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30 miliardów zlot ch

na

zwiększenie produkcji w przemyśle, wzrost gospodarki
rolnej, rozbudowę I~omunikac;i i po~tów, na k~lt,!rę
i sztukę dla mas pracujących PolskI - prze\vlduJe

Truman - komiwojażelI' fabry'kaalJt6w broni - do ~ran.
C'uskiego chlopa: - Trak,r orów akurat n nas zabrakło, ale
możemy wam dos·tarczyć tych
nowoczcSiJlych maszyn na
kredyt lub za. gotówkę.

.

.

N arodowy Plan Gospodarczy DelegacI. ~zq.du Kuoml~t~ngu
· dzenIe
· s·
U
d
RP
ZglOSib Się w Pek..nle
61-5ze posle
e/mu stawo owczego
w kwaterze główne; wojsk ludowych
WARSZAWA (PAP). - pOI Obradom 61 posiedzenia. Soj•
d'
S j
ILU Ustawodaw"zego RP Pl'z.,_
I'Zczegol<owej
ebllJCle,
e m . Wllnniczył Marszałek Sejmu Ko
jednomYŚlnie uchwal1ł rządowy IwaIski. 'Na posi.edzenie przybyprojekt ustawY ekarbowej i pre E przedstawiciele Rzą.du z wiliminarza. budżetowego na rok r.epremierem Korzycklm
na
19·19, Debata dala wyraz szyb czele.
kiemu rozwojowi Ludowego Pań
W imieniu komisji planu goBrna n wszystkich odcinkach
spoJarczcgo pos, Rapa.czYl'l~ki
tycia publicznego.
(PZPR) wygłosił obszerny refe_
W dniu wczorajszym plenum rat generalny o planie na
Sejmu omówiło Narodowy Plan rok bieżący.
C'.ospodarczy na rok 1949, oraz
Przedstawiając Izbie zasadni
wysłuchało odpowiedzi ministra
Spraw Zagranicznych tow. Zyg_ cze 'II'ytvczne Planu na rok l(ll\J
munta Modzelewskiego na in- poseł 'R~raczyiiski 'podaje, że .w
terpelację pJsłów
VI
spr~wie przemyśle nastąpi w roku bLe"mowy rcpa.triacyjnej z Fran_ żącym d:JJ~ze poważue powięk_
szenie produkcji.
cją·

Prze mysł

Państwowy

Planowana wartość produkrji
pań~twowe~o wynic~ip 12 miliardów 05R milionów
złotl'ch "rdł1Jg cen z J937 roku
i ';"z;rośllie 0 - 26 'Procent w po_
t6wnaniu z planem roku ubiegrnemysłu

ł~ ~o.

Na inwestycje w przemyśle ~spolecznionym przezna.cza. SIę
'-t8,6 IIllharda zł.
Vi{ budowuictwie
przemyslowyro, na które przeznacza się
39 miliardów zł., położony b~_
clzie

Wszystko WIlka.zu.1e na to, te
r;~n tegoroc~ny "!!rlzie przelrro_
CZJu:v i że b~dzie wyJtonane porta.wione przez Kongres Zjedno
czerliowy Partii
RObotniczych
zadanle wykonan'a planu 3-letniego w ciągu 9-10 miesięcy.
Na.lpcważmcjs~y
udział ~
ogólnej wartości produkcji W'Ykazlt.i~ ~utnictwo, natomi~t na.j
powazDlej3zy wzrost . udzIału .przemysły kC>ns1lmcYJne z wiÓ'
kienniczym na czele
,
y.o-.vsta nie sz;er:g :>lO,;:,",ch z~_

kł.ad6W pTodukCYJIl~"h

l

DMisk

lit

zastępowame

l'Tz(\strznl;r'ch ul'ządzeń llowymi,
1111 l'fl7.I.JIldowr blldynk;l-.v i
ha]
fllhr~'czny('h, nlagaZ)'llow Itp.
NA
BUDOV.'Ę
NO~YCH
ELEKTROWNI, KOPALN, ZA
KŁADóW
CHEMICZNYCH,
ROZBUDOWJt
ISTNIEJ},..CYCH HUT I BUDOWĘ NO_
W.8J WIELKIEJ HUTY ,ODEUDOWĘ F ABIWKI MASZYN
I TURBIN ORAZ BUDOWĘ
NOWEJ
CEMENTOWNI, I'RZEZNACZONE
ZOSTANĄ.
SUMY OD 500 MILIONóW DO

p,oae~~. 2 M!LlARDOW

Illlemy nowe rodzaJe prooukql OBJ'EK

.

NA
OSOBNO.

Plan tegoroczny po raz pierw śREDNIM ODDZIAŁYWANIU
Bzy ujmuje podstawy goepodar_ PAŃSTWA.
Naczelnym dążeniem jest zwięk
EZ80ie produkcyjności i t()WllL'O,,"ości w PaIJstw')'l'rych Gospodar
st'l'l'llch Holnych, kt.óre jedne_
cześnie maj~ przodować w krzemcnlu postępu rolniczego.
Zw"żkowo

kształtować

się

b~d;'i~. również prouukcja indy_

Polska Ludowa gwarantuje
wszystkim swym synOIQ pracę i opiekę

641 miln. dolarów
wyniesie plan
importu
Plan importu na rok biei.
wyraża się sumą 641 mil. do
larów, z czegO' artykuły lnwe

Sltycyjne stanowią 22 proc.,
surowce i materiały pomocnicze 68 proc. oraz artykuły
konsumcyjne - 10 proc. Łą
czna wa.rtość eksportu wynie
sie 662 mil, dola.rów, z czego
na surowce i mate,riały porno
cnicze przypada 63 proc., na
artykuły konsumcyjne 32 pro
cent or1& na 1nne artykuly-5 proc.

I

a owy systeiD

oszczędzania

NI~ ~I'iNf~c.T~'iI~:~:

WADZENIA
PLANOWEGO
SYSTEMU OSZOZĘDZANIA
DOCHÓD NARODOWY 0SIĄGNlE W R. B. WYSOKOSe 20,6 MILIARDA ZŁ.
PRZEDWOJENNYCH.
N t'
ł R
' ,
as ęphle pose
alPaczynski omówił plan w dziedzinie
KAZDY oświaty, szkolnictwa, kultury, sztuki, zdrowia i· opieki

Państwo Ludowe
wy§oko podniesie produkcję rolniczą
preliminując miliardy żłotych
na pomoc chłopom
ki upowszechnionej w rolnictWie

zreznicowania
asol'tyuuel1tu,
Następne
posied::enie SejLONDYN (PAP.). Ja-k dOJWlrok(}wań z deleg9Jtami Komu
eksportu węgla bę mu Ustawodawczego odbę- si z Na-nkinu agencja Reute- nistycznej Partii Chd:n.
dzie nadal powae.ny, powięk dzie się w dniu 'I kwietnia ra, do Peldnu przybyła deleRokowa,nb te rlJlZPOCZjJl&j1\
szy się eksport nadwyżek 1'01 1949 r. o godz. 10-·ej rano.
gaoja rządu Kuomint;mgu do się l kwietnia br.
niczo - spożywczych, Zaopa*N
P~M.B."Ba""-=".,,E;mR"".="""""""""
trzenie w urządzenia inwesty
cyjne zapewniają umowy ze
Zw. Radzieckim i Czechosło
wacją,
a także dostawy ze
S2'lwecji, Anglii, Francji, Belgii, Holandii i Szwa,jcarii.
Udział

Na 1 lipca b. r. ' czynt1ych bę
dzie W rolnictwie 15.500 , traktorów. Pod zbiór w 1949 r. zużyje
się łącznie
przeszło
1 m'lion
tOI1 nawozów, czyli o 80 proe.
więcej, niż przed wojną.
,
W DZIEDZINIE
KOMUNlKACJJ prowadzone będą dalsze
roboty w zakresie odbudowy s'e
ci kolejowej i dróg, Roboty tepotrwają do kOlka planu 6,letniego.
Na czoło inwe:stycji w komunikacji wysuwają się roboty na
Tras:e W-Z i na nowej Marsza!
kowskiej w Warszawie, oraz bu
dewa drog"i, łączącej Gdańsk z

społeczned.
Ogółem
na. eele socda.lne
ł kultura.Ine
przezna~
się
w budżecie i pla'ftie :nwesty-

cyjnym 129 milia.rdów d,
W końcGwe.i części prz!"mó
wienia. referent
generalny
przedstawia zasadniczą l1udowę ogólnego planu fin3nsowe
go państwa, który zawiera się
w kwocie ok. S.,O mi'ia-l'uów
zł. Po stronie dochodów 74,1
~· oc. stanowią środki o.lkumu
lowane w budżecie państwo
wym, jak dochody bieżące,
majątkowe,

wpłaty

przedS ię 

biorstw, amortyzacja przedsiębiorstw, 10lkaty inwestycyjne i inne.
Nawiązując do uchwały Ra
dy Ministrów w sprawie planowego systemu oszczęd1;ania
mówca podkreśla, że jest on
jednym z istotnych wanmków rea,uzacji planu gospodarczego.

'l\'idualnrch ~o~podarst~ chlop~k ich, do czcgo w dużym StO I1_
Liu prz:vcz,Yl,i ~ię skuteczna
pvmoc Państwa.
Pomoc ta wyniesie okolo 14
miliardów zt.
W
TYCH
WARUNKACH
UWZGLĘDNIONY W PLANIE
WZROST PRODUKCJI W GO- Gdynią.
*
SPODARSTWACH
CHŁOPS_
Wchodz::my również, kO'nlynu- Ze śmdków limitowimych (bu' KICH NIE
JEST
TYLKO uje swe wywody pos. RapaczyJi dietu l kredytów bankowych)
PRZEWIDYWANIEM,
ALE ski - w okres ROZBUDOWY przeznacza się w planie tegorocz
.POSIADA PODSTAWY W PO- PORTÓW.
nym 290 miliardów zl. na inwe
stycje. Dochodzi do tego ok, 19
mil'ardów ze środków własnych
samorządu,. spółdzielczości, inW BUDOWNICTWIE zas!oso zakresie rozwoju uSl'olecznone- stytucji i organizacji sp.olecz'IVana po raz ."ierw5zy podział go aparatu handlowego,
nych i zawodowych. ŁĄCZNA
na budown:ctwo produkcyjne l
Oprócz handlu pań stwoweg{) SUMA ZATEM SIĘGA 309 MI
nieprodukcyjne - głównie m!e- - objęto również planem apa- L1ARDOW ZŁ. NIE LICZĄC PO
szkaniIJwe.
raf spółdzie]cr.y i samorządowy. PRAWEK
WNIESIONYCH
Budownictwo nieprodu:kcy jlile
Hurt uspołeczniony zwiększy PRZEZ KOMISJĘ:.
obejmuje w 40 proc. obiekly no swe obroty o 48 proc. delal o
* *
we. Znac:wy wzrost planowa- 52 proc. Sieć placówek hurtu
PO OBSZERNEJ DYSKUlIych na,kladów na budowę miesi uspołecznionego wZf06n:e o 40
O NARODOkań wiąże si, przede wszystk:m proc., w eelalu zaś o 36 proc. SJI USTAWA
WYl\'1 PLANIE GOSPODAllz koniecznością zapewnienia mie Poloży się duliy nacisk na CZYM WRAZ Z REZOLUsz:hń górnikom - szczególnie rozwój handlu mięsnego i ryb· CJAMI, ZOSTAŁA PRZY RU
powracającym z: Francji - oraz nego, co jednak polą.czone Jest RZLIWYCH
OKLASKACH:
robotn'kom szeregu innych ga_ z trudnościami i koszlam: inwe- CAŁEJ IZBY, UCUWAV)ł~zi przemysłu,
stycji chlodniczych.
NA'· JEDNOMYŚL1HE
Zgodnie z: polityką Rządu,
W handlu zagranicznym i- DRUGIM.
A NASTEPNIE
,la n sta\\'ia lloważne adani.a w dziemy w kiea-unku dalszezo TRZECIM CZYTANIU.

•

•

Budownictwo

•

w}

Tow. min_ Mod~elewski odpowiada na interpelacje posłów
w sprawie umowy rępatria.cy;nej z Francją
noooych 2ag1ębiach Francji.
Zmie'l'liła się jednak
sytuacja w Polsce, k ,tÓI'a przestała
być kra.jem eksportUjącym si
łę roboczą, a stała się dla mas
pracujących odczyzną, gwao:an
tującą
im u siebie pra.cę i·
chleb. Toteż zO'stały zawarte
kolejnO' dwie umowy o repatriacji między Polsiką i Francją, a mianowicie w roku 1947
i 1948,
Już we VlTZeŚnll\l ['oku ub~e
głego amb~ada RP ~ Paxyzu
domagała Slę przedłuzenia na
1949 a:. umowy z 1948 11', ~o

kilkumiesięczn,ym
7,;\vl~,mlU
r7.~r) ,fl'<lnC1 10 kl. f-o,nnalme 00mown.,ł pr:zed~zerua, lub za-

Wyseki Sejmie! . •
UzasadniO'ny ni~kó.i cale- warcI a noweJ umowy, Mot ygo społeczeństwa, wywołany wy J?Odane przez r,ząd rranniechęcią rządu francuskiego CUSkl były następuJące:
de odnowienia umowy repaa~ Ist~ieje jut stan n()rmaltrlacyjnej z Polską, 'nz,ględnie ny l każdy obywate.l polsl~i mo
zawarcia umowy dostosqwa- że wracać indYWIdua.lnie do
nej do dziSiejszych warun- Polski.
ków, znalazł wyraz w interb) Komunlltacja
kolejowa
pelacji, na którą mam dziś przez Francję, N.iemcy i Oł:ezaszczyt odpowiedzieć.
chosiowa.cję jest rówuier.i: n01'Już na wstępie
chciałbym maIna (Orien.t - Express), odjednak zaznaczyć, że sprawa pada wobec tego po:trzeba 01'repatriacji robo1niików pol- g.aIllizow!\lIllia zbiorowych tran
skich z Francji jest tylko fra- sportów.
gmentem stosunków polsko Rząd PO'lski wysłał rządowi
francuskich. Tete&: dla wy- francuskiemu odpowiedź, w
jaśnienia tej g'prarwy nie od której stwierdza, że:
rzeczy będzie poruszyć i inne
Umowy powo~enne o re
zagadnienia.
patriacji opierały się za
Dzieje pobytu wielkiej rze- slIidniczo na obowiązującej kon
szy robotników polskich we wencji oz; 191!1 r.
Francji są dość długie. SięgaNienormaJnym ~tanem
ją one ekresu po pierwszej
jest okupacja Niemiec
wojnie światowej. Jak wiado- przez aljantów, którędy wszel
mo w okresie tym rząd francu kie transporty z Francji muski WSKutek wielkich w.i.- szą przejeżdżać tranzytem, a
szczeń dokonanych przez woj uzyskanie wiz przejazdowych
nę 1914-1918 roku na tery- na indywidua1ne przejazdy z
torium Francji zwrócił się do Permit Office przy bratku ZO'r
rządu pelskiego o pomoc w po ganizowane,j reemigrracji jest
stad siły roboczej. Owczesne r7J'>czą prak tycznie niemożlirządy polskie skwapliwie pod wą.
' francu"la charakt~~ysty'_'l
ogo'lc h WyCl'ł y proPO'zycJę
JJ
o.",
ską i zagwa'I'antowały Francji nego klimatu rozmów na teprawo
do
zorga,nizowanej mat repatriacji można przy te
kampanii rekrutacyjnej na te czyć taki fakt, Nie wszyscy
renie Polski i wśród górnilk ów zgłoszeni w 1948 r. reemigran
polskich w Westfalii.
ci mogli wyjechać, wobec teW wyniku rozmów na ten go francuskie M. S. Z. for!nal
temat została zawarta 3 wrze ną nota, zobowiązało się wyśnia 1919 r. specjaJ.na kOIliWen puścić w styczniu 1949 r. dwa
c.ia polsko _ francuska zare- dodatkowe pociągi. Na krótko
jestrowana w Lidze NaTodów. przed wyjazdem pier.v8zegO'
Art. 6 tej Iwnwel'lc.ji wy- pociągu władze francuskie inraźnie mówi, że ,,:żadne SIIle- ną netą cofnęły swoje przY1'Ze
cjalne pozwólenie nie !Jedzie czenie w wynilm czego 700 0wymagane przy wYjeźclzie z sób, w tym spora liczba dzieItraju zamieszl.a.nia. od robot- ci, pozostałe w bardzo cięż
ników obcokrajowców, ani od loch wamnkach.
ich rodzin, w chwiH ich poPrzechodząc do omówienia
wrotu do krajów pochodze- osta,tnich wydarzeń we Frannla".
cji, min. Modzelewski stwierArt. 10 w przewidywall1liu, dza:
że mogą zajść lZltliany na ryJ1
Wiele niepokoju budzi 0kach obu krajów. postanawia gron1ny
wzrost wypadkó\\
Iwnsulta·c.ję obu rządów celem śmierd
i kalectwa, którym
dostosowa.nia spraw emigracji ulegają polscy
góa:nic;y' we
elo potrzeb chwili.
F1ra,n cji.
W zorganizowany
~po<;ób
Rząd polski Cz:ekR
obecnie
wyjechało z Polski setki t y- na odpowiedź rZ'łrlu francusiccy robotników, .
$kie.:o, któremu wyJ'flził 5weNie J)otrzebu,j~ (''':vh", rlodl\- j"! głębokie zaniepoko.ieni€',
war, że Ich to rękoma o(lbngo pro!;ząc o zakomunikowani€',
wano fl\l'l.ą częsć rniSZC7A:ll i i"kie "rodk' pod.ięte będą w
doprowa.d7:Qno do WY5ClJde/l'o. celu usuniecia teó10 stanu rzesta.nn WYdoll'cl.e węgla w pół cz.y~

1

2

Omawiając szykany władz
francuskich wobec Polaków w
sprawie udzielania wlz, podkreślając za.gadnienie stosunków handlowych między Polską a Francją i wskazując na
dtrastycme momenty,
wytworzone przez ustoslliIlkowanie się rządu francuskiegO' do
knl,jów demokracji ludowego
- min. Modzelewski konk1uduje:
Powstaje pytanie, jakie jest
tło ogólne tych powiedzia.łbym
co najlnn~ej zgrzytów w sto.
sunkach FrMlcji (lo Polski?
Zródłem tego jest COł'az
T,'lOcl1101~Ze przeciw'Stawienie
się w ostatnim okresie rządu
fr;mcuslciego tym pozyc.lom
politycznym Fra.ru::ji, jakie zaj
mowała ona w okresie walk o
wyzwolenie i bezPO'średnio po
wyzwoleniu, w wyniku· czego
nastąpila ewolucja stanowi&k~
rządu Francji do zagadnienia
niemieckiego i tego wszystkie
go, co się za tym zagad~.
niem kryje.
Mówię o tym, gdy! e.
wolucja w tej sprawie stała
się przyczyną, że oonowien,i e
układu o sojuszu Polski z
Francją nie doszło do skutku.
W dalszym ci!!gu swego przem6wienia min,
Modzelewski
pr~echoazi do analizy politycz.
ne,l sytuacji we Fraucji i wynikaj!!cego stąd stosunku rządu
francuskiego do Polski,
Pragnienie pokOJU tKwi głęli()
ko w serc&ch wszystkich pro...
styeh ludzi. Zdecydowanie po_
kojowa polityka Zwia,zku Radzieeklcg-o, % kt5rą. rzą.'d . poL~kl
całkowicie !lit solidaryzuje, da.
je naj pełniejszy wyra.z
tym

pragnieniom

dZWięk-

masach na

i , znajd.uje

'W'

~k

odnajszerszycb

ca~'yLU świeci'!!.

WytM;em niena.wiści do pla..
nów nowej agresji jest coraz
bardziej potętnieją.cy ruch na.
rzecz tn'lalego Pokoju.
..
DLATEGO WIERZYMY, tE

ZNAJDĄ.

!I:Ęl

POKOJO\\-g

CZ'YNN'IKI, KTóRE WPŁYN4

NA BIEG SPRAW, TAK, ABY.
ZAMIARY PODżEGACZY WO
.TENNYCH
ZOSTAŁY
PO"
KRZyt,OWANE I ABY I NA
TYM .0 DCINKU, NA ODCINoj
KU STOSUNKóW POLSKO ~
FRANCUSKICH ZAPANOWA.
ŁY NORMY, SLUżĄ.CE
BEZPOśREDNIO
I
POśREDNIO
DOBRU OBYDWU NARODóW.
ABY ZAPANOWAŁ KLIMAT
PI~&YJA:tNI I WSPóŁPRACY1
K~róREJ O:BYDWA
NARODYi
SŁUSZNIE
TAK
BARDZO
PRAGN4, A KTóRY, NIE MA
CO DO
'l'EGO
~NYCH
W.'-TPLIWO!iCI BYŁBY OEN.
NYM WKŁADEM DO UTRWA.
LENIA POKOJU W EUROPIE
l NA CALYM śWIEOr:s.

PIerre Doix.
...... Uli ................ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. ..
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DNI GORKJ[EGO

,

tedaktar naczelny "Lattras Francalses H

no

z

ł
.0

J •• .,

Amerykal1ie

rozhudowuią płz9mysł

niemiecki

Oo t
czącego krajowego Komitetu o k I
I
k.11
•
o. k
O
angielskiego ruchu wrocław- CIąG'
, nąc
O
osasoe
zys
S WarZa)ąc
W BOIZOOU
ODk
•• urenCJę
~
.'
skiego i jednego z najwiękdla przemysłu Wielkiej Br-ytanii
szych historyków nauki, proMOSKWA, (PAP). - "Nowo- pokojowych,
dEmokratycznych Wielkiej BrytaniI, to n'e konkufesora Bernala, pisarza Louis
(;{)ldinga. W Brazylii - ma- je Wremia" publikuje artykUł Niemiec. Problem niemieckiego rencja nlemiłcka, lecz amerykań
larza Candido Portinari, który Gusiewa, poświęcony t. zw. n:e handlu zagranicz.nego jest tiko sko-niemiecka.
~~k~w~~~zew~~m~k~kook~~~

cz~clą ~~ ~adnie~.

W Moskwie I 'fi
miastach Związku Radzieckiego uroezyśde świ~i si~
8~ rocznie~ ,ur~zkl
wielkieg?
pl4llrza rosy]S~e~(J, twórcy litera tury rOSYJSkie; - Maksyma Gorkiego,
Gazety moskiewskie po ś w .l ęca
j, specjalne artykuły, w instytucJ'ach i zakladach naukowych
odbywają się wi~zory, referaty, pogadanki, poświęcone życiu i twórczości wielkieg-o pisa
ru proletariackiego.
W ciągu dm jubileuszowych,
szczególnie wiele ludu zwiedza
muzeum Maksyma Gorkiego, utworzone w 1937 roku. Cieszy
się ono dużą
popularnością
wśr6d mieszkańców Moskwy i
przyjezdnych.
RozmaJ·t e e ks""na t y - rę ko-

789 wydad o ogólnym ookladzl.
42.457 tys, egzemjłlarzy .

pisy Gorkiego, wydania jego
dzi.eł,. dokumenty archiwa~e,
zdjęCia, obrazy, rzeczy osobiste
go użytku - wszystko to mó. . . . t órczos'cl' ...Isa
mI o zyCJU I W
I" rza.
Dużym zainteresowamem cie
szą się dokumenty, obrazujące
przyjaźń Gorklego z Leninem i
Stal;nem.
Ut
G k'
.
.
wory or lego
,_
,.ciesząŚ 81ę
6d
ogromną
popu 1'1 rnoscl Ił w r
narodów Związku Rad~ieckiego.
Według danych Wszechzwiąz

Powi eś~ Gorkiego "Matk«"
wydano 118 razy. Ukazała ~i,
ona w 34 języka-eh,. w ogólnym
nakladzie 2.287 tye, egzempIarty.
Państwowe Wyd~wnłctwo U ..
tera tury PJęknej wydało z ?,kazji jubileuszu utwory Gorklego
O
. ś'
"W Ameryce" ! .. powie IC O
WIoszech". Wydawnictwo "Mo
łodaja Gwardia" wydalo niedaw
no zbiór prac publicystycznych
k
t At k ł .
m
Gor iego p. " r y u y 1 pa •
flety".
Sztuki Gorlclego, zajmu14 po
. .
t
e
czesne miejsce w reper uarz
ł
h 1 k
teatrów sto ecznyc.
a np.
sztuka "Na dnie", wystawioAru!
po raz pierwszy w Teatrze
r·
tystyeznym (MCHAT), 31 patd'
"-dal
zlerm'k a 1902 roku , J-t
,,~
"'"
ważną pozycjlł w repertul8f':1:~
tego teatru. Sztuk~ t~ wystayłlh
1<. SŁ-anislawski i NiemiroWlczDa"ftzenko. Sztuka Gorkieoon
~'"
I
bpt. "Wrogowie" by a grana po
nad 200 razy 'W Teatrze Art ystycznym w Moskwie.
Obecnie grane Sił sztuki Gorkiego .. Ba~barzyńcy" i "Wrogo
wie", w Teatrze Mal~ "Matka" _ •• Teatr.e Dramatu,
.
Star.""" .
_ .
'fi .
Teatrze
Kame"
ralnym, "Dzieeł .lońea" - w
Teatrze im. Jermolowej.

ku RadZieckim wydano utwory
ki
549'1
Gor ego 1.
razy w ogo nym
nakładzie 48.261 tysięcy egzem
t
v i . k G k'
k
parzy, .,5 ąz l or lego u' aza
ty się w 68 językach.,
W języku rosyjskim wyszł<l

q
mne sztuki
Państwowy Teafr Maly wysta
k
wi sztuki .. ~statni" ł "Ja (JW
Bogomolec", Moskiewski Teatr Arty.styt'zny - "M!esz:czanie", a zespół teatru im. Jermo
łowej sztukę "Letnicy".

MOSKW A.

.
.
Na grę pOdżegaczy WOjen-, imperialistycznymi a kolonia- wych o nazwlskach znanych kich ffi.J..8St włoskich, re~rezen
w dziedzinie literatury, sztu- tujący ponad 20 milionów
nych masy ludowe dają ~decy mi.
dowaną
odpowiedź:
D"
d' a
.
ki Wl polityki.
Włochów.
W ciągu
niespełna miesiąca
ązenta ~ ~e"a~zy wOJenp
i
k ń
tego ty
nych natrafiają Jednak na
. ary u w o cu,
,
Kooni.tet
przygotowawczy,
~o~ltety przygotowawcze do przeszkody nawet w Stanach g?dma nastąpi otwarcie Wlel- któremu przewodniczy profesWIlatowego .Kongresu Obrony Z·ednoczonych. SWI'adczy o kle~o. Zjazdu p. r~edstawłci:n sor JOllI'Ot, -"-zymuje masę
Pokoju zarejestrowały ponad . J- .
.
M l F
k
ołane ,'o
v....
aoo milionów zgłoszeń!
tym m. m. deklaraCja guber!S,l. rancus I~J, zw
telegramów ze wszystkich czę
Fakt ten stanowi dziś najdo natora Nowego. J~rk~, D~- ~~n~~~;1~1~~a~fs~~~e1° K~~~l;:_ !~mŚ;i~~ą~ ~rr~;/ :~~!;
Ilioślejsze wydar7Amie w życiu moze
we~a, zakazać
który WYJaśną, ze ~le deraC]1 Pracowrukow lnte '" stowarzys=n'
reprezentujązwoła:rua kra 10~~
m1ędz~a.rodowym.
.
wego Kongresu lntelektuali- ktualnych. W tym samym cza cych 11 milionów mieszkańM~slał ?n wywoł~ć .mela~a stów pon'eważ
by lo by
to sie leka.rze francusc~ obra- ców teao kra,iu) od wielkich
d . d o do~ać będą w sl?raW1e poko- orRaniz;cji W~l~ych Chin. 'Z
zamleszame
w oboZ1e lmpena
listyczn vrn czelrO dowodem sprzeczne ~ zasa affil em,. - lu l dwie te mamfestacje uwa
,.
~
kratycznymi do których p zy "
. .'
Costa Rica, z Mongolii Zejest m. in. odmowa wydania . Zam. '
.
• t' zać mozna za rodzaJ franc li
wiz
licznym osobistościom, Y'1<1
są Amerykame. Fak:,.
. .
S '. ł - wnętrznej, z MeItsyku, podktóre zamierzały udać się na ze ten rywal Trumana, .pObl- ~{I;gO ire~udlUmp to. w~;~~ C7..aS gdy w PM"YŻu prości lukraJ'owy Kongres PokoJ'u w ty w wyborach ?Iatego, z~ re- e o on resu . o OJU.
,
dzie, którzy czytali afiM:e o
~~ sz:)ny madzą one
~udz!, ~órzy
. od SW1'atowym Kongresie, telefo
w
lk
wko
Niem
Nowym Jorku. We Franc)'1' za p.rezent .ow. a ł wOJnę,......" u t" '0 cza"ów
l przecI
n ąJ'ą n Ieus,..... ć
rządzenie to dotkn ~ło poetę 1eS t d.zlsla j .d o złoz.enta
e g com'" nie azdołali
połączyć się
....nni e, a bY _wJ"~
Paul Eluarda, który w czasie ro<!-zaJu oŚ.wladczema, wy),a- na platformie wspólnej ak- swą aprobatę i pOwiad?Dńć, ze
okupacji przywr6clł prawdzi- zuJ.e jak SIlne są nas~roje po- ..
oni również dołą,eza..lą swe
wy sens słowu "wolność", pa- ko]owe wśród szerokich. mas C.1~V A l" B l li
I r' zgłoszenia do listy wybitnych
l do y h w Stanach Z edno
ng 11,
e ~ !. Ho am.l~, osobistości i wielkich organiza
nią Eugenię CottO.lł, dyrektor- u w c
J
- Włos7.p.ch, pod na.1roznorod:nej '1 kt'
. ż od _--' d..ł-ł
kę
honorową
Państwowej czonych.
szymi i najbardziej pomysło- CJ
ore J1l
p"w.e '''lii y na
Wyższej Szkoły w Sevres Zewsząd nadchodzą wiado- wymi formami organizują się apel organl.zator6w.
najlepszej szkoły francuskiej mości dowodzące, że zapo- masowe zebrania, otwierające
Jest to objaw napawający
dla dziewcząt, przewodniczą- wiedż Swiatowego Kongresu kampanie solidarności w ~elu otuchą, że masy ludowe zdecą Federacji Kobiet, księdza Pok()ju wYWołała głęboki 00- wysłania na Kongres par~ski cydowane
są
pokierować
Boulier, kapel.ma "bojowni- dźwięk w całym świecie. W oprócz delegatów wybranych swym losem t, te potrafią wy
ków wolności", który za swą Rio de Janeiro zbiera sie w formalnie, tysięcy mężczyzn, mowną postawą z kwietniowe
. tn·la wie
. 111
K (ln ko b'le t ·1 m łoc1zlezy.
"
Z Wł oc h go K ongresu P okoju spawod o
cywi lną od wagę we Wrocł a- początl· tu kWle
t
wiu zapłacił katedrą w Insty- gres, który zgromadci olbrz:\'- przybędą poza delegatami, bur wać
klęskę
spragnionych
tucie katolickim w Paryżu. mią większość ludzi postępo· mistrzowie wszystkich w'el- lu'wf Imperialistów.
S po Ś r ód Anglikow
'
represja w •.~..;..-..;..---_._----------------------------__
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Plenum

oJ-ewo' dzk.-eJ- Rady NarodoweJM

udekorowany Legią Honorową
Autor artyk'ułu stwierdza, te rownictwo zagranicznym hanprzez p. Bidault. Odmówiono już w styczniu 1949 roku pra- dlem Niemiec Zachodnich Wizy nawet - Luigi Einaudi, sa brytyjska rozpoczęla kampa- wskazuje Gus'ew - znajduje
PIenIlm Wojew6dzkiej Rady
synowi prezydenta Repubilki nię na temat poważnego n'ebez si~ w rękach osławionej agenwłoskiej.
pleczeństwa niemieckiej konku- cji eksportowo-importowej i jej NarOdowej w Lodzi na pOSle_
Oz.na<:za to, że Waszyngton ren c ji dla eksportu bryty jskle, naczelnego dyrektora amerykań dzeniu w dniu 30 marca br.
zgadza się na przyjazd do Sta go na rynkach światowych.
skiego geszefciarza :.... Logana. uchwal.ło rezolucję solidaryzuj,
nów Zjednoczonych ludzi prze
Cala ta wrzawa raptem zako~ Bazą walutową operacji importo cą. się z oświadczeniem Rządu
ciwnych Paktowi Atlantyckie czyła się jak po dolkn ' ęciu róż- wo-eksportowych w B'zonli jest w s}>!avi.: nregu;:wania atosun_
mu, ale będących obywatela- dżki czarodziejskiej.
dolar.
M,w nuę':1zj Paustwem a Komi krajów przeciw którym
ł I
ściolem
Pakt jest skierowany, natoBunt bryty jski z~ko.ńczy s ę Wszystko to oznacza - p i s z e '
miast odmawia tego prawa lu na rozkaz ameryka!ls~l.
Guslew _. te ,handel zagranicz- ·Rezolucja. potępiająca anty'
Generał Clay wysmlał na kon
Ie po1sklł
działalność reakcyjnej
dziom również przeciwnym f "
.
k r' 0n'a nv Niemiec Zachodnlch w istoc
erenCJ: · pra~owej os a z.- t
• I h dl
:
częś ci
kleru przyjęta została
PaktoW1,' poc h odzącym w szak brvty;s!{'
weJ' konku Jes częsc ~ " an u zagran czne . dł' '
że z kraJ'ów, które Pakt pod• J le o nl'''ucz~l'
,..
~
go Stanów Zjednoc.onych
Je nog o.. me przez WIlzyetk'lCh
arlykułów zachodnio-nieW d I .
, . ~ t k I' Gu radnych.
pisały. W ten sposób została rencji
. l' h'
.. ./ .
l kła szeJ C ZęSCI ar y u u
potwierdzona zasada, że przy m'ec oc : WyjaSOl, ze ar y u y i
podk'l że istota walki
Na~tępnie Prezydium Woje.
res a. . . ..
; . w6dzkie.; Rady NarodoweJ' pr=
t . . d P kt Atlantyc te eksportowane są nie po ce- s ~w
fo!~~e~~na~za
~la u obywatel! nach dumpingowych lecz po ce ml~d ~ y ameryk.anskl~ : I bry ,y J- jęło ślubowanie od nowych r~d
krajów, które go podpisały, nach, określonych 'przez rze- s~lm! m.onopoltstaml o e.kspor~ lJ ych ob. ob. Ożgowskiej Hauzrzeczenie się swobody myśli c zywist~ koszty produkcji. Wr! Olemleckl polega na ~ym, ze kaz ny, Królikowskiej Leokadii i
i wolności politycznej.
szcie zastępca <7.efa specjdlnej dy z dwóch par~nf'row - kon- Buc'hnerowej ł,ucji, kt6re wesz_
.
.
ki f rancu- misJI
. .. dl ~ rea l''zacJI" panu
l
Mar - kurentów
pragn'e
wykorzystać
. . wo
Niektore
dZienni
d
.
B'
" dl ł y w s kł a d WRN
"z ramlema
sk!e, które popierały proame- shalla w Anglii odwiedzi! mini- han. el l.a!;ramczn.y lZ(~nll
a jew6dzkiego Zarzą du Ligi Ko·
. d '
ol' 'a ,wolch włil<;nvch Interesow. Dla
kł d
rykańską
politykę
rzą du s t ra Crtppsa, .zą aJ~c p. ozen
Stanów Z iedilO~ 7. onych handel biet Z ramienia PSL_u w s a
Queuille'a nie potrafiły wstrzy kres u ka~pa~it angielskich ,prze zagraniczny Niemiec Zachodn'ch Rady weszli ob. Halladin Zymać się przy tej okazji od pod my.slowcow l. prasy. prz ~clwko _ to czę§ć ich własnego han- gmunt i Król Michalina, z ra_
kreślenia, że odmowa wiz na- eksportOWI mem·ecklemu.
Roz dl
mienia Izby Rzemieślńiczej ob.
stępuje właśnie w momencie, kaz ten zostal wykonany.
U.
ob. Turlejski Władysław i Fiw którym rząd francus~i zw~l
W dalszym ciągu artykułu Gu
Anglicy uważajIł, fe kapitał lipiak Bolesła.w.
nia od obowiązku posIadama.
t· d
. ~~" I '
amerykański winien s'ę ogranlW t;wiazkn li u8t"pieniem
akichkolwiek
wiz
obywateli,
Slew
s
wI~r
za,
ze
I"-",.n
eSlOne
'"
oc
j
Stanów
Zjednoczonyeh. Poli- p:zez anglelsk~. pr.asę. za~a.::lQle- czać jedynie do przedwojennych przewodniczącego PRN w Lat ka wizowa Departamentu n'e k?nkurencJ1 n.1emleckleJ la· inwestycji, natomiast Stany Zjeo- sku ob. Dyły, na jego miejsce
oznacza więc nie tylko sł.uguJe na powazne rozpatrze- dnoczone ośw;adcz.ają, fe będą do WRN powołany zostal ob
SYt~"'u
_.
i w przysz}ości inwestować ka- Muzurowskl, a na mej!ee lIStęutratę wolności polltycznej nie.
d"
. , pitaly w przemysI Niemiec Za, pującego przewodniczącego P,
dla obywateli
francuskich,
I~.tota
za~a mema pISZ_
wytworzenie mię GUSle'W•• - Ole polega. n~ k~n- chodnich. Spór ten - kończy R. N, w Lęczycy ob. BialasR
1~. równie!
;;.;
państwem amerykań- kurencJI. ~0'Yarów memlecklch autor - jest przyczyną "bun- Franciszka. delegowano ob. Kuj_
tu" brytyjskiego, przeciwko n'e dę Stanisława.
skim, a państwem francuskim z bryty Jskiml. .
hierarchii,
przypominającej
Istotą zagadn:enJa jest spra- mieckiej konkurencji,
W dal~zym ciągu obrad wiceatosunki między państwami Wa gospodarc1.ego odrodzenia Konkurencja, która zagrah wojewoda tow. Kucner zrefe_

!

I

rowa! zagadnienie aJrcji oszczęd trudnionym personellL
no'eiowej w samorzę.dzie i adPlan pracy Wojew6dzkiego
. I t 'i
:A t
. Ak' Wydziału Komunikaeyjnego na
nun s racJ ,pa. ! woweJ. . cJa
oezczędnośclOwa jest bOJowym rok 1949 om6wil ini. Gola:6.ski.
zadaniem atoją.eym. przed wszy<lt W b. r. przewidywana. jelit prz3
kimi Powiatowymi l Gminny_ budowa dr6g l1a długości ~ ki.
1
mi Rad~i llax:odowymi. Ak- ,o,wetrów ko.>ztem 564,000,000
cj& 08~z~dno.\l~OlVlc p~Yia9,~O- 2łot:v~h. Bl<a.ee j)llowadzone b~_
,
na b~dzie. "IV s&mor~ą.daehprze- dif na S "Odcinkach, przy czyfil
.
.
de ws,.....,tkiln
przez sZKoleme na J'dłuższy, wynosi '11 klm.
-JpaJ'l!Oneln, dzięki cze:nu znaez_
Plenum WRN powzięło rów_
nie zostanie skróeony tok czyn- uież uehwał~ akceptującC1j, zmia.
•.
d
h d'
d'
t
. l
W ' 6d
no .. Cl urzę owye, aJąc uze lIy ery tona ne
oJew ztwa.
D.8.ZC.z.ę.d.n.o.śc.i_w_e.Z&!!_i.e_i.w_..z.9.._.L.6.d.z.k.ie.;;g;.0•._ _ _ _ _ _ __
Wydział

"Propagandy
o III IJ iti,,'iatowych
I " " T I-"
i Miejskich PZPR.
Oświaty

i Kultury KW. PZPR. w Lodzi
za.wiadamia, że w sobotę dnia

Obecnoś/i

obowiazkowa.

Wydział Propag~ndy Kultury

kwietnia o godzinie ~ej rano, Oświaty Piotrkowska 55.
w świetlicy KW. PZPR. odbę
dzie się odprawa 'Przewodniczą_
*
Związek Zawodowy
Odd,dał
cych powiatowych i miejskich
nr. 4 Jedwabniczo _ Galll.nteKomisji szkolenia partyjnego.
J:yjny i Artykuł6w Technicz
Obeenoś6 obowię.zkowa..
Wydzia! Propagandy Oświaty nych za.wiadamia, te w dniu
i Kultury KW. PZPR. w Łodzi. 3 kwietnia br. o godzinie D-ej w
sali OKZZ. ul Traugutta 18 od
•
Wydzial Propa.ga.ndy
Kultu- będzie ai~ plenarne zebra.nie
ry i O'wiaty KW PZPR w Lo. Rad ZaKładowyeh, mężów zanfa
dzi zawiadamia, te w poniedziII. da, komisji przy Radach Za_
lek dnia 4 kwietnia, o godzinie kładowych oraz przewodlliczą'
9-ej rano w Świetlicy odbędzie cych Komisji Kobiet.
się odpra..,.a Instruktor6w Pro.
Obecność obow'ązkowa.
pagandy przy Komitetaeh PoZa.rzq.d,
2

•

•

•

•
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Daleko od Moskwy
Nie damy rady Aleksandrze Iwanowiczu, - łagod
odpowiadał staruszek. - Proszę, tu jest wyliczenie.
Posiadamy dwanaście samochodów, z których na każdy
-

nie

ładuje się ....

_ Maszyny pozostają maszynami, ludzie zaś - ludź
mi, - odpowiedział Przybytkowi Kotienew. - Wiecie
doskonale o tym, że z każdym dniem u nas rozwozi się
na tych samych maszynach wciąż więcej i więcej rur.
- Dzisiaj zwołałem wszystkich szoferów, usłyszymy
co oni powiedzą - dodał Rogow.
- Niezależnie od tego, co powiedzą możemy stwierdzić, że rury rozwoż~ w niewłaściwy sposób, że rzucają je gdzie popadnie - łagodnie ale jednocześnie z uporem twierdził Przybytkow. - Faktu tego nie brano pod
uwagę przy sporządzap.iu rozkładu i to będzie wymagało dodatkowego czasu,
,
- Naczelnik punktu ma rację - powiedział Kowszow. - Należy przyspieszyć tempo rozwożenia rur.
Kiedy szoferzy się zbiorą, pomówimy o zmianie organizacji całego systemu rozwożenia. Mamy projekt, który
wydaje się by~ bardzo celowy.
Rogow zmarszczył się, nie był zadowolony z poparcia
Aleksego. Baridze zauważył to i potwierdził:
- Przekonasz się Aleksandrze Iwanowiczu, że jest to
wspaniały, 8 jednocześnie bardzo urostv oomvsł. Dzi-

wię się po
do głowy!

prostu dlaczego nam nie

przyszedł wcześniej

\ Nagle do biurka wbiegł szybko młodzieniec w szoferskich rękawicach. Głowa jego była okryta szronem,
mokry kożuszek pokryty był warstwą lodu. Ciężko dysząc zameldował Rogowowi:
- Wydostałem maszynę z rowu! Odstawiłem do garażu.

- Doskonale - poweselał Rogow. - Spiesz do domu
i staraj się ogrzać. Powiedz, że kazałem ci wydać szklanke spirytusu. I uważaj, abyś tylko nie zachorował....
Szofer nie odchodził i wciąż patrzył na Rogowa. Ten
popchnął go w kierunku drzwi.
- Idź już. Znam przepisy bez ciebie, utopiłeś maszy"
nę -należy ci się nagana, uratowałeś maszynę cofam naganę. Rogow szybko powiedział do Kotienewa: "Czy widzisz jakim kamieniem na duszę kładą się wyrzuty. Ale teraz nie jest taki czas, aby je otrzymywać.
A szczególnie od Batmanowa.
Niziutki o szerokich barach człowiek w zatłuszczonym
kombinezonie ukazał się na progu.
- Porozmawiaj z tym uzurpatorem. Obawiam się, że
nie potrafię się opanować powiedział Rogow do Kotienewa.
- Kto wam pozwolił samowolnie rz§.dzić się na punkcie? - zapytał Kotienew człowieka w kombinezonie.
- Jakie miałeś prawo zabrać Nanajczykom rybę?
- Jakto, przecież to my wyciągnęliśmy z rzeki tę
rybę-wieloryba. Oni i tak nie potrafiliby jej wyłowić,
- ni.ewinnie wzruszył ramionami mechanik.
- .. To my, to oni" -: urzedrzeźnił Rogow, który jed-

nakźe nie wytrzymał. -

Co do mQrału, to o tym pomówimy potem specjalnie, gdyż w tej chwili nie wszystkie wyrazy nadają się do wypowiedzenia.
- Wasz postępek - był jakimś dzikim wybrykiem robił Kotienew mechanikowi wymówki. Nanajczycy
zasługują na duży z naszej strony szacunek. Pomagają
nam prawie we wszystkim. Więc po co tak postąpili
ście? Przecież zamierzali sami połowę tej ryby oddać
dla punktu.
- No- więc dobrze. Niechaj uważają, że już ten prezent zrobili - głupio uśmiechnął się mechanik. - A dla
siebie jeszcze złowią, w rzece ryb nie brak.
- Patrzcie, nie wiedziałem, że jesteście takim kupcem! - ze złością zdziwił się Rogow. - Powinniście pra..
cować w dziale zaopatrzenia wtedy szybko o-gołoci
libyście całą okolicę!... Więc oto, co wam powiem oby...
watelu Tytusie Tytusiewiczu: natychmiast proszę dostarczyć rybę przewodniczącemu kołchozu, a później
przyjdźcie, to pomówimy o handlowości.
Słowo "Pomówimy" wypo'Medział w taki sposób, że
mechanika aż zatkało ...
- Jeśli nie masz nic przeciwko temu, to ja zajmę się
tą sprawą - zaproponował Kotienow. Pójdę do kolumny samochodowej, zbior~ wszystkich komunistów
i bezpartyjnych i pomówimy otwarcie. Mechanik i jego
dzisiejszy kawał zasługują na szczególną uwagę.
Przybytkow i Beridze z Kowszowym przeglądali wy_
kazy punktu interesując się tym co jest. a czego brak
na punkcie.

ID. c. n.)
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szczędnościowy nie na zlotów
kach, nie na wartości po67.C'Ze

WALKA O DYSCYPLINF;

l!lbiorowej

i nonn

technicz- mem teehnic:mym, albo

MoraopolUci tlrlgiehcy liczyli, że po wojnie zajmą domi-

nłedo

nującą pozycję w Europie Zachodniej.
Jednakże marzeniom tym nie sądzone było się spełnić, albowiem monopoliści amerykańscy skoncentrowali uwagę na Niemczech Za·
chodnich, zagarnęli w ro:e ręce przemysł Bizonii i dokonali
skupu akcji więl,szości firm niemieckich.

TECHNOLOGICZNĄ
nych pozwala nam zorien.to- łęstwem w administ1'owa.niu,
Jedną z największych bo- wać si~ jak wielkie reze<rwy a.lbo i złą wolą.

lączek naszej
produkcji
jest brak dyscypliny technolo
gicznej. Wprawdzie opracowa
liśmy już warunki techniczne,
które określają. jak powinien
wyglądać i jakie właściwości
powinien mieć gotowy produkt, Wjprawdzie mamy już in
strukcje brakaa:'skie, które 0kreślają jakie błędy obniżadą
gatunko:.vość gotowego produktu nie mamy n8Jtomiast re
żymU i prze?i,sów technologicz
nych, k1tóre określałyby, W
JAKI SPOSÓB należy produkować to<war, odpowiadający
wszystkim warunkom technicznym. To też opracowujemy obecnie we wszystkiCh za
kładach reżym i przepisy tech
Doli)gJczne
dla
wszystkich
ca;ynnoścl. produkcyjnych.
Do dnia 15 kJWietn.ia r. b. we
wszystkich zakładach będą za
twierdzone przez dy,relctorów
produkcyjnych
tymczasowe
przepisy technologiczne: Stan_ się one dla nas gł~ym
orężem nie tylko w walce o
dyscyplinę technologiczną, . ,l e
także podstawą dla mrorzenia nonn zużycia surowca 1
materiałów pomocniczych, enę:-gji, smarów itd. we wszyst
kich stadiach procesu technologicznego.

posiadamy w tej dziedzinie.
Ruch wspóljzawodnictwa ze PLAN OSZCZĘDNOSCIOWY
gólnych elementów k<lsztów
społowego, w którym przodoSKORYGUJEMY
własnych, lecz na
wskaźniwnicy pracy organizu1ą zes~
I ROZWINIEMY
Inwestując kapitały w przemysł niemiecki, monopoliści
kach ilościowych, k1tóre chały
produkcyjne,
pomagają
asze zobowiązania oszcz.ęd
amerylrońscy dążą, rzecz prosta, do osiągnięcia maksymalrakteryzują nie wartość ZI\lŻyswym
słabszym
kolegom,
nościowe w kwocie 7 mi
nych lIysków. Dlatego tej nie dopuszczają do rozwoju tych
tydl do produkcji materiałów,
wskazuje nam drogę doszkala liardów złotych są wyn:iJkiem
gałęzi pokojowego przemysłu niemieckiego, które mogłyby
lecz ich ilość. I tak naprz. pod
nia mało wykwalifikowanych obecnego poziomu technolokonkurować s eksportem amerykańskim do Europy. Nal&o
niesienie wskdn.ików wytprzę
robotników. Właśnie wśród gicznego i organizacyjnego
duo tzn. podniesienie ności kg
tych PRWDOWNIKOW - OR naszych zakładów. Prace przy
milUt wykazują niesłychaną aktywnoś6 w rozwijaniu propnędzy, jaką otrzymujemy ze
GANIZATOROW znaddziemy gotowawcze, które są w toku,
dukcji towarów, które mogą konkurowa6 z eksportem an100 kg włókna, we wszystkich
tysiące instruktorów dla kur- powinny
poziom ten pod·
gielskim. W .prawie tej sprzecznoś6 interesów anglo-amerynuzyclt przędzalniach. pozwo
sów zwiększenia kwalifikacji nieść.
kańskich lIaostrllyla ~ tak dalece, je nie da się już więcej
li nam zaoszczędzić 1.882 tony
robotników, które powinny or
Dlatego też nie ulega dla
ukry6.
ba'\veh1y, 576 ton wełny, 78
ganizować administracje
fa- nas w~tpliwości, że korekta
Kola przemysłowe Anglii, poważnie zaniepokojone nietem. s1lffiat, 896 ton lnu, juty
bryczne. Planujemy urucho- planu finansowo - gospodarbezpieczeństwem, jakie grozi eksportowi angielskiemu, za310 ton, celulozy ~ 979
mienie takich kursów we czego, jaką przelPI"owadzimy
ton, co przedstaJWia wartość
wszystkich naszych zakładach w II i III kwartale, przy poczęły dziś mówi6 o tym na głos. Gazety angielskie podkreprzeszło 2 millard6w - złotych.
dla kluC2Jowych zawodów pro- mocy naj szerszych mas roboślają., że szereg towarów produkowanych w Bizonii sprzeZmniejszenie procentu odpaddukcyjnych na ddeń l maja tniczych, powinna ujawnić i
daje się o 40 do 50 procent taniej od twarów angielskich.
ków w tkalniach pozwoli nam
r. b.
zafiksować w pla·n ie finansoZwiqzek przedsiębiorców angielskich w lUcie otwartym,
zaoszczędzić 1.416 kg przędzy
INNE ZADANIA
wo - gospodarczym dalszą ob
ogłoszonym rI4 łamach "Times", stwierdził, że ta różnica
wartości 435 1JIi,1i~ów złopoza tym wprowadzamy 0- niżkę kos~tów własnych, dać
w cenach powoduje minę przemysłu brytyjskiego.
łych.
becnie miesięczne "pra- naszemu Państwu dałsze miAle protesty angielskich kół przemysłowych nie pr_
Usprawmenia orgaarlzacyjne
wo.z.dania o wykonaniu nor- liardy na r01Jbudowę naszej
dsq do niczego. Zwiqzawssy swą politykę s politykq W IIpowimly zmni~szyć 'godziny
m8Jtywów
obrotowych
na gospodarki i podniesienie sto
nadllCZlbowe z 5 proe. do 3,5
wszystkich naszych zakładach py. życiowej wszystkich praIlYrłgtorau, nqd angielski nie może nie zmieni6.
proc., co da nam oncz~
i chcemy, aby prze&trzegacle cuJących.
w wysokości 8M lDi.&JDów
nonn8Jtywów Z~a6ÓW, nO'l'llla
tywów zadłużenia, normatytdotyeh.
Zwiększeme wyd*oki ma
wów produkcji w toku, nOl'- Nosi ~orese..ondenc' lobrł!CZ!!' piszą
azyn i pracowników po7JWOll
m8Jtywów wierzytelności i ,innam na przedterminowe wynych normatywów, określają
konanie planu, a mianowicie:
cych wysokość kapitału obrobezpieczeństwo
higienę
wykilClante planu 1949 roku
towego, stało się tak samo pra
00 dnia 15 grudnlla. Da nam
wem, jak stalo się prawem
Na tym samym oddzi;ale, n3 ra nie Sipełnia już swego zadato onczędność na k'OS'lJtach
wykonanie planu produkcyjTrzeba przy'ZlWIĆ, że bezpiestałych w kwocie przeszło l
RACJONALNY
nego i aby w naj,bliższej przy czeńst,wo pracy w naszych za- szarparnl, założenie instalacji nia. Na sali panuje tropikalny
miliarda złotych.
PODZIAŁ KOMPETENCJI
szlośot mógł personel admlni- kładach nie znajeuje się j~z. Wj"Cillgowej jest najkonieczniej upal.
Nasza dyrekcja powinna zroPodniesienie jakości proDrugą taką zasadniczą pra- stracyjno - finansowo _ han- cze na odpowi-ednim poziomIe. szą potrzebą ze względu na spe
dukcji, tzn. podniesienie procą przygotowawczą, bę- dlowy premiować w zależno- Praca na niektórych oddziałach cjalnie duże ilości kurzu. Poza bić wszystko, by wszystkie wy
eentu I gatunku oraz zmniej- dącą w toIkIu, jest opracowanie ścl ad wykonania planu nor- jest wręcz niebezpieczna. Weź tym brak tu łaźni i umywalnl mienione braki usunąć.
J. l(alinowska
szenie procentu braków, po- i wprowadzenie schem8Jtów ma.tywów kapitału obrOltowe· my dla przykłallu wykończ,alnię· na salach oraz szatni.
l(rochmalnia wola w :elkim
Korespondent fabryczny
winno nam dać oszczędności organizacY'jnych ściślej okre- go.
Większa część maszyn na tym
PZ,pJG Nr 8
w kwocie 644 :mi1ionów zło- ślających kompetenoje i po- Poza tymi zuadniczymi pra oddziale j~t niedostatecznie za glosem o nową wentylację. S1a
tych. Jest to oszczędność na dział czynności poszczegól- cami przygotowawczymi wpro bez pieczona. Miast pewnych, me
rabatach, których przemysł nych komórek w zakładach wadzamy wiele innych, jak talowych ochron
założone są
włókienniczy
udziela swym pracy.
naprz. ustalenie planu wy- tam tylko OChrollY z desek. Są
cdbiorcom za towary.
Wprowadzenie schematu oc- przędu, przestrzeganie wszyst one już znisz,czone i nie dają
W dniu 18·go marca br. zosta nie przyczy ni, s ię do zwięk
ganizacY'jnego,podziału czyn- kich warunków technicznych, żadnej absolutn.ie gwarancji bez
ła u nas zwołana odprawa pra- szenia
NlEWYKOItZYSTANE
ności oraz określenie praw i nowll
metodykę
budowania pieczeństwa.
możliwości
oszczędza
A oszczędzać mamy na
REZERWY
oOOw:!ązków
po!zczególnych planu zatrudnienia tak, aby
Dach nad bi~lnikiem • fal'biar cowników księgowych, na kto· nia.
ft ie1"WSzy rzut planu 0- kierowników ! pracown:lków plan zatrudnienia uwzględ- .
,
rej powzięto następującą decy- czym Możemy na przykład zre
r szczędnośdowego, prze- zakładów powinno stać &l.ę olał nowe elementy umowy mą wrnaga naty:hmlastowego zję:
dukować do minimum godziny
tenninach drugą zasadniczą naszą broni~ zbiorowed, normy obsługi, wy remon,u . . Warunk} pracy na
Jljrowadzony
w
"My, pracownicy ksioęgowo nadliczbowe przez pełniejsze wy
wyznaazonych przez uchwalę dla usprawnienia gospodarcze dajność faktyczną robotnika, ty.c~ oddz~ałach WIele prz.edsta- ści, finansowej i kalkulacji, zo korzystanie
ośmiogodzinnego
Rady Ministrów, zamknął się go naszego przemysłu. ?race plan modernizacjj parku ma- WlaJą do zycz~nla. W Cz,aSI~ p~o bowiązujemy si~ do wykonanIa dnia pracy, możemy oszczę
kwotą przeszło 7 miliardów te zakończymy do dnia l ma-/ szynowego, warunki techniCZ-\ ces? pr~ukcYJnego na sah n1e .. b~lansu zamkl'l i ęcia" oraz roku dzić powC'żnie na materiaJach
złotych. Jednak ten pierwszy ja rb.
ne dla wszelkiego rodzaju od- moz~a mc dostrzec 2: powodu wyników na dzień l-go kwiet biurowych i wielu innych rz.erzut po raz pierwszy;przepro- Trzecią naszą pracą, kt6rą padków, plan utyl.izaoji wszyst k~ębów pary .. Podczas .pr~enosze nia, I wi~c pięć dni przed ter- czach.
wad~y we wszystkich zakła obecnie rozpoczynamy, jest u- kich odpadków surowcowych nIa kwasów I przewozema tominem.
. Oszczę dzając nauczymy
dach pracy, ujawnił nam 2 za stalenie norm zużycia, przy- itd. itd. Plany wprowadzenia waru w wózkach może si~ la.
Przedterm~nowe
w}'lkonanle Się dobrze gospr-darowac.
sad.nicze momenty, a miaI!lo- najmnie1 na surowce i mate- zMtępczych
materiałów do two zdarzyć wypadek.
bilansu, to wcześniejsz.a ocena
R. Kozłowski
dały pomocnicze.'
produkcji, jak naprz. M'tykuwicie:
NI oddziale .. Dąbrowa" ko· wspólnego wysiłku, to zaoszKorespondent fabryczny
we wszystkich zakłałów ze sztucznej I'kóry, predu
niecznym jest ułożenie instala czędzone 760 godzin pracy war
PZPWI. Nr 6
dach istnieją dalsze moż
PODNIESIENIE
kowanych przez t1dz przecji
alarmowej - dzwonkowej l tości 80.650 zł ,to ooasz skrom
liwości OS7JCZędzanla, których
KWALlFlKAc.JI
mysł, zamiast arlykułów skójednak w ?i,el'W\Szym rzucie
ZAWODOWYCB
rza..nyeh !pOWinno nam dać ok. świetlnej, ze wLględu na niehez- ny dar we wspólnym wysiłku
oszczędzania".
II
nie potrafiono jeszcze ująć w
Następnym %adamem, kt6- 300 do 400 mi:Jionów złotyCh. piecz~ń.stwo pożarowe. Możll.
Rezolucję powY'ŻS'zą J*)dpisal
W Czechosłowacii
konkretne wskaźniki i
re mus:imy rozwłązać w
Te W$Zystlcle nasze prace wości pożaru "a "D~browie",
~:---~~-;....;;.,;,;;.;;;;.;;,,:~
plan finansowo - gospo ro1w 1949, jest zagadnienie przygOltowawcze zmierzają do niestety, istnieją. Sprzyja temu caly personel wydz'iału.
Czyn godny naśladownieŁwa. W ramach Tygodnia przyjaźni
da,r czy powinien być 0- zwiększenia wydajności ma- tego, aby usunąć z naszego pr:tede wszystkim fakt niedomaszyn, Należy mieć nadzieję, że wszy Polsko . Czechosłowackiej, wyje
party na wska2Jnikach ilo- szyn przez polepszenie' kwall- przemysłu Uame l jaskrawe kładnego czyszczenia
scy pracownicy umysłowi na. chała do Czechosłowacji deleua.
ściowych i na normach zuży- fikacji naszych robotników. wyp&dkł marnotrawstwa, po- przez co w halach unoszą s4ę
cja przodowników pracy z P~l.
cia.
Wprowadzenie nowej umowy wodow8!lle albo 8!Ilalfabetyz- całe masy łatwopalnego kurzu. szych zakładów postapią podob ski. Nasze zakłady wydelegowa.
ty przodownika pracy - tkacza,
W pierwszym rzucie mogliś
tek wiejski, zmienia oblicze i tow. K. Kowalskiego.
my
to
uczy,
n
ić
rówIf!eż
tylko
Autor
powieści
p.
t.
"Kawa.częściowo, a to właśnie z po- ler Złotej Gwia.zdy·· - Siemion
eharakter ezłowieka.
Po przyjeździe tow. Kowalski
wadu braku to:z:pracowanycb Baba.je~ wprowadza ezytelW budowie nowego życia. ezyn dzielił się z nami wrażeniami z
ny uddał bior'ł też kobiety, pobytu w za.przyjaźnionym kra.
w '1.akładach VlSkaźn.ików i nika w 'wid kołchozo',-cj WIli
norm z,uzycia. stąd wniosek: kubdsldej, By napill8.6
po(Powieść o Kubańskim Kole ozie)
kt6rych poatacie nakreślił autor ju.
musbny w ei~ roku 1949 na- wieść, Babajewski nie potrze- ouz postaoi. kozak6w i koza· stronie tych włdnie nowator6w, w spos6b pełny, żywy i barwny.
"Do Czechosłowacji wyj echauatyć s1~ opracowywaĆ" pla.n bow~
dokonywa6 Ipecjalnyeh czek, jako nowe ehłopstwo ra- takich jak Siergiej 'l'utarinow, Interesują.ce są. w powieści mło lo nas trzynastu - opowiada ou
finamIOWO - gospodarczy w 0- studiów i obl!erwacji jrodowi· dzieekie. Ceńtraln.. OBobl) :po- inżynier Graczew, przewodniczę, de kołchofnice, które energicz- - w tym dwoje z Łodzi. Pozoparciu o jak nadszerny wa- s1rowyeh sam bowiem urodził wiejci jeet młoof Siergiej Tuta- cy rady stanicznej - Ostrou- nie domagają. się jak najlepsze- stali reprezentowali inne ośrod
chlan wskaźników
ilościo- się i wyr6eł na wsi, gdzie po rinow, boha.ter Zwilłzku Radziee chow i
inni. Ta. inteligeneja go zboża na zasiew, takiego ki przemysłowe Polski. Bawili.
wYch, norm zużycia, norma.ty dzi' dzie:6. mieszka i praeuje. kiego, kt6ry sta.nowi uosobienie wiejska nowej formacji powoła· właśnie, jakie otrzymała "kró- śmy tam 7 dni, w ciągu których
wów zapasów i normatywów Dlatego też w· powieści Baba,- pokolenia
stalinowskiego, za. na jest do tego, by likwidowa~ low& p61" - przodownica Pra- zwiedziliśmy cukrownię w Bra.
obrot~wych i !!Itwonyć w ten jewskiego nie znajdziemy jed· hartowanego w ogniu doświad odwieczne przeciwieństwa mię ekowia Golubiewa, - ponieważ tyslawie, Domy Towarowe oraz
sposób z planu finansowo - nostronnego i jednoba.twnego czefl wojennych, a. dziś walczą.· dzy ludźmi pracy fizycznej i ambitne dziewczęta nie chCIł uczestniczyliśmy w zebraniach
gospodarczego INSTRUMENT obrazu wsi, ezym grzesz, nie- cego na przednich pOZj'cjach o umysłowej. Socjalistyczna wieś, przy zbiorze plonów pozostać w załóg fabrycznych.
WALKI o obniżenie kOSlZtów które podobne ·utwory beletry· realizację komun1unu.
W cukrowni najbardziej poda~ej byt i kultura to ogromny tyle . .A. m1od'ł, dzie1ną., przedsię·
własnych przynajmniej w ta- styczne.
Siergiej Tutarinow ma szero- kompleks zagadniefl, mogący na biorczą Glaszę Niesmaszną. ogół bały mi się urządzenia, Na każ.
~ stopniu, w ja.kbn plan
Babajewski pisze o Kubani- ki 110ryzont myślowy, właściwe syci~ zainteresowania najbar· wybiera do zarzą.du kołchozu, dym kroku widać wzorową. godawnych nieudolnych spodarkę. W Domach Towaraproduki)yjny jest na.~łem jednym z rozległych i speoyfiez mu jest poczucie nowych po- dziej chłonnego umysłu. Praca zamiast
wśród
kt6rych wych można nabyć wszystko __
w walce O podniesienie p!'O- Dych obszarów ZSRR, gdZie wal trzęb i nowego tycia, pragnie na tej wsi jest rozległym polem kierowników,
od zabawek dziecinnych począ.w
dukc4L
.
ka nowego ze starym przybiern.- on prowadzi6 i prowadzi za BO- do wykazania tw6rczych sił i był teł - Glaszy mą.ż.
"Kawaler Złotej Gwiazdy"- szy, poprzez konfekcję, do radia
ła' 'b ardzo gwałtowne f~rmy. I bą. swoich Dajblimzych, nie boi zdolności człowieka. Oto dlacze,
"biali" generałowie i zagranicz się trudno6ci i przeszkód, bua· go tak bogate w treść jest ży to wierne życiowe dzieło lite. i roweru włącznie.
Uwaga, korespondenci fabryczni ni interwenci stawiali nieraz na lo wchodzi w konflikty z ludź cie "kawalera Złotej Gwiazdy", rr.ckie dają.ce szeroki, pełny Na zebraniach zał6g fabryczI ed k
t kś .
h kub!tflskch kozaków. Leez i ci i mi, oglą.dają.cymi się poza sie- ch06 na pierwszy rzut oka mer obraz 80cjalistycznej wsi i jej nych byliśmy wszędzie bardzo
r O torzy gaze e clennyc tamei z obozu kontrrewolucji bie, czepiają.cymi się uparcie głoby się wydawa6 że granice mieszkaflc6w. Utalentowanemu mile witanymi gośćmi. Wszę.
W sobotę, d'nia 2-go kwie.tnia zawiedli się w swoieh rachu- etą,rych, "przedpotopowych" eza świata jednej stanicy kubaii' dziejopisowi nowej rzeczywisto- dzie robotnicy przesyłali pozdro
odbę<h,ie się uroczyste otwa~ci~ bach. , Rewolucja bolszewicka, s6w indywidualnego gospodaro- ~kiej są. zbyt wą.slcie dla ezło §ci wiejskiej należy się wdzięcz wienia dla swych polskich braci.
lcursu zorganizowanego przez zwyciężają.c w całym kraju, wal1ia. Młody Tutarinow stoi wieka, kt6ry ma za ~obę, d?" ność i uznanie ze strony czy tel- My ze swej strony oddaliśmy
pozdrowienia od polskiej klasy
LOOzki l(omitet PZPR i Redak- zwyciężyła i n~ Kubani. Kolek- mocno na gruncie idei komuni· świadczenie wojny śWlatoweJ, nika.
"Oheieliby~my jak pisze o robotniczej dla narodu czeskie~j~ ,tGlosu Rdbotniczego".
tywizacja wsi ku'bańskiej - hi· !tycznych. Pomysł budowy okrę który w szeregach Armii CzerInauguracy jny wykład będz.:e 8toryezny mo~ent przełomowy "owej stacji elektrycznej staje wonej przeszeill długą drogt, po powieści Babajewskiego jeden z go.
Korespondent fabrycz;ny
miał miejsce o godz. 17-ej w olitatecznie pogrzebała na- ~ię dla Tutarinowa symbolem znał wiele "krajów, wsi i miast. krytylt6w
radzieckich - poPZPB Nr 1
)OkaltJ 'Qśrodb Szłc()lenj~ego dzieje wrogów narodu co do budownictwa
komunistyczneTutarinow i jego m10dzi przy zna6 dalsze losy ludzi tej kroni
J. Matusiak
ki, chcielibyśmy wespół z autoL6dzkiego Komitetu PZPR przy restytucji dawnyeh st08uniów i iO. Stacja elektryczna i wyso'
Ul. Południowej 65. Wszyscy starego "ladU" lIJI, KIlbani. -w: kie urodzaje - są. to dla niego jaciele rozszerzają. horyzonty rEm wejrze6 jeszcze głębiej w
towarzysze korespondenci i re· walce o kołchozy WJ106li l drogowskazy w marszu kołcho- swojej stanioy, wyprowadzają. komunistyczną. przy8zło~~ naSprostowanie
myśli jej
mieszkańców
pozo, szej w8i i naszego kraju. Sądzą.c Do artykułu naszego korespon
dakt~l'zy gazetek
ściennych, okrzepli. 110wi . ludzie, któr.zy zowej w~i do komunizm~. .
którzy otrzymają Imienne wel':- ~trwalaJą. obeem~ 11owe, ~oeJa'
Zgodme z ~rawd, ZYClOWą, rodzinne opłotki, każą. im iy6 według tej pierwszej powie~ci denta fabrycznego p. t. ,.Snl
wania wInni się stawić pun1du- listyczne zasady l porądki, ]10- autor przedstaWla r6zne fakty życiem całej wielkiej rodriny Dabajewskiego, ma on poważne mln. zł. oszczędności" z dnia
Ludzie stepowej kwalifikacje, by - razem ze 30.go bm. zakradła się omyłka
lInie '
wy kodeks honoru i moralno· i formy walki atarego z nowym, radzieckiej.
bohaterami - kroczy6 w tytule_ Wspomnianą sumę f;a
obecność ebowiązkowa pod ry sci.
toteł nie brak w powieści ludzi, wsi - m10dzi i starzy ~ za- ~,vymi
fOrem par'yjnym
Powie~6 Baba;jewskiego malu- prr.eciwsta.wiających się uparcie czynają. poznawa6 "piękno no- naprzód i wzwyż"'.
mierzają wygoJpodarowa6
nie
:a n. PZPB w Pabianicamh, a PZPB
t.6dzkl Komitet PZPR
je na tle ~ubańskiej "Itanicy" nowlL.torstwu. Al~ przew.aga de' wego życia" - w twórczym po
o
w Rud2:ia Pabianickiej,
I redakcja "Głosu Robotnlc.zero" kołchOZOWI) wid w. ogóln04ei eydu.- 1 SWYCl~k& Jest iJO !l'wie. który zmienia. ca.l1. 'wia.-
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Podmajstrzy
Anna Wlszowata
chce zostać inżynierem

,
S

ra emzWa

-,

Prz~ trzema dniami rozpo' nina - Stalina w jej walce o I dzież polska, a wraz; z nią mło
czął Slę w Mo~kwie XI z ko- ustrój
najsprawiedllwszy - , dzież robotniczej Łodzi przelei Zjazd Wszcchzwiązkowe- o ustrój komunistyczny. Kom syła w dni Zjazdu braterskie
",-O Leninowskiego Komunisty somoł jest członkiem S'Aiato- pozdrowienia Leninowskiemu

cznego Związku Młodzieży
(Komsomołu). Zjazd ten odbywa się w szczególnych wa

wei Federacji Młodzieży De-I Komsomołowi. ( 21 dumą mlo
mokratycznej, jako jej czoło drif'z lódzk" powtana słowa.
wy oddział wraz z narodami kol. Zarzyckiego: Jesteśmy
l'unkach. Związek Radziecki Związku Radzieckiego walczy I rallent $ wami w walce o
Ur.z;ila się w 1930 roku, po rozbiciu faszystowskich a-t o pokój, zagrożony przez szczęście i radość dla mlobyła córką biednego szewca i gresorów w zwycięskiej woj- światowy impe~alizm. Mło- d~eży całego świata!
nie, stanął do intensywnej od
nie raz musiała cierpieć głód. budowy kraju. Tak jak w 0Ił

l

~~~:P~~fi~:Cj:Y~~ ~s~~~ ~~~sr d~~r:{;~ś~\C~a:Oit~e;:!

part"'~a o ftomsomo.e
I

sce przedwrześniowej mogła Komsomoł przoduje w realidniu
otwa~ia
w
't
. b
zac]'j v/SZYStkl'ch poczynan° so
organ KC WKP(b) pisze
nawet marzyc o ym, ze y zoXl"Prawda",
Z' d WLKZM
cJ'
a!istyczneJ'
władzy.
Jaz
u
:
stać inżynierem. A dziś marzy
i nic nie stoi na przeszkodz:ie
Komsomolcem
był
czloDelegaci i delegatJti na Zjazd, wysłannicy młoby to marzenie zostało spełnio wiek, który pierwszy rzucił
dzieży, republik, obwodów i krajów wielkiego Związhasło współzawodnictwa pra I
ku Radzieckiego, reprezentują potężną 9-miliool)WIł
ne.
cy _ Stachanow. Komsomol i
a.rmię młodych budowniczych kl)lllunizmu, armię becW czasie wojny i okupacji cami byli najodwaźniejsl. naj
graniczni e oddaną swej ma.tce - partii bolszewickiej.
hitlerowskiej znalazła schro- wiernIejsi synowie ludu raKierowany przez partię Lenina-Stalina Komsonjenie na ziemi radzieckiej, dzieckiego - Aleksander Ma
moł w ciągu lat, które minęły od ostatniego X Zjazpracowała jako
kołchożnica trosow, Oleg Koszewoj, Zoja
du, wyrósł. wzmocnił się, zahartował w pracy i bowielu,
jach, utrwalił swe więzy z młodzieżą. Komsomol
w obwodzie Swierdłowskim, Kosmodemjanska i
Chersońskim i Omskim. Tam wielu innych.
przystępuje do XI Zjazdu jednolity i zwarty, zespoP
d"
ł
lony wokół partii bolszewickiej, wokół wielkiego wowidziała, jak ludzie pracują
?czą:vs~y o .,plerwszeJ s?,~
dza i nauczyciela, tow. Stalina. Młode pokolenie kraju
dla swego kraJ'u, J'ak młodzież nKe J "plęclOlatkl.
stalinowskIej
l
b
socja l izmu jest pełne woli po ś więcenia wszystkich s·ił
ma otwarte wszystkie wrota
~msomo cy lOrą c.zynny ui całeJ' sweJ' energii sprawie komunizmu,
.
' dZIał w wykonywamu przedprowadzące do prawdZiwego terminowo wielkich
planów
Z miłością i dumą patrzy pa.rtia na wYchowane
życia, tam widziała, jak sta- gospodarczych.
przez siebie, pokolenie om~ornoI91·ie. Partia widrl
r~y i .młodzi ..w~lczą z wro"Komsomolec
przoduje
w Komsomtlle swego wiernego współtowarzysza prsglem 1 zwyelęzaJą.
wszędzie, gdzie tylko si., z.naJ·
CY. Idóry pomaga jej wychowywać dorastające poko"
lenie w duchu wierności wobec ojC'lY'UlY, wob(lc apra·
Po powrocie z ZSRR wstą- dzie" - brzmi parol komsowy Lenil1a-Stalina. Partill ceni wSllllniałe wl\}ory
piła do Szkoły Przysposobie- mol~ów. Ist~tnle tak jest. Naj
Kc-msomołu, je!:'o niezmordowaną ener""'), jego zdolnia Przemysłowego.
lepSI robotrucy w ~abr~kach,
nQść do szybJdego reagowa·n1a na wszystkie wYda.
..
- Komsomolcy; naJlepSI trak
r
l ... i
.. ' k'
i'
. . tn'6
b'li
_ Dopiero w szkole, JUZ u torzyści w kołchozach I sow
zen a .,yc a ra"Zlec lego. Jego umIeJę 08 mo I .
zowanhJ, sił młodzieży do rozwiązywalli~ posławiooych
cząc Się, zrozumiałam, czym chozach to Komsomolcy;
przez nią zadań.
jest nauka, jak szybko moż- najlepsi uczniowie w szkołach
Woina była próbą duchowych j fizyc~nych wartona, ucząc się, podnosić swoje i uniwersytetach - to także
ści młodzieży i jej czołowego oddr.ialu - Komsomohl.
kwalifikacje zawodowe.
Komsomolcy.
Młodzież radziecka i komsomolcy z; honorem przeszli
Dziś jest podmajstrzym w
~yn~ki t~go. J?rzodow.nictwa
tę pl'óbę. Bohaterstwo d z.lewcz?,t i chłopców rad7.iecPZPW N 6 B'
aktywny daJą SIę ~ldzlec ob~cme, gdy
k;ch w minlone.i wojnie można slusmie uważać za
r '. lerze
.
w Czynie PrzedZJazdowym
triumf bolS7.cwicltiob zasad wychowa.wczych, 'Za triumf
ud~!ał w a~cJ~ oszcZęd~OŚCl~- Komsomolcy realizują z ogro
partii. ldóra wychowała. bobater6w. lud'Ei nie mają.
weJ, do ktorej udało Jej SIę mną nadwyżką plany, stanocych lcl;u w walce z nieprzyjacielem.
wciąg,nąć wielu kolegów i ko wiące część składową gi,ganDuchem patriGtnmu Pl'7.cpojone jest równiei iyleżanek z tej samej fabryki. tycznej "pięciolatki pokoju".
cle Kom omolu w okresie powojennym, KomsO\~ol
Obecnie przeprowadza prace Meldunki o swych osiągnięz nonorem wykonuje nakaz leninowski - iest Si.turmową grupą, która w każdej sprawie wYĘazuje ini~
(}rzygotowawcze dla stworze- ciach przesyła mto?zież kom
nia młodzieżowej
brygady son;olska }'la XI. Z.1az~ ~~leCjRtYWę. Swą ofiarną pracą Komsomoł pomaga partii
. .
.,
gatow. ktol'zy zJechali SIę ze
osiągać coraz to nowe sukcesy w dziedzinie przemyprodu~c!JneJ. Al.e n.aJw1ę k - wszystkich zakątków pańShl, rolnictwa i kultury. Z szeregów Komsomołu wyszym Je1 marzenIem Jest dal Rtwa radzieckiego, by wspóls7-ły tysiące prawdziwych bohaterów pieciolatki po~
sza nauka.
nię obradować o swych spra
wOjennej. Aktywność polityczna młodzieży i a!ctyw- Myślę o wstąpieniu do wach.
ność na polu pracy
jest wymownym świadectwem
Technicum
Włókienniczego.
Komsomoł stoi
nieugięcie
wzrostu jej uświadomienia komunistycznego i jej
Chcę w okresie realizowania u boku WKPtb) - Partii Lekultury.

I

ZMP Lodzi i województwa
w Czynie 1- Majowym

Jeszcze miesiąc tylko dzieli
nas od wielkiego Śv.rięt!l. któl'e rolctoez.nie obchodzą masy
pracujące całego świata - od
dnia l-go Maja. Swięto t,o
dla klasy robotniczej PolskI i
całego
ludu pracującego na
terenie miast i wsi będ'Z.ie w
tym roku miało su:zeg6lne
znaczEmie l s7.czególnie uroczyst.y charakter.
Klasa robotnicza Polski w
pochodach l-majowych pójdzie już pod
sztandarami
jednej partii, Polskiej Zjednocwnej Partii Robotnicl:ej. Razem z nią Swięto l-majowe
obchodzić będzie polska mło
dL:iei zrzeszona w Zw;ązku
Młodzieży Polskiej, J)rzodu.~ą
cej organizacji młodego :>f):~a
lenia. Polski lud pra~ujący
uczci to wielkie Swięt') nie

~a~~~niqob~j~n~ -----~~----------------~------------~

biblioteki

bardziej wykwalifikowanym
We;rzv~my
'I
pracownikiem.
i
l" Ją
Koleżanka Wiszowata ma
Sieć. bibliotek I punktów I ZMP. ~~ają ?ne .tlzczególnie szy czas, by r:uodzież wiejska
d'ś
l d ' 19 l t Ludz'e ' czytelmctwa wzrasta w· na- na tereme WSl, gdZIe tak trud poczęła grac l oglądać prawZ1
za e w'le.
~'.
' I szym kraju bardzo szybko. no czasem o książkę, niezwy dziwe sztuki, których b.oh~te
sporo od me,] starSI mu)ą w Wielka ofensywa kulturalna, kle doniosłe znaczenie. Speł- rami nie są wyszydzani 7,ynaszej obecnej Po13c~, w Pol-, obejmująca miasta i wsie. za niają rolę ognisk oświato- dzi, czy o zwierzęc;vch instyn
sce władzy lud 1WE J, !,.lelną I tacza coraz szersze kręgi.
wych, promil'nlujących nie- ktach piJac:v, ale sztuki, pomożność spełniania sWI)i.~h nie
Walka z analfabetyzmem 0- raz na teren całej gminy, a Siadające głęboki sens Idęolo
ziszczalnych ni'}g:iy,3 n13.i·zeJ1. be.il1"11.1ie setki i ty~lące ludzi, czasem i dalej.
gicz.ny, sztuki. umiejące wyro
Cóż dopiero kol. A 'HEl i ws?y którzy w ustro.iu kapitalistyW związku z tym wszyst- bić smak i poczucie estetyczBCV w Polsce chł~::>c,., l dl:ew cznyrr~ nie mogli zdobyć naj- klm jest jedn~k ~edn~ ważna ne .
ł
1k
! . . . . bardzJej elementarnych pod- sprawa, o ktorej me wolno
Nie św'ad
to
t
b ś
.t
czę a. ca a . po s.~ 111 oClL;ez, staw wykształcenia.
iilZczególnie ZMP-owcom zal czy
o ym, y
która ~umrue m·ne ~1?wi~ ':
Licznie powstają no\~e i PQminać. Musimy wiedl?;ieć, my chcieli W,Ykluczyć komesobie, ze j:s~ tera1..HeJszosci,~ rozrastaj~ .się da'."rn~ bil.JOte- że biblio~eki młodzieżowe ma- die I grać tylko rzeczy powa
I przysz}osClą, na.w[\lI.
ki młodzlezowe, bIblIotekI kół ją uczyc i wychowywać. A ine. Młod?Jież lubi się śmiać,
czy każda książka zadanie to młodzież potrzebuje śmiechu.
spełnia?
Czy każda książka Ale dORtarcZyć go może praw
jest odpowiednia? Zajrzyjmy dziwa komedia. z prawdzIdo naszych katalogów, PO- wym zawartym w niej humo
przoduie W akcji werbunku
patrz,my po półkach i przelm rem. Dajmy do naszych il1ło
Z każdym tygodniem, z każt Żaden jednak z wymienio- najmy się, czy do naszych bi dzieżowych bibliotek nowe
dym dniem rosną szeregi Wf)- nych powiatów nie może eię bliotek nie wdarła sie książ- sztuki na wiejskie sćeny. Ma
jewódzldej organizacji ZMP. równać z powiatem rado'1l- ka - wróg, książka deprawu my ich już sporo. Będz:ie icl1
Akcja werbunkowa trwa na szczańskim. OrganizaCja Z. M. jąca. książka bezideowa, książ jeszcze więcej.
Przejrzyjmy nie tylke ten
odcinku miejskim i wiejskim. P-owska tego powiatu liczy ka, przesycona nienawiścią
Szczególne jej natężenie da 5.812 członków. Tych 5.812 rasową, lub apoteoz" mordu. dział nallzej biblioteki, przejPrzejrzenie bibliotek mło- rzyjmy beletrystykę i mne
eię zaobserwować właśnie na ZMP-owców pracuje w 212-tu
odcinku wiejskim. Wybitnie w Kołach na terenie miasta Ha- dzieiowych to bardzo ważne działy, zróbmy w nich perzą
akeji tej odznaczają się Bryga domska i 27-miu gmin wiej- zadanie dla zetempowców, a dek, Wydział Ośwtatowo dy Oświatowe, zakładające no ski ch.
szczególnie dla ZMP-owców- Szkoleniowy Zarządu Wojewe Koła, werbujące nowe set
To nie jest jednak wszy~t bibliotekarzy.
wódzkiego Związku Młud2fe
ki i tysiące członków. Znikają ko - Zarząd Powiatowy Z.
I poważnej pomocy winni ty Polskiej przesyła do WSl,y
białe plamy z map organizacyj M. P. w Radomsku na dzień ZMP-owcom
udzielać starsi stk\ch punktów bibliotecznych
nych nasz;ych powiatów, coraz l-go maja zamierza dokonać działacze kulturalno - oświa- ZMP w województwie, tlzcz.awięcei na nich punkcików, 0- odsłonięcia
sztandaru i w towl. W iluż to wypadkach gółQwy wykaz kai'łlejt i szt:.Jk
znaczających Koła.
związku
z tą uroczyst03Clą młodzież wiejska pragnąc dać teatrąlnych, wv(!o~'ln~'cht po
KO:lf-roli PraKażdy z powiatów może się pragnie wykazać się nowymi wsi jakieś !lmatorskie przed lecenia Biura
stawienie !'ięga do półek bi- sy .. Ten wykaz będzie na~
&....
c" wydatnym pod sukcesami organizacyjnym!.
.luz ~os~czy l C .
ZaJ:Ząd Powiatowy ZMP w bliotecznych f - co znajduje? szym pomocnikiem w oczys;o;
nieSlemem swego licze~nego Radomsku czeka ciężka ora- "Bój o karczmę" - Biedro· czaniu młodzieżowych biblio.tanu organizacji. Znacznie ca. Dopomoże mu w niej z nia, "Najnowsze swaty" - tek z tandety książkowej. Za
wzrosły już organizacje w po pewnością cały aktyw rad0rtl Wilczyńskiego, "Żyd w becz- danie to Jllusimy ipelnić ~ak
wiatach: piotrkowskim, skier szczański. skupiony w Bryga ce", "Panna - rekrutem" itp. najszybciej, jeśli chcemy, by
niewickim, kutnowskim, 10- dzie Oświatowej l robo;ruByłby już najwyższy czas, biblioteki nasze spełnil)' swą
wickim, nawet w słabo przed czych Brygadach Technic7.- by skończyć z tego rodzaju rolę, by były rzeczywistymi
tem pracującYm DOW. sieradz nym
T. G. szmirami na naszych wlej- ognill.k...mi Imltury 1 postęP'l.
sk1ch scenach! Bvłbl' najwyż
~. G.
kim i to.
•

I

I

Radomszczańska

organ'zacia ZMP

I

t,ylko imponującymi i potę!
nym manifes<tacjaml na plac9.r.h i ulicach naszych wsi i
m.ast, Polski lud prael1jClCY
n<;jlepiej
I
najwymowmej
uczci dzień l-majowy pod1!esi,~:-'em wyników prod'.ok·
ej:, dkcją oszczędnoścWwCl,
pl ;:yą<:rzeniem krajowi I narod.: wi nowYch b'lgaetw mil'
te"d..linych. Pr~(!z cały uaj
rozbrzmiewa d ~,s głośno haslo
czynu
l-majowego.
Przystępują do niego tysiące
i dziesiątki tYSięcy ludzi pracy, przystępują górnicy, hutnicy i kolejarze, przystępuje
równocześnie
młodzi<t2: z.rzeszona w ZMP. ZMP-OWCy tna
sowo odpOWiadają na hasło
czynu
l-majowego. rzucone przez kol~gów z huty ,,F1o
rian".

PZPB Nr 3
My, młodzież zorganizowana w Związku Młodzie
ży
Polskiej i Sekcji Młodzieżowej Zw. Zaw. przy
PZPB Nr 3 w Łodzi, zebrana na ogólnym zebraniu
w dniu 25.III. 1949 r. doceniając z.naczenie wzmoże
nia produkcji, jak rÓ'mlież znaczenie planu oszczęd
nOŚciowego' postanawiamy:
włączyć się do ogólnej walki o przedterminowe
wykonanie rocznego planu produkcji i planu oszczęq
nościowego:

zlikwidować opuszczanie
spóźnień do pracy;

przez

młodzież

dni r0-

boczych i

zmmejszyć do minimum ilość odpadków;
ośmiogodzinny dzień p.racy przepracowywać Ue%-

<liwie, bez opuszczania warsztatu pracy;
podnieść jakość produkcji;
rozszerzyć działalność
nieść ideowo-polityczny
dzieży;

organizacyjną ZMP.
Podi moralny poziom całej mło
,.,..j

młodzieżowe zespoły produkcyjne na tkalni
wiązują się w Czynie
materiałów poza

trów

zobCh

Majowym wykonać 8.000 meplanem produkcyjnym.

l.

RADOMSKO - .. METALURGIA"
trz,y brygady młodzieżowe współzawod~
nictwa pracy.

2.

Podwyższyć prenumeratę:

Stworzyć

"Pokolenia" "Razem"
.. Przyjaźni" -

I

nasz

I

I. Młodzleż

XI Zjazd Komsomolu
I

Komsomolcom - naszym brociom I siostrom w ZSRR - czołowemu oddziałowi
młodzieży postępowej świata - w. wielki
dzień XI Zjazdu WLKIM":' przesyłamy
nasze płomienne braterskie
pozdrowienia

3.

Rozwinąć

do 190 egz.
do 60 "
do 40 "
działalność Sekcji

Kulturalno-Oświato

wej, która zobowiązuje się:
a) opracować sztukę dramatyczną, której temat
byłby oparty o zasady myśli socjalistycznej;
b) zorganizować sekcję recytatorską;
c) zorganizować chór mieszany;
d) zorganizować 3 wiec;:orki ro?;'ywkowe cna
świata pracy.
4. Zorganizować kursy ideologiczne dla aktywi$tów
młodzieżowyeh.

PZPB Nr 8
My, członkawie koła ZMP przy PZPB Nr 8 Oddział I, ul. Nowotki 75, postanawiamy w Czynie Pi8irW
szomajowym w miesiącu kwietniu' 1) zmniejszyć odpadki o 2,5 proc., co da oszczędność 37.000 zł: 2) podnieść jakość produkcji o 10 pr~c., tj. do 82 proc. primy I 3) powiększyć ilość produkCji do 105 proc., co
przyniesie łącznie zwiększenie produkcji na sumę
2.858.500 zł.
2;YCHLIN - M-ll
My, młodzież zorganizowana w Zwią~u Młodzie
ży Polskiej przy Fabryce M-ll i Liceum Elektrotechnicznym przy Fabryce M-lI w Żychlinie, zebrana na
ogólnym z.ebraniu w dniu 19.III. 1949 r. odpowiadając
na zew huty .. Florian", zobowiązujemy się:
1. Stworzyć 20 młodzieżowych brygad produkcyjnych, będących wzorem współzawodnictwa pracy.
2. Przyczynić się swoją pracą do wykonania przez
całą załogę naszych zakładów planu 3-letniego do
dnia 21 października 1949 r.
S. WspÓlnie z organizacją PZPR zelektr~ować
i zradiofonizować wsie, leżące w pobliżu naszego
miasta.
4. Przeprowadzić wspólnie z organizacją PZPR fI!<mont maszyn rolniczych w PaństwoWYm Ośrod.kv
Maszynowym.
5. Nawiązać ścisłą współpracę z kołami ZM.P pobliskich gmin wiejskich i zaprosić kolegów z kół
wiejskich do zwiedzenia naszych zakładów.
li. HuCiec SP przy Liceum i Fabrrce M-lI postano.wił przeprowadzić 7alnzewieme terenu, przyle.głego do boiska sportowego,
1111111111/111111111111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'"u.

Czytajcie

prasę młodzieżową
WIłIIJIIIIIIIUUIIIJIIIIIJJUIJJUUlUWIUUWWUlWIJIIJUUlIJUlJllUlIUJJIIIIUWJUlUJJJJUWJIUIIII

~

__________________________________

Kronik~domska W § p

~G~l~O~S~2R~~~
· D~~~.
MSZ~~~Z~~~N~S~~2J~

___________________________________

ó I n a jw· e t I i c a Obwodowy Ośrodek Zdrowia

·k'
pracownI OW

Je d ynk"""
D ' "k""
l
I" WOJ t

leczy bezpłatnie w ramach akc~~ ,,\V"

w walce z chorobami spo
Celem spotęgowania akcji Icjalni, nadto kierowniczka stanowiono wydawać gazet- łecznymi do których należy
kulturalno - oświatowej w świetlicy "Jedynki" Ob. Zie kę ścienną. W toku ~a~s'lych również każda choroba we
P~ństwowej F~bryce Mebli lińska Broni~~awa: .
obrad ,,!c~;walon~ ?;bllOte~ę neryczna, _
Ministerstwo
-OGIętych Nr 1 l Nr 2 w RaNa zebramu pOswIęconym z "DwoJkl przemesc do śWIe Zdrowia stwarza co raz to
:WA~NIEJSZE TELEFONY domsku, odbyło się.w loka- trosc~ o uprz!'st.ęl?nienie pra tl~c~;w "Jed!'llce" o;a~ p~ze lepsze warunki lecznicze.
l() Straż Pożarna
l~"Rady Za~ładoweJ ~,.Jedyn co~mkom n:IłeJ l kultura~- WIezc for.tepIan do sWIethcy
Jak nas informuje dr. Wi
11 - Urząd Bezp, Publlcznego kI
zebrame DyrekcJI obu neJ rozrywkI, oraz o podme z FabrykI Nr 2.
zimirski lekarz powiatowy,
12 - "Głos Radomszczańskt"
fabryk przy współudziale se sienie ich poziomu 'umysłoNadmienić należy, że Pań leczenie' ćhorób wenerycz12 - R. S. W, "Prasa"
kretarza oddziału Związku wego postanowiono, ~e obec stwowa Fabryka Mebli Gię nych odbywa się w ramach
13 - Pow:at?wa Komenda MO Zawodowego Pracowx: ików ni.<:, świ~tlica będzi~. stano- tych Nr 2 w ~adomsku akcji "W" w Obwodowym
61 - MieJskI KomtsarIat MO. Przemysłu Drzewnego l Leś WIC wspolną własnosc praco świetlicy własneJ z braku Ośrodku Zdrowia w Radom
91 - Starostwo Powiatowe
nego w Radomsku tow. Sła wników obu fabryk, tym odpowiedniego lokalu do- sku.
60 - SzpItal Powiatowy
bego ora~ prz~~~tawic~ela bardziej, iż obie Fabry~i .ze tychczas nie posiadała.
Do dyspozycji
Ośrodka
Okręgowe] KomIsJI ZWląZ- względow
oszczędnosclOM
d ...
aca Zdrowia stoją znaczne zapa
Adres Redakcji 1 Admtnistracji ków Zawodowych w Łodzi wych mają być w roku bie kitamYl na ZI~J~ ZtewParobu' sy naJ'nowocześnieJ'szych le
.....
....
'
_ . . t owo G ra d ego.
'
.
.
. .
"..nOSU ..,.adomszczańskiego
zącym
s1-'\.omasowane. P os t a- f ub ura
k no - OSWIa
'l o
h
y karstw
z pemcylmą
oleIstą
Radomsko, Ul, Reymonta nr. 39. Poza tym w zebraniu wzię nowiono wybrać wspólny ~ r Y przy. wspo nyc k V:. na czele
r~ d u d zl~ł
.
d t .. l Z
d ś . tr
t
'sIłkac h stame na wyso O S C I '
prze s aWlCle e arz,i
\~; I~~\k s wor~yc zadania. Obecnie są już na- Lekarz powiatowy apeluCh
Administracja - ~elefon nr. b a l za~ ad?twr
°FbUb fa- w~po n Y C;ł~r, o o ~:nt. or wet czynione przygotowania je do wszystkich chorych,
ko o
12,____________________________________
czynna codziennIe od godz ry c,
ornI e ow a rycz- s e,
sza c lS oW,.pn~w~ill
d
. d' mo~~
'b do ~
zor którzy do tej pory nie leczy'
9-ej do 16-eJ,
nych PZPR i kierownicy so wspólną orkiestrę, nadto po l o 'powIe .me pro y to"
li chorób wenerycznych lub
. . związanych ż życiem i twór leczyli je w sposób nie.właś
•"'
"
'
czą dzia'łalnością Chopina i ciwy by we własnym mte· ki eWlcza.
.
resie poddali się leczeniu w
MIC
KOMU WINSZUJE.M:Y
Piątek, dnia 1 kwietnia
1949 r.
Dziś: Teodora

Znaczne

"

i

oszczędnosC·I VI lUZ· yC:.U S· w·lalla

radoms~czańskich zakładach przemys ł owych

W

Powiadają -

słusznie zre uwagę również w "Jedyn-Itych Nr 1 zwraca

Pracownicy obu Fabryk
fakt powyższy przyjęli do
uwagę wiadomości z zadowoleniem,

sztą, że potrzeba jest matką ce". Mistrzowie oszczędnoś-I ;nszystkim zakładom pr~c.y

wynalazków. Tak też było ci w "Jedynce" opracowali l urzędom w naszym mIe.s-

Przedstawiciel OKZZ Ob.

z potrzebą zastosowania osz p.la~ częściowej p~zebudowy cie,. by W. podo.bny sppsob Grad Czesław
d

,.

..

ś . tł

n?SCl w

z~zyClU

tych
o wynalazczość wypadkach
w pełnym tego
słowa
znaczeniu, szło natomiast o
stworzenie takich wewnętrz
nyc~ urządzeń~ ~tóre by poz
wohły na włascIwe gospoda

p ona d 52 m'lIlony
81 8
z ł•
na

Prezydium

budowę

nowych dróg

Wojewódzkiej jekt budowy mostów w

Lę

przyobiecał Rady Narodowej w Lodzi, na czzycy, Opocznie, Lowiczu i

- Jak to SIę robI w "Jedyn- nadsyłanie subwencji dla wniosek Wojewódzkiego Wy Łasku na co przeznaczono
ce" oszczędzali na zużyciu świetlicy z funduszu kultu-' dzialu Komunikacyjnego wy fundu~z w wysokości 8 miświatła.
'1
d
b d
(b)
Przykład godny naśladow ralno _ oświatowego OKZZ. ra~I o zgo ~ na
u owę lionów złotych.
R M
drog w powlatach : konecnictwa.
. . kim, łęczyckim, łódzkim, opoczyńskim, rawsko-mazo- Wędrówka

SIeCI elektryczneJ
przez
Wla a wprowadzenie do niej więkw. Pa~stwoweJ F~bryce Me- szej ilości włączników.
Aktyw fabryczny
Pańhl! GIętych Nr l l w "Metastwowej Fabryki Mebli Gię
lurgii".
Co prawda - nie szło w

czę

Ośrodku Zdrowia. J edynie
jeszcze wstyd fałszywy stoi
na przeszkodzie do wykorzy
stania pełnych dobrodziejst~
jakie niesie ze sobą akcJa
"W". Wstyd ,t~n ja~{Q najb~r
dziej niewłasclwy l sz~o~h.wy należy przezwyclęzyC.
Ze swej strony PowIatowy
Ośrodek Zdrowia gwarantuje lecz~cYn: się. zachowanie nełne] taJemmcy lek arskiej.
Le~zenie odbywa si~ bez:
płatme, nowoczesne srodkl
lecznicze pozwalają już nie
na zaleczeni e, a l e na peł ne
wyleczenie chorego, przy
.
ak d
d'
czym Jedn
ecy kUJe C7.as
- ~dy cho~y szyb o rozpo
czme
kuraCJę,
.
.
db ma gwaran.
cję szybkiego wyleczenia.
~ecz.eme o . ywa SIę co~
dZIenme .w Osrodku Zdrowia pomiędzy gadz 12 a 14

AkCJa SZkOIen-I owa WRII
II

wieckim
i w Pabianicach
kosztem 52.750.000
zł.
Z funduszów tych limit
państwowy wynosi 20 milio
nów złotych, środki własne
w gotówce 13.825.000 zł. i
i szarwark na sumę 18.925.000

po województwie

GLOWNO
W roku bieżącym Zarząd
Miejski
rozpocznie akcję za
tysiące
drzewiania ulic oraz zakła
rowa~ie energią świetlną.
Prezydium Wojewódzkiej kontrola działalności Gmin- przewaznie z ro?otników
dania trawników. Na powyi:
Otoz w,sz~regu. fa?ryk ra Rady Narodowej w Łodzi nych Rad Narodowych.
mało~olnyc~, .ktorzy w 0szy
cel przeznaczono 300 ty
domszczansklch, l me tylko przystąpiło do zakrojonej na
Zespoły te składają się z statmch ffilesIącach powoła złotych.
.. ,
fabryk, ~le i w urzędach na szeroką skalę akcji' szkole- aktywny'ch radnych PRN, ni zostali na radnych.
Akceptowano rowmez pro sięcy złotych. Zostaną Z<1.drzewione przede wszyst1II111111111111ffiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllliffiilllllllllllllllllllll111111111111111111111111111
kim ulice, które w tym ro
n.oscl na sprawy oszczędr:os- Rad Narodowych z terenu ca nym. Każdy z uczestników
ku
otrzymają nową nawierz
CIOW~ w latach poprzedn~ch, lego województwa łódzkiego. zespołu opiekuje się jedną z
chnię. Trawniki zostaną za
za Jednym przekr.ęceru~m
Prezydium WRN łącznie Gminnych Rad, które.i jest
w dziennilcu "GLOS
kontaktu z.apaIały SIę ŚWIa- z prezydiami Powiatowych rzecznikiem wobec prezyłożone na Placu
Wolności,
,f'fli. w całej ~abryce, wzgl~ Rad Narodowych wytypowa dium PRN i innych władz.
Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiaro- przy przystanku autobusodme w oddzla~e .produkcYJ- lo już spośród członków zes
Akcją szkoleniową obję wych przyjęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty), wym oraz przed żłobkiem. '
nym, c,zy urzędzle.
poły opiekuńcze. których za tych zostanie ponad 3000 ra W tekście l za tekstem - 6 łam6w po 45 mm.
Akcja ta niewątpliwie przy
Zn~e są wypadki, gdy w daniem jest__________
stała opieka i dnych,
rekrutujących się
naszych
..:J_ _ _ _ _ _ __
czyni się do znacznej popra
Ogłoszeni'a drobne liczy się za słowo,
urzędach w okresie zimy za
wy wyglądu estetycznego
Drobne
Wielkość ogłoszeil
Za tekstem Nekrologi
palano naraz 8 żarówek,
miasta w którym dotychczas
30 zł.
mimo, że światło potrzebne
70
70
od
1 do 100 mm
bardzo brakowało zieleni.
było tylko nad jednym biur
110
110
od 101 do 200 ~
w województwie łódzkim
kiem i wystarczyłaby jedna
160
160
od 201 do 300 mm
LĘCZYCA
:t.arówka. No cóż - nie by
W celu dostatecznegó
Norma dla całego woje200
200
powyżej
300
mm
Na dokończenie budowy
ło dostatecznej ilości przełą gwarantowania opieki lekar- wództwa wynosi 295 leka~zników.
skiej dla szerokich rzesz lud rzy, z czego na powiat jdz
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o bursy dla uczącej się mło
Na ten moment marno- ności pracującej miast i wsi ki i miasto Zgierz przypada 100 proc. drożej.
dzieży w Łęczycy przeznatrawstwa energii elektrycz- w naszym
województwie, '21 lekarzy, powiat brzeziń
czono z budżetu Powiatowe
Ogłoszenia
w
numerach
niedzielnych
i
świątecznych
nej zwrócono już dawniej prezydium Wojewódzkiej Ra ski i miasto Tomaszów 26,
go Związku Samorządowego
uwagę
w
"Metalurgii", dy Narodowej 'ustaliło nor- powiat konecki 14, kutno~ o 50 proc. drożej.
pół miliona złotych.
gdzie przeprowadzono w po my ilościowe lekarzy dla ski 23. łaski i miasto P3;bI'~
Ogłoszeni'a w numerach specjalnych i okolicznościo
szczególnych oddziałach włą wszystltich
powiatów
i nice 28, łęczycki 9, łOWiCkI
Za otrzymaną sumę wyko
~zniki do sieci.
miast wydzielonych n'a tere 18, opoczyński 11, piotrkow wycb o 100 proc. drożej,
na
się prace, które pozwolą
Obecnie zwrócono na to nie województwa łódzkiego. ski i miasto Piotrków 43, ra
Od cen powyższych bdnych rabatów nie t:dziela się.
już w bieżącym roku oddać
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ; - domszc.zań~ki 2~, raw;;ko- Ocrloszenia drukuje się w miarę wolnego m'iejsca I za
częściowo bursę do użytku.
maZOWieckI 13, sIeradzkI 31, <>
1J
'
skierniewicki 12 i powiat terminowy druk ogłoszeń nie ponosi się bdnej odpo.
(b) wiedzialności.
ZGUBIONO kartę reje- wieluński 21 lekarzy,
ZGUBIONO kartę reje1II1111111111111111illllllllllllllllllllllllllllllilllllll1111111111!11111111111
MW
stracyjną RKU Częstocho: stracyjną RKU. Częstocho
wa, Stanowski Stefan, R'a- wa, Koper Stamsław, RaZłóż ofiarę
domsko.
120k domsko.
127k
ZGUBIONO kartę rejeZGUBIONO kartę rejestracyjną
RKU Piotrków, straeyjną RKU Piotrków,
przejawiają żywą działalność
Matyjaszczyk
Mieczysław, Gawron Roman, GidIe gm.
GidIe gm. GidIe.
121k GidIe.
128k
W Zarządzie
Powiato-Iną ~iędzynarod.o~remu pni~li modelow~nia z ud ziałem
---=~-------:wym Związku Samopomo- KobIet. Członklm GmmneJ 60 uczestmczek. Kurs ten
ZGUBIONO kartę rejeZGU.BIONO kart~ re}e- cy Chłopskiej przy refera- Rady Kobiecej w Bałuczu podzielony jest na dwa turGLOS
stracyj:ną RKU Piotrk~w, st!'~c?,Jną. RKU PlOt~kow, cie Kół Gospodyń Wiejskich wygłosiła referat, w którym nusy.
organ Udzklego Komitetu
Dziegieć Frandszek, StObI8C SmlgIelskl. Tadeusz, Wllczyn w Lasku zorganizowała się między innymi omówiła wal Rada zaprojektowała zało- l Wojewódzl<1ego KomItetu
ko Miejski gm. ZakrzÓwek. pow. Komn.
129k Powiatowa Rada Kobieca, !tę Q pokój przeciwko impe- żenie na terenie swojej gmi- Polskie) ~:~~~~~lel PartU
1:2k ZGUBIONO kartę reje- której w pierwszym etapie rialistom ~glo-amerykań- ny czterech dziecińców let- R~~~~jl~~ Re~akcylne.
-ZG
......-U-B-I-O-N-O--k-a-rt-ę--r-e-J·-e- stracyjną RKU Piotrków głównym zadaniem było zor skim. Po referacie gospod~ nich dla dziatwy w wieku
Wydawca: RSW .. Prasa",
Bartnik Tadeusz, Radomsko: ganizowanie Gminn;vch R~d nie z gmix: y Bał1!cz uc~wah przedszkolnym.
::~~~a R:~a~it p,l:.ćdż, PJ,gtrstracyjną RKU Piotrków,
130k Kobiecych na ter~me p~wla ł~ :ezolu~Ję, stwlerdza]~c ~
Aktyw Gminnej Rady Ko Druk.:
Wedlechowicz Tomasz, Ra'e tu. W sl~ład. PowIatoWe]. Ra mer "NI~ chcemy v.:lę,;eJ biecej w Bałuczu jest wzoZBkł3~y Graficzne R. S. W.
Qomsko.
123k
ZGUBIONO kart~ reJ - dy KobIeCej weszło OSlem wOJen - ządamy poko]u, rem dla pozostałej bdności
t~~a~~:ł2~6d:t. 1I:L Zw1rkl 11,
ZGUBIONO k rt
··e stracyjną RKU Plotrkó;-v, d?br~e w:yrobio?-ych ~połecz
Dzielna
R~da Kobi~ca w gminie w związku z akTelefony:
a ę reJ - Gryglewski Leon
Płoszow me l pol1tyczme kobIet. pod przewodmctwem kIe- cją "H". Poza osobistym za- ~:~t~~~o: ~:Z~~~;,
~!::~~
gm.
132k Dzisiaj Powiatowa i Gmin rowniczki
podstawo- kontraktowaniem,
kobiety Sekretarz OdpowIedz. 218.23
vv
•
b W ~ l cza ko
.
d ob ro d"
ORÓlny;223-29: 223-2»
skie
Czołnowski Wacław,
ZGUBIONO kartę reje- ne Rady Kobiece mogą SIę
~eJ• O.
. WE,.
.::le,J' Ju. - propagują
ZIeJS t wa Sekretariat
Dział party3ny
254-25
Rad~msko
131k stracyjną RKU Piotrków, poszczycić już znacznymi l~i w przecI~gu Jednego mle akcji wśród gospodarzy.
wewn.10
,
B
'k Andrz j
Radom- osiągnięciami.
s~ąca zo:~amz?wała .na te~e Rada zaprojektowała w r?a~~:nlcz~~~esp~nd~~;~;: -('
ZGUBIONO kartę reje- S~~OWl
e,
133k Gminna R:ada Kobi~ca w me swoJ~J gn:lx:y.oslem Koł gmmle 120 wzorowych 0- sklch oraz redaktorów
stTacyjną P$U Piotrków,
.
. Balucz~ ~lzIała zaled"~Ie je- Gospody~ WIeJskIch.
gródków
warzywnych
i ~z~:: ~~~~~ft~h:
=!::~
dowód osobisty, Wojarski
ZGD.BIONO kart~ re}e- den .mIesIąc. W. tym ]edz:a~ .Zorga~1Izowano w Prza~o- kwiatowych przydomowych. Dział miejski 1 sport.: 25"21
Jan, Folwarki gm. Zakrzó- stracYJną RKU PlOtrkow, czaSIe
zorgamzowała lUZ WIe gmmy: Bałucz trzyml~- Zaprojektowano
również Dział e1<on:~'Tcr;n;: 1 11 223-29
wek.
125k Białecki Bogusław, Radom- piękną akademię, poświęco- sięczny kurs kroju, SZyCIa trzy kursy pieczenia II-go DZiał rolny: wewn. II _ 254.21
sko
13<lk
t
.
Redakcja nocna: 172-31; 1511-81
ZGUBIONO kartę reje.
.~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111 s °GPm.a .
R d K b'
KOlportat:
stracYJ'ną RKU Piotrków,
ZGUBIONO kartę reJemmna
a a o leca w Mdt, Piotrkowska 70, tel. 222-22
B ł
d . . d
Ś
Admlnlstrac3a:
260-42
Litwiński
Stanisław,
Barto- stracyjllą
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kadr~ r
re n C!fina. Wcz~~aj bokser
piezo d':lwnicy naszych sportów -lekkoatletyki
dZIs ... pływaczka

.
Dzi~ o godz. 19.15 doskonała'
pIerając si~ na wynikach, uzyskanych w ubl-eglym roku i Więcek II (10 km.), Puzio, Gą (tyczka i oszczep), Lomowsld,
komedia francuska E. Augier
oraz podcza.s m+strzostw Pol:;1Q w hali, Komisja Spoortowa sowski, Wdowczyk, Rzeźniczek Praski, Ma,kulec, GrzeIsk: (kula
l J. Sandeau pt. "Zi~ pana P~LA ustaIJła kadr~ reprezenta cy jną lekkoatletów, w skład któ (400 m. ppl.), Vwoliń&k: (skok i dysk), Prywer i Pieńkowskli (kU
Pomer".
rej wchodzą:
wzwył. i trójskok), Paprocld la), Gburczyk, Jarzyński, Abram
PAlItsrWOWY TEATR
Mężczyźni: Kiszka (100 i 200 i Boczar (5 km.), Płotkowiak (skok wzwyż), Pawłowski, Mi, ski, Kozioł, Szelest, Kurek (oPOWSZECHNY
m oraz skok w dal), Staw:zyk (S j 10 km.A. ~el(jz.arek (ID lewski, Ohnsorge (skok w dal). szczep), MasłowskI. Kozubek,
'" lodzi ni. 11·go Ll'ltopada 21 (ł00. 200 m. i skok w dal), Rut- km.), Feryniec (3 km. % prze- Kuźmicki (skok w dal i oszczep) Sobota, Kocot, Sobeck~, Wil:'(:l>.!Jlś o godz. 19.15 krunedia J. kowsk: (100 i 200 m.), Lir><:I<i szkod.). Ada.mczyk (110 m. ppl., WoMski (skok w dal, trójskok), kowski (miot).
t'~
I t ycz I~a~ ku~ Weinberg, Starybrat, Serafini
K<I b'le t y: !LI'd
I ·-Iew 5Itiego" Dwa Tea try " % Ka- (100, 200, 100 m.), Adamski
s ko k wzwy~, w d a,.
aj uck a, Ad ams k'a ,
I'ol~ Adwentowic7lelD w roli glów- (100
) B II (100 200 400
la), Duneckl SkaJbama, Flblak I ~trójskok) K. Hoffman (trójskok Or~ztl'~owicz,
E. Wajsówna,
.ej.
Gr a ~. '(I~~ . 200
') "1 m .) Gralka (110 m. ppt.), Kr·zyża- I dysk), Marot1czyk, Małecki, Gorzko\vska (100 m.), ModeRetyseria:
Irena
Grywiń.ka .
z n a
I
m., l' aCI! no\\'sk: (110
ppł
t··, k Much G ohman M . h
~ r&wna, Głmrkówn<ł ~100 m. I
•
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"eenogratla I Jc.o~umy: Z. Strze- i 800
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u.a, VS,
5ms I,
lęce <
. rost
(tyczka),
Szendzielorz skok w dal), Gębolisówna (100,
leckl.
m..
Ir er I Ip:ec o aj
.
200 m. i skok w dal). Słomczew
TEATR KAMERALNY DOMU 4OO m.), Korban, Wideł, Mirow- W niedziele przyjeżdża .. Batory"
ska (100 j 200 m.) Wilhelmt,
ZOLNIERZA
s' ki , lI(uraś (800 m.), Wiacrsk:,
lllllłUH
Broc'kówna, P ~,vo,varówna (200
ut. Daszyl\sklego 34.
Dychto, Mankowski, Szymański,
m.), Cieślikówna (2 00 i 800 m.),
Ostatnie dni komedio.farsy Kubera, Kuśmirek (ISOO m.), NI)
plęsclorzy
Sumińska, Bulanka I i II, ToE
wak (800 m., dysk., wzwyż), lJ
A d
TU' I~.ietrowa. "WYSPA POKO- Kwap:eń (I.S00. 5000 m.), Kie- mecz odbędzie się w hali, Wimy o godz. 11-ei tykówna, Wasilewska i n rze..
I
5 00
( jewska (800 m.), Mitan, GoścI·
as (.0 , 1'?O00 i 5 km., z prze
W niedzielę pięściarze Zrywu spotkają się z drużyną śląską Ba n~akówna, Paźdzorówna,. OrzeTEATR "OSA"
szkod.), BOJJJcC'kl (S.OOO m. i 3 w trzecim spotkaniu finałowym torym. Spotkanie to stalo do o- łówn.a, Pachlowa (80 m. ppł.),
Traugutta 1 tel. :172-70
km. z przeszk.), Dzwonkowsk1lo drużynowe mistrzostwo POlSki statniej n;emal chwili pod zna- Peskówna (80 m. ppl. i dysk.).
O go d:.:. 19.30. " niedzielę t św!ę
kiem zapytania, gdyż Sląlacy Pajerowa (80 m ppl. i skok w
ta o 16 1 19.30 falla M. Słomczyń. Dział ofICjalny Ł O Z P N-u
prosili o przełożen:e go na ter- dal). RóżaIska, Rączewska, Pan,
Ikiego t Z. Withlere p. t. .. Rycerz
min póżniejszy, gdzieś w poło- kówna, Herdówna. Les1.ner, Pasz
Szalony" z A. f)ymn/ł.
wie maja. Kierownictwo Zrywu kówna, Borowiec, Lodożyńska
TU TR .. LUTNIA
było sklonne pójść na. rękę ślą- (skok wzwyż), Nowakowa, LePlotrkowlka U3
l. Podaje sit do wiadomości, zwią.zku z fuzją. klubu KP Zjed
Oz!, I codziennie o godz. 19.15 że bezpośrednio do PZPN win' noczone z ŁKS Włókniarz ~kTe' zak<Jl!l, ale n<l: przesun:ęc:e termr gulko, Kwoczanka (skok w dał).
• J!ARON CYGA1l'SKI" operetka ny kluby kierować jedynie zgło śla się klub sportowy KP Zjed- nu nie. zgodZił Się P~l. Z.w. ~o- Bregu:anka, Dit'kowska, C ieśle .
kserskl. M~cz ~będzle Się WięC wicz (kula), Flakowkz, Szeodzie
w 3-cb aktach (4 odsłonach).
szenia zawodników, wszelka in Iloczenie z lil'ty klubów ŁOZPN zatem '!I. niedzielę w h~l: \~Imy lorz, Sinoradzka (kula ~ oszc7ep)
na korespondoD.cja łączuie z od· i odwołuje się wszelkie zawody o godz nie 11
połudme. Bilety Drzewiecka (kula i dysk). DoJAMES WRITBHEAD
wołaniami on kar
nałożonych o mistrzostwo
wyznaczone 'z
r,n0zna . nabywac v.:, przedsp~z.eda brzallska.
Bregulanka (dysT<),
W l'ILHARMONII
przez PZPN za podwójne pod- tym klubem.
W piątkowym koncercie symfo- pisanie kart Zgł06zeń, wiuna
4. Wzywa się Chem. ZKS. zy. w fl.rr,n .e "Start z wy]ąt.cem Stacho:wicz i Konikówna (dysk
Brze·
Iticznym FJlharmonh. w dniu 1 być wysyłana drogą. służbową. Boruta do uregulowania nałeż' dnl~ dZls leJsz~go,. do sob.oty włą· i oszczep), Klimowska
"P,,'in: "Tajemnica Szymur""
Itw!~tnia br., godz. 19.15. weźmie przez Okręg.
no§ci 25,3]2 ,.J. w terminie do czme. C~ny blletow 300 I 200 zlo śn;owska (os zczep).
•
udział znakomity muzyk brytyjsk!,
2. W~ i D LOZPN powiadll' dnia 28 marca. 49 roku na tych. B:lety ulgowe dla świata
w.lalonczelisŁa
JAMES WHITE- mi a, iż PZPN ukaral 6-miesięcz rze<lz TUR Łódź jako rozlicze- pracy i młodzież v w cenie 100
HEAO, ~óry wykona z tow. or· ną, dyskwalifikacją. od dnia 4. nie kasowe z odbytych zawodów złotych nabyć można w sekreta! ".try
koncert
Wlioloncrelowy kwietnia. do 30 października za· IV dniu 26 wrzeŚnia 1948 roku riacie klubu (Pogonowskiego 82)
·,.agiUa. kompozytora angielskiego., wodnika Płuciennika
przedstawiając zb'orowe listy po
Romana w Zgierzu.
Co było przyczyn Q słabej formy popularnego naszego pięściarza?
wielkiego pn:yjacl~la Polski. auto- z KS LecKia T<lmaezów Mamtwierdzone 'Przez dyrekcję lub
Sekretarz:
Nie tylko liga pi~karska przy- dzi na mecz ze Zrywem. Szy"
fa znanej "Pol onti ". Na program wiecki za podwójne podpisa.nie
Rady Zakładowe.
Ma..1chrowsk1 E.
nosi miłośnikom sportu sensacje mura oświadczy! już wówczas,
koncertu zmII alę pOUl tym: We- karty zgłoszenia.
Przewodniczący WG i D
: niespodzianki. W sporcie dzie że nieodwołalnie żegna się z
bera uwertura do op. Euryanta
KruPl'6,ski E.
3. Zawiadamia.
Iri~, te
IV I
żye o ŁKS WłóknIarza
ją się różije cuda.
boksem, a:e nie brano lego nil
orez - po raz pl~rw5ry w Łodzi U_III1_,ql.-uu_III_IIII_IIII_~_ltll_n
- wspaniała I Symfonie wspó!oes
Ostatnio
krążyła
w
Warszaser:o.
Dzisiai zebranie
.ego kompozytora creskJego Bowie uporczywa pogłoska o taBomba
wybudlła
dopiero
usłyszymy
lekkoatlet6w
t h S
'Wczoraj. Naszemu korespon(f~U
h~slava Martiftu. Orlmemr/ł dyryh
Kierownictwo sekcji l ekkoatl e- jemniczyc perype iaczymu- lowi warszawsk4emu udaJo SIl
~je Bohdan Wodlc7ko, kapelmistrz
11.40 Audycje dla lclas młod ogólna, 16.40 Felieton literacki.
au- tyczn<lj ŁKS Włókniarza wzywa ry, wJelokrolnego reprezentanta spotkać Szymurę na bas~nle
Fili!ar~oni! Bałtyckiej. Bilety od szych, 11.57 Sygnał C7Jasu I Hejnał. 16.45 "POWIÓt z Ameryki" eo zł. - spn:edaje kasa Filhanno- 12.04 WiadomoŚci połudll. 12.20 dycJa poetycka, 11.00 Koncert dla wszystkich czlonk6w bylych klu- naszych barw państwowych. warszawskiej YMCA i cała lam.i1 [Narutowicza 20) w godz. 10 Muzyka :I płyt. 12.30 Aud~ja dla przodow>n.ik6w pracy, 17.45 Drugi bów: ŁKS. DKS i Włókniarza. o- Popularny len pi~ściarz od dluż jemn'ca wyświeth'la ~ę· Szy13, W czwartki I piątkl poIUl.dto wsi. 13.00 PRZERWA, 14.30 (Ł) Mu- dziennik popoludniowy, 18.00 KonI k'
WZKS Od"
d szegQ czasu zanedbywal tre- mura idac śladami Koubkowej i
od 16 do 19.
. '. .Z1ez o ningi i unikał kolegów. Stawał Smętkó\vny
zmienił
pleć.
w
Z)'u obiadowa (płyty), 14.50 (Ł) cert rozrywkowy, 18.35 "Dal<lko raz cz ~n ow.
Z łÓdzkiej prasy. 15.00 (Ł) Komu- od Moskwy", 19.00 "Prima Aprilis" px::y.bYCla w dmu l kWI<ltma o g~- się coraz bardziej nieśmiały. I w związku z czym oczywiśc:e
rulkaty, 15.05 (Ł) Mozart, 15.20 (Ł) w SP .• 19.15 Koncert symfoniczny, dZlnle 19 na walne zgromadzeme I wstydhvy. Wiele trudu musla- musiał zmienić uprawianą dyscy
•
.
~
.'
. 4
"Prima AprJlls", 15.30 "Ze skarbca 20.00 DZIENNIK WIECWRNY, sekcji, które odbędzie się w 10ka'j la scbie zadać warszawska (Jlinę sportu na bardziej prz.,!.,
.
.
melodii ludowych", 16.00 DZIEN- 21.00 "Melodie Swiata" 21.30 lu własnym przy ul. Tymienieckie- Gward·a. aby popularnego Fran stępną dla ptci ~labej. Tak'm
,
,
•
. I
.' .
NIK POPOŁUDNIOWY, 16.15 (Ł) "z tycia Bułgarii", 22.00 "Od me- go 11.
ka namówić na przyjazd do Lo sportem jest pływanie, tor et
"ElekŁrolnsta14tor". 16.30 Skrzynka lodii do melocili", 22.45 (Ł) Konnasz Franuś, a od dziś Frania,
ADRIA - "ZagubIOne Dni"
cert 1yczeń (cz. I), 22.58 (Ł) Omów.
BAŁTYK ,,Dżul~ra" l "Pucbar
W
'postanowiła wziąć się za p' y.
STYLOWY - I-szy seans dla mro- progr. lok. na jutro. 23.00 Ostatnie
Tatr".
wanie. Szymun trenuje bardzo
dziciy "Dzieci Kp!. Granta" dla wiadomości. 23.10 Koncert, 23.50
Dnia3 kwietnia 1949 r. OdbędZie/ dntżyną
świetlicy
Z.M
im.]' t
: pr zed z'b·..·
cy~
!AJKA - "ltudzlelec"
Program na dzień n.ast. 24.00 (Ł)
n ensywne
,Izają ".
dorosI. "Curie - Skłodowska".
GDYNIA - Progrem Aktualnośct
Koncert życzeń (cz. II), 0.30 IŁ) siO; w świetlicy PUB w Ozorkowie J. Strzelczyka w Łodzi a drużyn~ się mistrzostwami Polski na ba ..
SWIT - "Bialy Kieł"
Kraj. i Zagr. Nr. I. "Rad:zl«ka
turniej ping - pongowy między świetlicy PZPB Ozorków.
sen:e krytym, które jak wiadoTATRY - "Niecierpliwość Serca" Zakończenie audycji ł Hymn.
Ukraina".
TĘCZA "Klęska Szpiega".
.nlllll;iI:llIlIlI::lP,U,'I'II.I'I:IIII,l llIllllil.:., .... llill.,IIIIII ... "1,IIIIIIIIIII:n.II'Ii'ł..I.UI.I.IIUIII.II.l :I'I,: Ml.ln..n·I.111' ...r. .... TI.lril:IIII~'IIII"I.;I·I"·I·I,11Ió mo odhędą się w WarszltWie w
HEL - (dla młoda.' p' rW5zych dniach kwietnia.
WISŁA - "Obywatel Kane"
"Znak Zorro".
Szymura startować będzie na
WOLNOSC - "Dżul~u i "Puchar
MUZA - "Moja Siostra Elleen"
wszystkich dy~tansach, wszystTatr".
POLONIA - "Zapomniana Wiok:mi stylami i zapowiada pobiel
VlŁOKNIARZ "Volpone"
ska:'
cie kOłku rekordów Pols'ki SpeZACHĘT A "Nauczycielka bawi
PIĄTEK
Ł6dź,
Plac
Niepodległości
(Leonarda)
PIĄTEK
PRZEDW10SNI! - "Serenada w
cjalne zainteresowanie budzi jut
~tę".
Dolinie Słońca".
dzisiaj pojedynek Szymury I
c y ]t K
N R. 2
JtOBOTNIK - "AliS1:er Nawolf'
Bemówną, Lisztówną i KalaŁo
codziennie o godz. 19. tS soboty
ROMA - "Trzeci Szturm"
Codziennie o godz, 19'15 - soboty 2 przedstawienia
wą Le S ląsk a, które do tej pory
l{EKORD - dla młodzieży "Czaro- 2 przedstawien.ia - lli·edziJelę 3
kwietnia .: trzymały prym wśród naszycI!
kwi~tnia o godz. IS'15 i 19'15 - niedziele i święta 3 przedsta. _______
dziej skie Ziarno". dla dorosłych prZ'e<lstawi<lnia.
wienia O godz. 12'00, 15'15 i 19'15
Wielkie
widowisko
atrakcji.
,,.Na tropie zbrodni".
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Tragedia Amerykańsko
Trudno może będ~ie im uwier~yć w taką nagłą tml.anę, mulimy więc odsunąć moment ten na parę dni wcze~iej przed
paIlskim wejściem do łódki. Będzie to jedyny argument
obrony. A chociaż wiemy, że nie jest to caŁkowitą prawdą·
sąd nam jednak tego dowieść nie może. a ~a to, co nie jest
dowiedzione, nie wolno skazywać na śmierć. - Jeszcze raz
patrzył w oczy Clydowi. To jedyne wyjście, panie Clyde.
To jest tak, jak gdyby ktoś chcąc z.apłacić za kartofle czy
ubranie z.amiast pieniędzy dawał zboże albo groch, bo jakkolwiek ma pieniąd;o.e na zapłacenie. jednak ~przedawca
twierdzi, że pieniądze są fałszywe. I my więc musimy użyć
ziarna i grochu i ofiarować je zamiast pieniędzy i tym tylko
możemy dowieść, że nie jesteś pan winny. Przysiągł mi pan,
że uderzyłeś ją niechcący, jakkolwiek l: początku miałeś ten
zamiar, To mi wystarcza. N i e j e s t e ś w i n n y.
Tonem przekonywującym, stanowczym chciał utrwalić
w Clydzie przekonanie o braku winy z jego strony; podniÓSł
mu nieco rondo kapelusza, spojrzał bacznie w ciemne, niepokojem przysłonięte oczy i dodał:
_ Jesteś pan niespokojny i ~denerwowany, a jednak
'W sądz.ie, słuchając oskarżenia prokuratora, powinieneś pan
pamiętać i powtarzać sobie: Jestem niewinny! Jestem
niewinny! Nie mogą mi dowieść winy i nie dowiodą, chyba,
że byłbym istotnie winien. A jeżeli pan nie będzie umiał
wytrwać w spokoju, spójrz wtedy na mnie. Będę koło pana.
'Jeżeli tylko coś pana zbije l: tropu, spójrz na mnie - prosto
'W oczy, tak jak ja teraz patrzę w pańskie . Będziesz: pan
wtedy pewny. że uczynię wszystko, by pana pokrzepić. Zaehowuj się tak, jakeś zachowywał się przed nami, przysie-

.-u. ~eś przed nami przysięgał. chociażby to 1m wydawało

się kłamstwem. Nie chciałbym, żebyś pan zapewniał o tym,
czegoś pan nie zrobił i wówczas nie pozwoliłbym panu przysięgać.
Poklepał

go wesoło i przyjaźnie po plecach, a Clyde, bardzo wzruszony, solennie obiecał w duszy, że uczyni wszystko, co mu Jephson radzi.
Jephson wyjął zegarek, spojrzał naprzód na Belknapa, potem przez oko no i ujrzał tłumy, podsuwające się prawie pod same schody sądu. Dziennikarze, fotografowie tło
czyli się przy wejściu, nastawiali aparaty, czyhając na chwilę, by uchwycić twarz Clyda lub innej jakiejś osoby grają
cej ważną rolę w toj sprawie.
- To już czas, zdaje się - ode1.wał się Jephson. Spójrzcie no tylko. Chyba cały nasz okręg tutaj się zebrał.
Będziemy mieli pełną salę.
A zwracając się do Clyda. dodał:
- Niech pana ten tłum nie przeraża. Któż tarr. jest?
Chłopi przeważnie; zeszli się do miasta, by ujrzeć sensacyjne
widowisko.
Obaj obrońcy wys1.li, nato miast Kraut i S issel stanęli ja
ko straż przy Clydzie. Obaj adwokaci przeszli I)odwórze
więzienne, ścigani spojrzeniami i szeptem tłumu, i weszli do
sądu.

Dopiero w pięć minut późrllej wyszedł z.a nimi Clyde
w otoczeniu Krauta i Sissela oraz dwóch policjantów dla
obrony przed możliwymi demonstracjami. Oskarżony starał
się zachować minę jak najbardziej obojętną i swobodną.
Widział dokoła siebie wrogie, obce twarze mężczyzn w skórzanych płaszczach i czapach lub w ciężkich, znoszonych
ubraniach, po których łatwo poznać farmerów. Były tam
także ich żony i dzieci.
Clyde był silnie zdenerwowany, gdyż wsźyscy patl'L.vli
nań ciekawie z dziwnym jakimś wyralc-m na twarzach.
W karnej chwili przecież mÓi;ł paść ~trzal rewolwerowy lub
cios nożem w piersi. Policjanci l: karabinami w rękach dodawali mu wszakże nieco odwagi. Drażnily
kr1.Yki:

'o

-

był pomyślał,

Idzie! idzie! Patrzcie! idzie! Kto

mógłby zamordować!

te

Oft

-

Trzask aparatów fotograficznych jego opiekunOVJ1e
a ciało jego obezwładnia skurcl: moralny i fizyczny.
przysuwają się bliżej,

Nareszcie stopnie wiodące do gmachu sądowego, za
drzwiami zrlOWU schody do wielkiej, długiej, ponUlrej, wysoko sklepionej sali. Tam po obu jej stronach i w głębi widniały wysokie, wąskie okna o cienkich szybach, przepuszc1.a
jących dużo światła.
W jednym końcu było wzniesienie,
a na nim ciemne. bogate rzeźbione lawy. Nad wz.niesieniem
wisiał portret, a na całej sali od początku do końca cią
gnęły się szeregi ław, ustawionych amfiteatralnie i już zapełnionych ludźm~ którzy stali nawet w przejściach.

Gdy Clyde wszedł, ....I'!!zyscy wyclągnęli szyje J ut..kwill
w nim ciekawe oczy. SzmC!t' rozległ się po sali.
przechodził balustradę. ~a którą przy stole siedziel1
Bellmap i Jephson (a między nimi było wolne krzesio
dla niego), słysz.ał wyraź.nie, jak obracały się bez przerwy'
szeptem niezmordowane języki. Czuł na sobie oczy wszystkich. na nikogo jednak nie miał ochoty spojrzeć.

Gdy

już

Naprzeciw niego, tuż pod wzniesieniem. siedział prokurator z kilkoma urzędnikami , z których Clyde znal już Earla
Newcomba i BuIiona Burleigha. Był jeszcze między nimi
jeden, którego Clyde widział po raz pierwszy. Poza ninu
siedziało kilku mężczyzn i parę kobiet. Byli to sprawozdawcy i artyści rysownicy. Zwrócili głowy ku niemu l wlepili
weń oczy.
Po chwili Clyde, przypomniawszy sobi.e radę Jephsona.
wyprostował się i z wystudiowaną, spokOjną miną, obłędm
nym jednak wzroku. rozejrzał lię po sali i spojrzal na dzien~
nikarzy i rysown1k6w., ujetllOb. iDt portretawaniem. Sza.
pną!:

0-036418
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