Cena numeru

ŁODZ,

ROKIV

NIEDZIELA, 25 KWIETNIA 1948 ROKU

zł.

3

Nr 112 (1040)

Kredyty dla drobnych rolników
Pańslwowy

Bank Rolny w drugim kwartale rb.
rozdzieli 74 m1liony zł.między drobnych gospodarzy rolnych. Kredyty dla osadniclwa grupowego
W ramach
WARSZAW A .(PAP)
planu inwestycyjnego Ministerstwa Rol
nictwa i Reform Rolnych na drugi
kwartał 1948 r. Państwowy Bank Rolny
uruchomi średnioterminowe kredyty inwestycyjne dla drobnego rolnictwa w
sumie 74 ·miln. zł.
Z powyższej kwoty przeznacza się 21
53
miln. zł. na produkcję roślinną
miln. na produkcję zwierzęcą.
Kredyty inwestycyjne są przeznaczone dla członków związków branżowych,
dla indywidualnych producentów roślinnych t hodowców zwierząt gospodarczych, pszczół i ryb. Wysokość indywidualnego kredytu zależy od rzeczywistych kosztów inwestycji oraz od włas
nych środków kredytobiorców.
Petenci, ułtegający się o kredyt, winni złożyć w oddziałach Państwowego
Banku Rolnego lub w Komunalnych Ka
sach Oszczędności podania wraz z opinia
przez miejscowe
mi, wystawionymi
zaświadczen:a
zarządy gminne oraz
Związku Samopomocy Chłopskiej co do
celowości kredytu.
Zabezpieczeniem kredytu będą skryp-

dłużne, podpisane przez kredytobior·
cę i poręczone przynajmniej przez jedną
•
majątkowo odpowiedzialną osobę.

ty

1nym

kredytobiorcom, członkom spół
dzielni parcelacyjno · osadniczych lub
grup parcelacyjno - osadniczych, wyzna
czonych przez powiatowe rady społecz
ne. Maksymalna wysokość indywidualnej pożyczki wynosi na zakup konia
- 90 tys. zł., krowy - 60 tys. zł. i na
inne potrzeby 35 tys. złotych.
kredytu mają być
~abezpieczeniem
również skrypty dłużne.

W ramach planu inwestycyjnego Mi-nisterstwa Ziem Odźyskanych na p'.:.erw
szy kwartał rb. Państwowy Bank Rolny
uruchomił na potrzeby osadnictwa grupowego średniote1·minowe kredyty inwestycyjne w wysokości 30 miln. zł.
Pożycz~ będą udzielane indywidua!-

Wioski front ludowy

zacieś nia ~ weszeregi dowaIki ~ii~~~·h::;~~2.:.'.:,~f1~~::;,~;
Z

klerykalnym totalizmem

Le·lio Basso, sek·retarz
LONDYN PAP. partii 6ocjalisty<:mej, w wywiadzie udzfolonym korespo·ndentowi Reute.ra, zaprzeczył pogłoskom, jakoby fmnt demoikrwtya:no • !udowy miał być p0 wyborach rozwiązany.
„ Wlaśnie dziś - powiedział Basso - gdy
Włochom zagraża klerykalny totalitaryzm, -

I

front demokratyczno • ludowy ma przed sobą
szczególnie ważne zadanie do spełnienia i dlatego będzie kontynuowal swą działalność".
Basso zaznaczył, że front demokratyczno ludowy mobilizuje wszystkie demokratyczne
elementy kraju, aby pchnąć rozwój narodu
włoskiego na tpry postępu.

do Nowego Jorku. Aresztowanie wielkiej
uczonej wywołało falę oburzenia na rząd
Stanów Zjed'noczonych, które gościły z entuzjazmem jej matkę przed kilkunastu laty.
Irena Joliot-Curie została zwolniona z więzienia pod wpływem opinii publicznej w szeregu miast USA zgotowano jej entuzjastyczne
przyjęcie.
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Soiusz czechosłowacko - bułgarski

Węgierska partia pracujących

o przyiaźni i wzajemnej pomocy podp sany

został, uroczyście

w Pradze

BUDAPESZT PAP. Wspó~na komisja politycz
PRAGA PAP. - W piątek, o godz. 11 min.
Artyikuł 1-szy traktatu stwierdza, że oba'I betpośrednim lub pośrednim sojuszu z Niem·
na węgierskiej partii komunistycznej i partii
socjal-demokratycznej zamierza zaproponować 30 w pałacu Czernina podpisany został cze- nairody postanowiły naw i ązać stałą wspóbpra· c~i. Wykonrując nin4ejszy tralkitat - gł-Osi dale] ten artykuł - sygnatariusze wezmą dalej
na najbliższym zjeździe przedstawicieli obu chosłowacko • bułgarski traktat przyjaźni, cę pohtyczną.
Artyikuł 2-gi ~świadcza, że sygnatariusze pod uwagę swe obowiązki wobec Organizacji
partii, aby połączona partia nazwana została współpracy i pomocy wzajemnej. Trak.tai potl
„Węgierska Partia Pracujących". W zakłada::h pisali premier Dym.itrorw i premie«" GoitwaJd. zobowiązują się uczynic wszystko, co jest w Narodów Zjednoczonych i będą działali zgoBudapesztu przystąpiono już Jednomeśnie mini!Strowie siprarw zagranicznych ich mocy, by uniemożliwić w pr.zyszłości dnie z kartą tej organizacji.
przemysłowy
Artytlmł 3-ci przewiduje, że w wypadku,
do fuzji organizacyjnej obu partii. Na 24 kwie Clementis i Kolarow podpisaJ! dokumenty ra· wszelką groźbę agresji oraz powstrzymać
tnia wyznacz-0no w tym celu szereg konferen - tyf.ikacyjne czechosłowacko - bułgarskiej u- ewentualną agresję ze strony Niemiec lub jeśli jeden spośród sygnata-riusezy wstamie
wszelkiego innego państwa pozostającego w wciągnięty do dz. iałań wojennych przeciwko
mowy kulturahtej.
cjl fabrycznych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Niemcom, które spróbowałyby w prz}'ISzłości
lub też
politykę,
wznowić swą agresywną
przeciwko wsezelkiemu innemu pań1>twu , którn
zjednoczyłoby się bez.pośredndo !Utb jaokąko·l
wiek drmą drogą z Niemcami w ich agresyw'
nej polityce - druga wysoka strona umawia·

a umowa handlowaPolsko-szwedzk
o wzaiemnei wymianie towarów podp!sana

WARSZAWA PAP. - Trwające od miesią·
ca w Warszawie roKowania handlowe polskoszwedzkie, mające na celu wymianę towarów
na okres roczny i unormowanie kwestii płat
niczych zakończyły się w d,niu 22 kwietrria rb.
;podpisaniem prO'tokółu który wejdzie w ży
cie z dniem 1 maja i będzie obowiązywał do
30 kwietnia 1949 ro.ku.
Zgodnie z ustalonymi kont)'l!l.gentami Pol·
ska wyeksportuje do Szwecji przede wszyst·
k.i m następujące artyk<Uły: 4.000.000 ton wę·
gla i koksu o.raz żelazo, stal, cyruk, biel cyn·
kowa, sól. <::ukier, jaja i artykuły tekstylne na
ogólną kwotę ok. 280.000.000 korolll su1cdzkich.
Za część ek1;;portowanego węgla Szwecja
dewizami. Wartosć
zapłaci Polsce wolnymi

została

w Warszawie

Rokowania prowa<lził ze strony polskiej
eksportu szwedzik iego osiągnie 150 miJiooów
koron szwedZlki<:h i obejmować będzie ce/ulo-1 do.radca traktatowy mtn. Pr.zemysłu i Handlu,
zaś ze strony
zę, rudę żelazną, maszyny, narzędzia, maku/a- min. pełnomocny dr. A. Rose,
szwedzkiej min. E. Modig.
turę, łożyska kulkowe, konie, śledzie itp.

Grecji
w
Terror Iaszystowski
I

MOSKWA PAP Jak d'onosi z Aten agencja rq;utami. Większość oskarżonych w tych proTass, w środę rozpoczął się pr11:ed sądem woj- cesach skazana została na karę śmierci i nie
skowym proces trzeciej grupy patriotów grec którzy z ni ::h już zostali rozstrzelani.
kich z wyspy Lesbo.;, Do grupy tej należy 18 W Salonikach toczy się proces 73 stronników
się usiłowanie EAM i członków partii komunistycznej. Są oni
oskarżonych, którym zarzuca
utworzenia oddziałów zbrojnych, w -:elu „oba oskarżeni o prowadzenie propagandy oraz zbie
lenia siłą istniejącego reżimu", Zapadły już ranie informacji dla pow~tańców , Cała sprawa
wyroki w procesach 2 ugrupowań patriotów 11:ostała sfabrykowana przez policję. Prokuraz Lesbos, pozostających pod analogicznymi za tor domaga się kary śmierci dla 40 oskarżo
~-~-~~------~-~~-~--~--~~-~-~-~--~-~-- nyc~ k~rzy na przewodtie sądowym odmówi
li złożenia ośw1adczema, że potępiają politykę
partii komunistycznej.
Jak donosi dziennik ..V1ma" sądowi wojskowemu przekazano 4 uczniów z Aten w wieLONDYN PAP. - Jak donot>i z Jeroo:olimy wybrzeżu, czekając na sta tk i, któreby je prze- ku 15-lfi lat Zostali oni aresztowani na dro·
agen-cja Reute.ra, w czwartek wieczorem za- t.ransportowaly do portu Acore w północnej d.ze prowad'l.ącei z Aten do Parnicy i oskarże
Pale-stynie.
łamały się pod naporem żydowskim ostatnie
ni o próbę ucieczki do powstańców .
arabskie pozyc;e obronne w Haifie. Siły Ha-

Arabowie przegrali

ganah opanowały
godzinnej walce.

całkowicie

miasto po 24-ro

Poda.n o oficjalgie do w i adomości, że Arabowie bronią się rozpaczliwie w izolowanych
punktach miasta. Wed~ug doniesień 'iydo w·
skkh w walkach zginęło 20 Arabów i 4 ży
dów. Ponadto 4 oficerów brytyjskich odlllio·
rany, jak również kilkunastu żołnierzy
kolo'Ilialnych doznało ciężkich obra;żeń, do·
stawszy się w wir walki.
Wśród ludności arahs·k iej, liczącej 40 pro-c
w ty m 150-tvs ęC?n vm m•escie panu je po·
i diieci zgromadziły się na
płoch. Kobiety

sło

•

:;.;

bitwę

o Haifę

Przedmaiowy

l'-ńcuch

wsuólzaw ollnrctwa

W przededniu święta 1-go Maja w PZPB · Załoga PZPB Nr 2 w Łodzi uchwaliła wy
Nr 1 na uroczvstvm posiedzeniu Radv Zfl·
·) ltladowej DyrekcJi i przedstawicieli Komi- konać plan tegoroczny do 15 grudnia rb.
' .,J tetów PPR l PPS powzięto następującą i wzywa robotników t pracowników PZPB

Nr 5 do współzawodn 1ctwa. Załoga PZPB
Nr 22 podjęła uchwałę o wykonaniu planu
do to grudnia rb. i W'l.ywa PZPB Nr 7 do
.
wsno•17.awo d mctwa.
..,..··:~
:.:~
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•··• 11chwałę·
Załog~ PZPB Nr 1 postanawia plan racz:::
•;:: ny wykonać do dnia 30 hstopada i wzywa
PZPB Nr 1 w Bii>lawie do powzięcia
..· · ~·: załogę
nn~lrifl i r,nei uchwały.

jąca się udzieli natychmiast poparcia wojsko-

wego i innego za pomocą wszelkich
będących w jej mocy.

środków

W artykule 4-tym sygnatariusze podkreś
lają, że żaden z nich nie będzie zawie.rał sojusa:u i nie będzie bral udziału w jakiejkolwiek koalicji lub w jakiejkolwiek akcji wy·
mierzonej przeciwko drugiemu sygna.tariuszo·
Artykuł 5-ty oświadcza, że sygnatarim;.z e
będą konsultowali się wzajemnie we wszystkich doniosłych sprawach międzynarodowych,
obu państw. Na tym
dotyczących interesów
kończy się polityczna część traktatu .

6-ty stwierdza, że sygnatariusze bę
wzmacniali i rozwijali wzajemne st~unki
ekonomiczne, kulturalne i inne.
Traktat pozostaje w mocy na okres la.t 20,
i będzie automatycznie przedłużony na ka ż de
dalsze la.t 5, jeżeli nie zostanie wypow iedzia·
ny na 12 m i esięcy przed upływem każ dorazo·
wego terminu ważności.
Artykuł

dą

Dochodzenie przeciw zdra;com
w Czecbos'o·!o!aC;I

·

Jak podaje prasa czeska, wszczęte postępowanie karne przeciwko
trzem b. posłom do parlamentu czechosłowac
kiego - dr Ludwikwi Nowotnemu l Decowi
z b. partii narodowo socjalistycznej oraz Nermutovi z partii ludowej .
Byłemu posłowi Nowotnemu akt oskarże
nia zarzuca, że był on czynnym funkcjonariuszem tzw. związku współpracy z Niemcami.
Dwom pozostałym byłym posłom zarzuca
się szerzenie niezgodnych z prawdą wiadomości politycznych, mo~ących wywołać niepokój publiczny.
PRAGA, PAP. -
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pod
t
,
B'e r
. g I zezna

o po wornyc h kt1ems t wac

I erows~·e 1

tu, ale nawet ; w samej Rzeszy. Charakterysty::znyrn przykładem jest wygłos-zona w
owym czasie mowa komendanta obozu jenieckiego w Harzu. który powiedział do 1ębranych
jańców polskich, ii wobec faktu iamordowanla 58 ly!lęcy Niemców, 'nie będzie się on liczyl z konwencją. genewską, o traktowaniu
jeńców wojennych.

GDAASK (PAP). Po trzydniowej pr'Zerwie w
ro:zpraw!e Najwyższy Trybunał Nar odowy
prowadził w dalszym ciągu postępowan i e dowodowe, wysłuchując na wstępie wyjaśnień
oskarżonego Forstera.
Bili·
Na:wiązując do opinii biegłego prof,
'
kiew1cza, który przedstawił Trybunałowi terr.arystyczne metody werbowania na niemiecką
listę narodową, oskarżony Forster stara się

De!eg cja

112

rumuńska

prztbywa do Paznan a
BUKARESZT PAP. - w tych dniach wyje·
dzie z Bukares:zJtu delegacja rumuńskich kół

propagan y

prokurator SiePo ek~ertyzie biegłego.
wierski .firr.edlożył oryginał broszurki, wyda·
nej z polecenia gauleitera., nam·~stnika Rzeszy, Por5ter11 w Jiydgo zezy i ok;uji piorwszef
rocznicy t. zw., „krwawej nledmcli". W
broszurce tej :majduje się rn. i11. ulanie
że „ten, który należy do 11arodowo5ci polskiej,
musi nasz.ą xiemię opuścić".

gospodarczych, udając się na Targi Mittdzy·
naro.dowe do P=ania. N 11 czele qe.l~acji,

6'kładaj4cej

I

lę i pn:e<i6tawieieli róii'!yeh ga·
dyrektor Ab-rMll<>wic &

łęzi ~m:ernyr;łu, 11,t0 i

. .
nTumsterstwa handlu.
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~:~~~g~:~~~~a':~~if21 Przed otwarciem Międzynarodowych Tareów wPoznaniu

I

Od .1pecjalneqo wgslannlka „Głosu"'
wszystkich terenach okupowanych.
n·ie tylko w s.kali krajowej, ale i międzynaroJesteśmy na terenie M.ędzynarodowycl1 wa swego dotrzy mają.
z kolei wygłosił opinii: biegły prof. Józef
Ze wszys.tki<:h sfron otaczaj4 nai; różnoję- dowej.
Bossowski, mówią: 0 metodach i celach kłam- Targów Poznańskich. Za kilka godz:n nastą-pi
Ponad 2 tysiące wystawców zagianicmycll
liwej propagandy niem!eckiej. która powstała ich uroczys te otwarcie, ale sądząc z pozo.rów zyczne nap :s y i robotnicy rozmawiający W.
dookoła zdarzeń w czasie tzw. „krwawej nie- jest do otwarcia je6zaze bardzo dale-ko . W n~jba.rdziej różn?rodny0 jęz.y~a~h. Belgo':'1ie, pnedstawia zwieduj4cym 18WO.jg towary pP!U!
na j-bar<lziej n iespodziewanych mil!jscach w:dzi łioloo.drzy, Cz~s1, Włosi, Rosiame, Ukramcy, myslowe i rolne.
drieli" w Bydgoszczy.
Sz~ególnie imponująco wygl4da ctoil!!lt(I
Biegły stwierdził, że zarówno w oficjalnych, my w1iele maszyn, rozbite sokrzyruki, skrawki Bułgarzy, Jugoslowianie pracu}ą ~ wyitężej&k i nieoficjalnych pub!ika.cjach propagando- pa•p;eru pako•wego. Nie ma jeszcze na tere- n•em, by za wsze:Lką ce.nę ~ykon~zyc swe pr_a radz.ieckie. Potężne i dos.k.oonałe w wykc>nan1u
w odpow·
. hitlerowcy, iż w czasie d·z i ałaó. .n :e Targów zwi ed.za]· ącei· .nubli~-os·~i.
. · 6amochody, samoloty, traktol!'y i najrozmai't·
Srobotni
·v,
F · '"srod
· . t.~.·rm1n1e
. b. 'k'~ dn1m
~k~
„ ~· ~ Tu 1· ~~
wych głosili
ro_'?'n1ez rancuzow, zwa]"Ca· sze rnaszvny rolnicze są witl-0mym dowodem,
?w ~i e ra
wojenny-:h w r. 1939 Polacy mieli zarnordo- tam snują s i ę Wo'!,y, samochody i taczki, p~IJednym z celów tych publikacji miało być wy ne najrozmaitszych materia•łów i towa1Tów„ Ze rowt.. Naw et bdalekiih· M ek~!k _zorgarn~ował swe że Związek Radzieoki pobrafi nie tyliko ko-n·
1
wołanie przekonania„ że nie może być mowy wszystkich stron dolatują nas odgłosy pił i s.I o1sA.o. 16. o cyc 11ag ""'w1ewa nau terenami struować niezawodną broń ale i W!!,pll.niała,
e<:yzyjne narzędz'a
argowymi.
ażeibl'.
chce,
nie
się
wierzyć.
o utwori?:eniu niepodległego państwa polsk'.e- mlo-t~w. Wprost
1 pracy
·
'
Jeśli poróv.rnać mi ądzynarodorwy zasięg Ta-r pr
za kilka godzin panowac tu miał porządek 1
go, ponieważ Polacy są barbarzyńcami
'Viększość pawilonów jest je62Cle nieiwy·
• ła.d. Ale organizatony za.pewniaja, że jutro, gów Poznańskich w roku ubieglym z. mkiem
·
.
Cyt1;1Jąc ~utentyczne dok1:1me~ty władz ~i e- · (a właściwi e dziś o godzinie 12-e.j w połud- bieżącym, to zobaczymy jak wielki krok uczy· kończona, a.Je już n-a pierwszy rz.ut oka moiina
ni~iśmv1 w ciągu 12 miesi""'Y w kierUJD.ku. sla· stwierdzić, że krai· nasz przebył w ci4m 1 J'e.-d·
"'0T"7"d,k,U
mieckich biegły wskazał, ze Niemcy zor•en· 1 nie) wszystko będzie w n-leżytym
0
"•
•
-. .
•
•
.•
• •
•
.....
• "
towali się, iż dla przeforS-Owanla tej opinii
nego roku olbrzymią drogę.
odawan eh Zeszł?roczne. do~w1.adcz.erue wskazu Je, ze sto- b1llzaci1 1 umocmema nasze]. gospoda·rk1 okaże się nled.<>5lateana liczba
0

I '

~:;,i~! ;::;,.i!:i.~iru~§;, „„ ...
propagandowy zgodnie operował
Wszystkie publikacje, w których

tą

.•
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Honlerencja orąanizacjl 1 n1lodzieżoUJgcll u;oJ. lódz1'1eqo
Ucmy m.niejsz.e, były konfis~owane. . .
. .
„
.
_
.
.
.
. \
,
. .
.
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Dalszą t_ezą propagandy h1tlerowsk1eJ było 1
Konlerencię zagai! przewodnia.ący ·woie· stk1ch czterech orgamtZaCJI mlo<lz1erowych:
W p1ąt~k,_ dma 23 kw1etma w loka•l u Za·
sugerowanie, że owe morderstwa popełnione
zostały przez cywilną ludność pol~ką. na sku- rządu M1ejskaego ZWM, Pldc Zwyc i ęstwa 13, wódzkiej Kom :sji Wsp'.iłpracy, kol. Jabłoński. kol. Kędziorka z Zarz. Główn. ZW, f, kol. Ga·
te.lt szyfro~.ai:-ego . rozkazu rządu polskiego. o<lbyła_ ~i ę Konferencja Jedno~ci Organizacji . Kol. Ja.błoński. zaprosił następnie do prezy· br_rcJ-ia z Główneg~ Komit:t_u Org. Zlv1~, kol.
drnm przedstaw1c1eh \da-dz naczelnych wszy- '\Ą· ąs1ka z Zarz. Głown. W.Cl, kol. Salon.ieg_o z
Prop11gandz1s:i mem:e;::cy utr'.l'.111ywali, że M/odz1ezowych.
rozkaz ten nadało polskie radio w dniu 1 .f1:~;·:r;;~";:,~· · , :\\t'K'.r%t}::'.<1f&F?k'~:nr:u·-,;'~:;;;c:'?:EJW12R:'';:;'<}L.':"~~CZ$~7''1'l~~;o~zz''7''\~'?-"'\'7!,;:;f.":':'''':T.tll/&~i.1 KC OM TUR o·raz Wojewódw Komitet Współ
>~ pracy w całości.
•
września 1939 r„ oznaczając je szyfrem nr 59. ,J
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i~~~;~.z1::~~:r.~~lr~r~:f~rs~~rcit~i~;~~ i.·_,~
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IWi <i
e zał iegły - owym słynnym roi,kazem d
nr 59 był okólnlk nadzoru prokuratorskiego w !1i
~-·'_
Wvs:r:awie w s·prawie amnestii więzn' io'w ...„ ·. "1
I~.,'-.
okazji wybuchu wojny".
d Roi!kaz dt.en był zredagowa. ny I przesłany i:.t~_'c.•J,
rogą ra io:wą. do pos~c:egolny:h pro~uratur t'!
P rze?; oskarzyc1ela w n1n1e_1szym procesie, pro ~,-_. .j
{'_-:..
kuratora Mieczysława Siewierskiego.
Propaganda niemiecka miała stanowić uza11adnienie dla wykonania rozkazu Hitlera, który w dniu 22 sierpn:a 1939 r. powiedział m.
inn.: „Zniszczenie Polski jest na pierwszym
planie i celem jest zniszczenie żywych sił
11teprzyjadela, a nie do.tarcia do określonej
Jin.li„. Dla1eqo. wysłałem na wschód moje od·
d7Jiały „trupich C'Ul8zek'' z rozikazem zabijania
bez litości i pardonu wszystkich mężc:iyzn, f :.:
kobiet i dzieci polskiej rasy ł języka. Tylko \:'~
w ten spos6b zdobędziemy teren, którego tak ~cl
·4
bardzo potrzebujemy.
Cele tej kłamliwej propagandy zostały osią .~~!
gnięte i to nie tylku w Polsce, gdzie wiele ty ~
sięcy Polaków padło ofiarą nzekomego odwe- !il
, - - - - - - - - - - - - - - - --· ---""' ~~

Budu1emy Wspólny Dom f_•.~ prz!~st:~~f~fn~icr.r~~~~~~ze:.ygłosił

Pracownlcy Zarnądu Woj. TUR wpłacają Wspólnego Domu zł. 1.000 i wzywa tow.
na budowę Wspólnego Domu zł. 17.550 tow. Bartosika Feliksa, Kowalczyka Zenona, WóJ.cikowS'kiego K., Parlaka Stefana.
1 wzywają p-racowników RTPD i PCK.
A dw. Jerzy Grudziński na
wezwanie Tow. Zofia Lubińska na wezwanie red.
· fa 0 s t rows k.1ego wp 1aca z ł . 5000 Henryka Rudnickiego wpłaca. na bu d owę
t ow. J oze
Wspólnego Domu zł. 3.000.
na budowę Wspób1ego Domu.
Roman, pracow111·k PZ
·
T ow. Lenartow:cz
Na wezwanie Dzieln. Górna PPS dzieln.
•
>
N r 2 wp1aca
3.000 zł. na budowę Wspolne- Górna PPR wpłaca na budowę '-V-spólnego
Domu zł. 2.000 i w·zywa dzie!n. Chojny
go Domu.
Naczelny Dyrektor · CZPWł. tow, Zaczek Płn. PPS.
Na wezwanie tow Golańskiego PPS tow.
Stanisław wpłaca 5.000 zł. na budowę
Wspólnego Domu i wzywa tow. tow. Dy- Kasprzak sekr. Górna PPR wpłaca zł. 1000
rektorów MarkiewiCQ!a Stanisława, Cichoc- na budowę ·wspólnego Domu i wzywa tow.
kiego Stefana, Romanowskiego Piotra i tow. z PPS Kadlera czł. KD Górna Bednarczyka przew. Dzieln. Chojny Płn.
Srebrnika Mieczysława.
Na wezwanie tow. Golań5kiego (PPS)
Dyrektor Centrali Z. Materiałowego P.
Wł. tow. Sokołowski Leszek wpłaca 5.000 tow. Mielczarek II sekr. Górna PPR wpłaca
zł. na budowę Wspólnego Domu i wzywa 1000 7ł. na budr-'V~ Wspólnego Domu i
tow. tow. Mazurczaka Stanisława i Puter- weywa tow. tow. Gajdę. przew. Dzieln.
Chojny Płd. PPS. Noczkowskiego - czł.
mana Maksymiliana.
Związek Zwodowy Robotników i Pracow- KD Chojny Płn. PPS oraz tow. Patusiaka,
n ikó~ Pnemvsłu Wt.:>loenniczego Oddział czł. KD Górna PPS.
Na wezwanie tow. Chruśc:ka Józefa. tow.
Nr. 2 Dziew:arsko-Pończoszn1cey wpłaca
Polka Antoni wpłaca na budowę Wspólnena budowę Wspólnego Domu zł. 100.000.
Tow. Piwowarska Irena na wezwan'e go Domu zł. 3.000.
'V dniu 10. 4. 1948 r. na odprawie Ko. J tow. DUJ'liakowej wpłaca sumę zł. 3.000 na
budowę \'Vspólnego Domu i wzywa tow Fi- mendantów fabrycznych Kierowników Koj•·
jałkowską, tow. Borkowską, tow. Kolaso- misariatów i ich Z-ców. Komendantów Obwodów i Ich Z-r-ów - zebrano sumę 3.555
1i' wą. tow. Nowakowskiego i tow. Gusta.
Gepert Irrmicy wpłaca na wezwanie tow. zł. (trzy tysiące pięćset pizćdziesiąt pięć
~/i inż. Sowińskiego zł. 1,000 i wiywa tow. rzl.) na ·budowę Wspolnego Dornu połą!'ZO·
j h Szczygierskiego Jana i tow. Magdziar·za Jó- nvch Partii Robotni~?ych i wezwano do uoWojewódzką Komendę
dobnej zbiórki
; _„ zefa.
t;'_ ___Tow. Auerbach J. wpłaca na budowę OR\10.
=·-·~~ · -~F~r-·:ł :L\:J ·~:·~~·:, ·:··~· . . :;.:/~::~·::~.;:;s;:· :~~::~:::::~;l;~i;tt:!;:!~S~t~~:·
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SPROSTOWANIE
W dniu wczorajszym w „Głosie Robotniczym'' w ogłoszeniu Gazowni Miejskiej zamieszczono omy!kowo cenę tony koksu zł 1.500,-.
Cena tony wynosi zł 1.750,-, co ni2744-b
niejszym się prostuje.
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Za chwilę partyzanci wynieśli na rękach
z gabinetu związanego generała. Metelica
skinął głową na jednego z partyzantów, który
wszedł do gabinetu i, podając mu szynel oraz
czapkę generalską

Po W\·borze Komitetu Je<ln·~i odczytana
rezo.lucja, '!' które; m. in. czytamy:
„Z radoscią witamy utworzenie Centralnego Komitetu Jedności. Młodzież woj. łódzkie·
go _entuzjasty~znie budować będzie jedną
wspolną o~ganizację młodzieży polskiej".
Następnie . zebralJ,i powzięli uchwałę o powolanJIJ. pow1i1towych, miej-skich i gminnyLi
K~m:tetow Jednaki na terenie całego woje·
wodztwa.
.. Odśpie:w.aniem hymnu Swiato·wej FederaCJl Młodz1ezy Demokra,tycznej Konferencja zoJ. s.
·
stała zakończona.

została

Pl

l{"

referat
Mówca wskazu ie na doniosłe zadania Stto·
jące obecnie przed młodzieżą polską w' dzie·
k
d · · 0 db _,.,
nad kuHuraJ·
U'Uowy rraju i zprac
zirue
k
d
· · · ·
ny
00
mas. a ania te wy o.na.·
m P b zw1gn11~<:1em
1
· ·
my szy crn; i epiej, gdy będziemy zjedno·
c:t.eni.
w sk1
dys - 1Sji nad ref era tern :r:.ibierali głos
„
k1
· wszystkich czterech cfrganizac1·i kol.
I
ka -iywisci
rodek fl~i).
·o· Kazmierczak (OM TUR),
(~~il .. ~wcz~ek d(OM TURJ 1, j 9 dno·
Gg~;~r!
1
po · res aJą-c i, ecy owa.ną wo ę orga·
nic:z.nego zjednoczenia.
Dlugo-trwa.łymi i niemilknącymi ok.Jaskami
przyjęty wstał wniose·k kol. Grodka un:ądze·
nia zbiórki wśród "zebranych na budowę W51pól
.
nego Domu.
. \V _c7.asir ob:ad dokonano wyboru Wojewodzkicgo Kom :tetu Jedności Młodzieży, do
którego weSll.li m. in. kol. kol. Lewa;ndowsiki,
Gorgoi1. Starzec, Gałaj, Inglot, Gozdań, Kielań i Owczarek.

rozkazał.

I

Nic ·nie rozumiejąc oszołomio 11 y Metelica
na swego naczelnika.

popatrzył

- Cóż ja takiego zrobiłem, towarzyszu ma
jorze?

- A komu rozkazałem, aby Scherwitz, Ubierz $ię, chłopcze! Mianuję cię :..a
Jakowlew w~krtzał palcem na przebranego par
generalem niemieckim!
Nie trzeba było rozkazywać dwa razy. Chło tyzanta. - nie śmiał mnie widzieć rnem z
pak, bi:dący prawie jednego wzrostu z Scher- z wami i na wolności? Komu, powiadam, roz
A to kto?
kazałem?
witzem błyskawicznie naciągnał na siebie
krygo
obrzucił
Metelica
czapkę.
oraz
płaszcz
- Nie de11erwuj się, bitte dritte, - ledwie
tycznym spoirzeni('m.
wstrzymujac się od śmiechu rzekł, zabawnie
- No trochę za młody jak na i;renerala, łamiąc język na niemiecką modłę ucieszony
ale w tłoku njdzie! - n"'hE'm Fek• naciag- partyzant, - nic ja nie widział, nicht kuken ...
nął czapkę partyzantowi aż po nos 1 rzekł z
Jakowlew głośno się roześmiał I, klepiąc
rndowoleniem. - Teraz dobrze! Siadziesz, po ramieniu Metelicę, zawoła!.
hr~cis7l-·11 . do JYl„<::7„.n"'' ; he'l.47;t:\~7. nrl~''vrtł nrrrv•.r
- Ach ty ofermo! Chdałeś mnie oszukać,
dziwego dowódcę niemieckiee;o korpusu A. teraz. panie generale. hitte, dritte, nie umiem policzymy sie jeszcze przy okazji!...
ia tam po wa!\zemu dużo, jazda do mai;zyny!
Do gabinetu wszedł jakiś mlody chłopiec
N~ "~nn· 11 P." 1'i11 „tu ukazał się we~oły i pod- przel'rany w długi płaszcz SS-nwca. Z'!.saJu.
tował i prostując się slużbowo ?.ameldował.
niecony Jakowlew.
- Komedia skończona! - zawołał z oźy- Towarzyszu majorze! Scherwitz został
wieniem - dotychczas nie mogę przyjść do załadowany do maszyny. towarzyszący mu ofi
siebie ze zdziwienia! G<lybym mógł orzypusz cerowie zostali obezwładnieni. Szofer usiło
czać, że Scherwi.tz mnie pozna„. I to nawet wał stawić opór. Musieliśmy go zlikwidować.
znajdzie podobieństwo z ia1<imś starvm Niem- Auto czeka na dole!
cem, Karlem von Launitzem... Na~te spojrzał
- No, zbieraj ~;.,, ll.1etelical Jazda! Je·
11a postać Pl'lrtvz:>nhl " 1 "'"""' ~" w s?Vnel i czap
- rozk<iv•fTakowJ.,.w. - Teraz do.
dziemy!.
ke Sch<"rwit~a I 1 oh11rz,,,11iPm wvkrzvkn::ił
- A to co. do rlil!b1<i rol!i'lłP!!;I"? M 0 tolic::1' Oi- piero zaczyna się .łajniebezpieczn!ejsza ira.
-

odwRgę

To strzelał Launitz ..„ Ale kula utkwiła w suficie. Jeszcze kilka mocnych uderzeń i pod
ciosem tych razów komendRnt upadł na zie„Zdrada! Ratujmię, krzyczą co miał s'.ł.
cie się, generale! Zdrada!''. Ale w tej samej
sekundzie Launitz, obalony na ziemię został
wyciągni~ty z pokoju. J eden z trzymających
Scherwitza ludzi zamknął drzwi i przerażony
generał usłyszał jakieś zdławione krzyki na
korytarzu. To prawdopodobnie dobijano dziel
nego Launitza... Chciał zrobić krok naprzód,
ale stalowe ręce trzymały go mocno. Nagle
usłyszał groźny okrzyk.
- Cicho ty, kanalio! Hall! Eins, zwei,
drei!..„ Tfu! poplątałem się w tych twoich
„zwei, drei" ... Halt mówię , bo jal{ z miejsca
rui::zysz to zaraz dostaniesz, - i lufa rewolweru mignęła przed oczyma Scherwitza.
Trzymając w ręku wymierzony w 'kierunku generała rewolwer, przed Sch.,,nvltzem ~tal
w groźnej postawie uzbrojony od stóp do gło·
~ Metelica.

- wyszeptał po rosyjsku
partyzant?
- Zgadłeś , kochanie!
- Was ist das „kochanie"? - zapytał
Scherwitz.
Ale Metelica nie zrozumiał pytania swego
je11ca. O s trożnie -odebrał mu broń I bardzo
grzecznie go zrewidował, wyjmując z kieszeni generalskiego munduru wszystkie -znalezione dokumenty. Następnie, nadal zachowując uprzejmy ton, rozkazał.
- Niech ekscelencja będz i e łaslrnw zdjąć
plaszcz i czapkę! - i patrząc na generała,
zawołał ze śmiechem: -- Ot, durny człowiek
~hociaż i generał. Zdejm płaszcz I czapkę!
Ru sz;:ij się!
Gdy Scherwitz posłusznie uczynił to. czego
wymagał od niego ten z.:irośnięty rartyzant..
Metelica rozkazał trzvmaiacym SC'herwitz;;
chłopcom . - A. no . chłoo::1ki, zwiążl'ie ostroźl'lie jego ek~cei'1mcji rączki i odorowadźcie jak
najdelikatniej do auta.
-

Kto ty
Ty

generał.

jesteś?
jesteś

l fa

111

lać!
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Idioto jeden!

"""' •'lrl, kq~e rnz; tr7eplan mi popsułeś'
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C H t; O P S K I"

Szersze
stosowanie
maszyn
roln·
czych
Io
dobrobytu naszej wsi

Maciej Berlak
· do kuzyna w mieście

Kochany Feliksie!
Zapytywałeś jak moja stara sprau;un
zwiększenie
ki załatwia, no, to ja Oi odpowiem, że
.•·
Maszyny odpowiednio wykonane i na- mniej zamożnym trzeba pomóc - taką dukcja i użycie maszyn rolniczych. Wraz prawie zawsze razem do rniasta jedzieleżycie obsługiwane mogą się stać wiel- zasadę stosuje w życiu nasz Rząd robotni- z tym rosnąc będzie doorobyt poszczegól- my, a to dlatego, żeby czego nie zapomnych gospodarstw i całego ludu wiejskiekim naszym sprzymierzeńcem. A suma, czo-chłopski.
nieć, bo co dwie glowy - to nie jedna.
Z roku na rok rosnąc więc będzie pro- go.
W. L.
którą wydajemy na jej zakóp zaoszczędza
Niedawno np. jak na targ się wybranam mnóstwo naszej pracy i z biegiem czaliśmy, to żeśmy przez całą drogę zalcusu wielokrotnie nam się zwraca. W Polsce
PY omawiali.

,

przedwojennej nie ceniono pracy rolnika.
Za wyroby swej pracy otrzymywał on,
zwłaszcza w tak zwanych „latach kryzysu" tak niskie ceny, iż nie był w stanie
kupić _sobie jakiejkolwiek maszyny, czy
narzędzia pracy. Posługiwał się więc najbardziej pierwotnymi i przestarzałymi ma-·
szynami a gdzie nie gdzie można _było jeszcze spotkać i drewniany pług.
·
I oto jeśli w r. 1929 sprzedano jeszcze
w Polsce 57 tysięcy pługów to ilość ta w
r. 1933 spadła do 42 tys. W tym samym
czasie zmalała ilość sprzedanych młocarni
z 15 tys. do 2 tysięcy, a ilość siewników z
400 do 46 sztuk.
W roku 1938 wyniosła wartość nowowyprodukowanych maszyn rolniczych 18
milionów, a w roku 1939 wynosiła ona na:wet tylko 15 milionów.
Państwo Ludowe demokratyczne dąźąc
do dobrobytu wsi włożyło odrazu olbrzy·
mie kapitały w odbudowę i rozbudowe:
przemysłu maszyn rolniczych i już w roku
1946 wyprodukowano tyle maszyn rolniczych co i przed wojną, czyli za 18 milionów przedwojennych złotych.

Plan trzyletni idąc po linii interesów
rolnika i robotnika przewidywał między
innymi szybki rozwój fabrykacji maszY:n
rolniczych. I oto w roku 1947 produkcJa
maszyn uległa silnemu przyspieszeniu i wy
produkowano ich już za 32 miliony przed·
wojennych złotych. .
Ale na tym nie koniec. W roku obecnym
w myśl planu trzyletniego winny fabryki
nasze zwiększyć jeszcze swoją produkcję
i dać rolnictwu maszyn za 42 miliony
przedwojennych złotych. Czyli blisko dwa
i pół razy więcei siewników, mło~arni . ~
różnych innych maszyn gospodarskich, mz
przed wojną. W roku 1949 - w. ostatnim
roku Planu Trzyletniego - wmna wy·
twórczość maszyn rolniczych dalej wzrastać osiągając wartość 51 milionów zł.
przedwojennych co stanowić będzie prawie
trzy razy tyle eo w r. 1938.
Obecnie nowe maszyny znajdują na ogół szybki zbyt - bo praca rolnika osią~a
coraz wyższą cenę, bo tę pracę opłaca się
oszczędzać, i jeśli nie każdego jeszcze chło
pa stać na kupno nowej maszyny - to
pa:6stwo nasze znalazło zupełnie nowe wyj
ście z sytuacji.
Wydaje więc Rząd w roku bieżącym
ogromną sumę 800 milionów złotych na
założenie tysiąca z górą spółdzielczych
oArodk6w maszynowyh wyposażonych w
niezbędne maszyny. Ośrodki te za niewiel·
kę stosunkowo opłatą, zobowiązane są pomagać chłopom małorolnym

nym.

Bogacze

sami sobie

i średniorol
dadzą radę a

lowe przodowmce zdrowia

Sta:n~:=~c·~. ~ki~~,~~~:k:~,ganl-

Komitet obchodu święta Ludowego
dla wojemództwa lódz6'ieqo
W dniu ·wczorajszym w sali konferencyjnej Zarządu Wojewódzkiego
SL odbyło się zebranie organizacyjne Wojewódzkiego Komitetu Obchodu Swięta Ludowego.
Wyłoniony został I{omitet Wykonawczy Obchodu Swięta. W skład
Komitetu weszli: z SL przewodniczący - wojewoda łódzki ob. PIOTR
SZYMANEK, wiceprzewodniezący - poseł JÓZEF SŁOŃ', sekretarz WŁADYSŁAW STRZELECKI; z PSL - ob. ob. IffiÓL i KOŁACZYN'
SKI, ze Związku Samopomocy Chłopskiej inż. KAW CZAK, ob. MA·
RIAN POTAP'CZUK i inż. KRAUSFORST, z WICI - ob. STARZEC.
Swięto Ludowe obchodzone będzie 16 maja b. r.
.
W najbliższym czasie Ifomitet Wykonawczy Obchodu Swięta wyłoni Komitet Organizacyjny, który ustali program uroczystości w mia·
stach i powiaitach. (m.)

- Przede wszystkim - powiadam buraków trzeba kupić.
- Słuszna racja - kiwa glową moja
stara - ale i drzewel<, owocowych tro·
chę też zdaloby się nabyć.
•
- Nie mówię, że nie - rzekę - tylko se myślę, że i narzędzia niektóre by
1 się nam w gospodarce przydały.
j - I ze trzy miotly brzozowe! - wy·
krzy knęla stara.
nasio~

- No, to i nowy orczyk! - ja jej nll
takżeśmy sobie pogadywali, żeby
nie zapom__nieć, aż do samego miasta. A
w mieście było pelno i cały targ był zapchany wozami i ludźmi. No, to żeśmy
się ze starą rozdzielili, żeby swoje sprawy pozałatwiać. Ja na ten przykład :iuż
szedlem do spółdzielni po narzędzia, k,iedy spotkałem Włodarczyka.
- Chodźcie, kumotrze - powiada ~

to i

I

na

targowicę bydlęcą.

- Nie- odparłem- nie mogę, spra
wunki przyjechałem robić, a do targa- wicy bydlęcej interesu żadnego nie
mam.
Chłopska - A.le ja mam - mówi Włodarczyk
- ,,Krasulę" swoją sprzedaję i chcia.łbym, żebyście mi pomogli, bo się na by·
dle znacie, a sprawunki to sobie potem
Wczoraj donosiliśmy o wzorowym zalatv.;icie.

Samopomoc

w Grzymkowei Woli

ośrodku

Samopomocy Chłopskiej w
Grzymkowej Woli. Na zdjęciu obok
widzimy rzemieślników budujących
pomieszczenia dla maszyn i narzędzi
roLniczych Gminnego Ośrodka Ma·
szynowego przy spółdzielni Samopomocy. Na drugim zdjęciu jest remontowany budynek, w którym bę·
dą magazyny i wzorowa zlewnia mle
ka. Trzecie zdjęcie zrc-biono w resz·
tó\V'Ce Samoipomocy - w ogrodzie
prrzy inspektaeh.

No, to poszedlem z Wlodarczykiern
i dużo czasu zmitrężylem, bo krowina byla marna i trzeba bylo sobie dobrze gębę postrzępić,
żeby cenę za nią wyciągnąć. Ale znalazł
się taki, co ją kupił i Włodarczyk zaprosil mnie na litkup. Tak zeszlo nam na
tym prawie do .wieczora, gdy wtem wpa
da moja stara i pyta:
„Krasulę" sprzedawać

• •· w rOInICtWIe
-

Zalatwileś?

Wlodarczy kowi ioidzisz - powiadam zawst'!ldzo_ny - tro_chę pomagałem
na targowicy i zapomniałem, ale za to
ty ..•
szkoły rolnicz~
- Ja też - westchnęla moja kobita
W Powiatowym Inspektoracie Oświaty gólnych gmin.
- zakupów nie zrobilam, bo Zośka
Rolniczej w Łowiczu odbyło się zebranie
w. za~resi_e produkcji rolnej ws~ółza- Szwedowa z Tatajką mnie opadły, żeby
instruktorów rolnych przy ośrodkach gmin wodn~czyc rmędzy. sobą będą ośrodki Ja- · z nirni coś na kiecki wybrać, no i .faldeś
nych Szkół Rolniczych powiatu Łowic sk~wice, Łyszk?w1~e, ~oma:a~zyn, Kra- 1 my po sklepach zaczęły chodzić, tak mi
kiego.
snow oraz Stepowi Łas1eczmk1.
I
w·etr"' l0
l
·al
k ić
Do współzawodnictwa w zakresie tępie- wy i
„a Z g owy, co mi am · up ·
Obradom przewodniczył ob. Tadeusz
Nowicki. Po odbytej dłuższej naradzie po- r.ia chwastów przystępują również wyżej
Tak oto żeśmy przez miękkie serce na
stanowiono przystąpić do akcji współza wspomni,'.łne ośrodki..
,
.
targu nic nie załatwili i dlatego do dowodnictwa w zakresie produkcji rolniU stala Jąc warunki wspołzawodmctwa mu powróciliśmy w smutku.

Współzawodnictwo
obefmufe

Współzawodnictwo
ośrodków rolniczych na

czej.

Inż

•

Sońta

w low·ckim

ma objąć szereg postancwiono brać pod uwagę ogólny stan
terenie poszcze- zagospcdarowania oraz jakość ziemi.

, •

I

,.
. .
TWOJ MacieJ Berlak

•

•

Jeszcze o czyn nos cIach przy praw1 dłowym ud oJu

zowano kurs dla przodownic zdrowia na I
wsi. Z kursu korzvstało 29 osób, ukończy- J Nie wystarczy jednak przestrzegać tyl- czapkę lub czepek. Ten strój dojarski chro przyciszonym. Zadawanie paszy w czasie
ło 18 słuchaczek.' Kursantki wysłuchały ko kolejności części doju uzasadnionych ni wydajne mleko przed wpadaniem. ku- doju jest dla wzmoż _ nia produkcji mleka
50 godzin wykładów lekarzy i wykwalifi- budową wymienia _._ o czym była mowa rzu z ubrań, w których do ostatnich chwil wręcz szkodliwe. Krowa ma bowiem w tym
kowanych pielęgniarek. 19 b.m. odbyło Się w poprzecnim numerze. Muszą w samej przed dujem odby..,.,ały- się prace oborowe, wypadku nastawioną swoją uwagę na to
uroczyste zakończenie kursu przy udziale oborze - przed i podczas doju powstać czapki lub czepki mają podobny cel oraz co pożera, jak również i krew silniej opły
przedstawicieli P. C. K. i Z. S. Ch., Wojska, warunki istotnie c:elowe dla wyprodukowa- chronią przeą „tonięciem" włosów w skop wa partie przewodu pokarmowego (żoł1t·
Powiatowej Rady Narodowej, Starostwa i nia jak najwięcej - jakościowo dobrego zawinięte.
dek, jelita), zamiast dopływać do wymieorganiZdcji społeczno-politycznych. No- mleka. Przede wszystkim - przynajmniej
b
.
.
. d .
s b ć nia.
0
.
.
· na po'ł go d zmy
.
.
so ( yd zaJmu1ące
się . 01em
mu . zą y ,
D OJ
„ ca ł y musi. się
, o db ywa ć b ez przerwy
wym przo d owmcom
zyczymy
powo d zema
orze d d OJem
wszys tk"1e pra- b
. d
·
0
w pracy.
·
·
c: pie!ęgn_acyjne . oraz zwi.ąza.i;e ~- pi:zv- s~ęz~~e~ n~~o~/ c~~;e ni~a ~~~~o~~J~~~~~ i odp?czynków osoby dojąc:j. V'.Yd~ia:i·e
mes1emem i rozdaniem pasz 1ak i ściołki J
h
muszą
hyc obfite i sil, k ,
M
t
. weneryczne
c oro b y p ł ucne i. na ch oro b y strurmeme mleka
d .
.
b.
.
m~lszą b yc u onczone.
owa u ?czywi- jelit dezynteria tyfus _ w tJ1m ostatnim ne ?raz wy aJane ciąg1e, y i:a pow:ie:zOdpowiedzi Redaktora
ście o pracach oborowych południowych,
dk d . '
r5 . . .
chm mleka w skopku powstało Jak naJWlę
mie~iąca
wy- ce; piany, na której ewentualny kurz zaOb. Kazimierz SobC'Zak Wolbórz. Dzięku lut przedwieczornych. Atmosfera obory w dypa . u. opi~ro w
jemy za nadesłaną korespondencję. Prosimy ten sposób do rozpoczęcia udoju - oczy- ~ r~w:ie;-m mozedmy re unw~.es~ei ow za- trzymuje się i przy i;óźniejszym ~edzeniu
ści się możliwie dostatecznie ·przez osia- t~ ma~ ~rzy u OJU. przeru re u sprze- nie mieszając się ż całym miekiem łatwo
o następne.
azy m e ~·
.
.
.
jest odcedzany.
Ob. Antoni Łopyta ~uda Ma.enlecka. Ocze- dnięcie kurzu i pyłu towarzyszącego pracom przeddojowym.
. W c~as1e do_1u nale~y parmętać .o zasaW czasie trwania doju zachowanie sakujemy następnych' listów.
dzie sk:erowania ?wagi krowy W: Jedn~m mej krowy, będzie wskazywało nam na
Ob. Bara.nowski - gmina Sójki. Korespon
A zatym - w oborze 0 większej ilości tylko k1er?nku. t.J . tylko wyłącznie w k1~- właściwy przebieg naszej pracy; - jeżeli
dencja Wasza ukaże się w najoliższych dniach krów - prze:i dojem przynosimy wiadro r~nku doiu. W~ed_v tylk? uzyskamy na1- dojona krcv. a będzie jakby drzemała, lekw „Głosie Chłopskim".
i czystą gorącą wodę, sodę, mydło i ręcznik w1 ęk<:""c " '~' v męC1e krwi wraz z ,,budul- ko i z zadowoleniem -r-omrukując udói od• * •
. ustawiamy w pobliżu baniek (konwi) ce:n" ml F-ka - skhi?nikami pokarmowy: bywa się prawidłowo, a wszelkie'na~ zaKoretpond.eneje prosimy kierować na mleczny
_ eh. Do1'arz lub doJ·arka do doju wi- roi - . do
. pęcherzykow masy gruczołowe] biegi (ma mże itp.) nie dręczą krowy.
adres: Łódź, Piotrkowska Nr. 86. Redakcja
wymiern a
Natomiast po ściągnięciu ostatnich kro·
W czasiP cloju mu~i panować w obon" " Pl. należy nrzenieść udQjone mleko do
• Głosu Chłopskiego". Honoraria za nadsyla. nien mieć czyste ręce i byłoby wskazane,
ne I wydntlu•wa.ne korespondencje przesyłać by tuż przed. rozpoczęci-em doju zakłada} ci f' a mem al qrob< wa a \' " ' 7 ,,_.n ,_, ~ = 0 r 7 sita, pczE'ced zi f
ew~ntualnie (w lecie)
1
beclziemY w okres&ch dwu - tygodniowych. fartuch (możliwie biały) oraz na głowe:,ne rozmowy, należy prowadz1ć: glosemJschłodzić i wynieść poza atmosferę obory.
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Nr 111'

Towary zagraniczne

Produkujemy coraz wiQcej i lepiej

na

MTP

~~:E:1;:~i.~1~~~~~~i~{~~~
Poznańskich
Targach
na
Przemysł włókienniczy
J
Jpecjalne„o
_

.

!.

.

(Od

7

f,f)HSlannlha
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7

. 'Dz~ś •. w. ?,rze<le~mu o.twa.roi.a, zwiedzając wy611awien:ia swy>ch ekspona1tów 2"doby:ły - J karwi nasze panie - słynną przędzę gteelono,,ro~_fiqalme Tairg1 Poma1iskie miał.em S.p-060 PZPJG nr. 9 i PZPJG nr. 10 (stoi~ko pierw- wą.
Niezależnie od t~o Toma1>z.Gw611ta Fabqnka
b~'O!t=. l'ltWi€r<l:zit~. że pawilon przemysłu włó- .sze), PZPJG nr. 1 w Łodzi i F-ika Piu.szu i Ak- ~
lkienniczego l!lalezy .do najciekawszych I n.aj- samitu nr. 6 w Kadiszu (stod>Siko drugie), Pań-1 Sztucrznego Jedwabiu zorgainizowała &tois.ko,
haa ~~i.ej~ych. Centralny Za•raąd Przemysłu stwowe Zjednocz.enie Fabr. Firanek i Ko<o.n ek w którym :prezerutuje wsz}"'Stkie swoje wyroby.
W p-rzemyśle konfekcyjnym iaden l: łódozWłtiJoenmczego tralktuje swój udzi.ał w Ta.r- w Łodzi oraz F-ka Tiulu, Firan·ek i Koro.nek
,-h prze d e 'WSZ-y5t k im jako
g'"'-

imprezę handlo-

, · ko
Tym niemniej przeJa
, a me
· wystawę.
„,..
m yi; ł włV<l\:Jenniczy
wyetępuje w roku bieiżą· w sposób okaz.ały. podobnie
cym
w p OZ'!larnm
·
· k l· w ro ku ubiegłym.
zresz t ą, Ja
· T arg 6 w tegorocznych jest zorgaI nowa.Cfą
bok stoisk branżowych stoisk fa.
-•
mzowam~ o
.
b ry.cznyc h · Drogą e I 1ininacj'i
wyłonione rosta·
ł Y. f a b r. Y.k 1. o na1·1 epszej pr.odukcji i o najodpod
wie. nie1szym asortymencie i te właśnie pn.od ~Jące zaikł a <lY 2 d ()b yły JlTawo zorganizowania własnego fabryczneg-0 stoiska.
Stoi.ska i·ndywidua.Jne ;przyczynią się do
111populary:rowania MARKI FABRYCZNEJ przio
dujących naszych zakładów Z<1·równo wśród od
blorców w kraju, jak i za granicą.
. Przemy6ł bawe!rniany, n.aj.poważniejsz.a bra.n
Za w przemyśle włókienniczym, rozporządzać
będzie ogólnym stoiskiem dyrekcyjnym i d:z.iewięcioma stoiskami fabrycznymi. Do wyrożnionych zakładów należy PZPB nr. nr. 1, - 2,
3, PZPB nr. 8 (w ł.o&i) , PZPB w Pabia111ic11ch,
PZPB nr. 1 w Bielawie, PZPJJ w Andrychowie,
.i W P:rudniku. Największe stois'ka otrzymały
PZPB w Pabianicach i PZPB nr. 3 w Łodzi.
Stoisko dyrekcji grupuje eksponaty według cd
biorców lub charakteru za.potrzebowania. Wy•
dzielono więc odrę-bne działy, poświęcone zapotrzebowaniu miasi, wsi, wojska, PKP, eksiportiu i1p.
W barwnej ikompo-z;ycji rpokazaillo najrozma:itszego rodzaju kretony, aksamity, batysty,
muśliny, ęhuslki na głowę, flanele, krepy, pc<l
s,zewki, chU>Stki do nosa, drelichy, materiały
'Płaszczowe i ubraniowe, koszulówkę, popeli:nę, surówkę, o-brusy, serwetki, płótno, dymkę,
:Ln.let, przeście.radła, i ręc:z.niikd 21wykłe l froterowe, 1aśmy maszynowe, tkaniny transporto1We, kordy samochodowe, rowerowe, płótna introligatorskie, nici do szycia i do wyszywania
oraz środki opatru.n.kowie, jaik nrp. gazę, ·watą i.
wą

ban<l.aże.

:€fi~~ief~.5~f;:~

ka przemysłu wełnianego, gdzie oook stoi11ka
dyrekcyjnego z.organiz.owaoo 10 kiosków fabrycmych. Za5zczytnie wyróżnione zostały Pań
6twowe Zakłady Przemysł'\! Kapelus.znica.ego,
PZPW nr. 3, PZPW nr. 5, PZPW nr. 16, PZPW
111rr, 35 i PZPW nr. 37 w Łodzi, PZPW nr. 14 z
Bielska, PZPW m. 34 z Białegostoku i PZPW
nir. 28 w Tomasa:owie oraz PZPW nr. 18 („Pol
&ka Wema") w Zielonej Górze.
Setki [ÓŻ>nych tkanin o rounaitej jakości,
deseniu i kolorze, przeznaczonych na 6ukn~e,
i ubrania ora!Z na płas-zicze męis.kie i damskie,
uiobją stoiska przemy>Słu wełmianego.
DJ'il'ekcj.a Plrzemys~u Jedwabni'CZO - Galanteryjnego prezentuje tkaniny ze sztucznego
jedwabiu o tęczowych banvach (ze szczególnym m~ględnieniem krat szikock.ich), plusze,
dywany, chodni•kl, maikaity, narrzuty, tkaniny
obiciowe i d.eko:racyjne z uwzględnien.ie.m luik
susowy~h velour chifonów, tiule, koronki, ma
katki, frran.k,i i pasmante.rię. Szc.zegó1ne zaintereosowani-& wywołują t. zw. „Jilmdruki, - 5ą
ito tkaminy żywo ikoiorrowane w dwuna;;tu a na
wet więcej kolorach. P1rawo do samodzi·elrtego

w Ka'li.s:zu (stoisko trzwie), o-raz P.aństwo;we
Zakłady WłóJ,;,ien:nic:ze ru. 7 w KaHszu (stoi!>ko czwarte).
Szćzegó1nie ciekawie przedstawia się stoisko piąte - Państwowych CentraJnych Zakła
dów Jedwabiu Naituralnego w Milanówku,
gdzie przedstawiony został w s.'IV\sób pogląr
do.wy cały cykl produkcji jedwabiu natura!nego, od 1·ajeczka i·edwab.nika do .kokonu i od
koikonu do pnzędzy jedwabnej, a po•te.qi do
gotowej lbkain~'lly, gładkiej lub artys.tycznie
maJ.o.wanej. Stoislk.o „Mi.lanów&:a" O!Zdobione
jest [ÓŻnorodnymi bkandmami i wya:ohami gotowymi z krajowego jedwabin.i natura•lnego.
Przemysł dziewiarski wys:tawia komplety
bielimy damskiej jedwaib.ne, gładkie, z koro111ką i haftem, halecw, kos:zmle nocne, szlafroki,
damskie bawełnia'!le i jedwablne, b-luziki, pyjamy, ikostiumy iką'Pielowe wełniane i opaJacze, artykuły d:ziecięce i niemowlęce (pła&'Zczy
ki, niedźwiadki, pajacyki i kaftaniki). pończo
chy damskie j.edwa-bne, skarpety damskie i mę
&kie, selfiksy, rękawicZJki bawełniane, welniane i jedwabne, szale., bI~ery, gairiso,nk.J.. Na samod1.ielne stoiska zasłużyły &obie Państw. Zakłady Przem. Dziew. ru. 1, PZPDz. nr. 3,
„Reks" i ,,Karoff".
Dyrekcja Przemysłu Włókien Sztumnych
obejmująca załcłady w Toma1Szowie Ma'Zowiecikim, Chodakowi.e, Wrocławiu, Widzewie i Jeleniej Górze prezentuje na Targach przędzę
s'.Zltucznego jedwabiu dla celów tkackich, cizie
wia:n;kich, pońcrzoszniczych i technicznych,
wł{?kna cięte typu wełnianego i bawełnianego,
folię celo.fanową (z której wyrabia się między
innymi efektowne i barwne pelerymy damsk.ie)
pomysłowe zaibawki artystyczne, sz1>111ga:t sno·
Ro1Illict'Wa,
po;wiązalkowy dla Ministerstwa
wyroby gumowe i co może najwięcej zade-

Zdobącze wiedzą

wiatlo

słońca

ludzlt.oścl

nowym

(słonecmo-cieplne)

b~!\ miały

',

źródłem
&U:.Zt!9ól·

0C'l.yma wyobraini, która wyptzedu nauki\, mO'i:emy już d'Li.6iaj przedstawić sobie na
dachu każdego domu orygina.Ine urządzenia,
w ciągu dnia wchłaniające eąergię słoneczną
~ gro-ma&ące ją w specjalnych akumulatornch
myiś.le.
dla oświetlenia i og•rzewani.a domów.
Badania radzieckid1 uczonych na.d własa:io
W krajach o klimacie tropika.1nym uTtz.ą
ścia.mi eleoktronów, znajdujących się w „pół· dzen.la te dostarczałyby energię
maszynom,
p:rrz.ewodntkach" (tj. w ciałach będących czymś &łuź:tcym do oziębienia powietrza I wentyla·
pośredin.im między przewodnikami a i:zoolatora- tol!'om, utrzymującym świeże po~trze w miemi, np. w tlenku miedzi), pozwaJają przypu11z- sztk:aniach.
czać, że pro•mienie słoneczne padające na wiel
uczonych radzieckich pozwa.lają
Badan~a
ką porwierachnię tych i:>ól-przewodników, będą przypuszczać, że wkrótce zostanie wyjaśniona
w przys7lłości źródłami energii elektrycznej.
zagadka tajemnkz.v<:h dotychczas własności
pól-przewodników. Nlektó.r e z tych własności
mają jui zastosowanie w przemyśle, jednak
dotychczas nie wsta~y one teoretycznie wy-

ne"

duże za&to60wa.nie. Nauk<l rMziecka po·
czyniła już wielkie po~tępy w tej \.dzl002inie.
Obecnie wypracoiwuje się metody szere.zego
zastosowania energii świ1!1t1nej słońca vr prze-

Bogaty wybór lowa,ów
Spośród 16 pa11stw, które biorą udział w

tegorocznych

międzynarodowych

Targach PoRadziecki wystąpi na.jbar

dziej okazale.
Od dłuższego już czasu bawi w Poznaniu
liczna delegacja radziecka zajmująca się przy
gotowaniem oficjalnego udziału ZSRR w Mię
dzynarodowych Targach Poznańskich. Na cze
le jej stoją: komisarz Targów i Wystaw Mię
dzynarodowych Grzebysz i Dyrektor Wszechzwiązkowej Izby Handlowej w Moskwie Jakowlewem. Prócz tego przybyli licznie architekci ·radzieccy.
Ze Związku Radzieckiego nad szlo 80 wagonów eksponatów. Wśród ~ksponatów tych
zobaczymy ..J., Poznaniu samoloty pasażerskie
0

najnow!lzej kon~trukcji i samoloty ćwiczebne,
samochody osobowe i ciężarowe, oraz auta
specjalne, autobusy i trolleybusy, obrabiarki,
maszyny poligraficne, tkackie i rolnicze.
Wystawione zasiały również traktory, kom
bajny, ekskawatory, przybory optyczne i mier
nicze, najnowsze radioodbiorniki, sprzęt elel<trotechniczny, aparaty kinowe, urządzenia telekomunikacyjne, wyroby włókiennicze, artykuły przemysłu spożYWczego i chemicznego,
produkcja hutnicza, metale czarne i kolorowe
oraz książki.
Nie o:posób poprostu wymienić wszystkich
towarów jakie zareprezentuje na XXI Mię
dzynarodowych Targach Pozna11skich nasz są
siad, sojusznik .i przyjaciel - Związek Socjalistyczny Republik Rad.

Przygotowania do -obchodu 1 Maia
Organizacje partyJne przy pracy
Cała łódzka klasa robotnicza przygotowuje
się de uroczystego obchodu Swięta Pierwszomajowego. Ze wszystkich ośrodków pracy sygnalizują o tych starannych eab1egach, wyniprzede wszystkim ze świadomo.ści,
kających
że 1 Maja 1948 roku przejdzie pod znakiem
historycznych przemian w
zbliżających się
polskim ruchu robotnicizym ~ połączenia obu

partii robotniczych.
W Komitecie Dzielnicowym PPR przy PZPB
Nr 1 wre usilna praca. Wyznacza się Ju~zi,
transparenty i wiemających przyszykować
denki i odpowiedzialnych za udekorowanie
bram i portierni. Specjalna Komisja opracowuje szatę artystyczną 3-ch wozów, które
wezmą udział w pochodzie i ' zawierać ' c;dą
w ciągu 3-ch
Ilustrację os i 11gnięć Zakładów
leda Polski Ludowt>j Na odcl~iałach odbywają
Iii; zebrania i masówki, na których mówcy i

energii

nie

Eksponaty Związku Radzieckiego
znańskich, Związek

ZABAWA TANECZNA STRONNICTWA
LUDOWEGO
Z°arząd Powiatowy Stronnictwa Ludowego w
Łodzi urządza dziś, w sobotę 24 bm. o godzinie 22 Wielką Zabawę Taneomą w sali
teatru „Lutnia'' przy ul. Piotrkowskiej Nr 243.
Do tańca przygiywać będzie dobor1w'l or'
kiestra.
Na czele Komitetu Honorowego stanął Wojewoda Łódzki, ob, Piotr Szymanek.
Dochód z zabawy prze·znaczony jest na ufun
cfowanie sztandaru dla Powiatowego Zarządu
Stronnictwa Ludowęgo w Łodzi.
Zapros'Zenia wydaje sekretariat Z. Pow. S. L.
przy Al. Kościuszki Nr 27.

Niezależnie jednak od tego, decyzją Minikich ośrodków niczym gzczególnym się nie
wys1awcy rza·
stern~wa P.r1.emysłu i Handlu
wyróżnił, bo prawo do jednego z piEy.:iu fab-ry
a
zezwoleń,
cznych stoislk zdobyły zakłady w K,rako'Wie, graniCTTui mogą bez specjalnych
banku czyn
asygnaty
wy.stawieniG<m
za
jedynie
w Porzna111iu, Bydgoszczy, Wrodawi·u i Pabianego na terenie · Targów sprzedawa ć w złonicach.
tych swe ekspona.ty do wysokości 500.000 711.
Przemysł WłóldEl'!l Łyilc.owych wystawia sze
Łączna suma
re.g artykułów z juty i lnu. Widzimy wśród przez jedną firmę zagra.nicrzną.
isprzed.ażna wystawionych na Międzynarodon.ich tkaniny od najcieńszych bieliźnianych
wyoh Targach Poznańskich towarów przez dapoczynając, a na najgrubszych ż.agl.owych końny kraj nie mo.że przekroczyć sumy 2 i pół
cząc. Obok t€go wysta:wioillo korifekcję lnia.mi·l lona złołych.
ną, nici, worki, s.7.nuoo i liny, pasy paxciane
Ogólnie, bez specjclnych zszwoleń, wyo;taw
n.apędowe o różnych &zerokościach, plecaki,
ch·l ebaki, wiadra bonne111toiwe, to•rby sanitarne cy zagraniczni na Międzyn.a.rodowych Tari namioty. Szczególne wrażen.!e wywiera ją o- gach ·Poznańskich są uprawnieni do sprzedabrusy drukowane i żakardowe, bijące całą ga 7;y swych eoksponatów 111a. łączną sUJillę 40
mą barw. Fabrycrz..ne stoiska z !Zakładów ży- milionów zł0<tych.
I tak na przykład Bułgaria s.pr:z.ed:iwać bę·
Tillrdowskich, Państw. Zakł. Przem. Lniarskie.go
ru. 2 „Leniko" (w Bielsku) i PZP Lniairs.kiego dzie detalicznie na Targach Powańskich winr. 4 „Odra" (w Nowej Sołi na Z. O.) wywie- no, papierooy, wy·twory sztuki ludowej i inte·
resujące iki·l imy o wzorach perskich, przewyż
rają bardzo korzystne wrażenie.
Przem-y5ł Artykułów i Tkanin Teohnicznych sxająoe kolorytem i a~rakcją deseni prawdz.iprzedstawia na Targach płochy, lica, ttpule, we dywany per;;k.ie. Towary te będą sprzedaczółenka, sOC'lotki tecłmiczne, rorz..pon.ki, igły, wane w miarę po.siadanych zapasów tj. przebijaki, obicia zqrzeblne, biegacze, frke papier· de wszyshldm w pierwszych dniach otwarcia
nicze i techniczne, pasy, podusziki maźnicze, Międzynarodowych Targów Po-znań1>k.ich tj.
=ruury wrzecionowe, . liny, taśmy, pasy, sieci od soboty 24 kwietnia do 9 maja br.
Atrakcję dla pań 111a Mięclzynarodowyeh Ta•r
rybi!Clci·e i inne, usu.cze.1nienia oraa: wełniane
gach Poznańskich stanowić będą perfumy fran
i bawełniane tkani.ny technicme.
zega1oki szwajcar~ksponaty, wystawione na tegorocznych cuskLe, bi.żuteria i piękne
Poznańskich skie, wiedeńskie żurnale mody, czeska biżuTargach
Międ:zynarodowych
przez pTZemysl włókienniczy, dają wspaniały teria }ahlonecka i wiele in'llych nowości gaobraz twórczej pracy trzechsedtysięaznej rze- lanteryjnych, które przeważnie wystawione
będą w powiększonych teren.ach Targów P:n.stz.y włókniarzy w ciągu rok'll ooatniego.
Okazuje się, iż z roku na roik produku- nańsbch w gmachu Szkoły Handlowej przy
jemy nie tylko wiEy.:ej, ale 1 le·plej, że pro· ul. $n.iadecikich.
Jednym l!lowem, Międzynarodowe Targi Po
dukcja nas.za jest coMz estety=.iejsza i doskonalsza, że w coraz wytsrzym &ta.pniu ud- znań!kfe będą atrakcją dla każdego zwiedzap<Ywiada :zapotrzebowaniu .rynku ik.rajowego i jqcego. SzerokJ a.sortyment wyrobów kraj-0W. Lemiesz. 1 wych i zagranicznych jest tego gwarancją.
zagranicznego.

na u.siu ach

w Taszkiencie uruch001.i-0n.o niedawno olbrzymie, urządzenia, przetwarzające energię
słoneczną. Ta gigantyczna instalacja 6kłada 6 ię
rz lustra 0 śre<lnicy 10 m, które koncentruje
ciepło P'romieni słonecznych.
O&tatnl<> pisma doni~ły, że urządzenia po· dobnego tyip'll, a.Je 0 2 ,5-krotnej sile, ma.Jll być
wkrótce wybutlowaine w 1różnych punktach
Zwią.z.ku Ra.d~ecklego. w ten sposób problem
wykorzystania energii słonecznej, abso:nbujący
umysły wielu ucwnycll, wchodzi w Zwią.-zku
Ra.dzieckim w stadium realizacji.
Oczywiście jasne jest, że w k:najach tropikalnych tego rodzaju urządzenia „heliotermicz

wiei€ z tych transakcji zostanie :ueal!.zow:inych w ramach obow1iązujących umów handlowych, a Wlięoc przy imporde do Polski :za
uprzednim pozwoleni-em wwozowym ! dewizowym. Mamy tu na myśli zarówno transakc je
importowe jaik i eksportowe, kitóre dokona:ne
zos•taną w czasie tegorocznych Tdrgów.

dyskutanci wyja. śniają specjalne :i:naczenie te- dzeniP całości uroczystości pięr.wszoma.jowych
gorocznego święta, Komitety pierwszom,ajowe, ! w ska:~i dz ielnic.c:iwej, a przede w.szys~k1m Ltrozarówno ogólnofabryczny, Jak 1poszczegotne ko c·zyste] akadem11, która odbędzie się w sali
mitety oddziałowe wyznaczają ludzi do pierw- Teatru Populam.ego. W dniach od 2§ .do 30
szomajowej milicji robotniczej i do przepro- bm. we wszystkich . wi~kszych .i mn:eiszy~h
wadzenia zbiórki pieniężne] w dniu t Maja na zakładach pracy, znaiduJących się na terenie
Domu Zjednoczonej Partii Robotni- dzielnicy, odbędą się zebrania międzypartyjne
budowę
czej. Komitety pierwszomajowe grupuJą wokół i masówki, poświęcone Swiętu P1~rwszomaj<;>·
siebie nie tylko cełonków obu partii robotni- wemu, obsługiwane przez referenww e: Kamiczych. lecz również wielu bezparty inych ro- tetu Dzielnicowego i Komitetu Łódzkiego.
W dn iu 1 Maja po zakończeniu pochodu kobotników.
W przeddzień 1 Maja na terenie zakładów mitel Pierwszomajowy przy ~zielni-::ach Staroodbędzie się uroczysta akademia, zaś w dniu miejska - Koziny urządza wielką zabawę luświc;ta , po rozwiązaniu pochodu, urząd;z:ona zo- dową, która od?<:dzie się w Ośrodku Sportowvm na Zdrowiu.
stanie zabawa ludowa.
R~wnież wszystkie inne Ko~it~ty DzielnicoNa dzielnicy Staromiejskiej PPR, podobnie
iak i na innych dzielnil"ac\1, ulworzeny został we 1 Fabryczne są w trakcie mtens.ywnych
Kernit et 1'ierwszomajowy wspólnie r. dzielni- prac. ma iacych na celu godne ucz:1?zen1e tegocą Koziny PPS. Komitet ten opracowuj.a ureą- rocznego Swięta 1-majowego.

jaśnione.
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Notatnik

wydarzeń

kulturalnych

Ministerstwo Kultury i Sztuki opracowuje obecnie plany upa!1stwowieni11 niektórych
teatrów oraz zagadnienia repertuaru l nowej
polityki cen biletów. Bilety ulp,owe stanowić mają, w zależności od charakteru ośrod
ka, 50-80 proc. ogólnej liczby biletów. Szczególną uwagę poświirca obt>cnie M i nister~two
zorganizowaniu teatrów dla młodzieży i dzieci, których liczba zostanie zwiększona.

•

•

*

Prace przygotowawcze do Festlvalu Arty~tycznego Zw, Zaw. są w pełnym toku. Jednym z głównych punktów festivalu będzie
opracowywane obecnie przez Leona Schillei-a
i St. Dobrowolskiego widowisko „Pieśń o ludzie naszym". Zmontowany został już sztab
reżyserski pod kierownictwem Józefa Wyszomirskiego któremu w pracy horeograficznej. i
reżyserskiej pomogą Jerzy Blok, Maria Broniewska, Barbara Fijewska i Jadwiga Mierze.
jewska.

*

*

*

Naczelne pisma radzieckie „Prawda" i „Izwiestia" zamieszczają obszerne recenzje poświęcone filmowi dokumentarnemu .,Polska"
W słowach najwyższego uznania wyrażają się
recenzenci obu ty~h gazet o filmie, który jest
symbolem walki proletariatu polskiego o demokrację.

• * •

Wymiana kulturalna polsko-brytyjska weszła już na tory realne. W ramach jej oczekiwany jest przyjazd do Polski 8-mu profesorów brytyjskich, którzy wygłoszą wykła
dy o zagadnieniach budownictwa, planowania
i spółdzielczości Przybędzie również chór gór
ników walijskich, który wystąpi w wielu mia
Stach Polski. Przewidywana jest pozatem wymiar1a llauczycieli oraz zaakceptowana została kwestia wYlUiennych wtcieczek pisarey I
lekarzy specjalistów.

Str. 3

?J'argi

Poznańskie dorobkn

ZSRR i kraje demokracr astionem pokoju
Czas uniceslwia plany awanturników· i

W numerze 8 „Nowych Dróg", kt6ry ukazał
tow. Jakuba BERMANA, arwJJzujący OBECNĄ

się ru'edawno, znajdujemy m. in. artykuł
SYTUACJĘ MIĘDZYNARODOWĄ.

podżegaczy

ski, podważajj\c &toswrli.:i gos.podarc:z:e domi·
Anglią, a zarazem wyipiera
~.cie Anglię z. !Półklliłi z.achodlniej i

niów z

on

c-ał.k:o

Daleki.ego

Na ws-tępie tow. B.erman &twJerdza, że pa- l!lość. Plan Marsha:lla jest w swej istocie ptla- Wscho-du.
Rząd laboorzystowsk.!. prowadzą<: po.litykę
nem an1yeuropejs1dm, jest to zameryikan.i:ww.ana odmia,na hitlerowslkiego „Neue Ordnung" mona-chijską i kapi.tulaJilcką wobec Si. Zjednoii jak ·tamta sk.ońciy -się fiaskiem. Jeżeli cho- oezonych, .likwid'Uje imp-e.rium, brytyj•s.k.ie .. .Bedzi o U!n.ię Zachodni ą, to jeis·t ona jedyni.e p:rzy vin przeJ'id"Z;ie do histo'Iii jaiko jeden z naibairbudówką planu Manhalla, jest blokiem poli- dziej go11J.iwych grabarzy imperi1um. Ta1ki moit)"Cznym, stwo'I.zonym do hodowania i ;podsy- że był ko·!llkretny e!ekt j~ polityki.
oania :niemieckiej agre-sjj, Państwa należące
Równolegle z wai;aliMcjit Anglii po&tęi>uje
do Unii, nie urupel.niiają się gospodarczo, a rproces „amerykani.z<1cjf' II międzynarodówki,
więc Unia może j€<lynie pogłęb i ć ich sprzecz:- tego dawnego in6trumentiu polityki bry:tyjsk·i ej.
naści. Celem istotnym bloku zachodniego jest II mię<lzy!lla.rodówka ik.ońciy swój nie-sławny
kich wysiłków p.rorpag<µidy. Fakty dowodzą walka z mchami ludowymi w krajach zachod· żywot, jako orga-nJzacj<I kondolierów i dywe:rniezbicie, że iplan Ma'Ifillalla zmierza ikonsek- niej Europy. Stosownie do recepty Goebbel6a santów wojennych w służbie amerykańskiego
wentni.e do podboju rynków zachodnio-euiro- amerykań"SCy „lekarze" star.ają 6ię dokonać imperiałi.z.n_1u.
pej&kkh, do zakucia narodów w łańcuchy nie- ,,.ratlyik.alnej ik macji" na europejskim „p.acje·nPo·d-czais gdy obóz ~mą>erialis-tycmy mi<rla
woli gospodarczej. Reailizacja t~o planu rpro- cie" ri•ekomo dla jego ratowania. Jak stwiersię w swydl apraecroościach, stale ipostępuje
wadził illlU5i do rzahamowa:nia si.ł wytwórczych dza jednak .tow. Berman „kuracja Die wyjdzie
konsolidacja sil obozu antyjmperia!Astyc.znego.
Europy, do ogram.ioze'lllia pro<l110CcjJ wielu gia- na zdrowie ani pacjentowi, ani 1-eka·rzowi".
Wz:r06t potęqi ZSRR, a w w.czegMoości zl:iłęzi pTZemyisru. Zastrzyki ma·f6ha11do'W'Slkie .poTow. Be=an .p<>dkreśla dalej, że _wpraw- :kwidowanie <!lll1erytkańskiegio moil()(po•lu
w zamimo pororów ożywi·enia, Jedynqe pogłębią de dZ1ie i6tnieje „zimna wojna" pomiędzy obo- kres-ie najnowszych
typów uzbrojenia, zwycię
~ani7..a.cję. chaos i bezwład ~s-podarczy kra zem
dm.periaJistycz.nym a a.J,liyimperiaiistycz- stwa obozu ł'Udow~o w Chinach,
z.n1weczenle
jów, ik.mzy.stając)"Cl1 z pomocy. Na iym pole- inym, ale niemniej w łonie samego obozu im- spisku reakc-yjneqo
w Czechosłowacji, postę
ga. zasadnicza różnica pomiędzy planem Mar- pe'Iialisty~ZMgo toczy się „cicha wojna" poshalla a 'l.lltnową o dosta:Wadl inwestycyjnymi mqędzy Stanami Zjednocz.onyrii.i a Wielką Bry- py 61polea.ne i gospodarcze w krajach demo·
zawar:tych iprzez Polskę z ZSRR, która w:z.moc- tanią. Stawką w tej wojnie jest imperium bry- ikq:acj;i -ludowej, bohaterski.& walki &ił ludowych
• W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ni nasz potencjał guspoda«:.zy i naszą niezal~ż tyjskie; wszędzie wd-ska się kapitał amerykań- we \.\/łoszech i Francji - świadc:zą 111ajlepiej
o o·lbrzymiej dynamice sił obozu demokratyczXXI-ych (kolejno) a drugich powojennych
nego. Logika. wypadków prowad:ii do t-ego, te
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
ZSRR i koraje demokracji ludowej &<tają się be·
Targi Poznańskie cieszą się od lat ogromsti-Onem nJezci,leżności Europy <>ra.l popa.rciem
ną popularnością w naszy'm i:połeczeństwie, a
i n-adziej<l na.rodów Eumpy rz:achodniej, walIch przebieg do pewnego stopnia jest funkczącej z ek51paru;ją iame:ryikaf>.ską.
cją naszego życia gospodarczego.
I dlatego
Pos'tępująca koosoJidacja świata antyimpeWełna
przystępują
współzawodnictwa
nic dziwnego, że Targi tegoroczne odbywają
.nialistycz.nego jest 9wa·ra111cją :z.niweczenia pia·
się w znacznie szerszych ramach, aniżeli w
rej pracownicy zobowiązują się wYkonać nów awanturników d ipodżegaczy wojennych.
Pomimo ciągłej rozbudowy z&kładów
państwowY plan produkcyjny na rok I948
roku ubiegłym.
związanych z tym trudności PZPW Nr 4
Stać nas na to ilmnkluduje tow. Berman do DNIA I-go GRUDNIA.
Wybudowano więc szereg nowych pawilowykonywują stale plan miesięczny z poabyśmy, wzmagając wielokrotnie nasze konnów, ilość wystawców powiększyła się w spoważną nad-wyłką.
struktywne wysiłki, mogli czekać, aż dojdq w
11
sób wydatny, a wzrost ten dotyczy wszystStanach Zjednoczonych do głosu te siły, które
Pia.n za pierwsze 4 miesiące Jest juł wyzgodzą się na pokojowe współżycie różnych
kich naszych trzech sektorów gospodarczych.
slę zdystansować
konany. Plan roczny za.loga. PZPW Nr ł
systemów, które nie będą przeszkad:aly pokoNiewątpliwie wzmogą się również obroty han
Załoga.
PZPDz.
Nr
3
(dawn.
Ejtingon)
zobowiąr.ała się wykona6 do DNIA 15-go
jowemu rozwojowi Europy I przywróceniu
dlowe. Życie ekonomiczne Polski nabiera c~
chce dorównać „Ejtingonowcom" z baweł współpracy
LISTOPADA.
mlędzynarodowef.
raz większego rozmachu, a przemysl i rolnicny.
Plan
za
I-sze
cztery
miesiące wykoZadanie trudne, ale nie wątpimy, !e zoAna,liu t-0w. Bermana wyikazuje jasno i do
two, handel 1 komunikacja. sektor państwo
na.U do dnia. 15 kwietnia. Plan półroczny bitnie, że straszaiki wo}llllllle nie posiadaj<l postanie wykonane.
~ 1 prywatny rozwijają się szybciej.
wYkonają do dnia IO czerwca. Plan rocz- krycia w realnej sytuacji t we wzajemnym
Wzrosła również ilość państw obcych, ucze- Jadwa 1lcy 1deJm1lą wsp61zawod1;c1wo
ny zobowiązali sfi: wykonać na DZIE!li I-ro 61tosun.ku 6ił. IJtlcfatywa 1 przewaga sll jeat po
stniCJ;ących w Międzynarodowych Targach
LISTOPADA.
JEDWABNICY podejmuj!\ wsp61zawodnfestronie obozu pokoju I poatępu.
Poznańskich.
W roku ubiegłym 'fY&Ławiało
two.
swoje eksponaty 8 państw. Obecnie I6 państw
W pierwszym kwartale I948 r. PZZPJG SLADEM NASZYCH ARTYKUŁOW
obcych bierze udział w Targach. Stoiska zaŁ6dź.Poludnle wykonały plan produkcyj.
graniczne zajmują o wiele większą powierzchny w 112 proc.
nię, aniżeli na pierwszych powojennych TarNa zebranlu akt)twu partyjner;o całego
gach. a rozszerzyły się też znacznie możliwo
W 111Umer:ze 11: dnia 8 kwietnia rb. w dziale I stąd skargi, nieipMbawione często słusmości.
Kombinatu powzięto uchwałę, na mocy kt-0- „lnteiiJlelacje naszych czytelników" Głos Rokt handlu z zagranicą, zarówno hurtowego,
OdnOO.n.ie konkretnego wypadku. Ube?.piedetalicznego.
botniazy zamieścił list ubezpieczonego Wla- ozeln.ia wy}l!.Śn.ia., że wobec braku tzw. numerWszystko to świadczy, te wbrew plotkom skłej. Po raz pierwszy w hlstoril Międzyna dY1Słaiwa Pielużka, poruszającego sze.reg bolą- ikó-w ube21pieczony PieJużek nie był skierowap•r:zyjmowania ny do siwojego lekarza .rejonowego, ale do le„żelaznej kurtynie" nasz handel zagranicz- rodowych Targów Poznańskich zorganizowa- Cllek Z!Wiązanych z rpralktyiką
kama a.mbulatna-yjnego, <lira Domasiaca, kitóry
ny i stosunki gospodarcze z państwami euro- ne zostały wycieczki masowe przodowników chlJrych w Polildi.nice przy uil. Le=iczej.
Uberz.pie~Jnia Społeczna w ł.odrzi pra911ie jaiko lek.ar.z wojskowy był tego dnia daiużej
pejskimt i pozaeuropejskimi rozwl!a się z ro- pracy: włókniarzy, górników, metalowców 1
ku na rok.
hutników. W Poznaniu będą. oni świadkami w zwiąiku z tym wyjaśnić, że przymaje tym a:<ijęty w upitadu wojskowym i d'latego sp{lź·
Zapowiedziane jut, l!czne rzesze cudzoziem naocznymi powodzenia 1 triumfu wytworów razem caqk:owicie rację zarówno ubezpieczo· nił się rzeczywiście na swój dyŹlln do ambuców, zwiedzających Targi, będą mogły zapo- pracy swych rąk. Tam będą oni też mogli raz .nemu, ja.k i Redakcji. Nle61.ety, ube.zpiecze'lri latorium.
tracą dużo czasu w poczekalniach, zanim 6ą
Numery pokoi na dr.zwiach gabine1tów są
znać się z prawdą o naszym kraju, a nie- szerzyć swe horyzonty myś,owe i powiększyć
przyjmowani przez lekarzy. Jednak Ubezpie- cząs1to ścierane przy myciu przE!'Z sprzątacz.ki,
jedno kłamstwo i oszczerstwo, tułające się jesz zasób swych wiadomości.
cza.lnia Społeczna nie może w żaden sposób nie rzadko mywają je sami ubez-pieczeni.
cze za granicą, zginie w zetknięciu z naszą
Targi Poznańskie będą jeszcze jedną spo- z.mienić tego stanu rzeczy, poni eważ nie mażSpraiwa numerów i k:r:zeseł będ-zie załatwio
rzeczywistością.
sobnością dla ujawnienia
troskliwej opieki na usunąć od razu zasadniczej bolączki powo- na drogą służbową w sposób najbardziej odpoJeszcze jedna okoliczność stanowi rys cha- państwa nad budowniczymi lepszego jutra jennej, a mianowide katastrofalnego braik:Ju le- wiadający ilnterei;om ubeZ\I)ieczonych.
rakterystyczny tegorocznej imprezy poznań- przodownikami pracy.
karzy. I stąd biorą się liczne nieiporo.zumienia,
Ubezpieczalnia Społeczna
1111~ją~ w '.Icraja-ch . ka~ita!list)"Cmych :histeria
. IIlle Je6'l wy-razem s1ły l uirowia. - lecz przeciwnie, wyrazem, w.z.in<llgającycli się objawów
chorobowych wewnętrznej niemocy świata kapiila:·istycznego. Temu świa.tu - p.rzeówstawia
jq się swym spokojem J wewnętrzną silą ZSRR
i kra1e demokracji ludowej.
Anali.zując 111as·tępnie plan Marshalla, tow.
B.eTman stwierd:za, że lllie uda się przesłonić je
gu prawdzi~j iistoty i celów, pomtlmo wszel-

•

Przedmajowe zobow· ą .n1a
nie pozostanie wtyle. PZPW Hr. 4
11
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Dziewiarn'a „E(Ungona nie pozwoli
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§RV.GADY~AL - ZIEMI KIELECKIEJ yv Al<..CJ I BOJOWEJ·

Spadochrony odpinano od zrzutów i woi·ku widniał tuszem nakreślony napis,
kładzi')no na stertę. Czekały one na swą -w-ymieriiaiący zawartość worka.
kolejkę. Pierwsze odjechały worki z broObok leżało 35 wielkich spadochronów
nią i amunicją na wyznaczone m. p., gdzie -- był to debry materiał, który przedstajak już wspomniałem pozostały dwa plu- wiał sobą dość poważną wartość. Każdy
tony ludzi. Na każdy wóz można było po- z batalionów otrzymał po dwa spadochrołożyć maksimum trzy worki, gdyż są one ny. które miały służyć za namioty, a część
duże i każdy z nich nie przesadzając wa- zatrzymano dla sprzedaży. Pieniędzy jeszżył od 200 do 300 kg. zależnie od tego co cze wówczas nie mieliśmy. Dopiero w nasię w nim znajdowało broń, czy amuni- stępnych zrzutach otrzymaliśmy większą
cja. Długość worka wynosiła około 2.20 sumę na zakup prowiantu u miejscowej lum., przyczym jeden koniec, który przy dności wiejskiej. Chłop chętnie brał matelądowaniu zderzał się z ziemią, był chro- riał spadochronowy mimo, że nie mógł
niony przez specjalny zderzak wypchany chwilowo szyć koszuli, - Niemcy by przewatą. Obszycie natomiast sporządzone by· cież poznali, że uszyta jest.„ ze spadochroło z watow,anei kołdry. Kołdry te bardzo nu. Mimo to towar ten uważał chłop za
nam si ę prz) dały - już w sierpniu, na dobrą „lokatę kapifołu" i wymieniał go
każdych dwóch, trzech partyzantów przy- chętnie za kartofle, chleb, a często nawet
padła jedna taka kołdra.
i mleko, które były trudniejsze do ukryWozy k\lrsowały bardzo dokładnie i cia orzed Niemcami.
·
chłopcy skracali jak mogli czas kursu. Wsie woj. kieleckiego, mimo, że jest już
Około godz. 3-·ej nad ranem zabraliśmy cztery· lata po wojnie, posiadają jeszcze
iako ostatni ładunek materiał spadochro- tu i owdzie towar spadochronowy z tych

sprzedaży jednego spadochronu komenda
gospodarcza przywoziła sporo jedzenia,
mleko wydawano przede wszystkim chorym.
Baony otrzymały instrukcje, jak należy
robić namiot ze spadochronu. Wielu dziwiło się sądząc, że jedwabne chałupki nigdy nie będą potrzebne. Namioty stawialiśmy zaw5ze na naszym m. p.
W śrcdek spadochronu umocowywano
czterometrowy wysoki drąg, a wokół sześć
trzymetrowych mniejszych słupów. Namioty te kształtem przypominały budę
cyrkową w miniaturze. Ustawiano je pod
najgęstszym baldachimem jodeł i przyprószono mocno ?ieh-. nią. Maskowanie to
było konieczne ze względu na samoloty zarówno sowieckie, jak i niemieckie. Samoloty hitlerowskie, wiedząc o przebywaniu
w lasach grup partyzanckich, mogłyby nas
r.a skutek naszej ewentualnej nieostroż
ności łatwo zbombardować. Samoloty natomiast sowieckie przelatując często nad
naszymi terenami mogły by nas wziąć za
Niemców i zaatakować. Dlatego też musieliśmy posunąć ostrożność naszą do maksimum.
Natychmiast 1eż odszukaliśmy worek
z radiostacją. Po wydobyciu jej nasi spece od radiostacji zaczęli ją dokładnie obstukiwać, przyglądając się każdej części.
że jest w dobrym stanie i pierwszorzędnie wykonana.

Stwierdzili,

Na horyzoncie zorza
leśnych mieszkańców.
dogadywały się

budziła do życia
Skrzeczące wrony

przed odlotem na żer. Prze
niedaleko od nas tysiące trupów ludzkich leżało na polach, które stały się przynowy.
czasów. Były to nasze „dewizy'', które do nętą dla czarnych stad wron i kruków. Zaświt ało już, gdy przybyliśmy na miej- końca w9jny nie straciły nic na wartości taczając coraz niżej koła spadały masarni
sce z którego kilka grirlzin temu wyruszo- mimo, że posiadanie ich groziło większą na swe ofiary, które wojna tak obficie im
no po pierwszy zrzut broni. Na każdym kara. niż za dolary, czy inną walutę. :eo zesłała.
cież

Odpruwaliśmy

worek za workiem, a
oznajmiali
uroczysc1e: „pepesza, dyktarow, trotyl,
amunicja, medykamenty". Była to zapłata,
za trud jaki żołnierz składał w walce z
Niemcami.
Nie wiem, jak się wyjmuje drogocenne
kryształy z opakcwania, ale gdyby tak
pieczołowicie wypakowywana kryształy,
;ak nasi automaty pewny jestem że nigdy
żaden z nich nie uległby :;;tłuczeniu. Każdy
wyciągnięty automat pieściły pokaleczone
ręce partyzantów.
W jednym z worków znaleziono list,
od wolnych już towarzyszy, którzy pozdrawiali nas serdecznie, życząc nam, byśmy
hitlerowców bili jeszcze mocniej, niż dotychczas i byśmy do tej walki zmobilizowali całą Kielecczyznę. List był odręcz
ny i pisany w Chełmie. Znaleźliśmy też w
kilku workach listy od tych, którzy pisali
je daleko na wschodzie, u naszych sojuszników.
Mała kartka z przylepioną fotografią
donosi nam:
„Towarzysze partyzanci! Jeżeli otrzy
macie ten worek, to napiszcie do mnie.
Pracuję jako tokarz w woj. kijowskim"
- i podaję Wam dokładny adres, Życzę
Wam, byście bandytów hitlerowskich
bili wszystkimi siłami."
Listy te były natychmiast rozchwytywane przez parł!•zantów, a potym weszło
w modę, że ieder1 drugiemu wykradał je
i gdy worek był już popruty, to trzech
czy czterech pchało się by szukać listu.
Napisaliśmy z „Jankiem" depesz~. w
której donosimy, ile worków zostało znalezionych i wg. oświedczenia ,,Piotra" winny to być wszystkie. ,.
chłopcy . dysząc t:e zmęczenia
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Niezapomniany

Jedności

Kom tet

'Jak

Wybrany w dniu 21 bm. MłeJskt Komitet Jedności, ukonstytuował się następują
co: przewodniczą.cy Jillbłoftsk.I Jan, wice
przewodniczący
Wojcledlowsk.i Tadeusz
sekretarz Bursze Tadeusz, członkowie prezydlum kol. kol. KozłowSik.1, Kulpińska, feliksiaik 1 Anloł. Jednocześnie powołaną dwa
Wydziały Komitetu Jedności: Organizacyj.
ny z kol. Koa:łowsklm Ośwlatowo-Szckole·
1
niowy z kol. Kulpińską na czele.

to

było

Kolego, czy to możliwe?
No, jakgdyby tak.
A wiecie wcale wierzyć się nie chce, że
nareszcie realizuje się jedność młodzieży.
Tak, to trochę dz'iwne. Trzy lata nale~ę
do ZWM-u i trzy lata wiem że do tego dą-

dzień

na wspólnej I konferencji
Poznaję to po uśmiechniętych i wesołych
twarzach kolegów, którzy żywo rozprawiają,
czekając na rozpoczęcie konferencji. Za chwilę, rozpocznie się zebranie, na którym wybierzemy Miejski Komitet Jedności.
•
•
•

otwiera konferencję. Po chwili przemawia kol.
Jan Jabłoński. Mówi o drodze mrodzieży polskiej która prowadziła do jedności. Widać, że
mówi z sercem. Tak mówić może tylko człowiek, który sam walczył przed wojn~, w czasie wojny i po wojnie o to, aby zjednoczył się
ruch młodzieży polskiej.
5 minutowa przerwa w czasie której proszę zapisywać się do dyskusji kończy
pierwszą część konferencji kol. Wojciechowski.

·::==================-:Zży~m~y~,~a~t~e;:r!az~r~a~d~o~ś
:ć_::az:·~o~s~z~a~ła~m~ia=·--~_:~-_!Pr~os~z=ę~d~o2p~re::!zy~d~i~urh~.;::··2k~o~le~g~a~W~o~j~ci~·e:c~h~o:ws:!!kl
"'

Prosimy Kuratorium o wejrzenie w nasze sprawy·
I

cję.
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Ml<Xiileż ta bierne ~6wnież

czynny udział

życiu kultura'l nym Związku, organizuje chóry, zespoły teatralne i baletowe, orkiestrę itp.
2.000 młodych pracownie i pracowników
przemysłu konfekcyjnego zasfia szeregi sportowców-członków związkowych klubów spor-

n

towych.
Ostatni zjazd Aktywistów Młudz " eźowych
Związku przyczyni się niewątpUWie do dalszego usprawnienia prac wydziału.
~onfe~encj a ta zgrupowała młodzieżowców
z całej - Polski.
POMNIKI STAROŻYTNEJ SZTUKI
AZJI SRODKOWEJ
Pańsitwowe Muzoom
Sztu:ki w Ta&Zkende
flhbekis ta.n) wzbogacone rostalo cennymi oJc,azam.i sztuki starożytnej. Radziecki archeo·
log, Terenożk.in, prowadząc prace wykopali&kow e w Afirosiab (koło Samar:tlcandy) natknął
si ę na cenne okazy sztukli środ.kowo-azjatyc
lkiej.
ZOS'tały mi ędzy hmymł wyroby
1Ze sZlkła, o łtarz czcicieli ognia pochodzący z

ZnaJ.ezione

III w. iprzed n arodzeniem Chrys1usa, dzban z
napisem t z odciw-em krzy~ nesto'l"liańsk.iego
1,VI-YiII) oraz wiele imlyoh przedmia.tów.

J

Płynie

-

jak. rzeka poch6d mlodzleży,
tagle sztandarów napina wiatr,
Blisko pól świata marsz Jch przemierzył,
Wkrótce przemierzy świat/

Swlętem Ich Pierwszy Maj!

~are»NX

l<rok... ltd.

• •

Czemu

• •gdzie• dla
salę,

dokończenia

1i:-go i;zczęśliwego dnia odbywa.1ą si~ występy
artystyczne w ·których biorą udział kol kol.

z wszystkich organizacji młodzieżowych. Występy były naprawdę na wysokim poziomie.
Wychodzimy. Jak by się coś w nas odmieniło. Tak dobrze jest nam razem. „Był
nastrój" powiedział któryś z kolegów. Nastrój

To nasze hasło dnia/
To młodzi idą, czerwień ich tłem,
Dzień Pierwszy Maja jedno§ci dniem,
Idą czwórkami tratatata,
W . bruk obcasami, aż ziemla drga/

Czerwony szlandor zfednoczyl wszyslkfcl'.
Jedna pieśń płynie na cały kraj,
Cel ich jest wspólny, fasny l bliskl,

•

pani.

Wracamy na

ent1.1 zj ~1zmu.

Miarowy krok, marszowy krok,
Pogodny śmiech, łagodny wzrok,
To młodzi Idą, werbel lm gra:
Tratalatal Tratatata/
Lecz se.rea palne są Jak dynamit,
W bruk obcasami, w bruk obcasami,
ten P'fcleża. klo idzie z nami,

Proszę

zebrało?

Mafowy marsz
t.

• • •

się tu tyle ludzi
czy stało się coś złego?
- Och! pani jest nie bardzo spost"rzegawcza. Przecież widzi pani, że tu sama młodzież
Czekamy na przemówienie kol. .Yliliamsa Generalnego sekretarza Swiatowej Federacji
Młodzieży Demokratycznej, który przyjechał
do nas z Australii, gdyż dziś obchodzimy wielką uroczystość.
Dziś powstaje Komitet Jedności, który będzie pracował nad połączeniem
wszystkich organizacji polskich
- Ach taki To on właśnie ma ten Komitet zrobić?
- Nie proszę pani, Komitet powołaliśmy
my sami, młodzież polska zrze.91'.ona w organizacjach ideowo-wychowawczych. A kol. Wl
liams przyjechał do nas, gdyż nasze organizacje wchodzą w skład Swiatowej Federacji
Młodzieży Demokratycznej, którą on reprezentuje.
·
Muszę jednak opuście moją przygodną znajomą, gdyż grupa koleżanek i kolegów wcią
ga mnie do koła, w którym wszyscy śpiewają
nasze organizacyjne i ludowe piosenki. Wreszcie cisza. Kol. Wiliams przemawia z balkonu
przy ul. Przędzalnianej 68 a zgrupowany tłum
młodzieży wsłuchuje się.
Na szczęście jest
i · tłumacz, który stara się ani słowa nie przepuścić, wszystko chce nam przekazać. SFl'ID
wita z wielką radością powstanie naszego Komitetu Jedności. Kol. Wiliams mówi o zaufaniu, jakie SFMD ma do nas i o tym jak
wysoko ceniona jest praca młodzieży polskiej
przez młodzież innych krajów. Potem opowiada o młodzieży Hiszpanii, Grecji, Indonezji
o ich walkach o wolność i demokrację i koń
cząc, życzy nam jak najpomyślniejszych wjników na nowym etapie pracy. Mówi jeszcze,
że chciałby wznieść po polsku okrzyk „Jedność
młodzieży polskiei niech żyje''.
Jednak nie
potrafi. Przyrzeka do na;;tępnego 1,.'rzyjaz..!11
do nns nauc··yc l'1C< lP.fl.O tr-udneg-; d:a rujzo„
ziemca wyrazu.

-

w lonfekcil

Jl J J. l I J nJ. JJ I m

• •

na

młodzieżą

~%

•

•

Na ulicy zbiera się coraz więcej ludzi. coraz liczniej gromadzą się pod oknami cl, dla
który$ zabrakło miejsca w obszernej sali
świetlicy im. Waryńskiego. Wychodzimy
ulicę aby razem z wszystkimi posłuchać przemówienia kol Wiliamsa.

Do jedności kroczymy z entuzjazmem

&

•

Jednak dyskusja rozpoczyna sJę. Każdy
chce jeszcze swoich kilka słów dorzucić, każ
dy chce podkreślic j'ak potężną będzie ta
wspólna organizacja. Wreszcie przystępujemy
do wyboru Komitetu Jedności. Projekt kandydatów ·przedstawiony przez Komitet Współ
pracy został w całości przyjęty przez aklama-

I

Opieka nad

•

Do dyskusji? A o czym tu można dyskutować?
Przecież wszystko było takie jasne
i proste. Przecież pod każdym słowem moż
na się podpisać.

w 3-eJ klasie.
żdolnl I się dobrze uczą, są pozbawieni sty.
Uczniowie są 'Wykorzystywani do wszyst- pendi6w.
ktch robót nie związanych z ich za.wodem jak , Młodzież tego Liceum pragnęłaby, by Kunp. zamiatanie gmachu, mycie ustępów i u- ratorłum . wnikn«:ło w te tak ważne sprawy,
mywalek, znoszenie nawozu •sztucznego, koksu przysłało Komisję do zbadania tych nlezdrowęgla itp. Uczniowie w ten sposób są prze- wych stosunków w Liceum, by mianowano
męczeni, gdyż od 6-ej rano do 5-ej po polu- innego Dyrektora, któryby był naprawdę nie
dniu ciężko pracują i nie mogą się normalnie tylko wychowawcą młodzieży ale I Jej przyuczyć, nie mówiąc już o czytaniu k~iążek, czy jacielem.
J?yrektor ~?m nie ma zupełnie. peda- też o sporcie. Przy rozdzielaniu stypendiów
OD REDAKCJI. I my także sądzimy, źe
gogxcznego pode~scla do wychowanko": Li· Dyrektor powoduje się osobistymi względami Kuratorium wydeleguje komisję, która oblekceum. Zwraca Się do nas w sposób obelżywy I przeznacza je uczniom zamożnym, natomiast ływnie oceni postępowanie dyrektora I wycią
poniżający Go, Jako Dyrektora w oczach '.1cz- mniej zamożni ucmlowle, którzy naprawdę sit gnie odpowiednie wniosk.l.
nlów i traci przez to autorytet. Przy kazdeJ
okazji używa brudnych słów nie licujących
s Jego poważnym I odpowiedzialnym stanowiskiem.
„Młodzież Polska, więcej" niż kiedykolwiek bę ZJednoczoneJ Organizacji w Kutnie, oraz
W czasie §wtąt Bożego Narodzenia ob. Dypotrzebuje
jedności''. Pod tym hasłem, utrwa uchwalili rezolucję w której między innymi
rektor zwolnil Niemców z pracy, natomiast
lonym w rezolucji obradowała wspólna kon- czytamy: ·
110Sta~l uczniów. Nie pozwala też nam, by§.
ferencja OM TUR I ZWM w Kutnie. Na
„ W dziele budowania potę!nej Polski pabl:V się UC'ZYll grać na Instrumentach muzycz· konferencji wobec 300-tu członków obu orgadają na młodzież szczególne obowfązkL Trze.nych, mówiąc, le uczniowie te Instrumenty nizacji zostały postawione przez referentów z
ba włączyć całą młodzież w dzieło opbudowy
psują. ' Od początku roku nie było ani razu 'l •.-- ządu W .jewM7k~e{.,r ZWM 1 .i.{cmit<.?hl Wo kraju, trzeba młodzieży dać niezbędne kwalijewódzkiego OM TUR konkretne żądania na
badania lekarskiego l cały szereg uczniów najbliższy
etap pracy, etap poprzedzający fikacje zawodowe. Dlatego też weźmiemy ak
chorowało na Awferzbę l Inne choroby, t'lople- zjednoczenie organizacji młodzieżowych. Dy- tywny udział w pracach „Służby PolsĆe" 11» dwa tygodnie temu było badanie, ale tylko skutanci kol. kol. członkowie obu organizacji organiucji, która będzie te zadania rea.lizo..
wskazywali na realne korzyści, które przynie- we.la··•..
sie zjednoczona organizacja.
Z radością ~tamy uchwałę Aktywów CenPodkreślono
także wielką rolę Swiatowej Federacji Mło tralnych wszystkich organizacji
młodzieżo
dzieży Demokratycznej, która jest jedyną od- wych tworzącą Główny Komitet JednoścL Nie
pracui~cą
powiadającą nam organizacją międzynarodo chcemy jedności mechanicznej,
chcemy do
Opieka nad młodzieżą za-trudnioną w pn:e- wą. W obliczu zjednoczenia organizacji mło jedności kroczyć z . entuzjamem. Dlatego też
myśle konfek cyj:nym jest bardll:o ważnym pro- dzieżowych zebrani postanowili wspólnym wy ostateczne zjednoczenie organizacji musimy
blemem dla Zarządu Głównego Zw. Zaw. Prac. silk:iem odbudować lokal pod przyszłą siedzi- przygotować sumiennie.
Piraem. Konf. Odz ieżowego.
Wydział Młodzi eżowy Zarządu kierowany
przez ob. Czesława Paliń&kiego zajmie się
się tymi sprawami.
Wy dział ten powstał w paź-Oziemiku ub. r.
I postawił sobia za zadanie skupienie młodzie
Stawo: H/polif Ro.s1eck;
1'1unjl<o: FranÓszka l=cz'jń5ka l'fam
ży konfekcyjnej w organizacjach związkowych
zwanych Sekcjami Młodzieżowymi. Pierwszym
etapem pracy było powołanie do życia referap
J
tów młodzieżowych pray Oddziałach Okręgo
wych i Wydziielonych.
I\ n
Liczba ogólna zatrudnionej w przemyśle kon
fekcyjnym młodzieży wynosi obecnie 14,300
osób z czego 11.112 pracuje w Państwowych
. Zakładach Konfekcyjnych. 39 Sekcji Młodzie
żowych skupia 6.300 członków.
Młodzież konfekcj{ bierze czynny udział w
międzyfabrycznym współzawodnictwie
pracy.
Młodzież zatrudniona na terenie Łodzi stanęła
również do młodzieżowego
Wyścigu
Pracy
osiągając poważne wyniki (np. jedna z pracownic ob. Janina Borowik uzyskała 315 proc.
~y produkcyjnej).
Dyrektorem naszego Liceum Ogrodniczego
Jest ob. Karol Somorowski. Na terenie .Liceurn wskutek złego lderowrtictwa dzieją się
rzeczy, które w konsekwencji oddziaływują źle na uczącą się młodzież i hamują
tok pracy.
Przyczyną tego stanu rzeczy Jest Dyrektor
tego Liceum.

ł
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KOMENDA KOLUMNY MŁODZIEŻOWEJ
Na zebraniu Komitetu Jedności OrganłzacJI
Młodzieżowych w dnłu 2 bm. powołana została Komend~ Kolumny Młodzleiowej poehodu
1-szo majowego, w skład której wchodzą jako
przewodniczący kol. Henryk Dwojackl,
jako
s!Użba po.rządkowa kol. kol. Kurzawa, Piaskow
ski, BerłowskJ, Hazelmajer~ Tomaszewski. Che

be.Is.Id, ',;
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Nr 1'11

Sfr. 1

Wojewódzka narada aktywu kobiecego

Kronika Koluszek
WSPOLNE

ZEBRANIE

PPR i PPS

niedzielę, dnia 25 kwietnia
br.,
o godz. 11-ej odbędz':.e się w lokalu
Związku Zawodowego Kolejarzy
Koluszkach wspólne zebranie członków

W

.

w

w sprawf e

przygotowań

do

uroczystości

1-majowych

Onegdaj odbyła się w świetlicy KomiNaradę zagaiła. tow. Brzezińska, któ-, Po wygłostonych referatach nastąplPPR i PPS. W ramach zebrania oma· tetu W ojewódzkieg0 PPR przy ul. Piotr ra w krótkim przemówieniu omówiła u- la ożywiona dyskusja, w której zabierawial'le będą przygotowania do Swięta kowskiej 55 narada aktywu kobiecego z . dział kobiet w obchodach 1-szo majo- ły głos przedstawicielki poszczególnych
terenu województwa łódzkiego poświę-1 wych. Referat o sytuacji międzynarodo-l Wydziałów Kobiecych z terenu. Wiele
Pracy. Obecność obowiązko\"'a.
eona omówieniu przygotowań do uroczy wej i znaczeniu święta 1-szego Maja w;y miejsca poświęcono w clyskusjł zagadstośei obchodów 1-go Maja.
głosił tow. Góra.
nieniom współpracy członków PPR-u z
SWIĘTO LASU
W dn':.ach 20, 21 i 22 kwietnia br.
Koluszki obchodziły , doroczne Swięto
Lasu pod hasłem: „Kto posadził w ży
.
f
Pracy maciu choć jedno drzewko, nie przeszedł
nifest~waĆ ~ędą ~obfety W~i WSpólniP Z
przez życie bezużytecznie".
W·
prac11Jącym1 kobietami Inlast pod haTak jak co roku młodi:.eż szkół powDnia
3
kwietnia
br.
odbyło
się
otwarwodów:
koszykarstwa,
szczotkarstwa
słami
sojuszu robotniczo-chłopskiego,
szechnych i średnich pracowała ńad
zwiększeniem naszego drzewostanu. W C::.e jedynego w województwie łódzkim i 111rnzyki. W zakładzie przebywa stale Z'lviększenia wydajności pracy, podniewyniku trzydniowej akcji obsadzono zakładu dla ociemniałych w ma.1ątku około 60 kalek w wieku 16 - 60 lat. sienia poziomu kulturalnego kobiety i
drzewami ul. ul. 3-go Maja, StasZ::ca Osse, gm. Bartoszevt.:ce, pow. brzeziń- Nadzór nad zakładem sprawuje ks. dr. jt-j czynnego'udziału we wszystkich dzie
dzinach życia gospodarczego, państwoi Brzezińską. Młodzież, która pracowała ski. Zakład wyposażony jest w urz;· płk. Ławrynowicz.
(ar) we~o i społecznego.
po 5 godzin dziennie wykazała dużo za dzenia umożliw~ające naukę trzech zaW rezultacie obrad zgromadzone depalu i zrozumie~a korzyści płynących
Sieradz
Jeg-atki z terenu przyjęły szereg uchwał·
z przeprowadzonej akcji.
zmierzających do usprawnienia pracy
organizacyjnej na odcinku kobiecym oDZIWNA „ZABAWA"
raz postanowiły dołożyć wszelkich staW niedzielę, 11 bm. o godz. 18.28 pora.11, aby zabezpieczyć w tegorooznycłi
ciąg osobowy po wyjściu ze stacj': KoDnia 18 kwietnia br. odbyła się w Sie licami miasta w kierunku miejscowego obchodach 1-szo majowych najliczniejluszki w kierunku RogO\va został ob- radzu ekshumacja zwłok poległych w cmentarza, gdzie zło~mo zwłoki polegrzucony kamieniami przez nieznanych walkach z Niemcami żołnierzy Wojska łych bohaterów o wolność naszej ojczyz- szy udział pracujących kobiet mia.st i
wsi.
ST.
sprawców.•
W wyniku tej „zabawy" wiele szyb Polskiego i Armii Czerwonej.
nyDo zgromadzonych na cmentarzu tluuległo rozbiciu, a siedząca w prz 0 dzia le
W godzinach przedpołudniowych na mów przemówili między innymi staropasażerka
została
zraniona w głowe rynku w Sieradzu zgromadziły się dele- sta powiatowy tow. Walicki, sekretarz
kamieniem.
(ar) gacje partii politycznych, władz miej- Komitetu Powiatowego tow. Jędrzejcmk
Brzez~nach
skich i powiatowych, organizacji mło- oraz przedstawiciele WP.
WYRODNA MATKA
dzieŻo\';,-ych i społecznych z całego poUroczystość ekshumacji zwłok polegCoraz c.zQściej czyta się i słyszy o wy
wiatu sieradzkiego. formacje wojskowe łych bohaterów przeistoczyła się w poora.z niezliczone tłumy okolicznej ludno- tężną manifestację ludności pow. sie- padkach pozbawia~a życia now·orod
ści.
radzkiego, która w ten sposób oddała ków. W ostatnich dniach w dole klo.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. , Wielotysięczny pochód z pocztami hołd prochom bojowników. o wolność acznym na stacji Żako\\rice znaleziono
nową ofiarę wyrodnej matki. Poszuk!·
sztandarowym.i na czele skierował się u- narodu polskiego.
ST.
wania za nieznaną sprawczynią tego
czynu w toku.

f
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WYPADEK NA SZOSIE
Dnia 21 kwietnia br. o godz. 15.15 na
szoS::e w Wieżowie najechał na ob. Sa·
dotąd
nazwis~a
sinę Jana, lat 60, zam. we wsi KołeDnia 22 września. 1947 roku znalezfo· na, buty czarne z. cholewkan:U, sznuraWedług oświadczenia Dusiela zabity cinek, gm. Mroga Dolna, samochód cięno przy torze t{9lejo'?'Ym v/ miejsco- Y,'adła. azar.ne, zelówki .gµmowe, 1'-rawy miał przy sobie walizkę z kuponem żaro,„ry nr P 25219, prowadzony przez
wośct Wągry na trasie Koluszki - Ro- trzewik z tylu rozpruty, koszula jed- materiału. na ubranfe i 4 mtr~ płótna Walczyka Rocha, zam. w Łodzi (ul. Blag6w zwłoki mężczyzny. Z powodu bra- wabna niebieska, rękawy długie, gui:.- oraz teczkę skórzaną, w której bandyci charska 32.)
ku jakichkoh~riek papierów przy zabi- ki białe, bielizna b'.:ała, długa, skarpet- znaleźli 18 tys. zł.
W kilka godzin po wypadku Sasina
tym, trupa nie udało się zidentyt:kować. ki jasno-brązowe, podarte, niecerowane.
Ubranie zamordowanego znajduje S::e zmarł w Szpitalu Powiatowym w BrzeSprawa przycichła i dopiero przed zegarek męski hleszonkowy, rozmiar w do rozpoznania na posterunku milicji z:inac_h_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
paru dniami znalazła swój dalszy ctąg. średnicy 4,4 cm, cyferblat biały, cyfry w Rogowie.
STARCY z BRZEZIN ZNAJDĄ
Milicja w Za~ierdu zatrzymała za rzymskie, opr:awa ni~lowa, sz~ł~ c~Iu~tokolwiek znałby wyżej opisanego,
OPIEKĘ
sze.r1}e~ przestępstw Dusiela Stefana ze lol1dtowe, dewizka: łancuszek ;:rrntuJący m~zc~yzn~bli~roszony tjest ok zaW:ado-, Wydział Pow::atowy buduje od roku
z o o.
mienie naJ zszego pos erun u MO.
w Brzezinach
l M · k' D
ws~ ziechciarze, pow. Zawiercie, który 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111m1111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 St
,
przy u · oniusz l om
w {:zasie śledztwa mi~dzy innymi opoarcow. W budynku tym znajdzie
,dział jak to wspóln':.e z kolegami wy
kon:p,letne, bezpłatne utrz~manie 30
cili z pociągu we wrześniu ub. r. obra
~tarcow.. ~aokoło domu proJektowane
wanego przez n~ch mężczyznę. Podany
.
,
.
. .
.
,
. .
. .
.
J Jest załozeme p':ęknego ogrodu, a wew·
.
. t ·
.
Vv majątku L':sow1ce w pow1ec1e brze 1 wkrotce JUZ przy3mie nowych m1esz- nątrz P"machu - oprócz mieszkań starprzez D us1e1a rysopis ego męzczyzny ·, k'
cl dl ·
k · · B d
· · ł
·
~
zgadzał S::ę z rysopisem znalezionvch pz1~s im d uzsz~g? ckzasu l_wre. praca. ~ncokw. ~ ą dnl1m1 m. od Z: 1
hudz1~,kucz~st ruszków - będzie się mieściła świet].:ca
ł k W t
'b
ł .
·
rzeprowa zono JUZ
ana 12ac1ę, za- mcy ursow
a gmmnvc opie ·unow kuchnia • biura dla kierownictwa
zw ob· d . eln sposod . zna 1az sidę ~praw- błysło światło elektryczne, wróciła część społecznych.
"
W ch~ili obecne]· dom znaJ·duJ·~ sie
r.a
n1, ecz ro
,, h , an t ycznyc h me bl.i, . „wypozyczo
·
w L'iso~1cac
·
h powstaJe
· b oW:em no- ]uz
· · pod dachem jest oszklony i ma po. z. ro b't
d zina wzg
. ę me . zna- st arJc
JOmi za 1 eg.o w a 1szym ciągu mi 1czą. riych"_. prze.z miejscową .lud~.oś~ w 1.945 :"'Y .ośrode~ szk~leni~\vy, p~zy~otow~- łożone po?łogi.' ~ałkowite _ukończen~e
Oto rysopis zamordowanego: lat oko-' r., odzył p:ękny park hso~ ic~i,. pał_ac: Jący kadry ~ud.zi, ktorzy posw1ęcą s1e budynku I oddanie go do uzytku prze·
ło 36-40 , wzrost 157 cm. postać szczup-1 wraca do swe3 dawne] SW1etnosc1 sprawom op1ek1 społeczne].
-widuje się jeszcze przed zima br.
.
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PI o ck p o szu ku J. e m__a___m
___u__I__a_

wysokosc1 pochyłe, oczy rueb1esk1e.
.
brW-. proste, nos średni szeroki, uszy
&rednie od~tające, us!a duże, broda sze·
roka, znakow szczegolnych brak. Ubranie: marynarka jednortędowa koloru
W związku z szeregiem -prac odkryw- kowych, które mają na celu dokładne go zamku ks. Mazowieckich, ciągną łlię
wojskowego (khaki), podszewka czarna. czych. jaki!:! dokonywane są w całym kra poznanie lochów pod::l:emnych w samym od gimnazjum Małachowskiego, obok
w rękawach biała, spodnie szare długie. ju, Miejska Rada Narodowa w Płocku mieście.
teatru, katedry i zmierz:i.ją ku Wiśle.
guzik~ czarne. podsz.,,wka w pcisie jas- zamierw przvstą.pić do prac wvkopal.ii.;Lochv podziemnf'. pozostałość dawnePrzejścia do nich są zamurowane w piwnicach domów prey kościele podomi-

Prace wykopaliskowe w ·poszukiwaniu zabytków historycznych

nikańskim.

Przygody

„_,.... . . .
~

~·"(.~'~

~
!

·....·

JaSia
WienioiUJ
lllllllllllllllllll!lllllllllllllll!llllllllllll

Przyd:l!ałekl

Mniam -

mniam!

Konkurentki!?

Dla was nie ma kartek!

Tuż przed wojną natrafiono na szkielet mamuta, na terenie gminy Zagoty.
Działania wojennę -~zerwały prace wykopaliskowe. Obecnie poszukiwania z&
tym szkieletem będą kontynuowane.
MRN w Płocku zwraca się do osób,
które znają dokładnie miejsce znaleziska lub były obecne przy sporządzaniu
planów sytuacyjnych, aby zgłosiły się
do władz miejskich, celem złożenia zeznań w tej sprawie. Po dokładnym okre
śleniu miejsca, w którym natrafiono n
sz~ielet mamuta rozpoczną się natychmiast prace wykopaliskowe.

f>zi&ł ogłoszefl: PtotrlrnwC(IU• ~!'i tel 111 -50.Konto PKO VIl-1505. Zakł. Graf. RS\f ..Prasa'". A4nW'\!1Jtrad.a '\ie P?'Z'< .Jmuk odpowledzillłMici za lermlnOW"'." drak orł04,,efl„
, 7dawca: Woj, Komitet Pf.k ~Lodzi. t(emitet Redakeyjny, lled. i Adm.. lAiź. PWtr kwska &Eł. 'felełoiw: lteUklt.1' N.._ 21&-U. Sekretariat 25'-21. W, noena 172-31.
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TEATR
Dziś, w sobotę 24 bm. o godzinie 19 Państwowy Teatr W. P. daje premierę Otella"

.

;;:~s;i::ioJ:~. j:~j:~~~~i:/s~~tó~~}eł~;y~~~'f:.s~

do nowych rekord6w

przygotowu1·ą s1·ę
pira :zobac~ymy w układzie dramaturgicznym,
oprecowamu scenicznym i reżyserii Henryk.A
MOSKWA (olb&l. rażkę w s•tosunJm 1 :3. Doskonalą foomę :za.d-e-1
Szletyńskieqo. Część scehograficz:ną skompowł.). Przygo•tOIWill- monskowalo również moskiewskie „Dymamo",
nował Otto Axer. "Muzykę - Karol Stromenjąc się do roz;po- bijąc wysoko lotniczą drużynę ,,Skrzydła Sog~r. W roli Otella wystąpi Leon Pietrasi!kieczęcia rozgrywek wi-etów" w stosunku t5:4.
w i?Z, w roli Jagona - Henryk Borowski, w
WSPANIAŁE WYNIKI U PROGU SEZONU
o mis>trzosbwo
roli Desdemony - Halina Kossobudzka
W połiudiniowych Republikach Zw:iąiku RaZwiązku RadziecDyrekcj~ zwraca uwagę, że widowisk~ +ozkiego, czołowe dru d'Z:ieok:iego rorzJPoczął się już se'Zon lelkkoaibleJ? O czy~a s:ę punktualnie o god'l. 19. Spóźn'.apiłkarskie tyczny. Z uzyskanych wyników na c:wło wyżyny
Jący s<1ę me będą wpuszC'Zani n.a salę .
grają obecnie na surwa się rezultat jednego z najlepszych mioPuose-partout nieważne.
południu państJWa taczy re.<l'Zieckich - Kana.kJi, ,który rzucił młoTEATR POWSZECHNY
.w jednym z ost_at- tern 52,81 m. Mistrz i1;1niorów" w ~oku W'Zwyż
.
Dziś _o godz„ 19.15 nowa sztuka R. Matu- .
.Gospoda pod mch spo.lkan wojskowa dmzyna CDKA odmo- Zajcew uzyskał w teJ konkurenq1 dobry wys7ews.kiego i J. Rojewskiego
180 . cm. Na za_wodac.h. w Uż9or~ie
Wyszomir- sła Z"':Y<:ięstwo nad 1~111.gra.dzkim „Zenitem", n.iik W~sołą Kukułką". Reżyseria
s~iego. Dekorac_ie J. Rybkowskiego. Udział rewanzu i ąc s1 ę za pomeswną uiprzedmo po- studeint Denise.nko wyrownał rekord Zw1ąz.ku
_
b} o :ą: J. ~i-.:zewska, K. Dejmek, W. Hańcza, J.
Howala"
Kaltszewsk1. A. Kw_iatkow~ki. s. Łapiń.ski, L. Za !łferq.11nen1,
O rdon, K. Pągowski, J. Pilarski W Pilarski

I

J.

I

~·E~~m~~~ERALNY

~.R~ś~;:~r:;~ ~~~ął::~~:'. :~~::
kolarze
iutro
siq
Zbieraja
Zwiiązk.u
koło
Ł.
Zar~d

·ZO~NIERZ~

DOMU
u.I. D~szy6skiego ·34.
D . •
~ ZJŚ l codz1enme o godz. 19,15 farsa Noela
Co. w_arda „SEANS". Udział biorą: Hanna
B iehcka, Helena Buczyńska, Halina Głuszkówna, Wanda Jakubińska, Michał Melina,
Danuta Szaflarska I Ludwik Tatarsld. Rezy· _
seria Michała Meliny. Dekoracje Jana Rybkowskiego.
Kasa czynna od 11-tej do 13-tej i od 15-tej.
Tel. 123 _02.

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA''
Piotrkowska 243
Ostatnie dni „ZEMSTA NIETOPERZA",
operetka w 3-ch aktach J. Straussa w premierowej obsadzie, codziennie; a w niedzielę
dwa przedstawienia o godz. 15,30 i 19,15. Bilety wcześniej do nabycia - ul. Piotrkowska
nr 102, a od godz. 17-tej w kasie teatru. W
niedzielę kasa teatru czynna od godz. 11-tej.
W próbach „ROSE-MARIE''.
Teatr „SYRENA'', Traugutta 1
Sobota, dnia 24 b. m. Ostatnie dwa dni
barwnej groteski dyplomatyczno-satyrycznej
„AMBASADOR", Z. Gozdawy i W. Stępnia.
Udział bierze cały zespół „SYRENY", balet i
or'destra. Pocz. przedst. o godz..19,30.
Kasa czynna od godz. 10-13 1 od 16-tej.
Tel. 272-70.
Wkrótce premiera komedii „Dobrze skrojony frak''.
Teatr „OSA", Zachodnia ł3, tel. 140-09
Dziś i codl!'iennie o godz. 19,30; w niedziele

i święta o godz. 19,30 i 19,30
BIEG''.
Tea1~ Kukiełek

"olo ••

O. Z. Koi!.,
aby dać możność zasła,b·srzy.rn
wod11J."-om
Uli..
swoicih
wyprólborwa.nia
możl.iwości w wyścigach, w których s.tartować będą kolarze o siłach mniej więcej wydoko~ał
rów~amych \
zaW10d1Diik:ow
podziału
na
licencjonowa.nych
klasy A q B.
W zrwiąziku z tym, korzystając z wolnego
terminu, ~irganirzuje w niedzielę dnia 25 kwi~t
ma br., p1e.rwszy wyścig dla zawodniik:ów kaasy _B _ na dysta.n sie 75 kilm. Start i meita tego
wyscigu na autostira.dz;ie warszaw5ikiej, 'Za o-

kowala,
go<l'Z. 9-ej.
RóiWllocześnie odbędą się dwa inne wyścigi szosowe:
Na ·dysta.nsie 50 klm. dla p.os.iadaczy kart
wyścigowych, oraz prCl'flaga:ndowy wyścig dla
.p osiadaczy ro.w-erów turystycmvch na dvt0:ta.n,,.
sie 20 kim.
Zgłoszenia cl.o wszystkich t.rzech wyści.gów
przyjmowa.ne będą na 6Jla.rcie tylko do godz.
9-ej. Opłata staritowa: licencja zł. 100„ kartowicze i posiadacze rowerów turystycznych zł. 50.
Sędrzia główny wyścigów ob. Urbanowicz
wspóbpracują wszyscy pozostali
K!lemens siedJem MarysitD III,
Poc'Ząteik: punik:ibualnie

0

sęd'Ziorwie.

Ra.d:ziedk.iego .i Europy: Nina
wie
Dumbadze, Eugenia. SeczenO'Wa, K11.aru.dia Majuc.zaja, T:itiana Sewriruacoiwa i Mikołaj Karatil ec1·
,1.1.
li!'JUA.<>c1,
·
· „ f.ac howcow
k u łorw. w e dl· •ug op111m
radz.ieccy znajdują się w doSk()IIlał-ej formie.
9 MAJA OTWARCIE SEZONU
LEKKOATLETYCZNEGO
Sezon lekkoatlety<:'Zilly w Moskwde rozipoc-z:·
N
a Olbwa.!Xlle sew.nu
nie się w dniu 9 maja.
odbędzie się tradycyjny bieg na prz-ełaj o nagre><lę reda.kcji pisma „W·i eczoma}a" Mos.kwa". _
CZY UCZNIOWIE PRZEJDĄ MISTRZÓW?
W najbJ.icl.srzym czasie ro'Zegrane zos.taną 'W
MOSlk•w ie ogólnozwiązlkowe '.M!Wody rp'ię.ściar·
skie. W tur.nieju l!iipOtkają się fi.nailiśd te,g orocz.nych mi-stm:ostiw ZSRR z młodymi wychowan1'ami szkół sportorwych.

Czy TUR utrzyma się na czele tabeli?Jutrzeisze mecze o mistrzostwo kl. A LOZPN-u

I

Jutrzejsza niedziela
przyniesie daJs.zych 5
o mistrzespotkań
1&two p i1.l;kal"5ik.iej k ,l asy A okręgu łódzkiego. Na terenie Łodzi
dJW a me·
' ę d ą się
o db
cze. Na terenie ŁKS-u
o god'Z. 11 grają go&poda'!cze z łódzikim
TUR-em. Ten ostatni
po'Prawia się w formie, cz:ego dowodem

I

I

„ WIOSENNY l

RTPD Nawmt 27.

Rarlzi-eckiego w biegu na 400 m :z o~em.
uzyskiując cza>S 55 >Sek. Na tych samych zawodach Deruiiseruko pl'?'ebiegł 100 m w 11,2 sek.
oraz skoczylł o tyczce 4,90 m.
UCZNIOWIE SZKÓŁ MIEJSKICH
TRIUMFUJĄ W TYFLISIE
Ro.zgrywamą cor0C1Jnie w Tyflisie &~tafetę
na dy.s tansie 7,5 km wygrała w tym rokru diru·
żyna „Bolszewi·ka", bijąc wieloJuo.tnego 71WY·
cięzcę tej konilw;r<encji z~ół „Dyinamo", Drużyna zwycięska, w skład której ~hodzili uczniow:e szkół miejski.eh, u'Zyl!>kała czas 19:33,9
min., co jest zar!l'Zem naijieps:zym wynllk.iem na
tym dystansie.
PRZYGOTOWUJE SIĘ
NINA DUMBADZE
DO NOWYCH REKORDÓW
Na obozach ikondycyjnydh. na ip<>łu,din~u

jest jego zwycięstwo
W każdą niedzielę i święto o godz. 12-t.ej
widowisko kukiełkowe P. t. „Dr Doolittle w
Afryce", codziennie widowisko dla dzieci
razem robotniczy zespół zdobędzie ctalStZe dwa
szkól powszechnych.
'punkty.
Repr. CYRK Nr I, Plac Leonarda
Na boisku Zjednoczonych gospodarze o tej
Codziennie o g. 19,15 wielki program atraksamej porze spotkają si ę z W~dzewem. TY'Pu·
cyjny pod dyr. Din-Dona.
jemy zespół roholniczy ja.ko faworyta niedziel
nego meczu. W Pab ianicach tamtejsze PTC
będzie miało trudną przepra.wę ze zg i erską Bo-

l

W go<lzinach p0tpołudniowych w Piotrilto-1
wie tamtejsza Concoirdia zmieny się z łód'Zkimi KO'lejarzami. Obawiamy się, że pio1trkowianie uitracą dals.ze dwa pu'llikity w tym meczu.
I wresu:cie w Tomaszowie odbędą się derby
lokalne: Lechia - TUR Sądząc z ostatruich
wyników tych 'Zespołów należy się liczyć z
wygraną drużyny Lechii, chociaż i TUR nie
stoi na stracone j pozycji, tym bardziej, że grozi mu w J>rzyszłości utrata poo:ycjd leadeora
w tabeli mistrzolSltw.

Po ostatnich meczaclh, tabela obecna praytak.ie olbldcze:
st. b.raanek
pkt.
gier
31 :22
19
13
TUR T0tmaszów
35:19
14
10
PTC
12
26:21
1-4
Ledti·a
• 26:20
14
11
Widzew
32:19
12
11
ŁKS
24:29
12
12
Z,'edn~~nr~~.,.., _
27:26
10
12
ZZK
20:25
7
10
Boruta
20:46
7
12
Col!lcordia
16:30
5
11
TUR Łódź

jęła

------------~--------------------------~---~------------------------------

~~~E~[eferzr;~: Tenisiści szykują się

KINA

ADRIA - „Skarb Tarzana'', godz. 1~,30, 18,30,
20,30· w niedz. 14,30.
BAŁTYK - „Dusze Czarnych", godz. 17, 19,
··
21; w ruedz. 15.
BA.TKA - „Dziewczę z Północy'', godz. 16,30,
18,30, 20,30; w niedz. 14,30.
Akt 1 ś 1 K 4 1
p
GDYNIA
raJ.
ua no c
" rogram
Zagr. Nr 8, godz. 12, 13, 14, 15; w nledz. 12,
13 i 14.
GDYNIA - „Mściwy Jastrząb", godz. 17, 19,
21; w niedz. 15.

mtą.

I

Co bedzie z meczem
W I rundzie ro-Lgrywek
tenisowych o puchar Daw strefie europejv ~ sa
skiej odbędrzie się 9 S'{)O·tkań. Więk~ość z tych me
czy rozegrana zostanie w
czasie o<l 2 do 4 maja br.,
n ielktóre jednak roz.pocmą
s i ę już pcd konieĆ przytygodnia. M. illl.
szłego
Szwajca'!"ia gra z Pakistanem 30 bm. w MolDbreux
a w tym samym czMie An
glia rn~ocZ!tle mecz: z In-

• • arze
Wszyscy p1esc

Narodo1ych"
na Starcie ' Biegów
. . .

:zarząd P~B ~wroc1ł. się z _apelem_ .do ~zystiktlch okręgow 1 kJuibow o Jak na11icz.me)6•Ze
wzięcie udziału bokserów w Na·rodowyc.h. Biegach na przełaj w dniu Swięta Pracy. Za;rząd diaimi.
PZB ufundował specjalną nagrodę dla okręgu,
Oprócz wymienio.nych odbędą się w I-ej
który wykaże się n:ijwięks.zą i.tością s·tartują- rundzie jeszcze następujące spo•tkania: Rucych w Biegu Narodo!\vym p i ęściarzy.
munia - Francja w- Bukares'Zde, Węgry Austria w Budapes-zcie, Turcja - Jugosła;wia
HE; nied~ei~~3~. Dolina'', godz. 16, 18,30, 21;
w Istambu·l e, Irlandia - Luksemburg w Duw ZJWiąz.ku 'Z uroczy-stościami 1-Majowy!Dli blinie, Egipt - Dania w Kopenhadze, His:z.MUZA - „Mr. Smith jedzie do WaszyngtoSz.wecja w Madrycie i POLSKA Zarząd Klubu Sporto·wego ZWM „Zryw" wzy- pania nu'', godz. 17,30, 20: w niedz. 15.
Poranek „Przygody Nasredina" - godz. 16. w.a wszystkich zawodników Klubu do naitych- WŁOCHY.
W składach drużyn poszczególnych państw
POLONIA - „Ostatni etap", godz. 16, 18,30, miastowego zgło>S'Zen.ia się u swoich kie.rew.ninie zaszły na ogól po·wa.żni·ej5'2'e zmiany w sto
ków sekcji.
21; w niedz. 13,30.
„Na tropie zbrodni",
PRZEDWIOŚNIE -

godz. 17. 19. 21; w niedz. 15.
„Guwernantka",
ROBOTNIK -

godz.

16,

18,30, 21; w niedz. 15.
ROMA - „U progu tajemnicy", 16,30, 18,30,
20,30; w niedz. 14.30.
REKORD _ „Pani Miniver", godz. 15,30, 18,
I
20,30; w niedz. 13.
STYLOWY _ „Mali detektywi", ~cidz. 16,15,
18,15, 20,15: w niedz. 14.15.
Poranek „Czapajew", godz. 14,15.
SWIT _ „Niebo czy piekło", godz. 16,30, 18,30,
· d 14 30
20 ,30 ,- w nie
• .
z.
Mali detektywi" godz. 17, 19, 21;
TĘCZA '
. d "
„
. .
.
w me z. 15·
Poranek „Naucz~c1elka wi~Jsk: , godz. 13.
„Dwulicowa kobieta , godz. 17,
TATRY l!J, 21; w niedz. 15.
„Moje Uniwersytety'', godz. 16,
WISŁA 18,30, 21; w niedz. 13,30.
Poranek o godz. 13.
„Wśród ludzi", godz. 17,
WŁÓKNIARZ 19, 21; w niedz. 15.
„Ostatni etap'', !iOdz. 15,30, 18,
WOLNOśC 20.30: w niedz. 13.
„Bitwa o szyny", godz. 16,30,
ZACHĘTA 18.'.;0, 20.30: w niedz. 14.30.
Poranek •. Gcal", godz. 14,30

Uwaga zrywiacy!

B

r b a r a 5 co tt
rez.ygnuJ·e z kariery filmowej

!S

p

Agencja A55odated Press donosi z MontreaJu, że miistrzyni świata w jeździe figurowej
na lodzie Barbara Ann Scott. (Ka~a.da) me prze
s.zła na zawodowstwo, P?'m ewaz . w Ameryce
-stosowane są :vby·t wysokie stawki podaitlkowe.
Przedstarwidel AP prze1prowa~ił wywi•ad_ z
m~tką. Ba~bary. Scott,_ p.o<l.c zas ktorego dow1edual s i ę, 'Ze mis1rzym sw1a.ta otrzymała ostat·
du
"-"·' h
h 11
d . d
f
nio 0 ertę 0 Je in ego z 0 . ywoo~"'':-"c: pro
cerutów fi,Jmo•wych p-ropo.nu1ącego 1-e,i 7.500 <lolarów tygodniowo za ud7.!ał w filmie. Z sumy
tej Scott wg. wypowie<l'Zi jej matk:i, o•trzymałaiby jedyni.e 3.000 dolarów, resztę za.ś przejął

1'.ino

u

Amatorzy

. .

rem1su1ą

z f ranc1ą. B:B

Film radziecki z

>>PIROGOW<<~

;.;-'

sunku do ub. roku.
Mocz nas.'Z z Wiochami stoi pod makiem
zapyta.nia. Jeżeli Włosi nie zgod'Zą Eoię na rozegranie spotkania w Warszawie, wyjazd naszych teni-sistów do Włoch najprawdopodobn iej nie dojdzie do s-kutku ze względtu na to,
że pojechalibyśmy kompletnie bez szans na
jakiko1wiek sukces.

oz·s e~sze imprezy

suorłowe·

Ka,lemdarzy1k s.porto;wy na dzisiejszą sobo1tę
pra:edstawia się następująco:
Sala YMCA, godz. 16„30 Piłka ręczna:
zaiwody w siatków6e i koszykówce drużyn
klasy B o mistrzostwo Okręgu.
Piłka nożna: Zarwody o mis-trwstwo klasy C
Okręgu łódzkiego, godz. 17-ta. Boisko: Zryw
Park Ludowy: Gwia'Zda - IKP, boisko Zryw
No•we Złotno: TUR Nowe Złotno - Wstęga,
boisko Tęcza: Tęcza - Naprzód, boi-sko DKS:
FHmowiec - Nap.rzód, boisko Arko: Czyn TUR Konstantynów, boisko Zryw Zduńska Wola: Zryw - TUR Sieradz.
Boks: W saJi przy ul. KHińskiego 2, ()
godz. 19-tej odbędą się towarzyskie zawody
pomiędzy 'Zespołami Zrywu i Victorii.

Kolarze

P -

W

w drodze
do Warszawy
Jugosławi i

BELGRAD (obsł. wł.). W cvwartek wyj-echaz Belgradu kolarska reprezentacja Jugosławii, która będzie uczestniczyć w wyścigach
organ:~owanych przez „Głos Ludu" 'i „Rude

-'-"·.
repre:zentaJ:ii stanow·i 17 zawOUllJllil\.OW,
wybrani zostali spoś•ród 47 najle,IJ51Zych
kolarzy Jugosławii , ucze6tniczących w zarwodach eliminacyjnych w O!Ja1ti:i.
Pravo ·

Skład

arna-I którzy

11

P

. oczą

"

W poniedziałek, dnia 26 kwietnia
PREMIERA filmu radzieckiego

Davisa

ła

BRUKSELA (obsł. wł.). W Brukse.Ii rozegra.
.
.
ne zostało spotkaru.e bokserskie między
torskimi rnpreze.ntacjami PaTyźa i Bruokseh.
Mecz zakończy! się wyniik:iem remisowym 8:8.

.
.'9
•• lł'l~LA''
•no

lł'OLNO~C"

~ucbaru ,

Polska-Włochy?

Przed wyścigiem W -

by skarb państwa. Ponieważ Scott nie zamierza oddawać więks'Zości swych zarobków skarbowi, postcwlO'wiła ona oferty nie przyjąć.
Na ringu w Brukseli

do

życia

16, 18,30, 21.
t e k seanso'w·. W dni powszednie:
.

w niedz. i święta: 13,30, 16, 18,30, 2 1.
DZIS PREMIERA!
genialnego pisarza MAKSYMA GORKIEGO, p. t.:

M OJ E U N I W E R SYT ET Y 11

W roli

głównej:

WALBERT

Reżyser: DO~SKI

Nadprogram dodatek polski:

reportaż

Wytwórnia: SOJUZDIETFILM
Eksploatacja: P. P. Film Polski
z meczu POLSKA-CZECHOSŁOWACJA

