r

'

Mło·ch'htł~ ·~
'w walce o wykonanie Planu 6-letniql

"

-.

ORGAN.WK i ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ~BOTNICZEJ
llOK III ("\'.I)

Nr 101 (1382)-

CZW.ARTEK 13 KWIETNIA 1950 ROKU.

PLEBISCYT POKOJU.p;'=.'~:!'.:~wnd~~-==~=
Oll."11Jl.:l„lil.:l.Jllll:H·1J!I!~ 111;111[11lll!l:1EJ!l~lbl1il~l.'l !l!ll!,lll1!l1.~ilill,tl"lillildlllD Ul 111 .1'!1 1.:ltl ..I lr!l..1,iU :U :I: I .I I' Ili IL!

Setki milionów prosty·eh ludzi w przededniu
··-ć·„„-80-ro<:znicy
..
w.rodzm
si ... - - .

podpisuią wyrok na po~żegaczy wojennych

•
M asy p1•aeu5ł\ee

USA

don1aqają się

zaprzestania

wyśeigu . zbrojeń

pokój - głos'i odezwa - jeżeli bę·
dziemy go· mocno broniły.
W STANIE INDIANA wśród robotników pr.zemyełu stalowego zebrano 15 tysięcy podpisów JM>d petycjq, domagającą się zakazu broni atomowej. Odpowiednią kampanię prowadzi tez miejscowa organizacja par-

tii postępowej.

ZSRR

WlodziIDierza Lenina

kój. 31 marca br. W FILADELFII
cdbywała się konferencja Zwią7lk<>wego Komitetu Wałki 0 Pokój, na 1cl;órej. omawia.no plan złożenia rządowi
i prezydentowi USA petycji w s.p ra·
wie pokoju, zaopatrzonych w tysiące
podpisów.
W STANIE VERl\'I 0N1.' Partia Po·
stępowa przygotowuje szereg ma-sowych wiecó'v w obronie pokoju. W
STANIE NEW HAMPSHIRE ló!tu·
denei zainicjowali na 21-23 kwietnia
konferencję obrońców pokoju. na któ·
rej obecni będą delegaci młodzieży

~a~to l:J.lian_owsk •. w którym uT~· 1mieua ~jifa oTU recylę.j~ utw~
dm saę "Waelki Lerun, pr,zygotowu3e literackie póświęaone 'lłiellilema W.
się do uroczystego obchodu eo-lecia cho;wt
Jego urodzi~ Pracowruey llllitlł.."'OWii I w Wii Muzeum Cea~ego ~·
Domu-Muzeum L~nina 1 filia Muze· tenma otwarto· wystawę; 'W dUil'łlih
um Centralnego :im. Lenina przygoto· wolnych od pracy w muzeum o_rg!l-·
wały n:ereg odczytów o życiu 1 dzta· niml'je si~ ipreleke'je 111& tema,ty: ,.,Wi•l
łalności rewolncyjnej wielkiego wo· ka przyjai6 l współpraca w. Leniu&
dza.
z J, Stalinem", „Lenin. jako orgllllł·
W obwodowym Pałacu Książki od· zator 1 wlidz RKP (b)", „Lenin - g~·
bywają się „odczyty leninowskie", nialny nauczyciel
młodzieży" ftp •
którym towarzvszą pokazy filmów o Po odczytach V."'świetlime są tllmy
'
·'
Włod7.llnierz11 Iljiczu.
dokumentalne.
Pałac Książki, Dom
auczyciela,
W kołchozach obwodów żytomlr·
gabinety partyjne. i bibliotek.i mi~j- sklego, kirowo!l'radzkiego oraz szere·
skie przygolowu1ą wystawy dzieł gn innych obwodów wygłasza się od
wielkiego wodza. Do obchodu bisto· czy1y i prelekcje o życiu i działalno
rycznej daty pn:ygotowuje się rów- śd rewolucyjnej W. Lenina. W btnież energicznie Ukraina. W prLed· bliolekach obwodowych organizuje
sic;biorstwarh i lnslytucjach Kijowa się wystawy, poświęcone wlelklemu
setki agildlorów wygłaszają poga- organizatorowi partii bolszewickiej
danki o żniu i działalnoś<'i Wlodzi- i pai1stwa radzieckiego.
·
·

Przy uniwersytecie w Bloomington
powstał komitet obrony pokoju z u.,_ ł
w:.ia em organizacji studenckich i kośeielnych.
Konferencje studenckie,
~OW\ JOHK (P.\P) -- Z ró,l;nych stron Stanów Zjednocrouych na·
poświęcone walce 0 pokój, odbyły się
pł) wai.ą doi;iier.;ienia, ś11 iadcz:1~e o t)m, że konieczność obrony pokoju
w mieście Richmond.
aka<le~ickiej z całej N~wt>j An~m.
rozumiaua JC:>t przez cornz szersze kola narodu amerykańskiego, któ•
,,
Orgamzatorzy koa1fere11c.11 opubhkore ".~ >,t~ puj:1 t>t·zcti\\·ko flOlit~· ce 11rzy1rotowań '' ojennych i 11 yśdgu
W BOSIONIE <~~an Mass:~~hu· wali deklawcję, w której oświadczazbroJen r1tomo11yd1.
setti:) pow~tał. „~onutet., ~kc!J na ją: „większość !:!pośród nas - to we·
Xa!'odowy K.omilt>t ..\.me1·yka1\,,!;i_•j l:ampanii na necz zbiern11ia porlpi- Rzecz PokOJU'', ktory zwroc1ł się do terani minionej wojny 'l faszyzmem.
01·g·anizat'.ii /,1·:ilJZ~'owc.i Ob1·om.:c1w sow poci wspomnianą. ]letycją. z udzia pr~zy.dcnta Trum~f!a z .żądan!e1!1 110· Tym ener~icziliej wypowiadamy się
Po!\Oju. czynn~ w ('lłl('.\( ;O. ;:biera Jem 170 delee:atów Z\1·iazkó\'\' Zawo- łozenia kresu ~vysc1gow1. zbro3en at?· pr:i:edwko ui-.zczeniu pokoju, o który
nadal pod11i~~ tlod 1iet~cj;!. doma .c::>- ciow~·ch, należących <lo ·ero i .• l~L, mowycb. Komitet wydaJe regularme wakzvliśnn"
specjalny biuletyn, a w br. 7.wołuje
' · ·
· ·
i•!~•! ~i'.' zah.a;:u broni a1 om ow('j ..fok .11. k ró1111 ież związków nie:1.ale7,nyd1.
" obronie poin1·01·mu,;c „JJ<;i]y \'\' otker'', wszy,:tkiP
Kobiec~· komitet walki o ]lokój 0- masow'ą konferencjf
1:.mtej~ze Z"·iazKi Z:,\\"o•iow<', nal0:i.ą - pul>likowal odezw~,
,,·zywającą ko- koju.
W
ROCKSBURY.
BOSTONIE,
Le do ('[U, lltWOIZyJ:,- "Jletjalue ko- hiety a1m•rykań~kie do jak najba~
FALL - RIYER,
lllitet.I dla zhicrania po:lpi.;ó'.". '/,wia- r!ziej inlen~ywnej <lzialalno~<'i w tym CA:\lBRIDGE.
;;c., 7.«wo.IJ11 v nob:;~~1i!;Ó\\" Pn:<!:n'.· 1-:iPnmku. Stwierdzajac. że naród am2 ~PRIXG-FIELU i NmV BEDFORD
<\1 F uli 1.;11·, \~~-„ i S":órz;in·~g-o 1.0'-·· 1 rkań•ki potrzelrnj~ ·mies7hań. szkół ut" orzone został)' komitety kobiece,
g~ :ii-1.ti1„··il
··~c r e~
11 iccó\\' 11· z:i kla- i szpi{a li i że bezrobocie ~taje sir l'l>· zbierające ty siącami podpisy pod pe~'·~h prac~·.
r11z n..; frzej•ze, komitet,· wzywa kohie· tycją polmjilwą, która zlo:l.ona zostaWczornj ua mauiff'~tacyjnym zebra. ,
Tenże l\olllitet
zwołał
nieda\\'no ty do walki Jll'Zech,·ko 1>rzrf:!·otowa- nie w 0~7..
Organizacja nauezycielska w NEW niu załoga PZPW )Ir 4 podjęła Cz:vn
~\!-~.i•dm.1
konferencj<;.
p«hvię{·on;i., niom
do nowej wojny, Za1>M' nini:r
HAVE~ (stau Connerticut) zwołuje Pierwszomajowy. Padło wiele zo.bow-ią.I
Ee.me zebrania, n;t klól:'ycb uchwala· zrui .indywidualnych, którP przy:imows.
ne są rezolueje, domagając(! się za- uo gorąr.ymi, okla•knmi i okrz~k11.mi.
pewnie:'lia pokl}ju i nawiązania nor- Cala ~ala d0Kwi.wn•o11.'~la ~w-ą, me:iłom
:nalnyth sU>sunl~ów 71e t.wiązkiein ną wolę walki . o poko.J! o urzedtP.rm:do \\1 "\-łado W ani a hr oni amerykański ei
Ra~~ieckim. Uzi.alaln~ć tej _or gani- u~.ve wykona u ie/ planow produkeyJ·
r:.z.Y .\1 (PA Pl _ Dziennik „Unita" I by wyl:l!low:mia w Trieście broni ame zaci1 rozszerza ~ię na mne nuasta.
,
.
1 n, cb. ,
i:cdaje, że w Trie~de odbyio się ze- r)kai1„kiej dla Włoch spotkają !<ię ze
w STA"NIE PENSYLWANIA ko- ' Wśrud pow.izec:hnego _eutUz.Jazmu z~
b1 "nie robowików 1,ortow~·cb, zwoła- ,;tanowczym oporem.
biece komitety walki 0 pokój Zf'bra· stała. uchwalona rezoluc,1a, .w · kłóreJ
m z iuicjaty" y 'l'1·iestefiskiego Komi~a zebraniu obecne byly de1egacj~ ly 10 ty'Sięcy podp.isów pod petycją na pierwszy phrn :"yRuwa się zobo'Wlą
trlt1 Obt'Olh:Ó\\' Pokoju. Xa zebra niu robotników portowych z Wenecji, Ge- w sprawie położenia kresu wyścigo- zanie przyśpie~~ia. obiegu środków
1u:lnni!cno kate~·oryc~ny protest flrze hUi, Livorno. Ancony i Neapoiu.
wi zbrojeń atomowych i w sprawie Obrotowych, dzlęki czemu do końca. ro
ei" ko i>rzek~ tałceniu Tl'ies tu w woDo Hacly Bezp!eczeństwa ONZ w-y- nmocnienia p<tkoju. "Miejscowa orga· ku zakłady zwolnią. dla. gospodarki na
siano pl'Ote.>t, podpisany w ciągu 2 nizacja partii pe>s.tępowej zwołuje na rodowej sl.llll~. 1·162. nnln. ~l.
.
!tr·uy puu:d' etapowy oraz w imienii! dni przez 30 tysięcy obywateli 'l'rie-1 połowę maja. do Yorku specjalną
~la uczcze~na .świę_ta ~lasy pr~cu:1ą.
mas pracującJ eh oświadC'zono. że pr<} f: f.n.
i<.onferencję, poświ.ęcO:ną walce 0 po- COJ. zał?ga zooo.'~1~uJe ~ię do dm~ SO
h.--wietn:a zwolnic zamro,r,o!le środki o.
brotowe na sumę 1_80 milu, zl.! przez
usp·awnienie faktmowania i przestrze
gania cyklu inkasowego. przE!iZ licią.g
uięcie dlugotrnalych
należności. orae:
p~zez złożenie wniosk6w do upłynnie
nia zb~dnych rnpasów artykułów tecb.
nicznych i pomocniczych.
Roczny plan pralni. wełny !i argony
GENEWA (PAP) - Z Pat·yża do- wcgo i znzą<lu Związku Bojowników partyzanckiego, odznacwna „:.\1eda- wykon{!.ny zostanie przedterminowo
r.oszą, że ilość podpisów pod apelem o Wolność i Pokój (Francja); ~[ichel Iem Ruchu Oporu". czli>illdni zarządu do dnia 7 grudnia br.
Roezny plan czesalni wełny i argoSta.feg·o Komitetu światowego Kon- Prevost - członek zarządu Związ1m ?.iwiązku Bojowników o Wolność i Pony zostanie ukończony do dnia 15 gru
g.resu Obrońców Pokoju w spr;nrie B<' jowników o Wolność i PO.kój (Fran kój (F'rancja); Claude Alphandery do duńa 22 grubezwzględnego zakazu broni aiilmo- c·jh); Louis Yautier - członek zal'zą- członek 17,arządu Związku Bojowilików dnia, przędzalni ,. ej i uznania za przestępcę wojenne- cm Związku Bojowników o Wolność o Wolność i Pokój, b. prefekt depai- dnia br. Jednocześnie załoga zobowią..
:z-o rządu. który Jlienvszy broni ll'j i Pok8j (Francja); Laul'en<'e Bontron tamentu Drome, kawaler Oderu Legii zuje się utrzymać na. dotychczasowym
użyje, "'zrasta z każdym clniem.
-- członek zarządu Związku Bodow- Honorowej (Francja); Claude Ge- poziomic jakość produkcji ivyrazają.eą,
\V ostatnich dniach pod Apelem 11ików o Wolność i Pokój (F'rancja); r:ird - członek zarządu Związku b. si' iv 99 .Pl'OC. pierwszego gatunku
zlo7.yli swe podpisy: Admirał :.Houllec Jacques Denis - sekretarz generalny Uczestników Francuskiego Ruchu 0- oraz zobowją.zuje !!i\' zmniejszyli do
- - były szef sztabu marynarki wolnej światowej Federacji Młodzieży Demo ooru· generał Tubert - członek Ko· minimum braki.
Francji i członek zarządu Związku krat~rczne.i, członek zarządu Związkt mitetu Krajowego Związku BojowniBojownil~ów o Wolność i Pokój; Ja- Bojowników o Wolność i Pokój \Fran ków 0 Wolność i Pokój (Francja);
'ques )l1tterand - czfonek Zg-roma· cJa); Bouneua - członek Zw1ązk-.i Pierre Debrav - pisarz katolicki, b.
t zenia C'nii Francuskiej i członek za- Chrześcijan Postępowych
i członek przewodniczą.~y Francuskiego Związ1z~du Zwii.izku Bojowników o Wol- zal'ządu Związku Bojowników o Wol- im Stndentów Katolickich
członek
11c:ść i Pokój; Ro~tow~ki - ~ekretarz r.ość i Pokój (Francja); Andre Lu· zal'zadu Związku BojownikÓw o Wol~w.atowej Fedel'ac,ii Zwi<1zków Zawo net sekl'etarz g·eneralny 7.rzesze- ność ·i Pokói (Francja).
dc,wych (ZSRit): Zinaida Gurina - 11111 Związków Zawodowych 1\Ietalow·
GENEWA (PAP). Omawiając·
<:zl011kini prezydium :\Iiędzynarod.)- c ow okl'ęg;u paryskieg·o, członek zaDalsze podpisy wybitnych osobisto'Hj Demok1·atyczncj Fecleracji Ko- rz11du Związku Bojowników o Wol- śt•i nap-lywają bez przerwy ze wszyst- sytuację militarną w V iet.-iamie
drz.iennik ;paryski ,,Humanite" piS'l..e,
bict (Z:SR!~); J ai'ques Leman - czlo ao~ć i Pokój (Francja); (' hades Ser- kich krajów świata.
r:ck .Komitetu Lewicow~·ch Radyka- 1 r - pogeł do ZgTomadzPnia Xaro·fo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - łów i członek ZUI"Z<!.du 7,wiązku Bo- w.,g-o, er.Jonek zal'Za<lu Związku Bojr11vników o \Voluogf i Pokój (Fran- .:o\rników o Wo1no~ć i Pokój IF:rnn(·ja); Georges Brousse - b. po,;el do c.ia); Je-;„et. - ci Jonek r.anadu
Z~romadzenia Kon"tytucy,inego, czlo- i;oio1rników o 'Yolnośi' '. Pokój \ Fl'an
nek F1·a11cu:;kic.i Partii Socjali~t~·ct- C.'OlJ; Henriette l':;;!chari-Renan
r.ej (l<'um:ja): Max Stern - działa<::'. r·1ionkini zarządu Zwh!zku Bojownikatolicki, członek zarz:1du Zwi<Jik11 ków o Wolność i Pokój (Fl"ancja);
GENEWA (PAP). - z. Pary~a. do. su. Obrońców Pokoju w spra;wie zakaRvjowników o \\- olność i Pokój (l<'l'an O!)!;<l Tou rnade - sekretarz Po11·nech noszą, że przed sądem w TULUZIE zu. bomby atomowej. Rekruci zapowia.
r,ii.); Bernard \'igne - sekretal'Z g~- rej Konfedel'i:.cji Prncy (CGT). <'7.h11 odbyła się wielotysięczna manifestacja dają, że nie dadzll! się użyć do wa1ki
t; ·; a lny Zwi:tzku Bojowników o Wol - !dni zarz:;tclu Związku Bo,i<l'wników o pod hasłem walki o uwolnienie młode z robotnikami i domaga.jó!! się utm>rze
r.ość i Pokó.i (Francja): Char les 'l'il- \V o!no~ć i Pokój (Francja); :\Tie lwi go żol'.nierza Jean Vetdier, witzfonego nia rządu jedno§ci demokratycznej.
Jon - b. minister. członek Komitetn Hrni.:-uier - adwokat, był.v dowódca od 4 miesięcy za akcjt w obronie po,,.
;;
J•: !'ajowC~.!o i :rnrzadu Z\\'.i<)tku Bo,iO\'. fr~uicm;kieh oddziałów pal'tyzanckic:h koju. Manifestanci domaga.li się równo
*
ni!,ów o \\'olno:'.ć i Pokój ( Francia \ , \\" departamencie ~ard, członek za· cze0·~ie zakończenia wojny Vietnam.
GENEWA (l'AP). - Z: Par,yha Jo\1oirnn - sek1·ct:trz g·pneralny Zm<~:: , ~:~dn Zwiazku Bojowników o Wol- skiej, zli.lnvidOwa.nia agresywnych przy noszą, że w BORDEAUX oJbyla się
kt' Cln·ze~<:i.ian Postępowych. człont•;, n„~l- i Pokój (Francja); 8ergt• Rava- gotowań antyradzieckich i zaprzesta- manifestacja solidarności z robotnika
J\ c1hitetu h'.rn.ioll'eg·o i zarządu Zw ier~ 11"1 - b~·ly dowódca f'ranc-u.-ddego R?.1 Tlia. prześladowali . .-roli.ców pokoju, mi portowymi, którzy odmawiają zała
ku Bojowników o "'olność i Poku.i ~!"J Oporu w rejonie Tuln:r.~·. 1nży- Gdy S\clziowie 0 .n.6wili przyjęcia Je dowania. statku „Boulogne", mającego
cFrancja): Ceor ~·e..; Jouneau - b~· ły :i!er, ka1rnler Ordern Legii Honoro- leg<J.cji manifcstan.:•hY, pochód skiero odpłynąć ze sprzętem wojennym do
~zef sztabu Oddzialów Pal'tyzauc-kich 11·e_i, członek zarządtl Związk•1 Bojow· wał się ku więzienau wojskowemu, w Indochin. l\fanifesta.uci pr<>testowali
cF rarn:ja); George;; cle Ye rcors
n 'l·:Jw o 'Wolność i Pokój (Francja.) i którym przebywa Verdi.er. Gwardia. t:u r6wnież przeciw bezprawnemu a.reszto.
J~awaler Orderu Legii Honorowej, .fose Aboulker - leka.t, czlonek K!>· ch<1ma brutalnie zaa.ta.kowala ma.nife- waniu
nzialaczy
demokratycznycll
cz-lenek Krrn1itetu Krajowego i zarzą· mit.etu Krajowego Związ.lm l3ojowni- stantów, ranią,c kolbami i pałka.mi gu J::.a.n Verdier i Raymond Dien.
au Związku Bojow11ików •o "\<Vol11ość
ków o LWolność
· 1u uczest-'k6
.1
Cl
.. H i Pokój,. ka(Fa1er .Or) mowym1· wie
11'1
w poch uu12,
„„,_o brutaJnych a„·ko·w, nnlicJ'1' n1·e
i Pokój (Pnmcja): Cl aud me
1omai deru
egn
onorowe.i
•rancJa. ;
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l1iet Francnskid1, czlonkim Komitetu Krajowego Zwiąi--l L Bojo\vnikt>w o
!d!odzi _rob~tnicy zakł~dów Renault, przeszkOdzić w odbyciu wiecu, który
l•>ajowego i _zar· .Jc!U Związku Bojow Wolność i Pokój, b. dzialacz fran~u· udaJą.c.l'.'. się Jako. rekruc1 do . W?jska. za.koń• '-Ył sit odśpie.vaniePJ. „Marsy.
1:!ków o Wolno~ć i Pokoj (Francja); skiego Ruchu Oporu, ka.wal'!r Ordei:•· uchv.ralih r~tw~ę, w któreJ piętnu lianki'' • ,,Mi~dzy.rnrodówki". :Policja.
łlenoit li'rachon - selo:c ' aTz yeneral- legii Honol'l>wej, b. dowódca oddzia- ją wojnf 'ri•m&lllllkJt 1 aOllda.ryzujł areoztowała. sekretarza. Zwiazku Za;1v światowej Federacji Zwią.zkćw Za łu party7;anckiego (Francja); I':mlet· ~it z uchwała.mi sztokholmskiej ses'i w~owego, Robotników Budowlanych
\\.odowvch: członek Komitetu "K.rajo· te Des~omUll - b. k11t1>itan odd.ilału Hta.łe~o Komitetu światewea:o Konirre w :Bordeaux i jed:ieito metalowca,.

i nawiqzania przyjaznych stosunków z
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PZPW Nr 4

sum~

I

Robotnicy Triestu nie

dopuszczą

zwolnią

W ramach Cv.ynu PiC"rw~zourn:iowego
załoga do RO kwietnia br. wyprodukuj.e po_n~cl pl:rn roiPsięcrn~·: w przę.
dzalui 1,8~4 k~. przędz?. w skr(lealni
11.36:? kg-. J~l'l'Pd~y! w. r:-e-<'alui l '.?.6~5
kg. cze~:tnk1 w-e1mauCJ i argo11nwc.1.
VV tro•re 0 popr111'1ę warunków· pracy i powięk~zen:c zdobyezy ;ocjaluycb.

kulturę miej~ett pra.;iy, załoga PZPW
Nr 4 uoprowadzi clo wyglą.du estet.yez

nego teren zakladu 'pracy pr2ez zalo.
Y.enie nOl\\\rch. trn.wnik6w i klombów
r. Jmiatvmi, ~tnłe ntrzymanic ~R.l. pro
dukc;vjnycli i polllicvszezeii biurow:'·ch
w idealne} rzvqtości. utrzvmanie maszyn i ur~:z_dze:ń przcmy~łowych w na
wydz!ał, ~or.1alny odtfa do u_qtku 1na- lefytC"j czy~tości i sprawności,
co~ikow. now" am?ulatornu~ lekarW rezolucji TOb. otniey PZPW Nr 4
~1:óe, .ralozy ?lltry~kt ~ oddziale· far- I prz.vrzel,ają. peln" wy]{onanic ,podję.
1:-iar~i. ~ko~ez~ szat_mę_ il'?- przędz~l-1 tyoh przez siebie zobowiązań poprzez
'.'1• zrarliofom~tqe emethcę. stol6wk~J zwiękozenie wydajnoilci pracy, przystę,
rnterna.t, stadion sportowy oraz częśc pienie do ·nowych form w~p6lza:wódnfo
zakładów.
twa ~ocjalistycznego, udoskonalenie
W odpowied7.i na wezwani.a PZPB or-g anizae;ji pracy i walkę o oszczę.
Nr 4 do 1'1"sp6lzawodnictwa w walce •> dnośc i jakość produkcji.
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Naruszenie suwerenności Danii

M
ilionv·ludzi z'całei kuli ziemskiei

przez samoloty

podpisy pod Rpelem Pokoju
I

n~rodomej

1.162 milionów złotych

7

sk.ladają

dla gospodarki

amerykańskie

SZTOKHOLM {PAP). - Dzienniki ! Pod :pretekstem ,,poszukiwań" zagi.
szwedzkie donoszą, że w dniu 8 kwi.et nionego bombowca amerykańskie wła ·
nia zaginf!ł nad ~Iorzem Baltyckim
'
.
„gdzieś między w-yspą. Gotlaud a Wy dze wojskowe okupowały duńskie lot
br,zeżem Litewskim" 4-motorowy nisko Kastrup kolo Kopenha.gJ. i skon
bombowiec amerykański. Na pokładzie centrowały w rejonie Morza :Ba,\tyckie
bombowca miało stię znajdowali 4 of~- go znruczne siły lotnicze, W poszuJci.
cel'6w lotnictw~ ame1·ylmńs1.-i.ego - 6 waniach. za zaginionym samolotem a.
członk6w załogi.
, __ , k'
·
k'
'ał
.
.
mery,...ns ·1m b101·ę.
ta ze
udzi
Dziennik \ „Expressen" twierdzi, że
szwedzkie
i duńskie eskadry lotnicze.
bombowiec uda.wał si~ w „specjaluej
misji" w kierunku wybrzeży estoń. Władze szwedzkie zezwoliły bombowskich.
com amerykańskim na dokonywanie
pr.zelot6w nad terytorium Szwecji, nie
wyłączając ważnych. rejonów stra.t-egicznych.

I

·Armia Vietnamu

zwycięża

Działalność amerykańskiego
lotnictwa woj~kowego na.d Morzem ,Bałtyc.
że położenie francuski.ego
kor1msu kim znn.fduje ~i<J w centrum uwagi
ekspedycyjnego
pogors.zyło
sit'. pras;· sz.wcdzkieJ. Do dnia 11 kwietnia
Sztab korpusu, mnuszony do uzna·- zaginiony hombowie~ amerykański. nie
nia swych nie11owodzeń ·woH ogła
wstał odnalelio11y.
szać nic nie mówiące lmmnnikaty.
Tymczasem wiadomości napł,vwają
ce z Ko.cbinchiny J>otwie:rdzaj:t <rdl·
kmvfoie sukcesy osiągnięte ostatnia
przez tlemokraiyczną armię VieinaDz i.ś
fllllll.11 '111
mu. Sukcesy te: stanowią puczatek
generab1ej
kon1r-0fensywy,
która
zamieszczamy
przygotowyWano już od kil.ku mie~

Sytuac:a francuskich okupantów uległo dalszemu pogorszeniu

z-.v.

Potężne manifestacje we Francii

wobronie pokoju - lłńeciw wojnie z Vietname m
I

1

;

'

sięcy.

Zwycięstwo

odniesione pnez vietwojska demokratyczne w
południowym Vietnw.mie odbiło się
natychmiast na sytUacji w Saigonie.
Rząd marionetkowy Bao-Dai, pragnąc złagodzić Pillnujące tam uapię·
cie musiał zapowiedzieć ponowne uruchomienie szkół zamkniętych po
wielkiej manifestacji z dnia 19 marea, która odbyła się na znak ·prote·
$1 przeciwko „pamoey," amerykaftskiej. Are81lił.owani podczas tej mani·
festa.cji pmedstawiciele inteligencji
zostali uwolnieni.
Vz;iennik donosi dalej, że dtlia 9
kwietnia. za:bity został "" Saigon; „
jeden z członków strllli:y p.t"'.YbQCZJO.ej
mlnistra. _llandlu w tzw. „rząd •e''
Ba.o - Dal, w chwlli 1rfł1· m.i· ·ister
w:raca.l dn donn-.
namskie

9-tg rysunek
naszego

konkursu

r

~-d

I

.e

w ao rocznic•

!

Osocjalistyczną kultur~
I

{.

liua

Druwł11-

iml.,.,

Włodzimierz

poeta ludu radzieckiego
MOSKWA. - 1' kwi•tnia przypa.da 20 roctntca śmięrcl · genialnego
poety :radzill!'ldeco - WŁODZIMIE
RZA MAJAKOWSKIEGO.
W Moskwie, w Centralnym Domu
Pisarzy, odbyła się uroczysta akadeniia, na której referat o życiu i twór
•
· l'k'1ego po ety epoki rad z1ec·
• me
czo~ci
kiej wygłosił za.stępca sekretarza generalnego Związku PiSllrz;y Radzieckich - Aleksiej Surkow.

..lahub Berntan

robotnica Polski
wmi-Oflenłe f!Mła.lnOlłd ~!łlkU Pi·
• zaJe włelk' wagę do dalHe' Odcmek Błura Polltycmeco KC PollldeJ ZjednoaroneJ P&rłdi Robo~J sarzy P.olsk!l.ch i. innych związków
Oae111YW7 na froncie kulturalnym I
ora.2 wzmOCDlenłe organtz.acjl partyj
coraz głębiej uświadamia sobie bez
nycb w stowa:rzyszen.Iaeh twórc:eych.
Po'rednł swJązek, jaki zachodzi mię leninizmu, przeciwko wszelkim pró dzy „młodymi" 1 „starymi" pisarzaproclukojl
w rozwoju
:Rozmacll
parywai
Ludowej
w Po1sce
dZY walką o nowll kulturę a 016hi1t bom przenikania obcej I wrorteJ lde mi, - pomocła Jednakie uJawn16 kul„·~...... ~
olo11ll do szererów ruchu robotnicze najważniejsze braki twórczokl lite- wszystkilch postępowych płsa.n:y i
•allat o PokóJ l socjalizm.
Rok miniony był rokiem szybkie go, w 1zczeg6lnoścl zał w Polsce, -:_ raekłeJ i llteracikieJ krytyki.
artystl>w. RmwiJadąc tw6:rczo posięRo wzrostu nowych sił kulturalnych w 1''Ynłlm walki z gomułkOWQesy• Dyskusja sklcmłła prriodującą gru- p.o we tra.dYcde wlelldoh budownłW stolicy ZSRR rozpisano konkurs
kultury poi.sklej, Jll'Z)'ll\CZ&ją,
uzyeh
w Polsce ludowo - demokratycznej ną, • WIZelkłml przejawami odchy pę literatów partyJnyeh do sa.mo~~qbnie jak i w innych krajach de lenta prawlcowero l naeJonallatycz- lwytyca:nej oceny swej ~órczoścł i się oni cora.z bardziej zdecydowanie na najlepszą recytację utworów Ma·
st\w.rza przesłanki powamego prze- do walkl o rozkwit nowej sooj&ll- jakowskiego. W konkursie tym uezest
DCg"O,
hlokracji ludowej.
niczy ponad 500 osób. Rozgłośnie ra.stycmej kultury PGlskied.
Słało się to możliwe dzięki ułwła łomu na froncle literackdm.
Wźrós! wyrafaie pęd mas pracu(„0 trwały pokój, o dem<fmcję dzieckie nadaj'ł apeejalne audycje,
OlbrrLymlą i nieocenioną pomoc w
ł~cych do nauki, do gazety l książ domlenłu sobie ptt.es klasę robotniI pe.święcone Włodzimierzowi Majakow
ludową").
kl, Ich zainteresowanie teatrem 1 ox~ głęboko rewolucyjnej treści u- walce o kulturę narodową w form~e
'I stroju demokracji ludowej, kt6ry i socjallstycrmą w treści okaz~ł tyfilmem, odczytami 1 wystawami.
W 1948 roku w Polsce wyszło z spełnia funkcje dyktatury prolet&- clodaljny WJ>łY'W wszystkłeh d-itedzln
radz'łecldej twórcrLośd M'tystyc~aj
druku 62,5 miliona egzemplarzy rfału.
Tylko wuost jedności L. aktywno~ - radaileeka. pr~ ł poeQa., ktora
książek, w 1949 roku - 73 miliony
(wzrost o 18 proc.), a w 1950 roku cl klasy robotniczej, tylko wzrost ma111luJe u ma miliony wdzlęm;nych
1
sztuki nduoolde,
zostanie wydanych · 85 milionów , dojna.łości Ideologicznej Jej awan- QZY'telnik6w 1
gardy stwarza warunki rozwoju re W211"11S%ające ra.ddeckle ftłmy, poryksiążek.
wa.Ją.ca. ~osenka ~eeka..
Liczba widzów teatralnych wz.ro- wolucJł kulturalnej. .
sła z 4.125 tys. w 1948 roku do 5.149 I Potwierdza się to również w peł- pł ~~ałym ~twierd:ze~ zaPrzez cztery dni oa.y całej Franctł N w:ladoonośeil z Gennevllliers az.e
l . r~~
tys. w 1949 roku, czyli o 24,8 proc. ni na najtrudniejszym odcinku wal d ~ ~~cegJ
1
any esi:rlll zwrócone były w kierunku Genne"\'.1l lu~a również francu~ka rea.keja.. Cze:
by fl:Orga
Teatry są przepełnione; nie tylko ki o socjalizm, na odcinku walki o ziec
r F:tlw~lJt1k s::d~~ n: llen, mał6J mie,iseow-OŚC!, Położone) kały na nłą ambasady Stanów Zjewzrasta stale liczba widzów, ale socjalistyczną przebudowę rolnicw . ea 8~~~ ' t.~odśwlc- pod Paryżem, gdzie 903 delecatów bra dnoc:i:onych I Wielkiej Brytanii. Wy
zmienia się również skład socjalny twa.
ego0 teatru 1 si I Io udział w obradach XII Kongresu czekiwała ich z niecierpliwością ofi·
publiczności teatralnej. Obecnie za- Juź po czerwcowej ~naradzie Biu ~~08ferę
miast dawnej publiczności burżua- ra Informacyjnego w 1948 roku go &ię bodźcem dt::f:fu dramaturg61!, Francuskiej Partll Komunistycznej. cyna szpiegów i prowokatorów na do
W stronę Gennevi!liers zwrócone hi.rowym żołdzie - ambasada Tito.
eyjnej przewa74l już w teatrach ma mułkowcy występowali. przeciwko reżyserów i aiktorów. Pn~konall 11ę
Ludzie pracy we Francji usłyszeli
sowy widz - robotnik, pracownik jasnemu 1 wyraźnemu postawieniu oinl, ie morźma WYstawlać w teatrze były oczy milionów Francuzów i Fran
umysłowy, a w ostatnich czasacb zagadnienia kolektywizacji, zaga- sztuki oparie na problematyce no- cuzek, dla których słowa: F r anCllftka w Genneviliers głos, na który czeka
również chłop. Liczba publkznoścJ dnie!lia socjalistycznej prr.ebudo~ wego, sooJa4i&tycmego bcla. te atu Partia KomunłstyC'Llla, łączą się nie- u, głos Partli, zdecydowanej niezłom
w kinach wzro~ła z 95 mil. w 1948 rolmet~a.. Twierdzili oni, :te takie kl te rr.naJdudą najżywszy, najgoręt- rozerwalnle z pojęciem walki o po- nie kontynuować walkę w obronie
roku do 118 mil. w 1949 r. czyli o postawienie sprawy odstręczy rzc- azy oddźwięk wśród D<JWYeh wł- k6j, z pojęciem walid o niezaletność Pcancjł i jej ludu. "Reakcję francuską,
24 proc. Dalszy wzrost tej liczby komo od właqzy ludow~j mało- i fhów, p~ących nj~ć w <hi~aeh narodową. Na głos z Gennevilliers która chciwie przysłuchiwała slę o·
ogranicza jedynie brak odpowiada- średniorolnych chłopów l doprowa sztuki ucifeleśnieme swed wa.lkl i c:cekała klasa robotnicza Francji, ro· bradom kongresu, by dowiedzieć się
zumiejąc, że XII Kongres Francuskiej o wake wewnętrznej w Partll, grojącej potrzebom ilości kin. Liczba dzi do calko"'>itej izolacji partii na awoieh dĄień.
Fala ta ogarnęła ;równie1 c'łzłMll\t Partii Komunistycznej obraduje w iąceJ jej jednośd, spotkało natom.last
osób zwiedzających muzea i wysta- wsi.
ważnych dla kolejne rozczarowanie - rachuby jej
cóż się stało W rzi:czywistoścl? ki tysięcy uca;estnlków artystycz- chwilach szczególnie
wy wzrosła w cią~u jednego roku
narodu francuskiego, w chwili, gdy okazały slę płonne. XII Kongres Fran
pod nych kół a.maitorskich.
konsekw'entne
Mocne i
z 3.179 tys. do 5.628 tys.,. czyli praotwarta niedawni> w Wa.rsmwle walka mas pracujących Francji o po cuskiej Partli KomunJstycznej przej·
postawienie
względei;n Ideowym
wie o, 80 proc.
Wzrost aktyWnośct na froncie kul sprawy wywołało oczywiście wy- w-ysta.wa współczesnego malarstwa ił prawę bytu i pn:ec1wko przygotowa d~le do historii jako Kongres Partii,
turalnym daje się zaobserwować buch wściekłej nienawiści ze stronv r.zeźby, zorganizowana z tl.nłeJMYWY niom wojennym za.tacza coraz szer· która, ~najdując się na wysuniętym
szczególnie wśr6d robotnłkqw w bogaczy wiejskich, wywołało rów- ~ku Zawodowego Plastyków i s:i:e kręgi, przybiera nowe, coraz sku oddnku frontu walki o pokój, wykaSpołeczeństwo zała, posługując się :rzeczową, krywahania wśród chłO- Ministerstwa Kultury, świadmy o teczniejsze formy.
mieście oraz w pafuitwowych 1ros- nież pewne
pów średniorolnych. Dziś ;fedn•.t.k, dążeal.u nie tylko mfodych, ll!r.z ł francuskie z olbrzymim zainteresowa tyką, 1 szczerą. samokrytyką., te jest
podarstwach rolnych.
Uczba świetlic robotniczych wzro po 20 mtesiąeach moźna z pełnym wielu starszych i zasłużonych arlY- niem śledziło obrady Kongresu, któ· potężną Partią. francuskiej klasy rosła w ciągu 1949 r. z 6.770 do 9.000; przekona._?łef!l stvi:I_erdzll'i. ~e w wal stów d<t wYl'W8-Jlia ste. 1' zac:rnrowa- ry miał wypowiedzieć się w chwili, botntczej, wielką. siłą. zdolną do skuaktyw pracowników kultury w ce o społdztelczosc wytworc7.ą na nego kola abstra.kejon:tzmu I farma- gdy reakcja francuska zupelnie jaw P!enla W$zystldch u«:zclwych Fr!"ncuzwiązkach zawodowych wzrósł trzy wsi parłła nasza osiągnęła już pew- Umiu. Nasi konwO'Lyton;y stara.Jl\ nie szykuje narodowi los mięsa ar· zow w'!kół__sprawy walki o pokoj l o
. .
ne sukcesy. Walka ta przyśpieszy- się równi:et, nie bez powodzen\a, wy matniego w wojnie, przygotowanej nieza.leinosc Francji. .
krotnie w stosunku do roku 1948.
Rozczar_owanie realc.CJl francuskie],
Liczba zespołów świetlłcow-ych w la proces rozgraniczenia. sił klaso- rab.ć w swych utworach pat:os bu- przez monopolistów <tmerykańskich,
gdy szybko postępuje naprzód pro· liczącej, ze nasłanym przez nią agen
związkach zawodo·w:vch wzrosła z wych na wsi l prowadzi do izolac~t down1ctwa aocjalistycz.nego.
SkuW>ermej walc-e o łdeowy kie- ces faszyzacji życia we Francji, li- tom! a zwłaszcza prowokll~orom spod
4.800 , 11 1948 1'. do 7.669 w 1949 r .; bog11t1r:a wleJ'!!kłego. Kołchoz przekonstytucyj· tłtowskiego znaku, uda su: . wedrzeć
swobód
szeroko st:_ał być w Polsce straszakiem. O r11!1ek twó~ ari)'5tyez:neJ spn;y kwidowanie
również
się
rozwijają
wszystkie rodzaje twórczości arna- por wroga nie został jesJ:cze bynR,i· jac będą rownl.ez dokonane w a::itat- ny ch, gwałcenia republikańskich pod w szer~gl Francuskiej Partii Komu·
konstytucji , przekształcania styczne], natychmiast znalazło wymn!eJ :aiłamany, ale spółdzielnie pro nich czasach posundęciia na.tury ~ st(\w
torskiej na wsi.
ciągu czterech lat (1945 _ 1948) ilukcyjne .bud~ coraz większe 'la.ID nl-mcyjncJ, Jak przebudoowa i 'Qe- Francji w marshallowsko-atlantycką raz n~. łamach b~j owych dzienników
z ubolewaniem
rtakCJL „Figaro
llteracklch, kolonię.
czasopism
zespoły świetli.cowe przy zwup: teresowame wsr~d nerokicb_ warstw cl:noc:i:enłe
kach zawodowych urządziły w mia- ohł?pdwa pracUJl\aeg-o i, numo wro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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prze res

A

W

o;;:~::::d~~a~~~~ ~!~~i ~ro!~j!·· s:~i:o~~o~:~:oi:!~:.
~:c~t~~~a~~ł~l
nów widzów, a w samym tylko 1949 mosc1 nie tylko mało!'olnycb lecz i
roku zespoły świetlicowe przy związ średniorolnych chłopow.

Ruch na

•

p r Z e C Je\.\T d y k t tu r z e t 1• t o w s k 1• e 1•
Q

U

Czyż nie jest charakterystyczny
Ci~ jest los młodzieży jug<>&ło- 11e s.zkól ucm.iów t &tudentów, ma• ~i pnekazał swym part.netom
szybki wzrost prasy
Rosną nieustannie nakłady dzlen niezm.iemie
nlków i czasopism. Przeciętny dzien part~J~t>j na wsi właśnie w tym o- wiań~k:iej pod t~ystowską dykta- nych ~ swych antytiitcrW9k.l«>h pn:e- roska!: r~hnłania ps)'eborzy
t 11k wo,jennc.,J.
edn
.
ny nakład prasy wYnosl obeanłe kre~ie.

dzów.

·

D
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"~
~·Właśnie

prasa przepojona duchem
•
wojującego marksizmu - leninizmu,
gromilłCa. wroga kla.sowegó, biorąca
czynny udział w budownictwie socjallsłycznym, orientuJl\Ca st~ nie
na zacofanych, fo<'z na postępowych
ludzł, troszcząca. się o prostego czło
wieka - tylko taka prasa potrari
mpewnić sobie stały rozwój, stać
oslę niezastąpionym narzędziem
Awteeania l wychowy-wania mas 0 _
raa nauczania ich, · jak budować no
we życie.
Przytoczone cyfry świadczą wymownie 0 wzrastającej aktywności
mas na froncie knlturalnyin 0 rozwl.tajlłCeJ się w Polsce rewolucji
kulłuralne;f.

Dlaczego wzrost ten uznaczył się
tak wyraźnie \vlaśnie w 1949 roku?

* • •

na to, nłe tylko ilościo
wy wzrost polskiej klasy robotnicxej w związku z szybkim uprzemy
słowieniem kraju, nie tylko wzrost
dobrobytu i podniesienie stopy ży
ciowej . robotników, lecz przede
wszystkim zjednoczenie ruobu robotniczego na podstawie marksizmu - lenlnl1tnu l wzrost aktywrtoi·
111 klasy robotniczej w walce z wro
gtem klasowym na sruneie budownictwa nowego usłroj11 socJallstycz
aego. Stało się to moźlłwe jedynie
dzlękł naszemu udziałowi we wapól
neJ walce partu komuntstycmych i
robomlcz:veh pneciwko zdradzleclde.J kilce •zplerów l dywersantów
Rankowlcu, przeciwko
Prlto )w.nolldlQ_..W7»aczenł.om matluizmuSkłada się

łteznym aak~

11

milionów egzemplu.zy.
Liczne wistawy obrazul4 poslC!lr
gólne etapy tw6rezości Majakowaki•
go. Na wystawach, zorga.nizoweych
w wielu miastach obwodu lwowskieyo, znajduje 1it między innymi utwór
Majakowskiego „Obłok w spodniach"'
vr pdekładzie na jQZ)'\k polski Juliula
Tuwima.

Pismo partyJne dla chłopów „Gro turą tit?wską. Mło~et robatnia:o- konah. Na pnestr.r:ent J

ego

·o

Młodz!ri jugil!łowłańska, pomimo

mad~", ~tóre wychodzi od roku, u- chło~a cnuszana jest do pracy W miesiąca, we wir.r.eś:niu ub. roku, li g-Cfitl\:pow»k·łego terroru i iprzełladoka~u!e s1~ obecnie dwa razy na ty- kopalniach ! pniemy.śle w tak iw. belgradzkich wyżaych u~lnł u.su· wań, bojkutuje t. 2lW. „ochatniCG'.e"
praC1', konferencje, wykłady ł rzebra
dzien w nakładzie 1.165 tys. egzem spółdrz;ieln.iach pracy o.rae pmy bu- nięict kllkusei słuclta.1lZY.

plal'zy. Inne P!.srno partyjne „Chłopska Droga wychodzi w nakładzi~ ~eo ~s. Tygodl.1ik kobiecy
wychodzi w nakła„P;zyJaciółka
dzie l.?OO t~s..egzem.p~arey I połowa nakładu idzie na wieś.
Przytoczone fakty są nie tylko od
bielem wzrostu potn:~b kulturalnyoh lu~u pra.cuJącego, wzywaJlł 0 ne nasz~ch dzl~łaczy kult~ra.lnych,
pisa.rey f artystow do wytęionej pra.
ay do twórczego wysiłku nad dosko
nalenłem kunsztu artystycznego ł
do tworzenia dzieł •ztukł pnepojonych duchem realizniu socJallstycz
·
nego.
Nie wolno zamykać oczu na fakt,
że nasza twórczość artystyczna JIOir;ostaje jeszcze znacznie w tyle,' ie
daleka Jest ona jeszcze od zaspokojenla wymagań naszych młodych,
bujni.e rosnących sił kultura.lnyclt.
ś~
'
-• ar ty•scJ w tworczo.
N'lektórzy na....
cl swe;J oderwani są. od rzec:eywistoś
cl i wciąż jeszcze nie mogl\ się wyZlvolfo' 'Il ""' rozmaity"h tormallstycz
"
„><
nych scheinatów l estetyz~jącero obieldywizmu. Niekiedy mś zastępuJą oni abstrakcyjnymi hasłami i bufl
OZUCZ111\ frazeolo!P:l niełatwe zada.nie utorowania sob!e drogi do pogłębionej obserwacji I twórczeiro od
twar~nia rodzących się u nas oodziennie pędów nowego i.ycia.
Nie vrze:i:wycię:iono Jeszcze całko
wlcie w11lYWów obcych nam idei I
teoril, nie wykarczowano jeszcze
tenden<.'Jl kosmopolitycznych. W dzłe
dzlnie krytycznego przestudiowania
i przyswojenia. sobie bogatej I wieło
stronnej polskiej spuścimy kultural
ueJ CzYDfone 81\ dopiero pierwsze
kroki.
Wśród pisarzy 1 artystów daje się
zaobse1wować dążnoł6 do ścłSleJsze
go powiązania się z życiem I walklł
mas pracujących. Swiadczy o tym
równie! żywy oddźwięk, z jakim
spotkała się wśród pisarzy inlcja.ty
wa organizowania wyjud6w w ce·
lach tw6rczych do fabryk oraz do
spółdzielni wytwórczych na wsi.
Równocześnie' rozwija się walką.
Ideowi\ i twórczl\ krytykę lłterac
kl\ i artystyczn-. Dyskusja, która
toczyła się ostatnio na łamach polskich czasopism literackich, jakkol
wiek nie była pozbawiona pewnych
elementów kumoterstwa i ześli~gi
wała slę niekiedy z pozycji zasadni
czych na platformę sztucznie wy
koncypowanego anta.eonizmu mle

o

CJJ~

·
stwieo:dził te .,xn Kłlllln9 ....._..
klej Partit KomunJstyczneJ wyka.a
ścłeśnlenle Jej 11ereg6w"', l!lw!órO"
wa.la mu rasistowska „Epoque", ubolewając na faktem, że w „partladl
komunistycznych nie ma wewaęłra•
nego kryzysu", dołączyła swój głos
„Aurore", atwierdzając, że „Franem•
klej Partll Komunłstycmej udało si•
głęboko zapuśdó korzenie w matadl
francuskich", Tak „Fł!Jaro", Jak ,)!pe
que" i „Aurore" dochodził clo W'Jlł(łr
ku, te w obllcm poluzytowallła Ida
rachub na rozbicie jedności Fra1tcu1
kłeJ Pariil Kmnunistycme.ł, ~'1Q'Jll
wyjściem jest wzmożenie polłtyłd .r•
presji w stosunku do komaa.J.t tow
francuskich.
Wszystko wskazuje na t.o, !e reali•
cja francuska, zawiedziona w swych
rachubach na rozbicie jednośei Fran•
cuskiej Partii Komunistycznej, zamie
rza, nawiązując do wzorów hitlerow
skich przejść do ataku frontalnego.
w tym świetle je6zcze większego
znarzenia nabierają obrady xn Kon
gresu Francuskiej Partii .Komunistyc1
nej, który poddajqc śmiałej krytyce
niedocenianie sil przeciwnika lub, 2
drugiej strony, niewiarę we własne
siły i sekciarstwo, utrudniające ttie·
Jednokrotnie tworzenie szerokiego
frontu narodowego do wal\i z podżegaczami wojennymi oraz zas,~letii~
ekonomizmie
nie się w ciasnym
wytyceył ParUł, wyty~~yl kląsle ro·
botnlczeJ Francji <\Jogę jej walkL
Wiedzie ona poprzez przerivycięże.

MI od z,. ez· 1· uI'osIow., an·ska waIczy ~~~ezd~r~~1~~~~;~!01::it~aj·

p~~~Vcfs~~:i~~l. n:O~~~~~~~W~~ :i~:ni:ll:~~!;~:':o: k:i:::~:y!':,~~ '
:o~~O
ło obecnych około 9 mlllonów wi- cze. wal.

awniej, rozmawiając ze starymi
dziennikarzami· bm•żuazyjnymi,
można się było często spotkać "'e
zgniłą teorią, że wzrost nakładu
można osiągnąć rzekomo jedynie
przez dogadzanie najbardziej zacofanym elementom, przez schlebianie niewyplenionym jeszcze całkodrobnomiesz
wicie burżuazyjnym.
czańskim gustom. Powoływano się
przy tym na „sukcesy" gangsterskich brukowców w Stanach Zjedno
czonych, Anglii i Francji.
Jednakie doświadczeni.a prasy ra11złecklej l jej olbrzymia rola w kra
jo 1oojallzmu, jak również dośwład
czenla prasy krajów demokracji lu
dowej świadczą 0 czymii wr~z od-

kach obcych, o

rac u y rea

194: ir

r.)

skiemu. W całym kraju, w Jftłem,fl
i WJiaeh, oclbywajo lit ~ . , .
d<.młe, ua któ1·ych 1111ołeaaet\atwo •
dzieckie zaznajamia sit • tw~
ś<.'ią. swego ulubionego poety.
W latach władzy radzieekieJ atW'Cllo
ry Majakowskiego wydano w łO 21"
ZJ kach narodów ZSRR i w 2' Jtz1-

KPF
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h b
Iii

I

8.900 tys. egz. czyli cztery ra.?.Y wi'
cej niż w roku 1939 1 0 18 proo. wię
ceJ nli w 1948 roku.
Szczególnie szybko wzrastają nakłady czasopism (w 1949 r. wzrosły
one o 70 proc w stosunku do 1948

Majakowski ·

nla, które orga.niw.fe faszystowskie
Na uniwersytetach prowadron.a k&erownłotwi> „ludowej mł<tdzieży
Po miastach 1 jest usilna lJł"OIPll\t•nda ideologii f:ł.- Jugosła.wll".
grzeb - Triest.
W ~a.kładach okręgu wojennego w
wsiach operuj!\ specjalne organ:i:t.a~ s-ąstowsklej. Gau!el.teny bandy tłcje faszy&towskle, które mają ~ ria- towskiej dątą ws7.elkłm1 $iłami do Zagnebiu i w m.kładaeh wojenno danie rn.-0bllizowani.e „ochotników" Pł'%Ckatałooma mlodńriy jurosło- teebnłmmych w KraCQJewcu młodzłri: :i>rzygłąpiła d.o strajku na
oraz orgainizowanie ulicznyc.lt łapa- wfafu;klej w mięso anna.tnle <lla a.n- ma.k protestu pr-zeclwko niewolniglo - amerynńskfob ~riall•ł6w. CllYm warunkom pm.cy, przeciwko
nek.
Do prae przymusowych werbowa- Bel~ Goebbels, Drllas, wygło· policyjnym -mądmn Tlło.
Młodmri nie ma mufania do swo
ne są na.wet dzieci poniżej lat 14• sił niedawno d-0 studentów nnlwttsy
Jero- 1>be<,'1lego kilerownłctwa, które
Tak było np, we wsiach Słowenii. tetu belgira.dzkieco pnem6wienłe, w Jest śl~ym nanęd:dem w rękach
gdy tl.łowoom zabrakło sił r.oboezych którym powtórzył dobrze 'Znane o- bandy iitowe;klej, Walczy ona i \Val
do budowy osławionej „am~rykań· s7q,rea-stwa s:wego hitłer-owskiego po c-zyć będ:de o wyzwole:nle swoJ~go
uteJ" autostrady Triest ...:_ Belfrad. J."'l'Zednika 0 „niebeepleczeństwłe ~e krafu 111>od jamna anirlo - amerydowie

autostrady

BelgNd _

Za-

Aby złamać opór młodzieży, która Wsmodu" ł pr.zy oklaskach lokaja
buntuje się przeciwlro dyktaturze brytyjskfoh monopolów Zilllac.Ul!a,
st:i.reg-0, w.lelkoserbskWc"o szowlnl.st.y
Tirto, titowcy oor.ganirl:owali w szko- Belic:za. i ga.nitka reaikcjonkt6w • tal<
łach i uni-wersytetach komisje, które zw. „świa.ta uczony<lb", nawoływał
stude.nt6w do walki przeciwko +.emu
a.yskały sobie miano „ciemny<'.h ko„
·
,,nlebe:lpieczeńdwu".
Na zwołanym przee Tlto w dniu 5
misji", rr.Jo~one z agentów Rankoó
wlcza. Z.daniem Ich jest do.11.011zenio
kwietnia br. rz.ebranlu kierown-ik w
polic.jl o nastr&jacb w.śród młodile· przysposob:ienia wojskowego ri "PO·
:t;y, terroryzowanie Jej ł unwe.nie szeiególny~h re;mblLk, herftł bel-

Zariądzenie
o "upnie I

ohłnacde titowe6w me potrafią Jej
odizolować od wielkiego mlęd:eynarod.o'"co rochu poetęir><AWJ mfodziety łwlata.
lłMlomłr Szaranowłc.z.

program: opr&•
k~et!~~:~~;~nktowy
cowany przez XII Kongres, wysunął

zadania pod którymi podpisac się mo•
że każdy uczciwy, szczerze kochają·
cy swój kra j, Francuz. Orędlrie XII
Kongresu do narodu francuskiego
Jest orędziem Partii renrezentuJlłCł!j
nie tylko klasowe interesy proletarla
tu francuskiego, lecz PartU, repr~zea
tują,cej naJ~ywotnłejs:i:e łntere&y ca·
lego narodu.
„Francuska Partia Komualttyc:aa
_ czytamy w orędziu _ wierna
mięci 1wych boba.terów I lftęczennl•
k6w Ruchu Oporu, !Jotowa jest wraz
ze wszystkimi ludźmi dobre) woll
prowadzić Franclę do śwletl~nej i,rzy
szłości, dobroby lu i pokoJu". „}'rzewaga jest po stronie sll uokoju 1
mokracjL Swą jednością l swoJit łk·
cją zmuszą one podżegaczy wojea•
nych do odwrotu I odnło111t zwyd• ·
stwo".
Słowa o"rędzła tchną zaufaniem we
własne siły, są słowami Partii, która
dając dowód jedności swych SJ;el'e•
gów, przeprowadzając bilans swych
poważnych osł'lgnłęć, anl ~ chwilę
nie zapomina o słowach towany1ia
Stalina, że zwycięstwo nl!fdv nie pny
chod;i samo, ze trzeba fe przygoto·
wać, łe trzeba walczyć,

p._.

._„

,.Punkt widzenia" - za chodnich dyplomatów

Komisji Dewizowej
sprzedażą złota

Ost!ltn10 I zv:ycza.j wyrabia sie ze zł&ta, np.
zo:itało ogłoszone :i;arządzenie Komi- obl·ączki, pierściO:hki, łańcu&11ki, bran
sjl Dewizow&j w sprawie kupna soletki, zegarki itp. Kupno i sprzedaż
. tych wyrobów„ nie podlega żadnym
i a1przedaży r.łota.
Zarządzenie to odróżnia cztery ro- ograniczeniom,, z wyjątkiem przeddzaje dota: 1) złoto w poiłta.ci :nonet miotów, których zazwyczaj ze ilota
i sztab, 2) tłoto w posta.ei wyrobów sit nie wyrabia, n.p. ld6d.ka złota.
gvtowych do użytku, 3) złoto dentyZł.OTO DENTYSTYCZNE
styczne, 4) złoto we wszelkiej innej
Złoto dentystyczne \V postaei bla·
postaci.
~hy, drutu okrągłego i kształtkowe
Zł.OTO
go, krążków i spoiw (lutów). uiywa\V POSTACI MONET I SZTAB
Monetami są pieniądze sporządzone ne do wyrobu korou.ek, mostków i pro
zo złota, a sztabami są takie stopy t(z, można nabyw!rć be-z ogranic%elt
ze złota, które ważą ponad 500 gr11- od ofłóh lub firm, upoważnionych do
nió w, zawierają conajmniej 900 pro· uyrobu takie1:ą złota.
czystego złotą i są opatrzone ceZŁOTO
chą lub numerem banku emisyjnego,
albo mennicy (krajowej lub zagra· WE WSZELKIEJ INNEJ POSTACI
Jest to złoto, które powszechnia na
nicznej).
posiadane zywa się złomem. Każdy może sprzemoże gprzedaf
l{ ażdy
n1onety i sztaby zlota wylą.eznie w dać lub dać do przerobu na wyroby
Nar{ldowym Bank~• Pol'lkim. Nato· 1~otowe lub złoto den.tystyezne posła·
lt\iut kupować ich w og;ólc nie wolno. dany złom, upoważnionym złotnikom,
jubilerom, lekarzom·dentystom, lub
ZtOTO W POSTACI WYROBóW technikom dentystycznym. Nat.mnłast
kupować złom mon tylko WYmieaioGOTOWYCH OO UżYTKU
Sa to przedmioty i<otowe, które :i.a- ne wyżej u1>ra.wnione osob1.
WARSZAWA (PAP) -

kańskich impCl'łaltstów l żadne ma-

e!u):

ności wobec prób nasłania do Partii,
współpracujących z policją fra.n'cus-
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lł5D - pil!?'WISJ' rok
Planu sześcioletniego - mwia
przed P,!"Zemyałem lekkim sad&nia
pom~· prodWccji • 18,t proc..
to snaczr wyprodukowania masy t.o-

1- aa tok

.

Eu„enlu
.._~z ,__ L LLS
„„••_ister·P-em
Ylau eAAAego
A"l.Uł

rozpGCZl)ł pod hasłem remoatóY llSJbkoiidolr7ch - pod hu-

.

mysi lekki

"
plaatyczue), ld6rero produk- rzY$łanie rezerw produkerln~h 1pod !~~r.:Ueont:m:sic:::? 1Fl&r;~
c~,WZl'atta
:~j~ii ~~ i~ta' plfq • 1* c;a
nieaien!o dyscypliny pracy -naleiy 81tucmero Jedwabiu. Szyblllościowe
·
o 36,5 proc.
Do

pie~

••

towaz:ów,

Realizacja tak powatnego W'Zl'Ostu
"7·
ll"UP:V
twa':!:kJ?tZe& akal:ład7„:Mm. Prsr produkcji wymaga pełn~j mobllizaeJJ
ieeo. n eł4 •rodki kOll· rałóP fabryemyc.ll· n>botaik6w, pertt!Y:•
włóld-'cxe, ioneiu. t.clmki:nei~ i adntło.i.t.r&c7JSUJl'Cr.J-e.
aero.
olMfirie, • le łt4.
Realizacja i:adań· planu na rok 1950
Stale l"O'm4fe• ~ie maa
pracujłłCyC'h na artykuły kGU11111c:rJ· wymaga dalej witkazego niż dotyeh·
Ile. sn&la'lło aw6j wyr&11 w switku.r czo.a 'vy.siłku w :z;a.kr~e podniesietiia
nych udaniach plaau prodakcyjn-ro wydaJnoścl pracy, le1J8Zei orreiu·
cjl pracy i organizacji procesów prona rok 1950.
W _tkaninach lnianych ~ pro- dukej i,. więk~~..,e~o i }epszeiro w.1~0dukcJa o 17,6 proc., tkaninach jed- rzyistan1a dosw1adezen. pniodownikow
wabnY.ch o 24,S proc., wyrobach dzłe· prac1 i r&cjot\lllbatoróY.
Podniesienie wydajności pracy wiar9kich - o 24,8 proc w baw4:1)ie
· i wełiiie - około 'I ~. Produkćja wymaga z kolei 1Ekolenia i doskona·
obuwia akórsa.nego ma wnomę~ o lenia R-wodowego robotnik6w, maj26,7 proc„ asortymentu mebli giętych str6w, technik6w.
i at.olarskich - od 20,l proc. do SUI 'Pierwsiym warunkiem wykonania
proc„ papieru - o 5,9 proc. Wydat- ndań planów produkcyjnych 1950 ronie zwiększa alt równiei produkcja ku jeat wykorzystanie wszelkich moi·
przemysłu konfekcyjnego i pn:ęmy- Uw1ch rezel"W, tkwiąc1ch w każdym
zakładzie przemy ·Jowyrn.
sfu włókien sztucznych.
Przemyfi' artykułów i tikanin tech- _Drugim_ z kolei w~runkiem wy~onnnfcznych~ :niezalrinie od m-t.·-·iA- rua zadan plant' Je:lt wł,czen1e do
cej Biv pl'odUlicejl, tltale roztaz;•;,. produkcji nowy.eh zakładów przen~ysórtyment S\Vl'Ch wY1'ob6w dla ezere- !Iłowych, ~rzew1.dzlanyc~ .w planie \ft"
wł!!Jtycyjnym ~".11' rok b1ez11cy,
gu priemysł6w,
Wykorzysta.me rezerw - to przede
Druga grupa ~em.yał&w, bc<bł· wszystkim męlm:enie troski o stan
c:tch ~ ra~~h Kłni11teratwa Pne- sprawnoki ttchnianej maazyn. ko:i·
mysłu Le1ddego -;: to prsemysły, 11enracj& ma:uyo, p lanowe remonty
zapobiegawcze i cemont.1 kapitalne.
-prodUkuJ,ce materiały budowlane.
Wielki rozmach prac inwestycyj· l\ai.dy zakład powinlt"n mieć dokład•
nych, bud<>wa nowych n.kładów pr21&- ny plan remontu ma~:zyn, aktyw zaii
domów mlesk.alnych, fabryczn1 m~i czuwać n:id ®kład·
mysłowych,
stawia nym JeflO wykonaniem. Przy kopital·
szkół, żłobków, &ZPitali przed przemysłami ceramiki budow- nyeh remoataeh maszyn należy zwrólanej, szklarsko-eeramicznym i mina- dć QWagę szczególnie na 111anyny
r11lnym poważne iadania w zam1ie starszego typ\!, aby przeprowadzają~
zasto!l!OwRć pewn"
zwiQk11zenia produkcji cementn, ce- i emont
gły, wapna, gipsu, SJ:)kła, kamienia, ulep~:r.enia, które pozwolą na pnywró
porcelany deoktroterhllicinej i 11ani· cenie- ni• t~·lko pierwotnej s'l>rawnot.arnej oraa -wielu innych artykułów, ici teclmicmej, lecz. cit'ltokro< na..v•t
l'niezbędnlJch do realizacji p.l.nnu In· na Jtj :z:więku~ni'"
Należy wznu)c dY!ICYJ>łint pracy :1&
westycyjnego.
Musi byf prowadzona
W !ej grupie przemysłów plan układzie.
1!łli0 roku przewiduje wnO&l J)roduk· ostra walta ~ ahfflliC]ł i łazikOdłtwem.
cji od 8,1 proc. W C4!mencie do 36,3 Ilość codms 9tratOllyeh dla produk•
cji - s powodu P•toJów or1aniza·
proc. "' cegl• palonej i dziurawce..
Dane te byłyby niepełne bet pod- cyjnych, technicznych, awaryjnycł\,
kreilenia szybkiego rozwoju iwsemy- muid być zmalejszona do mlnimnm.
Obok walki o maiksynulne wyk!I·
słu rumoweco i twonyw utuemyeh.

J,iJI.

„ „

kapitalny;

ne sospocl:wowacde matAriałaml 'PO- i Chodatwnkiej na llkrócatle easu
Zllocmesy!l'lł I teclmf.e:m.1,.U. jliSlt ńw- J!•toJów, sp01rodowan1eh reaomem
,.lllMIJ• o 65-70 proc.
rdd paliw~• I enerd4.
W roku 1950 tneba 11CZ1n.f~ lłSfb- ·
Rok 1950 stawia przed pr.wm,Wem
lekkim zadanie po;rłłblenia 1 ~
runi& iapoeq.tkU'lfaneJ w przem7śle
bawełniaD1'lll w ub. rok~ walkt 0 ja.kość. Brygady uajwytszej Jakokt,
zorganizowane w przemysłach bawełnlanym i wełnianym./ ~azały, że
uzyskany wynik jairościowy ~le
nie koliduje ze zwi1:k.szonlł wyda.jno-

ściQ.

W ciągu ub. roku inao:znie popra•

wiła si~ jakość w przemyśle wł6kien·

niczym, w przemyśle k<>nfekcyjnym
oraz sk6rzanym, szczególnie w obuw.
niczym (z wyjątkiem galantorli sltórzanej, w której obserwuje edę zb7t
WQBki Hortyment i aiedo...-ta.teezne

wykończenie).
Zułogi pn:ędzalf.. . t:ti. bawełrua·
uych, j11.k i wełnia:nych, irobiiy Jed·
nak atanowci:o zbyt mało w •alce
o poprawf jakości prz~ZJ· 11trudnia·
J11c tym s.'\m:rm tbc:zom ł ctzlewia·
r:r.om wydatniejsze jesuze poi>r•wie-

kolieiowe remont1 powszechnie 9łAJlo.
waq •uadł W' całym przemyśle lekw
kim..
Jak wielkie 111 motliwoacl r.wlflkazenia wyda.jnolci, jakie konyści

motna u~y.ka~ przez ulepnenie or•
ganizacji procesu produkcyjnego l ulepszenie techniczne - wykazali pracownicy Fabryki Obuwia w Bydgoszczy którzy całkcnricłe a.mechunizowall tdm~ p6ła11ton11atycznt, uąakvJłe w ta ąoe6b :rmoiejuenie obsłurl tałm1 x 9G na 78 osób i pod·
'll~fC rnodukcjr obuwia a 400 na 72(

~ry.

„
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.dla racjonalizatorów
Pokazy w Politechni~e daŁódzkiej
racjonalizatorzy
stali
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Mah~ posronowili oglotilć ..iolidomt>W'

•eis

P
O
Komitet •Obrońców
• p z p B N r 6
r .Z

li

„,f...,,,.

.k •

P
.

li • k
•
t
•
WIQ e przymierze Z Wll 1·

lłląaa.
Realrcyjna hierarchia 1dolicb i - - Uliluje
Pierwszomajowym załogi Cm:oenł4w·
ml pot111Usymoł potfim7' ICIA"oti 111pl~ ponU · lronaunUł)'c:myc1t, JaM.I
m „Grodziec", która pudnloała swój
no calrm ~ Jlf'lolNiq w -i" • wolnoll rcooiłmu, o wyswoJ.nie plan Jcwiettliowy o 5 tys. ton ltlłnkru
tlonojnikóeo l h
etlowleh. .i.es oni ~ papla1cie, ani iron
ceme.'tt.oweso, a do końca roku zobomu nie moif jui thU tej JnOey, 0 jakiej morll'f outoniy .,..,.11ormmili1~
wi,7-11.ła sie 'W:nuodukownć ponad
nie wynlków jakościowych. W prze- plan 29 tysi~J ton Jdlokru. Wezwamyśle wełniany111 cz;ęsto zdarza się, nie ,,Grodźca" podj~y wszystkie ce- Ol'fd;i.
11' ~h prostych ludzi uinyitki4:h ms. narodOIDOlr:i. ~· ptllłUje
że nie przędzalnicy i tkacze '1fY'l"llbia- mentownie ł zdoi;i wielu zakładów
IÓajq .obi. e•
dziś idee wolnoki i pokoju. Miliony •rch pronyc:h
jlł wysoki procent I gatunku, lecr. tsk przemyału lekkiego i hmych gałe&i
.int 1111nuem wroiiłlll
raz lepiej ~prau.'f, :te !kto jest wrofi.m 1yc:h idei,
zwane cerowaczki, usuwajJlce w su· przemysłu.
prosugo, pracu}qceio e:lowieka i Ile mu jycsy.
Przetuyllł lekki walc~ć btdzie oto,
ro!'fej tkaninie błed1 epowodowane
by •zerokie sadauh, postawione w pla
ził prz~ t niedbałym tklllllem.
111
80
rodmju treh. 0 Wryeh
Dlauio tel ~ przymierm"
Zadaniem roku 1950 jest usunięcie nie 1950 roku, w pierwu.ym roku
111{)8'1ł W)'acołać w obom postfpu ktytyc... 'UWCJli i lconMn14ra, lee. IO
dotychcza$owych braków, jest w1m1cr Pbn\u 6·lebl!ego, planu budowy pod·
B. D.
bfnym rlUic nitr ant lit dlań powocUnl do oboao ł nfąoltojil..
żona walka o nalwrż Zł ~koić wy· ńaw socjalizmu. w pebti w1)10.n.ać.
nro~bó~':"'...::::_:w:a~l~k~n:_•~ld~-~c:~a~.,,~,,a'.'.:r:::ii~e~'Z~iło~-~-----~·(~1 ,Tr:Y'b::~·~U~na~:L::u~d~u:'~').:__~=======::::=::==================O:
go

- Nle, to chyba jeszcze nie tutaj
Nie ta:C dawno pisząc o dziala.lnoś
k.h;bów racjonalizatorów pr.z:y - pomyślllłam sobie, otwierając któ
re~ tamk. zkrzędtu drzwNi'a nasali~uJPdma;.
...".:'u~kś1ego
p, PZ. ZP. PB.B lmN.r. J. Matw!rchle
·
~
·
• ~
'R/l
"
w1
my, szero ·im ·ory urzit.
er..,,
5 •
1 • . . .
że kluby te . nie nawiązały ±a· było kilka grup słuchaczy. Wśród
fywo rouiawiaPolitechniką. nkh wykładowcy.
dnej wspólpracy z
niejedoi.rotnie iący z otoczeniem.
też
Wspomnieliśmy
- Codzienne r.aj~ci11 studentów że również i na terenil'! innych klu·
•
bów współpracR ł.a nle pn:yblers Jeon stwierd;o;iłam półglo11em i już chda·
I
~
łam udać si óllleJ n4 po5zuliwanie,
~lobe" I przedszf.iole kretnych torn
alfisn••
u-••slco
Dlateg-o ze 'ZC"Lególnym z:idowo\e· gdy wtem k.llku spośród obecnych
..,.
.
-...,.
O!tatnlą inr na sali uiJwróclło •ię w moją sb'on.;c.
nalefy
po,l"!tc.f
niem
pTacownldlll!ecl
100
przeszło
cz;asle
Na terenie !'ZPB i W Nr U wznoków, mtrudnionych w ty{'h ~a- cjatywę Komisjl do w~półpracy z Poznal!Wl od ra:iu· Hacała od „Strzel
si aią obecnie oOO.rt.ernY. nowomemr dach, będzie mogło korz~"tać IZ do- racjonalizatoraml
na Polltechn!ce. l ciyka", Lask.iewicz "! P.ZP.B. Nr 9 ,
budynek, przeznacr.ony na tlcibs ł brodzl.ejsflw 01P1eki socjaJ.nej. Matki ctóra opracowała nowe, bardzo ciekaj R.usilciev.1c% i P.M.T Słuchacze, któ
to ra·
~ swe poai.eehy blisko mte) we t pożyteczne formy współpr11cy rycb WT.lęłaro z.a ctudentów .
pnedazkole.
Pocr.osta3ą jeszc:r1.e do wylr.onaciTa sca pracy, gdyż. obecnie koreygtaj- z powierzonymi jej opiece klubami I cjonAłłzatony, robolnicv z układów
1
bawełnianych I metalowych.
t racjonalizatorów.
roboty wewnętrzne. W n!A!długim ze rtł.obk6w w mnycib. zakładach.
Bylł nllprawdę bardzo ?Aljęd Kil·
ku proiesorów i asystentów Po ltecb·
nlld dokładnie wyjaśniało im ngadnienl11. metalolma~twa . Na 11tołach le·
żały bryłki najrozmaitszych me~li,
bogato ilustrowane książki, aparaty
do badań metalograficznych.
Racjonalizatorzy słucnall jak urze
,
Raz po raz padało pytanie.
czeni.
' ł
Słuszne, rozumne. - Ni~jednokr?tn~e
l i

•
Z&

•

zwrócić Nez.lllł uwago na włai§eiwe thłont1 już W' pinwsarcb. tnodniach
w:rkorąatac.ie SIU'Ollrea l 113 OHCJE~· pozwoliły fabrY'kom Tomaszowskiej

ś

•. e·]
w e n1an

Oj U

Sz6stkil'

I

wykładowcy

spoglądali

:z;dumieru.

budowę

1zyb"otnącej. Tow

.łlaClli.ła całi'kowlcie pogrąiył ,idę

w

wypowi~

Niech

1ię

•ami.

Dyu:usjn rywo Slę toczy. To praw
oglądaniu struktury stan wyza~oneJ
'Pod m.ikro»kopem głi!d.kl ne pozór da, te kontakt z Politechniką jest do
L:awalek. stali nabiera dziesiątków tychc:zas zbyt słaby. W ypt,rwa to
wklę.~nięć, :z:grubień, ryii. O ile:!: łe.· z tego, ie większość zagadnień bywa

twiej hartować stal. obrabiać- ją. Zllt!I·
Jąc jej bu1fowę!
W są.'ilednil!j •nli ns~Jon.ilizatorzy
zapo:z:nłlJlł sii: 't me.szynami, służący·
mi do badania wytnym111łośd metali.
P.róbkd metalu po upływie kilku ml

nut wyc!ąi;11 fl1ę, lakby była

Uny l

zujo

Y

całltowi de

rozpatrywana

czy

roz-

11tn:ygana w obrębie klubu. Istotnie
niektóre kluby ni~ uobily nic. w celu
nawlą~ania kontaktu -i: Politechnik.ft.
Zdarzało <;ię jednak i tak, że i profe·

terminu
sorowie nie dotrzymywali
plaste· wyi;ła.d6w. o iakie prosili nie tylko

pęka. Spec]alny pn:yn:lłd wska I r acjonalizatouy. leci cała zatoga fa

•topień wytnymalości. Racjo-

·wytn:ymalośd

źnik!

b.ryczna.

Po\tar;y takie. j k dziaiejszy, uwa·
tają ws!:y&cy za pomysł •~uszny I ce
lowy. Ten no"'Y sposób ~półpracy
racjonalizatorów ~
powląi:e ściślej
Polttechniką, pogłębi ich wiedzę, utwordokl. łatwi im pracę zawodową.

nalii;atony, -zochęcf:ni pr:tt!z esysten·
t6w i pror. ~nowskiego. sami prze·
Wp.rawuą r~p1owadza.lą llOmia.ry.
J.:14 pnykręcają śrnbv. Odczytują cy·
fry. Doskorude potrafią ustaHć w&ka·

I

Już d:tisiaj skorzy~taliśmy wie~
Pn:edstawkiele klubu prT.y P.K.P. 'I.fi
izc.zególnym iainteresowantcm ba· li!!.- mó'l'.:J.ą tów. tow. Padzik, Jaslń·
po~az nasuko· akt, Ruszkiewicz. pn:eznaa;onl\
dają
lejowe. Zajęcia te sprawiają im ogro nął nam wiele cennych mysi!, które
11ridltć to po iastosu)emy w naszej pracy.
mne ;r:adowolenie -

Ten

na •zynv

stal,

błyszczących z ciekawości,
których maluje sł~
niezaspokojone prllgnlenis wiedzy ,
nauki.
Prorektor Politechniki tow. prot.
X:onorskl referuje ubranym wyniki
dotychczasowej wspólpNcy • ldałla·
mł racjonaUzatorów, Nie przedstawia
ciągu J-ch
ją się one zbyt dobrze.
mie1ięcy, odkąd na Politechnice pow
stała komisja wsp6łpracy :t racjona·
llzatoro.mi i odkąd zorganizowano
czynną dwa razy w tygodniu porad·
nię. - :z; klubów, podlegających opie
ce Politechniki, wpłyn~o :zaledwie
19 wniosków. Co jeat tego ptzyczy·

oc:z:ach,

J>Q twllrzach. na

Po dłuższych debatac~ racjonaliza

tony wr~z z. pnedstaw1clelami nau·
kl ustalają, ze pokazy odbywać 1!ę
będą

systeinatycznlc

według

ustalo·

Skąd to w1ecl1a, ta bystra znajomość
nycb tematów. Każdy z nich o~ejmle
teorii u ludil, którzy dotychcr.ae tak
jedno zagadnienie, kt6re będzie wy•
niewiele mlell wspólnego z nauką.
czerpująco omówione podcza1 prelek
Tow. Szuster, sekretar~ klubu ra·
:jt. W myśl fycz~ń racjonalizatorów
cjona~~zatorów zakła.d~w lm. „Strzel·
Ńarówno informacje udzielane pod·
czyka długo t uwazme spoglądał w
t'zas pokazu, jak i prelekcja wygła·
aparat, wykrywający pęknięcia me·
siane ~ędą w języku pr~y-stępnym J
tali. Więc to taki Nieraz zdarza się,
zrozumiałym dla wszystkich, Na H•
ska. Juz sam skład Konutetu był ły członek $w1atowego Komitetu wiązań długofalowych, mobilizu- i:e frez p~ka. Il wtedy cala wina apa·
wiadomie?tlach, wysy2anych do ra~jo
tymczasem pęk
do Obrońców Pokoju . uczestniczy w jąc jak najszersze rzesze bezpar· d~ nn ha!townlka.
ź~e pomyślanr. Powołano
nallzatorow wys2czególniony będzie
niego wyłącznie człoµków Rady jego po.siedzeniach w kraju i za tyjnych robotników, a zwłaszcza mę!ie moze powsta... 1uzw hucie, tylko
temat pokazu, ab~ wzięli w nim u·
Zakładowej i komitetu fabryczne granicą. Będzie więc mogła po kobiety do podejmowania i wyko wtedv nie. można ~o łes~cze dojn:ećć
dział tylko bezposrednlo zaintereso•
b gołym okiem. Jakze gw1etnie wida ną7 Czeqo potrzebują kluby racjona· wani.
.
d .t . d
d · 1. /.. ·
go Ani jednego bezpartyjnego
me·
budowy
zczególy
paratem
pod
1
0·
zo
pokojowych
tych
nywania
czeruem
~:sWUI.
swy~
".11ę
11,;
zie
.
5
•
•
11
W ten sposób współpraca racjona•
llzalorówi Czy odpowiadają lm urią·
talu!
wiązań.
Komitet przygotowal uroczysty I swyrru wrażeruanu.
lizAtorów I naukowców wkracza na
dzone dzisiaj pokazy?
Tow. Szymaó11k1 z Z.W.A.N.N. ba·
M. K.
Komitet P okoju przy PZPB NI'
obchód Międzynarodowego Swięnowe tory. Jest godne uznania, -ta
Politechnika poszukuje nowych form,
ta Pokoju. Zmobilizował calą zaktóre pozwoliłyby na większe powi"
łog~ do· w.dęcia udziału w potęż.
zanle świata nauki ze światem prak·
nej manifestacji, która 2 paździer
tyki. Nie wątpimy, ie dotychcza10-

Komitet Obronców Poko)U prq nych, przeprowadzać stale kampa 6 wmawia llWą działalność. tym
PZPB Nr g powstał jeszcze w u- nię uświadamiającą, mobilizować razem jui na stałe.
. Nalefy się spodziewać, że Kobiegłym roku. Niestety; dotych· załogę do walki o pokój.
Tow. Wojciech owski postawił mitet r.aJ'mie si„ również sprawaczas nie wykazał i:ywszej działał„
b
jb1~.:.· k b
no,ci. Niemal jedynym śladem
wmose , ~ Y na na ua>Ze ze rs mi produkcyjnymi, przyczyniając
.
.
. .
jego ~s~1ema, je~t 1_1s~ członkow. nie zaprosić tow. WY!'zykowską ~ się do usunięcia przeiZkód, stoją
Na hś~e tej w1dnie1ą 2~ nazwi- PZPB hn. Stal~a. ktora, jako sta cych na drodze do realizacji zobo

w

!'.

nika odbyła ~i~ na Placu Zwycię·
stwa. I na tym zakończył swą
działalność. Wreszcie apel, skier:>
wany do wszystkich fabryk prze:t

zakładowy

Komitet

Obrońców '

Po

we niedociągnięcia WJ·11tępujące jesz
cze w tej dziedzinie zostaną usunlę·

lie powtórzymy starych błędów

Wieś

zwalcza analfabetyzm

te.
Trzeba. ról'."Jlież żeby I racjonalłza·
torzy wykazali więcej -zrozumienia,
a:ddej .zwracali się w trudniejszych
sprawach do Politechniki i w pełni
korzystali z pokazów, które na pew·

koju w PZPW Nr 6, przerwał
drzemkę towarzyszy z „Bawełnia
nej Szóstki".
Oświatowa Gmbme,1 Ba- stąpiła w ub. toku do JikwldaeJI no wydatnie przyczynią się do pogłę
Onegdaj odbyło się tu pierwsze Ostatnio w pięknie udekorowanej l)ach w 2'.SRR na wszystkich odcin-- dyKom.i.'!ja
Narodowej w B~icacb, pow anałfabeł)'UnU na terenie gminy. hienia ich wiadomości fachowych i
auli PaAlitwoweJ Wyis.7JeJ Szkoły Pe kach życia społecrz:nego.
sierad2.ldego, iprz.y wydatnej pomocy Pie1"Wliee weyskane wyniki dają rę- do zapłodnienia twórczej ich my.Ił.
łL 8.ataJ
od wielu miesięcy zebranie człon- da•oebne..i w t..od:d. odbyla sl:i:
nauczycielstwa przymi.ej~wego

ków Komitetu. Przede wszystldtn pit:rwS'.lia Uar;elnhma Kcnłerenda
dokonano wyboru nowego prze- 'Towa.rzyatwll Pr.r.yfał.nł Polsko. lla.została caicckil!J.
wodniczącego, którym
tow. Janina Kossman. Następnie Konf.e:rencja ta miała na celu

zebrani przystąpili do omówienia
.zadań, atojących pr:ti.1d nim\ w
· "'wi
-i..1· · •
zw· ku
fJ
~ aJ IZaJącym ~ę "
llłZ
tem :i MaJa. Wobec wzbierającej

stale na sile akcji walki o pokój,
postanowiono

unądzl~

w najhlli·

szych dniach og6lne zebranie u lo
zapoznania jej z pracą
Swiatowego Kongresu Obrońców
Pokoju. Postanowiono pozyskać

gł, celem

podsumowanie dotychczasowej pra·
cy koła TPPl!- Ustępujący ~ząd
samokrytycruue ocenił

m.ereg bra-

Korespo:i.<tent t. PWSP.

'7f V N
CC ~
t_,HAJOWY

'

Załogi

P ZPDz i Gal. Nr 4

W świetlicy PZP.Dz. i GaL Nr 4, Orzechcm-"Skl

do Komitetu wielu robotników ~~~o :::1~=e1 s':a~! ~~ nzekła pmeW'inąć w miesiącu kwiepartyjnych i bezpartyjnych, przo nego i głębsr.ego zaJ)O'LJlania się 111 o- tniu o 10 paczek pnzędzy w.ięcej1 .nit
downików pracy, kobiet, !d6re siągni~amt zw. Radzieckiego, pań w marcu. Kol. .1'ofla OzaJa. wiel<>najdotkllwiej odC!ZUły ostatnl4 stwa g;wydę$kiego socjal:irr.mu, ostoi krotnie nagradzana przodownica
~cy, pl'28Winie o łO kg. pmędz;r
Nowy arLąd koła rwbowlązał tlę \Vięcej.
.
rua•a!'.1 ~o Pl'ZY. pomocy ga- do pmeprowadzenia na terenie uc:zel iPorwani preykladem młodzieży,
zetki ścienneJ i specJalnycb wy- ni 17Bo.kiej akcji uśWiadamiającej starzy, doświadczeni robotnicy, nie
8~.!ll>ień na zebraniach Pl'Odukcyj oiól studentów o olbrzY'lnich P<>Stę• poz.o.stali W' tyle, Tkacrr.e Cholewka,

wojnę.
....,_~

owi

ł Jońey,

pokoju li wolności.

.te G.RN potrafi

usunąć tę smutną

sów sanacyjnyclJ.

eałkow.lele

'POQ".Ostałość
jaką

cza-

~st anałfa

betyzm.
jako

Ciyn

orarz stwier- :>zczelnie wypełnionej P:rrlle'L robotni 1-Majowy zobowiąl'.ali się wyprodudził dotychCll.aSOwą słabą clktyw- ków i młodzież 2™:?, rozbrzmiewa- kować dziennie 0 5 mtr tkanin witnotć zar6wno włada: ltoła, jak ! jego ły mocne i twarde słowa o we.ze- cej, Ma.jstrov.iie tkalni nowej, Pryo i
o.iu Swięta 1-1\laiJ~o i o koniee'L- Olesko. w poromrnleniu ze .-wą zaczłonków.
llJo osiągnięć koła na:i&y 'włczyć noścl wytężenia wya!lk6w dla pnea łogą wykonają w mi~cu kwi etniu
WU'OSt liCll'.ebny organizacji TPPR. termlnowt«o ~ Stlanów l)!'O 63.000 mtr. wstążek ~~j>lan.
Kierownik tkalni. ob, n.x-,___., wy
Organizacja posiada już 235 cdon- dukcy;łnycib.
:Radają zob~ cdonlr:6w kona :plan w mie6~cu kwietniu o
ków? a obecnie porta:nawlono pra:yDIP. Kol. Kr.YstJ:na Kra.wo.eyk przy dwa dni wa.eśn:iej.
1

ków organizacyjnych

kojmię,

W ostatnich dnfach ub. mies:fąca
2~.r.
ri
odb t
Q egzaminy """ucowe na
Y '1
pierwnych ku%"sach w ll'Olnadach
Brota, Godynjce :I. Ozastorl8.. Bardzo
dobre wynikł epamin6w .tw!adC!Ul
0 rr.etelnej pracy na;t.zceyc:ielatwa o-

Kiosk z gazetami · ~·

w

zakładzie

" racy

W tych dniacll na podw&rau
„PhtW Welniaae,f' mńał ustawiony
k!Olk rz: gazetami. Kiosk, ładnie pomalowany, jest dość obszerny, ma
dwa dute o.'!ma. W środku ml~zą
s:!ę duży ctół i ławki.. W kiosku tym
można nabyć wszystkie pi&rna par•
tyjne.

Obttugę k!osku ctanoWią młodzi
..Al„ eh
ZMP-owcy. Każdy a: nich co pewien
wysiłkach ucrr.estni· czaa
raz 0 _....y
pełni dyżur, DyZuiry te odbyków kursów. Chłopi są wdd~znł
waj- s:łę w czas1e każdej zmiany,
Pod koniec rzieb.rania jednogłośnie Rrządowi Polski Ludowej a pomoc, Podai:aa gdy robotnicy wychodzą t
przyjęto recrolucję, w której m. !n.n. z jak' pośpieszył w drz.iele ~ przychodzą do pracy,
ozytamy: ,,u.godnie z ustawą o usta· wseeclm.lania um!ej-tno6cl pinllla
Katdy z prenumeratorów posiada
„
nowleniu socjalistyaim.ej dyweypliny .
specjalny kupon z tytułem abonopracy. dołożymy wsulkich etarań, 1 czytania.
wane,io pisma. Z kuponem tym pod
a.by zmniejsao:yć, absenoję do
chod%i do Qldenka, tam przykładają
WUdor :Kacmnank
wie .naJruuzej panicy".
z odpowiednf11 datą ł wydastempel
k.o?es.QO!ldent z PZP.Dz. t O. Nr 4.
M. Króllkowlkl
ją 1.azetQ. Pracownicy Sił bardmo • ·
..,~ ..._....
u--__.
~ndent z P:z?D i .G•. Nr 4._
~ce, pc>W, ~
.....
dowoleuł • tego W'Złldzenia. l

mo:i:li-1

Nr

Jeszcze o s z t u ce:

Makar Du·b rawa

rov

I

!!,!l _krok naprzód Teatru !,„!.! „! !!
Smereka), a Bronisława Bronowska,
jako 0'4."'ILlla wie1'llie semmdowała
staremu Makarowi Dubrawie. K uitnierz Dejmek jako Artem nie m~e.ł
specjalnego p<>la do popisu, ale to już
wina autora. To samo dotycźy J al\i·
ny Draczews:kiej, która z Karhan<>wej
została w tej sztuce „zdegradowana"
do epizodycznej roli Ę)teszy. Za t o
Danuta Mancewicz popisała się jako „dzika" Anka, a jej „ojciec" Wojciech Pilarski, serdecznie się wczuł
w rolę stachanowca Topoli.
Sprawa tzw. oprawy scenicznej jetlt
piętą achlllesową Teatru Nowego.
Cóż jednak mO"ma zrobić w zakresie
dekora cji na małej, kabar etO'wej
estradzie?
Przekład sztuki w opracowaniu Zofii Olchowskiej posiada 11iewątpli\':i12
usterki i braki.
STEF AN STEF A:NSKI.

Knnrad ToPola nie nadłepiej się spisał na. zelmwiu u ministra gól'I
'-··
'
mctwa.„
(Na .zdjęciu od lewej: Topola. - W. Płla.:rsld. ..._Dobra.wa. - Zb.
Fłlus, Chmaira. - J . Zieliński. ZłnC2M!Dk.o - \t,; B:owalBW i Orlow (Foto M. Fnmkfurt).
Zb. Suwalski).

NQd mat':rn&l'ką, syna - pa rtyzan zamord~mw.e&.o pr:rez oprawców

ta.

hitlerowak.Uih„. (fragment ze sztuk~
na rz.djęciu
„1'-la.kar Dub:r a.wa" Żbipńew F\ilus, odilwórca roli tytu!Foto M. :IDrank:furt).
iow.e-j).

zaznajamia czytelników z ty
ciem wszystkich narodów świa
ta, z Ich walki\ o demokrację l
trwały pokój;
dema.skuje kłamliwe WYMYsl y
pokoju i współpracy
wrogów
~iędzynarodowej, prowadzi ·wa.I
kę z podżegaczami wojennymi;
fałszywej
występuje przeciw
informacji i oszczerstwom prasy reakcyj nej".

•

Filńi o
zyż

C ce

jest bardziej
zagadnienie,

triumfie fizj o logii radzieckiej

pasjonują
niż zaga-

przedłużenia życia

ludzi
. l ub zwierząt, ożywieT'ia zmarlych już organizmów? Tak jak
stara jest histor ia nauki, tak
stary jest ten probiem. Przez
dziesiątki stuleci sprawa przy
wrócenia życia zmarłemu organizmowi była marzen iem niezrealizowania.
do
możliwym
Kt6ż z nas nie myślał o tym.
czy rzeczywiście człowiek nie
jest w stanie przedłużyć życia i
czy naprawdę ś: .lierć je~t już
dnienie

„nieodwołalna"?

Z

pewnością

niewielu wyobra

jeszcz.e
żał" sobie i wyobraża
dziś, że można ożywić or~anizm,
który zmarł śmiercią naturalną. Ale możliwości geniuszu
ludzkiego są - jak się okazuje
W kraju,
~ nieograniczone.
który stworzył jedyne na świe
cie warunki wspaniałego i ,ie-

,

slrre>JJOWanego rozvvoju nauki
dla dobra ludzkości, dla pożyt
gdzie
ku człowieka. w kraju,
zmienia się bieg rzek, gdzie o-

bradza pszenica wielolazacza
sta - w tym kraju uczeni odjeszcze jedno wspaniałe
nieśli
zwycięstwo nad przyrodą, v:ryrwali jej jeszcze jedną tajemnice. Potrafili ożywić zmarły organizm. I to nie ożywić na krót
ki okres czasu, ale przywrócić
do normalnego życia.
O tym wprost fantastycznym
triumfie nauki r<ij:lziecklej opowiada radziecki film naukowY
prof. Bruchonienko, rew elacyj
ny nie tylko dla. przeciętnego
widza nieobznajmionego z zaga dnieniem, ale i dla lekarzy
specjalistów. Film ten jest s:;n teza żmudnych. w:vtr?':>łych b a
daii i doświade?;eń uazonych ~a.
dzieckich, przeprowadz:m ..,eh w
Instytucie F izjoT.o gii Eksper ytnentaln-' w l\:loskwif' Dośwfa1l
cze11ia dokon~ wano r ., pszcb.
które zmarły ..:.:niercią 1tur:.ilną, to znaczy nie wskut<'lc ws·
p a dku lub u szk l -.:enia części or
ga1tizmu.
Istota cudownego wynalazk•J
prof. Brnchonienko polega ua

skonstruowaniu apar a tu, zastę
serca w organiźmie. W pierwszej części fil
mu widzimy doświadczenie
przeprowadzone na poszczegól
nych organach izolowanych od
organizmu nieżywego
całego
psa. Wyjęte serce zaczyna w na
•seych oczach bić, gdy przy pomocy aparatu wpuszcza. slę w
nie krew. Również zaczynają
na nowo oddychać płuca.
Następne doświadczenie odby
wa się z izolowam:. głową nieży
wego psa. Znów rozpoczyn a pra
ce aparat. Wtłacza. w tętnicę
głowy psa tętniczą krew. Powo
li głowa porusza si.ę, zaczY11a
reagować na. bodźce. Pod wpły
wem światła pies ohviera powie
k i, reaguje na smak - ublizuje
wargi, gdy ~ potarto cytryną.
pierwwyniki
· Pozytywu.:
szych dwu doświadczeń pozwa
lają pn.ejść do decydującej fazy
bad'.lń, do prób y ożywienia całego crga?Jizmu zmarłego przed
paru min u~mi r<:a. Ogladamy
teraz wy~aczanie z !"liego krwi.
pującego pracę

która zostaje specjalnie zamrożona przy pomocy substancji. u
niemornwiającej

krzepnięcie.

Po 10 minutach utlenioną k rew
przetacza się z powrotem do
organizmu psa. Połączony z orr ejestruje
ganizmem wykres
pierwsze drgnięcia. ser ca. Z p .-iczątku drgnięcia są nieregularne, strzałka. gwałtownie sk acze.
Po paru chwilach serce pracuje
już normalnie, pies ożywa, apa
„at można wYlączyć.
P rzYWr ócon e żYciu zwierzę zo
staje poddan e pieczołowitej opie
ce w klinice Zakładu. Po dziesię
ciodniowej kuracji wraca do peł
nego zdrowia. Bawi się wraz z
innymi _•sai ~i, k tór e prof. Bru chonienkc wyrwał śmierci. I ch
śmierć trwała · orl 9 do 17 minut .
Ten niezwykły film zrea.lizo
wair- został w 1940 r . Nie rud110
.[l<Jstępu
dor.1~śleć się, jakiego
dokonała fizjologi;i. rad:z..e·~a w
ciąru <>statnich 10 lat. Któż wie,
co nam nrzvniesie dziu11 ju trzej
~zy.

J. Dobrakow w artykule

„Front

młodych" obrazuje walkę sześćdzie
sięciu milionów młodzieży o pokój

i demokrację. Ciekawym przyczynkiem do zrozumienia „amerykań
skiego stylu życia" jest reportaż
znanego działacza sportowego A."1drejewa i kierownika wydziału łą::z
Komitetu
ności międzynarodowej
do Spraw Kultury' Fizy<lZilej i Spor
tu przy Radzie Ministrów ZSRR,
Sobolewa, demaskujący · zależność
">Ortu amerykaf.skiego od wielkich
królów „businessu". Zamyka numer
rubryka „P rzeciw fałszywej informacji i oszczerstwom ", w której au
torzy artykułów polemicznych rozprawiają się z łgars+wami pism amerykańskich i ang .lskich.

K . N.

Serdecznie witamy ukazanie się
wydania polskiego „Nowych Cza·
sów", k tlr e niewątpliwie przyczyni
się do spopular yzowania tego d osko
na.Jego pisma n:i. nolskim rYDlm cz-„
telnicz:vm .

•

\

dZlOS

Kr_oniko Piotrkow~

PIOTltKł)WS.SI

Przyspieszenie remontów i budowy domów
ł

dla uczczenia
Ni.ewiele czasu minęło od chwi. kazane zostały Miejskiemu Han'<i
li, rzuconego prz.ez robotników iowi Detalicznemu.
cementowni
„Grodziec" apelu,
Państwowe
Przedsiębiorstwo
a już cxipowiedziało nań tysiące Budowlane Nr. 9, postanowiło do
r6źnych zakładów ipracy, wśród, dnia 1 Maja wyikończyć budowę
których 11ie brakło także piotr- żłobka dla dzieci hutników piotr
kowskich hutników, ikolejarzy, kowski<:h, budowę Powszechm~go
energetyków itp. Ostatnio w ol· Domu Towarowego, budynku Cen
brzymi nurt zobowiązań Pierwszo trali Węglowej ii Zarządu Osied
majowych włączyły się również la Robotniczego oraz zakończyć re
postanowienia piotrkowakich hut- mont budynku piotrkowskiej pocz
ników budowlanych, zob0owiązują ty.
cych się uczcić czynem zbliżające
Postanowiono następnie oddać
się święto pracy.
WAZNWSZE TEL~ONY:
do użytk;u budynek szpitalny w
Komunalne Przeds.1ębiorstwo Radomsku, przykryć dachem bu1p.72 Straż Pożarna
Remontowo-Budowlane, listnieją dynek ZOR oraz wykończyć budo
10-'70 S zpital $·\". T r ójcy
15-87 Pogotowie leka.:rskie
jące prz:y Zarządzie Miejskim w
ul. Stalina 45.
Piotrkowie, zatrudniające 120 osób, postanowiło do 30 kwietnia
b.r. wyremontować pięć budyn ADRES REDAKCJI:
ków, przewidzianych planem ro·
Al. S • Ma ja Nr 4.
bót na kwiecień i dodatkowo w
W ramach Planu 6-letniego
tym samym miesiącu wyremon- przewidziany jest nie tylko
Riedak<ija „Głosu Piotr kowskie- tować dwa budynki. Komunalne znaczny wzrost produkcji p r zego" p rzyjmuje interesa.ntów co- Przedsiębiorstwo Remontowo-Bu~ mysłowej, ale i wzrost fund ud ziennie prócz niedziel i świąt dowlane ma już na swoim kon szów akcji socjalnej. Już w r ood godz, 15 do 18, t el. 15-81. cie bardzo powa:i:ne o.si.ągnlęcia, ku bieżącym, w pierwszym r oku
wyremontowało bowiem i przebu Planu 6-letniego znacznie zosta
dowało szereg sklepów, które prze ły zwiększone - w porównaniu
Rozdzielnia: ul. Słowackiego 26,
t el. 15-40

Maja

wę Szkoły Przysp~bienia
mysłowego

Prze

w Tomaszowie.

Robotnicy PPB Nr. 9 postanowi.
li na cześć 1 Maja oddać do U•
żytku budynek szpitala. ipowiato
·Wego w Rawie Mazowieckiej, Na
cześć 1 Maja podjęli równiel: zobo
wiązania
pracownicy biurowi
PPB Nr. 9. Pracownicy referatu
technicznego .zobowiązali się przy
gotować całkowitą dokumentację

i wykonać wszystkie harnionogra
my, ko11iecz.ne dla robo1nik6w,
1Pracujących na bu.dowie.
Pra·
cownicy referatu bezpieczeńatwa
i higieny pracy zob()wiązali się

Zmiana godzin urzędowania
biur Ubezpieczalni

z uwagi na to, że w roku bieżącym
zegary nie będą przesuwane o godzinę ,jak to było w latach poprzed·
nich, Zarząd Koła Zw. Zaw. Pracowników Instytucji Społecznych przy
wykonać w 100 procentach iplan Ubezpieczalni Społecznej w Piotrkowie na ostatnio odbytym zebraniu
BHP n.a kwiiecień.
ogólnym postawił wniosek o wcze•
Ponadto postanowiono skasować śniejsze rozpoczęcie urzędowania.
marnotrawstwo surowcami, ob- Wniosek ten został akceptowany·
niżyć kos:tł:y budowy, przeprowa· przez dyrekcję.
W związku z tym od wtorku 11
dzić ścisłą kontrolę oszczędnościo
kwietnia rb. w piotrkowskiej Ubezwą.
pieczalni ~połecznej obowiązują go•
Przedsiębiorstwo Bu downictwa dziny urzędowania według następu•
Przemysłowego Nr. 22. prowadzą jącego rozkładu:
W poniedziałki, wtorki, środy I
ce budowę piotrkowskich PZPB czwartld
- od godz. 7 i pół d.o 15,
na Bugaju zobowiązało się wyko w piątki zaś od godz. 8 do 15, a w
nać remont wewnętrzny
tkalni soboty - od godziny 8 do 12.30.
śreuniopr.zęqnej o dwa miesiące
Godziny urzędowania w kasie poprzed przewidzianym terminem zostają bez zmiany, tj. we wszystkie
i zakońceyć budowę 28 kwietnia dni tygodnia•od godz. 8 i pół do 13, ,
b. r.
·(R·M· a) w soboty zaś do 12.

Jak wBełchatowie wykorzystano fundusze akcji socjaln·ej

z la t ami ubiegłymi - sumy inwestycyjne przez11aczone na. budowę placówek socja lnych.
W p , twowych Zakładach
ans
eł ·
Przemysłu, B aw m~nego · w
~ełcha:tov.:ie, w por .wnamu z
m:iymi piotrkows~imi zalclada~
rm P!acy, probl~m ten. zost~ł
rozwiązany m?ze . . naJ~laśc~„
'yiej, ale bynaJmnieJ me bez
usterek. Fundusze przeznaezone
tutaj
na akcję socjalną w r oku
· Szkoły tak, .świetlice nie
minionym zostały wykorzystaW Piotrkowie istnieje od niedaw- szkołach akcja filmowa rozwija się ne w 101,3 procentach, nie wyna placówka „Filmu Polskiego" na- z miesiąca na miesiąc, to w świetli korzystano natomiast całkowi·
stawiona wyłącznie na propagowa- cach piotrkowskich nawet nie ruszy cie sum preliminowanych na
nie i wyświetlanie krótkometrażo ła ona z miejsca.
wcz~y świąteczne
oraz Błabo
wych filmów naukowych i oświato Przyczyną jest brak zainteresowa
wych. Jest to Dział Filmów Oświato nia ze strony kierownictwa świetlic, s~opularyzo~ano akcję wczl\wych F. P., którego kierownikiem co jest tym dziwniejsze, że piotrko- sow pracowniczych, z których
jest przedstawiciel Inspektoratu wska placówka filmów oświatoWych skorzystało zaledwie 20 procent
Szkolnego ob. Lasota, a operatorem rozporządza tego i·ocizaju nowowy- uprawnionyćh .
Z.M.P-owiec Tadeusz Grabowski.- produkowanymi i stojącymi wysoko
Terenem działalności placówki są pod względem artystycznym filmami
świetlice i szkol)•. O ile jednak w
Rzemiosło
jak „Nowa Wieś" i „Podróże po
ZSRR''. W marcu obsłużono 29
woiew6dztwa 16dski„e
szkół, 1 przedszkole i zaledwie je-

I

Ogłoszenia

przyjmuje od godz.
~

do 15.

KINA:
Kina

„Bałtyk" wyświetla

film pro-

dukcji polskiej p. t. „Dom na pustkowiu". Początek seansów o godz. 16.30,
18.SO i 20.30.
Kino

„Potonła" wyświetla

film· pro

dukcji polskiej p. t. „ Dotn 'Il.a pustkowiu". Początki seansów o godz.
16, 18 i 20.

W niecfaielę i święta poranek filmowy w obu kinach o godz. 10 rano.

Kto korzysta zfilmów oświatowych?

Robotnicy Fabryki Chemlcznel
w Woli Krzysztoporskiej

dną świetlicę.

Kierownicy świetlic piotrkowskich
podejmują zobowiązania długofalowe winni jaknajprędzej nawiązać kontakt z tą p;zyteczną placówką, gdyż
Apel czołowego górnika polskiego Obliczono przytem, że powzięte zo film oświatowy musi dotrzeć do ro.._ Wiktora Markiewki, 'vzywający bowi4iania dfugofalowe przyniosą
do podejmowania zobowiązań długo JJ'abryce ChemicZllej ponad 3.000.000 botników wszystkich zakładów pra·
cy w Piotrkowie.
(ham),
falowych odbił się szerokim echem zł. oszczędńości.
we wszystkich zakładaGh produkcyj
nych. Załogi fabryczne podejmują je
go wezwanie, · zobowiązując się do
wcześniejszego
wykonania planów
rocznych, zwiększenia oszczędności

młodzieży

-Gazetka

Il Gimnazjum ieńskiego - najlepsza

ltp.

Robotnicy fabryki Chemicznej w
Woli Krzysztoporskiej, na ogólnym Staraniem Wojewódzkiego Zarzą kół młodzieżowych T. P. Z. z terenu
zebraniu, jakie niedawno się tam od du Towarzystwa Przyjaciół Zołnie Piotrkowa l powiatu, o jak najliczbyło, podjęli zobowiązania długoxalo rza odbył się ostatnio w Łodzi kon- niejsze wzięcie udziału w konkursie,
we, postanawiając wykonać roczny kurs gazetek ściennych kół młodzie celem uzyskania możliwie najwięk
plan produkcji do 20 grudnia.
ŻO\\'YCh z terenu całego wojewódz- szej ilości punktów dodatnich dla
W ramach tego zobowiązania 222 twa łódzkiego. W konkursie wzięły Piotrkowa.
robotników postanowiło zwiększyć również udział koła młodzieżowe z
wydajność pracy, co przyniesie za- terenu Piotrkowa i okolicy.
kładowi 457,000 zł. oszczf!dności. ~·
Komisja Konkursowa wyróżniła
Wyścigu
Zmniejszy się także zużycie surow- gazetki I i !II koła młodzieżowego
ców i materiałów pomocniczych, da TPZ przy II Państwowym Gimnające oszczędności na sumę l.2'il.OOO zjwn i Liceum żeńskim w PiotrkoW Piotrkowie zorganizował się Ko
uotych.
wie, przyznając im nagrody. NagroPostanowiono ponadto polepszyć dy te, to piękne i cenne książki i dy- mitet Wyścigu Warszawa - Praga,
w skład którego weszli przed$tawiwydajność surowca, obniżyć procent plomy.
odpadków, upłynnić remanenty przez Najbliższy konkurs gazetek ścien ciele wszystkich piotrkowskich kluzmniejszenie zapasu gotowych wy- nych dla kół młodzieżowych T. P. Ż. bów sportowych.
robów, znajdujących się w wielkiej odbędzie się w czerwcu rb. na tych Do zadań Komitetu należeć będzie
ilości w magazynach fabryki, skró- samych warunkach.
W związku z udekorowanie trasy, jaką przejeż
cić cykl rozrachunkowy, przyczynić tym koło młodzieżowe przy II Pań dżać będą przez nasze miasto kolasię do zmniejszenia nieobecności w stwowym Gimn. i Liceum żeńskim :rze oraz utrzymanie porządku na
zakładzie.
w Piotrkowie apeluje do wszystkich trasie w czasie ich przejazdu.

Komitet

»Warszawa-Pragat<

I

naTargach Poznańskich

Rzemiosło województw a łód•

kiego bierze w tegorocznych
Targach Poznańskich, p odobnie
jak w latach ubiegłych; żywy
i liczny udział.
Wśród

tujących

eksponatów reprel!en-.
osiągni~cia

drobnej

wytwórczości znajdą się wyt'<)-

by 144 firm z terenu okręgq.
łódzkiego.

Zgodnie ze swą
tradycją

wieloletnią

rzemiosło

zadern,on-

struje produkcję branży metalowej, spełniaj1:4cą poważną ro·
lę w uzupełnianiu produkcji
wielkiego i średniego przemy-

Przyczyną tego, że w PZPB w współpracuje ściśle z referen·
B ełchatowie akcja socjalna sta- tern socjalnym. Aby działalność

~a i stoi znacznie lepiej, niż ~ tej komisji szła po linii isto~innych zakładach produkcyJ- nych p~trzeb .stoJą przed n~ą

nyeh naszego terenu, Jest przede wszyst kim terminowe roz<tzielanie globalnej sumy funduszu na poszczer,-ólne pozycje.
Administracja tego zakładu pra
cy i jego kierownictwo nie zwle
kały z rozdziałem funduszu socj alnego i dlatego też wykorzystano go w całości, a nawet z
pewną nadwyżką.
Sł b

•
a a ?opu1aryzacJ a ~czas 6w
pracowniczych oraz me wykorzystanie funduszów, przeznaczonyeh na wczasy niedzielne,
maj'l, swoje źródło w złej pracy
f t
.
re era u &OCJa1nego.
Nfe słuszna jednak byłaby
ocena,
gdybyśmy winę całą

. .

dział

słu.

Na szczególną

uwagt;

.

,

.

chc~eli przypis~~ . referatoWI
socJalnemu, pom1JaJąc radę zakład ową. Rada. zakładowa w
Bełchatowie, mimo, że na innych odcinkach swej działalności wykazać się może powainymi osiągnięciami, tę dziedzinę
pracy zaniedbała.
W roku 1950 na odcinku
akcji socjalnej notuje się poważny krok naprzód. Odpowiedzialne w tej dziedzinie stanowi
ska obsadzono nowymi ludźmi.
W lutym powstała komisja socjalna, ktorej członkowie składa
ją się z dobrze i wydajnie pra~
cującego aktywu partyjnego i
związkowego. Jak wykazują dotychczasowe obliczenia, przezna
czone na pierwszy kwartał br.
sumy akcji socjalnej zostały wy
ko:rzysła.ne w 100 procentach!
Komisja. socjalna bierze uakcji

w

układaniu

budżetu

socjalnej, przeprowadza
wykonanych zadań i

bt:d~ kontrolę

zasługiwać cz~ści zamienne . do.
maszyn włókienniczych, k r a.jar
ki elektryczne dla przemysłu
odzieżowego, pralnia mecha•
niczna, rozpylacze dezynfek cyj
ne, aparaty kreślarskie, wyroby
precyzyjno-optyczne, galante·

ria metalowa itp.
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Czytajcie

i

rozpowśzechniajcle
»Głos

m„stępu3ące pilne do wykona.ma
zadania. Należy przygotować
spis najpilniejszych postulatów
załogi w dziedzinie socjalnej i
sporządzić odpowiadający tym
potrzebom plan zadań na przyszłość. Szczególnie wiele uwagi
poświęcić należy tym odcinkom
pracy socjalnej, które szwankowały w latach ubiegłych. Przed
miotem zainteresowania odpowiednich czynników stać się
winna także sprawa przedszkola, które uruchomiono w roku
ubieg~ym~ a dla którego obecnie
buduJe s1~. nowocz~sny gmac!i.
Nalezy ta~ze dokoncz~ć, akcJę
przebadama pracowmkow z~kłaqu.pr~ez lekarza. ?raz na;w1ą
~ć sc1sleJszy, bardzi~J be~posred
m kontakt z robotmkam1. Wy·
konanie tych wszystk!ch zadań
zapewni bełchatowskim zakła·
dom sprawne funkcjonowanie
odcinka socjalnego.
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w6d'l!kleco Komitetu Polskie! ZJe•
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Wydawca RSW „Prasa"
ł.6d:t, Plo~rkowska H,
DJ·cla piętro.
Drak. ZUi. Graf. RSW „Praaa"
t.6dł, aL 2wirkl 1', teL !1111•12.

Adr. Red,:

przyjmuje
na konto P.K.O.

Prenumerat~

P.!'.K. „Ruch"
Nr. vn-8633.

Piotrkowski«
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Konieczność zwiększenia

ru zasiewów pszenicy,

obsza

jęczmienia

jarego; roślin strączkowych, prze
mysłowych i motylkowych, która
stoi przed naszym rolnictwem w
okresie Planu 6-letniego zmusza
nas do zmniejstenia obszaru zasieowów nie tylko żyta, ale również i ziemniaków.
Nie znaczy to wcale, abyśmy
chcieli mniej tych ziemniaków w
Polsce zbierać. Przeciwnie. Ziem
niaki są bowiem powszechnym

Jedno z

zadań

tegorocznej akcji siewnej

Woiewó~llwo ·łó~lkie wwalre o no1t WJ~Binoid u1r1u 1iemni1k1
pewnosc1ą zwrócą wlę
kszą uwagę na staranniejsze przy

siewnej z

gotowanie roli, na właściwe

jej

nawożenie oraz na właściwy dobór sadzeniaków i wypowiedi:ą

walkę niskiej wydajności ziemnia
ka.
artykułem wyżywienia ludności,
Ważt'lym czynnikiem w upra··
stanowią podstawową paszę dln wie ziemniaków jest dobór odpo
rozwijającej się szybko hodowli wiedniej gleby. Ziemniaki można
.
w zasadzie uprawiać na wszyst·
trzody chl ewne3 oraz cenny suro kich glebach z wy3·ątkiem ci"'żwiec dla przemysłu rolnego,
„
przed którym otwierają się coraz kich glin i zbyt lekkich piasków.
lepsze
możliwości eksportowe. Nie należy przeznaczać pod ziem
Musimy więc nawet na najmni~j niaki pól o glebie zawierającej du
s"Zym obszarze zbierać z roku na że ilości wapna i o nieuregulowa
iok coraz więcej ziemniaków.
nych stosunkach wodnych. NajProdukcja zaś ziemniaków nie lepsze wyniki dają ziemniaki w
stoi u nas na wysokim poziomie uprawie na szczerkach i bielii nie osiągamy jeszcze należytych cach, zasobnych w związki próch
planów z jednostki powierzqini. nicze, o głębokiej warstwie · uGłówną i prawie wyłączną przy- prawnej.
~yną tego zjawiska jest wyraStaranna obróbka roli w upraa;;anie się ziemniaków, spowodo· wie ziemniaka ma specjalnie du:wane rozwojem na tej roślinie ży wpływ na wydajność plonu z
najrozmaitszych chorób bakteryj- jednostki powierzchni i dlatego
nych, grzybnych i t. zw. wirusa- należy dokładać wszelkich starań,
wych, które opanowują ziemnia- aby wykonano ją dokładnie i w
ki nie tylko u nas, ale na calym odpowiednich terminach. Na wio
świecie. Mało i średniorolni chfo snę uprawę roli pod ziemniaki roz
a1 ..., okresie te1mroczne.i
:akcii I noczvnamv zawłóczeniem nola za

oranego Jesienią głęboko na gle•
bach zwięźlejszych, i bronowaniem na lżejszych w celu przerwania parowania ziemi i tym sa
mym dla przyśpieszenia ogrzanli1
się roll i
skiełkowania nasion
chwastów. W pole wychodzimy,
gdy rola nie maże się, a konie nie
grzęzną.
Jeżeli mamy uprawia~
ziemniaki na nawozach zielonych
stanowiących plon w postaci łu
binu, to pole należy raczej przeorać wczesną wiosną, przykry·
waj ąc wtedy łubin dość głęboko,
aby jego łodygi nie p!"zeszkadzały w uprawie.
W okresie do czasu sadzenia
ziemniaków, bronowanie powtarzamy kilkakrotnie dla zniszczenia kiełkujących chwastów i prze
rywania parowania. Jeżeli głębo·
klej orki z tych lub innych wzglę
dów nie dokonltno, to pod ziem•
niaki trzeba orać na wiosnę, z
tym, ze pole będzie J!araz lekko
zabronowane. Ziemniak jest bar•
dzo wdziP.czny za spulchnienie ro
li, a zatem na glebach szczególnie
zbitych i zassanych po zimie,
chociaż zaoranych jesienią, przed
sadzeniem ziemniaków można oo

le plytlto

przeorać, jeżeli

rzędzia,

jak brQna,

inne n•

kultywator
nie dają pożądanego rezultatu.
Nie mniejszy wpływ na zbiór
ziemniakó" wywiera włałclwe
nawożenie roli. Z reguły pod
ziemniaki należy stosować nawoże
nie organiczne jako zasadnie-ie
i dc.datkowe w formie nawozów
sztucznych.
Nawozy organiczne dajemy w
postaci obornika i nawozów zielo
nych. Obornik wywożony w pole
musi być dojrzały i dobrze pl'łe•
fermentowany a nie slomiatty.
Wywożony obornik musi byc na•
tychmiast rozrzucony i przyora•
ny. Nie przykryty ziemią obornik
traci swoją wartość nawozową,
wysycha, a drobne ustroje w nim
zawarte pod wpływem światła l
suszy obumierają. Dawka obornl·
ka winna wynosić około 300 kw,
na 1 ha. Nawozy zielone i ol:>ornik zwiększają- zawartość czynnej
próchnicy w glebie, która jest
nieodzownym warunkiem
da
wirostu ziemniaka. Wobec braku
dostatecznej ilości obornika naka
zem więc chwili jest wzmożenie
stosowania nawozów zielonych.

Ponieważ

zielone nawozy, względ
nie obornik, z reguły nie pokry-

wają całkowitego

zapotrzebowa~

nia ziemniaków pod względe.n
składników pokarmowych, przeto
należy stosować dodatkowe nawo
żenie pomocnicze w postaci nawo
z6w: azotowych, potasowych i fo

sto.rowych.

Z nawozów azotowych najwła·
jest azotniak w ilości l
- 2. kw. na 1 ha., na gleby lżej
sz:e i o cdczynie kwaśnym oraz
siarczan amonu w tej samej ilości na gleby zwięźlejsze i zasado
we. Jalto nawozy potasowe nale
iy stosować wysokoprocentową
sól potasową w ilaści od 2 do 3
1,tw. Na poplonach bez dodatku
obornika, a szczególnie na pianta
cjach przeznaczonych do prodtilc
cji sadzeniaków, w celu przyśpi~
szenia dojrzewania później wysa
dzonych ziemniaków i odmian o
długim okresie wegetacyjnym O•
raz w celu zapewnienia lepszego
przechowJ,nia się glębów i zmnieJ
szenia naturalnych strat w okresic z1my - należy stosować do·
datkawe nawożenie fosforowe w
postaci superfosfatu .w ilości od
śc:iwwzym

,

1 do 2 kw. na 1 ha. Wszystkie na
wozy pomocnicze należy wysiewać możliwie jak najwcześniej
wiosną. Po wysianiu każdorazo
wo wymieszać z rolą przez brono
wanie.
Dob6r odpowiedniego pod
względem zdrowotnym i odmiano
wym materiału do sadzenia, dostosowanego do danej gleby, jest
dalszym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość
zbiorów ziemniaków. Zasadniczll
do sadzenia powinniśmy używać
ziemniaków o zdrowotności i nazwie odmiany ustalonej i zagwa
rantowanej przez urzędową kwa•
liflkację.
W bieżącej kampanii siewnej
dużo gospodarstw państwowych,

spółdzielni produkcyjnych i rol·
ników indywidualnych otrzyma
zdrowy materiał sadzeniakowy,
wyprodukowany przez stacje ho·
dowlane.
Rok 1950 ma w naszym rolnic
twie znaczenie przełomowe, po
raz pierwszy bowiem na chłop·
skich naradach wytwórczych w
gromadach postawiona została
mocno sprawa powiązania gospodarki mało 1 średniorolnych chło
p6w z planem państwowym. W
narodowym planie gospodarczym
sprawa zwiększenia wydajności
uprawy ziemniaka stanowi waż•
ną pozycję i nie wolno o niej w
akcji Jiewnej zapominać.
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KRYZYSOWE OGŁO SZE.NIE
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t)•sięcy tych. co swą :riracą prey ło 10 tys·iecy &portowców· łód~kkh ~mnastymny s?.Jcół w wykonandu
W EGIP CIE
się
znajdujące
„Stowarzyszenie Modelarzy odnaj- setki
Egipt nawic<lziłu. ostatnio • nieby- mie pół swego lokalu innemu stowa- ma~zynach . cą.y \\·at;;zfatach, .z każ- weźm:e udz'ał w pochodzie (o sa- 300 - 400 osób.
pn:v zctb.la<l7.ie pracy.. \V związ
PUNKT KUL.."\-llNACYJNY
dym dniem podnoszą nase dobrobyt, µiym udziale sportowców ,,. pocho" ał':l plaga sz:nańczy. Władze pa)mt- rzyszeniu".
ku z tym. sp0rlowcy „Tró jh.i" ba
Kulmin.acyjnvm jednak punktem
przez 1ych co w podziemiach kopalń d!lie, który w tym roku będzie imv. O\ye donoszą, że zbiory l:>awelny w
się upoiobowiązali
wełnianej
dopłacę 1000 zł. z każdą bryłą wę~la wyrębu.;ą J0p- ponuj'!CY.
sprzedam,
„Domek
napi;;zem.v o.:;obno), a o zawodów będtiie prrzybyoie kolarzy
t~·m roku zrriszczo11e -zostały prawie
rządkować i wvln Jowa(; nast~pu
hipopod wanmkiem przejęcia długu
w III Międzynarodo
szą p1'7y.'it1:łoś(, ~wym dz:eciom ; wnu 'godu.in:e .13 na stadionie ŁKS Wlók- startujących
calko1vicie.
jące obiekty ~portowe: ' boisko
tecznego".
kom i przez tych, co mózgiem i dłu- n:a~-za rozpoczną się 7awody lekko- wym Wyścigu Kolarskim WarSllapiłki nożnej . boisk.o do siatk:ó.wRUDA PABIA.NICKA B UDUJ E„.
,,Dziecko bez wyprawki oddam°'G.a goletnim doś•viadc?.eniem starają ~ię a ile! yczne ~ ud?.:alem 12 najlep- wa - Praga, którzy na bieżni sta- .. ki, bobko do ko;,zvkówki. oraz
Zarzą:d gminny w Ru<lzie Pabiau 1.!:· własność".
zakończą
Włókniarza
ŁKS
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polskich,
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szych
prze
jej
ciężar
i
usprawnić
pracę
tę
uporzadkować bieżnię do stanu •
k'ej przystępuje do budowy„. stacji
nazajutrr1, odlecą samolotem do Wro drugi etap tego gigant.vcrmego biegu
„Mężczyzna, lat 30, przystojny. bez nieść z bark ludzi na ma~.zyn.v u~ywalności. Z tej okazji w dniu
benzynowej, która stanie przy ulicy posady szuka pani dobrze sytuowa- aby jak najlepiej i jak najbal'dziej clawia. gdzie startować będą rów- biegnący tz: Warseawy do Łodzi.
23 kwietnia br. o godz. 14-tcj od·
S~aszica. Przy budowie stacji zna.jWidizimy więc, 7.e tegoroce.ny progodnie uczcić rzbli.żający się drzień nież, tak jak u nas, przed prtz:ybynej do lat 50".
będzie się 1uroczyste otwarcie bo
d:;.•:e zatrnduicnie kilknnastu bez1·0·
święta 1 Maja i jeszcze bardziej ciem kola1·r;:y startujących ·w wyści- gram imprez 1 Majowych w Łodzi
,.Do sprzedania karawan".
iska sportowego · p rzy ul. 'Wólbo tn'ych. (,,Kurier Łódzki").
prrześcignie wszy&'tkie pozostałe choć
wzmożoną p1·acą odpowied?ieć na za gu Wa1'SZll\\'a - Praga.
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stości zorganiz.owanv b~dzie tur· ·
dniu 1 Maja będiz;iemy świadkami
NA BIEŻNI STADI ONU
W sta..'lie :Missi.sipi tłum kobiet. nych.
śl:i.skie kop:iluie redukują systemaniej kół sportowych nalc:L.ący ch
kolarzyz.agran'.cznych,
ekip
walki 12
WŁÓL~IARZY
SPORT OWCY SOLIDARYZUJĄ
t~·cznie ·.vydobycie węg-la. W 111a1·cu zlożony z około 200 osób. rozszarpał
do zrzeszenia , Włókniarz" w naProgram zawodów lekkoatletycz- walczących na trasie Warsrzawa SIĘ ZE SWIAT.EM PRACY
:-;p:..clek wydobycia wyniósi 11,•1 proc. żywcem w kawały pewnego Mmzyna,
konkurencjach: w
stępuiących
Z całej Polski wa·az z meldunkami I nych będrzie bardzo urozmaicony. Praga, wyścigu, który drziś zdobył
Szeregu kopalniom grozi zamknięcie. podejrzanego o zabójstwo. Policja
siatkówkc;, kos7. ~'kÓwke, omcę no .
Armia bezrobotnych górników po- przypatrywała się „bezradnie" wy- o Czynie I Majovvym całego świata Prrz;ewjduje się takie konkurenc:je sobie największą popularność wśród
żną. oraz zawody le1..koatlet}CZ·
pracy napływają również liczne jak: bieg na 100 m„ skok w zyqyż i li~pi·ez amatorskich w całej Euroczynom iozwścieczonego tłumu.
wi~ksza się z dnia na dzień.
ne.
pie.
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4x100
sztafety:
dysk,
i
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w
naMajowym
1
Czynie
o
-meldunki
-----------Chętn') eh brania udziału w tursrz;ych sportowców. Nie rz;awsze może
meJU, prosimy o nadi;vłanie z ,
ten C!lyn jest takim, jakim bvć winien, wiele może e nich jest cleprze
głoszeń do sekretariatu kola przy '
myślanych należycie, ale wsrzystkie
ul. Piotrkowskiej 272a II piętro
one śwladcrzą, że w tym roku cały
w godzinach od 16 do 18.
nas.z świat sporto\vy pragnie nie
CZWARTEK 13 KWIETNIA 1950 R. tylko przez swój udział w pochodme,
13.25 Program dnia. 13.::\0 Koncert czy w impreeach sportowych, uczcić
na mecz Ruch -ŁKS Włókniarz
w wykonaniu zeapołu instr. J-en;ego dzień Swięta Pracy, ale uczcić go
I Krajo-1 Sienkiewicza ~3 pokój 32 w godz.
)kazji
Haralda z 'ndzialem tercetu wokalne· tak,· jak postanowili go uCtz.Cić ro-1
1•.-ego Zjazdu de· 9 - 17 do dma l:> bm.
'
„Związkowca-Zrywu"
go „Nastroje". 14.00 Krnnika bułgar- bo~nicy, chłopi rz: inteligencją praNa. zokończenie informujemy, że
kół. i Idule~atów
•
ska. 14.55 Koncert solistów. 15.30 cu.iącą.
W dni11 1+ kwietnia 0 godz. !!O. w
bow zrzesz~a .spor każdy kto ukończy wyścig otrzyma
,
!
DZIEŃ 1 MAJA
„śpiewamy piosenki" - aud. słownolokalu własnym przy ul. Pogonowskie
towego „Wlokmarz", •
! ' ·
OGÓLNYM D NIEM R ADOSCI
muz. dla świetlic dziecięcyc11. 15.50
bilet w olnego wstępu n:.i mecz Ruch zo 8~, otllwcfaje siP.., Kad1.~,-(;za.„1ue
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Len 1 aja
am
- popa uumoorgani- - ŁKS Wło iar z ( obiety 2 b i1e Y Waln" Zebrn.tJie c;donków sekdi gimzrzeszenia
,
wy. 17.00 XXV audycja z cyklu: ,.Słu radoki w całej Polsce. Tegorocrz;ny
/
zuje dnia 16 bm. o przyp. R~d.) a. zwycięzców czeka nastycznej KF; Związkowiee-~rtl"',
chamy muzyki" w opi-ac. Witolda Ru- pochód swą atrakcyjnością i stroną
I Obecność obowi!!zkol'l'a.
godz. 10 rano maso szereK cennych n agród.
dzińs.ldego. 17.40 „śpiewamy pieśni dekoracyjną prrześcignie wszystkie
audycja slowno·m .i- dotychczaso\\'e, popoludnie zaś wy- wy \\-y.sctg kolarski dla stowarzyszo
młod zieY.;owe" ,
zyczna w oprnc. Mieczyslawa Drob- pełni nam w tym dniu szereg :m- nych i niestowarzyszonych posiada
nera. 18.05 Odpowiedzi „fali 49". prez, ,,·śród których znajd'l.ie się w czy rowerów użytkowych.
Trasa wyścigu: Łódź _ R zgów _
18.15 Muzyka radziecka w wykonaniu tym roku. ró~:nież szereg pienvszoPabianice _ Łódź długości około 2s
zespołu mandolinistów pod dyr. Ed- rzędnych 1mp1ez sportowych.
N·a.l ez·y ,n...1·s· n.~mie 0"~:i-a~y' dn.i~~,.;ą"' rysunek konlru"sowy.
d . h
d d
W ' ·
k
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warda Ciukszy. 18.40 Wszechnica Ra... ....
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yscig o bę zie się w woc
m.
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J
diowa. Wykład z cyklu : „Elemeni;y
cy·
kolejnych
Dwanaście
zachować.
i
starannie
wypełnić
wyciąć,
19
od
i
lat
18
do
15
od
grupach
SIĘ
E
biologii" kurs I. J 9.00 Jan Seba 3 tian SPORT OWYCH ROZPOCZNI
sunków naszego konkursu - wypełnionych czytelnie - należy .o·
wzwyż.
OD BOKSU
Bach. '19.15 ,,Front biegnie przez Moci.en~"- ~ruch. Aleksandra Bau111g-ard wiXk~f~~ę, dn~~t 29 b. m: tw hali Na trasie „Mały Skręt" - Wene- desłać do dnia 28 kwietofa b. r. do Redakcji „Głosu Rohotnic.~ego''•
k a Ó6 , il1 piętro.
k
• • p iotr-ows
Jeil !Jlec!!:.
proJ · owanyGwardią
20.40 pom .ędzv awar<zawska
tena. 20.00 Dzienn1·k wi'eczorn".
0
t.odz,
"J
" zie się "'"'Śa c·ia (około 6 km.) odb<>d
cig dla kobiet.
·
·
·. . ·
I\:oncert orkiestry PR pod d)T. }i.r- ŁKS' Wlokmarzem.
Każdy z naszych dwunastu rysunków oznacza kraJ·, w któr'"'Dl
.
. .
.
.
Gdyby warsza-1·
_,.
Zglosze1':1a . zbiorowe i i;idyw1du
no Id a R ez1era. '21 .3O „.J a d ą wozy z ce- wiacy n.ie mogli przyjechać, wówgłą." - fr11gment powieści H. Bogu- crzas na ringu w hali Wlókn!arrz.a alne prZYJffiUJe zarząd Głowny uł. r ozpiera się i panoszy następca Hitlera - żarłoczny l\'lr . Dollar.
A więc uwaga! Powtarzamy! Należy odgad n ąć nanvę danego
_____
szewS'k~ej _„} J. Korna.ckiego .. 22.00 staną pierwn.e ósemki t.KS Włókkraju!
L
„Roi.mowk1 - audycJa satyi:y.cima. niare.a i Związkowca _ Zrywu co
Wypisać cżytehrie na załączonym kuponie!
UCROr · · OV:iSa ,.
22„20 Koncert w ':'yk. zespołu mstr. też będrz;ie dla milośni.ków b~ksu
·
Miec?lysJaw~ Pa~r.k1e~a z udz. ,T. ~rzą· I ucztą n[e Jada.
kuponów należy odesłać w jednej kopercie do Be
Dwanaście
s
30
dy -tenor l .T. :'11adeJa-tenor. w3.~0
dakcji „Głosu"!
łSNI·
I
-go „~RA~O~~Ę'~ll.\-IY
Ostatnie wiad~mości. •
Dla domyślnych Cz,ytelników Redakcja „Głosu" przeznacza:
w · d · i d · 30 b
„
~ NOWY J ORK. - Te
· m. W rahn!e zie.~ nMia.
MOSKWA Hl35 m„ 1784 m„ 433,6
ł
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mac imprez 1 a.iowycb na Sta4127
50 36
I "
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I
·
h
tor. .
m.l;,45' ":~~don;ośc~ll.i progrum dnia. dion.ie LKS Włókniarza oglądać bęemsowe o puc ar Da
dzie cala piłkarska Łódź SJJo!kanie
·
łl
9.00 Przegląd Komsom. Prawdy, . 12.00 piłkarskie „Cracovia" - ŁKS Włók
• ,
•
:}
rozpoczęło
visa
d .1ia. niarz, porza tym na wszystkich naKomentarz. 13.45 P ro!!'raui
.
il/U
TY
spotkanie Filipiny ··'
17..00 Wiadomo ści i program dnia.
W meczu,
Pakistan.
szych boiskach odb)1wać się będą
?. 3.00 o ~tatnie wiadomości.
1f tyC
SJ ąze
rozegranym w Mani_
mecze piłkarskie o „Puchar Polski·-. fA.
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ADRIA - dla. młodzież;y ( SLa lina. 1) RRKOR IJ <Rzgowska 2) „Skarb Tanana·' godz. 16 dla mlodzieży: ,}fali detek""•wi" godz. 16, 18, 20
•v;y
'
„Awanf.nra na wsi" godz. 18, 20
(N81I:Utowicza. 20) „Hrabia
BAL'l'YK
:'.lfonte Chris-to" I seria go<hina 17, STYLOWY (KilińsUego 123) „Dzieci
lrn.pitana Gr anta" godz. 18, 20.
19, 21
2) „TorpedoN śWJT ( Bałucki Rynek
BAJKA (Fraineiszbńeb 31)
wiec Nieugięty" godz. 18, 20
a
„,
TĘCZA (Piotrkowska 108) ,.Grzeszmorskim szla.ku" godz. 18, 20
nicy biz '.;riny" godz. 16.30, 18.30,
GDYNIA (Dasrtynl!Jkiego· 2) .:._ „Pro·
20.30 ':\.
gram a ktualnoSei krajowych i · ~agl'al'iczn:1ch Nr 15" godz. 15, 16, 17, TATRY (:Sienkiewicza 40) ,,Maskarada" godz. 16, 18, 20
18, 19, 20, 21
REL - dla. młodzieży (Legionó'\\ 2) WISŁA (Daszyii.skiego 1) „Słoń i
narciarski",
.,Mistrz
mrówka",
„Ostatni mohika."'?.in" godz.16, 18, 20
„Noc noworoczns", „Kim zostanę?"
MUZA (Pnbill!llicka 178) ,,Cc>rka ma·
„Dzieje jednej obrączki" (kresków·
rynarza" godz. 18, 20
ki k olorow(!) godzi1!a 16.30, 18.30,
PO~ONIA (Piotrkowska 67) ,,Dom
20.30-'- film dozwolony od lat 7
na pu.stikowiu" godz. 16, 18.30, 21
PRZEDWIOśNIE (Że!·onl.Skie-go 76) WŁóKNIARZ (Próchnika 16) „Upiór
w operze" godz. 16.30, 18.30, 20.30
„Miasto westchnień" godz. 18, 20
ROBOTNI K (Kilińskieg.) 178) „Hra- WOLNOść (Napiórkowskiego 16) „Hrabia Monte-Christo" II seria
bia Monte-Christo" II seria godz.
godz. 16, 18, 20
16.30, 18.30, 20.30
ROM:A. (Rzgowska 84) „Pu.stelnia ZACHĘTA (Zgierska 26) „Piędź zieParmeńska." II seria godz. 18. 20 I n:i" t\'Odz. 18, 20.30

S. Dikowshi

10)

Koniec ·,,Sago-Maru''
Próbowałem oponować, lecz siły nasze były nierówne. Miałem
1prz-eciwko sobie dwóch: Euklidesa i Saczkowa. Pod ich naciskiem
musiałem się zgodzić, że przeciwprostokąt11a - to najkrótsza linia
do zwycięstwa.
Kołoskow, któremu natychmiast pokazano wykres, wysłu~hał

nas w milczeniu.

Przyszłość pokaże - powiedział nieokreślenie.
Rozstaliśmy się z do.\vódcą nieco rozczarowani, lecz po godzinie
Wras~;otkaliśmy Kołoskowa z ceratowym zeszytem pod pachą.
cał ze sżtabu. Za nim dwaj marynarze nie wiadomo po ce nieśli
te1efon polowy i cewkę. ·
uprzedził Kołoskow w
- .Nie będzie z.wolnień do' miasta -

-

,
dJ'odze.
„.Wieczorem . nie wypocząwszy po poprzednim kursie, zńowu wy
płynęliśmy z zat-0ki.
Tym razem ujrzeliśmy „Sa,go-Maru". koło samego ~yj ścia zatoki. Zdążyła wyciągnąć sieci. i .płynęła ku otwartemu morzu,
n ieomal czerpiąc wodę burtami. Dwaj ry.bacy, stoj ący koło luku
n a rufie ipO kofa.na w stosie zwalonej ryby, segregowali ją, zręcznie
wyciągając haczy.kami ·to flądrę, to rozdętego wątłusza, to centko·
wanego mintaja.
Przednia łado\>roia pełna była ryby. Bocman w chustce i żółtej kurtce polewał gumowym wężem 1pokład, na .którym _jeszcze
błyszczała łuska. Ujrzawszy n as, zaczął z nas k?1ć w naJleĘ>Sze,
k.t·zv~ac li nie'P'l'zyzwoicie gestyku1ując. Podeszhśmv tak blisko,

9

1-szy

WT&llAIE

LOT E ft l i
Dzień cią11nienia 2-111'
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0

klasy

G lól\ n a ")~Tana dnia· I.OOO.OOO zł
na l\r 5096 w Wanzawie.
Wyg-rana 500.000 zł padła na :śr
Nr 4259.
Wygrane po 200.000 zt padły n.a
NrNr: 63311 81000 103169.
Ul\
Wygrane po J00.000 zt
N'rNr: 16558 18627 39216 43932
47474 50264 78211 85823 86504 86723
878~2 104128.
_ Wygrane po 40.000 zł padły na
11675 11891 29101 38853 ·"1 93<>0
'-T
Nr"'r:
·~
54718 93871 96738 97518 98350
103533 104721.
Wygrane po 16.000 zł padły na
KrN'r: 654 4951 6560 9198 14114
J444118694 20594 23368 24130 29048
29503 30206 39085 44244 47406 ii:i.430
ii3985 59419 67169 69807 70339 70Hi0
70466 78443 74633 74883 7()990 78832
79398 803n9 86169 86U'6 864!18 94760
99136 101975 103240 106135 107287
108947.

r.;. ;;:o i

I
I

padła

padły

ka-1

i·undy rozgrywek, w ktore.1 spoi
. ' .
.
.ią się z P eru.
W rozgr.v\~·k,ach tych Jak w1ado-t
ma ma "'.21 ~l: w tym roku u~ział
Polska, ktore.J pierwszym przeciwni
~.
kiem będzie Israel.

21 Rumunów
kandyduje do . wy·ściou
8

e

~agrody zostan'.l roz!osowane pomiędzy Czytelników,
„
nadeslą trafne rozwrązama.

specjalne

Za or;yginalne rozwiazania graric:me i tekstowe ·
' ·grod
y.
na

k1·.m
w 1·a·
d "' .
pt'Ze

R umnfiski Zwią.zek Kolarski ustalił
skład narodowej kadry kolarskiej,
!' pi:zcd ITI międzynarodowym wy.śeigiem „'l'r.ybuny Ludu" i „"Rudego Pra
1
·
1I va". Do kaClry powołano 21 zawo am.
ków:
1
j Niculescu, Norhadian, Pantazeacu,
I Negoescu, Sandru, P et rescu, Chivu,
: Naidin, N . Chicomban , T. Chicomban,
Dumitrescu, Coman, DOlete,
i Veicu,
1 Sandru. Stefa.nescu, Cihodaru, I oentza,
Irtis , Dencu, Veinescu.
Spośród nith ustalona zostvnie re.
: prczPntac·ja Humuuii na wyścig "W'.tr
I sza11 a - I' rag~ .

kra1•u przebyw·Q

S.:3WIOny

M·r .

Warszawa-Praga

tEŃTAMA

którzy

..
rysunk U
na ponJZSZJm

Doił ar r
A

SZPIE60WSKA

BAl:M~"

I

~e czuliśmy zgnily zapach ryby, którym szkuna była przesiąknięta
od masztu do kilu.
Następnie znó w powtórzyło się wszystko. K osicyn przen iósł
krańce. Ja rzuciłem koniec liny, z umyślną tym razem niezręcznoś
cią. Szkuna oderwała się od nas i popłynęła na otwarre morze.
K lepał się po udach,
Kołoskow wspaniale uclawał oburzonego.
bezr act.nie rozkładał ręce i biegał jak opętany od jednej burty do
drugteJ. wywołując na szkunie wybuchy śmiechu. Wreszcie bezn&dziejnie machnąwszy ręką. zeszedł do kajuty, gdzie siedziała
załoga.

Komedia jak się patrzy! - ośyriadcz vł, śmiejąc si ę. i pow które1 leżała k artka sindo.
. Zazwyczaj po pościgu wracaliśmy na posterunek lub posuwa!1śmy się nada1 w wytkniętym uprzednio kierunku. Tym razem
Koło~kow poprowadz i ł kuter bezpośrednio ku przyl ądkowi Burun'nemu.
Był w~'jątkowo z adowolon~·. pokpiwał z maszynist y i czc;sto
spocrladał na zegarek.
Było tak ci emno. że przestaliśmy rozróżniać kontury brzęgu„ .
Bielały tylko pieniące się grzbiety fal, rozsypując się w pył na
wietrze.„ To. że było ciemno, jeszcze bardzifj ucieszyło Koloskowa.
powiedział. k i edy
W1trótce rozpocznie się przypływ, z prawej strony burty ukazały się światła fabryki. - Chciałbym
wiedzieć. kiedy kończy u nich pracę trzecia zmiana.„
- Za godzinę będą spać, - powiedział Saczkow. \Vyłaż<{c z lu·
ku. - To łatwo obliczyć.
- Znowu przeciwprostokatna?
..- Nie. arvtrnetyka.„
-

macał kieszeń,

d. e. n.

.„

Nr

Kupon

Q

Mr. Dolla r prze bvwa w .„ . „.
Imię

i n azw isko Czyteln ika
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