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Plemienne przemówienie pisarza radzieckie10 llii Erenburg4

na Światowvm Kongresie Obrońców Pokoju
dowojnę, są
gną rozpętać
świadczonymi dyplomatami i
Szykupotrafią przemawiać.
jąc napaść, mówią o obronie.

I

Oświadczają, że można rzucić
bombę atomową na jakiekol-

Na sobotPARYŻ (PAP-).
nim posiedzeniu Swiatowego
Kongresu Obrońców Pokoju
wygłosił przemówienie witany
burzliwymi oklaskami Ilia Erenburg.
Jako pisarz - oświadczył
on - wolałbym wówić o literaturze. Będę jednak mówił o
cz.vm innym: o groźbie, która
jak chmura zawisła na horyzoncie. Nowi barbarzyńcy zaco jest
grażają wszystkiemu,
ml drogie. Czyi można mówić
o czymś Innym? Garstka łu
dzi. która op11.nowała prasę,
radio, złoto, bazy lotnłme 1
zagTata
bombę atomową ludzkości. Los dzieci. los kultury zaJeży obecnie od tego,
czy ocalimy pokój ł oilepchnle
my nowych barbarzyńców.
Oczywiście ci, którzy pra-

Podżegacze

wiek miasto na świecie i precyzuj:\, że ich lotnicy opracowali już plany miast radzieckich. Dyskutują, jak będzie
rzuceniu
wyglądał Paryż po
bomby atomowej na Pa 1 a's
Royal Rozprav.riaia o wojnie
bakteriologicznej. Cóż. warte
są wobec tego zapewnienia o
„ściśle obronnym charakterze" tych paktów.
Jeśli nie wszyscy mówią, z
jakiej strony zagraża niebezdla pokoju, to
pieczeństwo
wszyscy zdają sobie z tego do
skonale sprawę. Półoficjalny
„Monde" pisał, że Amerykanie i Europejczycy nie zgadza
;ą się na temat stanowiska wo
bec paktu wojskowego: a~)r
stwierazał że dla Amerykanów fest ~eczą na;fważnlejszą
wygr~nłe wojny, gdyby nie
można było jej uniknąć. - Na
dla Europejczyków
tomlast
jest rzeczą na..Jważnfejszą. aby
wojny nie było.
Chciałbym wziąć w obronę
uczciwych Amerykanów. Praw
dą jest, że dla garstki Amervkanów najważniejsze jest ro-zpętanie woin:v. lecz dla narodn amerykanskiego tak Jak
dla na.rodów europejskich naJ
ważnleJszlł rzeC'l!ą Jest pne!lzkodzlć wojnie.
Dla narodów wojna jest pasmem nieszczęść 1 ofiar. Dla
podżegaczy

am<.?rykańskich

wojna oznacza: dostawy, zyski i dywidendy. Umleją oni
destylować krew, by otrzymać
złoto.

woienni
szafują kłamstwami

Publicznie mow1 ą o czymś
innym - szafując kłamstwami. Kto usiłuje wmówić, że
rosyjskie czołgi idą na Teherą.n, podczas gdy sam znalazł
slę nagle w Iranie? Kto mówił, że Związek Radziecki pra
gnie zawładnąć wyspami duńskimi, a sam zawładną1 GrenKto oburzał się na
landią?
mieszanie się .,czerwonych" w
sprawy greckie, a obecnie rzą
dzi w Atenach?
Panowie ci zapewniają. że
są „zjednoczeni Wllpólnymi 1_

wej, ale równocześnie pnygotowują nową napaść.
Ci, co przygotowują nową
wojnę mówią często o kulturze. Usih1ją wmówić, że bronią

zachodniej''
„kultury
przed Wschodem ..Jest to plagiat tak jaskrawy. że gdyby
żył Goebbels. mógłby zaskarżyć ich o naruszenie praw autorskich. Któż to reprezentuje
Adepci
„kulturę zathodnią"?
Ku-Klux-Klanu, Ilza Koch,
król Abdullah, monachijscy
towarzysze Hitlera. CzangKal-Szek, kupcy z Seoulu i
słusznie - sir Wiktor Krawczenko.
Przeciw komu dżentelmeni
cl pragną bronić tej „kultury
7.~c·h cdn'e i"? Ten „w~rhód' nbe,Jmu.le .Aragona. Pablo Ne-

I

Prawdziwy patriota kocha

100-tysięczny tłum

manifestuje wobronie pokoju
na paryskim stadionie Buffalo
Zilliacus (W. Brytania), senator Sereni (Włochy), pisarze: Fadiejew (ZSRR) i
Howard Fast (USA).
W Pradze na obradach
Kongresu odczytano przemó
wienie pisarza radzieckiego
Fadiejewa z taśmy ; ~agne
tofonowej.
Przybyli na obrady prascy
pionierzy młodzieżowi złoży
li uroczyste ślubowanie :Jla
sprawy pokoju.
aswwcsu
. . . . . f»bS

Komuni&.rat
UWAr.A!
Słuchacze

Kursu dla korespr.n
aentów i redaktorow gazetrlr
śdenn;vl'h!

Dziś

o godzinie 17-lcj seminarium z wykładu •. Między1:a
rodowy ruch robotnirr.:v". O
godz. 18-tej wykł;uJ na temat
.,Historia WKP CblOhecnośt' obowiązkowa.
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Wydział Prcm1gandy
iK PZPR i Rf'dakc,ia
..Głosu Robotnicugo"
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Błyskawiczna
Chińskiej

ofensywa

Armii Ludowej

Wojska ludowe w odieglości 60 km od Szanghalu
Wodzowie Chin Ludowych
natychmiastowe aR o z k a z w o d z o' w C h 1• n L u d O w y c h .nakazują

kultury, czy to zachodniej, czy
wschodniej. północnej, czy po
łudniowej. żródła k.ultury leżą w starożytne .i Grecji. 'Przeone orz.ez Rzym do
szły

Po upadku Nirnkinu. l{tóry
nie był zupełnie broniony
przez wojska Kuomintangu,
oczekiwane jest rychłe wyzwolenie Szanghaju. Oddziały ludowE> znaidują się w odległości 40 mil od teizo naj-

ale nie można
twierdzić, że członkowie komi
sji działalno~ci anty - amerykańskiej są przedstawicielami

ludz.kość

Truman-Kolumb z Wall-Street

Narody uczyły się i uczą. jed- wscbodnią i zacbodnią. DzieliW niedzielę stutysięczily
ne od drugich. Zdaje się, że my świat na. budowniczych kulosobliwości tury i na wandali, na twórców tłum Paryżan i delegatów z
można szanować
narodowe, odrz'!lcając jedno- 1 pasożytów, na. żywych ludzi i całej Francji manifestc .rał
eześnie wsr.elki p_artykularyzm żywe trupy. Gdy mówi~ •. my'',
narodowy. Prawdziwy _patri?ta llie zamykam si~ w gr:tnicach na Stadionie Buffalo w obro
kocha. lud~kość. Prawdziwy _rn· mego kraju. Czyż elita całego nie pokoju.
ie.st świata nie jest z nami?
ternaqonahsta . o<ldan~
Do zgromadzonych mas
tekstu
Po opublikowaniµ
~wemu ~aro_dow1. T~udz1e Sta~rn
przemówili
gradu ~_nęh za w10sk~ rodzm- ostatniego paktu jego zwoknni manifestantów
stwierdzili 7. saty~fakcją.: kolejno w imieniu Kongresu
ną.: 7-?-, pto~enkę. zapam1ęta~ą V: cy
dz1ecrn~twie, za lud radT.1eck1. „rozłam świata jest odtąd rzeObrońców Pokoju prof. JolUmierali jednak również za czą dokonaną''.
iot-Curie (Francja), poseł
wszystkie miasteczka i wsie
Pragnąłbym raz jeszcze przy·
Europy, za mzystkie piosenki pomnieć, że kultura to nie renAwiata, za wszystkie ludy kuli ta. Jeśli nie przedłuża się kulziemskiej. Ci, kt6t"zy zajmują tury pracą., porywem. natchnieZgon
,,Stanami Z.i!'dnoczonymi
~ię
w·1ceprzewodn1czą11eno
niem wszystkich godzin- kul·
Eurnn~" - nie rozszerzają swe tura obumiera. Na tle renesan·
li 6
~o. ~wiata duch.owego l~cz zwę so~eg? p~łacu w Norymbe~d~r 01ezydium Rody Najwyższej ZSRR
zaJą, .g-o. Got?w1 ~ą obab~. słupy
po,1aw1a się przl'sądny mama: ~MOSKWA (PAP.). Komitet
g:amc~ne :U~ędzy L11k~emb,11r
Kultura w Związku Radzier Centralny Wszechzwiązkowej
<nem ! R~ g•a. lecz wzam ~n
1obow1ątuJ11-. Europę ~cb~dn1ą. kim ~ nie drleło wybraftców, Partii Komunislycz:nei (l>ołsze
i Rada Ministrów
ików)
d? wykop11m~ _przep.afo n:11ędzy lecz c;iłego narodu, W dziennicz
m11-, a ~OO m1l1on.am; lu.dz1, któ· ku młodej «1aewczyny z Lenin- ZSRR zawiadamiają z głębo
rzy t:v'JI\, pr11ru1ę. 1 wierz11- w gradu, który wpadł mi w ręce, kim żalem o śmierci wybitnewśród notatek malujących cter- go działacza partii bolszewicnowy . 'wiat~ Był czas gdy
pienia oblę~onego miasta zna!a- k:iej 1 aktywnego budownicze.
ludzkoś
czele
na
~zła
~ranc111.
ci. S'dzę, t~ Francl~zi, Pola~y. złem slow.a. „wczoraj ~eczor m go państwa radzieckiego, wice
~0~1, Cn•s1_. rohotm~y _kravSw - Anna :I(, reni~~· teJ nocy - pn.ewodniczącego Prezydium
które cz<'rp11~ natchmeme z do· Madame ~ovary • Gdy p_rzy Rady Najwyższej ZSRR I prze
sposobnośc1 ~ap_ytałem tę dz1ew wodnlczącego Prezydium Raświa.dcze:li ludu radzieckieito e7.ynę w Jaki spo.sób. mogła dy Najwyższej Azerbejdżań
pozostają dobrymi patrfotamt,
przywi4zanymi do swych na.ro- czytać w nocy w m1e~c1e por.ba sklej Republiki Ra.dzieckiei wionym ~wiatła, odpowiedziała Mir Bas"Zir Fa.ttah Ogly Kadów.
sumowa.
(Dalszy ciąg na str. 2-ej)
na
Nie dzit>limy kultury

atlantyckim,

można podzielić na części

Zrobili by lepiej zatrzvmuodkrywszy głowy,
się,
przed Kapitolem, Sw. Zofia
w Kijowie I przed Chartres.
Kultura nie jest ciastem weselnym, położonym na stole
plantatora z Missisipi. Kultury nie można pokra iać- Można
krajem
2łosić, że .Włochy i:=>
jąc

tura światowa nie jest Berlinem - nie można JeJ podzleJlć na dwie części.
Każdy naród prz€'k .1 zal coś
do skarbca kultury światowej.
Leonardo da Vinci, Dante. Bal
zac, Corot, Servantes, Goya, do ojcostwa patentów lub wySzekspir i Dickens, Beetho- nalazków, ale nikt nie ~mlell
ven i Goethe byli :!:łączeni z się zapne,czyć płerwszenstwa
r.i<'mią, która ich wydała, ale Rosji w dziele budowy Soeja.wzbogacill oni całą ludzkość. · llzrnu.

LONDYN (PAP). JAK DONOSI Z SZANGHAJU AGEN
CJA REUTERA, W NIEDZIE
NAD RANEM ODBYŁ
LĘ
DO NANKISIĘ WMARSZ
LUDOCHIIQSKICH
NU
WYCH SIŁ ZBROJNYCH,
KTORE BĘDĄ STANOWIŁY
GARNIZON TEGO MIASTA.
Wojska Kuomintangu są w
pełnym odwrocie. Ewakuowa
Kunszan, w
ły one ostatnio
odległości 50 km. na zachód
od Szanghaju, Jak również
węzłową stację kolejową Suczou na linii Nankin - Szang
haj.
woisk ludoWkroczenie
ostatdo zajętych
wych
nio miejscowości poprzedzone było panłcmą ucier.irką
miejscowych l!'amizonów kuo
rnintangowskłch ł ludzi zwłą7aJJych z dotychczasowym re 7.imem.
Marsz Armii Ludn\'l.'E'.\ na ~„
od Jang-Tse-Kiangu
łudnie
jest tak S7ybki. że co parę go
dzin wymieniane są nowe mia
sta i ośrodki komu„:kacyjne,
zaimow<:in!' przez 'ldd:>.iały lu

deałami"- Jest rzeczą zupełnie naturalną, że majdujemy
wśród nich Salazara. Jestem
przekonany, że w ciągu najbliższych dni przyjęty zostanie do klubu superdemokratów północno - atlantyckich
czołowy humanista - Franco. rudę, księdza Bouliera. dzłeka
na Canterbury, robotników
Panowie ci mówią o równo przedmieść pa.ryskil'h, mera
ści ras, ale polewają benzyną Florf'nl'.i l. Howarda Fasta. PlMurzynów, by ich spalić. bro- cassa. To111asza 'Manna I Jonarodów. lłot - Curie.
niepodległości
nią
W rzecz:vwistoścl ci. którzy
ale angażują i zwalniają rządy 20-tu republik. Tępią fa- mówią o obronie „kultury zaszyz:m, ale tworzą dywizje z chodniej" nie osłą.irnell jeszr.ze
byłych SS-m11.nów. Zanewnia- tego, co mieni sic: kulturą. Mo
ją o za6adach wolności. lecz gą oni dy-skutować, co poz:ołóżkami ~tanie z Louvru po rzuceniu
pod
srię
chowają
gwiazd z Hollywoodu. by b9mb:v atomowej. mogą maszpiegować ich życie prywat- rzvć n jego zatoniPniu. ale nine. Sądzą hitlerowców za wy-1 !l'd:v nfe ZT«numieJą co sic: w
wołanie drugiej woiny świato nim mieści.

Ku/tury nie

Włoch, a także i do Rosji. Kul

Jak bardzo T1•lwzała wydała
by się nam kultura europejska, gd~· h;v pozbawiono Jej pouczowieści rosyjskiej, prac
nych rosyjskich oraz odkrycia
nowego §wiata, którego dokonał w 191'1 roku naród rosyJski. Często toczą się spory co

dowe.

większego miasta i portu chiń
ski ego.
Nowy Jork (PAP). Według
tutejszych doniesień radiowych, wojska Kuomintangu
okopują s:ę już wokół Kantonu w ramach przygotowań
do obrony prowincji południo
wych.
Agencja
Moskwa (PAP).
Sinhua ogłasza oficjalny komunikat, omawiający sukcesy osiągnięte podczas ostatniej ofensywy. Komun'kat
stwierdza, że w nocy z 20 na
21 kwietnia. 300-tysięczna ar
mia przeprawiła się przez rze
ke Jang-Tse-Kiang. Przerwa
ła ona w ciąiru 24 godzin pozycje wojsk Kunm:ntangu, po
suwaląc się bły~kawicznie na
przód i zajmuiąc ohszerne te
reny na południowym brzegu
rzeki Jan~-'J's€'- Ki:mg I wokół Nankinu
Paryi (PAP). Agencja Fran
ce Presse donos! z Nankinu,
że Armia Ludowa za.ięłfl Tajuan. Rtolicr: prowincji SzanSi.
Moskwa CP AP). .Jak donosi
z Pekinu agencja Sinhua,
przewodn i czący ludowo - rewolucyinego komitetu wojen
Mao-Tse-Tung
nego Chin i naczelny dowódca armii lu
dowo - wyzwoleńcze.i Czi-Tse
w rozkazie do oddziałó w Armii Ludowej i do partyzantów w Chinach oołudniowych

stwierdzili że zasady porozu resztowan ie i przekazanie są
mienia poirnjowego, opracowa dom wszystkich zbrodniarzy
ne w toku przewlekłych roz- wojennych, oraz podkreślają,
mów między delegatami Chiń że ujęt~ powinien być przede
skiej Partii Komunistycznej a wszystkim sam Czang-Kaiprzedstawicielami Nankinu - Szek.
zostały odrzucone przez rząd------------który w
kuomintangowski,
dalszym ciągu podporządkowuje się rozkazom imperiali- _delegatem #?Órników
stów amerykańskich i wodzireja Kuomintangu - Czang- na Kongres Zw. Zaw.
Katowice (PAP). W Sosnow
Kai-Szeka.
Układ, opracowany przez o- cu odbyło się w dniu 24 bm.
bie delegacje, okazywał wyro plenarne, przedkongresowe po
w sprawie zbrod- siedzenie Zarządu Głównego
zumiałość
niarzy wojennych. w stosun- Związku Zawodowego Górniku do oficerów i żołnierzy ar ków ·
Na obrady przybył owacyjmil kuomintangowskiej oraz
kuomintan- nie witany prze:t górnl:Jr6w,
członków rządu
gowskiego. Odrzucenie tego u wicepremier AleRsander f:akladu świadczy o tym, że re- wadzld, który wygłosił przeakcjoniści Kuomintangu po- mówienie. analizujące obecny
stanowili prowadzić wojnę etap walki o pokój światowy
do końca , l precyzujące bieżące zadania
kontrrewolucyjną
nawiązując obłudne rozmowy ruchu zawodowego.
Po omówieniu przygotowań
pokojowe jedynie po to. by
organizac:vjnych do obc~od'J
U7VRkać okres wytchnienia
W tym stanie rzeczy rozkaz pierwszomajoweg~ oraz ~~n
wezwal Armie Ludową I par gresu Związków Zawodov~ych
tyzantów do natychmiastowe przystąpiono do wvboru de 1e
go śm ' ałego natarcia w celu [!atów na Kon~res .
Wśród burzliwych oklasków
całkowite~o zniszczenia reak
cji kuomintangowskiej, usiłu- zebranych plenum postanowi
iącej stawić opór armii rewo ło nowierz:vć manela! delegalncyjnej. do wyzwolenia całe ta Związku ZiiwodowPlto Gór
go narodu chińskiego nra7 do ników na ? Krajowy Kon~l'!I
tPrytoriurnl Zwfą„ków Z:iwodowych wice
całości
obrony
Chin i do ZAl'.>P.wnienia im su premierowi Alcksa.nrłrnwi za
wadzkiemu.
werenności ,
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Niezliczone są siły obOzu demokratycznego H~s!!.a~:,~~':'!ó~~!!0}z~:·
Zawarta w ha.ełaeh pierwszoprzez
majowyeh, ogłoszonyeh
PZPR treś6,. jes~ treśd!ł'
KC
my
Bohaterów Związku Radzlec- re>«' przeciw obrońcom poko- j sła.wał się COł'8/Z silniejszy,
kiego poległych w walce z fa- I ju. Zukow przytacza słowa wiemy, te nasze slly 1ą nie- postępu, głębokieJ sohda:nośc1
szyzmem - oddały tycie ole przedstawiciela Demokratycz- ' zliczone i, te nasz obóz demo- międzynarodowP.j, twórcz..e.i, reżycie ~polePo to, aby mowu lala się I nego Zjednoczenia Afrykań- kratyczny je!lt niepokonany._ wolucjonizujl}cej
j Te spokojne, pełne slly we- ezeństwa pracy. .Te•t w nich
krew". Wszyscy delegaci po- skiego, D. Arboutier:
- Po Kongresie napotka.my I wnętrmeJ I głębokiego przeko treM idei i czynu. które lud pol
wstali na znak solidarności ze
na noowe trudności. Aby móc nania słowa - pisze Żukow ski mani'festown~ będ7iP pod
słowami Kosmodemjańskiej.
Delegaci na Kongres zdają Je prze~ycłężyć, trzeba za· 1- wyra.żaJą ducha. bojowości, przewodem kla~y robotniczej i
sobie sprawę, że obóz reakcji chować równowa.gę ducha. I go który panuje na Kongresie O- jej p1trtii w dniu święt1t Robot
niczego.
wzmoże jeszcze bardziej ter- rącą krew. Ale choćby terror brońców Pokoju.
TegoroeZJ1e h:i.~łR pierw~zoma
- -··· -~ ._„ - -~ „--,-·~jowe nie Aą hasłnmi jPnynie dRł
~M
lekiej wizji przy~„,łośd, są. to
ha.sla, kt6re miliony luo;r.i praS
cy, miliony l'ola'k~w bttnują.k
ł I
k
•
cyeh nową Pol,kę. wciela w ży
war a e 1949 ro U
W pierwszym
o 281do śpichrzy nasion rbót. Spraw cie codziflnnl!> W!llkf! i <"7.ynem
Gazety moolcie.;skie zamie- 27 proc„ walcówki To też :h.asłn: ,,Niech tyj~
ściły komu o kat Centralnego proc. Póltorakrotn:e iwiększyła niej n· ż w roku ieszłym pri~przy się pro<lu·kcja wagonów i aut prowadzono remont traktorów. potę~ny, dwia.towy front poltoUrzędu Statystycznego
Radz ie Minislr&w ZSRR o wy- ciężarowych. przeszło dwu·krot Pomyśln~e rozwijają się wio- lu 1 postępu ze Zwiąr:kil'm R:i.·
p
„
njkoch wykonania państwowtgo nie produkcja samochodów o.so senne roboty polne w południo dzi kim
1
recz z
na cze1e · "spiskiem
ee
· Do dn la pakt.em
· go bowyc h 1· t urb'in · parowyc h, pra wyc h o kręgac h kra1u.
odb ud owy 1· rozwoju
atla.n~ckim,
p.anu
spodarstwa narodowego ZSRR wie dwukrotnie prodwkc~ trak IO kw'etnla zasiano zboh jare podtegaczy wo.l<mnych przeciw
ha pokojo~ &wi!\ta. .i ~lnoAct n:>·
1
na obszarze o 2,3 mTona
1· maszyn roln' czyc h.
w p·erwszym kwar t.a 1e 1949 r. t orow
Ogółem produkcja globalna większym, n!! w tym samym ro.d6wl .1~.r:r.ą ,„~ .nu•roz.erwR~l
Wyniki te świadczą o nowym
· ·e w ro ku zesz Iym.
· kl ego ca Iego przemys ł u ZSRR wzro- t ermm
·
me :r. tnkim 1 hn•lAmi . .1Rk. ,. 'JIT„
rozwo j u ra d:i:1ec
pQ t ęznym
v tc hozy I sowchozy o t rzy- pza odpowied~ n& p 8 lrt at-an•
1
.,o
ro( s ł a o 23 proc. w s to.sun ku do
prumysłu socjalistycznego,
..,.,,.zę tyck1: pro"nkc.fs. ron11d plan,
. 1'!ość nowego ~r·
kwar l aIu 1948 ro- ma Iy d uzą
.
. t wa I t ranspor t u. Rozszerza pierwszego
nic
snę coraz bardziej obrót towa- ku. Wiele najwyższych gał~zi tu technicznego. Przed okre- l!Ojltsz z ZSRR", „Nierh ty.Ją
1h m hót polnyc h przodownicy pracy, bohatPro·
•
· prze1<1oczy
sem wiosenny<:
rowy, wznsta nieustannie do- przemysIu z.naczn:e
• · t wo o t rzyma Io od przemy wie bndownictwa.
„
od
1
k
I
1
·
I
·
ro.me
u kCJI.
pr
p.an
szony
ę
i
zw
o
ku
poz·om
I
brobyt materia ny
11 oc.1n11styc11:.
Wzrosła ilo~ć wyprodukowane- siu socjalisty<:znego 1,7 raza nego!". „Cześć ofiarnej 'Prnry
turalny narodu radz'eckiego.
· 'DOlsJrlch inł.yn.ier6w i techni· J· t ra kt or 6w, 2,2 raza w1ę
I
1
me t aIu, węg Ia, w1ęce
W toku wykonania p.anu
u- go pona d pan
•
„Robotnicy, tw6rzcle
traktor ów, maszyn cej· pIug ów t raktorr:YWyc h i 2.3 ków",
dodatkowe parowozow,
jawniły s 1. ę nowe
· · brygady hcmo8el. fabryk ze
'kó w, mz
·
· · s1ewn1
nawozów sztucz· raza w·ęceJ
rezerwy w przemyśle. Rozwiną! ro!n ·czych,
I
._.
k
·
b
·
wsią", „Więce.1 11:bo!a. z helttaartyku- w105ną ro 11 tl'111eg ego.
s i ę szeroko zainicjowany pr1ez nych. tkanin, o uwia,
Szerok~m frontem rozwija się r:t. wi~ce.1 bytił:I., nferop;&euny i
fabryki mosk'ewskie ruch walki łów tywoościowych.
Wybitne osią~nięcia ma do praca n.ad u.powezechnienriem drobin w każdym p;ospot\~.ro przyśp!eszen·e obiegu środków
obrotowych. Na nowy wyż•zy rnnotowania roln ctwo. W kol- stosowan·a łąkowo-<p<>!nego pło stwie!" „Nauka. i szt~'llca. dla
do ma.si" itp.
stopień podn'osiło tSie wspó!za· chozach i sow<:hozach zakoń- dozrnianu i przygotowania
W tej nierozerwnlnej więzi mię
wo<lnidwo socjalistyczne o dal czono w zasadzie z.sypywan:e wiosennej a•kcJ' ialesiania.
sze podnie5ien 'e wskaźników

popłoch w oboz:e podżeoaczy wojennych
s,viatowy Kongres Pokoju W"WOłał
e
:T

W ~ykule P· t. „Nłezlletrone są sily obozu demokratycz
nego" zamieszczonym na łamach „Pra.wdy", Zukow pisze z Paryza:
„Słowa prawdy rozbr:mniewaJące na Kongresie Pokoju
Jes~ bą..rdzłej zespa.IaJą jego
obronc6w. J~dnoc~~nłe wywołują one wsclekłosc i bezsll
Dit złość podiegacz~ wojennych i ich za.usznikow. Wszyscy mj~szkańcy· ogrodu zoologlczn~go, zwanego. prasą burwyJą zgodnym
żuazyJną
od stag.ł~sem. Wszyscy łJ .h, reakcyjnych żubrów z
„Epoque" i „Aurore" do. mło,:
dych hien z „Franc T1reur
- wszyscy oni. jak na komen
dę oświadczają, t.e „obrońcy
są nowym gatunkiem
pokojuwymyślonych
przez Mo
ludzi,
i, że delegató'" n~ Kon
„„
Sk'v...
' „ jegres „mianowała (!) '"jedna
dyna Partia" czyli komuni'ści·.
Taka ZadziwiaJ'ąca jednomy'.~ l
ność ',wolnej " prasy paryskiej tłumaczy się bardzo pro
n' adaje
l!to _ ton tej prasie
·
Deanalogl.czne. os'wt'adcz„_nie
partamentu Stanu USA.
Cały ten diabelski taniec w
pr asie jest wymownym dowodem, ~e Swtatowy Kon•res
Obrońców Poko.•u ..,..,.,.,.<>lał" po
•• „ ··
J
płoch w obinłe podżegaczy wo.
Jennych.
Wśród ludzi którzy zgłosili
akces do Kongresu znajdujemy nazwiska najrozmaitszych
działaczy, w tej liczbie również b!skuna amerykańskiego

, twoweno ZSRR
spania• e wyn1"k"I wykonania• Pl anu pans

~~~~~~~~;~~·;;s·rod:~~(i;~~·stani~
;;z~!1!~=
:~t~~:~a ~~~;:.·
Unii rezerw wewnf. trznych i dośw'ad
niemieckiej

czącego

Chr ze Ś Cl'j an'sk o
D e mok ratycznej Ottona Nuschke l by
prezydenta Meksyku,
lego
Cardenasa. Nawet człowiek o
bardz.o bujnej wyobraźni nie
może podejrzewa6 tych ludzi
<> przynależność do ruchu komunistycznego. Ale cóż to obchodzi pismaków prasy burżu
azyjnej? Przecież Kongres okrzyczano „c:i:erwonym".
Oszczercy z prasy burżuaL..ie .... „ zagaloazyjnej '"'""".
'""
~-" ""
""Wall i ..,...a.dit w -nlkęKwo
i
k„t„
f
„
„t
·:
„~
b ee oczywis e„o a u, 7.e
on
naJgreii• Pokoju zJednoczvł
·
·
·
1zersze warstwy ludności, nie
.
zależnie od przekona ń po11tycznych i wyzmmia. wobec
.
u
te 600 mlllonńw Iu d-'
faktu,
da.Io wyrn swej woli pokoJa
I gotowollcl jego obTGny.
Żukow opisuje bunliWlł Owa.cję, jaką ą;otowalł delegarl na. Koogres pnffistl\wlrlelo
wł na.rodu ra.dr.leekłego, płsa.rzowł Fadiejewowi, kled:v mo
wił on o pokojnwPj poUtyre
Zwla?:ku Radz!l'cklego, kl<'<lY
, te wielki klem".cwlł o t~.
_, .._.
-'"'
rownik państwa r11'1·1aec.... 1ego,
Stalin, ra.proponował zawarcie
Pa.tdu Pokoju.
i
K
"
on.~res e
Na ;:,wlatowyrn
obecna
Obrońców Pokoju
jest, jak wiadomo, matka bohaterki Zoji Kosmodem.iańgkiej. Sala z zapartym odde•
chem słuchała jej przem ÓW1ej k
Opowi a d a ł a ona, ka
nia.
li j j
d
Niemcy zamor ?Waktó e. ~ ~reJ mię
Zo1ę,
córkę
chaną
atało się dla ludzi radzieckich
świętością.

Kosmodem.1ańska

mówiła również 0 tym, jak po
legł Jej t<YD w walre 0 WYZWll

lenle ludzkoł'C'I. „Nas?;e d?.ł~i
_ oświadczyła. matka. dwóch

czeń

przodują<:ych

1 00

I t
.efy dcm oua
yczne
Kohl
no indeksie li p. Mocha!
li

PRAGA (PAP.). Jak podaje
czechosłowacka agencja prasowa CTK, władze francuskie

odmówlJy udzielenia wiz dele
kl
h ł
tk
ga om cze<- os owa.c m posl. M. Nedu~:owej, prof. J.
Lehkiej i red. M. Grlmmichowej, które miały udać się do
Par.4:a celem wrl..,.ia udziału
... ~
J'"
w posiedzeniu Kcmłtetu Wyko
nawc-ze"o Swiatowej Federacjł Kobiet Demokra.tycznych.

4 may·a hr. 111 so•;a
...... ,

No1·...._,z'
"' .s1e'1 RSFRR
MOSKWA (PAP) p ....,
Ń~~~7ej
Rady
dłum
zw<>ła.ć
RSFRR postanowiło ~n;rzID sesję Rady NaJwyłs:z:ej Ro
syjsklej Socjallst:vcmej Federaeyjnej Republlkl R:idtlecklrj w dnłu ł maja b. r w
Moskwie.

Rody

Rile t~j nnrM pobkl: robot.nir~', rhlopi , intc1il!<'nrjn n ·c
eująca, kohiPtv, mlo clzil'ż i ci
wRzysey, kt~rym l<'ż.v nil Rrrcu
rozwój nnsz11j!'o krnj11, dn.ią wyraz w ma~owyrh reM111cjnch i
P11rr.'kil>go
dekl11.rncj11ch do
KongTesn Pokoju. W opArriu o
tę Riłę zrodził ~ię C7yn PiPrw:rron?:iła eię inidnszoma,iowy.
rohntnik~w Pu•tkow1t, oa.
tywa.
.
_,
.
•nra oupowir>nf. nn z~1':n•v
. ftl'!l'i'·
sor. 6w wo.iennych. Pr?.Pjnwem
tPJ Riłv .1e•t. pop:uciP n11rnn11
rłla OŚ'\\•iatlcrenia Rząclu w spr11
win nrP1<11lnw11nin ~to•nn1<1i11
między R°fl§rinłt>m 11 Patl•twflm.
W op1trriu 0 tę Riłę milionv
Polak6w ~knpinin·r 1<iA, w codzien
nym
j tru<hie dh Pol~ki Luoowe wokńł m11.rksi.•tow~ko • Jeninow~kiPj pnti~ nro]('taTiRtn
,,
- PZPR, por.o1<tnwiajęc w core7'; wirk•z.vm ooMobniC'niu nicdohitki -pobldej T<'Ak~.il. n~iłu
,iąc.ej za pomoc'!. dywersji i se.hot.du lub wrogit>.i plotki z11.hawRzy~tkich
rozk"'it
:nown6

M~:,:: p~::~:mż;J.~:·e,
Dok n 'czen·1e przem o· w·enia ·111· i Er en burna
"
&
111

'

1/.1 ijl
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• Ó w p o k OJU
Obronc
Konoresie
na Swiatowvm
„
:T

przed~ię-

biorstw, w ce:u szybszego wzro
stu produkcf
Wszystko I<> umożliwiło rządowi zwl~kszen'e udań produk
cy jnych na pierwszy kwartał
p
k
1949
1 d 1 kl
rz;my; ra z ecł
k roł u.
wy donka.Ji ten 1 P; 1WYJ szony P a~
1
·~
w
g,o a ne
pro u c
procD. k1
. zi~ . kpomyślnen;-u wykonamu zw1ę szonego p.anu gospo-• ZSRR
d
o·
arczego, przemy,,.
si•gnnł w pierwszym kwartale
" ". .
znaczny
ezącego
roku
Ta k
j wzrost
!
od 11kb1<:Jl
pr
ł
k· ·
6 ov.~e
od k ~rzemys
llP
. pr u CJa sur w . wzr~ a
o 22 proc. w por 6wnan!u i
kwar ta Iem ro ku u·
pierwszym
bieg>łego, produkcja stali - o

dzy hasla!11i .snlidnrno§r1.rni?~zy
r.arodowc>,J. Jcdnocząrym1 ~w11tto:WY. proletnri.a: i w~zy~ fkio
m1łu.1ą r 11 po';li,1 1 pMt~p n1troily
pod kicrnwni:t.wem pot.~i:nP~ o
kra.lu poc,l:i.li::mn i wicl'ciego
wodza, J'óvifa StP.lina. do w~lki o n:1j :<:r.c717t11\ei~~e lrlcały
Judzko~rl, wolpn~ć ! 1JOkó.l, "
cod;ilenną twórCl''f., burtową. , rolityczną.. go~nr.•fa rczą., kult.ur?lną PoląJd L11dowe.i krocMc~j
kn ~or.i~lizmo,,-i. tkwi ni„pokonana. siła - l"ltP.rn~r.1on11lizm i
patriotyzm Indu rolskiezo.

mi: „nie czytałam,

przypomi- walee o eywilizaeję, o euowie-

nałam sobie przeczytane ksiąt- ka, o żyeie. Ofiary nasze były
ki, poniewat pomagało mi to w niezliczone. Nie ma. takiej wagi, na. której jednt szalę motna
walce ze &miercit".

z...,...,.cl•!)~lmy, gdyt mieliśmy
takt~J dztewczęta.. ponieważ nasz
pastuch rozkładał przed sobJł
ma.pt świata, a robotnik drogowy ba.dał ruchy gwiazd. St,liS·
my 81„ niez,.,.,,.cfęteni, pontowat
-_,
„
posiadamy bro:d mocniejsz„ od
„ h·
wszystkich bomb atomowyc .

·~wiadomość ludzką.

'
kosztował nM droy.o 1•
Pokój
ezuwamy nad nim. Drelgt jest
nam nie dla.tego, tebyśmy byli
słabi, jesteśmy n11.strojeni pokojo
wo dla.tego, te jeste8my rllni.
Wiemw
J o tYm. te dzieci na.eze
weJdt do ogrodów zalanych
sło:dcem. Jesteśmy pewni przy·
szlości i oto dlaczego nie myślikrwi
~ t
ą..
my 0 za.1an1u "w'a a
Triumfu systemu idei można do
k0j
t lk 0
........ u
spo ną, pracą,
Y
w•e„„
btld,1•a.c
"' •
,., i twon:._c
W!pominajl}c orowieM o ~ą.dzie Salomonawym, który zeli>·
.,..,(ł
. . d . k
,
ziec a na r· '
Cfl< przecięcie
Erenburg stwic>rdza: barbarzy:d
cy, którzy myślą dl'Ji§ o wojnie,
r,otowi są uśmiercić pn:yszhAć
lmfakości, poniewat ta przyszło~ć nio do nich należy. Obawia
i
t
_, ni
ja ~1ę o po~ ·$P11 czasu. pon ewat ten czas obr:i.cit ei.li .przeciw
nim. Nienawidr.Jł ż yc i a, pon ie„ pracy,
wat życi e je~t z lnd„mi
a. nie z irnstkl!. drapieżników.
Chcą. wojny, pcnłewat BI!. ska.·
nni. noniew~ż cpła ich filoir;ofia, ich et:vka 1 gospodarka
Rnrowadza. się do bomby atomowej.
Rroezyli~my na czele w zaciętej
u

by rzucić istnienie ludzkie, a
na. drugą plik dolarów. Nie ma.
nie mote być ludu, kt6ryby położył znak równoA?! między słoa ,,pożyc.r:wa.mi „StaHngrad
.
ka i odbudowa.".
lk t
.
Ob
e<:nie wa a oczy si~ o po
„e
1 t
d
kój J te•
· es „my - umn z ego, "'
raz Jeszcze kroczymy na. czele
tej wa.lki i ~•nowit walC'"""'Y
-J·- nio
o 81.ebie, ale o ...,.....,,tkie
tvlko
~-,u
,
lud....
J
ik
d_.
z;1enn
Pewien nlngswy
,.
zwróeił się ostatnio do !zeregn
OE1obistości z r.s.pytaniem, coby
.
nrzynily gdyh:r armia. radziec·
ka zajęła Franr.ję. Francuzi
wiedzę. cośm:r uceynili, aby wy
~oli'' Franc,łę. Frannuzi wie'1
~" "
cfa11. r6wnief. te nii> 01lcz11w1tmy
odczuwać nieprzy
możem.,,
nie
1
J
1·· ~n1· dla narodu frnncm~d<>go.
~"
Zamiast czołr:6w, którymi ten
pl„gawY dziennik grnr-:ll !IWY""
~~ytelTJ.ikom _ •jawiliśmy si"_
v
·
~
~
my, ludzie radzieccy, uczeni i
robotnicy, kompozytor Szo!ta·
l'adiej'lw.
kiewicz i pis~rz
PrzybyliAmy aby powiedzieć
przyjaciołom Francuzom: „brotl.
cie pokoju, obrotimy Francję
przed potwornością. odrażnj!iCC)
masn krY" •
t.u 0 ~ Amer~kani·~~.. p 0
Ohneni'
c
wtarzamy: „nigdy nie bęozie· ikó ...,,
d rapi ezn
my uto'zsami a„"'
amerykatl.sklch z ludem amerykatl.skim, ale musimy powiedzi'lć
przyjaciołom w Ameryce: „Nie
traćcie ani sekundy. IstnieJt u
was ludzie ogarnięci st!!achemM

'

tu

I

a-

~Ja mobilizR~J'i milionów !'ole.ków do dn.l~ugo twórczego
grę czynu - czynu, który jest eilą
a
wchodzi honor Ameryki i jej i rękojmią zwycitstw& nad wro
pn:yazło&ć. Istniej'ł u wae rze- giem Zl)wnętrzn:nn i wewnęt?I!:·
d
któ
.ł
czy które nam Ili~ podobaj'ł i
aje wyra.z
· ra
r~eczy, które odnucamy. ~le nym, 1n 'l-1
me ehe~my rozatr~yga.6 ~óżru.~y p?l!:ewagl ohozu pokoju nad
zdd. ID.lędzy n~ bron:'ł· Nie obozE'm agrP11ji.
NIECH tYJE 1 MA.TA _
ehee~y dowodz16 nU~J lłu~znośc1 przez gromadzenie rurn. DZIE'A' J.ffP,JDZYNARODOWEJ
Przybyli§my tutaj i zwracamy
sit do p-eA·ta.-'cieli ...,.._ych SOUDARNoacr MAS PRA""'...
„.
chwa.ły na.rodów Eurnn..· oca.l CU.JĄCYCHI
·
-„, ·
my nasze wspólne dom<>t1two, - - - - - - - - - - - - - ocalmy n&v:ł odwi..,._..n„
---.. kultur~

arvżu

;
11tra.eh odbiera rozum. W

H

.....,

20 ioczn1'ca 11chwalen1·a

W ZSRR
it_Cl'o'·a"'i'
p·ierw•"eJ
Zwraca.my Bit r. tym 1;n.„lem.
1~
.J
J<
..nie tylko do tych, którzy podzielaj'ł na.o1z punkt widzeni1>,
MOSKWA (PAP.). Z3 kwłe
a.le do waz)'Btkich ludzi dobrej tnła upłynęło 20 lał od ohwiwoli. Nie przybyliśmy tutaj, U, gdy XVI Konferencja WKP
aby dowodrlć słusznoACi na- (b) achwalfła plerwny plan
szych idei lub wyższości nasze- 5-letnl ZSRR.
gu pQrządku apołeczneJo. WoPrasa radziecka zamieszcza
limy dowieAć tego pra<:„, n:v
"'
szym cwórczym dziełem, n'\· z tej okazji liczne artykuły,
s;i:ym postępem. Przybyliśmv tu
który.eh wv. kazuje jakie ota.J, aby wyciunąć dłoti ' do w
wsz=tkich lud.z~ którzy niena gromne zmiany gpowodowały
"u
wid.ził wojny. Ich szeregi ~ tak 5-latki w kraju.
liczne, te niepodobnaby ich b y - 1 - - - - - - - - · - - - - Komunikat „
ło zliczyć. Któt sit solidary.
.
t
.
Wydział S1imorządowo · Admini·
ZUJe z arna orami wo1ny, z agresorami? Niech ci ludzie usta- stracy jny Komitetu lódzkiego
wią. się w szereg i przemaśzeru- P Z.PR . niniejszym zawiadamia
d
k h
ją przed nami. Prawdopodobne
Ra Towarzyszy
jest, że nie udałoby si• utwo- wszyst ie
194~ł
kwietnia
25
dniu
w
że
l'Jych,
"
rzyć z nich nawet kompanii, na d wie g od ziny przed po~ie:lze
podczas gdy z na.mi są narody. niem fil iejs 1dej. Rad y Nlarodowej,·
Jako pisarz radziecki, przed- tj. o godzinie 15-ej, odbędzie się
· dzenie Kl ub u Rad nyc Ii p z•
stawi.ciel narodu obrzuconego pos1e
przy Miejskiej Radzie NaR.
P.
'V1I'Ogów
oszczerstwami przez
naszych i waszych, wrogów rodowej, w tarni. sali.
lud::ko!lci, ko11czę sło?i'ami, któ-, Obecność wszystkich Towarzyre katdy z nas nosi w sercu: szy Radnycl1 ob0wiązkowa pod
rygorem partyjnym.
„pokój Awiatu".

„
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Obecnie myślał o tym z niezadowoleniem i zdziwie- czął bez celu chodzić po całym gmachu. Współpracow
niem. Nie czuł już więcej niechęci do Aleksego, ani na- nicy zagadywali go z uśmiechem. Przyglądał się każde
wet do Beridzego. W zarządzie wszyscy niepokoili się mu, odpowiadał na powitania i przechodził dalej - nikt

'". Ażaiew
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Daleko od MoskWy

Kuźma Kuźmicz ,który przez cały ten czas chorował
z powodu pogody i przeżyć, przychodził tu niewiadomo
po co. Jeszcze niedawp.o temu wszystko wydawało się
nieprzyjemne: zimny jak piwnica gabinet, stałe telefony, niekończące się wędrówki interesantów, szumne narady, niezmordowana pracowitość Kowszowa - „smarkacza Aloszki", jak nazywał go Grubski...
Topolow, oczywiście, od razu zrozumiał, dlaczego jego
właśnie posadzili w tym niespokojnym miejscu: chcieli
gc po prostu wciągnąć w sprawy budowy. I wszystko to,
nie mówiąc już o wielu innych rzeczach, wywołało
w nim sprzeciw, który nazywał formalnym stosunkiem
eh obowiązków służbowych. Tak samo, jak i Grubski,
Topolow nie wierzył, że Beridze i Kowszow potrafią
zmienić to, co tak mocno zostało ustalone w dziesięciu
tomach starego projektu. Ci przyjezdni, jak mu się zdawało, tylko potrafili wyśmiać i zbeszcześcić wszystko,
a swoją hałaśliwością próbowąli zastąpić prawdziwą,
skromną, milczącą twórczość. Grubski rozpoczął z nimi
walkę: Topolow zaś ograniczał się do rnilczacej, ironicznPJ obserwacji.

o inżynierów, którzy zostali gdzieś w drodze w czasie
burzy śniegowej. Im więcej mijało czasu, tym bardziej
nawet Topolow zaczynał się niepokoić i wyczekiwał niecierpliwie wiadomości. Z ciE!i;kim uczuciem winy przypomniał sobie, jak nieuprzejmie zareagował w swoim
czasie na dobroduszną uwagę Aleksego „Proszę nam
życzyć powodzenia, Kuźmo Kuźmowiczu. Udajemy się
w wielkiej sprawie, przyniesiemy w worku nowy projekt". I jak tv siE' stało, jak jego język poruszył się, że
by odpowiedzieć: „Nie widzę żadnej wielkiej sprawy,
po prostu zwykła wycieczka narciarska. Życzę przyjemnego spędzenia czasu. Projekt zaś nie jest kotem, nie
ma więc po co dźwigać go w worku".
Bzdura, bezmyślna bzdura! Komu to było potrzebne
- obrazy, zjadliwości, starcze zrzędzenie? Rozdrobnił
się na głupstwa, oddalił się od wielkiej sprawy, chociaż
całe życie wierzył, tylko w wielką pracę. Praca! Była
mu potrzebna do życia bardziej niż powietrze. Ale Aleksy był nieobecny, a stary nie wiedział, jak ma się do
niej zabrać. Sam się od wszystkich oddalił, stał się nikomu niepotrzebny. Telefon milczał, ludzie nie przychodzili, zegar ścienny zatrzymał się i nawet atrament zamarzł

w

kałamarzu„.

Tooolow nie mógł znieść dręczącej go s~mo~ności i za-

nie zwracał jego uwagi. Liberman ubrany w kurtkę ze
skóry źrebaka, i w puszystej, z jakie.~oś dziwnego futra czapce, zatrzymał Kuźmę Kuźmicza. Wycierając
szkarłatny nos i policzki, energicznie zaklął na „psią
pogodę". Na widok tabakierki, którą spostrzegł w ręce
starego, poprosił o szczyptę tabaki, hałaśliwie wciągnął
ją do szerokich nozdrzy, twarz jego wyraziła najwyż
sze zdziwienie i kichnął w upojeniu.
- Cóż to ochł11dzacie się. Kuźmo Kuźmiczu? - powiedział pobłażliwie. Lepiej siedzieli byście w domu.
Matko kochana, któż może się do starego wnosić jakiekolwiek pretensje?
ofuknął go Topolow, który nagle
-Ochładzam się stracił wszelkie zainteresowanie do kolegi i odszedł nie
zapytawszy nawet o Beridzego i Kowszowa.
Wróciwszy do gabinetu, Topolow przesiedział nieruchomo, blisko trzy godziny, wyczekując na coś, lecz niczego się nie do<'zekał. Prawda, przyszedł Grubski. w ogromnych szarych wale nkach, w futrze podbitym
tchórzami, z podniesionym bobrowym kołnierzem.
Zdaje mi się, że nasi wynalazcy, poszukiwacze
Ameryk.i, zamar1li na Adunie razem ze swoimi gorący
mi pomysłami - powiedział cienkim i?łosem dmuchaj~a

w

kułak.
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UWAGA!
D'Jielnica Sródmłeścłel
Dzielnica Sródmieścle zawiadamia, że dn. 26 b. m. t. j.
we wtorek o godz. 115-tej w
ul.
lokalu Dzielndcy przy
53 odbędzie
Piotrkowskiej
eię odprawa dyrektorów, kierowników, kierowników pertonalnych - członków PZPR.
Sprawy ważne - obecność
obowiązkowa.

partii

[)ni.a 2'1 b. m. o godz. 16,80
w lokalu dzielndcy - ul. Wigury ł-8 - !eminarluan grupy 1-nej z tema
tu 2-go.
odbędz.ie się

UWAGA!
Uozesinłey Kursu Sa.mokszta.ł
ceniowpgo Dzielnicy Sr6dmieśclel

Dn. 26 b. m. o g~. 17-tej
ul.
w lokalu Dzielruicy Piotrkowska 53 - odbędzie
się seminarium z tematu drugiego.

UWAGA!
Dzielnica G6ma - Lewa!
Dnia 26 b. m. o godz. 16-tej
odbędzie się odprawa komenUWAGA!
c1antów pochodu 1-majowego
Dzielnica Staromiejska.!
f. ich zastępców ze wszystkich
W poniedziałek, d!D.. 25 .b. m.
zakładów pracy terenu Dziel17-tej odbędzie się zegod%.
o
lokalu
w
Lewej
niey Górnej
Wydziału Kobiecego w
branie
Dzielnicy przy ul. Wigury 4-6.
lokalu Dzielnicy - ul. Połu~
UWAGA!
dniowa 11. Obecność wszystlluc:hac:ze Kursu Pariyjneg-o kich towal"ZY$zek - obowiąz
Dzielnicy GómeJ - Lewej!
kowa.

w

Nasz dorobek włókienniczy na Targach Poznańskich
Imponujący
podczM
Kaidy lA>dz\anlli
Poma:6.zwiedzania Targ6w
skieruje
skich 1 pewnodclł
pierwsze awoje kroki w stront
stoisk przemysłu wókl.ennicaego.
Łódi, miB.!lto włóknia.rzy, i
tym razem nie zawi,odł&. Nie
zawiodły też takie o~rodki prze
myełu włókienniczego, jaki An
drych6w, Bielsko, Dolny aląsłt,
Tom1111zów i inne. Trudno zrel!lz
tą wymienia6 poe7..czególne za.kłady. Wystawione eksponaty
•ą widomym o15razem wa.lki o
jakoś6 i estetykę produkcji jakę. podją.ł cały polski przemysł
włókienniczy. A obraz ten to
ki!Jrndziesię.t stoisk, rozwija.jących przed D.Mzymi ol8nionymi
oc7.ami barwne bogactwa. n&j-

• •k• • p
Przygotowa ma• do Tygo dma• osw1a ty' Ks1ąz
I I rasy
t

pokaz

przeróiniej9.Z7eh wytworów.
Stoiska pr:r.emyehl b&wehrlanego jui &daleka llf(lł waeyatk.i
mi k.olor&mi kretonów, tkaniu
koszulowych, 1ukienkowyeh, py
żamowyeh i bielitnia.nyeh. Obfity wybór muJlinów :flAnel, ak
118.mltów, batyetów, obns6w i
fir&nek zadziwi& kata.ego zwie
dza.jl}cego.
Stoiska pn:em)'lłu wełnianego wypełniajt tkaniny ubr&nio
we, płaszczowe damskie i mę·
skie, sukienkowe i k.oeti.umowe, wzorz,-ste włóczki, ar.a.liki
i chustki oni.z piękne pledy z
Wszystko
śiedci wielbłądziej.
to w ezerokim a.eortymenoie
ba.rw i deseni.
Ci.eka.wie prezentujt lit lltolska przemysłu jed:wa.bniczo-galanteryjnego gdzie wystawiono
tkaniny z jed-wabiu sztucznego

1astuc1:ny

jedwab włókna cięte,
tomofan wipolan (włókno kazei
nowe), techniczne wyroby gumowe oraz słynny steolon. Ar·
tyknły i tkaniny techniczne po
zainteresować każdego
winny
faehowea i włókniarza.
W stoisku problemowym zilut1trtYW&no graficzny rozwój
współzawodnictwa pracy i awan
ae apoleczne robotników, za·
ga.dnienia eocje.lne, bczpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój ezkolnictwa zawodowego w

Nowości" wymienić na.leży ar·
tykuły techniczne i użytkowe

ze eteelonu, wyroby ze eztucz·

(surowiec - masa
chlorku poliwiilylu)
te.kie, jak: płaszcze, kanadyjki, teczki, walizki itp.

nej

skóry

pla.~tyczna

przemyśle· włóltjenniczym.
Atrakcją 1peejalnego Pa.wilo

nu Nowoki Wlókienniczycb"
sę gotowe wyroby eteelonowe
w formie tkanin sukienkowych,
płaazerowych, krawatowych, pa

Wezyetkie eksponaty nowo6ci
i atrakcje, wystawione przez
przemysł włókienniczy na Mię·
Podzynarodowych Targach
:r:nańskich w bieżącym roku są.
świadectwem wielkiego 1 owocnego wysiłku 300-tysięcznej ne
szy polskich włókniarzy. Warto pojochać, by to obejrze6 i by
zda.6 sobie sprawę z osię.gnię6
na.szego przemysłu.

I

Konkurs publicystyczny PKO
zł. 50.000.-

~i~~t:~:ti~~0~1~::~i~::~;i

•

r~:~~;:?~~p.tkanin ręcznie BI&
z innych a.trakcji „Pawilonu

osiągnięć przemysłu

P.K.O. w pororumleniu z Klubem Pierwsza - w kwocie
P2en akcji zw:'li:ków Zawodo- godnia Oświaty, Książki i Pra· Przewiduje si~ zorganizowa- rauki i wszelkiego rod:r.Ajll pa· Dzl«mdkarzy Gospod. zw. Zaw. Druga - w kwocie zł.
Dzlenmt. Jl.P. pnesuwa termin Trzecia - w kwocie zł. lO.OOO.nie 500 nowych kól samoks11t11l- emanterie.
'lllVCh w ty~doiu ośwftaty kul sy od 1 do 8 maj.a br
Niemniej intel'il81l,iąee q 1toi
.
.
„~
t ·
ogłoszenie w pruie prac na temat
przemyełu
bran:i
innych
ska
dotych<:~ss
Jstmnce
cen·owych.
propaga~dę
fi.kc~ obejm'e
tury I ks!ątkl
tys. zteCt ro 0 mCzyC
Dział I(ultur .: Oświa.ty KC c~y~elmctwa, ~ozb~dowę . siec· kola zaopatrzone zostaną w liczi włókienniczego. Włókna 11ztucz- konkurau „Istota tł!?Jlluryzacji 1 JeJ
· eh
b1bl!otek, organizac1ę walki z. a
.
..
Y na teaorocznyc h kOIoma
war:yatkim nkodliw~ć gospodarC$0 - 1polene - to pnede
lZ opracował plan akcJ1 z.w• ąz. nalfabetyzmem i popularyzację ne wydawn:ctwa.
·i półkoloniach
na" do dnia 15 maja 1949 r„ prr;yWeźmi e w ż
ków zawodowycli w ramach Ty samoksztailcen'a.
szkoły podstawowej
sali
W
aull".oeregu
prośby
do
się
chylaJ11c
łódzkich
i
radio
Polskt,
niej U<lzial Finn
torbw artykułów koJlkursowych. Nr 155 przy ul. Południowej
Ś 0
prasa
m
' si ę d oroczne waldla w 1ałowego Kongresu Po.ko·1u
w· c ·i ągu „ T yg od rra· " bd
n
P.K.O. roznersyła równ!M jego Nr 8 odb Y•O
ę ą
Przemysłu Bawełnianego warunki, a mianowicie: praca kon- ne zebranie Towarzystwa KoZałoga Państw. Zakładów
zo:g.a~i zowane tri,y. wystawy
kursowa mo:ż>e być ogłoszona pod lonii i półkolonii w Łodzi.
k51 ązk 1 - w Katowicach, Kra Nr 6 przesłała do Kongresu pokoju następujący telegram:
W roku ubiegłym akcja Tod
SWIATOWY KONGRES POKOJU
OrganizujQ WSpólzowodnictwO ptoq kowie i Łodzi, 1000 wi~cz?rów
i p RA O A dowolnym tytułem bez po plsu warzystwa objęła 14 tysięcy
p AR y
Pracownicy Centrali Zjed no- żywego słowa w ŚW·ctllcach
autore. i oznaczona ]""'o
zaklado'w pracy ' w
_„ godłem lub dzieci. Z tego 11.500 wysłane
B ebtl
ł
p
h Zak ł-"'6
J
czenia Energetycznego Okr<?- Wl'ększvch
ane in!cjalaml nie tylko w prllsiie co- zostało na kolofJ.ie, a 3.500 bya.w
rzemys u
..... w
Za.loga Pail.stwowyc
tym 100 wieczorów literack'ch
.
.
.
ło na półkoloniach. w roku
, go Nr 6 w ŁOO.zi, Uczą.ca 4.051 pracownlk6w, N>rundej9,C
gu L 6d zki· ogo, mimo ze me są
r:w ilp :ani b czpo~r ednio z pro· p.n. ,.Spotkanie z autorami' , dania jakle stoją przed uczestnikami Swiatowego Kongresu dziennej, lecz i w prasie periodycz- bieżącym projektowane jest
dukcjQ, dla uczczenia świQta ponadto odbęcb\ie się werbunek Poko,iu, przesyła na ręce Prezydium życzenia J)i>myślnych nej w terminie do dni~ 15 meja wysłanie na wczasy letnie 0 _
1949 r.
kolo 15 tysięcy dzieci, z czeobrad.
Pracy powzi ęli konkretne ?.obo· do kół PrzyJacł6ł Ks; ą!kl.
Wyznaczone ~ trzy nagrody: go 10 tysi"'CY dzieci robotniZAŁOGA PZPB Nr 8
T od
k.
d
wi~zania i to 0 we wszystkich
ków przemysłu państwowego.
pracy.
je$zcze
Liczba ta zostanie
Tak więc z dniem 1 Ma.ja nia" b ęd zie zorganizowanie l u
1!J&S!~-~espO!fdenci labrgcznl Oi§ZQ
prawdopodobnie powiększona,
przystępują. do wepółzawodni- punktów bibłiotecznych, w tym
ponieważ prremy$ł postaWił
„
etwa pracy między oddziałami 500 w Państwowych Gospodar-1
przed towarzystwem. zadanie
l indywidualn()gO. Zobo1'1":iąznją stwach Rolnych. Jako dar dla
wysłanda jeszcze dodatkowo 8
li~ skróci6 zaplanowany okrefl
Wez.wanie, rzucone wsz.yst- siły n8JPędowej, światła, opa- zaoezczędz.ić dalsze 24 miliony tysięcy dzieci.
remontu taboru samochodowe- wsi, zootanie zorganizowanych
Preliminarz budżetowy na
go do 5 procent zaplanowanego 400 b:bJio!ek wiejskich oraz kim włólmlar.wm przez zało- lu, zmniejszeniem rozmów te- złotych. W sumie prae<Jwnicy
gę PZPB Nr 1, odbiło się głoś- lefonic:zmych, umiejętnym go- PZZJG, wygospodarują w ten rok 1949 zamyka slę obeenle
czasu pracy. Do dnia 15 :Maja 2000 czytelni cz.asopism.
sumą 104 milionów złotych.
milionów złotych.
materiałami ~rosób
Silny nacisk położono na wal nym echem wśród pracowni- spodarowaniem
przygotowane bęuą szcx.egóło·
Budżet ten w zwią~u z roz.Z. Sobolewski.
ków PZZJG. Na ogólnym ze- technicznymi i pełnym wyko:we plany prae inwestycyjnych
··•anej ak
k orespon d en t f a b ryczny szerzeniem zap l anovv
--''iśmy rzys taniem
k'"„ z am11f&betyzmem. W ra braniu załogi postanow,U
· „,nnego
o śmiogod-'
11.a terenie Zjednoezenia.
cji będzie powiększony.
PZZJG
iak<>ńczy odpowiedzieć na ten apel, zo- dnia pracy, wbowiiązujerny się
„Tygodnia"
Zorganizowane zosta.n~ 4 do mach
datkowe kursy dokształcaj'lce się pr.a~ organizacyjne n.ad o· bowią.zując się do wykonania
dla robotników · energetyków. twar<'iem przy za;kładach pracy planu rocznego na rok 1949 do
dnia 30 11\9topada, do podnleWobcc braku lic~ików trójfa- tys',ce oowych kursów pocz,t· !Jl.enla produkcj:l primy w caczym umożliw' ! ciągłość prod•Jk
Apel naszego rządu I partii, ces u produkcf.
wstaną. kowego nauciania. I<ursy zao- łych zakładach do 62 proc. i
zowych wprowadzone
wykonania TVV'lad plan 300.000 który postawił przed klas, ro·
Ziół ej.i przewijarek. Przez s·kasowa·
ob.
więc ślusan: A
urzQ.dzcnia zastępcze wła.~uego \
-""
,.,~..
\ patrzo. oe Z06łaną w 25 t~. pod
pomyllłu do kontroloWRnia e""°metrów daj11c w ten siposób botniczą zadanie wygosł""'u(). kowski uruchomił automat „In. oie postojów przy zastosowan;u
lM
państwu dodatkowo T5 miln. wania 116 miliardów złotych, '.>d deks", nieczynny od rnku. Fo•. tych uchwytów produkujemy o
(m.). ręczników.
e~nika moey.
krzyiową
bil się szerokim e-chem wśró.1 m~z - tow. Wierucki Wlady· jedną przewijarkę
złotych.
Dolej zobowiązaliśmy się za n-8\'lzej zelogi. Zac~oo wysz.uki sław usprawnił produkcję &przę więcej. Następni mistrww'e oto kierownik
25 milionów zł wać. źródła oszezędności l spo- g ' eł łupkowych, przysparzając sz~ędności
oszczędzić
mechanicznego
tym sposobem przedsiębiorstwu warsztatu
przez podnie&enie jakości pro soby usprawnien' a produkcji.
otrz)'mało sztandar szkolny
zlotyc1h rocznie. tow. Ruta l brygad.zista narzę
tysi~cy
Już w I kwartale br. wpłynę 60
dukcji oraz prz.ez racjonalne
Wczoraj w sali Robotnicz.e- mi.en1u Kuratorium Szkolnego zużytkowanle
i ły cztery wielkie wnioski racjv- Mistrz ślusarski - tow. Cymer dz'owni -\ ob. Sobczyński. Q.
surowca
go Domu Kultury w Łodzi. t.o'f.· Wacłav.'S'ki; w imieniu zmnlejszenie ilości odpadków. nallzatorskle. Uzoon<> je za U!a man zaprojektował i wyko:iał pracowali oni I wprowad"Zili w
przy ul. Przędzalnianej 68 od- ZWiązku Nauczycielstwa Pol- Właściwym
wykorzystaniem sadnione i wprowadzono do pro zastępcze uchwyty do wiertel, życie nowy 6posób ha·rtowa:i ;a
Mówcy
była się uroczystość wręczenia skiego tow. Matula.
walków wyciągowy1:h, przyctysztandarn szkolnego Państwo- wskazywali na zadania, jakie
do znacznego
niając s' ę tym
wemu Lfoeum Peda~oglczne- oczekują przyszłych tiedagospadku odsetka, oraz do zw i ęi<
gów w wychowaniu nowego
mu.
szenia produkcji.
Uroczystość zagaił dyrektor człowieka, budowniczego PolPrzeprowadzając kontrolę w do maszyny do wyrobu pluszu wpcl gruba warstwa kurzu i w niektóPrze- ski Soejalistycznej.
1zkoły tow. Hajdrych.
Trzeba nadmien i ć, że prcduk·
mu Nr. 84. przy ul . Ks. Brzóski za· nle zdatne do produkcji 1 znajdu· rych miejscafh już silnie rdzewieSzkoły wręczył uwatyle.m na strychu dwie stojące iii się tu od roku 1945, kiedy to j4.
Dyrektor
mawiali między innymi: w icji wałków wyciągowych po1przedstawicielowi bezużytecznie maszyny. Lokato- nlemcy uciekejąc w popłochu tu·
mieniu Zarządu Miejskiego sztandar
Dlatego O.U.L., którego zada- jęła się w Polsce jedyn 'e nasza
wiceprezydent Bugajski; w i- uczniów, BajorCYWi.
rzy poLnformowall mnie, że 1ą to taj Je ukryli. Maszyny te pokrywa niem jest opieka nad mieniem po- fabryka. Dotychczas wałki ie
1111r111u1111111n11111111uu11nn••1n11n111111u111111u1111111111111111un1u1uu1111nu111n111111111111t111 1 1
niemieckim, ograniczył się w ze. sprowadU1łiśmy z Anglii.
S'llłym roku tylko do obej!Zienla Kierownictwo naszych zaklaich i zapisania? Przeci eż maszyny
już od 3 lat z powodzeniem mo- dów, docen i ając iaslugi tow.
te
l<ole1'owym
Parku
w
Pojutrze we środę 27 kwiet- niejszych walców .kilkunastu
Ruty w dz 'edzi nie produkcji, ·n
nia. o godz. 19,30 w aa.li Filhar- kompozytorów różnych narodoDobrze się stało, że Zarząd Miej roznoszą po całym obszarze, parku głyby produkować 1 przyczyniać ci·onaiizacJ·i i oszczedności, mia
·
się do podniesienia dochodu spomonii wystąpi Ewa Bandrow- wości. Przy fortepianie prof
nowalo go kierownikiem warsz~a
ski zainteresował · się Parklem Ko· - Piasku ciągle ubywa, a ten, łecznego.
eka - Turska.
Władysław Rae!:kowski
Ozyiby o .U.L. nlie mógł znaleź ć tu mechanicznego. Na tym s'ta.
lejowym przy Dworcu Febrycznym . który niby miał stanowić piaskoArty stka ta. reklamy ład.o.ej
Bilety w kRsie Filharmonii W pair ku Sil nawet p1ę
· kne na bi11- wnicę, staję się corari: brudniejszy. w po1sce f ab ryki·, któ r~ przy Ję ł a- now 'sku tow. Rufa wv_ kauł wie
nie potrzebuje.
za wyjQ.tkiem ło polakierowane ławki., wyznaczaOryginalny program wieczoru Passe-partonł
Czy w ten sposób, urz<1dza się by te dwie maszyny-sieroty1 Kto le inicjatywy i energii zdobywa
jest tu odpowiedzialny za poważne jąc jednocześn i e zaufanie cał~j
najmelodyj- „Urz~dowych" - nie watne.
:wypełni mozaika.
·
ne '&'ostały miejsca na trawniki ! ptasownice dla dz1eclf Czy nie straty, spowodowane zaniedba- załogi.
rzuca się w oczy tym, którzy Parit niem zdatnych do produkcji
klomby kwiatowe.
Korespondent fabryczny
od 1
dk
Jeat Jednak pewne małe „ale": doprowa dZl'li do porzą. u I dadl ma.szyn.
„Wifamy"
pluł. Kowalczyk Wikt.or
do użytku, te „coś tu nie jest w
.,.,....,..
d7llelnic~ XI Kom. M. O. _ _ _ _W!eniakowski
(m.)
t uriz11- porządku,''ł
piasek
zW'iezLono dla
parku
• do
• rozprowa dzone w ma1u
__
....,_ _ _ _Zenon
wy·
d'lliecl,
piaskownice
d:rono
2 4 5 t on b ę d zie
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Lmeum Pedagogiczne

Maszyny stoj q bezczynnie

----Koncert Ewy Bandrowsk ej-Turskiej

•
• • o Ie1u
Sn.,.zyc1e

Ostatnio zaznaczało się w kra·
ju zwiększone zapotrzebOwanie
na olej jada.lny. Konsumcja ole
.ju obecnie wielokrotnie prze:wy:!sza poziom zeszło._!oczny.
O rozmiarach bieŻQ.Ccgo zapo·
trzebowania. na wartościowy
olej roślinny 6wiadczy fe.lit, Żf'
:w maju państwowa i spóldzielsie6 handlu detalicznego
Cllla
rozprowadzi 245 ton oleju, pod-

----------------~.-.......~--

Uwaga,

Poli~raf1cy !

W dniu 26 kwietnia 194!) roku o godzinie 17-ej w sali kon:terencyjnej O. K. Z. Z. ulica
Traugutta. 18 pokój 512 odbę
c'lzie się odprawa Rad Zaldado·
wych deleg11.tów i wszystkich
Ze względn
mętów zaufa.ni&.
na ważn-066 omawianych &praw
•beeno66 obo~

Gdzie 1'est piaskownica dla dzieci'

wzrast a

czas gdy w tym samym miesią bierając na ten cel Dit!:7lbyt odpoCU r. ub. rozprowadzono na ryn
w1ednle miejsce. Oto piasek wstał
ku krajowym zaledwie 18 ton rozsypany zemiast w centrum parku na wolnej pnestrzeni - u stóp
tego tłuszczu.
Dalsze zwiękilzenie produkcji ławek . Spacerowicze łódzcy Biadaoleju jadalnego - dla. sprosta- lll na ławkach 1 zanurzaJii .zeik.u.
nia. rosnącemu zapotrzebowa
none obuwie w piasku, w którym
niu - możliwe będzie dzięki bawi11 lię dzieci. Potem piasek ten
importowanych
transportom
które
ziemnych,
orzeszków
wkrótce nadejdą i będą prze- ~~ ~
~
·.
znaczone do przerobu na olcJ·

I

G

k
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Miejskie Mają.tki Rolne domiesięc znie 85 tysięf!, litrów mleka żlo~ko'!l, ~icro~
( ,ncom, punkt.om dozywiama 1
irlnym pla.cówk'Jm wydziałów
\Jpieki i Zdrowia, a tai;tże za.opa.:rują ~szystkie szpital~ mi.aj
sh1e. Nie pokrywa to Jeszcze
orólnego zapotrzebowania, je<lnaltże już w tym roku dojdzie
pod tym wzglt,?d~m do Sltmowyw dniiu dzisiejszym dyżuru- starczalno6ci, bowiem Majątki
W t.en eposób za.pewni to nadal
zaopatrzenia. ją następujące apteki: Pabia- Rolne Miejskie zakupią latem
wysoki poziom
rynku w olej do czasu, kiedy nicka 56 - Antoniewicz, Piotr 70 krów dojnych, co podniesie
olejarnie otrzyma.ją. z nowych kowska 127 - Danieleck:i, Da- ~ tan posiadania do 200 sztuk.
Gorczyckl,j Dostawy warzyw dla agend
zbforów eurowiee krajowy, głów szyńskiego 59 pokrywajt całkowinie rzepak. Kontraktacja rzepa Wschodnia 54 - Karlin Zie- n:.i<.Jjskich
Apteka cie zapotrzebowanie w tej dzie·
ku, w rama.eh zwiększoI\ego pla \ony Rynek 37 nu " •' br. - pr.zebiejrjl. J>Omyśl· Społ. 58, Lima.JV>wskie0l 27 - dzinie. Są to zbiory z 60 ha we
•rzvwnika. Prócz teao a,1teady
· Zrurórowska.
»1-

„.nrezają.

miejskie otrzymują od :M:njątków Rolrvrh owoce. W uhi eg.
łych lata ; h se.dy n~ obszane 2~
ba z 1300 drzewam.J. owocowymi
i krzflwami oddawane były w
większości w dzierżawę. W obec
nym sezonie :Majątki Rolne będą prowadziły sadownictwo we

własnym zakresie.

Znajd:.1jące się w po~iadaniu

.Majątków na. obszarze 22 ha sta.

wy dają okresowo agendom ry·
by. Z prowarlZClnej hodowli nierojjacizny zakłady mieji.kie zao
putrują się w Majątkach Rolnych w zriar,zne ilo~ci mię 3 a.,

h
•
Apteka M!BJS• ka- dl aUbezp1eczonyc

w najbll.tszym czasie Apteka
Miejska znajdująca się przy ul.
Piotrkowskiej 113 oraz wytwór
nia leków, Legionów 10 zostaną znacmte rozszerzone. Ddękl
temu apteki i wytwórnie obsługi·
wać będłł nie tylko pacjentów
miejskiego wydziału zdrowia, ale
równłeł ub~leczonycb, korzysta-

I

Jącycłi

z

pomocy Ubezpieczalni

Społecmej.

W ten sposób ubezpieczeni bP,dą
mogli otrzymywać lekarstwa w Je·
szcze jednej aptece w naszym mie
licie. Przyczyni się to niewątpliwie
do ·szybkiego I sprawniejszego
"1r.unnvwanla nrzu nlrh leków.
Im.)
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PAŃSTWOWY

TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
w l.odzi uL Ja.racza. 'J:7
Dm o godz. 19,15 komedia
na.jwybitniejszego d.ra.ma.t"piM · www::rm„
rza his.zpa:6.skiego T.o p:i
Je
Vegi pt.: „PIES OGRODNI-

XA",

Tl!AH „OSA"
traugutt. l tel. 272-?0
Cod7iennie godz. 19 JO „Rycen
Szalony" z A. Dymsz11.
PAil'sTWOWY TEATR
POWSZECHNY
w lodzł 111. lt·go Lłllopada 21
Dziś I dni nastfjpae o godz. 19.15
„Dwa Teatry" J. Szanlawsldego.

'!l'EATR KAMERALNY
DOMU :80Z.NIERZA
D88Zyl\slrlego 34.
DziA i codziennie o godz. 19,1 •3
utuka Stewarta ,,GWIAZDA
STEVENSON.A.''.
TEATR „MELODRAM''
ul. Traugutta. 18
(Gma.ch OKZZ.)
Dzi~ o godzinie l!l.15 doskonala komc>dia B. Augier i J.
Sa.ndean pt.: „ZIĘć
PAK A
Poirier''.
TBATR

KOMFDrl
MUZYC7NEJ
„LUTNIA"
Piotrkowska 243
Codziennie o godz . 19.1.5 „BAłON CYGANSKI " operetka w 3-ch
aktacb.

ROBOTNICZE TOWARZYSTWO
PRZYJACIOt DZIECI • TEATR
LALEK „ł'INOl<TO"
Nawrot 27
Codziennie oprócz poniedziałków
o godz. 9 30 „Czarodzieiski kalo57"
TEATR LALEK „ARLEKIN"
ł.ódt, ul. Piotrkowska 150 lei. 258·99
Codziennie prócz poniedziałków
o godzinie 17-tej „KOLOROWE
PIOSENKI ' Pranta
W niedzielę
l święta dwa widowiska o 15·tej
I 11-tej Kasa czynna od godziny
lO·tej.
CYRK
NR. 2
codziennie o godz. 19. \5 soboty
2 przedstawjen.ia niedziele ~
przedstawienia

WiP.lk1e widowisko atrakcji
ł
'

·-'A~i.
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ADRIA .

,,uram1snv1ll '
- Kino nieczynne z powodu remontu
BAJKA - „Szary Lord"
GDYNIA - Progra111 Aktuelnołcl
Kraj i Zagr. Nr. t7''
BAŁTYK

HEL - (dla
Zorro".

młodzieży)

„:lnak

'

MUZA - „Renegat"
POLONIA - „Opowieść o Prawdziwym

Człowieku"

PRZED WJ OS NIE - „ Wielka Na·
groda"
ROBOTNIK „Zucb Dziewczy·
„Mężczyźni

Wczora.J

pięściarze Związko wca-ZrYWU

w ramach d.rnmiStrzostw Polski s toczyli swój ostatni mecz w

Zespół bydgoski
specjaln ie
nas nie zachwycił. W szeregach jego wybijał się tylko jeden Kruża, pięściarz już w ca
łym
tego słowa znaczeniu.
Reszta to wyrobnicy z mniejszą lub większą rutyną, no i...
żóltodz ' óbv .
Na t~e takiego
przeciwnika zrywlacy wypadli blado. Zastępujący Stasiaka młody Konarzewski po
z.rzuceniu 6 kg żywej wa.gł,
był tak . wyczerpany, że
nie
starczyło mu sił na pełne trzy
rundy. Czarnecki :S:le rozwią
zał takt:vcznie walke
z mło
dym i obiecującym Kowalewskim obok Kruży, bodai najlepszym pieściarzem Zjednoczonych, Rogalskiemu
brak
zda ie się zunełnie · serca do
walki z dobrym przeciwnikiem. a szkoda, ~d:vż RoP.alski mógłby być nie1łym bokserem.
Krawczyk wyPadł
wczoraj zadawalająco, Kijewski wykazał jeszcze raz, że
przechodzi pewien okres sła
bo~ci. a o Taborku i Wojnowskim nic nie możemy powiedzieć. ~dyż obaj 7.byt szvbko
zmusili swych przeciwników
do poddania się.

powinność.

Rozumiemy, 7.e 1denerwowanie udziela s'ę, ale starzy
działacze sportowi i to piastu
jący odpowiedzialne stanowiska powinni w ka7d e i sytuacji zachować się taktownie. a
nie, jak to miało miejsce wczo
raj„
BYDGOSZCZANIE
PROWADZĄ

Przejdżmy
się działo na

teraz do tego. co
ringu. Prowadz~
nie 2:0 zdobyli goście przez
Jóźwiaka. Bydgos?:czanin zwy
ctęstwo swe
nad Konarzewskim zawdzięczał jedynie więk
sr.ej sile fizycznej, która data
się zauważyć już od pierwszego starcia. W trzecim starciu
Konarzewski nie miał już sity
utrzymać gardy i został odesłany przez ringowego do roMOGł.O WCZORAJ DO.TSC
gu.
DO NIF.POTRZRBNE.J
Aby odzyskać te dwa utraA W ANTURY
cone punkty Czarnecki muPomimo tego. że hala Wimy siał się bardzo namęczyć z
nie była WC?.oraj wypełniona młodym Kowalewskim, którepo brzegi. atmosfera była na- go widownia. darzyła wielką
ładowana i w pewnej chwili sympatią i odpowiednim dopin
omal nie doszło do wiP.kszej giem. Po pierwszej rundzie
awantury, która mogła pocią- wygranej zupełnie wyraźnie
gnąć za sobą
nieobliczalne przez Czarneckiel!o w następ
skutki. Po walce w wadze nych Czarnech."i dał się sprośredniej, którą sędr.la ringo- wokować do wymiany ciosów
v.ry kpt. Neuding z Warszawy i w rezultacie zwyciężył na
przerwał grubo za wcześnie, / punkty b. nieznacznie.
na widowni rozległy się gwiRogalski z Krużą walczył

Co

usłyszymy

11,40 Audycja szkolna. 11.57
Sygnał czasu, 12.04 Wiadomości połudn„ 12,20 Muzyka rosyjska, 12,45 Audycja dla wsi,
13,10 erzerwa, 14.30 (Ł) Muzy
ka obiadowa, 14,50 (Ł) Aktualności łódzkie, 15.00 (Ł) Muzyka rozryv..·k„ 15.15 (Ł) ,.Spie
warny pieśni robotnicze", 15,30
„Hallo, młodzi fizycy". 15,45
Wiadomości S. K. R. K„ 15,50
Muzyka popu!., 16.00 Dziennik
popoł„
16,15 „Archipelag ludz;i odzyskanych". 16.35 ,.Czytelnictwo w mieście", 16.45
Koncert rozrywkowy,
17,35
„Popularne
książki o
Ziemiach Odzyskanych",
17,45

103

Tragedio Amerykańska
Nie znała dobrze miast.e i myślała, że będę mógł jej
wskazówek, gdzie morżna będzie znaleźć jakiś ład
ny pokój.
- Czy oskJłrżony powiedział jej o pokoju u pp. Gilpin6w?
- Nie, nic jej nie mówiłem. Nie mówiłem jej ani razu
o żadnym pokoju. Znalazła go sama.
Była to odpowiedt, której musiał się nauczyć.
- A dlaczego jej oskarżony nie pomógł?
- Byłem bardzo zajęty w dzień, a często i wieczorami.
MYślałem przy tym, że ona sama będzie wiedziała lep:ej, czefa.. jej potrzeba, lepiej niż ja.
- Czy oskarżony widział przedtem mieszkanie u pp.
Gilpinów, zanim je wynajęła?
- Nie.
- Czy nie rozważaliście z nią, zanim się wyprowadziła, jaki rodzaj pokoju ma znależć, nie myśleliście o kwestii
oddzielnego wejścia, braku skrępowania, swobody czy
czymś podobnym?
- Nie. Nie rozmawialiśmy o tym.
- Czy oskarżony nie nalegał, żeby wzięła taki pokój,
który by zapewniał mu SW'Obodę wchodzenia do niej dniem
i nocą?
- Nigdy. Zresztą · do tego 'lliesz.k~ fru.dno byłoby
wejść i Wyjść nie::lOSł.neżn-..
- T'lla.czego~
-

zdy. W tym momencie jeden z
nietaktownych oficielów zupełnie niepotrzebnie
wezwał
milicję do interwencji wskazu
jąc na jednego z gwiżdżąrych
widzów. Wszczęło się zamieszanie i w rezultacie niewiele
brakowało aby doszło do scysji pomiędzy resztą widzów a
Bogu ducha winną m!licją,
wykonyw:i1jącą
jedynie swą

przez radio

Drugi
dziennik
popołudn„
18,00
Koncert
kameralny,
18,40 „Daleko od Moskwy",
19,00 Muzyka polska, 19,40
Wszechnica Radiowa", 20,00
Dziennik
więC?;orny,
21 ,00
Brahms - Kwintet fortepianowy f-moll op. 34, 21.35 ,,Dro
ga do celu", 22.05 „Od l)'lelodii do Melodii, 22,45 (Ł) Koncert życzeń , 22.58 (Łl Omów.
progr. lok. na jutro. 23,00 0statnie wiadom„ 23.10 Koncert symfoniczny muzyki Debussy'ego, 23.50 Program n;i,
jutro, 24.00 Zakończenie audy
cji i Hymn.
--<>-

tylko jedną rundę. Początek
był dla łodzian:na pomyślny.
Kruża kilka razy nadział się
na jego ciosy, ale z każdą
chwilą sytuacja jego poprawia
ła się tak, że w rezultacie Ro
galski tylko z trudem dotrwał
do gongu.
KRAWCZYK
WRACA DO SIEBIE
Przeciwnikiem Krawczyka
był bydgoszczanin
Leczkowski , zawodnik starszy o dużej
rutynie. Dzisiejszy Leczkowski nie jest już jednak tym
davrnym LeC7Jrnwskim. Kr-1w
czyk rozpoczął walkę od natarcia i z miejsca zasypał Lecz
kowskiego lawiną swych ciosów. Pierwsze starcie Leczkowski jakoś przetrzymał. w
dnii;rim :>.aś. po krótkiej wf-mianie, znalazł sie na kolanach i z rezygnaci'I podnifi ::: ł
do góry rękę na znak poddaniri się.
Kiif'w~ki trafił wczoraj
na
przeciwnika, któremu bard1.o
odpowiadał styl walki łoddanina. Baranowski jest tak samo .i<ik łodzianin odpornvrn
na udPrzenia i n0siad::i taki
~am
iak on silny cios W
pierwszei runr'lzie prze•.11a<?e
miał Kijewski,
Baranowski
odpoczywał w niei nawet na deskach do 9. al~ w nas!ep
nvch
starci11ch Baranowski
tr11fiał częściej i ci:-lnie.l i w re
mltacie w<>lkę rm-~trzygnął na

,,„„

korzy~~-

,:·

~

I

Na ringach Polski

:p

(obsł. wł.). Derby gdańskie loka.lnych pre·
do tytułu dm żynowego mistrza. Polski w bo
ksie rozegrane w hali PKS w Gdańsku, .zako:6.czyły si~
zwycię8twem „Gedanii" w stosunku 10:6.
Poziom walk był wy110ki. drużyna „Gedanii" wygrała
zasłużenie będąc zespołem wyrównanym
we wszystkich
wagach. Wynik meczu odzwierciedla. właAciwy stosunek
GDAŃSK

tendentów

sił

obu

zcepołów.

Batory-Gwardia (W) 9:7
Drugi mecz fnałowy o drużynowe mistrzostwa Pol&ki rozegrany w Chorzowie pomiędzy Batorym a Warszawakt
Gwardią zakończył się niespodz'ewanym zwyciristwem g0>spodarzy 9:7.
Gwardia wystąpiła wczoraj bez Kolczyńskiego. Nowara
walczył w wadze pólc i ężkiej i zwyciężył na punkty Ar·
chackiego.

tódzka klasa B

ZZK (tódź)-lechia (Tomaszów) 6: 2 (1:0)
.Jak było do przewidzenia,
kolejarze łódzcy odnieśli dal
sze zwycięstwo. Tym razem
przyszło im to łatwo, bowiem
bramkarz Lechii Zając nie sta
nął na wysokości zadania, wi
n'en bowoiem jest przepuszcze
nia trzech goali. Wyróżnili się
z drużyny gości: Białow~ki,
Nov1ak, Szydłowski. Bramki
dla Lechii padły że strzałów
Furgalskiego i Szydłowskiego.
W drużynie zwycięskie.i do
brze zagrali: Pisarczyk w obronie, Miller w pomocy oraz Deska, Koczewski i Bilewicz w napadzie.
Łupem bramkow:vm dla ZZK
padzielili się zawodnicy: Jach
2 oraz Deska. Koczewski, Bilewicz i Stolecki po 1.
Lechia jako tako przeciwstawiała
się
łodzianom
do
przerwy; w tym czasie wyróżnił się dobrze grający napad gości, jednak tyły kolejarzy niweczyły . wszelkie zakusy atakującego przeciwnika.
Publiczności około 1000 o-

W'llkę w wadze średniei po
m1Pd7.y Taborkiem. a bydpszr7.aninf'm SMnow~kim. j::ik
Ż<>~my już pi~ali. zbyt
wcześnie przerwał ~ęcir.ia rinqowy
co wvwoł:iło sltu;r.ne niPzari')wolenie na wldownt T11borek
mfał istotnie dt1ż"
pr:r.ewagę
na poczatku walki. ale So~no·~
ski nie b:vł ani nieprzytomnv
ani nie doznał fad:i"j kon·uz.li. kt6rabv uniemożliwiala
mu walkę. Sosnowski z p,1wo
dz1miem mól!ł w:vtrzym:it- trzy ~6b.
runrl:v i nrze.E?rat- za~7.'!7.v'niej ZZK (KOLUSZKI) _
WtOwalk~. nie prze:>. tech!l1cr.ne KNIAIU (ZGIERZ) 5 :4 (2: 2)
k . o. a na punkty.
Wczoraj w dalszych rozr>ryw
CTNA'l' ŁAMlP. REKI;
NA WOJNOWSlUM
KJ
Walka w wadze pók!eżk'ei
Q
pomiędz.v Wojnowskim, a byd ' ,.,,/)
goszczanine
Gnatem miała I ~J ,
W~g1erscy
prr.ebiej:! nles7.cześliwy. f''.l w:v
V :._,,'
·
mhnie kilku ciosów ~ym::ts ~
wygrywa:ą
bólu wyknvv1rił twarz bv1h~0W
·
W
·
db ł
~zczanina i walka
imstr!ła . cz~r~J w
arszaw.e 0 Y
przerwana. Po zdieciu ręka- s : ę wyscig kolar~ki na !OO km 0
wie lekar1 stwierdził ?:ł::tm'3- puchar .. gen. .I<onarzewsk ego
nie r~ki u Gnat11 . Dwa o•mktv \V w~scigu, ktory był generałnrzn techniczne k. o. zd•)bvł ną pro~ą naszych t(t)iarzy pPe<I
Wnfr1owski.
· wysc ig1cm Praga -;- Warsz~1~·a
w wadi:e cieżkiej N iewa- start~1yało 4 Węgrow . Wysc~g
dził nie miał przeciwnika i l przyn·o~I . sukci;s Węgrom, kto.
Zr:vw zdohvł 2 punkty walkc- rzy za1ęl : 2 p1erw~ze m:e :s·a .
werem. o~+atecznv wyni1• me- Pierwszym by! Tobias w C~dSI<'
"czu 10:6 uratował łodr.i<•:t od 2:55:40 drugim Papp. trz ·~'m
zajecia o~tatnici lokaty w f~- 1 Nowoczek (S!ąsk). P :etr u;ze .v·
nałach mistrzostw.
ski znalazł się na 5 m !J'''J
1Kr.)
przed Siemińskim i Napier~l~.

&·---------=>-arze

7) .

kach o m'strzostwo łódzkiej kl.
A w Ko!uszkach ZZK pokonał
Włókn'arza ze Zgierza 5:4 (2:2)
W drużynie kolejarzy wyróżnili
się: Szał'ński : Pierun.
BORUTA (ZGIERZ) - CON·
CORDIA (PIOTRKOW) 2:1 (2:0)
W Zgierzu tutejszy zespól
Boruty
pokonał
piotrkowską
Concord i ę 2:1 (2:0).
W Borucie wyróżnił: się: Wesołowski
junior Gałązka i Matynia.

Ote·nik przegrywa
P'ęściarze

walczyli we

LKS Włókniarza
Wroeiławiu z tutej.

szą Gwardią.
Towarzyskie to
spofkan'e zakońrzylo się ~wycię
stwem ladzian 9:7. N'ewodzian
ką byla porażka Olejnik.a w ws
dze średniej z Domańskim.

No boiskach Polslcl

Wynik i 1t g owe
Cracov;a - Ruch 3:3(2:3) .
Polonia (W)
Szomlierld
2:1 (1:0)
.
Warta - ~echia 0:2 (0:1)
AKS - Wisła I :2 (I :0)
P-0lonla (B) - Legia 0:3 (0:1)
Liga 11
GRUPA POŁNOCNA.
Garbarn'a - Pomorzanin 2:1
(1:0).
Lubfoianka
Widzew 2:0
(I :O).
Ostrow!a - PTC 5:2 (2:1).
Radom'ak
Ognisko 2:1
(I :O).
Gw?rdia (Szczecin) Bzura
2:2 (I :2)
GRIJPA POLUDNIOWA:
Po!on'a (P) - Polon'a Sw fol
ca) 3:4 (3: I)
Skra - Gwardia (Kielce) '.?:'I
(2:0)
Tarnovria - Naprzód J: 1 (0:0)
P.afawag - Che!mek O:I (0:0)
Rymer - Baildon 2:0
·

1

- Dlatego, że drzwi jej pokoju były naprzeciw wejścia
frontowego, którędy każdy wchodził i wychodził i gdzie łatwo było zawsze spotkać kogoś.
Była to druga odpow i edź, którą mu wbito w głowę.
- Jednakże potrafił oskarżony wśliznąć się do niej i
wyjść ukradkiem, prawda?
- Nno tak„. bo oboje postanowiliśmy spotykać Się w
ten sposób cod?:iennie.
- Z racji tego przep:su fabrycznego?
- Tak, proszę pana, tylko dlatego.
Potem nastąpiło opowiadanie o różnych trudnościach z
Robertą, gdy panna X ukazała się na widowni jego życia.
- Teraz musimy pomówić nieco o pann;e X. Jakkolwiek w porozumieniu obrony z prokuratorem - a powody
panowie sę9ziowie zrozumieją niewątpliwie - możemy z
lekka tylko dotknąć tej sprawy, gdyż dotyczy to osoby, która nic nie zawiniła w tej sprawie, nazwisko jej więc musi
być niewymienione, fakty wszakże muszą być poddane rozważeniu. Będziemy jednak je delikatnie rozświetlać, o ile
tylko ttczyć się to będzie tej nieszczęsnej zmarłe.i. Jestem
pewien, że gdyby żyła panna Alden, sama zgodziłaby się
na to. Więc co do panny X, - mówił dalej, zwracając się
do Clyda - wiemy już o tym, że oskarżony poznał ją w Lycurgus w listopadzie czy grudniu. Czy to prawda?
- Tak, to jest prawda - odrzekł smutnie Clyde.
- I od razu się w niej zakochał?
- Tak, od ram.
- Czy ona jest bogata?
- Bardzo bogata.
\
- Piękna? - i odrzekł sam, zwracaijąc się do sędziów,
nie czekając na odpowiedź Clyda. - Zda i• s;ie. że nikt nie
i watoi. że jest piekna..
I

J

I

~e~ania-~war~ia 1~: ~-

Z1ednoczonych (Bydgoszcz) 10:6

swego utalentowanego Juniora Gnata, który w spotkaniu z
Wojnowskim doznał złamania. ręki i zaraz po meczu został
odwieziony do szpitala.

7 eodor Drei!Ser

udzielić

D'lntą

żynowych
Łodzi. PrzeciwnUdem łodzian był zespół z Bydgoszc:iy Zjednoczeni. Goście wystąpill zdek ompletowanl, bez wagi cięż
kiej i w rezultacie przegrali spotkanie 6:10 ponosząc przy
tym j~ inną stratę - w postaci utraty na dłuższy czas

ciu"

kop"

hali

Związkowiec-Zryw zwyc;ęża

w Jej Ż.y ·

REKORD - „Nikt nic nie wie"
dla młodzieży godz. 16. ruedz.
14.00
STYLOWY - ł · szy seans dla mło·
d~ieży „Aleksander Matrosow"
dla dorosłych
„Niecierpliwość
Serca"
SWlT - „Wesoły Sublokator".
TATRY
„Gilda"
TĘCZA „Rzym Miasto Otwar·
te"
WISŁA „Opowieść o Prawdziwym Człowieku".
WŁÓKNIARZ „P.zym Miasto
Otwarte"
WOLNOSC -„Krwawa Wendetta"
ZACHĘTA
„Czwarty Perys-

UJ

~nar łamie rnt~ wme[ln 1Woinow~~im

na"
ROMA -

Na rlnqu

·~:--

Clyde odpowiedział:
O, tak! bardzo piękna.
Czy istniał już między wami. to jest między oskarżoRobertą Alden. utrwalony stosunek, gdy nastąpiła
znajomość z panną X?
- 'l'ak.
- Mhm. Ale czy wtedy.„ Nie. Zaraz„. chcę się zapytać
o coś innego„. Czy wtedy, gdy oskarżony poznał pannę X,
kochał jeszcze Robertę, czy już nie?
- O, tak, kochałem ją jeszcze.
- Czy nie był już nią z.nudzony?
- Nie, proszę pana. Kochałem ją wtedy.
- Czy towarzystwo jej i ona sama były tak samo pożądane jak dawniej?
- O, tak.
. Mówiąc to, Clyde sięgnął pamięcią i uczuł, że powiedział prawdę. Było to prawdą, że przed spotkaniem się z
Sondrą cieszył się i rozkoszował towarzystwem Roberty.
- A jakie miał oskarżony zamiary względem Roberty
Alden przed poznaniem panny X? Musiał chyba czasami
myśleć o tym, prawda?
- Nie, chyba nie myślałem. - Mówiąc to, zwilżał sobie usta w zdenerwowaniu. - Nigdy nie miałem zwyczaju
robić jakichś planów na przyszłość, tym bardziej co do
niej. Wiem także, że i ona też nie robiła żadnych planów na
przyszłość. Od razu oddaliśmy się sot>ie z całą namiętnością, nie zastanawiając się nad niczym. Wpłynęła może na
to moja samotność. Roberta n~gdy nie kochała nikogo i ja
też. Był przecież taki przepis, że nie wolno mi było zająć
się nikim, gdy jednak doszliśmy do przekonania, że się kochamy, niP zastanawialiśmv .cie 1u•ti ruczvm.
D - 032560
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