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Republlki Radzieckiej. Kierownikiem grupy był tow. Dubklmniecki. inłcaator kołchoźnictwa na Ukrainie, a sekretanem, tow. prof. I. Łaptiew, członek rzeczywisty Akademii
Nauk ZSRR, uca;eń akademi:ka prof. ŁysienJd.
W skład delegacji wchodziło u-tu Bohaterów Pracy Socjalistycznej, od7IDaC'llOIlych orderami Lenina za otrzymanie
wysokich urodzajów.

łódzkim światem
wspólny język. Uczestnicy delegacji, to zwyczajni, prości
pracownicy - tak samo z;wią
zani z ziemią, jak chłopi z
Wilkowic.
Tow. Chopta Marla jest kie
rownikiem grupy w kołcho
zie im. Szewczenki. Ma już
wprawdzie 67 lat, ale w'cale
nie myśli ustąpić "z pola". A
przecież wiele przeiyła. Jako
aktywistkę

•
•
kołchoźników
chłopami

radzieckich'

przyjęcie delegacji radzieckich chłopów
we wsi spółdzielczej Wilkowice

1)1) wal Ir.mopomooowej, Wilkowice, przyjechala delegacja
ebłopów radr.deoldch, złożona z siedemnastu prn:edstaWlicieIi
kołchozów Ukradny, Białorusi ł
Rosyjskiej Federacyjnej

Dt!Ie1rad

Nr. 97 1471)

ra&decklch rozmawiają
w ca.sle z.tarr,du ZSCh.

..-

chlebem i .olą.
Wysdedli z autobusów. Przy
witali się serdecznie, po chłop
sku i bezpośrednio.
"W imieniu spółdzielnI pro
dukcyjnej l całej gromady
Wilkowice witam Was, łowa
rzyaze - mówi tow. S6jka.
Nie było tego nigdy, żeby chło
pi polscy ł rad.7;ieccy mogIi
się spotkać ł pomówić z sobą
od serea. Podallellmy słę z Wa
mi tym chlebem naszym, na
d~6d
serdecznej przyjaźni,
jaka nu łą.ezy".
. Dzień upłynął na wzajemnyoh zwierzeniach. Towarzysze z Wilkowic dzielili się
swoimi kło:potami z towarzyszami rad ZlieckiJrn:!. Towarzys~ radzieccy przypominali im
o piE:rwszych Łru.dnościach,
jakie przeżywali po rewoluciółl"
cji, a następnie po uwolnieniu
Pod transparentem
tow. ziemi radzieckiej z hitlerowSó}ka, w towarzystwie dwóch skiej niewoli.
wieśniaczek, oczekuje miłych
Gospodarze mówili z gospogości,
pragnąc
ich powitać darza.ml. I szybko znaleźli

Brama mlum:faLna' góruje
nad wsią. Wokół niej zgronla
dzili aię mieszkańcy wsi Wilkowice, oraz okollczn.a ludność. Wszyscy z jednaką niecterplivrością oczekują znaku,
który ma podać pikieta konna, C7JUwająca na zakręcie
drogi.
- Jadą!
Ogromny,
czechosłowacki
"Fiat" . pełznie uporczywie po
rozmokłe1 od deszczu drodze.
Za nim drugi. Otaczają je
jeźdźcy.. Banderia konna. SamochodY zwalniają biegu.
Poważnie,
statecznie,
przy
dźwi.~ach marsza zbliżają się
do bramy triumfalnej, pięknie udekorowane1 p~ towa
rzy;<!zy z Wilkowlc.
"Wita.my kołchoźników rachleckteh - Da&ZYch przyja-

radziecką,

zasą

dzili Niemdy na śmierć przez
powieszenie. W ostatniej chwi
li odbil-i ·ją partyzanci, z którymi spędziła dwa lata w lesie.
Tow. Dubkowieckl jest już
26 lat przewodniczącym koł
chozu "Osiągnięcia Paździer
nika". Otrzyma! order Lenina
za osiągnięcie wysokich urodzajów. Ludność wybrała go
delegatem do Rady Najwyż
szej RSFSR.
Tow.
Aieksy Szczerbina,
przewodniczący kołchozu
im.
Czkalowa otrzymał tytuł Boha,tera Pracy Socjalistycznej
za to, że z całego obszaru swo

pracy

Wszyscy członkowie delega.
cji, to ludzie znamien:ci rrie ty
tułami. a swymi
osiągnięciami
w pracy. DlImn: są z tego i słusznie.
Po przy jeździe gości radzieckich do Łodzi
odbylo się
uroczyste powitan:e w Grand
Hotelu - gdzie kołchoźnicy ra
dzieccy
zamieszka'li na czas
pobytu w naszym mieście.
Przemówien:a powitalne wygłosili:
przewodniczący
Mie jskiej Rady Narodowej tow. An.
drzejak, wiceprezydent m. Lodzi tow. BlIgajski. sekretarz
Kom:tetu Lód zkieg-o PZPR tow.
Grudziński, red. Uzdański oraz
przedstawic'ele organizacji spo
łecznych, mlodzieżowych i lp.
Po kolacji - goście lIdnli się
do kina .. B.ałtyk". Dziś nastąpi spotkanie goscl
radz'ieckich z przodownikam'
łódzkiego świata pracy. Spotka
nie odbędzie s:ę w Teatrze
Wojska Polskiego o godz. 16.30.

trzynastu odmaczonych orderem Lenina.

Na konferencji omówlono
ostatnie zarządzenia ministr6w
Ro1nicitwa i R. R., Handlu We
trm g i Administracji w
wn~
e o
sprawie organizacji targów
na zwierzęta. hodowlane i użytkowe.
.
Ma..fątkt państwowe otrzymały kredyt w wYSokości
1.600 milionów zł, na zakup
ponad 20 tYlI. sztuk bydła. Po
Dadto pru.ewidywaue Jest zakupienie P1'!UIZ PGR około 50

Warszawa (PAP) - Dnia 7
kwietnia br. został podpisany
w Warszawie protokół dodatko
wy do umowy handlowej z
Islandią z dnia
14 czerw:;.a
1948 r. Zgodnie z tym prołok~lem obroty handlowe z Isbn
dlą po. obu stronach zoshly
podwyzszone o okolo 1.500 t ysięcy dolarów

men tu -

Józefa

Nowickiego.

podpisała w dniu 5 kw:etnia br.
w Karahi umowę gospodarczą

z Pakistanem, [Ja okres do 30
czerwca 1950 roku. Umowa ta
podlega ratyfikaer.
Umowa ta jest pierwszą z
tych umów, które Polska prag.
.
nie za wrzeć z krajami Srodko*. * *
wego I Dalekiego Wschodu i
Warszawa (PAP) Polska ma ogromne znaczen'e gospodelegacja handlowa pod prze· darcze zarówno dla Polski, jak
wodnictwem dyrektora departa i dla Pakistanu.

analfabetyzmu

Sejm Ustawodawczy zatwierdził ustawę
o obowiązku nauki wszystkich obywateli
do 50-go roku życia
WARSZAW A (pAP). - 621 Prezesa Rady Ministrów, zaposiedzenie Sejmu Ustawo- wiadamiające, że Prezydent
dawczego w dniu 7 bm. otwo R. P. mianował ministrem odrzył Marszałek Sejmu Wlady- budowy Inż. Spychalskiego na
sław Kowalski.
Obecni byli miejsce ustępującego na wlaJlcZlni członkowie Rządu z wi- !mą prośbę prof. Kaczorowcepremier~m
Korzyckdm na skiego oraz, że ministrem prze
mysłu lekkiego mianowany zo
czele.
Po powolaniu na sekretarzy stał tow. Eugeniusz Stawiń
posł6w: Bancerza i Trzebiń- ski.
skiego oraz po załatwieniu
zwykłych formalności, marsza USTAWA
O LIKWIDACJI
lek Kowalski poinfonnował
ANALFABETYZMU
Izbę,
iż v.npłynęły pisma od
Poseł Strzałkowski (SD), zło

Nowy

statut

uchwalony na XI

675 tys. sztuk trzody chlewnej

~ęc!:f~~~j~od~~~:;:

Umowy gospodarcze Polski
z Islandią
Pakistanem

~~ł~r~~i~Sg; LikWidacja

Jedna z delega.tek kołchoźni
MOSKWA (PAP).
Na
ków radD.eckich
Maria
Chopta, w rorzml1Wle z polski- XI Zjeździe Komsomołu zami chłopami w czasie III Kra- kończono 6 bm. dyskusję nad
jowego Zja.~du ZSCh.
referatem
sekretarza
KC
WLKZM Iwanowa o zmiaPr6cz tego cZ'terdziestu jego nach w statucie Komsomołu.
zakontraktowano do
31 marca
kolchoźników zostało odznaczo Po zakończeniu dyskUSji KoWARSZAWA (pAP). - W towano 6'75 tys. sztuk trzody nych
orderem
Czerwonego misja statutowa Zjazdu wnio
dniu 7 kwietnia br. odbyła się chlewnej.
Sztandaru.
sła rezolucję, w kt6rej uw Ml.nisterstwie Rolnictwa i

dnia

Schumacher - katarynka Wall·Street

br.

Komsomo ł u
zjeździe

WLKZM

żył w lIrueniu Komisji Oświa
towej sprawozdanie o projekcie ustawy o likwidacji analfabetyzmu.
Referent przypoIlU1iał. iż za
gadnienie analfabetyzmu i wal
ki z tą klęską społeczną, omó
wione
było
wyczerpująco
przez wiceministra Jablonskiego i przedstawicieli k;ubów poselskich podczas p;erw
szego czytania projektu ustawy.
Ustawa przewiduje społecz
ny obowiązek uczenia się &nalfabetów i półanalfabetów
w wIeku od 14 do 50 lat. Do
obowią.zku nauczania
moźna

powołać każdą osobę, posła.

dającą

dostateczne kwalifika zmiany i uzupeł- cje. Nad koordynacją. działalnienia statutu zaproponowane IlOści władz i organizac.ii pro
przez referenta, oraz propoz,y- wa.dzących akcję w terenie,
cje zgłoszone przez poszcze- czuwać będzie pełnomocnik
gólnych delegat6w w czasie Rządu oraz pełnomocnhlY wo
dyskusji. Zjazd jednomyślnie jewódzcy, powiatowi ltd., jak
uchwalił rezolucję oraz nowy również
komisje społeczne:
tekst statutu WLKZM.
główna. wojewódzkie, powiatowe itp.
W głołOwaniu ostawa została prr;ez Sejm uchwalona. jewzględniono
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Swiat pracy -

na czese

ala dnomyślnie.

Dalsze zobowiązania Czynu Pierwszomajowego robotników łódzkich

Z fabr:Yk i zakład6w ~acy sienie swego planu o 15 pro- o doda1ikowe oszczędności w cym m.i~iącu zwiękSZY Hosl:
Ciągu cent.
ramach Czynu Pierwswma- pr~~ukc.Jl do 108 procent, a
meld'JJlki o spontanicznych uGAZOWNIA MIEJSKA
jowego oraz wezwali do wsp6ł llosc pruny - do 67 procent.
chwał'ach oszczędności, W7JIl10- Pracownicy Gazowni Ł6dz- zawodnictwa pracowników Ga Przodownica, Władysława
żonego tempa pracy i ulep- kiej zobowiązali się zaoszczę- zowni Warszawskiej.
Bresz oświadcza w imieTl!iu
szania )akośC'l produkcji - dzić do dnia 1 Maja 650 ton
PZPB Nr ..
swego zespołu: "Do 1 Maja
na cześc Międzynarodowego węgla, 130 ton koksu i 2 3 , 5 0 0 .
Swięta Pokoju i Pracy.
m sześc. wody. Poza tym zorSalowy, Edward Rze ecki zmniejszymy Dość "pojedyPZZPP Nr 2
gwzowali zespoły ws<półza- w imieniu prządek sweio
nek" w niedoprzędzie o 10
Tow. Banaszek, łączM'lka z wodn1cze, które podjęły walkę działu przyrzeka, że w bieżą- procent". Helena Janart, starPZZPP Nr 2, wykonująca
sza. obC4ągaC/Lka na maszydotychczas 145 procent normy,
Dziś, w piątek 8 kwietni'a. o godzinIe' 16.30
nacb obrą.czkOWYCb dodaJe:
łys. fttuk oieląt.
zobowiązała się podnieść pro~.,
Ja za§ ze swoim
ołem
Rolnicy którzy zoohc" pod_ d.ukcję o 15 procent.. ~i~ ~ają
w ~eatrze Wojska POlskiego ul. Jaracza 27 odbę
"
k
likwi zes~
,
..,
SIę zawstydZIĆ rówmez JeJ ko
dzie się
PPełnrzYTZIebam
Zł
dOwalc. zoiJą6 się odchowa.ma cieląt w leżanki _ tow. Jankowska i
e rakl
przyczyn c s ę
okresie pierwszych 3 mieslę- Kubiszewska., które zgłosiły
UROCZYSTE SPOTKANIE
do zwiększenia produkcji, poCYt otrzymają, po podpisaniu sw6j akCE!$ do CzynU PierwDELEGACJI CHI,OP<!W RADZIECKICH
magaj~ przy pracy".
ecjalnych
ó
szomajowego,
powiększając
Piracown1cy 'warsztatów me
sp
om w, zaliezkł, produkcję o 20 procent.
z przodownikami pracy i przedstawicielami
chanicznych przy PZPB Nr 7
si~jąc~ .13 łys. zł.
Stopkarki - tow. tow. ~raspołeczeństwa łódzkiego
postanowili wykonać roboty
Rowl1lez Sprawnie przebie- jewska odznaczona Krzyżem
zorgaml'JOWane przez Żarząd MieJ'ski m. Łod:lli,
pl
d
ga akcj,a szc,zepień ochron- Zasługi i Kunowska _ aby
za anowane
o 12 maja nych, ktora obJęła do 31.3. br. dać Państwu jeszcze więcej,
Komitety: Łódzki i Wojewódzki PZPR, OKZZ i
na dzień 1 Maja. W kotłowni
930 tys. etuk trzody chlew- niż dotychczas, zobowiązały
Zarząd Wojewódzki Związku Samopomocy Chłoppalacz~: Dęh<?wski i Burak,
nej ł 20'7 tys. sztuk drobiu.
się podnieść swój plan na mie
skiej.
oc;ieraJąc uznoJone czoła, móWedług danych komisarza siąc kwiecień o 10 procent.
We'jście ';VJ7łącznie za zaproszeniami. UroczyWlą: .,My oCYLcimy Swięto Pra.
do. ,spraw hodowlanYCh, nalR6wnież i towarzyszka MikostoM rozpocznie się punktualnie,.
cy, oszczędzaj~ w bieżącym
dzien 31 marca br. za.kontrak- łaj4zyk za.deklą.rowala podniemfesfąon ponad plan Jeszcze
napływaJą w dalszym

od

·-...,-'"!"""!'!!'!~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~l!O~ton~~:w~ę&'la".

RADA OCHRONY
POMNIKOw MĘCZElQ'STWA
W imieniu KomiSji Kultury
i Sztuki poseł Kubickl (SL),
złożył spraWOzdanie o
d _
rzą o
prOjekcie ustawy o zm.ia
me ustawy o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męń t
cze. s wa.
Sprawozdawca
stWlerdził, że nowela zm1erua
ducha i treść poprzedniej ustawy. Ustawa Idzie w tym
kierunku, by pomniki wyka-

v.:ym

zywały nie tylko rozmiary
męczeństwa narodu polskiego

. In
h
l nyc narod6w, walczących
z faszyzmem, ale jednocześnie, by budziły czujnoś6 wobec wojuj~ego imperializmu,
zagrażającego pokojowi, by
I .... ,
upam ę·llla.ły wa.lkę narodów
z hitleryzmem, by onaocmlaty
koniecznoś6 braterskiej
współpracy narodów slowiańskich ł Innych narodów dla
uniemożliwienia. nowej agresjl.
~
~D~zy ciąg na str. 2-ej)

Nr.

.

n'VIlaule
d lir n b· • h·\1
b
UlM ~and)OnUI ij uli erow~d

Nota ambasady RP w

Waszyn~toDie

l
b·
W mię dobra ogólnonarodowego
~raulel mleDla ~O ~n le~o LJ,:F"r,:;,,;iD,~~~;;k ;~"'~O dt:;j, o:b~c~:~., 'p~7;;

rząd,u

do

h····

I

I

pujące oŚWladczen:e:

Stanów Z'ednoczonych A. P.

W dniu l kwietnia br. amb lls ador Polski w Waszyngtonie merykańskiej wydal tzw, ••!lsta dora
Winiewicza
omawia iąc
Do ~
'i
'I'"
W;n:ew cz z'ozył w Departamencie Stanu not~, dotyczącą zwro wę reslytucy Jną" nowe wn;o c<lłoks7.ta łt zagadn enią res! Ytu- RedakCJi "Dzlenn ka L~dzk, ego
tu m enia obywateli polskich, którzy przebywali w Niemczech ski domagały s'ę przejęc a ;na cji. przytacza m;ędzy nnymi wy
w ł:.;odzl
przed rok em 1939.
jqtku po:skiel1;o za pośredn c- m;enione powyże I fakty, WszySzanowna Redakcjo!
W usilnych staraniach. ktt}re r~kach niemieck'ch, Tluma cząc twem po'skiego kuratora. Nie- stkie one obrazują wyraźnie
Ja, proboszcz Kośc oła RzymRząd Po:ski czyn'ł po zakończe swe postępowan'e, władze a'Tle slery i tym razem wladze ame stosunek wladz amerykań~k'~h sko, Kalol'ck;ego. parafii Charn'u wojny d'a odzyskania m'e- rykańsk'e oświadczyły, że wla- rykańsk;e
udaremn'ły zabi~g; do majątku po!~k'ego, Przed lup,a W:elka, powiatu siera-lzn'a polsk ego z teren@w n €- sność polska sta'a się ,.sporną" polsk'e, żąda ;ac złożenia wn'o- stawiając przl'b eg swych 10- k:ego. wOJ, łódzk ego. od dłuż
m'eck'ch, zagadnien'e tak zwa- w następsłw'e konf'skat hi"e- sków n'e przez kuratora, lecz tych:zasowych ~taral;, które hy szego czasu noottiłem się z lTIynej le~tytucj; ziljmowało spe- rowskich, Tym samym uznawa przez p ~ lską "organizację suk- :y <;yste'Tlatyczn e udaremn;~nr ś:ą. by dać wyraz w pra"e
cja:lle m:ejsce, Dążąc do cał1.;o no bezprawne po~ ągn ęc·a hi- ce~y jną", Organizacja laka m'a przez wlaoze ameryl<aIiskie \V swym pogląd om, które mogly
w"ego wywlaszc'en a Po:aków t:erowskie w roku 1940, W!a- łaby na celu reprezentac;ę
n- \T'emczech i WSk3Zl1ją~, że ~Ia by s'ę stać choć nikłym phywładze h'tlerowsk'e 5:lOnfisko- dze sil efy amerykańsk'ej wo- teresow obywale:i po:sk'ch Z<I- now's'<o, zajęte przez te władze czynk:em do przekonania og-5ł!J
waly cały mająlek polski na mo :ałv IIz01f stan wywołany ppa g'n'onych lub tych,
których snrowar!7.a s'~ do s~nkcjonowa że sprawa ogóno-PQlska pow nniem'rck'e i miejsce pobytu n'e jest znane, n'a aktów gwałtu, dokon<lnr h na 1E'7eĆ na sercu n e ty:ko 'po
cy wydanych w roku 1940 sp€'- ustawo<lRwslw')
cja:nych ustaw. Za pośredn'c· dz'ata'ność osław'onej HTO, n'ż
Rzad Po:sk ', wyznp',cza iąc la przez i1'teryzm. nota stwerd73 , ' eczeństwu św'eckiemu, ale J
twem utworzonej w tym celu uczyn'ć zadość słus'mym ~ąlła- ko organizację sul<cesyjną P()I- że w wypadku kontynltowan~a Po:akom,
pełnącym
funk~j~
organ'zacji, znanej pod nazwą n om,
sk', ~l""Wony ·Krzyż , uczynił za tak'ej pr~ktyki Rząd P,,:ski ZITIU duszpasterskie,
Haupttreuhandste::e Ost (lHO)
DOBRA. WOLA RZĄDU
do~c " ymfl,;om whl7, <lmery- sznny hyłhy obarczyć Rzad Śt~
CzuJę się głęboko zrośn;ęfy
mlen e polskie odebrano z c~tą
POLSKIEGO
k~ns\r> ,W odpnw edcl n,~s~ą- nów Zj€'dn()cz~nych całkow (;, z ~arodem, z którego wyszebezwLO';"dnośc
ą
z rąk
PO'<lr~Iła łal,on czna
~..I
dz .a InOSClq
"
" ,
, RZ'ld P o:ski m~l11n_ ws~vslko
.,
; Zndmowa,
1."
b \".,
W' 0-: ,rupowe
Za s (
ra t
Y 'la dłem I o'e J'est mi obOjętne czy
ków. przekazując je N:e'ncom, n e zaprzes'ał slaran, Iv'n ynu. s, \ n uznan e w ąz..,J ,
,!;,z k'
b
t I
1
"
slanow On jednolitą scementoe
najczęśc'ej zasłużonym dziala- ują~ akc;ę o!J;'ony wrasnośc: n:ó\v, Po:'tyc7.nyc~ Jak? orga"i- ",e ,o ywa e i po.scy .':IZ pon e waną całość. czy też są w :--I;m
czom naz'slowsk'm,
swych obywa'e:i, oą:rabionych l Z~CJI sukce"-y neJ, został porJob s,,, ,:l~ mogl by, p~n ~sc w przy e:ementy, psujące jednoHt{)ś~,
Od chw'Ji zakończenia wojny przez., h' tleryzm. wł?It.~e f1~:cl, p n e p">traktowany.
SZ,O~CI. z racJI n c y
n;eU7.a\li umyśle, w sercu w pr~g'Rząd Po~sk czynił ltsiine s~a- zgtO$1 y nowe wn'osk' o ,wity- ,
RZĄD l;SA PONIESIE
s~dn'.r)nego ,tanow,ska Rząrfu n:en'u I w czyn e k<łżdrgo :loran a u władz amerykańskich w ' tu~;e, ~ o~ ('waz w okres' e qla
?OP0\l:':EOZlALNOSC
S ,anow ZJednoczo~ch w wy brego Po:aka pow'n'1a tkw'c
ce:u przywrócenia zagr<lbionej ran po,sk ch. zacząd strdy a:--10la, zło zona przez ambasa- m en onej Sp!·8\V1e.
troska o dobro ogólnopolsk 'e,
wlasności tym obywate~om p,)I_ -=-~ '-~~;:-;-;----;
~~-= II
__ Przeszedłem w życ u dużo cier
"
ffi..ii'/W «- ••, '" O
" " . . , JO". .... ,Jt
p'en'a i krzywdy w latach okus I<:1,m, kt·orz y prze trwa,.]
o k't es .:JIe§
,ml"I"IIIUtll""""IlUIIIIII'Jln1ł~I"!l'"
"I!mnlltłlllllll~lIłlltll!\llltl'IIIIIłUIIIIIIIIUlłlllllllllll'III!IIlmtUII
prześladowali hTerowsk;ch oraz
ł
ł
pacji hitlerowskiej! W:dzlał~m
c,<Jzyskania m3jątku tych wla~
tragedię naszej storcy, pracunc
śc c'e:i polsk'ch, którzy-wyg'nę·
na jej terenie za lat okupadi.
li, !ub hlórych m:ejsce poby t u
przez cztery łata. po uc:e~7ce
jest n:eznane.
DeSegat USA - Dulles - zglos!ł nowy urojekt grabieży z wla,nei diecezji. W'dz'att'm
ra Y 'O ID1Sjj Pol tvcz~e ON"
lapank'; w'dza'em
szkarlatn~
, WYKRI;TNA POLl!YKA
budzące I5rozę p'akaty T. na7w',
Wt'\DZ AMERYKANSKICH
LAKE SUCCESS ""PAP). -'l~'emu szeregu py~ań, do f yc 7 ą podział kolonii włoskich:
skami r07~trze:anych zakl'vhi
P,~d;ęta w tym celu akcja
Komis,ja Poolityczna ON,Z cych sytuacji ';ł tych koln-I l) Wielka Brvtani-a otrzyma ków: w dz'alem grupy '-r'~'el w ladz polsk'ch n'e spotkała ,ię p~zystąplla do rozpatrywa~'a nfach ,?l"zed W';>1 n ą Cernlli za w ramach ONZ powiern Jctwo ców I<lko wyraz najw'ięk~le,,()
fl'es~ety} wbrew po jęciom slusl- pIerwszego punktu porządKu, komumkował ,lednak, ~e. nie nad Cyrenaiką.
[lr)n żen·a polskOŚCI;
widziaiE'm
ności i spra I."erlhvości, l przy dziennego - sora\\'Y b k')lo-!może złożyć żadnego OSWI?d-1 2) Reszta Libii znajdzi,:, si~ twrf~zcie płonącą i spa~oną \'/Hr
'
t
"
ł d
nil włoskieh Na wniosek USA lczenia, W najbliższych dni"'ch
c Ily,1ym s anow's,iem waz a- komitet z!todził śie .ied~nmyśll przed komitetem wysct"pi wro pod zbiorową administr,'\c ią S7.li'l.'ę,
me:v:..ańsk'ej' strefy
okupacyj~,
kilku pai1stw, również w raTel,-az, gdy macki h:t'erow~!"l'
J
nie dopuścić d'C) dyskuqii pr?!-d I ski minister spraw zagraniczdl
ne i.
f
mach ~'ystemu powierniczf'go,
aWląc,e l1,as, zostały
obc:E'~e
stawicieh Włoch, jednak bez '1ych S ona.
t
d
\li 0dp"w;edzi na staran'a pał prawa głosu,
Sprawę wysłuchania opinii
3) Włochy przejmą Z ramie ym w~ęcej o C,luwarn Dotr7.~!)ę
ske, któ-e m'aty
spowfldoJest to pierwszy wypadek u ludności i organizacji terelJ1ów nia ONZ administraCję So- spokotu I ,wspołp:acy . wszy,t.
wać jak najszybsze odzyskarJ'~ działu reprezentanta włoskie- b. kolonii włoskich o'dłożono mali.
I<lch Po'alww, n'ezalezn e
-.d
włas'lcści po:sk'ei, w'adze ame go w obradach ONZ, A jak do nastepne~o posiedzenia,
4) Wschodnia część Etiopii pochodzen'a. poziomu
umy~ł?
rykańskie poczęły stosować tak wiadomo, Włochy nie należą ,Jak dotąd, tylko Sornali zwró z portem Masausa i miastem wego, stanow:ska, , - ·w 'm'ę
ty:<ę oc'ą~an'a s'ę z ostateczny do tej organizacji.
c]o się z J?odobnym żądaniem Asmara ma być włączona do dohra ~go,no~ol~klego,
mi de-cy~;ami,
N'ewyra'żen'e
Włochy reprezentował przy do generalnego sekretariatu Etiopii.
W tej w,polpracy nie pow'nz,?ody na zwrot własnośc' p:>l- stole obrad b, wice~uberna- ONZ.
Stllny Zjednoczone nie wy- no brak~ąć nas
• kapłan<Sw!
sk'ej sprawilo, iż do dn'a dzi. tor włoski Afryki Wsc'ł dni?j
Delegat amerykański Dul- sunęły żadnych konkretnych Powlnn smy włączyc s 'ę czyn·
s'e ,' sze\!o za1S.rab'ony przez !li- CenJJlI. Dyskusję rózP'l-lleS zaproponował W Komite- pro-pozycjl co do przyszłych-
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re~m Ustawodawczy zatwierd'Z;ł ustawę o obowiąz.ku
nau~i wszvstkich obywate'i do 50-go roku życ~a

(Dokońc?:enie ze str, l-ej)

pSTAWA
O ROZMIF.SZCZENIU
LFKARZY wETERYNARII
Wniosek Komisji Ministerstwa Rolnictwa o planowym
rozmieszcz",niu lekaJ7v W'eterynat'i i referuje pos. Kępczyń
ski (SL).
Ustawa orz8widuje rozmieszczenie lekarzy weterynarii
w okręgach, gdzie są oni potrzebni. przy czym lekarz ob~
jęty
działaniem ustawy,
otrzyma 2-miesięczny termin
na wybranie dla sieb'e reionu, który mu odpowiad'ł,. Ob
jecie re.ionu wym8.g'a akc-:mta
cj[ mi"istra Rolnictwa i Reform Rolnych. Ustawa przewidu ie zasiłek na koszty prze
nies ieni,\ się do odpowiedniego re,i onu i urządzenia się oraz pierw~zeństwo w uzYs~a
niu mieS7k;Jnia, Lekarz obowi'lzany i"'~t wykonvw3ć prak
t~'kę zgodnie z przepisami ustawy,
Pos. Szyć,ko (SL), oma1\c"1a

znaczenIe ustawy dla akcji Iwienra im angażowania przel
d
"H".
wodnil{ Ów ,oraz ,sp.ecja oy 0Izha przyjmuje ustawę je- datek dl,a mwal!dow .z utr2ta
dnogłośnie w drugim i trze- zdolno~Cl zarobkoweJ od?5
P roc, do 100 proc, wysoko,cl
cim czytaniu.
1.000 7.ł miesięcznie.
POPRAWA ZAOPATRZENIA
Ustawa zawies7a l dniem
l marca 1949 r, prawo do zaINWALIDO W
onatrzenia pieniężne~o inwRli
Projekt zmiany ustawy o za dów o utracie zdolnoRci zaopatrzeniu inwalidZKim refe- robkowej poniżei 26 proc,
ruje pos. La.nger CSL). MówNa tym 62 posied7,onie Sejca oświadcza, że istnieją jui mu UstawC'Cl'1wczego R. P, zo
wa.runld do uregu!owa.nia rent
inwalidzkich przez wprowa- ,tato zamkniete,
dzenie znacznych podwyielt,
Przemysł
aby poprawić egzystencje inwaHdów oraz wdów I sierot
po inwalidach.
przekroczyI Dian orodukCji
WARSZAWA (PAP), Proponowane z.miany przePlan produkcji Przemy~łu
widują
m, in, zwiększenie
podst.awy wymiaru rent o 60 I Chemicznego został wykonany w marcu br. w 108,8
proc, Również dotychczasowe
proc.
dodatki ustawa podwyżs7a o
60 proc, Ponadto osoby, którp.
Ogólna warto~ć produkposiadały prawo do kart apro
eii wyniosła w marcu b'"
wizacyjnych. otrzyma;", wy102.2 milinna zł wedłua
równania do 3000 zł Ustawa
(:en z 1937 roku zamiast
orzewiou;e dodatek w wy~t)
planowanych 93,9 m'liona
kości 3,000 zł mie!1ięcznie dla
złotych,
ociemniałych, w celu umoili-

chemiczny

li

"". Ą ~ale,"

108

Daleko od Moskwy
TJmasz rozwś~ieczyl się, na~le podskoczył do szamana i zamachnął się na niego. Ten skurczył się z lękiem
i niE'spod'lianie zapiszczał cienkim głosem. jak szczur ,
Dookoła zac 7 ę1i się śmiać: kto~ cisnął w szamana , zwimętą w kłębek szm'l.tę. W pokoju rozległy się krzyki,
powstał szum, poułoch.
Aleksy nie odrywając oczu z zaciekawieniem śledził
ppebieg spraw.
Rogow, który siedział obok niego, odwrócił ,się i uporczywi" natrzył na niego.
Nie wszystko mi opowiedziałeś, Tatiana przechodzą'" przez nasz punkt powiedziała mi, że Olga otrzymała wiadomość o śmierci Komtantego,
- D'aczego nie wSt)omniałeś mi o tym? Ja wszystko,
wszyf"tko mu~ze wiedzieć'
- Nie chciałem cię denerwować... Zapragniesz natychmiast polecieć do Olgi, a to jest niepotrzebnp. Powiem ci raz ieszcze: nie trzeba jej przeszkadzać ... Na
razie niczym jej nie pom')'7.esz ...
l{orzvsbia(' 7. t.p!l"n , 7.<> nikt, irh nip slv,<lzv. Aleksy ono-

źa się, że ,USA popierają sta-

to ~leJedną rozp,adhnę ~z,y pękn ęCle~. do ,dzJS w'~nleJre W
orga,nlzm,e naszego
aro u.
Wielu l mOich parafian py'a.
to mn e n edawno. co ,s~dzę o
wYPc>wledz! pr~ed5taw cle':Il Rzą
du ,RP odnos~'e
wzaJe<nn~J
wspolpracy Kosc:oła z Pallstwem,
Nie widzę odpow'adalem
- właŚCiwszej drogi. jak drog-ę
wza]-emnego zrozumlen <I, po~o
zum E'n:a i współpracy, Jestem
przekonany, że wysi:ki Kościo
ła pÓjdą W tym kierunku, a'Jy
w oparciu o wzajemną dobrą
wolę Kośc oła i Palistwa stworzyć płaszczyznę zgodne~o
i tW6rc:-ego oddz;aly:v~nia
na ,
sp~le~zenstwo - w ImIę dobra
oogo'nopo!sk'ego.
My . kapłani • pracuJ'emy w
duszpasterstwie paraJialnym w
szkol n ctw e. N:e mamy ut~ud.
nień Le .. trony Rządu i te pra.
w~ ,Rząd nadal ,gwarantuje.
Oswladczam 'l pełnią ~rzekon3tra, że, lako Polak I kapłan
ustosllnkowuJ\~
SIę pozytywn:e
do oświadczen a Rządu RP w
spraw,e
urecru'owallia slqsun~
kow m'ęazy Panstwem a Ko.
ścio,łem, i pod~ielam ,zd,an'e tYCll
kap anow, ktorzy lUZ, wypow'edz:el' sę Pozyty~n~e w tej
spraw e,
R,)wnoC 7 esn'e pOłęparn tych kaplanów, którzy su
tannę kapł<lńską ! mie JSCE' kultu rel'~I;ne~o
wykorzystywali
I wykorzy~tU;q dla s ania n'~.
zrrody r07b łaJac przel lo jed.
ność ma9 ludowych, i przeszka.
dla iąl w odbud'owip nos7ej ko:hane i O iCzyzny, zniszczonej
~"<'I IIkup?nta,
W 'Intę dobra ogó:nonarooo.
'I.'.'gC). w' 'm ę doobra naszych do
tychcz8sowych upI3\\-n'eń j swa
hody dus7pa~tprzo\Var1 · a, ma'ny
ohowcązek opow;edzieć s'ę za
\Ysrólnraq na płaS7'czyźnie 0św'adclPf1'a RZRrlu RP.
Z Ao'e±nym ~7acun0em
ks, Zygmunt Pasternak
Charlupia W:eJ'ka. 5.4,1949 r.
"')
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; defraudant Czekala

skazany na kare 8 lat w;~z!enra
w ~ą- Czeka'!", który zdri-audowal

~fawi~~ocz~~d~~usl~J:~~~cze- PrzeMożony projekt amery

W dniu wczorajszym

na
dz:e Gro<lzkim w S'eradzu to, tym stanow'SKu 649 tys:ęcy zl.
kal'I~ki pookrywa się niem;)l czyta ~Ię rozprawa w try\)'p
Sąd o(!lo~ l wyrok, skazu iący
całkowicie
ze stanowisIdem
brytyi~kim,
doraźnym przeciwko byłemu ad C7.eka'ę Edwarda na 8 lat w'ę
.-:
ministratorowi Zespołu nr I') z;enia I pozbawienie praw puJ..Jyskusję w sprawie b. kolonii włoskich odroczono do Pańs Iwowych Ma jątków Ziem bUcznv, ch ; obywalp!skich praw
następm";ro d '1ia.
,k:~h
w Za'esiu, EdwardOWI hnn0rf}1\Jych n:l okres łat 3.
-,
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ManIfestaCJe poko'owe I demonstracje nrzeciw lIlaktow' attanh ".kiemu
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ROBOT~ICY PORTOWI U <;.1\ 'ym św~c e. przez mil tarystól'
Nowy Jork (PAP) - W 'ian
F
-ranc sco rozpoczęły s;ę obra-ly
zjazdu związku zawoonwego "c
botników portowych
5t~nń\\,
Zj'edno'czonych, Przewo<lniczFY
7.w·ązku

5i~

amerykanskIch.

AUSTRt
wy
ł)itny~h inlelrktlJal'~łów allstr'8':kich ~~ł(ls'lo urlz'ał w pa'v
~kim Kongres'e O::'rońców Pokoiu.
•
,,1, in. udział w Konf2're< E'
7,<rł()~'li' -;łynnv malarz ,Alf recl
Ku"'n - dyrektor teatru .,I")i"
t n~eJ", Le!}n Epp orar p rE'ze~

Harry Rridges wyg-IC

I

'

łNTELEK TlJ ,\!.I<:;CI
WiedpIl (PAP) _

pr7.emówien'p, w którym o

WE"U

ś\V'adczył. że wszyscy lmf.'ry
kaliscy robotnicy portol'." lin,.
bflizu,ią ~lę do wałki w obron l'
"n\""'7v~twa Przyiaźni ' Au~tr;ar
1J0koju l walki przeciwko hl~tp k n d' k
n·"a !'ec iei prof. Hugo GI~
..if wOjennei. ~7!'r70.,ei na I'~ ser,

.·L_

aw.a::a'ł1&L

wi<>dział o wiz"cie Chmary u Rodionowej, Rogow zupełnie !';ię z'3.~pnił.

-

g't

'

Ró;ni łi'ljdacy psują jp; 7ycie! S7lroda ze mnie ti'lm

nie było . iabvm porozmawi~ł 7 nimi no n13s7.emu! -

Niespokoinie nnrllS7ył się na hwr'p - ';Vyobraż~m sobie, jak jej ciężko samej. - Rogow mów ścisną! rękę
Kowszowa,
- Tf'l'l rzł"w'ek znów mn'l.e 1)rzviść, phv ,ię męcac
nad nią! Diabli wiedzą do cz~go oni !'la zno1ni! Obecnie
niko'1o obok niei nie ma, ;est po prostu bezbronna,
Nie denerwui sie z'1 bard~o Olga nie tJ()Zwoli 'lię
s~rzvwd7ić, usnokaiał rJ'(') Aleksy, ale obawa o ni"
me d'1wała R.O'5owowi spokoiu
- Wiem, że jeśli przv;ane. to ona wyrzuci mnie po
pros'u Z13 drzwi - ,"zentał Alek<:emu do ucha. - Z dru<1;ej zaś strnny ieśli ~i'e ('oś zd'łrzy, z nią, to tylko siebie bedę winić, Pomyśl iRki nonsens' ktoś iest ci bardzo
drogi , możesz l!!O uchronić od wszystkiego ,złe~o, ale nie
ma~z prawa wtrąr:ać się! Musisz patrzeć i czekać!
Po chwili wstał.
- ~ójdę, wywołam ja do ,el"ktora, Przy okazji sprawdzę, lak wYf11ą rł a sprawa ma"'zyn u Pol1szczuka! _
Uśmiechnał się krzywo: Ech Rogow, Rogow pirat
nO' loodowei drodze!...!
'
, ,Kowszow pa.trzył n." niego, iak wychodził torują!, sobp rlroJ:!e pomIedzv sledzacymi - silny. spokoinv z 00-
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BELGIJSKI ZWIĄZEK
OBRONUlW POKOJU
B k t (PAP
I ' ]d
ru se a
) -Bp g:js
Zw; ~ lek Ohrońrów P0ko ju oQ'ł0S'ł n<le7\v\,!, demaskuią~ą a.
~rewwny charakter paktu atldn
tvckies:ro
Pakt ten ,twierdza odezk
wa - I.e cl'waży wolę poko iu,
\iywia ją\"ą w~zystlde
n'lrooty
kuli l'em~kl'i. BE'lgii~kj Zwią
Tek Ohrnńrów Poko ju wzywa
wInoM' RE'IQii do w'. warcia na'
"i~t<ll na c.7lrJnków parlamen'u,
hv "(!mów,H ratyfikacii naktu.
$h

: '<'4·*,9&

,Pfi2L!

,'?:denerwowanip R()~owa nd7ielilo c;ię Alel{semu,
I OhU~~lło. w ni.." gt.,lp ?;Yiilry "!r17,,ie~ w e-łębi duszy nienoknl f') 7,one Pru'n (\r.~8Tl1i Wvobr"'7ni ~tanał hki~ smetn~ nb-az woin" Bllch!łtił oO'TiOń, ziemia wylpciala w p~_
WI"I· rze " ,T as .. Śnie!!,.
hok o!!ni~kR 111(17ip w futerk~C'h .. Pr~h()wqł wv"bra7;f, <;ohie nf')~ród l"Jich Zi.ne. ;:J]e
, m<> ~otr:M , W _ myśl.i umiflł s",hie ią wyobrazić jedynie
w, zwyk vm ,Ot'1 r 7 0 T!11J w domu, na moskiewskiej
ulIcy albo w instytucie_
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llotl;nął l'pką ,!;orące"o czoła i sDojrzenie ;ego spot~
kalo SIę z pełnym współczucia spojrzeniem Wali. która
~o nnez cały czas obsprwowała,

~ied.v okryte"!o h~ńba 57am::tna wynrowadzi1i. dwóch
ch oncow nil dany nrzez ('hon:7pra 7nak. nr7vprowadziło do Berid:e'1o s~ar:tTo Mafę, który led'Nie się trzyn;ał na sWOlrh krotklc~ drżacych nliżk::tch Sto lat ży
CIa ,,:,ysuszy!o ~oo tak. ze tWRr7 iego iltała c;ię podnbna
do p'eczone"!~ vl.hlka,. a n"l p'łn"'ip nip n{)7n"'hł ani ieden wro>:; Tr:zymerOW1~ PnSad7iJj r.ro pomiędzy sobą na
ła.,;"c~, C::ho,d~r postaw1ł n 1;> "'r?(>ciwkn nrl1O'a ławke. na
~t?reJ sla?o le~zeze cztprpch gtRrców: f:hrcy 'Z !;odnoSClą zapal 1h. fajki, Dookoła ciasnym kołem stanęli wszy.scy p07o"'tah,
-: Witaj Mafo! - 2łośno Dowiedział 13eridze _ C
mme noznaiesz?
. <T'I
z)y

·...,.e.n.

..........

pólpraca kulturalna wsi i miasta
zacieśnia
<

Cly kulturalnej nliędzy mlaIIWm II wsin, nillicjowaną
przez KCZZ jetst puedsięw~ciem o doniosłym 7.1111c:Młliu i szerokich perspeld~
w&iCh rorwoju. W ślad la bry
gudami
robotników, k!ó)'e
niosą pomoc pracującej w~i
i wraz z tymi brygadami
~')1,jeżdiłlją ddegncje świetik robotniczych, aby nawi.
zal współpracę z wiejskimi
o'rodkami kulturalnymi.
Aikcja ta przybrała zfIl'ganlilowane formy.
W ciągu ostatnich kilku ty
godui w 6 największych min
1It4m wojewódzkich kraju,
od1ł;yły się konferelWit', na
"1 -łrydl spotkali się przedstrwiciele ośrodków wiejsk'ch z kierownikami świetIi~ roJ.wtniezych. Wzięło w
n}eh udział pcRftrł 1.590 dele

chłopski

sojusz robotniczo

Ak4!ja łęemości ł współpra gatów,

Na odpowiedź ze

strony
przysłuchujących
się temu
przedstawicieli rad zakład 0wych i świetlic fabrycznych
nie trzeba było dlugo czeI,ać. Pierwszym rezultatem
konferencji było zgłoszenie
przez 100 zlłkładów przemy
słowych pomocy i współpracy z ośrodkami wiejskimi. Li
czba ta będzie niewątpliwie

Głównym celem konf~rencji l)~'ll) nawiązanie wS:lołpracy międ'lY
świetlic8111i
wiej"kimi i roblltniczYl'll.
Przedstawiciele wsi opowiedzieli o swej pracy, o Lroskach i bolączkach, i o
swych osiągnięciach. A bolą
czek jest wiele. Brak spt'7.Ct<hv w świetlicach, niedoEta
1('czne oświetlenie. zb~'t m,"- wzrastać.
łp biblioteki, brak
instruW Bydgoszczy
zgłosiło
mel1tów muzycznych, ~dy swój akces 40 świetlic fabry
tymczasem niejednokrotnic cznych, We Wrocławiu - 8,
pianino czy fortepian nisz- w Łodzi - 15. Tnm gdzie
c7.eją w stodole wiejskiego ilość świetlic wiejskich okabogacza.
zała się wyższa
nr'. ilość
Robotnicy dowiedzieli się świetlic robotniczych, :wbotak?e, że mimo tych trudno wiaulTIo ~ip dn VV'ln 'łprac)'
ści świetlice pracują, że pow z zesP4)łami świetlic robotstRją zespoły teatralne,
że niczych.
w~a!lnym przemysłem klecij Metoda współzawodnictwa
się sprzęty i kompletuje bi- znalązła i tu swoje zastosob1ioteki.
wanie. Poxnańscy tramwaja

I

f Z • lczędne· ci -Iow. Ant

na Zawadzki

rze wezwali do współzawod
nictw8 we
współpracy ze
świetlicami wiejskimi. straż
pożarną.

Kolejarze okręgu poznallski ego zobowiązali się do
dnia 1 maja zaopatrzyć czte
ry świetlice w
majątkach
rolnvch w radia i biblioteki.
Pod~bne deklaracje złożyli
delegaci innych fabryk. Pomoc robotników będzie pomocą realną.

Współpraca wsi z miastem
na odcinku kulturalnym nie
może jednak ograniczać siQ
wyłącznie do wzajemnej po
mocy. Ważna i niezmiernie
pożyteczna jest tu wzajemna wymiana doświadczeń,
których świetlice robotnicze
posiadają o wiele wil}.cej niż
wiejskie. Można wspólnie
projektować ulepszenia zarówno w organizacji życia
świetlicowegp, jak i np. w
urządzeniu lokala.
Stała łą~zność
robotnika

Warsztaty .bbcharskle

prz~-

niepod z'elnY lil ~ ró:e.,twem towa
rzysza Anton'ego Zawadzk;e~o .

Powstały one przy przęd z a : n!
dopiero niedawno na skutek ko
n i eczności przeprowadzania czę
I tych reperaeji różnych części
mas zyn. Tow. Zawadz.ki, wytrawny fachow :ec jest w swym
żyw :ci e. Poprostu I nicze!:;o

.. ,.., .....'.

!)"~.~._
-

__ .__

T~

Spirytystka

•
pani Grody

Grecko Annio Demokratyct"a wyzwolił" te dniu
2 ~~ictnin Fourku, Slra/siani, A.marando, Pouliana, Pyrgos,
Kotilis i inne miejscowości .....
W dniu 3 kwietnia Greclca Armia Demokratyczna za·
jęła" bazę 75·E'j brYl!ad~ mon"rchofaszyst()'u:.~kiej, zdob~l/)(l.
jqc h'omplelne archiu'a brygady .....
"Dnia 4 b. m. zo.<wly rozbite pnez Grecką Armię De·
mokrotyczną umocnione po:,'cje wroga w Pem:lalia, Amara,
Karfi i Eptahorion ... "
1 lak, uważarie, dzień po dniu. caly okrągły tydzień
Grecka Armia Demokratyczna odno~i sukcesy bojou'e,
a Grecka Armio Mon.archofoszystow.~ka .'więci tydzień ...
zft')'cię,~tHJ<l. ZapYlacie. jak to je,~t możliwe? Ano, nił mo:
rzeczy. pro,!zę was, niemożliwych pod "opiekuńczymi"
.skrzydełkami USA. Od czegóż bOłdem w Atenach 5zel
amerykańskiej misji wojskowej. I'an Fleel i ambnAAdor mnerykallski Grady? W'Z"śnie żona tego o.<tatniego. p<tn.i Grady.
zainspirowału kombinację, by:l uwagi na to, iż wojsk"
Tsalrlnri.!a mają jeden z Il'ieZu tygodni klapy na froncip. dodać im ducha przez "bellód "zwycił}Stwa", którego by·
najmnie,i nie mogą odnieść.
Dobre rady pUlli Grady zostaly lIktmpli1.vie przyjęte.
Jak podają komunikaty, zużyto w Atenach wiele elektrycz.
no~ci i nafty na iluminac,ię miasta, wydano sporo forsy na
plalwty propagandowe i ulotki, urządzono fenomenalną licz·
bę parad zwycię~twa. wygłoszono mnóstwo 1troc~ystych prze·
mówień i ł. d. W szystko .~ię pono wspaniale udało, II pewnym małym. wyjątltjem: nie tego "ducha",
jaki jej chodziło. wy wolała pani Grady, Zamiast bowiem okrz"ków
n(l cze.'ć :z;wycięstwa monarcho-faszy.~tów zaczęły wśród lud·
ności atellskiej
padać gę!te okrzyki przeciw... okupacji
ameryk.ań s kiei, przeciw von Fleet01.m, Grady i t, p. Zorganizotvrl/lO nawet dość przykre manifestacje i demonstracje,
żqdaj{;c dymisji mi.,ji USA.
Kiepslr.a spir)'tys~ka z pani Grady. Do tpj pory wida6
nie może się jako. zorientować, je cora:z; trudniej - wśród
Illd'lOki .! pragnionej pokoju
wolnoki
UI)"Ivołvw(lĆ fa'
szyslom~ kiego ducha wojny,
E. TAM.

°

ze wsią zapozna go z jej pra
cą i aktualnymi problema~ardzo pomy~ława
jest dre -I niem obejmuje cały swój W3;- mi. Chłopu zaś ułatwi zetwmana
forma,
umieszczona Iszta~ I 'p~kazuJe. nam ws.zys t1<le knięcie się z pracą robotnina ruchomym statywie.
na I swoJe JUZ zreahzawane 1 zapro ka z jego codziennym żyktórej majster Zawadzki moż e je ktowane pomys ły. Pod opieką .'
J t t
,. k -ł
d<l k ł adnie i wygodn 'e wykony. tak'ego m<ljstra warsz tat y bla- ~l?m.
es
o. ouo, ą~znować owe sita.
charskie p r zędzalni lJ.awelnianej SCl kuIturaln~J, .ws.poln,eJ pra
Obecnie racjonal i7ator baw el- nape wno będą (IIię coraz lepi~j ~y dla podmesIeDla OSWlat~
nianej "dwójki" opracował no- rozwi jać. a pracownicy ich co- l kultury mas ludowych, naJ
wy projekt naprawy bębnów !kJ ra z. lep'ej pot raf i ą usuwać de-, prostsza drog do jeszcze sil
maszyn przędzaln'czych. Dotych l fek ty przęd zalni czych maszyn.
niejszego zacieśnienia sojuczas ws zelkie wklęśn i ęcia na
H. Sam
s::r,u r,,},"'tl1; 1!7 {l-(,~l łopskiegn,
ty ch bębnach usuwało się. lu- - - - - - - - - - - - - -......- ..................-.;..-..;....;.:;;,;;.;,;.:.,:;,;;;..------------------------------

dobry fachowiec i raCJo onalizator z PZPB Nr 2

dul.nl b:lw' ;n·.onej "dwójki" są

,..,....,~,I

.-

organizuje nowe warsztaty. Po tując do tych .m iejsc. kol.bf la
olącz·
"ł zbe~tu"
trochu zbiera potrzebne narzę- p o mocą cyny 1 wyciąga j ą c w
,ten sposób wpadłą
blac1lę·
.
. d
dZl 3, a czego nie moze ostac. Ohecnie doszedł tow. Zawadzki
stara Si ę /lam wykonać wraz do wniosku. że tę samą repe- Trzeha podnieść higienę pracy, oraz zorganizować sprawy produkcji i
ze swymi pracownikami. Bo rację można przeprowadzi ć za
raca w "Azbeście" jest; rań, by wszystkie instalacje, na na terenie "Azbestu" przed mujące.l zamówienia tylko bur
ma jster
Zawadzki
\lMiada pomocą ~. e-ktromagnesu. który
ciężka. W salach na od- związane z oczyszczeniem po stawiało się dość niepokojąc.J. towo. Czyżby nie byłO, oprócz
7l!llysl racjonaMzatorskl i \l otra przytknięty do blachy ; szar- dziale
przygotowawczym i wietrza na salach, wykonane
Od 6-ciu miesięcy - jak hurtowo zamawiających zali doskonale 50b' e rad7.ić t re- pn i ęty, spowodu i~ wyprostowa- zgrzeblarni unoszą się tuma- zostały w możliwie najkrót- nas informuje kierowmc~wo kładów przemysłowych, odpera cj ą części ma~zyn przęd~al nie s i ę bębna . Da to ogromną ny pyłu. Wilgoć i opary ben- szym czasie. Skoro Istniały 1 "Azbestu" - a od 2-ch. jak biorców detaUeznyeh? Przenkzy ch. a nawet uleopsza 5y' oszczędność, gdyż wyeliminu je zyny dokuczają robotnikom, istnieją fundusze nil budowę o tym mówi Dyrekcja Prle- cież odbiorcą artykułów azbe
s tem remontu.
wpełn ie użycie cyny. przyśp i e- zatrudnionym w oddziale na i wykończenie nowego skrzy- mysłu Artykułów 1 Tkanin stowych jest każdy warsztat
Największy kłopot sprawiały szy Iłroce5 repera ej', a co IVlj ul. PiekarskieJ przy produk- dla fabryki, wyposażonego w Technicznych, gromadził się samochodowy. każda adm!nimu dotychczas s'ta do zgrze- ważniejsze . pozwoli
naprawić cji płyt azbestowych. Zagad- nowoczesne wanny i pryszni- w "Azbeście" nadmiar go:.o- stracj:... domu,
posiadającego
b:arek. U Das nigdy ich ! ' ę nie uszkodzenia wprost na maszy- nie nie higieny i bezpieczeń- ce, nie może zabraknąć p-ie- wych fabrykatów, sznurów ssąco-tłoczącą pompę studzien
p r odukowało: sprowadzano ;e nach przędzalniczych, bez wy j- stwa pracy nie jest tu jed- niędzy na niezbędne wentyla- kręconych,
taśm hamulco- ną· Obecna organizacja zbytu
z zaCfranicy. Konstrukcja ich mowania uszkodzonych części. nak dostatecznie pomyślnie tory w starej części gmachu. wych, które z braku zbr.: u nie tylko ogranicza jego za. t
l .
t
N' b ł
rozwiązane.
Wprawdzie do
Jest faktem bezspornym, że przepełniały magazyny, za- kres, lecz uniemożliwia stroJes 7upe nla pros a.
le y o
W najbliższe] przyszłości za. t l
i
d I . h"
1 be'
mratając
kapitał
obrotowy nie zainterewwanej zaopatrze
tylko odpowiedniej
maszynki mieru tow. Zawadzki skons:ru czafiU zams a owan a w sa- zaga n eme 19Jeny
zplelach spe<:jalnych wentylato- czeń!':twa pracy w "Azbeśde" przedsiębiorstwa.
nie się w potrz.ebne artykuły.
·
ó
d
d o f obienl3 pręt w, wc ho zą- ować "sztancę" do wyrobu oli- rów, otrzymali robotnicy ma- stanowi doniosły problem i
Kierownictwo
nie wnikaUruchomienie Sklepów decych w skład owych /lit. Tow. wiarek . których brak daje się seczki ochronne" lecz korzy- od kierownictwa, jego starań jąc w istotne przyczynY' tego taliczn~ch Biur~ Sprzedaży
Zo\Vad zk: tak dlugo majs tro- odczuwać na t~renie całej fa- stanie z nich jest bardzo mę- w Dyrekc.1i będą zależały wa stanu rzeczy, usiłow:\:J we wyb~tme uZd~O.'V1łoby tu szwa ł w swym war"ztacie, aż uo bryki.
czące. W rezultacie wiszą one runki pracy około 400 os6b.
własnym zakresie uzdrowić tuacJę i umozhw:iłoby "Azbebił ma s zynkę ręczną do robie- "Przydałoby się. żebym na ścianach
bezużyiecznie, PRZEŁADOWANE MAGAsytuację, stosując takie nle- stawi"
szybkie upłynmenie
nja tych prętów. Obecn;e z mi.<Jł 8 rąk" - śm'eje si~ do podczas gdy robotnicy prac'lZYNY
słuszne półśrodki. jak np. 0- remanentów.
łatwośc ią można wykonać CałY ! nas pomysłowy maf.;ter. - ją bez źadnych zabezpieczeń.
ie sposób jest również po- graniczenie uruchomienia par
NIECZYNNE KROSNA
kom?:et na zg-n e.lbiarkę w cią- Chciałhym Q(l r~zu wszystko Kierownictwo zakładów winminąć milczeniem zagad- ku maszynowego.
jeszcze jedna sprawa
gu Jed nego dn:a.
zr!1!Yłć. - Tmskliwym spojne-no dołożyć .lak najwięcej sta nlenia zbytu, które do niedaw
Może sytuacja ta trwałaby
natury produkcyjnej, któ
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111",""TIT'I!łIłttłllll'"IIIHIII1IIIII111111111111I1łlllllllllllllllllllllllllllll1111111111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 jeszcze dłużej, gdyby nie iI?:- r~ wymaga zmla~ , i to SZy~;
terwencja
zaalarmowanych klch, na tereme ,Azbestu.
Z teatrów łódzkich
WOŚĆ, g.,dnoś~, wielkoduszność i przez sekretarza komitetu par ?prócz artykułów u.~z<:zelnia
czystoś~ rodziny. Oto nowe cno tyjnego przy "Azbeście", tow. Jllcych fabryka ta wyrabia

zbytu

p

N

Teatr Melod'raD1-:

Zięć

pana

Jest

P.oirier Fymgo:~~~:u:~pr~~l~~~:~~:~:i~ ~:~~erJ~~~niCY ~t~~!w~ar~~ :aOs~~~~~:ni:z~t~~~ic~~:Ci
'"

Komedia w 4-ch aktach Emila AUQ'in
i Juliusza Sandeau :p~!~z!~J~C~~a~yrOZy~il}za,~,s:r~;~t,
e

Przekład: Marii Bechczyc-Rudnickiej.

Reżyseria: Leona Pietraazkiewicz a· oczywiście, zwyciężylo na Bce-

wego roz.sądku" i jeden z WY-I
..
h_.. twó rc ów k ome d"
ł'l' .t.meJsz;:r
11
m esze7.anSkH~J tworz-vt ZIIllzął
l
.
•
'.
" '. .
'
za cza~ów LudWIka. FIhpn..
Cmłowe jednn.kżl'l jego ut,yo·
.
ry powstał:,," już za. panowania
N"apoloona nI. Lata 4Q·te i
50·te we Francji to okr('~
szybkiegD wzro~tu kapitali:T.mu
••
i, eo Z8. tym idzie, Z/U'Mnic",-ch
•
f,n:eeunięć społecznych.
,Burżuazja, zdobywszy ma.i ",tki w nęeznycll spekulacjach
pienit'żn:rch, ni" zadawala Bię
nimi, lecz dąży do wynobyeia
!ię na wierzch rlrabiny spolecznej, co jC8zcU- "IV tvm cza~ie zdo
bywaJo 8i~ przez ó.~ ią~nięeie t y turu ary(l.tokrat~-eznE'go. Arysto
kl'srj", rodowa na w~kro' zep5uto. i tylko używająca. zdpbytyeh przywilejów w zamian za
uzyskane jesl:C",e pe.rę lR.t .pokojn dopu~z~zn do siebie nowohogackich prolltak6w.
Odpgran!l. po T&z pif'rw~zy
1\ kwil'tnill. lRGo! r. W Paryżu

birbant, ezłowiek bez ambicji i
. posJa
. da
za,. ~a d . mora l nyc h - me
p 6
ho o
Uz mc własnego
J
,
.
r cz " u TU", który klaSIe arystokratów
, l.
dlugo zutęI,ował moralnoeć
~ta! ~ię WT('~zcie !łow!'m bez
tr('~ri. W imię honoru popełniać
wolno bylo llnJ'więk~ze występki, Ię.cznie z zahójstwem. Honor ten ~pdn9k nie protestował
przeciwko nił'1'6h~tWlI i korzystaniu z kips7,eni bOg'atego te§dR.

widowi~kl!., nir.stcty, dotychczas DIl te właAnie la.t.a. społecznego
nie zost.al~ jeszcUl przrgotowlI- przt\łomll, Je~t to 8atyra spon e. " S~'nowie" MUf'l1!'T!I. i ,.Zięć łe.czn!., mieszcząc!l. 8i~ w for·
Pana Poirier" Bmili!l. Augiera m:t~h obycza;iow~j komedii.
i J uliu~za f'\a.n(!-'Ilu ,iakvR ni mie
'V tPj komedii obyczajowej
~zcZII ~i~ w linii trgo teatT\l niC' walczą. T.e sohą. dwa wzory żyZll w Z,I;lęilu M RWOję. warto,6 li ciowe, dwa medele enót l'połecz
tera('k lj., ~ jrd yni<, ze względu nyeh. ,Te den z nich reprezentun:~ ~,...ó.i rhar'lkter.
jA młody !.rystokra.ta - GMton
Emil Augier, jeden " czoło- de Presle!, drugi. jego teść pan
,,"YCA pisarzy tzw. _szkoły zdro . PoiJ'ier. M1od.y hrabia. llusta.k i

wej w swych rękach. Dzięki
ni~j wierzymy je~ze1.:e nawet w
przemianę zepautego I!.rystokratycznego panicza, dr.i~ki niPj
t~kże pan Poirier nie wydaje
się tak wstrętny, jak powinien
nim h:t\ prnktyczny gif'łiłziarz.
Poprzez
po.t'ł6
Antoinette
autor komedii wyra za swoją,
Fympatię dla huduaz.ii, której
nie obce 5~ ideały, jak ut1zci-

Otwarty przed kikoma mieIIi II cauli Teatr },[elodram, został
przez prlU'ę powitany bardzo Ży
'
cz:liwie. Przecież teatr ten mial
odegrać bardzo poważną rolę.
W~sta.wiając widowiska oparte na. •motywach
pieśni ludowcj,
.
"'ProwadzaJ'ac
,. ludowe wodewilp .
mógł pklltecznie prZl'ciw~ta.wi6
8'
..• t
lę mocno JUz
zuzy ym l. zwu l gn
ryzowanym, r.wllJ,l\7,('7a w ·Łodzi ,
formom operetki.
"Melodram" mógł zrNlztę. ede
grać równie;; ro)1' ~zkolncgo teatru, wy!t!\.,,-i.a.i~c dla mlodzież:v szkolnej arcydziełA. pol~kiej
literAtury, C7RgO żaden teatr "IV
Łodzi VI' tym roku nie raczył
zrobić. Przecież jakiś teatr mufii WTe~r.cie ,,"łączy~. do SWf'go re
pertUl!ru t.ego rod7.aju sztuki.
'l'ymcza.~em po "Goda.ch WP,~t)l·
nych" , widowi~ku, które ohudziło dużo 7,lIAtrzdeń, D8 delikach "Melodra.mu" ujrr.eliśmy
IIztuki, które do~tl\ły Rię lRm
'l\""idoczni6 prz.''ParlKowo, tylko

Teś6 zaś - pa.n Poider, rol!-iAda obok genialnych zdolnogci zdobywania pieniędzy jedną
nieprzyzwyciężonę.

8łabość

marzenie o baroDO!twie. Ob!l. te
śTodowiaka wiąŹli .,.. komedii
J'edna o~obl!, dzięki któreJ' nie
st!l.ję. ftię ODO odrażające, lecz
mogił Nhlty6 za temat komedii,
nie pozbawion~j rzewnych
dT!\matycznyeh momentów.
P08tacią. t'lł jut córka pa.na
Poirier i żona G'I\~tona do Pr~-

m.itetu Łódzkiego.
Gdybyśmy chcie11 wskazać winnych sytuacji w "A:Lbeście" _ to me bez grzechu
jest kierownictwo zakładu szczegól"
me Jego kierown!'k
produkcJ'i oraz DyrekcJ'a Bran
żowa wraz ze swym Biurem

nie a'ltagonizmy klasowe. Ga~t.,n de Preples. skruszony, godzi się objąt posadę i rozpor7f\. .s m
.. cie t.""
. owego miellzrzu.' L'
chI\.•
Sprzedaży.
Do pnedl\tawienia dodano
Jeden z podstawowych wa~ l
'
.
ś
.
.
h'
t
pr Z('IIR OWIe. w:n a n111Jące
JS o runków sprężystej pracy zaryrzne podłoże sztuki. Jest to leiwu produkcyjnego stanowi
.:J'
d ob ry. M'
pomys ł w zasauZle
oze ścisła współpraca z Dyrekcją,
' ' bł'
.
I tu trze b a przyt;l'"11,o prze dł
~ o'lne
yo meco za Branzową,.
długie.
znać, że Dyrekcja nie wykaWydaje mi się, że Kazimierz zała dostatecznego zainteresoWilamowski w roli Pana Poirier wania, nie kontrolowała produkcjl w "Azbeście", skoro
był prawdziwy, w miarę zabaw- mogło dojść do przekroczenia
ny i gt'otel\kowy, Posta6 jł'go planu pod względem wago7,()~tała pomyślana dość jedno- wym przy nie wykonaniu go
licie. Nie moina tt'go powie- ,,"sortymentowo.
dzieć o Jerzym Kllili'7.ewskim.
Słowem, fabryka wykunyJq(O Gastoll De Presles w wała RTtykuły łatwle.fsze w
pierwszych aktach przypominał produkcji, jak na przykład
300
raczej postacie z komedii Za- gru\..""" liny z nad,"yz'ką
~
.
procent, podczas gdy produkl:łockiego. Dopiero przy końcu cja lin cienkich wynosiła 9:&przedstawienia pokazo! dobrą. ledwie 3 procent przewid1liagrę aktorską.. Irenll. LaSKowska nego planu, pomimo, że park
w roli AntoiMtłe kierowało. wi- maszynowy pozwala na pełne
dowisldom rI:v~krE'tn;e i z wd:dę wykonanie zamówIonych arkiem. Bardzo dohr'ł postać tyku łów. Ta dysproporcja do

tu dzieją się rzeczy . driwne,
tym dziwniejsze i bard7.Jej
niezro7llmiałe. że żyjemy pod
znakiem planoV'.rych os7.cz-dn?ści. A tymczasem... W ł6dz
klm odd zlal e f'"
,..., az b es t u
alJry"
stoja trzy kro5na do tkanin
b
az estowych. Krosna są nie.
czynne, P od czas g d y tk
. anmę
nrodukuje się w oddziale ~l '-i
w G r.yf"1nle "as"
m,
Je7.ell weźmiemy pod UWIIol.
•
b
do
~ę, ",e surOWle<: przy yv.'a
Łodzi . tu 70S t II j e przero b'lony
w zgrzeblarni i przOOzalni. na
.
s t ępme
przf'$yła się go do
tkalni w Gryfinle. ~kąd wraca
do szwalni łódzkiej - a gotowa luż konfekCja wyjeżdża
znów na Sląsk - gdzie skoncentrowany został nasz przemysł hutniczy. - sta.l e się ja
sne, że podr67.e te podnoszą
7;nilczr:ie koszta wła~ne produkcjJ. Ponadto fakt. Ż4! Gr:;fin
.1est
tk nie
i
11 zdolny dać ty,e
an, ny,
e może przerobIć
sz,~ alnla łódzka, przedłuża
cykl tJrodukcyjny.
I dlatego nasllwają sIę dwa
pytania: dlac7.ego ł6d:d!:le kTo
sna nie są uruchomione?
Dlaczego ?~e sprowadza ~~

f~~:~~~~:'d~~~e dr~~;:'o.b;'~Yin~~ ~,~r:rr~:,~ j!~g~e::ko~~;:6 e!~~: ;~~·t.r<;;~atoni;fa~~ieji ~~~~!~~~: :~:r~~t v:~·1~~~t. srg~::~zw~~!~ ~~~~~da~~mdaodz~;~' ,:eo:rr;:~~ ~~al~w~~~~~~~e;,an~~o ~~y
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miński w roli Hektora. De Mont
mc;vran nie przypomina.ł bięciA
frnll(,ll~kiego mimo najlepszych
rhl?ci.
Sztukę przcbż:-ła Marla Bechczyc-Rndnirka. Dekoracja i ko-

nych iloścIach w magazynach
,.Azbestu", nie mogły znaleźć
zbyiu. .
Zł,A ORGANIZACJA ZBYTU

Drugą niemniej ważną przy

czyną przeładowania ma
stiumy Zenohiupza. StT7.eleckie- gazynów była zła orranlzacja
go. Re:iy~erown.ł Loen Pietrll.5z zbytu,
który,
.l ak
dotąd.
kiewirz.
odbywa
si~ za pośredJan Qoiewa.k.
~~:~1 :;~~~owe1P" ~~~~

dła.;, zakładach prz,. ul. Suche.1.
. Wprawdzie Dyrekcja B!'anzowa ufipakaja nas. że ta prze
prowadzka
nastąpi.
niebawem. lecz obowIązkiem klerownictwa zakładu l organl7.ilcji partyjne'lest przyna~lić tę sprawę i do czasu likwid<lcji oddziału w Gryfi:1ie

::~C~~!Lk naJszybc~~~~

Itir.
. _WI, .'-.... .
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.P.ąodawnica pr~cy

Kol. Górecka
Kol. GÓlrecka jest roboln!cą
~ PZPB Nr 6. Jest tkaczką,
pr~cuje na 4 krosnach. UrodZlS.8 slE: w 1929 r. w Łodzi w
biednej ro<izinie robotniczej.
l),ól. Górecka postanowiła stać
aię jak najlepiej wY'kwalifikowaną robotnicą i to postanowlenie, które nie zawsze było
moilliwe do zrealizowania w
Polsce przedWOjennej, dz.iś w

P

d 1

M ·

~oJ~~~t~~.d~e~ ~~fłapr~~~j; ".~!.!.:,~, "". "."",~":~.~.y'.p',""..,.",,, .., ~l.~
~fc 4 ;r~~~l~Zc~'P~p~~t;~~~ Zadania kół fobrycZDych

Z .P

jest
W przedtermiDOW"_ m w~kODaDiu 3-letnie"o planu
w
.'f
7
e
jeMłodzież robotnicza naszych ży, potrafi dać młodzieży go- cja Czynu l-Majowego. Tneazcze lepiej i jeszcze wydaj- fabryk ma poważne zadania dziwą rozrywkę, doJjioą książ- ba, by to wielkie święto mię
niej. Od 4 etapu Młodzieżowe do spełnienia w przedtermi- kę i dbać o dej dntereGy po dzynarodoweio
proletariaru
go Wyacigu Pracy bierze u- nowym wykonaniu planu. We przez swego radcę w Radzie każde koło ZMP uczciło realdział
we współzawodnictwi~ wspó1zawodnictwie pracy nie Zakładowej, tam zdobędz:ie 0- nym wkładem pracy w dziep :·1Cy. Dwukrotnie osiągnęła cała młodzież jeszcze bierze na
odpowiedni
autorytet dzinle wykonania planu 3-letty Łu ł przodownicy pracy. Ober' udział. W skal:! og61nopolskiej. wśród młodzieży. Tam, gdzie ruego.
nie w dalszym ciągu rywali- około 60 proc. młodzieżowców organizacja tabryczna sprawZobowiązania l-Majowe pod
zu je o miano najlepszej pra- pozo3taje jeszcze na uboczu nie prowad71 pracę ideO'Wo- jęło
już wlele kół.
Koło
cownky i podnosi swoje wy- walki o zwi ększ 2 nie \\'Ydajno- wychowawczą wśr6d n~jszer- Związku Młodzieży Polskiej
n iki produh:cyjne.
ści.
Powa:i'.na ilość członków szych rzesz młodzieży, nie ma przy Zakładach Przemysłu Gu
Kol . Górecka bierze czynny ZMP pozostaje jeszcze poza ani jednego młodzieżowca, kt6 zikarsko - Galanteryjnego, zo
uch i ał w akcji ol>zczędnościo- wsp6l:z3\\Todnictwem.
Chcąc ry by nie brał udziału we bowiązało s;ię do dnia 9 kwiew ej. W jaki spo:;6b? - Wyj a- uczciwie realizować nasze za- współzawodnictwie
pracy. tnia 1949 r. przepracować do~ll i a to nam kol. Górecka:
dania, trzeba przede wszyst- Trzeba, żebyśmy sobie uśw.ia- datkowo 4 godziny. Koło ZMP
Udział w akcji oszczędno- kim wciągnąć do współzawod domili, że za ilość d dakość przy PZPB Nr 8 zobowiązało
ściowej bi o rę przez dQkładną nictwa pracy wszystkich na- produkcji odpowiedzialne jest się zmniejszyć ilość
odpad ...
P711Cp' i (ląienle do zmnicjsze- szych kolegów z fabryk a prze również nasze kolo fabryczne ków o 2;5 proc. i ,podnieść .inh ilości oGpa<1ków.
de wszysUdm członków ZMP. na oddziale ii Zarząd Fabrycz- 10ść produkCji na dzień l MaPoza praq zawodową kol.
Mówiąc o konieczności dal- ny w fabrycce.
.
.
ja do 105 proc., c.o przynie!;i~
Gór.:~cka m::t duże zamiłowanie szcgo usprawnienia i poglęNastępne . za~ame,
Jakie łącznie zW!ększerue .~rodukcjl
do pracy organizacyjnej, ale bienia wspó~zawodnictw:l., mu- prz.ed orgamzacJą fa~rycz:ną na sumę <?koło 2,5 .:rrullo?a zło
- jak to sama mówi - brak simy sobie wyraźnie zdawać stOl, to sprawa twor:zema bry- ~ych. ~akle zoboW1ązarua podjej jeszcze wyrobienia ideolo- sprawę, że to zadanie będzie- gad produkcyjnych. Nal~y 0- Jęły 1 .mne koła fabryczne. Ta.
gicznego. Jako członkini ZMP my mogli dobrze speln!ć tylkO becnie intens~ej, mz do- akcja ogarnąć musi wszystkie
uważa za swój obowiązek zdo w wypadku odpowiedniej pra tychc~as orgamz?wać bryga- koła tabryczn~.
bywać wiedzę polityczną i to cv organlzacji fabrycznej ZMP dy. Wmny to robIĆ w porozuNasze organuacje fabryczne
jest obecnie jej główną troską. i 'jej kierownictwa - Zar:zadu mieniu z dyrekcją zakładu Za winny włączyć siE: jak naj szyb
Nie wątpimy w to, że koło Fabrycznego
.
rządy Fabryczne ZMP. Zada- ciej do akcji oszczędnościoZl'..1P dopomoże jej w zdobyTam, gdzi~ organizacja fa- nie to jest obecnie ułaltwione, wej.
waniu tej wiedzy.
bryczna ZMP będzie aktyw- bo przemysł otrzymał zarząW każdym zakładzie możR. T. \ nie pracować wśród młodzie- dzenie Ministerstwa Przemy- na uzyskać poważne oszczęd.
..- ---=---- _ ... _,.....,.~~~~~~ słu i Handlu, oboWiiązujące ności. Widzimy, ile poniewie-

tym.

Bo kol. Górecka

tkaczką z zamiłowania
i
pp.yszłości chce pracować

Szkolimy
aktyw gminny ZMP ~:e~%~;'/~%;k!O t~;~!: ~~!~ę ~:::~;ś~~~:J~:
w

dniach 2. 3 i 4 kwietnia na
tf'r0nie
cl\łe~o
wojf'wództwl\
lór1 z1. iego rozpocz~ło ~ię w ra.
nH\ch akcji ogólnopolskiej. ~z1{ 0
leniC' akt;ywu gminnego ZMP.
Szkolenie odb\,dzie si~ w kwiet
niu i maju i obejmie 90 gmin.
R:~kolcTlie a1dywu gminnego
n1:1. dla na~zej oTgani~cji niczW ', l:lc
donio~ll~
·7.naczenie.
.
':slw.~f'l{ wz~ostn nnRzyeh orga·
~ )Zar.l~. Jlo~\"latow3:rl~ , !;t!irych
~t~n l!< zebny w. mckt6rych po'Wl a;arb do chodzI. do 5?OO człon
kó\. , pracę orga~lzacYJD~ trze~a
o'P.rzeć o mocne l sp;awme dZla·
ł'lJl} r e Z/lTZl).dT. GmI~ne ZMP ..
J-!órych ~n.daDlem Jest ~znwa.ć
11 11 tl całoścIą. prac .orgamZlleYJn.\'('h 0:1. ~WOlm odcu~ku.
.
Prara Zarzą.du .Gmmnego me
jr ~ t tak łatwa, jakby się to pozornie wydawało, tymbardziej,
jeśli przyjmiemy, że 'IV pewnych
~;ninMh liezba Kół dochodzi do
15-tu a nawet przekracza. t~ cy'
frę. Przy taklln stanie organh!:a('5i gminnej Zara}d Gminny
musi składać się z 111drl, kt6rzy
potrafią w odpowiedni sposób
poproWll.dziĆ robotę.
R2'AlcZ jasnn., że muszą to by~ lno>;ie, któ·
ny nerr.ywiśeie znają nie tyl·
ko swą wieś, ale ea.łą. gmin~.
Me~zą to być ludzie orientują'
c~' ~ię we Wl'zelkich jej potrze11:tch i bolączkach, muszą. znl\~
gospoon.rr7e i politye.zne moźli·
'I\-o~ci swej gminy i muszą. być
nn, odpowiednim poziomie ideo·
logicznym. A st\Yierdzić trzeb::!
otwarcie, że w wielu jeszcze
gminach takich ludzi nie pon

1111

~j3dumy. Nie p05iadamy w ao·
statecznej ilości mocnego i zna
:~ccgo swe 7A'1.dania Rktywu
gminnego.
Skład
Zarządów
Gminnych jest często zupełrue
przypadkowy, czasom funltcja
jego jest funkcją. jedynie ty tu·
larn!}, n. samo jego istnienie
formalnie tylko opiera Bię na
pnppisach Statutu.
' .
Kursy GmInne, kt6re obecme
p;7E'prowadzamy muszą zm!e.
mć ten stan rzeczy. KursY .WID'
ny, ~two:zyć ~a~ nowe kadryl.unzl ś,.l1a.lonno. l planowo ~mlo
Jąc:vc~ b~dowae ns!ze gmInne
orgamzacJe ZMP i musz'ł wytworzyć ~śr6d aktywu gminnego ~c~cle orga.Piza.cyjnej od·
powled7.lalno§ci za swój nie·
zwykle WRżn,. odcinek pracy.

Do I!.kcji szkolenia. gminnego
staną! cał.v aktyw wojewód7.ki
i powiatowy. Z pomocą przy·
szedł nam Okręgowy Zar7.')G
ZAMP-u, kt6ry r6wnież, szr 7e·
gólnie' w okre!'ie obecnyeh f I i
świą.tecznych, pragnie przycz.l'·
ni~ się do podniesienia naszej
wojpw6dzkiej organizacji.
Woniach 2, 3 i 4 kwietnia
p i nr w~7ą "ogniową. próbę"
poszła pierwsza seria gmin: Bar
C7.CW. Bac7ek, BE'łchat6w, Wito
lin

nin., Ootlzian 6w, Wolb6rz i iune.
W dniach 9, 10 i 11 kwietnia
szkolenie rozl'oc7.nie się 'IV dal·
~zych gminacb. Dwumiesięczny
('kres szkolenia n 3.~ZTch kadr
gminnych mu;;i r1a~ . rezultaty.
Czeka na nie cała nasza orj!nni·
zRcja.
T. G.

mu brygad...
wiedzialną niejednokrotnie po
Bar~zo ;vazna Jest sprawa stawę, powof.ujemy braków.
o~powledmego doboru człon:
Zmniejszenie ilości odpadk~w brygad. Brygad<l:. m~s: ków i braków, to pierwsza po
mleć za~wnione moz~lwoS~1 ważn:;t oszcz~n.ość :r;a na~z~
utrzymama ~ podwyzszerua tereTI1.~. ZmmeJszeme zuzycla
s:vojej wyd~Jnoscl. Brygady energu elektrycz.nej, środków
me m~ą Się składać ,z sa- pędnych, s~~r6w n~ j~dnost
mych silnyc~ lub samycn s1a- kę pro.dukc,ll ~rzymeSle nam
bych robotmków. Trzeb~ do równlez J?Owazne sumy 0brygady włączyć pe'w;ną llość s:zczędno§clOwe.
słabszych kolegów by w jej
Jeżeli wYkonamy te wszystramac'h
podwyż~zali swoje kie zadania bez reszty, to' do
kwalifikacje zawodowe, a w manifestacji l-majowej mło
konsekwencji wydajność pro- dzież polsk3. przyjdzie z nodukcyjną.
wymi osiągnięciami, wyraża
Nie rm. fa~ki w Ładn, w jącymi się tysiącami kilograktórej nie powstałaby przy m6w przędzy, tkanin, ton wę
pomocy Za4'ządn -Fa.brycznego gla.
Zl't:IP brygada. prodnkcyjna Jeżeli wykonamy te wszy3tto jest nasze hasło, do które- kie zadania, to rzeczywiście
go realizaCji przystępujemy godni będziemy miana członnatvchmiast.
·
ka Zl\fi'.
W swojej dotychczasowej
J. "" ...łczyh:
działalności niektóre Zarządy
Fabryczne 'zapomniały otoczyć troskliwą opieką młodzie
żowych przodown,i k6w pracy.
Trzeba, żeby i w tym kierunPod tą nazwą rozpoczął się
ku naszej pracy organizacyj- z dniem 1 kwietnia b. r. konnej zaszła radykalna zmia- kurs świetlicowy, w którym
na.
biorą udział wszystkie
kola
Prowadzimy obecnie szero- ZMP w Łodzi. Repertuar konką akcję werbunkową na Kur kursowy
stanowią piosenki
sy Przygotowawcze na wyż- młodzieżowe, zawarte w kolej
sze uczelnie, na \vczasokursy n ych numerach Miesięcznika
i kursy szkoleniowe w ramach InfOl:macyjnego ZMP,
oraz
ZMP. Nasz Zarząd Fabryczny, młodzieżowe pieśni radzieckie.
typując ludzi na te kursy, w Eliminacje są przeprowadzane
pierwszym rzędzie winien t y- w t.rzech stopniach:
pować młodzieżowych przodo1. Pierwszy stopień na
wnil{6w pracy.
zakładach pracy i szkołach. W
Bojowym zadaniem orgam- I eliminacj~ch biorą 1;ldział kozacji fabrycznej ZMP jest ak- ła oddzlałowe, zrmanowe i

:M.

$'

Mło~zieżówy Czyn 1-majowy
Do redakcji na.szej 'IV dalszym
liczne zobowią
zania Pierwszomajowe kół fabrycznych i szkolnych ZMP, sek
cji młodzieżowych Związk6w Za
wodowych przy zakładach pracy.
llllodzież
zorganizowana w
Zwi!}zku Młodziezy Polskiej i
Sekcji Młodzieżowej Zw. Zaw.
przy PZPB Nr 2 w Łodzi, zebrana na ogólnym zebraniu 'IV
dniu l kwietnia. ·br. zooo-Wił!lała
ciągu napływają.

się:

l. WykonM 43.000 mtr. tka·
nin na sam~ 4.000,322 rl.
2. Zmniejszyć iloM odpadk.~w
w wyaoko§ci 2,100 kg - warto·
ści 10~,loiO zł co stanowi 2 J)roo.
3. Uporzą.dko·""ać boisko sportowe.
M1odzi(lż
VII Państw. Li·
ce-am, zebrana. w dniu 28.III.
1~9 roku, na. wm080k koła ZMP
posta1lO'Triła. :
1. Pódfu~96 poziom nauld 'IV
sto!rnnku do I p6łrooza.
2. W ramach og6lnokrajowej
akcji ,,0" zebra~:

malmlatury 2000 kg, wełny
-10 kg, bawl'łny 100 kg, butelek
2000 sztuk, żarówek 1000 sztuk,
złomu 500 kg.
llllodzicż pracująca w oodziale II PZPW Nr 6 (ul. ŁłkoWll.
n.r. 3-5) zobowiązała si~ za05ZCZr:07.ić do dnia 20 listopa da
1949 rQku sumę 9 milion6w zł.,
zorganizować
do dnia 1 Maja
pięć kll9dzieżowych Br,rgll.d Pro
dukcyjny ch, przeprowadzić Da.
terenie zakład6w zbiórkę odpadk6w oraz uporządkoWll.~ i
urochomi6 świetlicę.
Analogiczne zohowię.zania podj~ła młodzież· z WŁZPD (filia
nr. 2, Legion5w 29), P".:fb:wo·
wago Liceum Pedago gic ;mE' ~o
''I'"ychowawczyń
Przedszkoli,
PZPB Nr J7 (oddzia! I), n·letniej Szkoły średniej (Armii
Czerwonej 41),,' Za.ltla.du Nr 4
\Vytw6rni Sprzętu M&ehanirzne
go (Kilińskiego 222), PZPB Nr
21 (Wodna 23), n-letniej Szkoly Srcdnicj (ul. Przyszlole 42)
i wll'ln iunych zakład6w prn "y
i szkół.

-------------.__._------=-------------------------------------------Nasze Kolo

śpiewa

klasowe. Eliminacje te organiSąd konkursowy przy ocezowane są w formie wieczor- nie, bierze pod uwagę ilość
nic świetlicowych i odbywają piosenek, śpiewanych przez
się z udziałem młodzieży pra- szkołę, ilość śpiewających na
cującej

w

zakładzie.

2. Drugi stopień eliminacji - to eliminacje dzielpjcowe. w którlch biorą udział ko
ła ZMP, wyróżnione na eliminacjach
zakładowych
i
szkolnych.
3. Trzecia faza eliminacji
- to eliminacja ogólnoł6dzka,
w które:j biorą udział koła . wy
r?żnione na eliminacjach dziel
mcowych.

ogólną
liczbę
członk6w koła,

istniejących

i wykonanie

piosenki.
Już dzisiaj można zaobserwować na wielu kołach tzw.
gorączkę konkursową. Koledzy i koleżanki uczą się pi 0seneko
Dla wyróżnionych kół przeznaczone są nagrody w form ie
śpiewników, książek j biblioteczek świetlicowych.
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BOROWEJ
Wydział Oświatowo-Szkoleniowy Zarządu Wojewódzkiego
ŁodZIi postanowił przydzielić kilku na,jbardziej wyr6żniającym siE: w pracy Kołom z terenu wojew6dztwa ra-

Z:MP w

dioodbiorniki f -my ,.Aga".
Zarząd Wojew6dzki zastrzegł,
że Koła,
którym można
przydzielić w nagrodę aparaty radiowe, posiadać muszą
wzorowo pracującą świetlicE:. Wśród nagrodzonych K6ł znalazło siE: Koło ZJI,fi> w Borowej, powiat Piotrków.
Co spowodowało, że spośród wielu kół pracujących na terenie powiatu piotrkowslciego, wyróżni()ll'la została akurat
Borowa, że jej to właśnie przypadł w udziale nowy, lśnią
cy 5-cio lampowy odbiornik radiowy?
Koło
leżącej

Hufiec "Służby Polsce" I Gł:mna.z;fum Pat\stwowelO lm.

Kopernika podC7!aS pracy w 0gr61lkn
J~
DA
terenIe Parku Andrzeja 81.ralJa, przy uL SędrdowllkieJ.

ZMP w BoTowej, wsi
w odległości 21 km od
powiatowego Piotrkowa, dstnie.ie już od r. 1945, kiedy to
zostało założone
jako Koło
Młodzieży Wiejskiej "Wici".
_ Przechodziło ono dość
ciężki początkowy okres swej
działalności Na terenie powiatu piotrkowskiego w og6le ciężko było w tym czasie
prowfł1zić pracE: org3nizacyjną. Wiele +-zeba było pokonywać przeszk6d, stawianych
przez elementy wrogie. Młodzi borowiacy nie załamali
siE: ie'':nak. Nie łatwo było
-'....",.k lr.noserwatyZffi wsi

budYllku szkolnego

przepro-

wadzić do wsi instalację elek
tryczną. Okazało się jednak,

że instalacja musi kosztować

50 .000 złotych. Szkoła nie
miała tej sumy, więc choć
cenny prąd elektryczny był
tuż, t\.ż ... ;nie było go w szkole.

W budynku szkolnym koło
ZMP poSiadało swą świetlicę·
Nieraz rozmyślali młodzi borowiacy, jakby to dobrze bylo, gdyby wieczory świetl1cowe spędzało się w blasku elektrycznej żarówki. Jakby to
było ... No, i przystąpili do pra
cy. Trzeba było założyć insta-

i jej uprzedzenie do ws::.elkle
go rodz~ju pracy politycznej.
Dokonali jednak tego. Dokonali nie drogą sŁumnych haseł, pustej frazeologii i krzy- lację własnymi siłami. Załokactwa, lecz dokonali tego żyło ją koło Zl\fi' w Borowej
s\VYT?-i własnymi rękami, swą w całym budynku szkolnym.
codZIenną, szarą ~racą, p:a: Materiały kosztov.rały wprawcą.'
kt6ra znnemła ludZI 1 dzie około 14.000 zł, ale to
przecież nie 50.000. W świewIeś ...
tl!icy koła ZMP w BorOWe ;
WŁASNYMI SIŁAMI
W Borowej nie m~ ś~at~a zaczęło się teraz nowe życi "
etlektrycmego. ZnaJdu:]e Się Ludno było w niej wieczor ~·
ono w Ośrodku Szkolenia Szy mi. Przy elektrycznym ś", j!'
bowcowego. Od tego to ośrod tle czytało się prasę , ksią żl,.:
ka kierownictwo Szkoły Pod- g rało w warcaby, w szach \'
sb:.wowej, jaka znajduje się śpiewało. A wszystko dz i ę:d
w. BOII'owed. postanowiło do nowemu słońcu. które rozpali

ło się u
świetlicy

sufitu ZMP-owskiej
- To Komendant Milicji...
- elektryczności.
Ma lepszą wprawę, bo dłużej
FILM I BOKSERSKIE
trenował.
'
RĘKAWICE
Józek nie musi wyjaśniać,
W Zarządzie Powiatowym wiem doskonale. Ale Józek
ZMP w Piotrkowle stał bez- myśli się zrewanżować. Skoń
użytecznie dłuższy czas wą- czył przecież 6-cio tygodniowy
skotaśmowy aparat filmowy. Kurs Wychowania FizyczneZMP-owcy z Borowej zainte- go. Może kiedyś "groźny" koreso'vali się nim. "Jeżeli dało mendant MO ulegnie mu.
się radę z instalacją mó- Zresztą do współpracy sporto
wili sobie spece - to da się wej z ZMP przyłączyła się nie
rady i z aparatem, nawet m- tylko MiLicja, ale i SP. A najmowym". I dali mu radę· Zre większą popularnością cieszy
perowali go,
przywieźli
z się boks. Czy rękawice długo
Piotrkowa
krótkometrażowe wytrzymają? Chyba nie. Lecz
filmy o charakterze popular- o to nie ma co się martwić.
no-naukowym ~ i dziś cała Bo- Będą nowe.
W Borowej są
rowa może oglądać je w każ- przecież bokserzy. Są młodzi,
dą sobotę i niedzielę· Dzięki wiejSCY sportowcy.
swym ZMP-owcom - BoroWE WSI I GMINIE
wa ma kino.
Sprawy gospodarcze wsi me
Koło ZMP w Borowej upra są obce Kołu ZMP w Borowia również sport. Zapału i wej. Przeciwnie. Nie ma we
chęci jest moc, gorzej "'-praw wsi żadnego wydarzenia godzie ze sprzętem, ale 2 pary ISpodarczego, które odbyłoby
bokserskich rękawic, siatków się bez ich czynnego udziału.
ka i piłka do siatk6wki mu- Są inicjatorami
wszelkich
,qza na ra~e wystarczyć.
przedsięwzięć,. pionierami poRozmaW iam z. sekre::arzem stępu i rozwoJu. Z ach ~o K<?... ła kol. Nowakiem Jvzefem, ła
właśnie
rekrutuJe SIę
t.óry pod . o~iem ma mocno 8-mi0 osobo:va Brygada 0·.rJ d~czny Slruec. Patrzę poro- chrony Roślin,
odpowiednio
zumlewawczo, a kol. Józek od pr7.es~01()1l'la i dysponUjąca
powiada nieco zaźenowanx:
etem. Z oidl ~o lni~

wieś wniosła podanie
żenie w Borowej filii
nej Sp6łdzielni ZSCh

o zaJoGmini Sp ółdzielni
Mleczarsko - Jajczarskiej. W organizacyjnej robo
cie borowscy ZMP-owcy rów
nież nie ograniczają się
do
swojej jedynie wsi. Idą p oza
jej opłotki, jdą do wios e'i;: są
siednich, do koleżanek i kolegów. by znaleźć w nich towarzyszy nauki, pracy i zabawy,
by razem z nimi budować no
wą wieś, wieś z elektrycznośCią, kinem, świetllcą, radiem,
boiskiem sportowym ...
W Parzniewicach założyH
już Koło ZMP, założą wkrótce we Włodzimierzu, w Bogdanowie. Okolic.zną mlodziet
przekonywują do organizac~t
nie "uczonymi" referatami,
lecz konkretnym przykładem
w'tasnej pracy, pracy, która
daje rezultaty.
Powiat piotrkowsld ma wIe
le kół wiejskich ZMP dobrze
pracujących mających powa!
ne os'iągni~ia
swej pracy.
Zarząd Wojewódzki przydzielając radioodbiornik
na po_
wiat piotrkowski. wybrał jed
nak Koło w Borowe.l. Czy
słusznie? Chyba tak. Na pew~
DO bk.
Oracs j

w
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Kronik~domska Wybudujemy

6.20

KOMU WINSZU.TE.MY

dnia 8 kwietnia
1949 r.
Dziś: Dionizego

WMNT~J"S~.c. TELEFONY
10 - Straż Pożarna
11 - Urząd Bezp. Publicznego
12 .- ,.Glos Radomszczańs!ó"
12 - R. S. W. "Prasa"
13 _ POWlatowa Komenda MO
61 - MIeJskl Konmarlat MO.
91 - Starostwo Powiatowe

Szpital POwiatowy
telefon

nr.

12, czynna codziennie od godz
9-ej

do 16-6j.
-o-

Adres RedakcjI I AdministracjI
"Głosu Radomszczaflsktego"
Radomsko. ul_ Reymonta nr. 39.

Wędrówka
pO wo~ewództwjf
ŁOWICZ
Młodzież
czu wzięła

szkolna w Łowi
masowy udzial
w akcji zadrzewiania ulic i
upiększania miasta zielenią.
Każda

szkoła

Hru;oUJII'" Zjeździe ZSC'J

Przeu'óRien:e ..,in. S"rZ'2HizeUlShiefjo no '"

--o-

Adm1n1stracja -

owych budynków szkolnych

- zlikwidujemy analfabetyzm i upowszechnimy czytelnictwo na wsi

Piątek,

6Q -

______________________--______________

otrzymała

swój odcinek miasta, na któ
rym dzieci pod nadzorem
kierownika szkoły i ogrodni
ka miejskiego będą opiekowały się zasadzonymi drzewkami, zakładały trawniki
itp. Akcja dzieci daje ładne
wyniki: dotychczas zasadziły one dużo drzew, uporząd
kowaly kilka zieleńców oraz
przyst"niły
do zakładania
trawników.

Przemówienie min. Skrze- o 2-ch nauczycielach i 200 ra by dała dziecku wiejskie- szkolnym procent ten wzrósł dium, a pozmeJ bezpłatne
3zewf'kiego, poświęcone bylo 3zkół o 5-ciu nauczycielach. !nU 7 klas nauki i otwarła do 22. W celu ułatwienia studia. utrzymanie i stypenzagadnieniom oświaty i kul- Ogółem chcemy wybudować mu szeroko wrota do szkoły jeszcze większego dostępu dium
tury wsi, a szczególnie tym na wsi w okresie - 6-letniego 3redniej i do szkoły wyższej młodzieży wiejskiej na wyż
"Wasze zadanie polega na
)dcink)m pracy kulturalno- planu około 6.200 nowych (oklaski).
sze uczelnie. już w tym ro- tym - podkreślił min. Skrze
,.
.
,
W dalszym ciągu min. ku będą zorganizowane we szewski - aby skierować
)SWlatoweJ, w ktorych duże budynków szkolnych, wyda,naczenie odgrywa Związek jąc na ten cel pnzeszło 30 mj Skrzeszewski omówił drugie wszystkich szkołach śrf'd na te kursv naidzielnieil'zą,
liardów zł. (Oklaski).
!agad:lienie, jakim jest do- nich. gimnazjach i liceach na;ofiarniejszą
młodzież,
3amopomocy Chłopskiej.
Podlrreślając, że ten plan prowadzenie
dzieci
chłop- komisje społeczne. które bE: któr~ na;barrhie; ceni spraNa wstępie mówca zajął
snraw~
1ię upowszechnieniem oświa może być wykonany jedynie 5kich i dzieci robotniczych do dą miały na celu pilnować wę l11du nol~k;ef!o
'.y w Polsce, kładąc duży na- ;:Jrzy aktywnej współpracy szkoły średniej i do Sflkoły aby do tych szkół dostały demokra(';i ludowe; i budodzieci
pracującego wę
podstaw socjalizmu".
~:sk na WlZrost wydatków na Związku Samopomocy Chłorr wyższej, akcentując,że w re- się
)]wiatę. W budżecie pań- ,kiei mówca stwierdza dalej: alizacji tego zadania ZSCh chłopstwa , Do komisji t.ych 'Oklaski)
"Chcemy również upow- ma do spełnienia wielIrą re wejdą m. inn.
delegaci
-twowym na rok 1949 wySzeroko 7.aiął sie następ
ZSCH.
datki te wynoszą prze!'zło 84 1zechnić rzetelną 7-klasową lę. (Oklaski)
nie
min Skrzes 70 wski spra..
.
,,,kolę na wsi. Przedwojenny ' "W dopuszczeniu dzieci
Tak. jak w ubiegłych la- wą walki z analfabetyzmem
:nlh'lrdy zloty~h, w budzeorganizowane będą na wsi
ach samorządowych - ok. Istrój sanacyjny powodował. chłopskich do szkoły wyż- tach,
;) miliardów zł.. czyli razem że oJbrzymia większość dzie- szej' osiągnięto już poważne kursy przygotowawcze na
Zlikwidować
aml.lfabe93 miliardy zł. Na :l 'i chłopskich kończyła szko- wyniki. W roku szkolnym wyższe uczelnie dla dzif'ci tyzm to nip iest łatwa sprallies7.kańca wypada zatem 'y jedno lub dwukl:Jsowe. Ra 1947-48 w szkołach WYŻ-IChłOPÓW i robotników Ta wa. bn 111d7ie wstvdza się
'lem z wami chcemy budować szych było 20 proc. tnłodzie młodzież otrzyma całkowi
)k. 4.000 zł.
~7.knłę powszechną taką.. któ ży wiejskiej,
w tym roku cie bezpl'ltnie bursę. styp en 'Jr7V7.nać. żp sa ~n'llfabetami
Godnym podkreślenia jest
i rllatego pr;o~ 7,S('h stoi
. nr7.edp wszystkim :radanie
::akt, że koszty stypendiów,
iotarda do tv('h 1,,~7.i. pr7e
kursów, internatów i domów W2run~i
konania ich 7P ;(hipmv im
akademickich,
przeznaczo7. pomoca. skłnn;pnia irh aurazów
zewnętrznych
wodu
nych dla dzieci chłopsldch i
Obok planowej pomocy i I siąt. Specjalne warunki te~ebY poszli nil k11rs który
robotniczych wynoszą w opieki weterynaryjnej, duże go ubezpieczenia ustalają cd (np. złamanie kończyn. że
trzeb~ 7nrC1'lni7:nw'l(O no tej
ber
itp.).
ani
rówmez
za
naszym budżecie olbrzymią go znaczenia nabiera uuez- powiedzialność Zakładu Up
wynikłe
wskutek orarv wciaCfni ("; h"rl~ ml1lkwotę przeszło 15 miliardów pieczenie
kontraktowanej bezpieczeń ~zajemnych, za- szkody
rzyciele
i
aktywiści związ
lub rozmyślnie I{owi.
dotych.
trzody chlewnej. które chro- równo za straty powstałe w kradzieży
Nast~pnie mówca przed- ni rolnika przed ewentualny następstwie szczepień prze- złego obchodzenia się z ubez
Poza nal1r7pniem analfastawia
plany
rozbudowy Imi stratami, spowodowany- ciwróżycowych, jak i pełną pierzoną. sztuką.
betńw
c7vt'lnia i pi~ania
Składkoi roczna za ubezpie
oświaty w planie sześciolet- mi padnięciem kontraktowa- odpowiedzialność
za wszelfrzeb'l 111r17i M w~i 7.b1iżvć
rzenie
jest
zryczałtowana.
kie innE'! szkody. jakie mJgą
nim, - które Państwo chce nych sztuk.
"lo k<:i ... "ld
'V . 7wil'ł7ku z
zrealizować przy współpracy
Podstawową formą ubez- powstać w cią~u trwającego 7.a prosięta o wadze ok!)ło
15 kg _ r" mome.ntu odsta ivm mńmr'l ;n;l')rmll;p .,ez aktywem wiejskim. W la- pieczenia w akcji "HU jest tuczu. ZUW nie odpowiada
tach 1950-1935 mamy Wy- I roczne ubezpieczenie na ży- jeąenie za sztuki padłe. lub wy, tj., gdy osiągną. wa~f \'mmvrh ;'0 horhip wvn::ow:I
110 _ 150 kg. stawka wy- '1P snori"ln~ r7~S(\l"Iic:,.,,(\ n 1 :ł
budować na wsi 3.000 szkół, cie kontraktowanych pro- dobite z konieczności t po1
nosi 860 zł.
Za warchlaki l")n('7atkl1;:>rp<11"
('7 . . tp nika
ważące 35 - 40 kg, aż do ")ra:r nm:lwi~ nrarp Kn1'Yl;t~

~bezpieczenia

trzody chlewnej

ozpoczynamy rem nty dQmo' w ~~:~~7~01ia~~riu~~ników. ~{I: ~';n:~r~~:n~: ~:~a;;

Każda sztuka ubezpieczo- iak n:l;m: i1 niei popu1aryzo'1]:1(0 na wsi
ł
'la jest znakowana przy poO
mocy znaków usznych. ('o
.,T0 są podstawow<" zagad
. d
· 'Jeszcze spra I d Zla
. ł B u d ow l sny Z arzą d u mon t y d omow.
' 1 1 'l prywatnych, którzy w prze ma na celu
zebezpI'eczenl'e nienia - powied 7i l'll w zsawna
D o me
.
P rzewo d niczącym Komisji widzianym czasie wnieśli do "'rzed ewentualna spel"Ila. kończeni1l
min Skr7.E'szew. ra d oplsz M'le.1s
. k'lego za te pIeniądze
wa remontu d omow
k
,
k'
h
l
dł'
,
ł
,
.
l
d
'
b
ł
d
1
R
f
c'·a.
Wrn,
ZI'P n.,dnl·ęcl·a
bp.
,
z<:
i
ktĄ"p
nr7f'rl n/lmi
czans IC wyg ą a a mewy- mog uratowac WIe e achow o rany zosta prze stawicie
e eratu Odbudowy przy
"
_.
N'le bł'
,
7'
k'ow Zawo d owych - Starostwie wnioski o napra-"
T)l'enzone,' "'>.tllkl·
odszkodr,c:tnia W:llr7vmv o tn. a7ehv
razme.
y o ostatecz- I murow
przed zawa l eniem 'r~WląZ
.
. . d l
t
K
wanie ustala sjp z uwz~l~d- w nl')\Vp; T.ll''lI''WP; pnlscp 7V
. k '1'
me o res onych zródeł fundu Się l a szą dewastacją·
owo empa.
wy domów.
II') <:ie (,7ll')w;o~owi lpnip; i
szów, które miały być przeSuma przeznaczona na re
Jakie domy i ile domów w
Obecnie posiadane sumy ~;pnieTY1 nrzvrnstu wagi w
,
..
.
d .
. I F
okresie tl'f'ZU i ceny za llg ~7pbY (,7.lnwinl{ w T.ud(,wf'j
znaczone na ce l e remonto- mon t y d omow z mIeSIąca na pIerwszym rzę zle zostame z unduszu Gospodarki Mie
PnlsrE' żył kulturalniE' ('7V
we. A trzeba przyznać, zna- miesiąc będzie uzupełniana wyremontowanych?
szkaniowej w okołp 50 proc. żywc~. przy danej
adzr mamy kTl temu wrJrunki?
czna część domów w Radom przeciętnie o dalsze setki t yW rachubę wchodzą prze- pokrywają wydatki przewi tucznIka. Podstawą do wy- J\,f'lmv Mamy wl11rhę 1unosku znajduje się w stanie sięcy złotych.
de wszystkim domy, admini dziane
w· kosztorysie
repara- płaty
• ł y i rnz..
~
rt " odszkodowania
b'
.
kjest wa I\IT amv WSP:l"P:l
opłakanym.
Na posiedzeniu Komisji strowane przez Zarząd Miej C]I tych 46 domowo
wa osc 1] e:ąJleczema o re- "li' . .
ł
a
k'
l' b' 23 kt'
'T"
. .
śloTla edłup' wagI'
I 'T1Ylalacv
SH~ UT7pmVS, m , .
d o d powlePrzed kilkoma dniami szu wyb rano Z arzą,
:; l W ICZ le
,
ore wyym m emn'f" ,cdn<>k rlo
w.
'"
, ..
",c;nani'lła
Ilrnrhll;na i
kając wyjścia z trudności dZia,lI7Y za przebieg .prac i magaj.~ .natych.m~a~towej re końca roku dzięki FunduOb~W1azk.owe Jest tylko "')on1łn w<:7vstkl') ukl')('hAną
1
zmontowania akcji repara- włas~lwe zuzytkowame fun- paracJI I powazmeJszyc,h. ~a szowi można będzie prze pro Ilbez'OIef'ZemC' sztu { kontral{ - 'ipmie Dnle],,:I M'lmv W,cl"I3cyjnej, wskazywaliśmy na duszow przyznanych na re- praw oraz 23 domy własclcle wa.dzić r.e~onty i. repan.cje ;owanych: prz,: czym skl1łd '1i'llv i ?rl,.,lnv lllrl nl')l~ld,
najwłaściwsze źródło fundunaJbardzIeJ zagroz(}nvch hu- ~fl \1r o ZmeCzelllowa za trzo- "T1~mv wsn:lni,,'~
7.nolna i
r
r1
szów na cele reparacyjne dynków mieszkalnych w Ra- ." 7'>k "t..'\'ktow'lną :>łaco~fl I,nh~tf'rc:lt:ł ""ll) 7;07 7 któna Fundusz Gospodarki Mie
dC'msku.
Jest z doł.u.
UbezpIeCZeTIlP rą m07na ~V\.ri::!t wiechy.
szkaniowej.
Fakt. że do Komisji wec:;7.- ~ztuk
mekoTltraktowanych 'wi<lt kulturv i ~wiat nauki
Jak słuszną jest reforma
Stały wzrost szereg6w kobiecych
li przedstawit!iele Związków 1;st dobrowolne i odbyw? 7rlnhvw~r T 7 ta młnrlzipżą
Rządu w dziedzinie komorne
Zawodowych w znacznej s:ę na tych SAmych warun ówiatv dotad lei nipzn<lne
W dniu 3 kwietnia r.b., wl Gospodyń Wiejskich i Ligi większości - stwarza gwa- kach. z tym. 7e sH>dkę zp ~dnbędziemv· .TE'reH to 7rogo, mogliśmy przekonać się
na zebraniu Obywatelskiej pieknie udekorowanej sali Kobiet. Ponadto okoliczno- rancję, że w rozpoczynają- ube7""i"M~n;o nłaci się z goó· ~imv tn nie bolac c;ie podKomisji do spraw właściwe gimnastycznej I Powiatowe- ściowe przemówienie wygło- cych się tegorocznych 1)ra- ry. Jeżeli chłop nie ma '1:;]- ;P!t::!r7v wn;ennych bE:dzlego zużytkowania funduszów, go Gimnazjum im. Fabianie- sili: tow ..P~r~osz. I-sz~ se- cach remontowych w szero- miaru Ilhe7.pieczać swoich '1"lv hll~l')w'lĆ' i 7bllnuiemy
przeznaczonych na reparacje ~o w Radomsku odbyła się kretarz Mle]skle'w Komltet~ kim zakresie uwzględnione 'liek n ntrpldowanych
szt1lk 'l1'tró; spr;lwipdliwnśc-i spodomów w Radomsku, na któ k o n f '
d .
PZPR oraz ob. Drzazqa. kto zostaną interesy przede wszy trzody chlewnej, Tlikt go r)p lecme; i leps7e, szr7ęśliwsze
rym to zebraniu podano do cych e~:~c;:W\.lP~~;~iP'~'~~= ry
odznaczył Srebrnym stkim dzielnic robotniczych te"'", nie możp nr?vmlls:wć :'vrip"
. d
,.
bl"
.
.
Krzyżem Zasługi przewodWla Om?SCl pu Iczne]. ze biet. oraz Kół Gospodyń wiej niczącą Pow. Zarządu LK z
nW1)ełmone zostały
przez skich
Bank Gospodarstwa Krajowe
W· . -d'
t
. ł Radomska tow. Bohdanowie9z kZleb' tym w Zlę o czowa, za jej wybitną dziaI!O fundusze, przewidziane na d' ł z2JS
. d
'
\.l zla
o le z t erenu łalność społeczną.
radzili cZ'onkowie Zw:qzku 8:)~ownik6w z fauyzma;n
rellarac]e omow a tworzące miast
R d
k'
p . . . d k ..
d
cześć skła.dfOWą wpływów za
.' a
a oms a I z poo ozywJOneJ ys USIl na
cz;'nsz lokalowy.
wlatu
~adomszczańskieg? zadaniami i działalnością Li
W sali Wydziału Powia-I przez klasę robotniczą i ma-I podżegaczy wo;~n'1ych, to
,
..
Przewodmczyła przewodm- ~i Kobiet wszystkie zebrane towego odbyło się zebranie sy pracujące wszystkich na- WZl'Y1I')';'on"l nrac!! T'la ,ł ",r'ł~",'1(lo
d ~ konca kWletn}a b.r. bę cz~ca Powiatowego Z'l~Z ldu kobiety przyrzekły coraz in- członków Związku Bojowni- rodów świata , na czele ze wą silne; i potężnei PnIski.
Zjemy dysponowac sumą 0- LK tow. Bohdanowic"zovT1 t~nsywniej pracować na od- ków z Faszyzmem i Najaz- Związkiem Radzieckim , 7,a Jak
ko~o milionów zł., dzięki Referat wygłosiła przed- cmku społecznym.
dem Hitlerowskim o Niepod- rząd Główny Związku powwpierw staliśmy w
ktore] rozpoczęte zostaną stawicielka Zarządu ,';0;PNa marginesie należy do- ległość i DemokracJ'ę przy ziął uchwałę, w które]' s01i- -:>ierwszych s7eregach walr:zą
prace
b Bae'o."!'oka. dać, że niema l co d ziennie udziale delegatów Zarządu daryzuje się ze wszystkimi cych 0 wolność i rlemllkrf.lcję
. _ .remontowe
. w naszym
_ w ód z k-lego LK O.
m:escle na odcmku domow Wiceprzewodnicząca LK tow zwiększa się ilość członkiń Okręgowego z Łodzi ob, ob , miłujacymi pokój narod~mi tak dziś stajemy w pien\'ml~szkalnych.
Tomczak zobrazowała przy- LK. W dniu 3 kwietnia r.b, Stellaka i Gorgonia .
i przyłącza się do inicjatywy c;zych szeregach budowl~ i. ~ma 5 milionów złotych ~otvw~nia LK do obchodu zanotowano: 2.787 członk~ń
Na zebraniu tym przewod <wołania Światowe!{o K011- n7ych Polski Ludowej, j"k
n:e kS~ dostate~m~. Przccięt- dni'l Święta Pracy.
LK oraz 59 K~ł na. tereme niczył ob. Kanigowski. Refe ; rpsu Pokoi n w P '. r"711
również stoimy w s7eregach
fle G az e~o m1E~slą~ n~ kon
Ob. Łaszkowska omówiła m Radon;sk~ l powIatu ra- rat ideologiczny wygłosił
Wynikiem polityki jawne Ivalc7",.."nh ro l"Inl<:!'i .
un uszu
zadania Kół domszczanslnego.
(Kt) sekretarz
Zarządu
Wo]'e- ~e po d żeqama
. d o wojny jest
o. ospo. arczegowpływa
MlCSzh'nlowego
od wskazówki
.
800 ty"1. zł do miliona_
wódzkiego ob. Gorgoń.
Pakt Atlantycki TmperiaW czasy
CENNIU om.OSZF.JIII
d
Zgodnie z obowiązującymi
Po ożywionej dyskusji nad J"ISCI• ang Iosascy d'
a:>.:ą o godla nauczycieli
ustawami Komisja Obywaw dzil'nniku "GLOS RADOMSZCZA~SKI"
zadaniami Związku, iak rów spodarczego i politycznego
Związek
Nauczycielstwa
telska ma prawo w sposób
Za jednostkę oblicz~mową dla ogłoszeń wymiaro- nież obecną międzynarodową podporządkowania sobie caPolskiego okręgu łódzkiego
ciągły - tj. w miarę narasta wych przyjęto t mm przez szer~ość 1 łamn (szpalty), sytuacją
polityczną.
ob lego świata.
nia funduszów na koncie dy W tekście I za tekstem - 6 łamów po 45 mm
Tkacz odczytał rezolucję
Na straży pokoju stoją ied organizuje, w ramach wcza
letnich. pobyty dla
sponować tymi funduszami
Ogłoszenia drobne liczy Się za słowo.
treści następującej, którą ze nak potężne siły mas pracu- 'Sów
w dwu trzecich na cele re- Wielkość ogłoszeń
Za tekstem NekroloO'1
Drobne
brani jedno'1łośnie nr 7 yiel i iących całego świata które ,>wych c7.łonków w Warsza
paracji i remontów.
...
"My - członkowie Związ- -f ... ,... " ,_. : , .,'n _. -.. ~,-, . ,:n;,,,- wie. Krakowie i Poznaniu.
Zaczynamy więc od sumy od
1 do 100 mm
70
.70
30 tł.
ku Bojowników o Nieoodleg zaporę dla tych. którzy pod
W ten sposób nauczyciel~
5 milionów. Jest to wiele, od tOl do 200 mm
110
tl0
łość i Demokrację w R~dom iegają do wojny . Miejsce wiejscy będą mogli zapozjdli zważymy, że w ub. roku ?d 201 do :JOO mm
160
160
sku oświadczamy, że wobe. Polski i nllrodów demokracji ""lać się bliżej z życiem kuldysponowaliśmy sumą, nie riO wy że.1
300 mm
200
200
ostatnich wydarzeń między- ludowei jest w obozie pako 'llralno - naukowym oraz z
wiele wyższą od jednego miOgłoszenia tabelarYczne. ~se l kombinowane o narodowych, walka o trwa- ju, postępu i wolności. Na - )siąe:ni~ciami
gospodarczyliona 7.łotv~h i mimo to Wy- 100 proc. d.rotej,
Iły pokói
została
Dodieta sza odpowiedź na ak~Ję mi środowisk miejskich.

I

,
z o t VCh na pierwsze
prace
Ok ł O 5 mi-l-lonow

'J

,

Konferenc)'o aktywu LI'gl' Kobl'et

od

?

hasłem

walki o pokój

,- Ir·"
PANSl WOWY TEATR

WOJSKA 'POLSKIEGO
W WOZI
ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 16.30 teatr !wietll.
cowy. Wszystkie bilety sprzedane.
Passe-partout nieważne.

TEATR "MELODRAM"
ul. Traugutta 18 (Gmach OKZZ)
Dziś o godz. 19.15 doskonała
kemeriia francuska. E. Augier
J. Sandeau pt. "Zięć pana.
Poirier" .

PA&STWOWY TEATR
POWSZECHNY
w Łod!l ol. II-go Ltstopada 21
I!odziennie o godz. 19.15 a w nie
dzielę i święta o godz. 16--ej i 19.15
głośna
sztuka J SzaniawskIego
"DWA TEATRY" z Karolem Ad·
wen!owlczem w roli głównej.
Dnia 6 i 7 b. m. pas-.;e partolII
nieważne.

TEATR

KAMERALNY

DOMU

ZOŁNIERZA
Daszyńskiego

ul.
;)4.
o godz. 19.15 premi"ra szlu
ki amerykal1skiego autora Ogdena
~warta "GWIAZDA STEVENSO·
NA" w. reżyserii Erwina Axera, dekoncjach Otto Axera.
~

TBATR "OSA"
Traugutta 1 lei. 272·10
O godz. 19.30. w niedzielę i SWlę
ta o 16 i 19.30 farsa M. Slornczyń
lIkiego ! Z. Wiehlera p. t. "Rycerz
Szalony" z A. Dymszą.
TEATR

KOMEDII
MUZYCZNEJ
"LUTNtA"
PIotrkowska 243
Dziś l codziennie o godz. 19.15
• \SARON CYGA~SKI"

ROBOTNICZE TOW A~ZYSTWO
PRZYJACIÓŁ DZIECI - TEATR
LALEK "PINOKIO"
Nawrot 27
Codziennie oprócz poni"dz,ialków
e godz. 9.30 "Czarodziejski kalosz"
w n.i.edzielę 10.JV. godz. 12
"Historia cała o ndebleskich migdałach" ostatni raz. Tel. 135·74.
CYaK
NR. 2
codziennie o godz. 19.15 soboty

2 prtedsta~a - niedzielę 3
pl'lJedstawienia.
Wielkie widowl!ko IltrakcJi.

.ADRIA- "Paganini".
- "Rzym Miasto Olwar·

BAłTYK

te".

BAJKA - "Zuch Dziewczyna" •
GDYNIA - Program Aktualności
Kraj. i Zagr. Nr. 15. "Radziecka
Ukraina".
HEL - (dla młodzieży) "Znak
Zono".
MUZA - "Klęska Szpiega".
POLONIA - "Czwarty peryskop" .
PRZEDWIOSNIE - "Dżulbars"
ROBOTNIK - "Dziewczę z pół·
nocy".
ROMA - "Casablanca"
RECORD - dla mIodz. "Zwycięz·
cy Stepów", dla dorosłych "Noc
w Casablance".
STYLOWY - I·szy seaus dla mło·
dzi~
"Błyskawica"
dla doro sI.
"BeUta Tańczy"
SWlT - "Aleksander Newski"
TĘCZA "Jej Pierwszy Bal"
TATRY - "Jasna Droga"
WISŁA -"Czwarty peryskop"
WŁOKNIARZ - "Rzym Miasto
Otwarte".
WOLNOSC _ "Jej pierwszy Bal"
ZACHĘTA _ "Eksperyment D·ra
Ehrllcha".

w

sporcie jest konieczna
opieka higieniczno-lekarska

Przed 3 kursem medycyny sportowe; dla lekarzy w Lodzi

Z

naczenie sportu dla naj szer·
szych rzesz ludności, zwłasz
cza dziś, gdy przestał on być
przywilejem nielicznej, wybraIlilJ grupy społecznej, dla niltogo
chyba nie ulega wą.tpliwości.
Sport jest tym czynnikiem, któ·
ry w l1as7ych wanmkach cywi·
lizacyjnych ma Z:j, zadanie WYrównać hiologic~ne
szkodliwo·
aci, ja.ki.e niekiedy poci.ąga za.
sobą spontaniczny postęp techniki i sposobn życia.
Orga.nizm ludzki pod wzg'lę<lem biologic:mym nie za.wsze
jest do-stosowany do tych warun
ków, jakie sam czlowiek w na·
~tępstv,>ie postępu kulturalnego
8~WOl'zył.
Np. robo'mik, pra{:-!·
jący przy maszynie wykonuje
n:fjczęściej wysoce wyspecja.li·
zowalle czynności za pon,ocą nie
licznych gmlJ mięśniowych, głównie mięśni ra~k. Reszt:\. mię·
śni, a zwłaszcza potę:i::J.e mięś·
1,1e nóg. tułowia i pasa b,trkowego pozostajl! w spoczynkU.
Wierny, że narzą.dy nieuży. wane
z czos'em
z'nl·kowl-.
ll -~erlaJ'o,
~ '"
w
"
l' Z3"IJl'k ~'l'eIK' I'ch ml'ę
"Wl'otc"'ell1'e
~
n
~n. ',' kończyn dolnych i t"łowia
••
u
'est prz"cz''''a
mru·~..J·S7.e.l
wa.r.
J
J
J -.
",.
daue;
J'ednostkl',
tCS'Cl- flZ' '.,·c7ncJ·
_.
~
oraz staje Sl'ę często punkt."ID
••
"'''J' s' Ci o naJ'rozn1al'-!--aych seho~
rz,eń i zniekształceń.

Aby

organizm na.-;z rozw:ija.l itp. Jeden z wybitnych teorety-

~ię prawidłowo, konieczną staje ków wychowania. fizycznego wy
się
rekompensata za.znaczają· raził się mniej wi~ej w ten spo
cych się
jednokierunkowości. sób,
że organizm ludzki
nie-

Najlepszą zaś re.kompensatą, aby ćwiczony rozwija się lepiej lub
111C dopuścić do jednostronnych gorzej, ale orga.ni.!:m tle ćwiczo·
~boczeń w naszym
organizmie ny m'lrnieje. Chodzi więc o to,
są. ćwiczenia fizyczne i sport. aby przy pełnym
zrozumieniu
Ciało nasze poWiUllO rozwI.1ac korzyści, jakie daje nam sport,
się harrnonijroe we wszystkich nie stawia.ć w sprzeczności z po.
lderunkar:h i tylko przy takim stulatami fizjologii i higieny
rozwoju osiągniemy maksimum wychowania fizycznego.
n<lFzych możliwości życiowych.
Należy za'IVSze pamiętać, że
DoniO!lła rola. sportu i wychowa- sport uprawiany wbrew
tym
nia. fizycznego w naszych obec· wymaganiom, niewłaśc1wie, przy
nych warunkach cywilizacyj' niesie nam więcej szkody niż
ll.ych polega przede wgzystl,im p(lżytku. Z tego też wzglfdu, Fragmmt li mlęd%ymlastowego meczu w siatkówce kobleceł
M05kwa Leninwrad
lJa tym, aby nam tę W1!Zechst.ron oraz na skutek upowszechnienia
nuść zarówno fil:yczną., jak I psy się sportu wśród UeGJl pracowni
cillCzną. zapewnić i nie dopnścić czych, konieczne jest zaprowa.tlo przerostów na jednych odcin· ózenie w tej dziedzinie kontro'
kach, a niedorozwojów lub zani' li nad sportem i wychowa.ni&m
Z
MI d . P I k' .
. .
Mw na innych.
fizycznym przez czynnik fachowiqzku O ziezy OS lej w naszym zyclU sporrowym
Jedna.kże sport, - ja.k każdy wy i kompletny, przez czyn·
W zwtiązJńi' z reorganizacją waWC7.a w zrzeszeniach sporrodzaj na.szej dzlalalności,-ma' nik lekarski.
sportu polskiego, ZMP zmie- to~ch, skupiaj~cych . mlosi podlegać pewnym normom.
Zadania. tego powinno podją,ć nił kierunek działalnoki w d:mez. Pracą tą Z!łJmą Slę człon
Q
t
.
. t ś"
si'l powstałe niedawno Stowarzy dziedzinie kultury fizycznej. kowle ZMP, zaS:lad~łący w za
~pcr upramany ~ew a clme,
"
rządach
orgaruzacJJ sportoprzesadnie również prowadzi d.o szenie Lekal'llY Sportowych z W~ększa część z ponad 300 klu
'
• d
t
.
'
d
'b
W
.
. d
bów
sportowych
ZMP
weszła wych.,
.
,le nos ronnego wypaczerua
na- sle Zl Ił warszaWie, pOSla a..
Z~'~P
"--le czynny 'Idz'ał
.
ddz'
ł
w
skład ZS "Związkowi~c".
m,
v-:eal.~.
'.' •
szego rozwoju. Np. u zawodo- Jące swoje' o, la y we wszystorgaruz cJ
l~"'re maso
h te . - t6
i
..
k' h m' t h
'e ódzk' h ZMP nie będzie prowadził kół w
a ,1
wJ...
~,
.Vtyc
D1BlS w, n e upraWiaJą,· StlC
la.s ac.
wOJ
lC. sportowych, natomiast ~portow n'ych
dz w
"'.
' przede wszystk1rrl
. • . Ble cych poza tenisem innych ga..
owarzyszeme urz.ą a
kursy cy ZMP wejdą do kół sporto- gow . Narodowych
m""owej
..,.M>
.
łęzi sportu i wychowania fizycz medycyny S\!iortowej dla leka.
J mars'
wych związków zawodowych, ~a"''':
". l,U\.'1 pł",uranla
, ..
. <. o'" Je
• .
nego obserwujmy wybitny prze- l'zy, pO"wlęcone zagadnięniom
slennych
sporto'NYch kół szkolnych i
'
,.
rost mięśni prawego przedramie opieki lekarskiej nad sportem i Ludowych Zespołów Sp.)rto- . ZMP czuwac. będZle nad akuia. W następstwie długotrwa- wychowaniem fizycznym. W Lo wych
k
l
k aury
...
cJą wysz o emową
mUklad nerwowy przy wyspe· łych, nadmiernych wysiłków zwla dzi odbyły się 2 ta.kie kur·
.
sfruktorskiej. Akcja ta przyjcjalizowallej pmcy także działa szcza Ul biegaczy może dojść do sy. Następny odbędzie się prawNaczelnym zadaniem Zi\1P mie w roku bieżącym duże
zwykle jednostronnie, - długo ciężkiego, trwafego uszkodzenia. dopodobnie w początkach maja, w dziedzinie v,;.Ychow3'1ia fi- rozmiary. Przewiduje się wyserca i całego układu krążenia. br.
zycznego będzie praca wycho- ~zkolenie 4.000 przodowników
tnvałe, Jednokierunkowe
napit--------------------------------------------------~----~--~--~---------w. f. W ośrodku szkoleniocle uwagi nierównomiernie ob- M' nle.dzlel!;.
ze .I"rzq.pce
wym ZMP w Bierutowicach
ciąża poszczególne odcinki cen·
zorganizowane będą rów.nde~
tralnego układu nerwowego
i
wywołuje przemęczenie
nerwo·
Al
•••
mie 300 aktywistów ZMP.
we, które łatwo może sta<: się
ZMP zajmie S'i.ę pi'zygotowa
podstawą zaburzeń natury nerW Pahianicach. PTC spotka się z Radomiakiem, a ,.,. l.cHłzi ni.em
i organizacją 200-090.]):>wej .grupy sportowej, która
wowej lub psychicznej. PodobWidzew
gościć
będzie
Ostrowię
weźmie
udział w festiwalu
nych przykładÓW można,by cyto
..
ód2Jkie
drużyny
1igowe
wy'
d.zie
tego
od
łod7Jian
Winiczan
Radomiak,
po
zwycięn;łodzieżowym
~ Budapeszwać
dużo, choćby
pewna
1.1 startowały dość pomyśl- dzew utrzyma się na czoło- stwie nad Pomorzan.inem, jest Cle: -W ~kład teJ grup?, wej32.kodl1woŚć Wyn1kają,ca z urba· nie w rozgrywkach o mistrzo- wym . miejscu w tabeli
mi- stuprocentowym
faworytem dZle . m. m. rC'P!-"e-zentacJa ak.aniedzielnego &potkaIllia.
d~mlc~a PolskI na. akademlcnizacji, wanmków mieszkamo· 5two ligi. ŁKS Włókniarz po- strzowskiej.
l
kle mlStrzostwa śWiata.
. d . l b",h'
siada 4 loka-tę, a Widzew naGorzej powod7Ji się PTC,
wych itp.
W nłe zle ę ..........lemy og ąwet drugą. Jeśli uda mu się które ma ostatnią lokatę w ta dać dwa mecze o mistrzostwo
GŁOS
pokonać w niedz.ielę Ostrovię, beli i na rame nie widać moż- ligi drugiej: rano w Pabianiorran
f,ód:aklego KomItetu
co leży w granicach możliwo- liwości wywindowania się je- cach: PTC-Radomiak, po po- I
WojewódzkIero KomItetu
Dział oficialny ŁOZB
Polsklel
ZjednGeZonel Partii
ści, a nawet &portowa pub1icz go na wyższy szczebel tabe1i. ludniu w Łodzi: Widzew-ORobotnIczej
ność Łodzi domagać się
bę- Najbliższy przeciwnik
pal:Jiia- strovia.
RedagUje:
""""ft"""I"I"II'O""II"'ltfl"III''''''I'''''''U""""""U"III''''''''''''''''"'IHI''''''''''.,'IIII
Pomorzanri.n musi się bardzo
KOlegium Redakcyjne.
Wydawca: RSW "Prasa".
usły
starannie przygotować do zaAdres Redakcji: Łódź, Piotrwodów
z
Ogniskiem,
aby
nie
kowska 86, nI p.
Wydzia!u Sportowego WZB
Druk.:
11.40 Audycja szkolna. 11.57 Sy· 17.45 Drugi dziennik popeł. 18.00 utracić dalszych punktów.
Zakłady GraficznI! R. S. W
1. I-szy wiosenny Krok Bo gnał czasu. 12.04 Wiadomości po· Koncert rozrywkowy. 18.35 "Odle·
Bzura podejmuje Garbar"Prasa" l.ód~, uL ~w1r1d 17.
kserski odbędzie się w dniach P(}!. 12.20 Muzyka popul. 12.30 ko od Moskwy". 19.00 "Służba Pol nię. Nie jest wykluczone, że
tel. 20S·U.
6ce" , 19.15 Koncert Symfoniczny w gospodarze mogą jeden punkt
Tele/ony!
27, 28, 29 i 30. IV. 49 r. Klu- Audycja dla wsi. 13.00 PRZERWA
~edaktor na~elny:
U8-H
wykonani u Orkiestry Symfoniczllej
by zgłoszą swych za','lodników 14.30 (Ł) Muzyka obiad. (płyty) , Radia Czechosłowaclciego w Pra· "zarobić" na leaderze grupy
Zastępca red. nacz.
a1f-Oó
północnej.
"eltretljrz
odpowiedz.
21i-23
14.50
(Ł)
Z
łódzkiej
prasy.
15.00
(Ł)
do dnia 24. IV. 49 r.
dze. 20.00 DZIENNIK WJECZORNY
o~ólny:
223-%li
Lublinianka ma tym razem SekretarIat
Wiadomości sportowe. 15.05 (Ł) Ka
[')zlał party1ny
CS-... : 254.2S
2. Na zawody towarzyskie, prys wioski - Czajkowskiego (pły 20.50 "Wyzwolenie Gdyni i Gdań łatwe zadanie, gdyż zmierzy
wewn.l0
ska". 21.00 Koncert. 21.4.'; (Ł) KonD7Jal
korespondentów
które odbędą się dnia 10. IV. ty). 15.20 (4 Komunikaty. 15.25 (Ł) cert życzeń. 21.58 (Ł) Omów. progr. się z Gwardią szczecińską.
robotniczych
I Chłop..
O mistrzostwo grupy połu
1949 r. pomiędzy drużynami Chwila muzylci z płyt 15.30 (Ł) lok. na jutro.. 22.00 Podsumowa'
sklch oraz redaktorów
ściennych:
ZlS/-ł2
KS ZMP Zryw II (Łódź) - "Białe kruki". 16.00 DZIENNIK PO nie wyników dyskusjii nad wygło dniowej odbędą się następują !!azet
Dział mutacji:
2!I-U
ce
spotkania:
POŁUDNIOWY. 16.15 (Ł) "Elektro szonym referatem Prof. Dr. J. Dem·
Dzial
mie,iskl
I
aport.:
W-2l
ZWRKS Lechia w Tomaszomonter". 16.30 Skrzynka ogólna. howsk,iego. 22.30 Gra Orl<.iestra Pol
Baildon-Tamovia.
wewo. 8 1 11
"vie delegatem będzie ob. Kry 16.40 Feli~ton lit.. 16.45 Autobio- ski ego Radia. 23.00 Ostatnie wlado
DzIał f>;;onomlczny:
221-:&
Chełmek-Polonda
(przeDział rOlny: wewn. • - 254-21
siak.
graficzne wiersze Al. Puszkina. mośoi. 23.10 Muzyka taneczna. myśl).
Redakcja nocna: 172-11: 158-81
Sekretarz
17.00 Kon.::ert przodowników pracy. 23.55 Program na jutro. 0.05 Zakoń
KolPOrtsJ:
Polonia (Swidnica)
Na- Lódt, PIotrkowska 70, teJ. 222.22
Transmisja z CZECHOSŁOWACJI czeni" audycji l Hymn.
przód.
(-) J. Służewski
Administracja:
Il10-62
!)zlał Olfłosuńl
111-10
Gwardia-Rymer.
Przewodniczący W. S.
Ł6dt. Piotrkowska IS, teL 111-50
(-) M. Tył
Skra-Pafawag.
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Tragedio Amerykańsko
Żęby Clyda szczęknęły. Zatrząsł się jak pod mroźnym
powiewem.
P.rawda! zostawiła płaszcz w gospodzie!
BeBmap i Jephson siedzieli w zdumieniu, lecz cieka""1,. co dalej z tego wyniknie. Może się WytWOTZYĆ fatalna
syltuacja, list ten może zniweczyć cały sposób obrony Clyda!
Ale naleŻY' czekać i przekonać się, co dalej nastąpi.
- W tym liście - mówił Mason - pisze ona, dlaczego
tu się znajduje. Ma v.'Yj&Ć za mąż!
,
Obaj obrońcy i Clyde wydali westchnienie ulgi - doskonale zgadzało się to z ich planem.
- I to zaraz,,_ za jakie dwa dni najdale.j".
mówił
M8$on ciesząc się, że zaskoczył Clyda. Griffiths, Graham., czy też Golden wiedział lepiej. Wiedział, że narzeczona i naneczony już tam nie powrócą, swoje więc wszystkie
rzeczy wziął do łódki. Od samego południa do wieczora
prawie pływał po jeziorze, szukając miejsca odosobnionego
1 wygodnego, skąd nie mógłby być widziany.
Znalazł takie nad samym wieczorem".
A potem wędrował. sobie przez lasy w nowym kapeluszu na głowie, z czystą, suchą walizką w ręku i wyobrażał
.obie, że jest zupełnie bezpieczny. Clifford Golden już nie
~ c...rJ Gl'~hlłl)"l ni .. is:tni:>ł lLtnnił s:ie razem z Rober-

tą AldCll1, Griffiths jednak był żywy l wolny w drodz2 do
Twe1fth Lake. gdzie tak miłe czekało nań towarzystwo.
Panowie! Clyde Griffiths zabił R.obertę Alden, zanim
ją wrzucił do jeziora! Uderzył ją w głowę i w twarz i pewien był, że nikt tego nie wid7.iał. Gdy jednak os,tatni
krzyk jej brzmiał jeszcze w powietrzu, znalazł się świadek". i zanim zamkniemy tę sprawę, świadek ten opowie,
co wie o tym.
Nie było żadnego takiego świadka, Mason jednak nie
mógł powstrzymać się w zapale, żeby nie rzucić myśli, która by mogła zaskoczyć przygotowaną obronę.
Istotnie efekt był niesłychany. Clyde, który po wstrząsie spowodowanym wiadomością o liśc'e starat się wrócić
do równowagi i przybrać znów niewinną minę, teraz na
nowo upadł na duchu.
Swiadek? Ma tu zeznawać? Boże! Był więc kto~, kto
dojrzał jego nieumyślne uderzenie ... słyszał jej krzyki... widział, że jej nie ratował... Może widział, jak szybko płynął
do brzegu ... może widział, jak z.mieniał ubranie? ... Boże!._.
Ręce jego drapały poręcz krzesła, głowa pochyliła się
w tył. To znaczy dla niego śmierć - egzekucję ... Boże! Już
żadnej nadziei... Opuścił głowę, jakby go sen ogarniał.
Dla Bellmaopa rewelacje Masona były nieoczekiwane i
zdumiewające. Opuścił ołówek, którym robił notatki t patrzył oszołomiony, nie wiedząc teraz, co ma mówić w obronie. Opanował się jednak natych!Iliast, czując, że i na niego
oczy są zwrócone. Czyżby Clyde kłamał? C<;yżby rzeczywiście ją zabił i to w oczach ukrytego świacika? W takim 'razie powinni zrzec ~ię jak naiś.oieszniej tak beznadziejnej
..
wst.re1lnej sorawy.

Jephson również przez chwilę był zdumiony J prawie
upadł !la ?uchu. I prze~ jego mózg błyskawicznie przeleci a~a .mysI, ze ~lyde musJał skłamać. jeżeli istotnie był taki
sWladek. Z:ablL, Nie J>.<>"Yiedział im, że umyślnie uderzył
Rcbe:~tę l .ze mo~ł byc .swiadek tego". Jakże go więc teraz
br~~Jc twlerd~emem, ze nastąpiła w nim zmiana uczuć?
Ktoz w to uWlerzy po takim zeznaniu?
P .
omeważ j.edna~ ~ele w naturze Jephsona było przek~ry . i deterrrl1~aC~l, me pozwolił sobie na długie os-zoło
mleme pod wraZeIuem takiej rewelacji. Zwrócił tię w sironę BeUmapa I Clyda, skarcił ich wzrokiem rzekł:
- N~e wierzę w to. Mason kłamie albo blaguje. W każ
~ym razIe czekajmy, ZObaczymy dalej. Swiadk6w jest duza,
ma~y również prawo ich badać, zadawać krzyżowe
r;>ytat;la, mo~emy nawe~ przeciągnąć to przez cały tydzień,
Jeżeh nam SIę tak będZIe podobać. Mamy masę czasu może
my nawet docze~~ć s.ię ustąpienia Masona, możemy sami
tymczasem znalezc róznych świadków. My Wiemy, że mog~O t.o być samo.bójstwo lul? ~ykły wypadek. Możemy na\\ et kazać prZYSIąc CIYdlJWJ, ze znajdo,.,..ał się 'W jakim~ "ataleptyc7.nYJ!l stanie. Ze nie miał odwagi do spełnienia tego
czyn~. f!>- !ile łatv;ro komuś dokładnie coś zobaczyć z odległoŚCJ plęclUset stop!
Uśmiechnął się, niezbyt jecjtJak wesoło, a po chwili dodał, nie przemaczając wszakże słów swych dla uszu Clyda:

mr

- W najgorszym razie otrzymamy dla niego ze dwadzie§cia lat, w.:.:awda?
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