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Budżet

pokoju i troski oczłowieka pracy

-wklad~m

Polski Ludowej w dzieło odbudowy i postępu

debaty W Se1"m1'e Ustawodawczym
DalszydC ·1ąg
rządowym pro,·ektem Ustawy Skarbowe,·

r,o te po,;(',]ZPlliP
po
:;o Ian.usta
w dniu A<'jrnu
wo<lawc7<'go
lSIYi(,'f'One h,do w dah;zym cią,~u Zasada „równości" w pakcie półno('no-atfantyckim
<lrlmrie nad fZ>}<lO\Y~·m projek·
na
(Flacoro)
l<'m u~tirn,v skarhow<'.i wraz z
pr7.eznaczone
budżetowe,
zycje
kapitalistycznych,
WARSZAWA (PAP). - Po- państwa~h
111
O·
owym.
h11<!ż1•t
narz<'m
i
pr<'li
zawodowe.
szkolnictwo
na
ulegną popra·
południowe obrady 59 posie- ale na odwr6t 11
dzenia Sejmu Ustawodawcze- wie.
Kb:dct:tc,
Rl'a~urnując, po~el Rapaczyń·
go R. P. z dnia 29 bm. otwoo '"Y"h. - i·zlo11ko11:1r . hzi!du 7.
:i:ii:ył wicemarszałek Barcikow ~ki ~twierdza. że w wykonaniu ki Rzadu o człowieka prac
• 'ł h
• k•1ch si I z b roJnyc
• •
. y, . r.rPnll<'l'<"n1 (',·i-:i11k1Pwl(•zrrn orn.z
.
·
.
plami i 1 • t,.„,.:r,·"r ostatnie Jr",
ł u pr d t
l J11
t, u
ra d z1ec
mrn1stra
•
•
,
•
t\' t • cu \\\' 1 •
nim" i.-.
"-' •'l'"'"."''r111~11 Y.~1\ 11tl l,1111 ,
wiclelow1 Stronnictwa Pracy, słowo nalezy do szerokich r~csz dobrob t.
MOSKWA (PAP). Rada Mi- ~zda radzieckiej adm nlstracjl
r:g r-.orzn-k1111 .• a ~alt ohrn1l ohr1·
d l d .
N
Klub robotniczych 1 chłopskich, Mówposłowi Olchowiczowi.
.ad Yfr:1 por~ą. c' '·c'ennyd ·~ 11i s:~ wi<·<'n1nrsz:tłko\\"iP R<' jmu nistrów ZSRR mianowała mar· wojskowej w Niemczech.
S. P. ustosunkowuje się po- ca. "·yraża. pewność, że plan o·
Racla Ministrów ZSRR miano
R ·' 1. k.
niu 1::11111~1·0\\·~ki i Harl'ikowsl<i. ·
w
t-e 1mu
pos !e zen)ia
zytywnie do przedłożenia rzą hecny będzie wykonany przed· 2
.. C .k
ł
auz ee 1ego <.załka Związku
9.3.49 r. zos a1 wyczerp~ny.
ZUJ owa,
wa 1.l genera a arm11
.
Poseł Kuroczko (PZPR) oma·
dowego, podkreślając przede terminowo, od czego nie poradz·.·eckich
grupy
dowódcą
za".·,n· ·,, Sokołowskiego, pierwszym
w ia h111lż<'t ).f' n j,trrstwn () "' 1"
wsz.vstkim znaczenie stabili- wstrzymają nas, ani knowania.
sił zbrojnych wojsk okupacyjnych w Niemt~·. ~twierdzo.i:~" poprnll ~ ltd 1 stepcą min·stra
ani ro·
podżega.czy wojennych,
zacji, jaką wnosi budżet.
Rząd
ZSRR. zwalniając go z obowląz czech i szefem radzieckiej ad·
·
1,aurzyci!'lst11 u.
Stwierdzając pokojowy cha bota. rodzimej czy międzynaro·
nych delegatów
ków dowódcy radzieckich wojsk ministracji wojskowej w Niem
rakter budżetu, którego znacz dowej reakcji. Będzie to - koń zagranic2
na Kongres Pokoju
okupacyjnych w Niemczech i czech.
(Dalszy ciąg- na str. 2·e J).
na część przeznaczona została czy wśród oklasków po~eł Ra·
NOWY JORK (PAP) Zapowie
a jednocześnie paczyń~ki - nasz wkład w dzie
I1'.ł o.światę,
mewielka część na obronę na ło pokoju i postępu całej ludz· dziane przez organizatorów No
Wczoraj uroczyście otwarto na Kremlu
wojorskiego Kongresu ln!t"lektu
mówca zgadza się kości.
rodową (RL) zajmajP alistów w Obronie Pokoju publi
Poseł tmijko
ze sformułowaniem, Iż budżet obecny jest budżetem dy- ~i" b;ulżetem ).finister8fwa Ad· czne wystąpien:a delegatów z:t
namikl spolen:nej. pokoju i mini•tracji Pnhlirznej i :Mini- granicznych w rói.nych miastach
owacji najazdowi hitlerowskiemu i n1
MOSKWA (PAP). 29 marca I długo niemilknących
sterRtwa. Bezpieczeństwa Publi· amerykańskich nie odbędą się
troskl o młode pokolt>nie.
na skutek oświadcz.!nia Depar- o gocfz. 5 po południu w Wiei- zgromadzonych przekazał poz· froncie pokojowego budowniMówca przechodzi do 1.;i.gad cznego.
nień, związanych z akt;.ialną
tamentu Stanu, jakoby wizy u- kim Palacu Kremlowskim nastą drowienia zjazdu wielkiemu wo ctwa powojennego.
sprawą stosunku Kościoła do
Pokoiowa polityka dzielono jedynie dla uczesrn!- piło uroczyste otwarcie XI Zjaz dzowi komunizmu - Stalinowi. - - - - - - - - - - - - Państwa.
Na wniosek sekretarza Mo.sctwa w obradach nowojorskich. du Komsomołu
zagraniczna
P°'~eł Olchowicz kończy we
WOJS
spraw'łcc.llwości USA S· I Pałacu• Kremlowskiego kiews'.<\lego V,om;'t c t u V,omsoMinister
·
Stronnictwa -Clark polecił władzom lmigra
Przedstawiciel
zwaniem do te.1 części duchumolu [\rasawczenki, zjazd powo
ae
wieństwa, która jeszcze „nie Demokratycznego· poseł Dubiel cy jnym w Nowym Jorku za wia- wypełniły się delegatami i gość IHł prezydium w składzie 4b
i stan wojenny w Syrii
!zeregu domić wszystkich zagraniczny.-h mi na dlugo przed początkiem osób.
przejrzała wielkości dokony- ustosunkował 11 i~ do
Według
Londyn (PAP)
1
wanego wysiłku" - o zaprze aktualnych zagadnień naszej po delegatów, że powinni opu~cić posiedzen:a.
Setki zgromadzoWśrócl entuzjastycznych 'owa- c1oniesień, otrzymanych przez
stanie wrogiej polityki, o jed lityki zagra.nic:z:nej, solidaryzu- Stany Zednoczone w możliwie nej mlodz.ieży w entuzjastycz·
ność z narodem.
jąc si~ z podstawowymi zaloże· najkrótszym czasie.
nym nastroju śpiewały pieśni re cji zjazd wybrał do prezydium Agen{:ję Reutera z Ammanu I
Przemówienie posła Ra.pa- niami tej polityki, której przy
wolucy jne, pieśni raclzieckie i honorowego Biuro Polityczne Kairu, armia 11yryjska, popiera.--oczyń~kiego (PZPR) poświęca- świec& idea. zachowania. pokoju
Swiatowej Federacji Mlo KC WKP(b), a na honorowego !la przez niektórych politvków
hymn
· 1 ki
ne by'~ omówieniu polityki
hwn·tycyjnej państwa na tle i pogłębienia. priyja.c1e s eh sto
d7ie7y Oemokratycznef Loże przewodniczącego gent'ralissimu (l(\lrnnala zanrn~h'l st1tnu i' wpr~
6
S
s1mków z krajami demokracji
. J
. t . j
d wadziia d,·ktaturę WOJ-SKO''!'§,
I .
rozpatrywanego budżetu.
dla gości wypełniły delegacje sawSta~ina.
1ud owe j 1 przectws aw•a ąc Je
„
"
zagranicznych organizacji demo
Ei
\'V kraju wprowadzono stan
~ierwszym pun me porzą
młodzieży, wśrócl
MOSKWA (PAP). 29 marca kratyczneJ'
stale nieporozumienia. w o~ozie
2 6 proc· na inwesłyc ·1 e p;;ństw
.
.
.
rere
obszernym
z
dziennego
ku
bloku marshallowskiego.
zmarł w 91 roku życia wybitny nich delegaci Związku Miodzie- ratem sprawozdawczym wys tą- wo.i:nny i. wstrzymano komum·
Poseł Dubiel przeciwstawia
Rok bieżący - stwfordza
mikrob!olog ży Polskiej - Morawski i Sta pił sekretarz KC WLKZM Ml· ktcJę graniczną. Dokona.no pe-wrosy jskl
przynosi dalszy następnie anglosa.akiej . polityce uczony
mówca
Gamaleja. Zmarły był przez dlu siak.
krok w kierunku wyrównania w strefach Za~hodnich Niemiec gie lata członkiem rzeczywiZjazd zagaił sekretarz KC chajlow. Referent podsumowal 11 ~.i liczby tre~ztowań. Brak ntt
stosunki w strefie radziec- stym akademii nauk lekarskich Komsomolu Miclwjlow, który olbrzymie -osią;::nięcia
Polski. wi~kowego zacofania
Komso- razie wiarygodnych informacji
Wymaga to od-powiednio wy- kiej, gdzie krzepnie szczery, ZSRR.
oklasków i lu z czasów wojny przeciwko o tle przrwrot;i.
wśród burzliwych
sokiego postawienia poziomu po~t/?powy ruch demokratyczny.
nakładów na inwestycJe, któ- 'Ruch ten dąży do pokojowego
re stanowią w br. 26 proc. wsp6łżycia. z na.rodem polskim
na podstawie uznania istnieill!·
dochodu narodowego.
. Jest to co prawda mniej, cej granicy.
omówi!
Poseł Chadaj (PSL)
Radzieckim,
niż w Związku
niemnie.t cyfra .ta świadczy o tę część budżetu, która dotyczy Dalsze meldunki o wzmożonej akcji oszczędnościowej napływają z całego kraju
O!brzym1m wys!łku ma!'! robot tzw. wydatków „na człowieka"
W walce o przedterminowe kować do dnia 31 grudn!a J Oddział snopowiązałek w egipskiej z 93 proc. na 98 proc.
i:uczyc.h ~ chłopskich. w bur- podkreślając dominuJącą w buW tkalni wypowiedzieć zde
zrozumieniu znaczenia swej
Z';laZyJneJ . Po!sce, w r. ~929, dżecie troskę 0 człowieka i dąt wykonanie planu prod11kcyj- 1949 r.:
1) w przędzalni am.,.rykań- produkcji dla akcji żniw zo- cydowaną walkę bra!l:::irobom
k1edy nasąeme inwestycji by ność do likwidacji wiełowieko- nego i podwyższenie planu
oszczędnościowego, C~erwony skiej - 133.000 kg; 2) w przę- bowiązuje się dla uczczenia i osiągnąć planowane 74 proc.
pi;zeznaczono wego zaniedbania.
ło wysokie egipskiej - 140.0LlO kg; rocznicy Manifestu PKWN Zobowiązujemy się ponadto
Omawiając sprawę reemigra- :C~r~ei:. zajął właśriwe ata- ctzalni
na ten cel z;iledw1e 2.5 proc.
3) w tkalni - 530.000 metrów wykonać do dnia 2:ł.7. 49 r. pła.n oszczędnościowy 1ly1·ekdochodu nar~owego, przy cji górników z Francji, poslancji, wyrażający się ~nmą zł
4) wydz. Wiskoza - 105.000 kg ponad plan.
Stare, rewolucyjne tradycje towarów;
czym lwia częsc tego docho· k Kłus yńska (PZPR) wyraża
Plan jakościowy dla przę 271.059.000 potlwyższyć o d
348.000 kg włókna; 5) sznurka
:fas~rzpywo!adas~iiana była przez o~urzeni: z powodu stanowiska PZPB Nr 5 odżyły na olbrzy- snopowiązałkowego - 4il'l .000 dzalni amerykańskiej zobowia 40. 730.000.
mim zebraniu załogi, które kg; 6) gumówka - 4.iJOO :,g zujemy się podwyższyć z HS
rządu francuskiego.
„ s1 aJ~cą.
do omowie. nia odbyło się w dniu wczoraj- wyrobów gumowych.
w. d~lszym ciągu sweg.o !'.rze_· Przechodzoc
proc. do 98,5 proc., przęd~alni FABRYKA MASZYN ROLNIszym, i przerodziło się we
„
k
mó wiema. po 8 R
CZYCH „KRAJ" W KUTNIE
a_paczyns .~ 0 rosnącej potęgi obozu pokoju- wspaniałą maniifestację siły i
·
.
·
f
k
·
Kl
mawia. wvsokość mweRt"c 11 w
tech~a·c·na ZAOSZCZĘDZI lZ.500 TYS. zł
. ~szyns a co a. się jedności klasy robotniczej, oposzczególnych dz.'lałaeh. g~spo· pos 1an 1<a
.Iii
• 1.1
darki narodowej i przechoclzi do do wspomnten wstecz, Ido !~sto raz solidarności z poczynania
Załoga Fabryki Maszyn R:il
ł
niczych „Kraj" w Kutni"' na
zagadnienia. planowej oszrzęd· pada ~ 921 r. Brak by o w9w- mi Rządu Ludowego.
zą
ą swą
w uchwalonej jednomyśljako równoważnika czas Jednego elementu .. stwierogólnym zgromadzeniu pa.o:tanotici
Ewiększonych wydatków inwc· dza p~zy ok.l~sk<1ch c?le~ Izby nie re~olucji załoga zobowią- wysiłki polskiego robotnika przy budowie nowiła roczny plan produkc~•
do 15 grudnie. ;:ob.
wykonać
, . dl k .
dobrob tu .
-: ktory d;~s decyd~Je t zabez zała się:
ityc~·jnych.
a raJU
I sz.częsc1a
'Y
.
oraz zaoszczędzić dla Pa11:;twa
1) do wykonania planu przę w 1
Nasza planowa oszczędność - p1~czy. pokoJ - Związku RaAkcja oszcz~dnościowa celo";o 124500 tys. zł.
. a .ny ZJazd Delegatów Stow.
dzalni amerykańskiej na dzień
. .
to nie re· dz1eck1ego:
podkreśla mówca _
Następnie głos Z6b1erają ko- 20 .12.4 9 r .; 2) przędzalni egip- I~z. ~ Techn. ;r'rzemysłu :Wló· i świadomie prowadzona or1 stro
dukc.le plac. jak to praktykowa
skiej na dzień l0.1 2. 49 r.; kicn~1cze~o, ktory odbył się w ny technicznej, poza przy~porze· PZPW Nr 29 w TOMASZOWIE
no przed wojną, ale walka z lejno:
niem efektywnych walorów go·
l\'IAZ. ZAOSZCZĘDZĄ
poseł Ord.yniec (SD). - oma· 3) skręcalni na dzień 15.12. Łodz.1 ~ma 27 marca hr. po.
marnotrawstwem, walka. 0 zwię·
kF.zen!& wydajnośCi. pracy, 0 ra· wia preliminarz budzetowy I 49 r.; 4) tkalni na dzień 2il.l l. mó~ienm calok~ztHłtu zagndmen spodarcz~'ch pozwoli na przedter 10 MILIONÓW ZŁOTYCH
planu · 3-let
wykonanie
.przed . stowarzy· minowe
c.tonalizację, walka z hiu~oltra- zasady planowej oszczędności; 49 r.·, 5) wydz. Wiskoza na stojący.eh
W dniu wczorajszym na olk
·
mego i nie ty ·o pozwoli, ale gólnym zebraniu zało~i Pańposeł Kurpiewski SL) - ana dzień 10.12. 49 r:, 6) snopowią ~zonym1.
<'.ją., walka o jakość "lrotlukcJ·i
r J oŚ w.1a d cza, z.e:
•·
Zakładów Wełniastwowych
przy·
i;:lównych
:r.
jedną
nte igencJa tcchmczna zgru· cędzie
Pol- zalki na dzień 1.11. 49 r.;
1 o obniżenie jej kosztów. Dzię lizuje dorobek oświatowy
7) Wipolan na dzień 22.12. powana w Stow. Inż. i Techn. czyn, iż plan 3-letni, który jest I'!ych Nr 29 w Toma?n·.• ki należ'łt. emu zorganizowaniu „ki Ludowei··,
pod wstępem do planu 6-lctniego Mazowie„kim zE!romadzer'.i ro
Włókiennic·zego
poseł Burski (rZPR) poru~za 49 r.; 8) Gumówka na ddeń Przcm.
Jl;:acy. indywid11:tlne zarobki ro
wpływem C;;ynn Kongresowego zostante wykonany przeć ternli·
botnicze nie tylko nie będą zrel zagadnienie nowych kadr fa·· 1.11. 49 r.,
botnicy przyjęli następujące
nem. To pozwoli' ze szczego·lu•"' zobowiązania:
wczwa·
1·
proletar1·atu
polski.ego
·
k
dod
k'
• d · j
· k
at owo wyproctuoraz
d u k owane, Ja to ~ . ~ zie e w chowców i omawia wyso 1e po
Trzyletni plan produkcyjny
nia rzuconego przez Radę Głów skrupulatnością zająć się roz·
n~ Naczelnej Organizacji Tech pracowaniem wytycznych planu wykonać do dnia 5 grudnia,
nicznej w dniu 20 stycznia br. 6-letniego i związanymi z nim a ao końca roku dać jeszcze
doszkolenia i 30 .000 metr.'iw tkanin gotopostanawia. przyśr,iieszyć kroku za._gadnieniami
W sprawie rokowań pokojowych z rządem Kuomintangu ' zwiększyć wy!\iłki przy wyko zwiększenia kadr technicznych. wych, wartości 48 milionów
wslrnznnych Zjazd postanawia zacieśnić złotych;
zadań
nywaniu
jakość produkcji
podnieść
przez budownic:r.ych socjalizmu wsp6łpracę ze Zw. Zawodowymi
MOSKWA (PAP). Jak dono· stycznej Partii Chin Czou-En- mi.
4) Powyższa decyzja została i władze państwowe a mianowi na odcinku współzawodnictwa 0 10 procent i obniżyć ilość
si Agencja Sinhua, C..:ntralny Lai, Lin Czu-Han, Ll Bei-Han
przekazana drogą radiową do cie: akcję oszcz~dnościową. po· ze f\pecjalnym. zajęciem się upo braków 0 0,5 procent;
II(omitet Komunistycznej Partii i Lin Czjan·ln.
opracowany
przekroczyć
Rokowania będói się toczyć wiadomości nankińskiego rządu przeć całą. swoją. wiedzą i do- rządkowaniem miejsca pracy,
Chin powziął następującą decyz tym, świadczeniem technicznym w ce sprzętu technicznego, reje~tracją plan oszczędnościowy, zamyzję w sprawie rokowań pokojo zgodnił z oświadczeniem, złożo kuomintangowskiego
wych z rządem kuominlan!;OW· nym przez przewodniczącego aby wysiał on swą delegację w lu osią.gnięcia. lepszej jakości, doświadczeń współzawodniczą.· kaiący się sumą 9.76B.640 zł:
Poza tym, by uczcić dzień
Partii terminie i na miejsce wyżej po zmniejszenie zużycia. surowców, cych i przekazywaniem t,ch
Komunistycznej
CK
sk:11:
Delegacja winna przy- uspra.'Wllienie procesów technolo doświadczeń 11zerokirn rzeszom 1 Maja _ zaloga zobowiązała
) ) Rokowania rozpoczną się Chin - Mao-Tse-Tunga w dniu dane.
1 kwietnia, 2) miejsc~m roko 14 stycznia oraz zgodnie z wa wieźć z sobą wymagane mate- gicznych, zwiększenie wydaj· pracujących i i;o~woj~m ~spółz~ się kwietniowy plan produkwysuniętymi w tym rialy, dotyczące 8 wysuniętych ncści sprzętu techniczn~o 1 ob wodnictwa wsrod mtelurencJi cyjny wykonać na poszczeg61
"l''ań będzie Pekin. 3) rakowa- runkami,
jnych oddziałach w z.na.em.i•
nia i delegacją nankińską będą oświadczeniu jako podstawa db warunków celem podjecla roko!niżenie zużyci.a. a.rtl'kułów zao- technicznej.
skróconym termlni,
..._.
\latrzeni&.
Komun!. rokowań pomiedzv obu strona- wań
Drowadzić dele11aci

do:óo~~~ w~~~l~~·i:tr~~'~ ~:';~,]~~l:„,~:r:i~:~ o~~·"';:~,\„~: ~.~:;~~~
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~o~ojula[~OWHDi~
ezoluc,· a Konferencr·i Intelektua'iQto' w w N""wym Jorku
R
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(b) NOWY JORK (PAP). Na zakończenie obrad konferencja intelektualistów w No
wym Jorku w Obronie Pokoju
uchwaliła jednomyślnie rezo
luci{ w sprawie walki o pokój.
stwierdza kon
Ludzkość ferencja intelektualistów w
W!lwym Jorku - nie chce no
wej wojny. Pokój jest konieC'~ny i możliwy. Zachowanie pokoju jest obowiązkiPm
wszystkich narodów. Jeżeli
naród amerykański uświado
mi sobie ten ważny obowią
zek - będ7:ie mógł również
w11ieść swój wkład w d-iicło
pe>koju.
Nasze stanowisko w sprawie pokoju jest następujące:
Pragnłemy utorować drogi
do łąc7:ności mil'dzy miłują
cymi pokó.i narodami wszystkich krajów, w szczel!'ólności
Stanami Zjednoz::-ś między
Radzlcc
a Zwią.,,kiem
r"·'nymi
Idm. Na tym polcl!'a rei zwob.:11.i obecnej konfer!'nc.ii. Po
trafiliśmy

dowieść,

że

amerykań~ko

od którego zale-

Swiotcwy Festival

Ml odzieży
odbędzie się 14 s'erpnid rb.
w Budapeszcie
Przygotowawczy
KornitPt
8'1\'iatowego Fesivalu Młodzieżowego podał do wiadomości, że
tE>goroczny Fe"tfral rozpoe?.nic
eię 14 eierrnia masowym zchra
niem na 8tadjonie w Ferenc·
varo~, w Bnnape~zcie.

Ka•t~p-

2)

W ostatnich czterech latach
oczywiste odejście
od pokoju. Kosztowało to dro
go zaróv.:no Amerykę, jak i in
ne kraje. Na barki ludno§ci o
padł nieznośny ciężar wydatków. przeznaczonych na nis:11rzycielskie cele. .Jak to zwykle bywa w okresach hister i,
d:vskryminacia
wzmogła się
murzynów oraz innych mn'cj
szości narodowościowych i po
lit>'C7.n:vch.
rnilitarre
Przygotowania
podważają siłę Narodów Ziednoczonych, zwiqk<;zają uciRk
ludów kolonialnych i stwarz::i
Stanami
między
ją barierę

wy pakt i sojusz wojskowy
uwydatnia nasz upadek moralny i wskazuje, że- powinclo lloko,iu. PierW5zym krok'em na tt>.i drodze jl'st wzakmnc zron•mieni~ am~rykań
~ko-raclzieekie.

Zdajac sobie w pełni sprawę z naszej odpowiedzialności i z całej powagi chwili.
po~tanav.ri::imy, co na~tE.'puic:
1) rzynir \~zv~t!<n m,..7.liw
rlla W'T.morni""i~ Or1Y;n1izac·ii
N"lroilów 7.iPrh•1H'7"";<"rh. 1lo
które.I donio!'łości dla ~pr!'W:V
1>okoiu przywiązujemy wielki~
riadzieje;
0
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so I i d ary zu;e s· ę ·ze stanowrs iem R ząd u wo b ee K csc·o

W dn'.u wczoraj>zy11 na po~'e
dzeniu M'.ejs:.:'e j Rady Na rod o·
wej, przeds tawiciel Stronnictwa
Dcmokrntyczrrego radny Jackiewicz zgło~ił im'rn:em swej par
tii rczo:ucję w sprawie uregulo
wania stosunku między Koko
!em a Pails!wcm.
W rezolucji czytamy m. in.:
Od 5-ciu łat społeczeil~two
of'arpJlsk ;e z bNprzykładną
nością i wys:lk!em pracuje, aże
najszybciej podnieść
jak
by
kraj z ruin wojennych, stworzyć lepsze warunki bytowania
i zapewnić swoim dzieciom pokój i szczęśliwą przyszłość.
Rząd ludowy udaremnił wsze!
kie próby wstecznych sił podziemia, spekulantów, usilują
chaos
cych wywołać w kraju
polityczny j gosp()(farczy i wy·
prowadził kraj na drogę spokoj
ncgo rozwoju I pelncj rozmachtf odbudowy.

nego dnia Prezplcnt Rcpnl.Jiki
zainanSzaka~it•
Węgier~kej
Narod'.>Wa
R?.dł
Miejska
g11rnja dzir•iąt1> z kolł'i mii:-ilzy
uniwcr~ytcckie i;;n.yska •porlo- stwierdza, że W tej wa!ce sił
pokoju i odbudowy z e!ementa·
'!><-'.
,JP,dnym :r. punktów programu mi wichrzydcli i wstecznictwa
jP~t demon•tracja młodzieży ro część kleru wiązała się i udzlebotnici,ej. W czasie tt'j dt'mon· lała poparcla nle budującym
11tracji przemawiać będzie przed swój Dom ludziom pracy, ale
]<'cclnarji właśnie tym, kt6rzy Dom ten
~tawidel światowPj
zburzyć I zniszczyć.
Zrnązkl\w Zawodowych. Pon:ul- usiłowali
to rnłodzfrż 1hvi~t-0wać l.J(•uzie Na ławach łódzkieg-o ~ądu zaspPcjnlnr rlni ~oli<l:i.rno~!'i z wal ledwie przed kilkoma tygodn'an r1'1' i>. TT i-. • mi u,iadalt k rb Ortotow,ki,
r•qra 111011-i<'.
p:111ii, 1 1•in 1 hraj111v h11\.111i:\\ tu. O\ I inni, którzy czynnie
podn~·rh. l,rocz~·stośd 7.alcolirz:i. ~i~ współdzlał.tli z bandytami
ll1R~ową drmon•trnrją. pokojową.. ziemia, a nawe-t in5pirowal! mor

I

„.

..
RO botn'.cy be IQIJSCY

Gormcy zll IJNlnogło~me uch:17alę, w ~<t<lrr)
w l\faurage w:nt~puJą pr:r,er1wko udziałow•
głrhia węglowego
;wyrazili protcRt prU"crn·ko przy J~dgii ' w pakcie atlnntyekim o·
l\1ą.pieniu Brli:;ii rlo paktu ntlnn lrnz wz~·wnh sor.ialistycz11vch
wezwali wszyr,t- fr7~-vrr\1ków K(lmi~ji Centralnej
Zawodowvch. ahy
kich przyjaci.61 pokoju do '\V-alki z,·dą7.kriw
z pc>dżegaczami wojcnnyY!1i. J'lfc- z'!lo~ili alcrPs clo ' światowego
tRlowry w B"llccourt. powzi~li ;Kongresu Zwolenników Pokoju.
Bml<~ela, (PAP) -
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Daleko od Moskwy
Jeszcze nie ter<1z, Choclżer, nieco później. Musimy
przede wszystkim załatwić niektóre sprawy. A ty, lekarzu, czego mrugasz do Kowszowa? On ma w mieście ukopowiechaną, piękną, gdzie tobie z nią się równać! dział Rogow.
Aleksy uchwycił w tym żarcie jakąś gorycz i ze zdziwieniem spojrzał na H.ogowa.
- Do nikogo nie mrugałam, naczelniku. Zresztą mam
narzeczonego, czy zapomniałeś kogo odprowadzaliśmy na
front? - odpowiectziała Wala figlarnie i uciekła, spojrzawszy raz jeszcze na lśniącą twarz Aleksego.
Aleksandrze Iwanowiczu, tutaj nasi rybacy chcą
ct wyłożyć swoje żale - powiedział po dłuższym milczeniu Chodżer.
- Cóż to za żale? Proszę, zawołaj ich.
Chodżer wyszerU i po rhwili wrócił w asyście dwóch
Nanajczyków, których inżynierowie widzieli nad rzeką.
Pierwszy - szczupły starzec ukłonił &ię Rogowowi, jak
tylko przestąpił próg.
-:- Niepoprawny z ciebie dziad! Tyle razy prosiłem
rozgniewał się Rocię, abyś przestał pokłony bić! gow. - Zawsze mi tylko psujesz tym nastrój. Mógłbyś
się już odzwyczaić od ukłonów, komu są one potrzebne?
Drugi rybak, na twarzy którego po~ród szerokich i pła1kich policzków: prawie gubił się mały :i.ios, był l"ieco

Kultury i Sztuki, zaznaczając,
repnrtuaru,
że rrzy doborze
zwłaRZC7.& operowego, za mało
się

korzy~ta

z

doświadczeń

· '·'
R a d ?.1ec1t1ego.
,, · '
Poseł Pol.i:rzyW& (SL) oma~a.
rngadnienia objęte działalno§c1ą.
~IinistNstvrn Rolnictwa. i Re·
form Rolnych oraz M'lUJsterpoświęcają.e
Leśnict.wa,
F1wa
wiele mrn<ri akcji hodowla. nej i
„
możliwościom oszcz<;dzama. w
rolnictwie.
Wie!kre oscqcnięcla

uWll)Zl<ll

b d

PO!i:eł

• t"'

U OWf!!C WO

(PZPR)
Stn:cleckl
poświęca przemówienie zagaA
nieniom bu<lownictwa miesz.kaniowcgo, analizując plan
tego budo-\'IIlictwa na rok 1949.
·
Przełom w rzak:res1e. organizacji budownictwa m1eszkaniowego, zapoczątkowany w
1948 r. powołaniem Zakładów
Osiedli Robotniczych daje nawielkie zadarula,
że
dzieję,
stojące przed budo\Wllctwem

~~let~~~u z~~~:~ą ~:oni;:,ie

Kończąc, mówca a.pe luje do
Sejmu i Rządu, a.żeby p~emożliwe
WS2:ystkie
znaczono
dalszej poprawY
fundusze dla
sytuacji mieszkaniowej k I asy
robotniczej.
Poseł Kubkkl (SL) omawia
Rprawy kultury i sztuki w
Polsce, przYJ?omina iąc, że w
roku bież. obchodzimy Rok
Chopinowski, Mickiewiczowski i Rok Twórczości Słowac
kiego. jak również wielkiego
11rzyiaciela nil.rodu polskiegoPuszkina.

Ludowej, wę tę załatwić pomy ś l.nlie dl a
I
.
dy na o:ewinnych ludziach pra- lu umoc111eme Po ski
rolników.
J'e1· ror.b11dowy i 1'eJ' pokoJ·u
cy.
Z kolei uchwalono przeję
Tow. Zebrow;:-ki w imieniu
Znam'en~yrr: jest. fald,. ~e
n:e zna az.y Klubu Radnych PZPR wyra- cie szeregu gospodarstw powładie kose e ne
niemieckich, na rzecz. Miejdl
b t
't
'k
d,a tych zbrodniarzy słowa polę < .1
ca. -~wi ·ą EP~~ a E: • . a skich Zakładów Komunikapie n.a, ·ale za to spotyka się w zi
teren•e listy pasterskie i inne zgłoszone1 rewluCJl. W 2m1e- cyjnych, PKP, Związku b.
Politycznych, Mienuncjacje hierarchii kościelnej, n ,u Stronnictwa Ludowego, Więźniów
nisterstwa Przemysłu i Hanwywołujące zan:epi>kojenie wśród radny Garncarczyk i w imi.e- dlu oraz RTPD.
w:erzących z powodu rzekome- niu -Str. Pracy„ radny ł,aben
Na przewodniczącego Komigo za~rożcn'a religii i ~wolwdy lo\\'i<'7. zajeli równi~ż identycz
rełig.jnych. z których ne stanowisko. Rczoluci'a zo- sji Społecznej przy Miejskiej
praktyk
Doniosła rola
Radzie Narodowej, na skutek
to przywilejów Kośc'ól w Polrezygnacji. tow. prof. dr Zu- listonoszów na wsi
sce korzrta przecid: w znacz- stała przyj<;ta
W dalszym c'ą~u obrad w kowskiego, powołano radnego
nie większym stopniu, niż w
Poseł Cieślik (PZPR) omapa11stwach na zachodzie imieniu klubu radnych PZPR tow. Wincentego Kaźmiercza- wia budżety PKP, Poczty i
w'clu
tow. Kaczzastępcę na
ka,
E uropy.
,
żeglugi.
zgłoszona została interpelacja marka.
Ważnym i słusznym posu• * •
Biu1 ąr również pod uwagę w sprawie konieczności zasto
Prezydium MR.N wezwało nięciem Ministerstwa Poczt i
ulg podatkowych
antypolskie stanowisko Watyka- sowania
nu w okresie okupacji i po wy- (przv. podatkach komunal- władze kwaterun k·owe d o prze Telegrafów jest zwłększt'łlie
liczby listonoszy wiejskich.
zwol~niu w stosunku do na- nych) w stosunku do 4 tys. prowadzenia kontroli domów W rezultacie cyfra prenumeszych z:em Zachodnich, mając chłopów, -posiadających go- 1 will na peryferiach miasta, ratorów wiejskich w 1948 r.
jeszcze św:eżo w pamięci anty spodarstwa w obrębie Wiel-1 aby odciążyć zagęszczone mie wzrosła o 800 tys. Poseł soliPrezydent tow. szkalne lokale w centrum daryzuje się z rezolucją Koczęści kierj Łodzi.
narodowe stanowisko
kleru w okresie olcupacy jnym, E. Stawiński przyrzekł spra- miasta.
misji Skarbowo-Budżetowel,
wszy„tkie Kluby Radnych tóctz
Ministerstwo
wzywającą
kiej MRN, reprezentujace caPoczt i Telegrafów do przelótlzk'f'IJO, 500 tys. franków od chłopów polskich znaczenia oszczędności uz.vspołecze11stwa
łość
solidarność z
pełną
wyrażają
skanych w 1949 r. na powiE;k
oświadczeniem Rządu R.P.
szenie liczby llstcmoszy wielskich.
Stoimy tak, jak cale 5połe
Po przerwie obiadorwej· w
Warszawa (PAP). Uchwał!\ zacji Kongresu Pokoju w Paczet1stwo polskie na stanowidalszym ciągu dyskusji zahle
sku, że wolność sumienia i wyz podjętą dnia 30 bm. Zarząd ryru
ral\ głos posłowie: >Dąbrowicz
·
być
nań religijnych nic może
Równiet Polski Komitet Po <PZPR). Frankowski (Kat.Samowmocy
Związku
niektóry<::'! Gł.
przez
zakłócana
w ł- koju przekazuje sumę 3()0 ty~. <;poł. Klub Poselski), Stu.Bł
duchowieńslwa. Chłop'!'ld0J postanowił,
j)rzedstawicie!i
1
klórn· g-1 Int> eł kapła1\~lde- j "' ml<>nlu mJ1i0'1ow~·ch me1~ chło franków fr, j;ik<' •w.:.· wi7 ·.,i 1kow~ki (SD) DzPndzel, (SL) 1
'
,
l fh'
'
'
lkih
Ju!ywaJą Jla )Zerzen:a nłepoko p 6w po~
została wyc-cr
mówców, p
!hta
- c . wye1~ygnowac w ko~;:tach org ..niz~c,·jnyc
ju, fanatyzmu, a nawet popiera ze swoich funduszów 500 ty~. r Kongresu Pokoju.
pana.
nia mordów podz.'em:a.
Wiccmal"!!:rnłek Barclkowi;kl
franków fr. na ko~zty arg<mi
roz:prawe ! poddał
zamknał
Wyrażamy nadziej~, ~e wra1.
ryod głos0wanie Ustawę Skarcałym spoleczcństwem, :i: m ...
bowa wraz z bud7.etem w
prze~.1wko
lionami ludzi wierzących, słojąnadanym przez
hrzmiPniu

na organizację Kongresu Pokoju
I

prote. stu~q „
Pf ZeGIW przystąp:e~i~ Bel ~li do p~ktu atlantyckie~~ ~~~1i t~z~;~~"c~~c ;;~dz~:~/~~:~

W. 'Ą 7a1ew

W zakońr. zcniu pOll. Stefnńsld

nmawia niesłvrhm1e zachowanie
•ię zakonnic • gdań~kich, które
jeszcze dziś przemawiają cz~sto
kroć do dzieci po niemiecku.
Mówca widzi w tym rezult.n·
t.r polityki Wntvkanu, który
nie zauważ~·ł dotychczas, że
„Freic
wagę rządu l)SA I Na.rodów Gd~ńsk przestał być
Z.iednoczonyrh na uchwały :-11 nnt Danzig''.
Poseł Nieszporek (PZPR} ponowziete przez konferencję I
hęd7.':e organimwał aktywną 1·u•za zagadnienie reformy płac
i nowych norm, &zkolenia zawo
·
kampanię na rzec:i: !lOkoju,
<lcw~go w górnictwie oraz zao·
.
Następnie uchwalono rew- rrntr7.enia okręgu śl~s'ko-dą.brow
lucj'I) w sprawie wolności my ;.;kirgo w artykuł;v- spożywcze.
\ Poseł Kaliszewski (SD) rodś!l nankowej.

niśm.v śpiesznie znaleźć drogę

·------------l•-----------..M
••

niem podnosi roko,iowy charak·
który rrzezna~za
na cele oświaty i kultury 7górą
1f,O miliardów u.
Zn.gadnieniom morskim i han
rllu zagranic:r.nego poświęcone
hylo przpm6wienie posła Stefań.>kiego (SD).

współpra~ować na całym Ler budżetu,

świecie ze wszystkimi Jnnyml
r._chaml w obronie pitkoju;
3) kontynuować pracę rozpoczetą JlrZC7: konferencję, rl~
7.ąr do 7 mobili.7.itwania opinii
publicznej kra.iu w walce o
utro:ymanie pokoju,
W związku z tym kon!ercn
ria powołujE' do życia. przy
Narodowej . Radzie Pracown•ków Nauki. Sztuki i Wolnvch
Zawodów. Kc-r.i.itnt IntPlekta:>!i•łów w Obronie Powsr.echnf'gn Poko,ju. kt.ó?"y -iwróci u-

tę

możli

we jest otwarcie tych dróg.
Nie udał~ się zamiary tych,
którzy usilowali zdyskredytować nasze wysiłki.
Wszystkie narody powinłly
osądzać P<>!'fQpOwiJnie swych
tego,
według
mężów stanu
cŻy zmierza ono do poko.ioW~'rh pt>rtraktaeji, czy przyczynia. się do uregulowania
rozbieżności
radziec'.~ich.

Będziemy .stosowali Zjednoczonymi a innymi pań
miarę, osądzając projekty stwami.
Propaganda wojenna i przy
paktów ł budżety. Pod tym
programy gotowania militarne grożą na
kątem wichenia wojsko- szym prawom wolnościowym
zbro.ień ł sojusrów
wych zwiększają poważnie oraz rozpętują przesąd:v. nietolerancję i gwałty. Każdy no
niebeZJ>ieczeństwo wojny.

zy pokój.

nastąpiło

dal a1rnlizi0. zagadni~nia. zwią.(Dokończenie ze str. z1-eJ.)
uzna- Ullle z budzetem lVlin:slerstwa

Poseł Langer (SL)

~

\11

noezą się równ:eż uczciwi ksie
·
i -p•tr' i

a :· oc ·
l\\tejska Rada Naro'1owa jako
reprezentant S'l"!eczeńshva łół.lz
kiel!o podkreśla swa pelną i;oto
zawo§ć poparcia wszystkich
m'erzeń Rządu, mających na ce

l

Demcnstrocja w Nowym Jorku
podżegaczowi wo ennemu Bevrnowi

Nowy Jork (PAP). W chwi-1 <ący . trans~arenty z ha-:lami
li, gdy statek, wiozący bry- pokoiowym1.
Demonstr::intów obserwow"ł
. .
. .
ty.isk.tego mm1str.a spraw ,za- ly silnp oddziały policji. Jak
granicznych Bevma, zawinął wiadomo, Bovin przvbvł do
do portu nowojors1dego, na Ameryki celem podp'sania
molo zgromadził się tłum, nio o~ktu atlantyckiego.

mlodszv. Mówił zana1czV\vie, zbliżając się do Rogowa.
Nie dobra, tak robić. Nasza ryba-kaługa złapać,
nas7a sama ~hcieć podarować budowniczym. Dlaczego
mechanicy odbieraj ryba? Oj, niedobrze! - Nanajczyk
kiwał głową i cmokał.
- Jaka ryba? O czym ty mówisz nie mogę zrozumieć.
Mógłbyś się u Chodżera nauczvć rosyjskiP!!,O. Albo mów
po nanajsku - może cię prędzej zrozumiem!
Chodżer wyjaśnił, że rybacy natrafili na o~romną kaługę, która wyżyła co najmniei dwadzieścia pięć pudów. Ponieważ nie mogli jei wyciąr;nąć prosili mechanika, ażeby im dopomógł. Ten podjechał na traktorze,
zahaczył o sieć i wyciągnął olbrzymią rybę . Potem pomocnicy mechanika załadowali rybę na sanie przyczepione do traktora i odjechali. Uczvn"k ten szalenie rozżalił i dotknął rybaków, którzy sami zamierzali pół ryby podarować punktowi, a drugą połowę na Fundusz
Obrony.
- Co za szubrawiec! - Na twarzy Rogowa wystąpiła
surowa zmarszczka. Spojrzał na Kotieniewa.
- Słyszysz! Znów nawrót chuligaństwa w stosunku
do Nanajczyków. - Macie ~łuszność towarzysze, rybacy.
- Natychmiast przyjmiemy odnośne miary. Ryba bę
dzie wam zwrócona.
Rozkazał odszukać i snrowadzić do siebie mechanika.
Stary Nanajczyk z.nów s'ię ukłonił. Rogow z niezadowoleniem odwrócił się od niego. Odchodząc z rybakami
Chodżer przypomniał raz jeszcze, że będzie czekał na
inżynierów u siebie w domu.
Naczelnik robót drogowych Przybylkow siwy staruszek w okularach, rozłożył przed inżynierami i naczelnikiem punktu wykaz rozwożenia rur oraz prac zwi-t•

Kmnisię.

W dnigim l trzecim czytaniu F~tawa została uchwalona. Po 8hvierr'lz0nli1 przr•z
wicPmar~z.n~lrn Barcikoiv.<k'."'d~yzil
"ll tej jP<inomvElnei
Scjm11 pnez dłnższą chwilę
w całei ~::ili rozlegały się gorące oklask!.

zanych ze spaw'łniem. Do vrrykazu załączony był spis
potrz 0 bnych materiałów.
- Zaczniemy o<l rur, - powiedział Beridze. - W tamtej części odcinka, którą przechodziliśmy jest duża
ilość zbytecznych rur. Czy to znaczy, że rur tych brak
na innym odcinku, czy też· są one w ogóle zbyteczne?
Al~ksy wyiał swoje notatki i wszyscy razem zabrall
się do sporządzenia zestawienia rur według rubryk:
„znajduje się w składach", ,,rozwiezione no trasie", „zło
żone w sągi" itp. Okazało .się, że na punktach leży około setki zbytecznych rur.
- Rozkaż natychmiast Aleksandrze Iwanowiczu, zazarzą
ładować je dla szóstego lub siódmego punktu, według moich danych u nich właśnie
dził Beridze jest ich za mało. Tymi maszyn::tmi, które odejdą stąd jutro. można wvsłać od razu W.5zystkie zbyteczne rury.
Rogow chodził po pokoju i hałaśliwie pocierał swoje
szorstkie ręce.
Znów wynika, że połakomiłem się na cudzą wła
sność. Ale w tym wypadku rzeczywiście nie mam z tym
nic wspólnego!
Odwrócił się do Przybytkowa.
- Dlaczegoż. towarzysz inżynier milczał i nic mi nie
powiedział? Czy nie mogliście przeliczyć rur, zapomnieliście rachunków?„ ..
Inżynierowie i kierownicy punktu skrupulatnie dzień
za dniem badali wykaz i obli<:zali tempo rozwożenia.
- Czy to możliwe, że jeszcze przez dwa miesiące bę
dziemy rozwozić rury? - denerwował się Rogow. Nie zgadzam się, towarzyszu naczelniku robót. Zrobi·
my to o wiele wcześniej.
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Budżet państwo~Jy na rok 1949 oparty został na zasadzie
pełnej stahil;zacji płac i cen
ł
b
"ł
Debata sejmowa l').ad bu- i
. ce.n oraz s1 .y na ywczej n~ó em wmesc mają 118,3
dżetem państwowvm . na
ptem~dza. Jest on tym sa- miliarda zł. Następną pozyJ
•
· t em, kt ory
hrd
przedłożony m•'m
1949 r„ ja!d
c h ro cją przychodową o silnieJ·• ze
,,
list0p:i- ni in!e::-es~· mas pracujących
zost~ł Sejmowi w
szej tendencji wzrastania
dzie 1948 r., dobiega ko:1- w mia~!adt i na wsi.
Na 1949 r. przewiduje on jest dochód z monopoli pań
ca. W tych dniach odbyło
si~ k-lcowe, w obecnej se- podwyższenie dochodów skar stwowych i \\tpływy Społecz
sji, posiedzenie połączonych howych, głównie dzięki wię- nego Funduszu Oszczędnośkomisyj Skarbowa Budżcto- kszej rC'ntowno~ri przeclsię ciowego.
Budżet, nad którym dziś
Wej i Planu Gospodarczego, biorstw państwowych, które
· ~~··· ----~ -· ·-----·~-.na którym omówiono wszy
stkie wnioski poselskie do
.
preliminarza
wczoraj zebrał się
ł ju:i:
Co pewien czas w .dr:'!-1~-: ! pieczenie dla nafty ARAMCO
Sejm na posiedzenie plenar
ne, aby ostatecznie budżet szach prasowych po.iaw1a iHę zyskovmych rynków r.bytu w
~c: krajach marshallowskich.
n.aZ\'y'a AR:l\.lUCO. .Je>st
zatwierdzić.
skąd
się,
Przyjrzyjmy
Żmudna była praca ko- SRrót „A.~.abian '.'.'-merican Oil
arab,ko-amC'rykan ARAJ\/ICO czerpie ogromne 7,y
misyj ~ejmowych nad budże Co:"1panJ.
tem. Poszcze~ólne klt;hy po ski~.g~ towarzystwa c·k•p.ha- ski. Robotnicy a.rabscy, zagelskie, z Klubem Parla- la<;Ji .zródeł ropy. mi ff oweJ ,~R t;rudnienl przer. ARAM CO,
mentamym PZPR na czele, Bhsk!~ Wsc~odz1e. AtłA!VT· ..O mają tylko ~łem dni odpo"'łoż'.'iii.· dużo W'':O:ilku, abv jest m. tytucJą młoc~ą. Za!°')zo 1'7ynku w roku. Mie'1:k11Ją w
na 7.0~ l~ w ostatn.ch la ,.ich 1~ rlTn~Th lepl~nk~rh z hłot!ł
J
J
przerosty admini- \VQJny, kiedy kanit'lł ~mt•:v- 1 b
usunąć
1
pa~mowy~h. _Zarastracyjne i nie pominąć ża- kański 1.aczął ,.ro'z$zel"'Ułć swo ~ ga?Jzl
centow dzien_rue. tj.
.o;>
biają
,\n
horyzonty" i >vyDierać
dnej istotnej potrzeby.
Prowadząc debate,. nad do glików z ich tradycyjnych le- t~le~. ile dostaje ~'1 k::izdej ba
iy na Bliskim Wschodzie. r~ J_ki ropy .!'afto" e~ Thn. Saud,
akcjonar"u;zem kroi Arablł !auc1yJskieJ.
chodami i wydatkami posz- Głównym
Wi~kszość robotn ików Laczególnych ministerstw i o- ARAMCO jest amerykański
trzymując nr,yczerpujące wy koncern naft.owy Rockefelle- t.rudmonycb w ARAMCO, to
niewolnicy w d~łownym tejaśnienia od obecnych na po ra.
Od pierwsze-i chwili istn<ie- go s~owa zna.c"l:eniu. Pod rzą.siedzeniach komisyj przodstawicieli Rządu, posłowie, nfa ARAMCO .miała ona swo darni .AR:A.MCO, w Ar~b1il
d ·e SaudyJsk1eJ ha111del ludzmi
.. l'1
ed~!
Wprowadzi do budżetu wie- . h
1~slrz ktt;~cie u~offi~i~li jest. oficJaln!e. dozwolon!',
gdyz w przeciwnym r~1~
nowych
ztlobvcie
le istotnych zmian i popra- ARAMCO
1\RAMCO miałoby
t'
.
„
t.
,_
,
wek. Poselskie wnioski pod t ercnow
. t.rudnosci
. ..
i s woeK~P 1oa ac11
.
.
.
siły roboczej,
wyzsza3ą OJ!O1ną sumę wy- rzvli warunki w któn·ch ten w zna1e_zieruu
datków budżetowych i inwe monopol naft~WY mógł „kwit a skarb1e.c Ibn. Sauda byłby
stycyjnych ogółem o 17,3 mi nąć i rozwijać się". Głównym ?U.sty.. N1ewolr.ncy ARAMCO
opiekunem ARAMCO w De- z:y1ą "1 P,racu1ą na „konceliarda zł.
Uchwalając tak znaczną par!amenc!e Stanu jest Loy SJach ' ktorych nie wolno im
podwyżkę wydatków, poszu Henderson, kier<>wnik wydzia ~us~~~ć P~ karą. <'hlosty. f
ęzi. •. ;, . awet na teirenie
łu Srodkowei;ro Wschodu i o. 1
kiwa
A „koncesn nie V\10lno im słu.
·-k .
viści
posłowie
również
i
źrf'.id~a ich pokrycia. Zapro- ~r~!CO~ Za~ł~~naff~,~~"rso= ~~a~~i_? i .mt12yki. nie wul
jektowali oni zmniejszenie na było wyszantażowande dla wodow~-><-<>~ się w związki zae, n.e wolno korzystać
.
niektórych wydatków o łą- ARAMCO monopolistycmych
czną sumę 8.2 miliarda zł i koncesji, które w i948 roku z zadnych dobrodT.iejstw cy-

ARAMCO Ieży na
budżetowego

.
O~I

Gościnność

rozpoczyi1a się końcowa obrada Sejmu, jest najlepszym przykładem dynamiki
gospodarc7..ej i społecznej na
ludowego,
:szego państwa
Iktóre w oparciu o twć1rczy
wysiłek mas l!racując~·ch bu
1
sprawie.dliwy
duje nowy i
, ustrój.

wa11 - stre~t- watyka n I
~------------

wllizacji. Na „konce.sja.ch" lst
nie.ie dotychczas zwyczaJ.· ob-'
rąk „gwałcicielom
cinania
Amerykanie
leCT.
prawa",
zmocle.rnb:owali ł<>n zwycza..j i
t~ora
uż.vwania
zamiast
niewpra,\'llego kata,
prze.z
„7.abiegu" dokonu.ią ... amerykańscy lekarze, ufywl\jąc sterylizowanych narzc:dri.

I
I

kultura

]nlt już pocfou·nfi$my. r:zqrl C. S. A. odmóu •ił wydmii.a
u·iz 1vja:::dmcych dcfrgr1tom na nowo.ior„1.-ą km1f Pre11c.ię
w olmmie pohojii - : An,dii. Fmncji, IT'loch i Ameryki
l,(lcińskiej. nie podoi'!c- pr:v!Pr"l ża,/t1"!!0 'iza.<adnienin IP.i
mrmi/estncji uczuć„ . .. /'<>.kinn,,.'ri". l>epartnment Stanit !<')'•
dal nntomi'W tl'izv delegatom ZSRR i niektórvcli hajów demohocji ludowei - i to niofoie wvróinicnie moŻ<' w pirrw·
.•zc_i chwili tt-y11•1łać perrnq dr:orientncję w.<ród llldzi, nie:zhvt .~windomvch 11rl<m11}w po!it.rl-i dolnrowf'j.
• A rzrcz i~sl całhi<>m prMl<t: fro11cu.<l:iem1~ k.•ięd1a1 nou·
fi;r, brytyi.<T;iPmu prnfewrnrri RernaTrnd i wi„/u innym
uct'1'1ym - cTtać nie Terl'ico11~·m - obrońcom pokoju, lrtó•
rzy 11•)-l-ir·rali .<ię na konrrre.< nmrnjor<ki, trndno było przv.
piqć r>t1·1df'ty .. ko'muni:mrn", co notomia.<t lntwo da ~ię
11czvr.ić, rdv chod:i o d<'lt>gntólł• ZSRR i krajów demokmcji
ludowei. W :mmicrzl'DinrTt marhPró1t• z Depart<1111ffllll Stanu,
pr;;)'CZ;picnil' takiej etykirty minlo „zdy!hrf'dytmmć" sn.•:c:zyconvch amrn•karl<hq ,.rnkinno.<cią" dl'lel(ntÓ!l', miolo
poz~ ty~ noduć .w of'ó1r knnf Pre11di nmvnjor.•kiej rh<1rnkter
,lrornrmi„r.ycmv", a tvm .•nmrm „ohnityć" jej :mor:r;PniP.
()czvlf'ifriP, tn nihv cT1vlra, a w grrmciP. r1ieczy '711hym
.~deicir,,; .<zytn inr.ryga m<'ł~ kogn zdoła wprowadzić w '11qd,
W .• kfnif df'fo:r11cii md-ird<iPj nn knnferenrif nom'"
./or~kq u-chorl:il mrn' k i lmmpozytor faiqtm1•pj ,fowr [)}'J\.fTTR SZ()ST A KOWICZ. lnrelekt1wWci Filadelfii postlł
nnwili zorganizou'<IĆ jel!o koncert w tym mielcil'., :r:nJ po
koncPrcie urządzić f;olei.Pńskie pnyjęcie. A.Te có:i:I' „. Pnd
nrici.<kiem windomycT1 czmni~·ńw rządowych, prytmtni 11-ła·
.kicieTe filTtarmonii w FiladrTfii odmówili wynnifcia !Oli n11
konc-Prt Szostnkowic:r:a. zaś dyrekcja hotelu. gdzie miało aif
1rlbyć nn jeft.o cześć przyjęcie, poMąrrila tak samo. Tak wr·
gląda w praTctyre „kultura" przysięgłych obrońców „kultu•
rolnych wartości Zachodu".
ATP. my, znajqc od dawna tych obrońców, nie dziwimy
sii) wcale stosowanym przc:z nich - względem najwybitnii>j.czych artystńtv i na111c01rców świata - ostracyzmnm i reprP.•.iom. Po prostu mówiąc, t~m. którzx r:ąd:zą dziś w USA,
intele~·t11aliści nie są U'C'nle pntr:ebni, ani na kongresie nowojor„loim, ani w żnrlnyrh okoTirznościach w ogóle. Pleni·
11otrntom nmeryknńskich monopoli.<tów potr:zebni 1q sa &o
lztd:zie całkiem innPgo pokroju: niemieccy /tic1ic1wey od
rozmnitych V 1, V Z i t. p„ ktrnlifiknwnni SS-·mani do
użytku w hnjach kolonialnych i półk<1fonialnych, WTPSScie - Mikołajczyki rozmaitego pochod:::enia i różnego mttoramentrr, gotowi :zaws:zf! sprz<'dmrnć .•wój krnj hurtem i deta·
B. D.
licznie :a garść judaszowych dolarów.
0

Dlaczego właśnie piszemy
o stosunkach, jakie panują
na ko~cesj.ach ~~A~CO i:nimo, ze me róm:11 !nę wiele
od stosunków na koncesjach
i~ych amerykańskich i ang1elskich monopoli naftowych.
przed kiilku
właśnie
Otóż
dnlami prasa doniosła,, że
AR~CO zyskdo nowego ak
cjonarmsza. Jest ndm Watykan, który od ~ielu jut I~t
czerp!e w<iększośc sw~icb do~t>rykańchodow z IM>kl
.
. •
ki
~ eh ka.pftahstow. V4:i.domo, I
ze do m_emskich dóbr Wat;vka
nu nalezą: kasyno gry w l\'lon
te Carl(I i . słynne „czerwone
domów pubłicz- J
dzielnice"
nych w Rio dt1 Janeiro.
ARAJ\fCO, na.ftowy obóz
sn_iferel na Bliskim Wsch0<Me,
Jezy równiet na osł WallStreet - Watykan.
T. A.
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krotnie wyzszeJ Od Jego pierwotnej inwestyC'ji
InnYJ!rl akcjona.rtuszam! (na
chodów zamyka się kwotą
602 miliard:v zł z czego 267 stano:v-is~ach rządowych) teIgo wielkiego koncernu są: ad
d
i
·t
T dó
mi ~nr w s ~now li wy at- ministrator planu Marshalla,
H1'rrfmJUJ. f były mfnfster oki tn~estycyJne.
Budzet o-piera słę na za~a brony narodowej, P'OlTPsial.
dzie pełnej stabilizacji płac Ich znów zasł.ugą jest zabez-

b d·

•

.

p~ ::r~:::e :~::~~:1nydo~

I

'"" 1,1111.1m»l'll!llll'l.lłi!lllllll!llll·l!lln11:1;mi.1i11r'l•l.\lllll 'UllllWHll!IKMillllttl'.lllohl,lllSll

n~lnych we

kt6rych podczu
w
Francji. W 785 kan tonach,
pierwszej tury hden kandydat nie uzyskał obowiąrującej bezrłol!6w, ludnośł po raz drugi posz;ła d-0
wzglę.dnej wię.kuośd
urn. by ostat~mie wybrat dele rata okruu d1I Rad Departa·
mentów.
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Na czym ndle_i_y_o_s_z_c_z_ę_d_z_a_ć_ _f

Opakowanie to l"ie chroniony. :Maga.zyn posiada
Kierownik Składnicy Bkspor-,ny aznurkiem.
tcnvej ~en~rali Tebtylnej ob. miast byt .zużyte powtórnie, di:iurawy dach, przez który w
Mazurk1ew1cz, na zebraniu za.· idzie po prostu do łmit>ci. 'fo r7:a.sie /ie11zcz11 lej\ ait potoki
logi w sprawie oszczędzania samo dzieje si~ ze 11uzv11ie.mi. del"zczu bezpo~rednio na towar.
stwierdził, że główne źródło 'l'ylko nie wielka ich częŚ6 idzie Możnr. !<Obie wyobra.zi.6, ja.kie
oszczędności, to zbieranie z po powtórnie do użytku. Pozostałe t tego powodu powataj'ł straty.
dlogi skrawków papieru, r.uży- zapełninją dr,iedziniee Składni·
O tym wuystkim wfo kierow
cy jslco kup& połamanych dttych gwoździ i tp.
nik Rkładniey1 bo pracownfoy
Oazywista, że . do ta.kiego ee-k.
1wrocali sit do niego 1 tymi
„planu 0~7.czędnośclO'wego" :r.nło
J.famy "fl'ięc tiita.j pcidw6jne ~prav;-e.mi. Uełys1A1li v;-tedy od·
ustosunkows.ła
ga Składnicy
o~zczęd· powiedź, ie to· nie foh lłp?t.Wtt,
frcSdło oszczędności 11ię nader krytyeznie. wsknzują.c
nri~ć ludzkiej pre.cy i materie.- R. „wyi~zl'j władzy".
kierowni~t'IVU właAciwe sposoby
łu. Czy nie warto 11"0bee tego
oszczędzani&, wytykają'} marno· pomyśle6
Warto by do-wiedrie6 lrit, jt1.·
nad t;m. i r.mienić
f.rawstwo.
coś w sy~temie r~acy Składni· kie kroki porzyniła Rada Ze.kle.
Ob. Bana~ia.k zabiera.if!e głoF cy Ek~portowejl
dowa. i organiwcja partyjna
w dyskn•ji poddał krytyce ~y
dlrt ?likwidowani& m&rnot.ra.w·
etf'm pn:epakow;rwanie. towarów
:RcSwnie wahil} 81>1'8.W! poru· shra.
na eksport.. Win.domo Ązyt ob. Prue, który r.wr(>cił u· 1
idących
W. Borówko
ie towa.r przychodzi z fabryl<i wRgę na fakt, te t.owa.r po r.a
KOT~ponrll>nt
pięknie opakowany I. pr:z.ewiąr.a pakowaniu
„Głom Robot.niczego''
nie j041t doeta.te.cz·
ete.tni numer gazetki TechO
Rolnictwa
nicznej
wy·
dnia 1 marca 49 r.
Obsługi

&

różniony

został

na zebraniu redakto
rów 1?1tzetelt śdennych w 1Gło.
podobnie jak ga~etko
f!ie''
Ochronv Kolei z
fitrażnik<.Jw
wartowni w Kolus7.kach. Oha
otrzymały
ze~poły redakcyjne
premie W wysokości 0000 zł. każ
da - na potrzeby zwifłZ&ne z
wydawaniem gazetek.
z przy,j emności11- stwierdza.my, że „'l'orowiec" bardzo eo
ł.ie w..:illł 11'1 >1el'C& nasze uwagi
kryt~·czne i czy ruprędzej u~uną.ł
111'57.;'"Sfldf' wytknię•"' mu kiedyś
Przypatrzmy się ma\l~ll'~ki.
tE'rinłom z ostatn1ego nuru„ru:
W art~kule pt.: .,O~Z('Z\'dze.·
nn·" tow. Uhrzanow~ki omawia
wyp ~oblcro „od poi~taw" jaśni a na czym polPgalo h~ ~lo
kied~·ś. w przed.
c~zczędnośri
wojcnnej Pol~ce, które, jak ca
ły e~tem, na~tawione było na
na.idalej idą.cą. eksploatację po·

-

I

na

-

ną,

niedwuznaczną

ilustracją

frandzisiejszej „demokracji"
cuskiej. która ucieka !lę do róż
nych nieuczciwych metod w ce
lu od5unięda klasy rol>otnlczej
od W'f>ływu Dll wła<lr.ę.

remonty TOR·u za.spokojfł
potr:r.eby wioeennej orki i iie.
wu.
eiębiorstwo pona.d 60 milionów
jest
Marcowy „Torowiec"
rocznie''.
bog&ty w tred6. Wyczerpujfłce
Wymowa cyfr jest na.prawdę Bpra.wozdanie
działalności
s
C7.Y próżnia~y Ligi Kobiet
zastraszająca. krytykuje błędy
i;ie czują dreezezu trwoi; przed organizacyjne i omawia. l!'Ukce·
odpowiedzialno6ci4 wobec Pań
etwa 11
Inny artykuł ,Torowca" pod robi przeglę.d nowej aiatki płac
sumowuje wyniki zimowego pl9. po uiwareiu nowej umowy zbio
nu remontu ma.szyn przeprawa. rowej podnosząc korzyłci wy.
dzonego przez 'l'OR. Nie brak nikajfłce s niej dla pracownimankament611" w realizacji p1a· ków. Jeszcze inny artykulik ·
nu - gazetka. 11dwe.żnie je wy- gr<;>teqka w dowcipny 11poq6h
tyka. - pomimo jednak op6f · penetruje „sny'' pracowników
11p6tninl·
'l'OR_u - r<lżn;vch
r:.ieii w nfokt.órych okręgach
remontowego skich i ma.ruder6w, którym sen·
okre~u
połowie
tv·
prze c iętnie 46 proc. planu by· na rz<>czywistość ze.mfonia
lu wykonane biarqc pod nwa· cie w · różowĄ leniuchownni.r.
.r,dzie wszystko „sa.mo się ro20 lu
gę ilane z całej Polski.
tpgo wpłynął pierwszy meldu: bi''.
Fotografkznie i kolorowo oz
nek o wykonaniu tilanu w ealo·
zy~knł
„Torowi<>c"
foi przez okręg białost neki. Po dohiony
nim posypały się inne - mo. t.,m r1t7-'"" ,... nełni nasze uzn!l
A.. Noter.
żemy więc oezekiwa~, te zimo- ~ie,

TOR owiec

suzególnych jednostek - „ez:i
rych lmlzi" pracy, oraz
c1ym pol1<ga. akcje. oozczędnoś ·
ci dziA, kiedy możemy ją. zde·
finiowa6 wezwaniem „wa~~zy
my z marnotrawstwem'' w eka
państwowej aby ZllOll7..CZę·
)i
dzi6 miliardy na podnieAienie
stopy życiowej całej klasy robotniezej.
.Autor 11.rtyknłu pode.je cieka_
we dane z terenu Zarządu Cen
tralnego 'l'OR. „Każdy na,.,z
bezpośrednio
hłąd odbij.a ~ię
na pracy terenu i lllE'g& przeprzez 200 na~7.ych
mnożeniu
Jedno
placówek terenowych.
zb~dne zarzędzenie, które przy
~porzy tylko godzinę niPpo _
trzebnej pracy ko•ztujP przed
si•:biorstwo 20.000 zł. Zme.rnotrawienie bezprodukcyjne tylko
lO minut dziennie przez każde.
go vra.cownika kosztuje przed

Wy!lilt1 drugJeJ :tury jem:ze
potwierdziły ogromne wpły
wy Partlf l(omunlstycznej, na
któnl padło 25 procent ogóbej
Mimo
ilości oddanych głosów.
antykomunistycznej,
nagonki
mimo łeNoru, na kandydatów
komunlsty~znych głosowali nie
tylkc ke>munilŚci, a!e równ!et le
wicowl socjaliści oraz wszyscy
ci, którym bli,k1 jest • sprawa
pokoju i demokracji.
Je<INkte tak ogromne skupie
nie głosów, które p.adly ITI kan
dydatów komunistów nie zdecy
dawało o obliczu pnyszlych rad
departamentalnycl1. Partia Ko·
mu.nistyezna u·zyskała uiledwie
2 procent mandatów.
O czym świadczy ta rdąca
dysproporcja cyfr? Jest ona jas
rai

Nasi /4orespondencl labrqcznl olszą
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niedzielnych Wyborach kantonalnych
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W ub!egł4 nlt.dzrlelę. odbyła się druga tura wyborów kanto
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Jednym z takich oszustw jest
stosowanie w wyborach podzia
lu geografin.nego bez uwzglę·
dnienia st~nu zaludnienia dane·
go okr~gu. W praktyce oznacza
to, że dla wyboru jednego kan
Wiej~kim,
dydata w okręgu
gdzie p-rawica ma duże wpływy,
potrzel>a znacznie mniejszej iłoś
ci głosów, a.iii w okręgach miej
gdzie
!;kich i przemysłowych,
Partia Komunistyczna ma zna·
czną przewagę nad innymi par
tiami. W ten sposób okręgi gę
sto zaludnione wystawiają tylu
radnych ile ba s11ma i lość okręgów, gdzie zaiudnienie jest czę
sto 10-krotnle mniejsze.
pod nogi
rzucanł
Kłodą
Partii Komunistycznej jest rów
nlet. zasada większościowa, na
podstawie której przechodzi ty!
ko ten kandy<l11t, który otrzyma
50 procent głosów ogółu. Na
skutek tej zasady w okręgach
o dużym zróin.ieowaniu partyjnym prawie :i.e ni emożliwym jest
zdobycie w pierwszej turze man
<latu przez przedstawiciel11 najsilniejszej partii. W drugiej tu
rze zaś parli! reakcy jnc do·
puszczają się różnych kombi na
cji i „kruczków", w wyniku któ
rych wspólnymi silami udaje
im się nie dopuścić do wyboru
kandydata lewicy.
Ostatnia niedziela właśnie obflitowała w tego rodzaJu mach;.
nacje. Przyznaje to prawkowy
„Figaro", mówiąc o koa.Jicjach
przeciwko kandydatom komuniLibere"
~tycznym. a „Parisien

podsumowując wyniki wyborów
podkreśla, że wszystkie reakcyj

ne partie 'wyciągnęły korzyści
„spontanicznych koalicji"~
ze
I rzeczywiście: w wielu kanto„wcja!istyczny~
nach radny
przeszedł ty!k() dzięki poparciu
degaunietów, w wielu wybrani
zostali degaulliści na skutek
współpracy z SFIO i MRP.

Rady departamentów, do któ
rych odbyły się wybory nie od
dają więc prawdziwego obrazu
układu sił politycznych we Fran
cji. Zasiadają bowiem w nich
w większości nie przed11t11wlc!1
le mas ludowych, które zdecy•
dawanie opowiedziały się za
Partią l\omunistycznlJ, ale lu•
dr.ie, których Moch dopukił do

władzy.

Jednakie ostatnie wybory do

wiodły. że wbrew wszelkim

ma

chlnacjom reakcji masy pracupo
Jące stanęły zdecydowanie
Komunistycznej,
stronie Partii
realizatorki pokoju I postępo._
wych dąteń narodu.
I jeszcze jedno n3Jeiy po<!J
raz u„
kreśli: Wybory je.<;zcze
j'awnily prawdziwe oblicze soc ia
istów spod znaku Bluma J Mo
cha, którzy w swej nienawiśd
do klasy robotniczej nie wahają
si~ jawnie łączyć z skrajną pra
W'ICą i j11wnymi fllszystami. W
pelll'i obnażyły obłudę tych wro
g.ów ludu. którzy st~nęli w oho
zie reakcji, w obozie lmperiali1
mu.
L. M.
--
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Buk&reszt (P.AP) - W sali IKongrasu w w&lce o pokój.
Teatru .Ateneum w Bukareszcie Na. ina.uguraeyjnym otwarciu
Kongres Kongresu obecni byli c.złonko-o
rozpoczął ewe obrady
Intelektualistów Rumul'iskich w/w.le rzq.du rumull.akiego • preobronie pokoju i kultury. Kon· mierem Grozą n11. czele, ciłonko
grea '(lrzekształcił się w manife wie prezvdium Wielkiego Zf41'0"
et.ncję pokojowi} en.lego narodu lmadzenia Narodowego oraz Bturumuń~kiego przeciwko próbom ra Politycznego Komitetu Cen•
imperinli~t~· cznyrn. rozpęt1rnia no tralnego rumuńskie.I p:>.rtii rowej wojny. Z całego kraju na· botniczej, przedstawi.ciele korpu
z dzieka•
plywają na ręre Komitetu org11 su dyplomatycznego
ambasadorem radzieckim
nizac;vjnego t<>l<'gramy, w kt.ó· nem,
rych robotnic:v. intrligrncja pr~ n1 cz!lle, korespondenci prasy
ri1jąca. i uczqca się młodzież so rumuńskiej 1 zagr:tniczn(lj or~
lidaryzuia sio • uczestnikami liczne delegacje zagraniczne,
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Województwo

łódzkie

zakontraktowało

90

tysiący

sztuk

trzody chlewnej

C H -?: O P S. K l'" ..,..

Do 20 marca zaszczepiono wnaszym województwie
pięć,dziesiąt pięć tysięcy

sztuk

i J pienie trzody. Niepogody w będzie wyjeżdżało, w razie
dniach marca naglego wypadku, w teren.
Na zakończenie warto jesz
:itawia na prerwszymjmiejscu zahamowały tę akcję, dosprawę szczepień ochronnych piero .od 10 marca ilośc szcze erze wspomnieć o kursach dla
na dzień 30 marca za!naszej trzody. Jak wiadomo pień znacznie wzrosła. Na przodowników weterynaryjkontraktowali gospodapnzez szczepienie inwentarza ogólną licrzbę 224.000 sztuk nych, które zostaną zorganirze mało i średniorolni
możemy zabezpieczyć się nie zaszczepiono do dnia 20 mar zowane na terenie każdego
90 tys. sztuk trzody. W
mal że oałk<).wicie . przed stra I ca 55 tysię<!y t. z. jedną
ten sposób nasze wojetarni wynikł:yi;mi na skutek czwartą ogólnej ilości świń
wództwo wysuwa się na
łam
podlegających szczepieniu.
padnięcia świlń.
czoło w skali krajowe]
przewiakcji
przebieg
Na
tere,na
szcz:epienia
Akcja
w akcji kontraktacji.
w chacie
nie nasrego województwa dziany był okres około trzech
oświadcze
ZgodniP. z
rozpoczęła się , w dniu 1 mar- miesięcy, jednak służba weniem czynników kompc
ca. Ponad sto· osób persone- terynarii doceniając wagę
tentnych do 1 kwietnia
powodzenia
lu lekarsltiego poszłro w te- szczepień dla
łódzkie
województwo
ren, gdzie rozpoczęto szC'fZe- akcji „H" postanowiła szcze
pienia przeprowadzić w sześć
----.Wt*
liiLI
tygodni, czyli do dnia 15
kwietnia.
Poza tą ogromną w swej
doniosłości akcją, służba weterynaryjna przeprowadzi w
miesiącach wiosenno-letnió
szczepienie (szczepionką inktórej koszt będzie
dyjską,
„Ozięki własnym pomysłom zwiększymy Wlvidainość
wynosił 7 rzł. od sztuki) dronaszych gospodarstw"
biu, oraz badanie bydła zaDążeniem mało i średnio scu sadzić brukiew, lub bu- roku, kiedy \to po dwukrot rodowego, które będzie miarolnego chłopa powinno być raki pastewne co sprawi, że nym obsypyWlaniu ziemnia- ło na celu wyelimmowanie
zwiększenie ilości pasz we w ciągu jedne~o roku osią- ków wsiałem .siewnikiem rę ~i.~uk gruźliczych, c,~·pz chowłasnym gospodarstwie i gamy dwa zbiory różnych cznym w bruzdy łubin słod rych na otręt.
ki otrzymałem nietylko dodlatego powinien on racjo- pasz.
1. :~· :;ez ostatnie d \\'a Iiitu ::ia
Drugą ważną rzeczą to sto brą zielonkę dla bydła, ale t~ll J.•ie riasze,go wojt"l'Ództwa
nalnie wykorzystywać glesowanie międzyplonów L po również ba:tP.zo dobry zbiór r.~.t.wii;:iła się zara:;: t 5tadni·
bę.
To co napiszę jest oparte plonów. Ziemia przeznaczo- ziemniaków. Cała ta renowa cza rzyniąca wiele sz1iod
na moich własnych doświad na według zmian na obsie- cja kC*ztuje tylko trochę wśród pogłowia końskiego.
czeniach którymi pragnę się wy wiosenne powmna być więcej pracy gdyż łubin Rok obecny ma przynieść
wykorzystana. I słodki nie da się kosić ko likwidację tego rzagadnienia.
podzielić z innymi rolnika- należycie
tak w żyto jako międzyplon są w międzyrzędziach lecz Na podstawie sporządzonej
mi.
W mało i średniorolnych wsiewamy łubin słodki l musimy go ścinać sierpem. ewidencji chore konie zostana ły wykupione przez państwo
gospodarstwach każdy rol- saradelę owsy zaś wysiewa- Gdy jednak będziiemy
nik winien przeznaczyć od ne między drugim. a 10 czer gospodarstwach rruało i śred od chłopów i skierowane do
pól do jednego ha ziemi na wca dają dobry plon i dos- niorolnych stosowiać między majątków
państwowych
siew wyki ozimej. Z tego je konałą zielonkę nadającą się plony i poplony to nawet gdzie są odizolowane od koni
na część wyki mieszanej z do kiszenia. Poplony słodkie przy większym nakładzie zdrowych, co uniemożliwi
wcześniej- go łubinu i seradeli wysie- pracy, nie tylko z łatwością dalsze rozprzestrzenianie się
żytem na zbiór
szy, drugą zaś część z dornie wane zaraz po sprzęcie ży- wykarmimy posiadany in- choroby.
krowy i ·Równolegle z tą akcją proszką pszenicy na zbiór p6ź ta na płytkiej orce, natura! wentarz, a więc
Zbiór nastąpi w nie przy stosowaniu siewni- świnie, ale możemy ilość in wadzi się rejestrację psów
niejszy.
tym wypadku gdzieś w .ma- ka dają niejednokrotnie lep wentarza również zv.'1ększyć oraz ich przymusowe szcrl.eju, lub czerwcu. Po zbiorach sze rezultaty jak międzyplo- ponieważ będziemy dyspo- pienie przeciwko wściekliź
nować dostateczną ilością pa nie. W ten sposób zapobiegw:.-ki powinien na tym mie,1 ny
można nie szy własnej nie potrzebując nie się chorobie oraz ujmie
Międzyplony
tylko stosować w zboża, ale dokupywać siana.
ewidencyjnie wszystkie psy
SPÓŁDZIELNIĄ W LES- również między redlinami zie
Ludwik Chmielowski bezpańskie. Poczynania te są
1\fIERZU WYBUDUJE MA- mniaćzyska. Według przevice-przewodniczący godne podkreślenia,
gdyż
GAZYN I BOCZNICĘ
ZSCh w gminie No- wiadomo, jak groźnym dla
prowadzonego przeze mnie
w doświadczenia w ubiegłym
Gminna Spółdzielnia
wosolna
człowieka i zwierząt zjawiLeśm1erzu posiadająca swą
skiem jest wścieklizna psów.
aiedzibę w Ozorkowie, ma
Dalszym krokiem w celu
dowozem
duże trudności z
zdrowotności
podniesienia
towarów do własnych maga
pomorY.
pirrwszej
dzit-lnla
d·
~miną
~t
j
.,.n
~foli
tu n w.· h
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·i
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i
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daloną od miast:;i. ·powiatowe Taki punkt sanitarno-rato- iecznic weterynaryjnych, Na
wrnić tylko transportem sa
mochodowvm, lub konnym go 0 kilkanaście ładnych ki- wniczy jest nam mieszkań terenie wojewódrztwa było
co jest związane z dużymi lometrów, toteż nic dziwne- com Małuszyna bardzo po- dotychczas czynnych 28 tawydatkami. Zarząd Gminnej go, że czarna rozpacz cgar- trzebny, Zwracamy się więc kich lecznic. Zaś do dnia 1
rozwią nia chorych potrzebujących poprzez naszą gazetę ,.Głos maja liczba ich wzrośnie do
Spółdzielni, chcąc
do odpowiednich 48. Jednocześnie wszystkie
:.a.ć ten problem postanowił pierwszej pomocy lekarskiej. Chłopski"
·a w pierwszym większe ośrodki otrzymają
czynników,
podkreślić,
tym
nrzy
Trzeba
przeniesienia
przystąpić do
swoich magazynów na te- że do najbliższ,3go doktora rzędzie do PCK z prośbą, by pogotowia ratunkowe wraz
ren położony w pobliżu ko- mamy 12 kilometrów, < do zainteresowali się tą sprawą z całym technicznym wypolei Do wybudowanych ma- szpitala 0d 15 do 38 kilome i przyszły nam z pomocą, sażeniem. Pogotowie takie
o
;;azynów zostanie <loprowa tró-.v. Mimo. iż do lekarza przydzielając 11pteczkę i wyózona bocznica ·kolejowa. co jest tak 1x1dzo daleko, rów szkoloną przodownicę zdro- Ośrodek maszynowy
Dworak Władysław
timoil.iwi bezpośredni wyła nie~; mi naszvm terenie nie wia.
w
w Czarnożyłach
gmina Małuszyn
dimck wagonów do magazy- m'.1. żadnej apteczki i przojuż wyszkoloposiada
radomszczański.
powiat
u
by
która
zdrowia,
downicy
nu .
Według informacji nad
z terenu
chodzących
województwa łódzkieg0

wykona pierwotny plan
kontraktacji w 100 prcicentach.
Sukces ten jest zasługą
rzędzie
w pierwszym
średniorolnych
rnało i
gospodarzy, którzy zrozumieli korzyści płyną
ce dla wsi i miasta ze
zwiększenia hodowli. Jest to również wynik
aktywu
dobrej pracy
partyjnego i spółdziel
czego na wsi

-

Podniesienie

hodr.twli

zwiększenie ,produkcji,' żywca pierwszych

I

Zamiast

świń

powiatu. Przodownicy ci po
p;:zeszkoleniu będą, stali na

straży zdrowotności zwierząt

swej gromady, oraz utrzymy
wali ścisły kontakt z leczni·
cami .i powiatcwyl'J'.1i iekan:a·
mi wetelj-n~ii.

pki naftowej - lampka elektryczna
chłopskiej

~ Gospodarze dzielą siq
Jl~~ ~ swoimi doświadczeniami
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Wgm nie Maluszyn brak lekarza

-

POL/C-&.

nego kierownika

I

.f rdną z roślin oleistych,
Móra nie doczekala siQ jeszmak.
jest
uznania
cze
Traktujerny ją najczęściej
. Jako domieszkę przy uprawie
innych roślin, najczęściej
okopowych: marchwi i buraków. Wtedy plon główny, ja
kim jest roślina okopowa,
stwarza dla maku niekorrzyst
- ne warunki rozwoju. Tymczasem wartoby dać tak cennej roślinie. jaką jest ,piak,
warunki lepsze. Reprezentuje
on bowiem jako roślina oleist a o wysokiej wartości oleju, niezwykle cenną uprawę.
Przy dzisiejszym braku tłusz
czów zwierzęcych i ograniczaniu i.Mportu olejów i tłusz
c:iy rośliny oleiste mają na

Uprawa maku

dol mi w roku poprzednim chwadojrzewania,
okresie
upraw polowych nie nadają stami. I w jednym i drugim
się. Znane są różne odmiany wypadku orka musi być zimaku; charakteryzują się mowa. Z zasady nie wolno
ne różną barwą nasion i kwia orać pod mak na wiosnę, aby
tu. Nasiona mogą być białe, nic tracić wilgoci i struktury
czarne, szare i niebieskie, glebowej. Orka wiosenna nie
kwiaty białe, różowe, czerwo może być także stosowana
ne itp. Najbardziej rozpow- dlatego, że siew maku przyszechniona u nas odmiana pada dość wcześnie.
poNawożenie mineralne
posiada białe kwiaty z nasaokoło 3
tlą płatka fioletową, nasiona winno być obfite:
siwo-niebieskie, główkę sto- kwintali superforfatu, 1,5 ~
sunkowo niedużą i całkowi- 2 kwintali soli potasowej 40
procent oraz około 2 kwintacie zamkniętą.
Podobnie jak rzepak jary le azotowych, które można
lubi mak glebę przewiewną! stosować izarówno pod koznosi rzeń jaki i pogłównie po prze
nie
przepuszetzalną;
Nawozy mineralne
gleb podmokłych i zimnych. rywce.
Nadto wdzięczny jest za du powinny być łatwo przyswaią ilość próchnicy i dużą si- jalne. Mak bowiem w pierwzapewnioną łatwość lę nawozową. Dlatego na:Ue- szym okresie rozwoju wolno
długo
zbytu 1 rentowność uprawy. piej byłoby stosować pod •:e rośnie i nie posiada dobrze
praktyki rolnicrzej obornik, jesienią lub gdy o- rozwiniętych korzeni, które
Dla
przydatne są jedynie maki, bornika brak, umieścić go by potrafiły pobrać pokarm
przyswajalnych
pooko- z trudno
płodozmianie
posiadające główki zamlmię- w
Zyskuje się wte- związków.
te, nie otwierające się tzw. powym.
E r,.
„ślepaki". Drugie tzw. „pa- dy na czystości pola i ułattr.-1chv". otv;ierajace sie w wionei wAlce z wvniszczonv-

Istniejący przy Spółdzielni
Elektryfikacja wsi w Pol-I rok 1949 przewiduje przyłą
Gminnej Samopomocy Chłop
skiej w Ozarnożyłach ośro sce rozwija się w okresie po czenie dalszych 1371 wsi , w
692
dek maszynowy mimo, iż nie wojennym coraz to więcej. tym reelektryfikację
jest należycie jeszcze zaopat W 1948 roku zelektryfikowa wsi.
rzony w maszyny i narzędzia, no 1218 wsi wykonując plan Największą ilość wsi zelck
k
h
procentach. t fk
przyczyn.ił się w znacznej mie roczny w 100
1
194.8 ro:.u
rze do zwil"kszenia stosowa- Poza tym w ostatnim kwar- ry . o:\'a11:yc w
się na tereme ZJenia maszy1i. rolniczych na tale 1948 roku rozpoczęto e- znaJduJ_e
Energetycznych:
wsi. Chłopi mało i średnio lektryfkację 255 wsi. które dnoczen
kra
włocławskiego,
płocka
sieci
do
zostaną
przyłączone
rolni zrooumieli jakie korzy
w ciągu kwicti;ia 1949 roku. kowskiego, łódzkiego i pozści przynosi mechanizacja go
Plan elektryfikacji wsi na nańskiego.
spodarstwa rolnego i dlatego
doceniają potrzebę takiego
ośrodka w gminie.
Dzięki
Tak jak chłopi mało i śred
Jednocześnie komuńikuje
W związku z interpelacją
niorolni doceniają rolę ośrod
ka w mechanizacji wsi, tak czytelnika przesłaną przez my, iż zostało wydane poleprzeciwnie Zarząd Spółdziel- n~szą ~edakcję .do C:~nt:ali cenie by w miarę zwiększa
ni nic wiele uwagi przykła- MięsneJ, _centrali. Spo .dz1el- n ' - się poda:· v pozo:'+awia·
dał do jego istnienia. To też c.~0 - PanstwoW?J, otrzyma- no na potrzeby mięjs„.nm.:o
przez parę ~iesięcy ośrodek 1h~my.. następuJącą odpo- więcej srit.k.
Centrala Mięsna
..
oozostawał bez kierownictwa wiedz.
?0 ~edak;Ji „~losu Chłop Centrala Spółdzielczo
i dopiero na interwencję parP~:."1stwowa
tii i chłopów od dnia 1 marca skiego w ""'odz1, ul. PiotrOddział w ŁoE!:i:~.
• d e1r . k"1erowm"k-ab - kowska 86.
. ł osro
.
. .
•.1
ob Ją
'!W za atwiemu pisma z Tak więc, dzięki naszej in
soiwent kursu dla kierownih dma 21 marca 1949 r. pr- t erwencji, mieszkańcy P ara
„
·
, .
· 16
· · w d mu
·
· d armamy,
kow osrodkow ma~zynowyc · w1a
iz
dyża i okolic będą nadal na
Spól leżycie zaopatrzeni w mięso
Gimnna
r.
1949
marca
korespondentka
Stała
dzielnia w Paradyżu otr7.v- i tłm:zcz.
z powiatu
'4J.ała 2 sztuki ~wiń.
wieluńskiego
~edakcia

naszej interwencji

Wędrówka
po województwie

Konferencia Powiatowa

SKIERNIEWICE
W Skierniewicach obj ą~
wytyczyła
urzędowanie nowy starosta
ob. Józef Sitko.
W niedzielę dnia 27 mar- procentach. Akcja „H" na te
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Po doskonałej gru zespołu ŁKS Włókniarz w stolicy
z Legią, w nieilzielę będziemy świadkami spotkania łodzla.n
z Wiirlą pmnańską . Przypuszczać należy, że na. OC"iacb
swojej publiczności f,KS Włókniarz wypadnie jeszcze lepiej, niż w stolicy. Przeciwni Idem łodzian będzie zespół.
który ubiegłego tygodnia. pok:łnał. mistrza Polski, Cracovię
w stosunku 4:0. A więc niPzbyt łatwo pO'Zllańscy zawod·
nicy zrezygnują z uzyskania dalszych punktów. Z tego też
w7,ględu watka zapowiada się niezwykle ciekawie, t winna
zgromadzać tłumy widzów na stadionie przy ul. Karolew·
skiej.

(/

~~~

ły śląskie uległy beniaminkom I sezonie lepiej z tych s.potkań
ligi, tj. Lechii i Szombierkom. wychodzJiła Lechia, nie jest
czy tradycji
W niedzielę śląski zespół po- jednak pewne,
TEATR KAMERA.LNY DOMU
dejmuje Legię rtoleczną. Na- stanie się zadość.
ŻOŁNIERZA.
NiedzielnQ mecze za.powiaszym zdaniem, w tym meczu
ul. Daszyńskiego 34.
więcej powinden mleć szans dają się nlez:miemle ciekawie.
Ostatnie dni konicdio·for•v
Jak zwykle n;ie obejdzie się i
na zwycięstwo Ruch.
Cracovia mn szange zrehaE. Pietrowa „WYSI' A l'O I\ ÓWreszoie Szombierki zmie- w tym wypadku bez niespopu
swą
przed
się
bilitowania
JU''.
rzą się z Lechią. W ubiegłym dzianek„.
blicznością za klęskę, które·.i
TEATR „OSA"
doznała ostatnio w Poznaniu. Dział ofic ialny ŁOZB
Traugutta I tel. 272-70
będzie
jej
Przeciwnikiem
O godz. 19.30, w niedzielę I sw11·
ta o 16 I 19.30 farsa M. Słomc7yń
•kiego I Z. Wiehlera p. t „R•1cel'7
!. Prosi.uje się pkt. 2 komuni- ma'ZÓW Maz. - Lechia Tomaszów
,
. .
.
' nie.
Szalony" z A. Dymszą.
Poloni~ stołeczna gosc' groz katu Nr. 29 z dn. 25. m 49 r. Maz .. początek kary od dnia 25.
TEATR „LUTNIA"
~;\' zespoi Wisły krako 1.1skiei. winno brzmieć: gospodarz zawodów III. 49 r.
Piotrkowska 243
3. Delegaci na zawody o mis·
[< awor~·!em naszy.m Je~t obec- winien zawiadomić: Wydz. Sport.
19.15 11 Y. !r.ader tabeli mJStrzowDz!ś I codziennie o godz
mających się odbyć zawodach trzoslwo Kl. B: Energetyka - Hl, BARON CYGAŃSKI" operetka sk~J I •
mowiec w dniu 2. IV 49 r. ob.
•
10na 10 dni pnecl terminem za wo- Rumiński,
w 3·ch aktach (4 odstonachl
Zryw - Concordia w
. 0 e.iarze pozn~nscy po ~i- ctów.
z_Yctie w _Krakowie J;ięd') mie- I 2. Karne się za1>'. Pietrasika Jó. dniu 3. IV. 49 r. - ob. Służew
1!
rn~em . łatwieJsze za,- zef z KS Zryw Łóclż, 6-cio ty· ski.
. ;t:i.~ e. pon~ewaz g~s;:czą ze<;pot godniową dyskwalifikacją za nie- Sekretarz
(-) · J. Służewski
\ spOTtowe zachowanie sie na za· ·>.YcOmskteJ Polonu.
przegra l do Lechii; wodach w dniu 13. ITT 49 r. po·\ Przewodniczący
Ruch
(-) M . Tyl
charakterystyczme, że zespo- 1 miGdzy drużynami Włókniarz To·

I

~,~s~ię ~~ó:;n;~żw d~~~r~~~~=

Wydziału

Komumkat

Sportowego Nr 30

!m

„Zagubione Dni"

ADRIA BAŁTYK

-

„Dżulbars"

BAJKA - „Rudzielec"
GDYNIA - Program Aktualoośo
: Kraj. I Zagr. Nr. 13"
HEL - (dla mlodz.l „Zaklfltl Narz~czona".
MUZA - „MoJa Siostra Eile~n"
POLONIA - „Zapomniana Wio1ka."
„Serenada w
PRZEDWIOŚNIE Dolinie Słońca".
ROBOTNIK - „Alisz~r Nawoi!"
ROMA - „Trzeci Szturm"
REKORD - „Knock-Out"
STYLOWY - „Nicholaus N1ckle
by"
„Zamieć Śnieżna"
ŚWIT TATRY - „Niecierpliwość Serca"
„Klęska Szpiega".
TĘCZA „Obywatel Kane"
WISŁA WOLNOSC - „Dżulbars"
„Volpone"
WŁÓKNIARZ ,N1rnrzniP\k11 bl\wl
1. CHĘT 11ę· .

w

tłumy

w:ld-zów Y.alegaj

-fizycz.ne
nasze S'ladiony.
ących wy-ch-owan-ie

~(CZZ rozdzieliła sprzęt tenisowy pomiędzy

W bie·lącym roku akcja upowszech
nienia sportu tenisowego wśród
~wiata pracy weszła na realne to·
ry.
Związkowa Rada Kultury PLzycz·
nej i Sportu KCZZ rozdzielilo otrzymany z GUKF sprzęt tenisowy.
flosknnał<' raki<>ty „M"xplay" o·
;raz piłki tenisowe otrzymało 9
zu.eszeń sportowych. Przystąpiono
p\wnież w szeregu klubów związ
kowych do remontu kortów tenisa·
wych.
Wedlu!J dan.~h staty!'tycmych
liczba zwią1.kowców, upraw~aJ11·

I

cych tenis wynosiła ok. 2.400 o·
sób. Pnewi.duje !llę, że liczba ta
wzrośnie w bieżącym roku COM]·
mniej dwukrotnie. W lipcu zorga·
nb:owany zostanie kurs dla 30 Ju·
niorów.
Niewątpliwie najwa?:nlej!l"Zym mo·

mentem w upowS"Dechnlienlu spor·
tu tenisowego będzde krajowa pro·
dukcja raldet, których koszt bę·
d!1Jie nlewlelkl. R.a'll1y rakiet.owe
produkować będzie fabryka „Prama", w Łodzi, z~ nacł11gl Pa.ństwo·
wa Fabryka w Jeleniej Górze

Suort ~ ZSRR
rozpoczynają
Piłkarze

.seznn

radzieccy

Pierwsze mecze mistrzowskie 17 kwietnia
MOSKWA (obsl. wł.) W tego·
rocznych mi.strzostwach pilkarskich

Zw:iąz.ku

we!m!e udrużyn kraju.

Rad~iecki<ego

11.,_1111-•111ftl9'!1•11-1111-1111-1111-m-m1-1111-n
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tnming wymaga właściwie 3 do 5 razy w tygod·
dniu, odpowiednio zestawionych dni ćwicz.eń. CzłoWliek o am•
bicjach wyczynowych w sporcie musi ponadto być przygotowany na trening trwa,jący bez przerw cały rok. To me, te
piilkarze mają parę tygodni w lecie I 3 Jniesdąca w zimie
przerwy w walkach na boisku. Ty>Jko kompletny Ignorant
sportowy może wysnuć stąd wn.losek, ie przerwy te należy
poświęcić całkowitemu odsuniędu się od treningu. Takie uję
cie rzeczy mści i;ię na wynikach, zwłaszcza na począ1ku rezonu vr pierwszych tygodniach czynnego zajęcia się sportem.
Zawodnik wykazuje wte<ly brak odporności psychicznej w wal
ce i kondycji fizycznej.
Wnystkie te 5mutne następstwa zaniedbali stałego uprawiania treningu odsłonili nam łódzcy piłkarze.
Jakieł. lstnAej4 środki zaradcą I gdzie Ich Bllkaćł
Najgłówniejszym hodkfem będzie irozumien!e IW'fCh błę
dów w treningu pl"ll&z samych zawodnltkbw.
Na!ltępnyim środkiem będzie wypracoWM1le plenu trenin·
gu. Ten plan Jest gotów. Realizacji jego muin11 pn;yjść s pomocą Zarząd klubu l Jderownlctwo sekcji pilki notnej, które
odbędzie obowdązujące rozmowy z za.interesowanymi piłka·
rzaml.
Kolejny środek zaradczy !ety w rtwo:runlu we.runk6w
treningu dostosowanych do pracy zawodowej piłka~. A o.tatni - to dopilnowanie frekwencji zawodników na t~·
gach. (Pijaków I opornych należy wymieść :!Je 11połecznołcl
sportowej I)
A wreszoif!, trzeba zwrócić, wic;kszą niri dotychczas 11 e·
gę na drugie, piąte i di.iesiąte drużyny piłkarzy. Nic nie w!Jtazuje na to. że Łódź nie jest ośrodkiem talentów sportowych,
Nic nie wskazywało dotąd na to, że Łódź ma same miernoty
trenerskie ł złych działaczy sportowych! 600 tysięczne miasto
stanowi z natury rzeczy poważną bazę społeczną, z której
można czerpać ludzi do sportu wyczynowego W naszym mleś
cle nie ma wrogów sportu. Łórlż ma nie gorsze od innych
miast warunki do uprawiian ia sportu wyczynowerro. Brak jest
nam natomiast zorganirrowanej pracy na odcinku treningu
~portowego. Ta praca musi powstać! Tego wymaga nie tylko
tzw. sportowy honor ł.od-z.i, tego wymagają dziesiątki ty&iecy
Wytężony

_oraz
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należy trenować

ro bot n,· cy I=--mło-dzleż-y-czyn-nle-upr-awla-jące-j
bę dq g r a 11. 9 zrzeszeń
Zebranie sekcji motorowej
sportowych

tenisa

dział 18 czołowych
W stosunku do roku ubiegłego liczba zespołów, dopuszczonych do
rozgrywek o tytuł mistrzowski, pousłysz·ymy
większyła się o 4 drużyny. Są to:
11.40 Audycja dla przedsi.k.oll, kompozytorów radzi.eclcich", 17.30 Lokomotlv :z Charkowa, Naftowiec
11.50 Muzyka rozrywkiowa, 11.57 Poradnik językowy, 17.45 Drugi z Baku, Danowa :r: Rygi I Górn!:k
SyqMt c·~~u i Heinal 12 04 Wia- rli.it-nnik popołudniowy, 18.00 „Dla U• g\1\Jino W h""'I 1'(\\U •potka·
\'\O\) 1- I:
~dcg c ł mil Il
clnmn et pol. ll.20 l\onc"tl p I.
nla mlstrzowskde rozpoczn1t alfl o
~1111-1111--1111-1111-tr 12.45 Audycja dla wsi, 13.00 (Ł) ton literacki o rosyjslclch przekla19.15 Karol dwa tygodnie wc~eśniej. Pierwsze
Słowackiego,
„Wio~enne prace na łąkach", 13.10 dach
PRZERW A 14.30 (Ł) Z łódzkiej pra- Szymanowski - Sonata skrZY'JlCO· mec-ze rozegrane zostaną na po·
17 kwietnia w
;y. 14.40 (Łl Muzyka obiadowa wa d-moll op. 9, 19.40 „Wszechni- ludnlu kraju plytyl 14.58 (Ł) Komunikaty. 15.00 ca Radiowa", 20.00 DZIENNIK
Thllisa, CharkoW'łe. Kijowie, Sta·
W dniu drzi•iejszym dyżurują (Łl Pieśni 15.20 (ł.) „Królewna w WIECZORNY, 20.45 (ł.) „Co •ię
koronie ruin". 15.30 Rozmowa z zdarzyło", 21.00 „Mazepa". 22.00 lingradzie, Stalina i Bału. W Mos·
nast~pujące apteki:
Il-go Listopada 15 - Groszkow,!<i, dziećmi E. Szelburg - Zarembiny, Audycja slowno - muzyczna. 23.00 kwie po raz picrw·szy mecz misPabianicka 212 - Jam~hiowski, 15.50. Muzyka lekka, 16.00 DZJEN- O•tatnie wiadomości, 23.IO Muzy- trzowski rozegrany zostanie mię·
Jaracza 32 Krasińska, Stalin.a 50 - NlK POPOŁUDNJOWY 16.45 Archi ka taneczna, 23.50 Prorrram na clzy COKA I Dynamo (Moskwa)
Łuszczewska. Kątna 54 - Krych. relag lndzi odzyskanych". 16.35 di;ień następny, 2ł.OO Zak01\czenie
dopiero dnia 2 maja.
Kopernika 26 - Rytel Piotrkow-1 Mu7.yka popularna, 16.45 „Rosy.i·\ audycji Hymn.
-- O ----skie pieśni ludowe w opracowanrn
ska 67 - Wagner.

.
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Czytał nieraz o tym, jak ludzie na nim umierają. Zrywał się z posłania, biega! po celi, szalone myśli błyskawicz

ni!' przelatywały mu przez głowę. Co róbić? co robić, jeżeli
go nie uniewinnią„. jeżeli zostanie skazany, a apelacja zostanie odrzucona?„. Może„. może by wymknąć się jakoś
z więzienia„. uciec„. Ale jak? Takie stare, kamienne mury„.
Jakże one muszą być grube!„. Może by jednak młotem„.
kamieniem„. czymś takim, co by je mogło rozbić„. Może by
ktoś„. Frank może„. albo Julia ... Ratterer, Heglund„. żeby
tylko mógł się z nimi skomunikować. Gdyby miał piłę„.
przepiłowałby te kraty! A potem uciec„. uciec w te lasy
gęste, bory nieprzebyte„. Lecz którędy„. doką,d?
Roro.zial XIX.
Nad miastem zawisły clę~kie, clemne chmury. Wiatr
ostry, surowy herold zimy, z:awzięde zr:iiatał w sit~y
uschłe żółte liście 1 natychmiast rozdmucluwał je w rózne
strony: unosząc wysoko w powietrze, gdzie wyglądały jak
. .
tpłoszone ptactwo.
Ponure więzienie, z którego wyłaniała się przerazaJąca
wizja elektrycznego krzesła 1 na całe oroczenie kładła zło
wrogie piętno, nle na wszystkich wszakże działało odstręcza
jąca. Tłumy farmerów, gajowych, kramarzy, kupców, z .całymi rodzinami, nierzadko nawet z niemowlętarm przy p1ersi, zjeżdżały się swymi Fordami lub Buickami, żądne sensacji. Prawie od świtu plac więzienny zapełniał się szczelnie, a na jaką godzinę przed rozpoczęciem sprawy tłumy
obległy wrota więzienne, licząc, że uda się rzueić okiem na
os~arżonego i dostać lepsze miejsce . w sali. Na gzymsach

wym.

zNa porz~cłku tblenn~

~brnnia

życia ŁKS Wtókniorz
Uwaga motocykliści!

Podaje się do wladomośo! w~zyst
kim członkom Sekcji Motoro1>'ej
Włókniarz, że rebranla od·
ł.KS bywajq się aż do otwarcia •e·
zonu - w środę kaot.dego tygodnia, o godz. 19.30 w lokalu przy
ul. Klllń•kiepo 145.
Zryw, zawiadamia te sekretariat
Klubu ul. Pogonowskiego nr. R2
przeprowadza corlzfennle od dnia
5 kwietnia br. od gorlzlny 16-el cło
22-e.J, rejestrację wszystkich c7lonków klubów wchotlz~cvch w skład
Ktuhn Sportowego „Zwi<'p:kowiec .
Zryw".
Wszyscy czlonkowle, którzy ni-e
dopełniają tego obowia'l.ku w wy·
znaczonym terminie automatycznie
nriestają figurować w ewidencji
Klubu.

I

omówienie sprawy 'W'Z•lę<:'\a udzia·
lu w rald1'1"' organizowanym pn:E111:
ł.OZM vr dniu 10 !V 49 r. z oka•
:i>j\ otwarcia &ezonu motocyltlowego.
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i rynnach gmachu całe stada gołęb~ prz:echadzaly się z jakąś
ponurą powagą.

Zanqd Sekcji Motorowej ZS
„Gwardia" Mw:iadamla członków
Sekcji, te w pl1ttek dnia 1. IV
1949 r. o godz. 18-el odbędzie Ilię
zebrMld'!I w 1ledzlbhl Klubu - Dom
Kultury Milicjanła pn:y ul. Nawroi 21. Obecn"4ć wszystldch obo·
statuto·
wiązkowa pod rygr>r..-ro

I llpOrt.

Zjawił się już Mason ze swymi urzędnikami, do których
prócz Burtona, Brnrle1gha, Earla Newcomba i Zalli Saunders
należał jeszcze Manigault, młody prawnik, wi€>lce pomocny
przN układaniu listy świadków, powoływaniu ich i załc1twia
niu'l fnrt;eresantów niesłychanie teraz popularnego prokuratoca.
Spoza gmachu słychać było:
KiełhasJd gnrące!
Kukurydz;i pieczona!
,.Pistacje!
Roberty Alden
„Wzruszająca historia Clyda Griffithsa
z wszystkimi listami!"
Listy, leżące w biurku Masona, ktoś ukra<ll, a prawoopodobtl.ie Burleigh maczał w tym palce i wydal je w formie
pamfletowej z portre,tami Clyda i Roberty.
Tymczasem w sali konferencY,jnej więzienia panowie
Alvin Belknap i Reuben Jephson siedzieli obok Clyda ubranego w ten sam garnitur, który już leżał kiedyś na dnie jeziora. W nowym krawacie, koszuli, butach wyglądał jak za
swych najlepszych czasów w Lycurgus. Jephson jak zwykle
niedbale był ubrany, lecz z każdego rysu twarzy, z każdego
jego gestu promieniowała jakaś niepospolita siła czy też
dziwna moc. Belknap zaś o wygląd7.ie małomiasteczkowego
eleganta godnie reprezentował obronę.
- Jakże tam, panie Clyde? - zapytał Belknap. - Czy
rrie jesteś pan zdenerwowany, czy wytrzymasz sp!kojme
wszystkie pytania? Proszę o t)'-rn pamiętać, że przez cały
ciąg sprawy będziemy przy panu. Usiądzie pan między nami. Powinien pan być uśmiechnięty, okazywać zainrt;eresowanie sprawą albo obo,jętność, co pan woH, nigdy zaś zaniepokojenie czy trwogę. Nie trzeba mieć miny zanadto zuchwałej albo wesołej, ale niech wiedzą, że pan tej Sprawy
nie traktuje poważnie, nie przejmując się nią zbytnio. Rozumie pan? Należy zdobyć sobie publiczność dżentelmeń
skim wyglądem, pogodą i spokojem, których nie powinien
zamącić przestrach•czy niepokój. Tym bardzie]. że nie ma

p::in powodu

bać ~ię

kol~1ek taka spra\va

cme:okolwiek, je1=:t pan niewinny, jaknie może być przyjemna. Myślę, że

mnie l>an dobrze zrozumiał.
- O, tak •. zro~mialem - odrzekł Clyde. - Będę się tak
z~chowywał, Jak mi pan radzi. Zresztą, nie czu.ię się winny,
me uderzyłem jej umyślnie, czegóż więc mam się bać?
Spojru1.ł na Jeph~ona, n::t którym zupełnie pole1t11ł.
Istotnie, słow:i, ktńre w te.i chwili wypowiedział, były sło
wami Jephsona. Wkładał mu je w głowę pn.ez całe dwa
miesiące.

Jephson teł spojrzał ria niego i przysunąw~zy ~lę bliżej
wświdrował się weń swymi błękitnymi, dodającymi otuchy
oczyma i szeptał:
- Nie jesteś pan winny! Nie jesteś winny! pamiętaj,
panie Griffiths! Zrozum, że to jest ważne, bardzo ważne
i powinierieś o tym lepiej pamiętać, że to jest rzeczywistą
praw~ą. Wcale nie miałeś zamiaru jej uderzyć, słyszysz?
Przysiągłeś pan przede mną
Przysiągłeś przecież na to!
1 przed Belknapem! Myśmy ci uwierzyli„. Musisz się jednak przygotować na to, że zbyt wiele się zebra?o okoliczności obciążających i wpłynąć one mogą na to, iż sąd got&w
nie uwierzyć w pańi;ką niewin110ść, w każdym ra~ie jedriak
s:im pan wi.l'$z, co jest prawdą, a co riią nie jest. °l'v1Y tet
o tym wiemy. Ażeby wszakże o~iągnąć dla pana sprawiedliwy wyrok, nie powiemy na razie nic o tym nieumyślnym
uderzeniu. Jakikolwiek to jest ~awda, sąd jednak może inaczej na to patrzeć, rozumie pan?
- Rorum.iem - odrzekł Clyde, na którego zavnize dobrze działał ten energicmy człowiek.
- Dlatego więc opowiem im historię zupełnie inną. Powiem im o nagłej zmianie pańskich uczuć. Nie będzie to
-przecież kłamstwem. bo pan zapevmiał nas, że w ostatniej
chwili nie byłeś zdolnv do spełnieni~ ohnwślonego czynu.
d. C. n.
D-036610

0

