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Pokojowy Kongres w Paryżu zmobilizuje wszystkie narody
świata do wspólnej akcji przeciwko mącicielom i podże
gaczom spod znaku paktu atlantyckiego
Ze wszystkich stron świata rozlega się potężny głos protestu przeciwko awanturniczym poczynaniom zachodnio-europejskich i zaoceanicznych rządów kapitalistycznych.
Łączą się we wspólnej akcji wszyscy ludzie pracy: profesorowie uniwersytetów, tkacze, górnicy, lekarze, hutnicy, artyści i inni, by głosem rozsądku zdławić niepoczytalną wrzawę podżegaczy
wojennych i pełną nienawiści propagandę antypokojową wrogów postępu, wolności i kultury.
Zbliżający się Swiatowy Kongres w Obronie Pokoju w Paryżu i związana w związku z tym ako
cja pokojowa na całym świecie, utwierdza w przekonaniu czarną reakcję międz:ynarodową
kruchości swego panowania.
Słowo „pokój" nabiera brzmienia bojowego i staje się hasłem o szerokim wszechobejmują
cym zasięgu.
Postępowa ludzkość daje należytą odprawę knowaniom podżegaczy wojennych.
postępawych
Zjednoczenie
Ludy, nauczone doświ:dae
.§kład delegacji Wolnej Grecji
niem ostatniej wojny będą chrześcijan pragnie poł:\C'EYĆ
walczyły 0 pokój. Wśród •.t~to ten ruch z potężnym ruchem
na Kongres Parysk i
hkow spontaniczn;e pow,~ają mas robotniczych I· chłon;Jdcb
d .
.
d
.
t
"
m.~zą
przewo
się:
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Paryz (PAP). Agencja Ele - ' ryza
oraz Inteligencji.
teri Ellada podała skład deie 1cy Greckiej Konfederacji J:>ra Komitety Obrony Pokoju.
gacji Wolnej Grecji na Swia- cy 1. Minister Pracy Grazos, Młodzież komunistyczna j SOCJ• alistytowy Kongres Pokoju w Pary I przewodnicząca demokraty.::zczna WJoch w jednym szeregu
lnej Ligi Kobiet Greckich żu.
W walce O pokój
Na C7~le delegacji stoi pro Koukonli. przedstawiciel Fron
fesor Uniwersytetu. AteńsKI~- tu Wyzwoleńczego Maced·'.mii
się jesz::;:e
Rzym (PAP). W związka z nistami zacieśni
ł
.
go i Minister Oświaty Pubh- 1
cznej w rządzie demokratv<'z Singav1tsa, oraz delegat m o- uchwałą Komitetu Centralne- bardziej.
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Katolicy w loscy potępiają
1

.,
Trojański koń

W obozie
się

Trumana

amerykańskim

-.

SS-man -

morderca Thaelmana

Weimar (PAP). Na mamfestacji pokojowej, urządmne.i
przez Związek Byłych O!i:-ir
hitleryzmu (VVN) powzięto u
chwałę, domagającą się wydania władzom wymiaru spra
wiedliwości w Turyngii, ;,ine
bywającego obecnle w ob.nie
amerykańskim SS-mana, któ
ry zamordował przewodnicz;~
cego Komunistycznej Partii

Niemiec ErMsta Thaelmana.
Jednocześnie Związek Byłych Ofiar hitleryzmu zażądał wydania „Bestii Bu.::he1'lwaldu" Ilse Koch, której genera! Clay zamienił niedawno wyrok śmierci na karę 4
lat więzienia.
Ilse Koch ma być sądzn!'la
za popełnione w Turyn1{ii
zbrodnie.

znajduje

Zw. b. ofiar hitleryzmu domaga się
oddania zbrodniarza pod sąd
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cznej o reaktywizacji Zwi1zku Młodzieży Komunistycznej - powołano do życia spe
imperialistyczną politykę Watykanu cjalny
Komitet Krajowy, któ
Rzym (PAP). Jedna z kie-I wśród szerokich rzesz; katolic ry ma się zająć realizacją tej
uchwały.
rowniczych osobistości zjedno kich.
Komitet Związku Młodzi?.czenia chrześcijan postępo- „Jesteśmy wierzącymi lprak
wych we Włoszech, które zgło tykującymi katolikami - mó
tym ży Komunistycznej otrzymał
siło akces do Swiatowego Kon wi p. Alessandrini,
gresu w Obronie Pokoju, - bardziej więc boli nas oficj:il- pismo od władz naczelnych
prof. Ada Alessandrini, w ro- na polityka Watykanu, popie młodzieżowej organl7:acji scizmowie z przeds:awic?-elem rająca. pakt atlantycki, który cjalistycznej, wyrażające naPAP oświadczyła, ze lmcjaty jest pa.ktem agresji Imperiali- dzieję że współpraca między
.
' socJalistaml
jmłodym.i
wa zwołania Kongresu wyi komu
wołała prawdziwy entu'tjaz.m siyczneJ.

u o.,.,.a

nrami na wszystkich frontach,

6
Ludnośt

uc1'eka1·ące

wpopło'chu wo.i ska Ku om,. nta n6rr u

wyzwolonych miast i wsi chwyta za
W szeregi oddziałów ludowych

LONDYN (PAP). Według doCh'n - Armia Ludo.
wa. wyzwoliła miasto Huaynan,
wazny węzeł kolejowy na li:iii
Pekin-Hankou Wojska Kuom1n
tangu, optiszc-z.ai·ąc w popłochu
n'esień i

oraz poważnie us"lkodzily dwa
inne.
W prowincji północnej Szen<;I
oddziały ludowe zniszczyły cal··
lk. Ili ·
k · • d
-eJ arm·1
Kouwom1c~entanwgau.pu 1

1

broń i wsłępure
1

Chin po łudn owych donosi, ze
tamtejsza ludność, w oczekiwA.
niu na historyczną bitwę, która
przyniesie jej wyzwolenie, chwy
·
d ·
b •
t
a za ron i prze z·era si ę na
w szeref!i
północ, by wstąpić

drogę ":t::kf~::R.E~~;,::: A~::,::;.::;:i:::~:::::.:,;::z~su
Maurice Thorez wskazuje
Tow.
wol':'.°ść ~se~Ki~~l~ymw~if;; rzp~,~~!:6~;~
~
~jednoczenia
walce o J?!lkój i
wszystkich 'francuzf'w
Zakończenie obrad ogolno-kra1owe1 konferenqt KP Franc11
oraz pomniejszaniP.-m
wzro~tu sił pokojowych na ca
lym. świecie. . .
kai;>italistyczne ki';&µY
stwie:<fza mowca -:- ?Od
rowructwe~ im~ra~hstów anych

me.ryka~kich usil~Ją ~tnymać swoi stan posiadania. A-

le w chwiJ.i obecnej mniej cho
dz.l. o generalną ofensywę reakcji, niż 0 jej próby zorganizowania kampanii przeciwko positęporn ruchu robotnicze
go i demokratycznego.

''"""""'"""'"'"""'"'"'"":""""'""'""'"''"""""""b"'""'': "'""M"'""""""'"'"""s"'""'"""f'"'"'"""'t".
O U JSa
Kuominfangu w miejscowośc'
Londyn (PAP). Jak donosi w związku z wykryciem olnaml dla zwalczania polityki, lc.zeng, poloż?nej 0 50 km . na
polnoco-w~chod od : Na.nkinu. agencja Reutera, premier gre brzymiej afery przemytniczej.
którą sami ~tępiają".
Stwierdzając, że masy Judo Cały ga~mzon Kuo_m.ntangu zo cki Sofulis wręczył we wto- w którą zamiesza.ny był mini
we Francji domagają się rzą- stal wylnty, lub wz . ęty do nie- rek wieczorem królowi Pa- ster bez teki Markezinis.
W liście do króla Soturs
włowi dymisję całego gahine
.
.
du unii demokratycznej, se- woli.
wyjaśnia, że tarcia polityczne
W„ tym sam~m dn·u ~dz1~l~ tu.
kretarz generalny Pa.rtii KoPrzyjmując rezygnację, król w łonie rządu zagrażają jego
munlstycznej za.kończył swe Armu Lud?we! zdobyły rown:ez
przemówienie wezwa.niem do miasto Hsishm, polozone nad ~wierzył jednocześnie So!u- jedności. Z tego też powodu
wszystkich ludzi pracy. do re Jang-Tse o 100 km na wschód lisowi m~ję sformowania no uważa on za konieczne dokonanie zmian w składzie „koapublika.n9w 1 b. członków ru od Hankou. W bitwie ręczoP.J wego rządu.
Agencja poda.,je, że kryzys iicyjnego rządu".
chu oporu, aby zjednoczyli się[oddziały Arm'i Ludowej za.toni-ow obronie pokoju 1 wolności. !y jeden statek Kuomintangu, w rzą.dzie ateńskim pozostaje
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TOW. MAURICE THOREZ
Sekretarz Generalny Fra.ncune i ntezdemilita.ryzowa.ne,
~ Partii Komunistycznej. ab:v
pmekszta1c1ć Je w teren
wypadowy dla. nowych awan
N!eKomunistycznej miec _ podkreśla Thorez konferencji
Partii Francji zamknęło prze stanowi dla Francji poważne
mówienie sekretarza general-,niebezpieczeństwo.
Plan Marshalla zmierza do
nego Parti[ Ma.urice Thoreza.
Thorez ostrzegł przed !1iedo przekształcenia Francji w ko
cen:ianiem niebezpieczenstwa lonię amerykańską.
Mówca stwierdza, te przewojenpodżegaczy
knowań
- - - - - - - - - - - - . l c t w k o polityce rządu ka.pitutacji narodowej protestowali
SŁUCHACZE
UWAGA
jedynie komuniści. dochowu·
DLA KOREKURSU
jąc wterno§cl Interesom Fran
SPONDENTOW I REDAcji. Rząd francuski poświęcił
GAZETEK
KTORÓW
bezpieczeństwo kraju, zrezy~IENNYCH!
gnował z odszkodowań i zgoDziś, 0 godz. 17-tej oddził się na podjęcie zbrofeń,
będzie się seminarium na
r~jnujących gospodarkę Fran
temat referatu „Miejsce w
CJI.
świecie Związku Ra.dziecW dalszym ciągu swego prze
kiego".
Thorez podkreśla
mówienia
wy
kolejny
IS-tej
godz.
0
solidarność robotników frankład p. t. „Sprzeczności
cusldch ze Związkiem Radzie
kapita.lizmu". Wykładowca _ tow. Iwińska z Cen ckim, stwierdzając: „Nasi bra
cia ze Związku Radzieckiego
tralnej Szkoły PZPR.
walczyli ni~ ty~k? o swą ojczy
Przypominamy, że obec
znę, lecz ro~1?1ez i o !1as."
ność wszystkich kursanPrzedstaw1aJ?c potęzi:ią aktów obowiązkowa, pod ry
gorem partyjnym. w sto- cję w obronie pokoiu we
sunku do nieuczęszczają- Franc)l, Thorez oś"Y1adcz:i:
„Celem naszym 1est z1edno
t ną
kl d
h
czenie tych wszystkich. którzy
cyc na wy - a Y zos a
wyciągnięte konsekwencje
pragną pokoju. Od tych. do
organizacyjne.
których apelujemy, nie doma
gamy się, aby wvrzekli się
Wydział Propap,-andy
swych przekonań. Żądamy je
ŁK PZPR i Redakcja
____„G_Io_s_u_R,_o_b_o_t_n_ic_z_e_go_·_·__ dynie, aby oorozumieli się z

o~:.;t o~~~· ~~~~~ tu~~~!4':eyc~rodzenie
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Dymisja ga 1netu

jakości
PZPJG Nr 1

Nr 1 tworzą brygady najleps1ej

dO WS p O' ł Z a W O d n I•C t WG
•
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Zobowiązania Czynu Pierwszomajowego fabryk łódzkie
W odpowiedzi na a.pel PZPB czas, aby wspólnie z Oddziawyremontować
Nr ł, uczczenia Międzynarodo łem Ruchu
wego Swlęta Klasy Pracującej świetlicę i oddać ją do użytku
- załoga PZPW Nr - na na- w ramach Czynu 1-Majowego.
zobowiąza11.
Niezależnie od
ra.dzie roboczej, dnia 12 kwieZYtow.
tow.
tnia postanowiła plan mieslęcz ogólnych
ny w kwietniu wykonać w 118 GMUND JOZEF i GAJDA JO
proc. ł dać na dzień 1-szy Ma ZEF, oraz ob. TERPILAK MA
ja. ponad plan 24 tysiące me- RIA jako przodownicy zespoeksportowej łów współzawodnictwa w tkał
tka.nlny
trów
97 ni, zobowiązują się przekształ
UTRzyMANIU
PRZY
cić swe zespoły w brygady
PROC. PRIMY.
Aby włączyć całą załogę w najlepszej jakości.
Takle same brygady naJle~wzięte zobowiązania o przed
terminowym wykonaniu planu pszej jakości zobowiązu.i~ :dę
a~min.istr11:cja Zakładu . zobo- stworzyć na zgrzeblarni tow.
w1ązuJe się doprowadzić na staslakowa Eugenia 1 na przę
dzień 1 Maja plan ilościowy, dzalni tow. Kołodziejczyk Jójakościowy i oszczędnościowy zef,
Organizacja Partyjna wraz
bez~średnio do każdego roz Radą Zakładową zobowiązu
botnika.
Dla podniesienia wydajno- ją się otoczyć opieką całą mło
ści pracy, jakości produkcji, dzież naszych Zakładów.
dla podni~siei;.ia zarobku. k~a- W imię solidarności między
s~ robotn_1~zeJ, „dla podniesie- narodowej klasy robotniczeJ
ma kwal.1fik~c11 za:-"odo~ch walczącej 0 wspólną sprawę
- zobowiązuJemy się dma 1 w ywamy PZPJG Nr 1 d~
Maja uruchomić pi~rwsze gru w~ączenia się w łańcuch CzyM . we 0
py szkoleniowe, ktore zapoaJo g ·
czątkuJ'ą szeroką akcję maso- nu
PZPW Nr 31
robotniwego doszkalania
W ZGIERZU
ków.
Ochotnicze brygady młodzie
Na ogólnym zebraniu załoga
ży naszych Zakładów Zl\tIP i
SP Doświecaja swój wolnY..]>ZP~W. Nr 31 w Z.l.tierzu dla

uczczenia Swięta Pracy zobowiązała się:

do dnia 1 Maja powiększyć
liczbę zespołów, biorących u<h:tiał we współzawodnictwie
pracy i ogarnąć tą akcją 200
nowych członków załogi;

przyśpieszyć wykonanie pla
nu tkanin przeznaczonych na
eksport i 'wykonać dodatk~wo do 30 czerwca b. r. - 10
tys. metrów ~nad plan·
nazn~czony
przekroczyć
plan jakościowy o 5 procent
na wszystkich oddziałach:
przekroczyć plan oszczędnościow 0 5 rocent
·
P
Y

PA~STWOWE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU
'\\''EŁNIANEGO Nr 26

Pracownicy PZPW Nr 26
d!a uczczenia. Swi.ęta. Rob:->'mc~ego zobo~ązah su~. z~1ęk
1
szy~ ~rodukcię w m~es1~ ~u
osią
I
procent
10
o
kw1etmu
!(nąć primę w 1~0 procentach.
Ponadto robotnicy i pracownicy PZPW Nr 26 postan~wili zwiększyć liczbę gr•Jp,
?'~półzawodniczących w . WY_sc1gu pracy, przez rozw1Jame
uświadomienia załó2 fabrycznych,

ZAKŁADY

BUDOWY URZĄDZE:tę

PRZEMYSŁOWYCH
~wziętych
Niezależnie od
niedawno zobowiązań przed-

terminowego wykonania Planu Trzyletniego, załoga ZaUrząd7.eń
Budowy
kładów
Przemysłowych dla uczczenia
Swięta Pracy, zobowiązała się
wykonać ponad plan 240 wcią
gów, dźwigarek i lewarów
łącznej wagi 10 ton o wartości
3 milionów złotych.
PLAN ROCZNY
DO 1-go. PAZDZIERNIKA
Pracowmcy Zakładów Prze
M.
mysłu 'Dziewiarskiego
Kasprzaka, na zebraniu ,całej
załogi w dniu 7 b. m. zobowią
zali się wykonać plan roczny
do dn. 1. X. 1949 r. Ponadto
wykonać w tym roku ponad
plan 1_65 tys. szt.uk bielizpy o
łączne] wartości 1.500.000 zł
wedłu~ cel? z 1937 ro~. ~alel
zobowiązali się podnoSić stopniowo procent produkb.ii I
gatunku. T tak - w ma:fU 72
procent, w czerwcu 73 ·procent, w lipcu 74 procent, w
sierpniu i wrześ.niu 75 procent, aż do grudnia. w którym
zobowiązują się dać 80 prll•
t:ent towaru I iratunku. .
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Trzy nowe umowy handlowe

młodz1ezy radueck-tel:t~~~:~:~~~~l:'.f~'~; ~!::~;fo~t:;~t;;,~~
dorobku
Wielki przegląd
Rumu~ij
~unią. ~ stos~ku
p o X I z e ź dz i e K o m 5 o m o ł u
if

Przez dwa tygodnie obradował w Wielkiej Sali Pa- ców, musi mnbillzować młołacu Kremlowskiego XI Zjau,d Komsomołu. 1.500 dele- dzież do gruntownego opanogatów przybyłych ze wszystkich stron wielkiego Związ- waria llodstaw nauki.
W parze z tym musi iść rów
ku Radzieckiego reprezentowało przeszło 9-milionowy
zastęp młodych budowniczych komunizmu, oddanych nież rozszerzenie zakresu októra ma
ŚWl·aty po11·t""zne1·.
· ki ej.
,,....
bezgranicznie swej ojczyźnie I Part il Bolszewie
niezwykle doniosłe znaczenie
Wielka część prac zjazdu po w wychowaniu młodego pako
jazd ten był wielkim prze
glądem dorobku młodzie święcona była omówieniu za- \eni'a. ZJ·azd postanowił, że
·ieJ· I\:omsomoł rami" przy ra.mleły komsomolskiej. Wszystkie dan· mlodz i eży k omsomo1.s k'
„
. h'IS t orycz- niu z nauczycielstwem
.
ze
na ob ecnym e t ap1e
aktualne pro blemy nu rtuiące
młodzież radziecką znalazły nym, w okresie kiedy i:ar~d wzmożoną energią czuwać bę\vy:-„,,, na tym Zjeździe, na radziecki rozwiązuje Wlelki~ dzle nad ideologicznym wyktórym też został nakreślony zadania budownictwa komu ni chowaniem młodzieży, opiekoorganizacjami
wać się b"dzie
program na przy- z.mu.
konkretny
"
1 Ść
Wszyscy delegaci 7.godnie ' pionierskimi, weźmie aktywny
sz o ·
stwierdzili, że Gbowiąz- ud:riał w życi•J studentów, czu
Zjazd wykazał, że młodzież
E:kupiona w szeregach Kom.~o- Idem młodzieży Jest jeszc.'Ze wać będzie nad pracami wymołu godnie z poczuciem peł- ~.ywszy jej udział w życiu go- dawnictw młodzieżowych oraz
nej odpowiedzialności spełnia spodarczym, politycznym t kul pomagać będzie w kształceniu
la za<lania, na.kreślone jl'j turalnym narodu, .jest ,jencze kadr nauczycielskich.
zjazd dokonał również wie!
przez Lenina i Stalina. Zjazd szersze niż dotychczas rozwlkiego dzieła w dziedziwykazał, że stojąc wiernie u nięcie współzawodnictwa. poBolszewickiej plcranie wszelłdch przejawów nie organizacyjnej. Znalazło
Partii
boku
w przy,iętych przez
wyraz
to
pn.odoInicjatywy,
twórczej
budoJeJ'
l{omsomoł pomagał
, " wanie w walce o produkcj", ogól delegatów zmianach sta''Vać socJ'alistyczną ojcz:vm.
"' tutu Komsomołu.
Na plan
ludzi pracy i wychować nowe" o Jej jakość, o oszczędne gogo człowieka w duchu patria- spodarowanie i wYkorzystanłe pierwszy została w nowym sta
rezerw. Na bark:ich Kom„omo tucie wysunięta kwestia kietyzmu i internacjonalizmu.
łowa Stalina.: „Komsomoł lu spoczywa odpowiedzialność rownictwa partyjnego, jako
zawsze stał u nas w za podniesi'\nie na wyżs7y po- głównej gwarancji pracy cap.1 rwszvm sz<>regu naszych ziom zawoilowo - techniczne- !ej organizacjL Na podstawie
bojowników; nie znam wypad go szkolenia, za polr11i;;zenie uchwał zjazdu, został zniesioku, by pozostawał on w tyle pra.cy w szkołach tf'<'lmicz- ny stan kandydacki, zatwlerwydarzeń naszego Ż"cia rewo nych, rzemiPślnlcz:vrh i koicjo dzono też w statucie specjałlucyjnego" _ nabrały w cią-: wych. Kom!lomol musi bowiem ne postępowanie o przyjmowa
gu ostatniego okresu nowej 1 wespół z wladzami szkclnymllniu do Komsomołu młodzieży
przygotować kadry fachow- od lat 14-tu.
głębszej t reści.
J(

Z

s

W latach wielkiej wojny z

ciężhitleryzmem. w okresie w
okich doświadczen,
. jak i
kresie odbudowy i utrwalenia

dzieła zwycięstwa. Kom.~omoł

nigdy nie zawiódł pokładanych w nim nadziei. I dlatego
1
zas u7ył on w p!.'łni na zai:zc7vt ne mi„no „cz0łowegn od
dzi;iłu młodzieży radzieckiej,
pomocnika i rezerwy Partii

B~rew~~~

ms , ;,czn~.
VT walc~ o wykonanie planów powo)enne.1 pięciolatki. o
j~lrn~ć ?rodukcJi, 0 podniesie11 1

d e pozbl~m!.u żvl.ic!owiegmolond"z·~~t
u mo i. zowa on .
do 79C:ZC'Zyt.m•rro w~pólzawod-nlctwa. bcdal' !ami wzor.-m oflarności i odlla.nia sprawie.
referatar:h członków Ko1
m·itetu Centralnego jak i
w d' skusji przebiiala słuszna
dt•na I rad~f z 1fotychr:r.aso·
wych osiagnf„f. Nie przesłoni
ła ona jednak pPW'Tl~ch niedo
ciąr,:nięć, jakie zdarzyły się na
przestrzeni lat, które upłynę· du. 'i[)ele ·
ziaz
ły od
0d
i ostatmego
przyznawali
„
'
wa,,,ą
gac z
oże w niektórych wyższych nie
komsomolskich
gniwach
przywiązywano należytej uwa
,,.; do łaczności' z podstawowy.
..,.
1. .
mi orga:iizac.iat;1 •.1 rue opie.kowano się i:alez:<' ~ or~am~acjaml p!on~er~kn:m. nie in;;
rc~owano się zyciem szkó!~zo-

w

błc:?Yk zostały ~~gdan~[:viniła
n1 ra młodzie?f{ce.
0

we.1_
~OJIZa
zy.

po

yczną

wej armii komsomo~skL:?j wysła
li na ręce towarzy.:;„:a Stal·n<l,
raprzewodnika młodzieży
dzieckiej list, w którym pipomuoże
„Slubujemy,
szą:
żymy sławne tradycje Komso
molu, że będziemy midal wier
nymi pomocnikami Partii Komunlstycznej w walce 0 całko
wite zwycli:stwo komunizmu
w naszym kraju ..• PrzJrrukamy, że zawsze będziemy czujni, gotowi do dntzg<'eącej odprawy naJ·eźdźcom imperiali-

stycznym i do oddania ws:r.ysł
potrzeby
razie
a w w
sił, bela
kich
na·
obrC<nle
również
ojczysocjalistycznej
szcj
:;;ny".

Słowa te zawierają w sobie
wielki program działania, pro
gram, który zostanie zrea1izowany. Młodzież komsomolska
bowiem czynem dowiodła, że
z przyjętych na siebie zadań
umie się w pełni wywiązać.
L. M.

nastąpiło

d:>t.ychc~s i.SIU!ieją~ycb

1

miliona dolarów.
Trzecią wreszcie umowt zawartą w ciągu ostat'11ich dni,
jest dodatkowy protokół do han
d!owej umowy polsko • rumunr
.
.
skiej, zawart.e,i 7.._ i pet. a 1945k
ovro
wairtosc
Ogó!na
k ł ow. i><> ~
·
d ·
ei stron!e zamy a a s·~ sumą
3,5 milic111a dolarów. W ram:ich
tej urnowy otrzymywaliśmy z
ze i su
·
t kuł y spozywc
Rumunii· ary
Wywoz;lllśmy
.
rowce hut mcze.
węg'et, koks, wyroby hutn!cze,
elektrotechnlczne, chemiczne I
maszyny.
Dodat.kowy protokół powJęk'sza wzajemne obroty o 30 pro•
cent, rozszeruijąc nasz wyw.óz
d<J R.umu'11li w towarach obJ~
tych umową. w zakresie przy.
wozu do Polski wprowadzooo
tluszne,
mięs<J,
dodatkcnio
Wszystkie te trzy umowy •
0
twieraJ'ą przed naszym gospo·
darstwem nowe moiliwoścl. Za
pewnią nam one dos t aw~ cen•
nych dla naszego tyc Ia gospn•
darczego surowców, & rozszerzo
na umowa z Rumunią w zakresie dostaw mięsa I tłuszc7.U
przyczyni się do zmniejszenia
trudności istniejących w tej
dziedz·nie.
w. P.
--o-

ri

w
reeffiiinranto'
~

r~wro't
\!"

do walki"

K mu n., c n e m e c c y

narzuronv przez Anrrlosas"w statut okupacy '1ny

Tom Max R ma nn not

~z~ó~ooieMl~~M~oo~w~A~na~IS~~K~~~~~--~~----~--~·~--~------------------mówca - że za.
oświad::-zył
partia socja!demokra~yc·z

jednak wiemy o tym, ze we
spolewszystkich warstwach
Niemiec
Za~hodnich
czeństwa
ugruntowało się przekonanie o
konieczności porozumienia pomie_dzy Niemcami Zachodni ni
I Wschodnimi.
Socjalisłyczną
Pozdrawiamy
Partię Jedności I wszystkie siły
radzieck'cJ
demokratyczne w
strefie które waloz:ii o nieuilłż
ną i ~nolitą Rep!.!'blikę Nie·

równo
na (SPD), jak i partie chrześ>:ijańsko • demolcratyc-zne (CDU I
CSU) przyjmą jak najls-zybc:ej
walce - sfa.!'.lt .
- po """ornei·
„~u
które!!o same się domagały i
uczy~a wszy5,tko, aiby pójść na
rękę ż'ąda.niom zacho<lnich wła:fz
okupacyj'Tlych.
W imie-rtlu Niemleck'eJ Par:ii
I(omunistycz,nej stwierd,zam, ie
Slfatu1 ok1.11p3cyjny pozl>aw'a lud m't>cką".
ność Zachodnich Niem'cc m:>i:•i W zakończeniu przem6wlen a
waści zmiany wedfog swej wol! Re~mann wezwał łudnośt stref
zachodnich nlezalefole od
. k t t ·-•·t
•
pro]"'" owa.nej ons y UCJ1.
•

•
•• H0 d zy
Alb Gftll
•
DepeSZG premiera
d O Genera11·ss1·musa Stalina
•

rządową
po opuszczeniu Moskwy przez albańską delegację
•

MOSKWA (PAP.). Ogłoszono tu. radziecko - albański1.ko
mumkat o pobycie w stoicy
ZSRR albańskiej delegacji rzą
d?wej z premierem Enver Ho
dzą na czele.
Komunikat stwierdza, !e de
legacja albańska vdbyla w cza
sie swego pobytu w Moskwie
rozmowy z zastępcą przewodnlczace,g~ Rady M~nistrów
ZSRR Mikojan~m, z ministrem
CZDY<'h ZSRR
g

mendant Moskwy gen. Sinf-\c}1 albanski~j 1. ?'111patlę dla
narodu albanskle.,,o. ...
low i inni.
6d
Hodża stwierd'l:a, ze nar
Przed O'PUSzczeniem teryt.:irium ZSRR premier albański · albański uważa naród radziee
Hodża wystosował depeszę do ki za sweg? najleps~ego pn;yGeneralissimusa Stalina., w Jaclela, kiory pomogł mu w
której dziękuje narodowi ra- WYZWOieniu z niewoli łaszy•
dtieclrlernu, jego rządowi oraz stowskleJ t udziela stałej poGeneralissimusowi .Stalinowi mocy w budowle nawego, le·
za serdeczne przyjęcie delega- pszego życia.

do10 bm
o
b
h
t
638
. •
a o sian
k .
'ł .
„ s RR ~;::yńs~~at~inistrem M..~han~ BilansYSIPCY
Sp rz ee I w nro Is k.I I. IJ.
siewów wiosennych w całym ra1u
jęcz~ienia.
Ja~
w sprawie utworzenia »Strażv« O N Z

LAI(E SUCCESS (PAP). Na
os.tatl'lim posiedzeniu Ko.mis~
Politycznej. deleg.a ci. ZSRR i _Pal
ski WYp<>Wledz el1 się ~rze<:iwko projektowi u<tworzema ,,stra
· ·
· ONZ"
pruz
• wn:esmnernu
·
zy
0
O"'Z
t
k
·'
se re a!"7a genera 1neg
Trygve Lle.
MALI!(
radziecki
Delegat
· i d t t proj kt ten jest
K
e
osw a ~zy' e
artą
całkow1cle sprzecz:ny z
ONZ 1 stanowi jedynie przyc iy
ntk do „eksp:insjon stycznej politykl pewnych moc?.rstw''.
Delegat poll'ki dr Suchy wykazał również na podstawie
Karty ONZ, te projekt utworze
nia tego rodzaju „straty" kol' du

W. A+.a;ew
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Daleko od Moskwy
W drewnianym domku jasno p~onęła „b~jka". In•

'żynierowie zdjęli czapki, rękawice i zrzucili plecaki
Szmelew częstował ich smażoną rybą, czerstwym chle-

bem i herbatą w dużych blaszanych kubkach. Mówili

o ostatnich komunikatach Biura Informacyjneg?. Znane

były komunikaty jedynie sprzed trzech dni 1 Aleksy
słuchając przypuszczeń Szrnelewa o możliwych na froncie zmianach, poczuł, że serce jego ścisnęło się z trwogi. Przed wyjściem na trasę otrzymał list z Mos~wy.
'.Ani radio, ani gazeta nie mogły mu dać tych szczegołów,
jakie znajdował w liście. Szedł z Moskwy prawie miesiąc, a teraz już dwana~cie dni wędrują wzdłuż Adunu.
:Wiedział, że od tej pory sytuacja pod M?skwą nie J?Olepsi;yla się. Co mogło się zdarzyć w ciągu ostatnich
dni?„ .•

-

zakończenie zjazdu dclc
Nagaci_w
imieniu 4-mili.Jn0

do
rozszer:r;en:e
runów,
zw : ęks1..aiące . wzaiemną obusitronną wymianę hand~wą. U-.
p k t em
h dl
an 7~ z a J:'w~nt '
m~w~
5
n.a
Pb p:sana
sz~ powo :een11ą
t W.1 r mu
Pe w ~
r ·1 JeS
umową handlową, zawartą przez
nas z krajami Dalekiego Wscho
du.
. d omo, p~~·
. k· w:a
Pa kisl.an, Ja
wie zupełnlie nie posiad.a l}f L~mysłu, istaieje tam natom;a~t
rolna, w którei' na
pr'odukc b
,...
pierwszy plan wysuwa się up"a
wa juty I bawełny. W związk'.1
z tym, za:i-ra:ta umo;"a handl~
wa przewiduje wywoz z Pol:>k•
d~ Pakistanu. wyrobów włókien
n czych, hutmczo • metalowych,
papieru, che~ikalit, węg!~ l innych. Z Pakistanu natomiast ,,.
trzymamy surowce, po~rzeb:ie
dl n s go p emysłu Jak !Ja
.
:
rz
a a ze
wełna ' juta' wełna ' skory itp ·
· n~sza dele
· ! ma
W dmu 7 kw:e
gacja handlowa podpisała ~
Warszawie dodatkowy protokol
do dawnej Utn<>wy handowej,
zawartej w czerwcu 1948 r.
między Polską l Islandią. Pierw
szą wnawę hand·lową między
obu krajami zawarto w Warsza
wie w 1946 r. Obejmowała ona
wywóz do IslandE naszego węgki, wzamiian za przywóz wełny
owczej.
1 ls!andn

SZCZECIN (PAP.). Dnia 11
Druga umowa, zawarta '" bm. na Dworzec Turzyński w
· k 1 obuistroo1948
wzywoJ·ą
dl a d
Szczecinie przybył transport
r„ powięha sza
0
I•
I•
5, 1•
t'w ze strefy ra•
i
n ową 0 wy 5 o
ną wymianę
osób.
kości. 1,4 miliona ~olarów po ~=:i:~n; liczbie
o prawo samostanowienia i o zjednoczen:e ~iemiec
105
11
r
k
.
ś
strome przywoZ'll I wywozu.
p1·a
Q 1"
1
1
11
Objęla ooa obok wywozu wę- ~ą to w więk~zo c.1 wy wa 1•
<..>
6
u ·
I' 'I
n.
Ale naród niem!ecki nie zgo. gląc!ów politycznych, do zjed1.i- gla równ!ei wyroby żelaz.ne, ma fikowani rzemieślmcy i g.órnlBERLl'.'J (PAP). · Przywó:l~a
N;em:eck ie j Parli: KomuniSlty :z dz: się na odebranie mu pra ;va czen:a się w walce 0 utworze-1 ter'aly elektrotechniczne i sodę. cy, część z nich uda.ie się na
nej w Bizoni'. - Max Relmann samo.stanowien!a i na ~kazan:e nie jednego ogólno-narodowego Przywoziliśmy natomiast skóryjSiąsk, pozostali ~sie~lą się na
baranie śledzie, tran t konie. Pomorzu SzczeC'lńsk1m.
wygłosił w Hagen (Westfalia) go n..a nędzną egzys1cnc1ę. Jak- ri;ądu n'emieckiego.

p rzewntin'czący Komsom~- nego Zachod1nim Niemcom tzw. od-rzucają zaproszenie Niemieckiej .Rady ~udc;mei przepr.?wału Michajłow podkreślił „s!ah.1fo okupacyj,nego".
„Należy się liczyć z tym - dzen·a wspo!neJ konferencp, to
w swym referacie, że w szerC!!"l!.Ch WiPlkiPj armii komsomolsktej znaJdu,ią się młodzi
przodown.ic:r praA'v i na11Id. no
wat<>?-Y prze.my~łtt, butlownfcz?w1~ nowPJ. wsi, naukowe~
Z3IP
~wym
l z'.lł'1icrze, ktorzv
ny
. ~1·
1
I
I
pra<'i\ wme .. ogrom
em
wkł~cl w cbte~o bmlowy soc~nhzrn1 I poł<YLe~la. fundamen
t~v; .no<la spoleczens.wo kemu-

Przepisy o obowiązkach i za
daniach komsomolca znalazły
nowe, pełniejsze sformulow 3 nie, oparte na bogatym doświadczeniu ubiegłych lat oraz na zadaniach, J'akie nakła
da na młodzież nowa sytuacja.

U mnie tutaj teraz jest rodzaj zajazdu -

powieNa trasie duży ruch i wiele osób tu zagląda. Tych co idą od
vunktu do punktu ,....,, nie liczę, 2dyż wstępuią tylko
dział Szrńelew tonem gościnnego p,ospodarza. -

'

.

Je z zasadami I obowlą:r;kam1
Nar_?~ów Zjednoc.zonych. I podkre~hł, że zre~hzowame tego
projektu podwazyłoby jedynie
autorytet ONZ.
Przedistaw:cieJe niektórych innych państw zwrócili uwagę n'a
to, że utworzenie ,,straży" po-

ciągnęłoby za sobą ogromne
wydatki na jej utrzymailie.
Większość delegatów wypoWit•<Hała się jed:iak z11 przelqumiem projektu spe<:jalnej komisji d!a zbada'Tl'a go i przeds'a
Wienia swef?O wn:osku następncj sesji Zgrnmadzen'a General
nego ONZ.

dlu zagramcznego ZSRR
szikowem.
W wynik;i tych rozmów zostało podpisane p0rozumi.eni~
w sprawie dostaw dla Albanii
sprzętu technicznego i matenałów na kredyt oraz proto.kół o wzajemnych dostawacn
towarów na rok 1949.
11 b. m. opuściła Moskwę
albańska delegacja rz:a~owa z
premierem Enver H0dzą na
cz<>le
ki
ki
· ku
· ·
mos ,ęws m
Na lotms
delegację żegnall wiceprzewndnlcŻący Rady Ministrów
MlkoJan, mini.ster
ZSRR spraw r.agrani.cznych Wyszyń
ski, wiceminister handlu zagranicznego Kumvkin, wicept"'Zewodniczący Moskiewskiej
Rady Miejskiej Abramow, ko-

ogrzać się i ruszają dalej. Zaczęli przyjezdiać goście a!

z

Nowińska.

- Kto na przykład?
- Szofer Smorczkow. - Czy znacie takiego? Co to
za chłop! Wciąż po drodze pędzi tu i z powrotem, pewneg0 razu utkwił gdzieś siedem kilometrów stąd. Przy„Pomóż powiada,
nocy, zmęczony, zły. wlókł się
kiedyś ci się odwdzięczę". Oczywiście pÓmogliśmy wycią'°f{nęliśmy maszynę, zaopatrzyliśmy w benzynę. Był
jednakże bardzo zmęczony. Dałem mu jeść, a on zasnął
przy stole z kawałkiem chleba w ręce. Nawet nie sły
szał, jak położyłem go na ławce. Po trzech godzinach
jednak obudził się i zaczął się śpieszyć„.
- Dobrze, jeśli już dojechał do / cieśniny - powiedział Aleksy.
- Wątpliwe. Wiem od Pankowa, ze minął dziewiąty
punkt, ale dalej droga się robi wciąż gorsza, a od Adunu do cieśniny podobno w ogóle nie ma drogi., Wątpię
czy doprowadzi maszynę do miejsca, chociaz uporu
w nim dużo. Ogromny ciężar przyjął człowiek na siebie.

w

- Ale za to przyniósł wiele pożytku, - zauważył Beridze. - Na wszystkich punktach, gdzie tylko byliśmy,
szoferzy przyjmując na siebie zobowiązania wspominają
zawsze jeao Unie .•• :
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inWARSZAWA (PAP)
formu ·e Min'sters.two Rolmctwa
. R l t t . waczne ochłodze
1
.~ • os a ~:ieżne i des7..cze, a
m • Jpa<l~ mrnzki w dużym
nrw ; p ·~nil przehleg s'e5 <?Pn.u <."!>°
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""'"'
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SI k w wo'
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i owsa .•
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Iem 8 tys ha, w tym 86.:iOO
63
ha pszenicą· Jarą. 113.500 ha
jęczmieniem. 345.300 ha owsem,
oraz 92.iOO ha ilmyml roślina·
mi
.
·
kampanH. Wlt)·
W teg~ocznei'
"'
sennej na mva~ę z.aslU!Z'lJJe du.
że zainforesowa·n'e rolników na
wozami sztucznymi, które do·
do spo'łdz'elni we wlaś
starczo~ń
""
ci wym czasie l w wystarcza '. ą·
cej ilości.
k z mf'1d nrk6w, do
{~ie~ran\~ chk"Pi1 takup'I!
1
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·i ~ci 260·000
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Po Smorczkowie przybyło z Nowińska - ile my•
trzyst::t osób - opowiadał Szmelew.
.
- 7.apewne kolumna Gonczaruka.
- Tak. Tym wspólnie łatwiej jest zwycięfać drogę:·•
Jeśli zasypie drogę, to schodzą z maszyn i oczyszczaJą
ją. Ci także porządnie się nan;ęc~yli, c~asem wypada
przebijać zaspy na przestrzeni ~ilk';1 kilometrow. To
nawet bardziej męczy niż chodzenie p1echotą. Sam Goi:czaruk jest chory, ledwie się poru.::a. Po~tai;owił,
pozostawic. na dzies1ąty.m
jeśli dalej droga będzie zła punkcie maszyny i droge kontynuować pieszo. Słusznie,
bo przecież nie będą dźwigać ciężarówek na plec8:chl
Byli tu wszystktego jeden dzień, ale mieliśmy z ru~i
wiele kłopotów, bo jednakże trzeba ich ?yło gdzieś
umieścić i nakarmić, a trzysta osób to nie żarty. Pomo„
gli mi jednak doskonale, pracowali rzeczywiście. p<>
stachanowsku. Potem przyjechał tu traktorzysta S1l:n;
.-który przywiózł na płozach cały dom. Ten również wiele dla nas zrobił - ubił drogę, woził ładunki.
- Kiedy Silin przej~żdżał?
- Zaraz sobie przypomnę .... Przedwczoraj! A zaraz
po nim przyjechał sam gospodarz.
Inżynierowie słyszeli, że zdanie to wypowiedział znacząco. Beridze jakby nie rozumiejąc o kim mowa za-.
\ 'i ~,,,, 1.""'I "t
oytał:
-

ślicie -

1c. 'd. n.. _
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wszyscy Polsce socjalizmu. A właśstką kapitalistów
ludzie uczciwi występują nie dla osiągnięcia tego celu potrzebny nam jest trwa
przeciwko wojnie.
Od 15 roku życia pracuję ły pokój.
Przed kilku dniami czyjako prządka. Obecnie w wa
Ludowej, tałam w prasie o uchwale
runkach Polski
gdy od naszej pracy zależy podjętej przez załogę fanasz dobrobyt, nasza przysz bryki chemicznej w Pustkołość, włączyłam się do potę wie: w dzień podpisania w
żnego ruchu współzawodnic Waszyngtonie antyradzieckie
twa pracy i w moim otocze go i antypolskiego wymierzo
uchodzę nego przeciwko całej ludzko
niu robotniczym
za przodownicę pracy. Ra- ści paktu atlantyckiego, ro
zem z całą klasą robotniczą botnicy tej fabryki podjęli
Polski pracuję dla urzeczy- uchwałę przedterminowego
wistnienia naszego wielkie- Wykonania planu. Przeczyzbudowania w tałam tę wiadomość z radogo celu -

Syste m oszczędzania

sc1ą. Odpowiedź robotników
z Pustkowa była słuszna:
wlaśnie dobrą pracą, przed
wykonaniem
terminowym
planów produkcyjnych, pod
niesieniem jakości produkcji wzmacniamy siły naszego państwa, a przez to i siłę całego światowego obozu
pokoju.
Coraz więcej załóg i coraz więcej robotników polskich mówi do imperialistów językiem załogi Pustkowa.
I to jest nasz najważniej
szy wkład w dzieło o pokój!

J'ego mistrzowie

.

Kwiatki z łączki „dyplomatycznej"
- Niedawno ogłoszona została ksiqika Annabeli
81tcar, b. pracowniczki ambasady amerykańskiej w Moskwie.
P. Bucar stwierdzając, że ambasador USA w Moskwie,
gen. Bedell·Smith, jest zawodowym upiegiem, przytacza
liczne dowody, że Bedell-Smith, korzystając z nietykalności
dyplomatycznej, kierował akcją szpiego1.11ską na · terenie
ZSRR. Poza t_ym, doclaje p. Bucar, Bedell-Smith powięk·
szal swe zarobki, sp1·zedając na c.t:arnym rynku wieczne pió·
ra, papierosy, nylony i nawet własne garnitury.
W Sofii skończył się niedawno proces 15 księży-bapty·
stów, oskarionych o szpiegostwo i czarnorynkowe transakcje
zlotem i obcą walutą. Tygodnik „New Statesman and Nation" koment11jqc ten proces pr:iyznaje, że „wobec tego, ii;
instytucje baptystów w Bułgarii były sawsse utrzymywane
za pieniądze amerykańskie, szpiedzy amerykańscy mogli 1ir
łatwo znaleić wśród funkcjonariuszy tych instytucji",
„Możemy stwierdzić - pisse s innej beczki francuski ty•
godnik „Aux Ecoutes" - i;e wywiad amerykański nie jest
obcy obecnym prou·okacjom a11tykom11nistycznym we

amerykańskiej łączki

Francji".
A oto jeszcze ieden kwiatussek s
dyplomatycznej - głos tygodnika „Economist", krytycz;nie
sumującego działalność amerykańskiego wywiadu w Europie. „Wywiad - pis~e „Economist" - był zwyklq funkcją
amerykańskich i brytyjskich dyplomatów''. .Ale - sastrzega
.~ię ten tygodnik - ostatnie procesy o sspiegostwo, sdradę
atanu i pospolite czarnorynkowe transakcje wykazały, że wy·
wiad jest :byt amatorski i radzi „:acliou-anie pozorów
w akcji szpiegow~kiej zagranicą".
Dla nas w Polsce szpiegowska i c:arnorynkotoo dsiadyplomatów nie iest oc:ywiście
lalność niektór,'ch ob,..,ch
-,
nowoś,.;„
--. i została wykazana na przewodach sądowych.
W każdym razie cyniczna szczerość „Economista" jest godna
-n_ia~.~--~--~---_..,------~.........
.....,..s!.~~
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W W-ytwórni Sprzętu Mechanicznego
Obecnie brygadzista Pyć tak
„s-zla-kę" i azys•kał z
„Gospodarstwo nasze dojrza· przetopił
Io już do tego, aby można było niej 450 kg cyny, wartości ok. ul~zyl jeg,zcze ten aparat, że
zamiast dwóch, obsługuje go
do.raźnych 120,000 zł,
O tym, czy będzie wojna, przejść od metody
czy tez zapanuje na świe- akcji oszczędzan:a do planowe- Wspo_milllali~my już k'. ~yś o tylko jeden robotn ik. Nie je~t
oszczędzania" - tow .. Piotrowiczu, obecnie prJ.e- wykluczone. że ulepszanie pójcie trwały pokój, zadecydu- go systemu
ją nie panowie Truman, oświad-czył miTiister Dąbrowsi<i w~dniczącym .Rady ZakładoWt!J• dzie jeszcze dalej.
.· •
.. tego s pod z1ewac
.
skomitruował
· oSZCZ\;·•. . ktory
· Narad zie
·
M arSch a 11 l· Be vin
·
· i· Im
5'lę
Mozna
..,_
rurek 1o
.' zwi· ioni..~ aparat
ci·ągrn' ęci·a
po- na KraJ<>WeJ
d 0 b ni,· 1ecz 1u d zie
'"-'
,... u
· 1. a elemen·tów chlodzących
· · poję
· Ta k wIasme
·
· pracy ca noscioweJ.
po. p_racown:kach, którzy .do.brze
trak~ołego Ś wia
· pracy swe z.adani'l! na po Iu oszczęd110 ra. Oszczędność, ""legai· ąca na poJęh system oszczędza.ms 1 'la
" z1e
· t a. A 1u ....
' · t a pragną pok o- ści załoga Wytwórni Sprz~- szY'bkim wykonaniu„- i mn!ej- każdym kroku starają się go
eał ego swia
S;losuje s.zym zużyci'l.I CYTIY, wynooi 4 realizować.
·
Mechanicznego.
tu
JU.
H. Sam.
U nas, w Pol<>ce Ludowej, o.na nie jednorazowy „zTyw", m'.licmy zł rocznie.
z upragnienwm oczekują ale stałe codzienne „ciułaTI:e·· 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111·
woj~y tylko byli fabrykan- dziesiątek, setek, tys'ęcy zło.
ci i byli obszarnicy, pragnący tych, uiosz-czędzonych przez o'a
odEbrać rob . 1~1111rnm i.eh fa nową i -racjonalną gospodarkę,
bryki, a chłopom - ich zie prawadzooą na terenie fabryki.
ją pracę
mię. W An~lii. w Ameryce Na zebraniu ogólnym cala zało·
Ubiegły t:i-dzień w wielu szkołach i przedszkolach minJ!ł dzianych na ten cel funduszów wać ryki odr zytów i pogadanek
i we wszystkich inn_vch kra- ga postanowiła przede wszy5tpod znakiem wyborów do nowych Komitetów Rodziciel- opołecznych i dotacji państwo· na temat za5ad po~tępowego wyjach kapitalistycznych woj- kim wykonać plan produkcyjny
w-yrh w celu uruchomienia tak chowania dzieci. zaiutereso"l'l"a~
skich.
ny pragną jedynie fabrykan do 1. IX. 1949 r.
Były t-0 bodaj pierwsze wybory, w 1d6rych licznie WZil'.li r.i('zbędnego w okrt>sie 1viosen· c:imi rodziców i pozyskać ich SO·
Dyrekcja zavlanowała na rok
ci broni, bankierzy i kapital,ie dla stalej wgp6łpracy.
·
robotnity i robotnice, pracownicy umy- nym dożywiania.
udział rodzice liści, którzy nigdy sami nie b'.eżący 3 miln. zł oszczędnoś:r.
Obok kontaktu z rodzicami
idą przelewać krew, lecz po - Ta>k mało? - śmiali się z t e rBłoolwm.i.' a na tertlnach wiejskich - chłopi malo i średnio· ; kza;ówno w a~cji l~~ż6ywikauila,
ł
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cie1 młodzieżą. za p~średnictw('m orW poprzed!!icb Komitetsrh jednocześnie okres sesji nauczy- 1ll1. 1e ·'.uc '
ników i chłopów, zaś sami monterzy. Obliczywszy dokłaJnabijają sobie nie swoje możlhvości na wszj- Rodzicielskich rE>j wodzili prze· cielskich, organizacji wcza~ów gkie muszą ;.wr?c1 ~ . s~cze~olną gauizacji ZMP, ZHP i samorzą.na wojnie
stkich oddz;a!ach, podnieśli ~ę ważnie ludzie, nie reprezentują- lttnich, przygotowani!\ i opraco nw~gę_ na 0 ~ę~ie opie -Il: m~ 7.a.: du ~zkolnc"o. 'l'u przed Komikieszenie.
do 16..871.000 zł. Do porno cy większości rodziców. Tym ra· wania planów remonto'l'lyrh szko mhołzneJk . ~łodziezy robotmczeJ i t('tnmi otw~r:t siP niezwykle sze
sumę
A
.
A
.
Al 1
1
n<:i ; w11 7.i<>r·z ny i. re n clziała'l ia.
rneryce. w n- cy starszym pracownikom st:.. zem, w wyniku dobrego zrozu· ly podczas wakacji. Komit'!ty r ops ieJ.
e W
~prawy na.ncza.nia powiuny Zapał młodzic~.r po"'inicn h;vć
glii, i we wszystkich krajach nęla mlodZ'ież. „Tyle złomu Ie- n•ienia zarządz('nia Ministershrn. Rod:dcielskie JI1uszą być teraz
kapitalistycznvrh Wl~kszość ży na terenie za.kładu. Pozbie!·a Oświaty i uchwały KC naszej szczególnie aktywne, aby ująć za,JJ!Ć ~oc~esne mie.)src. w pra- rrZl'z Komit!'t wyk<>rzystan~· dla
przygniatającą stanowią ro- my go, Posortujemy ! oddamy partii, rodzice - robotnicy po· i pokierować ogromem aktual· ;ach ~~m~'.etu. Zbliz3: się okres wciągni~cia jej w rytm żyda
,d~s!fik~CJI, !""~ Komit.etach Ro oraz spraw, jakimi tęini cały
botnicy, masy ludowe, pra- d'O dyspozyc~ Centrali Złomu" stanowili wziąć w swe własne nych zadań.
I tu przy ustana.wianiu porzJ!· dz1cielskich c1ązy oboWJązek <!Zu 1raj. 'frzeba zaintNesowar i
gnące pokoju i gotowe wal- - .oświadca'.yli ZMP-owcy ! już ręce kierownictwo Komitetów,
t>y pracowały one dla dobra mło 1lku działania na pierwsze miej- wania nad postępami uczniów w zmobilizować młodzież do akcji
czyć 0 ten pokój. Masy pra wz1ęh s1~ do roboty.
dzieży robotniczej i chłopskiej, sce wysuwa się sprawa nawią.· nauce, zbil.dania. wa~uków ma- or.zczędności i Czynu Pier"l'l"~.•o·
* •
zpoś . t
cal
.
Należy młodzi,'Ż
dla dzieci ludzi pracy, by wy· zania kontaktu z dyrekcją s.zko- terialnyc~ dzieci, weregularme majowego.
•
ego wia a ro
CUJące
0
częły "już walkę pokój, a Najw'lęcej zaoszczędzimy przez wrzeć skuteczny wpływ na de- ły. Nowe Komi~ety składają ~ię u'..zęszcza3ących ~o s~koły i uzy szkoli,~ zapozw:r. z zagadnie•1k
Kongres Paryski zjednoczy ule<pis.z.a111ie poszczególnych proce mokratyzacjt naszego szkolnic- w wielu wypadkach z ludzi me- !!i.mjącyth ~to~me nie~o~tat~cz- mi produkcyjnymi, za pośrednio
obezmrn~ch jeszcze z ch.arakte· ne. Tym dzieciom KomisJ!I. Na1•· t'rnm Komitetów Opidrnńczych
wszystkich świadomych bo- s.ów produkcji. O tym Slfale mó twa.
Takie też były rezultaty wy· rem swoich nowych obowiązkó_w. ko:vo - Wychow~wcza, współp:a zblii.~·e j~ U.o fabryk i wsi. Trz 3•
3owników o tę wielką spra- Wią Dyrekcja, Rada Zakł. : -0rtych ganizacja pa11tyjna. A więc w borów: do większości Komite· lch zadaniem musi być zaznaJO· c11:rą.c z na11czvc10l~twc111, puwrn hn or"a t1irn<>ae wycieczki ao
wę i doda im sił w
.nawi~zywać kontakt
W>Szyscy „kombinują", ~ów wybraui . zostali_ rob.otnicy ~lienie się ~o stane_m nauczania na .zapewnić dodatkowe korep.e· fabryk:
fabryce
zmaganiach.
Mnie, jako jednej z 71 de indywidualnie 1 zespołowo. W ~ chł?pi n:ało 1 śr~druorolm, orka z 1 wychowama., z ogolną. atmo11fe · tycJe, a_ na wsp~ln~ zebra.mu mloazicży szkolnej z fabryczną,
legatów Polski, przypadł za wydziale. energetycznym z.ap;o. m_tehge::ic~ prat~~J~~y, ~zlon t0' : rri.. szkoły . oraz dotyc~<'zasowę. c'auczyciel.stwa i zamt~~e~owa; W!:ią,~ać uczniów do prac~' kultu
szczyt reprezentowania na wadzono elek>trolityczne galwa· wid e nknszteJ. par uh i nnyc par n •:h:rnłalnością poprzedmego Ko· :1.~e.h rodz1c6w pr:edst~Wl<' 1 l)mo ra!nej i świetlicowej na tNeni<:J
=tetn. Z::niany personalne w wić plan docl:tt:i:oweJ pomocy zokłnd<lw pracv.
emo ra ycznyc •
. t d0
t 1.
.
.
.
•
. ,
w tych szkołach, gdzie wybo- skła-dzie Komitetu nie mogą. za- naukowej.
•
Kongresie załogi naszej fa- mzowame me a 1' ' zamias
Młodzie.z s]okolna p~mnna
Komitet Rodzicielski w s\\'ej
bryki, mas pracujący•:h Ło- t~chczas stosowanego. pokrywa- ry zostały dokonane, nowe Komi hamować choćby na chwilę l!kcj1
dzi i całej Polski. Przekażę ~ia :oa ra<:ą go~ą<?eJ cyn~. Da tety przystępują. jut do pracy. dożywiania czy pomocy materiał clziafalnoiir·i niE> może zapomina<1. :i a odpo.' nednrn zorgumzo"l'l"anych
poznać c-zoło·
raT.J m~łl~Sf!:e zu~yc:.~ Obecnie jest rzecz!} wll.Żn~ by :ej rlh ubogi".i młodzieży. P r"". o tym, że stworzenie ści~łej opot.b.nrncb .
Kongresowi, przekażę de:]e- Je
8 ryga
nic zas ąpi do t~· pracy przystąpiły w spo- <•iwnie w tych szkofach, gdzie współpra('.y domu ze szkołą sta- ''ycl~ bohr;t~row prncy, przod~a c
l d · cyny.
T1 '
550
nie były one dotę.d zorganizowa Powi podstawowy wa.unek dla w.Hko w 1. nustr;.ów ?szczędności.
~- ~no~ '?6 zi la g~;n~anie ręczne otworów B6b n~jbardziej ~łaściwy.
gatom
wyrhowaw- .N~ t ere me za~ ~arue~ szkoły. Kcpralcy wsdzys lCl k" raJ• ''!• w zbior;niik.achk n:ia•ynov.:ym, ~o Zaledwie 2 i pół miesiąca dzi.e ne przed Komisjami Komitetów ~pełnienia zadań
wo ę naro '! po s iego: nie prz~osl w 5 all roczonel oszc~ę li nas od koflca roku szkolnego. - komisję. dożywiania, gospodar czych znrciwno szkoły. jak i d1J- i.:.itct.y, R('dzint l~~{J(' . powrnn;v
ch~eD!y vi:o1ny~ chcemy po- dnosc .50.000 z~. . W .~iale ~la- 'l.'en krótki prze~iąg czasu - to czą i fiuansową. - staje odpo- mu . W tym celu Komitet, a wła czn~: n•: nad. a.ktyw11nc.1ą orgarnglow,ą okres szczególnie wzmożonego wiedzialne zadanie, jak najszy· ~ciwie jego sekeja naukowo-wy- W~Jl młodziezowy-ch, ~kor~~strrć
koJu .1 tworczeJ pracy poko- ~ha'fski!11 ,,najtę~szą
joweJ. Razem ~ innymi dele J~sł „htma Ozeg -. tak wlas- wysiłku młoćłzieży szkolnej, a ' "7E>go zm<'hiliwwauia prz<'wi chowawcza. powinna zorganizo- z H:h p~mo<:y w _org-umzMJ1. k?·
repet) .:11 1 w og•ilr.y11 . ;wdme~ie
,
gałami będę reprezentowała nie. blacharze nazywa Ją sweg'O
uiu poziomu ua1.1:Ciwow:i-.;hcwalabr••cznl
na Kongresie kobiety fiol- maJ!>tra. tow;.stefana o.zgę. ki~ Na-1
.\('Zl'go ""lr.1 ~zkoły.
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wo1ę k ob ie po s ie , 1 enrll.i1i praca nowych Komitet.Sw,
h<?
p~'lpr.zY'~ład,
na
tak.ą.
Na
pracutyczną z wolą kobiet
uiewątpliwie wywiążą. się one ze
jących całego świata: nie s~ą rzeoz,. iak v.rob·eme ramiesw~h u~ń i ~owodają zmi~
ma ~~ kier~n~y do ka~~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b.
dd
wiła załoga naszej fabryki tego- nę atmosfery ora:r. oblirza tych
c~cemy ?. a~bac n~szyc s~ -ra, t-rzeba było dotychczas aż
roczny plan produkcyjny wyko- ! ~kół, w któryeh doniedawna
no~, męzo'! 1 rac1 na rzez trzech faz produikcyjnych _ opo
jHze:r.c pr.uował duch, obry t.~'m
1~ać na dzień 1 grudnia.
•
•
•
•
_
WOJ«:1!ną. Nie chce?1Y, zaprze wiada tow. Ozga. ~konsfruowa
Korespondent fabry czny wiel l;im rewolucyjnym przemia.
.
pasc1c naszych bhsk1ch dla ny obecnie przez niego przyi om, jakie nastąpiły w nasz;vm
„Głosn" z PZZPG
Pracowmcy Panstw?w_ych. Za- zwiększyć plan oszczędnościowy
powiększenia dochodów re rząd pcnwala wykonać <1W'O raSch.
',:ra,
Michalak Maria
7, 42 mil. :zlotych do 50 mil. zła
. za J"ed nyrn zamachem - a kłaćłów
k ap1•t a 1·is t ycznyc h . mię
. •
k. mow
· J· 11 ,
tych.
Odd ł nWłokienmcze·
N 3 Przemysłu
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Pracownicy stwierdzili. że w~·aca cz.as ; gwa~~ u.ie zebraniu w dniu 6 kwietnia u·
Nie c .cemy -: • P any wo- więc
jenne 1mperiabstow pokrzy- dokładne wykonan.e. . ziw~e chwalili w ramach Czynu 1-:Ma- ruirnione zobowiązanie będą trawydawało się .wszystkim, ze jc.wego wykonać roczny plan pro ktowali, jako najniższe i dą.~eżujemy.
prządkę, tow. Ozga zai:nłeresował się dukcji do dnia 10 grudnia oraz niem ich będzia jak najdal~ze Załoga Państwowych Zje'lno· nir rezolucję, w której załoga
Fakt że mnie
zwykłą' robotnic~, wybrano ':s.yztleaJ.ką"d.'Opowcstynoa1wącaąni'az ccyh'lllody,'ll~Cu zwiększyć do 94 procent ilość to- prz('kro c:r.enie tych zobowiązań. czon."c-h Znkładów Przemysłu
naszej fabryki solidaryzuje się z
'
Korespondent fabrycz ny
' · waru I-i;atunku przy jedn1Jcz<•.<·
d
· . . od d .
J'ako jedną z delegatek na- zp rzeCieZ
„Gło su" z PZPW ;h ;· Pasmanteryjnego, na swym ogól \"nn g r~> rm Pokoju w Paryżu.
· b kó d o6
· ·
aW'len aW111a uwa
.
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Antczak Teodor
szego narodu na Kong.res z·a,no, z"e na nic s!ę iui ona nie r.ym zmt nNieJsztem~ ra tw o. '
„Precz z podżegaczami wojen
w ·· 1 ze raniu, odb~' t:lm w mu
· · as ępnie pos anow10no
w obronie pokoju, rozurruem przy<l<1. Oka·zalo się ' jednak, że proren
S.go kwietnia, jednogłośnie u- nymi! - głosi rezolurja - Cli.ce
w jest inaczej. Tawarzysz Oqa
tylko w ten sposób, że
OZSZerzomy p On OSZCzędnOŚCiOWY chwaliła w ramach Czynu Ma- my w spoko.111 odbudowywać
dzisiejszych czasach właśnie
jowego dać W drugim kwartale ! <USZ kraj."
Od takich ludzi, jak ja i moi
Również w ramach Czynu Ma·
Pracownicy Zjednoczonych Za c~wn!a 440 tys. zloty~h, ~zwal- bieżąrego roku 900.000 m. tka·
prostowanie
towarzysze pracy, że właś
kl
h
" . 1·
.
W dniu ~zora3·szym wsku- kładów Przemysłu. Gumśo~"go m.a ... 82 tys., prz~·kroJ?~i'.\ ł nin ponad plan.
,_ nie od tych prostych ludzi
1owrgo ~wrnt ica naszyc za - a,
.. .
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·· roa ogólnym zebramu po w1ę<'o · nnl. złotyrh, orldział mr1 gumoedak
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ko ·u świata zależą osy po technicznej
kulturalno - oświatowego
. tytuł artykułu na stronicy w; ązah się uczcić dzien 1 MaJa ~v' dział rurhn - 1.020.000 zło- gres Związków Zawodowych po- twa
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1udzm1 J?r?stymi,. ra zie; . ę: brZJ111ieĆ: „Francuska Legia ·Jyrh oszczędności o 13.5S?..00f' Po dodaniu jeszcze kilku mmeJ czestnik6w
Korespondent fabryczny
współzawodnictwa
f Zyrh zobf)Wi!izań suma oszczęd·
.
..
d~ równiez u~zem~ ar~ysc1 1 Cudzoziemska _ oazą dla hi- złnt;v~h .
„Głosu" z PZZPP
Dział konfekCJl zobow1ą znł ~._r: ności dodatk.oW'·ch wzrosła do prary o 50 procent.
pisarze, ludzie wielkich u- tlerowców''. za przykry błąd
J. 'M. Mielczarek
Pnna.nt.J'I n.-.hwiilono jednogłoś·
świadczy to o przepraszamv naszvch Czrtel- d~ć 6.3~2.000 zł. oRzczędnośri , l.J .418.000 złoty~h.
my~ów Niezależnie od tego postano.1.11ie5zalma 560 tys. złotych. walłym, że ooza nieliczną gar- ników.
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Związek

Radziecki rajem dziecka

Państwo socjalistyczne otacza pieczołowitą troską warunki
życia i wychowanie młodego pokolenia
:-

Za!nieszcza.my poniżej a.rtykuł tow. Roma.na Po,lnego, uczestnika wycieczki oświatowców polskich do Zwląz
ku Radzieckiego.

żadne pańN iewątpliwie,
stw~ Europy nie poświę-

ca tak wiele uwagi wychowaniu ~odzieży i opiece nad
dzieck1em, Jak Związek RaPartia,
Państ"':'o,
dzieckl. .
wszystkie orgamzac.le spo!eczne i .za~vodowe pamiętaj'ł,
~e .do dz1ec.1 należy przyszłość
l, ze o~ mch zależą przyszłe
l~sy panstwa radzieckiego. Ta
ki stosunek do dziecka możliwy jest tylko w państwie socjalistycznym. Do zapewnienia
dziecku najpełniejszej opi~k!
kraje demokracji
zmierzają
ludowej.
Dlatego budżet państwowy
ZSRR przeznacza na o.plekę
nad dzieckiem bardzo poważ·
ne sumy.
Ka.ide dziecko w Związku
Radzieckim jest pod opieką
Państwa od chwili urodzenia.
Do trzeciego roku życia opiekę nad d'!:.ieckiem i matką
sprawuje Ministerstwo Zdro\via w ZSRR. Następnie dzfoc
ko przechodzi pod opiekę Ministerstwa Oświaty.
Najciekawszy i dla cudzozłemca najbardziej godny uwagi jest system opieki pozaszlmlnej• .w żadnym państwie

~~~~c:~t~e~~ ~ożn~!~~z~~

przez chłopców majstrowanie", oczywiście ...;; sensie jak
najbardz.iej dodatnim, a więc:
zapoznawanie się z podstawowym! zasadami techniki. Domy młodych Miczurinowców
skupiają dzieci z zamiłowa
niami przyrodniczymi. Domy
artystycznego
wychowania
wrodzone
kształcą nie tylko
zdolności, ale wyrabiają dobry smak i poczucie estetyki.
DOMY PIONIERÓW
rodzaje
W,zystkle
ków, jakimi

rabiać

sobie o nich swój

D

I

Warszaw·a

ośrod-

roz.porządza

ją

instytucje

pozaszkolne, a

0
~~: Odbudowa
ri;~~:~~r~ik~:~;~:~~
że każde

dziecko, nawet nie
należące do organizacji. Tutaj
dzieci i. młodzież mogą zaspokoić wszystkie swoje zalntereintelektualne, czy
sowania
rozrywkowe. Od czytelni do
działu naukowego, od pracowni przyrodniczej do sali zabaw, wszystko shiży jednemu
dziecku w je
dopomóc
celowi:
nauczyć le szanogo rozwoju,
na
wać największe dobro
człowieka i jego
świecie
pracę, wychować młodziet. na
świadomych obywateli pań-

stwa socjalistycznego.
KONTAKT ZE SZKOLĄ
przyjemnego spędzenia wolne
!I
·
go czasu.
ażda z instytucji wychoi;
Sieć ośrodków, w których l~ wania pozaszkolnego podziecko może spędzać czas wo! siada specjalnie kwalifikowa~~r~ rzo'11 ~~ła~zlt~~yc~rE~:~ ny personel, który ponadto
b jest w stałym kontakcie z nll.
. zk
k a eJ s oły istnieją klu Y uezycielami
poszczególnych
szkół.
dziecięce i czytelnie.
Opieka szkoły nie kończy
W takim klubie - czyli operując nąsi.ymi pojęciami - się z chwilą, gdy dziecko opuświetlicy dzieci mogą odra- szcza jej gmach po ostatniej
biać lekcje. jeśli w domu nie lekcji. Nauczyciele współpramają ku temu odpowiednich cują z Komitetami Blokm„rywaruz:i~ów, lub bawi~ si~. Za- mi. Szko~a ~ieruje dzieci ~o
ba':"ki 1 c~łe wyposazeme ku- Dom~ P1omer~w, kontrol!-11~
sposob spędzama przez dz1ec1
pu1e Komitet.
'
czasu pozaszkolnego.
Dzieeko może należeć tylko
DZIELNICO\VE
do dwóch ośrodków: naukoINSTYTUCJE
wego i roz.rywkowego. Chodzi
POZASZKOLNE
nstytucjaml, które pozwa- tu o nlepn:emęczanle dzll'cka
łają dziecku nie tylko wy i nierozpra~zanie _Jego uw~gl
pełnić czas zabawą, ale p_rze- na zbyt WJele d.zied7.ln ~~de wszystkim dają możność dzy. Szkoła takze odpowiada
najmłod- za pracę Kon;!tetu .Bl~kowerozwinięcia już w
szych lata::h jego zdolności i go. w zakresie opieki nad
zamiłowań, są dzielnicowe in- dzieckiem.
stytucje p0zaszkolne, a więc:
BIBLIOTEKI DZIECIĘCE
stacje techniczne, domy wycho
Dziecko radzieckie ma zadomy
wania artystycznego,

żel

wśród książek

i V."J ale w pełni rozumieją waeę i
wła znaczenie swej pracy wśród
sny sąd.
dz.leci.
:Instytucja
Państwo, Partia,
WSPOŁPRACA UCZONYCH i ludzie, którzy z nimi współpraeują, w pracę nad wycno1 ARTYSTOW
pokolenia
omy Pionierów, kluby i in wan.iem młodego
ne ośrodki odwiedzane wkładają wiele energii, wysił
W Zw. Rasą przez uczonych, artystów, ku i funduszów.
hasło opteki nad
inżynierów, którzy wygłaszają dzleckim
pogadanki i dają objaśnien!a, dziećmi nie jest pustym fraze
Dziecko radzieckie jest w-fcno sem. Swiadczy o tym najle-,
wywfJZle przez najlepszych sy piej widok pięknych, nowocze
socjni1-1 snych ośrodków wychowawnów społeczeństwa
stycznego, któr:zy nie uważają czych i dzieei, które są w nich 1
tego za uciążliwy obowiązek, szczęśliwe.
. '.1'!n1'S"tn!:'•
;111l!t"'"nlll'!!'P" 'T.
.„~1 JIHRDCl!
' '1\
n1fi'~'I ,,,., ·~un . . ·:" "

swobodnie

1

I

~; ~~~t0~~cziu~~~wf~-ryt~j~ ~ek. ~a~=~yn::~~y~~ •. kj~~
0

wychowania fizycznego: Każdy z tych ośrodków pozwala
dziecku praktycznie wykorzystywać i roz\vijać jego wrodzo
ne zdolności. Stacje techniczne pozwalają na tak ulubione

przys~łos'c 1•

stolicy w rąmach !planu·

~rzebudowa
P,

i

MOSKWA- BIBLIOTEKA im. LENINA
I'

Ob ra d y ZJ„azdu architektów 1. techn1·ko' w

ludzi pracy i dla ich potrieb 'wygłoszone zoskily obs-zerne re
1
od<lana być musi każda. dzielni. feraty na tema•t projektu odbu·
ca, każdy teren stoi cy. W dowy i przebudowy Warszawy
Zjeździe prócz wieeministra O~ w ramach planu 6 ·!etnlego.(
za ot.~PODSTAWOWYM
wzięli
budowy Piotrows.kiego,
m. in. udział l'rezyden1 m'as!a I niem pro )ektu odbu<.lowy i prze
. t zapewWarszawy 1es
lb d
„ k'
T o ł wms
1 oraz prof. v·~aczorow· u <'.WY
człowiekowi
ski. W p:c·rwszym dniu obr;,d nien e każdemu

PUNKTEM WY JSCIA pia-,
nów urbanistycznych JYl'zebtt;hi k
. b ć
toi:
w
1
Y s cy musi Y cz.owe
pracy i trooka o .niego dla dobra
ogółu.
.
NASZA WAoszAWA
iest
"
mias>lem rabotniczym, miastem

I

Ameryka w kleszczach kryzysu

sp ad ek

„

ce n- zas tó1· - wzros ·t bez ro bo ci a ~zes~~~zi:a GóMaz~~~;~g~
nie
Zbrorenia
•

.Agencja

prawa do przestrzeni, ~wiatla i
z•i eleni. .Mul, wmiesiony przez
kapitalistów m:ędzy poszczegól·
nymi dzfolnicami, prze-z U>priywilejowa:n:e ie<lny~h kosztem
drug:eh, musi być zwa!ony.
Warszawa - sfol'ca przyszłego
socjalistycznego
państwa
musi stać się
."
k lt twori•
. .ośrodkiem
cym i dźw1gaJącym u ur~ n;e
~,e
tylko wylJranyeh warstw,
całej masy pracującej naro u.
Obejmie ona swym zas·ięgiem

„ł'ederated Prc~s''

znmiellz~za komeutarz

I

perspe·
ktywach. gospodarczych USA.
Komentarz. stwierdza, że probt
d 'ś .
1e.m po1ega z1 me na u~ a 1e·
mu, czy dcpres,Ja nasti:pi ale
na ~twierdzrniu, jak powa;ina i
jak nagła ona będzie. „.Journal
of Commerce'' pisze w związku
z tym 0 perspektywach raczej
t;topniowe;o i stalego cofania się
niż na {(' ,0 kr z su''·
YY
g g
Dla analizy amcryk:11i~kiej sy
ll:acji gospodarczej podstawowe
je;t ~twierdzenie, że siła nabyw
cza. ludności ma.leje nadal w wy
niku bezrobocia. i osii;ego spadku cen artykułów zywnościo·
~eh, k~6ry uderza w farmerow. Juz ,.,. roki~ ub. lu.dno.M
l'S~ b!ła w stanie za.~~1p16 ~cdy~ie 10 proc. produkcJ1 kra.10wrJ.
Wielki pri:~mysł, w przcwidywaniu zw~żcn1a rynków zhytu
0

uratur'ą

syt uacJ· i

proe. Jedynie 9 ~k~pert6w przypuszrza, że prorlukcja poz~tanie
i1iczruienioua, a 2-ch oezekUJC
,jej wzros~u. Ani _jeden .rzeczoznawca me spodz1rwa Ftę podLiesicni:i cen hurtowych. 4-d•
sP,d7,i 1 że utrzymaj!} ;ię one ni\
obecnym poziomie. 21S ek~pel'·
t6w ocźekuje dalszego spadku
crn hurtowych w br., przy czym
większość przepowiR.da, że spa·
dek ten "91J'nicsie nie mniej ni7.
··•
iO proc.
Jeśli chodzi o możliwo.śd z;1hamowa 11ia krv ?.ygu · przy po.Illocy p1·oduKcji ~b~ojeniowej, warpowstrz,,·mać.
,Journal of Commerce" przcpro t:> zwr.'1cić. uwa~ę na .zn:imicnny
wadził ostatnio w!elkę ankietę :fakt: w cl~gu ubieg!yr.JJ dwó.~h
"~r6cl rzeczoznawców towarzystw l::t.t zbrojenia. wzrosły o 40 proc„
temat a tym nie mntej . nastąpiło cofuię
na
ubezpieczeniowych
renp<·ktyw gospndarczy<•h n:::\. cie się prosperity. WRkazuje te„
W związku z procesem rrgresji iż o kryzyRie amcrykańRkim za213 z pośród zapytywanych cks- cec,nlujc wewnętnny rynek kon
pertów oczekuje, że produkcja w rnmc·ji polrnjow!'j. 'l'ym hnrdzicj.
l ISA w rb. b~rlziA niż~za.' niż :'Iże. jak j11ż "-~potnniano, poni~r uh. W1~kRzo§ć pr~epowrnda, ~<' rno nlnnn J\fR1·,linlla <>k~port
~]'R<lPk tf'n wyniesie około ,C) , :rmnlał.

hamuje inwestycje. Przemysł' bu
clowlany w praktyce zaprzestał
niemal dzinłalności - nnjblii;sze
dwa ~nic~iące wykażą, czy ~ei.1
zast6J ma chnra ktor stnl<'i;o JUZ
.
kryzysu.
Eksport amcrykati~ki maleje
pomimo planu Marshalla. W
chwili obecne.i osii}ga on jedynie
•.iO proc. szczytowPgo pniomu
powojennego z r. l!H6-47.
Plany zbrojeniowe - twierdzi
komentator agencji - są. j~dyraie w stanie pobamo~:i~ meco
procrs regro~ji, ale nie mogą go

do Otwocka, tworząc tzw. War
sza wski Zespół Miejskl I sku·
k
I
t
~ia~ifn. ~uadno~~:m eren e 0 •
ZASADNICZYMI
mi planu -łetn!eg<> j~ytJ;:r.~:
mysłow.:oo1 e stoliey r>rzez reali
,... ł
__,
z.ację ośruu•ków przemys owyc1i,
dalej z.apewinienie odpawie<ln'ch
warunków mieszka•niowych d:a
770 tys. ludności, tyle bowiem
w r. 1955 liczyć będzie centru:n
Zespołu M'ejWarszawsk:ego
skiego, wreszcie powią.zanie ca
lego terenu \VZM drogą sierf
kom1mikacy jnej z centralnym
dy5!>0ZYCY jinym
ośrodki~
. .
śródm'·-eśc em.
W śl.ad Ul rnzleglym1 mwe~Y.
cjami w zakresie komunikacy
pó Jdzie budowa mieszkań. ~1e
będz. e to ju:l budQWTifdwo i11~Y
gmaw:dua~ne poszczególnych
r-hmv. czy kolonii.
PLAN PRZE WIDU JE• bud,).
osiedli (Muranów,
wę całych
Młynów, · Mokotów
Młoc,ny,
itp.), wyposażonych we wszyst·
k'e potrzebne urządzenia socj~i.
ne i usługowe · jak. np. szkoły,

6

Plan kontraktac1·i upraw roślin włó ~ nistych przekroczony i~~bk:

'
i hteratury roz.rywkoweJ. W
Ilość roszarni w Polsce wzrasta
każdYi:t. ośrodku . .miej~kim.
. .
.
.
.
.
.
.
czy WleJsklm istmeJe biblio- ,
Akcja kontraktacji upraw wąslom gar~łem Jes~ na razie row_ 0 Splsame z nimi nowyc.h
teka dziecięca lub specjalny
dział przy mniejszych bib!~·)- roślin włóknistych, rozpoczę~a. mał8; zdolnosć przepustowa ro u;no,;v. Ob.szar upraw ,.uz1tekach ogólnych. Przy wie!- 21 stycznia rb. została z;ikon-1 szarn w stornnku do proouko kich. - mekontrakt~wany.:'1;,
będzie prawdopodobrt1e w rokie.j bibliotece im. Lenina w czona 28 lutego z. pewnym wanego u 9as surowca
Brak roszarń likwidujemv ku bieżącym dorównywał uHl Mo.skwie, która dziennie c:b- PRZEKROCZENIEM PLANU.
*
' sługuje kilkadziesiąt tys~P.CY Zakontraktowano przes:do 70 stopniowo. Swiadczą o tym cy prawom ko trakto.war:ym.
osób, istnieje także dział dzie- tys. ha upraw. Mimo jednak fry: 16 tys. ha upraw. w 1947 ;Trzeba po .kre~h<". ze rolOCIC cięcy_ Kierownictwo bibliot··- dalszych licznych zgłoszeń rol :··. 44 tys. - w 1948 r. i P?W;:-i nik, P.odp1~uJący umowę z
amrę O/
ki tak wychowuje swych ma- ników kontraktowanie musia- zeJ 70 tys. ha upraw wlokm- ro~zarmą os1ąg~ szereg .l:Jl'lYłych czytelników, że po pew- no zakończyć, gdyż przemysł slych zakontr~,ktowano w r. b. ŚC1 - otrzymuje na 11.,i,dy zalnym czasie dzieci już najz.a- włókien łykowych ma jes1.cz<' W 1_939 r. ml~h:;;m;: na cały!ll te.- k~ntrak.towany hektc1r, w forkonto w Banku Związku Spó- : pełniej samodzielnie dobl~ra- „wą~kie gardło", które nie po t't'me Polski. sze~c roszam ma m1e zahczek, po 140 kg ;:!arna
Oddział ją sobie lekturę. ucząc się od zwala w b. r. na przyjecie ło z!11echamzowanych - .bez wysokogatunkowego na slcw i
łe~ . '.?arobkow?'ch,
najwcześniejszych lat obncać wi~kszei ilości surowca. Tym turbm. Wskutek tego wu~k- po 300 kg n.awozów .;zt11czMieJsk1 w ŁodZ1 Nr 228.
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MA-

I

świetli:e

•. tc.atry. kina,
Cenfralnym ośrodkiem dy\SJlf>·
zycyjnym całego Warszawsk!ego z.espolu M!e1'sk;ego będ ~;e
Sródmieścle, którego realiza:;a

rnm•erzeń urban'stycznych je;t

niewątp'iwie ohecnie najda'ej

1'-J

sunięta Poza sie<lribami wla Iz
i urzędów centralnych zostaną
tu rozm ·eszczone gmachy. p:::e
w:dziane na wszelk:ego rc<l7.a •:i
wp
zjazdy i zebrnnia w skali o~·)lnokrajCYWej, budynki uzyteczn.~
lcalry, ki·
ści pubE<:zne j. jak:
na, ~ale otlc7.yto\\·e : kmiced•)·
we. Duża ił ość hoteli zapewnr
dogodny konta~;t
przyjezdnym
---------·----------------·------·--·--------~~~~ln~aj~~~n~.W~~~a&~naze~z~i~ ~t~~~l i
my eksportować zagranicę za 1 ha wynosi 22.815 zł. l.ic;ząc un:ędami. które zgrupowa.ne Zf1
1'IO!!fH lf.oreS@Ondenci labrqczni naszą
hek+ara starni w przcważnej części w
Dzięki przyłączeniu przeciętnie zbiory z
be~en.
___ ____
~·...- ~ _
_
z.iem Odzyskanych oraz dzi~- n~ 40 kwintali ~nu nle?·fai:ir- ~ 'd · • ·
k1 budowie nowych roszarn. monego wartości pow:ne.i io:J - ro m·esc;u.
Elek!rycz·10j
Kolei
Un!e
w b. r. czynnych będzie na tys. zł, zysk netto z I ha wySKM. PKS i kom~~acji au:o
% oowocr~n~ un~ no~ pnmtlo M ~L ~
je~e~
------------~
~--------------------------za połowę należności 7. do- busowej p0lącz.ą Sródmieście z
Akcja łączności ze wsią, p00 pil popr~e<;iznyc~. pI'z~tili, ':a· 1roboty: naprawę ośmiu pługów, dzonych przedsiębiorstw tego
75 111;,- 4 i>ron, oraa: kapitalny rem )~t typu. Pozwoli to na prze- stawy rolnik ma prawo nabyć calym ob<.2.arem .miasta i os'e·
jęta przez. naszą partię, zna:azła hartawa!t 1 os?.:ltfowah
tkanin wełnia- rl•lami pod,.,,!oł<.><:znymi.
robienie w kraju pokaźnych tekstylii
s.ieczkark:
człon- kie.r.
wśród
żywy oddźwięk
W PLANACH ZABUDOWY
Po 'zak~ńcze.niu tych prac 0d ilości słomy lnianej i na znacz nych, bawełnianych, lnianych:
N'e zostały r6'-m'.eż pominięFabry~i Masiyn
ków załogi
Tkack'ch. PDsta<1towi::śmy wz'ąć te domowe potirzeby gos.podyń było się zebranie, na klóryrn ne podnie<:icnie produkcji tka jedwabi i t. p., po cenie hurto stolicy nie zapomniano rów,nid
wypoczynkowy".h
wej. Największą jednak korzy 0 m:epc.ach
pod op'ekę Ośrodek C'.1111inn~j wiejskich. 170 sz.tuk naczyń ku przemawiali w imieniu robo:ni- nin lnianych.
Nowe roszarnie powotanq §clą z kontraktacji, ob::ik WY- d~a m·e·nkańców.
Spółdz!eln' „Samopomocy Chl;~p chennych wszelkiego rodzaju- ków tow. tow. W lczyński, f)t1·
bulwary, tra:nNadbrzeżne
materiału
już,
sk'ej" w Wn!i Drzazgowej oraz z.alutow.:i.nych i pos.pawanych - da i Hejnik, prze<lsfawici.?'e prze?e wszystkim na terenach mienionego
to równ·eż n:e byle jaki ka'W~ł Spółdzielni - tow. tow. Ja.nic. rolniczych, nadających się do J<iewnego w najwyższej jako- w.aj wod.ny, oNtz polączoo'a ko
~lą wieś.
ki i Maciaszczyk, oraz prze1- uprawy lnu, w mało uprzemy ści, jest to, że plantator od.: munik'acyjne z poszczególnyrni
W ce~u naw'ązanfa pierwsz<!- roboty.
tow. słowionych dzielnicach kraju stawia swe zbiory w postaci dzie:n:cami stolicy zapewnić ma
Tyle 0 metalowcach FA.MA- staw'ciele gromady
wydelegawaliś11y
go kontaktu
(Białostockie). żmudną pr::icę słomy włókniste.i, które.1 nie ją dog'()(fny dostęp do tych te·e
do Woli Drza,zgowej gmpę •o- TKA. Nie mniej dzieln'e spiswi tow. I<uhtak i Serafin.
warzyszy - pnod·o\\"ników o~.1 się lak że eieś!e. W jedne i eh~- Wszyscy mówcy zwróc:li uw11 rolnika roszenfa słomy wlókni musi rosić i międlić żmudny- nów wszys1kim mieszkań~:n.
cy, powierzając im zaszczytne cie wstawili nowe okno, w in- gę t'la konienność rozs7.erze:i'a stej domowym sposobem, ab- mi domowymi sposobami.
PROBLEM ·PRZEBUDOWY
·
· sorbuJ·~cą
· nas:„1· neJ· - nowe drz.w1,· kemu ś t am taok dOO!'ze
t
· zaprezenowa.n:a
~ 1
„ go wraz z całą ro- Tych wszystki'ch korzyLc
ak·~J'
rozpoczętej
zad an,e
dz_iną przez. wszystkie praw~e nie uzyikują plantatorzy „dzi- i odbudowy stol'cy wyszedł już
· wystruga!' orczyki, toporzyska łączności.
Z?lr>gi na tere.nie wiejsk'm.
cy". Toteż ci, którzy przez poza ramy planow.a11ia. Jest l)n
· k'te'!', a nawe t 3 s to łk i !
Wzywamy wszys{kie fahry < wieczory zimowe. wykom11ą
T owarzysze noasi· dos.kon,11e do s1e
teraz maszyny, znacznie ta- swą opieszałość niao zdąz·y11· za już w dużej części realizowa'ly
J
·
· 1· ·
asne, że łódzkie do współzawod·nictwa
wyw:;pa 1 się z powierzonego w 1asnego ma>tcria 1u.
im za<lania. Aby n'e być gob- z mie.~a pozyskali sohie l'rly w szla::hetnym dążeniu do 113 _ niej, szybciej i lepiej. Poza kontraktować upraw, w przy- w terenie, Przykładem tego
słownym, opiszę. co wstało chylność 1 wdzięczność ca!~i wiązan'a jak najba>rdziej ;;t!r- tym roszarnie dzięki swym no szłym roku pośpieszą się z jest chociażby bud9Wa tra,;y
decmych stoo!l'nków z bu<l·:i. ·a "'oczesnym labor11toriom do- włączeniem w nurt planowej W-Z, czy przebudowa ,ul. Mn
przez nich dokonane w ciąJ!I wsi.
odcinku. s1,a!kowskiej. czy wrestcie ro;:3hirczą potrzebnych ilości wy- gospodarki na tym
d
. d
N'e na tym jednak skończyła się do nowego żyda wsią ;n 5"ko1rntunkowego ziarna na Zdolności produkcyjne roszar- poczęcie budowy osiedli na
Je nego nia:
ni 1 ich ilość w przvszłym ro- Młynowie lub MIJ'l'anowie. P!a.
siew.
A w ęr wyremontowali miesz się ich praca. Nie można było ską.
Mimo 1..akończenia kontrak- ku znacznie wzrośnie: a to u- ny przyszłej, Wielkiej Warsu.
L. Kasprowicz
kańrom Wo!i Drzazg01.vej 10,przeciei pominąć Spół<lzielc 1 ~·
· · nap ł ywaią
4 s'eczkar'<i. "'0
pługów. 10 bron.
zak ontrak to·vanie wy, przyoblekają się w reatne
nowe moz·1·1wI
Jl wc1ąz
,,, Ośrodka Maszynowego. Wy I<oresponden·t fabryczny ,,Głosu" t a c"
Bel. i konkretne kształtv.
zl?łoszenia 1 prośby plantato- wiekszvch obszarńw
c FA-MA-TKA
okuli 7 orczyków, naostrzyli IO konano dla nil"lTo nasteou iace

P · • t • / ·,
na Funrlusz 1 Ma1owv -

I

Utrwalamy so1·usz ·r obotnicz.o-chlopski

I

,

,_
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~Ac~1~~~'Y ~u!~i Młodzież harcerska w szeregach bojowników pokoju ReJest~~c~ie~i~~ó!; t!~:9z~~owych
Rezolucia

ksztalcenlowego Dzielnicy Górnej
- Lewej (grupa ·ll·ga)
Dma 14 ~m. o godz. 18-tej w Iokalu Dz1elmcy ul. Wigury 4-6 przeprowadzona zost~n:ie konsultacja.
z ~wagi ną ~lisKi termin sell'.linarmm uczes-tmcy proszeni są o
przyby_cie z przygotowanymi pytamanu,

powzięła

Na odpraw'e aiktywu łódzlc~ego harce•rstwa W dniu 10.4.49 r.
uchwalona zos!a.la rezolucja w
następującym brzm:eniu:
„My, hufcowi 1 drużynowi
ZHP, zebranl na odprawie w
dniu 10.4.49 r. po wys!uchan·1u
referatu Komendanta Chorągwi
UWAGA! Prelegenci dzielnicy Ru- druha Sm;ejana stwierdzamy, co
da Pabianicka!
następuJ·e·.
Dnia 13 bm. o godz. 16-ej odW ob!:czu wzmagających się
będ;ie się odprawa prelegentów
coraz
to bardziej wysiłków pod
w lokalu dzielnicy, Sopocka 3-5.
żegaczy wojennych, zmierzająObecność obowiązkowa.
cych do wywołan·a
nowego
konfliktu, zachod:i;i
UWAGA! Sekretarze I Ich za- zbrojnego
scementowania
llll]>C) dzielnky Górnej Lewej I kon e-::zność
Dnia 13 bm. o godz. 16-ej w lo- wszelkich sił w obronie poko.iu.
k alu Dzielnicy ul. Wigury 4-6 od- Młodzież polska odczula bardio
01
bt;:d7.:ie się odprawa.
Obecność obowiązkowa.

UWAGA! PZPR-owcy członkowie
koła Gastronomików.
Dnia 13 bm. o goclz. 9 rano w
lokalu Zw. Zaw. Spożywców sekcja gastronomiczna ul. Piotrkowska
Ilf. 108 odbęd2l!e się nad zwyczajne
Z"branie kola .
Obecność wszystkich członków
obowiązkowa pod rygorem organieacy)'1yna.

~v::::y :ój~a, fsa::~z~k~r~1at~~

go wypowiada się jasno i otwar
c'e przeciw
podżegaczom wo·
Jennym za obozem postępu I pn
·
·
d
• wa·
I
kOJU,
wypow a a ~wą wo.ę
ki o trwały pokój, o budo .Ą•ę
szczęśliwszego jutra d:a cał~.i
mlodz'eży świata.
Wyrazem
tych dążeń była ostatnia uchwal
la ZG ZMP zirlaszająca a k,~s
. • poI s k"IeJ. d" K oni:-r~~11
m ł o dz1ezy

Pokoju w Paryżu. My, Harce-•
---------------------------

czyn 1-M

•

/ / 'd k' h

OJOWy nauczycie i O Z IC
Ufundowan'e biblioteki ; kuts" d;a ona!fabetów
'

rr·inrowm~y
.

no odprawie aktywu
całym

łódzkiego

#".HP cze mocniej wszys•tkkh M.r~elid
pełnl z tą rzy z SFMD której ZHP je>l
so aryzu.Jemy 5 ę ~
.
i k'
'
uchwalą .1 przy~ze amy. .
. cz on Iem_.
.
•
l) s.tac w1e~~1~~a ~raz~ ~:> 3) . Zdaią_c ~1e spraw:ę z t~
1
1
koJU
sz.c~z} c
e . . rwa.e,,,o go, ze OOJl.ep1e1 'V'.almyc bę~z'.e
poko~. wsród m!O<lziezy har· my o pokoJ, ~uduiąc• .szczęs::_e
cersk 1-l·
. . . .
_;.
u na.s W ~raJU, w~~mierny ak2l B_ardzieJ Jeszcze mz dot~d ty.wny udiZiał _w zbiol'Ce odpaJ.
szerzyc_ w naszych
s~erega.h kow, co będzie n_aszym wkła·
prawdz wy ludowy patr.oty-zm ! dem w przedtermmowe wy!<:>·
·t
·
1·
·1 · • · ~
.
'"'emaCJOna ia:m
wiązac JeS-· name p1aonu trzyletniego.
Dotąc"Zamy się do płynącego
Pomarańcze już są z milionów p'ersi okrzyku:
,Nie chcemy wojen! Młod!°e
W tych dniaeh przybył do
świata łącz si~ w walce o
Łod:z;i trasport pomarańcz wa- trwały pokój!"
gi 160 ton. Pomarańcze te
ro2esłano do skle-pów PSS-u,
rze lódzc

r

wraz z

Za.rząd

' "

I

ty

:~IIJei :a~~agćd~~d~~dąpr:;;

na talony,

wydawane

przez

Ubezpieczalnię Społeczn~ dla

dz1' ec1· do lat 16-tu. Rozdz1·e1nictwo
talonów
prowadzą
Związki
Zawodowe. Już od
jutra sprzedaż pomarańcz będ1.ie rozpoczęta Każdy posiadaci talonu ma prawo nabyć o,75 kg . pomarańcz. w
wy'Padku gdyby odważone po·
marańcze przekraczały tę wag ę sklepy są upoważnione do
sp rzedania większej ilości nie
p r1Pkraczającei jednak wagi
90 dkg na talon . Dyspozycj~
tę wydano, aby uniknąć dzie1 ·
ń
c ena k g.
erua pomara
cz . 580
pomarańcz
wynos!
zł.

Miejski w Lodzi - Wydzial Handlu - poclaje .do
rejestracja bonów tłus~czowyc.h wszys~k1ch
kategorii na miesifłc maj rb. odbywat się będzie od dma. 13
do 25 kwietnia. rb.- włącznie.
Nowoprzystępujl}cy do pr acy, którzy otrzym.a.j_ą. bony . w
miesiącu maju rb. mogą. je rejestrować w termrn1e dodatko·
wym od dnia. 6 do dnia. 9 ma.ja. rb. włączme.
Bony należy rr.jP~trowar w sklepach rzeźnirzych na podstawie kuponu rejestracyjne go nr I oraz w sklepach Pow·
szcchnej Spółdzielni Spożyw clw i Powszechr.cgo Domu T:>·
warowego na podstawie kup 0::11 rejC'~traryjnego nr II.
Bony k t R . RD · t wać należy w "klepach Powa„
i
reJes ro
•
szcchncj Spółdzielni Spoi.yw ców i w Powszechnym Domu
Towtirowym.
Rejestracja bonów na mie !i:ic m3j rb. odbywać się będzie jednorazowo w wyżej podanych terminach.
l..ód.f., dnia 12 kwietnia: ;19~9 r.
.
Zarząd hlH'JSk1 w J',odzi

wiadomoś~i, że

. Iosc
. . c 1 1· ZOR
op1esza
.bend raI I
•
•

u· d
Ina
nie K"opuszcza
d

rozpOCZ~ą Się WreSZCle prace
U
· k
'-·'" b
· ud I"
t · I
Przed k:lku d·niam! pisaliśmy cm u w Cllw:11 o ecneJ,
ał :s· ma erta u.
•

le Y

· ·
J'llZ

· pro)e"''owanego
· '""'
o spraw:e
przez Zakład Osiedli
Robot:ilczy<:h nowego osiedla
robotni·
czego na Starym M'eście. PD
__..,,
.... uł '·cy
Nowomi~J-·
o b u stron ....
skiej. Robót tych rr'e rozpoczy
na się z powodu braku planów
roboczych, znajdujących się d;).
tych<'1l.as w Warszawie.

OW ane g~

lI d
my się na miejsce przysz ego
Wszystkie za 1 a y pracy n•
osiedla.
terenie całego kraju wprowadia
Tereny pod budowę są JUZ ją planowy system oozozędooś·
prawie całkowicie przygotowa.•Je ciowy, a ZOR stoi w m'ejscu.
T k
d k
h ·1· ..... c
przez Państwowe Przedsf.ęblor- a. a . gospo. arb a • w
dl c· Wł
· 1t 1w~
siwo Budowlane, budu,lec zg• v,_ ne1
me moze yc
uzeJ o.e•owa'lla.
madzooy i... na tym kon; ~r .
(s. w.)
Planów dotąd nie ma. KilkudL :e - - - - - - - - · - - - - - -

sięciu

fUfSY

robotników,
zatrudnionych przy zwóz<:e
praca~h
Chcą<: stwierdzi ć,
i.ok przed,przygotowawczych,
chwilowo
sfawia s i ę syfoacja na tym o:ln'e ma · nic d.o roboty. A prze·
cież prace mogły ruszyć pel'lą

dla

Pf3CQWU'lk0'W

. łtia
1.
87 kół
r rzy k·a z. aCJ.
w Łodzi
•
po d s t :iwo- /" ' ód
' 7. t wio
J ;, t1m .
w Łoc1zi, zrzencui w ~;,);ole
nauczyeillle l ób .cy zor·
Zwią.zku Nauczy cielstwa Pol•kip lg:1 nitują. R1?c cja1ne kursy. Doda·
Zarząd Okręgowy Związku Poci·
)IO, dla uczczenia świr ta l ]\faja tkowo poza god. zinami
normal·
towców w Łodzi uruchomił kursy
· niu wszystkich nauc zy- nej prnry naurz~'Ci<'le sz k·c\ł poc1·
,w i nne
parą już oo najmniej przea d<>ksztatcające w zakresie nauk
lńeli w Łodzi post11.non-ili ufutl.- ~t:l\\Owych będą. udzielać JC'krji
l j d
SI. f T I k
k
I
mies i ącem.
7-kJas, szkoły podstaw. dla tych
downć bibliote],~ dlil jl'dnej z r.n tych kumrh, prZ.Yr7.JI1iając I'1o zież Zl\O y ee omuni acyjnej pomoże istonoszom wiejskim
Warszawie prace budowl~. pracowników pocztowych, którzy
:w-~i samopomocowych w woj11- R1ę w ten bpo•ób R\\":} ofiarną
Z inir,iatywy koła Związku PoC'7.t · Trlrg-rafów w Lod zi ne trwały ,..r~6z cało zi'mę b·'Z tego wykształcenia nie posiadają.
,., ""
~
Prowadzenie nauki przyjęło Kie·
:Wó dztwie ł<idzkim. oru7. 7.3j!)Ć ><i<: prnr·ą do .rmni<'j~zrnin lir?hv a 11n orl o:i rż.v Pol~kiC'j przy Szkole przy ul. Pio1rkow~kieJ 61, ucz·
· zi. (m.) ·
Szkoły dla . Dorosłych,
reje~tracją an11lfnh1' t•'>w w w1•j P· 1oalfahrMw w Lod
'J'r-lrko mu11ika cyjnej
D)"l'ekcji 1:iowie tej szkoł.v w cza~ie obce· wzgędu na niepogody, dlaczego rownictwo
Łódź, ul. Sterlinga
24
nych ferii świąt<·cznych dla uc 7 - wi ęc w Lodzi n'e można było
czcnia świi:ta Prary pomogą. li- rozpocząć robót z nadejśc' em
Z uwagi na różny poziom kandy111' -.,r A~... stonoszom wiC'jskim w ich prary Wiosny?
datów, kurs podzielono na 3 se.IL l."'Ili
1 r, k h
t
h
mestry. Nauka rozpo<:znie się 21.
na l' aww ac pocz owyc w te
Sytua"i·a
;....,.t
d~prawdy
ni».
IV
b
renie.
'
,-..,
~
r . l trwać będzie w godzi·
W
zwiiązku 2 korespondencją na) do godz. 15-ej dnia poprzed- czys'Zczonego, aJe, stało się tak
Uczniowie tej szkoły, rekru· dopu'5zczalna: budulec niszczeje na~~z;!eczo;~~~iifikowanych na
low. Kowalskńego pt. „Niedopusz- niego. Tj'llllczasem PPM stale za- właśnie na skutek -póżnego zamótuJ·~cy się przeważnie z pośród na deszczu,
ma-muje s'ę en~r.
czalne niedbalstwo" zamieszczo· mawia iwozy o godz. 17-ej lub wienla.
'<
kursy ulegnie w międzyczasie zwię
ną w „Głosie" z dn. 17-go -mar- 18-ej. A tylko pod warunkiem za.
Pracownicy
chłopskiej,
transportu
zgfoszą. gia ludzka.
PSS młod zjeży
kszeniu do około BO osób I obejmie
ca br. podajemy wyjaśnienie egze- mówienia wozu do godz. 15-ej zdają sobie doskonale sprawę ze F-ię do pl~ców~k P?C~to":ych, w
Niewątpliwie winę ponosi cal zarówno- mężczyzn jak I kobiety.
ik.utywy Kola Nr. 1 PZPR 11>rzy Dz;iał Transportowy PSS ma maż- znaczenia kampanid. oszczędnościo ~wych wsrnch l za.1mu), się wnu: k
. :
C t I ZO
W
Naukę i pomoce szkolne finansu·
listonoszami
zi'ednvwaniem owic e
l'owsz. Spóldz. Spożywców
en ra a
R w arność wo2y przygotować I na czas wej . Nie mmna natomiast powie- z
.
•
je Zarząd Okręgowy Zwi<tzku.
t>ział Transportowy.
je dostarczyć .
Kurs ten jest pierwszy na teredzieć tego o PPM, gdzie wozy prenumerator6w dla pi'.!ma „Gro szaw;e, która dopuszcza do m:u
Za podstawienie wozów cię:!aro
Kores-pondent fabryczny tow. Ko PSS czekają niepotrzebnie na wada".
(m.).
notrawstwa
pieniędzy, czasu 1 nie pocztowym w Ładu.
IWych :r. opóźnieniem i nieodpo- walskl pisz<\, jakoby samochody załndunC'k po 4 do 5 godz. Gdy
wiednio przygotowanych. ponosi PSS były po węglu, gdy _ tymc:za- by ohliczyć godziny postojowe sawi nę jedynie PPM Nr. 68. Wozy sem na~ze samochody węgla
w mochodów i pomnożyć je przez
bowiam powinny być zamawiane ogóle nie woż11 ze względu na 11020 zł. (koszt jednej godziny)
(o czym PPM była poinformowa- zbyt wysokie koszty transportu. wyszłahy kwota bardw poważna .
Wr:wrnj odro"·iad:ił przed !-'ą· Liu h~z rychło stwierdził, że GQ·
żona oskarżonego, zcznaj:ica w
Wprawdzie 'Zdarzył się jeden wyZa Komlt<!! PZPR przy PSS ·km Doraźnym Edward Uorzko · rzko" ski za pob~era.!le od loka·
c·haraktcrze 6wiatlka, o~wiad<'ZY·
'[>adek dostarczen.!11 wozu niieoT. Ożóg
wski, b. n.dnuni~trntor XV. rejo· 1.orów koP1or111.i wy,tawiał foł· ła, że
ruąż nie dawał jej na unu Zarządu Nieruchomości Mie,j- szywe kwity i pienil)dze przy- trz~·manie i wszystkie zarol, io·
„Orbis" cz1.nny
godz. 2~-ej
~kich, który zootał zwolniony z włnszcz:ił sobie. Drogą. tak obnr pieniądze przepiJ!lł. Rownież
W zwi ązku z nadchodzącymi
pracy za st al e u pi.ja nie się i za· r.i~· slon<'go o~ zu~twa oskarżony 8w. Zygmunt.
Sadogóra, urzę.'lmk
twiętami Polskie Biuro
Podróży
1 iC'olhy<H111io obr,wi:pk·' w.
Pociągi pop11larne i ulgi dla członków w-ycieczek
zdc-frnurfował po.ind 46.000 zło· Z. M. potwierdzH, że Gorzkow·
„Orbi's" przedłuża godziny urzi:doNowy arlm i ni~trator - Roman t~?h.
Polskie Biuro Podróży „Orbis" cenie zł. 30 - uzyska się 66 proski był nałogowym alkoholikit!m
_w an\a. Dotychczas biura c1ynne
..:zyni już przygotowan i'\ do nad- cent zniżki.
i został zwolniony z pracy pobyły do godziny 18-ej. W dniach
chodzących Targów Poznań s kich .
„Orbis" objął również opi ekę lnterne1ac1& naS?ycli Czyt&lnfiów
raclto za nic-dohvr drobnieJ~zych
14. 1.5 i 16 bm. „Orbis" otwarty
Oprócz pociągów popularnych, nad prz yjeż dżającymi na mii!jscu
<\ l'm.
bqdr.ie do godz. 20ej.
które mają być uruchomione na w Poznaniu I zapewnia im nocleW ~1dctlc przewod11 Rądowego
-ootwarcie i zamknięcie Targów, gi, wyżyw ienie oraz przewodnict·
wy8zło na jaw, że oskarżony w
„Orbis" uruchamia pocfo g1 dla wy- wo po Pozn;m..iu. Bilety wstępu na
rzasie okupacjj podrisał volks·
należy oświetlić
cieczek na każde żą d an i e , jeś l i T11rqi nahyć moina również w
li~tę,
t.a co czeka go nast~pna.
w okresie p1 zed i pośw1 q1ecznym ilość -zglo""""V ch l'ls6h pr~ekro· ,.Orbisie"
Przy
zbiegu
ul.
P
otrkowskieil
zapałek
odna!eźć
potrzebną
ul·.
w cenie: bil et normal ~ prawa są d owa, a poza tym po·
czy
i
liczbę
Pl.
Wol·ności
SOO
Pt7v
wystawiony
pr7Pj
o-i.d7i
<'
jer,!
cę.
Chcąc
jej w tym
pomóc dejrzany jest o popcłnic.>nie biny 200 zł , dla czlonków Związków
W pierwszy dz i eń świąt komunikacji! samochodowa nie b ędzie taMm 'JlOoiągi~m 1n i,:· k~ wyno sif Za wodowych za okazaniem legity· plan m. Łodzi. Plan ten w peł- podszedłem do niej. Po dłul; ! m ~amii.
zadanie pod- poszuk-.wa•niu i wyp~eniu cale
czyno1a. Natomiast w warsztatach będzie 50 pror ~nt w ohy<lwie •lrn- macji 150 zł . : dla wycieczek 100 ni ~pełnia swoje
Prokurator Murycwska zażą.·
zł. z prawem dwukrotnego wstę  C'l..as
dn'a . Jednakże z chw11ą g-o pudełka za'Pałek, udało nam d1tła dla o s karżonego, pozbawio·
Państw . Komunika·cJi Samochodo· ny.
Przejazdy lndywldualne I dla nu na Targi w tym samym rlniu , zapadn ' ęcia zmroku nie wyw' ą · się dostrzec gdzieś u ~amej ~·'> ;:ego wSLelkich hamulców moral
WeJ Jll z od kilku dn i przygotowuje s!•; dod a tkowe wozy, które przc- mniejs7.ych grup do Poman;a kosz- dla wycie~zek s-zkolnych 50 zł„ zuje s i ę ze swojej roli.
ry p os zuk i waną uicę.
uych su~owej i od&trafzającPJ
Wo7.ic' h Gdą pa,>.żcrów w okresie tować będ'I nmmalnie, z powrotem równ i <'Ż z prawem rlWlua zoweqo
Bylem onegdaj świadk i em naChC'ałbym tą drogą
zapyt a ć kary. Sąd, ska;.ał Gorzkowskie·
zaś
za
ok~1<ilniem
karty
uczestwsti:pu.
•W
prz~d i po - świątecznym.
stępującej sceny.
Dochodzą~ o s i ę, ::zy n·e da !oby s ' ę tego p'a ·!O na 5 lat więzienia oraz poDyrnkcja PKS liczy się poważn ie nictwa, nabytej w „Orbisie" w
godz. 21-ej do Pl. Wolnośd do nu
um i eśr i ć
troch~
rhnwiC'nic praw na il Inta.
niżej
z wzrostem rur hu w tym okresie
s!rzeg!em kobietę z dzieckiC'•"l , oświetl' ć go.
I dla tego niektóre autobusy, przewsp' na iącą się na palce i u~iJ'..I ·
Z.JEDNOCZENIE MASZYN ROLNICZYCH
Stały czytelnlk
7. l..óDZKI CIT DOś\VlADCZEŃ
wid7.! ane w ro1klad zi e będą w miającą pny pomocy
zapalany:·h
--o-ł.ódt, Plac Zwycięstwa 2 (budynek D. Il piętro)
'rnrzystać będzie nowobudująca
rę potneby „hi~ow ane ' ', a nawet
przyjmie natychmiast
się fabl'yk;i, konfekcyjna
W\'T11 S7. iJ w drogę w liczbie kilka-----------~----~-------------------------------,
w Warszawie
.kro tnie zwi<;hrnnej.
(hl
l kler. wyrlz. Inwestycji - lnt-rnlera lub technika
'ZAKLADY MECHANICZNE IM. J. STRZELCZYKA
Grupa instruktorów nowo bu·
t Inspektora kontroli technicznej tnwestycjł łntyntera
du,jących się Zakłn.dów Przemy·
lub technika
ogłaszają przeta1g nli!ograntczony na przewóz surowców z bocz·
~ łu
Odzieżowego
im. „Obrou·
W dniu t:I kwietnia, o godz. 16-ej
l komis.uu oszczędnościowego - lntynlera lub technika.
nicy kolejowej przy ul. R1gowsklej, dostawę gliny, wywóz szla·
ców Warszawy" w War&zawie,
w sali kon!P.rencyjneJ OKZZ od· ~
wysoko lcwallflkowane mas7.ynlstki
Id I In.
zhżo...,n z wybitnyd1 fachowców,
będzie
się
odprawa wszystkich
;ozpoczl,'.ta zwiedzani.i fabrvk
przewodnlcZ'\Cych I sekretarzy Rad k Reflektujemy na siły pierwszorzędne
Oferty zalakowane w kopllrlach nalety składać w biurze
przl·m~ ~lu
odzie żowego,
celem
Zakładowych I przcwodnlczącycb
Zaktadów w lodzi, Plotrkowsb 217 pok. 46 w godz. 8 - 15,
zapoznania się z najnowszymi
ł S('krotarzy IComltetów Wspólza11dz1.e !et motna uzyska~ blltsze dane o Wdrunkach przedmiotu
wymoiami techr1i.ki i pracy.
OGŁOSZENIE
wodnlclw"a PrRcy. ObecnoM ohowlą1k„wal
lnstn„ktorzy, podzieleni na
przl!ta.rgu.
Pod~ję do wiadomości, tl!' n.astąpllo otwarcie postępowania
~ l'llf'~'t zwiedzą.
między innyrr.i
llkwldacylnego „KOŁA RODZICÓW"
przy Państw. Zel\sktm
Otwarcie !iopert nastąpi w dniu 25. IV 49 r. o godz. 11-ej.
t.fdzkie Zi.1.Jady Prlemysłu O·
Glmn. w tor:z1 ul. Kopemlka Nr. 41.
dzieżowego przy ul. Sterlinga, fa
_,,
,.. ~..,.
bryki we Wrocławiu i Bytomiu.
B:uro Jlkwldatora mieści <lę w ł.odzl ul. Kopern•lca nr. U
~----------------------------Po zwiedzaniu
najważnirjw godz. od 17 - 20-toj, telefon 214-05, w godz. od 8 do 16-tej
W dniu dzisiejszym dyżurują naPA11'STWOWB ZAKŁADY
f 2.ych ośrodków
rozpocznie się
188-06.
Zainteresowane
osoby
winny
llę
zgłosić
w
termln!e
do
stępujące apteki:
szkolenie praco;rników im. .,0·
dnia 21 IV 49 r.
PRZEMYSŁU DZIEWIARSKO GALANTERYJNEGO
Pabianicka 56
Antoniewicz.
hońców Warszawy".
1858-g
UKWIDATOR
Piotrkowska 127 - Danielecki, Datódt, ni. Gdańska 47.
--o-szyń skiego
5!1
Go<czyck i,
11trudnlą:
w~trzymanie ruchu ko!owego
Wschorln ia 54 - Ka rlin Zelony ~--~~-------------------------------PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Rynek 37 - Apteka Spoi. 56, LlI. KSIĘGOWEGO - BlLANSISTĘ na stanowisko Szefa
Starostwo Grodzkie Sródmiejsko·
Pa6stwowe Przedsiębiorstwo Wyodrębnione
man„.,..,,kiego 37 - Zagórowska.
Łódzkie Oddział Ruchu Drogowego
Wydziału Finansowego.
Oddział w Łodzi
- podaje do wiadomości- że w
r<:•rudnl od zaraz:
2. KSIJlGOWEGO do prowadzenia księgowości materia·
zwią?lku z przebudową jezdni na
1) NŻYNIERÓW ELEKTRYKÓW
ulicach: Stodolnia~j - od 111. Po·
loweJ.
drzecznej do ul. Lutomlersklej,
ZAPISY na trzymiesięczny kurs
2) TECHNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
Drewnowskiej
_ od ul. Zgier~l{fej
księ(J o wo ś cl , ma szynopisania. Kur·
"'
NTE ó
3. KSIĘGO, WEGO do prowadzenia majątku stałego,
3) „LEKTROMO
R W
do ul. Stodolnianej, Lutomienkiej
sy Stowarzyszenia Stenografów,
4) KRESLARZY
ł. TECHNIKA - WŁÓKIENNIKA.
od ul. Zg ierskiej do ul. StodolniaPiotrkowska 83.
559
Warunkl dobre. ZgłoS'Zenia przyjmuje Wydział Personalny
nej, ruch kołowy na tych ul icach
llEDNARZE potrzebni. Gdauska te4
!ll. Poludniowa nr. 28 ,
Zgloszenh1 lderowat do Wydziału 'Personalnego. -,
został do czasu zakończllll.1.a robót
660.k
~39
----- - - -... -------------------------~ zamkni~tY:
~·ch
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flnłoszenia DROBNE
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-Nr. 102

. . . .1rEA\1J"R
PANSTWCWV TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
w Lodzi, ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19,15 komed'a -- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~r:~\~;~~:f;:i~~1~~:.'°';; Sport
~EATR

"MELODRAM~

TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34
teatr nieczynny.
PA1'TSH\'OWY TEATR
POWSZECHNY

Dziś

w ł.odzt ul. Jl-go Ltstopada 21
Codzienn!e o godz. 19.15 a w nie
dzielę I święta o godz. 16-i!j I 19.15
głośna sztuka J. Suniawskiego
„DWA TEATRY" z Karolem Ad·
wentowlczem w roll głównej.
TBATI. „OSA"
Traugutta 1 tel. 272·70
O goJz. 19.30, w niedziel~ I ł'lf!ę
ta o Ul I 19.30 farsa M. Słomezyń·
1klego t Z. Wlehlera p. t. „Rycerz
Szalony" z A. Dymszll.
TBATI.

KOMEDII
MUZYCZNEJ
„LUTNIA"
Piotrkowska 2'3
Dziś l codziennie o godz. 19.15
, BARON CYGA~SKI"
ROBOTNICZE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ DZIECI • TEATR
LALEK „PINOKIO"
Nawrot 27
Codziennie oprócz ponled2liałkó'IO
o godz. 9.30 „Czarodziejski kalosz"

I

C Y R K

N R.

2

codziennie o godz. 19.15 soboty
2 przedstawJen.ia - niedziele 3
przedstawienia.
Wielkie widowisko atrakcji.

odbyła się konferencja prasowa, zorganbowana
Kultury
FizyC7JJlej i Sportu.
Na wstępie przewodnic:zący KCZZ - Burski omówił stosunek KCZZ do sp<>rtu pracowniczego, podkreślając, te wY·

WKCZZ
przez

•
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iegi Narodowe powinny się odbywać w każdym mieście
i w knżdej gminie. W gminach biegi przeprowadzt
Gminne Rady Sportu Wiejskiego.
W miastach ' biegi mogQ zorganizować:
a) dyrektorzy i kierownicy wszystkich typów szkół dla
ogółu uczniów (uczennic) im podległych; ,
b) dyrektorzy i kierownicy wszystkich typów szkół wespół z lokalnymi komendantami Pow. Org. „Służba
Polsce" dla uczniów (uczennic) podległych obowi11z.
kowi S. P.
c) Komendanci P. O. S. P. wszystkich szczebli dla mlo·
dzieży szkolnej:
d) Związkowa Rade Kultury Fizycznej i Sportu przy
K. C. Z. Z. dla członków podległych jej Zrzeszeń
Sportowych.
e) Zrzeszenie Sportowe „Gwardia" dla swoich członków.
f) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego dla jedno·
stek zmilitaryzowanych.
g) Zrzeszenie Sportowe W. K. S. „Legia" dla swoich

B

się wszyscy, którzy chcą ćwi
czyć w tej, ezy innej dyscypliode sportu. Koła w pierwszym
rzędzie
mobilizować
będą

C'Z!onków do masowych a.kcji sportowych. W kłubach
sportowych znajdą się pracujący, którzy uprawiają sport
wyczynowy, przy czym ,każdy
klub będzie miał pod opieką
pewną ilość kół sportowych
przy zakładach pracy.
CO ROBI

SIĘ

OBECNIE
Rada Kultury
Fizycznej i Sportu, której budżeit na rok bieżący zamyka
się cyfrą 1 mi.lia!!"da 28 miln.
zł, zaopatruje w sprzęt sporto
wy, przeprowadza inwestycje
i odbudowę obiektów sportowych oraz prowadzi szeroką
akcję szkoleniową. W roku
bieżącym, mimo wielkich trud
ności oddane będzie do użytku stluczne lodowisko w Katowicach oraz prowadzona
jest budowa olbrzymiego, reprezentacyjnego stadionu w
Warszawie (na terenie dawnego„ boiska „Skry").
Zrw.iązkowa

Z kolei przewodniczący KC wych oraz planowa praca uZZ - Burski przedstawił rezo możliwi rozwój sportu pracolucję prezydium KCZZ,
wniczego na olbrzymią skalę.
tyczającą sportowi związkowe
mu zdecydowaną drogę, w ce
DZIEWIĘC BAZ SPORTU
l~ uma~owienia,
podwyż.:;;.eSWIATA PRACY
ma poziomu >vychowawcto .
.
społecznego, ideologicznego i
Spoi:: związ.kQwy zorga~izomoralnego
kadry sport'>w- w~ny. Je~t według . br9nz w
ców.
dziewięciu zrzeszemach sporNastępnie
przewodniczący towych: „Kolejarz", „Górnik",
Zw. Rady Kult. Fiz. i Sportu „Stal", „Budowlani", „Włódrr Zajączkowski omówił kniarz''., ,;•Ogniwo",. „Spójnia'.'.
st.rukturę organizacyjną ~por-, „Chemik (nazwa Jeszc~e me
tu związkowego.
os.tat,;czna) oraz „Związkowiec .
JAKI CEL PRzyiiJWlEC!\
ZADANIE
ZWIĄZKOWEJ RADZIE
DOMY WYPOCZYNKOWE
K. F. i SPORTU
KÓŁ SPORTOWYCH
OTRZYMAJĄ
Zasadniczym celem. którym
Każde ze zrzeszeń
sportoSPRZĘT SPORTOWY
się kieruje Związkowa Rada wych obejmuje swoim zasięObecnie jest prowadzona ak
Kultury Fizycznej i Sportu, giem cyfrę ok. 300.000 człon- cja zaopatrywania domów wy
jest masowość i podniesienie ków związków zawodowych. poczynkowych w sprzęt sporpoziomu sportowego. Pełne po I Zrzeszenie skupia kluby i ko- towy oraz organizowanie wę
parcie moralne i materialne Iła sportowe. Koła sportowe dTownych wczasów sportodla wszystkich zrzeszeń spor~ przy zakładach pracy będą ko/ wych (kalarskich i kajakotowych
związków
zawodo- mórką, w której znajdą
wych).

członków.

h) O-two Wojsk Lądowych, D-two Wojsk Lotniczych
i D-two Marynarki Wojennej dla wszystkich jedno•
stek i szkół wojskowych.
i) Akademickie Zrzeszenie Sportowe dla studentów.
W małych ośrodkach ~ · biegi przeprowadza się zbiorowo.
Całością kierują Woj. Urzędy K. F. i Pow. Inspektorzy
K. F. przl'z rozplanowanie, skoordynowanie i scalenie prac
i wysiłków poszczególnych organizatorów.
W miejscowościach, w których brak Inspektorów K. F.
Woj. Urząd K. F. powołuje kierownictwo imprezy spośród
najbardziej aktywnych organizacji, tworzQC odpowiedni
Komitet Wykonawczy, dający gwarancję jej sprawnego przy·
gotowania i przeprowadzen.ia.
Strona techniczne saml'go biegu winne być tak zorgani·
zowana. by z całą dokładnością dało się stwierdzić indy'~idualne wyniki wszystkich kończących bieg.

I

Polanę donoszą •••

- Snieg przestał padać

I

•·.

Związkową Radę

chowanie fizyczne i i:port jest jednym z ważnych odcinków
pra.cy l zadań ruchu zawo.dowego,
KCZZ doceniając doniosłość i olbrzymie znaczenie sportu, walczyć będzie o podniesienie poziomu ideologicmego l
moralnego sportowców oraz rozpowszeehnienie kultury fizycznoej wśród szerokiej masy pracujących. KCZZ poprzez
Związkową Radę Kultury Fizycznej i Sportu zapewni pełną
opiekę wszystkim uprawiającym sport.
Rok 1949 będzie okresem wielkiej pracy organizacyjnej,
oświatowo - wychowawczej ora:z rokiem szkolenia ka.dr instruktorów sportowych.

Z

I

będzie organizował
tegoroczne Biegi Narodowe~

Kto

dotrze do wielotysiecznej rzeszy mas pracujących
i podniesie tężyznę fizyczną naszego narodu

ul. Traugutta 18 (Gmach 01(Z7.)
Dzi6 o godz. 19.15 doskoMb
kÓmedia E. Augier I J. San'1eau
pt. „Zięć pana Poirier",

pop· rzez Zwi qzki Zowod owe

Kolarze nasi biorą się raźniej do treningu

ADRIA - „Paganini".
BAŁTYK „Rzym Miasto Otwarte",
BAJKA - „Zuch Dziewczyna"
GDYNIA - Program Aktualności
Kraj. I Zagr. Nr. IS. „Radziecka
Ukraina".
HEL - (dla młodzie!y) „Znak
Zorro''.
MUZA - „Volpone".
,
POLONIA - „Opowieść o Prawdzl·

Warunki ałmosfe.rycZl!le w Po od Fińskego Związku Kotar.
.\anie - gdzie przebywają na~i skiego, zgłaszająca udział fiń.
k'"Olarze na obozie prze<! wyb- skiej drużyny w wyścigu Praga
giem Praga
Warszawa, - Warszawa. Skład drużyny
nieco się polepszyły. Wiatr ze fińskiej nie je5t jeszcze z.nany,
śiniegiem, który prześladował na gdyż przesłainy zootan:e dopi~ro
szy<:h kolarzy przez kilka dni- po ustaleni-u go przez Fińs.ki
ustal, ale powietrze nadal jest Związek Kolarski. W obecnej
jeszcze C'hłodille. Temperatura chwili kolarze fińscy przebywanie pozwala na przeprowadzenie ją na specjalnym obozie kondytroo'.ng'ów szybkości.
Tr.?ner cyjnym.
wym Człowieku".
W·iisz.nicki przypuszcza jednak, Kom;tct Organizacyjny w W <lr
PRZEDWIOSNIE - „Dżulbars"
że pogoda się ustali i d'O 21 szawie prowadzi obecnie pertrak
ROBOTNIK - „Skarb"
kwietnia, tj. do dnia zamknię~:a tacje, celem zapewnien'.a w wyś
ROMA - „Mężczyźni w Jej Ży oboz,u wszys•tkie trzy druży'ly cigu udziału robotniczych repre
będą należycię przygotowane.
zentacji Wioch : Szwecji.
ciu''
START FINOW
PROGRAM WYJAZDU
RECORD - dla młodz. „Zwyclęz·
Do Komitetu OrganiiZ\acyjne-1
KOLARZY DO PRAGI
cy Stepów", dla dorosłych „Noc
go w Pradze nad~szla depesza Komitet Organizacyjny w Wo:r
w Casablance".
STYLOWY - 1-szy seans dla mło
dzieży
„Blysk'lwic:1" dla dorosł.
usłyszymy
„Belita Tańczy'" ·
12.04 Wiadomości południo\re, 12.20 odc. powieści Wasyla Ażajewa,
SWIT - „Tchórz".
Muzyka popularna, 12.45 Audycja 19.00 Muzyka rosyjska, 19.10 KonTĘCZA
„Jej Pierwszy Bal"
dla chorych, 13.00 PRZERWA cert Chopinowski w wyk. I. Un·
14.30 (Ł) Muzyka obiadowa, 15.00 gara, 20.00 DZIENNIK WIECZORTATRY - „Jasna Droga"
WIS!:.A - „Opowieść o prawdzi- Arie operc,we z płyt, 15.30 „Kry- NY, 21.00 „Opowieść o Chopinie"
sztalowa Kula Krzysztofa Koium· A. Czartkowskiego, 21.15 Muzyka
wym Człowieku".
ba" - audycja słowno - muzycz· klasyczna radziecka, 21.30 „MaWŁÓKNIARZ „Rzym Miasto
na dla dzieci (cz.Il), 15.50 Muzyka jakowski żywy"-audycja poetycka
Otwarte".
!Popularna, 16.00 DZIENNIK PO- 21.40 Muzyka radziecka, 22.00 MuWOLNOSC - „Jej pierwszy Bal" PO!:.UDNIOWY,
16.45 Koncert, zyka lekka. 22.45 (Ł) Muzyka z
ZACHĘT A „Wielka Nagroda". 18.00 „Wszechnica Radiowa". 18.20 rplyt, 23.00 Ostatnie wiadomości,
w czwartek, piętek i sobotę kina Pieśni Mieczysława Karłowicza, 23.10 Koncert symfoniczny.
18.40 „Daleko od Moskwy" - 15
nieczynne.
-o--

Co

przez radio

Z

żqcio na§ząch

hlubów

Przedłużenie ręjestracll
członków

K.S. Widzew

Sekretariat Wł. Zw. KS „Wi·
dzew" zawiadamia nl'llliejszym, że
przerejestrowanie wszystkich człon
ków byłego Wudzewa, Wimy 1
il'odgórza
przedłuża
się
do
dnia 30 kwietnie. br. Członkowie,
którzy nie dopełnią obowłą7lk.u w
podanym terminie będą automatycz
nie skreśleni z listy członków.
Przy tym nadmieniamy, że do legitymacjd członkowsk.lch wymagana
jest 1 fotogrnfia. ·
Jednocześnie przypomina s.ię, że
sekretariat klubu czynny jest we
wtorki, środy czwartki i piątki w
godz. od 17 do 20.

szawie w P'rogramie wyjazriu
kola•nzy polskich na start wyśd
gu dQ Pragi przewiduje m. 'n.:
zbiórkę
wszystkich
zawo<h·
ków, sędziów i kierowników ubranych w re<prezenitaey jne dresy. Zb'órka ta odlbędzie si~ w
jednym z centralnych pu111któw
stoli.cy. Stamtąd ekipa z !OIWarzyszeniem orkiestry i prze<lsbwicieli organi·zacj'. S1JOrlowych,
związków zawod. i org. mlodl;e
żowych uda się na dworzec.
* * •
Wagon, którym pojedzie ekspeZarząd Wł. Zw. KS „Widzew··
dycja, będz ' e specjalnie udebpodaije do wiadomości, że w dniu
rowany.
14 bm. o godz. 19 w świetlicy
W miejlSeach postoju pociągu,
a więc w Kolus~kach, Piokb- Dział ol•cialn1.1
wie, Częstochowie, Zawierciu,
Sosnowcu, Kafowicach : Zebny
dowicach odbędą się uroczys~o
Dokończenie
ści pożegnalne na dworcu.
18. 4. 1949 r.
W czwartek grać ~
boisko DKS, godz. 11, ZZK III
-· Włókniarz III;
Ligowcy - Repr. Juniorów
boisko Boruta, godz. 11, Boru
Dnia 14 kwietnia w C'Zwartek od· ta III - LKS III;
będą się zawody piłkarskie mięboiRko PKS II, godz. 16,
dzy ŁKS Włókniarz (Klasa Pań- PTC II - 'l'UR III;•
stwowa) i Reprezentacją Juniorów
24. 4. 1949 r.
Oknigu 0 godz. 17.15. Wszyscy boisko Zjcdnorzon~·ch, godz. 9,
zawodnicy Kadry Reprezentacyjnej ZZK III łJKS III,
jako
Juniorów winni się stawić w dniu lp_;zcC::mecz
ZZK
Lechia
zawodów w szatni na stadionie o KL A;
godz. 16.30.
boisko Boruta, godz. 11, Bo-

przy ul. Armii Czerwonej nr. 71
odbędzie się odczyt Ob. Wypycha
na temat „Sport i jego zadania'.
Obecność W'S!'Zystkich czynnych
czlonków obowiązkowa. Sympaty·
cy proszeni ·~ o liczne przybycie.

SKł.AD WARSZAWY
NA MECZ Z LODZIĄ
Na mecz piłkarski o Puchar
Warszawa - Łódź, w
<lin. 28 kwietnia w \Varszaw:e,
skład drużyny Wa.rsza•wy będz'e
następujący: Sk'.omny (Boruc~).
Wołosz,
Pruski, Milc.zanawsk1,
Brzozowski. Wiśn'.ewski,
Mrdarski, · Pa\Vlak (,,Bzura"), 0prych,
Szularz,
Zacz•kowskl
(,,Bzura"), Olszewski (,,Marymont").
Kałuży

I
I

I

LO

,t;;

PN

Komunikat W G i D Nr 11
rr..ta III - Widzew II;
boisko Zgierz !I., godz. 11,
Włókniarz III PTC II;
15. 5. 1949 r.
toi;;ko Zgierz !I., godz. 17,30,
\nókniarz III - I.KS III;
boisko LKS, ::;odz. 17.30, Wia zcw II ZZK L. UT. ją.ko
przedmecz Widzew GHrbar·
uia;
boiRko łJKR, godz. 9, TUR III
- Boruta III, jako przedmecz
TUR - Concordia.
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Tragedio Amerykańska
Następnie Mason wezwał Simeona Dodge, młodego leśnika, który opowiedział, że w sobotę, szesnastego lipca,
znalazł z pomocą Johna Pole na dnie jeziora, ściśle w tym
samym miejscu, gdzie leżało ciało Roberty, aparat fotogra-

ficzny, który tu właśnie leży na stole.
Po tych zeznaniach pokażano zdjęcia, odkryte w aparacie i przedstawiające Robertę wraz z Clydem, których po
dobieństwa nikt nie mógł zaprzeczyć.
Następnie jeden z gości Cranstonów, Floyd Thurston,
stwierdził, że Clyde za pierwszą swoją u nich bytnością zro
bił dużo zdjęć fotograficznych aparatem tych samych, co
ten, wymiaTów. lecz czy jest to ten sam, powiedzieć nie
może. Wobec tego zeznania jego nie wciągnięto do protokółu.

Po nim zeznawała Edna Patterson, pokojowa w gospodzie w Grass Lake, która wszedłszy do pokoju zajmowanego przez Clyda i Robertę widziała tego pana z aparatem,
podobnym wy~ami i kolorem do tego, który tu widzi.
Widziała równi~ i trójnóg.
Clyde, zasłuchany, struchlały, odrętwiały prawie, przypomniał sobie wejście te.i dziewczyny do pokoju i zdumiewał się, jaki to .wytworzył się łańcuch fakt ów, które go mu6zą pogrzebać.

Po niei orzez kilka dni

stawało

jeszcze

dużo świadków,

a między nimi i pięciu doktorów, którzy na żądanie Masona r.:ibi!l.i sekcję zwłok Roberty\ oświadczyli oni, że uderzenia wymierzone Robercie w twarz i czaszkę były dostateczne, zważywszy jej wątły organizm, by ją ogłuszyć. Chociaż więc dośv.riadczenie z płucami
nieboszczki wykazało,
że Roberta wpadając do wody żyła jeszcze, mogła już być
wszakże nieprzytomna. Co do narzędzi, jakim
miały być
zadane te rany, doktorzy nie chcieli się wypowiedzieć, aby
nie wydać mylnego orzeczenia. Pod krzyżowymi pytaniami
obrońców Clyda musieli jednak przyznać, że cios zadany Ro
beTcie w twarz nie był może tak silłly, aby ogłuszyć i odebrać przytomność, najw~ksza jednak rana na samej czaszce była tak głęboka, co zre.>ztą wykazały fotografie pośmiertne, że przyczyniła się do
wielkiego upływu krwi.
Obejrzano teraz fotografie, które wywołały wielkie wraże
nie i udowodniono. że rozmiary ran pasowały dokładnie do
rogów a,paratu, a Burton Burleigh pod przysięgą zeznał, że
znalazł dwa włosy między soczewką a wieczkiem aparatu,
podobne zupełnie do włosów denatki.
Belknap, wyprowadzony z cierpliwości takim dowodem,
wyrwał jasny włos z własnej swej głowy i zapytał z iro nią sędziów, czy· na podstawie jednego włosa można wydać
sąd o kolorze wszystkich włosów na głowie, a przynajmniej
być pewnym, że jest to włos z głowy Roberty.
Mason zawezwał teraz panią Rutger Donahue, która z
wie•l kim spokojem opowiadała, jak wieczorem ósmego lipca między 5.30 a 6 wyszła z mężem z namiotu, ustawionego
. nad zatoką Moon Cove. Wsiedli do łódki i pojechali na•ryby. Gdy już byli o jakie pół mili od brzee:u. oani Donahne
usłvszała krzyk.

Między piątą

a szóstą po południu, powiada pani?
Tak.
Którego to było dnia?
ósmego lipca.
I gdzie pani była w tym czasie?
Byliśmy ...
Nie „byliśmy", tylko gdzie pani była osobiście?
Przepływałam z mężem zatokę, która, jak później do
wiedziałam się, nazywa się South Bay..
• - Dobrze, proszę opowiadać dalej.
- W chwili, gdy dojechaliśmy do połowy tej zatoki;
usłyszałam krzyk.
- Jaki to był krzyk?
- Przenikliwy. Krzyk człowieka w niebezpieczeństwie ."'
Ostry, przerażający krżyk!
Znów sprzeciw Belknapa, po którym wykreślono ostat"!
nie zdanie.
- Skąd dochodził ten głos?
Z oddali. Tak jakby zza lasów.
- Czy pani wiedziała wtedy, że za tą częsc1ą lasów,
wrzynających się w jezioro, istnieje druga zatoka?
- Nie, nie wiedziałam.
- Dobrze. A dlaczego pani pomyślała, że to jest za la-;
sem?
Znów sprzeciw, który został utrzymany.
- Niech mi pani teraz powie, jaki to był krzyk: męski
czy kobie~v? Ja.k:iee:o rodzaiu to był krzvlc?
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