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Chińskiej

Arntii Ludo-wvej tr"7a
Amerykańska »Misja Pomocy Chinom« uciekła z Szanghaju
LONDYN (PAP.). Wiadomokl napływające z Szanghaju
świadczą o panice, jaka ogarnęła "'-yższych urzędników ku
omintangowskich i bogatych
kupców w związku ze zbl1zaniem się do miasta oddzialów
Chińskiej Armii Ludowej.

Armil Ludowej, a

żalczych zdraJców.
ReasumuJą.c

nłe

do siu-

5twierdzaJąc
ogólnlkowo, te
LONDYN, (PAP)
Agencja
Wielka Brytania zajmuje w Reutera donosi z Hongkongu,
stosunku do wojny domowej że powstaficy chińscy działają·
w Chinach sta.nawisko neutral cy na tyłach armii Kuominta.n·
ne, zgodne z deklaracją mo- gu zajęli okręg górniczy w za.sldewską przedstawicieli An- cbo~ej części ~PY Ha.ina.n, - - - - - - - - - - - - - - - - - - glli, ZSRR i USA z grudnia połozonej w pobhzu południo. 1
1945 r.
wej prowincji Kwantung.
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powyts7:e,
wszystkie
agresywne
sily
zbrojne państw imperiallstyr.z
ny eh muszą być wycofane z
Chin. Tylko w ten sposób będzle mogło dojść do ustanowlenla z Chłnamł stosunków
w porcie i na lotniskach roz dyplomatycznych i handlo- i
grywają się dantejskie sceny wych na zasadzie równości.
.:
wśr Ód
wa I czącyc h o w Olne
LONDYN (PAP.). Dowódz- i

~~~~s~~h.n~e ~~~~~t~~~o ~~~ ~'fej ;:;r:~I~ ~~':8iJ~~~ ~
1

Fragm.enty

tow.

referaru

~~m:'::ua~:;~ z:~~::a:tn:
0

przetłumaczony

zostanie na Wszystkie języki śWiata

czonych w Chinach pow7Aęlo i
P ARY:t. (PAP). - Komisja, I w poniedziałek przez Aragona,
wspólnie decyZję wycofania o- i
wsi", wygłoszonego na Plezłożona. z przedstawicieli wszy. uczestni cy Kongre~u przyjęli
krętów brytyjskich i a.mery- i
num KC PZPR, zamies::cza·
stkich delegacji na światowy przez aklamację. Komisja. zakan'sklch z terenów objętych :.
Kongres w Obrnme Pokoju, za. twierdzi również przekłady ma·
my na str. 2-ej.
h
działaniami wojennymi. W wy g
jęła się we wtorek
u~taleniem nil'estu, zr.idagowanego dotyc niku tej decyzji brytyjskie I i
o~tatecznego brznnenia manif'e· czas tylko po francusku, na
amerykańskie okręty wojenne :"'"""" ... """""'"'"''"""""""„""rn""""""u„„"."""'"'"łlf"łfl""„"'"'"'""„"""~ ~tu, Którego projekt, odczytany wszystkie języki świata..
opus7,cza,Ją Szanghaj, wycofu- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nież giełda.
ją,c
się do
ujścia Jang Tse
Agencja Nowych Chin ko- Klangu.
munikuje:
Admiralicja brytyjska za.ko
zachowanie J'ię agresyw- munikowała we wtorek rano,
nych elementów imperiali- że brytyjskie okręty wojenne
stycznych na rzece Jang Tse nie będą w preynloścl za.wł. jały do rłównych portów ehlń
w m()tnencie posuwania się sklch bez zerzwolenla chińskich
MOSKWA (PAP.). Agencja wszechniane S\ pogłoeki nie cie trzecim, dotycz\cym epra- graniczenia
w Jw.munikacjł
Armil Ludowej na południe
je9t godne uw~. W chwili, władz młejsoowych esy to na. TASS ogłosiła następuj\CY ko odpowiadające rzeczywistości. wy Berlilla, w którym jest przed zwołaniem Rady MiniTASS uwda za konieczne mowa o zniecleniu ograniczeń, stróW Spraw Zagranicznych.
kiedy rz\d nacjonalistyczny za cjooallstyetmyeh. ('6;y teł luclo- munikat:
21 marca Malik zakomuniW ostatnim czasie w praaie zdementować te niesłuszne po nie ma wzmian·~. o jednolitej
wiadomił o odrzuceniu warun wy~~by czę~l Pl'L'Y brytyj- zagranicmej,
kował
J~MJ1>0IWI,
że
jeśli
przede wszyst- głoski. i podać do wiadomośd. walucie w Berlinie.
ków pokojowych, zapropono- skłej wykorzystania kon.fiiktu kim zaś w amerykańskiej, u- prawdziwe fakty
Mallk
zakomunikował w zostanie osiągnięte porozum.ie
wanych przez dowództwo Ar- na Jang Tse Kiangu prz.eclw- kazały się doniesienia na te•
związku z tym Jes!Upowi, te
nie w sprawie daty zwołania
mil Ludowej, cztery bryłyJ- ko chińskim władzom ludo- mat ewentualnego zniesienia
15
lutego
prze.dstawiclel brak w odpowiedzi Smithowi Rady Ministrów Spraw Za11kie okręty wojenne dokonały wym i przerzuceniu na nie od ograniczeń w tranśporcie, ł\Cz; USA w Organizacji Narodów wzmianki o walucie nie był granłcm. ,
ane
inwazji chińskich wód śrOd- powiedzialnoścl, nie powiodły ności i handlu między Berll- Zjednoczonych Jessup zwrócił rzecz, przypadku oraz, !e wyżej wzajemne ograniczenill
lądowych. Okręty te bomba.r- si•. w -~>eczeństw:le brytyj- nem i strefami zachodnimi o- się do przedstawiciela ZSRR sprawa waluiy w Berlinie mo w komunikacji i handlu mo„
dowaly wspólnie z okrętami "
<ryV>
kuomintangowskimi. pozycje !kim a zwłaMcu w związkach raz między strefą wschodnią w Radzie Ber;pieczeństwa Ma- że być omówiona na sesji Ra- glyby być zniesione przed ros
Ludowej Armil Wyzwoleńczej zawodowych 1 organizacjach i strefami zachodnimi Nie- li.ka z prośbą o wyjaśnienie - dy Mirustrów Spraw Zagra- poczęciem prac Rady Minina północnym brzega rzekł demokratycznych mimo kam- mlec, wprowadzonych w swo- ponieważ rząd USA interesuje nicznych przy rozpatrywaniu strów.
Co się tyczy sprawy jednó·
Jang Tse, powoduj,.,. Amterć panii prasowej coraz bar- im czasie przez Związek Ra- się zagadnieniem Berlina - sprawy Niemiec.
"T"
dziej p.rzewata opinia, że od- dziecki, Stany Zjednoczone, tej okolit!Zllości, !e w odpowie
Następnie JeMup
poprosił
'.litej waluty w Berlinie, to
252 żołnierzy.
powiedzialność za konflikt ~ Anglię i Francję. przy czym dzi Stalina korespondentowi Mali.ka o wyjaśnienie, czy mo- sprawa ta mogłaby być omO·
Zajście to wywołało głębo- noszą ci ,którzy mi.usili mary w doniesieniach tych ro:tJpO- 1Kingsbury Smithowi w punk- gą być zniesione istniejące o- wiona na sesji Rady Minikle oburzenie w narodtle chlń narzy brytyjskich do przebystrów Spraw Zagranicznych
akim 1 zagranicą. 'Przeciwko wania w samym ogniu walk!..
równolegle z innym.i sprawapopierają
akcję
te' interwencji zaprotestowalo
Premier Attlee składaJlłC we
mi, dotyczącymi Niemiec.
równleł społeczeństwo bt'y- wtorek w b;ble Gmin -wyJaWedług informacji posiadatyjslde. l
śnienia w sprawie lncydenw
nych przez TASS ostatnia roz
Rseka Jang Tse naleły o- na neee Jang Tse. wYkuał
mowa Malika z Jessupem w
becnle do DM"odu chl61k!ego l wiele
wstrzemlęłHwGlłcł,
poruszonych sprawach odbyła
PARVZ ~AP) Wybory miej· gdńe zdobyła 12 mandatów W<J. mj9Cowołciacb podwójny su4< się 10 kwietnia.
•kfe " Tutle (dep. ~rreze) u· bee 9 MRP, 4- RPP I ! aocjlft· ces.
0
kończyły
&it zwyciptowmi repu s.tów.
Skrajnie reakcy)ta Aurore" l(ONFERENCJA
TRUMANA
6
6
blikańs-ldoej Ul1'fi ruchu oporu,
"
Z JESSUPEM.
Komitety Obrony Pokoju
która zwi~kuyila swój słan po
Wynmd WJbor&w przy~e IO- wyrała przokonanle, te do suk·
LONDYN (PAP) Jak podaje
• I K
9iadania w ll'tosun~u do osia· stely 1 zaniepokojeniem przez cesu komunistów przyczyniła si~
d
będa kontyunowa
Zie O
ongresu tnich wyiborów i pafdzlerntka pr~~ reakcyjną. Organ . MRP prowadzona pnzez nk:h akcja w agencja Reutera, pł'ezydent
PARY~, (PAP) - Rezolucja będzie akcji KomitetóJV Obrony 1947 roku z 36,5 proc. do 4 " „Aube" podkireśla, !e komuniśd obronłe pokoju oraz zwycltstwa Truman odbył konferencję z do•
komiRji organizacyjnej Awiato- Pokoju już utworronfch lub też procent
ktorem Jessupem. Przedmiotem
wego Kongre!u w Obroni~ Po. tych, które zoetan'ł utworzone
Stoją~y na uele lsty wybor· odnieśli w wyżej wyn'Lienionycl1 chlńskkh wojsk ludowych.
rozmów była sprawa Berlina.
ścila

Szanghaj - udaJąC • się
do Kantonu - amerykanska
„Misja Pomocy Chinom" z
Robertem Zaphamem .na . cze.
le. W samym Szangh a.iu zycrn
gospodarcze prawie całkowic~e
zamarło. Banki nie honoruJą
czeków, nieczynna jest rów-

Komunikat
agencii
TASS
prostuje doniesienia prasy anglosaskiej sprawie Berlina
w

I

Francuzi

pokoju

Nowe sukcesy wyborcze komunistów

• Konnre Suparys k•te
ezo
UCJ8
I
R

Q

Ć

koju,przyjętaw
obrad stwierdza m.ostatnim
in.:

dniu wmiastach,iW11ia.ch,w:fabry·
kach, pnedsiębiontwach lub
„światowy Kongr01 w Obro· uniwersytetach, jak równiei &k.
Jlie Pokoju, pragnęc j6t1zcze be.r cji krajowych Komitetów Obro·
dziej wzmóc potężn• mobilizację
.n pokojowych, kt-Ort w zna.cz·
:u) mierze
nea.li:r.ow&ł Kon.·
grea, pragnt~ a.by coraz liczniej
1ze rzeu.e
mężccyzn i kobiet
grupoWllły 11i~ pod mandarem
r.wolen111ków pokoju po11t&na·
wia, te Komitet
hiatowego
Kongre!u w Obronie Pokoju bę
dzie nadal prowadził akcji;,
wszcz,tą prr.ez wspaniałe deba
ty paryskie.
Komitet pohń.i;ci wszystk~e
wysiłki sprawie obrony po_ko3u
t wzmocnienia walki przeciwko
napaściom, propagandzie ~ u~i~o
waniom wrogów ludu, zm1erz&Ję
cym do wywolanitl trzeciej woj
ny dwie.towej.
Szczególna uwaga połwi~cona

ny Pokoju -~e, gdde ta
. K ·iet&
kie
ODU -~ poWI Dł·
W-:rstlde i:błorow1 lub in~
widualne akceey przyczynif 111~
łn &ci d0 f kt
"" miaro mo 0
e e ywne
go poparcia akcji
Komitetu
światowke~o„ Kongresu
Obronie Po OJU •
Tutaj następuje doldadne wy
liczenie •rodk6w propa.ga.ndy i
i!nformacji, kt6m
pr.z:yozynił
się do przeprowadzenia 11kuteez.
nej &~cji przez ~omite~ Obrony
P.okOJU o~az ~twierdzenie, ie co.
li\ t& &kcJ&. Wlnn& by6 prowe.dzo
na.w 11ta1ej tro!c;e o moUiwie ~ak
n.e.Jllzel"9Ze 11kupienie wszystkich
iri1 zdecydowanych pra,oowM w
ob1"01lie pokoju.
„ ... „ ... „„.„.„, ••••... „„..„ •..• „ ... „ .....„„„„.„ ••„„""'"'"''''" '''"''""''''''""'''""""'"'
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Kolarze polscy

opuścili

WARSZAWA ( obsł. wł.) Wczo·
raj w godzinach popołudniowych
odjechały do Pragi trzy repN!zen·
tecyjne drużyny polskich kolarzy
na 5 tart wyścigu Praga - WaraM·
wa. Na Pl. Zwycięstwa odbyło
etę uroczyste pożegnanie, z udzla·
łem przedstawiciela KW PZPR tow. Kulczyckiego, repre'ZelltM·
tów GUKP _ ppłk. ~T:tlik• i

wczora1· Warszawp'ł

czej 49
komunl$ta
uzy-CZYN
skał
35 proc. Chausson,
rłoa6w. Wśród
1
13 wybranych radców jest 9 komunlst6w 1 4 repubłłkan6w bez
_.... Jn _„
P••Y y,;:o1o
Dotldlw• k•kt ponioeła MRP
I radykałl. MRP strae'iła 3 man·
daty, r.adylcałl s'tracłU 2 mandaty.
tiw
blik ń
Drugie zwycięs 0 repu
a
slciej unli ruchu oporu notuje
si~ w wyiboraoh mie~ki~~ w)
Douannenez (deip.
. nis ere '

Poseł

Luc1·an Motyka

mianow•ny dyrektorem
Głównego Urzędu

•

Kultury FizyczneJ

WARSZAWA (PAP). - Pre
d t Rzeoi;ypoepolitej Pol·
zy en
akiej Jl& wnl.oeek Prezee& Rady
Mini1tr6w mianował
drrektorem Głównego Urzędu Kultury
Fizyoznej eekretarz& Zarstdu

pollła

PIERWSZOMAJOWY

Oddział

„

PRACY

6 PZPP uruchomił dodatkowo 10 maszyn.
Wima otrzyma nową trzepalnię

Gą ,.. fabrykull łód&k.ich dzid prMd terminem zreali:z'l·
ze.er.Ato m6wi6 o n - t a 1-no- -ne •A•t-•o jedno • po-" .... ·wo·
--.
__,.._
~-q ~
•
..,,...
m&JOW)'DI, ll'UP" tow'anyazy 1 wych zobowi•zaft me.jowyoh ze.Oddziału 8 PZPP &aalfła prr.e- logi.
m'1tiiwat nad t1m, oo mołna
byłoby zrobić dode.tłl:owego, Of:J
„WIMA" O MIESIĄC
gtn&~ego pozr. normal117D1 io„
WOZEaNIEJ OTRZ'YMA
bowt.ipaniem o switkllzeniu 110TRZEPALNI:ę
4c1 tmtnOw po11.czoch itp,
C~
PIERWSZOMAJOWY
I lrJmyftili: w fabryoe poPBACOWNIK6W
niewierały si~ jaki8' l&kielety
OENTRALNEGO BIURA
maazyu po~czoezniczyeh -Miar
TECHNICZNEGO
ziwo przeznaczone nr. dom. Te
„trupy''
włdnie po1tanowili
Na porądku ddennym H-ej
oływi6 tcnnu'zysze majstrowie: kolejnej Jl&rady wytwórczej pm
Bo!YJ!iak i Urbdsld
podm&j· eownik6w OenV&J.nego Biura
strzy: K'l'l'iatkoWllld i :Majch· 'fechnicmero ID&la.zła lit IPI'&rowski, •Iuars tm.tjaki i elektro wa 11e&caen1a 8w1fta robotnicze
monter Grmegorijzyk. Powied&ła go l-go Maj„
ne ł zrobione. Pi~czołow1.cł1 w:y
Po oływiouej clyak111ji robot·

:~:t11a ~:~,!ru!~ d!:::i~ ~l~c~łyni~~-:;:ine1;:j6t~n!

GlOwnego ZMP
Lucja.na
Motykf.
li, uetawili, ""Yohuche.li i WJ;bo
mjr. Betlera, prud.stawiciell or·
Prezes Rady MW~w per gacili awl} firm~ o 10 1.6n14cYch,
ganizacji
spolecmych, wojska, wierzył
dotychem!owemu dy· pięknych 1 jak nowe dzia.ła.Jł·
SP, oraz llcmle zebreych widzów. rrlr.torowi GUK!' in!. Kucharo- cych maszyn.
W uroczystości połlegnela W%lllł
.
Sztandary przygotow&Jle na
u?zlał amb. Czechosłowacji - p. wi organiz&eJ!! produkcji sprzę· manif0lltaejf majOW'ł rozwinęłn
Pmiek.
tu sportowego i inwestycji 11por załoga już w dniu 28 }ltńetnia
Odjeżdżaj11cycll kolarzy żegnały towych
nad stworzonymi s . niczego' •
na uli.cach Warszawy tlrunv nrze· ]
'
k
d •
lmaszy.na.nli:
·'
chodmów.
~yrektor Mo~ e. z niem .26
•
·-..__ ~
\kwietna br. obiAł urzedowaDVL
I !!łwl=e .....; wsza.kh na łY·

l

ŚWIATA

Technicznego pc11tanowili przy.
wita6 dzid l·go Maj& wzmo·
żonym wysiłldem i zwi~kazon.ę.
wydajno§cil} pracy, Powzięto
przy tym nut~pujące zobow:ią·
zania:
·
l. Wykonae ple.n produk·
cyjny pierwszych
czterech

1

miesięcy br. do dnia 20.go
kwietnia 'Czobowi&mni• zost&

ło już wypełniono - (Przyp.
Red.).
2. Wyko~czyd
t
oddać do
utytku Widzewskiaj Manufak
tury trzepalni9, akł&da.jąct
sit z 89 maszyn, na miesif!c
przed ustalonym terminem,
tj. do dnia 30 listopada br.
zamiut do 31 grudnia.
To drugie zobowiązanie ma
szr.zególne znaczenie ola na•
~zej gospodarki, gdyż wykona•
nie trzepalni w kraju pozwoli
nam ze.oszcziidzić znaczną iloś6
dewiz. Skróoenie terminu wy•
konania umożliwi wc2l8,niejsze
uruchomienie tr~palni a przez
to wykonania ponadplanowej
produkcji.

Komunikat
Uwaga! Słuchacze Kursu dl&
korespondentów i redaktorów,
gazetek 'ciennych! Dzi6 o godzinie 17-ej 11emine.rium :r; wy·
kładu .,Położenie
geograficzne
Polski". O godz. 18 wykład
n'1. temat „Histońa WKP (b)"•
Obecnoś ć ohowil}zkow&.
Wydział Propagandy
ŁK PZPR i Redakcji „Głosu '
- -........ ~obotniczegg!_''•
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KC PZPR

AKTUALNE ZADANIA NA WSI

ich sama myśl o poslaw!erm i sła liczba średnich. którvcl! de-• dn'.ch ch'opów. Jc'.nym z prze ja
Rzecz jasna. ie tak!e l~kko
przed ffi<J~ami c!1\Cp<kitni p<'O 111nokrat:ja JuJ•;wa bron p'rzerJ de I Y, ÓW
fałszywego
u:atw•an.a myś:ne trak!owanie 5redmorcl•
blemu. ze~poło\;e,i r,u-fl'''hr'.~1 grndacj~.
.
sob:e iycla przrz n. el..tórych .. nych jako bo;{aczy wiejskich
- spoldz1elczo~c1 produkCYJ-1 W .d z'a. lalnosd nar,7ych t~reno s.Tych towarzyszy .iest krlyw· i· t
soce llzlrn<l!Jwe i wycho.
nej.
wvch rrrranino: ji party inych 1·it drące zaliczan'e śrcdnlorolnyc'.1 e~ wy.
„
Pamiętamy. t<'ż .. i<>k tf' swo m~ 1'eszcic pdnzv,o zri•z11ml~nia j ~o~pocta.rzy do kategcrli boga· dzi tylko na korzysc wrogom
tli eneralna linia polityczna· mentów
kapitalistycznych .
h l
k
t 1
t
kl
{:'nasze1· partii w zakresie na wsi 1· tym skutecznie1'sze Je wa an a 1 c,p1 ii .i!ric wo o i fin'! rnirt• w sbs~nku do śrc· czy w·ejs!<'ch.
- asowym.
· portuniści u siło•\•alt p17el>łonić·
polityki gospodarczej i społe- br,dzie przezwyc ężenie nieu- troską o utrzyrnan 'P poi:inmu
. Zadan1'0
dz1'edzr'n1'e
c;:nej na wsi ustalona została niknionych
wahań
przede produkcji rolnej obflw;:mi, ie
na l :pcowym 1 sierpniowym wszystkim wśród śred11iorol- w T('ZU lt.a~ l epos t qw•en·'l
· · p:-7•' d
· ł Il 1)Y h owu•m
·
• · ,_„osz ty
Przed1odz ąc do praktycrn"ch l ho"''.Pm rr.;i1·~ zbyt
n'aly o,nk z~·
pll'!'l"Rzme
plenum KC PPR w referatach nych chłopów.
'
~
1 1 t „ t ra kt or 6w.
c hł opam1· perspf k1· V\\ Y or7P- z2J1ń, z\'/ ·~•. za ,ych ze S",.ółd1!eltraktorowv.
(typowa
d:a
o~rod- ,. {~r on ar~ 1
tow, Mincfl i zatwierdzona
Zdecydowane zastosO'Nanle 1" 7 t fi ł cen· soci;i
· 1·"; 1 "CZ!'JYC h na c:zoścą. chrialhym poruszyć r - k'1w
p 11
· r · t
h O
maszynowvch ilo.5ć trakto·
'"~ta 111 e
an~ wo\Tyc
·
przez;
historyczny Konrtr<?s t 11ch podstawowvch
zasad mar st t api· spa·de k prw111 k CJI„ ro I me·
' 0 ilk ·
'f
h
dl
J
stro:1jace zagnrlnien;a.
rów - to jeden'
traktor, rza- ~•
·ow "' a~zrno\\':vr
a ob ·
Zjednoczeniowy.
ksizmu - leninizmu w spra- ,,.a.
·r·o
·PIERWSZE
d .
d
. .
i .. ~ tu,g i T'rzcrle w~z ~1kiro indywi·
Ustalając tę linię stanęliś- wie chłopskiej do
realne:z:>
u :
·•~· • •
'· •
.
.
•
.
. - nasr.~ orz.ej wa · 1 Jesz~ze rza lieJ
„
n
rzerzy_,.
lu.(\<'C
n ,,rc~la I ",anll?CJe n e pllw·nny zad~iY.ll· _ trzy). by mo"';Y być ren~.,w- dualnych J.!O~pod:ir~tw ma łoro1•
my na grt1ncie podstawowej układu sJ klasowych w Pol- i h
t
"
<'. OfH>" un•r t :V<'?nl'.I lins·t :iwy I '"lać siP. l•shrrn!dym; su1<~esami ne i by tan·o obslu!liwaly
chlo· r:i rh 1· ś rr. il 111· oro l nv<' h chlop ó'
zasa d Y marksizmu - lenin 'z- sec dało w rezultacie wvraź- Ic:r,:i!1t nlc'l'tiai·R ,„ s!l:v ldn"v
·'i.i . · · . ._
,
h - . d .
;1ri::-rar. moi:c rów~ież ilonio•łą
1
mu, potwierdzonej prz~z boga ne oparcie całe.I polityki p::ir- roh..JnłC'T·a• . 1,;„,..i.~r~. · , •. .„_1·„ I w s:w„.z.-clc.wscr, lecz. su.<ccsy pów ma 1oro.nyr
i src n:oro1- 0rnle w ohsl11'l"'e
.
m
, 1
„ " • • " t
h3
tral:tor~m1 orga
te dośw,iadczenie ZSRR. Zasa tii, bloku demokratycznego I so.imi?:u robotn\r„ 0 . r'-ll,..;><>k''i' ! ~ rozszerz~c I pn~lr i ć.
nvch.
ui:·;iiqrwh rir obecnil" Fp6łdzielu
da ta głosi, iż okres przP..iścio Rządu Ludowego w stosunku go I knpltnbndwo W"h<'<'
O"(romne mc>ż'.iwości rozwoju ·w tych warunkach, gdy tra'.- prorlukeyjn~·i·h.
WY ocl kapltii.li'lmu do sodali- do wsi na aktywne>! obro'lie sT11ekt:vw:v 'll\Osłnoncj walid • •.póidzi e~-:zości leżą w ściślej. tur pozbawiony jest odpowieO·
zmu - n\n:i.le:enfe od t1.•go, w mało i średniorolnych chło- 11
j
·
· · ·
d c!n'ei
obsługi
tecl111:c1nci
Powstnnit'IMasz«nowych
P 11 ń~two'IVych liczt :isowr..
S7.ym pow . ązan•u JCJ z groma ;1.
''
·
· · ·' pod· środków
0
jaklej formie sprawuje wład:o:ę pcłw przed wyzyskiem bogaPartia. od-,u~t.ł~ fal„. ~.,·we \Vy_ starczy wspomnieć, iż n~ 40 ręcznych warsilatów mechanicz1
· · k'ie h i 110" k u 1ant ów, kon~Pn<'.ie onortu"i~.
„, • " t.r. •• , ,,.i~,·.„. . 1.v~ "romad spó!cl7.;elnie "'minne nyc h 1'td • - korzys t an i e z t ra k- n_vm pnrlrn traktorow~'m, ułatwi
Iu d pra.cu.l"'n
·"'Y z kl ;isą ro b o t n ,· czy w1e1s
1
•
•
k
·
za1Ti:1zr1"nTliE' form
Fię w te·
czą na czr Ie. cey w f orm lP, sy- d a10 wyrazne pro lamowanie ło ro:r.wlneb pr1:cd ITI:l"aml rn SCh maj~ swoic filie w t I tys. t orow
s t aJe ~ Ię dl a cI1Iopa i bYt również
renie nn,;pro.•t.i<zyrh
11r 6 t.
stcmu raclzlukle~o, czy td w polityki ograniczenia i stop- hn"-i·czv. mi 1 chłopski·~
. 1 5 „„ 1.>J. 'i!romad;;ch. Sr-crok;e moHwo. drogie, a nicl.;iedy nawet traktor
,,
f
I d
•
·1 I d
I
i
.
. k
li
uW.I
.• „
n
.
•
•
I
clzirl"7.0~(·i pro1lnkryj11l'j zrze
orm e emoKrac.1 11 OWI.' - - n owego wypierania ;ip'it:i.. - Pl'l'>,!;'ra;-„ rozwo.iu 1 Pl'7."'hudo- śd rozwoju ma organi7'.lc ja ~p:-il n.c wytrzymuje konkurenc • z e„~e" llpr~~o~·ch.
Jci>t ~!~resP.m zao!'tn:11:ią1•rj sir, stycznych
elem„ntbw w·sl,
·
ko • m
"'
••n w;,
lki Id
• B kl
k
ł
wy wsi.
dzie'.c~ego orzelv:órstwa
ro:ni- . n.e .
PO CZ'\V ARTE
cl1cfałhym
wa ·
asowe.1. o rtW wy- ws aza o jasnP perspektywy
N t
.
b
,
1 . "Z""'"· ~T"7.nP-ó!n'e \\'P W~<''io- PowfitaniP Pa1~~twowvch 0śrorl
zyl>kiwaczy, nawet pokron>lne i drogi do socjalizmu na ws:
as ępme tow. Z~m rows.o
'~
. ków }[a8r.ynowych z i0-15 trn porns.'?yć kill'.a. zag:u\niefl z dr.ie
olitycznie,
poz.baw'.nn~
wJapol.sk1'e_1·.
poddał
wyczerpujicej
analizie
d„ic~i
rnl
<:c'a<"h
kraju,
q~z:e
1
·
k
·
.1
,
lk
·
dziny
~nółclziclczości
prodl<kcyj•
P
roz:wój wrotki ldti:l!JWf'j w o- hrak w'cll:ir: h m'a•t ri'c d;i fe :o <torarni w 'llZuYm <JH1'0< 11 • znue
,.
dzy. ni„dv.
nie us"'!". :>11,'1„"' brz
p amlę
· t amy, 1a
· k rPa1wwa l'J brll'nle m,..łorolm·rh I śrrflnio ~l3lecznych mo~l'wości zhy!u n'ł
'- • c11łko-·c1'0
•vtu"<
ię zni
nej •
.,,
l Oi•)
"1
n, n',,,
, •
walki i kurczowo chwytają s;ę nosiciele odchylenia prawicowszelkich możliwości wy·zysku
rolnyrh chl()pów w okrcsir. o- .;1\''dyd1 prod11~dńw.
•
·
· 1
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nii polityczne.i w stosunku do raz.w 1 wyz~zyc
orm gos 10 - oslab'ać cm iności wobec ciągle
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'
b
· z'
1' <z Mi:;p-ni\'ria, jl'~li chonzi o ~ł ropartti
prze.i~cia do ofen~'"WY czo - chłoo. gkie"o. zwłaszcza
uzyc, t wo
co:
wci:i
'·
·
Zagadnienie tCi było przedmio
~kiej baza rozwoju kap' ta liz"'
1
h f a.<• t'ow •.\umo- nę jlo~cio\.,-ą. W tej Rprawic dr·
przeciw bot?aczom w1eiskim rO'Zwój ruchu łąc;:nnści. po cze "'PO YK~nyc
I ~1:1 dy~k11~Ji mt w~ zys t kich nie
mu.
we władzach terenowych i w czym przeszedł do omawiania !ergfwa i Drotekcjonalizmu w r:vdnje jPnnnk nie ilo§~. )Prz ja mul zebrn 11ia1•h założ~rcielskirh,
Ustalając tę linię on:irliśrny
'I-' I · ·h
S'.anowcro trz· ko~ć. Odpowiednią :rnś jakoś~
zadań partii w pra spo •1zie n=ac .
się mocno
:.i wob~c kilkn kllnkre(n\'ch
na podstawowei organiz.acjach gospodarczych bieżącuch
oJ
•
•
tez'e marksizmu _ leninizmu, wsi, jak wreszcie przerażała cy na wsi.
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bogaczy ~aczy w:ejskich. w majątkach czarskid.
1'.Z<'Gnio ~p6ld7.irlnie pror1111tcyj- spółdzielni - r•:~!\r moj!'j zirmi
d~':-1cc::l8ci
produkc,v.Jncj,
7.or·
wiejskich,
wzg!ędnie
Ich
zausz
kościelnych
i
w
prcbostwac:1.
PO
TRZECIE
chciatbvm
1
nr różnych typów.
z:ipi•zdt' na wh~ność ~p<•:rlziPl
t':l'" "nW'1TI:V na ZR'<~fłach tł~hro ni'l<o'"'.
Jeszcze "~,;crzadko nasi·
Z wiązc k Rob c t nr'k ow
·
""oInyc.1' po„iąc
.... · mys·1 n~rzuconą JUZ
· · ~11'lka
w
móJ
wkłrtd.
Można. jnż j11dn~k stv.-ferdzi,; ni, a CZ\'M j:iko
'1\'olnn§cl i w miarę wzr•')iltU towarzysze ulegają
naciskowi calą 5wa, dzialalność koncentru· miesięcy temu przez tow. Biepr,,dukcil masz~rn rolniczych ·d
Ofert.y takie nie są jednak w o·
i tr:>ktorów _ oto Sprawdza- 1 eo 1ogJcznemu bogacza wiej· je w PGR, w !>iosunku zaś C:i ruta o kon:eczności przystąp1c- slal:ą. pracę na. odcinlm organi- becnym okresie do przyjęcia i
na na nlr-rzymim doświadczP- skiego.
parobków u bogaczy w'ejskicłr nia do organizacji Państwowych zacji spółdzi(llni produkcyjl'.yc:i? rlu.sznie też nie zostały przyję
najprostszego typu zrzeszeń
nin ZSRR i na skromnym 'e~'\;mo jednak wielu
jeszcze i w majątkach kościelnyd1 ogra Ośrodków Maszynowych.
urrawowych. J'~st to forrr.a naj te..
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dniorolnego chłopa. Zclajr Aię i<'· Pze w,Yµadki wśróil bogaczy wiej
gier i p()Jski. droga ugrunto- średnioro!nego• chłopa przez bo automatycznie obowiązuje ich l\hszynowyc'tt, liczba ich s;ęga
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sprawy.
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roznroie, źr niltt nil' uc;o;y Air:' Je hnrilzie.i mn..oowfl ,ie~t zjawi·
nii ld:v fundamentalna za~aP'.an na \9.1!) r. pr7.ewiduje za ,i'l7ll)• konnrj ni\ wirr11•h11\\'r„eh ·ko nkrnr:>nia i:-rnntów, '<l"zglr·
da marksizmu - leninizmu.
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kup d'a SOM 2600 traktorów, nnjw~'Ż 1rj kln~y. 'rrzcha. żeb:v r1niP fikcyjnych podzial6w, o
która głosi, iż ula skierowania
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8000 siewników. 400 młorari1. n~.::i towarr.y:;ze io:roznmieli, że rzvm wspominalem po}'T7.{)dnio.
w"i na drc!l'e soc:la.Ji-nnu koas ępne zaga n'enie, które polskiej, w porównaniu
z przed
r1nni<iro st<JrEZ& rezultaty
w Kie mniPj jcclnak na'IVct tP poniPr:rny jest r.mksymalny roz chciałbym poruszyć, to stos!rnek wojenną. u:egła dość istotnym l 150 żn .wia rek.
dzled:>inie org~ nizac.Ji spółdr.iel. jPd;n'ine fakty dohrnwolnej Qa.
wó.ł so.tmzu rohGtnlr~o - chło naszych organizacji partyjnych przesunięciom .. Znikl obszarn:k,
W:eś b11~dzo potnebuje ci1!!n' ni nh•rw1;:iego t'V}t·1 11rzekrrlałc~
moli kwii!at'ji hoi:aeza wi<>jskiep~1tie~o i zitpewnienie w nim do średnich chłopów.
oslahl,a dynan_i:k~ wzrostu ele- ków. ale ieśli wszelkie inne ma ruch. który ob~cnie
ma cechy gn =-ą h. ch~r~ ktcrystyrzne.
k:ercwn!<'zej rol~ kl:.i.s:v. ro~ot·
W rezultacie reformy rolnej mentow kap1ta1Jstycznych
na szvny s;j w
Snóldzielczv<'h rur.bu awangardowego, w ruch
~fv n~e jr~trśmy zaintere:<O'IV&
m1"1i1\j, Im bowiem ~c1śleJSZY .
d .
. . h Od
wsi i n'e tylko zwolnione zo~ta Ośrodkach Ma11zynawych ·c1.oni w jakimkol\\'iC'k io;ztucznym
bt>c1z'e ~ojusz
~obotniczo - 1 osa mctwa na Ziem•ac
zy Io tempo procesu degradacji J hrze wykorzystyw:rnt>, trudn.J Io masowy.
prz;śpieszeniu
procesu samolichłop~ki. tiro szybsza 1 1?run-1 skanych oraz polityki Rz1du Lu malorolnych i średniorolnyr.'.r go powiE'dz'eć o wykoPysływaniu
Rtacl PIERWSZ:E ZADANIT
to·wniejsui będzie izolacfo ele dowego struktura klac,owa wsi spodarstw w:ej•kkh, ale wzro- traktorów. Ośrodki Maszynowe rozwijać wszystkie formy ep6l
(Dokończenle na ~r. 3-ej)
plenarnym posiedzeniu KC PZPR sekrt'tarz KC
Zambrowski wygłosił ref<'rat o ak~ua.1·
nycit zada.nia.ch na wsi. Poniżej :immics..:cz:::my fragm{'nty
refo-:-atu tow. 7,,ambrowi=lder.o (pełny t1>k~t zostanle ogłoszo
ny w nr.jbliższym numerze „N owych Dróg").
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Daleko od Moskwy
Lubiła powtarzać zdanie, że praca jej, to nie „funt
rodzynek, a całe cztery kilogramy" szczególnie, gdy cho·
dziło o sprawy poważne. Obecnie po wypowiedzeniu tego zdania, wstała i skierowała się . do drzwi. Stary podniósł się z fotelu.

- Chodźmy, Zeniu, spróbujemy jakoś porozumieć się
z Tatianką.
Udali się do rozmównicy i przez całą godzinę próbowali uzyskać połączenie. Słychać było wyraźnie wszystko, co się działo w naturze dzikie wycie burzy,
gwizd i szum wiatru.· I niemal nieprawdopodobny wv·
dał się nci.~le usłyszanv głos Tatiany.
Gdzie Aleksy i Beridze? Gdzie Aleksy? Co wiesz
o nich? - krzyczała Zenia, prawie nadrywając się.
Głos Wasy1czenki zbliżał się, brzmiał wyraźnie i znów
oddalał się, ginął w szumie:
- Przeszli tędy przedwczoraj„. przeszli przedwczoraj ..•
Nie mogę sobie wybaczyć„. nie zatrzymałam ich.„
Słowa Tani słychać było krótką chwilę, a potem znów
ginęły. Chcieli u mnie pozostać. Denerwuję się. Jestem bardzo niespokojna,
.7.an.Ui uz11 ciła z siebie chustke> i od razu zrobiło iei

h

d

0

h hf

się gorąco. bujne włosy rozsypały się: zamilkła, a oczy
jej znieruchomiały. Topo1ow kontvnuował rozmowę. Wypytywał Tanię o inżynierów.
Powtórzyła jeszcze raz
wszystko, co już mówiła.
- Walczę z burzą . - informowała dziewi;:zyna,
Proszę powiedzie~ kierownictwu i Załkindowi... uformowałam specjalne brygady remontowe.„ z najmocniej·
szych i najzdrowszych„. Będziemv utrzymywać Połącze
nie„. nie obawh1jcie się„. nie poddamy się.
- Pilnuj siebie i ludzi! - ochrypłym ~łosem krzyczał Topolow. Pilnuj siebie! Czy i::-'\ jakieś nieszczę
śliwe wypadki? Czy są jakieś wypadki?
- Co tam u was słychać? Co tam u was? - rozlegał
się okrzyk dziewczyny. Co dobrego?
Odpowiadał z wysiłkiem, przerywanym głosem, kaszląc:

- Nic dobrego! Żle! Żle! Mówię, że jest źle, Tatianko!
Wreszcie zrozumiała:
Co źle? Czy z Włodzimierzem? Czy coś stało się
z Włodzimierzem?
Prawie powiedział
niewyraźnie. Prawie
? Włodzimierzem! Prawie!
- Co „prawie"? - wypytywała dziewczyna. Powiedzcie, dziadku, coś tam ukrywacie! Co „prawie"?
Proszę powiedzcie!..
Zenia stwierdziła, że już późno i pobiegła do pracy.
Kuźma Kuźmicz oowrócił do mebi~ i 2n.Ó111 Ai.adl w...fu::

telu. Tak

przesieciział

kilka minut. i::tarannie

zatempe~

rował dwa ołówki i przygotował się do pisania. Pomim()
wszystko. bezwiednie został wciągnięty w troski Beri•

dzego i Kowszowa. Stary już nie raz łapał się na myśli,
która szczególnie ich niepokoiła - o przej~ciu przez
cipf.ninę.

B:vłby ślepcem, gdyby n!e dostrzegł śmiałości l spra•
wifdliwości w postanowieniach, jakie przyjął Beridze,
kiedy wydawał zarządzenia o pracy w zimie .•Jednakże
nie wpadli na pomysł zrr>bienia zimą przekopu w cie·
śninie. Kowszow zwrócił się do starego z zapytaniem
w tej sprawie właśnie wtedy, kiedy stary sam iuż nad
tym rozmyślał. W p.łowie iego zaświtała bardzo cieka-4
wa myśl. powracał do niej coraz częściei i już był p..-ze-4

konany.
że rozwiązanie tej naitrudnie.iszej zagadki,
przypadnie w udziale właśnie jemu, Topolewowi.
Duży kief.zonkowy zegar długoletni towarzysz je•
go życia - wskazywał koniec roboczego dnia. Stary, pa•
trząc na ciemną tarczę, zastanawiał się czy pójść do
domu, czy zostać tutaj. Pracować nad notatkami i wy•
liczeniami można w domu, tam jest cieplej, ale za to tu-4
taj prędzej dowie się czegoś nowego o Aleksym. Przechadzał się po ~abinecie z rękoma wsuniętymi do ki~
szeni futra. - Wysoki. sivr.ry. wąsatv i pochmurny - po.
dobny był do Maki;yma Gorkiego. Nagle przybiegła mło•
da dziewczynka j ku jg_~o zdumieniu on jej właśnie był
potrzebny./
)
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AKTlTALNE ZADANIA NA WSII
(Dokończenie ze str. 2-eJ)

ltwidacji, zdajcrnv sobie bo""icm
spraw ę, że do pńki istnieje dro bnot owarowa gospodarka, dopó·
~Y. ~ ."<"twarza ona kapitalish w,
1 ze polltyka fiskalnego czy ad
likwidowania
ministr2.cyjnego
pcdobnie jak sztuczne forsowa..
nie samolikwidacji byłoby a.wa~
łtlrnictwem.
_Ale „ samoli~wi~acja bo~acz_a
~~jskiego moze się stać z.1awi11kicm
·'
. odb,.
. ' kiedy
b
_, . pozytywnym
w..., się ona ędzie w zwią zku z
powst~ in mer~ spółdzielni produ~cy~nych i n8: k.orzyść spół·
~ne~ni .pro.du~cnneJ. . I wydaJe się, ze J<'śh do komitetów za
łożyciel~kich sp ółdzielń produk·
natarczywie
eyjnyeh zaczną
przychodzić bogacze wiejscy, pro
spółdzielni.
Eząe o przyjęcie do
to mo7.na im odpowiedzieć mn il\i
wittcej w ten sposób: „Do spół
dzielni ciebie nie przyjmiemy.
ł><' wyzyskiwaczy nie potrzehu·
jeTI'y. Ale jeśli ty nie chceS'L być
wyzyskiwaczem, je§li ei rzeczy
wi~cie ciąży twoje położenie kla
1owe1 to oddaj nam w użyt kowanie Ul hektarów z posi11da11ych przez ciebie l!O hektarów
i g()Spodaruj dalej jako indywi
4ua.lny chłop '1-cdniorolny. W
ciu:u 2-3 lat żyjąc po są ~ied 1.
Im b~d zicmy cię obserwować, a
potem może i do spółrlzielni
prz~·j miemy„.' 1

sobie, Towarzy~ze, sprn
w{!. z tego, że wszystko to brzmi
może sielankowo, może niepr:>;~·
jemnie sielankowo. Bynajmniej
nie liczę na to, że bogacze wie j
ecy za.czną się ustawiaó w ko·
lejcc do ~półd z ielni prod u kr,"<",i·
nej z darowiznami w rękach i
pokorną. prośbą. o przyj ę cie zn
S lata.
Na odwrót, podstawowa. masa
bogaczy wiejskich pokaże jeszcze sp ółdzielniom produkcyjnym
swą wilczą, naturę. Sl)dzę jt>dnak
że w naszych warunkach nie na
leżałoby rt'zygnowaó z możliwo·
Aci neutralizacji pewnej, choćhy
najdrobniejszej części bogaczy
mejskich, ulutznjąc im perspelt·
ływę sta.nia. się równouprawnio·
pracującej
nymi uczestnikami
Z d aję

Czy potrzebne nam jest usu I Polityczne znaczenie t-:!gn
wanie z Rad Narodowych bez ruchu już scharakteryzOW.:ipartyjnego aktywu chłopsk i e- Iem. Ważne jest jednak, aby
go, czy wzmacnia to PZPR, ruch ten nie rozw i jał się żySL ~zy P?L, czy wzmacnia to wioło~o i aby . ~a~d~ ekipa
wyJezdzaJąca na
powiązame Rad NarodO\J:'YCh ~'1botmcza,
z szerokimi masami chłop~ki , wieś znajdowała się pod baI czną kontrolą polityczną ;;>armi?
Wydaje sir, rzeczą bezspor- tii.
ną, że o?P«>WI~! na te pyt!"- 1 Ruch ten ma niewątpliwie
nia mus1 wypasc negatywnie. wszelkie możliwości rozpowszechnienia się na wszystide
· h u t Y ·-1 war
f a b ry ki • k opa 1me~
/ącznos·c,·
sztaty kolejowe. Nie trzeba
Kilka Jes:roze słów o zada· jednak sztucznie forsować jenla.ch partii w związku z ru- \ go rozpowszechnienia: na 1ldwrót - Komitety Powiatowe
chem łączności.

Ruch

Podnieść

powinny dbać o to, by "·cl:r
gały się do tego ruchu tylko
tak ie z a kłady pracy,
które mają dostatecznie silną
organizację partyjną I dostatecznie silny aktyw robotnlczy, aby zabezpieczyć zarówno poziom polityczny ekipv,
jak i stałość oraz różnorodność form ł~cmioścl danego za
kładu ze wsi~
Ekipy można też wzmacn i ać
politycznie przez przydziela.
nie do nich aktyw1stmy partyjnych, zatrudnionych w urzędach i instytucjach.

poziom ideologiczny i organizacyjny pracy
partyjnej na· wsi

do ostatniej
Pnechodząc
grupy zagadnień - do zadań
partH w dziedzinie podniesie
nla poziomu ideologłcmero I
organizacyjnego oraz rozbudowy partyjnych orranizacjł
na wsi.
Chcę tu przede wszystkim
stwierdzić, że reall:1:acja uda
nia likwidacji słałiości na·
szych wiejskich organizacji
pa.rtyjnych wymaga wysiłku
całej partil. Byłoby niewybaczalnym błędem, gdybyśmy
oczekiwali, że przełom ku sonajszers:i:ych
cjalizmowi w
masach chłopstwa polski<>~o
dokona się bez ogromr.,_; i
bezpośredniej polityczne.1 i or
ganizacyjnej pomocy klasv N
botniczej. I w tym właśnie
tkwi podstawowy sens ruchu
łączności.

niewybaByłoby również
czalnym błędem, gdybyśmy
oczekiwali, że nasze słabe or
ganizacje wiejskie potrafią
stanąć na czele mas drobnyc~
i średnich chłopów i dokoM~
w tych masach przełomu w
kierunku socjalizmu, bez pomocy całej partii, bez p,)mocy jej stosu pacierzowego PZPR-owców fabryk, hut i ko

wzmagającej się a.k
mas drobnf'go I śre
mmmny
dniego chłopstwa,
szybciej wzrastać liczebnie na
wsi. Po akcji oczyszczan:a sze
regów partyjnych, po akcji
scalen!owej i teraz po akcji
pierwszomajowej - misze c;r
ganizacje wiejskie doJrzałe
będą do przyjęcia w i:i:e::-e~
partii nowego zastępu najbu
dziej św i adom~rch i najaktvw
nieiszych chłopów bezrolnych ,
m;:ilorolnych i średnio:-o1nyr:h .
Trzeba, aby po 1 maja oTga
nir.acje wiejskie przyjęły w
szeregi członków partii wszy~tkich kandydatów na czło!'lków partii, którzy przed rokiem wstąpili do PPl't lub
PPS. Trzeba też postawić
przed organizacjami PZPR w
17 tys. gromad w Polsce z:tdanie, aby kaida z tych organizac.ii w sąsiedniej grf)ma
dzie gdzie nie ma jeszcze organizacji PZPR-owskiej, pt'ly
stą:''ła do pracy nad powołaniem grupy kandydackiej. .
Trzeba tet, aby organizacje
partyjne okazały więcej po·

Na fali

tywnoścl

mocy wiejskim organizacjom
ZMP, aby otoczyły je prawdziwą opieką 1 pomogły w umasowieniu ZMP na wsi.
na młodzieży chłop
skiej dąty w najmniejszym
stopniu wiekowa tradycja

Przedeż

drobnej, izolowanej, słabej i
~cofanej gospodarki rolhej.
Dlatego też, obok rosnących
zastępów PZPR-owców wleJ-

skłch, rosną6 powinny r6wni~ nowe oddziały ZMP. ·
Oto, Towarzysze, najwainiejsze praktyczne zadania na
szej partii na wsi.
Wykonując te zadania I zde
cydowanle realizując generał
linię wzmoną linię partii tonej walid z wyzyslde,:n mas
chłopskich przez kapitalistów
wiejskich, linię wszechstronnego rozwoju spółdzielczości 1
umacniania sojuszu robotnipartia
czo • chłopskiego na.sza spowoduje w masaeh
chłopskich przełom w kie.run
ku Socja.liznm.

I
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kominów

niedmmo w Łod:ii - w wykonani" świetnego i;e
Moski.et«skiego Teatm Dramatycznego - piękną i ciekawą
s::tukę A. Sztejna pt. „Sąd Honoru" (n. b. niedługo będą ją mogli
wszyscy :ob c:czyć - na ekra11ie). S:itulca przeprowadza granicę mię
dzy uc:iciwl! nauhq przez du.że „N", nauką, która slujy człowiekowi
<polecze1htwu i ludzkości, a buri:uazyjna pseudo-nauką, obliczoną
na bi:iness i będąc., przykrywk4 dla celów i111pelnie "auce obcych.
a call'j ludzko.ki wrogich.
Oglqdaliś my

.~polu

Granicę tę śzdadomie przelcroczyl, potępiony szeroko przez
,.Sqd Honoru", członek moskiewskiego Instytutu Medycyny Dośuiadczalnej, prof. Łvsiew. W imię czego popełnił on to przestęp·
stu:o? Ano, w imię „sławy" dolarowego interuu ora.: uroków
·
.,wyjnet' nauki, nauki - amerykańskiej.
Trzebc e wstydem przyz:nat, je „nauka" ta /aktyezni• eoraz
u·yższy poziom demonstruje. Ot, u·emy taką teorię Williama Voig·
ta „objau·ioną" w dziele pt. „Dro ga sbawienia". ,,Nieszcsęściem"
- jes« 1taly
stwierdza „naukowiec" amerykamki
ludzkości wz;rost ludności świata. Jakie §rodki zaradcze proponuje 2J1UJkomity
„uczony" przeciw temu nieuczę.ści1,"P „Głód, ut0iny, epidemifi,
prostytucję, dzieciobójstwo, emigrację i kolonWicię" - ,,Lekar:e
rdepszając pomoc lekarską i warunki higienicme - stwierd:tlJ 1e·
nius: naukowy USA. - ponoszą oclpotviedzirrlnośt (?) za prndlu·
:iunie jyoia milionów nędzarzy".

„Nad „drogami zbawienia" ludzkości pracrtjq r6wnieł i Inne
r11=y :aoreaniC'znej w,·iszej kultury naukowej. „Uczony" s Uniwersytetri Nowojorskiego, Elenry Pratt Fairchilda, proponuje wrp„.
rady1..-alr1e zwiękuenw liczby :gonów, naturalnie w myil „uc:e·
gółotvo opracowanego planu". ,,Naukowcy" USA., Frank Pearson i
l.toyd Harper żądają„. ster)fo:acji milionów najuboższej ludności,
a intelektualista Gay Irving Barch, domaga się „kontroli urodzin",
zachrt:alając taki „prosty środek", jak wydawanie specjalnych :ez·
u:oleń na przyjście na §wiat każdego noworodka.
Nie będziemy cytowali licznych - a z d1,cha bomby atomowej
poczętych - wspaniałych zamierzeń uczonych amerykamkich. Wy.
\tarczy nam stwierd:enie. iż poziom ich proc jest - jak to wyżej
nader wysoki. Sięga jui; mianowicie powyżej wy·
w.•pomnieli.ęmy soh 'ci kon_iinów„. krematoryjnych, Oświęcimia i Majdanka. Co
winni sobie starannie zakonotowa~ wszyscy wielbiciele naukowe.i
.Kultury Zachodu", szanowni obywatele - kosmopo!ici.

E. TAM
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Wydaje się, że należy to uczy partii na najbliższy okres jps.t
nić cho ćhy po to, aby wykorzy organlza.cja stałych form syPZPB Nr 21 wypełniają zobowiązanie pierwszomajowe
osłabienia stematycznej pomocy ze stro
szansę
et.ać każdą.
bn(!aczy wiej~kich - podstawo- ny na.._o;eych miejskich or~a.nlDziwił się pewnie ubiegłej skich f To jednak naprawdę teraz z kolei z werwą. i humo- jak roboty.
,.;-ego wroga. klasowego na wsi, za.c,Ji robotniczych. ze stronv niedzieli robotniczy Widzew, Czyn Pierwszomajowy
O tym, że uciechy i radości
załogi rem kończy zaczęte przez in'l'l"Ylie~ienia w jego szeregi ele· zaś naszej łntel~encjt par\f j gdy załadowana gruzem cięża- PZPB Nr. 21. Ale pomagają. im r:ych roboty ziemne. Inne bry· jest dużo,
nie trudno się prze·
mentów rozkładu.
firmowt- ZMP-owcy z Gimnazjum im. i; ady U]:!Uątają złom i belki, kona6. Mówią. o tym rozproneJ W zaltresłe wzmocnten a rt'•wka. 1 ta.bliczkt
wybuchający
oczy,
ehhpey oczyszczając podwórze z nagro- mienione
tdeolog1lcznego, uaktywnienia FZPB Nr. 21 obsadzona. przez Kościuszki, pomagają
k.1.
·
· h 1· pioscu
132, madzonego tu ....w cza~ie prze- raz po raz •am1ec
_rskieJ·
harce
drużyny
:r.
pęd~iła
młodzież
roz'piewan"uspra.wnle·
oraz
politycznego
"'
"
umaso
I
jnego
nla organlnc
Ale odwalonej roboty ma bryiza Ił dchymi ulicami. Zdziwiłam aie a nawet koło ZMP nkoły księ· l~ udowy fabryki gruzu.
Yh
wł
1
kierownik ~ada wcale nie mniej, niż ucie
Tow. Trzci:>nka,
organ c, nie mniej i ja, gdym ubiegłej nie ży S11lezjan6w. Chłopcy „Salewtej~lchna.szyc
dzieli z rang przestą.piła próg z5anie", kt.sri;y do niedawna per~onalny wyciąga z du ~ ą chy. Koleżanka brygadierka 00
•
e
piero pół roku temu prz,v,jecha·
trzymani byli pnez ~woje ręce:
Czy nasze organlzac~ par- portierni fabryki przy ul. 'Vod jcRzcze
i
- Nawykły do ciężkiej pra- la do Lodzi z wioRki poznafi·
opiekunów zdala od
tyjne, czy nasze Komitety Wo uej. Po całym podwórku u..-vij'.lły ~ wych
jewódzkie i Powiatowe, a się gromady młodych chłopr6w w s zy~ tkiego , co trąci nową lu· cy ja jestem górnik - i z jesz- ~ l~ iej, 4 miesiące temu po raz
życiu przr·
zwłaszcza Miejskie, rozumte- z łopntami, d zir.wcząt w kombi- dową Polską. (PZPB Nr 21 ob- cze większą. dumą pokazuje do- pierwezy w sw:Ym
Na. zako!iczenie chciałbym kil ją jut to zadanie, czy d?ce- r.eronach. G<lzie niegdzie wśród ,ięl" patronat nad tą ~zkołq.). ro bek swej brygady odgruzo- ~tą.piła próg fabryki, a dz i§
j!IRt tkaczką przodownicą na
poważna z c'ążyli już dziś od godziny 7 wywaczy.
wiiniała
ka słów poświęcić zadaniom par niają je, czy wyprac'Jwały nlodych
Bez ujmy dla innych brygad 16 krosnach automatycznych.
w Związku Samopomocy już odpowiednie formy orga- twnrz kogoś ze „starszego po· rano odwalić spory szmat robo·
tli
kolenia". Niby nie trudno od· ty dla a-woj fabryki - opiekun· przyznać muszę, że ta pracuje 1'a k samo mniej . więcej wyglą.„
nizacyjne'/
Chłopskiej.
jej „pod„
Można by podać dw~s!ątki i;adnąó, t.o pewnie robotniczy ki: jedna z brygad kościu sz- rzeczywiście szturmowo. Robota da droga życiowa
Organizacje partyjne powinny
Brygadierka władnych", młodych tkaczek ł
w pełni uświadomić sobie nowy jaskrawych faktów wskazu- ) czyn pierwszomajowy. Ala skąd kowskich wykopała rów, prze1 pali się w rękach.
Fryd· tkaczy. Czy samo to chociażby
w który przejdzie . linia wod,ocią· - ZMP-owka, Aniela
charakter i nowe zadania ZSCh. jących, że nie ma j~zcze zro- tll nagle 12-letnie p~draki
Skąd gowa, grupa mR:J$tl·ów ekonczy- rych, ~twierdza z przekonaniem: nie jest dostatecznym powodPm
f
harcerskteh
mundurkach
zadania
tego
wagi
zumienla
Kongres
Zakończony niedawno
Więcej tu mamy uciechy, do dnmy i rado~ci f
ehłopcy w czapka eh uezniow- ł11. już remontowanie mnszyn i
E:iamopomocy Chłopskiej w dekla w organizacjach miejskich.
zdyszana
A oto nadbiega
podkreślił kl asn w ~ racji swej
przewodnicząca ligówek odświct
charakter ZSCh jako organizanie ubrana tow. Manowa :z;
cji bezrolnych, małorolnych i
nawiniętym ni, drzewcu eztan•
6redniorolnych chłopów, jako or
clarem. Po chwili brygady nie·
ganiza-cji, która. w swoich sze·
prz.edstawiając11 dzielne zapełniaj11- świeżo wy•
Jak wiadomo z don: esień pra we oblicze prost.ych l~dzi ra: h~ terskiej wa~ce lot~ikó.w radz ~ ec ska:iańców",
rega-ch nie mote tolerować wyzy
sowych, nagrodą stalinowsk~ w dz iecklch - patriotów 1 obron kich w cz.asie oblęzema Lemn· walkę narodu przedwko reak· przą.tniętą i przybraną. świetli•
1kiwa.czy.
Jest t~ więe nowe ogranicze- dziale !Jteratury wyróżniono )- ców· ojczyzny, którzy w cza· gradu; K. Simonow, kontynua· cyjnej klice w jednym z kra. c ę. Kobiety, mężczyźni i mło..
wiejskich. statnlo przeszło dwudziestu 1 i- sach najazdu faszystowsk!ego tor poetyckich tradycyj Maja - jów demokracji ludowej; A. dzieź pospołu, przy odsłoniętym
kapitalistów
nie
heroicznych czynów kowsk·iego za wiersze „Przyja· Surow - za utwór sceniczny sztandarze „Ligi'' oświadczają.
Skład soc,ialny ZSCh będzie się sarzy radz:e<:kich. Są wśród dokonują
mocno: Będziemy walczy~ o
jeszcze c'ele I wrogowie" obfitujące w pt. ,,Ultca Zielona".
Wypada
więc t6żnil od składu socjalnego nich pisarze już znani i uznani, bojowych.
POdkreślając poważne os i ąg· pok6j. Chcemy w pokoju ży6 i
Samopomocy są tez 1 dabiutanci; są proza·cy, wspomni~ć o naLrrodzonych ~ > aktualne akcenty polityczne: 1.\.
spółd ziclezo~d
Bażan - za cykl wierszy pt. n ; ęcia pisarzy radzieDkich, kry zbudowa6 nowy sprawiedliwy
której bogacz~ autorzy powieś<:i, nowel, opo· wi eśc ; ach - W. Sajanowa
Chłopskiej, w
nstr6j - soc;jalizm.
wiojacy eliminowani eą. jedynie wiadań, t1ą również poeC: f pi· „Niebo I ziemia", F. Panficzowa „Wrażenia angielskie", o tend~n tyka zwraca uwagę, że przed
PZPB Nr. 21 dotrzy•
Załojl'a
• władz, mogą. jednak pozosta· sarze sceniczni. Podajemy niżej - „W kraju pokonanych" i W. cji satyrycznej, zwróconej prze nimi stoi wciąż n,iełatwe zada· ma swych zobowię.zd. : 1m1cbotych Safonowa - „Ziemia kwitnie". ciwko mar5'1allowskiemu rządo nie stworzenia postaci bohatera
sylwetki kilku !pośród
,wać członkami spółdzielni.
mi w dniu l Maja celą. tkalnif1
pozytywnego, bojown;ka i bu. i odda państwu przebudowant
nagrodronych p:sa· w: labourzystów.
Spośród
W okresie ostatnich 6 mie- laureatów.
ekształca
z
pr
który
iczego.
down
wier·
nagrodzone
e
Wszystk'
wymienimy:
icti
nlerosyjsk
rzy
:n.
m.
został
Nagrodzony
wojeslęcy we wszystkich
i całkowicie wyezyszczonł fasię Atajew, autor drukowanej w A. Korniejczuka, autora sztuki sze, jak podkreśla prasa radziec świat i stawia na właściwej ""'Y hrykę: fahrykę - wzór..
odbywały
wództwach
dość intensywne zmiany w naszym odcinku doskonalej po- teatralnej „Makar Dubrawa", M. ka, przenikn ięte są duchem ra. żynie wielką ojczyznę socjali·
A swoją. drogę. ta ostatnia
pow ; eści dz ieckiego patriotyzmu, scrdecz ~tyczną.
autora
składzie Gminnych, Powiato- w i eści pt. „Daleko od Moskwy", A.uczowa,
przed 1 Maja niedziela ma swoi
stosun
w
zrozum'eniem
i
nością
ka
postaci
ęconej
i
pośw
I osiągnlę· „Abaj",
wysiłki
wycb f WoJ·ewódzkich Rad obrazującej
L'teratura radzie cka,. posługu ~ t a i hnrdzo deka.wą. wymow ę :
ł · k
d · k.
k d
• · t
d · ł
h k
·
Narodowych pod kątem oczy c:a zespołu pracowników tech- zac s iego z1a acza osw1a owe u o ra z1ec 1ego cz owie a, jąca się metodą realizmu soc ja· ?OO o~ób-robotników, młodzi~
powołana jest do ży i dzieci-wykazało dobitnie,
listycznego
t.rmi!jętszc-z:enia ich z elementów ob- nikl radzieckich przy budowle go, Abaja Kunanbajewa: W. La poczuoiem ak t ualności,
cych klasowo i politycznie o- - w czasie wojny - naftocią· cisa - zs powieść odpt. „B urza'', nośc ' ą stwarzania dobrazów o ukazania światu nowych _ do· ża w Polsce Ludowej praea
W.schodz'e obrazuj~q losy nar u 1otew· wielkiej wymowie i eo ogicznej datnich 1 twórczych _ cech lu- pr7.e ~ tajo być ciężkim jarzmem
raz nadania lm w większym gu na Dalekim
dzi ZSRR . Ukazując te cechy i udręką, a staje się radodcią. l
skiego w okrcs'e wojny śwla· i arlystycznej.
stopnlu chairakteru repre-ien- ZSRR .
Bojowym, ofensywnym pat<>· w utworach literackich. p'61łrz potrzebą. wewnętrzną ezłowie~
S. Babajewskt otrzymał na· towej; Annę Saaksę - za pota.cjl robotnlet:o • chłopskich,
przez zwiększenie udziału ro- grodę za powieść pt. .,Kawaler wieść pt. „Wzwyt,'' (pisaHśmy S!m rozbrzmiewają utwory dra powinien Z!lrazem chłostać nie. ka wyzwnlonego od jan:ma kaiod znll· ubłaganie wszelkie przeży~kl, nitnlizmn.
H. W.
botników oraz. chłopćw mało Złotej Gwiazdy" (z żyoia ku. o niej również w „Glo!'lie"); maturJ:!ÓW radzieck'ch,
slalinow~ ką.
· bańsk i ego kolc'nozu), o której T. Sydykbekowa - za powieść czonych nagrodą
roln ych i średniorolnych .
1
W rezultacie tych zmian mo niedawno pisal'śmy obszernie pt. ,,Ludz:e naszych czasów", o Ukazują oni walkę „starego z hraki .' błędy, zagradzające u·
tna stwierdzić, iż skład so- w „G ł o s I e". K. fe· kołchozie k'rgiskim; A.. Gon- nowym". triumf nowej idei nad dziom radzieckim drogę na ·
t-Majowa w OKZZ
.
. .
generacji czara. autora powieści pt. „Zia zastojem t obojętnością. nad przód.
starszej
cja.lny Rad Narodowych uległ din
Komitet 1-szo Majowy przy
Pobudzem.. 1 _zachęcem szczerą
pisarskiej - wyróżn'ony został ta Praha", :r; czasów wojny resztkam' koncepcyj burlżuazyj
poważnej poprawie.
nych. twórczą i bohaterską po- t~oską parti; t calego narodu, Okręgowej Komisji Zwią.zk 6w;
jednak za powieść „Niezwykłe lato", światowej.
Wypada również
nagrodę stawę nowych ludzi, zarówno w .P1s.arz.e . radzieccy s~worzą. of~. Zawodowych w l:.odzi zawiadapoetów
atwierdzić, że przy eliminacji opisującą wydarzenia wojny C:J Spoś1 ód
jak podcza~ "'.ątpl1w1e nowe dzieła htera ~· mia, żo w dniu 28 kwietnia G
otrzymali: N. Tichonow za tom pracy codziennej,
element ów obcych klasowo mowej w r. 1919.
k:e. w który~~ utrwalooo Z?s ta godzinie 16.30 odbędzie się urodokonały się w Radach Na- O nagrodzonym z,b!orze opo- wierszy pt. „Gruzińska wiosna", zmagań z wrogiem.
Nagrody otrzymali m. In. : nie ~ajbard z 1e.1 prze~onyw • 1ąco n ;ysta akademia 1-sro Majowa
życia
rodowych przesunięcia pollty wiadań 8. Polewoja pt. „My - poświęcony problemom
r.a· dla pracowników Zwi ązków Zacme na qiekorzyść liczby bez ludzie radzieccy" pisal:śmy już współczesnej Gruzji; auirbej· A. Sofronow" - u sztukę pt. zw.yc1~~ka droga pan~twa
vrndowych. Progra.m przewiduje
komumzmu .
P. dz1eckt&P"'
partyjnych ,...,nnk.ów lł:o.d Na równie-! w „Gł05ie"., Utal?nlo· diański poeta M. Rahm za po· „rt_\oskłewskl charakter";
1
„,.,.u .,.f;„:ia.lna ł a.rł;I:atyen.l!_J.....,
-,._ 1:1 n
"--...... waM ,Dl4ar1 odtwar.u łM dudio .....t. -Nad Ll!lllnar.adem' • • bo W.im.a. _, sa axtuke 1>t, ~~k
--1ĄUIJ7.cl>
apołeczności.
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&.:ee n &.:e

Zadania partii
w ZSCh
w Radoch
Narodow,ych

I

Stalinowskie1
Laureaci Nagrody
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Program obchodu 1 Majowego wm.

W sooot.ę, 30 kwietnia, ""'. przededniu Swięta ni~ przed wmaszerowaniem na Plac Barlick i··go
odbędzie się w Te.atrze Wojska Po1'kiego przy wyznacza się:

ZGROMADZENIA MANIFESTACYJNE

z

Uł

Łodzi

n'a o godz. !6 I 19 P? ce~ach ul~owych .. ~arnó
wienia na bilety nalezy kierowac. .rówmez do
OKZZ - Wyilz1ał Kulturalno • Oswiatowy.
lód k' h
·
.
od
z c
~ g z. 16-tej. roz~oczną irę t na
·ę
bo~ska~ n:s.tę:ujL~S iv:,r~z~ spor ~wbęe~ l
~I ~ka~z o . z ee s~
k' o1s .u
.
. o marz: - repr H •.
• 1. noi,nej
mt e~z lpod
·
zt.
acja
2. Tamże na boisku hokejowym w wypadku
pogody odbęd1 się zawody bokserskie, w któ·
rych walczyć będą: Czyżewski _ Maciak, Kam'ński - i<argier, Czarne<:ki - Organek, Ku·
biak - Kowa'ski, Mazur - Zachara, OlejnikRyb'cki, Kucharski - Ratyński, Taborek U ęd .
I'
k"
p • k
.'
rz owicz. .
or ows i, . Yis . W raz:e. n· ~pogody zawody powyzsze od~ędą
., . •.
się w hal, \~ imy. .
Na bo1s~u Z Jednoczonych. przy u!. K1 n
sk1ego odbędzie się mecz piłki noznej ZS
„Ogniwo" - ZS „Związkowiec". Na tymie
i
bo'is ku odbęd ą się ta k.ze zaw od y 1e kk oa t',e.yczne .i pok~ zy gimnas~yki . przyr.ządowej w wyl<onamu naj.ep~z.ych łódzkich g1rnnast~ków (cLek).
4. Na boi~k~ prz~ ul: Ogrodowej 28 od?ędą
s!ę: me,~z piłki noznej W~K5 „Bawełna , „~esursa . z.a~ody boksers~ie, .zawody. w sat·

Na poszczególnych 4 re3onowych p'ac2ch
k
I
B ł t
l) Dl D . I .
ul. Jaracza 27 o godz. 17-tej Centralna Akade.
zie nicy a u Y - u. eroms 1ego zbiórki a w i ęc: p;. Zwycięstwa, Pl. Niep•1d,ea
.
·
Majazorg~~~a~ prAtz dll(~1tet Obchodu l·go (od strony 6·go Sierpnia). Czoło ustawia się glości, Pl. Barlickiego i placu przy Al. Kośc" t:sz
wlenfe w t z1.I ka s· a e~~·twyglosi pru~ó· przy P?acu Barlickiego. Trasa przemarszu No- ki odbędą się o godzin'e 9-ej wielkie zgromatu Ceo~~ . cz oo pa lshlur31 z·~cznego l(om1t.e womiejska, Plac Wo!ności, 11-go ListopC\da, dzenia manifestacyjne.
Przemawiać będą przedstawiciele Zw. Zawo·
} ,_!10CZOOnbej ParNtil Zeromskiego, Próchnika, Lipowa, 6-go S'crpnia,
Robotnicze ~~erwso we~
·
·
t
h PZPR cL Z"P C
d
a Pl Barlickiego
rony
icemin,..~er
zy
· '
zas rwania ..,,, .e·
• " i '" ·
owyc •
2) Dl 0 , · 1 . S ód .. k3 p
rodowej, gen. bryig. tow. Edward Ochab: W
rap"'. a -Bu·1 ców - 30 minut. po czym 0 godz. 9.45 na<;! ąpl
Cni cy! r t mie;s.
z,e
s· a
czę-ści artystycznej Akademii - premiera sztuki
6:g~ •erpn.a .
zoo us a"."'1a. s i ę na . ._acu ar· wym;irsz na ul. P : o!rkowską, na mani f ~~·~<' ;ę
Fadiejewa ,,Młoda gwardia''.
50 . m
~!. Le5~"?~: ~oJście na ul. centralną.
w Teatrze Powszechnym pri:y ul. I I-go Li- ~ckie~~
~n~ iej.
ttO'pada 21 o godz:. 17 od,będz:ie się Akademia -go ierpn•a. . ~ rony
.erom. ORGANIZACJA MANIFESTACJI GŁOW~EJ
mlodzieży, zorganii:oiwana przei Zarząd Mie:qki k?l D(łaod Dz! elmcyl IStaroL~ietjskad -) tCil. z
1 zazoo
-go 1s opa a .
s rony
s 1ego
ed t . ._, Z rZMP Po p zemó · ·
wiemu prz. 5 awicteia _arz11· trzymuje s!f 100 m od Placu Barlickiego. Tra· 1 Posv·zegó'ne kolumny wyruszają ze swc1 c',1
r
·
•
ZMP, w części art~stycwej wy- sa przemarszu - Południowa, Próchn!ka. Gdafi reionowych placów zbiórek szóstkami w k·e~~i ~łówne~o
łJP 1 ~ na3.epsze zespoły śwlet!Icowe fabryk ska, I-go Maja, Zeromskiego do P'.acu Bar:.c. runku ul. P1otrkowsk'ei róg Slalina - Bandur.
skiego nasl{'puiącą trasą:
kiego.
,
. . .
zk1ch. or~z ezkol~.
I) Z A'ei Kościuszki - ul Bandurskievo
. .
h
d . I .
, W sah Filharmonii Mle.J$kll!j przy ul. Naru· 1 p b . k0 1
· ·
ul. S'a\i"na
urn~ . Z?e nbi~~wykc na ~tyzelj
Łowicza 20 Zarząd Grodzki ~poi Pbyw LJgi od rzy yc~e
2) z Pl.· Zwyci' ę·'wa
·
. '
'"'
m1e}SCa. z 10re - pun' 11a •
1onowe
p aneod re .8
• •
. . moczys t ą Akad. eI!1l~
Ko b"ie t orgamzuie
3) Z Pl N'epodleg'ości - ul Piot'l'kowsk11
30
kobi„cą. I .
·
W części artystycznej udział wetmą: Ewa 'I n.e g z.
41 z Pl: Barlickiego _ ul.. Legionów,
Kościu~zld . ul. Bandurskiego.
REJON 4 (młodz'eiowy)
Bandr~wska-T.u~~a. artyści teatrów łódzkl<;h:
Ulicą P'o!rkowska. od ni. St:11'na _ Ban<lur
.
.
. .
J: Sw1dersikł, L1d1a .Zamkow.. 1 Zyg~u!1t Nowie. ,
ł-~lodz1.ez zbiera s i ę w z~kładach pracy, •n•:y skiego ko~umny z ,\,ymienionych trzech pl~<'ÓW
k1 oraz orkle~ra. F~lharmon11 tódzk1ej pod batu
tuc1ach 1 s.zkola~h. ,kola. z.as terenowe przy Icka maszerują wspólnie IS· karni do Pl. Wolno~ci,
Iii prof: W. ~l"m1ck1ego._
k?wc~. kosz~kowee f s~czyp1orniaku n~j!e~sz~ch
~om1tetr Pierwszon:iaj~we w ~akladach pracy lach orgamzacy1~yc11 między godz„ 6.30 a 6.~5: gdz'e n 3 stąoi rozwią zanie manifestacji.
Po manife<1tacji odbędzie sie defilada \Voi~ka łódzkich druzyn, a takze pokaz baletu sw1ethco
I 111.st~tu;jach zorgaryizują w dnlU 30 kwietnia, Stąd. wymaszeruie zor!l'a~1zo"':an:e w hk .m I
.
łub ~n1ac11 poprzedzających własne, lokalne Aka czasie. aby na godz. 7 . jUZ. by~ na podpun1<c1e, I Polskiego ul. Piolrkows-ką do· Bałuck ' ego Rvn· wego zespołu PZPB Nr 2._
5. Na torze w Helenowie odbędą się zawody
·
ku.
demie. Na wszy.stkich Akademiach po przemó- wyznacrnnym dla danej Dzielnicy.
Trybuna um'es?Czona hedz;e przy ul. Piotr- kolarskie z udziałem ,najlepszych łódzkich koWyz.~acza. się dla. poszcz~gó.:nych zakładów
wien~ach odb.ędą się "."'YS~ęipy artystyczne.
.
.
Juz do dn:a ~O kw1e~n1a należy udekorować pracy 1 szkol w za.s:ęgu Dz:elntc ZMP następu· kowskiej I o4. Ulica Piotrkowska od Pl \Vol· Jarzy z Bekiem na c~e e...
6. Na ~isku ,,~1!11Y" odbędzie się. me~~
. ności d') Pl. Niepodlerrl'>Ści, u!. Maisz. st~''na
.
.
zakłady pr~cy, instytucie, wystawy sklepowe jące pri?punkty zbióre1k: .
a) ~·~c przy ul. ~y.nej - zbiera się. n:ilo<lz.ez od P'otrkow<;k'ej do Pl. Zwycięstwa. vL Ban- pil1<i nożnej ZS „Ko.e 1arz - WZK~ „Widzew .
I domy mieszkalne. Pre7.ydi~~ Komitetu p:~nv
szomajow7go powołało Kormsję,, ~tóra wyróżni Z~\'P 1 inna, p~acują~ \~ zakład~ch 1 mstytu- dur~kieqo od Piotrkow-;kiei do Al. Kościuszki . 7._ N~ b?isku DKS P'.ZY u!· Nawrot mecz
I na~r?<lz1 obiekty najestetyc·zn:ej i najefE'k· CJa~~-. oraz szkol; zna jd~jących się w zas:ęgu' będą rnmknięte d:a J?"rllp u~a jacych się nil rr 'ej p Ikt nozne! repn;zentacia szkot zawodowycliRuch dozwo'ony. iylko na skrzy- r~prczentacja, szkol ogó!nokształcącyc\1. .
towmej P'.zyozdobione. \\:'Ynlk _konk~rsu poda. Dz1e1mc ZMP: Gorna, Gorna Lewa, .Ruda Pabla sce zb'órek
8. Na torze żużlowym na Pl 9-go Maja odny zostan~e do. wiadomości publicznej za po7l'lo· nicka, PZPB Nr I, PZPB Nr 3 ł Gorna Prawa. żowaniach ulic.
Pojazdy mechaniczne po ~o<lz. 7 do crnsu będą się zawody motocyklowe, w których ~_ez
Trasa przemarszu do Al. Kościuszki - ul.
cą prasy t rad:a.
W d~iu. 1-szrm . Maja wszystkie sklepy, re· Si~nkie~vicza, Brz.eź~a. Gen. S;v!ercz~wskil'go, i kcika manifestacji, na trasach przemarszów mą udział: Krakowiak, Mu<;~a,. Sza!ada„ T ..l~o
staur?cJe t c~k1erme będą zamknięte do godz: Wolczans~<a, . Zwirk1, A!eja Kosc1uszk~. Crnło będą moglv s'P poiuszać tyl1'o rn specjalnym! łecz.~o.• W Kołeczko. I\am11~s~1 .. Duraj, P·ę .a,
Wrozynski, Fartak, Kubiak 1 mm.
pn!'pus'bm' Komiietu Pierwszomajowe~o
1.4-tej. natomiast norma!na sprzedaż odbywac zatrzymuje s:ę 50 m od ul. Bandurskiego.
b) Plac 9-go Maja - zbiera się młodziet w 1 ~a mie jsc~ch 7.biórek i trasaci! przem~r<;rn
~·ę .będz;e w s~owiarniach i kioskach z napoZABAWY LUDOWE ODBĘDĄ SI~:
j~m1 chłodzącymi. PSS i POT uruchomią spe· zas'ęg11 Dzielnicy ZMP: ~ródmiejska Pr3Wl. · brr!a C7Vnl"e soeciaine punkty hufetowe PSS,
t. \V Parku Helenów od godz 16-tej z udzia
• k"
Trasa przemarszu na rejonowy plac zbió;ki. P~T,.i Pr..H
CJalne stoi~ka z napoiami chłodzącymi.
Na zabawie
e:'o~acre. lranspare~ 1y. sz 1urm?w ·i._ por 1r~- Iem orkiestry B.c 1 lopatowsk:ch.
ul. Ze!ig->wskiego, ląkowa, Kopernika. Wó 1 czań,
ską do Bandurskiego. Czoło zatrzymu ie się! ty , n·~~!one w oo~he<!z:e ,P0 r~zwil)z~mu mam- wystąp' ą· Hanka Brzezińska, Hanka Bie!irka
ORGANIZACJA POCHODU
przy ul. Bandurskiego wmaszeruje na Piac na f~•.;acr. nlł Pl. Wo.nosci '.'dadac ~alezy. n~ spe- oraz Karel Hanusz.
PIERWSZOMAJOWEGO
Na Pl. Wolności od godz. 17-tej przy~ry
?
<'ialnyr,1 ,.~amoch"dach. k.lo.re zmIJdow.ac 511.'' hę·,
W dniu I Maja pracownicy wszystkich zakla- polecenie Komendanta.
c) Przy ul. Stodolnianej (obo·k Urzędu Wo· 1 dą na u.•c.ach Pomorsk1e1. I I-go li5topada I wać będą do ta1'tca orkiestry MZK i PZPB Nr 2
dów pracy, instytucji państwowych i samorząwy.rnaczonc> '.'ędą oraz Po~skie Rad:-0. Ponadto na zabawie wystą
Sam?ch?<ly
dowych, organizacji polltycznyc•,1 i społecz· jewódzkicgo) - zbiera się młodzież w zas'ęr,ru O;rrodowei:
pią najpopularn'ejsi artyści teatrów łódzkich.
nych, rzemiosła, spółdzielń zbierają ~ię w m'ej- Dzie'nic ZMP: Starom:ejska, Bałuty I PZPB przez Ko'Tli!ely Dz•elnicowe Ol>chodu I Ma •:i.
17 t ·
od
odi ł •
I
A
scu pracy o godzinie 7 rano. Aby umożliwić Nr 2.
3. Na p. Niep eg osci ok g z. E; ~l prz~
Trasa prze.narszu: Zachodnia, Aleja I<ościusz IMPREZY I ROZRYWKI W DNIU f·f!o MAJ
dojązd do m'ejsc pracy w dniu I maja w g"<lzi
będą do tańca or iestry ,e rowm
czynne h".' dą grywać
ponr.!udn1·o"•ych
ul. Bandur-•' W . odz1'narh
ki..
.
. dzy 5 a 7 rano czynne bed
nach m·c>
Łódzkiej. PZPB Nr 1, PZPB Nr 5, PZPB N• 8.
"
„~
'
k Czoło iatrzymuj·e się !OO m od
• ą t ramwaJe.
w~zy<;tkie kina. Bilety ~przed1wane bę~ą po ce· 'Ja zabawie wystąp:ą z pięknym prn~ramem r.aj
. .
• .
które bę~dą belpla!nie przewozić u-czes!nil:ów s :ego. ,
111anifes'acji do miejse pracy. z miejsc pracy . d). P.ac pr.zy r~u Al. .K?scmszk~ I ul. Le· nach ulg-owvch (2.5 i 35 zl) za okazan em legi- lepsze zespoły łódzkich świetlic. w miei~c,f.", 1
zabaw czynne bęrlą tanie bufety. B\'ety na mucze~fn'cy pochodu przemaszerują w spo.sób zor g!onow - zb1~ra ~·ę .młodz1ez w zasięgu Dziel tymacji Związków Zawodowych
. Tealrv łódzkie da ja dla świata pracy prrt-d· prczy sportowe w cenie od 10 do 30 zł d'> na·
gan:zowany - szóstkami na miejsce z.bi.5• ek n_!CY ZMP: Srodm:esc1e.
Trasa przemarszu na rejonowy plac zbiórki- s!awieni:i po specjalnych cenach ulgowych. bycia w kasach. Wpływy z biletów przeznanorr;onowych.
Rady Zakładowe i kierownicy świetlic w:nni ne i;a na hudowę Centralnego Domu Młodz'• ży
.
lJsta!a sir nast~pujące punkty z.borne dla posz Al. Ko~c~uszki.
e) Boisko DKS-u przy ul. !'lawrot - zbiera nabyw;ić b:Jety d'.a członków swoic>,1 załóg w w Warszawie.
czc,có'nych re jonów:
~ię mło~zi.et w zasięgu Dzielnic l.\1P: w:dzew Wydzial? Kultury i Oświaty OKZZ. do CZW?rl·
W późniejszych godzinach wieczorowych wy
ku. dn'a 2a kwietn'a włącznie. Repertuar te·
I Sródm1e1ska Lewa.
REJON
św:etlane będą filmy na wolnym powietrzu na
!,rasa. przemars7u . - ul. Nawrot, Zam~nhof~, at rów n;i~tępuJący:
Wo,czanską. Zwirki. Czo?o r.atrzymuje s·ę t Teatr Wo iska Polsk'e!!o grdz 19. lfi _ Fa- Bałuckim Rynku i na Rynku Czerwonym (kolo
!. Plac Zwycięstwa - (Wodny Rynek) die'ew „Mlod~ Gwardia". Teatr „MelNlr:im" ul. Rzi{owskiej).
d!a wszystkic'.1 zakładów pracy I instytucji znaj (>'l'zed Placem w A!ejarh Kościuszki.
W późniejszych godz'nach wieczo·rowych na
Uwag a. \Vym·en'ona grupa musi odm~sze rrodz. l9 f!) _ Au"'ier 1 S;indeau _ .. Z'ęć P:rna
dujących się w zasięgu dzielnic PZPR - Widzew, Sródm'.eście, Sri>dmiejska Lewa. Górna rować na rejonowy punkt zbiórki punktua:nie Poir'er" Teatr P~v<;zechny , gndr.. · 16 i 19. I 'l _ Pl. Niepc<l 1 egłości odbędzie się atrakcyjny ~oTeatr Kamernlr.y kaz ogni sztucznych.
Szan'aw„1<i .. Owa Teatry".
o godz. 7-ei
Lew1.
W dniu I maja odbfdzie s'ę zb'órki na hlldo
f) Ul. Gd;ińska (ohnk Politechniki Lódzk'ej) crc-0 7 . 16 i 1915 - Steward „G,v'a?da Stev?nso
kolumn dzie'.nicowych
o;~ poszczeg-ólnych
u~!?.'a się następująee punkty zb'órek pr>ed - zb:'era się cała młe<lz"eż akademicka oraz pro ~a·', Tral.r . Lutnia" godz. 19.15 - Strnu!'5 wę Central'lego Domu Młodzieży w WarsZil"-' e.
1 fesura wyższych ll<'zeini. Trasa przemarsz11 - „Baron Cy'!<'ński". Te~tr „O"a" grxlz. 16 i 19 30
.
.
.
":mas'.erowaniem na P:ac Zwycięstwa.
Prezydium Komitetu Obchodu I ·go Ma Ja
I) Dla Dzie!nicv w:dzew - ul. Armii Czer· ul. Zw'rki. Grupa wmaszeruje na P'.ac, gclzie - Slomczvński .Rycerz Sza'onv''.
w lodzi
Cvrk :'-Jr 2 o<lda je ró~vnież dw;i przedstav: 7e·
·
wo"n~j. Czo!o usta~ia s:ę przed ulicą Przed zal- ustawi ją Komendant Placu
g) Organizac~ SpoM~e zhlerają ~'e w ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~
•
nlaną
d
k
2) Dla Dzielnicy Sródmiejskiej _ ul. Targo- Parku Pon:atowskier.-o. w aleji obok Ate!ier ~
'l\'a C>nło ustall.·ia się 50 m od P!acu Zwyc:ę. filmu P:l?kie~o ... Przemar~1; u' .• Bandur~~ ' ~go. Swietlica-ogródek jordanowski-stacja opieki nad mat ą i z'eckiem
z~1~gi
m~
h) M:~;sce zb•orki s::imo:11odow z dz12.wą
swa. \Vmarsi od ~trony Nawrot.
J
U il I
il
''
U
4}
3) Dla Dzlelnicy Sródmiefoka Lewa _ ul ·ca szkol~ą na ul. .G:lańskiej - o~ ~wirki do 1B«.n1 u <?e,ntrat'~
- Mnnę .jutro pojrrhać. że- ci".i otrzymały ~'l\"6j ogródek rhcl'nn· mówić 0 1-szo.Tc~li
~!. Zw
\\'od na Czoło ustawia się 100 m od Placu Zwy durfiie(!o 1i· ~~J~zd
fach spe i..v przyt>lah 11:>.m jr bc>z opóź· mówi tow. świtoniako'l'l"a.
· ob. ·
·
c'l'Sl\\'a Wmarsz na ul Wodną ulicą D's'yn pun · em z tor <I m10 Z"ezy są · ,,osc usz. 1
" ·· · rO'!U ul, Bandur~kie<Yo do ul. Zw~rki. Po5ZC7.e· mjalJOW:-;h.cabz 0h"':1ąza~ · 1 d·ru ·
·
·
Ski·ecro
• * •
niPuia - martwi się tow. świ·
l' :
uaneJ
awc
nyc
a
c
·
t
h od
. .
"'
·1 k0 l
"' ·
1
urn n~ z w wvm•~n ·.o~vc . P otrn <.n~v ki'' to już koniecznie trzeba :oniakowa.
I T • . g? e
l • 4) Dla D 'elnic Gór
·
'
u· a. go \\"'n•1y ierrnc se na Al. R>~:111s?.ki o gr.d1 n·e
na rv. a .
z . Y.
.
Domrk jest naprawdę jak z
llfałe drzwirzki prowadzą do
h dl zaczać od „ .. tow. świtornako,.
.
d
.'
•
"a. Czoło ustawia s1e 50 m c<l skweru przv ul. 8 . ~
1
lk pr 7 y. c~ 1e k 0 , n e".!O n.ir\ ~ ~ wej. • Wprawdzie dopiero _ od kuchlli - i tu remont dobiega bajki. Kikt nie uwierzyłby, że
/l\~rszalka Stalina. Wmarsz: od ul.. Fabrycznej. :!'J. · "
o.u:nny, przy ywa 2-rh mic~ic;'<·~· piastt'.ie 011a sta· kouca. 1-go Maja rrz;vjdą już jeszcze niedn w uo stała tu zruj~\puszcza n.~, Y '> rn ~.~ .e
nowisko kierowJJika socjalnego. dzieci na uroez,•stotić otwarria nowana bu<ln, me nadająca się
j~ce ze .'i'.\ o.eh podpun"'ow.
REJON 2
alP. przez dwa miesi~<'!' dużo swojego lokalu.· Podobno przy· do niczego. Dziś, choć jeszc·1e
budynek zn.·
• 2 Plac Niepodległości - (Rynek Leon.irda)
mogą 7d1.ialać tat':V Indzie. jak gotowuji} bogaty program na tę niewykouczony
Z&IORKA ORGANIZACJI CHŁOPSKICH
powiada się jako jedna z naj·
- odbędzie się zbiórka wszystkich fabryk, zaświtoniakuwa. ~rzo~owni· nro.i:zystość.
ton-.
ul·cy
do
7.wirki
uf.
nd
żcrrm,kieg-o
ul.
Na
w Lodzi stacji
ładniejszych
kładów pracy, urzędów, przedsiębiorstw. instyPrzez otwarte oknR zaglljda. opieki nad matką i dzieckiem.
przy .wrz~rienm~y . •-:
tucji, warsztatów praey. zna.fdującyc-11 się w za Gen C;w'crcuwsk!eg-o (Radwai'1ska). czob-orzy ca prac'.
0
5
buziaki.
zaciekawione
ią
k
t.i
spolnrn
.how:ąz~i
e
"
Gruoy te wmasze•uja na ul 7.w!r- nowe
pomieszczenia
od
Począws7y
s'ęgu Dzielnic PZPR ' Górna Prawa, Ruda Pabia ul. zw:rki.
ki i na pia· przy .Al. K0ścit?<;zki on opus7r?i;"1iu rnmo: s_um1enmc i z ~Rpnkn:.
- Kiedy bi:dzie gotowa na· 11la n·ózków dziecircy~h. wyło
nicka, Górna, Fabryczna.
kH'ron-111·
no"'ego
od
włafoie
I
·
·
d
ł
•
"
N
ka w_vszla ini<'.iat;v~a. ahy ucz. ~za §wirtlira ł - p~·ta 'i-letni żonego terra kot oną posanzką,
Jako punkty zbiórek d'.a poszuegól:iyril ~ 0 przf'7 ,„rg-an ·zac1e m 0 Z'E'zriwe.
Dzielnic przed wmaszerowaniem na P:ac Ni!'po
cir świr. to 1·"'0 ~faJ·a w.1·kona· Piotruś Anirki, synrk tkanki. na każdym kroku ~isną się tu
"
ZRlóRKA ORG.\Nl'.V.C.11 SPOŁECZNYCH
nowe na usta okrzyki ;;a('h'l'l"ytu. Po- A kiedy prz~·jadą
dleglości wyznacza się:
11icm jakichś 101'01; •1 Mt11 ~o
I INNYCH
Rtoliki? kirdv rlost a11icmv no· rzckalnia. salki, pokoje urzą.·
cjaln,,·ch.
I) Dla Dzielnicy Górna Prawa - ul. \Vó 1luksu,owo.
wą panią? _: wypytuj~ n~ "J- dzone ~ą wprost
Związek h \Vięźniów Politycznvch. Zw lnczańska. Czoło zatrzymuje się przy Placu kolo
Do pomoc~· ?glo~i!Y sii;-: Li·
wygo.
Przewidziano Wl'zclkie
\Val"dów RP. Zw. Weteranów z 1905 r„ Zwia· ga KQl1irt. P.arla Znl:lnrlona. śei~i Ania, Mirka i Zosia.
Hali Targowej.
matek
dla
udogodnienia
i
dy
ra·
się
śmie.ie
SzynH~zak
Tow.
WS~1>lk'e
or~7
ulica zek ~ojo\~rników z Faszyzmem
2) Dla Dzie!nicy Ruda Pab'an:cka
Za t~·dziri\ mija tc>rmin. ('zy
TPZ, zdążą na ('Za~ w;rko1la~ to. r•o rlośnie: „jak tu się nie śpie oraz dzieci. Co dzień będzie tu
Pab'an'cka. Czoło zatnymuje się 100 m przed or'!an•zaCJE' społrczne: SOLK. PZZ.
TPPR. lL, LM. PCK i inne zb'erają się na •1:;cy postano'l'l"ili: otworzyć świetli. Azyć, skoro same dzieci na~ tu ordynował pediatra i gin~kolog-,
Placem Niepodległości.
czuwając nn.d zdrowiem dzieci i
Wig-ury.
ce dziedfca„ stację outeki nad przynaglają!"
3) Dla Dz;elnicy Górnej - Piac z lewej
kohiet brzemiennych. Sta~,ia.
maszerują od ul. S'enkiew'cza. Crnłe> m~tka. i dzierid~m. or~z ogróGrupy
• * •
strony Hali Targowej. Czoło zatrzymuje się
jeiit już prawie gotowa, jeszcze
1. :itnymuj~ się u wylotu ul. Wigury 50 m o1 ul. dek jor:lanowski?
przy ul. Piotrkowskiej.
ostatnie poriągnięcin. pę·
tylko
daww
11,
Tylne.i
ul.
Przy
P:otrkowski:.>j. Czas zbiórki g-rup godz. 9-!<1.
ogrodzie fabrykanckim, dzlem. jeszcze tylko firanecz·
n~· m
4) Dla Dzielnicy Faltrycznej - Plac NiepoORMO i (\fraż Pożarna zbierają si~ na boi<.l{u
*
powstanie ogri\nck jordo.nQwski ki, k"t>inty i... ak'l'l"iarium w pozatrzymuje s:ę przy ul. Sie- Geyera (przy uf. \Vólczańs!<iej) o godz. 8 30
Czoło
dległości.
Kierownik ś"·ictlirv ~flodzie. rlla dziatwy żłobka Kr. 2. c.zeknlni.
radzkiej 20 m od lll. Pi()trkowskiej.
?:owej, ob. Rz~·mrzak: wita nas Kosztem 2 milionów złotvch za
Tak, dornrk przy ulic,v T:rnie
Trasa przemarszu "Kilińskiego, Napiórkowskie
meldunkiem: .. świrtlirn dzierię- pewni się tutaj dzieriom · wszelZBIORKA POJAZDOW KONNYCH
go, Rzgowską (Plac Niepod!egfości).
ra jest ju~ odmalowana, czeka· kie prz~'jemno8ci i wygody. aby niec.kiego 29 nie ma nic wspól·
1 MECHANICZNYCH
n<'go ze specyficznym, niemi.
Wszelkie udekorowane eksponatami, wykrc~a. 10 :V tylko na mchk" ·
ciepłe dni wiosny i lata mogły
przychodni lełym wyglądem
REJON 3
powietrzu.
świeżym
ua
•nr;dzar<
mi<'jb\'rlą.
salki
łailne
Dwie
ustami itp. pojazdy konne lub mechaniczne,
Administrator, ob.
karskiej.
jesz
nanesłał
nie
:Miejski
Zarząd
3. 'Plac Barl'ckiego - (Zielony Rynek)
wiają się na ul. Rzgowskiej od fabryki PZPB Acem zajeć prakt.vcznych i zaGrajewski, na rhwilę nie wąt·
odbęd1ie się i,biórka wszystkich zakładów pra· Nr 17 (Stolarow) do Kolei Obwodowej.
baw nla dzieci od lat 7-miu do c·ze planu ogródka, dlatego ro· pi, że l·go Ma.in stacja rozpocz·
cy l instytucji znajdujących się w zas;~gu
Zbiórka pojazdów musi nastąpić przed ~odz.1 l5·t11. W rogu pokoju widn.eje hoty będą. nieco opóźnione.
nie sn·ojl! działalność.
Dzi~lni~ PZPR Bałuty, Sródmlejska Prawa, Sta 7 rano.
Dojazd do godz. 7-ej z dowolnych pianino. Rtolik1, krzr.~ła i szaf·
- Za to potem we~miemy
H. Sam.
romlejska.
kierunków. Po godz. 7-e.i w~· 0 lld rllch pojaz- 1 ki za.mówiono " f.A.hrv~<> mebli odrazu ostre tempo. I dopilnu·
.., Pll.biP~;~oA'I.
Jako nunktv 7,bińrP..l< dla po.5zczee:óloych Dz:iel dów ioshniP. zamkniety.
jemy, ieby dzieci j1tlr ua.i&ZJ:b· 1
mla
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Nastąpił przełom

UWAGA PZPR-owcy STUD. WY- b ę tlzie się odprawa sekretarzy i
!>ZIAI.U MATEM. - PRZYR.
zastępców podslawowych orgdll.iWszyscy członkowie kola winni zacji partyjnych.
ata'Wić się w środę dn.ia 27 bm.
o godz. 19.20 w lokalu Akademickiego Komitetu PZPR. Sprawy waż
UWAGA DZIELNICA SRóDne. Obecność obowiązkowa.
~nESCIE
Dziś dn. 27 bm. o godz. 17-ej
UW AGA DZIELNICA GÓRNA odbędzie się w lokalu DzielPRAWA!
nicy ul. Piotrkowska 53 odW środę dnia 27 bm. o godz.
prawa 1-szo majowa wszyst16.00 w dekalu Dzielnicy ulica
k.ich układów pracy terenu
Czerwona 3 odbędzie się odprnwa
Dzielnicy.
komendantów i zastępców obchoInstytucje, które dotąd nie
du pierwszomajowego wszystkich
wy-znaczyły
komendantów,
lllaJkladów pracy terenu Dzielnicy.
winny wytypować takowych
natychmhst i skierować ich na
UWAGA SŁUCHACZE KURSU
odprawę.
l'ARTYJNEGO DZIELNICY GÓRNEJ - LEWEJ
Dnia 27 bm. o godz. 16.30 odbę UWAGA DZIELNICA STAROMIEJ
dzie się w lokalu dzielnicy - ul. SKA!
W dn. 27 bm. o godz. 17-tej odWigury 4-6 - seminarium grupy
będzie się w lokalu Dzielnicy ul.
pierwszej z tematu drugiego.
Poludniowa tl odprawa sekretarzy
UWAGA DZIELNICA GÓRNA - organizacji partyjnych. Sprawy b.
I.EWA
ważne związane ze świętem 1-go
DnJa T1 bm. • godz. 16.00 w lo- maja. Obecność wyżej wymienioltalu Dzielnicy ul. Wdgury 4-6 od- nych obowl11zk.owa.

Co nowego wZAMP

fw1f ej ska Rada larodo\va
na nowym etapie
•
Jak już donos;!iśrny, w ub iegły poniedziałek odbyło się
plenarne posiedzenie lnie j~ki ej Rady Narodowej w Łodzi, na
którym obecni byli wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego
i członek Rady Pa!lstwa - tow. Stanisław Szwalbe, zastępra
szefa Kancelar:i Rady Państwa - tow. min. Sznek i dyrektor Biura OrR"anizacy j11e go Rady Państwa - tow. Wendel. Obrady trwały do późnych godzin nocnych l 'upłynęły
pod znakiem z<lrowe.f krytyki i samokrytyki działalności prezydium MR~ Jest to pierwszy krok na drodze do naprawy
dotychczasowych błędów i usunięcia niedociągnięć w działalności Rady Narodowej.

-

Miejska Rada Narodowa w sprawozdaniu z d1,iaPrezydium MRN tow.
Andrzejak - niewykorzystała w
ciągu roku ubiegłego swych u·
prnwnień i nie wykonywała
w
pełni swych zadań. Liczne komisje przy MRN - Komisja Kontroli Społecznej, Komis ja Finan·
sowo·Budżetowa, Oświaty i inne
nie przejawiły celowej inicjatywy. Mi ędzy Zarządem Miejskim
mówił
łalności

Termin

a MRN stosunki nie układały się
rom~ślnie. „Naszą winą mó wił w dalszym ciągu tow. Andrzejak jest to, że nie potrafili:imy dobrze zorganizować swej
pracy. Wypełnimy lepiej nasze
zad3nia, gdy uaktywnimy ko111:·
sje, gdy potrafimy wyciągnąć
wlaściwe wnioski 1- dział<1lnoś~i
agend miejskich. Powinniśmy po
wołać jak najszybciej do życia
Dzielnicowe
Rady Narodowe,

składania

wykazów

pracowników i ich rodzin na bony

tłnszc7.owe

Zarząd :MicjPki w J~odzi Wydział
Handlu - podaje do
przy ul. NaWYDZIAŁU MAT. • PR'.ZYR Ul..
wianomości, że wszystkie zaldady pracy, upra.wnione do pohie·
rutowlcza 60 o godz. 18-tej.
W piątek dnia 29 bm. o godz.
złoży~ w te.,.minie od dn~a
Obe.cno6ć wszystkich obmvdąz rania. bonów tfo.Rzczowych, winny
29.00 odbędzie się w lokalu świe kowa. Po zebraniu będ11 sprzeda- 26 kwietnia. do dnia. 2 maja. rb. włącznie 'W9 właściwych · Sta·ostv:r~ r h ,.,. .. ..,„., •. , ~„ T•~;i·-,y irracownik6w i ich roclziu na bo.
tlicy ZAMP, przy ul. Piotrkow- wane koszule organizacyjne.
uy tłuszczowe na. miesiąc czerwiec r. b.
skiej 48 ogólne zebranie wszystODCZYT
Terminy wydawania i rejestracji bonów na. miesiąc czer·
k.!ch studentów ZAMP-owców wydziału matematyczno przyrod- Staraniem Polskiego Towarzystwa wiec rh. podane zostaną w <Jddzielnym ogłoszeniu.
Jednocześnie Wydr.fał Hanr1lu komumkuje że od dnia 20-go
ndczego UŁ. Sprawy ważne, obec- EJ>-,onom\cznego oddz. w ł.odz.t od·
będzie się w środę 27 bm. o godz. kwietni:I. rb. sklepy ma.sar311:ie będą wyllawały na odcinek ur.
ność bezwzględnde obowiązkowa.
19.00 w auli SGH ul. Armil Ludo- 1 słoninę po O 50 kg za. pierwsz1 dekadę maja. rb.
UWAGA STUDENC! 7.AMl'-owcy wej Nr. 3 odczyt in±.. Czesława 1'.·ćdź, dnia.
kwietnia 1919 r.
WYDZIAł.U HUM.A.NISTYCZNEGO Clrnta n.a temat „Istota I formy
Zarząd Miejski w Lodzi.
Ul..
współzawodnictwa pracy w świe
Dnill l8. IV •ł9 r. ('lv czwartek) tle naukowej organi7X!lcjl pracy"".
o godz. 20-tej w łwieilicy }'.AMP
"I
Piotrlrowska 48, odbędzie się re- UWAGA ZAMP-owcy STUDENCI
w
branJe Wydziału .Humanistycmego WYDZIAłU PRAWA Ul..
W
czwartek
o
godz.
19.30
w
loUł..
kalu stołówki V Domu AkademicW dniu Swięta. 1 :Ma.ja liwiat czonej ilo§ci miejsc po cenach
UW AGA ZAMP-ewcy WYDZIAŁU kiego przy ul. Jaracza 34 odbędzie pracy, zrze,szony w :Związkach ulgowych za oka:ia.niem legity·
I.EKAR.SKIEGOI
się zebranie organizacyjne wydzia i organizacjach Epołeczno „ po· macji zwią:.kowej ub tramwnDnia 26 IV 1949 r. w czwartek lu prawnego.
litycznych, będzie mógł korzy- jowej.
odbędzie się ogólne zebranie ca·
Obeocność
wszygt'.kfch ZAMP- stać we wszy~tkfoh kinach miaBilety będą. sprzedawane w
lego Wydzdału Lekarskliego ZAMP owców prawników obowi11zkowa. sta. i województiira. z nieograni- k&~:i.ch wszystkich kin. Nie>za--------------------------------le7.nie zaś od tego Okrl'.i;owy Za
Nasi 1'orespondencl piszą
rząd Kin przy ul. Traugutta 8
„„.„„„„„.„„„„„„.„„„.„."„'"„'"""""""'"""""'""'""„„„„„.„.„ ... „„,
przyjmuje już obecnie zamówi~
nia na hilcty, zglo~zone przez
OS Dą
anałfa
zakłady pracy. W kinach na
_
•
terenie wojcw6nztwa zam6wieW dniu 15 kwietnia odbyło stojących przed nimi rodań 1 siąpienia do pracy; oddając się nin na bilety przyjmują. kierow
się uroczyste zakończenie Kur jednocześnie są zaintc?resowan' do dyspozycji Społecznej Rady nir.y kin.
Muczan:a
od . k.
nr· k d
W lk"
A lf b t
Na placach nnezego miasta
Met -„ycznAgo
511
enalfa'betÓw. 52" osoby skierowa ~~~~mz n ~~n ~~~osh~a~~ą ·~~t~ o
a i Kor;~~dee~:~.~~u'" J;ę.Bą. również nrzą.dzone pokazy
·
I
ś'
t h
t
K
interesujących filmów radzie.cne przez OKZZ , ZNP l org2n wo c na yc mias owego
przy·
rzemłi\ska Anna
kirh. o godz. 21
wieczorem
zacje
społeczne,
zakończyły
na Bałuckim Rynku
obcJrzer
kurs. ' wynikami ~y~lnym! i Oszczędzajmy
ZWIQZ
będzie można film pt.: „Cyrk"' .
p0W1ększyły kadry zoln:erzy na
_
a na. Czerwonym Rynku flT7.)
froncie walki z analfabetyzmem.
W ostatnich tygodniach zakup warto by się zastanowić, cr:y nle ul. Rzgow~kiej film p. t. „Cz<'r·
W,szyr" kan~ydacł są prz!:ds~a mlęsa odbywa się za okazaniem le byłoby bardziej wskazane, aby wony krawat".
w"c.ie,.ami św~a1it pracy. W.dz1- gitymacjt zwl.i\zkawej . Ka.żda por· Mmiiast stemplowania dokumentu
my tu robotmk~w! ~yrekto~ów cja nabytego mięsa rejestrowana Z'Wiązkowego. wycinać numerowa·
f.abryk, nauczycieli I uczn'ów) Jest puez ostemplowanie tej le- ne odclnkd z bonów na Uunc.ze,
·1 U
i
lkealnych, lklerowntków
świe- g.ityma.c)l.
które i tak w 'W'iękiszoścl nie •i\
tlic i unędn'ków.
Ze W%ględu na tC), tie w n.ajbl!±- wykorzystane.
PZPW Nr 1
Abs-olwencl kursu zdaj' 110- szym czasie wydawane majit być
Tym sposobem za-05zczędz:1C mo·
Plan produkcyjny na dzień
b;e w pe/ni sprawę z powagj nowe legitymacje z fotografit1, żna setki tysięcy legityma.ej! zwli\ 22 i 23 kwietnia 1949 r. zo·
zkowych-które Iii; szybko w.pelnla stał wykonany: w tkalni w
j~ przez różne rejestracje _ ~ 106 proc. przy 98 proc. proczas poświęcony na opisywanie dukcji I-go gat., w przędzalni
!kh zużytkuje s!ę na !nne prace.
zaś _ w 113 proc. przy proi URZĄDZEN WODNYCH-ODDZIAŁ w LODZI
Korespondent „Głosu" przy MZK r1ukcji 98 proc. t-go gat.
Kowal,ld Adam
Na tkalni zespół tow. Trep1przyjmie
------

UW A.GA STUDENCI ZAMP-owcy w sali

wykładowej

2S

Kl•na dla ludzi•

Komitety Blokowe, nawia zać ści-j
~ly kontakt z Radami Zakładowy
mi w fabrykach, ze Związkami
Zawodowymi, aby na drodze ko·
tel<lywnej pracy ·poprawić warun
l<i życ;a klasy robotniczej w na
szyrn mieście ."
Tow. Wendel w obszernym i
wnikliwym przemówieniu naświe
tlił blędy i niedociągn:ęcia
w
działalności MRN w Lodzi oraz
omówił wlaściwe zadania i rolę
Rad Narodowych.
- „Ze szczególną troską podkreślił tow. Wendel Kan·
celJria Rady ~3ństwa śledzi pr:!
ce MRN w Lodzi, wielkim ośrodku robotniczym, który nosi jeszcze piętno bezplanowej gospod:ir
ki kapitalistycznej. Praca MRN
nie idzie w oczekiwanym kierunku. Nie jest ona orgai1em spo
łecznym,
ale ciałem przybo~z·
nym Zarządu Miejskiego. Frekwencja na zebraniach plenarnych
n~ zawsze jest zadawalajqca.
Zbyt mało uwagi poświęca się
wielu ug-ad;.feniom olbrzymiej
wagi. I tak, na przykład jesienią
roku ubieglego odbyło się zebranie trwające 50 minut, na kłó·
rym omówiono sprawę przyzna·
nia Lodzi dotacji w wy 5 oko~ci
302 mil. zł. przez Radę Paristwa
na poprawę warunków komuna!
nych klasy robotnicze.i Lod 7 i.
To właśnie plenum MRN pawiano było odbyć się w fabryce, by
robotnicy Slł!lli decydowali, jak
należy działać, by jak najoszczędniej i jak najracjonalniej wykorzystać tę 5 umę.

MRN w Lodzi pozwollła zdegradować się Zarządowi Miej·
skiemu, który jest przecież jej
organem wykonawczym. MRN
powinna kontrolować ten ap;irat,
naczelnicy wydzi;iłów pow:nni
składać sprawozdanie ze swojej
działalności przed plenum MR'\/,
a fakt taki nigdy nie miał w todzi miejsca."
Przechodząc
do omawiania
działalności Komisji przy MRN
tow. Wende) stwierdził. że I na
tym odcinku MRN . ogrnnicza
swoje uprawnienia. Nie kontro
luje si~ przed5iębiorstw nie wcho
dzacych w skład samorządu, nie
bada się warunków pracy łódzkieg-o robotnika w każdym przrcl

p .rQCV

dniu 1-go Ma1a

IR

1

k 8 d ry Da f roncie Z

I- -

b etyzmem I

legitymacje

.

k

owe

siębiorstwie.

I

f

„tódf. jest czf!rwona, powiedział tow. Wendet _ ale nie
dodaje to rumieńc-~w ."'liejs!.;iej
lładzie Narodowej. Trzeba usilRllrla
1 ie pracować, by Miejska
\l;iro11owa stała 5ię prawd7iwą
szkolą rządzenia, wychowania
·--

N'el"unki zfrontu Czynu 1-szoma1·0,J'n!·'e~o
~

publicznego. J"żeli Ml<N u jrz~
tę perspektywę, dokona przc10·
mu w swojej dotychczasow.!j
działalności i przyśpieszy mo·
ment, kiedy stanie się organem
władzy ludowej w Polsce."
Długotrwała ożywiona dysku·
sja, w której zabie~ali głos prawie wszyscy radni była wyrazem
lego, że radni zdają sobie spraw~
z ciążących na nich obowiązkaw,
że dołożą wszelkich starań, by
zarówno forma jak i treść prary
MI?N powiązana była z masami
robolni::zymi naszego miasta.
W imieniu klubu radnych PZPR
tow. Duniak stwierdził, że choć
krytyka działalności MRN wyra·
żon~ przez przedstawiciela R~dy
Państwa była ostra i bezwz~~lęJ
na, jest jednak całkowicie słusz
na.
Wicemarszałek Sejmu Ustawo·
dawczego tow. Szwalbe omówił
rolę MRN w zakresie planowania
i kontroli na wszystkich odci;ikach w naszym mieście - nie
tylko w samorządzie.
Zwrócił
szczególną uwagę na konieczność planowego przygotowywa·
nia porządku dziennego posiedzeń MRN, aby znalazły się na
zebraniach zagadnienia naświetla
ne wszechstronnie i aby zapra·
szani byli przedstawiciele zainte·
resowanych instytuc ii.
„Rada
Państwa - mówił tow. Szwalbe
- chce zbliżyć się do waszego
terenu i poznać wasze bolączki.
Wspólne wnicski przyczynią się
niewątpliwie do osiąg-nięcia do·
brych wyników."
Tow. min. Sznek I!Odsumował
wyniki dyskusji, wyrażając za·
dowalenie, że krytyczna ocena
Rady Państwa przyjęta została
we właściwy sposób. Tylko przez
kontakt z masami pracujący:nr
MRN w todz1 spelni swoją rolę.
Zebrnnia MRN powinny odby·
wać się w fabrykach. „Budowa
socjalizmu - powiedział na zako1·1czenie tow. Sinek j!:~t
budową nowego aparatu władzy
ludowej, związanej z ludem. Ko·
niecznym warunkiem dla osiąg·
nięcia tego celti jest świadomoś~
każdego radnego, że właśnie poprzez kontakt z masami robotni·
czymi da swój wkład do hudowy
socjalizmu w Polsce. Wierzę, że

~~~e~~d~n~dt~ ~pa;ł°j~.w:_ ~u1;~

liwymf oklaska01i przyjęli radni
oświadczenie tow. min. Szneka.
•
Ostatnie
plenarne zebranie
MRN stanowi swego rodzaju
przełom w działalności MRN.
Po raz pierwszy od czterech lat
istnienia tej instytucji złożone
zostało na wniQsek Rady Pafi·
stwa sprawozdanie z dotychcza.
~owej działalności
Prezydium
MRN, ujawnione zostały w spo·
sob przejrzysty braki we wszys!kich dziedzinach pracy, istnieją·
ce jes7.cze przedwojenne obc!ą
żenia biurokracji, brak ścisłego
kontaktu z klasą robotnicza na·
szego miasta i wynikające z tego
niedocenianie roli, jaka przyp< ...
w udziale Radzie Narodowej.

lak Marli wykonał plan w
106,5 proc. przy 100 proc. primy. Taką samą jakością mogą
się poszczycić zespołv tow.
Gajdy Józefy lOfr,3 proc.
wykonania planu. oraz. tow.
Zygmunda Józefa 104,7
proc. wykonania planu.
Na przędzalni zespół tow.
Kołodziejczyka Józefa W)'lrnWyższe1· Szkoły
nal plan produkcyjny w 114.l
Niewątpliwie przełom nastąpił.
proc. przy 99,2 proc. I-go ~;:i
1\licrzymy, że MRN wstępu.fe oj Państw.
specjalistów od instalacji tryskaczowej
tunku, za~ zespół na zgrzebla~ 3ecnle na nową dro1ęł"że stanie
W ramach Czynu 1-Majowe· l-Majowej dnia. 30 kwietnia., ni tow. Stasiek Eugenii osią- się prawdziwym parlamentem
Warunki do omówienia w biurze - ul. Stalina 39 g-o Pafi3twowa. Wyższa. Szkoła clrngie _ pruznaczone dla przo gnął 112,3 proc. wykonanfa. klasy robotniczej naszego miasta.
,_ _ __. Teatralna i Patl~twowy
Teatr down1k6w pracy odbędzie się olanu, przy 99,5 primy.
M. Zal.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' " " ' W o j s k a . Polskiego
wystawią 1
Maja.
mon11.mentalno widowisko
A.
Fadiejewa „Młoda. Gwardia." w
Do państwowych szkół śred ście Łodzi, epamtny płsemne
''1Ykonan111 aktorskim słucha.czy
nich dla dorosłych ora.'l: pry· odbędą się IS, 14 l 15 e-zerwca
IJ ! i II roku Wydziału Aktorskiego. Opraw~ sceniczną skom ZGUBIONO leglt. PPR nr. 307354 watnych szkół średnich dla 1949 r„ a. ustne od dnia 18-go
n~ nazwisko Caban Michał.
4143 dorosłych z uprawn!enła.mi czrrwea 1949 r.
prmował J6zef Rachwalski
szkół państwowYch, egzaminy
Do prywatnych s:r.k6ł łred
Pierwaze
przedstawienie
„:M'I
ZGUBIONO
leqit.
PZPR
nr.
892233
kilku
clej Gwardii• • wypełni część ar Glogowskd W1ncenty, Próchnika 54 pisemne odbęd!ł sł~ w dniach nich dla. dor&.dyob b0'1 upraw
2 ł 3 czerwća 1949 r., a ustne nień S"Zkól państwowych oraz
tystyeznt~ CPntralnej Akademii
4132-g od dnia
8 czerwca 1949 r.
kursów na podomłe szkoły
Do prywa1inych szkół śred średniej dla dorosłych poza
DYREKCJA PRZEMYSŁU WlÓKIEN ŁYKOWYCH,
nich dla dorosłych bez upraw Łodzią, eg7.aminy pisemne odnfeń szkól państwowych oraz bP.dą się 20, 21 i 22 czerwca
zatrudni natychmiast
lódł, Piotrkowska 118
kursów na. podomte szkoły 1949 r„ a ustne od dnia 25
CENTRALA WĘGLOWA w ŁODZI
średniej dla dorosłych w mle c"Zerwca 1949 r.
utrudni natych~t na m1ej1C11 I na wyjazd:
_ _ _ ft,_,r.....
- . ......_______
~·----~~-----------------~
ul. Da1zyński~go 20, m. 6. Referat Personalny
INŻTNIERÓW Wł.ÓKIENNIXÓW
CENTRALA ZAOPATRZENIA M ATl!nlAlOWEGO
767
INŻYNil!RÓW ELEKTRYKÓW
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W ŁODZI
INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH
sprzeda
INżYNIERÓW MECHANIKOW
OGł..OSZENIE
z lłcytacjf samochód osobowy multl Mercedes. Llcyłac)a
TECHNIKÓW
odbędzie się dnia 28 lcwlctnia 1949 r. o godz. 10 nmo w
ELEKTRYKÓW
Garownia Miejska w ł.od11i ogła !pod wy-iej wskazanym adresem,
Garażach CZM!'.Wt w ł.od:r:I pn:y 111. Dowborczyków I,
TECHNIKÓW BUDOWLANYCH
sza pnetarg nieograniczony na wy gdzie również w tym samym dn!u
motna oglądać 1amocłló d we wtorki l plątkl w godz. 10--12
•o
konanie robót ziemnych I brukar· o godzin.ie 10 nast;:wd otwarcie o....
TECHNIKÓW MECHANIKÓW
fert.
skich.
TECHNIKÓW Wł.ÓKIJ!NNIKÓW
Szczegółowe Informacje oraz śle
Wadium przBtargowe w wy.so·
EKONOMISTĘ ze maJomoictą włó
CENTRALNE BIURO TECHNICZNE przy Zarządzie Centralnym
py kosztorys z warunkami przetar kości zl. 35 .000 - należy wpłacić
Technicznej Obsługi Rolnictwa, tódt, Al. Koktuszk! łO
klennlctwa
gu otrzymać można w biurze Ga- w Głównej Kasie Geor.owni, ul. Tar
INSPEl:TORÓW KONTROIJ
zowni Miejskiej (Łódź, ul. Tar- gowa 18, a kwit wpłaty dołączyć
utrudni natychmiast:
gowa 18).
d.o oferty.
KSfllOOWYCH BILANSISTÓW
li Intynie~• mechan.tków ł techn.lkdw WJ90to twannOferty odpowiadające treści koDyrekcja Gazawni zastrzega soBIUł.ALISTKJl
wanych na motory spalinowe t maszyny rolnlcze.
eztorysu ślepego należy składać w bie prawo wyboru oferenta lub
MASZYNIS~
zapieczętowanych I zalakowanych uniew!rlnknia przclargu bez poda·
2) Inżynierów technologów,
kopertach bez z.naków firmowych nia powodu.
3) Wykwallsłkowan• technlcme sny biurowe.
Zgłoszenia
wru
li
łycłorysaml
pnyJmnJe
D:z:taJ
hrsonllłny,
1 napisem: „Oferta na wykonanie
ł.6d! 1 dnia 23 kwietnia 1949 roku
ł.ódł, ul, 1'lotrkow1ka ee.
robót ziemnych I brukarskich'' do
• Zgl<mienl6 pnyojmuje Wydział Peronalny.
Gazownia Miejska w lodzi
cl.Dla 7 maja 1949 r., do aodzinv SI

Przedsiębiorstwo lnstałacii

Sanitarnych

technika, majstra i monteróVI

Księgowego

bilansis . ę

Czyn 1-MaJ'owy P.

Teatralne1·

Teatru Wojska Polskiego

Ogłoszenia

drobne

Egzaminy do

szkół średnich

dla

dorosłych

na kierownicze stanowisko

ora.z

wykwalifikowanych

Księgowych-kontystów
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l'A°&S';.'WO\'/Y Tl-~'\TR
WOJSKA 'POLSKIEGO
w Łodzi ul. Jaracza 27
komedia
Dziś o godz. Hl,15

najwybitnieja7ngo dramat,1piFade
rza hiszpańskiego Lope
„PtES OGROD~\'I
Ve~i pt.:
KA",.
TEATR .OSA~
Traugutta I tel 272-70
,;;·
Codzienni-e godz 19 1(1 „Rycen
SzaJooy" z A. D\'mszą.
i' ''PA:&STWOWY TEATR
POWSZECHNY
w todzl ul. I 1-go Listopada 21

ów pięściar tw2

~l 98 adep
J'jfl~

'w

staje dzisiaj

W dniu dzisiejszym o gl)dz. 18

Związkowiec

-

sznurach ringu

Zryw: Skalski, Czerwik,

Ośmcc1<i,

Nejman,

Jur-

w hali 'A'imy rozpoc?:' ni\ ~i~ w!ti- S7ymczak, Ogii15ki, Ulicki , Szkl.l- czyk. WróblPwski
Oziś i dnł n~~tępna o godz. 19 15
kin" hoks?P~ki. rP.k, W'.ias, Wols, Wofo•a~< K0r:"."nnv pi 0 rw~zy
Walusiń,ki,
ZZI( J<arsmlcP:
„UWI\ Teatry" J Sian1awski<>po
Do łf'gn tnrrueju 7ąior,7"'Tll 1ostarzP.n!ow~ki, Sz!"wr,zyk, Bogdati~~i, Ja.;~iewicz, PoqorzE>lskt, SdeptHil,
• TEATR. h.\.Jl!EF,AT,'N'Y
r 0 '.\.orrl 1:..-:1a wpro~t il'lo;(· zaworJ'11
DaniPlew>ki.
Gor"llPk,
Strzeł<:!ckt, Wypiórczyk, Wybra1i- Cichosz,
DOJ.Vffi ~~ffl'.lHEP.·ZA
P i'.<0\w·. f'l3). \'/ yn1ka z t~(Jo , że

~.i

s ki. Woj'nak.

Das~yfl:oki 0 go

34.
pi<>•ciarstwo za~zyn, brć b. poDzi8 i cod1.i(>nn1e o !!ndz. 10.1."i riularne I konkuru'P. z powodze,,GWIĄZDA ni?m z piłką ""żną
sztuka Stewarh
STEVENSON A''.
Przed indywidu~lnymi mistrzoslwam; okręgu, apell)wal ii<niy do •ę
TEATR „M:Et_.QT)n \M"
d~iów, ahy wy·.vi ,17„H c;ię 7P sweul. Tr:iugntta 18
'.JO wrlania. Ozi' ponaw i ~my ~Jlf'l,
(Gmach O!{ZZ.)
P"'l.· lt..r~ślnj~c, ?P m~nrl!->i pi~~da·
Dziś o godzi nic 10. l;i do~ko 
potrnnl\Uj"l sp~cj'llnPj opiPki,
n('
komeilia E. A n gin i J. oraz h. oh!ekty,„naj """ny ' Puna.ła
PAX/\
Ranneau pt.: ,,ZTĘć
bliczność mo ż e rlop ~""wać, jedPoirir.r''.
nak w ramach cin1"1c1illn~ eh hez
TEATR KOMEDII
MUZYCTNEJ żadnych wybryków.
„LUTNIA"
St"sunkowo najwiPc~i 1. qloE i ł do
Piotrkowska 2-ł3
P'"rW~7"fJO kroku ŁKS Włókniarz
Codziennie o godz 19.15 „AA- (t'l), 7:w1~zkow'ec - 7ryw [1.5),
R.ON CYGANSKI" operetka w 3-ch A,HvPlna (13), MetalowiPC fi!) o·
aktach.
rnz 7.ZK KHs">:nice i Wid1ew (po
10) Pozil tym Wełna, Sz~t)la PollROBOTMCZE TOWARZYSTWO
gr~ric"na [po 6) i g1mn XI 1 Unia
PRZYJACIÓŁ DZIECI • TEJ\ TR
ze Skinn'ewic (po 4)
LALEK „PINOKIO"
A oto nazwiska kandydatów na
Nawrot 27
Codziennie oprócz pon1<'d11ulk61> p'c.·"•arzy:
IKS Wlókniarr: A'ltrzak, Bro godz. 9 30 „Czarodz1ejsk1 kalns1
d?iak D1browski, D obntk. Gło'/owski, Karasiński, Ku!Jicki LesTEATR LALEK „ARLEKll\I"
ł.ódt, ul. Plolrkowsłta 150 IPI. 258-99 ner. Matusiak, Michal<ki. Nowak,
Codz1enn'e prón pom<'dz•alkó" Olbi6<ki, Przyby<zo\•:s'"· PiechowWlodnro godzinie 17-tej „KOLOROWE <Id, Pajt, Szewczyń<k:
W nied11elę rzvk, Rynkiewicz, Rn<e\ł.
P!OSENKI · Franta
I święta dwa widowiska o 15-tej
l 17-tej. Kasa czynna od godziny
10-tej.

Błasiak,

Włorlarczrk.

Bawełna:

Wo~niak,

Pżanek,

Radzikowski,
Wróblewski, Siedlt>c·
ki , Idczak, Ad•mczewski, Haze,
Pietrzak, Kwiatkowski.
Du!iński, Niedzie M~•alowlr,r:
Rządkowski,

la,

Dymisz!dt?~.vicz,

Li szk~ , Sęk,

r.wi1dka, Knl'l<lz't>j<ki, Pietrzak,
Cł~pa, Wypych, Talius
Vvhl•ew: Sobczak, Starnowski ,
Stanial\'Zczyk, Stańczy1<, Wałecki,

Sportow cy-p.odżegaczom wojennym
Z

ehrani w dniu 24 kw'etn'a 1949 r zawodnicy oraz sympatycy Wł. Zw J<S „Napr;oórl" w Rudzi<> Pab., po wysluchanm
refem lu o znaczen'u Kongr<• rn w wa!ce o Pokój i uczczeruu
Swię~1 Robotniczego 1-go Ma ja postanowih:
1) Przylijczyć ~ię do masowe go ruchu wit~!1cego K-:::::gres w
Pary7.n. Naszą odpowiedzią podżegacrnm wojennym jest po·
dwojenie wysiłków na wpy<t kich odrinkach pracy l osi4gnłę·
cie IPp~zych wyników jak w talach ubiegłych .
2) Wezw"ć w~zrstkich członków klubu do udziału w obchodzi@.
$'· ięta I -go Maja w grup.-e sportowej .
3) Przyczynić się do przyąo towania jak najwiekszej l'czby
C?lnnkl'Pv nasZP<JO klubu do Bi qów Narodowych .

Oleszczuk, Aleksiun, D1"nielewsk1
Wl'lna: Tonn, Benzel. Witkowski, Piotrowski, Michałowski, Gro- To będz·e sensac:J2!
cbowina
Szkota Pollgraftrzn'\: Szymczak,
Zuch, Ja•l;ólkow5ki, Bora, RudnicK nnltel Org1mizacyj11y wyścigu dy w dniu 9 maja przyjedzie do
<1 , F<'rtunhk
Glmn. Xl te: Wróhlewsk!. Ga- P-W w Warszawie ot17,yJllal w Warszawy kilku czolowych lekko·
telefoniczn4 wiado- 'itletów czeskich, z mistrzem ohm·
poniedział~k
•'rki, Jaf'k't'w'rz. Srla.
na czele.
Z~topkiem
Unia - Ski.-rnlt>wlce: Moczu! mość z Rudapes1tu. że sportowP pij<kim ski, Kwaśniew· ki, Himmel 1 $m1- władze węgief'ki!' 1god1ily sią na\ Tak więc pojPdyn•k najlepszych
start najlepszego długodystansow- hiegaczy C?Rcbo~lowacjł I Węgier
q'el,ki.
ca WępiP,r Silagyi't>qo, w ramach hędzie wielkim wydar1eniem apor•
uroczystości zakońrzenia wyścigu t"wym w dniu zakończenia wyścl·
gu Praga - Warszawa,
Praga - War<zawa.
Jak już dono<iliśm y, na za wo0

Szilagyi w Warszawie

Zatopek

I
I

Zmiany w druiynach
na

w-yścig

Praga - Warszawa

1
d;użyn polskich, które wezmą u- Oziat oficia ny lOZPN~
W
dział w wyścigu P I _ Kapi"k, Wrz~s!ńskl. Wójcik, Rzeźnicki, Siemil1sk1, PietraI. Kapitan<1t ŁOZPN podaje do wia - ~filler, Koczewskł, do reprezeeo
~z~wski:
domoki, że na zawody o puchar tacji junior. - Jach I. B1leWlcz.
II - KudNt, Salyga, Weglenda,
sp. Kałuży, które odbędą się w
PTC Pabianice: do reprezentacji
Nowaczek, Czyż, Mich 1
dniu 28 bm. w Warszawie zostali
III - Wandor. Motyka, Bukow- wyznaczeni niżej wyszczególni,1 ni Łodzi MillPr, do reprezentacji
ski, Olszewski, Leśkiewicz, Tar- ;:a wodnicy:
junior. - Stusio, Wagner.
goński.
ŁKS Wlókni~rz: do reprezentacji Włókniarz Zgie1z: do reprezentacji
Kap~tanowie drnżyn zostali wy- Łodzi Włodarczyk, Łuć, Urban.
Dudka Mikołaj
Łodzi mienieni na pierwszrm miejscu.
Pietrzak, Łącz, Baran, Hogendorf
Boruta Zgierz: do reprezentacji
i Janeczek.
Słowl6~. Wesołow·
Skąpski, Juniorów do reprez. juniorów Jędrzejewski. Kałużyński, Marei· ski, Borowski.
N R.
C Y R K
niak i Karolewski Zb;gniew.
Spójnia Łód!: do reprezentacfl
codziennie o godz 19. 15 soboty
Wł. KS Widzew: do reprezenniedzi•l• 3
2 pn:edstawienia południu ścigać
wezmą udział w
tacji Łodzi - Musie!. Slaby, do Juniorów - Korpalski.
przedstawienia
Zawodnicy 1tawl11 li~ w dniu
Racz,
repr~entacjl juniior6w s;ę będą
Wielkie widowisko atrakcji.
Bruk man.
28 bm. o god2:. 9 rano do eekr•
Zarząd ŁOZKQl. pod11je ponow· tak donlosłeqo św1ęt11 n • powinTomaszowianka: do reprezentaWspółpracuj11 wszyscy pozo~tali
tariatu ŁOZPN Piotrkowska 67, z11·
zabrakn11ć na zbiór·~.~ i!dn~go sęd:!rlowie, członkowie Zarz11du O- cji Łodzi nie do wiadomości wszystkich Klu
Komar Zdzisław.
bów nzeszonych w tut. Okręgu, lccla1za i działacza.
ZZJ< l6dt.: do repreM'llt&ejl ł.odzi l:>ier11j11c 'I tob': sltarpetlr.l, buty l
kręgu I działacze klubowi.
ochraniacze.
RównoC'r.eśnle przypomi!'la s "·
że w dniu ~wlęta Pracy dnia 1-go
Mafa wszy•cy kol11n-e mają sic 7e Zan 11 d Okręgu organixuje w
Za stawi<"nnfctwo odpowiedzial·
stawić n.1 zbiórkę przod 5z~~"'i dniu 1-go Maja propaga.1d,we "Y
ni 1ą kierownky sekcyj piłki not·
ADRIA - „Dzwonnik z Notre Da- Przemy•lowo - Tcchnic 7 n~. ul. Ze- ścigi kolarski• na tone ,... r.wcnej.
nowie. Pocz4tek lmJ>re-zy o 10(2
roms:Ctcg<' 115. Godz. 7.15.
me",
Kapitanat Sportowy tOZPS
okręgu w pchnięciu
W p::clodzle 1-s7.o J\f~jowym 17-te•
BAŁTYK - Kino nieczynne z po·
Gł.OS
W niedzielę na stadionie ŁKS Skok w dal: Ku.micld 640 2. AnKierown!cy Sekcji Kolar~kir.h do
obow•11:·anl &I\ wz111ć 11d7. 111 n"
wodn remontu
K.omlłelo
Mdikte10
or11n
tylko zawodnicy, ale i turyści o- pilnuję pod osoblstę odpowiedział Włókniarza odbyły się wewnęlrz· tonow1cz 6 ·20 · 3 · Pawłowski 6 15
BAJKA - „Casablanka".
1
2
81
WoJew6dzktego Komitetu
·
no<icl11, aby ,... starcie tych wył· no • klubowe zawody gospodarzy. Rzut oszczep.!):lll: Rejtczak oł6
GDYNIA - Program Aktualności raz dz.al6c1e kolarscy.
Partii
ZJednononeJ
PobkleJ
Jaraczewski
3.
46.42.
Kuźmicki
zawadStartowało również k~lku
RnbotntczeJ
Zawodnicy obowi4zant są zabrać cigów nle zabraklo taclnego z koKraj. I Zagr. Nr. 17"
R d aguJe:
Pchnięcie kulq: Pry43.26.
[AZS)
akademików.
oraz
Chemii
ników
e
kostiumy sportowe, gdyż jPżeti po Jarzy licencjonowanych l kartowiHEL (dla młodz.) - „Diulbars"
IColegtur. Redakcy!n
do·bry wynik wer 14.RO {rekord okręgu). 2. Annależy
Podkreślić
W„da~1: RSW „~~sa".
Prywera w pchnięciu kulll (U.80). lonowicz (Chemia) 10.4~.
MUZA - „Timur i Jego Drużyna" gada dopis7.e będl!I w n:ch .leli- C7.ÓW.
Ądres Redakcji: Łódt. PiotrZawodnicy itawll! !llę w 1-f„lePOLONIA - ,,Cezar i Kleopatra" !ować,
kawska N, m D.
Sztafeta ołx!OO C"Zas 49.2.
KOotonknrtecehnncijcznajeunwylornó~~.: 60 mtr.·.
.
nowie o go<h. 16-tej.
PRZEDW!OSNIE - "Wielka Naorulr.:
Slto,k
teflska:
Ionkurencja
"
Kierownicy Sekcji JCola:sltich
grada"
~;~!:~! ::l;~C,:~
wzwył: Matera t.20 2. Muras 115
Marczewski 7,5
Tyfa 7,~
Sędzia Główny wyścigów kol.
Klubów dopilnuj11 ;iu ilr.' 11lne!lo
ROBOTNIK - „Cztary' Serca".
teL 20ł-f:t.
Walczak 8.0 1.000 mtr: t. K<>wnl· Rrut dya'ltlem: Peskówna 3().09
„SLUBY KAWALER s'awienia się członkó,,, W <lnt1J Karpiński Mi-eczysław.
ROMA
Teleto1171
{Chemia) 257,8 2. Grab. 3. 2. Piotrowska 211.34. 3. Matera
~ki
SKIE'',
;;~,~~°: ~~~:;.
Derzowsltl. Skok wzwyż: Tyfa us. 26.03.
usłyszymy
REKORD - „Nikt nic fili! wie"
218·21
'lekretan OdpoWfedL
2. Filipczak 1.45. Skok w dal: WeJ
16, n1edz
dla młodzłety god1..
m-21.
Sekreterlat °"6111.l':
11.40 Audycja s<:kolna, 11.51 Sy- Radfowa", 18.20 Koncert Tow. czak 5.63, 2. Marczewski 5.42,
14.00 •
-...., 254-25
JJzl•l pertJ''ll)'
STYLOWY - 1-szy seans dla mlo- 1 !Jnał czasu. 12.04 Wiadomości po· Spiew. „Lutnia", 18.40 „Daleko od 3. Grab 5.28. Rrut ostC7.epem:
Dzf•ł ltoneponcse1:~=- li
CJI
d2rieży „Aleksander Matro~ow" ludn.Jowe, 12.20 Muzyka ronywko· Moskwy", 19.00 Audycja Itterac· Sztrtrnbe 45.20 2. Denvg (Chemia)
t chłop.
robotnlcr.yeh
Wczoraj otrzymal'śmy kartkę
Pchnt~cia knl11: Sobcxyń„Niecierpliwość' wa, 12.30 Koncert dla •zkól. l~.30 ka, 19.10 Koncert Chopinow•l<.l, 3.4 80.
dla dorosłych
skłch oru redaktorów
Wybrzeżll",
„Lazurowego
PRZERWA, 14.30 (Ł) Muzyka obia· Transmisja do PARYŻA. 20.00 ski 11.80, 2. Pow4ska 11,15, I. z
Serca"
~~~~~
'baz~:: ~~:::,~b:
gdzie przygotowują się obecn:e
Muzykll Walczak.
dowa, 14.50 (Ł) Aktua. lnośct łódz- 1 DZIENNIK WIECZ„
SWIT - „Daleka Droga"
D1'1al mt~1~k: t siiort.: Uł-2l
Konkurencfa seniorów: 100 mtr . do sezonu nasi czołowi ten!kie, IS.OO (L) Dwie fanta?.je ope- po.pul., 21.00 „Op<>wieść o Chopi„Gilda"
TATRY
wewn. W l U
„Rzym Miasto t><war- rowe, 15.15 (Ł) „Spiewamy piei;ni nie", 21.15 Muzyka popularna, ~.'dowczyk [Chemia) 11.3. 2. An- s'ści :z: Hebdą '. Skone<'kim na
TĘCZA ;.;;t;,7:m~~:. 1 _ :!:~
robotn'cze", 15.30 Audycia dla 21.25 Arie operowe, 21.40 „Ko~lka tonowlcz 11,5 3 Pnchow•ki (KKS czele.
te"
Redakcja noene: lft-11; lłl-ll
1 I 6 1500 mir: Stępłe-ń
dzieci, 15.50 Muzyka lekka, 16.00 NapiPrski", 22.00 Muzyka , tan<>ez- Gedanla
„Cezar i Kleopatra".
WISŁA Obaj nas! t~ni~iśc'. przesylają Kol~t1t:
16.iS na, 22.45 (ł.J Koncert tyczeń, 22.58 (Chemia) 4.34,4 2 Białkowski (ChePOPOŁUDN„
WŁÓKNIARZ - „Krwawa Wen· DZIENNIK
t..ódt, Piotrkowa91a 71, łll1. m-22
Skrzynka techn. 16.30 „Gramy w (Ł) Omów. progr, lok. n11 jutM, mia) 4.45,2. 3. Dębowsk.1 5 06,2. serd~zn~ pozdrowienia i Can·
detta".
WOLNOSC - „Opowi-eść o Praw- szachy", 16.45 Melodie operetko-,23.00 Ostatnł• wiadomośd, 23.10 5000 mtr.: t. Nowak 18.lt,2 2. nes n·e tylko dla „GI05U Robot! ~~::::::iu
1'.6dt, Ptotrkaw11kl •· ..._ ut-!IO
dla
również
ale
we, 1'1.35 ,Szcttpionki I surowice', Muzyka powama, 23.50 Program Wronowski 18.11.5. Sk<'.'lt wzwyi;: niczego" dz!wym C'zlowleku".
Kuźmicki 1.70, 2. Puchow•k.I wsz:ystkieh iwolennik6w , , b i a l e - 1 - - - - - - - - - - - - - '
,,Czwarty Perys- 17.45 DJ!UGI DZIENNIK POPO· n.a dzlefl. następny, 24.00 Zakończe 1.
ZACHĘTA
D-036626
(~dania) t.65 3. Antonowicz 1.60. go sportu".
18 OO „w~chnlca nie audycji.
ŁUDNIOWY,
Jr.op"

W poniPdziałek, dn. 25 bm„
Polski Związek Kolaf'ki otrzym.ił
zawiadomirnie od Napirrnly, wyrnaczonego do II druiyny rPpre1entacyjnej na wyścig P-W, że
z powodu 7,)>go sla ••u zdrowia
po nif'rlzielnym wyścigu o puchar
gen. Konarzewskiego, nie b~dzie
on mógł startować w wyścigu Pm
ga - \Varszuwa. Wobec tego Komisja f:p'lrtowa PZKol na zebraniu
w dniu 2.3 hm. ustaliła ostatecznv
reprezentacyjnych
trzech
skłarl

Komumkat Kapitanatu Sportowego

Co nam szykują kolarze na 1Ma ia?
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w Helenowie

Rano

n'

otarł się

Prywer

kuf q

o rekord
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~leć o niej, jednak nie mogłem się przezv.ryc!ężyć, bo pannę
X miałem ciągle przed oczyma.

Tra gedia Ameryk ań ska -

tym? Wynika .t tego,

- Chodzi mi teraz, mój chłopcze, o to, dlaczęgo, bedąc
związanym gorącą m'łością z panną Alden i mając wzglę
dem niej obowiązki, mogłeś tak szybko stracić dla niej uczucie, aby je oddać czym prędzej pannie X? Jakże się to
stało? Chcielibyśmy o tym wiedzieć. Czy nie poczuwałeś się
do żadnej w~lęcmości? Nie cruJeś, że masz obowiązki
względem niej? Czyś myślał, że nic jej nie jesteś dłużny?
Chcielibyśmy wiedzieć o tym.
napad na włas
Było to prawdziwie ciężki e pytanie ne.go świadka. Jephson jednak był w swoim prawie i MaIOtl nie kwestionował tego pytania.
- No tak.„ - tu Clyde zawahał się i zająknął, jak
gdyby nie miał odpowiedzi oddawna wbitej w głowę i wyw kłopocie i szuka odpodawało mu się, że !stotnie jest
wiednich słów. Jakkolwiek na uczył i::ię odpowied;i;i na to pytanie, jednak zadawał je sobie sam często dawniej w Lycur,
gus. Teraz oto słyszał je w sądzie i nie wiedział na razie,
co odpowiedzieć. - Co prawda to o tych rzcc;:ach nie wiele
rozmyślałem. A potem nie mogłem myśleć, gdy zobaczyłem
tamtą. Chciałem nawet czasami, ale nie mogłem. Pożądałem
Wieiziatamtej, a panny Alden nie pra gnąłem już wcale.
łem, że n;e postępuję uczciwie.„ i nawet było mi przykro .•
ale nie byłem w stanie o niej już myśleć. Myślałem tylko
cia~e o oannie„. X i dlatego 0 Robercie„. Star'łłem sie my-

że oskarżony

niezbyt

cierpi~ł

nad

Wiedziaodrzekł CJyde. cierpiałem bardzo łem, że nie postępuję dobrze i martwiłem się bardzo o Robertę i o siebie, ale nie bylem w stanie zdobyć się na jakiś

O,

czyn.
Powtarz.il słowa, które mu zapisał Jeph~on. chocia7.. gciy
je p~erwszy raz przeczytał, czuł, że to jest istotna prawda.
Przecież. cierpiał
- W'ęc?

trochę.

Więc ona zaczęła Sill talić, że nie odwied"tam jej tak
jak dawniej.
A więc już oskarżony zaczął ją zaniedbywać?
No, tak„. trochę„. niezupełnie„. nie!
- A gdy oskarżony prz.ek onal siię już. ie jest pod
wpływem uroku panny X, cóż wtedy zrobił? C:z:y poszedł
do panny Alden i powiedz'ał jej, że nie może jej kochać
dłużej, ho kocha inną kobietę?
Nie, nie powiedziałem„. nie powiedziałem tego,
Dlaczego? Czy oskarżony uważał, że to pr:z:yzwoic:e
uczciwie wyrażać miłość dwom kobietom?
- Nie, proszę pana, to nie było tak, jak pan myśli. W
tym czasie widywałem się często z panną X, ale nie mówiłem jej wcale o swej miłości. Nie pozwoliłaby mi zresztą
na to.„ Wiedziałem już jednak, że nie mogę dłużej kochać
panny Alden.
Panna Alden Jednak żaliła sie. orawda? i c6i wte-

-

często

dv? Czy ~karżony starał sif! pokonać swą miłMć do mnej
kobiety?
- Tak, proszę pana.

-

I cóż?

Nie mogłem jej się wyrzec.
Kogo? Panny X? Tak?
Tak.
I zalecał się oskarżony do niej tak' długo, dopóki go
nie pokochała, tak?
- Nie. pr0$zę pana. to nierupełnie tak było„.
Jakże więc było?
Bywając wiele, &potykałem Jl\ C2~to i miloM 111.oja
stawała się coraz silniejsza.
- Rozumiem. Ale 1 teraz nie powiedz.iał 08kariony JIM.•
nie Alden. te jej nie kocha?
- Nie, nie powiedziałem.
- Dlaczego?
Nie chciałem jej robi~ pn;ykroścl 1 dlat.ego nie po-

wiedziałem.

- Rozumiem. Nie miał oskarżony cywilnej odwafi,, by
Jej to powiedzieć, prawda?
Nie rozumiem, proszę pana, co to jest cywilna odwaga - odrzekł Clyde. nieco z.irytowany ciągle stawianym
ale było mi przykro i nie
mu zarzutem tchórzostwa. chciałem jej powiedzieć, bo zaraz zaczęłaby płakać. Jakte
jej miałem to powiedzieć?
Rozumiem. Zostawmy więc to tymczasem. Chcę Irlę
teru dowiedzieć czegoś innego. Czy ten stosunek mi~y
wami pomimo braku miłości M stronv oskarżonego trwał

fos~1

-, {D. c.

n.)

