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wysyła delegacje pa Kongres Parysk_
i
by daĆ ODPRAW- PO.DZEGACZOM WOJENNYM Wall-Street pożyc~:l:'Hf:~;::uFranco-~abarzowł

----------------------im-Szwec1·a •.
Radz1·eck1'"

PARYŻ. (PAP). Dotych- 1 . ,,Dzial~cze . waszyng~-0ńscy -:---- Zarządu Miejskiego Berlina, poi nizac Ja rel igijna kwa krów w F.
czas zgłosiły akces do Swia- prsze dz ienn ik - tw i erd z ą . ze święcone sprawom pokoju. w ladelfi1 og ł osiła re z olucję. w
towego Kongresu w Obro- , jest .to ukła~ t P?kojot wydl. jeśli którydmt w.zi.ęlli udzł :.ał rówb nt'e.ż kt· tórej \\tl·y sttępku_ie pr ze~:wko pak
zw·1ązek
.
k •
.
•
tak jest w 1s ocie, o aczego prze s aw:c1e e za og ro o n:. owi a an vc ·remu 1 wzywa
nie Po ~JU or g!'mza~Je.' ~e- Waszyngton nfe zaprasza Związ czych, związków zav.·odowych rząd USA do zakończenia „zim
pr!zentuJące .> • mt lODOW ku Radzieckiego do udziału w i in te!ektualistów.
nej wojny" z ZSRR.
zawarły nową umowę handlową
osob. W 30-tu kra~ach utw.0 tym ukiadzie?"
Według doniesień prasy, w
Organizacja kwakrów stwiert ł k
t t
kt
•
·
MOSKWA (PAP). - 2 kwie cji Sulman.
rzone zos a y .o~ e Y, . o„~ew Jork Da'.ly Worker" rożnych. ~1ejs~ow.ościach stref_y dza, że pakt atlantycki przy.czy tnia rb. został podpisany w
Zgodnie z protokółem, Szwe
re pro,~adzą ozywioną dz1a- podkreśla, że nikt na swre;: e radz1eck1eJ N'em .ec ocłbywa.1ą n:a się do dalszego podnłu Moskwie protokół 0 obrotach cja dostarczy Związkowi Rałalność p-rzygotowawczą do nie wierzy twierdzeniom dz\a- się również wi~ce i zebrani<., świata na dwa obozy, powoduje towarowych między ZSRR i dzieckiemu w 1949 r. łożysk
Kongresu. Zgłoszenia udzia· laczy waszyngtońskich. gdyż P~~więc~ne sprawie ~·alki o po wzrost ~aprężen:a międzyna•o- Szwecją na rok 1949 .
kulkowych i rolkowych, stall
lu w Kongresie napływają agresywny charakter paktu pół ~ 0 J: ktory~h ucz.estn-cy podkre dow~go 1• jest. sprzeczny z Kar
Ze strony radzieckiej pro- wysokogatunkowej i WYJ:Odo Komitetu Organizacyjne- nocna-atlantyckiego nie ulega ~laJą . komecznosć .utworze~la tą Narodow ZJedno:zonych. . tokół podpisał wiceminister bów z niej oraz innych artygo bez przerwv.
wątpliwości.
Jednoht.ego .fr 0 n!~ . s1! po~ojo•
Autor~y rezoluCJ1. na.wol~Ją handlu zagranicznego ZSRR kułów. Związek Radzieckj do
Nowy Jork. (PAP) - Dzien• * •
wy_c~ 1 u!1iemoziw;em.a działał- do ~spolpracy_ poko1owe1 z •n~ Kumykin, ze strony szwedz- starczy Szwecji nawozów sztu
nik .,New Jork Daily Worker"
Nowy .Jork (PAP) - W Bal- nos~r podzegaczy wojennych.
nymr. ~arodam1 oraz do redukCJ 1 kiej ambastt"dor nadzwyczajny cznych. azbestu, smarów i inkomentujac pakt pólnocno·al'an timore (Stan Maryland) odbył
:'\o\\'y Jork (PAP) - Or~a. zbroJen.
i minister pełnomocny Szwe- nych towarów.
tvcki slw.ierdza. iż jest to no- s: ę wielki wiec w obronie po- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
.;_.y cios, wymierzony przez pod koju_. na któr~m przemaw'. ~I'
I.
•
żegaczy wojennych w organ:. m.. in. znany p1sar~ amerykanI IOnOml metrOW fKOntn - WZJ?Jci"-.łlQ ..lJIO U CiQ,
zac}ę Narodów Zjednocznych.
ski Howard fast, filozof ang:el .
ski Wiliam Stapledon "Ora7. SO-
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Przedstaw:ciele ZSRR i krana ONZ
jów Europy Wschodniej na sku
Załogi fabryk ·podejmują ochoczo zobowiązania na cześć Pierwszomajowego Czynu
tek decyzji Departamentu S1aNie chcą pozostać w tyle llplan, oraz wraz z uczniamiltychczasowych wysiłków. Pra
przybyła do Nowego Jorku
nu nie zostali d-0puszczeni do
młodzi tkacze
„bawełnianej Gimnazjum Przemysłowego u- cownicy przędzalni postana"'!
NOWY JORK. (PAP). Przy udziału w wiecu.
Kierownik
tkalni PZPB dwójki". Oto tow. Bronisław porządkować boisko KS Ba- wiają utrzymać nadal dotych"'!
byli tu poseł R. P. w Me· Stapledon oświadczył w swym Nr 2 tow. Józef Chudzik zo- Ciula, ZMP-owiec zobowiązu- wełna.
czasowe 89 proc, wyprzęduksyku Drohojowski i dyre· przemów'eniu, że dopiero po bowiązał się podwy.;.szyć swój· łe się 0 ~ią~f?-ąĆ 72 proc. primy
.podnieść odsetek pierwszero
ktor departamentu minister· przyjeździe do USA uprzytom plan oszczędnościowy, pQd- l plan SWOJ wykonać w 120
gatunku
do
85,5 proc,· a
zmniejszyć braki do 1 proc.
stwa pracy i opieki społecz nił sobie, jaką zaciekłą kampa- nieść ilość roboczo-godzin o- procentach.
- A Ja dam Państwu dla
Każdy dtień przynosi nowe
Dwaj salowi na tkalni: tow.
nej Altman, którzy wchodzą nię prowadzą amerykańscy pod r~z zmniejszyć ilość 0 d:padkow. Salowy .tzw. . ~ornej uczczenia 1-go Maja Jeszoze zobowdązania l-6zo Majowe. tow. Kaczmarek t Mitera przy,
w skład delegacji polskiej żegacze wojenni.
Armattoe przestrzegał słucha Tkal?f postanowił. w b1ezącym więcej towaru pierwszego ra• ?i~Y
przykład PZPB Nr 1 rzekają zmniejszyć braki do
na Zgromadzenie Generalczy przed nlebezpłeczeńs<twem miesiącu na swe.i. sali ~siąg- tunku I przyrzekam osłągną6
załogi innych fa- 2,5 proc. i podnieść primę do.
ne ONZ.
faszyzmu w USA. fast zwró- nąć 78 procent pnmy, zlikwi- w tym miesiącu 80 proc, prl· bryk ·
•zlachetnego współ- 70 procent. Kierownik
Na czele delegacji polskiej ci! uwagę na to, że jest to dować braki ~o 0,5 proc;, a my ł tak, Jak w marcu - nie zawodn'ictwa w jakościowym malarni tow. Plesiakkroch•
oraz
stoi stały przed.stawici~ RP być molfe ostatnie zcrromadze plan produkcy3ny wykonac w produkować zupełnie brak6w i ilościowym wykonaniu pla- dwaj majstrowie Borowski l
w ONZ dr Juliusz SuAy.
"
130 proc. Zespoły tkackie to- - oświadcza dumnie cz.łonkd- nu.
Bartoszewski postanowili „:.
-onie postępowe w Baltimore, w~rzy~zek: . Hele~y !'ł~chty ł ni Z~, tkac.zka Wiesława
Zastępca kierownika przę- podnieść gatunkowo jakośó
.ęSfWa
gdyt uchwalóne niedawno u- Wielunskłe~ Zofii o~wiadczy- Brzernnska, ktora pracuje na dzalni, majster salowy, tow. krochmalonych osnów, ażeby
ft
stawy stanowe uniemożliwią w ły gotowośc tak uwaznego pro 6 krosnach.
Franciszek Misiak oświadcza: w tkalni ilość braków zmniej•
przyszłości wszelką działalność dukowania towarów, aby priMłodzież „dwójki", zorgani- Zobowiązuję się w tmle- szyła się do 0,2 procent. •
post~pową w Stanie Maryland. ma osiągnęła u nich 80 proc„ ??Wana ~ ZMP zobowiązała nlu naszej przędzalni wykoP ARYŻ (PAP). _ Jak koBerlin (PAP) Odbyło s:ęl a braki wynosiły tylko 0,3 si ę do dma 1-go Maja wyko- nać plan kwietniowy do dnia
munikuje Agencja Elefteri tu posiedzenie tymczasow<'go proc.
nać 43.000 m tkanin ponad 28 bm. przy r6wnoczesnym
Ellada, nowy, wielki atak i
podniesieniu odsetka primy z
zwycięskie walki Greckiej Ar
9ł,'7 na 95,'7 procent.
to;,
kę i zamęt w kołach faszy- spotkają się z godną odprawą włoskich mas pracuJ·ących zwycięskiego zespołu współza pracowników
przodują1~ego
stowskich.
wodnictwa pracy w przędza!- I-go Oddziału Łódzkiego Zje„
w sztabie ateńskim wyrażo RZYM (PAP). - Sekreta- wzmagana przez publikowa- wszystkie warstwy ludności I ni - dołożę wszelkich starań, dnoczenia Państw. Przedsię"!
no poważne zaniepokojenie riat Włoskiej Partii Komuni- nie fałszywych dokumentów, grupy, reprezentujące różne aby zobowiązanie naszego maJ biorstwa Budowlanego podję4
losami wojsk faszystowskich, st~cznej ogłosił komunikat, w prowadzona była również w klasy społeczne, entuzjastyC'IJ- stra stało się faktem.
ły następujące zobowi ązania:
okrążonych przez oddziały de ktorym zwraca uwagę wszy- czerwcu i lipcu roku ubiegłe- nie poplera.ią kampanię w oWspólnym wysiłkdem
56 pracowników stolarni. z
mokratyczne i pozbawionych stklcb członków partll I wsey go i zakończyła się zamachem bronie pokoju, demaskując podniesiemy naszą produkcję kierownikiem Zygmantrm Sot>
wszelkiej łączności pomiędzy stklch prawdziwych demokraód
rtii T li t podżegaczy wojennych
- deklarują najlepsze tkacz- czakiem. brygadierami: Ko„
'obą.
tów na nową kampanię prasy °:~ przyw cę pa
og a W zakończeniu sek~etariat ki: tow. tow. Maria Józefcznk walczykiem 1 Koseckim, sto"'
Pierwszym wynikiem klęski rządowej I przedstawicieli rz.'\ ti ego.
.
zaznacza, że konstytucja wio- - tkaczka, pracująca na 32 larzami: Nowakiem, Chmfelfaszystów jest wydanie roz- du, Insynuujących, Jakoby ko
Fakty te powinny zmusić ska gwarantuje obYWatelom krosnach, Stefania Sobieraj- nikłem 1 maszynistą Olszo-.
kazu natychmiastowego zwol- muniścł przygotowywali akcję członków partii, kierowników I partiom polltycmym możlł- czyk - przodownica pracy na wym na czele, pos~anowlło
n!enia dowódcy korpusu , ope- powstańc:ią.
organizacji partyjnych i 1 wszy wość swobodnego wyrażania „szesnastkach", Stefania Sza.i - dać Państwu w przec~agu m !e
ruj ącego w rejonie Grammos.
Analogiczna
kampania, stkich szczerych demokratów swych poglą.d6w nawet w tym der - przodownica pracy we siąca kwietnia do dnia 1-gd,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - do zwiększenia czujności w wypadku, jeśli poglądy te są współzawodnictwie 1ndywidu- Maja dodatk.t>wą produkc.1ę
celu prze!'Zkodzenla wszY11t- sprzeczne z opinią rządu t alnym.
wartości 1 miliona dotych.
Wlęta
kim możliwym prowokac.1om. większośct par1amentarneJ.
w ten sposób przekroczą oni
ustalił prooram
uroczystości t-ma1"owych
Stanowisko pa.rtll w łstnle„Każda próba pogwałcenia
swój plan produkcyjny na
9
jącej sytuacji zostało podane tych nonn, Jest próbą przymiesiąc kwiecień o 25 pr•M:ent,
Wczoraj odbyło się :r: inicja majowego. Do zaproszonych do wiadomości obu Izb par- wrócenia faszYZtnu" _ stwier
Załoga bawełnianej B-ki Brygada podm!strza KuktJ"
t ywy Polskiej Zjednoczonej przedstawicieli partii poHtyc~ lamentu 1 całego kraju,
dza sekretariat partii komu- także pragnie uczcić Swięto ły, składająca się z murarzy:
Partii Robotniczej wespół :r: nych, związków i organizacj1
nistycznej.
Pracy wzmożeniem swych do Krakusa, Małolepszego i orac1
Okręgową Komisją Związków społecznych przemawiał I seStanowisko to sprowadza
Kurzawa, cieśli: Rutkowskie•
Zawodowych, pierwsze zebra- kretarz WK PZPR, tow. Do- się do tego, ażeby umożliwić
go, Kukulińskiego ł Kończar•
nie organizacyjne Wojewódz- magała, wyłuszczając, jakie nar?dowi w!oskiemu przeko:
ka oraz 5 pomocników, zobo·
kiego Komitetu Pierwszo- będą założenia prac przygo- name się, iz polityka zag~a
6
6 . wiązu.ie się wykończyć k~
towawczych tegorocznej akcji nl~a obecnego rządu, ktora Pakt Pacyfiku - ostatnią nadzieją faszystow- tłownię dla Pańsl;wowych Za·
przed Swiętem Robotniczym. związała Włochy złz paśkt em askiei kliki Czang-Kai-Szeka
kładów Wyęiawnictw szkol„
6
Na zakończenie zebrania, gresywnym, gro
c ągn1ęnych przy u• Zg' ki j 96
tow. Domagała przedstawił ciem na kraj strasznej klęski.
LONDYN (PA7>. - Agen-,s.i e starć około 100 studentów terminie o
d~~r~c:eśnłe~
zebranym ustalony plan koSekretariat podkreśla. z za- cja prasowa Chm Ludowych odniosło rany, kilkunastu zo- szym.
·
BUKARESZT (PAP). _ A- lejności manifestacji i porząd dowolenlem, że masy, Idące donosi, że w chwili, gdy rząd stało zabitych.
Równocteśnie przedstawic1e
gencja Rador podaje tekst no ku pochodów i akademii. (es) za. partią komunlstyC'llną, oraz Kuomintangu wysyła delegację pokojową do Pekinu - le Kuomintangu w WaszyngRobotnicy Widzewskie.l Fa·
ty rządu rumuńskiego, skieH>wanej i.Io rządu Stanów Zje
Kuomintangu
tonie
na De bryki Maszyn „WiFaMy"
usilne .Przygotowania do kon- partament Stanu, domagając na ogólnym zebraniu posta..,
dnoczo.nych, w której rząd Lu
bezbronną ludność Indonezji
tynuowanla wojny oraz tłu- się przyśpieszenia rokowań w nowili dla uczczenia między-,
dowej eRpubliki Rumuńskiej
HAGA (PAP). ~error tlerowsklm w czasie drugiej mlą ruch pokojowy w Chi· sprawie
:ru-otestuje przeciwko faktowi,
utworzenia paktu narodowego święta klasy ro„
nach Południowych. W Nan· państw Pacyfiku. W tym ce- botniczej _ 1 Maja _. wyko·
że Stany Zjednoczone czynią wojsk holenderskich w Indo- wojny światowej.
„Het Parol" publikuje sze- kinie odbyła się potężna ma- lu przestępca wojenny Soong nać Plan Trzylet~ł produkcji
przeszkody w zwróceniu za- nezji wzmaga się z każdym
się w na.i.bliższych już w dniu 211 kwietnta rb.
gra>;iionego przez hitlerowców dniem. Nawet dzienniki rzą- reg wiadomości, stwierdzają- nlfestacja student6w, domaga ud~je
dowc Holandii, m. In. „Hf't
j<rnych się szybkiego za.war- dmach do Stanów Z3ednoczomienia rumuńs kiego , zna.jdu- Parol" porównuje przestęp- cych, że Holendrzy rozstrze•
oraz zaoszczędzić do końca
k J
p li
nych.
jącego się w amerykańskiej stwa
dowództwa holender· 1llwu~ nu.sowo ·~ :w14J· c a P~ o _!!• · o cja zaatakoPrzed f'l'HirM:;i nr!h,•ł nn kon b ieżącego roku 17 ~~
strefie o.kuDacyjned Ntemiec. akluo • barba.rlzyjiahsem bł·
_wała: demonstrantów.-=W: cza- f e renCJ G z C:?.n& :i.::.i S Lc!ticm. złot ych.

PZPB Nr 2

PZPB Nr 4

Zwyc,

Grecki.OJ' •rm'll.

Demokratyczne'.

:::;.i g~~~~:t~~ła~ ;:~~=

prowo katorsk'1e chwyty rzq du de Gaspen•

· 'd Zk·I kOffiltet
· orgamzac11
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pracy

Robotnt'cy
budowlani
J~~ri:r~~~~~ ~1~':!~~~ w~i:. uc;~~~~;:g~1':!ętaz:;~;,

PZPB Nr 8

FaIszvwa •ra Kuom •I nI ana u

Nota rządu rumun,Skl.0"0
do rządu USA

1

lO

I

WOJ•ska holenderskie

Za/ogaWi-Fa-My

mordu1"ą

władze

l-

sk"'

czynią

wywierają presję

~

Nr. M

lWiijlet ~imo1omo[J [~ło1i~iei omamia iiłJ ~emo~mii ln~uwei

Pakt

W przeddzień otwarcia dru.
giej seeji Zgromadzenia Ogól·
nego Narodów Zjednocioaych
w Waszyngtonie. kolebce paktu
atlantyckiego 12 ministrów zło
żyło pod!)isy na dokumencie wyzwaniu rzuconym m:lionom
ludzi na całym świecie, którzy
pragną utrwalenia pokoju.
r>o
l-.clei do stołu, na którym roz.
łożony był tekst paktu a!lan!yc
kiego, podchodzili ci panowie
złożyć swoje autografy.

I buduje podstaUJą §ocJollznJu UJ Polsce

Walka z

reakcją,

wvzvskiem i

ciemnotą

na wsi

lwlllzek Samopomocy Chłopj 'nią SCh. Tworzenie Rady Kon darstwa domowego, wysuwa1klej, wyrosły z walki o pań- troll spółdzielczości wiejskiej nie kobiet na odpowiedzialne
stwo demokracji ludowej, o ft- na szczeblu powiatowym, wo stanowiska w spóld~ielczoścl
kwidację
obszarn:ctwa I urze- jewódzkim i centralnym.
i organizacjach wszelkiego rG
cz:ywlstnlenie ludowej reformy
Otaczanie wszechstronną dzaju.
rolnej, jest organizacjł chłopów
opieką i udzielanie czynWalka z ciemnotą 1 wste
biednych I średniorolnych, w nej
pomocy
spółdzielniom
cznictwem na polu k•Jltu
oparciu o klasę robotniczą, zmłe produkcyjnym,
zakładanym ralnym przez:
rzających
do poprawy swego przez mało i średniorolnych
a.) zmobilizowanie wsz.ystbytu, do zwycięstwa 1prawledli chłopów.
kich sił do walki z analfabewoścl społecznej I utrwalenia
Organizowanie wespół z tyzmem;
• •
pe>kOj U na Ś Witt.le,
władz.ami gminnymi pob) szkolenie Synów i córek
ZSCh. odegrał wielk• rolę .,,. mocy sąsiedzkiej w sprzęża- roriz.in bezrolnych, małorolwalce i: wrogami· młodej R·~cz ju i maszynach dla chlopó '· nych 1 średniorolnych na in~~pol!tej Ludowej, grupującybronią<? ich przed wyzys k iem struktorów rolnych, felcremi si„ wokół Mikola1·czyka, u. bogaczy.
rów weterynaryjnych, instru"
świadamianiu mas e<hłopsklch i
Czuwanie nc•d sprawie- lotorów żywieniowych. rach!
"'iUP
. owan:u ich w z'.iroi· n~ 00 .
dli"'"."Tll wymlarf>Tll l. po- m1str7.ÓW dla spółdzielczo Ś c,
"'
c
•
dl
ó
k
6
d z iały 0'";.•.10 dla v;ylęp:pn•a bore-m podatkow. walka z: na
mechanik w 1 tra torzyst w
b~rd reakcyjnych, w prz!prc>- użyciami
podatkowymi
ze dla ośrodków maszynowych
wa-iun;u
reformy ro!nej I
chłopskiego o~.adnict'll'.·a na Z'e
~ekl..::11rac1·-"3.
mlach Odzyskanych - wbrew
Jl...I
~
ł'.4
ag-i tac ji i terrorowi kap·talu

2

9

3

podżegaczy

c) jak największe wykorzy
stanie bibliotek gminnych dro
gą zorganizowanego krą?:enia
książek między gromadami i
między rodzinami
w każdej
gromadzie;
d) akcję odczytową, dociera
jącą do jak największej llości gromad. a poświęconą tematom rolniczym, popularnooświatowym i polityczno spo łecz.nym.
ń
e) współJ?racę z pa stwem
w. radiofonizacji i. upowszech.
meniu obi::ługi kmematogrR f i
cznej gromad;
O rozwój kultury fiz.ycz.ncj
na wsi.
ZSCh.
będzie
olrn.zywał
wszechstronną pom!>C Zwią.zkO'Wi Młodrleży l'olsklej, oraz
'będzie orgnnl?'Owl'' wrnólpra
cę z t:vm Zwia7:klem dla re·
1.·
i a wyze
· j wym1emo·
a.17'.owan

W ten spo~óh wbrew obow · ą

kich irablek6w nie rozwl4zuje
hdnych sprzeczności w św'. e·
cit kapitalistycznym, łe pod·
kreśla jeszcze mocniej rlrapid·
ną

politykę

najw'~kszeio

z

tych grabieżców, lmperiallzmu
Stanów Zjednoczonych,
który
ckiprowadza do cora1 ostrzej·
szych przeciwieństw w stosunkach między państwami kapita
tl~tycznymi I w stosunkach spo
łecznych wewnątrz tych państw.
Jest rzf'czą nad wyraz charakterystyczną i wymowną. te

wiącym wszystkićh
członków w dniu podpi~ani11 paktu gmaONZ postanowieniom Karty Na chy ambasad i poc:elstw 1>3ńs!w
rodów Zjednoczonych, wbrtw „atlantyckich" w Riymie musla
\\•Oli
setek milionów ludzi n.a ty być strzdone przez wzmocświecie, garstka lmperiallstów
nione
oddziały
tandarm6w
doprowadziła
do
podpisl\nla Scelby.
przez swych usłut.nych minl.
Ta „ostrożność" włosk'tgo
.
b
h A. 1
5trow po o u stronac
t anty·
ku 1 nad Morzem Sródziemnvm m;n'.stra spraw wewnętrznych
paktu agresji, paktu podżegaczy świadczy, że nie może by(: wąt
pliwC>Ści co do stosunku
ma'
wojennych.
iudowycb krajów zmarshalliwPrzygotowana z hollywoodz- wanych do tego dokumentu pod
kim przepychem „uroczysto5~' 7.egaczy wojennych, jakim jt5t
anz~o- amcrykańsk'ego.
nych zadań.
k~~~~~~iami~?a0 :aa~i:1~"cp~~es~~~ paktJeśliatlantycki.
przedstaw'ciele pańef'-"
ZSCh p:erw5zy stworzył s;eć
111
•Krajowy
Kongres
ZSCh
f k
.
.
odk ·
·
b
n:ęcie a tu izolacji grup 1mpe- atlantyckich zdobrdą się na po0
gm ;irvch spóldz'.elni „Sam:'!!!')P
resla, ze 'v
ecnym o· rialistycznych I ich klienteli we 1i1formowanie swych ministrów
m.?c Chłopska" i przeprowadz i ł stronv. bogaczy, de!ego'.vanb I na kursach organizowanych krC'sie najważnl('j~:z:ym odcin· k
ł wnątrz narodów,
wciągniętych o prawdziwych nastrojach lud·
ki
Z
zwyc'ęsko walk„
o .iedno:i!ą chłopów mało- i średniorol- wespół z państwem i Centraem pracy
Wil\I' u mns
k
~
~
óld ·
ś.
d
k
· ó
·ł
się stać gromada. wiejska.
do portyki atlantyc iej, a zara- noś~i krajów europejskirh, to
1
dem'.)xratyczn
ł
s~ z clcz1 ~ nych
o
omitel w wsp~ - Ją Rolniczą Spółdzielni „Sazem ukryć te wszystkie sprre- n'e pow: nni zapomnieć nadm•t·
rc>'.nicq,
p'erwszy
budował działania z. władzami p<idatko mopomoc Chłopska", kierow3.
Hasłem
nkszego Zwiądtn cznoścl, jakie istnleJll między
nić o środkach 05lrożności tl!go
cl1lop•k,
nie mało„ i średniozamożne .i· niech będzie:
• t wami kap1ta
· ('1s t ycznym1.·
" 'e -2'.imnaz ,ia i licea rol· wymi.
pans
pachołka reakcji.
n'cze, stworzył k o ła gosn00yń
Czuwanie nad racjonal- młodzieży wiejskiej do szkół
„Przez walkę z reakcją, wy
Ola milionów łudzi na świe
Związku
Samopomocy Chłopnym i spra\\ied'iwym przemysłowych, oraz pomoc zyskiem I ciemnotą w groma
An'. szumna reklama tego
s'.;ieJ, zargan : zował przoduj'łc~ społecznie rozdziałem k-ed.v - w umieszczaniu zdolniejszych drie umacnia.my siłę demokra paktu, ani jego „uroczyste'' p:;d cie fakt podpisan:a paktu atlanwo;'e sam"pomocowe, zbudowa• tów, oraz wszelkiej pomocy spośród niej na wyżzzych u-/ cji ludowej i budujemy pod- pisan'e nie są w stanie przesło!!'Ć tyck'ego jest nowym sygnałem
szeroką sieć instytucji kultura! państwowej dla rolnictwa - cz.elniach;
stawy socjalizmu w Polsce". faktu, te ten układ małych I wiei do dalszej czujności wobec kno
wań podżegaczy wojennych.
no - ośw1atowych na '\Vsi.
zgodnie z interesami chło- ·- 1 01
0
Potęfniejący z dnia na dzień
p ów
światowy ruch obrońców poko·
nie gromady, . chłopów,
ju. obejmują cy jui 500 miliocyjnym ośrodkom wyzysku
którzy zawierają kontrak1y
Poseł tow. Al. Burski - p.o. przewodniczącego KCZZ
nów ludzi na całym świ~c'e. b~
r iernnoty - przec'wslawić si~ na produkc .i·ę z"vwca. roślin
·
·
k · K ś ·0
J
Pod przewodnictwem Edwar między klasą robotniczą a I on mandat prz.ewodnicząc~go dz'e odpowiedzią na polityk~
uzywan
u i·tprzez
..11
k'1 rea ·cJę
· - po 1c• · przcmysło·.~· ych 1· 1·if. z gmin- da Ochaba odbyło się posle- wsią. Podjęto uchwalę wyasy KCZZ. Prezydium powlerz::vlo grup imperialistycznych mąci
!a :i.a
po:
Y
wrog.?J
o.sce
ną spółdz.ielnią i przemysłem,
dzenie prezy.dium KCZZ.
gnowania 100 mil Ionów zł na pełnienie obowiązków pne- cieli współpracy międzynarodo
L udowe].·
dbałość
o zabezpieczenie
im
"
·
ółp
t
l
Informacje
o
przygotowatę a.keję.
wodnlczacego KCZZ Aleks:in- wej. Prości luda:e. miłujący
\,, oparciu o W:5p rac~ , .ron pomocy instruk orskiej, wete
drowi Burskiemu wiceprze- pokój, zrywają z fatalistyczną
nictw ·demokracji ludowej ZSC:h rynaryJ'neJ·, przyd 7.ialów pa· niach do Kongresu Związków
W związku z powołaniem
• szy, nawozów i nasion. orga- Zawodowych złożyli sekreta- pr~ewodn1'czącego KCZZ E- wodniczącemu KCZZ.
postawą wobec wypadków poli·
t oczy wa.'k ę ze wsze lk'im W>,e"
•
r 7 nic!wem. staj~cym w popr7.ek nizowanie wśród nich współ- .rze .KCZZ Walaszczyk I JQdrze dwarda Ochaba do czynnej
Prezydiu,m podjęło uchwałę tycmych, pojmują, jak wielką
dążeniom ludu pol~kiego, umac - uwodnictwa,
organizowanie jewskl. Prezydium uchwaliło służby wojskowej na stano ·Ni- zwołania plenum Komisji Cm posiadają silę I wiedzą, !e siła
n ~ iąceJo !W~ władzę.
kontroli społecznej na miej- wytyczne w sprawie kampanii sko pierwszego wiceministra tralne.i Związków
Zawodo- ta potrafi pokrzytować plany
W mutr~ rozwoju tyda go- scach spędu 1 na punktach przedkongresowej, akcji wy- Ob'rony Narodowej - złożył wych na dzień 14 kwietnia br. podżegaczy wojennych.
~rrxl~rcr.~go, kultunln""'o 1 J!O· skupu.
borczej i akcji propagando.„
wo - prasowej.
I'tycrnego wsi przed Związ.
Organizowanie czynnego
k' em stają corat to nowe za.
udzdału gromady w noNastępnie prezydium wydan'a.
wej formie sojusz.u rob<)tm- słuchało sprawozdania przewo
Rozwó.l demokrac.li ludowej czo - chłopskiego, jaką jc~t dniczącego Zw. Zaw. Górni1 ro7.wój aktywności mas akcja łączności fabryk ze ków - Nieszporka i Zw. Zaw.
SOFIA (PAP). W dniach 26 I Ftcruatyczn.ie podważał zasady
2) Zatwierdzi~ de<·yzję Biur11.
· us t a 1ame
· w porozum!e·
Pracowników
Budowlanych
chł0 pskich wymaga coraz pel wsią,
niejszego organizowania tycia niu z radami zakładowymi fa Baryll z przebiegu realizacji i '27 marea br. obradowało ple-\ zespołowego kierownictw& na Politycznego, wyciąg~jąc nMtę
- społecznego wsi na szc+eblu bryk rodzajów niezbędnej po uchwał Krajowej Rady 0- nnm KC Bułgarskiej Partii Ko· terenie partii i w łonie rządn, p11jiice wnioi<k.i organi:r.11cyjne w
i::romadzkim . . Na obecnym e- mocy, prac do wykonanh, szczędnościowej w tych związ munistFznej. Ne. porządku dzien ograniczał incj!l.tywę po11zcze- et.o~nnkn do tow. Trajnr.o Kostote.pie sad&nłe to welnU mote oraz form zbliżenia kultural- kach oraz z akcji wczasów i nym była spraWtl. ,,błędów poli- j?Ólnych ministrów i prze~zka· wa:
tycznego i antypartyjnego sta- dzal we wzmacnianiu pra.wdzit Ylk o Zwlą.zek Samopomocy nego robotników 1 Chłopów · kolonii letnich dla dzlecL Pre- nowiska
&) u.sunąc! tow. Tra.jczo Koeto
tow. Trajczo Ko~t.o- wego demokratycznego 11Y5temn
z:ydium pozytywnie
oceniło
wa z Biura Politycznego.
Chłopskiej. którego podst11-wo
Dalszy rozwój I wzboga działalność obu związków w wa''. Ogłoszony w dzienniku rządu.
1''ą. komórką orl?anlzacyjną
cenie term dz:lałalno~ci omawianym zakresie pracy. , Rabotniczesko Dieło" komuniB) T
b) zwolni~ tow. Trajczo Ko·
T ·
K 8 t.o
jeFt koło gromadzkie.
kół gospodyń w Związku Sa
ól me
· powazne
·
ow. . ra.1cr,o
? w im-· stowa te stanowi11k&
-.yc"".ynJL
„
osi ągn l ę kat KC BułgarRkiE>j Partii Kozast.ępcy
Zsch winien P • •· „_ " 11" mopomocy Chłopskiej przez Szcz.eg
·
yskali górru'cy
rnunistycz11ej
poda.ie
uchwaloną
!ował
rozpalić
.~rakcyJną ~al~ę prezesa. Rady Ministrów oraz
goi:oo„arczego,
•
· cm uz
·
do ro -.'
··~ oju
- "
dostarczenie za ich po~red;-i1jednomy§lnie pod •z11s tego ple· wewnątrz partu. Dopuś~1ł 81ę
kulturalnego 1 politycznego ctwem pracy zarobkowej żoPrezydium wskazało na sła- num rezolucję, w 1 której m. in. on też świadomych us1łowa:ń przewodniczącego Komitetu do
~praw gospodarki i finansów.
żvcia wsi w piery.•szym rzę- nom 1 córkom
chłopów
bą sprawozdawczość l brak ac·zytamy:
wzbudzenia. nienfnośc:i w stosun
d1-ie przez:
zwłaszcza małorolnych, orga- nalizy sprawozdawczości. Pre3) ZobowiązR~ Hiuro Polity~z.
KC Komunistycrnf'j Partii kach między KPB i WKP(b).
R;ztoczenie kontroli nad nizując udział kobiet w akcji z.ydium podkreśliło również
ne do powiadomienia. c1łonk6w
na
posiedzE>niu w
działalnoścla
~półd7.ielni „H", przeprowadzając spe- potrzebę dal!"zego na.ktywnia- Bułgarii
4) W swych n~iłowanittch sa- pnrtii o decyzjach w sprawie
't':le.lskich wszelkiego typu, cjalne kursy żywienia bydła, nia intcli~encji technicznej w dniach 2n i 27 rnarra 104-9 r„ po p•nkr~· tyki tow. Trajczo Kostow tow. Trajczo Kostowa.
wy~łnrhanin
referatu
tow.
Kola
przcT. tworzenie - w poro- trzody chlewnej 1 drobiu, or- obu zwłą7:kach.
Omówiono
okami się nie 8zci:cry, co uwy·
4) Komitet Centra.lny KPB
zumieniu z Centralnym Zwląz ganizując współzawodnictwo również rolę komitetów współ r~w11. który w imieniu Biura l'o <latnilo eię zwła•zrzn podc.zas o·
klem Spółdzielczym - i kle· między kołami gospodyń o zawodnictwa pracy w realizo- litycznf'go om'1wił bl~dy polity- brad plennm K<J, kiri!y podjął wyraża g-ł~bokie przekonanie, te
cnla p11rti11 zj('dnoc1y ~ię wokół
rowanie
akcją
komitetów najlepsze wyniki tuczu, pro- waniu systemu oszczędnościo "711C oraz antvpnrtyjne ~tan.owi· on otwar-cie wnlkę z 'Rinrem
Pn rnwzięt;nb
decyzji, zaMtrz-r
tow. Trajrr.o
Kost.own
('7.łonkowi:lcich. broniących in dukcji lnu, wełny i inne. Rnz wego. ~omitety OS7.?zędno-!cio •ko
lit;<"cznym
i p!'gn der;njami.
ri:njnoM, zmobilizuje ~we siły w
teres:ów ·chłopów biednych i powszechnianie racjonalnych we POV<:mny wchodzić w skh1d -twierdza co następuje:
Biorąc
powyż~111
pnrl
uwagę
wRlcA pr7eciwko nacjonalizmo·
~rednich na terenie z.najdu- form przemysłu ludowego i komitetów wi::półza"."ndnictwa
J) Tow. Trajoco KoRtow. rro- Komitet Centralny KPB posta- wi, wzmoże a.kej, uświadamia·
j;:icych się w gromad1le przed domowego przy pomocy spół- pi·acy. Współzawo~mctwo .i ~Y
\\'adził nieszczerą. i nieprzyjaz· cowil:
.ięc11- w duchu proletańackiego
~!ęb!orstw Gm. Sp. „Samopo- dzielni
gminnej i czuwanie, stem
oszczędwma powmn:v
moc Chłoryska". re'1rezentowa by praca ta nie przekształca- Qy~ treścią częstych narad wy nn politykę w etMnnkn do Zw.
1) Zatwierdzić ~'flrawozdanie intcrn11rjnnalizmu, j"~zcze kon·
HrPhiPckiego, wykazi1jąc nado·
riie na terenie gminnPi spół- la się w wy7.ysk wiej~kiP.i lworczych.
Binra.
Politycznego,
złożone !'PkwPntniej bęi!zie 111ł11. ~ladami
:i li~1 ,-„zn11 odchyJ„nin.
d".iclni chłopów biC'dnych l. chah1pnicy przez ukrytych ka
Pre1.:vdlum KCZZ omń 1.'llo
przez tow. Kol.:l.rowa, omawie.- •Wl'J!O nirnrzvriela i wodza tow.
jf'!'Uze "'YŻej
§""('ńnlo
zamn7.nvch
prZP7. ni1allstów,
orJ?anlzowan ·„ następnie sprawę podęblenla
2) 'W toku decydo'l'<'ania nnJ- 1ąre bł\'dy polityczne i antypar· Oymitrnwa ' i
~ztandar
Mar'ks&twonenle l dzialalno~~ R11d:v d:r.ie-cińców i pomne kobietom Iwsp6łpraC'y w dded7lnłf' pra- wn~" ;<':•1;rh !<praw rań•t\\Co t;jn11 Ptanowi~ko tow. Trnic•o wzn!P.~ie
I:ontroli nad gminną ~pńld1.iel \\'lejsk1m w UlC'p~zanlu gospo cy
En~clsa • Lenina • St.nlina,.
kultura.Ino - o.~wlatowej ,-;,-rh tow. 'l'~Aic 7n 'KMtnw 11y· Ko~to'l'\"1\.
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Daleko od Moskwy
-

Wiele u nas jeszcze złego, starego -

powiedział

i

pokiwał głową. A także nawet szamani jeszcze są.
Oczekując was, miałem tu z jednym sprawę„.
Mogę
wam pokazać żywego szamana.„

Powrócili do dużego pokoju. gdzie zebrani głośno rozmawiali i śmieli się, podzieliwszy się na grupy. Wala
z koleżankami głośno śpiewała po nanajsku motyw
~ pieśni „Żegnaj kochane miasto". Maksym posadził intynierów w jasnym kącie, pod dużą naftową lampą.
Twarz jego stała się bardzo poważna, powiedział dwatrzy zdania po nanajsku i wszystko ucichło.
Z tylnych rzędów na środek wyszedł tęgi starszy Nanajczyk w wysokiej futrzanej cz~pce i granatowym
ubrudzonym płaszczu. Na czole i połyskującym policzku Nanajczyka widoczne były dwie szramy. Chodżer
patrzył na niego U'9orczywie i wypytywał z nietajoną

~rogością:

..;.. Moia, chce do brygada - odpowiedział Nanajczyk
patrzył z ukosa w stronę inżynierów. Widocznie bral
ich za wielkich naczeh:iików orzybYłYch z miasta i ocze-

I

kiwał poparcia.

Chce pracować uczciwie, jak wszyscy. Pisz brygada, mnia będzie rybę łowić.
- Nie kręć - przerwał mu Chodźcr. - Cóż to nagle tak spieszysz do brygadv?
- Należało wcześniej myśleć o uczciwej pracy. Tu
Ws'lyscy wiedzą czym zajmowałe~ się da\\111iej!...
Rogow pochylił się do inżynierów i szeptem wyjaśniał
im o co chodzi.
To właśnie bvł szaman, o którym wspominał Chodżer.
Był okres kiedy szaman iakby przycichł. ale z poc;.ątkiem woiny, czuj;:ic możliwości łatwego zysku, znowu rozpoczął swoje ciemne sorąwki. Wpadł na chytry
i zarazem bezczelny pomysł. Z osady poszło do wojska
kilku młodych Nanajczyków. Pisali z frontu listy i na
podstawie tyrh listów szaman zaczął czynić swoje przepo~iednie. Do nier;o przychodziły przeważnie starsze
kobiety pełne obawy o los swoich synów, on zaś oszukiwał je i zdzierał z nich skórę. Dotychczas wszystko
mu jakoś uchodziło, ale ostatnio nieostrożnie przepowied~iał starej Mergenie, że syn jej powróci z frontu, a zamiast niego przybyło zawiadomienie, że jest ciężko ranJlY· Oburzona tym oszustwem przyszła ze skargą do Rady Wiejskiej.
Ni~podzianie wyszł~ na jaw jeszcze jedna sprawa.
Myśliwemu Tomaszowi zmarła młoda żona na skutek
wcz~nego porodu. Tomasz uważany był za jednego
z naJlepszych myśliwych w osadzie i dużo soboli oddał
na Fundusz Obronv. Ale w głebi du„c:zv bvł burłzo 7 .Jl-

bobonnv. Bardz<' kochał swoją ~onę i w tajemnicy od
ziomków pochował ją wedłuq starei;:o rytuału - razem
z całym jei maiątkiem, ażeby na tamtym ~wiecie mogła 7vć. nie pntrzebufac niczyjei pomocy. A po tygodniu To'llasz stwierdził. że mogiłii iest rozkopana ł że
wszystkie rzeczy zniknęły stamtąd. Poza tvm dowie'dział
się, że stara matka dwa razy zaprowadziła jego ciężar
na żonę do szamana i teraz przypuszczał, że szaman
winien jest jej śmierci.
,
Tomasz zawezwany przez Chodżera stał obok. Rni;row
wziął od niego spis zaginionych rzeczy i pokazał inży
nierom. Wyszczególnione były dwa futra, dziesięr pła
szczy, dwadzieścia tysięcy rubli, dwie sobolowe skórki i dużo sprzętów domowych.
- Moźe odgadniesz szamanie, który wszystko wiesz
i wszystko widzisz - powiedział z ironią Chodżer
~cłzie są rzeczy?
Szaman milczał opuściwszy głowę. Tomasz patrzył na
niego z obrzydzeniem.
- No ~eśli oduczyłeś się gadać, trzeba będzie sprowadzić milicję, - uśmiethnął się Chodżer. - Milicja
dobrze potrafi zgadywać, szybko wszystko odnajdzie!._
. Sza~an. drgnął i zamamrotał, mieszając rosyjskie
1 nana1sk1e słowa .
--;- To:n~sz jest chrtry i wszystko to wymyślił, niecha] lepieJ przewodmczaCY kołchozu orędzej zapisze go
do brvctadJl. „
"""';~
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Przyjazd delegacji radziec 'zacofanych systemów rol- która wędruje daleko na go rewolucja
umożliwiła
kiej na Krajowy Zjazd Zw. nych na świecie w przodują północ, o :!wietlicach. ld:1- nam uzyskanie n~epodległo:
iubiłeus?towy
Samopomocy Chłopskiej sta cą gospodarkę rolną. I wia bach i szkołach wiej!ffi:ich, o ści i którego armia wyzwoli
Po1dadają, ie Francuzi, to naród tmvarzyski, ie &ię wk
nowi
bardzo
poważny dome się staje szerokim ma ~oziomie mechanizacji rol- ła nas z koszmaru hitlerowwyrażę-; wyrobiony i 1.v ogóle od:nac:ajqcy ~ię .t. '.!W. ~o
wkład w dzieło pogłębienia som, że tylko ZSRR potrafił nictwa która prowadzi w co· skiej okupacji - po1!111ożo
brymi manierami. Wieclzq, moi drodzy, gd:::ie, kie~y t J~T>
stosunków między narodami w stosunkowo krótkim cza- raz większym stopniu do na została przez podziw dla
się :naleźć, żeby było, jaT. to się mó16, elega11c1:0 i comme
ZSRR i Polski. Obok moc- sie zapewnić ludności wiej- przl'zw~ ciężenia różnic mię- rolnictwa
socjalistycznego,
il faut. lfoi 11 e nrm:rt u• tvm c"lu -<l•l'oir-t'it·re'y i l1m11011y
nych więzów solidarności skiej taki poziom dobrobv- dzy miastem a wsią, o szyb, które wykazało, że podobnie
tvyfwm.binowali, wytworny, można powiedzieć, kodek.~ sriT.oklasowej łączących robotni- tu, o jakim nawet marzyc kie.i odbudowie zniszc7.eńl jak w przemyśle tak i V'f rol
non•o-towarz~·sT.:i krze1.l.'iąc tudzież sz<?rzv.c. Z tym tt·szystlmn
ków obu krajów, obok coraz nie mógł chłop rosyjski za wo}ennych i o dostatku, wl nictwie możliwy jest ciągły
od czasu, i~ tak powiem, do czasu zdarza .~ię im przeciw
żywszej wymiany intelektu- cza.sów caratu. I znana sie jakim żyją·! •:lnicy z go.>pc-• rozwój i postęp, że tak satym przyslowiott')'m dobrym manil'rom. francuskim ffltal11ie
alnej, przyjazd gości radzie stała powszechna ~cisła v. ię:l darstw kolektywnych.
mo jak w mieście - tak sa
wyhroczyć.
cidch, który nastąpił po wi między teorią a praktyk~,
O 1ym wszystkim mówili\ mo na wsi możliwe jest ~nic
Ot, weimy np. ostatni jubel, rdell.-q uroczystość r::q1Tozycie chłopów polskich w która powoduje, że osiągnię na zjeździe
~amopomocy 1 sienie wyzysku człowieka
U'ą we Francji„. obc11ód piemm:ej rocznicy plami Mar~Tw.lla.
USRR - jest dalszym eta- cia l\liczurina i Lysenli:i s:i Chłopskiej goście radzieccy,, przez człowieka.
Czvmri!oi, można po1«ied::ieć, miarorlrtj11e ogromne Sll't'.'LO
pern na drodze zacieśnienia nie tylko kamieniami wę- o tym wszystkim opowiadaWyrazem ~ego było ~orą
z:!;>tuu:aly, millister Petsche wystąpił p11blicz11ie s bard:o
sojuszu i przyjaźni między gielnymi na dro(he po:m•)- li po wsiach uczestnicy. wy; ce przywitanie delegacji ra
pięfmyrn przemówieniem, w htórym dziękował gorąco Sta•
masami pracującymi obu wania tajemnic przyrotl:v, cieczek chłopów polskich do clzieckiej i burzliwe owacje
nom Zj~dnoc::onym ::a ich ,.liojność, wspaniałomyślność, dokrajów, jest dalszym dowo ale zarazem przyczyniają się ZSRR. W ten soosób sojusz jakie towarzyszyły jej wybre serce i cenne dary", a w, proszę u:as, Francuzi, naród
dem, że idea tej przyjaźni wydatnie do przeobrahm.ia klasy robotniczej i inteligen siąpieniom. Wyrazem tego
towarzyski, że się tak 1t•yrażę, wyrobiony i w ogóle od::na•
sięga głęboko w masy ludo- oblicza ziemi radzieckiej.
cji pracującej obu krajów są słowa o prz:v)..-:źni polskoc::ajqcy z 11ienagann)mi manierami - nie, a11i be ani me,
we i opiera się na niewzruz podziwem słuchały rze pomn07o'F z0-' "- -•-.,.ez so. radzieckiej, i:':k1e tysiące de
żadnego tahtu jubilenszowego nie fł•yka::aTi. Ba, doniosłą
szonym fundamencie wspól- sze chłopslde o gigantycz- jusz chłopów polskich i ra- legatów. 1.1a Zjazd głosie bę
rocznicę obeszli nawl!f w tal.i sposób, jak gdyby to l>vłn
nych dążeń. Miarą tego fak n:vm . stalinowskim planir, dzieckich. W ten sposób dit
1ruhonow!m rzeszom
uroczystość pogrzebowa. l w dodatku różne taicie historyjki,
tu były spontal"iczne owacje walki z posuchą, o psze11icy, wdzięczność dla kraju, które chłopów polskich.
nie
licujące z Mvoir-vivre'm i lmn·tonem, zaczęli gl.ośno
jakimi clclegaci na Kongres
wypominać. że im niby ameryT.afishie jajka w pro.~zku i gumanifestowali swą gorącą
ma do żucia „ko.ścią w gardle" stoi i że w ogóle mają dosympatię dla kraju socjaliz
syć żyletek pr:y1ylanych s USA. na prawach artylculu spomu.
ivt('":ego. Nie wspomntt już o tym, ie poc::;ęli czynić różne
Dla mas chłopskich Pol- Delegacja Czeskich ZwiąŻków Zawodowych zapoznaje się
,;ieelPganckie nluzje co do Zagłębia Ruhry i - co zn nieski sprawa
bezpośrednich
z organizacią łódzkiego świata pracy
takt! interesów robionych przez Stany Zjednoe:::one na
kontaktów z kołchoźnikami
t. zw. odszkodowaniach wojennych i t. :w. fundiwm mar·
Łódź
robotnicza
gośc:łal' politycznego i tow. Rohac
wych delegacja. cz~ska zwieZwiązku Radzieckiego posia
shallou•sT..-im,
da doniosłe znaczenie. Spra wczoraj w swvch murach zastępca kierownika działu e- dziła szereg łódzkich zakła
Kiedy uspomnialem o pot1'YŻ.<zyrh tt'yhroc:e11iach ludii
wozc'.ania jakie złożyli chło przedstawicieli Komisji Cen- konomiczne~o - z ~użym za~ dów. pr.acy. Wieczorem goś;ie
francuskiego
mojemu przyjacielowi, Kaziowi, ten tylko ru·
Związków
d
_
interes~"".amem
wy.słuchali
udah
się
w
drog~
do
Krak~pi polscy po powrocie z
tralnej
Zawo 0 wyjaśmen tow. Kubiaka o wa, aby w koleJnym
szył ramionnmi: to jest życie, mój drogi rzekł c'e~I
ZSR 'R dały wyraz podstawo- wych Czechosłowacji „URO". strukturze i działalności na- 1swe.i podróży po Polsce etapie
wzbo
Ta vie. Najelegflntszy naród „z nerw" wyjdzie, kiedy z lobu·
wej choć zaciekle zwalcza- Delegacja podejmowana była szych związków zawodowych, gacić swe doświadczenia przez
%arni ma do c:ynienia.
nej przez reakcję wszelkiej przez Wydział Kultury i O- zadając wiele rzeczowych py- porównanie polskich i czecho
E. TAM
maści prawdzie o wyższości
tań.
słowackich osiągnięć na polu
w godzinach popołudnia- organizacji świata pracy. (es)
socjalistycznej formy gospo światy przy Zarządzie Głównym W~ókniarzy, który doło- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
dar'd rolnej.
Żelazna kurtyna kłamstw żył wszelkich starań, aby w
reakcji. która nie mogąc u- czasie jednodniowego pobytu
kryć sukcesów socjalizmu w miłych gości w Łodzi przedsta
miastach, główne swe wysił wić im życie naszego świata
ki skoncentrowała na szka pracy możliwie wszechstron6.8 kg. Ta pozornie niew'elka
Lecz tej „tajemnicy" n:e za- Tow. Kozicki zauważył, że od
Tow. Leopold Pastusiak
!owanie systemu, gospodar- nie.
roznica daje w przeliczen:u chowuje on wyłącznie d:a sie- padki blachy są dość duże :
palacz w PZPB Nr 5
ki kolektywnej i która nie W planie dnia było zarówno
Tow. Pastusiak pracuje jako dziennym - przyjmując 8 go- bie. Przeciwnie, pomaga i uczy zaczął się zastanawiać, czyby
szczędziła najdzikszych osz- teoretyczne zaznajomienie de
palacz
w kotlowni PZPB nr 5, dz!n pracy o kolo 1.1 OO zł. osz- inny-eh palaczy, którzy nieraz przez umiejętniejsze skrawa.n;c
czerstw na temat ustroju legatów czeskich ze strukturą
czędności co w stosunku ro- choć starsi ~ dłużej pracujący nie udało się z jednego arkuwyrozniaiącej
się,
jako j~dna cznym oznac~ zaoszczędzenie w zawodzie, chętnie słuchają sza b!achy zrobić 2-ch palubek.
kołchozowego ta żelazna organizacyjną naszych związ
ws·kazówek mistrza osz<:Z'l!dnośc! Po dłu.g'ch obliczeniach i rysun
kurtyna zerwana
została ków zawodowych, jak i uka- z najlepszych na teren'e nasze blisko 400.000 zł.
kach zamiar ten udało mu s'ę
przez bezpośrednie kontak- zanie im naszych robotników go miasta.
Podczas kllkuminutowe j roz- kotłowni widzewskiej.
zrealizować.
Pewnej zmianie
Racjonalne i oszczędne zuży mowy tow. Pastusiak odchodzi
ty między chłopami polski- przy pracy, przy odpoczynku
uległ tylko sam ksztalt palubTow. Kozicki Józef
mi i radzieckimi, ·przez bez w śwetlicach, a także poka- c·e opału jest między innymi kilkakrotnie do swego kotła,
zasługą tow. Pastusiaka.
ki, co nie zmieniło jednak Jej
Ten sprawdza ciśnien:e pary, regulu
mistrz oszczędności
pośrednią łączność, jaka na- zanie im opiekuńczych urzą
pojemnośc: i palubka taka na'.cmiody,
28-letni
palacz
pomimo
w
hucie
„Kara„
je
przepływ
powietrza
i
wysodzeń
socjalnych.
wiązana została również i na
spełnia
swe zadanir.
stosunkowo krótkiej, gdyż zaPoważnie zastanawiał s:t Jó :tycie
Kierownik delegacji, tow. ledwie 3-letniej pracy w tym kość warstwy węgla.
tym odcinku między obu
- Trzeba stale doglądać pie zef Kozicki - spawacz w ślu Obecnie tow. Kozicki. mistrz
Marvan - członek Prezydium zawodzie,
krajami.
oszczędnościowy, zastanawia s ę
wyróżnia
się
dużą
I coraz jaśniejsze staje się URO i kierownik działu kul- zna}omo•ścią facl1u i wydajno- ca I pilnować go, aby nie wy- sarni huty „Kara" w Piotrko- co i gdzie można byłoby jeszturalnego,
palony
tow.
węgiel
Kokes
nie
wysypywał
kiedla szerokich rzesz chłopów
rownik działu organizacyjne- ścią pracy.
s'ę, aby warstwa
opalu była wie, w jaki sposób przyczynić cze zaoszczędzić i u!epszyć.
polskich, że tylko dzięki re go URO, tow. Novakova VlaPodczas, gdy przy średn'eJ równa, niezbyt wysoka i nie- s!ę może i co powinien zrobić,
wolucji sccjalistycznej mógł sta
kierownik Wydziału wydajności z l kg. węgla tow. zbyt niska, - mówi tow. Pa- aby dolożyć swych parę złotych
Współzawodnictwo
Związek
Radziecki
prze- Propagandy URO. tow. Slach Pastusiak otrzymuje 6,9 kg. pa stusiak. To cala tajemnic·a rado planowanej ogólnokrajowej
kształcić jeden z najbardziej sekretarz. działu socjalno- ry, inni palacze osiągają tylko cjonalnego zużycia paliwa.
sumy oszczędnościowej 115-tu
miliardów złotych. W Y yniku :Mistrzowie i podmi~tr7.owio
tych rozmyślań zwrócił uwagę tkalni PZPB Nr 9 doeeni11j11<1
znaczenie współzawodnictwa i
na produkcję tak zwanych pa- oszczędności rzucili w<·zwanir
łubek, służących do wybierania swym kolegom pracy z PZPB
Piękl!ie
zamierzają uczcić plan
produkcyjny pończoch możność poczynienia innych życia energii elektrycznej i szkła z wanny. Pałubka ta, spo Nr 1 rodejmując wysuni~te 11a
dzie11 Pierwszego Maja robot „steelonowych" w 120 procen jeszcze oszczędności, jak na inne.
rządzona
z
czteromilimetro- Kongresie Z,ied noczc:>nia ha~!:\
nicy i pracownicy .umysłowi tach.
przykład
przez zmniejszenie
.
.
pnedtcrminowe'"o
wykona11ia
Z. Kołaciński
wej
blachy,
spełn'a
swe zada- planu
Państwowych
Zjednoczonych
Natomiast plan ogolny chce postojów. zwiększenie dyscyoraz współzawodnictmi.
Korespondent fabryczny
Zakładów Przemysłu Pończo- my wykonać do dnia 10.XII. pliny pracy, zmniejsz~'; e zunie w ciągu 2 do 4 tygodni. praey i oszczędności.
PZZPP Nr 1
szniczego Nr 1. Mianowicie, I i doda't!rnwo wykonll;ć 256.8?0
Współzawodnictwo trwaf: b~
Początkowo rozmyślał nad tym,
zobowiązali się do dnia 1-go p~r. poncz~ch. P~agruemy. ro:v
dziE1 aż do chwili wykonania pln.
czy nie dałoby się przedłużyć nu trzyletniego, a wyniki okreMaja zorganizować osiem no- mez powiększyc wydaJno~ć
wych zespołów współzawod- do 1,3 pary na roboczo-godz;czasu używalności tej pa·łubki. ślone zoFtanl). na pod8tawie kr~·
Gdy przyjdzie dzień Pierw- obniżymy braki do jednego
nicnva pracy, podwyższyć u- nę. powodując „ tym samym
Niestety
jednak,. wszelkie us:. teriów zawartych w rrgulaminie
dział pracowników we współ- wzrost produkcJl o 32.970 kg szego Maja, cała załoga Fa- procentu.
Plan produkcyjny
opracowanym przez Głów11y Kom.
zawodnictwie indywidualnym wartości 3.595.600 zł i pod- bryki Maszyn Tkackich wy- wykonamy
najpóźniej
na !owania w tym kierunku spclz!y Wspólzawodu. Pracy przy Zan.
na
niczym.
Nie
zrażony
tym, Glów11ym Zw. Zaw. Prac. Przem.
o sto procent w stosunku d~ n!~ść przy ~ym jakość produk legnie na ulicę, by demon- dzień 30.XI, a plan oszczęd
pierwszego kwartah1, oddac CJI wyrobow baw~ł~i.anych, strować wraz z klasą robotni- nościowy, opracowany przez nasz mistrz oszczędnościowy Wlókiennirzego, ze ~zczcgólnym
do dyspozycji młodzieży Od- o .dwa procent, ~ 3esh cho- czą i narodem polskim swą dyrekcję, postanawiamy przezwrócił uwagę na inną
rzecz. zwruceniem uwagi na zadauia
kroczyć o 20 proc.
działu I-go kompletnie wypo- dz1 o wyroby Jedwabne c~zczrdnościowc.
wolę pokoju. Nasza walka o
Dotychczas do sporządzania tasażoną świetlicę
i wykonać o 1.8 procent, przy jedno- pokój - to walka o wysoką
Kasprowicz Lucjan
Korespondent fal1Q·cz11y
czesnym zupełnym zlikwido- produkcję. I dlatego, pragnąc
kiej
palubki
konieczne
było
zukorespondent fabryczny
7. PZPB ~T ()
waniu braków.
Fa-Ma-Tka
już teraz uczcić nadchodzącP.
życie jednego arkusza
blachy.
Pietrzak · Henryk
Zmniejszając odpadki o 13 święto, postanowiliśmy wzmóc
do 15-go lipca! proc. zaoszczędzimy 2.405 kg tempo produkcji. by dać pań
Załoga Zjednoczonej Fabry- surowca wartości 1.082.000 zł. snvu więcej, niż ono od nas
Przez zmniejszenie zużycia
ki Śrub i Nitów podjęła u- igieł osiągniemy oszczędność wymaga. Dla uczczenia Pierw
szego Maja podniesiemy więc
Uczestnicy kursu instruktorów powiatowych ZSCH chwałę, w której zobowiązuje 624.000
zł.
Ponadto mamy wydatnie jakość produkcji i
zwjedzili PZPR Nr 4 i Zakłady im. Strzelczyka
się
Plan Trzyletni wykonać
)V dniu wczorajszym przyby- ją wrażenie, jakie wywarła na wytęia swe siły dla zwiększe
już 15-go lipca, dając produk
ła do Lodzi wycieczka złożona nich praca robotników oraz or- nia
produkcji I podniesienia
cję wartości 114.000.000 zł.
z uczestników J(ursu Instrukto ganizacja produkcji.
do
współzawodnictwa
w
akcji
cz-ystości
dobrobytu całego narod-u I jak
Pragnąc uczcie dzień Pierw
Mieliśmy na ogół
slaby
rów Powiatowych i Gminnych
szego Maja, załoga postanoPorządrk na salarh produk· rz11concg-o i wdeptanego w ziekontakt z robotnikam! - mów! wielki jest jego wysiłek. To
wiła zaoszczędzić
do l<o11~a cyjny<·h i n:i terenie fabr~'c;:~ mi~ surowca. Pracownicy ni.:' Zw ązku Samopomocy Chłop tow. Meszek Stanisław - jeśli właśnie maluje si~ na twarzy
rolników
roku 5.800.000 zł. W tym 11ym posinrla znaczenie nie tyl- związnni z produkcją., jnk straż shj. 41 mlodych
nlemal każdej prządki i tkaczki,
stykaliśmy
się z robotnika.mj,
I.OOO.OOO zł, przez racjonalną ko dla zrlt·o"·ia pracowników·. przcm.'·~lowit i straż 11ożarna, zwiedziło PZPB nr 4, a następ
- Jeśli mamy umacniać soor~ho1
to
nfrzo
raczej
wzii:li
w
8ię
dni
do
świąteczne,
przeko.frRt tn również pown7.uy w kł'ld
nie Zakłady Mechan.iczne im.
gospodarkę stalą narzędziową.
jusz
robotniczo-ch!opski to wła
pania
trawników
i
plantowania
nigdy zaś przy pracy. 1 stąd u
J. Strzelczyka.
2.500.000 zł przez upłynnier.ie clo s;n1temu oszez<;>dno~ciowrgo. terenu.
śnie prztz wzajemne
poznan:e
Dlatrgo trż RprawQ uporządko
w!elu z nas powstało wyobraże
Kursanci żywo interesowali
50 .ton artykułów gotowych,
Rada Znkladowa pn;v pop:irsi~ przy pracy mówi ZMPn n.nin.. fabr~'ki wysunęliśm,V na
nie
„robotnika
w
koln;erzyku".
2.000.000 zł przez upłynnienie picrw~zy pl:in pTZv zobowiąza- riu dyrrkcji i udzialr n·~z;·stkich ~ię procesem produkcji, zadatakiego, który więcej świętuje owiec Jan Kacprzyk.
200 ton surowca i 300.000 zł 1ciarh on\•ZP,dnościow~·ch i n'l.· prarownik6w przeprowadzi dal- Jąc w' cle pytań oprowadza ią.
Te wypowiedzi najlepiej ilu~zą. akcję wyremontowania
,już
przez racjonalne gospodarowa t~·rhmiaRt przystąpiliśmy do jrj i~tnirją"ych i założenia nowych cym ich majstrom oraz robot• niż prac u je.
strują słuszność inicjatywy, k!ó
- Wystarczy kilkunastomi- ra doprowadziła do zorganizo.
nie wc;glem. koksem. surow- r, aliwl·ji.
u 1 Z:!cl zd
hygicnieznych w fab- n~kom.
nutowy spacer po sali aby na- wan a wyc!eczki. Wynika z !ecem i innymi artykułami po.Już w pierwszym dniu zahr'l· ryc o.
Wypowiedzi U{;zestników wygo, że na!eży dołożyć '"ws11>!S. Beldowski
Jil;m."' ~iQ do uporządkowania
cieczld, którzy w większości brać szacunku dla pracy rohot· kich wys•lków, aby wycieczki
mocniczymi.
podwórzrt i trawników. Dzir,:ki
knrc!'.llnntlrnt fabryczny po raz pierwszy oglądaJ: zakla n'.ka - mówi tow. Poleć. Dziś
M. Paćka
te objęły swym zasięgiem i.ak
-.?ZPW Nr 2
korPimonrlP.nt fabrvcz:iv temu uzvskaliśm> cały stos roz·
dy przemysłowe najlepiej odda dopiero wldzimv, iak robotnik na iszersze rze.~zP chlnnń"'
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Mistrzowie oszczędności przy pracy

dwóch tkalni

Uczcimy nasze

świąto trwałym
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Nasza walka o pokój

Plan 3 letni

Chłopi

PZPW Nr 2 wzywa PZPW Nr 4

w

gościnie

u ·r obotników

Robotnice- które nie dadzq się wyprzedzić

Miliardowe oszczędności Centrali Tekstylnej
Wywiad z dyrektorem naczelnym tow. Jarosławem Stroczanem
HAND_EL PAŃSTWOWY stanowi jedno z podstawowyc~ ogmw naszej g()spodarki narodowej. Doceniając zna-

Isi~

czenie planowego systemu oszczędzania w hanrllu państwo
wym zwróciliśmy s'ę oo dyrektora naczelnego Centrali Tek·
~tylnej - tow. Jarosława Stroczana, z prośbą o udz'tlenie nam odpowiedzi na szereg pytań.

Jakie główne zadania sto- I w aparacie kierowniczym Zwi 1z
w chw'1i obecnej przed na. ku ,,Spo:em", pozwalając na
nym handlem państwowym?
skicrowan·e ich do wykonywa.
agadnienie sprawnej organ· nia zadań n11 innych odcinkach
racji aparat'u zbytu w'ąże s'ę pracy.
nierozerwalnie z problemem o·
Rejon'zacja sprzedaży, któszczędnośd.
ra realizowana ~onsekwent
Wszelkie marnotrawstwo kap'tału w obroc'e n:e na przes(rzeni całego ub·e·
han<llowym Centrali Zbytu, brz glego roku umożliw'ła takie po
względu na to, w jakiej poslac stawienie organizacji zbytu. w
je<;! on użytkowany, odbija się której wszystkie towary dostar
~' konsekwencji na rentown0śc: czane są przez Central~
Tekpaństwowego
przedsięb:orshva stylną do wła~c'wych rc;onów,
handlowego. podnosi mdmicrn«· gdzie zootają rozprowadzone
koszty w!a~ne i jako łatwo do· pom"ędzy odb;orców przez n.:isz
strz~!!alny przejaw d~e s;ę rn- wla~ny aparat hurtowy. Pozwo·
o:i,„rwować w wyo;okiej kaiku. I' to n? likwirfację wielu sarnolacji c~n detal:cznych, co z ko <lzielny·ch central zaopatrzenia
lei obniża s :lę nabywczą szero- przy m;nistcrstwa~h i instytukich rzesz konsumentów.
cjach. uprości znacznie system
Zadaniem państwowego apa- rnzdzialu towarów włókienni.
ratu handlowego jest uóostęp czych. zmn!ej5zy wydalki na
służbowr
nien·e konsumentom wszystkich transport, 'l\'Y jar,dy
dóbr konsumpcyjnych n11 kl śle i t.p.
normowanych cenach, z wyłą
Ubranż('wien'e
son:e<łaży
czeniem wsztlktch
zbędnych
hurtowej wyrohów ·włókien
ogn·w pośrednictwa - jak naj niczych, to znaczy zorgan:zowa
krótszymi tł.rogami, prr.y jak nie dl~ każdej bran7.y przemy.
największych
oszczędno~c·ach siu włók'ennlcieiro
odrębnego
śmdków transportowych, pri\cy pionu zbytu, przyczyniło się nie
ludzkiej I pieniędzy.
tylko do .zwirkszenia rns'ę!:;tt
- Jakitgo rodzaju oszcz~d· terenowej działalności hurtowni
nnścl
przeprowadz'la Centrala Ccr.traP Tekstylnej i poglro·enia zasady rejonizacji w lrnnTekstylna w roku ubiegłym?
- W roku ubiegłym przepro d'u w'.ókienn'czyrn. a:e spowodn
wadzili~my szereg posunięć na. wało również ogromny wzr-.sr
tury orga;iizacy,inej. Przy.niosJy ohrotów Ccntra:i Teksty:nej w
one bardzo poważne oszczę<f roku I9 !8. Dz'rk' ternu uzyskaohra•u
ności i stworzyły mocne pod· liśmy wykonan:c planu
stawy dl<i podj~·a d>1lszPj. sze- krajowego w 116.1 proc., plRnu
rok:ej ak'cji osr.C7ędn<'Aciowej eksportu - w 115.1 proc., o~az
na wszystkich odcinkach włó· wykonanie planu sprzedaży de·
kienn!czego handlu pa1,:;two. talicznej - w 162,2 proc.
wego.
Likwidacja wiąr.ania asortyZ przeprowa<lzony<:h w rol(u
mentowego, t. zn. przymuubiegłym posun'ęć organizacyj· su kupna n'ektórych artykułów
nych ,które dały poważne osz- przyczyniła się do :inaczne j po
czędnośc' kapitału i innych środ prawy w zaopatrzeniu rynku w
ków, związanych ?. obrotem '.o tekstylia.
warowym, wyliczyć należy naRozbudowa własnej sieci
stępujące:
detalicznej
spowodowa!a
Zespolenie hurtu włókienni dalszy wzrost obrotów ~ntrali
czego Centrali Tekstylnej z Tekstylnej. Biorąc pod uwagę
hurtem w!ókienn:czym Związku fakt że przy spnedaży teksty·
Gospodarczego ,,Społem", dzię liów w detalu łączy Centrala
ki czemu zlikwidowana zosta!a Tekstylna dw'e marże, daje to
swego rodzaju dwutorowość w skarbowi państwa dalsze wpły
polityce zbytu artykułów wló· wy gotówkowe. które mogłyby
kienniczych na szczeb!u hur! u. stanow:ć dochód detalu obcc(!o.
Krok ten przyniósł znaczne oObroty detalu w roku 1948
szczędności
kap'talu i, co n:e. równają się 2,9 miliardów r.ło
mniej ważne, zwolnił pewną li· tych przy prze~iętncj 25 proczbę fachowców, zatrudnionych cent marży, iy'.'!k brutto równa
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Nowo$c1 iiteratury radzieckiej
Autor tomu ,.Opowi.adań"
W. Blll·Bielocerkowskl należy do fundatorów dramaturgii rad7.ieckiej. Zarówno jego
utwory sceniczne, jak i opowiadania mają charakter autobiograficzny,
Biełcx:erkow
ski wędrował bowiem w latach 1910:-1917 zagranicą, był
marynarzem i palaczem okrętowym, tragarzem w portach
Europy i Ameryki, pomywaczem okirn w ..drapaczach
nieba", robotnikiem fabrycznym - i bardzo często bP7-

Mimo, że książka Biełocer
kowskiego mówi o sprawach
sprzed lat 30 z górą, wydźwięk jej i dz.iś jest całkiem
aktttĄlny.
B. D.

ca 725 milionów rl„ a zy~k- ~prarwnlenie 11na1izy . za-potrz~
mll'onów ił. bowań terenowych 1 sr.yhl\:e
Udr.iał detalicznego
handlu u. przerzuty remanentów.
społec~nionego w . obrota~h w
Dalsze oszczędnośd da nam
styczniu 1948 r. rownał się 48 rówmez reorganizacja
pracy
procen~, .a w grudniu ubiegłego własnego aparatu spedycyjnego
roku JUZ 59,5 proc.
przez el"minację próżnych prz~
W roku 1948 przeprowadziła jazdów, pełne wyzyskanie ła
Centra!a Teksty:na omówione downości i oszczędne ito:.pndawyżej kroki, real'zując w pełni rowanie środkami transportowy
genera:ny postula~ gospodarczy mi i paliwem, przyśp'cszenie
- normalizacjf! rynku włókien- ro-.:budowy
s ce:
dctałicrne j
nlcze~o w
Polsce. Wsr,v<:,fldc 1 Centrali Tek.,,ty!nej przez skró- 1
uzyskane osią!!nięcia Centrali cenie zbyt dlugich okresów cz~ ·
Tekstylnej w 1948 r. stworr.yły su międiy przydz:ałem lokalu.
pods awę dla rea!izowan'a akcji a otwarciem sklepu, co wią~e
oszczędnościowej
w oparc'u o się z potrzebą
usprawniema
zadania, jakie postawiły przed pracy dz'alu Inwestycyjno-BuU górv: Zespół tow. J67efy Se·
nami uchwały Rady Ministrów. dow!anego, Prawnego i KonI v:eryniakowej który zobowiązał
się wykon.ać plan produkcyjny w
- Jak przedstawia s'~ plan tro!i.
118 proeontach i podnieść „prl·
oszczędnościowy Centrali TekDalsze o~zczę<lności , Po.czynio
mę" do 72 procent.
stylnej w roku bidącym?
ne będą dzięki postaw1en;u za- DziRlalnnść handlową Cen gadnienia oszczęd~ośc: w. ze\~
Mirns!awe Jarosik
tr.:ili Tek5ty'.nej w 1949 r. b~- nętr~nym
wspołzawodnidw1e
członkini ZMP postanaw!a wyko·
dzie charakteryzować generalna pl.teowe~ Central'. Tek~t~ne)
nać plan w 120 procentach.
akcja oszczędnościowa na wszy Zlo.~ą stę na t<:: . ~odnies1en~e
stkich odcinkach procesu z'bytu ogo.neJ sprawn~s~: 1 _dyscyp]t:
U dołu z lewej: ZPsp61 tow. Floren
- w hmc'e i detalu.
ny pracy, zmniejszenie !l<?sc1
tyny \"lierszeń po~tanowił wyko·
godzin opuszczonych, własc.we
Zaplanowana przez Centralę wykorzystan:e czasu pracy per
nać plan w 118 procentach I w 71
Tekstylną suma oszczędności ?" sonetu, podnies'enie
procentach „primy".
indywidua!
stosunku do p'.erwotnego preh- nej wydajności pracy, zrnn'ej1J dołu z prawP\: Tow. Francirzka
rn' nar z.a
zamyka s;ę kwo!~ szcn'.e ilośd godzin
n:id!iczhoC7.npryjak lk~cz'<a na 12 krosnach
(oh:;rzoną prow:zoryczn.e) I m1
wych. prxlniesien'e kwarfikacji
zobowiązała sie wykonać plan w
liarda 390 milionów ił.
Sumę
pracowników przez
szkolenie
I l!J procent~rh J osiągnąć 73 pro·
lę uzyskamy dzięki na!eżytemu
wzrnst w~pólzaw?dniciwa pra.·
cent „primy··
: p~lnemu wykorzystaniu ist?!e cy, stworzen:e lepszych warim
ją<:ych e~atów . Pon;id 150 rn•l10
ków pracy i lwiększenie op'eki
nów zł. uzyskamy dzięki oszczę nad pra~ownikarni
ornz dalsze
dności na rozmaitych
ma I er' a· zmniejszen'e wydatków biurolach (jak np. opal. konserwa :ja
wych.
' remonty) rnatt>riały biurowe.
Na!eży podkr<'ślić.
że
nasz
Lcpo;ze wykorzystanie transplan
oszczędnościowy
przeproportu i Je~o zclo:ności. przew~
1.owvch winno nam dac 180 ml wadzony będzie przy równocze·
lionów zL, a usprawnienie in· snyrn rwykonaniu wszystkich
kasa zmn'ejszy koszty bankowe przew'dzianych na rok bieżący
zadań.
Nie dopuścimy również
0 30 rn'lionów zł.
Wysokość tych sum
wynika w żadnym "'ypadku do jakiego
z opracowanego na razie ty!kc kolwiek ograniczenia usięgu
cenlralnie - planu oszczędno preliminowanych akcj! socjalściowego i b~dzie niew~tpliw'e nych.
powiększona na podstaw:e opra
cowanyc·h przez jednostki terenowe
Centrali
Tekstylnej Od
szczegółowych pla1<1i. "' oszczęd
nościowych w oparc:u o w~zel
kie pomysly racjonalizatorskie
w pracy całej masy pracowniJs.k jnż dono;iliśmy w nbieg· ~taje w roku 1924 'l'\·yrzucony z pracę 2.wi.ązkową. 11 mie!ięey
ków Centrali Tekstylnej.
ły wtorek w Za.kładach Mech11.· pracy w wareztatach Klingera. znosi 'ledztwo, bicie i tortury,
Planowane oszczędnośc: prze nicznych im. J. Strzelczyka. w W roku 1926 wyzwala. się na
ale nie wydaje żadnego z to'l'>a.prowadzo.ne będą w następują·
cym zakresie pracy: na drodze Lodzi objął stanowisko naczel· czeladnika i odtąd pra.cuje z rzyszy. Przechodzi przez dwa
usprawnienia zbytu artykułów ne-~o dyrektora tow. WojtRnia. przerwami w Widzewskiej :Ma· obozy koncCJtracyjne - Matwłókienniczych poprzez skróce- J P~t to jeszcr.e jeden przy kład nufakturze. Walczy o polepsze· hausen i Oranienburg.
nie drogi towarów, przy maksy wyimnięcia rohotnika na ~t11no· 11ie warunków prary robotni·
Po wyzwoleniu pracuje w za·
malnym wykorzyo,tan:u możliwo vd~ko kiPrnwnici,e w wielkich
ków, organizuje strajki i mani· kładach mecha.nicznycb im. J,
ści bezpo<.redn'ego :iaopatrzenia
festacje !·majowe. Jest kilka. ~trzelezyka, początkowo jako
filii hurtowni C. T. ze składnic, zakłailaeb pnem~'sło"·yeb.
'l'o'''" \\'~c.ł111w \\'ojtania., uro· krotnie wyrzucany z pracy. W kontroler odnziałowy, później
na drodze dalszego prz·y~pie~ze
nia cyklu obrotowego z zacho- dzony w roku lOOi . .ie~l synem roku 1935 zo~taje członkiem za· jako kierownik personalny. Ns.
waniem właśc'wego asortymen- rnbotnik~ "·~·kończalni i tkacz- rządu
Związku
Metalowców. terenie fabryki organizuje s~ko·
tu towarowego i usprawnienia
ki ilawn:<"cb Z11.kł11dńw Scheible· Cały czas WEpółpracuje z KPP, łę zawodową.
oraz skrócenia cr.a~u obiegu do
Podeza~
pierwszej wojny kolportu,je wśród robotników
Dotychcza.sowa ofiarna prac&
kumentów, skrocenia cyklu 1~ rR
kasowego (ii co :ia tym iclr.·e św-i6tGwej prz.eb~wa na Mużhie broszury i ulotki.
i incjatywa tow. Wojtani, są rę·
zmniejszenia odsetek
banko- nR W'~i. Od roku 1918 uczę~z~ze
Podczas wojny w roku 1911 kojmią., że i na obecnym stano·
wych), upłynnienia trudnozhy dn •zkoły
i .ie•t. pnktyk11.ntPm ;.ostaje aresztowany przez Ge· wisku potrafi on wywiązać ~ię
walnych remanentów 1 z~poliie
g-anii1 twoncn'u si!! tatorów ~llll'1lr•kim. Zn próbę pohiPr11.11iR st.apn r.a przynależność do t.aj- w pełni ze swych nowych odpo·
towarów n•e<:hodHwych przez nAuki w 11zkole 1awodowPj ro ne,i organizacji i przedwojenną rnedzialnych Za•fań.
~tto około 500

robotnl•a - do durelhtora

Tow. Wojtania na czele
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związku

z przyjazdem

do Polski zespołu Państwo
wego Moskiewski~o TM1ru
Dramatycznego, który w dniu
6 bm. ro 7.poczyna go~cinne
występy na ~cenie Państwo·
wego Teatru Polskiego w War
.~zawie, odbyła się w sledzlb~e
robotn~.
cierpiącym
~lód Towarzystwa Przyjaźni PolW opowiadaniach, opartych sko-Radzieckiej
konferencja
na tematyce amerykańskiej, prasowa z udziałem kierowBiełocerkowski ujawnia orga- ników Teatru Moskiewsklr.go.
niczne związki pomiędzy nieKierownik artystycmy teana\ll'iścią rasową a ustrojem tru i główny jego reżyser, arkapitalistycznych wyz~·5kiwa- tysta ludowy, laureat nagrody
czy, ustroJem. gdzie „człowiek Stalina, MJik()Jaj Ochłopkow.
czło\1\Tiekowi
jest wilkiem". zapoznał zebranych z dzil'jł!
W niektórych opowiadaniach mi Państwowego Mo~kiew
i:iutor przedstawia okropności skiego Teatru Dramatycznego
b-ezrobocia, gdy wygłodniały oraz zanalizował jego oblicze
i bezdomny człowiek gotów ideowe, które jak uznajest wyrwać pokarm z pazu- czył - jest dziś charakteryrów lwa w ogrodzie zoologicz styczne dla w5zystklch teanym - albo też, otrzymawszy trów radzieckich.
wreszcie pracę, nie może się
Państwowy Moskiewski Tt>jej podjąć z powodu fizycz- atr Dramatyczny powstał w
ncgo wyczerpania.
roku 1922. Na.lc:ł.y on do rzę·
Obok postaci ludzi, zdepra- du tych lic·imych teatrów ra·
wowanych poqonią za dola- dzieckich, które zrod-zila Rl'rem, Biełocerkowski maluje wolurja Listopadowa. Zadateż portrety
prostych ludzi niem naczelnym, jakie postnpracy, którzy, walcząc o za- \\'ił sobie Teatr od początku
chowanie swej godności, wy- twego istnienia, była słui.ba.
kazują na każdym kroku po- dla ludu. Od początku też Te·
czucie soLidarności robotni-I atr poświęcał swój repertna.r
czej i szlachetnej przyjaźni. przede wszystkim współcie
Autor całą duszą nienawidzi 'I snej sztuer rlrama.t~·cznl'j. sr.łu
kapitalistów I ich poplcczni- ce żywej, t>rzeniknicte.1 alitu·
ków; ta nienawiść jef:t aktyw alną problematyką. porus:ta.jana, zmusza bowiem do obro- cej najbard.zlf".1 ł.y"1i>tnt> Y.a!l'a·
1Jlnienia iYcia. C2lłowieka i U>1o
ny swoich nr.11w

-
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usługach narodu
---

Oblicze oraz zadama radz1eckiej sztuki dramatycznei

Wizyta Pańatw. Mo1kiew1kiego Teatru Dramatycznego w Polic
rowośot.

Postawionych ~obie zedc1ń
Moskiewski Teatr DramatycLny nie mó~łby wykon;1ć, gdyby nie pomoc i w~półpraca
czołowych pisarzy radz:iecki.ch,
jak Romasz.ow, Pogodin,
Wiszniewski,
Kor'ltejczuk,
Wirta, Gusiew, Katajew, Leonow. Fadiejew. Ko.lewn;kow
i inni. Twórczy kontakt teatru
z dramaturgiem :•atlzieckim
na.d~JI' scenie
ldet'1inek roz·
woju artystycznego i ldPowe·
go.
W twórczości pisarzv radzieckich z.najdują odbicie
wydarzenia Rewohwjl tilltopadowej i wielkiej wojny wy
zwoleńc:r.ej, problemy braterstwa ludów. dąż'.?'li::i prnst:\l'c~
ludzi do pokoju i sprawiedliwości, problemy przodow 11ictwa w budowie I umacni'aniu
państwa socjalistycznego,
w
odbudowie gospodarczej e-tc.
Jest meczą T,tlaJttlenną powiedział
Onhhr.pkow - że
w ZSRR sd.uki, poru~zającc
zagadnienia najbardziej aktualne, cieszą się największym
powodzeniem.
Jesteśmy 21aznaczył m6w
ca - wroctami teoril _dv"u"-

im. Strzelczyka

lllElll....

------

Teotr I pisarz n.a

Zakładów

~u", wedle której autor może
pi!<ać o tych czy innych spra-

wach lub wydarzeniach tylko wtedy, gdy dzieli go od
nich dystans czasu. Jest to mówi Ochłopkow
teoria
tchórzy. siedi.ących na dwóch
stołkach, ludzi, którzy błądzą
po świecie, nie znając i nie
widząc ce1u. Jest to postawa
wroga postępowi w sztuce.
Moskiew~ki
Teatr Dramatyczny, podobnie jak inne teatry radzieckie, sprzeciwia
się jak najostrzej hasłom tzw.
„czystej" sztuki
wzgl,.,,nie
„sztuki dla sztuki", która daje upust niszczącym siłom reakcji i często sprzeciwia się
ideałom ludzkości. Ochłopkow
7.ilustrował swe wywody. cytu.iąc m. In. Sartrc'a jako

negatywny.
Teatr i pisarz radrleokl w przeciwieństwie do tych ha
seł pozostaje na usługach
narodu. jest głosicielem praw
dy, bojownikiem w walce o
przykład

sprawiedliwość.
Hołdowanie
współczesności

nie oznacz;i jednak, aby Moskiewski Teatr Dramatyczny
unikał w repertuarze k1asyków dramatur.;tii ro.sYls.kiej

czy zagranicznej. Chodzi jedynie o utrzymanie proporcji, o odpowiednie dozowanie
repertuaru dawnego I współ
czesnego.
Każdy teatr, powstały z Rewolucji Listopadowej ma swe
nowe za.dania, przekazując no
we idee drlsic.jszemu widzowi, jednocze~nie za..~ wiąże się
z przeszłością i dorcbkiem
klasyków, którzy wskazywali
drogę do reali1.mu. Szc-iepkln,
Stanisławski i NicmirowiczDanczenko są dla teatru radzieckiego największymi na.u·
czyciela.mi realizmu w sztuce.
Dramaturgia. radziecka mówi Ochłopkow
pt'zez
śmfałe podejśde do życia spo
wodowała, że mógł się rozwijać styl reallstyczny.
Każda
sztuka radziecka pobnrlza.ła
zespół teatru do pogłębiania
studiów nad człowiekiem, jego myślami i czynami.
P'o sposobie gry aktorskiej
jakiegokolwiek teatru można
poznać,
czy aktor s1yka się
bezpośrednio z życiem i czy
bliski mu jest duch narodu.
duch czasu .•Jeżeli stoi on zda
la od życia, wówcza~ wpada
..., mllllliu'a staie na szczu-

dłach

patosu, daje sz.tuk"l

fał

szywą.

Państwowy Teatr
Dramatyczny, prócz szereirn czoło
wych art ·stów <lramatycz.nych, odznaczonych tytułami
artystów ludowych i artystów
zasłużonych, laureatów nagro
dy Stalina, posiada liczny zespół młodych aktorów i reży
serów. Jest to wyrazem ogólnej
polityki
teatralnf'j w
Związku Rad.,,leckim, y,mlerza
jącej do ułatwienia. pracy artystycznej młodemu narybkowi aktorskiemu. nad którym
opiekę
sprawują w lu1.żdym
teatrze starsi artvści.
Ochłopkow po'dkreślił ści
.:-lą współpracę teiitru z dramaturgami oraz bliskie wsp61
życie z robotnikami i młodzie
źą,
odwiedzającą
teatr. Po
przedstawieniach
odbywa.ia
się wspólne spotkania. na któ
rych przeprowadzana je!;t ży
wa wymiana zd;iń na tematy
związane ze sztuką. jej inscenizacją i w~•konaniem.

Wypowiedź swą
zakończył
Ochłopkow wyrażeniem gorą
ce~o

pragnienia, aby teatr Jemód kied.vś wystawić srlu
o Warl'zawie. sztukę pisana kn.via i sercem. która byłaby nil'.iPko symfonią boba·
terstwa. i męt>zeństwa. łf'go
miasta, pow~ta.iącego d:r,i~ s
p1mlołów
.lak feniks. drlękł
nicspoźyte.f energii i 7Al'a.łowJ
jeJ!'o mieszkańców.
ęo
kę

Str. "I
..,.

lfr. 91J

z

żqcia.

'IJ\'f~GA Sekretarze podstawowych

'Organlzacjt partyjnych Dzlelnlcy
Sródn:;:eścte

Dn. 7. bm. o godz. 16.30 w loka-

lu własnym ul. Piotrkowska 53 odbt;dz~ się odprawa sekretarzy.
Sprawy ważne.
UWAGAI Sekretarze Podstawowych I Oddziałowych Organl:r:11cJI
Partyjnych Drlelnlcy Sródmleścle
Lewa.
Dnia 8 kwtetni11 1949 r. o godz.
16 min. 30 w lokalu wła!łllym przy
ul. Narutowicza 28 odbęci%ie się
odprawa Sekretarzy Podstawowych
ł Oddziałowych Organizacji Partyj
nych x terenu Dzielnicy ,,.€;ródmietkie - Lewa".
Obecność obowiązkowa.

Łódź

partii

DZIELNICA BAł.UTY
UWAGA, sekreta'rze, kolporterzy I
1Jrnpow1 podst•w. organ. ·l!-!'rt.
Ddelnlcy Balutyl
Dn. 8.IV. br. godz. 17-ta - odprawa w lokalu Dz.ielnicy ul. Zgier
ska 71.
Stawiennictwo obowiązkowe!.

Wszelkich produktów jęsł pod dostatkiem
Nie odkładajmy zakupów na ostatni dzień
i
Cheąc stworz~·ć

warunki naj·
zaopauzenia ~klrpJw
okresie przedświą·
ł(.d?.kirh w
tcczn~·m, Wydział Handlu Zarz:)
dn l\li<>jskiego zwołał w t~'m
celu ~pecjalną. naradę jnstyturji odpnwirdzialnych 7:\ rozd zi:il
Xa nnrnd1.ie tPj po~t::no'l"iono .
że wszelkie artyh-uły spożywcze
muszą dotrzeć w porę i w ilości
kupujących.
do
dostatecznej
lcpsui;:0

członkowie kół nauczyc\elsklch Nr. 10 l Nr. 14.
Zebranie kola samokształcenio
wego grupy . VI odb~dzie się dn.
9. bm„ o godz. 14.30 w lokalu
Pai\stwoweqo Technicum Włókien
niczego, ul. Składowa 39 Temat
seminarium „Podstawy id~logi
cme P.Z.P.R„

UWAGA

Sklep~·

l'pułdzicl

Po~·szcchn<'.i

ni Rpożyweów otrzymały polere
ni<l .zapaczkowania szerPgu towa
mięsnym
rów falnch, jak cukier; m:i,ka
itp. Usprawni to ehpedyeję.
Zarzą-dzenia. władz w za... władz, nie nastąpi~ żadne
Sklepy sektora. uspołecznione
kresie podniesienia. hodowli zmiany w sposobie rozprogo, ciesz11ee si~ Ppccja1nie dnżą
artylmmięsa i
wadzenia.
dajł już coraz poważniejsze
frekwencją. w okresie pT?.<'dświą
łów mięsnych w tygodniu
wyniki. Podaż trzody i by- bieżącym w porównaniu do
tecYnym, bfdą. musiały urueho·
mić dwie kaRv. Ponadt-0 zwróeo
skupu sy- tygodni:i. ubiegłego.
dła w punktach
110 uwagę na. fakt, że ob•luga ·we
stema.t.ycznie rośnie.
W czwattek, dnia 7 kwiet
punktach 1ktalic7.·
w<zystkwh
Z<iopatrzenie ludności Ło nia oraz w dniach 8 i 9
rrj "pr1.0 daży winna. br~ spraw
dzi w mięso juź w ubiegłym kwietnia. ka:żdy mieszka„n, upr7.<'jrna i b<>z j!1kirg-okol •
z nadwyżką po- niec Łodzi będzie mógł naty~odniu
protekcjonizmu. Zaopatrr.c
wiek
kryło cale zapot.riebowanie być po 1 kg mięsa.
Poza
nie sklepów dokonane musi zona. mięso 1 wytwory mię~ne tym przemrl: 1je się, te poMa6 w porę tak :iby punkty
ze strony mieszkańców, w za przydziałami tłuszczu na
l'J•rZl'ilai:y nie o,kirnwały braku
szczególności za~ ludzi pr&- bony, kaidy
mógł
będzie
tow rów-.
cy. Toteź jak: Rię dowia- naloyć o,~5 kg (ćwierć kilo)
rorn t'l"m na d"1"~trvbut-0rfiw
dnji:'my u kcmp~tentn~'Ch ,Juui11y.
skla·
ał nalożony -0bowi11zek
mel<lnnu11in
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ __. <l70~1

Poprawa na rynku

I

Hczegółowych

Akcja socjalna przemysłu włókienni czego

ujęta 'v ramy jednolitego planu
Obrady I-go zjazdu pracowników socjalnych w Lodzi
Pierwszy zjazd pracowników I go w • roku uhi<>głym, łiyly w
socjalnych przemysłu włókienni- znarznd micrze :<powodownne
ciego, w którym udział wziPło brakiem z góry u~tulonego pla;:;50 osób- kierowników wyd;,ia nii w zasi~gu_ krajowym. Plan
łów ~O<'jalnych i przcdl'tawicie· ol1ecn:v ?party J«;St na da~ych ze
1 WPzy~tk1ch placowek SOCJalnych
r1 n d z kl d . h Pr
zemys 11 w przerny~le włókienniczym.
~ a OW) c
~.
Przemysł Bawclniany na. pro·
Wl.ókienmc~e;:o _w Polsce, przede w~z!stk1m miał na celu - za wa<lzcnie żłobków otrzyma. ok.
J10Zname delegatów Z wprawa- Hi0 milion6W zł. tj. O 25 mi!iO·
dzonyn.1 od 1 kwietnia nowym nów z.ł więcej, niż cały przemysł
f;>~temPm działania akcji socjal wł6kienniczy w roku 1948. Z su
nej. Do tego czasu plany po- ruy tej Rkorzysta wydntnie przel'lczeg6lnych wydziałów socjal- rnysł łódzki, i tak: 15 milionów
21:-rh przy zakJadach pracv za- 1.ł wya«ygnowano jr<lynie na ro
ntyknly się we własnym, ograni- hoty wstępne -przy b11dowie no·
czonym za~ię;ru, r.ar1lwno co do wor;zesnego 2.l:obka dla. ZaklaKr 16 i
J> rnmi~nia nziałalności, jak i mo iłów Bawełnianych
Pomvśl- Nr 5. Gmach żłobka stanie na
żliwości finansowvch.
I•Yrn zwrotPm w ·dziedzinie "za- terenie Niciarni, przy- ul. Ni6 milionów zł
Pl'zpierz<>nia i ułatwieni& pracy ciarnianej. rn~ot~ik~„ jak również 2lll.'!po- idzie n& rozpoczęcie budo~y
ko.iPn1a Jego potru•h ku1tural- żlobka dla PZPB w OzorkoWJe,
nych, opieki nad dziećmi stało 7 milionów zł na. budowę żło])
się wprowadzenie z dnirm I ka p,zy PZPP. w Rudzie Pabia·
kwietnia planowPj go~podarki nickil'j, 10 milionów na bu<lowi:
fundunarni ~oc· jalu.Tini i to w żłobka w Tomaszowie J\fazou_j~ciu ~r<'ntrnli10wiinym • 11. nic wieckim, 4 miliony zł na patrz<'
JJa po~zczrgólne
rozpro~zonym
wy1lziały.

Xaczcln;v ilyrrktor Hirjaln1
C'Pntralnr,go Zanądu Przemysłu
Wlóki<>nni!'u::;o. tow. Olszewski,
w przcm6wicnin swvm stwierd ził, że ł)lędy i nied.ociągnil'cia,
jakie występowaly w akc.ii' 30cjalnr.i pr:rrmy~lu wł(ikirnnicze-

Walne ZE bran ·e
~
członków

z.arząrl

Zw. Dziennikarzy

O-'d ·
u 7.iału Lódzkiego
Związkn Za-wodowe:;:o Dziennikarz.V R. P. przypominn, iż W
nierl:>:ielę, on. 10 kwietnia. br.
w lokali1 własnym przy ul. Piotr
kow~k.iPj 133 IV p. odbęd 1..ie się
zwycze.jna doroczne walne :zebranie członków oddziału. Począt.ek o godz. 9,30, w drugim
terminie o godz. 10. Obecność
wszystkich członków obowiązko
~a...

Uroczyste

ślubowan:e

ławników sądowych

w sobotę, dnia. 9 bm. 0
gb<lzinie 10 rnno odb<;'.dzic
się w sali I-ej Sądu Okręgowcgo w Lodzi (Plac D~hrowskicg,ł 5) uroczyste §lu
bowanic :100 ławnik<lw. dele
do
"
gowanyc h przez 'fRN
or:>:ekania w sprawach dornźnych i ~zczrgólnie nie·
.
b
ezp1ecznyrh w okresie odbudowy kro.jn.
lilubowania.
Urorzyi;tość
popr7..cdzi referat, wygłoazony przer. preze"a R. O.
Henryl{a. Cidluka. na temat
roli i zadań czynnii\a. ohywatelRkirgo w Demokratyrz
nym Wymiarze Sprawiedliwo§ci.

C.H.P.M. BIURO SPRZEDA ŻY MASZYN ROLNICZYCH
Łódź, Traugutta 9 m. 5.
Zetrudnl. od nraz

1600

łódzkich

KIER.OWNIKA

t;
,;..

WYDZIAŁU

P.ltACY I Pl.ACT.

W cl1wili obecnej Komitet
Funduszu Gospodarki Mieszkaczęściowy
sporządził
niowej
plan robót na. rok bieżący dla.
domów Za.rządu Nieruchomości
na. ogólną sum~ 196 miln. zł. W
pierwszego półrocza, to
ciągu
znaczy do 30 czerwca br wyre·
montowanych będzie 1600 domów.
W kwietniu zostaną. ukończo·
r.e naprawy w 23 domach pozo·
~taj:)rych pod administracją Za·
rządu Nieruchomości w dzielnicy północnej: przy 111icy Doin ej,
Sinakowskiego, Polnej, :Malino
wej. Wrze:lnieńskiej, Limanow~k1cgo i Berka Josclewi<-za. W
maju ukońrzont> mają. być remonty 8 domów na Stoka~h
przy- ul Pieniny i Przeł~cz. W
lryl'emontowanych
.:r6dmicściu
hl'.dzie w ciągu kwietnia i maj!!
2i posesji.
Wydział Nadzoru Budowlnoej!O wespół z Komitetem FG:M: br.
cizie kontrolował przebieg robót
i r :rnwał nad wla§ciwym wykorz_,·staniem pienięd""'FGM.
-,
W ril).gu tego półrocza Komi·
l<>t FCH{ zwróci ri\wnież ~zcze·
gclln:i. uwngę n:i. domy robotnicze w dawnych blokach Ziemmermana. przy zbiegu ulic Przęcznlniant>j i Rokicińskiej. W do
mach tych l'fdą. wykonane
remonty
niezbędne
wsz~lkie
przy mak~ymalnym wykorry11ta-

utrudnią

WYKWALIFIKOWANE CEROWACZKI
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Pers'onalny w godz.

8-16.

...~-'""--------------------------------DYZURY APTEK
drobne

Ogłoszenia

CENTRALA l{andlowa Przemysłu
Ekspozytura
Elektrotechnicmego
w Łodzi ul. Piotrkowska 105 zatrudni natychmiast kasjerkę ' oraz rutynowanego handlo\•:ca obeznanego z artykułami elektrotel"łrniczny

mi na ~i...ii,,,;.,.,icli-n v;..,.a~a skle„

Pą. ./

W dniu dzisiejszym dyżurują na
stępujące apteki: Pabianicka 56 Antoniewicz, Piotrkowska 127 Oaoielecki, Daszyńskiego 59 Gorczycki, Wschodnia 54 - Karlin, Zielony Rynek 37 - Apteka
ZaAJ>Qł 66, Lima1,..•w1t1.-i„cro ~ -

/ntprr:eloc'P nas 1 ych Czyte'ni~ów

Więcej

Co

się

dla

biletow ntz m1e1sc

dzieje w kinie „Gdynia"

Towarzyszu Redaktorze[
Pra!Jlląc po całotygodniowej pracy wypocząć I rozerwać się, po9Zediem w niedzielę do kina Adria.
Po dwugodzinnym oczekiwanrn w
kolejce otrzymałem upragniony bilei na balkon w piNwszym rz<;dzie
kneslo Nr 3. Po wejściu jednak
na salę z rozczarowaniem stwfordu łem że m!e.jsce mojP. jest jut zajc;te przez osoby z biletami wlaśnie na to miejsce. Jak sle okauło
,
jeszcze „
wyjątkiem .
nłll hylem
osoby przyszły z tymi samymi numerami na hHetacb . Kiedy próbobileter
interwPniować,
waliśmy
bez słowa zdziwienia przyniósł kil-

w

Uwaga
pracownicy piekar.z:e
Dnia 10-go kwietnia r. b. o godz.
10-ej, ul. Gdańska Nr. 75, odbędzie
s i ę ogólne Walne Zebro.ule Wybor·
cze Sekcji Piekarzy.
Sprawy bardzo ważne, obecność
wsiyslkich obowiązkowa .
Sekretarz
W. Olsze_wsk1
!'rzcwodniczący

:l...

JC....i..

opóźniają

Śródm.

Lódzkieico

Wczoraj część biur Starostwa
Grodzkiego Sródmiej~ko ·Łódzkie
go została przeniesiona z ulicy,
6-go Sierpnia na ulicę Legionów IO
na drugie piętro.
Narazie przeniesiono gabinet
Starosty oraz oddział adminislra·
cyjny. W miarę opróżnienia lokalu
przy ul. Legionów równiet I fnne
oddziały Starostwa będą tam prze·
niesione. Urzędowanie pr7 ;nieslo·
nych biur wznowione zosten!e jui
-

d.a.l.a

d.:WóA!.uv:m.

ta wydała mi 1lę jenieprawdopodobna pon iewai tak ich przystawek jak na
slłmym balkonie zauważyłem 8 a
na parlerze kilkanaście.
Przydało by si<: aby kom~tenlne_
czynniki Filmu Polskiego za!!ttnesowały się podobnymi „pomylka(
mi„, bowiem slaj11 się one zjaw~·
Idem niemal codziennym w Ł6d'Z.kkh kinach .
„Stały czytelnik."
nazwisko znane redalccjl.

w
IZdrowia
rozpocznie

Warszawie,

który

się w sobotę. Do Lo-

dzi przyb'-"li, celem zaznajomie•
nia się z pracą. ośrodk6w Służ·
by Zdrowia w naszym midcie.
(es)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,.

Ruch w Urzędzie
Stanu Cywilnego
!lllę

•

roboty budowlane

Osiedli Robotniczych w Lodzi

100 - 120 zł., sandacze 325 - 370
szczupak 265 71., leszcz 150 zł„
śledzie świeże ISS zł., śledzie solonc270 zł. -za kilogram. Poza tym
Centrala Rybna rozporządza wielkim wyborem wszelkiego rodzaju
H.
konserw rybnych.

zł.,

Uroczystość ta -Odbędzie się o
godzinie 11-ej na Stokach przy
ul. Skalnej Nr 12-14, 16-18,
20-22. Dojazd triimwnjem Nr 17
7. Placu Wolności.
----·-----

T

•

ow. Przyjazni
Polsko- Radzieckiej
Towa17ystwo

Przv.1' aźni Polsko-

Radzieckiej przy Sekcji Gastt
Hotel. Zwi11zku Spożywców poda.je
do wi adomości wszystkim członkom Związku, że w dniu 10 kwietnia (Palmowa Nied~iela 1949 r.)
odhędzie s.ię: FANTOWA LOTERJA w lokalu Związktr, ul Piotrkow
ska 108. Cena losu 50 zł .
Całkowity dochód przeznaczony
jest na pomoce szkolne dla dzieci Szkoly Nr 13 • nad którą ma pie·
czę Towarzystwo Przyjaźni Polsko
fladzieckiej przy naszym Związku
P~dsprzeda:i: losów w Sekre
tariacie ZWiązku. w dniu Loterii na
miejscu. Por•at„i.- <> ~ - 0..c.t ra-

~•no.

Papierki bowiem za.trzymały
w Warszawie. Wskutek czego w Łodzi musiano zatrzymać
roboty. Cała. budowa przez to
znacznie się opóźni, nie mówiąc
już o stratach, jakie poni9sie
PPB skutkiem przedwczesnego
zgroma.dzenia. materia.łów i prze
trzymywani& robotników, nie
maj'!cyeh pełnego zatrudnienia,
przy dużo mni<'.i ważnych robolach przygQtowawczych, do któ
rych nie J'OtrŁPba przecież Wj•
kwalifikowanych. murarzy, cieśli itd.
Jak się dowiadujemy cbieca·
la Centrala ZOR-u przysla6 pl:t·
ny na. 15 kwietnia. Zobaczym:v,
«zy przynajmniej termin zostanie dotrzymany. W przeciwn;vm
wyp~nku grozi :i::am zarwani0 ~e
>'onu hudowlan1!go.
się

pracownikom Poczty

z

Dni& 1 kwietnia Warszawska
Centrala ZOR-u miała. przysłać
potrzebne pap~,-y. Roboty mogłyby wówczas ruszyć pełną pa·
rą. Do 1 kwietnia I-szy Oddział
PPD zwiózł na. miej~co budowy ok. 4 mil. sztnk cegły,
wzniósł magazyny, wykopał doły na wapno, r-0zpoczął nawt't
budowę b11.rak6w pomocnicz;wh
na biura, świetlicę i st.ołów kę dla.
1.200 robotnik6w, którzy ruieli
l'yć zatrudnieni przy budowie.
.Jednak 1 kwietnfa, gdy z:g-onr;ie z. plRnem lliiano rozpocząć
kopa111e <lolt>w pod fundamenty,
prRce musiały stanąć, gdyż nie
wi.edziano, gdzie te doły należy
kopać.

· 3 odbudowane domy na Stokach

f
·
dl nauczycie i

pomyłka.

Pomyłka
dnak jakoś

•

Nowe 'transporty ryb

oddano do użytku
Dyrekcji Okręgu Poczt
Z:irz:iil 7.arząd
zaj- i '.!.'el. w Łodzi, podaje do wia.~pecjalnie
domości, iż w dniu 10 kwietnia
mir ~ię tvmi blokami.
rb. _odbędzie się przy współudziale Zarzą.d:u Okr~gowego
Związku Zawod. Prac. P. i T. w
UrS a
Łodzi i zapro!<zonyrh f!OŚci, uroakcji zwalczania analfabetyzmu czysto~ć przekazanta. do użytku
Otwarcie Kursu dla nauczycieli pracownikom pocztowym trzech
i organizatorów akcji zwalczania odbudowanych domów mieszkał·
analfabetyzmu, odbędzie r.ię w nych na. Stokach.
czwartek 7 kwietnill 0 god7llnie - - - - Pr.z:eniesien;e biur
15-ej w gmachu Ośrodka Szkoleniowego przy ul. Piotrkowskiej
243.

doMnie

Okns przedświ11teczny zazneoył
1n'!llo:i:onym ruchem w Un:ę·
Gosp. Mieszkaniowej dzle ~tanu Cywilnego, W porówna·
FG:.\L Komitet FG11 w najhliż· niu z miesiącem ubiegłym, llość 'lu
szą. niedzielę l'!kontroluje poda·
bów powa:tni~ wzrosła ł dochodzi
nia włn§deieli prywatnych
rozqtrzygnie, jakie domy mogą do (0 drlennie (w mlłrca - ok. 201
by~ naprawione ko5ztem :PG:M.
*
Przypominamy, .ie domy liczą.
W marcu przyTort naturalny w
11ą
c<i do 8-miu izb wył11czone
Łodzi osl11gn11ł liczbę ok. 1000 osób.
~pod FG•M, oraz że l!~GM zajmuje ~ię tylko tymi dornami, któ· Zgonów było w tym cza!le - 507.
re wymngaj:i. remontów kapital- W zwi11zk1 maiżeńskie vrstąpilo
(m) 530 osób.
nych.

Zakładu

ze wzmożonym obecnie popytem na ryby, Centraia Ry
bna sprowadziła do Łodzi nowy du
iy transport tego artykulu. Cena
ryb zo.leinie od gatunku kszlaltowa.ć się hędzf P. nast<;pująco: dorsu

krzeseł i kazał podostawiać do
nędów oświadczaj11c, że nnła wi

ka

Goście francuscy w Łodzi

Cala Ł6dź czelca na. oddanie dzie budować osiedle ZOR-u i
przez Zakład Osiedli Robotni· chciałoby już na jesieni pewną
czych pierwszych mieszk~l'I. dla część mieszkań wyko:dczyć 1 odrobotników. Sprawa. ta leży rów dać do użytku. Dlatego też, nie
dokunież mocno na sercu L6d:i:kiego czekając na techniczną.
Zjednoczenia. . Państw. Przedsię mentację i plany, zaczęto przybiorstwa Budowlanego, które b~ ;.:otowywnć teren do bunowy.

Licząc się

•

•

• •

,

""""'""'"""'"""'"'"""."'"'"'""""

„Papierkowe" utrudnienia

FGM.

-0'--

o<ł

Do Komitetu F01\! wpłynęło
do chwili obecn~j 268 podaii od
<lomów prywatnych
właścicieli
w sprawie remont6w. Komitet
rozpatrzy te podania.. Uwz~l~d
nia.ne tylko będl} te, które dodomów .zamiMzka.nych
tyczą
przez ludno~ć robotniczą. w,zy
Rtkie inne, & zwłaszcza posiadają.ce lokale użytkowe, nie będą
przez
remontowane
narazie

starostwa Gro dzk1ego

PAl'~STWOWE ZAKlADY PRZEMYSŁU WEł.NlANEGO
,.. ł.od:r:l ul. Nowotki 83·85

należałoby zaapelo·
Zaopatrzcn ie w mię"o, które w -porę O$tatnio ulf'glo wydatnej popra- "·ać no mieszkańców miasta,
wie, 1irzedstawiac się będzie za· a bv niezbędnych przedświąttcz
Zakłarly rzeźnicze ny.ch zakupów dokonywali w ter
dawal<tjąco.
w okresie przedświą.· rrnme wcześniejszym. Kor1yść
równi('Ż
tecznyrn zobowiązały się do za· będzie ob<>pfolna. Zyska na tym
opatrzenia rynku w potrzebne zi:równo kupn.i~~y unika.ią.c t Io·
ku, jnk obslnga Rklep<\w, która
iloo\ci wędlin.
przedświ~ tccZO'-"nt
Wob<>t> obfitego z:iopatrzemn w t~·a:oilni11
r) 11ku łódzkirgo we w~zelkie ar- W?Wycrnj nie jPRt w Ptanie potykuły 3p07.~·wcze poczynionPg<> nol11ć Z"l'l"irkRzOnPj prnry.
---------------

domów robotniczych

wyremontuje do końca czerwca r.h. Fundusz

K

Warunki do omówienia. Zgłoszenia wraz z podaniem i ty•
cioryłiem przyjmuje oddział pexsonalny.

k6w o stanie magazynów. Spe·
cjalną uwagę zwrócono na. włazaopatrzenie piekarń w
ściwe
rit-1·7.ywo w dni J>rze<l~wi=!tecz·
ne i w pierwszy dzień po i;wię·
tr:rh. Piekarnie w tym okresie'
"'i<· k'z:i. prod n keję.
W Ś1Yictle <·.dr. jakimi d,l"1<po
n uje Wydział Haudlu Zarz~ 011
:t.Ul'jskiPgo, zaopatrzenie Ło·
dzi we wszelkie artykuły maso·
wego Rpożycia w okresie poprze
przl'il,tawia
święta.
dzRjąrym
się bardzo dobrz~. Uwzg-lęd ni a·
jąe 11·zrost rnpotrzeliowrnill
na
k\\·idniu
w
przyzn:wo
z:.cpatrzenie mic•zkniiców J,o·
czi zwiekszone iloś\'i ma•la.
Wzro~t t~n. j<>śli idzie o 7.aopa·
trzenie na bony tlnRuzowe, wy·
rafa się cyfrą. 392 procent, w
hnndlu wolnorynkowym wynic'iQ on 75 prO<'<'llt.
Ogt'olrm J.ótlź otrz~· ma w kwirt
ni u ;~40000 kg ma,Jn. !lf nrgnr~-
ny r01.prown1lzor<'j br<lzic l:iO
ton, z czego 116 ton przeznaezo·
no na r.aopntrzenie l1onowe, TC·
:•1.t11. n:i. wolnv rynrk.
,Taj ró11·niei ni~ za lirs knie. Po
za dowozl'm n~ rvnki, co ~tano
wi pownżnP- 7.n'i·ll·o zaopatrz<'nin,
~!<'ć handlu uspołecznionego rozprowadzi w kw1et"piu 4 miliony
sztuk jaj.
Mąki i cukru wysbrczy dlll
wszystkich. 'w chwili obecnej
ilo§ci m11ki pszennej 50 procentowej są tak r.nacr.ne, że z nad·
wyżką. pokryh hież:}ee potrzeby i pewne pozostałości tyth za.·
paR6w pozostaną na ok1·<'s póź

W dniu wczoraj~zym przybyli
do Lodzi, jako goście Wydziału
ty żlohka przy PZPB w Z<luń
Zdrowia Zarządu Miejskiego,
RkiPj Woli i 10 :rrUlionów zł na
przcdstawicic•le Francus·
ćlwaj
przy<itosowanie budynków w niej~zy.
Zwi.ązkn Pracowników
b~dzie kiego
śledzi dostarczonych
n~ro<lku kolonijnyn.1 pr_:O:Y P~PIJ
~r 2 do potrzeb kolonn. letmeh. '.!S:lOOO kg. Ponadto poważne ;Io f'lużhv Zdrowia i Użvtecznolici
ryb słodkowodnych, mor- Publicznej, z )farsylii.i Paryża.
Fundusz~ te będą zw1ększ:i.nc §<'i
(.'baj reprezentanci Francuskiew miarę posuwania. ~ię budowy skich, konserw i marynat doRtar
Y.lobków i innych zakładów <>pie czy Centrala Rybna tak, 7.e peł go ZwiFku, członkowie partii
ki na dzicckie_p. robotniczym. ne pokrycie popytu jest ze.gwa.· komuni8tycr.nej, są. delegatami
na Zjazd Pracowników Służby
rantowane.
(es)
------------------------------------------

niu f1rnnu~zi\w
.------·--------~=':·:::::::::::::::::::::::::1 Nicrn~homości

<lt

święta

obficie zaopatrzona na

Of1"'ar Y

Składnica Wyrobów Dziewiarsko
·Ponczoszniczych Nr. 2 Piotrkowska 137-9 wpłaca zł t.841.- na Ro
dzmę Radiową.

m Gimnazjum Przemysłu Dzi„
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PANS rwo wy fEATR
·WOJSKA POLSKIEGO
W LODZI
ul. Jaracza 27
Dziś o godz 19.15 komedia najdramatopisarza
wybitniejszego
Lope de Vegi pt.
hiszpańskiego
„Pies ogrodnika" .

TEATR „MELODRAM"
ul. Traugutta 18 (Gmach OKZZ)
Dzi' o godz. 19.15 do!konała
komedia francu~ka E .•\.ugier
i J. Sandeau pt. „Zięć pana
Poirier' ',
MUZYCZNEJ
KOMEDII
„LUTNIA"
Piotrkowska 243
D?Jś I codziennie o godz. 19.15
, BARON CYGAl'il'SK!"

TEATR

TEATR KAMERALNY DOM U
ul.

ZOŁNIERZA
Daszyńskiego

34.

Dziś. próba generalna. Vv sobo
9 kwi-etnia premiera interesują
oej sztuki amerykańskiego autora
Ogdena Stevarta „Gwiazda Steven

tę

50na".
PA~STWOWY

TEATR
POWSZECHNY
w lodzi ul. 11-go ~tstopada 21
Codziennje o godz. 19.15 a w nie
dzielę i święta o godz. 16-ej i 19.15
sztuka J. Szaniawskiego
głośna
„D\\TA TEATRY" z Karolem Adwentowiczem w roli głównej.
Dnia 6 I 7 b, m. passe partout
nie·ważne.

Dzisiaj

cała

NR.

D

riś

na ba.senie YMCA o godz. 19-tej zostanie rozegrany międzynarodowy mecz
reprezentacją, milicji wę
pływacki między
gienkdej, a K. S. Zwią71kowiec-Zryw.
Zawody w Łodzi, jak ł innych miastach,
gdzie mają, startować Węg.rzy, wywołały duAczkolwiek goście nie
że zainteresowania.
zalicza.ją się do grupy mistrzowskiej na Wę
gn;ech i nie zobaczymy w ich Sl",erega.ch takich asów ,i~k Mitro, Hasznos, Banki I in.
nie znaczy to, :ie nasi zawodtym niemniej
nicy nie będą mieli w „Madrlarach", poważ
nych przeciwników.
z przeprowadzonej rozmo- szego obozu, w skład ~tórego
wy z k•ierownikiem ekipy Wę- wchodzili w większości, repre
grów dowiadujemy się. że zentanci Polski. Mecz zakoń
wszyscy zawodnicy, którzy czył się zdecydowanym zwyprzyjechali do Polski, należą cięstwem milicjantów 9:1. Są
do drugiej klasy. Dla orienta- dząc tylko po tym wyniku,
cji Czytelników podajemy, że trzeba przypuszczać, że i w
indywidualmin·ima drugiej klasy pły- konkurencjach
waotwa węgierskiego są nie- nych, nawet Bonieckiemu czy
co wyższe _od„. klasy mi- Nikodemskiemu, trzeba będzi~
strzowsk.iej w Polsce. Np. na poważnie się napracować, by
100 m styl. dowoln. klasa II z biegu wypaść jak najkominimum rzystniej.
na Węgrzech
W Warszawie przeciwni1:5,0 minut, w Polsce klasa
mistrzowska 1:05.0 min. itp. kiem Węgrów była reprezenZawodnicy polscy, którzy tacja Stolicy, wz;mocniona kil
przebywali na obozie trenin- koma zawodnikami z Krakogowym na Węgrzech. midi wa.
<loŁodzianie, którzy tak
w womożność zetknąć się
dzie z pływakami. którzy brze spisali się na mistrzoprzyjechali do Polski. Mili- stwach Polski, powinni w zacjanci rozegrali mecz w pił- wodach dzisiejszych potwierkę wodną z reprezentacją na- dzić przed własną publiczno-

KOLARZE NAS i

2

codziennie o godz. 19.15 soboty otrzymali już nowe rowerv ,,Bałtyk'"
niedzielę 3
2 przedstawienia w Ustroniu odbyło się uro- 1fabryki w Wirku zdały dosko
pnedstawienia
czyste wręczenie przez przodo nale egzamin, przyczyni. ając
Wi;tkie widowisko atrakcji.
vvników pracy i radę zakłado-1 się w ubiegłym roku dv zwywą Państwowej Fabryki Ro- cięstwa kolarzy polskich w I
wyścigu
werów w Wirku, nowych ro- międzynarodowym
wtYrów wyścigowych polskiej,. W-P-W. W obeenym typie
produkcji, uczestnikom obozu rowerów zastosowano wiele
kondycyjnego, przed II mię- nowych pomysłów i udoskodzynarodowym wyścigiem Pra naleń techniczn.Ych,. które są
robotnika
dziełem polskiego
ga-Warszawa.
ADRIA- ,,Paganini''.
w uroczystym akcie wręcze i konstruktora. Jednym z kon
„Rzym Miasto Otwar- nia nowych rowerów wzięli struktorów, który doskonale
BAŁTYK te".
udział przedstawicieie miejsce ro.związał. konstrukcję ram i
BAJKA - „Zuch D'i-1ewczyna"
wych władz i partii oraz go- ~dełek, iest 25-letni Józe~ Je
lito. _z Chorzowa. Pozos,nłe
GDYNIA - Program Aktualności ście z Warszawy i Katowic.
Nowe rowery otrzymali: Na częsc1 składowe są dziełem
Kraj. I Zagr. Nr 14 ,.Radziecka
Kapiak, Nowoczek, pr~odownik?w pracy Mijacr.a,
plera.ła,
"
Ukraina".
nr:;L - (dla młodzieży) „Znak Czyi;, Bukowski, Wyglenda, Wieczorka i Morawca.
Pietraszewski, Wójcik, Siemiń
Zorro''.
ski, Sałyga.. Wrzesiński i RzeMUZA - „Klęska Szpiega".
źnicki.
POLOl'tIA - „Czwarty peryZa nadesłane pozdrowienia z
faWedług zgodnej opin:i
skop''.
chowców, nowe rowery pvl- mistrzostw pływackich w W1r
PRZEDWIOSNIE - „Dżulba.rs"
skie „Bałtyk" nie mtępu~ą szawie - pływakom Związ
serdecznie
ROBOTNIK - „Dziewczę z pół- najlepszym wzorom :i:a<r.·an:cz kowca-Zrywu nym. Jak w'ladomo, rowery dziękujemy.

Od Red?kcji ..

ROMA - „Casablanca"
R.ECORD - dla młodz. „Zwycięz
cy Stepów", dla dorosłych „Noc
w Casablance".
STYLOWY - 1-szy seans dla mło
dla dorosł.
„Błyskawica"
dzieży
„Belita Tańczy"
SWIT - „Aleksander Newski"
„Jej Pierwszy Bal"
TĘCZA TATRY - „Jasna Droga"
WISŁA -„Czwarty pery!kop"
„Rzym Miasto
WŁÓKNIARZ Otwarte".
WOLNOSC - „Jej pierwsty Bal '
„Eksperyment D-ra
ZACHĘTA Ehrlicha".

Nasz Czyn 1 Majowy.„

podziwiać będzie pływaków węgierskich

TEATR „OSA"
Traugutta I tel. 272-70
O godz. 19.30. w niedzielę t świę
ta o 16 I t9.30 farsa M Słomczyń·
skiego I Z. Wiehlera p t „Rycerz Przed wyścigiem P-W
...... „ ......... „ .. ,.„,„.,.„ .•.• „ ........ .
Szalony" z A Dymszą
C Y R K

Łódź

sportowa

U-llll-'ll..-PU-llll-llll-1111-ml-~llll~

Co

usłyszymy

przez radio

12.45 Audycja dla wsi. 13.00 (Ł) 17.45 Drudgi dziennik popołudn.
„O uprawie łubinu pastewnego na 18.00 „Dla każdego coś miłego".
ziarno". 13.10 PRZERWA. 14.30 (Ł) 19.00 Felieton literacki. 19.15 Fran19.40 „Wsze(Łl ciszek SCHUBERT
obiadowa . 14.50
Muxyka
Z łódzkiej prasy. 15.00 (Ł) Ulwo- chnica Radiowa". 20.00 DZIENNIK
ry Antoniego Dworzaka. 15 20 (Ł) WIECZORNY. 20.45 Muzyka z płyt.
Felieton A. Ważyka pt. „Zięć pana 21.15 Audycja słowno-muzyczna.
Poirier" w Teatrze „Melodram" w ~2.00 III-cia część referatu prof. dr.
22.30 Muzyka
Łodzi. 15.30 „Sj)iewa.my piosenki". J. Dembowslcii!go.
15.50 Muzyka popu! .. 16.00 DZIEN lekka. 22.45 (Ł) Koncert życzeń.
NIK POPOŁUDN„ 16.15 „Archipe- 22.58 (Ł) Omów. progr. lok. na juJag ludzi odr)·~kanych". 16.35 tro 21 OO Ostatnie wiadom-0kl
„PowstanAe życia". 16.45 Audycja 123.10 Muz,'k.a taneczna. 23.50 Propoświęcona twórczości Maurycego gram na dzień następny . 24 OO ZaRAVELA. 17.30 Poradnik językowy kończenie audycji i Hymn.

Ze wszystkich niemal zakładów
bliża się 1 Maja.
pracy napływają meldunki załóg robatniczych o ich
zobowiązaniach przedpierwszomajowych, które z każ
dym dniem stają się coraz bardziej spontaniczne. Nie

Z

ścią, swoją formę. Miejmy na
przy dopingu pudzieję, że
blic:z.ności łódzkiej, padnie dz.i

siaj niejeden rekord Polski.
publicznoPrzypominamy
ści, że należy zajmować miejsca wcześniej, gdyż po prezen
tacji zawodników obu dru·
żyn. zostaną zamknięte drzwi
wejściowe.

Uwaga,

motorzvści

»GWARDII«
Sekcji Motorowej Z.S.
Zarząd
„Gwardia" zawiadamia członków,
że w piątek dnia 8.IV 1949 r. wsie
dz:ibie klubu Dom Kultury Milicjan
ta o godunie 18-ej odbędzie się ze- 1
branie, na które winni staw1ić się
wszyscy członkowie, obowiązkowo

ulega wątpliwości, że wśród załóg znajdują się również
i nasi sportowcy, jednak w większości nie zadowalają
zobowiązań
wypełnianiu
s:ię oni tylk<> udziałem w
na siebie wspólnie z towarzyszami prawziętych
cy, ale pragną jeszcze na swój sposób uczcić ten radosny dla całego świata pracy, dzień. Wczoraj złożyli nam
pierwsi meldunek, pracownicy M. Z. K. - stacji Helenówek, że w dniu 5 b. m. wzięli na siebie zobowiąza
nie, do dnia 1 maja wykończyć swe boisko sportowe
w Helenówku.
Boisko w Helenówku, ·na które już od dłuższego
czasu czeka sport łódzki, posiadać będzie boisko piłkarskie, tor żużlowy, bieżnię lekkoatletyczną i jeżeli znajdz.ie się jeszcze miejsce. kort tenisowy.
stacji He
Piękny przykład pracowników M. Z. K. lenówek, powinien znaleźć oddźwięk wśród wszystkich
naszych sportowców i pobudzić ich do prawdziwego
współzawodnictwa na tym odcinku.
Sportowcy, na Was czekamy!

1-----------------------·------I

z motorami.

55 najlepszych

pięściarzy łódzkich

staje dz~siaj do trzydniowych bojów o indywidualne mistrzostwo okręgu
dniu
/ / , W izisiej-

sobotę

strzów

będziemy

Okręgu.

mieli

mi-

szym rozpo- zostało ogółem 55 bokserów.
A oto ich nazwiska:
czyna.ią się
z ł,KS Wlókniaru: Jaskóo godz. 18
Kubasiewicz,
w hali Wi- ła, Kamiński,
Marcinkowski,
my indywi- Kawczyński,
dualne mi- Martynelis, Mazur. Matecki,
Olejnik, Różycki, Trzęsowski,
strzostwa
Gieroński i Popielaty.
bokserskie
z "'idzewa: Zachara, WlaOkręgu Łódzkiego dla seniorów. Niewątpliwie poziom ich zło. Pogorzelski, Thomas, Bebędzie dobry, walki interesu- dnarz, Nowicki.
z DKS Aleksandrów: Zwierz
jące. Nie obejdziie się również
bez niespodzianek. Półfinały chowski, Pawlak, Mikołajnaznaczono na piątek a już w czyk i Adamczyk.

Rozkład

treningów

piłkarzy ŁKS Włókniarz

Zawiadamiamy wszystkich
zawodników Sekcji Piłki Ręcz
~ej by}ych klubów DKS, ŁI~S
Zw. KS „WłoWłokn.,
1
kniarz", że rozkład treningów
na miesiąc kwiecień b. r. w
sali Polski.ej YMCA w Łodzi
jest następujący:

Wojewódzki

Urząd

„Ba.wełny":

Kowalski, Ir-

ski, Stefaniak, Urzędowicz.
z „Concordii" - Piotrków:
Borowski, Macieijczyk, Pietru
Tomicki,
siewicz, Adamus,
Masiarek.
ZryWU:
ze Związkowca Stasiak, Czarnecki, Polus, Rogalski, Krawczyk, Kijewski,
Wojnowski, Niewadził, Nowak, Waprzko i Rozpara .
z Metalowca: Bednarek, Ko
łodzie.iski, Okrasz, Piaszczyk i
Kowalski Bolesław.
z Naprzodu (Ruda

Pabla.n.łc·

Wolniak, Palusiak, Howański i >Dębski.
Apelujemy do publiczności,
godz. 20,30
Poniedziałek aby zachowywała się po spordo 22 - kobiety.
Wtoi;ek -:-. godz._ 20,30 do 22 towemu, dopingując swych fa .
worytów w granicach dozwo1 - męzczyzm, semorzy.
Sroda - godz. 17,30 do 19 - !onych.
Sądzimy, że i komplet sę
mężczyźni. juniorzy.
Obecność zawodników - ... dziowski stanie tym razem na
wysokości zadania. A zatem
bowiązkowa.
zwolennicy boksu
wszy~cy
w hali
Bpotykają się dzisiaj
Wimy!
organizacji ŁOZPX,
pują.eych
WUKF, Z}.fP, ŁOZB, OKZZ,
GŁOS
l.6dzklego Komitetu
organ
KOS1', i Koła Sprawozdawców l
WoJew6dZklego Komitetu
I
Publicystów Sportowych w ~eZjednoczonej Partll
Polskiej
1u:
Robotulc21ej
Redagu3e:
J.) ukonstytuowania się KoKoleglrttu Redakcyjne.
mitetu,
Wydawca: RSW „Prasa",
2) nakreślenia. rocznego plaAdres Redakcji: Łódź, Piotrnu pracy kulturalno - oświato kowska 86, III p,
Druk.:
wl'j,
Zakłady Graficzne R. S. W.
3) omówienis. ~zr7,eg6łów od„Pra•a" Łódt, ul. żwirki 17
'
czytu dla łódzkich sportowców
te!. 208-42.
Telefony:
w dniu 12 kwietnia rl>. na te218-U
~ daktor naczelny:
m11t Kongrem 'Pokoju.
211-oe
Zastępca red. n~cz.
Ohecność obowiązkowa.
218-23
"ekretat"Z Odpowfl!dz,
· 223-29
Sekretariat o~ótn„:
223-29: 254-:!S
Dział partyjny
Uwaga
111
ka):

I

!

Kultury Fizycznej komunikuje.„

przez Komitet
Organizacyjny na zebraniu w
dniu 1 kwietnia rb. do powoła
nia Komitetu Współdziałania
dla Spraw Kulturalno - Oświa
kwych wśród łódzkich sportow
ców zwoluJe dnia 7 kwietnia
br. o godzinie 14 w Woj. Urzę
dzie ·KF. przy ulicy Curie-8kło
Upoważniony

dow~kiej

z

Zgłoszonych gang, Przepial'kowsk:!, Ra>tyń-

2& konferencj~ wyty-

powanych przed?tawicieli

nastę

Z. GÓRZYŃSKI i H. CZERNY -

W FILHARMONNI
w piątek, a bm. o godz. 19.15 w
ramach XXV11I Koncertu Symfonicznego Filharmonii Miejskiej w
ZDZlŁodzi wystąpią gokinnit>:
dyrygent i
SŁA W GORZYl'l'SKI laureatka E!iminacyjn~go Konkursu Chopinowskiego HALINA CZER
NY - STEFAXSKA - fortepian.
Na program koncertu 7łożą się:
III Symfonia Czajkowslciego („Polska), Koncert fortepianowy A-dur
Mozarta oraz ciekawa Rapsodia
Rumuńska 'EncsC'O. fl;jety od zł fiO
sprz!'daie kasa Filharmonii cod7'ien
nie od 10 do 13, w czwartki i piąt
ki ponadto od 16 - 19.

STEFAŃSKA

0

Motocykliści

, Ogniwa"!

Wszyscy motocykliści z byklubów ZKS Tramwałych
jarz i SM Energetyka prosz::?ni są o przybycie w czwart~K.
dn. 7. IV. 49 r., o godz. Hl ,30 lokal 11-go Li~topada 30.
Stawiennictwo obowią,lt:>
we z racji podziału mandatów i rozpoczęcia sezonu motocyklowego.

Dział

korespond~~~·

J chłOP
robotnfc:rych
•klch oraz redaktorów
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Trogedia Amerykańska
. Tylko dlatego, że nie miał innej drogi do wyboru, pojej przyjeehać do Utica, gdzie mieli się spotkać. Byszóstego lipca, ściśle na dwa dni przed jej śmiercią.
Nie wolno jej było przyjechać wcześniej. Nie! Od piątego
e7.erwca do szóstego lipca pozwolił jej się martwić na tej
samotnej farmie, gdzie sąsiadki schodziły się pomagać jej
przy szyciu sukien, których jednak ona nigdy nie nazwała swą ślubną wyiprawą. Żyła tam wszakże bezustannie podejrzeniem, że narzeczony ją opuści. Codziennie, czasem
parę razy na dzień, pisywała do niego, wyrażając mu swe
obawy i błagając o zapewnienie listowne czy ustne, że przyjedzie i zabierze ją ze sobą!
Czy spełnił jej prośby? Listownie nigdy! Nigdy! Tak,
panowie, nie napisał ani jednego listu. Parę razy zatelefoRozmowy te
nował tylko, bo tego nie można wyśledzić„.
były zawsze tak krótkie i mało treściwe, że biedna istota
skarżyła się ciągle na brak z jego strony zainteresowania
jej stanem i zdrowiem. Tak już była tym wszystkim wyczerpana, że pod koniec piątego tygodnia napisała:
Tu Mason wziął jeden z listów i czytał:
nie będę
„Muszę cię zawiadomić, że jeżeli do piątku
miała od ciebie l.i&tu, wracam do Lycurgus i wszyscy dowiedzą się, jak mnie traktujesz".
- Oto są słowa, moi panowie, które to biedne dziew~ .•jl':iW~ R.\!9~ ~~\ . ~e; ,Clyde Gritti~a
zwolił
ło to

wcale nie życzył sobie, żeby ktoś się dowiedział, jak on trak
tuje swą kochankę. Naturalnie! Wtedy to w jego przebiegłej głowie zaczął się rysować plan, w jaki sposób można
będzie uniknąć gróźb i zamknąć usta Robercie na zawsze.
Tu Mason przedstawi! wykonaną specjalnie w tym celu mapę Adirondacksu, na której czerwonym atramentem
zaznaczone były ruchy Clyda przed i po jej śmierci aż do
chwili jego aresztowania na Bear Lake. Tłumaczył sędziom,
jaki to plan Clyde wypracował, Jak zataił swe nazwisko,
zmieniając je dwukrotnie, powiedział o dwóch kapeluszach,
przypomniał, że w · pociągu, idącym z Fonda do Utica i dalej do Grass Lake, Clyde nie jechał w jednym wagonie
z Robertą.
- Pamiętajcie panowie, - mówił - że chociaż powiedział Robercie, że jest to ich przedślubna wycieczka, jednak nie życzył sobie, żeby ktośkolwiek wiedział o tym, że
jedzie razem ze swą przyszłą żoną, nawet wtedy, gdy już
przyjechali do Big Bi.ttern. Po cóż ta tajemnica? Po to, że
wcale nie miał zamiaru z nią się żenić, jeno szukał sposobnpści, by móc zgasić życie tego d~iewczęcia, które go już
znudziło i zaczęło męczyć. Nie przeszkadzało mu to jednak
na dwa dni przedtem pieścić ją i powtarzać obietnice, których nie miał zamiaru dotrrz:ymać. Złożę panom na dowód
tego - dwa meldunki: w hotełu i gospodzie, gdzie się oboje zatrzymali, zajmując wspólnie jed~n pokój. Lit:zył na
pewno, że cały swój plan urzeczywistni w dwadzieścia czte1
ry godziny, zawiódł się wszakże na Grass Lake. Nie było
tam wcale pusto. Było pełno osób, a między nimi i jakaś
religijna kolonia. Postanowił więc opuścić to miejsce i udać
się do Big Bittern, gdzie zazwyc,aj bywa pusto. Czyście widzieli panowie sytuację bardzi~ osobliwą, w której. mło-
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dzieniec ciągnie cierpiącą narzeczoną z miejsca na miejsce,
aby znaleźć dostatecznie opustoszałe miejsce, gdzie mógłby
bezpiecz;nie dla siebie utopić dziewczynę? I to istotę, która
za cztery miesiące miała zostać matką!
Przyjeehaw.;;zy tam zaraz ją wsadził do łódki, a w gospodzie podpisał się znów fałszywym nazwiskiem jako Clifford
Golden z żoną. Biedne !:tworzenie było pewne. że jest to ich
krótka, miła wycieczka przed ślubem, jako że jej opowiadał, iż ślubem przypieczetuje i uświęci ich związek. Przypieczętuje i uświęci! Tak! zamykająca się nad nią woda
była tą pieczęcią, a uświęcenie odbyło się nie przy ślubnym
ołtarzu! Szła za nim pełna ufności ku swobodzie ku mał
żeństwu, ku moralnie i materialnie lepszej prz)rszłości, a
została pogrzebana w czarnej toni jeziora.„
- Panowie! zamierzenia Opatrzności, która obmyśla
nam rodzaj zgonu, są niezbadane„. Tak„. człowiek ' strzela,
a Bóg kule nosi! Oskarżony jeszcze ma nadzieję, jeszcze nie
jest pewny, skąd mogę mieć te wszystkie dowody, skąd
mogę wiedzieć, że to miała być przedślubna wycieczka. że
potem miał nastąpić ślub„. Bo Rkądże mógłby znać ktoś
wszystkie szczegóły wypadku? Siedzi oto przed nami o'kar
istotżony. pewien, że obrona wyciągnie go z tej opresji nie Clyde siedział wyprostowany, śmiałym okiem mierząc
prokuratora, •lecz włosy sztywniały mu na głowie, a ręce;
ukryte pod stołem, drfały z lekka - i nic nie wie, ze Roberta Alden napisała list do matki w gospodzie - w Grass
Lake. Nie miała czasu go wysłać, pozostał więc w kiesz~
płaszcza, który został w gospodzie w Big Bittern, gdyż myślało biedactwo, że tam jeszc~ DOV't'ÓCi. List ten leży teru
"
przed wami, p:;i,qQwjP
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