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Pierwsza w woiewództwie

Julia Kunka melduje:
Ośrodek Maszynowy w Górkach Mał.,,dh

gotowy do prac wiosennych
W wynik u współzawodnictwa pracy pomiędzy poszczególny mi warszta
tami reparacyjnymi cn;az warszta towcam i, Spółdzielcze Ośrodki Maszy nowe województwa lódzkiego uk ończyły ju:i: całkowici e remonty maszyn
rolniczych, ni ezb ędnych do przcprowadzenia a kcji siewne j, a więc traktorów. siewników oraz pługów wieloskibowych. Z masz} n tych korzy stać
Nr 60 (1.:341) będą w nadchodzącej wiosennej akcji
siewnej mało- i średn ioroln i cb'Jopi.
Pierwszy na obszarze woj. ł ó dzkie-

EJ PARTII ROBOTN.ICZEJ
ORGAN WK i ŁK POLSKI EJ ZJEDNOCZON
--„ „„„„„„„„„ „ ••„„„ „„„......„ „ „
SRODA 1 MARCA 1950 ROKU

IWK Hl (VI)

OSW l~ADCZ ENIE

spra~vie

go z.:imeldował o calkowilym uk.011czeniu i wykonaniu remontć~
szvn, Ośrodek Maszyn.owy -vr Gor. kach Małych, powiatu łódzkie go, któr.ego kierownikiem jest kobie:l.!fl, Julia
Kiinka. Tym samym ośrodek ~ten za·
j.ąl pierwsze m~ejsce w e wspćli'!zawod..
.
niel wie.
Dalsze miejsca zajęły Spół~lzielcze
Ośrodki M aszynowe w gmini~ Dopra•.
powiatu brzezi1'iskiego, Lnluló~ "· w po
wiecie wieluńskim oraz Izabdllów, w
I powiecie sieradzkim.
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Ma~ z yniści ze Słotił1i11
podej m u ją dłu gofa lowe współzawodn»~;two
w oszczęd za n iu węgla paroWO:iW

stanowiska hie1„archii · kościelnej

W odpowiedzi na apel tow. M ar- wóz w stanie dobrym, p(~dnosząc jeLu cl owa w dyskutowane.i deklaracji na samorządnej ofiarności kół ltato- I nych wystą.pień politycznych. Próby k.iewki, ·trzy drużyny parowozowe ze ~o przebieg z 55.000 na 70.000 km
nych PAP otrzymała następujące o o stosunkach inięilzy KościO"łem a lickich i że tej · „Caritas" będzie u- zas'tosowania represji politycznych Słotwin - podej mują
długofalowe między naprawami średnjmi.
dzielał wydatnej ' pomocy, ltzą.d, jak przez reakcyjną część hierarchii ko współzawodn ictwo w oszczędzaniti wę
Państwem.
świ adczenie:
Maszyniści i pomocnicb': B ronisław
pafrioi
Nikomu przecież nie może trafić wiadom-o, odwołał sie d'o szerokich ścielnej wobec ucireiwych
W ostatnim okresie kierownicze
gla, stosując najgorsze gatunki (miał, Bąk , Stanisław Piechota, Józef A damkoła episkopatu, wytrą.cone widocz- do przekonania użyty przez kierow- kół kat·O"li-0kicb, do tluchowiei1stwa tycznych kapłanów spotkaja sie z grysik itp.).
czvk, Adam \.Vachowiqi:. Jan Nasta•
nie z rówirnwagi jawnym niepo•wo- nicze koła episkO>Patu wykrętny ar· i uz~skał !" tej spran~e go_r:lce po- należytym odporem ze strony ·wladz
Zo bowi ązanie polega na zaoszczę ro-il'icz i \.Vlodzimierz tlekus wzywa·
dzeniem i('h gry i>olit.vcznej, a w i;-umcnt, 7-e ,,7lmusza się biskupów, parcie ty~ll)_CY. kapłanow, ~10.str za- państwowych i mas ludowych, i do dzaniu 28 proc. zużyci a węgla w sto· ja wszvstkie drużyn1,I parowozo w~
szczególności falą. oburzenia. jakie by xechdeli uznać Rząd Ludowy, konnycq i .s~1ec~ich katollk~w, _go- prowadzą jedynie do dalszego odo- sunku do n ormy - na przestrzeni ro- Okręgu Ł6dzkirgo do prdjęcia współ
w caJym społeczeństwie i wśród du· jak gdyb~· e-piskoi>at był parłamen- towych słuzyc dziełu prawdz1weJ do sobnienia kierowniczych sfer episko ku 1950 ~ co da o~zczQd n ość 360 ton zawodnie twa w uzys}taniu jak na jbroczynności.
teru".
wywołało odsJonięrie
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pa tu, obracając się nieuchronnie węgla do końca b ie:i:. roku. Prócz te· •większej oszczędności l przy stosowa ·
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Episkopat nie chce pogodzić si~ z bra „Caritas" i nieobliczalne strat y dzeniem.
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us ·11uJą
• wmu:e
tkaczek
wiele
że
am,
n
donosi
Rudzie
zaprowai
nkodników
usuwaniu
w
o·
został
narodem
nad
obszarników
zarzu
.awnyc
s
e1-I>0<
pomocy
rzy
h
b
I t
Jl
W
- POKOJU"
(){lniosła się do wej spotykają się z coraz wyraźniej i tkao.y zgłasza tam swój udział w NIENIA 6, „WART
tów pod adresem Rzadu - wzbudzić balony bez1lowrotnie, .że nie lladzą. dzeniu koutroli 1 i 8.
pr·1.eciwko nie-mu nieufność wśród się utrzymać śre<lniowieczne prZl' - · tego kroku .Rlj\du z nieprzejednaną szą nieclu;cią i odporem ze strony uczczeniu Międzynarodo'\ ego Dnla DNIACH
kobieca 'l'l"raz 21 Kołem Liwierzących. Kola te przez swoje o- wileje hierarchii lrnścieJnej, znlesio wrogością. W chwili, gdy Rząd PTZY patriotycznego duchowieństwa i sze Kobiet. W oddziale II 17 tkaczek po- gi 'Komisja
Kobiel przy Pa# stwowej Centrali
procent
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rzesz
rokicb
krzywsystemu
usunięcia
do
stą,pił
t<wiądczenia i listy, a. także przez ak ue już dawniej w wielu ·krajach
Rząd jest przekonany, że przy ak wydajność swej produkcji. Jak wyka Dl'zewn e j „Paged" vrezwała do współ
dzenia lud7J lliednycb i likwldac>ji
ty ł zarządzenia niektórych bisku - Europy.
k olor Ligi Kobiet przy
W najiywoinicjszym interesie Pol nieprawośqi, które się rozpleniły w fy wnym poparciu rzesz wierzących, zal y do tych czasowe obliczenia, pra- zawodnictwa
pów, usiłują wpnwadzić w ól ąd
Cent ralny m Zarz;tdl ;ie Przemysłu Dzie
opini~ publiczną i wykorzystać sp:·a ski Ludowej Jeży jednOC'Zenie n1as ,,Caritas", epi!'>ko11at rzucił oska,rłe 1>rzY właściwym zrozumieniu i clal- . wie wszyscy przekroczyli znacznie wiarskiego. Celem 1 ,współzawodn ictwa
wę uzdrawiania przez władze t>ait· ludowych wokół wielkich zadań na- nie o likwidacji „dobroczynności Ko szym czynnym poparciu całego świat swe zobowiązania. Na pierwsze miej- będzie uzyskanie Uak największego
s hvowe stosunków w „Caritas" clla szego gQ!Wodarczego i kulturaJnego ścłola". ·walka ze ·.d odzJejstwem, ko lego duchowieństwa - cloprowadLi sce wysunęły się tka czki: tow. tow. stanu liczebnego kć~ LK, uzupełnieni e
szerzenia wśród wierzącycb i du- buclownictwa. Racja stanu Polski rupcją, i zgnilizn ą. moralną została 0 do uregulowania stos unków mię- Kolarska, k tóra osiągnęła 119 proc., ewidencji, zlikwiclowanie spóźnień,
chowieństwa. zamętu i zmyślonych Ludowej wymaga lojalnego stosunku gloszona za „walkę przeciw Bogu i dzy Państwem a Kościołem na pocl· Trojanowska - 11 8.5 proc., Rogut i wprowadze11ie ak•cji oszczędnościo·
\fersji o rzekomej „wojnie z religią również kleru katolickie&o do poli- religii", za „w<>jne z Kościołem". st iiwie pełnej wolności religijnej i Kwapisz, wykonujące swą bazę w wej. W d niu 8 mai/ca okaże się, k lóre
Okazało si~, że „Caritas" pod kon całkowitego uznałiia racji stanu 117 proc. Sądząc po dotychczasowych koło najlepiej 'Nypełniło w a runki
i :z; Kościołem". Równocześnie l'pi- tyki R 7 ądu oraz potępienia i zwal·
s kopat nic przestaje czynić wysił · czania zbro<lnicze~o podziemia - a- 1rolą społeczną, bez nadużyć i mal- l'ołski Ludowej orar. historycznych wynikach, dzień 8 marca będziemy, współzawodnictwa,'.
święcić w porr.nciu dobrze wypełnio
1"ów llla udaremnienia działalno.i1·i gentury imperiałistyrznych wrorów wersacji, bez Iud'ti uiywaJąrych tlo ?Jdobyczy ludu polskiego.
„Caritas", nawołuje do łik,~ida rji P ohki. Racja sta.nu Polski Ludowtj broc7ynności za panwan dla d emtej organizacji oraz w dalszym c~gu w ymaga. wyciągnif'.cia wszystkic·lt nyeb politycmycb machinacji, nie
stosuje ś rodki brutalnego nacisku, konsekwenejt z faktu odzy!łkania mają.<-ych nie wspólnego :z; milosłer
gri1źb i re-presji wobec licznyt'h k a - przt'z nar6d )lolski na zawsze swych diiem. że taka ,,Caritas" 1>rzestała
płanuw, którz:v ofiarnie zgłosili swą Ziem zac hodnich, wymaga więc lik być enisk1>Pa fowi potrnbna.
Kierownicze koła episkopa tu uw zreorganizowanye11 widacji stanu tyDlC'lal!Owości w zaws11ół1>rac:ę
tł
ą'
zarządach i oddziałach zrr.eszenia kre.ie adminislra('ji ko.9cieloej na c11 yliJ:v się od współdziałania z Rzą
Ziemiarh OdzyskaJ1yc:b. NIE ZNA.I- dem , wystąpiły przeciw zar:r.ądze„Caritas".
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skontaktował się ze wspomn ianym
san-lotnym 9-letnim dzieckiem
lnie realizowanej przez Rząd i wii durh()wieńi.twa.
Wiaclomy~n j est pows7.echnle, skim Władysławem Strzelecidm za- wyżej Niemcem, 'V celu ~a:br,rnia cuskich władi12: okupacyjnych no.tę
Wobec tych faktów należy s twicr- dor:'Znej illa wszystkich polityki wol
że kapła.ni, którzy zgodnie ze opiekowała się w .Niem<:'l.ech, wy- chłopca do kraju . .Jednocześnie Pol- protestacyjni,„
ności kuliu i praktyk religijn ych ,
dz.ić co nastę1111je:
Rzącl s toi niezmiennie ąa grun kierowni('ze kola. episkopatu <'hwy- swym sum'ieniem podnieśli głos wieziona ' na roboty rodizina B ia!- ska Misja Wojskowa powiadomiła W nocie te/j Polska Misja Wojsk o<'ie poszanowania wolności re· tają się najba.rdzie.l absurdaln ych szczerego protestu przeciwko nadu- kowskich. która chłopca ns;·powJa. władze francuskie o zamierzonej re wa, protestutjąc przeciw postępowa
ligii i prakb"k religijn~·ch i tej po- zarzutów, jakoby Rząd 7,amie rzal życiom w .,Caritas" i poparli inicja P o zakol'.Lczeniu wojny. B :ałkowscy palriacji. w odpowiedrzi n a to, wla- niu wład2· f •J-ancuskich w stosunku
stawy przes tl''.lega z całą s krui>ulat· „rozbić Kośoiól" J „ustalić nowy po b·wę Rządu, .spotkali się ze s tron y powrócili do Pol;;ki, a Strzele~<i po dze 'francuokie wysłały chłopca do do malo1etr>liego obywatela polSkie-·
Niemiec. motywując go Władysi1a wa Strzeleckiego - Biał
nością. I\:a.t olicyzm, ja ko kult reJi- 1·zą.dek religijny". Be.7J(lod&tawność nie który ch biskupów z groźbami i n ie został na razie u pewne!(o N'.et::c;a. Zachodnich
swe postępowanie tym. że w!adte kowskiegq , tstv.rierdza m. !in„ że:
tych osk!"rieii, któr~ nnienają. do l'Za~ko. ~ur~wymt rep1·esja~i - by w sektorze francuskim· Berlina.
gijny est c·hroniony przez prawo.
1
1) :n'li&-dy władze polskie nie
Za pośrednictwem konsulatu · pdl- pol.>kie chciały .. porwać" StrzelecRząd 1ląż:v niezmiennie, jak to jui wywola-rua za.m~tu, bije w oczy w m:Jmme~ '!l.1c ?!a n a ruszenie. kan.ouwałyi za pelnoletnie dzieci cżter
.
niejednokr otnie OŚ\'1--iadczan o, do 11 • zestawiellitt z faktycmym postępo· now relig1Jnych, czy obow1ązkow
nastole•łnieb, ani nie pn y:maly
regulowania stosunków miedzy P ai\ waniem Rządu i jefo stanowis kiem kapłańskich. Te g-roźby i represJe
<l«ydowania o swym
im
stosowaw_ dalszym
i
pertraktacjach
w duchu najle- w
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•
ne wylączme z powodow polityczpiej pojętych interesów kraju i tro - z episkopaiem.
:e) nJ'e chod'l.i tu o d-Lieoko O:PU•
którzy · nie
kom nycb wobec
n igdy nie
ski o clobro je go obywateli.
s~ezon«t. le<l% o d ziecko, którego
'-'
'-'
:Rzą<I. mając na względzię interes petenojl papieia w sprawach religii <ihcg, występowai' z ambon prźeciwpowrotlo. żąda rothina, ma.jtiuj,.
Państwa, j ak i coraz gorętsze po katolickie.i. Równocześnie Rząd nie 1 ko Pańsltw.u •Ludowemu, którzy nie
'w Polsce,
ca
Kemi
nego procesu
a onczen.1e
antyI1;1dowej i anty- rzet.'Z _jasna_
flarcie dla tej sprawy ze s trony
3) Y~etody za&tosó11•ane przez
)iszości l!po{eczeństwa i większości czu na fakt, ze państwo wa tykan· panstwoweJ gry pobtycznej kierow
wła~r f ramcuskle, przypominają,
W postępowych kolach politycz·
HELSliNKI (PAP). - Po pl."Zeszło
duchowieństwa, nie szczędził wys'ił sk.ie nie utrzymuje z Polską, żad- niczych kół episkopatu, pragną naktór:zy
hitlerowców,
metotł:r
ków, ażeby doprowa®;ió na drodze nych s tosunków dyplomatycmych, · tomiast brać · udział w dobroczynnej 5 miesiącach zakończył się p rowo- nych stolicy Finlandii podkreśla się,
prze.z deportację dzieci. usiłowali
be-.t.pośrednich rozmów z episkopa- natomiast pielęgnuje uparcie takie dzialalności „Caritas". Zrozumiałym l k acyjny proces robotników z Kemi. że proces w Kemi pokazał mas om
j e nynal'odowić.
Iem do nO'l"Dlalizacji stosunków z stosunki z garstką, opłacanych przez jest, źe ogromna większość ducho- I których oskarżono o .. bm1t" i „na- p.racują.cym Finlandii prawdziwe oWładze polskie kategoryc~ie poobce wywiady reakcjonistów w3•stę wieństwa, wobec 1·eakcyjno • połi- ruszenie porządku społecznego"'. Ze blicze wsJ>ółc-zesnego fińskiego „wyKościołem.
P.odstawą. tego ze wszech miar po pu~ąc:J_"ch "pod • .nazw~ „r.ząd~ Io~- tycznych intencji episkopatu - oct- , 116 oskarż?nych rob~tnikó':v, _są~ u- miarn spra\~}ed~iwości" ~ra: zde- tępiają; ;postępowanie władz franoużądanego uregulowania. stosunków dynskwgo , ktoreco nte um~Je dziś mówiła. odczytania. z a mbon niesły- I m~ł za wm.i:ych os;1emdz1~s1_ęc_;u, z maskował fmsluch przywodcow so- skich •i podkreślają, że postępowa
oświadczenia. biskupów l ktorych czę_s_c skaz~no. n~ c1ezk1e. ro cj~l - demo~ratyeznych, k tórzy rzu- 1 nie POllskich wła&z: repatriacyjnych
moie być tylko zaniechanie wszel- zresztą P<>:n 'Yaty~anem 1 r_aszy- chanego
ty, a c~ęsc _na w1ęzleme. ?-'emu.ny caJą r~botników do ·~i~enia,_ ·" było C1ałltowicie zgodne z prawem i
kich nie11rzyjaznych · wobec władz sto,~s~ą _H1S'~pan1ą zadne panstwo w sprawie „Caritas" i pozostała na
charytatyw k.ar wahaią się o~ ~ roku i 8 j1le- ukrywaJą, przed odpowtedz1alnosc1ą, obowii~ami władz w stosunku do
sw ych posterunkach
)liu)stwowycb wy&tąpień i utrzyma- na sw1ec1e.
' I niepeł.tioletniego dziecka.
rbrodnia~ woj$myeb.
Jak powS'Zechnie wiadomo, d y»po nych wbrew naciskowi hierarchii t sięcy do trzech miesięcy.
nie działalności episkopatu polskie·
i
lfO w ramach lojalności wobec ustro zycje_ polityczne _Watyk~n.u podsyca kościelnej.
\Va.rs~awa. (PAP). Z kół m ia rodsj -
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tu::!1:rnego i racji stanu Polski
Należy słwiet:dzić, ie jeieli w ieJomiesięc·zne rozmowy· z .episko}Jatrm
nie dały d()tycl1czas l>oi~anych wy
ników i nie dqProwadzily clo porozumieuia - mimo na.fle-pszej woli
czynników państwo\'\-ycb - to przy
•·zyny tego n ie leżą byna jmniej w
różnicy zd ań co clo praw K ośd Gła
l wolności religii w P()lsce, gd~·ż
przedstawiciele Rządu wyrazili z~odę n-a uw7.g1ędnienie istotnych pos tu
latów w tej tlzied zinie. Natom:a:.t
rzeczywista prlyczyn a faklu, iż rozmowy nie dały \Vyników leży w o le
chętnej, a. nawet wręcz wrogie j postawie kiCTowniczych sfer episkopa
h~ wob.ec Polski Ludowe.i .i przemia n s1>olecznyclt 1lokcnanych prze•t
masy pracujące. świadczą. o t:vm
s zczególnie ostatnie wystąpienia pry
masa. W3·szyńsltiego.
Mimo żmudnych rokowań I l'ier pliwyth rozmów tr·wająeycb już od
s ierpnia ub. rolm, Id erow nicze kąla
· k opat u w b r ew b ezs.µornej rz cczy
epli
•
· m1·11 onolV
· ··1 w b r ew poczu e1u
W ·H" t osci
I
· na ee„ zd ob Y t Y się
h , 1ue
·
wtel"la,cyc
•• w
• In osc
· Ioia
men t arną zd awa ł ob Y su~
· p o Iska
· · ·słow
- ·' na uzycie
' - zg.,..y
pos.ac1

K omunikat
Za wiacla mia my. że w dniu l marca
br. o godz. 13 w lokalu Ośro dk a S1ko
kn ia l'artyj·iego pr1y ul. Traugutta 1,
odbędzie sie, ko.1sultacja z kole j11ego
tematu dl a yNp_y samokształceniowe j
rsS Dzielnicy Sró tlmicście.
Ośrodek Sikoleuia Partyjnego

uczn1.ow.1ezpa b1.an1•codwiedzili torw. Markiewkę

li ~~!~~,~~~et: ~~i!~~d::~::u::t:~ l
~~~:~~~~r~~~~~~;i:~~?~e~;~~r;:::
1
zbiega.Ją ~ię z d z.ta- męt, niepok(ij i rozterkę wśród klela.~noscią pod.zega~~Y W~JCnny~h, a ru , to czyni to właśnie episkopat',
vnęc godz~ w na;ri;y'l'l_'otm~.iste inte- który na przekór woli l intereSl}nJ
re~y Polsk•. J11s n y m Je&~, ze w t;vch sze rokich mas wierzą.cych. na przewal'u-!'k.ac-h w ykon:l'.wame przez du - kór wo-li duchowieństwa, n a przekór
cb~wi~nstwo pol~~•e obcych,_ w~t~- interesom Pańsh11a, usiłuje użyć
kansk1<:h_ r~~~ zow !I' dZI~dzmie kleru katolickiego ,iako instrumentu
s11ra~''. n1erelig1Jnyc~ nie da się po- w beznadziejnej zresztą walce poligod~H' .z polską , racJą ~t~nu I _Pos~a tycznej, nic wspólnego z religią nie
no"a!licm Su\\ereni!osci pa nstwa mającej, w walce o przywrócenie
p olsk1cgo. Dlate~o tez Rząd zapro~o przeżytych przywilejów i starego
nował . nast ępuJ~e sp~ecyzowan1e porządku społeC7nego, opartego na
. wyzysku i poniieniu ludu pracująst anowiska ~ te.l ~r.awie: .
~
„UT..naJąc papieza .,,a miarodaJ ceg-o.
n~· autorytet l\:o~t'ioła . ~.atoli~- W swym zacietrzewieniu kierowktego w s_v·rawach rehg-n, cpi · ni cze koła episkopatu nie zawahałv
~k?Pat_ w _mnych spra~vach bę· się pr.zed szkalowaniem w swoim Iiś
cizie ~ię kiero\".~1 taC'.Ją s tanu cie księży-patriotów . tłumacząc ich
. obywa telską postawę tym, że „to iu
.
~olsk1. . Lud?WeJ . .
. Mm10„ iz t~1e stanow1~.o w 111- dzie przez wojnę i obozy wykol e je<'ZJ?~. n_Le_ narusza, za~ad tw1ary ka;
a zosfal ni~l·e mało u szczerbku przynosi aul oh ck1eJ • k propozycJa
· k
t
t t
(
przez ei>ts opat odrzucona.
'Vk roczen.ie kontroli p ań stwo- ory e owi swego s anow1s a prymas Wyszyński, kiedy posuwa si„
we 1• do ,,Caritas", celem Jloło · do insynuacji, 'ie „w latacb 1941- "
- tzw. „ksie.ży- patriotów" sta
żeni.a kresu nadużyc iom, trwonieni u 194.ł na
mienia społecznego i IH'Ztste1>czej
wiała propaganda n iC'miecka"...
wprost niedbałości, oceniane jest
wiec.
Nie cofa· si„
11 r".·'·mas
..,
dziś zgodnie przez całą opinie, SJ>O· \Vyszyński prze<l
insyt a k imi
leczn ą na Jlod-s tawie nieotlpartych
fa któw i dowodów; jako slusz.ny nuacjami pod adresem tych księży,
krok Rządu, dzięki któremu s tosun którzy w alczyli o wolność n aroclu i
l<i w „Caritas" weszły na drogę 11 _ t>rzeszli gehennę h iUerowskil'h kazclrowicnia, zaś dziala.bio: :: „Caritas" towni - t yllca tllatego. że ci ka;łb·
p oczyn a się r07,wijać w k ierunk u 11i 1~ragną loj alne j współt>racy z Rzą
dem Polski Luclowcj.
n iesienia. istot neJ' p()Dlocy tusiącom
,
Rząd nic b~.dzlc tolerował nadu
pntrzebującyc:h. Rząd Rzeczypospo·
żywan ia. władzy kości elnej i u litej dowiódł swym postępowaniem,
że pr._.gnie utrzymać 1lotychczasowy c mć r eli;ij11ycb clla jakichkolwiek
ka tolicki r harakte r „Ca.riias" opartv wichrzeń an tyludowveh i r e;ikcy.1-
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spotkanie młodzieży szkolnej z czo/owym
przedstawicie Iem polskie; klasy robotniczej

Wzruszające

.
Dnia 27 bm. do kopa lni „POLSKA"
pr z.y byhi g~upa 70 ucz:niów. I~aństl\:o
weJ 11-letnieJ Szkoły 1111 . s n1adeck1 e
:ro " Pabianicach w celu spotl;:ania
się z ('zoło" ym przodownikiem pols k iego górnictwa Wiktorem l\ląrkiew
ka.
-Inicjator wspólzawodnictwa długofalowego wprost z pracy pod ziemią,
po wydobyciu w tym dniu 45 wcizków węgla, co stanowi wysokie prze
kroczenie normy jego wlasn ego zobo.
wh1zania, p1·zyszedł do cechowni kopalni i by! tam owacyjnie powitany
p·zez zgromadzoną młodzieli:. żywo
i bezpo:!rednio potoczyła się rozmo·
wa między górnikiem, a otaczającą
· ·
} d ziezą.
g·o k' O łem ni.o
szkolnego
Przewodniczącv kola
Z.MP, Kazimierz ~ Zaborowski, wręcza
jąc słynnemu przoriownikowi pracy
dar od rnlodzie~-Y. i;zkolneJ· z Pabianic
w postaci trzech książek polskich pi
saTZy, w prostrch slowąch· zapewnił
Wiktora Markiewkę o nierozerwalnej
więzi, jaka łączy uczącą 5ię polską
młodzież z klasą robotniczą.
mó. ,Młodzież p-0l>ka wie wił młody ucze1i z Pabianic - :i.e
na.s za nowa Polska tworzy się
właśnie lu, w J;:opaln:ach i w hu·
tacb. N:i. ~.znn iedvnvm praznie-

I

I

niem jest pójść w ślady klasy ro· I
botniczej, by zbudować jak najlępsze jutro w naszym kraju".
Doświadczony, 49:letni górnik_ był
w.zruszony spotkamem z młodzieżą:
Patrząc w mł?d-e , ze s~czerym podz1
wem spoglądaJące na ntego oczy, Mar
~ie~· ka op!>w!adał. o_ ty1;n, jak pra,cu.1e,. Jak dz_1ęk1 .. unue.ięti:-ie przemysla.·
neJ orgamza cJ1 pracy i nabytemu do

dosk<>nałe
osiąga tak
wylll!Ki.
W. serdeC?Alych słowach mówił czo
ło'.ftY przedstawiciel polskiej klasy
roootniczej o więzi, jaka łączy masy
r<>b10tnicze -z młodzieżą: ,,Wy j esteś 
cie• przecież ty mi, którzy po n as po
d~" zwycięską w alkę o j asną przy
s!~śc mas pracującycn - o s ocja•
świaBczeniu

Komitet ( Słowi a ński
dziękuje Z«J
0
(PAP) • - K om1· ~ ..,VA
'V"
..
.-..ns .....
· ·
Le t Sł owianski
w Polsce otrzymal od bratniego Komitetu Słowiańskiego w ZSRR depeszę na-

stępują cej treści:
„Serdeczni e dziękujemy za ży·
ezenia w dzieii 32 r ocz nicy Armii Radzieckiej, która ro'l:gro-mila niemieck ich i jap ońskich im·
pe rlalis tów i któr a ur;tłowała.

I

narody całego świata od groiby
faszysto wskie.i niewoli.

·

l~r"·

ZSRR

•
•
zyczen1a

Stojąc n a straży wywałczonei-o
"'OkOJ"o 1· two·rczeJ· pra-0y r•"- i"ec·„ ui.
...
.kiego n arodu, siły zbr ojne Związ
ku Rad zieckiego są. gr oin;vm 0 _

strzeżeniem

dla wszelk iego rodzaju napastników i preten:lentów do panowa nia. nad świat-em.
N1"ech z"yJ"e 1" um~~n1
""' ·a s1·„„ pr•zy•
jaźń na rodów rallzieckiego i pol·

skiego, walczących o pokój n a cal31 m świecie".
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Kapitalizm zbliia · si~ ku przepa,!lci
SUKCESY KOLEJARZY
BUł.GARSKICH

.

Rómoro/lin~

·

Wzrasta

t4;lrrwcz.ności.,

coraz

ba1w..iej t4ft\irastające

np

pańt:iliw-ach

w tx>sl'-Czegó.lkaipitailistycznych i

w łonie ca lego śwłata kaipl:tałlstycż
nego, są i ródi!:e.m wciąż PO&"łębi8\łą.

się t.am '.kryiiysu. Opanować te
go kryzysu nie są w stanie żadne u
kapitalistyczstłowama •ee strony
nych polit:llków i ekonomistów - ~
ni~a.r.tą kOli'l.eat.lllością. 7.godnde z
prawami niarltlsis.to.wskiej ekonomii
politY<"ZJlej, „.kmje te nieuchronnie
przy~ 11łię; do lł'klraiju pnepalicl,
coru bł!Zsze 5Cł dnia pGwszecłmeJ
kaitaskofy JGS.l!~odarer.ej.
Trtldno też ~ zataić prawdę o

cego

zbl~ slę ~fie. Znają ją

zresztą masy p;b1cujące k.rajów kapi
taliStyoznycll t>~z,pośredni~ d<>1lkni~
te WJJra&taiJlłcytm• bezroboctem, obnl·

hezroboeie-k~rez„ się produk~ja

kiej Bryt~n:i:i. :z~ okres . pierwseych I InaczejjeatwZSRRikrajach
demokracfi ludowej
tylko dziewięcrn .. mi~sięcy r. 1~49
dolarow,
wy0-0si 1350 mi:lionow
S:y.tuacja go~darcza, jak stwier- F'rancji - 410 miln. dolarów, HoNa tile tej &ytuac-ji W krajach kad,z a ~rawozdanie sekretariatu ONZ landii - 391 mfiln. dolarów itd.
pitelistycznych jakże wyullO'Wllle są
Zależńość tę w prrzykry sposób stałe osiąginięcia gospodarcze w kra
pogatrSza się również w t. zw. krajach .zacofanych - będących ż&o- odcwła klasa robotnicza w krajach Jach, UJWolnionych już od kaplitaliwlskiean amerykańskich hien impe- należących do t. row. blokiu s2'lterilin- s.t9w. Nie cmają :zjawiska kryzysu
PRZED KONGRESEM OBRONCOW
riałil9.tycwlych - w Ameryce P-Ołu- gowego. Wymuszona przez amery- ani Związek Radziecki, attl kraje de
POKOJU W ALBANII
dniowej i Srodkowej, Południowej kańskich kapitalistów na jesieni u- mokracji ludowej, kitóre wkroC'Lyły
TIRANA. - W całej Albanii trwa·
.Mjł; .AfTyce itd. Jest to zrozumia- biegłego roknl dewałuacja fuma l na drogę do socjamnu.
Sil>raw<YZ.danie sekretariatu ONZ ją intensywne przygotowania do ogól
łe - kraje te, w corait większym walut rz; nim związanych, wydatnie
stopniu uizalemiane od amerykań- wpłynęła na wzrost kosztów ułny musi Sfl\Vien:lrtlć, ze w tym samym nokrajowego Kongresu Obrońców Po
skich m.onO!pO}.istów, podobnie rz.re- mainia. i spadek realnej wartości czasie, kiedy w świecie kapitalisty- koju. Robotnicy albańskich zakładów
s2'ltą jak i kiraje EUiropy Zachodliliej, . płac. We.rosły macrL!lie ceny artyltu- C2.Ilym syłtu.ac.ja gospodarcza rzastta- przemysłowych uczczą to doniosłe w
wydarza•
szająco się pogarsza, w Zwią.lllku Ra życiu narodu albańskiego
ko.rzystajlłCe ~ „dobrod!Liejstw" pla- łów przemysłowym i rolnych,
:htt Marshfilla, tPonoszą sJrutkl rabun · jaik stwie:rdrza SIPl'awozdanie - przy da.ieddm i kra.Ja.eh demokł'acji ludo nie nowymi sukcesami produkcyjnykoweJ l'ospocladd ka.piłalisłycznej. j czyniło się do mmi~nda k-Onsum- wej występaje ustawiczny poważny mi, wzrostem wydajności pracy i po·
prodUkcji. Kobie'WZl'ost produkoji 1 ilobrooY!hl. (sk.) iepszeniem_jakości
. ____
kapiotaliśct ameryk'ańOczyw.iście,
_ _.;__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _·_ _...:...
prze- ' cjl.
kryzysu
scy
Zaciskająca

się obroża

marsballowska

co-

I

starają

ciętżar

się

bloku
=~b~=~~~;~~:;~:~ Kandy·dac·1 sta1·1nowskie•o
6
· i bezpartvi·nych
· unistów
t?=ihl~~::;:!:: kom

mniem się fiot!l,1 życl.owej świa.ta
pra.icy. Pewnyun 'iil"Yt'arz.em tej prawdy czuwają to dobrze F1:ancJa, Wielka
jest o:plUblikowarll~ niedawno s)ll'awołlltdainle sekt'et•rlatu generalnego
ONZ' o sytuaoji ·~o.!llP~eJ świa
ta.
ej~ przemysłową

kllł'etienie się.

ONZ 1contra
Głos Aimeryki'•

na ewe 'MlJksze

podkreśla, że jedną

j

nPA BA A

· ·
Spraw02danie
z przyczyn spadk!U produkcji w Eu"
Auotorzy tego spr~'lwo'Zdania, w~rew ro.pie Zachodniej jest :mnniejszanie
osłaWJ.~ny się eksportu tych krajów, cierpiątemu , co obwiel!IZCZa
w zamieszczonym na 1ama~h
„Głos Am~ryki" c~Y też l?ndyńsK!e c~h w SMTYcil stosunkach handloBBC, JW1Sleli na -~odstawie opubll- ~~h ze Stanami Z.iedno~onymi ua Praw.Jy" artykule wst""pnym pt.
" .
~
kowan:<r--Ch danydl~ statystyc=ych ciągły deficyt dola.r-O'WY. Za~iodły l " ~
pi:'zyzrtllć, że k·r nyst w świecie kapi- usiłowania tych krajów ogranicze- ".GłosUJ~my na kandydat~w, sta7
taliśtyemym ttogłętlla się. Produkcja nia swych e;akupów w Stanach Zje- 11inowsk1ego bloku komumstow U
W$'Lędzie ulega kutl'<::zeniu, w.z;rasta dnoczonych i poprawy tym S\lJOSO- bezpartyjnych" czytamy:
Kampania wyborcza w naszym
arJ?:UQ ~botn,ycł\ l?padek 'pro~ be:m SWf:!go bilansu _ha:idłowego. Na
kc.v <hlJe e1ę 1Zauwa1>,.yc w tak P«>!i ł1nona wraz z pmyJęclem manh&l• kraju toczy się w atmosferze pow
,
•
•
~Il gat~ W)"łwUun1a. lows!lde,J pomocy obroża Jest zbył
j3k w pńlfJli13'18Jaeh: bntnUnym; naf ci88D& 1 trudno już dziś uwolnić się S:74e~hnego. entuzJazmu polityczn~
toWJ'ID,. węclo'W)1m.,- phemicmym, 11 pęt amerykańskie.I zaieżnośei. w go.1 entuzJazmu pMICy. Komuniś
Wł~ w •zemyfie budo- rezuaitacie deficyt dolarowy Wieł- ci i bezpartyjni. dali wyraz wyjąt
ę ......- J.W.

I

kowej jednomyślności przy wysu
waniu kandydatów do Rady Najwyższej ZSRR i obecnie przygoto
wują się do głosowania na swych
wspólnych kandydatów - najh:jJ
szych synów i córki wjelkiego na
rodu radził~ckiego. Okręgowe ko
misje wyborcze zakoliczyły reje•
!'>trację

kandydatów na deputowa

nych do Rady Najwyższej ŻSKR.
Rozpoczyna ąię n~wy etap kampn
nii 'Wyborczej: agitacja na kandy·
datów stalinowskiego bloku kOm.u
Bistów i bezpartyjnych.

PIERWSZY WIELKI STJlRT

~ ogarnia cailv świat kapita
li nie oszce.~dza i Stan6w
~eh, kióre . skutki k.ryz;tsa odc:mwa.J' bardm \d6tik.1.Lw.ie. Wy
~ stwierdzić, :re paciek proóu
ktji óótalli .wyniósl tam na przestrzew zblliiających si~ siewach wioni QSiatniego kwartałt~ 1949 r. 18
pl'oc. w po:róMlaniiu ~ l wartałem po sennych wetmle udział ponad 500
prrzednim. llOOć bezrol>O Ych w tym spółd~lelnii ;piroihtkc:rJnyeb, Od dótak. rekilamowanym kl'ał-1 „prosper.ir- brego zaplanowania J od przygototyt• W'1.tosła w ro~u Ul~egłym aż o wania w porę wszystkil.ch robót oraz łenninowego ·100 wykonania za91ł;5 proc., filo* póbbez.rtiobotnych o Ml proceat. Podobnie )eśt i w 1n Iełą w powain~ mleme płony, ja•
nydl krajach kap~tal'ist:nmych. Jak kie osiągną.
Uchwała Kmni:tekl Ekono~e
Stwierdrr.a sprawO'.lldanie, ąpadek pro
d.ukcji .stali w cały.rn świecie kap!.ta go Rady Ministrów wsl:azala terlist~znym w tym srunmi okresie min, do którego miały być zakoń
ezlll'IU osiąginął 12 proc. WS?ędzie też czone przedwstępne prace, Jak opra
wzrastało bezrobocie - W' Australii cowanie płanóW siewnym i s.pra.w~o się ono dwukil"Otnie, \V thenie gotowości traktor6w, maszyn
Be:Jgji ł Niemczech ~ho4łnleh l)rze l spT7ętu posia.da.ne&"-0 przez spół·
sdo dJWa. l'lliZY, we Francji 2,6 razy, dzieblie.
w .Japonii 1,6 r.a;sy, w Szwfł,icarii 3,2 In.strukoomy departamentu Pań
r~ w H-o.łanclii 1,5 razy, .,, Fił\ian &tWO'W)'ICh Ośrodków Maszynowych
I i &pól:dzielni proou-kcyjnyc-h Minicili f.2 raity.
~YttaiY

SOFIA. - Bułgarscy maszyniści ko
lejowi Genczew i Pangarow, korzy·
stając z bogatych doświadczeń kolejarty radzieckich, oslągn-:li wspaniałe sukcesy w prowadzeniu dęikich
składów pociągów towarowych.
Stosując metody kolejarzy radzieckich maszynista Genczew prowadził
pociąg to~arowy t ł11.dunkłem 801 ton
zamiast przewidzianych planem 535
ton. Za jego przykładem młody maszynista Pangatow prowadził na oddnku od Dymltrowgradu do Plovdiv
pociąg z ładunkiem 995 ton zamiast
700 ton, przewidzianych planem.

· spółdzielni produkcyjnych

Orgahizacje partyjne mają bo·
gate doświadczenie w działalności
propagandowo-agitacyjnej wśród
wyborców. W okresie kampanii
wyborczej wzrosła armia agitatorów. W masowej pracy agitacyjnej bierze żywy udział aktyw par
tyjny. Do szeregów agitatorów
zgłosiła się znaczna część intełigen
cji rad»eckiej.
Wyraiuna przez woćha i nauczy
ciela. towarzysza Stalina. zgoda
na kandydowanie do Rady Najstalinowskiego
wyższej ZSRR a
okręgu wyborczego Moakwy wywołała wśród wszystkich radzieckich ludzi pracy olbrzymi entuzjum. Kaidy wyb«>rca m6wi .26
wsruszenieią, jaki to zaszczyt i

szczęście głosować ne wielkiego
Stalina. W przedsiębiorstwach ~
na
wy i organhacje pariYIJne, by Jak kręgu stalinowskiego z dnia
najSzybcieJ dokonać napra.w. Nale- dzf,cń roZSZfJrza się wsp6hawod·
iy pny tym dokładnie rozwał;yc, co nictwo socjalłstycme ku uctczeniu
można samemu na.pra.wJć ..na mie.J- wyborow. Załogi fabryczne odpo
scu, jakie naą>rawy muszą, być do- Wii!adają na odezwę KC WKP(b)
kona.ne z pomocą mechainika z SOM nowymi osiągnięeiami w pracy,

sterstwa Ro.Jnimwa i Reform Rolnych juri rea.li:!.ują, tę uchwałę w łe
renle, leca: terminowe wykonanie
J>ir7~ nich swoich obowiąrików jest
zapoczątko.waniem rpracy, w której
powinny W7Jiąć udział organizacje
naszea Pa.r>U'i. ZSL oraz Samopomoc czy POM, jakie zali maszyny rtalety
Cltłopska i spółdzielc.zość gminna. skierować d!o TOR. Interwencja, a
Niela.da bowiem zadanie stoi przed czasem na.wet dobra rada. ud:Li~lo
na w porę, może wyba·wić sp6ldrlel
spółdzielczością produkcyjną.
Do 28 ]JUtego miał być S'!>rawd2o- n1ę z kloPOkl, uchronić ~ od !lłra·
nv stan gotowości masz:ni rolni- ty i mamotra.wstwa.
czych i traktorów do p.od!jęcla pra·
Organizacja partyjna muSi p.om6c
cy. Do tego dnia należało zbadać agronomowi
t przewodnłczą.cemu
'~zelkie braki i potrzeby napraw, si>ół<hielnl, pr~ekonać C'Jłonków, ze
le~ t:rosld o ich daisoo wYkonanie kailcły 111 ni-eh powinien um~ przy•
n:ie można pozostawić ty'.l'ko doradcy jęty plan za swój, bo od tego ?:ale·
lub przewodniczącemu s:półdzielni. źy, czy będzie J)l'acował chętnie, a.
Pomóc im '.""inien Komit.et PO'Wia.to- wi~domo, że praca wy1((1na11a. cltę.t
„
Die ł ze zrozumieniem zawsze ;lt!st
WYd:idntei.Js,;n.
Dobrz~ opracowany i uchwało-ny
plan s!e;w6'\\T pociąga ta :sobą .POo.pracowania l uchwalenia.
trzebę
polhtału pracy, norm. dniówki obra
poAnglii
w
była.
nie
nigdy
skiego
1
mieszkanioweKto ~yciężył w wyboracł1 bry• szenia budownictwa
chWlkoweJ. W wyk()nanlu ~lt\'I usystemu ubezpłe- pularna. Jak bardzo to antypokojo dania pÓmDi:e dorade.n facłlo\Vl:, ll'cz
ttjśldch? OdpoWiedź nie jest !łatwa. go, rozszercch.ia
Czyż można bo~m uwa.Zać ,;a zwy ozen społecznych 1. oświaty. W d~: we .stanowisko rz~du br~tyJs_ki~go główny cld.ar obowi~zku s:pada. tu
w wyborach, Partię Btacy, gu pięciu lai rządów labourzysc1 zawaz~ło na szali wyborow 11w1ad na pnewodntcZł}Cego Spółdziclul i
cięzcę
kilku ro3tnvonili kaplta1 zaufania wybor czy fakt, ie wszyscy obserwatorzy organl7.ację partyjht.
kłóra dysponuje vviększoiicią
mandatów w pOrównaniu z '.W[ęk- ców. Program nacjonalizacji okazał wybor6w brytyjsklch przyznają jeOd narad nad dniówki\ obraehunzwiększenie stanu kową I od podziału pracy w zimie
Właścicielom upatistwo- dnomyślttie, iż
szością prteszło 160 mandató~ ja- się fars~.
kie ~dól>yła w wyb\ll'ach pięć ·:&at t.e wionycb kopal!\ i innych przedstę- posiadania partii konserwatystow tr:zeba prze.J.4ć do stosowania podtia
biorstw wypłacono odszkodowania Jest przede wszystkin1 wynik~eru łu l dttlówki w C?;3.&le wiosennych
mu?
Wybory przyniosły Partu Pnacy u.ieksze od wartości przejmowa- podstępnego przem6wienia Churc!lil rob6t, khJ.re należy wyko.nać dodotkliwą porlłZkę. Dlatego też !Jla- nych obiektów, a dYrekior6w kap1- la, który w przeddzl:ń Wyboró~ kl~dl\ie i w na.jkrótszyin eusie.
tychmlast po ogłoszeniu wynik16w ta.Ustycznych pozostawiono dalej na. głosił rzeko-mo prairmenle dojic1a. Spółdzieblla może bowiem .i powinwyborów prasa brytyjska ws~t- ich stanowiskach. Program budow- do porozumienia ze Związkiem Ra- na lepiej &ospod:i.rować, niż ;)ojefiyn
kich odcieni rozpoczęła spekuł-.;:ję nictwa mieszkaniowego nie został wY dzieckim.
czy nhletp. A to zua.C7:y, że spółdziel
mas brytyjskich, nia za8leje jak na.jw!.ęcej 'ziarna jeRozgoryczeniu
na temat' moillwości rozpisania lllO~ konany nawet w JMlłowie. Program
wyclt wyborów łub utworzema tną ubezpieczeń społeczllfich ostatnio maneWYom Churchilla i skuteczme dnolita - odlńlanowego,_ ~~ star.umie
kołtu 'ff:y.c:i;yścl to ll!iarno, · ie 'Zaprawi je
zosłał ponownie ograniczony. W za- przeprowadzanej mo\Ji.lizacji
du koalicyjnego.
Jak d~o do· tego, ~e a.ąd labtm kresie oświaty jednym czynem rzą na, w czym wielką rolę odegra? prled szkodnikami, że ;>rzygotuje
rzys~ utracił tfłk W'i.ele mah- du pre.miera. Attlee ~yło ogranicze- kler anglikański i katolicki, partia się do w:ilki :.r:e szkodnikami w odatów? Główna przyczyna tkwi "m 'n ie subwenc.U na dożyWianie dzieci konserwatystów zawdzięcza zdoby kresie w.whodów ł wuostu roślin.
cie dużej ilości mandatów utracotym i-.e półltyka Partii Pracy za1'ijo w szkołach.
bużo i!!et prac. na które dzielą się
Całkowicie zawiódł też nadzieje nych w 1945 r.
dla 'nadzieję wyborców. W 1945 fO
roboty siewne w polu, nie sposób
lću naród angielski dał przytłaczatą . ua~odu brytyjskiego rząd la.bourzy · Kampanii\ wyborcza 1f w. Bryta- ich wyliezyc. Le<.>ż kaida 2 nieb
Cl przewagę labourzystom ufa~•• stoW!lki Jeśli chodd o politykę za- nil w porównaniu do innych wybo winna być }lnydrlelona odpf)W1e0·
:l.a '\IVYpełllią oni głoszon7 w czasie . graniczną. Polityka Partii Pracy, po rów w tym kraju przeszła na ogot nim lwlz!om i dla ka:Ule.1 mnsl być
waiborów program, a wlęe ueal'- Utyka systemabtzntgo zaostrzania dość apatycznie. Było to następ uchwalona dniówka obrachnnknw:i.
M polił1kę pOkojl.wą, przeprowadll\ stosunków ze Związkiem Radzłec- stwełń przemilczania przez ąwie Ta o.sta.tnia sprawa jest najtrudniej
nat\fonal.kaelę poiłstaWOW)'ch prilllll kim 1 kriQaml cteMokracJi ludo~ej największe partie: labourzystów l i;m, g-drl dato pru, które w Indy·
J!lygłów, zmniejszą bud:2eł woJs:tą! _oraz Podporządkowania W. Bryta~ll konserwatystów naJwatniejsąch ta wfdualnym gcs.poda.rstwle w~kuna
"Wy, pnepro'tllacl'J.~ prosram mę:t1 intere&om imS;>łdałhmu amerykan- gadnień. Nie brak było IJIOSÓW, że sa.m gospodarz, w spółdzlehti mllie
nie zależy byna.;j- być w~·konanych !1)1'2Ct; siły mniej wy
konserwałystom
.
inniej na zbyt wielkim umniejsza- kwaillfilcowa.ne lub 1111hi słabszych.
, w indyWidttaJ.nym gospotlarniu mandatów Partii Praey, gdyż Np.
sam gospodarz czyści i za11ra•
w okresie · nadchodzących trudności st'Wlle
lecz w spółd'lllelni prac~
111iarno,
wia.
goSpodarozYch wygodniej jest kapl tę moic wYkonaii mło1h dzlewc-1;yna
ialłstom brytyjskim wysługiwać ·stę
lub ehłoPałt.
łabourzystowskinlł lńlnlstraml.
P.rzewodniczący i organfaacja par
Towanys:z Stalin mówił, :ie nądy tyjna muszą więc baczyć oy stary,
prawicowych socjalistów potrzebne <tradycyjny I nęsto nletirodukcyjity
ą kapitałowi jako para.wan w okre podział praćy nie zos.fał przeniesio•
sach kiedy uciskanie J W7%Ysklwa- ny zywcem s indywidualnego go~po
nie ma.s bez parawanu sprawia mn darstw„ do spółdzielni.
niewygodne 1
trudności, jest dian
Dnl6Wka. obraCltunkowa nie może
niekorzystne.
się oPlerać na sta.rym podziale praZbyt wcześnie Jest jeszcze na peł cy. Doradca pomoże opracowac noD1'! ocenę ·wyborów. Ale już w tej wy podział pr11cy i d.nlówkę, letz
chwili można z całą pewno§clą pnekonać c2lłobków, by wynekli
stwierdzić, że glówm~· nauk;i wybo- się swa.ich sta~ych przymvyu:ajel\ 1
rów brytyJsklch wsltazuje rta to, li: umali słusmość l celowość podziału
pi'owad:.r:ona p.ra~y winna przede w§ystkb1 or·
reakcyjna polityka
przer. partie socjaldemokratyczne 1_:.a.ntacJa pa.rtyjna.
musi pro,,·adzlć do utraty wpływów
Od umiejętnej pracy członków
tych partii w szerokich masach pra PM'itii iza·le-..i:y w iym wypadku barM6Wil\ o tym wyniki dzo wiele. Komitety 1.>owi:lil>we i
cującycb.
polityki uprawianej przez •.socjalis członków t>ril w gpółdzłelnlach O•
łów" kra,iiiw zaobodnio - europej- czek~ więc PoWa.ine i ódpóWie·
skich. P.Jtvriertka to wynik WJ'bo- dzia.łne Adan.ła.
'I:.
.ew w w. .BrlYłanil.
W'. stoli.ńs1d•

Po mghorach m Anglii
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,
Ila rowny1• .poa1om1e
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~onaniem
przedtef1Jlin<>wym
planu produkcyjnego.

· Rozpoczęły się obećnie

łJo

ty albań11kie :tbierają pódpisy pod „Usty pokoju", w których dają wyraz
głębokiej nienawiści do anglogaskkh
podżegaczy wojennych i ich sateli·
tów i wyrażają -z decydowaną wo!·
obrony pokoju.
WSPANlAf.Y ROZWOJ RUCHU
PRACY
NA WĘGRZECH
BUDAPESZT. - Na Węgrzech rM:-

WSPÓŁZAWODNICTW A

się ogólnokrajowy kongres
przodowników pracy. W drugim dniu .
obrad zabrał głos wicepremier Matyas Rakosi, który stwierdził, ze wspa
niały rozwój ruchu współzawodnictwa
pracy na Węgrzech ogarnął już
wszystkie dziedziny budownictwa socjallstycinego. Mówca wyraził się z
uznaniem o węgierskich przodowni·
kach pracy, których metody, pom,yracjonalłzatorskle i nowatorslde
sły
nerokie zastosowanie w
znalazłv
przemyśle i rolnictwie. Wicepremier
Rakosi zaapelował o dalszy rozwój
nowych i wyzszych form współzawo
dnictwa pracy oraz o wzmożenie czuj
ności wobec ptzejawów Wrogiej działalności wroga klasowego i agentów
imperializmu anglosaskiego.

pocżął

PRODUKCJA NOWEGO GATONKtl
PŁYT GRAMOFONOWYCH
W CZEClłOSŁOWACJI

PRAGA. - Czechosłowacki przegramofonowy }>towadzi badai'lia
nad możliwościami zastosowania nowegó materiału plastvc1mego do pro·
dukcjl płyt gramofonowvch. Nowe
płyty wykonane będą całkowicie z
surowców krajowych i ważyć będą
zaledwie 80 gramów w przeciwie1\stwie clo płyt dotychczasowych, które ważyły 190 gramów. Nagranie pły
ty z obydwu stron zatmlc zaled,1ie
4 - 5 minut.
W najbliższym czasie czechosło·
w&ckl przemy~ł gramofonowy wyśle
do Chin powamy transport nowych
petefon6w eleko:v,cznycłl otaz płyt.

mysł

USPRAWNI!!NIE KO:Mt1NIKACJI
POCZTOWEJ W CHINACH

PEKIN. -

Wraz z szybk4 odbudodróg komunikacyjnych .
rozwija swą działalność poczta chiń
ska,· która osiągnie wkrótce poziom
przedwojenny. Cały kraj podzielony
jest na 6 rejonów pocztowych. We
miastach l miasteczkach
wuystkłch
ciynne są urzędy pocztowe i telegraflczne. Korespondencja zagraniczna
kierowana jest na Hong-Kong, a pocz
ta do Związku Radzieckiego i kta,iów
demokracji ludowej przewożona je5t
koleją transsyberyjską. Jak oświad
czył wiceminister poczt, telegrafu i
telefonów - Wang Cseng, w Mo·
skwłe podpisana została nledawnó U·
mowa poatowa l telegraficzna mię·
dzy Chffisk~ Republłkj\ LudOWl\ i
Związkiem Radzletldm.
wą chińskich

POWODZENIJ! !ltt.MOW
sp<>tka- OLBRZYMIE
R,ADZIECKJCH W RUMUNll

nia kandydatów z wyborcami. Na

BUKARESZT. -

Filmy

radzieckie

spotkaniach tych robotnicy, kol· cieszą się w Rumunii olbrzymim po·
chomicy i przedstawiciele Inteli• wodzeniem. W roku 1949 na ekra-

gencji !wygłaszają pńemówienia,
agitując na rzecz stalinowskiego
bloku komunistów ' blezpartyjńycb. Spotkania kandydatów z
wyb&rcami przc1sttlezają się w ma
nifestać)e beżgranicznego
całego

oddania
narodu dla partii Lenina

..._ Siatlna; spotkania te świadczą,
ie naród popiera j~dnomyślnie
knndydatów bloku komunistóW' i
bezpartyjnych.

Pleńum

nach kin rumuiiskich
187 filmów radzieckich,
rzało łącznie

wyświetlono

które obej-

52.000.000 widzów. Pod-

czas festiwalu filmów radzieckich,
który odbył sit: w kot\cu roku ub„ w
44 miastach rumuńskieh wyświetla.
no czołowe filmy radzieckie, jak:
„Spotkanie natł
„Młoda GWardll\" 1
Łabą", „Bitwa Stallngrathlka" i Wi~le
innych.
Filmy radzieckie •ix>tkały się rów·
nież z utnantem wśród ludności wi~j
skiej.

Wojewódzkiej Rody Narodowej

Kompon;o siewna - Szkolenie zawodowe kobiet - Skup zboża
. opi"
W dniu wczorajszym obradowało Inia, pozostających jeszcze pod
plehum Wojewódzkiej Rady Naro- ką społeczną, osób zdolnych do pra
dowej na swoim kolejnym 44 po- cy. Wzmożone będzie poradnictwo
,;iedzeniu. Na wstępie, po:ta porząd zawodowe, co zapewni pracującym
klem dzienl1Ym, wpłynęła interpela 1Z11ałezienie rzajęcia na odpowiednim
cja w sprawie destrukcyjnej działal dla nich zawodzie. Na terenie całe
ności b. Zarządu Diecezjalnego łódz go Wójewództwa rozszerzony tosta
kiego ,,Caritas". Ponieważ członek nie rz:akres robót inwestycyjńyeh.
Ponadto Urząd Zatrudnienia prze
lego. ~arządu, ra~y ks. -!tah?nik
~o'.vtck1, dotą~ n~e oczyścił się z prowadzi propagandę w strrawie tdt
c,ą;:ących na nim, .ia~o ~onku Za- cji przesiedleńczej na Ziemie Zacho
rządu zarzu.tó'":'• ~ebiani . . wycho- dnie i właściwego przygotowania
~Z<JC z rz;ał~zema; ze oołonk1em Rady kadr do rozwijającego się przemJ:'."1~todo~ve,J !lloze być tylko c.zło- słu w powiatach.
wiek mesKazitelny - wykluczyli go
Zgodnie z porządkiem dnia, na
z grona radnych Woje.w ódzkiej Raplenum ~ady przedstawiono plan
dy Narodowej.
porządku obrotu towarowego i siecl handlu
punktem
czołowym
dziennego obrad było sprawozdanie detalicznego na r~k 1950. W planie
ob. wojewody Szymanka z działał~ poruszon_o _ kwestię skupu artyku:.
noscl Łódzkiego Urzędu Wojewódz- łów rolniczych.
Na plenum Wojew~iej llldy
kiegó i podległych tnU agend W r.
1949. Sprawozdanie, aczkolWiek nte przyjEjto róWllież spl'awozdenie ra-.
budżetu
dało pełnego obrazu dzlałalnoścł chunkowe z ~konania
poszczególnych Wydziałów wskazu Wojewódzki'!?go Związku · Sainot:i;ą
(es)
je, że praca Urzędu Wojewódzkiego dowego za rok 1949. .
jest w porównaniu z ubiegłymi la'tami lepsza, szczególrtie w dtłedzi
nie poprawy bytu komunalnego ludzi pracy. W obszernej dyskusji
nad sprawozdaniem, radni podnieśli
szereg momentów żywotnych . w teWęgrzech
renie - niezawsze w sposób dostaBUDAPESZT (PAP). - w siemltecznie szeroki i , wyczerpujący
bie . ';L'owamy&twa Łaczności Kulprzedstawiony przez prelegenta.
W dyskusji z całym naciskiem turah1ej ci Zagranicą odbyła si~ kM
ferencja prasowa na cieść znakorozpoczynającej
podkreślono wagę
sle kampanii siewnej, mającej szcte mitego p:isarta duńekiegO' Martina
gólne znaczenie w r. b„ ,..,. pierw- Aindevscna Nexo, baWiącegu obecszym rokll realizacji Planu 6-letnie nie na . Węgrzech.
Dzieląc się .z pt"1Zedstawlcleolarn1
gó. Dyskutanci podnieśli równiez
szereg spraw związanych z organi- prasy węgierskiej i zagranicq::1ej
zacją i rozwojem spółdzielń produk swymi wra±enlami z póby.tu na W~
cyjnych w województWie łódżkim. gr.zech, Andersen Nexo wyraził
W 'dalszym ciągu obrad. naczelnik swój po<Wiw dla \Wjpaniałego dzieła
tow. Przesmycki przedstawił plan odbudowy Węgier.
pracy Okręgowego Urzędu ZatruOdpoWiadając na pytania clirlendnienia na rok 1950. Urtąd kładzie hikaa-zy, Nexfi na.kreślił P-01111J'y onacisk na szkolenie zawodowe szc.te bJ:az współczesneJ Danii. ujętej w
gólnie kobiet. celern usamodzielnie· kleuca pomooy lllill'llll~

Andersen Nexo
na

'.

•
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płynące

z dotychczasowych

zebrań wyborczych
Cżu,ność

do władz partyjnych Jakje skrzypce, taki smyczek

rewolucyjna
oddziałowymi czy 11o<lstt.·wowymi or·
,.Na złość mam.fo odmrożę sobfo us:y" - powied:r;iat, jale wiadomo, p~
ganizacjami partyjnymi.
wie11 cliłopczyk nad wiek nicdorozu·inięty .
aleiy
stwierdzh::.
:.le
:tebra.ula
wy
Podczas
odprawy
sekretarzy
pod•
1
„ZMirożę „.,(.ojc stosw1hi dyvlomatycznc z ludou.lfł Hulgiirią" - o§wiail•
borcze przyczyni!y :-i[ę do za- stawowych i oddziałowych organiza·
o:ył 11~efLu.t•11.o r:<id Stanórv Zjed11oc:o11ych, pragnt!C jak ów clrlopczyk
. ostrzenia
czujności
rewolucyjnej cji w Jokalu Dzielnicy p<>uczyliśmy ich
55 odd2W.lowych org.:rnizac.jach.
(nad wiei• n.i('doro::.wi11i,ęty) - ::robić „na złość" - tylko pytanie: komu?
ezłonkÓ\\ Partii.
o zasadniczych obowiązkach kie.r<>w·.
P
rze
bieg
tyc:h
zebrań w)· h..iz :ił, :U• nie "'„zy-"lkie o.rgani.i acje llar·
1
Wu.ikliwn analiza 'i~ciorysów przy ·
p
i··
Bułgarii? 'fa pr:e;;. :erwar1ie .sios!ml.-ów dyplomatycznych z U A straciła
tyjne naszej dziclnky w dostatcc r.n) tn "4to1miu przyswoiły '-obił' uthwa
CZYI!.Ha si"" niejednokrotnie do ujaw- mctwa partyjnego.
<>większy ismy
ły III Plenum l\:C. ·
"
upa.rat nieetatowyd1 ins tniktorów w
bard:oo niewiele. Rzecz u1 pr::.ecie ogólnie znana, te t . zw. przed·
nien~a ludzi, kt61·zy nie ty!ko nie by celu cz~tszego dociel.'ania z pomocą
Aby nie 1)11)\\o t6rzyć pope h1ia nrch uprzednio błędó\\ , wyda je sJę
Mawiciell' Stanów ~jednoczonych - jok pis:ic ostatnie d::iennih sofijski
li
~i
r.nttjtlować
sill
w
składzie
organizacjom
w
terenie.
Poszczególełus.zne, krótkie t>Od!!umowanie zdobyt ych doświatlezeń oru wyci:i.·
„Otiecz<> twieii Front" - „nie pr::.yc:y11Kdi i<ię do pomyślnego rozwoju
cgzckutyw, lecz okazywali się obcym ne wydziały KD muszą ciągle kierogruęcie wnioskó w dla dalszego p rzeprowadzania wybor ów.
elemcntem w Partii. Na pi-zykła.d
$LOStll1kótv między 1Jbu krajmlli, lee: wrrt;;; przeciwnie, komplikowali je
,
•
•
~cdna z odtlz;ałow-ych organizacji w wac, ezu wac i pomagac, aby t owa rzy
tylko i świadmnie zaostrzali". Najlepszym tego dowodem, i:i nawet po
e'bran ie wyborcze powinno mieć glq frek1n"l\cji by ło nif' 2awilldom.ieo.ie w PZP B N r 4 odrzuciła kandydaturę
s zom t ym łatwiej przysuo przyswoboko wychowawczy charakter i por~ człooków Partii o tenninie ze.
zclemaslcowaniu i oddani1t pod sąd ;:;dradzieckiei kliki Kosiot•'a - r „dyplojenie sobie nowych f unkcji.
pod żadnym pozorem nie po"'l\<i.nno o- br ania, nie J>odanie do wiadon1ościi do egzekutywy tow. Gnrstl).i, przedNajwa.żniejszytn bodaj obowiąz.
mata" mnerykański, Heath, 1tprawiał sohie dalei - i«k gd1by nigdy nic grainiczać się do mechanicz:nej zmiar
JX>rządku dziennego itp;
wojennego druegata ?i:6ltych ZZZ, kan kiem K<>mitetu Dzielnicowego będzie
be:z:czel11q i nikaem.nq robotę <lyiuersyjno·s:piegowskq.
dydata z ram ienia tej orgainizaoji na baczne przestul}iowanie wraz z pony władz partyjnych. Zebr al!lie wyWięc „11a złoić" komzi :robił wl<iiciwie „mądry" rząd Stanów Zjedno·
Dobre sprawozdanie
borcze musi się przyczynić do podnie
pol!ła do sejmu &a.nQ(!yjncgo. Komi· szezególnymi egzekutywami protokóc::onycli, suijqc tak 11wcno i zdecydoioonie 10 obronie amerykaMkiej kem•
sekretarza - podstawą
sja K ontroli Partyjnej usunęła z sze łów zebrań wyborczych, ab y na pod
sienia dyscypliny partyjnej, do u.cepcji · dyplomaiycmej : „ka;dy (o ile &o możliwe) dyplomata USA szpie~
regów P artii tego ujawnionego · rozbi sta.wic wyszczególnionych cennych
aktywnienia wszystkich członków par
twórczej dyskusji
gier.• i dywersantem"? Sobie 11a zło§ć zrobil, nikomu innemu - iylko
tii, do wyostrzenia czujności rewoltt>ja.cza rdu~hłu. fl\V:iązkowc?o. ~a pzzebPrWa- WYp<>wiedzi, uwag i s h 1szn ych wnioielu n a zych sekretarzy nie d<>- niu od z10. oweJ orgamzaCJl
cyjnej. Na zebraniu wyborczym czro
skow opracować }>lan pracy dla kai sobie. Bo dzięki .m>emu „posunięci1i'· w stosun:ku do B1tlgarii jeszcze nu;
ceniło wagi sprawozdania, które
Nr 36 odrzucono kandydaturę tow. dej z osobna podstawowej organi·
nek Partii winien wykorzystać w ca.,
utwierdził opinię cał~go $wiata. :!e działalność szpiegowska „dypkmatóto"
łej pełni oręż krytyki i Sa.mokrytykif ezęsto p1-ągotowywali bez u.zgodnie S~ezkusa, podoficera. armii Andersa. zacji p artyjnej.
amerykańskich nic żest przejawem amatorskim, indywidualnym zbrodniczym
n
ia
z
e
greku
ty
wą
.
:N'ieraz
sprawozda·
dla wykr~ia ' źródeł błędów i niedo·~
Organizacja oddziałowa w ŁZPO nie
Odpowiednie p:rteanalizowanie do.
wybrykiem tego czy owego, „pr::edstawieiela" USA, lee::: rodzi się w &amynJ
· „
h
d
h
ciągnięć i wskazania drogi ich u.su-f ni.a nie <>bejmowały całok.'W!:tałtu ey. dopuściła do egzekutywy tow. Wawrzeckiego,
było"'o
.....vloficera
armii
ŚWllluCZeii.
płyną.cyc Z otyc czasocia pal'tyjnego danego za;kł adu pracy
„c:;cigodny'm." Departamencie Stanów USA. Albowiem, jak powi.ada do•
•ięcia.
An dersa.
" ""''
wych zebrań wyborcz~rch pamoże
byty przez 11«.ue~o poetę, Tuwima, stary rękopis humorystycmy z XVlll
Musi ono zarazem być dobrze przy czy in:tytn<:ji. W dwóch wypadkach
Lecz
uie
brakło
wypadków,
lciedy nr.m przy pokierowa.niu dalszymt ze
'wieku:
gotowane, ażeby ca1kowicie 'peh1i11lo t crmmy r.ebrań l,llUStano przesunąć, członkowi~ P artii nie wyk!lzywali dobraniami, które powinny spełnić wiel
~dyi sp1·uwo7.dania
w ov,61c nie zoswe zadanie.
jakie skr=ypce - UJ1a smyczek,
ką
rolę
wychowawczą
w
stosunku
do
st:1ły przygol.ownne. Sekretarze orga ~!:o.toeznej czujn-0~ci. Nn ku1'"1<ie spo- członków Pnrtii.
Powinny one wy·
jaki. zlt>dziej - taki stryczek,
lniza<'ji partyjnych nie zdawali sobie łe;~n<>;-pcdagogić:mym \~·yorano ~ 0.- chować ich na <mtuzjnstów
bud-Ownic~
jakie d1·::ewo - Ulka kora,
N ied ostateczna łJOWOC
\spra:wy z tego, że kaide zatlanie par
.c do c~ckutywy 1 na sekr -~ twa socjali<!t;irctncgo na przodowni·
Komitetu Di-.iełnicow ego tyjnc wykonane. czy nie wykonane, wrzaortt:ow.
jaka matka - taka c6ra„.
-~awitrn., któ.rr • ok.azal s:ę I ków i prawdziwie r~wolucyjną awan
Trzeb~ stwiordzlć, że 8('7-kolwiek rr1:si ~.nal~M odbicie w 1·~nym były~u ottc~rem ~ 1 w te.) spr~wt~
"'Rrd• kla~v 1'obotniczei. czujną i bez
nas3 Komitet D?.ielmeowy okazywał s1;>rawoz<lamu. Sekretarz(' T.O!'li:ab ">'. będz:.: kom.ec~na mterwen:.111. _dzielni kotn;romis'owo wnkzn~ą z każdym
Dodać by tu moi:ntt: jnl,·o Seanów ,.racja" - taka dyplomacja. Nie paorganizacjom pomoc w prz'j·gotow:,.·wa hr.:,~i na kicrowr:ików swy~h orgam rr. ~zeze~olmt: st:i.ba cZuJn~,;c uwy- pl."7,ojawem działnlno{Jci wrogo. klasotrzeba wy]<lśniać. :il' „m··i<r. :·• 1•Mt/;;o pl1111awa. imperialist)'cmu-wojenna.
1.,iu zebr:..!1 wyborczy;;b, to• jccinal\ w z:.<:JI, obda rzon·1. ich zn.u,fa11 1em. Dla- datmła :;1ę na tYch zcb1n.nH1ch, na
Ei.
w :ełu wypadkr.('h czynił tu w stopniu t~g.;> .t(~ ż r!~usz:) po•10 ,1c p<!łn_~~ o<lp ., którycb mnło intci·~owano si~ skłn .::w'..:e:.".g'.::o::.._:--:----_;~~----...!.::::========~'.'...:::::_
·iedo~tntecznvm
wi•>dzittł110~.- prze<! or1':'an1nlCJ:! · par- danymi :i.yciorysami. Orr.-unizacjc te
nie doceniły wyborów. nie zrozumia.·
• Komitet Dz.lclnicowv przeprowadził I tyjn::_i za :-n~·:i <lzialalność.
·
lkcy
ły, że od odp<>wiednie1?0 kierownictwa
·n
'.,
··e'o
'
·e•-··z~mi
l
Rozµatr\lJ()c.
·
przyrzyny
zlego
opnd
!.tara y ins n:
.I e u " •
.,.., "
•
• kt6
h
,, · K
. b"l"
ł · .....~,,• -to--' w
te.reno-• cowanir.
n!l' r~r sprawo.z<t..'ln,
o- zależy prawidłowa. reali?.ncjł\. linii
zmo 1 izow
!Dow."" „o
( 't
· 1 •
t · d "ł ·
I
11
drukował instrukcje.
C'zy I n11 c l D 2'.1e.11~~owy
.; '.'v1~r z1 : ZŁ! w c naszej Partii przez. podst. orga.nit.acje
'~\ ' wy v.rinien był poprz~tać? lo orgamza~Jl puLyJn~·ch, . 111<: • prz3·- partyjne, ciiła praen. danego zakła.óu,
1r,a ym po ·
zebrań
:bm.- kładało w cu~gu roku WAA'l do doku- wykonan ie ' planów !ll'odukcyjnyeb,
.. rzel>ieg
wielu ,
, wy ,„ _ ment:tc.ii. Ni.e protokółowan.o p()sie- szkoienie partyjne, wychowanie? i ód'
czych wylmzał, :i:e kontro1a .n.u- d .
d, b • 1 b
otok 'ł
mitetu Dzielnkowego nad pracą
ze~. f! ™'11K z~tr:t:.uD
i '! 1.>r "·~-~~~~ dzfaływanie na ~yj!lych.
,,
.„.
no
w
7. 1!!,
om1
e
zie
1
lllCO'WY
.....,.ze
Słaba
1nst ruk tor6 w bYł a
Udnvaly zebrań
•·
.„1~ 1 • d ·ł
_,_
.r.., •
d
któ1'2:y z ni.eh pny<-h0d1.ili na. zebnmia me oc~n1 sprav.:ozu...wez?"'-'1, za awyborczyda
w ostatniej chwili i nie mogli okll.- walał su; "'.®h~"Illl cyfranu. A ~em
~iedoeią.pię..-iezn w:ielu zebnń ~
, · totn · ""'"" y sekretai.~oiii pod czabr3kfu niera~ po pro.;itu ~et1ału
zae lS
CJ yv···~ ,'' .
·do .. JJl'3-WOzd.ania.
•
·.nalc oa dwonec po -odbiór. J'akiez
w głowie. Samochody, benzy.na, pi. • borL-zych było nieprzyjmowani.ei
stawowyeh organiza~Jl . pr.z;y przygoNie zu;dc>wą!i~v nit>.n.Y. ~u na kODkretnych lliChwaI. A przecież towa.
ło DilSZe ztUJwtenie, lciedy nra liście sma i odpowiedzi, kolej., wagony, wę
towaniu si>rirwozd<ttna l '7.ebrania.
. .
.
• · .
~
. „„.,.
W tak waŻU51lft1 vzydarzeniu t14Tty,ł· :.~M:YC?Al.E:' _i;zy.tim_ie spta"'.oz........, i-z-y~ w.nieśli podcz · dyskusji ~
transpotłowym
zobaczyliśmy r ubry- gieł, maszynistki l długie listy kole"aiki
wybory nOWYch władz mo Tn'teresowahimt:'.>Y st~ ~regiem Po ro 1.'6?Ulych uwag i wmosk6w. Pisem: ,,Od sta<:jt do stacji", w której. jo_,_ a tymczasem można ~ najn~.Jb
~są
.
·
'-·
ł
W'
OA.Y· czło~,N~ ll'll.!':Zan:wt·h w spr~"OZdan1a. ch :;.praw, ne ucbwń.ły u~.ły by te wnioski w je
winn1 rac u ......1a
=·-~ ..n. ,,_
h ~ktai
·.
·
wyk:ali9rafowano: „od Łócłi - CboJ- zwyczajniej zawiadomić nas telefo. Pm·· Ni stety: s.zy
ehoeia·6 w miuę .....'tvryc . '.f""A~ wo we ?rg_a-n1zacJ!'- pa.r dną całość, k"tóra ::;tworzyłaby pod.-ta
wę dla P'l'ncy nowo-wybranej eg%eku.ny do Ł6dź - Karole.w", a data na- nlcznie, e. odebralibyśmy ładunek wła
wie
•
wYnol:"CZej
frekwen
'
;ty.jne
me
1mrrały
nale-.6Y<11e
rCY.&Wlt!zac.
t:wania a.m . 11 .
ęła odpoi.v-ieQ;.
ie tylko nie nm.111..-zyJi8rny towarzyszy tY"W;\', która byłaby )>OTOOClł dla. zlidania sprzed dwóch tygodni. Spojrze- snymi wozami i w ci,ągu kilku go·
CJ& W!Zirooła, me osiąwi
.
Ltkładać spra:w<Ytooń &ie s" oirn libe k widowania bra.k6w i niedociągnięć, ·
Jiśmy
na mwiadomlenie... z Katowic. dzin. Pewien towarzysz, widiąc nasze
nie&'D. P?Ziomu. Q~iągała.• bo;nenl rałnv m 1".~tent '•
t,~il "'41r.lW dla Ul':lf>r&WDien:ia J>l'aoCY oodziermoj.
""rzeciętnie 82 procent. .iedn} m ~
·
. „
. .
rNa planie miasta Łodzi stwierdzili- blade z oburzenia twarze po.wiedział :
!:} '
eh
nieóost~tOC'hll~
µrzyc:1.y1t1a 1"''lUY .st • nteraz •
pe\\ •
Narady prezydi„
„„owny
pr:zyciy,n
,
.śmy„ że odlegtośt Fabryki P_apy do· ,.Ano, to przecie baluje męty Biunym ..,f opniu d~ . obuii.eofa. ~,tomu
rokt'a.cy''.
i akty~
- '
' ~>r-.ł ~nl:r.da"\\t"l'OISC!.
I
w.or<:a Łódź - Chojny jest tal\:a se,,
Lucjan Ignaczak
~wowe
ut'ga;Jliz;~
ps1--t'yrjne
0-0 pr;1,..goto\vama orgaołzllll:y1jlrego
ima. jak i do nasey-ch zakładów. Za·
.' _ kores1;>onde nt fabryd'ny
V
.
-• ·
nie st.Os<>wafy' ftlcazań ·BO. KC
' dobreKo aµraw074;mia zal<.".7-Y w du
1 • z PZPJG Łódź-Południe
ręciło się nem, J>ir_ostym robotnikom; '
i nie zwc>ływaJy nar:.Mi pr~iydiwn i
CJ - ·~robt••do'MJlłl ~ mit'rt..t' po~m dy_:sikUl'-ji. Tarn. aktywn
zebrania r&lem omówienia i
~letl'l:
U
gd:i:ie z.:,b1•a.ni<> był<> d<>bl:""~e µn1ygo.t<>
waru.~. t:.ou 1ly$k\1:-;ja 1·ozwija.ła ~ię t ułożeni.a p1·owizoryev..uej li-sty kaudy- · -IWI
\ l'oZłębiała i woo"ila wid'!:! <·oony.:-b dstów U-O władz. eo bynajmniej nie
.uwag, kMre J;JO"\\'i-nnr . b~·c' w~kort.:r· uw.czupra tadny<:h praw ncwstników
Wkrótce p rzy8tą 1>im y n.a na '-'Zej d1.ielnicy do prze.pr owal!zeni:\ ~
brań Wl bo•·ezrch do wladI 1.arty jny<:h w uaj•ażni ej „zy~h i lkzcbnie
naJwi~kszy!.'!1 1:akł ad:ich prac) . D Btychc~1~ na ogólną l ic zi.I~
pod,,;t.:l
wow yeh organizacji tJr ret1>1:owadz uti...:.m ~ wy bor y w 65 poih tawowycb i
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sta.ne J)rzez !!U\ve włtt.d!:e pu1-1-.yjpe. 117.'ebrań -wyborczych.
Na zebru.niu wyoorcaYlll pod..ątnw &
Komitet Dzielnieov.·y nie docenił;
wej otgani7.łlcji przy Miejskich Za· tej lł'pra.wy, nie przyswoił "'°bie dtJSta

Gr7Jehienie do ezesaPek
•

polskiej produkcji

I

Od pewnego czasu w przemyśle radzie technicznej załogi dzfału p:ro
.• Kan:tłi :i!!acyj„ tectnie m:hwa.ł JII Plen11m i wa.kazań
Zakłady nasze, PZI>JG Łódź-Połud-· włókien łykowych dawał się dotkli· dukcji Zjednoczenia. Dzięki temu już
nycłt w ooku ożywiooej·~"U.Sji er.łon .B. o . KC. eskutkicm ceego wybory
• kowie 1„at"t.ii mówili o braku ws.p6ł· do władz zr.u·tyjuych cechowała czę nie, prowadzą na swym terenie szero wie edczuwać brnie grzebieni do cze· od kilku dni Za.kłady Włókien Łyko
• r1racy między ~ekutywą, :rud~ za- sto żywiołowość. Cdonkowie Ko1nitc ko zakr<>jone prace inwestycyjne. W sarek. Wobec tego, że grzebienie te I ~ych zaopat1·y~o są sys:tematyczdotychczas wy'.;warzano wyłącznie ~ nie w ~en brakuJ,ą~_r ~rtykuł. .
. ,
ktadow:~ i dyreh-eją. W)T)rnzywnli, że tu i instruktorzy w niedos&atoczny
związku z tym..
od wiciu miesięcy
.
N ale:i;y podkreshc, ze do os1ągmęc
<lyz·ekcja gospodarowała. po .staremu, s-posób wskazSWaH na konieczność
gr~1cQ,
pr~emysł
nasz
s~anął
ptzed
tych
przyczynili
się
w
dużej
mierze
nie doceniała sil klasy robotnkr.ej 1 wybierania do władz partyj11ycl1 ko- składamy zapotrzebowania na mate- k?mecznośc~ą sprowadza;11m_ zza. gra~ robotnicy i techuicy Zakładu Produk
nie pnejawiala. zaiutaresowania :pra biet pracujących oraz przedstn.widf."li riały budowlane do Centrali Handlo- nicy brakuJących grzeb1eru, lub tez cyjnego
nasz.egs.> Zjednoczenia w
Wił p0dniesit.'1lia kwalifi"kacji. robot- młodzieży ,
wej.. Materiałów Budowlanych w Ka- przystąpienia na. włnsnę rękę do ich .§wid.nicy, 1.-tórzy 1izięki swej energii
ników. W .za.kla<bch nie prowa<Jzono
Pragnąc
zaoszczędzić i zapałowi pokonali wszelkie trudnoW nioski
towicach. Do tej pory ·wszystko było produkcji.
lłZkoleuia zawodowego, nie urządzano
by cia.lszy pr7.ebieg wyboraw do we ~orowym porządku., zatnawi~nc Państwu dewiz oraz uniezaieżnić ści. techniczne przy produkcji tego
narad technicznych, a:ni wytwórc11ych,
nasz przemysł od dostaw za.granicz- nowego artykułu.
właclz partyJnych odbył się w .materiały bndowlane
otr.z:YJ:(lywali- nych, postanowiliśmy zająć się sami
uie uktn.dano vlunów pracy dla poJ. D.
~czegób1ych odeinków. N t\ zeb raniu my-śl wskazań III Plenum KC PZPR, · śmy regularmc i szybko.
wytw:1r zaniem potrzebnych grzebieni.
kore$pondent fabryczny
podd!W<I krytyce pracę rady zaklado Komitet Dzielnicowy musi wykazać
Dopie ro w dniu 14 lutego eentrala Decyżj(l. ta z;a.padła na wspólnej naze Zjednoczenia PA i TT
wej,
nie umiej~cej zorganizować najdalej idą.cą pc>moc otj;.mizaeje>m Handlowa Mat. Bud. w KatoWicach
W;Spóha.wcrJniet\,·11 pracy.
partyjoynt. Trzeba pomóc zrow111ieć
naszym organizacjom, ze odpowie- zdobyła si~ na istotnie niebywałe po.
Równie:i:. 'kywy i treś<:iwy był prze dzialnCllit ~a wybór kierownictwa
par sunięcie, bij ąc wszystkie dotychcubi"g d:'(})ktts ji na zelmu1iu wyborczym
Otóż
Ostatnio odbyło się w nasr.yeh za.kła ot rzyma.li premie Fra.nclasek E lmr,och,
oddział<>wej organizacji P'l P B Nr 4. tyjuego spada. nu w zy3tk1ch rzle>n- sowe rekordy „osuzędnooci„.
ków. Uważne wysłuchiwanie życlotJ• Centrala zawiadomiła nas, że zatnó- dach. PZPW N r l Tozdanio nagr6. Franctasek OWcZarek i wielu innych.
W :-.zy st,k ie przemówi<."llia c~rhowa!ą sów
i wnikllwe pr.eedr •. kutow:inie ich
gl(.!bokrt tro~ka o wykon;rn ie i prze- l:~dzie rękojmią., Ż<" zostaną wylm.mi wiona papa na pokrycie dachów zo- pio1~i ę:i;nyeh zwyci~com IV etain: • Po wręczeniu na.gród odczytano 2
kroczenie
planów pro:lukl"yjnyrh najlcl),;i towu1·zy~r.c. Wybranie
du:l;ej stała 'N)'ałana przez ł..udżką Fabrykę współaa.wodnietwa. pracy.
•łist7, naidesłane do n:iezych · robotni
\Vska.z ywano na potl:zebn<> u;:.pi·awnie
W tkalni pieno;szą na.gr-Odę otrizy ·k6w. - pismo robotnik6w makład6w
niu pracy działu 1,aop·ati-ze11ia. Tow:i.- częiki nowych członkow egzeJ..·utyw Papy drogą kole jow.Ą i jest do ode·
od Ke>nl.itetu Dziclnicow~o brania na stacji rozładowczej. Łódź- mali tkaezo - Ma.rian Kr61 1 Sta.nis lltrn. l'. Dzierjyllskieg<> w Moskwie
r zysze kl.ndli llacis k na braki w szko wymaga
zwróceniu uwagi na pracę · t<>wal:"Zy~ _
.
.~
,
leniu ideologicznyrn, na konie<.~n o~ć ~,,,Y, nie m11<jących jen'ZCie doświa~ Karolew•. Byhs~y . pewm,. ze
,CHMB w law Sallik, drugą. Roman Michatik, -0r3Z robotników za.kła.d6w dzieW'lai=
u<l'..:icłen.ia pomócy agit:itornm i ato
<•zeuia organizacyjnego, wyrna~ra opie ty~1 ze:w1adom1enm popełniła olnyłkę trzoeią. uzyak:.ulii Xa.z:lmier:z WiecZorek- ski.eh „Gera" w Berlinie.
ćzonin \'\i"'k~~ <lJl\ek:,\ ZM'P -0.MJ:t. IJi
_ki_·_i_u_d_z_i_el_11_n_ia._:p_o_m_ocy
__
w_
·k1_·e-r_o_;\va_n_iu_l„<:o_._do
__fa_h_ry.._
.k_l.;p_a„p_y_,_u_d_aI_1_·ś_m_y_s_ię_je_d_._1_s_t_am_·_s_ta;_:w_G_r_a_b_a_r_ek.
_ _w__
pr_zęd
__
7.3_lni
:itóbotltieYj rami:ocey; i nioolfoce:r.
gi Kobiet.
j kładach W-Odoeiągowo

A

Listy od naszych przyiaciól .

T uk tae-..cy-ły eię :z;ei)r-.anfa taut.
gdllie je &futramtie iprzygotowywąno.
i'(atmnfast źle przygotowane zebrania i ~l\bo ujęte ;;;prawozdania wpr.r
n~Jy ujemnie na to'k d,vsk-usji, a. '"ię;!
rrp. na l'.ebra.n iach wyborczych w or·
g:m~acj1K•h pnrtyjny~h przy szpitalu
, g inekologic-zn0o-poloiniczym, w sortowni COU i PSS (sklepy) zabrało
głos w dy><lrusjl btlrd110 niewielu to\'l nn)'1!zy, nie było kryty.ki ani samo
krytyk1.
Dy1'1msja nie ujawniła tr~ló o dal
tlZQ pral'ę nowoWl•brauych wla-Oz pat
t yjnsch.

Prządki

z PZPB Nr 6

podejmują akcję oszczędzania
"I

skłttdali :W: nleh załodtc JIMZej fa.b?Y,
·~

iyezenia. dalszych sukoos6w w cizie
le budowania. S!>CJ&lizm:o., oraz lQ'l'łzi
:li pragnienia na.wi='!za.nia. §eisłej współ
;pracy na oddnku produkcyjnym.

A. Wegnerowicz
Jak donosi nam korespondent
zobowiązań prządki będą dążyć doił-ma 91 procent W'YPrzędu, tr,73· proz PZPW Nr 1.
·P ZPB Nr . G, tow. Donder , prządkt zmni~jszenia ilości odpadków 1 pod 1cent odpadków.
Przędzalnia B tych zakładów podjęły zakrojoną niesłenia procentu wyprzędu.
89,91 procent wyprzędu, 9,43 prona szeroką skalę akcję oszc~<:dzania.
W chwili obecnej przędzalnia A cent odpadków.
W zakładzie A kombinatu, 58 prząi obciągaczek na ~amoprząśnl
pracowników t echnicznych
cach obrączkowych (zmiana l) wez
MPB
wały do współzawodnictwa w d:r.ieP racownicy techniczni MP.B pod.L .
dzinie oszczędności 53 prządki i ob
K rytyk a l• samok t')'łyaa
, ciągacz.ki ze ~miany II zakładu B.
jęli współzawodnictwo o usprawnle
ozpa.trujac ·charakter orac ~
.
nlo robót, przeprowadzanych w ro·
8
bieg dyŚikusJi i \191'&~ Przą~t z z.a kład~
przyJęły wez
p~zególnyeh ~ ntootlla ~anl<'! l z c!mt;n: 2- lu~ego przyst~- a masz yny żakardo~e czekaią na upłynnienie ku bJezącym. Zobowiązali siQ onl
stwierdzić, ż~ e11oć t o · ·: :.~ze ··''···· pia no. do ws~łzawodni_ctwa. O~i~
Przędzalnia PZPB Nr 4 nie posiada. I O'cl dawna podane w spisi~ koiriecznych rozwijać współzawodnictwo, podnustają już z 01·ęża krytyn:i i ~amokry- sttony zobow1 ą::1ł.Y'. .się. _. wyrab~~c ~!:e.tni. Nic ma tu również dost.a.teez- do uplynicnia romanentów. Nikt jed.
sić wydajność, otaczać opieką racjo
tyki to jednak na ogół władi:ją ntm niedoprzęd całko~l~le az. do pro~- n.ej ilo,ci szafek do ubro.ft.. ani wie. nak o to siQ nie za.troszczy, aby przy
w niedostatc~nym stc>pniu, 11osiłkn- n~ch szpul., zmnieJszyć ilość. zw~t szaków do r>alt. Zresztą, lll() było by śpieszy6 usunięcio tych niopotrzeb- nalizatorów i ruch nowatorski. Jejąc się 11im w sposób nieśmiały i be>. ·kow przez. s~ybsze pr.zykr~a.nic, me no.wet gdzie ich. wstawić, ponieważ nych maszyn. A sala. doskono.le nada.. dnocześnie posta.nowili zakończyć
jaźliwy. Nie operują konkretnym~ rzu~ć ZWltków końcó":', n.ied_oprz:ę- brak miejsca.. Dlatego te~ w przędzal wałaby się na. szatnię, a nawet można. plan roczny na dzień 7 listopada,
faktami ani nazwiskami.
du !la podłogę, <;>szczę~zac . 1 ni~ nisz ni co dzień można. ujr.zeil taki obra.. by tu lll'Zfłdzić również umywaln~ę. to jest w 33 rocznicę Rewolucji Pał
Zahiera.jący głos w dySkuji :za ma czyc ~ewek, racJonalme uzyw!łc na- z~k: na ~ach stoją b~ty, leżą chust
Może by w.ięe odpDwicdnie czynniki
Tew. Wacław P nybysuwski m on- fo doszukiwali się 7zódeł I>OJ:Jełnia- rzęd~ia _pracy, ~korzystywac eko- ki, na tic1anach za8 wisz11o za.kurzone, ~teresow.aly się tą. sprawą. w przy. dziernlkowej.
nych
błędów.
Nie
wysta.rc~y
słusznie
n
o!Plczrue
,ws
zelkie
artykuły
pomo:
ubrudzone palta,
Komisja Techniczna MPB wzywa
.
.
.
tiramfonnałor6w wraz z całą
A przecież jest tutaj jedna.. sa.l:i., jui czyn~1Y ~ę do t~, aby prqdłd ,~a PPB Zjednoczenie
~ ll'UPI\ postaoowłł w przeciągu krytykować, trzeba zarazem 7.zuU.eić; cnicze, b.vc . wz_ore~ p~nktu..'linoS<:li
Łódzkie
do
1
iiiH 1'olui podnieść wYkonan ie baz przyc~ynę wyty.kłl!lyeh błędów, dl w rozpoc~iu konczenui pracy. od 5 lat stojące. bezużyteczme, Miesz wehńMl6J C:llWórki• uzyekałJ; Wl'~ współzawodnictwa w przedłerm.lno
~ M:8
moceał.
unikniecia ich· "illi ·.WZ.YM.łofw:i.
Braee i:ia.estrz:eganie IQllJ'Rższamll ~ eiQ :w. Di8i mias7.iJltQN żakardowe, swoja, szatnię i ~
1ll5Bl wxkonan.iu olanu meznea. '
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Długofalowe zobowiązania

Dlaczego w PZPB
nie ma szatni

N~
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Internacjonalizm proletariacki

Z pobytu związkowc'ow w ZSRR

a burżuazyiny kosmopólityZm

burżuazyjni,
K osm.opolłcl
ni a.genci
go

najem- ...........„„••••••••••••••••••••••••-••••-••••••--••••••--•„•••-•••••„„„..... -••

anglo-amerykańskieimperia1hmu, C1JtęSto usiłują

S. ·TITARENKO

Jl'l'-~iws.t-awła na Wiiiu'~ Pea.'koyjnl%ł, kosmopolityermed idei
~
śwła.towego" pod ~ USA. Ideę

swe zgniłe teorie pod
równo1Jl)il'awnienia narodów i 911weinternacjonalizmu. Szczegół- „ ....„ •••••„ ••.••„•••••••••••n••••••••••••uH•••H•••••••••••u••••••••••••1a••n• 11••••••n• :rennoścl państwowej, ideę jedności
ną gorli~oś~ą IPOd . tym "V2:~lę9~1?1 J Interna<:jonałilzm proiletaria<:ki nie · manie ł W!llmocmifll.ie narjpewni* kluy r-0botnica:ej, jednoścl wsgystodznac.za,rą się prawicowi socJalisc1; ma nic w.spólnego z narodowym ni- szej ostoi - walki W}'?JWOleńozeJ kich ludzi p:ria.ey w wailce ~o
rzwykli oni powoływać się na „Ma- hi!l.izmern, Il kosmopoJ.ityz.mem. In- całego międzyn&rodowego proleta.- imperializmowi, w walce o wolni.fest Komuni-tycz.ny"', w którym terna~jonaliml proletariacki ozna- ria.tu.
ność i niezawisłość narocMw. nrów
powiedziano. że w warunkach ka- c.-ia miłość do własnego narodu i pe>
W wojnie Il'.: oiemięźcami taszy- no wielkich jak i małych.
pitalizmu robo~~cy nie. mają . oj- s~a..nowanie pra.w innych narodów. stowskiml na.YÓd rad-iiecki dał doZdemaskowanie
antynarodowej,
. :.·<\\
cz:vzny. Z własc1wą. sobie perf1d1ą. Dlatego też u podstaw dnternacjo- wody wielkie.i ofiarności i boba.. .
1
pomijają p.rzy tym milozeniem :za- nalizmu proletariackiego leży uzna- terstwa. w obronie wolności i nieza- reakcyjnej :tstot:r buriua.zyJnego kosmopolitynnu
011az jego odmlany ~·a.rte w „Manifeście Komunistyc:z- nie pra,w wseystkich narodów 'v.isłości swej ojczymy. Ale hldzle
nym" wskazania o konieczności zarówno wielkich jak l małych - radzieccy walczyli równie boba.ter- nacjonaUmnu. nieprzejednana z nł
walk'i rewolucyjne.i proletariatu w do swobodnego r<mwoju narodowe- sko o wolność i niCY.tawisłość innych mi wałka Jest zadaniem wszystk~h
celu obalenia. ikapifali:m:nu. ide~ gło- go, do budowania "Vlasnej państwo- narodów. To właśnie nał'ód radziee- ludzi pracy, miłująjllych swój kraj i
walcr.i:ą.cych o pokój, demokl'ację i
Uczestnicy w:rt:ieczkł związkowców polskich prttd Pałacem Zimowym
sz~ce, że klasa ll'obot!11cza. me bę: w!'ści· i kultury, do zadzier.lgnięcia j ki ocal~ł cy~iliz~ję
eurfJł)ejską
w Leningradzie.
dzie mogla okrzepnąc, zahartowac więzów przyjaźni i współpracy z ma przed mebe'llpiee4lenstwem pogromu socjalimn.
się, ukształtować, jeżeli nie będzie sami pracują.cymi innych :narodów, faszystowskiego. Ani jeden uczciwy
•.narodowa" tzn. jeśli n·i e będzie w interesach wspólnej w„lki o so- człowiek na świecie nie wą,itf, 7..e
walczyć przede wszystkim przeciw- cjalizilll.
bez Związku Radzieckiego zwycię
ko własnej burżuazji narodowej.
Właclza nd'tiecka, b~a praw- stwo nad faszy·zmem byłoby niemoż
Proletariatowi z gruntu obcy jest chi.wym wyraziicielem i obrońcą. idei Iiwe, że bez ZSRR nie byłoby ki'a'lll'Szelki nihilizm narodowy w prze·
d jów demokl"acji ludowej ani frontu
chvieńst:wie do burżuazji, kióra. w internacjonali:mrm. doprowadziła. 0 antuimperialistycznego, ie nie istnia
tego, że nie pozostało a.ni śladu z re
,
'n•ypadku, gdy wchodzi w rachubę jej żimu wyzysku, ticisku narodowego laby niezawisłość kra.iów Euro11y
wlas~a kieszeń, nie cofa się przed i dyskryminacji Jtarodowe.i luclów WS<·hodniej i Południowo - Wschod
zdrad'!! iinteres<>w narodowy~h. To- ZSRR. Wlad-za. radziecka przyznała. niej.
c.,;ą.c walkę przeciwko bur1'uazyjneb d
.
.
wicepremier rządu
mu naC"jonalb.i.mowi, walkę 0 socja- każdemu narodowi prawo swo o T~m te-.1: th.tmanzy su: .fakt, te w
listyC'.my intemacjonalh.m, kla,ga. ro nego rozwoju. WS".tystkie narody wyniku WO.JllY znacz.nic wzrosła
Niemieckiej Repybliki Demokratycznej
botnicza. walc·1;:v, J"eclnocze.śnie i prze Zwiazku Raclzieckiego są ti'Złonkaml wii:ź klasy robot·niczej ZSRR z kła.jednej, wieHciej bratniej rodziny.
(Od specialnego korespondenta „Głosu'')
de ws:oystkim [przeciw własne.i bur- JeclnoC'.teśnie lud'liie radzieccy ży- są robotniC'tą innych kra·jów. Ciężu
żuazJi na!l'odowej. W walce tej pro·
h gatunkowy„ znaczenie Zwią.,;ku Ra.:Mając lat piętnaście.
mały Walter
W roku 1923 Ulbrieht jest jut
letar-latowi nie są obojętne ani lo- wią szacunek dfa. wszystkich mnyc dziecki-o na arenie międzynaro•lonarodów świata. Tę specyficzną ce~„
należy już do Związku Młodzieży Ro członkiem K. C. K. P. D„ zaś w pięć
83' własnego kraju, ani też losy in- chę racliieckiej poJUyki w sprawie wej podniosły się na wyższy s71czebotniczej w Lipsku, a w cztery lata lat później zostaje z ramienia Parnych krajów.
narodowej wspaniale ok>l'eślił .Józef bel. Na drogę socjalizmu wkroczył
później widzimy go w
szeregach tii posłem do Reichstagu. Przez ca„
Marks i Engels uczyli, że nie mo- Stalin w t>rzemówleniu, wygłoszo- &zereg nowych krajów, krajów deże być wolny naród uciskający in- nym dnia 7 kwietnia. 1948 r. na pny mokracji ludowej, a; którymi łącą
SPD. Jest czeladnik.iem stolarskim, ły czas trwania republiki weimarne narody. To wskazanie założycieli jęciu wyda.nym na C:l!eść fińskiej 7...SRR ścisłe więzy przyJaini i \V"U.ale nie zaniedbuje nauki i pogłębia skiej Ul!:>richt zajmuje się żywo spr-a
i twórców s<>cjaliu;mu naukowego delegacji rządo.wej.
jemnej pomocy.
było zawsze drogowskazem dla inją na. kursach ekonomii politycznej, wami gospodarczymi, walcząc z mie.
r
•
•
teruacjonalit<:lt6w proletariackich.
„Wielu nie ,\.ien:y - oświadKawy u~w1:;i.domw.n:v . ci:łowiek
słiudiując :równocze'nie z zapałem szczańskimi, silp.ie w Niemczech za„
czyl Towarzysz Stalin - w moż- pracy. w kazdeJ części świata, roo.u„Kapitał" Mai:ksa i pochłaniając dzie korzenionymi poglądam~ w dziedzinie
Nauka Lenina-Stalina
liwość istnienia stosunków rów- mie doskona1e, że ~mocnienie i
nouprawn•ienia rnięd'Zy wielkimi rozwój ustroju soojallstyeznego w
la z zakresu ekonomii, która to zagadnień ekonomieooych.
o internacjonalizmie
i małymi na.rodami, ale my, lu- ZSlłR stanowi rękojmię ~clęsklej
dziedz-ina. interesuje ~ najbat'dziej.
z ·chwilą objęcia władzy przez Hit..
proletariackim
dzie radzieccy uważamy, że ta- walki pneciwko ~eakdi i uciskowi
Głód
wiedzy
i
poznania
świata
<>kra.
- Walter Ulbricht musi zejść
roku 1916 Lenin pisał, ie
kie' stosunki mogą i powinny imperialistycznemu we wsz;vst·klcb
celem socjalizmu je.st nie
istnieć. Ludde radtleccy uważa- krajach. Oto dia.C'l.ego par.tie komuraz ludzi każe Ulbrichtowi 'wędrt>- do podziemia. P1•óbuje prllez pewien
tylko zlikwidowanie roz;proszkoją., że kawy nB!ród. - wszystko nistyc.zne uważają
7A
jedno
wać pr:z:ez' Europę; zwiedza Czech<>- czas przebyWaĆ nielegalnie w Berliwa.nia lud7Jkości na małe pańjedno wielki czy mały - posia- swych najwainiejszych zadań wysłowację, Austrię, Włochy, Szwajca.- nie, ale w prasie hitlerowskiej poja-stwa, zlikwidowanie wsrelkieio
da swe Wt.C«ególne cechy jakośdo chowanie mas pracuj,,cych w durię, Belgię i H.olandię, a wszędzie mają się na piet·wszych stronach je-separatymnu narodowego, nie
we, swą lfiieeyflkę, która jest je- chu miłości do ZSRR - OJCZYZ·
tylko :lfbłi;;enle m.ięchy narol!aml,
mn wy.!ąc'Zllie wlaiiciwa I której NY WSZYSTKICH LUDZI PRACY.
Walter Ulbricht. Nazwisko dol>rze ma dobrze oh,arte. oczy, które po- go fotografie z napis~ „kto widział
Ieca: również zespolenie się ich
nie mają, Lnne narody. Ceclly te
znane wśród niAnieckiej klasy ro- trafi' wiele dostrzu i ujawnić pr!lw tego człowieka, niech zawiadomi G&. a b Y. osta"ow"'w jedl14 całość. Jetlna.k·ze,
•• ..., wkfad kaide"'o
" narodu Zdrajcy internacjonalfamu botniezej, nazwisko, które w ruch 1 d~
~p~
sląrnąó. ten rei nalt"iY dążyć do
do skarbnicy światowej kulh1ry, proletarhtckiego staczają
antyfaszystowskim :z;jednało sobi.i
wyzwolenia uci <nionycb narouzupełniają I wzbogacaj~ tę kulsię do obozu wroga
Skomplikowane 1tto11unlc:i &połeczne
Niebe~piec;r.eństwo jest zbyt wiel- ,
d6w, do lll\\O'.i,Jiwil'łiia. l'Cw.woju
turę. 'V tym st>n'!iP wsz.vstkie na
_._ w pelni zasłu?.ooą popularno~ć . Sku świata kapitalistycznego stają. się kie, więc na polecenie Biura Polityez
roi!",
zar·•wno
małe, J"ak 1 wir-IJ
ak
iekolwiek
odstep.;1;wo
od
man~
lob wła.ineJ pańs.t wowo..-i«·i i kJ1l"
v
• l
k
1 ·
k' ·
d
wie nego· Partii, Ulb1·icht opuszcza. Niem
ki· a,
S"· ~' JednakoweJ S"tuacji i " s-1,;:: ow;; ·o - enmow.,; teJ zasa Y piona twarz o wyrazi~tych rysach, dla Ulbrichta. ohvartą księgą;
tury. Pi·oletarlat wi.u-ien walczyc- posiadają
~
" l'ówne
„
"
l
·
1·
t
·
·
• k
niewielka charakt.ery11tyez.na bródk'ł, już, co ;r.naczy kapitał i wyzysk, po· cy. Lata wojny spędza w Związku R&
:10.naczl'nie".
in ernaoiona :~ ~·w.neJ, Jaki e k o,1 wie
o wolność politycznego oderwaod1..,hylenie od niej oo..nac.za zdra.dę
trafi również zdemaskować zdrajców dzieckim, gdzie bierze czynny udział
nla się kolonii 1 wyodr~bnielila
Zwi<>'7ek Radziecki
sprawy proll"faridu, zdradę spnwy wzrost średni i niemal
·
a~--•:;..,v
11c1'~kant·
c·ll nrzel.
..,.....
ciemnego koloru ubranie - oto ze- klasy róbotnrezej - n emieeką socjal w. akcji . propagandowej pod Stalin- ·
się 11 •""'u• •
·•
· ·. I'( •
•
01·
c~wzn<> światoweoo
socjaJiunu.
Wiadomo,
że
burtuazyjp ańshva lm.perialisty~ne. Jisez fa'
"':T
~
e
·
· t yc-.1:11a kl'k
T 1't o, :teT ·wn"trzne
cechT, obecnego wicepre- cemokraeję, która poparła całkowi- grad~m i na froncie białoruskim.
11s
no - nacJona
1 a
,
proletariatu
kii.ej walki niemożliwe Jt'~t zdowawszy wi~ź z ZSRR i krajami de- miera rządu Niemieckiej l)('mokrllcie i bez zastrz~eń Wilhelma II w
Po wyzwoleniu Berlina _ Walter""
by-cie zaufania, niemożliwa soli- Klasa robotni<'~ ZSRR, cały nadarność klasowa między robotniród raw~et>ki, konsekwenhiy 0 _ mokJracji Indowej, zdradziła. tym sa: tyeznej Republiki. Odznacza się nie. czasie pierwitzej wojny światowej.
Ulbricht zjawia się z powrotem w
kami narodu uciskaJ·~cego i uci· t
j
1•mym intemadonalwm proleta.r1ackl pospolit" inteligencJ'a i rozległą wie
""
brońca Idei lD M"na<' ooa u.mu pro- i wkro~yła na. drogę faszy'lJtnu. Na~
·
Ulbricht w lata.eh pierw-szej wojny stolicy Niemiec, org'Mlizuje piei·w!:z:y
skanero.
A więc nienioiliwy Jeta-riackieio, uważa. sprawę bu- cjonaliśri 1 szowiniści, nikczemni dzą., zwłaszcza w sprawach gospodar
jest proletariacki internacjona- dowri1ctwa. sqcjalizmu i komunizmu zdrajcy z kliki Tito, .Sl\ najmitami czych: to on właśnie był inicjatorem śwfatowej znajduje się wŚJ.•ód ~parta.- samorząd miejski i piei-ws.ze wolne
limn. „Podobnie - !>isał Lenin we własnym kraju za część wspól- Wall Street. z ich winy Jugosłąwia planu dwuletniego. .
kusoy.'CÓw -:- zrywa. ostatecznie z. So- związki zawodowe.
- ja.k lud't;kośr może :dikwi<lo- nej sprawy światowego proletaria- przeistoczyła się \V pionka. iplperiac,ial-szowinistyczną SPD i bierze u- W zrozumieniu konieczności W!półwać istnienie klas jedynie J.lO· tu.
listów anglo - amerykańskich.
Walter Ulbricht urodził 11ię jako d · ł
ł · · K
· t
· pracy . ws,zystkich sił antyfaszystowprze~ iPr.tejściowy okres dyktaWa.lCll.ąC 0 honor, wołność l nlezak
k ,
b
d .
z1a . w za ozenm
omUill1s yczneJ
tury klasy uciśnionej, J>-Odobnie wlslość swej ojaiy?.illy, Iud'rie raObóz demokracji . i pokoju, ze syn rawca, tory ył zarazem zi.a Partii Niemiec, śtając się wkrótce skich i demokrntycznych, na. pierw-również ludzkość może osiągnąć dzieooy wa.Jc.zą. tym samym o ułll"Zy· Związkiem Radziookim na crielc łaezę,m partii soCjaldemokratycznej. jednym z jej czołowych działaczy. szej konferencji KPD w r. 1945 pronieuchronne zespolenie się na·ro- _ . . . . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -_ponuje on utworzenie wspólnego fton
11.rze1
re5 całkodów wpnejśc.iowy ok1
jedynie
po0 umocnienie, detu i
~itero wyzwolenia. wszystkieh
mokratycznego PQrządku w Niemna.rod6w uciśnionych„.".
cizech.
ltozwija.jąe te genia.lne myśli r,,.e,
,
Nie ma takich reform gogpodar.
/
nina, Towarzysz Stalin wykazał, że
czych ani społecznych w Niemczech
przemycać
maską
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Ludzie nomgch Niemiec
W alter Ulbricht

W

•

•

z•

TEATR DLA HAS

jedną całość

~~era:~ei:~e ~~~i:i:i:zu~~::

~et po obaleniu §wia.towero impe-

ria.frmnu.

„Błędem byłoby SĄdzić - pisal Towarzysz Stalin - że pierw
szy etap okresu światowej dyiktatlll'Y iproletarfatu bedz.ie poC"ątkiem obumierania narodów i
~
języków narodowych, J>Oc~tkiem kształtowania się jednego,
wspólnero ję'eyka. Odwrotnie,
pierwszy
w cluu
którego
osta.tecamieetap,
ulegnie
likwi'ClacJi
u.
cisk
narodowy,
będzlle
etapem
re>~oju
i r~kwitu uciem
iężonych ;przed tym narodów i języków narodowych, etapem rów. · nar odow,
'
nouprawn1ent1\
e tap~m
Jilkwidacjf '\niajem.ne.1 nieufności
między naroda·mi, eta.pero organizowania i umacniania między• narodowych więzów pomiędzy
narodami" '11),
&

Artyści

l6dzkieg.o Teatru Nowego o swych zamierzeniach i o sobie

„Po raz pierwszy w historii naszego tea
tru został wyróżniony cały zespół, zarówno
artystyczny jak i techniczny, został wyróż
niony cały teatr. Wyróżniono waszą pracę,
wasz \vysiłek zarówno ideologiczny, jak
i artystyczny. Mimo, iż zespół wasz istnieje
zaledwie pół roku i wystawił dopiero pierw
szą sztukę, stanowi on to, co w każdym
teatrze jest najistotniejsze i najcenniejsze
- stanowi jednolity kolektyw, zjednoczony
wspo·1ną myśl ą, wspólną i'deą, wspo' 1ną wa1ką o to, co dla nas wszystkich jest najdroż·
· t wo socia
· l'Lsze, wsp ólną wa111:ą o b u d o~-i11c
styczne w naszym kraju.
Akt waszego odznaczenia jest nie tylko
aktem tizna111· a dla wasze)· pi·acy, lecz J·est
głębokim rozumnym wskazaniem na to, co
niesie z: sobą zwycięstwo człowieka pracy
dla wszystkich wolnych narodów budujących w oparciu 0 Związek Radziecki - pokój i socjalizm".

Te oto słowa skierował do zespołu Teatru
do własnego narodu Nowego
w Łodzi tow. wiceminister Sokorski,
i uznanie praw
dekorując artystów - bohaterów „Brygady szli
innych narodów
fierza Karłlana" orderem „Sztandar Pracy".

· Miłość

~Tled>itym argumeDJtem, !PotwierW~1 powiedzi tow. Sokorskiego wtórował!!
111 dza.iącym tę bezsprzecmą te- zgodnie opinia całej bez wyjątku prasy war-

zę ,ies-t istnienie Związku Itad~ec
klego, .którego narody łączy niezachwiana pr.11yjaźń, w kióTym ~o-i
kwit.ła kultiura narodów, !kultura na
rod.owa w formie i socjalistycama w
treści. W warunkach
ustroju radzie<:kiego 40 narodów otrzymało
po raz piel'WS'Ly dostęp do powszech
nej kultury i mM!~ość rozvi:oju
własnej 1
k ultury. Dopiero w miarę
kształtowania się ws1>ólne-j, świato
wej gospodarki socjalistyC?.alej uezy Józef Stalin - zamiast świa
towej gospodarki kapitalistycznej
- zacmie się kształtowa<~ coś w rodzaju wspólnego języka. dla . ula twic
nia stosunków wzajemnych i współ
pracy gospoclarczcj. kult~ralnej
polityc7Jllej między narodami.

szawskiej i opinia widowni, zapełniającej szczel
nie teatr i śledzącej z niesłabnącym zainteresowaniem „Brygadę szlifierza Karhana".
Wa.rszawie podobała się szt~a Vasko Kani.
Podobała się dlat~go, bo przyniosła nową tema
tykę, wprowadziła nowych bohaterów, bo zagra
no ją po nowemu, prawdziwie, śmiało i „życio
wo". Tak jak należy grać sztuki o tematyce spo
łecznej, tematyce „robociarskiej".

.
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wspólną walkę
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Po zasłużonych sukcesach w stolicy i po T.do
byciu zaszczytnych odznaczeń „Brygada" Teatru Nowego wróciła do Łod zi, gdzie z nowym
zapałem zabrała się do pracy.
Oddajemy głos kierovmikowi artystycznemu
zespołu, Januszowi Warmińskiemu, który dziell
się
·wrażeniami z dni (!Ukcesów w Warszawie
i kreśli ambitne plany na przyszłość.
- Zaszczytne wyroznienia - oświadcza tow.
Warmiński jakie nas spotkały, wiążą się nie
•) „Kwestia narodo\~·a l'l leni- wątpliwie z oddżwiękiem naszej pracy u nowenizm" (Zesz. Fil. „Nowych Dróg" go widza, oddźwiękiem, który przekonał ttu. że
idziemy dro'ł'a słuszna i właściwa.
2 71949).

Wschodnich, w których przepro\vadzeniu Ulbricht nie bt·ałby udziału.
Odtwórca roli Jarka w „13rygadzie szlifierza Reforma rolna, wywłaszcz.enie właKarhana" - Kazimierz Dejmek, mówi z zapałem:
ścicieli koncernów, wywłaszcpenie
40.000 widzów w Łodzi ,obejrzało „Brygadę". zbrodniarzy wojennych i aktywnych
Będziemy dążYć, aby obejrzało j_ą 100.000. Bę- hitleri}wców, a. nade wszystko ro;,;dziemy więc ją gra.U jeszcze przez kilka tygodni, b d
1
.
u owa z po ecenia Partii Jedności
a potem wystawuny
nową sztukę o życiu robo
tników, tym razem - górników, mianowicie Socjalistycznej aparatu administra„Makara Dubrawę" Korniejczuka.
cyjnego i państwowego, oto etapy
Najważniejsze w tej chwili dla na.s - to jego n~ezmordowanej działalności na
ustawiczna. nauka. Chcemy uczyć się nie tylko po1u pracy państwowej, gospodarz dzieł, niezbędnych nam do pracy, ale wzorem
..
naszych radzieckich kolegów, poznawać warun CZeJ i społecznej.
kl pracy i bytu tych, których na scenie odtwaW rządzie Demokratycznych . Nierzamy. Chcemy I będziemy - jak to miało miec sprawuje obecnie Walter Ulm1eJsce przy pracach przygotowawczych do bnc
. ht f un k·cJę
. w1cepr.
.
e miel'a.
„Bryga.dy szlifierza Karhana." - uczy się od
naszego widza robotnika, słuchać pilnie'. jego,
Leopold l\'larschak.
wnikliwych uwag i spostrzeżeń, oraz korzystać
w coraz większym stopniu :z jego twórczej kry
tyki. Wpłynie ·to na .podniesienie poziomu naszych przedstawień, przymesie nam pomoc w
wydobyciu rłębszej treści z wystawianych nrzez
~
nasp sztuk.·
·
B
d •
· i'
racu,ąc nad „ ryga ą', mus1el smy wgryźć
I
i
I
d
·
·
,
I
t
s ę w w e e zaga men, zrozum1ec s otę walki
klasowej, zgłębić sens i znaczenie współzawod
Niemiecka
nictwa pracy. Musieliśmy poznać sposób myśle
Republika
ni.a robotników i zrozumieć dlaczego u jednych
z nich te same problemy :załamują się w spoDemokrasób odmienny, niż u drugich. Musieliśmy przytyczna
swoić sobie sposób myślenia ludzi pracy i wo
bee · zagadnień ich nurtujących zająć jasne
(Wtzenmek
J określone stanowisko. Inaczej nie zagralibyś
Karola
my prawdziwie, inaczej i w przyszłości nie moMarksa)
glibyśmy grać prawdziwie.
1
Dlatego będziemy na.dal -zacieśniali kontakt
z klasą robotnicza„ będziemy nadal szli_ drogą
bezpośredniej i systematycznej obserwacji śro
dowiska robotniczego, będziemy dążyć do jeszcze ściślejszej współpracy z widownią.
Mamy entu:-jazm i wolę pracy. Z tym chyba
można stworzyć bardzo_ wiele.

"'ażne jest ł co innego. Nasi literaci, pisarze
scenicmi, uża.lają się na brak tematu. Są wśród
nich i tacy, którzy twierdzą, że fabryka to nie
„temat" dla szanująeego się dramaturga. Dzięki
„Brygadzie szlifierza Karbana" mogli się chyba
przekonać, ze fabryka. to właśnie dobry .,,temat", że tematów jest ba.rdzo wiele, trzeba tyłko umieć je szukać i chcieć je znależć.
Naszym skromnym i ambitnym pragnieniem
Jest, aby „Brygada" stała się przysłowiowym
,,kiJ·em w mrowisku", żeb....
" chociaż w drobneJ·
częśc i dzięld niej rozpoczęło się
poszukiwanie
noweJ· treści ł nowych form sceniczn"'eh.
J
Jeśli chodzi o samą pracę aktorską, to będzie
my dalej kontynuować ten styl gry, 0 ' którym
ktoś tra.tnie .i zaszczytnie dla nas powiedział:
" 0 ni nie graJą, oni żyją na scenie".
Sukcesy „Brygady" cieszą nas głęboko, rodiąc w nas poczucie jeszcze większej odpowie
dzialności za przyszłość naszego teatru, za jego
linię ideologiczno - artystyczną. Stawia.my 110bie za cel dalsze pogłębianie ideologii marksi
i ktora
·
j ~• · ' dl
s t owsk"1e,
e.,.. zro em naszych sukcesów.
Będ:ńemy wałczyli o nowy repertuar. Chcem,y grać autorów :polskich. ~wiązaliśmy już
w tym celu kontakt z młodymi literatami Łod:d i lVa.rsza.wy. p 0 ich pracy obiecujemy soDle
wiele. To nic, że nie posiedli oni jeszcze techni
ki dramaturgicznej. Wspólnie będziemy nad nią
pracowali, wspólnie będziemy Ją udoskonalać.
JOZEF PILARSKI _ znakomity odtwórca
roli Karhana ~ ojca, odznaczony za swą kreację „Złotym Krzyżem Zasługi',. stwierdza po
prostu:
- . Nie jest przypadkiem, że za tę rolę spotka
ło mnie wyróżnienie.
Myślę, że stało się to
dlatego, że Karban to ja, a ja to Karhan.
- I przecltem - zamyśla się artysta - g!.'a
1o się też robotników, ale w zupełnie innych
sztukach. To byJy kiirykatury robotników, a nie
postacie z prawdziwego życia. I długo, bo aż 40
lat musiałem czekać, a.by wreszele móc zagrać
postać robotnika z krwi i - kości, robotnika takie
go, jakim on jest naprawdę.
* • ·*
- Co do nagrody - brzmi to może banalnie,
Wierzymy, że ten entt.Jzjazm i nowy, socjali
ale dzięki niej przeżyłem najpiękniejszy i naj· styczny stosunek do pracy przyniesie bardzo
bardziej wzrui.zający moment w mym życiu. wiele nie tylko zespołowi Pal'1stw. Teatru NoNie chcę jednak kwitować swego odznaczenia wego, ale i publiczności robotniczej Łodzi. „Bry
samą tylko radością I wzruszeniem: chcę i mu gada szlifierza. Karh~a" była i jest tego najle
szę.pdpłacić się za nie moją uracą. I 1'rierzę głę pszym dowodem.
lllolil>, że się odpłacę.
Jadwiga Szczepańska
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Kronika Tomaszowa
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4 - Dworzec KolejóW,
47 - Milł<!ja Obywatelskt
33# - Pogotowie PCR
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nawet
obi-eca
ły naipisać .o tym d.o ,,Głosu", Konkurs·u
. . R.e cy.tato.rsk1·ego
czego dotyt.-.i<:Zas nie z:ro y.
Gzy
- to
druga
~.awa. Postaram się spraW.:łzić.
Miejskie elim!nacje konl<u1·su I~ą~alifikowali . się . w kolejno~
utworow trzech wiesz sc1, Jak
cłloC to trwam ~rdzo długo
zorganizowały Koło Lil?i Kobiet.
Zarząd i

.-t.

właśnie

bił

~„.
Ob. Franciszka S. Dyonirzy nie
J)ije. Przynajtnnjej w RK>tei obecności W sprawach ntałzeńr.kic:h - porad nie udzie!Bm,
Na inne listy .::... odpow1em w

rećytaCji
czów Mieki-eWitz~. Słowackiego i Puszkina odbyły się w sali
Komitetu Miejskiego PZPR.
Wyniki eliminacji należy uznać ża dobre, a na uw.a.gę mprt..,..,.zł'Olł1'I ty~odniu.
·
,\ ·
'l
od
,,.„ "„.
sługuje duza i 1asc wspo iaw ·
.___:__
,
nicząeych- 26.
"'
rr~U74ac
Pewne
zastrzeżenie można
prZf)łtĆ
mieć pod adresern tepertuaru,
_, St-'"'i· '"'-i·eki·
był on zbyt mało urozmaicony,
_.
......_, '-'Io'
J)OZa .tym - że u niektórych
Pł·zypominamy re.z jeszcze, uezestuików razi~ nieodpowieże w związku ze zwiękśteniem ~ni je~ dohór, w strn:;~n:ku do
ilości godzin p1·zyjęć lekarskich mdyw1dualnych warunkow głona Stacji Opieki nad Matką i sowych. Przyczyniło się to do
Dzieękiem - Stllcja p:rey Miej- pewnego ubni2enia poziomu daskf:M. .Ośrodku Zdrowia czynna !łych recytacji. Dzieje się to
jest obecnie w poniedziałki i "'.skutek.
br~ku
fachowego
c~wnrtki od godz. 15 do godz. k1erowmctwa 1 ws~azane by18, 'a we wtorki, środy i piątki łóby, aby zdolnymi deklan~aod godz. 8 do 11.
torami zainteresowano się zyZainteresowane matki proszo wie) i pokietowano nimi nalene są o ścisłe przestrzeganie życie.
wymienionych
dni i godzin
Do drugiego koła eleminacji
rzyjęć. .
- na si.Czeblu wojewódzkim P:.._~,.:_----------------------•
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W całym kraju szerokim echem odbił się apel czołowego górniką.l'-ohJd,
tow. Ma.rkiewki. Na apel ten odpowiadają włókniarze, górnicy, chłopi
i stUdend. Jak Polska długa ł ueroka rnzwija się vsp6łzaWocłnlc,mi
długofalowe, którego celem jest p~yspieszenie budownictwa Polski sócjalietyoznej.
Apel Marki~Wk.i file przesiedl bez echa w robotniezym Tomas~owle.
Znamy 'l\'&16CY odezwy wlOkhtlll'zy tomastnwskich; świadomych prze<lslaa
wlt1~li klasy tobólntczej. Dziś mamy do zanotoWanill jesreze jedną ra•
dosnt wiadomość.
Za pr.zykładem starszych towarzyszy poszll jW:lacy huka SP przy
PZPW Nr 27. Jul\rrey: Franciszek Hrabski. Wacław Książcz~k i Katihtiehl
'rnrlik, robowiątali si~ w chu!lł tllku 1950 tkac towar najWy~zej ~akośtj,
a roczny swój plan ,y.ykonać w IO miesięc}'· A oto treść :tobowi'łzania
podjętego przez .młodych tkauy.
·
"My junacy huka męskiego Sl> przy PZPW Nr . 27, doeeruajtć r.ita•
czenie ws],)6hawodnidwa dfugofalowego dla przyśpi~zenill budowy Polski
Soćjalietycznej i odp11wiad!IJ1Jt tia apel tow1 Markiewki ~ zobowiązujemy
l!ię oo wyłamania plami rocznC10
w 10 mieeięćy, wn)ełniajQc bazy akor
dowe w 120 proc. j daj,c jednocześnie towar na.jWyzszej jakoticl.
Do współmwodnichva długofalowego wzywamy hufiec męski „Słuzha
Polsce" piny PZPW Nr 29 ota11 junaków z tiałego Tomas.rowa".
Mamy ńadziejęj ze airel junaków z PZPW Nr 27 ble przejdzie bez

echa.
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I.masy
robotnicze i chłopskie stało budowy sz.koły w planie państwo

moi dwoma
kochani. tygod\... •nich'hasie??
do realizacji
w ·ha to terminie:
ostrożnie ·przed
t8.M1er_zeń:
Z uwagi.wieloletna t~ud wym
ze miał
czas od mimo.
roku
niami, mimo wstrętu do pisania, ne . warunki p1erw~zych poWOJ~~ 1946 do i·oku 1948, W tej chwili.
odpowiedziałam na dwa listy i . nyc~ . lat,, chłopi
postan~w1h podobno, zdobycie kredytów jest
zaczęło Się. List goni list i listem prZYJŚC panstwu na tym odc1ńku prawie ie niemo:l.liwe. a poza tym
po~ania. A w każdłym zapyta· :i: pomocą.
. ,
są podobno jeszcze inne sprawy,
nia, prośby. a raz nawet za.pro·
Gr<>n.inda P:zys1adł~w J?oi:ozu· które hamują realizację słusznej
szenie na kawę z ciastkami.
miała się z dwiema s<łs1edmm1 gro inicjatywy.
'l
.
,
_
madami i wybrany został Komitet
W całej tej gmatwaninie trudNo i co;··· Chc(}c 1.rtie .c~c4c
Budowy Szkoły, którv zacz~ł dzia n-0 jest znaleźć prostym ludziom
muszę.1 iipow otlpo~ e?ztec P~ZY: łat:. Wvsruk~no pia~ pod budo~ winnego, a mieszkallcy gromad,
na.fmn e1 na kilka hstow•.A .w.ięc. wę szkoiy, mieszkai'lcy gromad o. pomimo Mjlepszej woli i MjlepK?l: ~· P. Dl~czeg? mektoriy podatkowali się .po 500 zł z hek· szych chęci nie widzą w t~j chwi„
wł~sc1c~el.e do~ozek me pr~estrze tara, zobowiązali. się do prac przy li wyjścia z sytuacji.
gaJą of;c.1alne.1 ~ysok<lsc1 opła~ wznoszeniu budynku. Komitet za Toteż słusznym będzie, jeśli spra ·
za kurs .... N1e wiem. Sa~a zav.: kupił stare mury pofabryczne, któ wą tą zainteresują się odpowied·
sze płacę wed~~ wyw1eS1Zon~J rł3 rozebrano, a cegłę miano zużyć nie czynni.ki. Słuszne będzie, jeśli
wewnątrz dorozk1 t_aksy. A, ze na wystawienie stlt-0ły.
sprawą tą za.jmi{) się Powiat<>\va
we ~szystklcb dorozkach ta ta- -I tll się zącząl początek trage· Rada Narodowa, władze szkolne,
ksa Jest. -:-- nauczyłam _s,ię cen dii. Na skutek braku czujności, instytucje' społeczne. Sl'u.szne na ~amię~ .. ~adzę zrobic t? .sa: do :Komitetu wybrani zostali .lu- gdyż nie wolno zezwolić, aby w
mo l płacie 1ak Zarząd M1e1sk1 dzie, którf:Y nie potrafili zdać egza da1szym ciągu marnował się zapriykazał.
:rninu. Jedni próbowali na im- kupiony .za pieniądze biedoty ma
Ob. Dziunia F . Zwykłe kłam- prezie zarobić a inni nie umieli teriał budowlany, .ahy .szedł na
stwo i złośliwoś'ć. Z całą pewn-0 - - - - - -·- - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - ścił wiem, że pracownice PSS,

pracują

odpowiadojq na apel tow. Markiewki

sprawy w właściwy sposób do- ml:l.r.ne zapał, dobra wola i dobre
chęci mieszltaticow gromady. Tym .
Zaszła potrzeba wyboru nowego bardziej, iż w chwi1i 1 obecnej
Komitetu.
część dzieci zmuszona jest uczęszNoWy Komitet żabrał się do pr11 czać ?o tlzkoły .w .Yje~dzie ,co z
cy, n1ając już częściowo ~gronia- uwagi nll od.leg~o~c m~ wpływa
drony materiał, a wsparty subsy- · dodatnio na wrn1 k~ '~ nauce. Na
d\um, otrzymanym z gminy i dy- wet i. te dz~eCI, k~ore uczą się w
· w łasnym1· f un d uszami· - Przvs1adło·"1e
maJąc do . dysnnzysponuJąc
„ „
vv ! . .
. 1-'~
zamówił 2 wagony cementu. Mie- CJ1 tylko a.wie izby 1ekcyJne -.
i 1
·
k
t
szkańcy gromad zwfozli
kamie:ń n ; V.'Yn1osq ze sz o...,.
egó, co
i 2wir na fundamenty, zaangażo- clziecku nasze ipatlstwo 1udo~
wano majstra, wykopano i założ<> ch~e dać.
ho fundamenty, zaczęto się starać
Gromadzie Przy·siadłów, groma
o kredyty. .
dzie w któtej 90 1próc. mieszkai\I cóż? Okazuje się, ze zarząd ców to biedota, dorabiająca nil
gminy nie jest w stanie iptzyjśc swe uttzymanie w póbltskich fagromadom z pomocą; gdyż budo- brykach· - należy przyjśc z J.'.)owa szkoły w Przysiadłowie prze- mocą. :N"ie wolno dopuścić do mar
widziana jest na dalsze lata. Wi- nowania entuzjazmu, z jakim
nę za to ponosi stary Komitet, któ chłopi przystąpili do zagadnienia

brzezińskim

„

W~t·ały

1·unacy hufca SP przy PZPW tir. 21

Ćzy Przysiadłów wybuduje własny budynek szkolny

lu.

odpowiada
na listy

I

konieczna iednak jest pomoc

Gromada Przysiadtów w pow.
od wielu, wielu lat
starała się 0 wybudowanie budyrt
' ADRES RIIDAKCJl:
ku, w którym znalazła by ipomiesz
RGżdztełnia
Dzienników czenie s~kołn dla dzieci mieszkańców gromady. SartMyjny reżim,
.,Ruch'' Plac ł<osduszld l6, łeL któremu obca była dbałość o na~50.
Godziny
przyjęć
od 14 do
ukę i oświatę dla chłopskich dzie.
11
1
11111
11 11
• " ' ' ' " " • •••„•Mtt•••u„,...
_11_..11_1,_11_11_łł.O ci, ni.e zrobif niczego, a b y b u d r,11011 - - - - - ......
1
-·
_„ b„„....
w :')rsta„,
•·"'c'
_.._„"""'""'"'"""'uuhuon.,,""k tk<U\.l
m""'na
„1v
:r.aś ciężkie warunki
materialne
biedoty wiejskiej w okresie mię
dzyWojennym nie zezwalały na roż
wiąEanie zagadniertiti. własnynti sl.łami. Totez zagadnienie \vykorzy
starte zostało 1pr2~z miejsc!owego
bogacza, który wybudował budynek i odnajął go następnie na szkó
1 łę, mimo, że nie nadawał się on
9'-1~~-~!IO 1 na wymieniohy cel i nie odpowia
I dał potrzebom gromady.

tylko w wnt-.dk« p11Jiaru).

'l'OMA~ZOWSKI

z interpelacją, lednej
z na~zych korespondentek, która
zwrótiła uwagę na fakt odmł>wy oJW.ze·
daży nici przez sklep delali~z:ny Nt 1.
Cenł.rali Tekstylnej, o\rzymalismy od
kierownika sklepu wyjaśnienie aastę

g

mogła obsłutyć

następuJe:
1) kol. Wó.icikówna fLic.
Ped.)
„Romantyczr.iość" 68,5 pkt., 2) kol. .Tam.sźewska
(Lic. Pe<l.) - „Koncert Jankiela" - 66,8 pkt., 3) kol. W:tgrowska
(Lic. Handl.)
„Uwłaszezenie chł<>pów" - wy
ją.tek z XII księgi „Pana Tad~usza" - 6,5,5 pk~.• 4) kol. S1korska (Lic. Ogolno,lcs2t.) - 2
ody „Wolność" 65,4 pkt.,
5) kol. Guz {P.F.S.J. 1) . „Oda do młodości" ~ 65 pkt„
Zdobywczynie 0 z 0 ł 0 wy c h
. . ·d
ł
i .
,
1
1~ 1 e.Js~ 0 zna~zy
Y ś ę ~zezego •
me pi~kną interpretacją lłtworu, popa1tą dobrą (zwłaszcza u
Wó,icikówny)
mimiką
oraz

I

właściwą gestykttlacją,

Komisja sędziowska konkutsu, w skłaazie: kol. Lasotówna,
tow. Siwek, ·prof. Malinówski.
prof. Wier zba, ob. Ptaszyńsk{J.
i tow. Kompina dla zachęty i
zdopingowania. do dalszej prac v
na tym polu. ~klasyfiko\va.ła ki1ka dalszych po~ycji - i tak,
miejsca
6) kol.
Lechowna - 64,5 pkt., 7) kol.
Banaszkiewicz 63,5 pkt.,
8)
kol. Jarmołowicz
63,3,
9) kol. Wojewódzka 63,0.
10} Szwemberg i l\1iciak 62,4, 11) kol. GabryszcwBka 62,l i 12) kol. Lyszczkiewicz 61,5 pkt.
W. K.

następne

zajęli:

zetk1· s·c·1enne w,,Handle'we·e'~.

Cz~ y· llA4"""'
~' ·. ..

.!ipe#n i

a1·ą

W tomaszowskim Gimnazjum
i Liceum Handlowytrt jest wiele
gatetek ściennych. Jest ,Isltra"
1
- ()!'gan ZHP, jest .Węctrowiecl•
- PTI'-, „Czy11" - PCK „Z1 ywn
- Ligi lVIorskiej „świt" - SP.
Gazetek jest dużo, ale czy
spełniają zadania, jakie gazetka
spełniać powinna 7
Nie ma stałych zasad redagowa
nia gazetek ściennych, ale jest
jedna i to niezmiernie ważna zasada: gazetka ścierwa musi być
ściśle związana z pracą i zaiute
resowaniami środowiska." które
ją Wydaje i czyta. Gazetka
'Ścienna nie powinna i nie może na.śladować gazet drukowanych.
Nasza
szkolna
gazetka zajmować się przeto
musi tymi sprawami, <> kt.órych
nie pisze się w gazetach - a
Wię_c sprawami naszej szkoły.
Gazetka ścienna, któr~j nikt
nie .czyta,
którą czytelni~
. h t ptzed
.
t •
.•
cy mec ę me przys aJą,- me
spełnia absolutni~ swych Za•
dań. Gazetka musi być aktualna i wilma być tak redag0Wtl·
na, aby każdy kto przy niej
przystaje był pewien, że dowie
się teg«>.
co go /interesuj~.
Należy także dbać: o odpowiednią szate graficzną g·azetki.
TrzebR 7.>,Tócić nwagę i1a to,
aby nic było górowMia for.
my nad treścią i na, odwrót.
Trzeba <lbać wreszcie l to pl'żede wszystkim o oopóWiednią t~matyke ga.zetkl.
Czy ·te wszystkie wym~g.ania
Apdnia.lą. gazetki ścienne \v
,,Handlówce'1?
_ ie, nie spełniły i nie speł~
niaja. I trzeba dodać, w dużo
pi-a:cy mtts111ą włożyć zespoły re·
dakc~·jnt;. „Z1·vwn'', ,,Czyl'lu",
cr.v .,Sw1tu". aby wydać napra1

wdę dobrą· gazetkę.

\Veźmy up ... 1~1;:rę" -

ga~et-

kę ścienną Z.HP. w gazetce tej
powinna znaleźć wyraz praca
organizacji młocl~ieżowej, je.i
bł~dy i ORiągnięcia, gazetka ta
wrnha żyć nas;i;ą organizacją. A
cóż si<.! okazu.i e ? Poza niezłą
formą graficżną, nie ma ·'rv niej
niczego, co
by o t;zkole,
orgtt.nizacji itd. A ~zkoda, tym
bardziej szkoda: bo gazetka ta.
za.powiaditłu się nawet b. dobrze.
Do gorstych gazetek w „Handlówce" zaliczamy ,·Zryw" - Ligi Morskiej . i,IC~J-11" - PCK, nie
wspotrtinając uz o gA~tce Samorządu Szko nego, na której

mówiło

wszystkich branz naszego sklepu, a że jednak nici tego
dnia były sprzedawane, świadczą paragony utargu z tegó dóia.
God.zaic 9ię it nieobecność praeownicy nie mote być P°"'<>dem od·
pującej treści.
mowy sprzedaży artykułu, znajdują
„W odpowiedzi na interpelację ko· cego się w sklepie, kierownictwo
sklepu
prosi
M. J. o
_ _ _......,........,....__ _ _ _.....,.......,_ _ _ _ _ _ _ _ _
reepondentki
„Głosu''.
zamie'l!IZCZoną
w numerze z dnia 25 httel!o w d&illłe stenie się i złożenie bliższych wyja„ Miasto i jeQo bolączki", kierowni- śnień, a by kierowoietwo Ekspozytury
ctwo Sklepu Detalicznego C.T. Nr .1,
Sekcja
uważ.ając, Z;lmieszczone u.wagi za słtt Biura Handlu Detalicznego Personalna - mogła wyciągnąć ewen
sz:ńii, stwierClza:
W ostatnim czasie na niezbyt ' Sosnowa 6~ , 'l.ymań~ki Ta~ie
Wymienionego dnia - tj, 23 iutego, l11alne 'kot111.e kweocjtl ~ :&aiatniałego zas~zy,lną listę pijaków w:~isa- usz
Hrah~ka 16,
Aleksander
kierownik sklepu zmuszony był wy- faktu".
1i
się:
Ja•brzyk'
W<Jdna
21.
Jan Kotjechać liłuibowo do Lodzi, a z Mereeh
Jan Jóźwiak. zam. Warszaw-. wica Plac Kościuszki 12, . Oł."az
pracowników operatywnych sklepu
ska 16. Waldemar Gacki, zam. t11ieszkuniec Wsi Twarda - St.
(3 ekspedientki i kasjerka) drua tego
Głowacki ego 56. Jan Godula z Os trowsk i i mieszkaniec Zgierza
do pracy nie zgłosiło się nadspodziettl
Jerozolimskie i IOStefan Grad ~ St. Olszewski. ·
wanie dwu · ptacownłk6w, ta-k, fe jedna
Ob. St. J. Przy'.tnajemy, ie
Z wymienionych na sżetegół
ekspedientka zmuszona była obsługi nie barozo rozumiemy . do cze~o z uiicy K arvrwe j 'ti Frant: i.stek
wać ws:tystkie l:>tan:te i możliwe jest,
Szewczyk
t.atn.
C
hło:i'
r
ta
14,
Ma
ne
napi~tnowanic z asługuje St.
że nie mogła w sposóh właśdwy ob- zmierza Wasz projekt. . .O lle rian Kotliński z 11in. Wojska Pol Ostrow ki ł 'r„ Szymat1ski. któ·
wiemy,
przydzielone
dla
naszesłużyć wszystkich spieszących się'
2, Rafał Syi;ritowitz utm. rzy na l!śce znajjiują się llłe pó
go miasta ilości miejsc w ra- skieg<>
klientów.
Warszaws
ka 1, Tadeusz Kozłow raz pierwszy.
·
Równocześnie w tym czasie kie!ly mach wczasów le<!zniczych, nie ski
Główna 14, Jerzy Mikulski
miała fiasfąplć odmowa sprzeddy sq, w pełni
wyko)."t.1ystywane i
nici, zastępca kierownika odbi~rał to• stąd tartut wyc~ekiwania wary w Podhurtowni C.T. i o in- nie wyda.je nam się słuszny. ~~
cidencic tytli. kierowttlctwu nie było Gdy ot~ym~ bardziej szcże
wiadome.
gółowe wyjaśmenia w t~j spra.Możliwe jest, że ekspedien&a wyZaiMeft'ElllljEnly ftimt
raziła się tak, jak stwierdza aułorka Wie listu, ale powodem było prawdopo- kierownictwo Zw1~ów Zawodobnie to. że w t.m momencie Me dowyeh i
\

oo.

łaskawe

zgło'

-=-----..

.C zarna. lista pijaków

Odpowiedzi redolccji

CZYTAJCIE
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•

S _U J 01·e

z

.
wiszą stare wycih~i z gazet i
ogłoszenia o składzie zarządu.
Ga&etka ,,Czy11" - PCK prz.era
fa wprost ubogą treścią. i formą. Poza kilku rtotatkami o
sposobi~ pierwszej pomocy W
nagłyćh wyp}ldkach i dwoma
ózarwońymi krzyztimi W rogach gazetki nte l11a niczegoi literalnie - niczego.
Czyż naprawdę :ąie ma . o
ćz1ffi piSać PCK w swej ga1.etce ściennej?
'
1.epi~j jUż vl)f.[ltida „Zry-.w" Ligi Morskiej, ale i tu są pe•
wne „afo". Na pierwa~y j~
r.21ut oka Widać pośpiech, z jakim ~zetka ta była Wykonywa
11~. a szczególnie widać tu pośplech w op~acowywa11iu szaty
graficznej. W treści nie ma odbicia )lrllcy Ligi Morskie,1 na te
renie „Hahdl6Wk1". Są tylko dłu
gie artykuły og61ne . na tematy
morskiet·k·· i PT... i" s~ wŁk"""aa=
.n.
r
vu
ne s~ staranni ej' ale je~ l chodzi 0 .,Wędrowca" -·P1'K1 t<> uwa
gę należy zwrócić na ubogą

a.-,.,. .

I

a d a n..-a

treść. Gazetka jednak posia<;Ja
estetyczny wygląd, a szczeg?lnie zdobią ją wykonany. pap1eroplastyką zamek PTK I herb
Tomaszo\va.
Reasumując: są w „Handlówce" gazetki lepsze i gorsze, są
gazetki, któ'.re wykonartę iostał~ starannie i sił gazetki wykonywane tylko prze-.1 osobę np.
,,Zryw" _ „Ligi ~rakief', ale
~adna z nich nie spęłnia istot·
nych zadań i wymogów, jakie
przed gaZ€tkami ścienn~mi eą
stawiane. Kończąc; nalezy wyrazić nadzieję, ż..e przyszłe wydania numer'Ów gazetek sciennych w „Handlówce" będą ~psze
niż dotychczas, że staniji się rze
czywistym odbieiem iycia s~kó·

ły. A staną się nim, jeśli bedzie
my starali się zlikwidować po.
pełniane dotychcza'S błę9y, jeśli• prficować
będziemy kolektyw
· ·. zast1tnaw1·,.....Jąe
·
·
me, d. ob r~e
Sl~
nad każdym numerem. ·
z. Pigo6

„

k-or~pbndent „Głosu"

Kronlka sportowo
„ Włókniar:t" ~wycięza
W spotkaniu ·l>okserskfltl o mis

lrzoshvo kl. „~" Okrcgu Lćdzkieg-o „Włókni arz '' pokon ał zde
cydowanie „Wi<lze'T \\ sto~un
ku 11 :5.
Zawody rozpoczęto pokuzo wym spzylkaniem Nledz.telsklego
z Milewskim (obai „Włókniarz ").

Wyniku nle o~łoszonó z powvdu
mlocłego wieku oby.;:l!wu zawod!'tików.
\V meczu

padły

rlastępuj~ce

rozst;zy~tlięcla (ria t>i(lrWszym

mie jscu ~ości e ).
Waga musza - Raczkiewicz
podda je się w drugim starciu
Sołtysiakowi. Sołtysiak zd11łał
zaskocz yć atakant! słabeg-o prze
ciWnika i po wyraźnej prz eW<l.dze w dwu sta!"ciach zmusić do
poddar1ia ;
.
waaa kogucia - - Stenikow ·
ski prz~rywa na punkty z Go ź
dzikietrt po ładriej i szybkie! wal
cc. Goź.:Jzik urtticlęttJie stopoW'ul ataklljq.cego Stanikowskie,.
J:!O, t bfora jać pttnkty;
waga plórko\va ~ Sobczak
przegrywa na punkty z Wu>Jldewiczei11 po ciekawej walce, obfltui q.cei w ostre wymiany do
$ÓW;

druźvnę ,.Widzewa''
po wyrówrta.nej Wa.lee.
Wsz)'stkie starci.ą to wymiana
•;' 1nvch ciosó\v. Napomnienie u·
dzielone Dudkiewiczowi zaważy
ło na wyniku.
Wa{!A pókiężka Wróblew„
t&kt prtegryWti Wysoko na punkty
z Pankiem. Pod koniec d.r,1::1W.ej
rundy, po ciosie w żołądek Wrób
le wskiego ratu ie ~ong od Wy.Ii·
tzet1ia, Trzecie starcie to atak
·Panka, dążącego do nokautu;
wa(!!l ciężka ...... Kicil'lśki otrzy
muje t!Wa 1111rtkty .::tl::t „Wł6k11i&·
r~a" w. o. z powodtu braku prze
ci wnika: . .
.. .
• Z\vY,~1ęstW<;> 9ruzyn_Y „,WM~
111arza . .uwaza~ rtalezy za na]„
cZełtl

zupetm~1 zasłu zone. ~ ~crdyk·

ty sędziowskie bowiem nie budziły większYch zastr:;żeń.
Walki stały na dosc dobrym
poziomie, a oibfitując w ostre
Wymiany ciosów, 1'zailenie er'nó-

cjonowałY widownię.

Oospódatze okazali w mecz.u
lepsze erzygotowante kdntfycyj
rH!, kłore w kilku wypadkadi
pozwoliło im przejść do ofensy
wy w ostatnim starem i tat)eW
ni~ })tzeW~i;!ę

punktow:i.

Dzięki zwycięstwu .JlrU2yr'la
,Włókniarz a" um-0~hiła swą lo-

waga lekka - Wlazlo nie roz
śt_rzygnął walk~ z Grzybo;vskim. k::ttę w czołówce tabeli.
P1er~sze starcu~ to pr,ze\\ aga a
Sędzi<>wali w tingu qb. Jś:wor·
taktqq.eego Wl~zły, kŁ 0 !Y w M- skl na punkty WlrHarski
stępnYm statc1u shlhru.e. Trze
' . •
•
• .
.
cia rund'a - ta atakt zdecydowa WJ~~'Y makalmum, He mo~ła
,tJie flrżeważ ającegó Grzybow - !)orn1esc1c sala R.0.K.
skiego i rotpacili.wa obrona
,, widzewiaka" .
Udzielone drzYbowskiemu na
pomnienie orzyczyniło si ę zaP0raika pię,tiarzy
pewne d'() remisu, gdyż w innym
"Związkowca''
wypadku pc>wi.rtten walkę wy itraĆj
W meczu bokserskim o mi"'
· ~alta półśredHła .-.. Zachara strzóstwo kl. „13" Okrę~u Lódzwygrywa przez K. O. w dru~m ki~go , Zwiążkowiec" poniósł
1
starciu z GblenHJ.
rt i espodzu~wa,ną porażkę w Piotr
W druf;?im starciu po .iednej z .kowie,
ulega.iąc
tamt~Jszej
serii Go.lenia padla na deski i d~ ,1Gvn1r<lH" w stosunku 4: 10.
.ie się W)1!.iczyć. Mimo przegra·
Punkty z(tobyli Jedyttle Andru ·
nej Golenia zasłużYł na pochwa szctak .w półciężkie.i przez nokł~ :ta ambitn!l walk4 z rutyMWa aut w pierwszym statci·U oraz
r1ym przeciwnikiem:
l(ołt w ciężkiej przez poddanie
. waga średnia - Strzepocki się przeciwnika t<Wl.nle.i ,,,
w.,y.erYw.a na ounk4· t Budkie.Wi D1e$.Złfm..~JĄ.
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Ale w Niemieckiej Republice Demokratycznej
wychowanie fizyczne i sport

C o pisała prasa ·łódzka 1 marca 1930 r.
ATAK.I REAKCYJNEJ PRASY NA
KAROLA ADWJUNTOWICZA
„ReJ)ublika" napada w grubiań 
ski sposób na Karola Adwentowi01..a i jego teatr. Dyrek•t or teatru
s;iołe<:znego miał bowiem ,.odwagę"
- wobec \vrogiego ustosunkowania
się większości prasy łódzkiej do jego teatru ..wyipuśdć ulotkc:" Il przedrukowanym aTtykulPm iz. „ Wiadomości Literackich".
·

STRASZ:SY WYPADEK
W SZKOLE P OWSZECHNEJ
W szkole powszeohnej przy uL

odradzają się w

międzynarodowej

duchu

solidarności i pr zyjaźni
~T a posiedzeniu parlamentu Xiemieckiej Republiki Demokratycz1~ nej w Berlinie uchwalono ustawę o udziale młodzieży " odbu
dowie demohrat~'Clilly~h X iem ier.
C s t a wa przewiduje ponwc dla ml odzieży w nauce w zdoby" ani u
wiadiom9śd facho" ych oraz pomoc pań.'ltwa w rozwoju kullury
(izycznej i SllOrtu.
~owe pokolenie njemieckiej młodzi,7.y
r1>botniczej i chlop"kiej,
pokiolenie, które po rat pierwszy nie wzrasta zatrute jadem nienawL";ti, nie 1v duchu braterstwa i 1>rzyja7ni między narodami, w dt1t:hu
po~tęµu i pokoju zjednoczone Je--t 11
ma•o\\ ej organizacji Wolnej
)!lotlziei.y ~ iemiel'kiej.

zg;erskiej 126, miał miej.s~ straszny wypadek - oto chłopcom b'iorą
cym udział w amatorskim występ1e
przedstawiającym krasnoludków zapa!'ly się pod>C."Z.as przedstawienia
brody - sporządzone z waty. Od
bród Il.a-palił~· <:ie ubrania i ko5tiumy. Ośm:u chłopców doznało do§ć
- W życiu młodzieży niemieckiej
poważnych
oparzeń kilku :~ej  - mówit dalej w swym referaci.c
szy<:h .
:r>rzedstawiciel 11,~JP Wierusz na µo:iie
· ZAJĄC WYWLEZJONY ·
C:.ziałkowej akademii ŁOZP~ poś w ię
NA TACZCE
Dfu)lONSTRACJ E
conej odradzająccn-.u s.ię rnC'howi
W dniu wczorajszym robotn:cy fa REPUBLIKA~SKIE W HISZPANll sportowemu w Demokratycznej Repu
na':!tala nowa
bryki J>jesch w Tomaszowie wyMiasta hisz;pańskie w ostatnich blice Kicmieckie.i era. Zacieśnia siq w~półpraca pomię
wieźli na taczce niejakiego Alojzego Zająca, który v.r,;kazywal dy- dniach stały się widownią peważ- dzy Polską a Demokrat~·cznym i '1\iem
rekcji fabryki robotników zajmują- nych demonstracji republikańskich. cami na wielu już <>dcinkach naszego
cych się polityką - w celu redu- W dniu wczorajszym ki:lkutysięczny życia państwowego, nadszedł wit;c
kowania ich. W-iburz.eni robotnicy tłum man~fesŁantów urządził po- czas zbliżenia ~ię również młodzieży
wywieźli Zająca z fabryki na tacztych kriijów. Zbliżenie to jest koniecz
ce.
.
chód ulicami Madrytu. Na.:;tąipHo ne, gdyż umocni ono jes-zcze bardziej
Dyrek~ja stanefa w obronie do-1 groźne starcie rz gwardią cyw1Jną, wspólny w~zystkim państwom demon<>siciela i rz.amknęła fabrykę na która usiłowała skonfo:kować C!ler- kracji ludowej front obrońców pokoju.
c.zas nieograniczony.
wone sztandary.
----------~----------------'R OSN .Ą. NOWE KADRY
SPORTOWCóW NTE~IIECKICH
· - ·w szkole wychowania fizycznego w Lips.k u kształcą Rię już nowe
młode kadry
sportowców niC'miecVich. " ' ycbowankowie jej wiedzą, że
na Od rze i ="ysie leżą nie tylko gra
RADIO na środę 1 marca l!J50 róku
P.\N~TWOWY TEATR
r..ice Pol:i.ki, ale jednocześnie granice
11.55
(Ł) Sygnał chwila
muzyim.. STEFANA JARACZA
pokoju, w obronie kt&reg-o młodzież
ki. 12,04 DZIENNIK POf_,UD::-\IOWY :'lliemiec Demokratycznych przyrze(ul. Jaracza 27}
przy ramieniu z
Dziś, o godz. 19,15 sztuka Leona 12,25 PRZERWA. lll,25 (f_,) Chwila kł:(!. wa l czyć ramię
Kruczkowskiega pt. „Od"' ety" w muzyki. 13.:lO Program dnia, 13,35 mlodzieżą przodującego w ''l'alce o
trwary pokój Związku Radziee.kiego,
drugiej wersji.
Audycja szkolna. 14.00 „A.nalfabePAiiSTWOWY TEATR NOWY
tyr.m". 14,15 (Ł) Komunikaty. 14,20
(Daszyńskiego 34, tel. 181-~4)
O godz. 19,15 „Brygada szlifierza (Ł) Arie operowe, 14,55 Koncert soli
stów. 15,30 Audycja dla świetlic d7.ie
Karhana".
·
c;ęeych. 15,50
Muzyka rozrywkowa.
Zniżki ważn •
16,00
DZrnNNTK
POPOŁUD~IffWY.
TEATR „OSA"
16.20 (L) Aktu alności łódzkie, 16,.25
(Traugutta 1, tel. 272-70)
O godz. 19,30 „Romans z Wode- (L) „Łódź - Warsza'l\rie". 16,35 (f,)
wilu" z T. Wesołowskim.
Po ukończeniu spotkań o puchar
Nowe nagrania utworów Coopina.
TEATR KOJllEDII MUZYCZNEJ
16,50 (L) „O Karolu Adwentowiczu". PZKSS w, siatkówce żei1skiej, pr.zychodzi kolej na finały w siatkówce
„LUTNIA"
17,00 Koncert rozrywkowy. 17,45 Au- męskie
j oraz półfinały w koczykówce
(ul. Piotrkowska 243)
środa, dnia 1 marca 0 godz. 19,15 dycja dla świetlic mlodzieżowyc11. męskiej.
Finały siatkówki męskiej
odbędą
„Królowa przedmieścia''.
18,00 ,,Z kraju i ze świnta" . 18,15 (ł,)
się od 3 do 5 marca w Krakowie, a
PAŃSTWOWY TEATR LALEK
„Zagadki muzyczne". 18.40 ,,Wszecn todziąnle będą reprezentowani
przez
,PINOKlO"
nira Radiowa" kurs I ,,:1\auka o Pol- AZS.
(Łódź, Nawrot 27, tel. 135-74)
sce i geografia Polski". 19.00 AudyPółfinały koszykówki koble{'ej odTeatr nit>Czynny z powodu udziału cja <lla. wsi. l!l.15 PieAni masowe, będą się w tym samym c7asie w War
w Festiwalu sztuk l'adzieckich.
Transn1. do Budape.~ztu. 20,00 DZIEX
. PAxSTWOWY
~IK WIECZORNY, 20.40 Muzyka ro-t
Kącik
TEATR LALEK „ARLEKIN"
r~·wkowa, 21,00 Koncert Chopinowski
(Piotrkowska 152, tel. 258-99)
?.1,:30 „Nowela dźwiękowa". 22.00 (L)
środa, dnia 1, ::i, 0 ·godz. 17,15 Wi adomoś1'i
sport-Owe, 22.05 <L) redaguią W. Wróblewski
"idowisko pt. „Złota ryl>ka".
Chwila muzyki. 22.13 (Ł) Program Io
i S. Furs
Ka<a czynna od godz. 10.
kalny na jutro. 22.15 Chwila muzyki
Wynik II rundy mistrr. drnż. Okrę
22.20 Koncert rozrywkowy. TransmiP AŃSTWOWY TEATR żYDOWSKI sja z Bratysławv (Czechosłowacja). gu w Kl. „A": ŁKS-Wtókniarz
(Łódź, Jaracza 2)
23,00 OSTATNiE WIADOMOśCI. Włókniarz-Zgierz 3' •: r\-~ (Wróblew'•• : 1/1, Ddillai'l~kiTeatr nieczynny z powodu wyjaz- , 23,10 Program na jutro. 23.15 „Sym- ski - \Vrresil'1ski
1
du do Warszawy ze sztuką ,,Mój :fonie Beethovena". 24.00 Zakończenie 5z~wczyk / 1 : %, Witkowski - Stefaniak 1:O Kaczmarek - Rydel. odSyn". P::-emien dnia 4 marca.
audycji i Hymn.
łożona z · wygraną
dla Kaczmarka,
Uzarski - Dyskant 1 :O, Karnkowski
- MilC7arek • ·, . %)
AZS - Ogniwo 3' ·, : 21h. - wynik mec:tu szczęśliv.'Y dla Ogniwa (Ko
ścielak Collik 0:1, Leszczy1'1ski ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1) RO~IA (Rz~owska 84) „Cygański vVasilewslc.i I :O, Purs - Kania.'•• : ~2
Wojciechowski - Olszański 1:O, Łdk
„Wiosna" - god:?:. 16, 18, 20
tabor" - godz. 18, 20
Pchliński 1:O, Retkiewkz
BAŁTYK (Narutowicza 20)
REKORD (Rzgowska 2)
„Biały 1'iewski - Siedlecki O:!).
„Pustelnia. Parmeńska" II seria.
Kieł" dla mlodz. godz. 16
g odz. 17, 19, 21
„Siódma zasłona" - godz. 18, 20 Związkowiec-Zryw-Spójnia 311>:1 1,li
BA.JKA (li'ranciszkańska 81)
~
STYLOWY (Kilińskiego 123)
(jedna partia odłożona w wygrnnE!j
„Serenada w Dolinie Słońca"
pozycji dla Spójni).
„Rajnis" - godz. 18, 20
godz. 18, 20
śWI'l,' (Bałucki Rynek 2)
W tabeli prowadzenie objął AZS
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Pro„Szalony lotnik" - godz. 18, 20
- a~fl pkt., grając w mocno rezergram aktualnośri krajowych i za- TĘCZA (Piotrkowska 108)
wowym składzie (bez 3 graczy I drugranicznych Nr 9" - godz. 11, 12
„Bul'Za nad Azją."
żyny).
Drugie miejsce 'Zajmuje ŁKS
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
godz. 16,30, 18,30, 20,30
-Włókniarz-8 pkt. (Włókniarz grał
HEL (Legionów 2) dla młod zieży
TATRY (Sienkiewicza 40) · ,,Ostatni w Zgierzu w oddzielnym składzie).
„Pościg" Mohikanin" - godz. 16, · 18, 20
godz. 16, 18, 20
Po dograniu zaległej partii, ŁKS
MUZA (Pabianicka 178) WISŁA (Daszyńskiego 1)
Włókniarz wysunie się na
pierwsze
.,Dubrowski" - godz. 18, 20
,,Pustelnia Parmeńska" - II seria miejsce różnicą •/, pkt.
POLOXIA (Piotrkowska 67)
godz. 16,30, 18,30, 20,30
Dotychczasowy leader Włók
„Konstanty Zasłonow"
WŁóKNIARZ (Próchr:ika 16)
niarz-Zgierz spadł na 3 miejsce.
„Niebezpieczeństwo śm!erci"
godz. 17, 19, 21
mając 7~~ pkt. Dalej idą w kolejności:
PRZEDWlOśNIE (Żeromskiego 76)
godz. 16,30, 18,30, 20,30
Związkowiec-Zryw 5 pkt., Spójnia l
„Pustelnia Parmeńska" - I seria WO LNOść (Napiórkowskiego 16)
Ognlwo po 21.'2 pkt. Na pierwsze miej
g odz. 16, 18, 20
„500 ccm" - godz. 16, 18, 20
sce wysuwa się zdecydowanie ŁKS
ROBOTNIK <Kiliń skiego 187)
ZACHĘTA (Zgierska 26)
- v„1 t6kniarz, a o drugie miejsce to„J an Rohacz z Dube"
„świ at się śmieje"
czyć się będzie
zażarta walka mię·
godz. 18, 20
godz. 18, 20
dzy AZS-em a Włókniarzem-Zgierż.

Pol:;-ki. Czechosłowacji, \\' ęgier. Rumunii i w.•zystkich państw demo!rracji ludowej, kontynuując tradycje licz
n)·ch ~wych boj o'l'.T.ikow o wolność , po
ległych w wiilce 7. fas?.yzmem . W śród
rich znalazło się ró\\'nież wielu spor
towców, z których wym'enimy takkh
jak Bruno Plac he i Wernf'l" !"'.oelenb:nder, organizatorów ~por tu robotnkzego
W DIIĘ POSTI:;PU I POKOJU
- Soort w Niemieckiej Republice
Demokratycznej odradza się na nowych pod3bJwach. Odradza się ja'J..."O
masowa organizacja młodzieiy robotnit-zej i chłopskiej krzewiąc n ie rasizm i haKa tye:m. lecz hasła pokoju
i po:;tępt1, które przy~wie(; ają tak ~a
mo całemu naszemu ruchowi spo1·t.owenrn.
- W chwili obecnej w ~iemiec
kie.i Republice Demokratycznej zorga
niz.owanych jest 600 ty'.'ięcy czynnycil
sportowców, z czego bli.,ko 400 t~r>si_ę
cy - to członkowie k ół sportowycn
prz;· zakładach pracy.
DOTACJE PA:i<STWA
- \Vycho,~anie fizyczne i. ~port w
Xiemie~kicj Republice Demokratycz-

Dalszy rozkla·d gi.e r
naszych siatkarzy i koszykarzy
o puchar P. Z . K. S. S.

szachowy

I

mają
zapewni<>nll ze strony
wszystkich organÓ\"I' administracji
pal1stwowej wszelką. pomoc i poparC'ie. Uchwalona ostatnio U'-tawa przewiduje na ro!\ bieżący poważne dotacje państwowe 120.5 miln. marek) na
odbudowę i r02budowę- urzą<lzeń spor
lowyeh, między innymi na bu<l<>wę
~r.tnc7,nego lodowiska w Bel"linie Ta
po.noc i opieka 7.e strony rządu ~i e.
rnieckiej Reµubli!;i Dem>kratyczncj
\\ypływa stąd. te rr.ad ten chce za
wszelką. cenę wyrhow11ć m Io-Oe pokoll'nie Niemiec. pokolenie zdrowe i sil
JJ e. zdolne do umocnienia ,;;ił bu<lov.rni
ezych socjaJi7.mu i 0~1'C>1'lców pokoju.

1,ej

.\ '\'A. ZAC.HOD/.IE BEZ ZMTANRównolegle :r. odradzaniem się spor
tu w ]l;iem:eckiej Republice Demokra
tycznej - odradza się równieź spo-:t
w Xiemczec11 Zachodnieh. Odradu s1ę
011 jednak na starych w7.orach, a za
c!z.niem jego jest jedynie OdWTÓCenie
uwagi ma.s pracujących od zachodzą
cych przemian społecznych i istot;..
nych dla nich zagadnie11.
- Prz y~złość spodu demo-kratycz
nego, to przyszło~ć sportu niemieck'ego, t ak jak J>rzyszłość :t\iemieckiej Republiki Demokratycznej jest
przyszłością całF h Kiemiec - zak<>ń
czyt swó,i referat kol. 'Wien1sz.
\Y drugiej części akademii łódzkich
pi!karzr odbyło się przed3tawienie
dwóch jednoakt0wek oraz wyRtępy so
!owe teatru świetlicowego z Rudy Pa
l>ianickiej.
.XA '.\fARGlXESJE
Mile spędziliRlllY czas w sali Zwiąi::
ków Zawodowych. Mile i pożytecznie.
zalowaliśmy tylko, że na widowni nl~
mogli~my jakoś do;;trzee wielu z
naszych działaczy piłkarskich i czyn
nych zawodników. ŁOZPN reprezentowało tylko ... dwóch wiceprezesów i
trener. To trochę mało, jak na dość

-

Niepi'avvda! -

mówili inni _:. Nana ·sahib jest jeszcze sil-

ny ·i posiada dużo wojska. Narazie cofnął si~ w lasy, aby stamtąd
tym pewniej zadać cios generałowi angielskiemu.
Wkrótce rzeczywiście przestali dochodzić wysłańcy z południa
było od te-

i zachodu i Delhi · odcięte od innych ognisk powstania,
go cząsu zostawi~ne w1as1fym siłom.
·

Nikt nie dowoqzi1 zgromę.dzonymi w twierdzy wojskami. Każ
dy pułk - a co itorsze - każdv batalion i nawet każda komnania.

Dzi ś

zebranie

pięściarzy Z w . Zry wu
Dziś w sali przy ul. Pogonowski~~
62 o godz. 19 odbędzie się zebranie
sekcji pięściarskiej
Związkowca Zrywu, na którym omawiane będl\
sprawy współzawodnictwa i zbliża j ą
cych się mistrzostw.
Obecność wszystkich członków oho
wiązkowa!

-

Z Kotowic donoszą ...

Finał

przy drzwiach
zamkniętych •••

cy:n było jednak to, że akademią za in
teresowali się inni nasi spo1towcy; Mecz Związkowiec-Górnik
jak kolarze, pięściarze i l1 okeiści, któ
p r zerwany!
sza wie (w dwóch grupach) I Gdań rych reprezentował b. na!lz olimpijsku. Lóclź reprezentowana będzie tyl- cz~·k Król.
KATOWICE
lrn przez drużynę mistrza ŁKS \V:ók
(Obsł. wł.) niarza, gdyż wicemistrz Zwinl:ow1ecDecydu ją~
Zryw wycofał ię z rozgrywek, tłuspotkanie
o
maC?ąc się kontuzjami kilku i.awodtytuł mistrza
nlczek, odniesionych podczas lekkow Ł K S Włóknia rz
Polski w 110atletycznych mistrzostw Pnl~ki w
Sek retarla t LKS „Włókniarz'' poda
lceju na loPrzemyslu. A więc startuje w pólf1· jf' do '~ri adomol:ci , że przyjmowane są
dzie,
nlii:dzy
nalach 1 I z espołów.
:' ~pisy do Sekc·Ji Strzelectwa Sporto·
ZwiązkowGrupa I w 'Varsz.awie: Spójnia - we go.
cem
(Kryni~larymont f\\' urszawa} , Gw11 rdia !Kra
Kandydaci p.a czloPków winni podca) I Górników}. AZS (Wrodaw} I wicl'mi~trz "' i ,o a ć deklani cję, wypełniając
rubryki kiem (Janów), zostało przerwane w
Krakowa.
Grupa II w \\'ar!zawie ; AZS (War- formu1arza. Nale7.y zło żyć równleż drugiej tercji przy stanie 7:1 (2:1,
dwie fotogra~ie do legitymacji I wp}a 5:0) dla Związkowca, z powodu nie
soz:awa). ŁKS Włókniarz (Lódź) oraz
lic
7!. 100.- fsto) tytułem wpisowe- odpowiedniego zachowania się częś
mistrz Poznania.
go
i
zl. 240.- roc'Zną ~kładkę człon- d publiczności.
·
Gmpa. In w Gdańsku: KolP;arz Powską.
,
lonia (Warszawa), Spójnia (Gdańgk) . koZapis1·
przyjmowane są w SekretaMecz _został d~konc~~ny w nocy, ~
Spójnia
(Grudziądz)
i
Kolejarz riacie Klnbu przy n.l. Piotrkowsldej bez uduału publl:znosc1. .
IGdańsk) .
U pięro - codzien nie w 9odz.
Ostateczny wymk brzmi 10:1 dla
W stolicy rozgrywki to('zy..': się bę 9272a
1 Związkowca (Krynica).
- 19 (i soboty do godz. 14-ej)
dą w sali Ogniska, a w Gdaf1sku ..••••••••• „.„,•••••••••„ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•"
w sali Zarządu Mi~jskiego.

na własną rękę, bez porozumieni a

okrążtmy.

równleł

pokaźny zan:ą<l ŁOZP::--1". Poci eszają

Sekc~a sfr'zelectwa sportowego

a

t.

Konkurs rysunkowy „Głosu••

oa

pt. „Zwierzyniec Zbója Sama"

orr•• U41!kle10 ll:om1tet1l I WoJtll;omltetu PoJ•kl•J Zh·
daoeunel Partu Jlobotnlettl

wódzkt„~o

Zaąadka

K•O:as11lt1

Nr 6

Jl>OLZGIUM ggpAg~lNJL
T e h ! o a71
ltł-14
!tedlhor nacrelny
u ...u
zastępca re<t. nac relT'elfO
2lt-o5
Sekretarz odpowieddalny
Dńtll partyj~

254-25

wewa.

Dział

lt

korespondent<nr robctnJc:z:ycb I cblopslócll orn
redakcorów

łcit~

1:1„etek

nycb

\ 111- n

Dział
DzJ.&ł

mieJsld I llPOriow:r

~l

eltonotnlem)'

mutacji

-wn.

22J-2ł

254-21

I 111

211-11

Dzl&ł fab17eu>y

:Uł-lł

Dzial roln)r

254-21

wewa. t

1'12-11

:hdakcja Doeft.l

l>elp e rtat.

t.6dt. PlOtrkowska .,.,

AdmlniatracJa
J:lCl,ał

.t.~.

tel.

m -21

J60-ł2

..-ioo:i:dl: Ud:t, Piotrkowrll::• H, tel. 111-50 t Uł-75

WT4awea
nsw „Prua"
Jł.ed.t i.Ut. Pio•rłl:ow&a

m-c:l.e piętro.

Drtdr. !:all Graf. JlSW
LUt, .i. 2wirltl n, toL

się z innymi,

tł,

I

.Pran."

zoc-a .

decydowała

w sprawach obrony i natarci a. Wskutek tego powsta11cy robili wypady 1>0z.a mury warovini, w sposób niezorganizowany.

Wieczorem tego samego dnia po warowni ro zeszła się pogło
ska , że do „feringów" nadeszły nowe wojska i że zblerają się do
~·toczenia miasta ze wszystki ch stron. Podobno z północy maszerują wielkie posiłki.
Posmutniały twarze m i eszczan . Fakirzy i żebracy przepowiadali w świątyniach nieszczęście„ Plotki rosły, mnożyły się i już
trudno było odróżnić, co w nich jest prawdą, a co kłamstwem.
Nana-sahib został zabity!„. szeptano w Delhi. - Wojska
jP.go zdały się na laskę ,,feringów"!
Powstanie w Faltechpurze zostało stłumione. 'Moradabad jest

slę nie tylko na boiska, ale
w salach kluboWYth. w l1Mrych mlodzl adepci piłki 'l.dobywaj"
wiele · wiadomości teoretycznych.

odbywa

Nikt nie troszczył si ę o zaopatrzenie i wypłatę żołdu żołnie
rz,'.\m. Kupcy odmawiali dostaw mąki i soli, gdyż potrzebowali pie
n ; ędz y, których znów nie posiadali ż ołni erze.
·
Delegaci wojska przys-.:li do Bachadur·szacha.
- Kupcy żądają od nas pieniędzy - powiedzieli. - W twoim
mieście zgromadziła się ogromna armia, wielki szachu, a ty nie
wypłacasz jej ż ołdu. Kupcy 1.amknęli swoje sklepy i n ie dają nam
c.1'1eba.
Stary szach wyszedł na bafaon. Starczymi, ślepnącymi jui oczami obejrzał ż oln i erzy, zebranych pod pałacem.
- N ie mam dla was złota! - krzyknął słabym głosem.
Patrzcie, sipaje, jaki jestem bi edny! - wyciągnął z pod nóg mały dywanik i potrz ąsnął nim nad głowami. - To cały mój majątek.
- nie mam n i c dla was żołnierz e !„ .
Zapłakał. Ministrowie wyprowadzili go pod ręce z balkonu.
-Szpiedzy z brytyjskiego cbozu przekradali się do warov.rni
i przynosili stamtąd swym oficerom pocieszające wiadomości:
w mi eście br.a k porządku, każdy stanowi ' o sobie, powstaficy nie
mogą w ża dnej spra'\vie dogadać się z s zachem, a u n iego w pała
cu też są nieporozumienia.
Szum w s ipa jskim obozowisku n i e przycichał do późnej Mcy.
S ipaje faj żabadzcy chwalili się swymi ""' "7vn ~m i i odmawiali za(D. c. n)
słui? żołn ier7 om innvch pułków
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m·\TAGA, CZYTtLNICY!

Kolejne 10 kuponów, wypełnionych czytelnie nale7.y. odesłać ~v j~dnej
kopercie, po skol'1czeniu konkursu - do dnia 15 marca 19'50 r. na adres
Redak cji „Głosu", Łódź, Piotrkowska 86, ITI p.• dla d z iału „Rozrywki umysłowe ".
.
Wśród Czytelników, którzy nadeśl ą kupony za\vierające · trafne rozwią- '
zania - rozl osowane zostaną cenne nagrody:
·
APARAT fotograficzny,
2 BUDZIKI - wy robu Pańs twowej Fabryki Zeqarów w Łodzi, ·
PIŁ!{ A NOŻNA,
SERWIS PORCELANOWY na 6 os6b

oraz szerea cennych ksiaiek.
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