..
PR

PROL'E'I'ARIDSZB J'l"SZYSTKICB KIUJóW M.CZCIB SlJl

l

Młodzież przoduje
w walce o wykonanie Planu 6-letniego

I

ŁK POLSKIE~ ZJEDNOCZONEJ PARJll ROBOTNl_~~-~!
ŁÓDŹ,

Ili (Yl)

Nr 101 (1382)

CZWARTEK 13 KWIETNIA 1950 ROKU.

LEBISCYT

PO
OJU
ajwyhitniejsi przedstawiciele

IUii l:l.IU·.1:.1·11 UW1HJ!l4ll.l.l l ;U.J l."l l I l'l t:111111u1.u.111IH111u111111 li.I I q

ludzkości

~

Pierwszy w olsce ze.spół młodzieżowy na. samop~h w6~
tow. Zbiorczyka. z PZPW Nr 6 - w Ozynie 1-MajowYJD zobowią:
się wykonać plan roczny o 51 dni pmied terminem.
.

.

-

_sklada~ą po~p~sr. P.od Apelemła Pokoju ~1r;_ed;1:i:O-rocznic::;~:
rza L
d

partyzanckiego (FrancJa); Paulet·
Olga Tournade - seln-etarz Powszech
t\,Uasto Ulianowsk, w którym nro- mierza Iljicza oraz recytuj;\ utw1
r,~, Konfederacji. Pracy (~GT): :zb11 te Des.comP.s - b. kapitan oddzia1':
kun zarządu Związlm BoJ<>wmkow o partyzancl.iego, odz;naczo_n~ „l\leda dził się Wielki Lenin, przygotowuje literackie po~więcone wielkiemu '
Wolno~ć i Pokój (Francja); l\Iichd ~'n~ Ruchu <?por~", człoil~\'.llll ~~i:ządu się do uroczystego obchodu ao·Iecia dzowL
0
1
w filit Muzeum Centralnego
hei"zgl-:dnego zakazu broni atomo- kawaler Orderu Legii .Honorowej, Brugmer. - adw_ok~t, były dow?~ca k'6". ~F~u B~J)~ctó:d 11°fi~~dceI~ Po~ Jego urodzin. Pracownicy naukowi
Domu-Muzeum Lenina i filia Muze· Lenina otwarto wystawę. W dnit
-~e k ~0 .
ranc~a
„ czlcnek Komitetu Krajowego i zarzą- francu&k1ch od~zia~ow partyzancinch {
. . . ·t, . . .
,, . iz
1
1 i .mmm .z.i PJ_zcs ~J>tę 11 oienn_- au Zwbzku Bojowi ików
Yi"oluo.ść w departamencie Gard, członek za- cz onek ~i:!7:ą u .".'iąz ru f ~~~ ow um Centralnego im. Lenina przygoto- v:olnvch od pracy w muzeum or
0
1
epa:r;. wały szereg oclczytów o życiu i dzia· nizuJ·e się prelekcje na tema.ty: "
t !'ządu Związku Bojowników o Wol- " \Volnosc 1 PokoJ, b. pre e •
Ch
Cl d"
.
)
.
p . - . · <F.
~· midu, UuQ· lllet\\szy broni tej
"
·
1
tamentu Drome kav·a1er Oderu Le"'u
R
· ) S
·, · p k • · (F
oma
me
1a11r1a • . au
1 o ,01
. .
i współpraca w. Len
: ). Cl d G łalności rewolucyjnej wielkiego wo- ka przyjaźń
. (F'
raneJa ; erge „ava· !I
_ sel·i:etarz g-eneralnv Zwiar.ku K.:i- nosc 1 ·o 'vJ
lit.Je, „ zrasta z każdym dniem.
orga
jako
z J, Stalinem"', „Lenin,
krancJ.a d' , z' a~ el be- dza.
· o:>latnirh dniach puli Apelem !Jiet Francu•kicl1 człoi1kini Komitetu nel - były dowó?ca. francuskieg? ~u • ondorowe.1 ł
j
• 'd RKP (b)" L •
t
K · „,,.· d
\V I··• l · · P·ł
u ,wiąz rn ·
.ar - cz one .„ zaizą
TuluZ'· mz\'· r.
c~''J Oporu w re.1on·e
·
.
'
:- .
1
, „ emn o)\, ot 011 }ID a acu s1ą,...1 o - za or 1 wo z
Tit ·h 1 O
... 1.·
F
t ·k 0·
•
• ,, •
ra1oweuo 1 zarzadn Z\\"rn.zku 13oww •.
;<] \} <1\'e podni.<\„ -\clminl 'loulJer
młodzieży"
„ocłcz.y\y leninowskie", nialnv naucz.yciel
} ,"'ncuon.ieg:o.. 'ie. : • : bywają si<?
~ r.il;6w 0 \\'o1uość ·i Pokó ··(Prane :11 \;\nie~, kawaler Otderu, Legii Honoro- J\:Ze:' m ':.
_., . · · • · . .'" : .
·,
1
1
r.c f · 7.<i;lrn mai;- 11 ~ 1 ,-J ".ohieJ L„no"it 1.- 1.„{·linn _ snl·t·ctJai··, „niieJi·a·l we~, cz\onek zaJ·z:ulu Związku B:ijow· n~ru, g?!1e .at ubezrl :---- kczłoBn\:~ K~ którvm t°'' arZ\· szą pokaz.r filmów o Po o.clczytach W"ŚWietlane są łll
,_. 1 1:.
'
·dokumentalne.
'
.. .
· · . · · . Il11czu.
·u F.OJown;wiaz
n.r11,10wego
.- ) ,. m•tetu
'· · · f Ii' rancJ~
_. •. 1· p 01,0.1
, • n'lrćiw
'.' ,.., , za
· ,. '.. zwmzkuw
. . ' .'' F'ec\en\CJJ
"' :S\YJatowei
"1
~· . '\iłoclzm11e1zu
.„
.
, ;
.
,„
o \,. o1no.1.
• ,
I ·w
.
. . 1ar.k11
_. . Z\\
, oni . .t c·zlon•" k ""..rzanu
0 0
Dom '\am.1.yc:iela,. '"" kołchozaC'h obwodów żyton
K-.iążki,
Pałac
o " 0 11.1.osr 1 .~. 1~_ .J •.(1 i:;in~_Ja),
I wn.l:ow o \, 0 1 110,1·.' 1'0!. •J: .Ta- ,_.: 0 ,lmn·ch. ,:zlonek Komitetu Kr'.ijo· .r~~e Ab~nl~er - leka:·z, człoue_k K~·1· ~?''
1
kirowog1·adzkiego oraz sze
'".rre ~hl •1) --:, phd' 7.k!" tohzrl-i: b. \ gabi1wly parlv j11e j biblio leki miej·ł \ 5kieqo
• lllHctu Kra.JO\'. eKu 7.w>a·1.ku Bo.iow;11;· „., ..,.tilti .,,,. ·.„_,
,
t·z,on~k 'lg: ·0nrn· \ 1„,,„ ,.._,
u111e, .)lit leranrl 0 1
1 k'
1 11 Bo ,·ciii"Tii·l.;i,
· '
\Vtazl>T'~e,-rodn1czat'Y F l'"tllt'll..: ~Jego
o
I
\'. I · „ • t:.t , „ · \o;
·
·
'J~ 1'-·'
• '·" 1 ,....
.:10 · '1• shie JH" golow.uj. ą w1 stawy d7.ie gu innych obwodów wygłasza się
·mv o. 'o .'.10~e J ~ o.-uJ'. ~c.wa er . ,·· .. · S d L"·0 ·. y 't 0 1: . 1.. ·I·
("< n:e1 1 'l;i F1-;rnc11~1;;. ej i o.lntH•k za.\·.· \\ olno~,: i '!'ol<c:ij 1fl"nnda): '.lidiel
1
wodta. Do obchodu
• Il. ,)~k :
,~n . \\k·u '"Ba OJOWT11
Ho.noroW<'J
,.••,ll•n.:1. zo1··,.,,·111 ''11·:·1·•'1· 'I (j,_1·u
B11 "1ow11i\Jl\.\' fJ \Y1ll· 1•, .. ,·11~t Ir. .fo '1.11 ;1ik11
. · o ż-;y•ciu .i d'Liałal.'1
. • .l'Z': lY· i 11rekJ,cje
. hislo·
.
·
„o · '.vlelkiego
o ,;~el,
·ow cz
u ,,wiaz
z1:rza'u·tu
\' · tu \l\U.
k(\~ranc.ia);
I
'1
r
\Leg11
• •
,, ·'·" ·•
" '·'>
,-.'·
'
'
·
·
rycmei daly llrl) golowu1e się row 1 ~c1 rewolu<:y1nej "\\!. I.emna. '\\'
'··, >. p ]. ·. · (r 1.. .: )
rn· ,'. i p„ ,u j · Hn"lo" ~ki - o:ek n•ta 1·z / !;1•ioll'nikriw o \\'olno~~ i Po kuj (Fcan l~UJ?r erneu, . - rz on<". '"~m_ite
0
1
nież eonergicmie Lkraina. \\' przed- bliotekadt obwodowych organiz
' am3a ·
.l
zar·za Lra.io\H'go z,viązku Bojowm\tuw o \\OS<' 1
t . · •
.. ,, . I • ,,
..:· ,, e. ·,'
1' 0111·"· \'·i• ulier - c·zlonel:
·
· ·
"
·
·
·1 m~lytuciach
· · ·
··l"l nyc I1 oso[)1~ t o- ( $1ęb1orstwach
·. \\)Jl
··
·I acz f"
1.•· b . dz1a
· p O>-OJ.
~~ 1
•.•
'
•
." 11 1Z\\"iar.kn
,,11·1az·ow
••, 1• ,"'
1sii~ wpilawy, poswięcone
wielkieo
K11owa
~a \ !<l.e po.d p1sy
. ''
ran~u·
,~ \Y?l no>'<
Bojowników• 0 \\'olno
(;,
.
._ · . . · r,11\\"0
, 1, . , ...
..01 1, ...1't'CP•ac·11
4
Zin.liri.'., " 11,1m._i - i l'nkiii ·(l•'nuwj~): Laurem·e Bon(r;m !J!~ici:o Ruchu Oporu. k:rn;:aler 01·de.ru «~1 naph:':'all)- 1~ez pnerwy ze w<1zy'lt- setki. agil:ilo!ii'~· '~vyla;;i~i•\ _POg~- orqanizalorowi partii bo\!.1&wic
•: 1 ·11 ~~~·. !Z.!.'.'.'
l alno"~'· "\od11- 1·1 11•1'1 sl""' radn"ec·k·i~go
1 clz1a
danl\1 11 z1T111
s" mia.
Honorowej ' b. dowod!"'n oddzm- !Peh kra1ow
l e2"\l
.
· l ,, . k B OJO\.\"·
p!cz~111un' \[,~dz~ naJnd 1
\ 7. · '1,·nt
•
· · "'
·
" · ""
·
·
•
••
•
~
- cz 10111>;:
.. ,
•
.
1 z11rza1 u 1.w1az m
~e.:iwkrallC'Z'lł'J h~clerncJI Ko· 11i!,"w o Wolno~~ i Pok6.\ (Frnne:ia);
".
i-:Pk1·etarz generalny
11: ' ; :-~1: I: I' .I :1•·11u~~ Leman ~ <":do .fa~l\lll''< llt·nłs J,011111.\•tu Lew•towy.:11 Radyka-\ 1'\wiatowe.j Federarii ::lrJodiieżr Demo
n
~6 ~ .i ~zl •lll'k z:irr.:1.d1~ 7,1\i~'."\;u, Bo- kr:~t~·1·z!1eJ. er.loi:ek z_~r~ącI;~ f:wiązb
.io •n1l..01\ o Wo\nMc 1 l'o\oJ 1 l< rnn· 1łlo.1own1kow o \\ oln<>•"· 1 Po1;0.1 !Fran
c·.ia): Hourn•au - członek Zv.1iizkn
cja : {;POl'.l(t'.~ Bruu~'-e - b. po":-!
i C'zlonek
Zl!1.·omad?.".nia Kon~tYt11<·Y'nt>""<l czlo- ('lll"ze.:djan ł'o:;tępowych.
\V 1
'k'
tl Z . k B .
'
"
• J
•
•
'
~tfasow~e z.oł.lOWJ.azan1·a pi~
n k Frnncuskir.i Partii ~oejali~trcz· zai:7::!_ll ·":1~z·n C>J_owm·ow o .o _
ll.l
r.c· tFrmwja't· .\rax Stl'rn _· ur.ial<lcr. r.to~c 1 Poku.1 (Fl'ancJa); Andre Lu""
nt•t - sekretarz generalny Zrzesze, .
" . . · ·
1 m·z~zeuia święta -~lasy _robotniw
gosp~da-rk1·
·ZUJoln1·ą
·'!etalowk ·,:olic~J·. czlol:ck ~~r~:)dU -~'rn.~zknlllfa 7.wiązkiiw ZRwodowycl1
dbac @ 111mktual11ose re-Jsnw oraz
Il.
_flppll'mkow o n. olno<c 1 Poko.1 tF ran có\\· o!u-~gu. parc•:<kiego, członek 'lab~·ć w pr.eyezł:vm roku lZ podró
c: l; Hernapl \ 1;:nt> - ,;ek1etar1- ~e· 1 rządu Zwh::dm Bojol'·nil~ów o Woltroorsklc1' bl'z k1t1>iłalnego r(mMtl
t .~lny 1'.:111:1zku Boj()'.l'n'l,~1 o \"ol- 110,C 1 'P'i.kl~ł (l·ranc}lli; flJarle : ri
Rozne zooowlazania dotYCl<lCC n~p
•
i J>okó,; IFrnncja); Chnr\e!'( Til· re - }}IJ~eł 1lci Zgromaclzeni~ ~Hroio·
'\\-'Jl.le':1la po~t·óiy mors]~,ich, po,dj~
1 __ b 111 ··Ji~ter. członek Komitetu w<'go, ezlonek zarządu Związku Bo•.
~.„.ff'AgR1 „~,.,taK~~.o'.,:vL:UiB,,PLJN"CC~. ' „C:lj'.CJ:ł
F ;, ;'\Vt~<l i 'zarw<.u Związku Bojow j~w)nikJów ot "Tolnołść ikPokój d(Frzan••
, '
•
,
b
·
ii
a u w.
. ) . cia ; e""le - e-.z one •i zarz
„ ·. p , , . (F
u•
WczoraJ. na :'llan e~ta ·yJi:.ym ze ra. gania ryklu inkasowego, pr ez „ciąg- t\Y& qoc..i!I1i;ityr.znqgo,, udc•,kon11lenle
Wolność Pokój (Fran
n :~w o "o1no~c 1 o.rnJ . 'ra~CJ~ , Boio•.•mików
0
Poznań
o~~czę.
o
walkę
i
pracy
oriranizncji
om.z
nalezno!foi
długotrwałych
nięcie
Czyn
poajęła
4
Kr
Pi:PW
:r.ałoga
'niu
Pi;ichari-Renan
Henriette
,"\ mron - ~ekretatz gen~i:alny Zw1~;:; cjri).
· Dz.~~ki l-l\'Iajo\vemu zobowfaza.n.
k C'hl'Zefri.ian Po~tępowych. członek czlo~kini zarządu Związku Bojt>W!li- Pierw<>zoruajow~·. Pudło wiele zobowią. przez złożenie wniosków do upłynnie- dua§ć i ·ja1m8ć prodnkcji. · .
żespołów SPB, robotnicy pozniuu1ł
Wrocław
I omitctu Krajc>wcgo i zarządu Zwi)]z ków 0 Wolno~c i~Pokój (:Francja.); zań inaywii:lualnych. które przyjmowa nia zbędnych :>:!!'pasów nrtykułów tech
Załoga Nadodrzański<'li Zakłado"w otrzymają w dniu 1 maja, t. zn, l
no g111ąc_nni oklaskami i okrzykami. ni··znyr,h i pomocniczych.
· ·
1· welnv
R oczny pln„u l iral11
Cnłn •ala dolmmeutovrnla s~a. niezlom
przed zaplanowanym ter
. Przemysłowych ,,ROKITA." pos•ftno- m1es1ąc
. i argonv
-'·ań. Załoga lluty szk
· ......
·
o pokó3" , o pr~edtermi. wyk ono.ny zo 3 t n.nie
nn.
wiła wygospodarować do konc".,.. br, nem, 36 nues
„
,. ,
pr·zrtdtnrm1"no~o
'
„ wolę v;•1lk1·
• dać
„
. b r.
· ~' grn dma
d o d wa
uowe ""'·łon:mio rn!anów produk~."J··
" ANTONINEK'. postanGw1la
192 mil. zł. przez. dodat:rn\va )rodu"
Roczny pl:tn czesalni wełny i argo. keję, upłynnienie ;remanentów oraz datkową produkcję wartości 1.;
nycl!.
Weród powszechnego entuzjazm.u zo nv zostanie ukończonv do dnia 15 gru skrócenie obiegu środków obroto- tysięcy rzł. Liczne zobov.>ią2ania pl
do w~ładowania broni amerykańskiej
stała uchwalona rezolucja, w której dnia, p!z~dzalni - ·do dnia 22 gl'll· w,vch. Cllołow:v rl!cjonalizator tych dejmują również kierowcy sam
·:J
RZY~t (PAP) - Dziennik „Unita." I by "·ył:tdowania w Trieście broni ame na pierwezy plan wysuwa się zobowią. dnia. br. Jcdnoczefinie zn~oga. zobowią- iiakładów _ Józef Cuch wbowią- chodowi. Ludwik Zielenka 1 Kaz
l daje, że w Trieście odbyło się ze· rykańskie.i dla Włoch spotkają sit ze za.nie przyśpieszenia obiegu środków zuje się utrzymali na dotychczasowym zał się usprawnić aparaturę produk mierz Szymański - kierowcy PK\
obrotowych, dzi~ki czemu do ko:tica. ro poziomie jako~l! pl'odukcji wyrażają.et cyjną p_rzez'u:astosO\vanie szeregu ju:l postanowill prze.jechać na autobus
anie robot.ników r.ortowych, zwoła- st~nowc:>:ym o~rem.
·a. ~et:raniu obecne były del~_gacja ku zakłady zwolnią dla. gospoda.rki n.i się w 99 proc. pierwszego gatunku opracowanych pomysłów tak, aby w „Fla.t" 130.000 km., tj. 30.000 km .11
J z inicjatywy Trie~teńskiego Komioraz zobow.ią,2nje się zmniejszyli do ciągu bieżącego roh-u !Zaoszczędzić 5 nad normę bez remontu. 25.000 kJ
tu Obl'ońców Po1;oju. Na zebraniu ro~otn~lrnw portoWYch '!- ~enec31, Ge- rodowej sumt 1.162 milu, zł.
mil. a:ł. Załoga. pl>5tanowiła jedno- 1>011ad :..ormę zobowJą.zał się przej
Dla uczC2enia liwięta kla~y pracu,i(ł minimum braki..
hiialono kategorvczm· prote.;;t prze 11m, Livorno. An~ony~1 N~po~u.
w ramach Co:vnu Pierwszomajowego 1113'ślnie podnieść dysc:vl>lin(l pracy. 1clb1ać Kominkie~icz, a 20.000 ltm. •
wy- eej załoga zobowiązuje się do dnie. SO
Do Rady Bezp!ecze~twa O.
·• T. .
3
o . Socha.
t'le tu ."li·. wo· sfano prote.>t, podpisany w ciągu 2 kwietnia r.wolnic zamroione środki O· załoga. do 30 ·~etnia. br. wyprodu.
• llbO )lrz~k,;z(akcmu
Kraków
,
. . Z .· lll
.
:ti ny pun.,t E'ta!Jowy oraz w 1m 1enu~ dni przt>z 30 ty~ięcy obywateli 'frie· brotowe na sumę 180 milu, tl.: przez kuje ponad plan miesięczny: w przę.

E" .\ (P .\P) - 7. Pary za do-1 Ktl BOJOWlllkow o "olnosc 1 PokoJ
r:o.zą'. że. ilo~ć podp!,só_w pod apc!em c_:1~anrja); Geor&:es„ Jouneau - ~~ły
d Irgo hom1letu swiatonego Kon· ~1.ef sztabu Oddz1ałow Putyzanctnch
'.?;r u Obrońców Pokoju w spn:-,·ie (Francja); Georg~s de Vercors -

d .J: .·

11'

_ b.

•

'r'

°•

'.·„

Na cześć Międzynarudoweeo święta Prac
ono'w z o·tyc
mt . 6

,Joj

PZPW Nr 4

dla

d11kcy1·11e polsk.ie~·o
narodome1·

pracy

dopuszczą.

Robotnicy Triestu nie

z

Szc ee·

TlasfpOra[,~Jryrh Oośl~:'";Oo. fŻf(' lprJÓ I.i Wftf UO"O"W łf ~k~P„t"~'tiellnie flak0,,~.0an).ia0W"';llstrft„ ~~:}};::;~:iE;i·~~':!!i~ :ij{,~~!:I:~;;t~~ę ~t~ =!E,C:fc:d~~
~.~~ng~l~ ~~~~l~~ $\~cfi~w:ii,lV~i~
;~~~ę~~:e~~~r:;:b;::;~j:1:;:i; l!óY =~i!:r:~1:~~i:1io;a~:~Tt:
tl
ft
U U
I\
EJ U
li
u.
.
Gdyn1a
zw . . Radzie. ck·1ego do u Repub1·1k1·
8J•
Nota
I
. ,. . . .
I
mstull.

cy'i

.1

rząuu .

·harni i war.sztatu mechaniczneg,
odda. do użytku pra- KU NR ł - około 300.000
Pracownicy wYdńału inwestyc~·.fn
COll"llików nowe ambulatorium le"ka1·.
I go postanowili ćlO dnia 1 mili& wyk
.
~kie założy natryski w oddziale faTW eza;'iie postoJ~1 l\IS „B~łTORl''.' \nać ws:r.ystkie planowane roboty
l:'iarhi. wylrnńczy ezatnię na p-rzędzaljak przewitlY"
•11, zrarliofonizuje świAtlici:. •to16wkę, w Gd~ni odb~'ło :-u~ :z-ebrarue załogi, 50 pror„ zamiast 25 1>roc.
internat. stadion •portowy or:iz ezę§e na ktor;-;m postano,viono m. _in. dla• ły 11roje.1·t~· -

wydział ~ocjalny

Włoski"

rzą

1"ą7ku

(PAP). Dnia 10 J~w!<>'.- Tym n:~mniej rzą~ ~vloski .wbre:u• I pl){'zynając od 15 września 1949 r.
a I\ '.t:eminister spraw zagramcz- ":.i>o.mnianemu wyze.1 zobow1ą'lanm
.f'ł2ąd. r~d 7.1~c~ n;e 11;-?ze nie r?.":"ró
/-.!1 Z~H Luwrenllcw wręc~ył a111 <lołychc:eas nie rcnpoczął dostaw na
11
asadorow; włoskiemu w ZSRR Bro- pociet odszkodowań z 1>rodukcji bie cii: !magi lrzkądu "lots..1<ie~o na a~-: zakładów.
W odpowiedzi na ~czwanie PZPB
war osc1
n· odbiJ"a. sie na ro· - mierną. 'ZW o c: w u:; a en:u
. t .. , c·,
. ··t • .
"
,
.
;,. aktywów \vło~kich w Bułgar=i m1
.,
:r.ąt~J, co u_Jem ie
Io no,q na". Q)tlJącc, ~es i:
Nr 4 uo współzawodnictwa w wake ''
. 1 'b
,.
R
h .
R''.ld Z\\'"'a'Zku Radzteckic"O uwa WOJU • 101' zt.ałtu stosuukow ekono• W
1
' a'" z~-· konidcznc ó~wiadcz.yć" rządo- mi<•:myl'it między ZSRR i Włochami. , ę~n~ec,. ;\ . umun.i, z~vrn,~ę . ę~ kultttrę micjsta pr1t1•y, załog<t P:!;.l:'W
• Republiki Wlo<kici co n.1stępui~· Rzad wlos'.d t:·m1:0.ci.v 11iewykofl'1- dądc,1. na~tępstwem .::,upelmed mettzl :l- :Nr 4 doprowadzi do wyglądu estetycz
ło
ł .1
t
sa ruonego
· . t1. t Jl·ttt ł li d ·J ,_,
,
. •zob ow~ązama
. ,ego
. · s,\
:·
• traktatu pokoi<·. u .w os- nego eren za 1t auu praey "flrzez za , , , 1 rz.a
kt.. s ·anow:is.rn
111e
Na mocv art. 74
b,ow
. 1<l
„ t rawn1"k6
• . nowyt:u
sue~o.
R~dz;eckic1ni1 od
·ta·,\• z,,.·a„•·o,,··i
, .
I .
.
·om
\V 1
·
zenie
.
d
.
b.: ·dmepom1erne,
d . d· ory d 0v. •y.,,un.i
•
"'
, · 1 .......
IVE;go ?. Włochami, ~lor.~; w,zcał w s
Omawiają"
GE:SEWA (PAP). · t a II.i, s tnl f.' Ilt rz.y10auie < al po
,zą an.ia z. 1•wi:i
a >Ul - 11 • wlo.:lr.ch
OCJlo zącc
b'ez·<·1ce1·
<i.zkodo\">:1"1
•
n17 ••
. ' · ],,„,
·, i·;). wrzP~ma
r
nacowan;u aktywów
prz:v
, •
• i ·~
"' .:·"'• prodL·"c1·1·
'· orat na n~o .
!'z.'. c.e
w VL·iltnamie
militarną
.. dukcyjny ·li i pomiPsz:ćzeń biurowych sytuację oaryski „Humanite" p'~e,
'h • R
W
B łn· .-;
Jak to wym<Ca e. ~e„o memorandµm
• C\' radi:ecko _ w!o,:k,,;go poront,me
fa'·tem ź„ w u "al-1., na ' c:grzec ' umunu. "' i<lralue:·1 <'2.vstogei, ntrz.,·ma11fo mn- d-zienn;k
!Z 14 ,•yc:>.n·a 1950 r
'Ył ·
d · 19ł8
d · n
·
1;or1m~u
że poło.ienie lrancuskie&"o
.. r. '. otl·n~· . P"r't. ·,:·t C·J·e' "' sp1·a,·1 =--e o;~·e«;.n;a- W charakt. 'e przvkladóv; ;wiadllla
yu
•1a z _mal
si~.
pogor&'~·lo
s-zyn : urzr,dzeń przemysłowyi·h w na ckspedY<';\'.lnego
ł
: 1
•
,
"-'• "'"' ·
•
w
rnbowiąza y s1i: \\~·płae1l' Zw1:u i.:J- \ - IfJ., a
.
,
.
.
.
.
!n.n.+
osw
l"Z~ll
anowu;,rn
ze
c:.ącvcn,
'n" a'"t""'O,\I' wlo·'·i""h \I' Buł
n·ai·t
··.
.
'
I·
·
d
·
~prawno~el,
1
'-"'1 d',l czy~ 08Cl
nk
·
ki '
-'"'" '·
"
.
1-.. ' "
O>'d
WJ fla ZICC ' .1e111u Ud«lkOd0\11"dlllC llJ. w
uznado
7•.mus.:Gony
korpusu.
Sztab
w~po~z~cu.1estu na•zue~o v.h• spra~kmt.e
na
rari~.
sum"'
łaczną
W rer.olneji robotnicy l'ZPW Nr 4 nia S\1·ych niepowodzeń woli ogi:&a ywo\\·
„ trul:anyc
,,, nie rto
. •i Rumunii
. . Wę~u..ech
,
.
. " 100 mitionów dolarów
.
podjęprz.yrzekll,ją peln.:i wykonanie
··t •
Ćlnio
, ,
•
amer;d;anskich. Traklut polrn1ow.v ~taly Je'.'in·w ~ oncv.one. n.e mor.e ~~1 • •
szać nic nie mówiące kom1L1ikaty.
b"
arcz.y
w~~
ne.
nwuzasa
.!-='nie.i
niewy.ko!az w,;pomniane poroiz.umienie ra- to ii>dnak usptawicdli"viać
przytocz.,vć h--i.JJr;a na;;•ępuj;:cych fal:- tych przez sie ie !Zobcmil!zań povrzez 1'ymcza~em wiadomości nanl.nvajab
1
1,
zwięk$zeni•' wydnjnofoi prary, pr:cystą <'e z Kochinchiny i1otwierdza,ia. C.tł
:dccko - Włoskie u;;talu;a. że repn- mmia przez \\ .iOC 1Y ZO owiąlanla. z tów:
pienie do nowych fon. wspótzawoaui~ kowicie sukcesy OBiągniete ostatuia
(Dokoiirzenie na sł-r. " ')
' racje dla Związku Radzieckiego sol.l. ~ylul_u ()(lJ'tkoliuwań z produl~eji. bie
c·one zostaną doslan·ami -i bie:hw~l zątcJ. ktot~·c·h splala Pr.tew1d1.1ana - - - - - - - - - - - - · - · _ e _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
przez cłemokratyc7..ną armie Victnaproduk('ji lll'Zt'm~·~ll)\vej w lcrmi- ·lir; ł~tla <1>ne·t h·a!'łal p1>ko;,iwy w oSukresy te stanowią ,oczątek
mu.
lt-1•m1uacb.
k1·<',.,lonyd1
.·h
J)rzewidzla11~
wa.-uukH·h
na
i
nach
którą
kontrofensywy,
gt,neraTnej
'V m~·ś l fraktalu pokojo1 ego i pow wymienionym w~·że.i pon1umieprzygotowywano już od kilku .mi„1in oraz pr<:L'7. prze:rn·J.'.JJl;C .-1 wh- 1 ro)iumit•uia; ralliiecku - · włoskiega r.
winny '>J>łacać
WłoelQ
sięc;r.
,ność z·,•iąz.ku Radzi1 C'e.c;,·· akty- 11 ~rudnia
w Bułgarii, 11;1 Wt:- Zwiątkowi Radzieekit•1łw uds·1kodo·
Zw,vrięstwo odniesione Pl"LCZ viet•
wó\V włoskich
8ftS
0
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PŃ!'ednl swł!lzek. Ja.kl T&ehodń mię lenlnbm11, Pfteelwko Wlnlklm pr6 dzy ,;młodymi" i „s tarymi" pisarzadQ' walk" o nowi\ kulturę a orólo:t bom przenikania ebceJ ł W'l'ofieJ lde mi, - pomogła Jednakie ujawnt6
walą • pok6J I 9CN\Jalh:m.
olosll do uuerów' ruchu robotnicze naJwainlejsze braki twórczości lik·
Rok m in!ony był rokiem ,.,...,bkie so. w 1u1erólno6et n w Polsce, - rackleJ l literackiej krytyki.
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w wyn fLaa walid • l'Omulkowszczyt
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'
w Polsce ludowo - demokratyemej In• • 'IVlrelklmt pn;eJawamt
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moltracjf ludowej,
1neiro.
st.wana pr:i:e.dankl poważnego przeWzrósł wyraźnie pęd mil! pracu·
Słało 11 to mołllwe clslęltl uńtia łomu na froncie liteTaekim.
jqcych do nauki, do gazety l kslął. domlent11 iobłe pl'Rll klas• Hbołn.1Olbrrzymią i nie~nloną pomoc w
lcb zaintcreso 1w'llnle teatrem 1 1 c1, flęboll:o rewolao7jneJ treści a· walce o kulturę narodową w form ,e
fQniern, odcz:ytaml i wy8 tawt1mi.
'!stroju demokracji lul'loweJ, kt6ry i socjalistyC7.:Tlą w treści okaz-ił ży·
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funkde dyktatury prolet&biążek, w 1949 roku - 73 mtliouy Tylko w-zro8t jedności i '\ktywnoś - r.ub:l~ka proza I poe-zja, która
(WZrost o 18 proc.>, • w Uł50 roku jd klasy i·obo!1 ic·w!, tylko wzrost znajduje u :nas mlJiony wdzięozny<:h
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Liczba widzów teatralnych wuo- 1 '11olueji kulturalnej.
waJąea piosenka radziecka.
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wzrasta st.ale liczba widzów. ale socjalhstycmą przebudowę ro nic- w teatraC:h polskich. Strumień M·
:r.m!enbi się ró'.rn iei sklad socjaln \twa.
w('Jfo, socJallstyC"Dlego iyola odśw:epubliczności ~«tralll j. Ob~fe za.
Jut. po czerwcowej naradzie Blu bł aimosferę na51le&o t~ 1 stal
lniast dawnej pubi!cznoścf bur~ua- ra Informacyjnego w 1948 roku go się bodźcem dl& w4elu .dramaturil'rlv,
ayjnej pr2eważe już w teatroch ma mułkowcy wy;;tępowall
przeciwko rf'.iyser6w ł aktorów, Ptzł'konall 11 ę
sowy •Nidz - robotnik, pracownik jasnemu f wyraźnemu postawieniu oni, ie mO'!na wysta.wia~ w tl"atrze
umyslc·V.'Y, a w ostatnich czasach r.agadnienla koiektywizacjt, zagn- sztuld oparte na problematyce nor6wnfet chłop. Liczba publlc:r.nośd dnienia sot'Jallstycznej przebudowy wego, aocjalbtyeznego życia, :i.e mu
w kinach wzrosła i 95 n1il. w 1948 rolnictwa. Twierdzili oni, że takie ki te rm&.iduJą najźyw@zy, 11a.jgoręt·
roku C:o 11&. mll. w 194!1 r. czyi! o postawienie sprawy odstręczy rzc- szy oddiwięk wśród nowy~b wł24 prcc, Dalsz}' wzrost tej liczby komo od władzy ludowej mało- I d2ów, prapących ujneć w dzh!łach
ograni('za jedynie brak odpowiada- średniorolnych chłopów i doprowa srtuki ucieleśnłenJe swej walki i
Jącej potrzebom ilo6c! kin. Liczba dzi do całkowitej Izolacji partii na swoich dążeJ\,
osób zwiedzających muzea I wrsta- wsi.
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Fala t'a ogarnęła również dzl.esłąt
wy w:rosła w ciągu jednego roku
Acóż się .stało w rzeczyw1stośc1? kl ty!>łęcy umestnlków a.rtystyc'Z:r: 3.1'19 tys. do 5.628 tys., czyli praMocne 1 kor.!'ekwentne , ~d nteh kół amatGrskich.
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Wzrost aktywności na froncie kul r,prawy wywołało oczywiście ''·"'Y- wYStawa współczesnego ma.la.rstwa. j
turaln:rm daje się 7.aobserwować buch wściekłej nienawiści 7.e strony rzeźby, zorga.nł.zowana. 7 inlcJatyw:v
8Zczeg1)lnle wśród robotników w bogaczy wiejskich, wywołało rów- Zwłązku Zawodowego Plaat:vltó\V ł
młricb oraz w państwowych ros- nież pewne wahania wśród chto- ~llnisl.e:rstwa. Kultury, 8wtadm1 o
podartłwac::h rolnych.
pów ś~dn!orolnych. Dzli .kdn:ik. dl\ł.mlu nie tylko młodych, ler_z I
Llczl>a liwietllc robotnłc.eych W7.t'> po !Il mle!!ll\')ach moł.na s pełnym I \\ielu star:>zYch i zasłużoovch artv•
da w ciągu 1~9 r . z 6 .'l'iO ,d o 9 OOO: p~konanl~m stwierdzi\\. te w wal I stów do ~i& s1, z ~n.l'&w~aktyw pracowników kulti.1ry v: re o 11pótdzif'le7..o~ć wytwórczą na · Df'.go 11ola abstrakcjonizmu i formazwiązl:ach :z.awodowych W7.rósł tv.y wsi partia nasza osiągnęła już pew- I 1hanu. Nasi kompOQ:.vłony starcją
krotnk w stosunku do roku 1948.
ne snkrrsy. Walka ta przyApieszy- ~ się równlet, nie bez powodzen\a, wy
Licma zespołów łw!ctlfoowyob .- ła ptOCf' roz.ltl'anłczehła sił klaso- rał.ać w wy<'h utworach patns bu·
związkach zawódowych wr.ro~ła z wych na W!'li i prowad7.l do b:olae.ił downlciwa 8<k'.lallstyt'zne.go.
4.800 N 1948 T. do 7.6ti!l 'IP.' Hl4!l ·r ; bogae7a wif'j<;kiee-o. Kokhoz pneSkuW<l7.nej wali!e o ideowy kie·
rozwl,ają się również
ze„01rn stał być w Pol.-ce stra~zak'ł\>m. O rnnek twórrzoścl artystyc-ine,i spr:zy
wizys1kie rodzaje tw órczoki arna- pór \\ rora ni~ został je :i:cz~ bynaJ· jać będą również dokonane w osłatto" kiP.j na w si.
nmlt'j 7.lamany, all" 5póldz:lelnle pro niob czaeach )>08ttnii:cla natury orga
ci:irt1 czterf'ch lat flP45 dnkcyjJ\e budzi\ roraz więk<;;zc zaln niTJl(•yjnej, Jak przebudowa I zJe·
%~poły śwfetlicowe przy zw1ą1 ft:r('So'l".lnle "" ród zt'rokfoh warstw dnoca:cnJe
czasopi m
!lltenckicb.
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Majakowskiego ,,Obłok w a~ni~h
w pn:ekładzie na język polski Juliana
Tuwima,

'"°'

lmp onu1·ący udz1·ał zw·1ązku Radz·1eck·1 ego wMTP

millonów1~~': ~~~a:~aeo~~~r:::ii:i r!~::a~~ =~~:: ;;drJet";:~m::~ :C::~~ umoz· ti w1· poznan1·e 11aJ·nowszy ch os1·ągn1·ęć
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Strai•k powszechny robotn1•kow
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OWZ

b .•• . - •
· h
Z. f~/en I ..no~f~ZOnlO przy1azny

I

·m.

py elekttyane, porcelanę ! na.ez~
faje.DSQwe.

Wnechzwiąa:l<owe

z}edn<>C%e!11
wyrobr
Wszechewią:z.kowe
ejednoezem .
„Eksport.chleb" pokau;: próbki zbói
~ lx,>bu, artykuly ~POZY'VC'te, w!Tla,
wyroby tytoniowe.
Zwiediiający Targl będą mogli n:,e
kt~re ~ wy stawionych to';'-'al'ÓW r.i.•
d?:leckicb :nabywać bez:posredclo nil
l'vfl"P w d~ale pmedaźy det~lcuiel
Dt!ęk1 bogatemu udziałowi ~wią·

_ , ł~z1!1rf:szntna"

iinedata~

rJru Radzieclde~o tegor~czne · 'Międty

narod?W<I Targi Poznan~kie ułatvra .
w duzeJ. ml~ J>oznarue najno~szych oSlą&"męć ZSRR.

Notauądu ZSRR do rządu Republiki Włoskiej
1

"'Y·

o

ejedno~!e

,J5<lju:z;promekspor t'' es.prezentuje:
rudy górni~e i nawozy sztucrz.ne, a:BRUKSELA (PAP) - Biuro Po· t6w strajkowych, do przygotol\'ania tykuly chemiClltle, wyroby z azbestu,
lityczne Xomunistyczn!'j Partii Bel- strajku powszechnego we w11zy1t.kich paliwo.
.r
gli ogło ito apel do belgij!kiej kl&sy prowincjach belgijuich ..,, dniu zwoła
Wszechzwiązkowe
~jednocteft1
,.Raz.nolmport": gumowe wyroby te
r??otnlcz.ej wzyw~jący do czynnej a - nia parlamentu przez prokróle;i-ski chniczne, kolorowe m tale. elekt.ro~
CJl przeciwko proJektom powrotu Leo
Van Ze~l:mda. który z&m1ena dy, artykuły chemiczn .
polda Ul :
ule'ć uatawt o regencji i do orraui
Wszeclrzwlądcowe
Jr.jednoczenie
,.Nie ma chwili do ~tracenia _ :unrania nowych minifestacji „e „Sojuznieftieek&port" .wystaw.a, pto
.
_
.
,
h
dukty naftowe.
głosi apel, 'ad Belgią zawisła grol· WISZJ'4łlnch ~nękuych Ollrvu.nac roNa ,;;tolsku Wi.techzwi~zkow~iio
ba faszy„low<;kiego zamachu "tanu. bot iczych",
2.je<inOC!Zen:ia ,.Mieżdunarodnaja Kni
Wiywamr klasę robotniczą do · na. I Bim·o Politycl.ne KPB wezwało :r6w ga" będziemy oglądać: książki, C?9!0
h 1
· ·
cl0 nlet wszystkie potlsta·rnwe org11niza- pisma, nuty, poglądowe pomoce ,na.11
t.rc m .a towego
przyst~p 1 ~1111
cje partyjne do zwołania zebrai1 człon kowe.
3
str Jkow oraz do "zmozenia frontu ków w relu omfrwieuia ap\l'lu ~ sposoNatomiast w stoisku ws:iecltżwi1tz..
robot.nicugo 11rzcr tworunie komife. bów j f!!"o rraliueji.
kowego 17.jednom.enia „Runoekaoort"

„

Zarządzenie

Wsz.echm.iąrzkowe

Edzie cdpowiedziq na projekt powrotu na tron Leopolda Ili
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w

b

Cizów, a v.o i;amy m tylko 194<1 m~d n\" tylko małorolnych \ec7. 1
1
teSll<)ły świ mco •.re przy ~ąz 'rf'dnioroln\Th rhłop6w.
Ruch na
7.awodowyc.h r.orgon tr:ov:a~.v •"1.eu: ~półdF.ił"ir.7ości
produkr:v.inf'j J
ł
poJityczne i kuuura1ne obu
dzów.
Czyż nie jest c.haraktRrysiyczny I
i on.1 J~R~ ~PAP).- 7. róznyc.1 11t.r<H1 IS!~ftl>S'' 7.J~nocmnrch 118•
~eh. w1ec6_l\: V: obronie ~okOJU. "
Ros:lą nieustannie oaldady dzfen niezmiernie szybki wzrost prasy /
pływ11!11 don1e.•1en1a, . św1adcz11ce o t)'Jn. fe kon1ec.z:n c o~rOf!! pokoJ.n tH A!'I~ .N.f, W ,HAMPSHIRE • IJt?·
n ik6\t 1 czasopi m . Przeel~my C!zten pa rt vj nej na wsi wła!nlc w tym -0rowm1:ina J t pr~cz cora~ :r:er'"t.e koła na~odu a_rncrylc1m.~~1ego, kU>·
denc1 u1~1qo,..al! '!• 21-%:1 kw1efma
ny n:ikład pruy wy:no~l obtt.nle krC' ,:ie ?
re wy ,tfpuJlł prre<'1wko polit)c:e pr;IJ irotowan tvOJ nyeh 1 "'Y~clg11
k~ferenc1ę obroncow polloju, na kt_6Pit•m o party jne dla chłopów ,,Gro\
zbrojcm atomowych.
rej _obecni bę<l3 delegaci ~łodile~r
3 ,900 tys, e,.r, czYtł cziery 1'•73' wi~
cej nlł w roku 1939 l o 1& prD<'. włę mada", .które wyd1odzl od roku, uNarodowy Komitet .Amerykańskiej
W BO TO!\lE (stan Mna'lttr;hu· ah<l~leklej 7. cełr.j NoweJ Angin.
oeJ n!ł w 19'8 roku.
kazu1e ię obeenle dwa l'azy na ty- Organiz11cji Zwi=łzkowej Obrońców '>et.ts) powstał „Komitet Akcji na Org_aun:atori.y. konfe~nej_I 0 P}lbllko·
Stczególni szybko 'wzra taj- na- dzień w 11akład.7.ie l.165 ty . egzem Pokoju, czynny w CHICAGO, zbiera RrecT. Pokoju", który n7óclł it do wah d<?klaracJ~. w kt_<>reJ ośvnadczakłady czasopism {w 1949 r . wzrosły plnrzy. Inne p1 "mo Pnń?'jne nadal podp' y pod pct!·cj,, domag~t· prezydenta Trumana z żodaniem po- J4~ „~fę~~~ IQ>OŚród '1&11-to weone o '10 proc. w stosunku do 1948 „Chłop ka Droga" wycho~ w .na- }łCQ it zaltnzu broni atomow ). J k łoi't"nia kresu wyści,owi zbrojeń ato- teralll minioneJ. wojny 1 faHyzmel!'·
r.)
kładzie 280 ty .
Ty godnik kobiecy tnformujc ,,Daily Worker", ·acy&tkie mowych. Komitet wydaje rcglllllmie 'IYm .enercl~m11!] • wypowi•damy ttt
awniej, rozm wiając ire starymi „Przyiaci6lka" wychodzi w nakła· t~mtejsze Zwl z.kl Zawodowe, nalet • specjulny biuletyn, a w br. zwołuje przeeiwk,0 n:;•nc;r.enm pokoju, 0 który
<lz.ietinlkorzami buriuazyjnym[, d zle 1.'100 tys. cg1.cmplarzy ł pało- ce do ero, utworzyły specjalne ko· rn 15-0Wtf konfereMJt
obronił' po- •·alczyllśmJ •
można sJę było czi:sto spotkać 10 wn nn ładu ldtie na wieś.
mit.ety dla zbł rania podpl ó . Zwią· koju.
zgnlłii teorią, te wtt0st nakładu
Przytoczone fakty Ili\ nie tylko od zek Zaworlowy Robotników Przemyw ROCKSBURY. HOSTO,
można os\ąRnąć
rzekomo j edynie bklem wzrostu J>Otrzeb kulturaJ- !Iłu Futrzars kiego i Skórzanego zo:-· c~\MBRIDGE,
FALL _ RIVElł,
przez dogadzanie najbardu ej ?.aeo- n~eh ludu praoujące10; w~ywają o· gunizował s zereg willl:ów w zakla- PP.I. ~GFJELD i NEW BEDFORD
fan
elementom, pn.ez schle bia· n~ na zyeb d7.lałaC'SY kult~ralnych, daeh praey.
utworzone ro!'tały komitety kobiece,
<Dokoi1czmle se st.!', l•e.D
nie ru.m1nrpleni"1lvm 'eS"":te całko- pu;ara:r I artystów ,do wyt~nej pra
K b'
.
.
k6
b' j
t .
. -~ I
_„
Rząd wlo.>ki domaga się włąc:ze
~··:...
"'
•
'
d.... b
.
cy do tlll·órc:ie•o --sllku nad doskn
~ iecy komitet walki o po j o· z 1era łCe J siąc11m1 P•'°P y pvu pe·
wicie bu..-„uazy1nyzn
fCJ no1TUe1:z
„ ~„
uhl k
ł „, •w
aJ
k
tyci• pul<01"ową, która złożona 7.o;:ta·
nia do aktywów sreregu przed
ozań!}dm gustom ;Powoływano t!f~ naten
. łf'm kun11:1fu arty1tycznego I bł t 1 -owa 'ke·M k~· ;z~k ąeą~ o- nie'~ o~z.
s1ębiors tw, których długi przewytprzy tym na s~kcesy" rangsttr- do twonenla dF.leł sztukł prsep<1Jo· d ~ ~· .amter}' ans. 1de .' ł ol Ja, . nnJoinrw.ają Tealną wartość tych p~ę
sklch brukowcÓ~ w Stanach Zledno nyl'h duchem J'calizmu sotljaUstycz k~1e1 ikn enSstYl\:nedJ ~1a a.,,nosc1 .wd )'m
OrganizacJt1 nauczycielska " NEW
1erun u.
w1er r.a3ąe, :1.e naro ame. HAYE, („tan Connec;tkot.) zwe>łuje b1onnv. PNeds.iębk>ntwami takim!
0
azon;)'cb, Ang1U i FrancH.
Uf'I . ·
f
1ykań$ki potrzebuje mieszkań, szkół li„znc zf'brania, na których urhwala- i;ą np.: trzy towa~yi;twa ubezp!!.Jecnakte 4ośwladC'7.mła J'l'Ull' raNie wolno z:amykać oczu na akt, i szpifali i że bezrobocie staje ię co· ne są re7olncje, domagaj1Jce si~ i:a• .::zeniowe na Węgrz.ech: ,.Uni:)ne AdzlecldeJ 1 JeJ olbrgymia rola w kra że na. za łw 6rczo§a arłysłytzna ~- rar o'tr:uj'lH0 ·omitet w~ywa kobie· pt'wnienia pokoju l nawiąz nia nor· drlatica" , „Towarzystwo SrodkowoJu avc;Jalizmu, Jak rówultł dośwład J:ol'1taje Jeszcze maemłe ,w tyle. e tr do walki pr:r:eci"'·ko pr:i:ygot.onn- mahrycb stosunków :r:e Zwi~zkiem Eu.ropejsk-ie" i ,.Unltas". których pa
czenla praSJ' krajów C!e1nokruJI tu daleke Je<Jt on~ jencre od za poko· niom do nowej wojny, Zapewnimy Radzieckim . Działalność tej org:ini· ~ wa i>rzewyższają aktywa na sumi:
doweJ śwlaclczą o ąrn l\Tęes od- J~la wymara.n n&$:i:yc.b młodych, pokój - gł i odezwa - jeżeli hę· tacji roz:szerza sie na inne miasta.
4-0.606 dolarów. Strona włoska wclą
wrotn: •
b_nJni~ rosn~·ch t ~ kulttu~a.ótnye~. drlf'my go mocno broniły.
..... sm \ IE PEN ·y1.., "lA kłl' gn~ła natom! et te prredElitb!.lrJtwa
Własnle prasa prt.eJ?OJona ducbt.m ~lektorz:Y nasi ar ysr. w
" . rezos• T•
•• : .
„
,„ 1,
· na listę ttktYWÓW, które mają by~
woju ego ma.rk.slzmo • lenlnizme , C'!i '>WeJ oderwani aą od rzeaywl11toł
W STANIE INDIAN A wśród ro-- bm:e kom!tety wal~i o pokoj 2'!'brll· pmiekazane Zw1aekowi Radrzieckierroml
wroga \K\uowero, bJo~a cl I wcl11t ,kucze nie mol'ą się
botników przemysłu stalowego ze- l:r 10 tr;•f('Y P.OdJ!'>Sów pod P~-ł~cl"ł mu, $Zacujqc je na 3.050.807 d<ilac:r;ynny ~zlał w bttdownictwlt'I 40 • '&"Wollć 1: pęt ro:miaitych formalłstycz brano 15 ty itcY podpllió'lf p<>d pety- 'IV sprawie 1>ołozen1a kr~~u wy11r110• rów. Łącznie S'Lacunek wło11ki tego
cJallsłycz.rfrm, orientująca Ilię nie nych S<"h~matów I ei-.tetyz11.lą-0e1~0 o- e·~. domag11}1!Cł się zakaru broni • wł zbroJ~ń atom.o"·yeh · 1 'lf aprnwle rodzaju m1enln sif:!{a sumy 5.880.000
na llllCOfan)'Ch, lecz na ~lłOWY<'h blelr.tywlunu, Xłeld~dy .ał zaatępu- torru>lVej, Od1>0wiednią kam.pani~ pro· 1hmocnlenia J)CkOJU.
dolarów. Przyjęcie takiej propozycji
.•~wfżl. onciąca sl<e 0 prostetfo ~ło ją ont abslra:kcvjnyml ha 0 1aml I buń wadzi te! mie)scowa orr;anizac)a par·
W STANIE \'E RMONT Palli.a Po- ainaezatoby, ie ZSRR nie tylko rl.i.c
Włcka tylko taka pran potrafi <.'1':Um.D!\ łnzeololJią niełatwe zad&- tii post~powej.
·tępowa przygotowuje s.zereg muo- nic. o tr.l:nna?by na Poczet reparacji
aapewn ć sobie 11tały rom61. słM nte nlorowe.nla sobie 4rori do polecu. 5esz<'r.e 7.obowiąxałby się do spła
•łll niezastąpionym narzędrl11m " o• głębionej ob~trwMJi l łwór('.zeco ocJ
cenia długów pw.edsięblor11tw wło~
11kieh. Bezpodstawność takiego tą·
łwleeanł& I wychow,-wanla ma..~ e- twa t7.anla l'Gdtl\eyrlt 11łę n nu co·
dania jest ocz}'Wi!ta.
ra21 naacnnta ich, ja\t budować no dzJennif! Pt:dów ttoW«"lfO i:ycla.
Q ~ąd włos-kl «amowolnle podwo tycie.
Nie prze:i:wycięiono Je.szcz~ całko
lcupnle i sprzedażq z lata
li/J: V..'7/'ŻSza ouacowartie aktywów
Przytoczone cyfry świadcz11 .,_..,_ w\cie wplYWów obr7ch n m fdei I
WARSZAWA (PAP) Oatlltnio zwyczaj wyrabia ie ie słota, np. nie przedkładając dowodów, kt6rP.
mownie o wzr1ntająceJ aktYWttolicl teorll, nio ~rczowano Jeszc'le :zo11tało ogłoszone
Komi· obrączki, pierśc ionki , łai1cu~zki, bran w najmniejuym chociatby stopniµ
mu na froncie kulturablym o t"o:r- tendencji ko mopolltycmych. W dzłe I!·; Dewizowej wzarządzenie
sprawie kupna soletki, zegnrki it p. Kupno i przedai. mogłyby potwierd?ić wysokoM ich
wljająeeJ alę w Polsce rewolacji dz.inte lu·ytyc.rne•o pHHtudłowanla
i sprzedaży 2łota.
tych w~·robó" nie> podlega :i:adnyn\ o~cowania. Tak np, ud:dał Włoch
l:ulłuralne.f.
i pny&woJenła obie bop.ie) I wielo
Zarządzenie to odróżnia cztery ro· oy.ranicunlcmt, z "'YJąt.kirm pr:r:ed· w trzech tnnycb towareystwach U•
Dlaczego wzrost ten zaznaczył Ile słronnd poJ. kiP..i ~puścimy kultura! dzaje złota: 1) złoto w posta ci ~uonel
bk wyraźnie właśnie \ 19~9 -roku? nej ciynlone •-. dopiero 11ltrwue i sztab, 2) złoto w pos taci wyrobów miotów. któryl•h 7.azwyr.iaj ie ltlota b pi~czeniowych na 1,'ęgrzech, oee
:ię nie wyrabia. np. kłódka rłota.
ntany pr:r.ee rtąd wło I na ll'Umę
Ił
•
*
kroki.
i;-c.towycb do użytku. 3) złot-O denty·
Zł.OTO DENTYSTYCZNE
12.613.769 dolarów, w iv.e<:zywist<>Składa się na to, nie tylko Uościo
W:iród pisarzy l artystów daje i;lf; styczne, 4) :r.loto we wszelkiej in!lej
Zloto dentys tyczne w postaci bla· ścl, jak w ynika ,z eapisów buchalte·
wy wzrost polskiej k lasy robotni· zaobserwować dąiność do ściśłeJsie po t.aci.
chy, drutu okrągłego i keztałt.kowe- .ryjnych. wyn<Mi\ealedwie 347.735 do
czeJ w zwią zku z szybk im uprzemv go poWf~nnill t.ię " i3>ctem I watką
ZŁOTO
go, ~żlrów i poiw (lut6w), utyw • larów. Te go lO<łiśJu 1)odwytszenioe
s?owieniem kraju, nie tylko wzrost ma pracuj cycb. Swiadczy o tym
W POSTACI MO. -ET 1 SZTAB
ne do wyrobu koronek, mostków \ pre prt.t.»z stronę wló&ką arzacunku aktydobrobytu i podniesienie ~opy i:y również żywy oddiwit:k, z Ja kim
Monetami s pien i ądze l!porządzone tu moina nabywać bez ograniczefi wów, wlączon~cb
P?UZ oble strony
clowej
robotników, lecz przede potkała si wśród pisarzy Inicjały za złota, li sztabami są takie s topy
wszystkim rJednoczenle ruchu ru- wa or1anlzo111anla wyjaid6 w ce· ze złota, które wnżą ponsd 500 gru. ud 'o!6b lub firrn, upo11ainionr h do na liltę, uyrat.a ę w ł~cznej sumie
47.154.000 dolarów.
boinlczego na pods&awłe tn.\rksllr- lach tworr~t'h do fabryk oraz do mów, zawierajlł co n ajmniej 900 pt'O· 1tJrobu takfoi:o złota.
· Rząd włotki b~ je.ldego~olwiek
mu • leninizmu I W&to11ł akływnoś· spółdiielni \\•ytwórt:tyr.b na wsL
rr.ili czy&tego złota i są opatrzone ce·
ZŁOTO
uzasadnienia wciąga na listę a
cl kla.s:v robotntu.ej w walce 1: wro
RównoczeAnle l'OZV'lija eie walklł ehą lub numerem banku emisyjnego, WE WSZ:f:LKIF..J JNNEJ POSTACI lctywów włoskich równieź przedsi~·
rJem klasowym na grunełe buda· o ldeowit i tw6rct.ą krytykę llterac albo mennicy (krajowej lub zr.gra·
Jest to doto, które powszechnie na bioratwa, których akcje, wedłue da
wnicłwa noweso ustroju socJl\lls'Yc:t kĄ I art~· tyczną,.
Dyskusja, która nieznej).
z~·a się {'łom em. Każdy może aprze· nych oficjalnych, nie nalcią do włl!I
1tego. Stalo się io molliwe jedynie toczyła się ostatnio nu łamach potKahły
moie przedać p-O!liadane dać lnb ll'.tć dq prierobu ną wyroby k1c1eli włoak!ch. lecz do obywatell
ddęld nasz~m11 ud2ialowt we wap4J ~kich czasopism literackich, jakko! monety i sztaby złota wył!)cz.nie
botowe lab zlóto denty tyczne pot1fa.· innych krajów. Aktywa tego rodzaneJ walce partii konnml~tycmycb i wiek nie była pozba·wlona pewnych '.liarodowym Banku Polskim. Nato- dany zło-ii. upoważnionym 7lot.n!kom, Ju, wedłu& !lrUleunku al:\"ony włoll·
robotn\czYth pntchricl) zdraddec- elementÓ\·: kumoterstwa I ześfu.gi mie.st kupować eh w ogóle nie wolno. jobilerom. łekarzom·dentyo;tom, lub kl.ej, cięgajll sumy 32.łl85.000 dol9~eJ klice nple•ól! i
dywersantów wała się niekiedy z pozycji z:asa<lnl ZŁOTO W POSTACI WYROBóW t hnikom dentyst~cznym, Naoomiut rtrw.
GOTOWYCH DO UtYTKU
'1ło
BankoWicza. pneeiwko <::lych rta platformci sztucznie wy
kupować złom mon tylko "Jminio-1 T4k119 same rueuruadnione at.no
&l to przedmioty rotowe, kt6re za- no wyżej vprawaione oaołł1.
wisko lUd w;Josld mjXnuje ur6wno.
W.!!"~~~ marksizm•• koncypQwaneao antagonimlu mlę

•

ZSRR,

WARSZAWA
{PAP).
Pawilon wa:rów wszecllzwillf,kowe :ijedrwcz.e-\rabiarki najr6żniejszych typów, prr.y
ZSRR na tegor<>e7.ny~h l\.Yiędzynaro- nie ,,Te<:hn oeksPort" Mośkwa wV!lta- bory laboratoryjne, maseyny d o b a"'· ku"·dowych Ta1·gach Poznańskich b~ie wi: samochody i traktory, maszyny dania metali, foiy,....a
....vwe .~• ro1
zaopatrzony imponująco. El\'11ponaly n>lni<!!.e, masz:yny drogowo - budQ- kowe, elektryczne n~a rcczne.
n.did~cklo za.jn1uJa na Tarra<'b w wlane, u7'7'.ądl>.enia prz.edwpo7..arowe,
Wsrecl12:.wiąikowe
ejednoeteni•
Pomanłu ł)Mvlerzohnlę prawfe 8.61\0 aparaturę kinową i :fotolf?'afi~ą. „Technop:-omlmport" pokaże;
mir, ikwadrat-0\V)'ch.
pr?.yrządy <>ptyczne, maayny do i>~
ma~yny tekstylne i obuwnicze, IJ
Do Por.nania na.denło już prawie sania i lic:r.enia.
rząd1.enta pol1graflctne, maszyny d.:1
100 waa-onów eksponatów racbitt·
W.;zeehzwiązkowe
:.tjednoczenle obróbki d:TŁewa, umądzenia i pn: ldch.
„Ma.szynod.mport" wystawia: tnv.ą· bory dla p1v.emysłu S"pO'ŻYWeu&o; a·
W CZMle Targow technicy I łnży. , dzenia pomp i kompresorów, urzą- paraturę radiową, telefon~ą ~ tele
nłerowie deinonstrowaó b~dą prare dzenia gó~czo - kopalniane, ekaka graficzną, pmybory elektro - pomia
najbardzie,i nowoozeimycb, terfJnle watory, urz11dzenia energetyczne.
rowe, pmyr7.ądy hydrometeorolog!„
produkowanych maszyn.
Wmechtw'ią7.kowe
,.;jed(locunle czrie, kompresory - chłodnie. e.par&SPośród po.<;7.C7..ególnych g?".tp to· „Stankoimport" P.ademon11.truj~: ob- rurę rentgenowską.
stoisku w·srzecmwiązkowego zf•
dnoczenia ,Prom!yrloimport" zobaczymy: wyroby Il metali C!l.BZ'llYCb
kolorowych.

Ma y ,.racu ąc· e uSA om a a1·ą

~~~kt\»rych
~a:i?~c~.
~~ ~;ą~:~~dr.':a~~ń~ \~:·'f~~;;:cjr~~~~!~~g:('~S
;~'re~t;!~ I
było obi;cn)"<'h '\6 mm•)
tlro.:ę do hWtado· I

m;

nów
roku
kach

„

ski.mu. W n'f1m kN.fa.
rałaRMl
i wstaeh. odbywaj' sit Ul'OCQ'eł:e U.
dc.mfe. na któryeh sp0łecme6&two n.dlieckie zaznajamia sio • twÓfaSO"
~ swego ulubionero poety.
latach
ndzidi•J .....,
.,, MaJ"akowsldego ,..„daao w 40 2t1"
•J
ł
Z) kach narodów Z&RR i ,.. * ,~-

Komisji Dewizowej

3

(.eAli chodzi o

wclągnięc!e

na

listę 11-

i<:tywów włoskich szeregu innych obiektów, jak tez odnośnie ich ona„

cowania.

W wyniku tego rodzaju nieuzuadnionego stanowiska rriądu włosklP.<o
go, odnośnie o!creślen.la stanu i war•
tośct aktywów włoskich w Bułgar.i,
na Węgrzech t w Rumunii, łączny
s:i:acunek t;;ch aktywów został m:tuezrue doprowadzony do jawnie niere
alnej sumy 1'77.760.000 dolarów, pod
czas, gdy wartość nktywów, kt6rt.
mogłyby być pmekuane Związkowi
Ra<ltiec.\:iemu na poczet reparaeJi,
oblkwna nn podstawie dokumentów.
?.najdulących się w dyS'pOr.ycji mie•
~anych komłSU rad'l.iecko • włos·
kicll w Rumunii, na Węgriech j Buł
garll, wynos! 11,5 miliona dolarów.
B.ątl radzi~kl
niołe Zl'odne
się na tero rodnju t1amcnvolne &n•

*'

eowanie }>1'7.cz lłf.ronę wlO'lk~ jej ak•
ływ6w w Bułratil. na W«neeb ł
Rumunii.
ll'ząd radz:iC".cki

uwai• a.

łronłees•

ne, &by pruidsta.wlclełom obu 1tr1t11
11dzlelono insirukeJI odnośnie ale•

l'llllocmec~ J)()C}J~ła kroków, celem
ure.rutowanta ffłłr&'WJ' wartoict aktr
WÓ\V włl)Sklch w wymlmoloa7ch WY•
ie.t il'ZM'h państwach z bm. a.b~ d"

łyJł

ont l'l"l!Pólnie Jo

ulłaleGła m~

Ilw~o do pnyj~h dla. obu stron o
g6ln~r„ s:r.aeunku aktYWów wł1111kleh

l nie do.pussczalt cło cl&ls~ w-loki "

łi!J kwestii.
Jłzlld radzłeekł uważa Jediiocześni•

za lu111iecme, ab:r
łono

niezwłot'llZ!lie usłł·

rozmiary 4ost&w s blet11oeJ iw•
clukeJl wzem7'1u włoskłeco llłtlmf•
111 romilarami dostaw z produkcJł ble
f,~ za. okrea od 15 'R'J'Zł!Śnla 1H9 r.

do 15 wrze§nła 193t r.
lk"'1 wlzieckl wnat& imek<ma·
nie, ie ·ak na,tryehl(lfsu ure,nlowa·
nie sprawy aktYWów włeeldch w
Bułfaril. na \l'ęcTZł!(lh I RumWIU O·

ru d•t•w dla Zwlązlcu Radzleck!e·
go tytułem .reparacji rt pr odukcji b le
QCCj wywrre poriytywny wipływ ca

rozwój atosunków radziecko •

sldcb, ~łat!7.eit8. w d::.i zinie

c.l\ł

•
•

i

Pfłleltasłu"-

włow

,

• J· :SI

str.

u195

..
Eugeniusz
•

tawlński
•

11 fciowrm
wuo...-t<•m produkcji.
J'ierw-;zy rok Planu 4Metniego prze
ll'lysł

Mhnster Przemysłu Lekki.ego

,

„

i.:l.ch planu p=dukcyjnego lr?'dajnosc:! pral"y~ l~;o:ej o~ganiza· t ba~~elnianym

ub•.roku w?~i 0 ja1~50.
r.-h Pr.ac:y .1 organb~c:JJ ;procesot pro-I· kose. Brygady najvryżs2e3 Jakofo1,
tmmaeh lniany-cli WZiasta. pro.. dnk~J•, . •l'l~~7.ł"_gu. ' lepszego ""Yk<>- i:organiwwane w przemysłacli bs.weI·
o 17,5 p:::-oc„ tkani.na.eh j~J- rzysta1~a dos.,w1~dci:eń, przodowników tiian:;m 1 wełnianym, wy'kazały, ie
"o -"'·3 proe.,. W"'l'Obach dzi1':" prac.v 1. r:aCJ?n·• li za h.....row.
1:1zyskany v.-ynik jako~c)owy wcale
n -: o 24,~{ proc., w bawełnie
P<1dn;e~enie wy:fajności p•acy -1 nie koliduje ze zwiększon11 W)'Gajno1około 7 proc. Pro:lukcja wymaga z koll'i szkolenia i dosl;onn· ~cia
r• skórzanego ma "'i\'U"osnąć o fonia zawc•lowi!~<> robotników, majWd11gou ub. roku znacznie popra· ,~. asortymentu meb1i giętych strów. teclmikóv.-.
wiła si~· ja.kość w przen1yśle włóklen·
. 'eh - od 20,1 proc. do 81.~
Pierw~zrm wan:nkiem wykona.nia niczym, w przem31śle konfekcyjnyn1
;ap:Oru - o ó.9 pro". Wydat- 1 z·1<.lań planów produkcyjnych 1950 ro· oraz skórzanym, szczególnie w obuw,. '·su.tsit równfoż prodokcja ku je:;t wykorzystanie "·szelkkh moż· niczym (z w;;·jątkiem galauterii kóli konfekcyjnego i pne.inY· liwych re;r;eorw, tkw~cyeh "" k:i.i.lym 2·zanej, w kUirej obserwuje się zbyt
· sztuL::.'llych.
.
zakła:l:1,ie prw1uy.<;ł<>•·y::it.
wąski asortyment i nieaost.a.lee:z:ne
'°.tllfSl artykułów i tkanin tech·
. Drugim_ z kol Pi W?run]dem W'Y!ronn.- wykończenie).
·
~ niezależnie od zwięk.<>u.ja-, ma zad:;_n plamJ: Jei!t ":ł;iczeme do
Załogi
przędzam. tak bawt>łma·
! produkcji, mlA nw.szcrza. &. prodtlkCJI now,-_r.h. T.akładuw p;r~t>~). z:ych. jak i \Vełnianych, n~iły jed·
""'Jllt aw\•cb wyrol;6 w óla l!l:r.ttA- idouych. pr;1:ew1duanyc:~ ."' planie n1· nak stanowczo :ibyt rnało w wake
mysłó~v
·
westy.:yjnym ~1a rok b1ezący.
. o popral'lę jakości przrdzy, utrudnia·
,
·
,
~
Wykor.zystanic rezerw - to pn:ede jąc tym lll!mym tkaczopt i d:ri,,. •ia·
.l!P
PA tfi~ysłow, będą.· WSZl'Stki}n. :n~"iek~zenie troski o stao r~nrn wr,d~tniejsz~ Jeszczt> popr' ..vier ra1!1ac11
rusterst;wa. P~e- 1 spra WtlOliel leehntctnf'j maszyn, ltt>'l• 111e wynikow jalmse1owyd1. W prze, ~li:beg-o ...__. .._to„_jrz~yg!J, serwa!=ja ma~zyn, plano°'l'e remo!lty lllyśle wełnianym często zdarza się,
e mat.OX'ia•:- ......owlane.
zapohleg1n<"t'Zl' i remonty k:ipitatne. że nie pnędzalniey i tkacze WYrabia-ach - ~ inwestycyj- Kaidy :r:akłnd powinien mieć dok!ad· ją wyse>ki procent l gatunku, lecz bk
nowych 2'akła.dów prze- ny plan remontu maszyn, aktyw zaś zwane <"erowaczki. niłllwają.ce w s.u•
c 1ch,
domów miemkaln;•cb, fabryez:ny mt!"i czuwać nad dokład· rowej t.kaninie błędy spowodo11·ane
ollk6w, szp.rtali
sts.~;a n~·m jego wykonani~m. Przy knpit.al- zllł przędą i niedbałym tkaniem.
,mysłami cenroiki \mdo~- nych renwnt.u:h maszyn należy zwróZa.damem rok11 19:50 jest osunięcia
rsko-c.eranti~zn:;-m i min?' dć ll'lfagr SZC'lCJ?:Ólnie na me.Ezyny c!<1t;i.-ch~c;wwYch bra~ó ''• je t .'Y-:tmo, . hie zi:d11ma w ::z.kN"! i! stat;sr.ego typt, aby przeprowadzają~ tona wnlka o uajwyzstlł 1akot1t: rry·
w

„.

j

t

I

I

prod~~ c~e~, ~\nmoolknpi~~y.~tj~~ć"~~

rozpocz~ł

pod hasłem re- pod hasłem, r:rncl)]lym przez klub racjonaliza.torów
Tomas:roW~ieJ
Fabryki
S2.'tuczueg-o Jedwabiu. Rzybk.ośdowe
re~ont)· już ,..- pierwszy~h tygodniach
p<i7woli!y i Ca?rykont Tomaszowskiej
ł Chodakowskiej ·na skrócenie c..zaSil
rosto;-Ow, tH>oll'odowan,·ch remontem
maszyn 65--70. proc.
W roku 1950 trzeba acz;nić !'.SJ'bkościowe nmonty powszechnie stosowan, zasaą w całym przemyśle lekkim.
Jak w.ielkie są m:>ł.li'l\"oścl zwięikszenia. wyd~jności, jakie kOTz:y~ei
moź.na ui.-kać przez: ulepszenie orJganizal'ji procesu
produkcyjnego i u·
lepszenie techniczne - wykazali pra.cownicy F'a.br~·ki Obuwia w Bydgoszczy, i..i;ón:y całkowicie zmechanizo-wali taśm~ półautomatyczną, uzyskując w tm s[ll06ob zmruejszenie obshlgi taśmy :z: 96 na 78 osób 1 podnÓfWlC ,produkcję obuwia 7 JOO na 72i
pa.cy.
Druhri kwart.at realizacji zadań 1f
pierwszym rol.óu Plauu Sześcioletni.
go
rozl>@aynamy
zobowiązaniem
PierwST.0111.:ijcnrym załogi Cementow- I
m _Grodxk~". która podniosła sw.lj j
plan kwietn:cl\·~· o 5 tys. ton klinkru
cementowt'lgo, a do końca rt>ku u100wiązała si: wyprodukować pOllad
plnn 2~ tysit'CY ton klin1;ru. W e:>:wa•
nie „Grooźc:i." podj~ły lf'S.Zystkie ce•
tr.t"utownie i rałogi "ielu zakładów
pr.r.emy&lu lelckie~o i innych gałęzi
lekki

11100.t~.... nybkościowych

(!11asy plastyczne), którego produk-l "J'l<tanie rei:erw produkcyjnych ł pod
c,a wzrasta o 36,5 proc.
nie ienio dysc)mlins p1·acy należy
ritnvs„ej gra~ f:olft1:i:nv, "YP.ealb:aej11 tnk poważnego wzrostu iwrócić baczną .;uwagę na wła!\ciwe
. ~ przei. ~!':1Y~Prze-- pndukcji wymagn p~faej rnobiliza„ji "Ykorzystanie .surow~a i na 6!"7-C:itędj iego, ,.._..._ łólr"
~Ołl- iea16r. fabryr.znycb; Motników, per- ne go,rpudaTowanie mat.etiała.mi po·
w iecuua~ I ilO!lelu ł«hruem•go i &dministrac1J· mo.:;niczyn1i i technicznymi, Jak róv
tteg>o.
nieł. paliweom i .iner!ń .
e :ze.~ ma.s
Realliacja iadaii planu nn re>k 1950
Rok 195-0 sU!-w'ra p'ned priemysłetn
,
u artyltuly ltoasamą}- wymaga dalej więks;z;ego niż dotycn- lekkim :.:~danie pogłęhiema i r01'.SZe·
lllnło swój wyraz:
zwięk~a- czas wy~ił~n w zakresie podniesienia ru-.nia r.apoc:Gltko•anej w przemyśle

_

I

°

przemysłu.
Przemysł lekki walczyc będzie o to,
by si:erokie uaani& postawione w pia

nlo 1950 roku, w pierwszym rl>ku
Planu 6·letn·:e o, planu bud{)WY pod.
staw ~jalixmu. w pehti wykonać.

„Święte

przyn1ierze" z XX wieku
„

Jak donosi :: Kairu agencja pl'G$owa ,,FrlJllCt-PreMe

., h •
wyw auc owm

Jn1Jl1t>11ietań!!cy po~t.anowili ogło.<ić „solidamo.ić" J: oręd:::iem Piwa XII. pot11piajqcym doktl')Tlf l;omunis1,-c:n1.
llierorchia 1nu.mlmańska pnygok»wuje nawet t. no. „fetWf" {mmii/escl, która rria prnkłJłtllł. wr~ów p,,,.

rok«. ie ni" powinni tl.l.(pólprocować 11 komuniafaltd.
To „solidarność." trWr:ulmarukich ueików i rmsftick •·~ Faybneit

}tm s.jau,iskielft - w pcspekł)·ictt hiuorrc:m~j -o&obliwym i doiychcsal
nie::nanym, albou:iem. w ciqgu witlu dUleci papirie n:ymscy - 1'00 iw•
tebtf'lll „obron:r mkju: iwięlyl"h„ - błog~:ili wiernych ryensy kaio.
licl.-foh n11 u'yprau:-y pr;ieciwko mw:ul•Mll(WI.

,_
" · •.m-ony płacil~ clure;tijański1n. „1m:yiowcom Płf„„rm
/r1ll nade>fllle.
W „pochodach kr:yiowych". or1ani%owanyc/i pr:r~:i
clww i feudal1iych ' panów, laly Iii, !lłmMiimi~ kmi i chm~kijan i maliomeran. v~i! jednak. lqci:QC .Uę we •1Mpóln~j "lcrucjaci~" pr:reci1dw 114Todom.
u.:alc:qeyin 0 u:olność i postfp, Pius All i duchmoni dostojnicy l1lamu. 10to-.d 34 sropomnitć 0 ró%nicack 1l'1maniowyd1o. pToklamt>Wl&Ć wsaiemnt
Ci zo,i se

~~i

"""'°"'

,.llmlt"'stie'' i wyrus.i:yć ramię prsy rami~u no - komwiist6w.
C.i:rnm'ki~. „,iqiqe„m i jednoc:cicrm • jl!!$C to danym razi; tcspólnf

KJJLT._ DOLARA.. W imię &ej nowej, imperialUiycinej ,.religii„ sarówWatykan, iok, i d.uc1t0tmi mui:ułmańłe)' nucaifł 1dqtwy no ko"iimistów.

110

łfealreyjno hierarchia ka1olid(4 r 11Klltornetańslc.a u.siłuje tymi klQtwoini .Pownr11;vm~ Potf:iny wa-o.i wpływów partii komunistyci:nych. kt6re
'M całym lwittie pr:;odaią "' ltlłllce o u;olnośi narodów, o wyzwoleri~ cr:łowieka. Lec:i Gni klątwy papieikic, oni groi.ne „fetw'./' donojnik6w lslo.
mu :tie maiq jut di:il iej mocy, 0 firltiej mar:q aulorsr 1J11tykom.uniityc:nycla

o~il:i.

W Mrcoch prostych lud::i Wszy$t/dc1, ro.1, Ml'odowoki, u-yl:Mń :r-uwi11
wolno.ici i pokoju. Jliilion.y syc:h. pro5tych. ludzi :idajq wbie eo
ra:r lepiej sprawę, i;e okto jest wro&iem tych idei. ren jut sara::em. wroKiem
prostego, pra.cuj;uso cnowieka w ile mu ł.rc1/Y. ·

dziś idee

Dlatego id ,,iwięie pr:ymicrzo:" w rod:aju tych. ·o których IU pinftrłf.
mo3q wywołać w obozie pottfpu. krytyc!:ne U.Wił/li i kornentctne, let:J: ID
Sadnym razie nie 11t<U14 sit dJ.af.. powodi!m do obaw i niepokoju.
B. D.

L.T~~-~~~n~a~~L~u~d~u~"~~~~~=============================~
gtp.::-u, szkl<1 kam!enia, j nle)>>!zellia. ktore pi>ZW(lll} na przY'nÓ \ roWw-w~b.~uwp~zn~
---'·---------------------- "1•y •lektrotedmieznej i "-ani· 1 renie nit> I) lko pit>rwot.nej sµraw1ur
: 1'"111 Wtcill innycl art;rlruiÓW, I ~6 trcf111ic:mej, [eez t'7.t"'t.okroĆ 0"\Wl't 1
',ł.
7
ł
.cril"'~ ·Io r alita!'ji planu rn· na- j('j ZWifks:r.e.nie.
- .J
l'l'
·'
·t
w.

I
I

f o r in ,7

e

sp o'' p .r a.c '..rp .r.a 'k•ty·k le

a t e u.

I..

....

Na!ci.1. t.m(~ dyFypr·1r pracy • a I
Jlll:'l zakładZi4'. • h'Bi być prowadzona
~,,.~ pu.ewiduje wzrost pr nk- o tra alli:a :i: aMcncj i ł:izlkostwem.
J 6,1 prtlt:'. w cemencie do :~6.1 flo.ic= p:od:rin •traconych dl.a produ -~· cegle pnlooej i rłziuraw<'e.
di - -z powoc:iu pooto}&w organiza·
• te !lyłJ•by- nioi:>ełne ~ pod·\ cyjnych, ted1t1k:i;ny~h. awaryjnych,
..:a szybkiego rozwoju µnemy- muci b!'Ć 'rn1n\ejsum:i do minimum.
\-\o"lllOTrego 1 tw<>Y'T.l„. ul\\<"'Z.n.7<"h
Obok
alki o ma:k ~-mah•l' wv:r?· J
„,
•
Nie tak dawnn pisząc o di:lałalno:i I' - Nie, to chyba je.szcze nie tutaj dd budo" r: stali sz:rbkotnlłcej. Tow., Niech nicronaliza:orzy wypo·,.,·u:oz•
ci klubów racjonalizatoró · p:n:y - pomy~lałam sobie, otwu~rając któ Haca.ło catkowklil pogrąfył s1ę w się eami.
f'.
P, R !m. J, Mercbinwsldegu j ręś tam t rzr~du dn:wi na dtugim. ogl:idaruu !l'tuktury stali w-yiar1.onej., Dy111eua111 ż:•.,,·o si~ toczy. To pra·q
1t-6'T-J~
I P. z. P. 8 Nr. S stw;erdzlliśmy, sZ<'?oki~ korytdrzu.
N1 salJ widać / Pod wikrl.lst.~p-em g!a<lkJ na .pozór •da, ie kor.:t:.kt z Poh'.echniką J>!Sl do
~
, ie kluby te me nav·nązaly za·• było kilka grnp ;.łuchec1y
W'ród k:awał!>k sta1l nabiera dzłes1ątków tycha.as zbyt i;łat.y. \'\rypł,..wa
Jlhliilliiiiit'8msaiimimllllr11Dirllaiamm11111nam!ma12119
dnej
wi>póipacy z Politet"hnlką,. nkh wykłildow.-y r.y„•o rozmawia-• v.'k.11'fofr._, :Z!Jrubień. 1y•. o ilPź la· " tego, ie wH:~ks?.o.ść :zagadnień by
• Wspomniehśmy tez niejedokrotnie iący i otocz.;niem
. ~WH!J ~aruw11ć b'd!, obrabi11ć ją, zrrn· ~.:iłkow1ne t •J7.palrywana 1.zv r
•
7P. również i ll'$ •erPnle innyd: li.lu- Cod:i:.11-nne za1ecia 5tude.ntów ~I Jć\C iei budowę!
•• slizygaoa w obx;:bil.' \:h1bu. lstotJ
I
( ł'
foov1 wsp&praca~a ·me pnybiera a
.t'"·iercO:H m p<>ł~a-;em ! już Lh.Clll~,
. , s, stt!dn'eJ sa1t ra.c1onttli4uton:v ni~któ: t• kh!l>y de z11:bHv nic w et
'
łam udac i„ dtilej na poszuluv.ranie, zspoznają SI~ z ma.szymmii, Gtuzą1..-v· l'll\\'i~zau!„ kontaktu 7 Polit.,( hn•i
las11ą 11ohek I przedsz oBe kretnych so::-m.
Dlatego ze .n:czeg-ólnym z:adowoJ1e· gtly wiem kilku ~-po~ród obecnych mi do badałlh wytriy11111foki metali. 'Zd11rzało si~ jedr.hk I tak ź~ i prof
czasie p:~sz.lo 100 dzi4:CI pr<tcown!~ niem po N·itać nakży ost:iŁnią im· j i<a. sali odwróciło się w moją stron1;. Próbka met11lu po upły.,.'ie kilku mi· &orowi~ nie <łotr1vmywn!t
te:mir
ków, riatrudnionyci1 w tych z::lkla- CJdt}"'l•ę Komisji do wspołpracy ? Poznald.Dl od razu Hacał•l od „Strzf'l nut \,;·(.'4ąqa i;ię. jakby był.l z plil.ste· ·,\-ykł„dów o jaf..in pro:..iil r.1e t1 n
dach, będzie nv:>gło .k:onystać tt du- rncjo.nalizatorami
na Politechnice. I c-zy>:1l"", Laskie' !cz x P.Z.P.B. Nr !i, I Uny 1 peka. Sp.-cJalny przyrząd wska . racjon 1l!Ziłlo1,.y, l~n niłd <:aioga \
brodz~jst:w opieki socjalnej. l\1atkl która opracowała nowe, bardzo cieka RusLk.iewkL z P.M.T. tuch11ae, klu 1 zuje i; oplt:ń wytrzymaJoścL Racjo· bryc;:na
umieszczą S'Ne pox:iechy blis~Q mie~ wo 1 pożyteczne formy w-;pól.prac.y rycb. ;.·zfęl.am za i:tudentów to ra- nalizatorzy, 7.achec~!JI przez asvsteo·
Pokazy '~!efo. jale <lzl&l'?}Sty u 1Ja'
do wykonania &ca pracy, gdyż obe-:;rii; kor.z;y,,"1.aj~ z powierzorrymi lej opiec" klubami cjonalizałorzy, robotnkv z zakł<jdÓw I tów i J>rof. Ku.rnwslii<!go, s.1mi prze· 1iują wszy~cy 1.J pomysł ;;łus111y i ce
W niedługim 1,e rU.obków \'I• innycll a:.akładaeh.
1 racjonalizatorów.
ba.wdnianyd1 I niet11lowych.
prowadiają pomiary.
Wprawną rę- low·y Ten nowy i;posób wspó! •ac7
Byli' naprawdę bardzo zajęci. Kil· ką prz:yk?P,l:ają ~ruby. Odczytują cy· uowiqi:e ściślej
rncjonalha~orów r
8
k~ _profesoró~, i asy~tenlów Poiitedl" ~f'/; .Doskonale potraf~ą u~tal!ć •.·&~a· folit_echni.k·' P00ł"!bi ich wir:dz~ U·
i
nikl dokładnie "'YJ<łSntało im zagad- Znlkl
wytr:r.vmałoścs I twardości. iatWJ im prncc r:.wodcwa.
~enia me~~lozn~. twa, Na stołach le· Przedstawiciele klubu prty P K.P. 1e
Już. ~ziiiaj :<~:o!·zv-t1ll~my wi;·
l
1..ały bryłu na1rozma!tszyd1 metali, szczvgól::iym
z<>interesowaniem ua- le -- mówią tow. tow. Ptdz.;lc, Jasm·
I bogato i:ustrowane ~sią:Ud,
aparaty dają stal, pr'te?nacz:oną na szyny ko· f Ski, Ruszki(';'"'cz - Tm po~~.z nC.SU•
'do badan metalograf1cznych
lejowe. Zajęcia te sprawialą im ogro nął n1.1.m wiele cenm'.ch mysn. k.;ore
._ -,
Racjonalizatorzy słuchali, jak urze mne zadowolenie ,..;dać to po z;isto~nJ~Y w r.aszcJ pracy,
_
,,Wełn1·ane1·
czeni. Raz po raz padało pytanie. oczac!l, błjszczących z Cltokawcści,
Po dłuz5z eh de:batac:~.n:cj~nall:za
S!nszne. rozumne. - Niejednokrotnie po twarzach, na których maluje sii: łt?rzy wraz z. przedst11.v.-i·~J.el<\m1 • nau·
'Wykładowcy spoglądali zdumieni. niezaspokojone pragnienie wiedzy, kl ustalają, 7.u po~azy o~bywac s!ę
Klmitet Obronców Pokoju pny nych, przeprowadzać stale kampa 6 wznawia. swą działalność, tym Skąd ta wied:ta. ta bystrn znajomość nauki.
będą systei;iat ycz1_ae wecrng us~al?·
11ZPB Nr 6 powstał jeszc:te w u- nię uświadamiającą. mobilizQwac razem jui na stałe.
teoril u ludzi, którzy dotychczas tak
Prorektor Politechnik.i tow. prof. ~ych tematow. ~azdy .z nich obejmie
:ęl':!I roku. Niestety, dotych- załogę do w.al.ki o pok.ój.
.
Należy się spodziewać, że Ko· nlew!clił mieli wspólnego 7. naulcą.
Xonorskl referuje zebranym w·yniki Jedno _zagadnie_m~, ktore będzie v;y•·Die ,.,.,,kazał żywszeJ· działałT
W
h
k
post
ł
TOll-·. Szuster, i1elcretarz klubu ra· dotychczc1.sowej ·współpracy z kluba· c~.erpuiąco o~ow1one po_dczils prel;k
il!ci.
.„
ow.
OJC1ec ows i
aw1 m itet zajmie się ró·mriez sprawa· cjonalizatorów zakładów im. „Stn:~l- mf racjonalh:ałorów. Nie prze.dstawia CJl. W myśl .zycz.)ń raq~nallzatorow
· Niemal jedynym śladem v.:niosek, ~by na najbliższe zebil mi produkcyjnymi, przyczyniając cz. •ka" cll:ugo 1 uważnie &pog!ądal w ją się one zbyt dobr:r.e. w ciągu 3.cb zarówno mfor~acj.e urtziel.ane pod·
}istnienia, jest lista członków. me zaprosić tow. Wyrzykowską z się do Us!IIlięcia przeszkód, stoją aparat, wykrvwający pęknlęda me· 111ies1ęcy, odkąd na Politechnice pow czas pokazu, Ja.k i prelekc;a wygła·
"liście tej widnieją 23 na'ZWi- PZP.B im. Stalina, która, jako st:\ cych na drodze do realizacji zobo taił. Więc to taki N!ern:r zdarr.a się. stała komisja wgpółpracy ,; racjona· szane l_>ędą w Jtizyku Pt';ystępnyia I
·~Już sam skład Komitetu był ły członek Swiatowego Komitetu wiązań długofalowych mobllizu- że frez pęka, a wtedy cała wina spa· lizatoraml I odkąd zorganizowano zrozulill?łY!ll dla wszystkich. Na :za.
pomyślany. Powoł~o
do Obrońców Pokoju uczestniczy w jąc ·ak najszersze rzes~e bezpar-1 d'.i na ha:tow!1lk:a. f>-. tymczas.em pę!i: czynną dwa razy w tygod.'liu porad· w!a~omiepiach, ,wysyl<!n1':ch do r~90
~ wył{lc.znie C't;łonków Rady je.go posiedzeniach w kraju i z.a t •inJych robotników a zwłaszcza męcie moze powsta« juz w hucie, tylko r.11!, - z klubów, podlegających opie tuallzatorow W} szczego:mony bęazie
' dowe3 i komitetu fabryczne
·
B d ·
·
ł
d
d .
'
• .
k wted' rJe mo:z:na go ieszC?l'i dojrzeć ce Polltr.chniki wołynęło :r:aledwie emat poka;;u, a.by wzięli w nim u·
Ani J'edne(!'o bezpart-..•J"nel!o.
gr~;~ą. - ę Z.le w1ę~ . mog a. po I o iet):' o• po eJm~wama l wy : go?_ym okiem. Jukźe ~wietnle widać 19 wnic;ków, Co j~st tego przyczy· ~ial tylko bezpośred11lo zaintereso·
~
J
~zi _Lc ~ę s~-y~ d~ś madczeniem n~a~1a t~ eh pokOJOWJ'Ch zobo poa ap1uatl!m szczegóły budowy me· ną.1 Czego. potri11buią \luby racjona· "'. ani.
,
Komiiet przygotował uroet:~ty 1 swymi wra.zeniami.
·w1ązan.
tatul
Uzatorów? Czy odpowiadaj~ tm urzą. . W t~n sposob współpraca racJor.a·
thód Międzynarodowego SwięKomitet Pokoju przy PZPB Ni
M. K.
To~-. Sirmanskl z Z.\\'.A.N.N. ba- d70oe dzMaJ pokazy'ł ·
h7.atorow i naulfowc.:ów wkn•na na
!i Pokoju. Zmobilizował całą 7.a.
nowe tory. Jest yodne uznania, i:e
Politechnika pos:r.ukuje nowych form,
,(do wzięcia udziału w potę:iktó~e pozwoliłyby na wit;ksze powlą
tnanifesta<;ji, która 2 paździer
:r.an:e świata uaukt ie świlllem pra.k·
'1 odbyła się na Placu Zwy'ciętyki..Nie .wątuimy, że dotythc-nlSO•
. r na tym zakończył swą
we r..:P.doc1ąqnlc:cia wysiępn 1::ii::e jesi
~ość. Wreszcie aI?el, skier:.
!2e w tej dziedzinie zo~taną usunitr
:1.do wszystkich fabryk prze?.
.e.
' ,wy Komitet Obrońców Po
Trzebq. również i:ebv I racjonaliza.
·
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·Szóstki".
korzystali z pokazów, które na pcwCnegdaj odbyło się tu pierwsza o·tat1:io w pięknie_ u.de.korowanej 'pach ~ ~RR na v.-szystkicll odc!n- Komisja 01hv:iatowa Gm.innej .Ra· stąj,)ila w ub. roku do lilmidacJl r.o ~yd~tnle. pizyczynlą się d'J pogłę
Cjwj 1
i .
. eb
.
ł
auli Pa.u..<;twoweJ Wnszej Sr.koły Pe .!tacll zyCla społecznego,
dy NarOdowej w Br.iszewlcaob. pow. anaJiabet:rmnu na terenie gminy. biema 1ch wiadomości fachowych. 1
t,.i., Ku m esięcy z rame cz ~n- dał'Uł'ic?~J w Łoda odbyła si~
U. Ratai
s!-eTadzkie1:':o, przy wydatne.i pomocy
tlo zapłodnienia twórczej ich myś!L
1,~•• -~mitetu. Przede ws.zystkim pierw.sza Ucnlniana
Kouferencja
Korespondent z PWSP. 1 miejscowego nauczycielstwa p:rriy- Pierwsze urzy&kane \\-yniki dają rę·~o wyboru nowego prze- T"wanysi.wa. Pnyjaźni Polsko - Ea·
kojmi~. że GRN Potrafi całkowicl.e
k
l:ildJitzącego. którym zosta.ta mieekie.t
Ir"
~AJOWV usunąć tę smutną pozostałof:ć c:r..a105 Z qazełamj

K"

'7/VN 1J. _,
~

~·Janina l{ossmaa. Następnie Konferencja ta miała na oel.u ""-""'
.[Y' .IL
,
sów sanacyjnych,, j~ jest analfa~ przystiu>ill do omówienia podS'Umowanie dotych~sowej prabetyzm.
· tltojąc!"cb prud nimi W cy ko TPPR. Ust\PUj!icY 2:11I'Ząd
Ogi
Z I
Zl:'iZku
bl' . .
· $ . samokrytyamie ocen~ €"!.ereg braw świetlicy PZPDz. ł Gal Nr f. I Orzechowski l Jońcy, jako C:zyn w ostatnich dniach ub. miesiąca
•
ze z .zaJącym ~ię Wl~ ków organ.izacyjnycb oraz stwier· szczelnie wypełnio~j przez robotni 1-:M.ajowy zooow.iązali się wyprodu,;. I Mi:ja. Wo.~ec v.-·zb1erająct:l dzlł dotychcru.sową slabą .lkt:>v- ków i młodzież Zl\f?, rozbnzmiewa- kować dziennie o 5 mtr tkanin wię- odbyły się egzaminy końcowe na
'.al!naDW~e akCJl dziw~ o poibkl~J, no,ść ~ówno władz kola. jak 1 J~c ł~ ~ne i t\\l_arde słowa o ~cze.. cej. Majstrowie tkalni ooweJ, Pryc t pieBło~~-~raach w girornadacll
•
1ono urzą i:: w na] IZ· c:z~<miiow.
mu Swlęia. 1-Ma.Jowego ! o k-Onleat- Ol<ls.ko, w porozumieniu ?.e ~wą zata, """''~e i Ozastoria. :aa.rdzo
~ dniach ogólne zebranie zafo Do ożągnięć koła należy zalicz.,vć ności wytęź~nh wys~6-n dla pnecl łogą wykonają w nUesiącu kwietniu dobre WYJWd egzaminów świad<:ltll

Zal

~ celem iapoznania jej z pracą
~Wiatowego Kong?"esu Obrońców
Pokoju. p
.
.
k ć
da K
ostanowiono poz;:s a

• PZPD • G ) N 4
a • r

wzrost licrrebny organizacji TPPR. termlnoweg-1> ~ plan6w pro
Organizacja JJ:<>siada jui 235 człon- d11kcyj,nych.
ków, a obecme postanowiono pmyRlidają zob~
ków
stąpić do :zdecydowane1 akcji w celu ZMP. J.61. KrystYIJa Kn"WOlYk przy
t3.+...:omltetu wielu ;obotnik6w dalaa.ego nvlększenia st.anu lkzeb- me' la prrewinąć w mlealącu kwie~-·1i,nych i bezpartYJnych, p~o nego .1 głębszego za~an.!a si• ii o- t 4
10 oac: •
--A~
•
•
••
L...
""obi
k „
n~ Cf
pacze4t prz_..,.....y Wlęce1~ lllZ
;A,.,1.~~ _pracy.
~
et,
tore s:iągn,iędami Zw. Radzieckiego, pań· w
. Kol . ~f1a c.zaja, w.!eloaa,_IAllWlej odn;ubr
Mtatn.ią stwa ltWYCięskiego eoejaliizmu, ostoi krotn.!e nagrad2alla
przod<7WJlica
"ojnę.
pokoju i. wolooścl.
p-racy. przewinie o 40 kg. pN.ędzy
~
Nawy ll3.."'Ząd koła wbowiązał się wi~cej.
?<\kiści
ono przy pomoor ga- do przepr?\Vadzenia na terenie uazel
!Porwani przy'.cladem mł~,
I! : ennej i sp~cjaln: 'Cb W'J• ni szerokiej akcji uświadamiającej starzy, doświadCZEni. :robotnicy, nie
oameń na zebraniach orodukeyj oeól f'tudentów o olbl'ZY'mich noste- uozosWi w b'le. Tkame Chol'.:!WSta,

~

63.000 mtr. wstążek ponad plan 0
tel J
cle
Kierownik tkalni. ob. KraJewskł.
lr"l.e
ne pracy nauczy. Istwa okona .pt.an w :mieeiąeu kwietniu 0 raz o pilnych Wl'll!fłkaoh uar.estm.dwa dm wcześniej.
ków kursów. Chłop( aą wdzięczni
Pod kon ee rrebranla 1~dnogłośn.i-e Rrządowi Pols..'rl LudoweJ za """""'
,
•
..-··-··
prny,ęto remlucJę, w której m. lnn. z jaką po.śpieszył w dz.ie.le ..,.......,._
czytamy: ..zgodnie z ustawą 0 usta~~..... nowieniu socja.tlstycrznej dyscypliny wsu.eclmiania umi.ej<:tności pisanie
pracy. dołotymy 'WS2.elklch starań. i czytania.
aby .zmniejszyć absencji: do możli-1
wie najniższej granicy"
"1kłclr- !Katmnarek
l\L KrÓUkcrwsld
kDrell!POndent o: PZP.llt. ł G. 111': ł.
koresoondent e PZPD 1 a· "'
• n
łl:'a&nńot.. ~ ~dzłci
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zakładzie orarv
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tych
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podwórzu

„~lątkt Wełnianej" wstał ustaw!o;iy

kiosk 11: gazetami. Kiosk. ładnie pomalowa1_1y, jest dość obsZ&ny, ma

~':a.d:~;~06~:1ł·awwki~.rodWkuk. :nkiueszctymzą
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m<;>zna nacbyć wszystkie pisma par-

tyJne.

Obsługę kłosku stanoWią młodzi

ZMP-owcy. Każdy rz; nich co pewien
mas pehtl dyżur. Dyżury te odbywają się w czas1e k,aMej zmfa.nył
podczas gdy robotnicy wyehodz l
""""'-'"o"~- do ""tacy.
ą

.... UJ".u ~
...
K~y z prenunreratorów po.siada
łpecJaJny kupon z tytułem abonowanego p:!si;ia. Z kuponem tym pod
chodzi do oldenka, tam przykładaja
stempel z odpowiedmll datą i wydaJą ga:tJet4:. Pracownicy aą bardzo a·

dowaleni a teao urzadzenie.
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Makar Dubrawa

naprzód Teatru!"'""'""'!!,!.!

we~netrzne

dyrektora „Gwiazdy",1 ga jeszcze postać „urwisa w spó<lni· Smereka), a Bronisława Bronow;;ka,
w. Je?"o samokrytyczne ustosunkowa- cy", Anki Topola: jej przeskok •Jd jcko Oksana wie1·nie sekundowała
łl!e s1.f ~o POJ.l~ionych b~ędó1y i wy· roli łobuza, który zalewa chłopak'Jm staremu :.Iakarowi Dubrawie. KaziC!Jlgmęc1~. tworczych wn1oskow
na sadła za !lkórę, do roli grzecznęj, spo' mierz Dejmek jako Artem nie m \ał
przyszłosc teść komunista, i·ojnej dziewczynki
jest zbyt n10/.c specjalnego pola do popisu, ale to .iu:i:
żona - komunistka, górnicy - ko· JH<gły.
'
,
wina autora. To samo dotyczy Ja:•!-,
muniś.ci i. k~1~1somolcy · .Xie ulega
Zastrzeżenie powyżsże nie umme1· ny Draczewskiej, która z Karh11nowc.i
, wątphwośc11 iz. bez ~e.1 pomo~y i:;za bynajmniej poważnego osiągnie· została w tej sztuce .,zdeg-ratlowa•.ia"
Pa~'e_ł, ktory :inę zachwiał moralme. cia, jakim jest niewątpliwie prn1l- do epizodycznej roli Steszy. Za to
~z;.sc10":·0. pod wpływem ~w .. trudno· stawienie .• Teatrze Xo11 ym. Po .,tl,·y Danuta )Jancewicz ponisała ;:;ię ja·
se1 ob1ektywnycl1._ a g!o1m1e pJJ gadzie o;;zlifierza Karhana" - „.1Ia- f·o „dzika" Anka, a jej „ojciec·" "- 1 jwply1;em w~·godmctwa 1 samozaJo- kar Dubrawa'' stanowi drugi, ko!'!;- ciech Pilarcld, scrd~c::mie ,;lę wew!
wr,lema -: me odz.yska'.by ~ak szy?-1 ny kr.ok naprr:ód ':': yracy am':Jiti~ ',.:::>, w rolę stac:lu.nowca Topoli.
ko poo;ta\lly ,g.odncJ bob.zew1ka. A.e staraJl!cego się isc drogą reahrnrn
f'prawa tzw. op1·awy s ecniczn~j jest
na t~·m wta„.i;1e pol~~a Jedno 7: kapi- i;ocjali-;t)'l'zne~o - zespołu. Czlonko- pięt<!· achillesową Teatru 'Xoweg-J,
~alnych zada!1 .P~rt11: w.;kazu1e ona wie lec.t" zespołu i tvm przedot'lwi:„ fóż jednak można zrobic w zakrc·;ie
Jak pr 7~z" ycirza.c ~łędy, pomaga „~'o niem liali dowód iż ~vchodza 11· . ktr dekoracji na malej, kabaretoll'<'.i
w 1eko".1 podn1cśc ;;1ę, uc:i;y go i be7· te'' soc ialistvczu~g·o aktol'a. ·
'
l\:ourad Topola nit najlepiej si~ spisał na zebraniu u ministr'.i i;1iresh·adzic?
ustanme wychown1e.
·
·
·
uictwa.„
,
Przcklud sztuki w opracowaniu Zoł\a u .rn~ę szc.te.gólni} zasługuje
Je~m chod~} ? J?OStać „czołową -:- fii Olchow,:kiej posiada nim.~·ąt,pli \"i'!
(~a tdjęc!u od lewej: Topola W. Pilarski, Makar Dubt-awa - lb.
pookl·c~lona w szt~lCe Korniejcz~1 k:i Dubr~wa - Zb1g111.ewa F1Jusa, swo.Ją u~terki i braki. ·
Film;. Chmara - J. Zieliński. Zinczenko - W. KowalskJ i Orlow g:łęboka troska pat1stwa i spoleczeli· k~eac,1a przypom~1ał nam sylwct1'ę
HTEł'AS STEF.\:śSIO.
Zb. Suwalski).
1
Wo~o 1\1. Frandurtl
stwa J•adzieckiego 0 Człowieka, 0 ,!e- mezłomn.~go patrioty ~on?asu, . b<J.:
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dziny, wzbogacił trei'c swojej s:z;tuki, krt>pka nad i, jeśli chodzi o spra\\. Q
:zagrauiczne,i". W obszenwm \V\'\'O
dodał jej dużo żywych, realistycznyd\ dyr. Kruglaka, widz nie bardzo ~1ę
dzie redal;cja motywu.il' o:;wte•:m ·
'\":artości, pofa·a.fił nader plastycznie bowiem orit>ntuje, jakie właiiciwic
\V~.7
l
I wniosek „Departament Stu·1•1 (TJ!'; I
i sugestywnie rm~edstawić socjali- h-roki podjęła w tosunku do Pawła
.7
.7
planuje -iiie pokój Je~z wojnę".
styczna moTainość człówieka radzie<> organizacja partyjna. Oczywiście, nie
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triun1fie fizjologii radzieckiej

pasjonują
niż zaga-

dnienie przedłużenia życia ludzi
lub Z\Vierząt, ożywienia zmarłych j~ż organizmów? Tak jak
stara jest historia nauki, tak
stary jest ten problem. Przez
dziesiątki stuleci sprawa przy
wrócenia życia zmarłemu organizmowi była marzeniem niemożliwym
do
zrealizowania.
Któż z nas nie myślał o tym,
czy rzeczywiście człowiek nie
jest w stanie przedłużyć życia i
czy naprawdę śmierć jest już
„nieodwołalna"?

· Z peR-nością niewielu \yYObra
żało sobie i \•.ryobraża
Jeszcze
dziś, że można ożywić organizm,
który zmarł śmierci<\ natu ·
ralną. Ale mo:i:liwo:§ci ·ge·1iuszu
1udlkiego są - jak się okazuj<'

- nieograniczone. \\T kraju.
który stworzył jedyne na świe
cie warunki wspaniałego i nieBkrępowanego
rozwoju nauki
dla dobra ludzkości, dla pożyt
ku człowieka, w kraju, gdlie
zmienia się bieg r zek, e:dzie o-

bradza pszenica wielokrzac1.a
sta - . w tym kraju uczeni odnieśli
jeszcze jedno wspaniale
zwycięstwo nad przyrodą. wyrwali jej jeszcze jedną tajemnicę. Potrafill ożywić zmarły organizm. I to nie ożywić na kr6t
ki okres czasu, ale 1>rzywrócic
do normalnego życia.
O tym wprost fantastycznym
triumfie nauki radzieckiej opti·
wiada radziecki film uaukow,Y
prof. Bruchonienko, rewelacyj
ny nie tylko dla przeciętnego
widza nieobznajmionego z za·
gadnieniem, ale i dla lekarzv
specjalistów. Film ten Jest syntezą żmudnych,

dań

i

wytrwałYch

doświadczeń

ba

uczonych rll •
dzieckich, przeprowadzanych w
Instytucie Fizjologii Eksperymentalnej w Moskwie. Doświad
czenia dokonywano na psach.
które zmarły śmiercią naturalną. to znaczy nie wskutek w:r·
padku lub uszkodzenia, części oi
ganizmu.
Istota cudownego wynalazku
prof. Bruchonienko oolei!a na

która zostaje specjalnie zamro·
skonstruowaniu aparatu, zastę·
żona przy pomocy substancji, u
serca w organiemoż!iwiającej
krzepnięcie.
niźmłe. W pierwszej części fil
Po 10 minutach utlenioną kre\\
mu
widzimy
doświadczenie
przetacza się z powrotem do
przeprowadzone na poszczegóJ
organizmu psa. Połączony z or·
nych organach izolowanych od
rejestruje
całego
organizmu nieżywego , ganizmem wykres
pierwsze drgnięcia serca. Z po·
psa. Wyjęte serce zac:zyna. w na
e:zątku drgnięcia są nieregular·
nych oczach bić, gdy przy pone, strzałka gwałtownie skacze.
mocy aparatu wpuszcza się w
Po paru chwilach serce pracuje
nie krew. Również zaczynają
jaź normalnie, pies ożywa, apa
na nowo oddychać płuca.
rat można wyłączyć.
Następne doświadczenie odby
wa się z izolowaną głową nieżv
Przywrócone życiu zwierzę zo
wego psa. Znów rozpoczyna pra
staje poddane pieczolowitej opie
ce aparat. Wtłacza w tętnicę
ce w klinice Zakładu. Po dzlesię
głowy psa tętniczą krew. Powo
clodniowf'j knrat'ji wraca do peł
li głowa porusza się, ziiczyn:ł
nego zdrowia. Bawi się wraz "
reagować na botlźce. Pod wpły
innymi psami, które prof. Bruwem światła pies otwiera. powie · . chonienko wyrwał śmierci,
Ich
ki, reaguje na smak - oblizu.il'
!imierć trwała od 9 do 17 minut.
wargi, gdy je potarto cytryną.
Ten niezwykły film zreali:i:o
Pozytyvme
wyniki
pierv wan~· został w l!MO r. Nie rudn11
- ~zych dwu doś·wiadczeń pozwa
domyśleć
się, jakiegt\
postępu
łają przejść do decydujące.i fazv
badań, do próby ożywienia ca·
dokonała fizjologia radziecka. w
łego organizmu zmarłego przed
ciągu ostatnich 10 lat. Któż wie.
paru minutami psa. Oglądamy
ro nam pr:r..yniesie dzień jutrzej
szy,
teraz wytaczanie z niego krwi.
pującego pracę

prooukcy.}łlych.
rodu 2't"eckiego" - to d"·ie na~t-.:·
Na ·wc:zasach :stn ieJą specJal ne pne pozycje numeru,
omawiiliac~
waru_nki do popular?~cji i umaso- aktualne. sora\\"Y Ju~o>'tawii i Gr'lwlema SI>?rtu. W bt_Pząc;"m roku w 1 c j 1 Obszerny d1.!hł •.Na widowni
Augustow1e powstanie osrodek spor międzynarodowej" ,,. krótkich. pel
~ów_ 'Yodny~~; ~'S~ędzie tam. gdzie nych ciekawy ch inter'.'sujacvch Hl·
1stme,ią m0'.tllwos~ 1 • bt:tlą I>rowadz~~ formacji notatkach wprowadza nas
ne kursy Ph·~·an1a. n• szi:1"Szym, mz w najnowsze . zdarzenia na arenie
dotąd zakresie, wczasowJc-ze będą międzynarodowej
mogll uprawiać turystykę pod kie·
rownictwem fachGwycb instruktoJ. Dobrakow w artykule ,.Front
rów. Orgaaiize>wa.ne bedą turnieje n_iło~ych''. _ob~azuje wap~ę sześćdl!e
gier ruchowych. Szeroko wsta.nie s1ęcm m1honow młodz1ezy o pokoi
również rozpropagl>'.v:ma akcja zdo- i demokrację. Ciekawym przyczj'!I·
bYWania odmaki spra.wności fizycz- kiem do zrozumienia ,.amerykarinej.
skiego stylu życia" jest reportaż
Jak więc widać, życie kultul"lllne zna!1ego . dz~alacza. sportow~go A.'1·
ns weza.sach z09tanie znacznie oży- dre3ewa l k1ero\vmka wydziału łą::z
wione.
ności międzynarodowej
Komitetu
• .
.
•
do Spraw Kultury Fizycznej i Spor
. Własetwa jednak. :rg~l73.':ja zy- tu przy ,Radzie Ministrów ZSRR.
~ia. n~ wczasach,_ cie t"'e '!"'10020:s;Y Sobolewa, demaskujący
zaleźno§ć
swietlicowe, W!l_'c.t~zk •• zalezą. także sportu amerykańskiego od wh.lkich
- i to w pGw~eJ mierze - od sa- kr0-16
b ·
„
l
mych wczasowiczów, od ich inicjaw ·• usme~su • Zamy t~ i:um(>t
h, ,
• akt..,...~ego ·"··=atu
w
.
i
rubryka
„Przeciw
falszyweJ
mfor·
·~wy i
„„ „
lłULl
zye u
·· ·
t
"
t- ·
zbiorowym. Tak samo, jak od nich macJ,1 I _o sz_c ze_rs. wom , .": 1t ·ore1. au
zależy utrzymanie po1"Ządku w świe torz;\. ~~ty~~uło\> połem1c~ny?h roztlicy. ewentualna. pomoc w jej urzą- prawtaJ? s~ę z. łgars~wai:i1 pism adzeniu. Swfadomość', ie jesteśmy u merykausk1ch i angielskich.
siebie, nakłada tym większe oboSerdecznie witamy ukazanie sit;
wiązlti w zakresie dbałości o życie wydania polskiego
„Nowych Cza·
domu, o jego urzą.dzenic. o d-0bry sów", które niewą.tpliwie przycz~ ui
WlllOCZ)·nek na.qycb sąsiadów, o ich s!~ do spopularyzowania. tego dosko
rozrywkę.
nałego pisma na nols.kim rynku czy
1C. N.
telnicz:vin.

c:::::::::l
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Potę7:!x_.m~ zo_!>oll!!,ązań 1~ Majowych
ogarnia wszystkie dziedziny pracy
ską, celem usprawnienia łą.czności na
liniach międeymiaataiwyeb, dodatkowo
wyremontujlł (Dział Naprawezy) •po
sobem gospodarczym trasę, biegną.cą
Pottżny rueh zobowil}7lan Pierw.szo
słupa ka.blowego z ul. Wileńskiej
ntajowycb ogarnia :uie tylko łódzkie od
róg Wyspiańskiego do Retkini.
układy
pn:emyałowe.
Podejmujfł
Pracownicy Okl'ęgowych Warszta..
również s:obowiązania biura. unędy,
t6w TeletechniC'l:nydi wyremontuJ11
;nstytucje„.

Pracownicy poczty
nie pozostają w tyle

lliZKOLEN:rA PARTYJNEGO!
Pracownicy ł6d2kief ~7' 18.kte
W dniu dizis:1e)9zym w lokalu
t>ilrodka Szkolenia :Parlyjn~ przy nie pozostajt- w tyle. W11~l"tltkie plaurt. Traugutta NT l, odbęd!d.e .się cówki pocztowe zobowi!ł'ZUjlł 1ię do
..,godme t. rookła<iem w godz. od 1't wykonaniA we włMnym ze.kresie najdo 19 konsultacja n. t. „!M.ate.rjalhm ronn:iitszych prt11: porzlJCikO'Wfcb, za·
oS?.<:zędzenia 1Umamycli .rum pm~ ra
idlielekty~y t hist<>ryczny".
'
Ośrodek Szkolenia Part;rjne•o. cjonalną irospodark~. do zwiększenia
dyacypliny praey itp. Zobowiązań tych
'UWAGA. GRUl"OWI
je.1t tak wiele. ie niepodobna wyli·
KOLPORTERZY DZIEL'NICY
ez;tć wszysbkieh. Podajemy wite t:vl·

~zująo

Jaki

Załoga

P:rzetiw6rnt OwocO'Wo-W..-

:nywnej Centrali 0gTodniczej w Ło·
dei, dla uczczenia święta Pracy, pod

Nauczycielstwo i młodzież ~ołna,
za przykła<lem łódzkich robotników,
podejmują 7.obo~iip:ania dla U(ZC7.f.I·
11ia świtta 1 Maja.
Na wspólnym zebraniu rady peda·
BAŁUTY!
ko niekt6re !!po~ród nieb. Tak więc: gogicznej,
komitetu 2·odz!ciel!lkiego
· ~. dnia 13. IV, br.. o 1odz. 1'1,
Pr:i<'ownky
Utrtdll ~towe~o
e~ .się w lokalu wlam.ym PMY Nr 6 :tobowię.zali 1i~ do spn:edania i młodzieży :szkolnoj pr.i:y szkole podttl. 7-eie'l"Skiej 71, odprawa w &Pn- ;maezków na Uzdrowiska Polskie za stawowej Nr 1 w ŁOdzi pow;i;i9to 10~
bcwiązania, mające na celu podnie·
&vie akcji Pierwszomajowej.
·10 tysi§ćY' i:ło~·ch a przypadając~ im 1!enie poz:iomu nauczania i likwida·
staWiennictwo <>bowiac>'.kowe.

jęła zobowiązanie

długofa-łowe,

zwracają uwagę •••

będzie

los sklepu?

Nu21 korespondent, tqwo, Bol~aw K. Pill'lle: .;przy ulicy Stmeloow h
Qioll~ 49 nńeki •it dikwidowany llliedawno ekl4!\P• Całe U?'ZIJdzmle wet/fi·
lltlłrtne 111011tało w loknl\t. który lłlooi obecnie nie wykorzystany we właściwy epo.@b. 'W dzielnicy tej rue nia l\-ielu iklf1lów handlu uspołecmitmego. s,~ id
FSS !i. l'tUłD winny tf sprawi ll!aintue.eowae eil) bliiej.„

przetwónti
o woców

•

Nauczycielstwo
i mlodziet szkolna

Na.i Czytelnicy

Załoga

10 a.parat6w· tel«f'onkznych ponad'

p}a.n.

r6wuocześnie wap6łza...

wodnictwo w tym zakl'esie na swym
własnym terenie. POłlzczeg6)IUI gmPY seminaryjne na wydziale prawa
w Łodzi rywali?.ują z S'>h'l w dziedzil\ie terminów egzaminów i łch jąko
ricl.

l'f~

qtpimy, u kierownictwo PSS i MHD we:mt pad ~O tf ~

· Która -cena iest

pó·

stanawiajęc roczny plan produkcji
wykonać do dnia 10 grudnia br„ za·
ol!zczędzic do ko1ica rolru ponad 4 ml·
liony 7lłotych oraz zwl~kszyć dy6C;r
plint p1·ncy przez zUk,vidowanie nie~
U•l)rawiedliwionych nieobecności. Mło
azież koła fabrycznego ZMP przy
Centrali Ogrodniczej iobowiip;ała sit

słuszna

Ob. Franciszek Kwietniew8ki pie91 .,Dnia 6 h.m. mątka moja w e!lepLJ
~ym,

pr11y ąllcy Wóle1!ańskiej 255 „Wędliniarz•• nabyła pew114 Uo&~
nóa eielocydi, płaąc r.a 1 kg. 1%0 d. Ponieważ ilość. którt uk'llpłla, 11it1
była wy6tairezająca, udała &ię do sklepu PSS Nr. 252, gdzie «>kazało ai"9 id
1 kg. n6Uk eielęcyclt ]u18Ztuje 80 zl. Matka moja, ;wobee tego. swr6cila uwa!!ll?
.kierownikowi skle{>tł „Wędliniarz", l'.e pobiera zbyt wy1olq cenl', na co udytt
na dzień 1 Ma.ja oddać do użytku
111.ała odpi>wi«Jf, ie kierownik sklepu PSS pomylil tłti w oblicumu. Ten Jeti.
własną ~wietlicę, uporządkowa~ boii;· · 1111k: llwierd~ł. ie wuy11tko
za to prowfaję, przeznaczyć na odbu· cje ocen niedostatęcznyc.h.
jeet w pontdku. Kto wobec tego pobiera eeDf. wlq
\Vyib;jał Kol:port.ału
ko do dnia 20 kwietnia br. oraz n!ł
dowo WarszaWY. Poza. tym zobowią
iniiwe?w.
,
Pn:edsta.wicielfl komitetu rodzieiel- dzień święta Pracy udeko-rować 11a·
Dzielnicy Bałuty. zali się zdobyć dodat k1> ~o 50 prenusklego zob<>wiąznli .sii: do na.wiazania kład 1>rodukcyjny.
Prosimy
Komiaj~ Cennikowt o fltlinmest1W1J11ie sil} tq SprataJ.
llJWAGA. STUDENCI WYDZIAŁU n:eratorów czasopism.
!ci&łego kontaktu z rodzicnnti uczUlK.ABlilOEGO III. IV i V R. Pracown!cy Urzędu Pocztowego n'.ów słabsaych, w celu ii:kłon!enia. ich
·Udź 1 zobowiązali się do pomelowa·
O.R.ONKOWIE PZPR!
do otoczenia dzieci skutecznie~%'
W czwartek, dnia 13. IV. b. r.; o nia bud_ytrku (Dział Niedor~zalnycb opieką.
'
godz. 20, w lokalu Dzielnicy Sródm - Przesyłek i Dział Reklamacji) od stro
Uczniowie - członkowie ZMP, po·
Lewa przy :ul. N;lrutowl coo 28, od- ::iy po1Jwórza i 1;ałożenia !lieleńców.
!łtanowili zaopiekować si~ kolegami,
ł,ódf 9: ,_ doręezyciele przeeyłek
będzie się 1'.eb:-anie Podstawowej
wykazującymi słabsze poi;tępy w :na·
Należy ~ w pełni wykorzystać
Organifllloji Partyjnej N:r 2, l'1'2Y zobowi~h.ali się rlo sprzedama :znacz- uce i stworzyć dla nich s.pecjalne kół
ków pocztowych na sumę 100 tysięcy ka sanwkształceniowe. Wszy;;cy ucz„
'A kademii Leka:rok!ej w LOOz!.
skich. Nie wsządzie jest to je<lnart
O lepszą politykę kaclr ł racfonalną
· Obecność w~ystkicll obow~ złotych i do zwiększenia prmnunera.- niowie szkoły pod.stawowej Nr l wezstosowane, gdy tymczasem praktyka
ty zlecon ej o 200 ab1mentów.
' gospodark• sptzętem
·
iwa.
dowiodła, że
zaprawa z betoniarki
m~ c~ynny udział w akcji ::walczania
W U1·zędach Łódź 17, 18, 19, 20 121 analfabety'Zmu:
.
UWAfiA. PZP.R·owcy
jest o wiele lepsza, aniżeli wyrobioNe~1 przemysł budowlany mole poc:hłubl6 1lę olbrzymimi,
bę,dą
wysrukiwać
espo•
CZŁO.llii"KOll'IE m
ODDZ. OJlG. - doprowadzone zosta!l4 placówki osoby, nie umiejqee cz~·tać i pisać
na ręcznie, nie mówiąc juz o róźnicy:
h•kan}mł dotychczas 01łągnleciamL
AKADElW LEKARSKIEJ !
pocztowe do estetycznego wy~lfdu, r kierować je na ]rur.w początkowego
Przy tym należ_y podkreślić, ie 1uadnfeze zmiany w tej thiedzinie ilościowej pomiędzy produkcją maszy:
W dniu 14. IV. 1950 !!'. (p1ątclt) o założone będ4 kwietniki.
nastąpiły dopiero w ciągu Olłtatnich d w6eh lat 1948 1949 r,'. kie-- nową a rączną.
nauczania, rorganizowane przy szkoPracownicy Rejonowego UrzfdU le Nr 1.
1odz. 20 w lokal.,_, Dl'Lielnicy Sródtt1ie
Odpowiedni wydział musi z góry
dy to budownictwo z sezonowego rzemiOlła stało ię potężnym prr:eo
lk"..e - Lewa ul Nanrtow!w.a 28 - Telegrafiezno • Te1efonicmero posta·
przewidzieć, czy dana maszyna nada
mysłem, iatrud.ttlająenn dziesl,tki t7sioe1 pracowników,
odbędzie Idę ~bl'anie partyjne.
nowili (Stacja Automatycm&)
Praco wnicy Starostwa
Jednakie zadania, jakie stawia prsed budownictwem Plan 6-let,. je się właściwie dla tej budowli, cz~
Obecnooć i punktualność wa:r.yst· prz(ł.!"Obić 20 linii -poł~czeniowrch mię
·
je!Jzeze
,...ielokrotnie przekracni• to w&zyetko, co zdziałano dotyeh- raczeJ dla Innej, Nie powinny zcla"'
Łódź.Północ
kich towarzyszy obowlą~ltowa.
dzy ce-ątralą międzymiastowf a miejrzać siiJ takie wypadki, jak na budo.
l'rac<Ywnicy wszystikich oddziałów
wił PPB Nr 8 ZOR, Bal"!-ty, gdzie na
Plan produkcylny na rok t9SO Jest kilka tego rodzaju przykladów. Za· desłane zostały specjalne betoniar·
Sqi.rostwa P6łnoonego podjęli kon·
ki t. "I.W. „Regulusy", ale nadając&
kl'etne zobowiąza.nia, których v:yko- o 7.5 proc. wyi1zy, aniżeli w roku cznljuty od :iprawy najważniejszej.
SPRAWĄ KADR.
1949, a samo tylko l>udownlctwo mle
się wyłącznie do wyrobu betonu naniem uczczą dzień Sivięta Pracy Nowe metody pracy wymagają stqd Ich niedostateczne tam. zastos:>•
1 Maj. Przebudowane więc zostaną szkanlowe nie mówfl\C jui o budoWJ1l
gara7.e przy ul. Ciesiel&kiej 8 na etwle administracyjnym, przewiduje cł41łe10 .akolenla kadr. 'ldzlałano wan!e· Przecli:tny stopień wykorzy•
przyniosą zobowiązan\a
przemyśle
świetlict dla pracowniko
Staro:;tw.a 1 w tym cza ie do tarc.i:enie 71,5 t.ye, w tym kierunku już wiele, ale nie stania sprzętu maszynowego na budo
wykon.y~ta.no jeszcze wszystkich mo wlach łódzkich nie przekracza 60- 70
Przemysł p:ipiemiczy dzlęki zobo- roC'Zlly plan produkcji do 20 Ustopa uporządkowane T:ostan\ chodniki pn;• ~b.
Do wykonani11 tego rozległego pl& tUwości. Zarówno dokształcanie lu· proc, Tabor maszynowy w budowni
w!ąza.niom, podjętym do chwili obo- da br., a J>n:ez przyspieszenie obiegu ulicy Zawiszy i Dworll'klej, w dalszym
cnej dla uczczenia Swięta Pien~no- środków obrotowvch zwolnić dla na~ ciągu prowadzone będą roboty przy nu w pierwszym rzędzie przyczvni dzl, iatrudnlonych w budownictwie, ctwie będzie wzrastał, 11le w pies •
~ię dal15r.y postęp ttthniezny, wyrata.- jak I szkolenie nowych kadr odbywa seym rzędzie należy zwrócić uwagQ
majowego, zaoszczędzi około 'l.:WO szej gospodarki narodowej 308 mi- o<lgmzowaniu Ba.hit.
jący
ię w~·d11tnym powiększeniem się :rbyt powoli. Poszczególne przed· na właściwe i naJuewntejsze wyko·
milionów złotych.
lionów złotych,
Poza tym w zmkie oddziały zoboood~atka
zmechanizowanych robót i 1it1bior~wa prowadzą tę akcję we rzystanie juź posiadanego.
SIX>~ród zobowiuzań, podjętych ?;
,Wśród liczn~·ch :zobowiązań mdy- "'i:izały Fię załatwić w terminie do
własnym zakresie, jedne lepiej, inne
przemyśle papJern!czym. na uwagt; w1dualn~ch. podeJrnuwanych pnez l Maja br. sprawy zaległe, uporzęd· podniesieniem wyposażenia poszcze- gorzej, stąd też stała różnica pozio· ELEMENTY PREFABRYKOWANE
gólnych przedsiębiorstw przez dosta
zasługuje zobowiązanie załogi Lódz- robotu!kow przemysłu papiernicze- kować akta i kartoteki.
Koni,eczne jest zastosowanie oszczfi
w~ setek nowych mas..:yn,
następnie UJl.l wyszkolenia.
kich Zakładów Cewek Przędzalni- go na czf"śf: 1 Maja, na nczeg6lną
St udenci U. L.
Plan 6-letni wymaga dopływu ty- dnlejszej gospodarki p odstawowymi
ciągły rozwój współzawodnictwa pn\
czych, która postanowila wykonać 1 t~w~gę za.iługuje zo~o\viązanie l~acv I racjonalllator twa ora~ nowe lf(cy llowych pracowników, spośród a;tyknłami (np, żelaw) f przyspiesza
.
.
li1m1en11o FentkoW&kiego robotntka pOdejmują
ezwanie metody
prowac'·
orqanlz11cj)ne, Lrtc1v 5ię to lc!órrc.h wi~ks:i;ość będzie pochodził~ nie tempa
L?dikiej 'F'abr~:ki Pude!ek. Postan.o!lliltQ...len•..<. .
ze ws1. Ale tueba róv.'!liE',i ściągnąc r>rzez szersze, nni:C·
bet.pośrednio
z:e
stałym
u<lciskonala•
•
wił !lłl \'\"}"i'<ma< ~6j po~y p-lan~
'ił <l'""V.
tych :wszystkich, którzy łdedyś '!>fd" wprow1ub:enio ~lomen
nie!Il sty lu pracy.
wnnych.
produkcji w 150 proc.-.
warszawskich
NieJ>oślEdniej wagi warunkiem. za cowah w budo\rnictwie, a dzisiaj uie
Szczególną
uwagę
W tych dnia<:h , tudenci-prawniey J>ewniający~n hudownictwu zwycl~s jednokrotnie, choćby I na terenie Lo·
do ·łownie - n~ to Biura Ptojekcy
Pracownicy garażu Cenb:a1neoo Za
O:FJARY.
Uniwersytet.u Warozawskiego (Ul kie \"Y'l>elnianiP. zadań Planu &-letnie d~i, 14 1.atrudnleni ni tam tfichnicy ora.
rządu Przemysłu Papierniczego w
Pracownky Spoidzielni Pracy rok ~tudi&w,1 dla uczczenia święta q?, b~dzie, podob~ie jak i we wszy:aŁ jako dozorcy domowi.
Znacznie gor?.cj, aniżeli w
n- kt6rzy wyraźnie nie ,
Łodzi postanowili
dla uczc;:enia .,Szyk" ul. Obrońców . Stalingradu Pracy wi:zw12!i swych k<1legów z Lo- kich mnych gałęziach przeniy:.l111 Ul'il
, Swi~ta Pracy 1 Maja przystąpić do 102 wpłacaj zł. 34.500 na d2ieci po cizi do przedterminowego złoienia eg- chomlenie w11zvstkich, tlotychcias nie nych g11ł~ziach przemysłu, przedsta- wania elementów pre!abrtkowanych,
wspólzawodnictwa
długofalow<-go, poległych Bojownikach o Wolno~ć zamin6w -ze «ke.roowoścL Kawiasm
\vykorzystany<'h w pełni reze'l'w -za- wia •ie w budownictwie sorawa a·
Weźmy ,dla przykładu dźwigary że
'Między innymi szofer tow. Bolesłow 1 Demokrację.
równo w ludziach jak i w sprzęcie, wan1m społeczneqo,
rr,ówiąc, przedmiot ton należy do na
lazn11, umieszczane nad drzwiami i
Zbyt - mało robotników wysuwa· ohnami. Waga ich waha się od 20
Bereziński zobowiązał się pr;:ejecha<i
'Wr.ywamy wszygtki~ spółd.!lielnfe trndnieJ82ych I najobszernie,Jszych A wiemy o tym, że rezerwy takie
na samochodzie osobowym .marki zrzeszone w Związku Spółdzielni Prał na trz!)Cim roku l!tudiów
istnieją. Dowiodły tego choćby robo· .n.ych bywa na kierownicze stanow.is- do ,25 kg„ gdy tymczasem zastąpić je
. •
.,Chevrolett" 120 tya. kilometrówb~l.1c~· do podjęcia podobnych zobowi1tW~wanie to podjęła. e'l'UPB setni· wiązania t·Majowe idące właśnie po ka. Mamy wielu zdolnych, wysoko zuozna odpowiednimi elementami pre
remontu. Ob. Bronisław Bojanowski zań.
narr.1ua prot. Lub-0w1ek1eiro w Lodzi, tej linii, Wystarcr.y przytoc:i:yć tyllrn wykwalifikowanych ma}strów, któ· fllbq~kowany1!1i•, do których potrzerzy mogliby objąć funkcję technł. ba nie więcej , Jak 4 - 5 kg. żelaza.
postanowił przejechać bez remontu
ków czy kierowników robót. Te spra
Inny przykład, - Budowanie komi
na samochodzie osobowym marld
wy, s:i:czeg61nie na terenie naszego nów z cegły wymaga wysoko wykwa
..,Fiat" 60 tysi~cy kilometrów.
c10sne1 IZ e 1 o s onecznego m1esz anra
miasta. Sfł wyraźnie niedoceniantt.
Ufłkowanego rzemieślnika. Stosując
O RACJONALNĄ GOSPODARKĘ: got?wą elementy (specjalne pustaki)
. SPRZĘTEM
~ozna tę 6amą pracę wykonać inacz
Cf.ęsto słyszy
się na budowlach me szybciej, a co najważniejsze mony z 16 na 16 l!trów na każde 100
zd•nie: „Gdyby~y mieli wi~cej maPrnd blokif!lll III-a • Oaiedlu ZOR łączona podziemnym k-0rytarzem, ze
O plętro wyżej podobne rnies:-.kanie szyn" Ale czy nawet dotychczas po· Źl' to ~ powodteni_em robić podu~zony
km, a kierowcy „Fiatów" z 11 na 10
:Bah1ty
n
e1egiem
11toj"
platformy
i!peejalnym
pomiesz:~eniem
na.
koks,
z:ajmuje
S-osobowa. rodzina, tow. Ale.. 1fadany sprzęt je1.t w pełni i raejo- robotmk. W sunne - poważna osz..
litrów.
czędność na czasie, na materiale buPracownicy garażu Centrah1ego z meblami. Od tygodnia. juil vprowa- Poza blokiem ill-a, obsługiwa~ l>ę· ksandrs. Kwiatkowskiego, pracownika. nal~ie ~korzystywa.ny1 Nic! By· dowlanym i sile roboczej.
.
duit
11i9
tutaj
n<l'Wi
lokato~, Blok dzie ona. i dwie sq.„iednie, będl}et na Siło~i z Zakładów im. StaJ!n&.
Zarządu Przemysłu Papierniczego
WaJfł obiekty, na )ttorych instaluje
Przykładów takich można byłoby
Ili·&
jPJt pi~:W&Zl)o W tym QąilJ aJU bu wy'Jtouczeniu,
sii: po dwa i trzy transportery, kie- przytoczy.! wiele, a. każdv z nich doJ>Ostnnowili wezwać pracowników
- Mnruv sześdoro d zieci - mówi 'dy przy odpowiednim
dowlą całkowicie wyko:ńcz<lllfł i odda
D
h -. b
·
dzlł . ,
ustawieniu i
garażu Centrali Importowej Przemy Illł
do użYt1<u przP.z PPB.
. o (: w111 o ecz:el wpr~wa
o ~I~ ob. Kwiatkowska. - Długo er.ekahś zorgan~zowaniu pr~cy wystarczyłby wodzi, że sprawa szerokiego zastoStJoo
flłU Włókienniczego
,,Textilimport"
,,
, •
·
,
JUŻ do nowych. mieszkań
wania elementów ptefabrykowanych
18 :roibm, my na nowe mieszka.nie. Ale o otrzy
tylko Jeden, natom1ast qdr.ieipdziej jest u nas Jeszcze niedostatecznie
_'.I n:yp1ętr11wy ten. umaeh poe;ad~ 27 Za.jnyjmy do pierwai• go ir: brzęgu ' na
do podj~cia podobnych zobowiązm\
man
iu
takiego
i.
tak
ur:tądzoneg<> nie me r!la i~h w ogóle, Podobnie
przed· uwzględniona ł wrkorzystana.
oraz do prt.YStąp!enia do współzawo nueszka'd: z te~o :więks~o&ć 3 2 4-1zbo parterze, 4.fabowego. Zajniuje ja przo marzyliśo;r nu.wet. lfój ojciec byl ro.
dnictwa między tymi dwoma gara- ';?eh,. \\. chocl_zuny . do s~odka. Wszyst downik pra.cy z ' zakładów im. Str.zeł. botnikiem i ja.k tylko 1 ięgn11 pa.mi~ sta.w1• s1e sprawa z windami.
Racjonalna .gospodarka i pełne
Przycho~zą nowe_ masiyny, ale w
kie m!eSzkama dm:e, :!fidne, n?woeze: czyka. ob, Marian l\1lkola.jceyk, Dotl!d ci~, mieszkania nasze bvły
taml.
(/<)
wykorzystanie sprzętu oraz umie
mule eis.- w:I~b.zośc1 wyp:=tdkow bez odpowied
linl.e. u~~·d~Qne. '"' kazdym ł9;zienka. 1 wraz ·~ 7 .osobową rodziną. zamic3Zki· Sil!! i pozbawione wn.elkich ,.Yg6d.
jęt.ne
dysponowanie
kadrami,
nich ins~rukcj1 1 w rezultacie maszy·
~bikarJ a, eentralne ~grzewanae. Kueh wał w jednej izbie przy ul. Lipowoj.
prze;i: nai;z przemysł J>ud~·Jany
Przebywamy
to
zal~dwlę
od
kilku
ny te me zostają należycie wy.zyska
nł11 r:ao?atnon,e w: piece Jręglowe, a Tutaj wprowadzi} sio dopiero oll~dt;j,
- to warunki pełnej ł µrzedter.
obok ILICD nnue~zczono, bardzo pomy
,
.
.
, •
,., dni, ale dopiero tP.raz poimali ~y co ne. Wit:kszość posiadanvch betonia·
minowej realizacji planów roez..
reraz dopiero wiem, .i:e żyj~. Nie !ln:i.e:iy wygodna i duże mienk;nie. rek nadaje się nie tylko- do robienia
W dniu 14 kwietnia br. • codr.. fowo urzadzone kuch~nki gazowe
nycb, a tym samym Planu ls-Iew
1'7.15 w sall Anatomlcum pr-iy ul. , 'ie br:ik. iu d~słownie- niczego ~ da tię w ogól~ robili js~chkolwjek Wokoło ro~n11- 1u:1wo domy, 1oste1n pew betonu, aht f J'TOdukcji zapraw murar
tniego.
Kryg.
ldlka lat w i:yeoy lurlzie prll
N&".Utowlcza 60. odbędzie 1ię wle.c "'~r.yatlto wykonane z mylJ4 upe~ie porównań po:i111]dz~ ~ m1eszkanie!11', na, źe
cy
będę.
tak
wło4nie
1uie11r.kae,
jak
my
J>rzedkongr~owy,
orcanizowan~ .i.d a mle1>zkatł1iom -.vs.zelkieh wyiód
a warnnkan11, W J~~ch pr;-ebywo.hli·
,
'
•
my dotychczas, Slonce, powietrze wy tera11,
przez Komitet Uczelniany FPOS
Czę§~ piwnie zajmuje kotłownia, po goiły.
'
przy Akadem.U Lekarskiej i Uniwer
* *
aytecle Łódzkim z udziałem dele, aZobowi11,tania 1. Ma.jowe i dlugo!e.io
tów n Kongres studentów w War·
we znacznie przyśpieszyły tempo ro•
.zawle. W czaeie tnva1iia wiecu wy
d.
.
" a murarze
bót wykcr6e:r.eniowych w blokach PPB
kłady
uwieszone •
_mu wc~ora.;tsz}-m
pracownicy chomi11 w łazni 2 wanny
.,, l.od zi, al. ł,ąkow 23-25
na Osiedlu ZOR-Bałuty. Na l ~foja. Z~~ładow 9-ra!1c~nych ,R. S. W. „Pra. otynkuj=ł przybudówkę przyległ J.c
do drugiego bloku, licui-ecgo 1'3 mie~~ ~ odpov~1e~z1eh n'.1 aRel Cementow. hali rotacji, Pracownicy biurowi' wy
zatrudni1t 11atych111ia&t:
kań,_ wprow&dJ:ł ię nowi lokatorzy, ~ 1 „Grodr. 1 ~ , pod~JIDUJąc Czyn 1-Ma k.ona~ ?Ja trzy dni przed te1"TDi.n<m1
1. JNiYNIERA lab MAGISTRA CHEMII
Jud.zie pracy. W 10 doi pófoi t>j odda ~owy: Re~olucJa'. JD;klł uch:walono na arkusz rozliczeniowy, co da 37 tys.
2. ClłElflKA. z irednim w1kształcł!lniem
Wolność Demokrację
11y zostanie do użytku trzeci r. kolei i.akoneien!e r.eb1,ama. głosi :
zł oszczędności oraz uporzą.dk:ij
3. PRACOWNJKóW DO WYDZJALU FINANSOWFAJO '
blok miestk:alny,
,,Rozu.m1emy, za ~alka o 'WY'k<>na.- ogród należący do przedszkola. Cała11
Podajemy do wiadomości człon
4.. WYKWA.LIFIKOWANEGO MAJSTRA W AŁKARSKIEGO
~le, plan6~ pro~ukcJl -: , to fragment załoga wykona plan produkcyjny od
kom i podopiecznym naszego Związ
5. 2 BLACHARZY
~\\'Ja.towe1 walki o poko3, o dobrobyt 1 stycznia do 15 czerwca, na dzień
ku, że w dniach od 11. do 18. 4. 50
6. 4. TOKARZY
Dyiury
aptek
l .szc?.ęś~1e l~d,zl ~racy. W zrozumie- 30 kwietnia., tzn, 'la 46 dni przed Wt
r. trwa l\liędzynarolłowy Tydzień
7. 10 śLUSARZY
n1,u domo~łos~1 te-; _walki - . ~stana minem.
i zpitali
3. ltOBOTNIKóW GOSPODARCZYCH
Bojownik6w o Wotnoś6 i Demokr&·
mamy zhkw1dowac całkow1c1 e nie.
•
Dzlsiejsz~j
nocy
dyżurują
na11t
pucJę.
usprawiedliwioną nieobecność i sp6tPracownicy Zakładów Gra!icznych
ZgłOHflftla Ol!Obiste przyjmuje Wyd:dał Personalny,
296
1ące apteki:
!lianie l'lię do pracy, wypowiru:lamy uchw:alili rezolucję, w której solida.W dniu 16. 4. 50 r . o godzinie lO
„.„„.„••„„-„.~....„„„„. Obrońców Stalingradu 15 - Gro- bftzwzględnł walkę wszelkiemu łazi· ryzuJ!l się z walką robotników włorano w sali Stowarzy szenia „Ognls ··••·•--••••....,•••- ...••nn•n•„••••„„.„•••••
szko~·ski, Pabianicka 212 _ Jarzę- k?stwu. Podejmując inicjatywę zalo- kich. oraz wyraża~q swe oburzenie
ko", ul. Moniuszki -1 a odbędzie s!ę
~om~a., Janeza. 82 - Kra ińska, Sta gi PZPB Nr 4, która pierwsza ro7,., z pow~du stosowania przez rząd de
-wielki wiec manifestacyjny, na ktblma 50 - Łuszczewska, Kqtna 54- poczęła walkł o kulturę miejsca. pra Ga&pcr1'ego brutalnego i krwawego
ry powinni stawić się w szyscy
Krych, Kopęrmka 26 _ Rytel, Piotr· <'Y• postanawiamy uporządkować te- terroru wobec klasy robotniczej
czlonkowioe i podopieczni Zwtązku
w
Z
elowie
kowsk:a 67 - Wagner, Plac Kościel· ren naszego ·zakładu."
Włoch.
Bojowników o Wolność i Demokra·
catr1Jdni• na.tychntiaats
ny 8 - Apteka ~połeczna Nr. 53,
W ramnch zobowiązań' produkcyj. -----.~----~-----C',ię, Od®alu Grodzkiego.
] . KIEROWNICZKR WYDZIAŁU OGóLNEGO
nych pracownicy Zakładów Grafie~
Tegoż
dnia zostaną zaciągnięte
.,..
* • *
ny~h p~:-anowpi:
•
1
Warty Honoi-owe na terenie byłego
2. )UJSTRóW TKACKICH 1 wieloletni11 praktyk.t
w ciągu dnia dzlsiejszelfo or.u .itltrol~;etorn1a PQdn.esie
Jakość
więzienia w Radogoszczu i cmenta
3. TECHNIKóW-MECHANIKóW
pl'zez całą noc dyturują następuj ce prodUJkcji ł'J'faz wydajność do 130 pro
Dnia 13 kwietnia rb. o godzinie
rza przy mogiłach spalonych, oraz
4. KłlE4LARZY
~zpitale:
ą cent •• Elektr~monte~:iy z1·adlofon~zu- 19 w l,okalu własnym Stowarzysze·
na miejscu strace:ii 1905 r . pod Po5. BIEGŁE MASZYNISTKI
~"'
Na oddtlsle chlrurg'c - -S 1· j4 tk~łady do l·TI?aJa. War~ztat slu- Jlia Inzynie~ów i Techników Prze.
mnikiem Poległych na Polesiu.
_„
tal
,
" .1 ZnJm
zp sars. i wyremontuJe maszynę płatPkę., mysłu Włókienniczego, ul. PiotrkowUles:z1'onfa zap eUJn ione
oddzi~~J~:~~!t:~Y~g:_"1~3), łtn~ dukon6czy m_aszynęl ·własnego pom.ys~u ska 135 odbędzie się odczyt na teCzłonko\vie Związku &ą proszeni
zp a
o r wnama pap eru oraz prz1m1e:ne mat: „Snowadło azybkobleżne i kro„
o zgłaszanie slę do Oddziału Grodz
~;k SI (~chanowka}, na, oddml; ~- warsztat_ mechaniczny do nowego Io· sna automatyczne w p::ze~yśle jekiego celem pełn.imua łlonorowycb „ •• ZgłoazeniiJ osobiat.e i Jisęttine przyjmuje Wyciziai Personalny.
„„_„„....
„ ...• tal ~~~CZD;Ym i polo!mczyn1--.., zp1- katu. 1)r;1ał Gospodarczy wykona lli dwabniczym''. Prelegen~ kol. Woj" OJewodzkl (Sterlinga 1-3).
szafek ~a ubranie, hydraulicy uru~ · ciech Tomkiewi~
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Pod znakiem
upłynie

ii

pierwszorzędnych tmprez· K~:!ys:~r~! :~g

sporto,vcon1 Łodzi dzień 1 Maja

od dłui.szego cza~u głośnym
echem roznosi się po całej
Polsce fala spontaniC2n~·ch r.obowią
PLAG-A 8ZARAŃCZT
.KRYZYSOWE OGŁOSZENIE
zań produkcyjnych, podjętych pnez
\Y EGIPCIE
.,Stowarz~·szenie Modelarzy odnaj- setki tysięcy t;;ch. co swa pracą p1zy
t~gipt nawiedziła o ~tatni o
nie!>y- mie pół swego lokalu innemu stowa- maszynach. ezy war;;ztatach, ~ każ· "
d'.'m dniem podno~1.a. nan dobrobvt,
-xah~ plaga sz:uańc:z).'. \\'"ladze państ
rz~•::;zemu .
·
' I owe donosz<_1. że zb~ory bawel 11~· ,..,
przf'z cl1ych. co w podziemiach kop.>lń
Don1"k
s
p
'1·zeda1n
doplań" 1noo zł
l;. 111 toku 7.Tii5:<:zone zoxtah· pl':twie
"
'
·
'' ~
" · z każ ą brylą węgla wyn;-bu;ą leppod warunkiem przejęcia rllugn hipo· szą prrzyslllość swym dzieciom ; wnu
n1U:owil'ie.
tecznego' '.
lco1n i' p1·zez t~·cl1. co mo·ze:1·e1n
1· d1L11n:D.\ P.\BL\KlCKA BlJDl'.JE„.
,
Zarzi.id ""1llnll\, ' ,,. l'tldzi'e Pabt'a•.i•r.·
,.Dziecko bez wyprawki oddam r.u goletnim doświadczeniem starają ~.;ę
„.
· do "bndow;,·„. s.·t,·i"..·. wla · no~ć" ·
t i:: pracę u~prn\1111c
„ ·
· ·
· ·
kiaJ· l'' 'Z'i.·stępuJ'e
1 c1i;za1·
Je.i
prze
11
·
„::\'fęż~zyzna,
lat
:JO.
prz1.'sto.1·n~.·.
bez
nieść z bark iudzi na maszvnv
knz.ynowe-.1·, .która stanie prz~r ulicy
· · Staszica. Pl'Zy budo\\' ie ~t.ac ii zna j· 1~0Rady szuka p ani dobrze ''··tuowa- ab y jak najlepiej i jak naj bardz:ej
cb:ie zatni<l nienfo kilkunastu bezT,r ne.i do lat 50".
godnie uczcić zbliżający się dz:eń
butnych. („Kurier Lódz·ki") .
,.Do s1n·r.pdania karawan".
święJa 1 Maja i jesz~ze _b.ard?:iej
_ _
. . ·
W:!mozoną pracą odpow1E'dz1ec na 7.a
śPADEK "YDOB1 Cl A W~GLA
LY~CH Hr LA W A)lE RY\E
kus.v i·óżnych podżegaczy wojen~h1sJ-ic kopalnie redukują systema\Y sta-iie J1is>;i8ipi tłum kobier„ l nych.
t.1·eznie wydobyc?e węg~~· W 1mucu ~łożony z około :WO osób, rozszarpał
S PORTOWCY SOLIDARYZUJĄ
,;p::dek "ydobycia wymosł 11,4 pt'ne. I zywrem w kawał~· pewnego ..\lul'Z~'lla,
su; ZE S' VI ATE:\I PRACY
S:rnt~gu k opalniom groz~ z~n~knięcie. podejrzanego o zabójstwo. Policja z calej Polsk: wraz z :neldunkami
i.~·1.tua b;zr-0bot!1yeh go~·n~kow pJ- przypatrywała :~i~ ,.bezradnie" wy- o Czynie 1 MajO\vym ca1ego świata
większa. ~!ę z dma i1a dz1en.
czynom 10zwf.c1ec7.onego tłnmu.
pracy napływają również liczne
meldunki o Czynie 1 Majowym naszyeh .·portowców_ Nie rzaw,:ze może
ten Czyn je·t takim, jakim być wlnien. wiele może !Z nich jest nieprze

I

OKOJ, O 10 TYSIĘCY
SPORTOWCÓW \'l'EŻ'.\-lll'-: l.'. DZIAL
W POCHODZIE
W ponicd1.iałek dn'a 1 l\faja około IO tysięcy spo1io,~ów łód:r.Jdch
weżm;e udz:ał \\' poChodz:c (o sam,,·m ud1.ialc spor!O\\·ców \" nnci10" ,~
dz!c. klorv
roku bedlie im• w t,·m
·
panujący.
nap:s7.emv osobno). a o
godzin'e 15 na siadion:e LKS Włók·
· 1.a\vod y 1e kk
mar-za rozpoc?:n;'\ się
· oatletyczne .,, ud,.;ałem 12 najlep·
·
szych 1e kl
·wat Ie t ow
po1sk'
·1c h . kt
· orzy
naza.iutrz odler""' samolotem do Wro
clawia. "e:d7Je startować będą równlt>i:. tak j:ik u nas, p17.cd przybyciem kolarzy startujących w wy~cigu \\·ar$7.awa - P raga.

O

P .\ .\::.TWO" Y T E.\ 'l'lt
i m. 8TEf'A„.....-A JARACZA
Dz!ś teatr nie(!zynn;r.
PAŃSTWOWY

T•EATR POWSZECJFNY

(ul.,Obr. Staliniradu 21, tel. Ia0-36)
Coi:iziennie o gndz. 14):15 „K ismcy"
Leona Kruczko'1"5kiego ze Zdzisławem
Ka1-czewskim w roli prof~ora Sonnen
brncha.
ltasa cz~·nna godz. 10-::-13 i ot.I 16.
PAŃSTWOWY TE'ATR XOWY
(Daszyńskiego 3(ł, t~. 181·34.)
Dziś o godz. 19 ;15 „!lfaą..-ar Dubra1\ a' '.
TEA'fR ltOl\IEDII l\1UZYCZNtJ<"JJ
„LU'l'XJA"
( ul. P iott·kows ka 2!.'ł)
Dziś o g-odz. 19.15 „Królowa p1•zed·
mieści a".

•

TEATR „OSA"

Dziś

o godz. 19.30 „Obe-rżysłlka" C.
Goldoniego.
P.\ ~STWOWY TEATR I,ALEK

„AR.LEKIN"
Dziś

o godz. 17.15 widowis ko pt.
.. Vota rybka".
•
PAŃS'l'WOWY TEA'l:R J,ALEK
„PIN OKIO"
(ul. ,:."nwr ot 27, tel.135-14')
Q7i,; o ~odz . 9.:lO widowi~o zamwięte dla szki)ł
pt, „Hi!!>toria cała
o zyiebieskich migdałach" .
1~.\"ŃSTW OWY TEATR ŻYDOWSK I
· (J aracza 2)
Cz\\ arte:C 13 k·wietnia - „Sen o
Gu\cifadenie", fantazja muQ;yczna w
~. aktach ( 6 obrazach). Dramatyzacja
1 l'eży;;eria: .J alrnb Rothaum. PoC'7.ą·
tl'k gcxlz. 19.30.

13.26 Program dnia. 1 3 .:~o Koncert
w wykonaniu ze.<poh1 instr. .J.?rzego
Haralda z ud7.ialem tPr1·Ptu wokalne·
go „1 ~a-stroje" . 14.00 Kronika bułgar
ska . 14.55 Konct>it 8olistów. 15.80
„ śpiewamy pio~enki" au<l. :'ilownomuz. dla Ś\detlir dzil:'c ie1:wh. 15.50
J hzyka. 1 H.00 Dzienni~;:· popoludniowy. LI.OO XXV aud~·rja z cyklu: ,.Słu
chamy nrnzyki" \\' aurar. ·w itolda Rudziń::;kiego. · 17.40 ,:8piewamy pie>ini
młod ;r,ieżowe" audycja ~łowno·ul.1zyezna w oprac. ..\IieC'zysława Di·obnera. 18.05 Odpowic>dzi ,,fali 49;' .
18.16 Muzyka Tadziecka w wykonaniu
zespolu mandolinistÓ\\' pod dyr. Edwarda Ciukszy. 18.40 W:;zechnica Radiowa. "\\'ykład z c~·klu: ,.Elementy
biologii" kur~ I. 19.00 Jan Scba:;tian
Barh. 19.15 ,,Front biegnie przez i\fo·
denę"- !::luch. Aleksandra Baumgard
tena. 20.00 Dziennik wieezomJ·· 2·0.40
Koncert orkiestr)- PR pod dyr. Arnolda Rezlera. 21.30 „.Jadą wozy z cegl ą" fragment powieści H . Bogus:oowsikiej i J. Kornackieg·o. 22.00
„Rozmówki" aud~rcja sat~-ryczna,
22.20 Konce1·t w wyk. zespołu instr.
~iieczy!<ława Paszkieta z udz. ,J. P1·zą,·
d~- - tenor i .r. i\ladeja - tenor. 23.:)0
O. tatnie wiadomo8ci.
IP

•

•

1\IOSKWA 19::\5 "m., 1734 m„
m „ 30,3G m. 41,'.27 m.
6.45 'iYiaclomośri i prog-ram
9.00 Przegląd Kom~orn. Prawi!~-.
Komentarz. 1 :~..15 l'1·og-rarn
17.00 Wiadon10~ei i prÓ)('ram
;'!1.00 ·O •tatniP windo111ości.

4::\3,G
dni;i.
1~.00

dn i<i.
clni:i.

-..

1

101

Koniec ,,Sago- aru''
Próbo\vałem oponować, lecz siły nasze były nierowne. Miałem
przeciwko sobie dwóch: Eukhdc~a i Saczkowa. Pod ich naciskiem
. musiałem się zgodzić, że przt>ciwprostokątna - to najkrótsza linia
do zwycięstwa.
Kołoskow. któremu natychmiast pokazano wykres. wyslud1ał
nas w milczenin.
- ·Przyszłość pokaze - powiedział nie okr0ślenie.
Rozstaliśmy się z dowódcą niero rozczarowani, lecz po godz!nie
spotkaliśmy Kolosko\va z cera1owym zeszytem pod pachą.
V!racał ze sztabu. Za mm dwaj marynarze t1 ie wiadomo po co n . eśl'
t elefon polowy : cewk~.
- Nie' będzie zwolniei'i. do rr.iasta - uprzedził Kołoskow w
drodze.
„ .Wieczorem, nie wy.począwszy po P"przednim kursie, znowu wy
płynęliśmy z zatoki.
Tym razem ujrzeliśmy „SAgo-Maru'' koło samego wyjścia zatnki. 7.dążyla wyciągnąć stec:i i płynęła ku otwartemu morzu.
nieomal czerpiąc wod~ burtami. D\';aj rybacy. stojący koło luku
na rufie po kolana w stosie Z\\'alonej ryby, segregowali ją, zręcznie
, ·yciągając haczy]rn1111 to flądrc;. to rozdętego wątłusza. to centko
\Yancgo mintaja.
Przednia ładov.m i a pełna byla ryby. Bocrnan \' chustce i żół 
te.i kurtce polewał gumowym wężem pokład. na którym jeszcze'
błyszczala luska. Ujrzawszy nas, zaczął z nas kp.ć w najlepsze,
krz\·cza.c li nieprzy:cwoic.:e gesty kulując. Podeszliśmy tak blisko,

sztafl'!ę olimpij.~ką (800x400x200x!OO

t_Ll-1~

·

Koło

P.z.Ps.
Lod1
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0
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~~ oh;<ilJi
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Kaz•dy·kt o ma mocne nog•

1 01

moze Zd 0 b VC,
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Uwaga gimnastycy

Z
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Na~z konl~ur~!

I

O Puchar Davisa

Filipiny-Pakistan 5 : O

„CRACOVIĘ"

W niedzielę dnia :io b. m. w rnmach imprez 1 Majowych na Stadionie ŁKS Włókniarza oglądać be- I
dzic cala piłkarska Łódź spofkan'.e
pilkar>kie „Cracoda" - ŁKS Włók
niarz. poza tym na wM:y<:!k'ch naszyc1' boiskach odbywać się bP,d:1
mecze piłlcar,·kie o „Puchar Polski".
,

WYG

AłłE

LD-,Effll

ADRM. - dla. młodzieży !Stalina ll HEKOHD IIL~g<nq;ka 2) „Slmrh Ta-1
„Mali deteJ...-tywi" godz. 16, 18, 20
rzana" ' godz. Hi dla ml odzież~·: B.\ UfYK (Narutowicza 20) „H1·abia
„Awantura na wsi" godz. 18, :!U
..\tonle Chri!ito" I seria godzina 17, STYLOWY <Kiliii~kie.e:o 123) ,.l>;:ieci
J9, 21
kapit<rna Granta'' godz. 18, :W
B.\JKA (Frand;:zkań!"'ka 3l)
X ś"°IT (Ralurki Rynek 2) „Torpedo„. ::i ,.,-frc • ' i eu!!'ięty" ~·odz. 18, :!O
mor~kim szlaku" godz, 18, 20
T:Ę:C ZA (Piotrkow~ka 1081 „GrzeszGDYNIA ("Dr.szyfl.o·lde"'
·
bez wmy
· " g;O(I 7.. 1 6.->1
· "1 , 18 „·30 ,
,... o 2) - ,,Pro·
mry
gram al;tualności krajow·ycb i za20.!30
~~anic:m:1ch Nr 15" gadz. 15, 16, 17, TATRY (Sienkiewicza 40) „'.\Taskara18, rn. 20, 21
da" godz. 16, 18, 20
REL - dla młodzieiy (Legionó" 2) WISŁA <Daszyfo;kiego 1) „SJ011 i
„Ostatni mohikanm" godz.16, 18, :?O
mró'l\·ka",
„'.\Iistrz
narciar~ki",
'.\1UZA (Pabi:mickr. 178) „Córka ma·
„Xoc no\\·oroczna", ,.Kim zo~tan ?"
rri!larza" godz. 18, 20
„Dzieje jednej obt:fczki" (kresko 1"
POI.O::\IA (Piotrkowska 67) .,Dom
l:i ko1oro•··~) go:iz:· !~t JG.:rn, 1s.:10.
na pustL:o\'.ilu" ~odz. Hi. 18.30, 21
20.:lO - film r!o zwolony ocl lat 7
PRZED\VIOś, ·m
lŻ'.':o;:1!n~kie.~o 76) WLóKXIARZ < P1·óchniirn 1 G) „l:pió1·
..~liast,) westchnień" godz. 18. :W
\Y operzt>" '!"•L. lli.:rn, 18.30, 20.:lO
ROBO'l'NIK (Kiliflskiego 178) „H rn· WOTSOiść <X api61ko"·~kieg-o irq bia :.\Ionte·Christo" Jl ~eria 11:odz.
„Hrabia Jlontc-Cfiristo" I f «eria
l fl.30. JS.30, 20.30
godz. rn, 1$. :!O
RO:\L\ (Rzgowska 84) „P11stelni.i 1 %ACHĘ'l'A ( ;~ g·icrska 2ll) „PięM zieParmei'i~ka" II seria godz. 18. 20 I n:i" godz. 18, :?0.:10

S. Dilw111shi

11

lłĘKSZl

.&lllA-

~

0

l -\1,qa
m) i sztafety ikól spor towych (18)
.
po~lt.'iuwilu
n·
oraz LZS na d:v~lansie l OxlOO m .
••
porzHdko\\t1c 00 Z awod~· urozmaici
je;;zc:ze pokaz
· ... J
. i:;ko
opurlo\\e
gimna;:tyc;my s7.kól w wykonaniu
zna Jdt1J8<:e
si('
;jOO - 400 osób.
\\
.
Pl'!'IRT K lJL;\llX.\CY.JNY
przv zakł,1 tł 7.1P pracv. ~
z~~;;l<.·
!;u z tv in. ~;,onr."·cy , t ro 11-i 1Jc1
KulminacyJ·nym jedna~( punktem
·
w~·111·,,·,1· ~1·
.,,,bo\\'t··,1rnl i <.i, U i)O ·
zawodów będzie pl'rzybyde kolarzy
'
'
'
·
i'La1iuj;ic,·ch w III i\'Iiędzynarodorząlłkt•Wd(; i wybnclowat· n·; stc;pu
W
·
·
K
1
'
·
W
"
,<:r.e
obi~
kty
sporlo\\e;
hobko
wym
yscigu
o ars T n
ar„za.
"·a - Pniga. którzy na bieżni slapiłki noi.neJ. boisko do 5 iatkow·
d'.·onu Łl'S
· Wło' kn1'ar·za za·kou' czą
ki, boisko
do b"
1-:o~.ivl-ói„
~
dl
. d kl. torat
drugi et.ap tee:o
uporl~! <owac wzrnę 0 5 anu
- giit."' antvcz·nego biegu
11 ·;,, ,,.alr1o~c1· Z te1· oi •z1"i 11• d nit1
bie1rna.cv.
z War sizawy d o Łodzi.
·
„ ·
··
' ' •.
..,„" kwietnia
br o qodz 14 te I od
Widzimy wj~c. że tęgoroczny JXO-·'
·
·
•
·
- ·
·
gran! ~m'.!?rez 1 Maj.owych w Lodz~
bc~dzie si~ uroczy~tc otw<Hcic bo
pr!Zesc1g111e wszystkie pozostałe choc 1 iska sportowego µrzv ul Wólby z tel!O względu . że właśnie w 1 czaii.«kiej 248. W rnmac.h moczy
NA BIEŻNI STADIONU
dniu 1 Maja będrz.icmy św'.iadkarni
stości zorganizo wan ,- b~dzie tur·
WI, ól\.NIARZY
walki 12 ekip kolar:-yrl.a:;tranicznych,
niej kół sportowych mtleżacycb
Program zawodów Jeklrnatletycz- walczących na tra~ie 'Varszawa do zrzeszenia „Włókniarz" w naI nyrh będ7.ie bardzo urozmaicony. Praga, wyścigu, który dziś. zd?b?ł
stępui<.1cych konkurenqach: w
Prv.ew:!duje się takie konkuren~j~ l ~ob ie najw~ększą. popu)arnośc w„Tod
siatkówkę, koszykówkq, Piłkę no
jale b ieg na 100 m„ slrnk w zwyz i .1'.1prez a mators1c;ch w całeJ Eurożną oraz zawody Lekkoalletyczw dal. ku lę i dysk, sztafety: 4x100 m„ 1pie.
ne.
Chętnych brania u d ziału w lur
nieJU, prosimy o nad<;vlanie z
li
głoszeli do sckrct;.uiatu kola przy
mn)e'Śl·'"~.-~1\1}a-cdl~nąn,azl··eeży'c"ie
,·'·male
• wrus-z.ysctakłi.Ye
.
""'
.1
1J
ul. P!otrkowskicJ '.l72a ][ pic;:tro
nasz świat sportowy pragnie nie
•
bez.płatny b1·łet
w godzinach od 16 do 18.
tylko przez swój ud7jał w pochodzie,
czy \V imprezach sportowych uczci(:
na mecz Ruch- "'F KS Włókniarz
dzień Swięta Pracy. ale uc'zcić go
1J
tak, jak po~tanowi.ii go uczcić roJka.zji
I K rajo-1 . Sienkiewicza ~3 pokój 32 w godz. I
botn:c,v, chłopi z inlet:gencją pral'.tl
we.go Zj a zdu de- 9 - 17 do_dma.15. bm. . j .,Związkowca-Zr"U
_
cujacą. DZIEJ\: 1 :\JA.TA
legatów kół i k luN 7 k ·
f
'
1• ,
•.'' ·~i
bów zrze::zcnia spor
. a ,o. onc:ien_ie m or~~IJemy, ze' ·w 1ł11rn 1 ł kwietniu o '..:nd1 . :!I'. ,,
1P
O GÓ L:°'IY:\t DNIEi\1 RADOSCl
•
\owego „\Vlólmiarz'' k~:tdy _kto uko~czy wyscig otrzyma lokah wl" ··~"' przy '1t1. l'11~"l•llf''t ..;k1°
Snrn dzi<?t1 l Maja będZ:.:~ dniem li
~
Zarza d
Gló\\'nY bilet '"oln ego wst~pu na mecz Ruch ::o ·'-"
nd •••rlz;,. ,;<. :\:u.lzwn1.a j11'
radości w cale.i Polsce. Te_g-oroczny
).. ~·,i '
zrzeszenia
organ i- - ŁKS Włókniarz (k~bie~y 2 bilet~ \\'alm; 7-l'·'".,;_uir, "'}"';],,\w '"',"'"ii !.;i:upoehócl ~\\"<) alrnkc~·jnością ; stroną
,1,;
'w.ie dn ia 16 bm. o przyp. Red.) a zwycu:zcow czek a 1 nasl.H·z11r.1 1~s Zw1azk<•llll'1·.Zn·11 .
dekoracyjną p1v.e~c:gnie
wszy si k:e ·
godz. 10 rano maso szereg cenuych nagród.
I OJ.e„n<i ..\•' ol.owi:F"'""'·
dotychczasowe. popotudnie 1.aś w~·- w~· w.v:<c1g ko l ar~ki dla stowarzyszo
pełni nam w/1ym dniu szereg jm- nych i niestowa1·zyszonych posiada
prez. wśród któr~·ch znajdzie si(; w 5~zy rowerów uż.vtkowych.
tym roku równi~~ szereg p'erws?:orzędnych itwprt'Z spmiowych.
Trasa wy:kigu: Łódź. - Rzgów P abianice - Lód ź d ługości okolo 25
PROGRA '.H DIPREZ
km. Wyścig odbędzie się ·w d wóch
'lN.iś zamie:>zczamy d?.ie\dą Y rysunek konkursOI\ y.
~ależy go
SPORTOWY~ll ROZPOCZNIE SIĘ grupach od 15 do 18 lat i od 19
wyc;ąć, w ypełnić starannie i zachować.
D \',·ana~cie kolejnych I')"
OD BOI{S U
i \\'Z\l'~·ż.
w naszego konkursu - wypełnionych czytelnie - nc.!eży o·
V: s~botę, <ln~a 29 b. m: w 'hali Na trasie „Malv Skręt" - W rne- sunkó
desłać do d nia 28 kwietnia b. r . do R edakcji „Głosu Roho'•nic~ego",
Wło~marza proiektowan~· Jest !Ilecz cja (około 6 km.). odbedzie się wvśŁódź, P iotrkowska c36, III pi ętro.
pomiędz): v.:arsza"l.vską Gward1ą, a 1l'i~ dla kobiet.
·
·
LKS Włokmarzem. GdYbV warsza·
Ka żdy z nasz~·ch dwunas tu rysunków ozn acza kraj, w którym
wiacy n ie mogli przyjechać, wó\vZgłoszenia . zbiorowe i i.ndywidu
rozpiera
się i panoszy następca Hitlera żarłoczny !Ur. Dollar.
crzas na ringu '"' hali Włókn:arv.a alne przy.imu.ie Zarząd Głowny ul.
A ~ięc uwaga! Powtarzamy! Należy odg adn ąć nazw ę danego
staną pierwsze ósemki LKS Włók- - -kr&JU!
niarza i Związkowca - Zrywu. co
też będzie
dla miło,;ników bok~u
WypiStac czytelnie na załączonym kuponie!
ucztą n ie lada.
Dwanaście kuponów należy odesłać w jedne j kopercie d o R„
30-go .B. ~I. GOŚCIMY
dakcji „Głos~"!

_1

CZWARTJ<~K 13 K'\'IETNIA 1950 R.
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Co pisała praso lóc.:J~lco 13 kwietnia 1930 r
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Czyn 1 Majowy

ZE SPORTU
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~~r 101

1-szy
<:l1i11

Dzień ci~gni enia 2-ej klasy
na 11 s ;.:r;111 a dnia 1.000.000

paliła na Nr
W~ irrima

50:rn

;;oo.ooo

NOWY JORK . -

Te

D1a

d~myślnych ~zyte1ników

R edakcja

„Głosu"

przeznacza:

aparat radiowv marki ,,Tesla"
3 WleCZfte PJOra
k
szereg cennych k
nagrod -

goroczne
r ozgrywki
terfr::owe o puchar Da
.1
\·isa
rozpoczęło
•
• 1
spotkan ie Filipiny Pakistan.
W meczu,
rozegranym w l\Ianisiąże
Il. zwyciężyły Filipi,
•
•
1~Y 3:0 zak1rnlifikowaJ~· s!ę do II Oraz mOC
ftJeSp0dZ18Dek
rundy rozgr.nveh, w ktoreJ spotka- '
ja· się z Peru.
N agro dy zos l aną roz1osowane pom1ę
· dzy C zyt e.u.11
1. k o
· w, k·t 6 rzy
W rozgry\\·kach tych iak w:iado- 1 nadesla trafne rozwiazania.
mo ma \\:zią_ć \~T tym roku u~z1a~
za' oryginalne rozwiązania graficzne i tekstowe - specjalne
Polska. ktm·eJ p1en,·s1.ym przecrn m
. a od
·
kiem będzie lsrael.
~
Ua.,,r Y·
.

il

Wnnizawic.
zł parl!a na Xr

w

21 Rumunów

Nr 4259.

kandyduje do wyścigu
l\·y~rane 1>0 200.000 zt p11dły na
N1·\'r: wrn11 81000 103169.
\Varsz a'\Va-Praga
Wy11T ane 1>0 100.000 zł
padły n11
111u11ń >ki Z11 iazel' Kohuski Jsta!.l
Nr.Nr: lf:i558 1Rli27 :19:.!16 4:3932
•1747-! 50264 'i8'.! Il 85823 86!llM 86'i2il R ,klad 11a1•)1im~·ej J;adr.'· lu1\ar>k1e_i,
j l'"'"d 11 l m i~dzy11arudo1vym ""~·~„;.
8787:.! 10-H28.
Wy~rane po 10.000 zł
padiy na pl'm ,.fryhun_.v Lnd1~ i „Hudcgu P·a
!\rXr: 1167:1 11891 29101 :~8853 39320 ':• ". Do katln powo'l'auo :!l za"·oclni54718 9:is11
9n7~8
97518 a8:1.~o 1 """':
1O:ł'i3:ł 1047:!1.
I Nir.nlescn. Norhatli~.n. Pantazescu,
Wy"rane po 16.000 z ł patlb• n?. Negoesc11. Sanclru, Petre:cn, Chivu,
1
~r:.<r:
1154 '951 f.i51!0 !1198 1'!11-1 Naidin, N. Chicomban. T. Ch!com ban,
l4H1 18f19! :.!05~1-l :!:J:!68 '..!4.JlJU :!90!, ' Veicu. Dtm1itrescu, Coman. Dolcte,
29co:i :rn:rn1; :rn118fi 442,1<1 ,n IOii '11'1 ' " j Sandnt. Stcfanescu. Cihodarn, Ioentza.
;;;;93;, r,:1.i Hi fi71Gfl 6!1807 7t'l:~:l!J itW\o • Irt1~, Dencu, Veiue 0 cn
'itl Hi5 'i:J44:J 7,16:Ja 7488:: 7G9!JO 781...:l~
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W jakim kra· u przebywa
przedst awiony na pon 1zszy m rysunku
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P1·aga.

i:: czuliś111y zgnił.· zapach ryb:--·. którym szkuna była przesiąknięta
od masztu do ":ilu.
Nastqpnie znów po1Ytórzylo się l\'5z~·.stko. Kosicyn przeniósł
krańce . Ja rzuc:iłem koniec liny. z umyślną t~·m razem niez rerznoś
cią. Szkuna od er\\"ala s:ę od nas i popłynęła na otwarlf! ~1orze.
Kolo~kow wspaniale udawał oburzone.go. Klepał" się po udach,
bezradme rozkła dał ręce i biegał jak opętanv od jednej bm h' do
drugiej, wywołujac na szkunir wybuchy śmiechu.
\\'re<i:cie brznadziejnie machnaws:·'. ,V ręką. zeszedł do kajuty. gdzie siedziała
załoga .

Komedia jak się patrzy! - o św ;<.1 clrzyl , śmiejąc s:ę. i pow którc•j leżała kartka sincln.
. . Zaz,:·yczaj po pości.gu wracali!\my na poslerunel< lub posuwa~:smy się nadal 1....- w:-.-·t'rni ęlym uprzednio kierunku. Tvm razem
Kołoskow poprowadzi! kuter bezpośrednio ku pi·zy1ądko~\,, Burunnemu.
B.vl wyjatkowo zadqwolon:-.'- . pokpi\Yał z maszynisty i często
spo~ląd a ł na zegar2k.
Było lak c;emno. że przestaliśm:--· roz-rómiać kontury brzegu.„
Bielały tylko pieniące s ię grzbiety fal. rozsvpując s ; ę \\' p~·ł na
\"~ietrze„.
To, że bylo ciemno. jeszczr bardziej uc'eszyło Koło:::·
kowa.
V:.7kró1ce rozpocznie się prz;-,·p1yw, po\\· ledział, k.edy
z prawej strony burt:--· ukazaly się światła fabry_ki. - Chciałbym
\v i edzieć kiedy kończ y u n :ch prac~ trzecia zmiana.„
- Za , odzi n~ będa spać. - powiedz.al S.aczlrnw. wyłaż<~c z lu'· u . - To łatwo obl ; czyć.
- Znowu przeciwpro::.tokątna?
- );"ie, arvtrnetyka.„
-

macał kieszeń.
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