają uwagi: na
wionym okólnikiem ministra oświa- gwałtowny odpływ kapitałów ~ ban
ty Delbos, 2:akazującym omawiani~ ków orae na pośpieszne WY~PY'\'.3
w srzkołach zgubn)'(:h konsekwencji nie w sklepach artykułów zywnosbomby atomowej,
c!owych.

weJ dyskusji. l'rlówca

stwierdził, _że
rzuca Jll•
całą. politykę

za.ma.eh w Cbateauroux

Na

sytuac1·a

w 8 e I ••

I
........................................................................„
Przed 50 rocznicą urodzin

tow. Mauriee Thoreza
za. najwierniejszego ucmfa Sta.llna
we Franctl, na}lepszego 1yna naszego narodu,
Jesteśmy wdzięczni Thorezowl, le
przy każdej sposobnoścl wzywał nas
do zdecydowanej obrony pokoju l
niepodległości naszego kraju,
Jesteśmy wdzięczni Thorezowi, te
prowadzi nas ku lepszej przyszłości,
wpajając nam miłość do Stalina l
wierność Związkowi Radzieckiemu.
Jesteśmy wdzięczni Thorezowl, że
wykuł dla klasy robotniczej I ludu
Francji niezrównane narzędzie walki.

naszą piękną 1 wielką Komunistyczną
Partię FrancjL

GE.1'.'EWA (PAP). _
noszą:

z · Paryża

Jesteśmy wdzłi:cznt Thorezowi, te
wskazywał nam zawsze drogę walid,

do· drogę

W związku Ee zbliżającą się
50 rocznicą urodzin sekretarza gene·
ralnego Komunistycznej Partii Francji UIOREZA - delegaci konferencjl federacji Komunistyczn~j Partii
Francji departamentu Sekwany u·
chwalili Jednogłośnie następującą re-

masami

Jedności

klasy robolnlczeJ' z
l ca·

chłopstwa pracującego

tym ludem pracującym.

My, delegaci na konferencję federacji Komunistycznej Partit Francji
departamentu Sekwany, postanawia·
my daó wyraz wd:dęcznoścl i przy·
wiązania komunistów dla Thoreza,
ofiarowując mu w rocznicę Jego ura.
dzin - przystąpienie setek i tysięcy
zolucję:
nowych bojowników do walk.i o
n28 kwietnia 1950 roku Komuni· chleb, pokój, wolnoś6 I nlepodległos6.
styczna ParUa Francji będzie obcho- Na cześć jego postanawiamy przy·
dzl6 50 rocznicę urodzin swego sekre stąpi6 do wielkiego zaciągu partyj•
łan.a genera.tnego--Ma.uriee'a Thi>re 1nego w obronie pokoju".

Zrzeszenie Studentów Polsk,ch
zjednoczy

młodzież akademicką w jednolitei or-=anizacji
WARSZAWA (PAP). - W dniach Głów.ny Zw. Akademickiej Młodrtie
16-18 kwietnia br. odb~ie się w ży !Polskiej i Rada Naczelna FPOS
Wan.zawle kongres studentów polskich, zorganizowany pmerz Federa- wniosą o utworzenie nowej organicję
:Polskich Organizacji
Stu- zacji akademickiej: Zrzeszenie Stu•
denckich.
Na kongresie Zarzad dentów Polskich.
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Jak pracują dwa przoduiące zespoły.najwyższej iakości
Chlubą „ledynki Wełnianej'' !'li\
To samo uzyskał drugi :r.esp6ł
ota- tow. Zygmunda.
czane troskliwą opieką przez organizację podstawową,
rad~ za.
Tkacz, którego brakarz
kładową i komitet współzawod
nie zna
nictwa pracy. Nic też dziwnego,
że właśnie z tych zakładów, dwa
- Ja dawno już pracuję ·N
zespoły otrzymują w konkursie tkalni - opowiada tow. Zygmuntl
nagrody po 150.000 zł. każdy za - przodownik jednego z dwócl:l
wytwarzanie tkanin pierws~ego nagrodzonych zespołów „Jedynki
gatunku przy zachowaniu wyso- Wełnianej"
bo już 42 lata.
kiej normy.
Nic więc dziwnego, że do umie,
starego, doświadczonego tkacza,
CZP,Sto przychodzą członkowie mo
Wzajemna pomoc
jego zespołu, prosząc o pomoc i
Na zebraniach przodowników l'les radę, mówiąc: „Tow. Zygmund,
połów, urządzanych co miesiąc przyjdźcie zobaczyć, bo moje kro
w PZPW Nr 1, przodownicy uczą sno coś niedomaga. Majster tc?się, wymieniając między aobą raz nie ma czasu i krosno stoi
bezczynri.ie". Wtedy id~, popra·
owe doświadczenia.
wię nicielnlcę, zakładam spręży
- Po powrocie z takiego zebra nę, albo coś innego, co można
zro
nia - mówi ob. Szpakowski, kie
bić samemu, nie czekając na maj
rownik nagrodzonego zespołu - stra. Szczególnie zwracam uwagę
zaznajamiam mój zespół z tym, młodym członkom mojego zespoco słyszałem. Szczególnie intere- łu, aby produkowali towar tylko
sują mnie wyniki każdego rniesią
pierwszego
gatunku.
Bierzcie
ca, . które
odczytuje referent przykład ze mnie mow1 im
współzawodnictwa pracy. Wtedy
tow. Zygmund. - Odkąd pracuję
mówię po prostu do Krau~ego, z
jeszcze mnie brakarz ani razu
którym pracuję na zmian~. do nie wzyw-<1.ł do towaru. Trzeba
Mikołajewskiego i do Michalika:
przyznać, że cały zespół, czy to
„Chłopaki, uważajmy, bo jeden
tow. Bielski, czy Pelagia Kozioł,
zespół w ubiegłym miesiącu uzyalbo Kazimier~ Łuczak, wytw!lskał większy od n;is procent wyrzają tylko ekstrę.
konania. Nie możemy do tego do
Brakarze twierdzą, że gdybyś·
puścić, aby ktoś nas wyprzedził
rny produkowali taką tkaninę,
i produkował więcej i jeszcze le- jak te dwa zespoły,
to cerowaczpiej, niż my."
ki w ,,Jedynce Wełnianej" nie
Słowa te odnoszą skutek. Zosta miały by co robić.
je zastosowana pomoc sąsiedzka
w całym tego słowa znaczeniu.
Zebrania
Gdy Szpakowski odchodzi od kro
sien i idzie po kawę, czy wątek, przodowników pra~
zastępuje go sąsiad, który należy
Na zebraniach dla pnodowni•
do zespołu, i odwrotnie. W ten ków pracy ł'ZPW Nr 1 bywają
sposób krosna ani chwili nie sto- obecni
członkowie
komitetu
ją bezczynnie. Kiedyś, gdy brakło współzawodnictwa, sekrętan orosnów, ob. Szpakowski sam po· ganizacji podstawowej oraz przed
szedl do sekretariatu organizacji stawicie! rady zakładowej. Przepodstawowe~, choć nie jest człon widuje
się
czas trwania zekiem Partit i powiedział sekreta- brań na około 15 minut, ale nigdy
rzowi o trudnościach swego zes- jeszcze nie trwały krócej, niż
połu. Na interwencję sekretarza, dwie godziny. Przodownicy pracy
tow. Dubilasa. trudności te zosta- tyle mają sobie wzajemnie do po
ły usunięte. Totet zespół wykony wiedzenia. Ostatnio wyłoniła się
wał swe bazy produkcyjne w cza sprawa, interesująca również bez
sie trwania konkursu w 125 proc. po§rednio majstrów. Będ" też onl
a tkanina jut przed cerowaniem zaproszeni na nafl,lliższe. ~ebran1e.
stanowiła pierwszy gatunek.
Kierownicy zespołów sgłasują
zespoły najwy.iszej jakości,

.

Stadem robotników tomaszowskich

przykład tkaczy, którzy nie
wykonują bazy, w celu przydzie-

na

lenia im instruktorki. Niedawno,
gdyż na 8 marca opowiada re
ferentka współzawodnictwa, ob.
Sadok, skręcarki nie mogły wyk'>
nać swych zobowiązań. Poszłyś
my razem do sekretarza organiza
tji podstawowej tow. Dubilasa,
który tak pokierował sprawą, ż~
prz~dza• została dostarczona i przo
downice mogły wykonać swe zo"
bowiązania

z

nadwyżką.

WyŚ~ło szydło z worka

Dwa najlepsze zespoły w PZPW
Nr 1 nie mogły by otrzymać takich wysokich nagród, gdyby nie
pomoc organizacji podstawowej,
rady zakładowej i komitetu współ
zawodnictwa pracy, żywo interesujących się przodownikami na
swym terenie.
Osobiste zdolności kierowników zespołów tow. tow. Szpakow
skiego i Zygmund:i promieniują
na pozostałych i służą za wz6r
nie tylko

członkom

W:rla::ilo jui nieraa to chadecko • klerykalne nydlo 11 /a.uy1ww1kląo
worka, ai wreszcie w ostatnich dniach. - wylazło w cal.ej, jak to li~ mówi,
okazałości: pan de Gasperii posranowil, jak tviadomo " wczorajneso ko.
munikatu, wprowadzi~ we Wlouech uereg lrodk6io wyJqtkowych, celem
„ochrony por:qdku public:nego",
Znamy dobr:e te „wyjątkowe środki". M6witJC po prostu, 111 to 1crwaw
iciegi hitlerowskie, którymi ;ia upr:ednio de Gasperi pr6bowal •nrica'
i latać swój rozlalający &i~ reżim. Wystarczy tu m,ponmieć choćl>y Jawnie/·
s::q mawJ;ro w Jłfodenie, czy iwiei:szq - w Wenecji.
•
Obecnie szydło produkcji mieszanej „Watyl.an • Wall • Street" pmgnle
%11ał jui; be:: ~dnych ogranic:r.eli muloroln)•ch, lredniorolnych i be::rolnych
c11lop6w, któr:r.y to słusznym i sprawiedliwym poczuciu interesu narodou:ego :w.jmujq 11Ulmlljqce rię, leżqce odłogiem grunty itlilskich obs:ami.
ków; robotnikaw, którzy wnlc::q o byt i pracę; w~zystkich uczciwych demokratów, 1ct6rzy dom1.gajq się swolxScl obywntelskich i wyzwolenia ipod

zcspdów, ale

całej tkalni „Jedynki Wełnianej".
• • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••lf••te••••••••c•••••••••••••••••••„••

ucisku rod::lmycla i

amerykańskich

ciernic:lycieU.„

Rzec:: jama. śe to, co watykań.sko.amerykm°"ki instnanent poUiyJri
imperialistyemej ruuywcr „oclironq por:i:qdku" jesi w istocie rzeczy ochron11
obs;amiczo • J;apitalistyc:mego balagan11, je&e ochroną obcych lnteres6w na
terenie Włoch. „Ochrona" ro je" niezbędna dla de Gaspl!Ti'ego, celem
dalszej faszyzacji kraju, celem :r;as:ycia narodu tvloskieg" w mar111wllowskł
worek.
'
•
Na szczęście, nie jesi to taka łatwa sprawa. Istnieje we Wlo.uech 11'lno,
bojowa Partia Komunistyczrl4!, awangarda mas pracujących. która u:espól
s u·losliil lewicq socjalislyc:nq nie rai: się już skutecznie oparła zamachom
de Gasperi'ego na u·olność narodu u-laskiego i jego prawa obywatelskie.
I tera:r. z całą pewności11 atawi im należyty opór,
majqc ca 1obq po·
parcie milionowych. mai:
Ceotrafticmie -

Włochy ma]q kntalt

but.a.

Jeśli

polityc:mle

de Gasperi %0C:nie temu butoui przyszywać clrolc>rvki wojenne s amerykail.
akiego cliromu.. nie tnufno o wypadek, żeby ~:y({fo pękło i rn:r na llOIOIM
irosialo :i:lamarae. ; :

Dobre
Sp61dzielnla
produkcyjna
w

oc~ą

o

GROC

.„,.

stawia
pierwsze kroki
me

Ubo"ie grunty, doś~ duża odle- Jak to, ~ W:asz koń
atoi
od miasta wskazują ioa to, :li! w apóldtrielr.zej stajni?
gospoct.arka Gr«bów b~e 1 teraz
- A, to co dnnego, to jest koń
łylko lł erJonków. Zlemt mają n!e- nastaw:!ona
pttede wsz:rstldm na ~ół<lrLlelni, Mźcle Więc do przewod~
w:iele, budynki ml~s.zkalne pNe(łsta produkcję zbóż. Słowem, jest to prze niOUlcego il poproście, aby Wam go
wiają i.ał~..ny widok. Brak budynciętna, flie2byt umoźnn
apóldzielków inwentanldch. C%łonkowie tej n!a, która b~e musiała j~ du użyczył.
Takle rozmowy ł!oczla r.e aobą
~łdzi.elnl - to d&waa 1łu.tba fot- to popraoowa6 deby os.i§gnll6 Jakł członkowie &półdrz.ieln.l prooukeyjnej
wat."Cm3 ł ma.111.l'olnł. Do cllwill, gdy ta'.:i dobrobyt.
w Grochowie, rozmowy, świadczące
~ownła .ie przed nimi perspekw Grochowie ujaw:nta e!e Jut jed- o nowym, socjalistycznym stosunku
tywa gospodarki spółdzielczej kle.pa- nak
coś, co wzbudza ~Y'WG za:!ntere- do
spóklzieLnł produkcyjnej, do
l! prrty.słow.tową biedę. inie ~e w 60Wanie. tą •półi:Weln:!l\
1
wywołuje
WSP:61DeiJ
wł~~ I wsp61neJ
dodatku drogi wyjścia ~ awego po.-31aipatię do Jej wonków. To nie pracy.
łożenia.
ł
tyU~o realny ł roi:5ądny ale wprost
Ten właśnie inowy .i
ek mion
~c1owy 1tosnnek ~ów do Jtów do &póldzielni produkcyjnej i
swojej ółdzłelnl
do własności IJl)Ółdzlelezej jest je)

powi«'.e kut:nowf;k!rn

:fetmej~

PJ'Odukcy~

~

11161dtielnia

głość

o

zaszły największym sukcesem, jej zwyclę
wśród grochowskleh chłopów świad etwem w walce z wrogą propagandą

przemianach,

-•. Tam

jakie

lD'Llęki w.zajemne'
społecznemu stosunkowi

spółdrt;lelni

do

~h

ł
członków

pomocy

obowiązków,

wszelkie roboty są wykonywane pl.a
nowo.
Ważne ~ jest, te w e>6ldzteln1

Grochów już w kilka dni po jej a„
sami crzłonkowie r.atądall
Wprowadzenia dniówek obnchun•
~owych. u'WMając
to m jedynie
słttsrz:ny sposób obliczania wykon,,.
łożeniu

nych ~z członków prac.
Prai!aml członków spółd-zielnł kłe·
ni.Je ogólne ttebralrle, 2lWoływane
przoolętnl1' t>.O dwa tygodnie
daijąee doraźne plany pracy,

t

nkła•

W ten

sposób przestrrzegana jest w fll)6l·
po- dz!elni demokracja wewnętnma.
zostałośc:l.aml kapitallstycznymi w
Pon!ewat w Grochowie &rganlueja partyjna wykaz.uje aktywność i
psychice chłopów - udziałowców.
Cl, którzy dawniej nanekal!, i interesuje się ży-wo :rozwojem spół
obawiali się, że utwomenie spół dzielni, spółdzielnia nie miała żad
dzielni produkcyjnej tPOZbawi ich nych trudności rz :roz;planowanlem
środków do życia i odda kh we wiosennych siewów i przeprowadz.e
tntcjatywa towarzyszy z l'FSJ w wyróżniły się brygady nybkościo· nych został uznany przez Centralny
władanie
jakiejś
biurokratycznej niem Postanowień rzarządu.
Tomaszowie Maz., którzy pierwsi zor wych remontów w zakładach w Kra· Zarząd za wprowadzony w . życie i
machiny, ci właśnie są dzi>.iaj najW Grochowie pracuje nie tylko
ganizowali brygady są-bkośc;:Iowych kowie, następnie w WaI6zawie, Ło obecnie staje się już normalnym spo·
bnrdzlej aktywnymi członkami spół jprzewodniUkący spółdz.!elnl, tow.
remontów, szybko przyjęła s1~ rów- dzi, Bydgoszczy, Poznaniu i Grodzią· sobem remontowania parku maszydzielni. Ludzie przekonali się, że re- Kwiatek, ale liczny i dobrae dobranież
w przemyśle gwnowym J two- dzu.
·
nowego.
zultat zbiorowej gospodarki na 138 ny aktyw. Do czołowych aktywirzyw sztucznych. Dotychczasowy spo
:Po tak pomyślnych wynikach luto·
Mman Sobolewskl
hektarach bedz.le rmamnie lepszy, stów spółdzielni należą towarzysze:
sób remontów nie zadowalał ani ro· \VYCh, szybkościowy remont w prze·
dyr. ekonomiczny CZPGum.
nilż wyniki dotychC'lasowej indywi- M:i.jebr.&ak, Dwernik, Matuszewski,
botników, ant kierownictwa naszych myśle gumowym i tworzyw aztucz·
l Tworzyw S;i:tucznych
dualnej ipracy.
SzC2epańsiki i Waśkiewic.zo.wle.
Spółdzielnia Grochów ma ambit~
zakładów,
ponieważ
trwał zbyt
.....------------------------------------~------------------------------------------------------------ ne plany rozwinięcia hodowU, ·wznie
110 i powodow~
poważne
stratydłu-.------------------w
produkcji. Remont, przeprowadzany
sienia nowych domów mieszkalnych
dawnym sposobem, trwał około -4 ty
i inwentarskich, melioracji grungodni. Postól Jednej maszytty przez
tów, oraz wprowadzenia ścisłego po
tak długi okres aasu czynił ogrom·
dziaJu zajęć pomiędzy cz1onków
ną wyrwę w wykon4Iliu planu pro·
spółdzielni.
dukcyjnego.
Zadania te są poważne. ale C%ynNic dziwnego wli:c, ~e nasze bry·
na postawa CQ:łonków 1 zarządu skła
gady remontowe 11zybko poszły za
nia do wiary w całkowite ich urzeprzykładem
tomaszowskich robotni·
mywistnlenie.
łtów. Opracowano nowe barmonogra·
Obecnie spółdzielnia żyje pod zna
my, przeprowadzono pierwsze próby.
kiem akcji siewnej. Za przyznane
WYr1ikl okazały się doskonałe.
~
kredyty :państwowe zakupione zoJuż ta tutego bier.ącego roku fa· że moje dzieci urodziły się w Polsce Ludowej
stały i sprowadzone .nawOlly sztuczwqpelnialą
zobou;lązanla
bryka w Krakowie, jako pierwsza w
ne, wywozi się obornik na pola i
przemy~le
gumowym. zameldowałll
Ob. Marcin Głuch od dawna pr•· staną otoczone wszecbstronnll ople·
Dzięki
pomyślnie
rozwijającemu pał, jaki ogarnął wszystkich robotni· rozpoczyna inte):lsywn!e
wlosenn~
o wyremontowaniu sposobem szvbko- cuje w Lód kl h Zakładach Odzle:!o- lr;ą",
. sifl "! naszych zakładach PZPW Nr 37 !ców, przyniósł pożądane rezultaty. o1kę. Wszyscy staneli chętnie do
ściowym mieszarki samoczynnej. Te·
z c
8. Zlelh\ska
wspołzawodnictwu
długofalowemu,
pracy i codzień na polu u.imeć moż
go samego dnia fabryka w Warsza· wych Nr 4• Niedawno żona jego po·
torespondent z ŁZO 1już dziś możemy stwierdzić, że za. Codzlenne kontrolowanie wykonania na liczne 'Pługi, przygotowujące ?:le
wie zawiadomiła, że oddała już do wi?a hojaczkl Pr.red tak powiębzo- •••„ ..•...„.„„„••••••••••„ •.•••••
„ ..„.„.„„.-•••„ ....„„..••..„ ......„ podjętych zobo;wlązań, przeprowadza mię pod ziarno. Niewątpliwie spół
ruchu tokarkę pociągową, walcarkę, ną rodzin" robotnlczfl stanął trudny
ce przez organizację partyjną, rade: dzielni przyj::tzie z pomocą Spółdziel
refiner l pompę hydrauliczni\ - wiy· problem znalezieni& odpowiedniego
zakładową ł dyrekcję przyczyniło czy Ośrodek Maszynowy w Łani«;·
remontowane również sposobem szyb mles?.kanla. Ale ob. Głuch wled:zlał,
tach oraz rzespół PGR rz; Głogowca.
kośclowym.
się do stałego wypełniania,· a w nie·
Boga.cze wiejscy boją się GrociloW dwa dni p6inłeJ Wytwórnia Nr 6 dokąd ma się zwrócM o pomoc, wie·
których wypadkach do przekraczania wa i grochowiaków. to też skwapUZałoga przędzalni
Bawełnianej" nonn.
w ł..odzl zawladomlla o szybkoiclo· d:r.iał, że minęły czasy przedwrześnlo
wie omijają domy spółdzielców, wie
wym remoncie walcarki.
we, kiedy nim pomiatano I pogar·
A więc, w pierwszej połowie mar- dząc, że w tej wsi zbiorowym wypodejmuj~ zobowiązania długofalowe
W dalszym ciągu napływają wlado
.
silkiem wykuto niezłomną wiarę w
mości z całego kraju o przystępowa· dzan~.
.
.
ca tkalnia wykonała w 113 procen· słuszność obranej drogi.
Podczas składania 1obowł'ł2!ań dłu· wyprodukować dodatkowo 2.450 kg
niu naszych zakładów do tej wspa- · Dz1~ki staraniu Rady ·Zakładowej,
tach swą produkcję, przędzalnia w
Nic tu n ie pomogły chytre er,ablenlalej, niespotykanej w historii pol· ob. Głuch otrzymał 45 tysięcy zło· gofalowych pne:i: pn:ąclkl PZPB Nr 6 przędzy, Podobne zobowiązanie zło· 114,4 ·procentach, zaś wykończalnia! g~ przewrotnych mącicieli. Spółdziel
!ikiego przemysłu, akcji. DotychC2as tych premlt. Przydzielono mu również cała załoga pn:c:dzalnl oraz członko• :i:yl obciągacz oJ>. Raczek. Przystąplll w 113,4
procentach.
nu ~v GrochoW;ie stawia pierwne
w p~myśle naszym powstało już 30 .nowe pomieszczenie. 1kladające się wi~ dyrekcji praysłuchhvaU 'się i ~ również do współzawodnictwa długo
kroki, stawia Je ,ferlnak twall'<l-0 I
brygad remontowych, które przet
J. Tomaszuk
pewnie po drodze, wl&dącej do sotak znaczne skrócenie czasu remon- z 2 pokot l kuchni. Ob. Głuch na Je· wagą. Pierwsza wystąpił4 ob. Janlna falowego majstrowie przędzalni: tow.
korespondent z PZPW Nr 37 cjalinnu.
Ku.
tów maszyn wydatnie pr.cyczynlają dnym s zebrań ośwladczyh „Szczę NowJcka, wzywając do , współzawod Tomaśic Gnelak wraz ie swoją zało·
slę do przyśpieszenia wykonania pła· śliwy jestem, że moje dzieci urodzi· nictwa dł12g0Calowego
prządkq
ob. gą postanowil podnieść jakość do 90
JlÓW produkcyjnych.
ly 11!~ w Polsce Ludowej. Wiem. te
Łu1.1zczyńsą. Ośwladczył4 ona;
p;oc., .zmniejszyć odpadki o 0,5 proc.
W ubiegłym miesiącu azoególnic oczekuje je radosna przyszłość, te zo
My, kobiety, dajemy przykład Majster Bronisława Dobrowolska z
. 1 przystępujemy pierwsze do :zobo- prz~lnl średnJopnędneJ podjęła
bezpieczeństwo
wiązań długofalowych, będących tak zobowiązanie wykonania planu do 21
W_ypełnlając zarządzenie Wydzi~ł~ Wałowlcach chłopi tej samej wsi
że formą walki o pokój, przez przed· grudnia I oddania
dodatkowo 9.830 Pow1atow7go w Rawie Mazow1ec.~1e1 dwukrotnie przyprowadzali psy jdo
Wcią~ jeszcze spotykamy slę z nie sposób wyzyskać ob. Józefę Górec;ką, termit10we wykonanie planu. Dlatego kg przędzy oraz zmniejszenia odpad·
chłopi wsi Rogowiec, gm. Wałow1ce, 1szczepiE:mla ochronnego I dwukrotnie
~udzkim wyzyskiem biedoty Wiejskiej którą u siebie 1:atrudnlał. Za dwa la- zobowiązuję si~ wyprodukować po· ków o 0,5 proc,
ulśr.lli je~zcze w. ub. roku opłat~ za odchodzili z niczym, ponieważ lekarz
przez bogaczy. Jednak świadomość ta ciężkiej pracy chciał ją 'l!być jed- uad plan 8S2 kg przędzy, podnieść Ja·
Wielu innych majstró"' I kierown.I· czyszczeme k:ommów, po 240 zł od nie raczył przybyć.
.
chłopów bezrolnych i
małorolnych ną sukienką, uszytą z koca.
!>ość do 95,8 proc. I zmniejszyć od· ków przędzalni podjęło podobne :i:o·
przewodu kominowego.
Zarząd Gminny w Wałowlcach po·
ciągle wzrasta. Umieją oni już ocenić
Dopiero na htterwencjQ odpowied· r..adkl o 0,5 proc. do końca roku.
bowtązanla. Dyrekcja przyjęła rówDotychczas jednak czyszczenie ko winien szanować cenny czas ludt:I
swą prac~ i nie pozwalają, llhy ich nich czynników wypłacił jej należne
Po prządkach akładaU zobowląza- nież na siebie :zobowiązanie sumlen· minów
we wsi Rogowiec nie zostało pracy.
wyzyskiwano. Tak właśnie było w wynagrodzenie.
nie «>bciągacze: Bronisław Hofman, nego wykonyi,vania obowiązków, na- przeprowadzone, co jest
niedopuszK
d t hł ki G
"
Rdutowie Starym, pow. kutnowskie-,
Korespondep.t cbłonskl „Cłosu". który wraz ~ prządkami l obcląga- łożonych przez Partię i wyższe czyn- czalne z uwagi na bezpieczeństwo
orespon en c ops
" losu
go, gdzie miejscowy bogacz, Jan Ko·
Stefilft Wasilewski
czami swojej brygady postanowił wy niki, aby tym samym pomóc załodze w przeciwpożarowe.
Ryszard Rejskl
lo_dzi!'ljsicJ. usilowf&ł w bezwzgl~dny
Kaleń, Mała, »ow. kutnow:stl
konać plan roczny do ii grudnla l wypełnieniu 1 onekroczenlu planów.
Na l>Oleceni• Zanadu Gminnego w Rogowiec, pow. raw11kn.mA7nwleckf

•

Przemysł

umow

system remontów

C11.y choćby taka oto p00sh,ichana
rozmowa ·
- P~nego dnia do sołtysa wsi
Groehów, a zarazem czynnego aktyWi.Sty spółdzielni produkcyjnej 10W.
Wa6klewlcza,, pttyszedł jeden ci
czł<>nków spółdzielni~ biedny, małorolny chloip, który nię wniósł do
spół<t'Z:ielni konia.
- Towarzyszu Waśkiewicz, pożyczcie mi swojego konia, bo chcę
jechać do miasta.
Jakiego konia? - zdziwił mę
Waśkiewkz iPmecież konia nie
mam.

szybkościowych

bogaC!Zy wie}skich i · w walće

ci

I-

J est e.m.

„,.

szez„s iwy,

1 Robotnicy z ·PZPW Nr 37
swe

-„. . . .

W walce o pokój
„Szóstki

I

I

Należy z111ię

Bogacz wiejski - ·wyzyskiwaczem

·

I
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11!.lfĆ

Nr 82
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Wmarszu po szczęście, pokój i rad· ość
zqodnie
„\V imieniu milionów

J>rzysięgam~'

urocz~·scie,

dźH'ięczq

młod~ieży wsz:ystkich ras i wyznań
że 1Jęd7.iemy bronic pokoju i uda·

remnimy plany imperialistów, dażąc~·ch do rozpętania
nowej wojny. Wzywamy całą młodzież, nadzieję ludó\v
na cał~'m świecie, aby zjednoczyła się i nie dopuściła do no
wej wojny. Prz;\•sięgam:v doprowadzić do zwycięskiego koń·
et.a świętą walkę o pokój i szczęście".

na§z krok

Bawełnianego Nr. 2, dla uczcze· dziecki, socjalizm, młodzieżą Lu
nia $wiatowego Tygodnia Mło- dowych Chin, .Czechosłowacji ,

przedtermi- Bułgarii, Węgier, Rumunii, Alba
lllloJzież pracująra Lod:i w coraz u•ięl:s~ym 5topnirt wlq_rza si~ ro akcj,
nowego wykonania planu racz - nii, Północnej Korei, Mongolii i
nego i walki o tytuł: „najlepsze Niemieckiej Republiki Dcmokra· pCJdejmo1nmia zoboU"iq:aii dlugofalo1ryclt, rommiejqc, że cora: wię1.:sza i lep&:e
go pl'Zodownika pracy oddziału" tycznej, z kroczącą ku komuniz- produkcja - to droga do dobrobytu i szczę;liwego jlltra mlod::ieży pol$1;iej
- olo wprowadzana w czyn mowi - bohaterską, będąca wzo i całego narodu polskiego.
l\'a zdjęciu: fiol. }er::y S:c:epaniak, ZMP·owiec z PZPD:. Nr. 5 w Łodzi.
rem dla całej posti:po·wcj młodzie
Przysiętta Festiwalowa.
Przed czterema dniami w fa - ży śwlnta - młodzieżą radziecką. l\.ol. Szc;eprmial•. który zobouiq:al się podnieść wyniki su:ej pracy o 1 proc,
Te słowa przysięgi złożyła, botniczą iprzedterminowo wyko'
wraz z 1dziesięcioma tysią nala Plan 3-letni i przystąpiła do brvkach i szkołach łódzkich za·
- wyk.mu1e obec11ie 117,5 proc. srcej bazy, wyrabiając 9633 wqtków 114 80•
Rosną nieustannie szeregi mło· d:::iuę :::amiast 9487.
Planu ciągnięte zostały Młodzieżowe
wspaniałego
~ami innych delegatów, · przo · realizacji
dych bojowników o pokój. Bo·
t
W t p 0 k . któ h
clownica pracy z Ośrodka Kon· 6·letniego.
OJU, 'br~\ uczets .- wiem młodzież całego świata ro· 0000000000000000000000000<:X*>00~©0t*>~00COO>ee·
Przvsię~a którą złożyła dele- 1 . ar Y
fekcyjhego Nr. 2 w Łodzi, kol.
0. t;i;'en UJi zumie, że pokój, to życie - a
sro~o
Janina Stankiewicz, podczas os- gacja °ffiłodzieżv łódzkiej' na świa nicy ~.Jen
W nlcclzlelę, dnia 26. m. b. r. o godz. 9,30 w 1all Stowa.rzy11Ze•
1
1
z wa_ wojna, to nędza, głód i śmierć.
~rz:-.:Ja~n
c
arn?
so
swą
,
za
nla „Ognisko" przy ul. Moniuszki 4a odbędzie się
została
n:e
tatn.iego dnia $wiatowJ';o Festi towym Festiwalu.
dniem no czącą 0 pra'' 0 do zycia 1 wolno Walka o pokóJ' zatacza coraz szer
Z k 'd
w Bu apeszc1°e, omni· a
"1Iłodz1'ez'y
~·alu
<1'
ści młodzieżą Vietnamu, Jndone·
,
.az J'.ID.
an ·
P.
u
"
· b d . J sze kr~ol.
. B
w sierpniu 1949 roku. Koleżan- tuiemy nowe os1a<tn1ec1a proauk 1 „ „ 1 1 . .
•
.
.., : , . 1. Z]!, n a aJOW I urm:v.• z u u.ią
, .,·
>
poświęcona
A. Nasielski
ka Stankie\\'icz w imieniu tysię C) Jne. ł~dzk.ch. ZMP o~' ców . ca w oparciu 0 związek Ra - I
n1ezorgan1zowane3. „;......_.......„."........„„...._........„.„„•••••„„„„„.....„„„.„„„,„
cy młod~·ch włókniarek i włók - młodzi ezy
Młodzieży
niarz:v przysięgła, że młodzież ro Stalinowskie Dni Pracy. Warty
botniczej Łodzi wytężoną pracą Pokoju na czE'~ć Międzynarodowe
na której zostaną wręczone na.grody młodzież1>wym przodownikom
pracy.
przy swych \Yarsztatach u mac -1 go Dnia Kobiet, masowo podej
Referat wygłosl prrewl>dniczący Za.rządu Łódzkiego Z~IP koL
o- mowanc długofalowe zobowiąza·
niać będzie sił;\· światowego
Bolesław Koperski.
nia. powstające nowe brygadv.
bozu demokracji i pokoju.
ZAlłZĄD ŁODZKI
Od zakończenia Festiwalu mi- 1taŚ!l'\Y i zespolv produkc~;jne o·
ZWIĄZKU l\IŁODZIEŻY POLSKIEJ
to raz podejmowane ostatnio na aBył
nęło siedem miesięc:v.
000000000000000000000000000000000000000000 0000000
okres \•:ytę:i:onej pracy młodzieży pel kol. Kiliszkowskiej z Pań ·
,
polskiej, która wraz z klasą ro - stwow~·ch Zakładów Przem~·slu
Ku uczczeniu Swźatowego T~}f!,Odnia Mlodzieił)
dzieży, zobowiązania

UROCZYSTA AKADEMIA

I

u

Demokratycznej

Swiotowemu Tygodniowi

naszych przyjaciół

Młodzieżowe zobowiązania
wkładem

do walki ó pokój

·

Karolczak) - zobowiązał się
do zwiększenia wydajności o
5 procent.
ZMP-owcy tokarze z oddz.
mechanicznego kol. kol. Bił.I·
Kowalczyk, Psiurski,
szer,
Kiela i Buciak - zobowiązali
się do zwiększenia wydajności
·
o 7 procent.
Zatrudniony w zgrzeblarni
kol. J. Latus,. przewodniczący
koła ZMP zobowiązał się do
oszczędzania oliwy, smaru 1
troków.

betów."
Zobo'l.viązanie

to

podpisało

60

uczniów i uczennic Liceum Pedagogicznego TPD.

Uwaga,

szachiści!

przy Zarządzie
Koło szachowe
Ł6dzkim Zl\lP komunikuje: w dn!u
29. III. b. r. w sali Stowarzyszenia

otwarcie dwukursu szacho,..,·ego.
Wykłady odbywać się będą raz w
tygodniu w środy od godz. 19 do 21.
Po dwum iesięcznym okresie, w
czasie kt6rego uczestnicy kursu a:apoznają się z podstawami gry ;:zachowej, nastąpią wyklady mistrzów
·
szachowych.
Kandydaci na kur! 'Winni ~ła.
szać się celem zapisu do Wydziału
Agitacji i Propagandy ZŁ Zi\IP, ul.
Piotrkowska 262.
„Ogni~ko"

nastąpi

miesięcznego

Nie PZPB Nr 2 lecz PZPR Nr I

,

'

Str.!

Jak IOH1ina

23 mareo

' .
rosn1e

fala

zobowiązań długołal()wych

W d:1lszym ciągoJ nieprżerwanyn1
strmn;ni.em napływają do nas mel·
dunki o podejmowar.ych zobowiąza
niach długofalowy.:h. Wszyscy łódz
cy robotnicy jeszcze raz składają wy
mowny dowód troski o prze<ltennino·
we wykonanie Planu 6-letnieg ..1.
' przyapieszenie butlowy fundamentów socjalizmu w Polsce.
Korespondent nasz, tow. Sobis
z PZPDz Nr 2 komunikuje nam, że
na ze J1·aniu załogi podjęto liczne o;::i·

UWAGA, UCZESTNICY SZKOLENIA

Ceytelnicy nasi zwracają uwagę..•
Tomczaka i ściegie)skiego. podniosą· :;pod"rc:&y, przyrzekł dbać o estetycz
wykonanie bazy akordowej o 3 proe. ny vyl!"ląp zakładu 11racy, w por~ za.Majster zgrzeblarni Ra.erkowski pod opatr::yć s:roferów i warsztł!towców
jął się ze swoją grupą czyściarzy do- w r.imow:1l odzież ochronną itd.
To" Anboszews'.d z PZPB Nr 9
pilnować, by maszyny były na czas
W balu Elektrowni Lódzkiej - pisze nam tow. Jatczak, gdzie zgła
ostrzone oraz zmniejszyć postój ma· pisze 1 am, że wszyscy członkowie szaj11 tri~ interesanci, jest 14 okienek, ale na żadnym. z nich, oprócz trzech
szyn, ji:k równid dostarczać dobry ZMP JiOd;:ęli tu zo~owiązania długo.
falowe. Z~f P·owcy przyrzekli pod- cHatnich - nie ma wywieszki, infonnująttj o przeznaczeniu tego okienka.
niedoprzęd ną salfaktory.
Korespondent „Głosu" z PZPB Nr nieść p1odukcję o 2 procent do dnia Interesant, J)ragnący uregulować naleit ość za zużytą energię el1?ktrycrną, Iuh
tc7. rncbw1ek mcmtnźowy. błąka się nieporadnie, nie wiedząc, gdzie ewą !pra·
2. tow. Saar pisze: lllajstrowie i ca- 30 czerwca br.
ła załoga oddziału ::ikładalni zobowiq
Kore„pondent „Głosu" z PZPB Nr w~ może załatwić. Tra<'i ię prr.y tym ~poro cennego czasu. czego można
zała si; wykonać plany produkcyjne 6 tow. Donder zawiadamia, że na zeby uuikm!Ć, gdyby przy okienkach umie~zczono odpowiednie W)'":ic zki.•
w 103 procentach oraz zlikwidowa6 branh załogi wszyscy robotnicy pod;
1'r0$imy Elektro1mię Łócl;hą o tt-:ięcie pod uwagę sl11s:.nyc11 słów naa;:(łeo
całkowicie wsr.elkie zabrudzenia tb.· jęli W!'ipółzawodni-.:two dłu~ofalowe
c;.;ytelnilw..
rh1, zmniejszyć ilość · oupadków o 5 mied~:·zakl:1dowe z PZPB Nr ~.
p.ncf'nt, zmniejszyć ilość braków o
1 proc~nt oraz utrzymać porządek
i <'zystość na oddzia!e. Za przykb1dem n'lszej składalni poszli inni majYY
strowie i robotniC'.y
'!'ald.e Centrala 'fekstylna. Dział
I
Sll"!r\C\chotlowy, jak podaje nam tow.
OW
Rozenlmg, podejmuje
·
. " . kre_to nów w których postanowili zorganizować
.~I procentowych, .· Jedw~b1:
.
„
,.· . z seJone~
W z~.iązku
szofer,
długofalowe.
WlOl?en~~
J„
stałego utrzyn.
zob:>wi;Jzał się9b.doDrcslcwski,
1
w::inia samochodu w stanie gotowo- Centrala Teks tj lna zwiększa 1lo:sc itp. Są to mateI 1ały, c1eszą~e s1~ naJ- stale i systematyc:rnc . zkolenie za
ści, .:J:>::.c.. jego n(l.leżytą konserwa·· towa1:-:iw, prze~na.:zonych na _zaopa w1ę!>szym popytem w sezonie wiosen- wodow<>, oraz Z\\ ifkszyć czujność w
0
wszcl~ie mal~. na· f t~zem~ ~;-,:r::ik1c~. r.ias praC1_lJ~Cy~h. no·letnim. Sklepj· zi:opatrzone zosta- stosunku do elementów spekulacyj
cję jak również
praw" dokonywać w miar<; niozlm ;- Sklepy '' łok1enntczc Centrah fcks- ną również we wszelkiego rodzaju nyd1.
Dla szybszego do;Jrowadzenia teks·
ścł s;n odzicinie bez odstawiania tylnej, !\lllD, PS8 oraz Domy To- dodatki krawieckie, a przede wszystwoiu co warszt~tu. Podobne zobowl4 wa.rowe otrzj•maj' , ~ najbli~zy~h kim płótno krawieckie. tzw. sztyv:- tylii do rąk mao; nracujących, pra·
zatiie podjął równbż szofer oh. Kot- dn~H~h .znaczne. 1losei rnate~młow nik, l:tórego brak przez długi czas cownicy BHD zobowiązali sii: wykokowski. Ob. Kaczmarek, referent g»· włok:cnniczyeh. Jak; wełen 60 l 100· dawał się odczuć na rynku łódzkim. nac phn rocznej sprzedaży do dnia
Tekstvl•łł te sprzedawane będą na 30 listc pada rb. (bie)
do legitymacji Związków
wkładki
dorobku ZalVodowycb.
. naszego gospodarc'"'ego
Doroczna rewia
„
Dzięki r.nacznem11 zwiększeniu po·
daży :utykułów włókienniczych i energicznej walce ze spekulantami,
6
IVI ł(
masowo atrakcyjne
wykupującymi
pracowni·
organizacji
wyjazdy
sowe
Nr 56:
Franciszkańska
Szkoła,
Tego:-oczne XXIll Międzynarodo'l:e
towary, sytuacja na odcinku teksty
młodzieżowych.
i
chlopskich
czych.
Nr 598 - Staszic~ 2, Nr 185 - MaTargi Poznańskie zapowiadają. się
poloaJ)·
znacznemu
ostatujo
uległo
1ii
Przy wszystkich oddziałach ,.Orbiszczególnie intert>Sująco. Dorocz~~
szelliu. Rimcenie na rynek łódzki rynarska 55. Nr 492 - Mar narska
rewia dorobku gospodarczego Pols:u su" w Polsce będą czynne deleg-.atu· 'lviększych ilości towarów włókienni 50. Szkoła Nr 136, Obrońców Stalin·
będzie
zadaniem
których
MTP,
ry
Ludowej wzbudza co1·az żywsze zain·
c.zych .,.,.płynie na dalszą wydatną po· gradu 51: Nr '7 - Obrońcow Stalin·
gradu 86, Nr 354 - Obrońców Stalintereaowanie wystav:ców krajowych organizowanie wyjazdów na T~rg:i, prawę.
przyjmowanie zaphów itp. Delegatu·
gradu 87, Nr 166 - Obro(1ców Stalin·
zaopatrzenia
usprawnit>nia
celu
·W
i zagr~miczn~·ch, czego dowodem · s~ ry będą współpracowały z organiz:ibardzo liczne zgłoszenia na MTP· w cjami młodzieżowymi i społecznymi pracownicy Biura Handlu Detalicz· gradu 75, Nr 523 - Obro11c6w Stalinroku 1950. 1 'ie d:.r.ivniego, że rośnie
nego Centrali Tekstylnej w Łodzi gradu 72. Południowa 20 (I piętro):
rówmez za1ntei·esowanie szerokich oraz zakładami prac~·. urząazaj~cymi podjęli długofalowe zobowiązania, Nr 334 - Próchnika 14, Nr 396 wyjazdy na Targi. (bie)
Próchnika 12. Gimnazjum Handlowe,
litó
·
N
maa społeczeństwa polskiego,
Kopernika Nr 41: Nr 410 - Koperprzywykło do corocznego odv.'1edza.
nika 42, Nr 178 - Kopernika 55,
nia Poznania w okresie Targów.
Nr 117 - Kopernika 47. Szkoła Nr 85,
W roku bież~cym całkowitą obsłu.Suwalska 16: Nr 12 - Napiórkow·
gę prz:,.jeżdżaj!lcych z kraju i zagr!l·
Cenne beczki ze smołą
skiego 77, Nr 95 - Nowozarzewska
nicy na tegoroczne XXII! MTP prze
Nr 260 - Nowozarzewska 13.
34,
Pewnie mało kto spośród mieszkań liskowe. Nie chodzi tu wprawdzie o Szkoła Nr 79, Grabowa 23: Nr 13 jęło Polskie Biuro Podróży „Orbis".
Obsługą ,,Orbisu" będą objęte zarów- ców naszego miasta wie, że w Łodzi znalezienie szczęki mamuta, czy też Senatorska 20. Nr 109 - Senatorska
· k I· ma· prowadzi się obecnie prace wykopa- prahistorycznego
· d yw1·d uaIne, Ja
, k"I m
cmentarzyska .•. 34. PZPB Nr 4. Gdańslta 163·165:
no wyc.ecz
Nr 52 - $wiercze vskiego 31, Nr 122
- Swierczewskiego 19, Nr 343 (na posesji Miejskiej Komendy „Służ Swierczcwskiego 12.
Początek zebrań o godzinie· 18.30.
ba Polsce") w czasie' okupacji zosta·

Zakonspirowane okienka

PARTYJNEGO!
dniu dzisiejszym, w lokalu
Ośrodka Szkolenia Partyjnego przy
u!. Traugutta Nr 1, odb°ędzie się, zgod
nie z rozkładem, w godz. od 17 do 19
konsultacja n. t.: ,.Materializm dla· bowiązania długofai•Jwe. A więc 11
lektyczny i historyczny".
zespoł }w stebnowaczek w liczbie 66
Ośroclek Szkolenia Partyjnego
rsób, zobowiązało się wykonać ponad plan do końca br. 28.502 sztuki
Uwaga, sekretarze Dzielnicy Sród· bielizny. 13 zespołów zeszywaczek,
mieście!
wykona ponad
liczących 78 osól>,
Komitet Dzielnicy „Sródmiejsklej" plan 51.139 sztuk bielizny. Dziewiarz
zawiadamia, że w dniu 23.3. 1950 r. tow. Królikowski zobowiązał się do
odprawa sekretarzy kot'1ca roku podnieść wykonanie baiy
się
odbędzie
Podst. Org. Part. i Oddz. Org. Part. o 2 procent. Ob. Ja'Skul~ka w imienia
w lokalu Dzielnicy przy ul. Piotr- pracownic krajalni przyrzekła wykokowskiej 53.
nać ponad plan do końca roku 25.tl)I)
Stawiennictwo obowiązkowe.
sztuk bielizny. W ślad za robotnikami poszli także pracownicy umys1r,.
UWAGA, WYKŁADOWCY
wi. którzy postanowili usu nać wsz ~l-.
DZIELNICY śRODMIEśCIE·PRAWA !{;e braki w zaopatrzeniu, t~rminow.)
PZPR!
oblic:>:ać zarobki i wzmóc dysc~·p!inę
\V dniach 2:1 marca br. i 28 marca
prncv.
br„· o godz. 17.15, odbędzie się wy·
Tow. Adamkiewicz z Łódzkiej Fa·
kład I tematu dla nowych Kursów
bryki Obuwia zawiadamia, że rówSzkolenia Partyjnego.
nież robotnicy tych zakładów podjęli
Stawiennictwo obowiązkowe.
zobowiązania długofalowe. Majstv1
UWAGA, STUDENCI PRAWA,
tow. Zagórski wraz ze swym zespoPZPR-owcyt
Egzekutywa Oddz. Org. PZPR przy
plb:
sil
Wyrlz. Prawa zawiadamia towarzyszy, Wszyscy robotnicy przyrzekli pod·
że z '-,ranie Oddz. Org. odbędzie si.ę
nieść produkcję i wykonać 98 pro~.
w czv1::Jrtek, 23.III. 1950 r. o godz. 19 ekstry.
Zespoły tow. tow. Bednarka,
w budynku Wydz. Prawa, przy ul.
Stępnia i wielu innych majstrów zo55.
~opern.ika
bowiązały się plany produkcyjne wyUWAGA, STUDENCI WYDZIAŁU konać do dnia 1 listopada br., jak
tównież i:·t·dwyższyć jakość produk
HUMANISTYCZNEGO!
Egzekutywa Podsl Org. Part. przy ~J- PZPB Nr 7. jak nas informuje
\Vydziale Humanistycznym Uniwersy
tow. ćwikła,
tetu Łódzkiego zawiadamia. że w dniu nasz korespondent,
23.JII. br. o "godz. 20 odbędzie się ze- wszyscy pracownicy wydziału ruchu
podpisali zobranie w lokalu partyjnym przy ul. z wielkim entuzjazmem
bowiązania długofalowe. Zobowiązali
Lindleya 3.
się oni również podnieść dyseyplinę
Obecność obowiązkowa.
pracy. Pracownicy umysłowi z kier.
Bednarkiem na czele, przyrzekli w-y·
Z Tow. Przyjaźni
konywać swą pracę lepiej, szyb·
punktualnie rozpoczynać
Polsko-Czechosłowackiej ciej
zawodowe.
zajęciaoraz
Zarząd Wojew. Tow. Przyjaźni Pol
• k PZPW N 2 d •
RJe,
r poodpo·
z majstrowie
ow. R osm oraz
eko-Czechosłowackiej w Łodzi podaje że Trobotnicy
do wiadomości, że od dnia 1 kwietnia
rb. sekretariat Towiirzystwa będzie
czynny od godz. 9 do 13 i od 15 do 18,
Zespół ob. Krawczyka zobowiązał
a w soboty od 9 do 15.
Dnia 4 kwietnia rb. rozpoczynaji:i się podnieść dotychczasową bazę
105 procent. Zespół ob.
akordową dopodniesie
się kursy języka czeskiego. Wykłady Lipińskiego
lo zakopanych okolo 40 ton smoły w
~ 0W3Ulł•ach Utt•C
produkcję 0 3
odbywać się będą we wtorki i piątki procent. Ob. Ignasiak wraz z zespo·
wesołej
Komenda M. O. m. Łodzi podaje do gdzie ruch jest regulowany przez po beczkach. Teraz, przypadkowo trafia.
w godz. 18-20. Informacji 11dziela łem, składającym się z tow. tow. wiadomcści, , wszV'E!ii1e
no na ślad i Miejskie Przedsiębior·
ob~i4eł.i .s terunki Mllicji Obywatelskiej.
W ubiegłą niedzielę z inicjatywy
r i iapisy 'pftyjmuje ~J..-retariat TPPC.
:i;Wilłzku z"pow_yższynrl Zl1;iana stwo Budowlane przystąpiło do od· wydzialu kultury i 6Ztukl Zarządu
_ _..;.;...._ _ _. . . . : . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i kierowców, że pC:Czą.~Y pil dn}a
·d
h v . ,, . Ja ' „
•
• ...... . 1 11f •.O. 1n-z:atępuJC do nauki pu. l'i:
ł
~
1
i szoferów _ według no- A.Opanla. yc oecze"'. \IZ po V.] .o· Miejskiego urządzona została w sali
blie?:ności
Jil.1ą„,a
1 k,,.vietnia 1950 r. na teren B.
byciu pierwszych beczek okazało się, świetlicy oddziału PZPB Nr 8 impre·
zostanie wprowadzony tzw. ruch trój wych przepisów.
6
'fli
Nauka będzie trwała od 2ł do 31 że są one doskonale zachowane. No, za arty:;tyczna p. n. „Na wesołei fa·
strumieniowy. Ma on na celu uspraw
.
kl d
I 'd k• •
• •
a ami pracy nienie mchu ulicznego i męla!zenfo bm. Po tym terminie nowe przepisy cóż - na rem~nty bardzo się to li",
zapoznaJą Się Z O z 1m1 za
(sw)
przyda!
skrzyżowaniach,, staną się obowiązujące.
na
Celem wizyty wybitnych fachow· przelotne>ści
W Łodzi bawili przedstawiciele wę•
Zajmujący program wypełniło wie
le doskonałych występów artystycz·
głerskiego Minister,stwa Przemysłu ców węgierskich jest zwiedzenie zanych. Toteż licznie zebrani pracow·
- pani Anna Paras·Tomane i pan'>- kładów przemysłu włókienniczego
nicy „Ósemki Bawełnianej"' po cało
i zaznajomienie się z metodami pra
wie Karlłly Suszky i Imre Nagy.
tygodniowej pracy mieli milą roz·
cy naszego przemysłu w ramach rea.
(mk)
rywkę.
fizacji współpracy gospodarczej pol.
sko-węgierskiej.
teren
Zajęty
Plac będzie zabudowany Andrzej~ Struga i Lipow~j nie m~że
Gabinet ortopedyczny
Wczoraj goście nasi zwiedzili Pań
linii Nr 4 i. 5
W zwiazku z notatką, zamieszczo· być wy~orz~stany na sk'\ller I?ubhczZarząd Miejski w Łodzi przysł-tł
irtwowe Zakłady Przemysłu W cłnia
nt ny, pomewaz teren ten, zgodme z pla nam odpowiedź na zamieszczoną w
1 marca
dn·a
• · "
dJa dzieci
Dyrekcja Miejskich Zakładów Ko· nego Nr 2 w Łodzi, zapoznając się ną w :., osie k z " i
· przestrzenne- ... · nem zagosp odarowama
otrzymaliśmy
w której
„Głosie" korespondencję,
munikacyjnych w Łodzi podaje do z organizacją pracy i osi!lgnięciami " P ~0~1~y .0 ~ wer Centralna Poradnia Ochrony Ma. go miasta, przeznaczony został na
.
mieszkańcy Chojen proszą o urządze cierzyństwa i Zdrowia Dziecka dla
wiadomości, że z dniem 24 marca rb. produkcyjnymi tego zakładu.
wyJasmeme, ze plac przy zbiegu ulic poszerzenie jezdni i zabudowę.
nie parku publicznego: Zarząd Miej- m. ŁoJzi podaje do wiadomości, . że
- w związku z robotami kanaliza·
ski w Łodii wyjaśnia, że teren przy dnia 1 kwietnia rb. zostanie uruchocyjnymi na ul. Kilińskiego - ruch
Dom nie jest „bezpański" ui.
Kosynierów Gdyńskich naprze· miony gabinet ortopedyczny dla dzietramwajowy na odcinku od ul. Napiórkowskiego do uL Jarosława Dą·
W od_i,owiedzi na zamieszczoną w ciwko Szpitala Nr 3, nie może być ci do lat 14, skierowanych przez plabrowskiego zostanie całkowicie zam·
dniu 28. II. br. w naszym piśmie przekształcony na park, ponieważ cówki Słuiby Zdrowia, przy ul. MoWarunki pracy punktu lekarskiego na Polesiu
knięty do czasu zakończenia "VfYŻej
wzmiankę pt.: „Kto się zajmie bez· zajęty jest przez Pracowniczy Ogród -ciuszki 5, pokój 3, godziny przyjęć
wymienionych, robót.
Punkt lekarski Ubezpieczalni Spo· nume1ki. Naturalnie - nie ma mowy pańskim domem?" - Zaną.d Miejski Działkowy.
od 13 do 16.
W związku z powyższym tramwaje łecznej, mieszczący się na Osiedlu o tym, aby mogła w podobnych wa- wyjaśnia:
„„ •••••••„
....................................................
„
.•
„
..........•...•..•..•...
„
•••
„
Unii nr 4 kursować będą na trasie: im. Montwiłła Mireckiego przy ul. runkach pracować higienistka, toteż
„Posesja przy ul. Warzywnej 21
Julianów, Pl. Wolności, Nowotki, Ki- Srebrzyńskiej 75, jest jedyną placów· trudno o jakąkolwiek pomoc doraź· jest własnością prywatną ob. ob. Pulińskiego,· Napiórkowskiego, Pl, Rey· ką. Służby Zdrowia dla ubezpieczo· ną, jak zastrzyk czy inny zabieg.
Jak stwierdziliśmy, sprawa .ta by- terschnita i Jerozolimskiego, zam. w
monta, Pl. Niepodległości, Dąbrow· nych i ich rodzin 2 terenu Starej i
Lodzi przy ul. Żeromskiego 63-65.
już niejednokrotnie poruszana wo
ła
&kiego, II Zajezdnia i z powrotem: Nowej Mani, Osiedla Mireckiego o·
Ob. Orłowski zwracał się istotnie do
czynników
nadrzędnych
różnych
bee
tramwaje linii nr 5 kursować będą raz Kozin. Krótko mówiąc - punkt
administratora X Rejonu Zarządu
lekapunkcie
na
pracującego
przez
na trasie: żabieniec, Pl. Wolności, obejmuje 20 tysięcy osób l średnio
Nieruchomości Miejskich o wydanie
Napiórkow- r1k. 150 osób dziennie zgłasza się tu rza. Wskazane zostały trudności I wy smoły i papy, na reperację dachu,
Nowotki, Kilińskiego,
skiego, Pl. Reymonta, Pl. Niepodle· do leka1za. Warto tedy przyjrzeć się. sunięte możliwości poprawy tej sy- lecz został poinformowany, że Za·
' głości, Chojny i z powrotem.
w jakich warunkach odbywa się tu tuacji. Niestety, upłynęło już wiele rząd Nieruchomości nie może remonczasu, ale wszelkie interwencje po·
przyjmowanie chorych.
towa~ domów prywatnych, poniewa:t
Lokal punktu składa się z dwóch zostały bez rezultatu.
obowtązek ten ciąży na właścicielu".
Ubezporządku.
w
jest
nie
tu
Coś
pokojów. W jednym przyjmuje le·
karz, zaś w drugim - zamieszkuje pieczalnia nie wykazuje dostateczne· us1ra w nią ruch
z dzieckiem. W tym wła· go zainteresowania tą nader ważną
i upiększą miasto lokatorka
śnie pok'ljU czekają chorzy, którzy sprawą, gdyż w przeciwnym wypad·
Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i wobec tego, że w pokoju znajdują ku Punkt lekarski, obsługujący tak
już od dawna nie
Daszyńskiego prowadzone są roboty się meble, łóżko itp., zmuszeni są rozległy teren,
z okazji rocznicy śmierci
wykoiiczeniowe podcieni, które ula· podpierać ścianę w niebywałym tło· gnieździłby się w urągającym wszeltwią przejście w tym ruchliwym punk ku. Tu również tSekretarka na brzegu kim wymogom higieny 1 wygody lo·
K. Szymanowskiego
ŁODź, AL. KOśCIUSZKI 8
(es)
cle miasta. Podobne prace są obecnie stołu przyjmuje zgłoszenia i wydaje kału.
poszukuje:
Pi4tkowy Koncert Symfoniczny
na ukończeniu przy ul. Obrońców
TECH~~KóW PRZEDZALNIKóW zgrzebnych
Państw. Filharmonii (24 bm. godz.
Stalingradu i Placu Wolności. Pozo·
obznaJm1onych z normami pl'acy
/
Dziwna kalkulacJa
staje tylko tynkowanie, zalnstalowa·
19.80) programem swym obejmie
TECHNIKóW TKACKICH
nie !iwiateł J - przejścia gotowe!
Beethovena - III Symfonie („EroiEKONO!\IISTóW z praktyką w przemyśle
Jak się dowiadujemy, podobne podLEKARZA PRZEMYSŁOWEGO <io służ.by zdrowia
ca") oraz Szymanowskiego - IV
cienia powstać mają jeszcze w · roku
INŻYNIERA BUDOWLANEGO z prakty<ką do
(„Concertante"), której
bieżącym przy zbiegu ulic: Obroń·
Symfonię
Działu Inwestycji
ców Stalingradu i Zachodniej oraz na
Jedną z dotkliwszych bolączek leniem PKS, które nie chce go udzie partię fortepianowlł wykona Tadeusz
INŻYNIERA MECHANIKA z praktyką do Działu Inw~stycji
~l. Kiliń:skiego, między ul. Daszyń· MHD (dział spożywczy) jest brak lać, cz1 ni natomiast inaczej. Sam wy
Żmudziński, laureat IV Międzynaro
INŻYNIERA TECHNOLOGA lub mecharuka
skiego a Narutowicza.
ilości środków trans- najmuje tych samych właścicieli po- dowego Konkurru im. Fr. Chopina.
odpowied'liej
na stanowisko dyrektora technicznego Bazy Remontowej
.
INż~IER;\ ENERGETYKA z praktyk& na kierownika
portowYch. w celu dostarczenia ko- jazdów konnych i stawia ich do dy. Dyryguje Włodzimien Ormield.
Oddziału Cieplnego
niecznych sklepom artykułów pierw spozycji MHD, kaźQc płacić MHD
INżYNIERóW MECHANIKóW :s praktyk11 warsztatowi.i do
S
wo·
z
korzystanie
za
dziennie
zł
.OOO
7
szej potneby. Załatwia te sprawy o
1
.
Działu Mechanicznege>
bez
MHD
przez
wozu
WynajQCie
zu.
wykwalifikowane siły ; kólnik Ministerstwa Handlu Weworaz konstruktorów, tokarzy, frezerów, szlifierzy I ślusarzy
tylzaś
kosztuje
PKS
203-k
.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Personalny.
• nętrrmego, polecaJllC1 PKS przepro- pośrednictwa
mogą r.;~ę zgłosić
ko 4.000 zł. Należy jeszcze dodać, te
wadzanłe iz'a.nsport6w.
.
1· 1Ale, jak dotąd, PKS nłe wywiązu· PKS nie zgadza się J'a ponoszenie jaZAKŁADriR=i~~~N!RANS_rORI\IATOROWIURZĄDZEN
Dzisiejszej nocy dyżurują następu·
je sie ze swych obowiązk6w, tłuma- lnejlrol"\\iek odpowiedzialności za u· jące apteki:
Jl
,..cff ŁvDZ, TARGOWA NR. 57
~ząc siq n!9do~ta.tecznlł ilością _po· szku'2enia i straty w towarze z wi• Piotrkowska 193 - Lipiec, Łagiew lt zatrpdnłą:
RedakcJ· a Głosu" Łódź E~ Jazdów
mecuamcznych i wysokimi
"
1. techników elekh•yk6w
kit;rowcy lub woźnicy.
nicka 120 - Pastorowa, Piotrkowskaj
p. ! kosztami własnymi za jazdo w mie- nyKalirnlacja
Piotrkowska 86,
2. techników mechaników
conajmniej dziwna. 75 301 - Pawłowski, Narutowicza 42 śc~D mnal więc wynajmować wo- procent marży zaTobkoweJ za pośred Rychter, Gdańska 90 - Rembiellń- 3. kreślarzy
front, W godz. 11-12.
4. blacharzy
to trocho za wiele. A gdzie ski, Armil Czerwone! 8 - SzymańI zy .kor-.ne u po;wn;i:oych właścicieli. nictwo,
.ł
243k
Zgłoszenia w Wydziale Peraonalnyin godz 8 - 18
Szlinden·
Sre~nyi!ska 67 Tu Jednak wyłania atQ nowa trudność. walka o jak najdalej idace obnUenie eikl, ltlcbkDwalca
•
. 25 - . &teck_!!IL „ _ ·---·--iii•"!!"••••B9!.111--~n•-••~a1111111111•uu-n.
.bu.ab.
kosztćw własnych 1
J~oże rie to odbYWać tylko za zezwo-

W

p opra-..ra na rynk u
. a rtykuł
Znac z nV wz ro st po d ozy

zobowiązania

\

tek~tyłii
h
.
wł,o k"1enn1czyc

I

~~~Zlll~ob~:iąci~la

TI;~~~d~

XXlll u,· ~dzynarodowe Tarni

Wybory
do Komitetów Sklępowych

Poznańskie

0

Prace wykopaliskowe - w Łodzi

~te~~~~~:z~~!:~n~i::rat;~~~r·· 1 Od

1·u1ra

nauka chodzen1·a ~;;z ~~~t ~:r~!~~e~ło~~~::~~:~a.N~t~~

na Skrz'7z•

•

„Na

fali"

"Jl

" k"1eoo przemys u
.· d t • • ' on,1ers
Prze Saw'c'e e W
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Zmiana trasy tramwajów

I

Gł

lJbe~pieczalni

ku uwadze

Nowe p«:Jdcienia

Koncert wFilharmonii

CENTRALNY ZARZĄD PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO

Kosztowne· pośrednictwo

..·················-···········-··········••111.
fKorektorzy (rki) i
natvchmiast
m

warunk b dobre

f
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Piłkarze ŁKS Włókniarza

Wprowadzamy, wspólzawodnic wo

~t
Co

SPORrłJ

trenu ją•••

Zespołów Sportowych
województwa łódzkiego

do Ludowych
pisała

prasa

łódzka

EKSl\llSJA •..SZKOŁY
Ponieważ Zarząd Miejski w Toma
rzowie nie płacił od szeregu lat czyn
.szu komomianego za budynek szkol
n.v, będący własnością stowarzysze·
nia prywatnego - właściciele wy·
tąpili do sądu o zapłacenie olbrzy
mlego długu - wynoszącego 45 ty
t<1ęc-y zł., albo eksmisję szkoły z Jo
kalu.

23 marca 1930 r.

TEATR NOWY
34, tel 181-'.łO
Teatr .r:ieczynny llŻ do odwołania.
PA...~STWOWY
(Daszyńskiego

PA'~STWOWY

TEATR POWSZECHNY
(ut Obrońców Stalinir!adu 21.:
tel. 150-36)
Codziennie o godz. 19.15 „Nieiµey"
Leona Kruczkowskiego z Józefem Kar
bowskim w roli profesora Sonnenbrucha.
TEATR ~YDOWSKI
(ul.Jaracza 2, telefon 217·4.9)
23 marca teatr nieczynny,

PAŃSTWOWY

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
„LUTNIA"
.
(ul. Piotrkowska 24.3)
Czwartek, dn. 23 bm. o godz. 19.15
•
„Królowa przedmieścia".
P A."<"<STWOWY TEATR LALEK
„ARLEKIN"
(Łódź, Piotrkowska 152, tel. 258·99)
Czwartek 23 marca br. o godz. 17.15
widowisko pt. · „Złota rybka".
Kasa czynna od godz. 10 codziennil!.

fizyezna i sport
w Polsce Ludodzięki doświadq:e
niom ~aczerpnięt:1-·m w Z\"\'iązku Raozicckim - na słusznych, nie mając:r·ch sobie równych, pod»tawach po-

11Kurier Łódzki" przypuszcza, że
cena zboża na przednówku dojdzie
do 30 złotych za metr, podczas gdy
ok
przed miesiącem wynosiła

wsze~hności.

6 zł.

„OBIADKI RATUNKOWE" BĘDĄ
SKASOWANE
„Obiadki ratunkowe" dla bezrobo
tnej inteligencji, lttóra nie pobte:ra
iadnych zasiłków - bo:tJą skasowane. - Zapowiedź ta wywołała wieiJAK OSZUKIWANO CHŁOPOW kie poruszenie wśród szeregów bE:z
robotnej inteligencji, która zamieW POLSCE SANACYJNEJ
Organizacje kupieckie przeprowa- rza wystosować prośbę 0 'J!'zc·c!lu:~eobiadkowej clio;'.;by do
dziły ostatnio niebywałą grę na zniż nie akcji
kę cen zboża, wstrzymując się zupeł czerwca.
nie od kupna, Gdy ceny zbóż spadły
BURMISTRZ TOMASZOWA
do niebywałego minimum około 6
W OPAŁACH
zł. za 100 kg. - kupcy wykupywali
Vl dniu wczorajszym tłum bezro'
je za bezcen.
Chłopi, którym wmawiano że zbo botnych zebrał się przed budynkiem
wyzbywa magistratu w Tomaszowie, domagaże będzie dalej taniało li się wszystkich zapasów, by zapła jąc się natarczywie \v')'płacenia zaDo zgromadzonych usiłowa!
siłku.
cić podatki.
burmistrz Tomaszowo.
Gdy już chłopi wyzbyli się zboża przemówić
- organizacje kupieckie pociągnęły Tłum jednak nie pozwolił mu móza pasek. Zboże podskoczyło w ee- wić. Gromady bezrobotnych zaatanie prawie dwukrutnie. Kupcy zaro kowałv magistrat. „Dopiero przyb~r
blli miliony -chłop został-jak zwy cie siłtiego oddziału policji uwolniło
kle - oszukany przez hieny speku· j burmistrza z opresji". („Kurier
Łódzki").
lacyjne.

PAN8TWOWY TEATR
im. STEFANA JARACZA
(uL Jaracza 27)
Dziś o godz. 19.15 sztuka L. Kruczkowskiego pt. „Odwety·• w drugiej
wersji.

K 0oparły
It Ura
się wej

Do sportu garnie się .iuż młodzież
chłopska, znajdując w nim nie tylko
1ozrywkę w jedno.;;tajnym trybie ży·
cia na wsi, ale również znajdując w
nim to, co najważniejsze, możliwości
rozwoju kulturalno-<Społecznego. W

CZ\,ARTEK 23 MARCA 1950
12.04 Dziennik południowy. 12.2.5
Przerwa. 13.20 (Ł) Chwila muzyki.
13.25 Program dnia. l :J.30 Konce~t
poludniowy. 14.00 Kronika rumunska. 14.15 (Ł) Komunikaty. 14.20 (Ł)
„Kobiety też komponują". 14.50 (Ł)
O nowych pracacil budowlanych w
Lodzi". 14.55 Koncert solistów. 15„30
śpiewamy piosenki". 15.50 Chwila
;~uzyki. 1!).55 Skrzynka ,,Eksport."
16.00 Dziennik "popołudniowy. 16.~0
(L) Aktualności łódzkie. 16.25 ',")
ltecital śpiewaczy D. PawłowskieJ16.45 (Ł) „Mister Twister" S .. ~ar
szaka. 17.00 „Słuchamy muzyki aud. słowno-muz. 17.S5 Audycja ~ło.w
no-muzyczna poświęcona młodz1ezy
chińskiej. 18.00 Komentarz. 18.08 Od·
powiedzi fali 49. 18.15 Muzyka ludowa. 18.40 Wszechnica Radiowa. 19.00
Jan S. Bach. 19.19 Słuchowisko. 20.00
Dziennik wieczorny. 20.4.0 Muzyka
t płyt. 20.55 „Porotmawiaj.my". 21.0.0
CL) Mun•ka 'kompozytoru\'I'' :1·?s:q!lkieh"z płyt. 21.40 „o A. M1ck1ewiczu" - opowieść radiowa. 22.00 (L)
Montaż dźwiękowy z dyskusji robotniczej w kinie „Tęcza". 22.13 (Ł) ~
mówienie programu lokalnego na Jutro. 22.15 Chwila muzyki. 22.20 Mu;.yka polska. 23.00 Ostatnie wiadomosci. 23.10 Program na dzień następ·
11y. 23.15 Koncert rumuńskiej muzrlwi kamf:ralnej. 24.00 Zakończenie au·
clycji i Hymn.

K J[NO
ADRIA - dla młodzieży (Stalina l)
,Skarb Tarzana" godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Narutowicza 20) „Córka
marynarza" godz. 17, 19, 21
BAJKA (Franciszkańska 31) „Niegodzina
bezpieczeństwo śmierci"
18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Program aktualności krajowych i za·
granicznych Nr 12" - godz. 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19. 20, 21
HEL - dla młodzieży (Legion6w 2)
.
„Knock-out" godz. 16, 18, 20
.MUZA (Pabianicka 178) „Pustelnia
P:irmeńska" I seria godz. 18, 20
POLO_ ~JA (Piotrkowska 67) „Pię:iź
ziemi'' godz. lG, 18.30, 21
PP.ZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
„świat się śmieje" godz. 18, 20
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) „Pustelnia Parmeńska" Il seria godz.
18. 20
ROMA (Rzgowska 84) „Czarci :tleb"
godz. 18, 20.30

zr.wodnictwa na odcinku k. f„ jako jeJnego z najważniejszy~h .czynników
kształtowania nowego człowieka w
procesie przebudowy wsi polskiej i w
walce o pokój. Wydziały Kultury ·Fizycznej, Wydziały Kultury i Oświaty, Wydziały Propagandy i Agitacji
winny nawiązać ścisłą \YSpółpracę
na wspólnej konfetencji
ustalając wytyczne i plan działania. Nie
wątpimy, że taką naradę zorganizu·
je również Wydział P1·opagandy KW
PZPR.
Zarz<>d Wojew. ZSCh winien nie·•
Z~"iłocznie przystąpić do organizowa·
nia w terenie odpraw instrukcyjnyd1
z działaczami sportu \dcjskiego, zarządów i aktywu LZS. Wiole uwagi
na naradach t"Ch należy poświecić
"
dokumentacji technicznej i stosunko·
wi do niej.
,Pożądi:ne ~yłob:.: z:ewidowanie pia
nov rcahzt.CJl budzetow przez WGZyllt
kie 7.r.!nterernwane w rozwoju w,;pół·
za'\Todnictwa sportowego na wsi or!!'an:zacje. z myślą, czy nie dało
hy się zotq-r..nizownć , dodatkowyc:i
przo::lowkur~ów db mstruktorow

zwil1z~rn z tym przed ZOW ZSCh
i Wojewódzką Radą Sportu Wiejskiego stanęło poważne zagadnienie
jak pokierować swą pracą, aby wobee żr·wiołowego rozwo~u LZS na
obecnym etapie nic pozostać w tyle
i nie ograniczyć się wyiącznie do
roli oi>::<erwatora tego. co robi się
\\' terc:i:e?
Rady
Prezydium Wojewódzkiej
Sportu Wiejskiego przy ZOW ZSCh
doszło niedawno do wniosku. że rozwój LZS należy jak najsz~•bciej ski2na pł.>le współzawodnictwa.
rować
Wniosek swój Prezydium \YP..SW powzięło na podst3wie odgłosów z terenu, n1e ma więc obawy o zbytn!e
wybieganiL na J?rzód, . jeśli chodzi. ~
praktyczne rea!izowame postanow1en
władz państwowych " sprawie kul·
tury fizycznej i sport.t1.
Jakie w związku z wprowadzeniem
w naszych LZS
współza\\'.Odnidwa
stoją przed WZSCh zadania i drog1
jakich przedsiąw·zięć może pr~eła
by należy~ic tł
mać "'iele trudności.

I

ników w. f'. oraz kandydatów na ~ę
dziów sportowych, w celu po 1adplanowego, częściowego rozwiązania bra
ków kadr. Osobne miejsce w caio
kształcie pracy propagandowej 7.Rj:;ić winna praca nad skierowan;en·
na
wysitku społecznego w terenie
przygotowanie bazy trcn.ingow :.
Wiele trudnofrj. :z:da\•-alo hy <:ię
nie do pokonania. a mi:tnowi~ie jeśli chodzi o budowę i rozbtdowę
c.biel:tów i u ·z:irJ:>:eli sporto1Yych rozwią.z~ć przez mobilizacfo
można
młoC::zieżv do bezi!l.tere::;o\Yne.i pracy
w teJ dŻiedzinie. Z::;rz=!dY ZSCh wiuny rozpatrzyć możliwości pomocy
LZS przez przegląd remr.n•mtów ma.·
teriałowyeh. czesto m::.rnu,iących .~ię
hez nożytku. Remane:ity te _ nie· ·
·
. .
wątpliwie istmeJ:'!Ce ·w wie1u m1e.i5co- I
wo~ciach !JO b. re;;ztówkach - warto I p

społe<:zne rozwinąć szeroką. akcję na
wsi, wyja5niającą znaczenie współ-

0

wszntkim w!ele dobrej ·wo·
Ili.r. przede
Gdy tą Z,SCh potrafi zmobilizo-

1 wac -

. W okręgu. łódzkim

pokierować tą akcją'?

ZSCh musi przede wszystkim, nic
zależnie od pracowników etatowych,
zmobilizować do pracy społecznej ua
tym polu ajlepsze - dające pe!n~
gwarancję wywiązania się z obowi1p:ków - jednostki. Zada.nie to może
być rozwiązane jedynie przy maksy·
malnym poparciu i pomocy Komitetów PZPR, ZSL, zarządów z::i.rP,
oraz komend PO „Slużba
LK
Po!see". Kierowni(!two organizacji
terenowych i ich akt:,cw winni zdać
sobie \V pełni sprawę z ich. obowiąz
ków na polu krzewienia k. f. na wsi.
Należy również poprzei: partie polityczne, ZMP i SP oraz organizacje

Biegi i marszobieg
Z.K.S. „Spójnia"
Bekeja le'k.koatletyezna
nia. (Ló~t). orga.ni~n,ję w
boisku

ZKS Sp6j.
niedzielę na

własnym wewnętrzkłubo'lt'e

gi na przełaj dostępne

dla

ble

wszyst-

kich,
Biegi odbędą. się dla kobiet na d,fsta.nsie 1000 m., juniorów - 1500 m.,
3.000 m.
s~nior6w Oprócz tych biegów odb~dzie się
marszobieg dla chłopców (1000 m.).
Początek biegów o godz. 10. Zgło
uenia przyjmowane będl). na. miejsc11.

oficja/ny

rozpo·~znie, się

niebawem p;erwszy krok bok•e;eK1,
Do .z:a.wodow będą dopus.z:czen1 tylk-i
zawodnicy, którzy są zgłoszeni w
PZB, tronują w klubie p~zynajmniej
t.rzy mi~siąee i są. możliwie przygo>t•)
wani do picri:-5ze~ ":alki, jaką. maj.,
stoczyć w l'iwoim ':ycrn. Zawodmk mu
~i mice ukońrzone 16 lat i mie~. za.
1t.nadczenie
lekarskie '!' ,:r~ntownt'.st~
br,dan~n. ~r~z z pr~eśw1~tlenrn„.• Mu~~
być roi:mc~ w poa:a~amo ~~1~zer,zk1
2awodu1czl'.J. Zn;rodn.1k musi l~yć z?po:m1\ny z: przepisami rr.~la?11nn, ,ie
'."nlczy n!1'. własną ?d.·pow1edz1alno&t' l
ze mu nie wolno e1~ wycofać z tur11lej11 do końca rozgrywek bez uspra.
W roku 1950 rnwo
wicdliwienia.
dy pierw~1:ego kroku bokserskiego bę
dą. rozgrywane o przechodnią. nagro.
di;, ufundO\'l"aną przez ŁOZB dla klubu, który w czterokrotnym turniej•1
zajmie I miejsce, to znaczy wiosnę. i
jN~ienią. 1950 r. oraz wiosnq. i jesieni~
19.51 ·r.
Zawodnicy zostali pod.l;ieleni na na.
~G
' • '
stępuj:JCfl grupy:
I grupn: Żychlin, l.1'wicz, ~eeyca,
Ozorków, Zgierz,
Il grupa: Skierniewice, Ea-wa. Mn.
zowiccka, Tom&l!zów, Opoczno, Piot~

•

t'-

1- - - - - - - - - - - - - - -

H allo tu W P''ł
' 20"bm. do: Biura
, W

7
Wk rÓtce fOtr.pO
Się !
czyna
PierWSZ'1 Krok" b ok serski w Lod zi

Dział

.

poniedziałek,

wyśc'.gu

Komitetu Wykonawczego mię
kolarskiego
dzynarodowego

WarS'L8.wa - Praga nad~o pis~:o
Ambasady H.. P. w- Paryzu. W pi,,(grup~ III~. oraz 30 i :::1 ~::i~ea (i:::n-; mie tym Ambasada zawladam!a, że
p~ I\ ). F-rn~ły odb<:~~. się _Q kw:.et I na adres jej wpłynęło zgłosrzenie ko
,_. .
„
ma w Pabrnnir.ach (pułf1r.'.1.ł1') oraz
larzy Po~onu Francus.K1eJ. Polacy
k"l\""iP.tnia w Zgierzu (fiunly).
F.rancJl reprezentowani będą
Odnośnie grupy łódzkiej, to prze-i- ii
boje odb~dą. się w Lodzi, jak r6rn~ie?. Il przez pełny, 6-osobowy zespół. z za
i ćwit>rćfinll~y, nn°~ępnie pólfin:iły w wodnikami przybędą: opiekun. treAkk~andrO\<'ie, a frnały w Komtant.y ner i mechanik,.
* •
"'
nowie.
dniu 20 bm. z Pragi wyjecllaJi:k. z ~ego wynika, rozpmcowanle
ła specjalna komisja C:z.echoturn.tCJU p1erwnego ktoku bok~ersK1e
Wykonaw~o .Je~t ty.ro. razrm . bardio sta:anne slowack:ego Komitetu
t niewąt.plny1e walki na,;z~:ch n~Jmłod czego, która dokona opisu trasy po
!!7.:"ch. pięśc;arzy bi;-d:i; ~ 1 ę c1cszyty stronie czechosłowackiej i skontrow1elk1m. ;:a~?tere~?wamem, T-Wlasz.:ia luje pracę kom tetów eta:powych w
na prowrnt'JI, gdr,ie bok~ zdoby,...a co- Pardub:caCll. Brnie, Gottwaldowie i
Czeskim Cie$'Zynie.
raz to nowych z"·olennil:6w.
'1

I

.!11

W

I

Tenisi.ści polscq
przybyli do M osk wy

MOSKWA. - 'We wtorek 21 bm.
o godz. 14 przybyła do Moskwy ekina tenisistów polsli:icb.
- Polacy zo~ta1i serdeeznie powitani
przez pl'Zedstaw!cieli
r.a dworcu
Komitetu Kul·
Wszechzwiązkowego
tury Fizycznej oraz przez wiceprzeFederacji Tenisowej
wo<lnic;;ącego
ków.
ZSRR - Massa.
ru grupa.: Wielu-6, Sieradz. Zdu-6.. N a dworzec prŻybyU r:6wnfeż' zatenisiści
~ka. Wola, Karsznice, La~k, Pab~ani służeni mistrzowie sportu,
Cieplikowa i Ozierow oraz głó-.my
ee.
F1trener tenisistów radzieckich
IV grupa.: miasto Ł6dt,
Przedboje l"O&poezynają. się w d.nln
28 marca. (grupa I i II), 29 ma.rea
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Polskiej ZS•·

daoczoneJ Partit RobotnlczeJ
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REKORD (Rzgowe.ka 2) „Przygody
Nassredina" dla młodz. godz. 16;
~ „Płomień Nowego Orleanu" godz.
18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123) „Torpedowiec ·Nieugięty" godz. 18, 20
śWIT (Bałucki Rynek 2) ,,Miłość na
,
lekarstwo" godz. 18, 20
TĘCZA (Piotrkowska 108) ,,O 6 wieczorem po wojnie" godz. 16.30,
18.30, 20.30
TATRY (Sienkiewicza. 40) „Burza
nad Azją" godz. 16, 18, 20
(Daszyńskiego 1) ,,Miast<>
WISŁA
westchnień" godz. 16, 18.30, 21
WŁóK.~IARZ (Próchnika 16\ „Upi6T
w operze" godz. 16.30, 18.30, 20.30
W.OLNOSć (N"apiórkowskiego 16) „Miasto westchnień" godz. 15, 17.30
20
ZACHJJ;TA (Zgięrska 25) „500 ccm"
godz. 18, 20 I
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Zastępca

Na zawody międzymiastowe Wro \ Wyżej wymienieni zawodnicy obo
cław - Łódź w dniu 26. III. br. WY \\.iązani są stawić się do wagi próo
znacza się następujących zawodni- nej w sobotę o godz. 18 dn. 25 marca
br. w lokalu ŁOZB. Oficjalna waga
ków:
odbędzie się dnia 26 marca br. o
Waga musza: Stasiak Związk. godz. 10 również w lokalu ŁOZB.,
Zryw, rezerwa Kargier ŁKS Wł.
Waga kogucia: Matecki ŁKS-Wł., do wagi próbnej i oficjalnej zoborezerwa Szaliński WZKS Bawełna. wiazan! są również stawić się zawo
Zajączkowski dnicy rezerwowi.
Waga piórkowa:
Zawodnicy powinni posiada~ blą
Zryw, rezerv;a Olczyk
Zwjązk. teczki zawodnicze, buciki, skarpet.
.
ŁKS Wl6kni~z.
Waga lekka: Marcmkowsk1 ŁKS- ki, bandaże i rt:cznik. Na zawody
Wt, rezerwa Kaczmarek „Ogniwo". stawią się zawodnicy punktualnie
Waga półśrednia: Debisz ŁKS-Wł., o godz. 17 w Hali ZS Włókniarz.
Kierowników sekcji czyn1 się odrezerwa Nagaj.ski LK.S. Włókniarz.
Waga ś~~drua: ~leJmk Ł~,S-Wł., powiedzialnym! za wagę, przygoto\"a.nie do zawodów i punktualne
rezerwa P_io~k?wski '!Ogniwo .
Waga połc1ę:z:ka: W1eczore~ ŁKS- przybycie na wagę.
d 4....
k d
\Vł., rezerwa Taborek Związk. Na se un anta ru„J•·•Y w,ymacza
Zrvw
.
Waga Ciężka: Jaskóła ŁKS-W?., my ob. Garncarka J.
Kapitanat Z... O. Z. B.
rezerwa Gampe „Ogniwo".
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Wydawca RS'IV ,.Prasa"
A.dr. Keel.: l.64t, PlOlfkOWID Ił,
Dl-ete piętro.
Druk. zakJ. Graf, RSW

t.6dt, aL żwirki

niczko\v.
Po prz~·byciu do Moskwy ekipa 1101sl:a podejmowana była obiadem, na
ld:órym przemówienie powitalne WY·
głosił wiceprze..,·odniczący Mass. W
imieniu ekipy polskiej zabrał głos
inż. Olszowski
wiceprezes Pz;T dziękując w serdecznych słowacl1 z~
zaproszenie tenisistów polskich do
ZSRR.
W środę Polacy rozpoczęli pierwsze treningi.

Uwaga amatorzy

strzełęctwa sportowego?
Z uwagi na liczne za.pytania Zar!ą.
d6w StowaTZyneń i Klubów Sportowych. Zarząd Okręg-o PZSS w. Lodt.t
Y.e sprawa zaopatrywn.ni:i
w:vjaśnia,
sekcji strzeleckiej w broń i amunicję
sportową. nie leżr w 7.asięgu działania
Zarządu Okrę~ PZfk. Obowiązek ten
ciąży na Zrze~zeniach Sportowych, do
których '\\"inny Bi~ zgłaszać zainteresowane sckde.
Sprawa. zaopatrywania se'kcji strzeleckich w broń długą. i krótką. typu
wojskow1>go oraz amunicję ·je~t przed
miotem rozpatrywania przoz .GKD' w
Warszawie i o wynika. tut. Zarząd
Okrfgu powiadomi zrzeszone kluby
strzeleckie.
Odnośnie zezwo1c-6. na prawo -posiadania i użytkowania broni sporto.
wej dla zarejestrc>wanych w PZSS ~e~
cji stnc1eckich załatwia. Zarząd Okr~
gu PZZS.

Przy§piesz:enie przeto rejestrowa.nia
sportowej, bi,:clę.t.ej dottd w ni_e
broni
17, tel. !06-CZ.
legalnym posiaJaniu, leży w interesie
posiadaczy, a to celem l1Iliknięc1a
D·!-14794 późniejszych konsekwencji.

„Prasa"
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jaskrawym świetle dnia na wieży pałacowej zajaśniała tarcza słonecznego telegrafu.
- „Jesteśmy otoczeni - podała sygnał błyszcząca w s1ońcu tarcza. - Zejście do neki zamknięte".
za- Tam, w ogrodzie, jest drugie p-0dziemne przejście! Daj im ~ak Czandra-Sing! Daj im czym prędzej
woł~ła~ Lela.
zr.ac, ze tam. przy sameJ rzece, są ukryte drzwi!
Czan~ra-S~ng sam pobiegł do aparatury telegrafu.
• Od.dzJ~ł m1ne~ów był już p~d samą bran:ą pałacu. Schyliwszy
~ę, ?1egli Bryt~J~Zycy p~zez row yo drewnianym pomoście, który
S'lpaJe w ostatmeJ chw1h zapomn1eli rozebrać.
Na przed7Je biegł z lontem w ręku porucznik Home. Porucznik Mac·Kinn niósł worek z prochem i zapalniki.
W !ej ,cllwili Lall-Sing krzyknął głośno. Ujrzał sygnalizowaną
odp0W1edz.
Fort Sel'hngur mówi! - wołał.
- . „Wyjdźcie przejściem podziemnym! - .sygnalizował fort. My
C8łonimy na brzegu rzeki wasz odwrót".

. .
pałacu.
Insur·Pandy rzucał się po obszernym dziedzińcu, pośród za·
milkłych annat. Miał gorączkę po nie<l_awnej ranie, za.padłe oczy
bł)'3zczały pod poczerniałymi powiekami.
• W Dewani-Chasie, audiencjonalnej sali starego szacha, leżeli
na mozaikowych płytach podłogi pokurczeni z; bólu ranni. Na
szerokich marmurowych schodach walały się trupy zabitych.
Podciągnięto bliżej armaty i śmiercionośny ogień dw6ch cięZ
kfch baterii runął znów na mury i dachy, na potężne sklepienia
_
.
.
i marmurowe tarasy pałacu.
Duży oddział Brytyjczyków zaczął zachodzi~ z boku, aby opa·
nować zapasowe wyjście od strony rzeki.
Lall-Sing ipełnil służbę na posterunku obserwacyjnym, na iłachu.
- Uchodzą nas od rzeki, Insurze! - wołał.
- Zachodzą. od rzeki, a ja nawet nie mogę przestrzel1E łba tego
przeklętego sahiba, idącego na przedzie!„.
Oddział brytyjskich saperów biegł w kierunku głównego wyj·

ogromny gmach

l(a:rlał ranek dwudziestego września. ~ałac trzym~ł .się..
- Okrążyć grr.ach i za ~szelką cenę wzląć buntowntkow zywC<'m! - rozkazał generał Wllson.
na brzeg DZa·
Pałac miał tylko dwa wyjścia: wschodnie •
•
mny i zachodnie - do miasta, ~ręce wro~óV:·
Za murami pałacu ukryło się około p1ęc1uset ~udzi. re~~
trzydziestego ósmego pułku piechoty i dwustu ludzJ. z bengalskieJ
artylerii·
Insur rozkazał ustawić przy zachodniej bramie stu:e .brązo
we armaty pałacowe i od wewnątrz zabarykadował wyJścle.
•
- Będziemy się bić do ostatka! - powiedział.
Kilkuset zmęczop.ych ludzi, cztery stare br~zowe ann.aty,
czące już fuzje - sipajom za?rakło prochu - . 1 upór, ŚW1_ętj' upor
powstańców, którzy postanowili umrzeć, al~ me poddać się - oto
wszystko, oo Insur mógł przeciwstawić Clężkim działom Brytyjczyków.
Dwie baterie największych armat biły bez przerwy w wysokie,
zbudowane .z potężnych czerwon~ch piaskowców, mury, otacza.jace

nuJ·

lcla.

- Koniec. Zaraz wysadzi\ w powłetne bramę - rze~ l'nsar
Wysłał sygnalistę do heliÓskopu, umieszczonego na wieży gmachu.
Był jasny, gorący dzień, słońce. chyliło się ku poludnii.owi. !'.!:e
szczytu selmgurskiego fortu :i: . t:rzył na pałac komendant fortu

-

Wyprowadź

ludzi, Lall-Singu! -

rzekł

Insur. -

Ja

zostanę

przy bramie.

Porucznik Mae-Kinn zalocył łai:lunek prochu u podstaw bramy
Porucznik Home zapalił lont i uciekł.
Wybuch płomieni. huk i zachodnia brama l)ala~ roileciala
&k w drzazei..

Czandra-Sing.
Przy nim stała Lela.

buł jej od.ei~ do fortu.
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