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~o~ojowy Kongres w Paryżu' zmobilizuje wszystkie narody
"wlata do współne;akcji przeciwko mącicielom i podżegaczom s~od znaku paktu atlantyckiego
z~ wszystkich. stron św!at~ ro~lega się .potężny gło~ prote~tu . przeciwko awanturniczym poczynanIom zachodnIo-eur opeJsklch l zaoceanIcznych rządow kapItalIstycznych.
Łączą się we ~spólnej. a.k~j~ w.szyscy łudzie pracy: profesor.owi~ uniwersytetów, tkacze, górnicy, .lekarze, ~utnIcy, a ~tYSCI . ~ ;nnI, by głosem roz sąd~u zdłaWIĆ nlepoczytałn ą wrzawę podżegaczy
wOJe~~y.ch l ~ełną .DlenawlscI propagandę antypokoJową wrogów postępu, wolności i kultury •
•ZhhzaJący SIę SWIatowy Kongres w Obronie Pokoju w Paryżu i związana w związku z tym akcJa pokojowa na ca łym świecie, utwierdza w przekonaniu czarną reakcję międzynarodową
o
kruchości swego panowania.
"pokój" nab iera brzmienia bojowego i staje
o szerokim
cym zasięgu.
Postępowa ludzkość daje należytą odprawę knowaniom podżegaczy wojennych.
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W obozie amerykańskim

znajduje

dyplomatycz-

~a.ryi (PAP). Agencja Elef- ryża udają się: przewodniczą
W ,~,New Yo~k Herald Triten Ellada podała skład dele cy Grecldej Konfederacji Pra MANIFESTACJA POKOJO- bun~ ukazał slę;list gnrp~ pa
gacj~ Wolnej Grecji na Swia- cy i Minister Pracy Grozos, WA NA GRĄNICY STREFY stor~w 3J:!len:-kanskich, ktorzy
t.owy Kongres Pokoju w Par, y przewodnicząca demokraty::.~z- RADZIECKIEJ I BRYTYJ- s~erdza,Ją, .ze "pak~ atlant~c
zu.
ner Ligi ,Kobiet Greckich _
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BERLIN ~P~.~. ~a gran1c.y
go i Minister Oświaty Publi- tu Wyzwolenczego Maced,:ml1 st~e~y rad~lecldeJ 1 brytyt
cznej "IV' rządzie demokratyrz Singavitsa, oraz delegat mło- sldeJ. w NI.emczech ~była SIę
Dym Kokkalis po dt
d P d' .
k' . S ..... · .
mamfestacJa
pokoJowa, na
na o o a zlezy grec leJ ".11"JOU.
którą . przybyli licznie miesz,
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Katolicy
włoscy potępiają
kańcy
miejscowości
pogranicz
•
• I"
nych obu
stref.
Imperia Istyczną politykę Watykanu ' M'owcy d omagali.... szy..,,..
~'lę

Rz~ (PAP). ,Jed?-~ z. kie- \Sk.o::uprOmitowała się

runku

opanov:ama

Trumana

P,o, lltyki

~SA prz~ .w,oJskowych, oraz,

ze "PTzY.JęCle przez na!6d ame
ry~anSkl ,:ego paktu Jest szalenstwem.

ArlDł·a

się

SS-man -

morderca Thaelmana

Welmar
•
(P AP). Na mamfestacji pokodowej, urządzonej
przez Związek Byłych Ofiar
hitleryzmu (VVN) powzięto u
chw.ałę, domagającą się wydan1a władzom wymiaru spra
wJed~wości w Turyngii, ~rze
bywaJącego obecnie w obo7je
amerykańskim SS-mana, lttó
ry zamordował przewodniczą
cego Komunistycznej Partii

Niemiec Ernesta Thaelma.na.
Jednocześnie Związek Byłych Ofiar hitleryzmu , zażą
dał wydania "Bestii Buc'uenwaldu" Ilse Koch, której generał CIay zamienił niedawno wyrok śmierci na. karę ł
lat więzienia.
Ilse Koch ma być ,sądzona
za popelndone w Turyngii
zbrodnie.

ZW. b. ofiar hitleryzmu domaga się
oddania zbrodniarza pod sąd
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"rorni na wszystkich frun tach, uCl.e.kaJące
. wpop ochu WOiS ka Kuorn inta ngU

calko- Idego zawarcia traktatu pako
ł
OSO?IStO'SCl zJedno
t. zw.
amery- jowego z NiemcamI, oraz wy fi
czerua chrześC13an ~ostępo- kanska" i że o nią nikt wCil- cofania wojsk okupacyjnyen. Ludność wyzwolonych miast i WS·I chwyta za broń·I wstępu·le
v:ych we Włoszec.h, ktore zglo czyć nie zechce, i:mperiaiiści
!ilło akces do SWJatowego Kon wyciągnęli z lamusa mocno Pastor So~umac~er, piętnllW' szeregi oddział6w ludowych
gresu w Obronie Pokoju, - zużyty już straszak antykolnu ~ąc ka.mpanH~ po?~egaczy. woLONDYN (PAP) Wedlu do.
prof. Ada Alessandrini, w 1'0- nlstyczny. Ale i ten chwyt ni JenI?YCh, p~kreshł .komecz- l1Iiesień z Ch 'lI -'A . g . ły Jeden s~a1e<k I<uomintangu. Chi,n p-oludn~owy.ch donosi, że
zmowie z przedstawicielem kogo nie zmyli.
nośc jak na,Jgorętszego PQ/Jar
j'l"
t nnm Ludo. oraz poważ,nie ulSzkoo:7)Hy dwa ~am1ej3za lud,ność, w o~tekiwa_
,
•
- . • . tł' '" 'a wa wYZJWo'l a mlas o Huayna/l '
,
h' t
..,...... ktO
Ludy, nauczone doświad-:ze CIa WlC,Ja, yWy zwo anIa ~WJ w·
ł k'
. :~ Inne.
mu na 'l S oryCltlllą [1I'l w ę,
ora
PAP oswiadczyła. że inicjaty
Wa zwołania Kongresu wy- niem ostatniej wojny będą towe~o Kongresu PokOjU w p!~~~~~
h~" 1 W prowincji północnej Szen<;-j przy'niesie jej wyzwolenie, chwy
w?ł~ła praw~ziwy entuziaZJ? walczyły o pokój. Wśród kato Paryzu.
,
ou"
oJs a uom·n oddziały ludowe zn'szczyty całza broń i przedz'era się !Ta
wsrod szeroklch rzesz katolic likow spontanicznie pow'3~'l.ią
ta~g~, opu~zc-zaJłąc w popłochu kowici.e dwa pułki III-ej ar:n'j pół'!Toc, by wstą'Pić w szeregi
kich.
Komitety Obrony Pokoju. ' DUCHOWIE8STWO AMERY ~.las o, zm.szczy y gma:chy pu- Kuomintangu.
Armdi Ludowej.
"Jesteśmy wierzącymi illl."ak, Zjednoczenie postępowych KA8SKIE NAZYWA PAKT hhczne, oraz m05't koleJOWy.
Joo,nocześ,rue a,gencja prasowa
--<)t~kującymi kato!ika.mi - mó chrześciJan pragnie połączyć ATLANTYCKI SZALE8- WojlS.ka Armi~ Lurltawej zd<,by
WI p'. Alessa.ndrmi, tym ten ruch z potężnym ruchem
STWEM
ly W doJnym Q1egu rzeki Jang- ~.r.~?!~!?!~.~~9.! ~~.?!.;, ?~i9.~~ !.~.~~i.;'~.~.~::.;
bardZIe! więc boli nas oficja.l.. mas robotniczych i chłol13kicb
NOWY JORK (PAP)
Tse-I<iang waż,ny przyozół~k
na pohiyka Watykanu, popie oraz inteligencjI.
N
b'
k' .. ,_. . I<uomi.n1a.rugu w miejscawośc:
rająca pakt a tla nt yck'l. któ ry
N a Iezy
. SkUPIC
.• we Włoszech Ak ad ze.. ramu
amery
-anSl'Jle~
I
N k S ł
h C'zen'g, po l"
ozo,ne] o 50 km na
jest paktem agresji imperiali- wszystkie siły postępowe t po . pa liettnlll
ahu
":~tn° ecznycd pólnoco-wschód od
Natl1kiill'u,
stV(!2;nej
I'
t·
1 o ycznyc. WY..,l y prze C
.
.
'W'd • .
leJowe, _s a.nOWlące ogromną stawiciel 'Rady Federalnej Ko a/y garmzon Kuommtangu za
'l ząc, ze w oczach ludu wl«;kszośc narodu.
ścioMw Protestanckich' van stał wybiiy, lub wz:ęty do nleNOWY JORK (PAP). Znany teczn:e I znajduje się obecnie w
Młodziez. k
. tv
• • 1"Kirk ośwrladczy'ł że organiza- wolą.
amerykański k'O<l11€1nta·to.r radio- s2;J)italu wojskowym.
OmuDIS. _ czna I sOCJa Isty. cje pTotestancki~ !!de będą po W .. tym sam~m dn:u o~d;>;ial~ wy Drew Pearson, oświadczył Pearson dodał, że FOol'reSJtal
czna Włoch W Jednym szeregu .
pierały paktu atlantyckiego, A:m1l Lud:,we) zdobyly rOW1n:~z w swym ostatnim wys,tą'Pieniu. dosiał pomiesz.znia zmysłów na
W W l
k '.
'
gdyż uważają, że znacznie le- miasto HSlshn ', po!owne n.3::1 że były sekretarz Obrony Naro pUlT1ikcne wyimaginowalllego niea ce o po OJ
pszą gwarancją pokuju byłaby Jall1'g-Tse o 100 km na w$'chód dowej USA JAMES FORRES- bez'pieczeńsiwa najazdu rad,zierRzym (PAP). Vf związlm z "Młnd,zi komuniSc:! włoscy współpraca międzynarodowa od Hankou. W bitwie r~c.znp.J TAL, który cierp;al na zaburze- kieg-o na USA l dwu:k,rotmie usi
uchwałą Komite~u Centra"lnp.- wz~wają całą młodzież wlo- w ramach ONZ i konstruktyw oddlz-1aly A'nn:j Ludowej wtopi- nla umysłowe, zwariował osŁa- łował poipełtl1dć Satl11oJbójstwo.
go Włoskiej Partii Komunisty sltą do zjednoczenia się z mło 1111111111111111111111111111/11111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lIIIIIlIIIIIIIilllllllllllllll

ro~czych

w1~le

"wolność

OIW'Yi K

ta

..

...

..

B. sekretarz Ob rony Harodowe~ USA
James Forrestal- zwariował
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pZp, IIn r ·1 t WOrZą bry a• ady naJOl' ePsl 'eJ- I- akos' c-,

ry ma się zająć rea1izacją tej pismo od władz naczelnych •
uchwały.
Komitet ten wydał młodzieżowej organizacji so- I
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do młodzieży,
rej stwierdza m. in.:
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W odpowiedzi na a.pel PZPB czas, aby wspólnie z Oddzia- uczczenia Swięta Pracy zoboZAKEADY
Nr 4, uczczenia Międzynarodo lem , Ruchu
wyremontować wiązała się:
BUDOWY URZĄDZE~
Afera vrzem~tnicza~powodem krJ}zJ}s u
wego Swięta Klasy Pracują!!ej ś"V1i.etlicę i oddać ją do użytku do dnia 1 Maja powiększyć
PRZEMYSŁOWYCH
_ załoga PZPW Nr - na na- w ramach Czynu l-Majowego. liczbę zespołów, biorących u- Niezależnie od powziętych
radzie roboczej, dnia 12 kwleNiezależnie od zobowiązall d'Z\Lał we współzawodnictwie ruiedawno zobowiązań przed~
tow.
tow. , ZY - pracy i ogarnąć tą akcją '200 terminowego wykonania PlaLondyn (PAP). Jak donosi cki Soful!is wręczył we wto- tnia postanowiła plan miesięcz ogólnych
nu TJ:"zyletniego, załoga Zaagencja Reutera, premier gre rek wieczorem królowi Pa- ny w kwietniu wykon'ać w 118 GMUND JOZEF i GAJDA JO nowych członków załogi;
wlowi dymisję całego gabine ~roc. i dać na dzień ~-szy Ma ZEF, ?raz ob. TERP~LAK MA przyśpieszyć wykonanie pla kładów
Budowy
UrząQ7~ń
UWAGA
Sf,UCHACZE
Ja ponad plan 24 tYSIące me- RIA Jako !?rzodowmcy ze sp 0- nu tkanin przeznaczonych na Pnzemysłowych dla uCZCZe'i1la
KURSU
DLA
KOREtu.
trów
tka.niny
eksportowej łów współzawodnictwa w tkal eksport i' wykonać dodatk~- Swięta Pracy, zobowiązała się
SPONDENTOW I REDAPrzyjmując rezygnację, król PRZY
UTRZYMANIU 97 ni, zobowiązują się przekształ wo do 30 czerwca b. r. - 10 wykonać ponad plan 240 wcią
KTORÓW
GAZETEK
powJerzył jednocześnie Sofu- PROC. PRlMY.
cić. swe ~e~poł>: w lftoygady tys. metrów ponad plan;
gów, .dźwrl~arek i lewarów
SCIENNYCH!
lisowi misję sformowania no
Aby włączyć całą załogę w naJlepszeJ Jakoscl.
przekroczyć
naznaczony łączneJ wag! 10 ton o wartości
Dziś, 'o godZĄ 17-tej odpow~ięte zobowiązania. o przed Takie same brygatly najlb- plan jakościowy o 5 procent 3 milionów złotych.
będzie się semrnarium na wego rządu.
terr~lr~owy~ wykonan1u planu pszej jllikości zobowiązują się na wszystkich oddziałach;
PLAN ROCZNY
temat referatu "Miejsce w
Agencja , podaje, ze kryzys a~mm:stra.cJa Zakładu. ,zobo- stworzyć na zgrzeblarni tow. przekroczyć plan oszczędnoDO l-go. PAZDZIE~NIKA
świecie Związku Rad2liec- w rządzi. t ńsk'
t ' W1!lz,uJe Slę. dóprow~d~c. na Stasiak owa Eugenia i na przę śc10wy o 5 procent.
Praco~cy Za~ładow Prze
kiego".
. e a e
un p~ aJe dZIen 1 Ma.1a plan 110sClOWY. ma.lni tow. Kołodziejczyk Jómysłu DZ1ewiarsklego im. M.
O godz. 1S-tej kolejny wy w ZWIązku z wykrYCIem 01- jakościowy i oszczędnościowy zef.
PA8sTWOWE ZAKŁADY
Kasprzaka. na zebra!!du calej
kład p. t. "Sprzeczności brzymiej afery przemytniczej, beZP?średnio do każdego ro- Organizac,ja Partyjna wraz
PRZEMYSŁU
zał?gi. w dniu 7 p. m. zobowią,
kapitalizmu". Wykładoww Idórą zamiesz3lny był mini botmka.
...
.
z Radą Zakładową zobowiązu
WEŁNIANEGO Nr 26
zah SIę wykonac plan roczny
ca _ tow, Iwiń<ka z Cen
ster bez teki Markezinis
' '? la po~es1C?1~ wyda.1D~~ ją się otoczyć opieką całą mlo
do dn. !. X. 1949 r. Ponadto
t l . S k ł PZPR
.
.
SC1 pracy, JakosCl produkCJI, dzież naszych Zakładów.
Pracownicy PZPW Nr 26 wykonac w tym roku ponad
rapnrzeypJ om
z 1.onaYmy, z'e' obec
UjawnIenie tej afery wywo dla podniesdenia zal'C~ku kla- W··
l'd
..
. d
dla uczczenia Swięta Robu~- plan 165 tys. sztuk bielizny o
·
b tui
. dl
dni'
lmlę so l arnosc1 mię zy·
b'
li'
. k ł
'.
_...... 1 00 O
ł
ność wszystkich kursan- ł ało pOWSILechne ()b urzeDle w s~ ro o . ~zeJ, .. a po eS1e- narodowej klasy robo'tniczeJ nlczego zo oWląza SIę ZWIę ączneJ WdJnOSCl .5 . 00, z
tów obowiązkowa. pod ry całej Grecji.
ma kwal.tfik~cJl za:vodo,,?ch walczące i o wspólną sprawę, sZY~ ~rodukcję w ~esi~?U wedłu? ce~ z 1937 rok,:. Dale,
gorem partyjnym. W stoW l'ś .
d k 61
Sof rs - ~O~oWilązuJe.r;ty .Slę dDlla 1 wzywam PZPJG Nr l do kWl~tDll': o 10 procent l OSlą- z0ł?oW1ązah się podn08'lć stoTIku d
.
'
. 1. cle. o ~ a . u l MaJa uruchomttc pIerwsze gru
.y .
•
zv- gnąc prnnę w 100 procentach. pmowo procent produkcj~ I
~~Ch na o~;~~~~~ęs:~::J~; wYJaśma, ze tarCIa polityczne py szkoleniowe, które zapo- Włą%eJ:?a SIę w łancucb C . Ponadto robotniCY i pTaco- gatunku. I tak - w maju 72
wyciągnięte konsekwencje w łonie rządu zagrażają jego czątkują szeroką akcję maso- nu a.1owego.
wnicy PZPW Nr 26 postano- procent, w czerwcu 73 proorganizacyjne..
jedności. Z tego też powodu w~g~ doszkalania
robotniPZPW Nr 31
wili, zwięks~yć liczbę grU?·lc~nt•. w ~ipcu 74 procent, w
'.
k'
d k
kow.
W ZGIERZU
wspołzawodnlczących w wy- Slerpmu l wrześ.nlu 75 oroWydzia.ł Propagandy
uwaza on za omeczne o 0Ochotthicze brygady młodzie
śoigu pracy. przez rozwijanie cent, aż do grudnia. w którym
ŁK PZPR i Redakcja
nanie zmian w skh>.-1n~", •.k.oa- ży naszych Zakładów ZMP i
Na ogólnym zebraTIliu załoga uświadomienia zał6s fabrycz- zobowiązują się' dać 80 pro_ _ _,.,G.ł.os_u.R
••o_b_ot_m_·czc
__
go_'_'_I licyjnego :rząd~"
lsp poświeca;a ~UT6i wolnY PZPW Nr 31 w ZliDierzu dla nYeb
.
,cent towaru I s:atunku.
. lI l rr . Ul n ' UI II . II . ll l n t Ul u l lfl l$,UI /J l tI . ll l h llll111 UI U, UIHI' U' U1 11 ' " ' 11 1 111 11 1 11 "111 " " 11 11" 11 11111111'11'111 ·'111111'" ' 11 ' 1"1" lI,m

D-ymisja gabinetu Sofulisa

Str.

z

Trzy
8
o z Z8 y radzI ck,8 e'J- w C}ągu

IIq U/§p·onioleqo. jutra

Wielki

przeol~
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dorobku
ID
..

iF

e z- d z -.

m s m oI

.ł/J
U
przez dwa tygodnie obradowal w Wielkiej Sall Pa- ców, musi mobilizować m1oPrz~isy o obowiązkach l za
łacu Kremlowskiego XI Zja?;d Komsomolu. 1.500 dele- dzież do gruntownego opano- daniach komsomolca znalazły
gatów przyb}lych ze wszystkich stron wieIIdego Związ- wania podstaw naukI.
nowe, pełniejsze sformułowaku Radzieckiego reprezentowalo przeszło 9-milionowy
W parze z tym musi iść rów nie, oparte na bogatym riozastęp mlodych budowniczych komunizmu. oddanych nleż rozszerzenie zakresu 0- świadczeniu ubiegłych lat 0bezgranicznie swej ojczyźnie i Partii BolszewIckiej.
światy politycznej, która ma raz na zadaniach, jakie nakła
jazd ten był wielkim prze' Wielka część prac zjazdu po niezwykle d~niosłe znaczenie da na młodzież nowa sytuglądem dorobku młodzie święcona b ł
'"
_ w :vycho:wanlU młodego, po~o acja.
.a
y a omowIemu za lema ZJazd postanoWlł ze
roy komsomolskiej. Wszystkie dań młodzieży komsomolskiej K 'oł·
' i
a zakończenie zjazdu dele
aktualne problemy nurtujące na obecnym etapie historycz- .omsom ranu~ f~ ram egaci w imieniu \l-milion/)
młodzież radziecką znalazły nym, w okresie kiedy naród mu ~ nauczyc~e s em _ b ze wej armii komsomolskiej wysła
"
. , drie
wzmozoną energią czuwac ę- li
wyraz
na . tym Z J'e'd~;e
zlec k'l rozWIązuJe
Wlellne
nad idoolo i
-y_
na ręce t owarzys::a S'tnl'ma,
,
z ... ,na ra d'
ktorym tez został nakreślony zadania budownictwa komun! h
i
I l,c'1!'ym
przewodnika młodzieży
rakonkretny program na przy- z.mu.
c owan em m. u ZleZy,. op. 0- d' ki' "~t
k:t t,
wać się będzle orgamzacJami
Zlec eJ '-">, w . orym p
szłośc.
Uf szysc,y ~e~eg,aci zgodnie pionierskimi, weźmie aktywny ~zą: .. Slubujemy, ze pomnoZjazd wykazał, że młodzież " stwlerdZIl!, ze obowiąz- udział w życiu studentów czu zymy ~ławne tradycje Komso
skupiona w szeregach Komso- I~iem ~ł~dzieży jest. jeszcze wać będzie nad pracami' wy_ mołu, ze będ~emy nadal mer
mołu godnie z poczuciem peł- zyws.zy Jej udzial w zyciu go- dawnictw mlodzieżowych oraz nyml pomocnikami Partii Konej odpowiedzialności spełnia spodarczym, politycznym i kul pomagać będzie w ksztalceniu munistycznej w walce o calko
la zadania, nakteślone jej turalnym narodu, jest jeszcze kadr nauczycielskich.
wite zwycięstwo komunizmu
Ziazd dokonał również wie! w m~szym kraju... Przyrzekaprzez Lenina i Stalina. Zjazd s~er~ze niż dotychczas rozwiwykazał, że stojąc wiernie u n~ęcle współzawodnictwa, pokiego dzieła w dziedzi- my, ze Z3;wsze będziemy czujboku
Partii
Bolszewickiej Ple!·anie. w~z~l~ich przejawów nie organizacyjnej. Znalazło ni, gotoWi do _druzgocącej odKomsomol pomagał jej budo- tworczeJ IJUcJatywy, przodo- to wyraz w przyjętych przez prawy na.jeidzcom imperlaliwać socjalistyczną ojczyznę wanie w walce o produkcję, ogół delegatów zmianach sta- stycznym i do oddania W!'Izyst
. jaltość, O oszczędne go- tutu Komsomołu.
'1 a w razie po.n.:;
"--by
l u dzi pracy l. wyc h
owa'c nowe o Jej
Na plan kic h SI.'
go człowieka w duchu patrlo- spodarowanle i wyltorzystanie pierwszy została w nowym sta równiez zycia w obronie nasocjalistyczneJ
ojc2ytyz.mu i internacjonalizmu.
rezerw. Na barkach Komsomo tucie wysunięta kwestia kie- szej
łowa Stalina: "Komsomoł lu sPoco/,":,a .odpowie~zialność t'ownictwa partyjnego, jako wy".,
zawsze stał u nas w z~ podmesleme na wyz~y po- głównej gwarancji pracy ca- Słowa te zawierają w sobie
pierwszym szeregu naszych zwm zawodowo - techmczne- tej organizacji. Na podstawie wielki program działania, pro
bojownik6w; nie znam wypad go szkolenia, za polepszenie uchwal zjazdu, zostal zniesio- gram, który zostanie zrealizoku, by pozostawał on w tyJę pracy w sz~ol.ach techniez- ny stan kandydacki, zatwier- wany. Młodz:!eż komsomolska
wydarzeń naszego życia rewo nych, rzemieslnlczych i kolejo dzono też w statucie specjal- bowiem czynem dowiodła że
lucyjnego" - nabrały w cią- wych: Komsomoł musi bowiem Ile postępowanie o przyjmowa z przyjętych na siebie z~dań
gu ostatniego okresu nowej i wespol z władzami szkolnymi niu do Komsomołu mi odzieży umie się w pełni wywiązać
głębszej treści.
przygotować kadry fachow- od lat I4-tu.
L. M
W latach wielkiej wojny z
hitleryzmem, w okresie ciężkich doświadczeń,. jak i w ~O
I CI
I
I
O
}!:resie odbudowy lutrwalema
dzieła twycięstwa, Komsomoł
O prawo samostanowienia i o zjednoczenie Niemiec

Z

i::

S

I

K
" " n ·e m .e c c y
mun s

~~<i; :i~imZ~';:~~, ict~!~~:~

zasłużył on. w pełni na za-

sz~zytne mlaI?o...czołow~go .O?
dZIału m.łodZl, ezy radZleckie.l.,

pomocruka. ~ .. rezerwy PartiI

Bolszewlckle~.

przewo?mc~ący Komson;~lu Mlchalło:v

,

podkres1ił

w swym .ref:raCle, ~; w szeregach Wlelk!ej. annu komso:
molsldej ~aJdUJą s.lę młodzi
przadown!cy pracy 1 nauki. no
wato;zy prz~mysłu, budowniezowle nowej wsi. naukowcy
i iołnierze, którzy swYm zapa
lem i ~racą wnil'śli ogromny
wkład w dzi~ło budowy soejalizmu i położenia fundamen
tów p<H'l społeczeństwo !wmunistycme.
W walce o wykon anie planów powojenne; pięciolatki, o
jakość produkcji,
podniesienie poziomu życiowego narodu mobilizowali oni młodzld
do zaszczytnego współzaw<H'lnictwa, będąc sami wzorem 0fiarnośei i oddania sprawie.
referatach członków Komitetu Centralnego jak i
w dyskusji przebiiała sluS?;Da
.
__
duma 1 radosc. z d.otychczaso~
wych ~iągnięc. NIe przes.lom
ł~ on~ Je~nll:k pewnych 1edo
clągmęć, Jakie zdarzyły SIę na
przestrzeni l.at, kt?re upłynęły od ostatmego ZJazdu. Dele;gaci z odwagą przyznawali,
że w niekt6rych wyższych 0gniwa~h komsomol~kic~ nie
przywIązywano nalezyteJ uwa
gi. do łąc~l\lOści z.po~staw?wymI orgamzacjam1, me oplekowano się należycie organizacjami pionierskimi, nie interesowano się życiem szkól. Te
błędy zostały poddane rzeczowej krytyce, która ujawniła

°
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BERLIN (PAP). Przy'\Vó:l~a
Niemieckiej P3!fti! Komunisty,'z
nej' w BI'zonl'.' _ Max Re'lmann
wygłosił w Hagen (Westfalia)
przemów'enie na temaJt narz,u';o
nego Za<:hod,nim Niemcom tzw.
..stalu1u okupacyj,nego".
"Należy s:ę liczyć z tym oświ ad~zył mówca - że zarówno partia socja!demokrałyol
na (SPD). jak i partie chrześ-:i·
jańsko _ demokra,tyczne (CDU I
CSU)
" k ' b"
przYJm,ą Ja naJszy c:eJ
- , po pozornej ;valce - sta,t'lt:
ktor~o same SIę domag;aly I
uczYI1f:.ą wS,zys,tko, aby ,póJŚć na
rękę ządamo m zachodmch wła1z
okupacy~nych.
W imle-niu Niemieck'ej Par:ii
Komunistycznej stwierdzam, że
słalu1 okupacy jny pozbaw:a lud
ność Zachodnich Niem:ec m:>i 1i
waści zmia,ny wedlu~ swej woli
projektowa,nej konstytucji.

SprZeC!W
·
W

"
. ,
nie zgodz~le narod n1emlecki
się na odebranie mu pra \\Ta
samostanowien4a i na skazan:e
go na nędzną egzystencję. Jak.
kol wiek Adenauer i Schumacher
odrzucają zaproszenie Niemieckiej Rady Ludowej przeprawadzen'a wspólnej konferen<:p, to
jednak wiemy o tym, że we
wszystkich warstwach
spolcczeństwa Zachodnich Niemiec
ugruntowało się przekonanie o
k~njecznośc.i porozunl'en'a po:
mIędzy
~le!l1cami Zachodn: ni
ł Wschodmml.
Pozdrawiamy
Socjalisły<:zną
Partię Jedności i wszystkie ~i1y
demokratyczne w
radzieck'ej
strefie, które walca:ą o niezależ
ną i jednolitą Republikę N i~m:ecką" ,
W zakończenlu przemówien a
Reimann wezwał ludność str:!f

zachodnich, niezależnie od

'.
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sprawIe
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.

LAI~E SUC~ESS .(PAP).

.N~ je z zasadami

os1atlllm

ł

obowiązkami

Narodów

Zjednoczonych i podkreślił, że zrealizowanie tego
projektu podważy/oby jedynie
autorytet ONZ.

podpisaliś· datkowy
Podpisany w dniu 7 bm. doprotokół zWiększa w':a

kwietnia
my kzy nowe umowy handlowe: z Pakistmem, Islandią I Ru
munią. W SrosUiflKu do Rumunii
i Islandii nastąpiło rozszerzenie
dotycńcz~s is1Jnieją~ycT! umów,
zWiększające, wzajemną obustronną wymianę handl~wą. Umow~ handlow~ z Paklst~nem,
podpisana w. dmu 5 kw~etn.a
rb., jest pIerwszą powojenną
umową handlową. zawartą przez
nas z krajami Dalekiego Wscho
d
u.
Pakistan. jak wiadomo, !>~~wie zupełnie nie posiada ""l~'
'"
mysłu, is1nieje tam natom!ast
prodU'kcJ'a rol,na, w kt6rej na
pierwszy plan wysuwa się upra
wa juty I bawełny. W związb
z tym, za:va'~a umowa handl~
wa pTZl;wlduje wyw~z z Pol~kl
d? PakIstanu: wyrobow włókIen
n'c~ych, hutOl~zo. - metalowy~h,
papIeru, che~lkalli, węgla I ,nnych. Z PakIstanu natomiast otrzymamy surowce potrzeb:1e
dla naszego przemysłu, jak bawelna, juta wełna skóry itp.
, t '.
W d , 7'kw
d l
. mu
~e ma n~sza e e
gaeja handlowa podptsała 'Y
Warszawie dodatkowy protokol
do dawnej umowy handowej,
zawartej w czerwcu J948 r.
między Polską I Islandią· Pierw

jemne obroty do wysokości J,Ii
miliona dolarów.
Trzecią wreszcie umową, zawartą w ciągu ostaLnich dni,
jest dodatkowy protok6ł do han
d!owej umowy polsko - rumuń
skiej, zawartej 1 lipca 1945 r.
Ogólna wadość obrotów po kat
dej stronie zamykała s'ę sumą
35 minOlIla dolarów. W ram3ch
t~j' urnowy otrTVmywaliśmy z
-J
Rumunii artykuły spożywcze I su
rowce hutnicze. Wywoziliśmy
wę",iel koks wyroby hutnicze
.."
,
elektrotechniczne, chemiczne I
maszyny.
Dodatkowy protokół powlększa wzajemne obroty o 30 procent, rozszerzając nasz wywóz
do Rum1lJnii w towarach obję·
tych umową. W zakresie przywozu do Polski wprowadzono
dodatkowo
mięso,
tłuszc~e,
W
tki t t
s:j:~s e e rzy umowy otwieraJą przed nasz~~ ,g?SPOdarst~em nowe mozhwoscl. Za
pewOlą nam one dostawę
ce'tnych dla naszego tycia gospndarczego surowców. a rozszerzo
na umowa z Rumunią w zakresie dostaw mięsa i tluszc7.u
przyczynI się do zmniejszenia
trudności Istniejących w tej
szą umowę handlową między dzledz:nie.
W, P.
obu krajami zawa'l'to w Warsza
wie w 1946 r. Obejmowała ona
--owyw6z do Islandi! naszego wę·
gla, wzami.an·za przywóz wełny
owczej.
SZCZECIN (pAP.). Dnia 11
Druga u~owa, zawarta w bm. na Dworzec Turzyński w
1948 r., pOWiększała obustron' Szczecinie przybył transport
ną wymianę handlową do wyso
.
'_
kości 1,4 miliona dolarów po reemlgrantow _ ze strefy ra-

Powrót reemigrantów

Tow, Max Rei mann potępia narzucony przez Anglosasów statut okupacy 'lny str~nie

posledzemu KomiSJi
P~litycznej, del~g,aci, ZSRR i ,Pol
skI wypowledz'eh SIę prze\:lwko projektOwi utworzenia ,,stra
ży ONZ", wn!esiooemu pruz
sekretarza generalnego O:--JZ
Trygve Lie
Delegat· radziecki
MALlK
oświadczył że projckt ten jest
całkowicie' sprzeczny
z Kartą
ONZ
t
I j d I
•
i s anow .e ~n e przy .. '!:y
~ek .do .. ekspansjomstycz~,ej poIJty!o pewnych, mocarstw .
Delegat ~ls~1 dr Suchy w~kazał r6wOl:z n'3. podstaWie
dojrzałość polityczną młodzie- ~arly ONZ, z~ pro.lek.t ,~two~ze
iy.
ma tego rodzajU "strazy kol du

r:

. d

wzywaJ q

nowe umowy handlow

i

przywozu

wywozu, dzieckiej w. hca;bie 105

osó~~

Objęła ooa obok wywozu wę- Są to w WIększości wykwall

glądów politycznych, do zjedli)- gla również wyroby żelaz,ne, ma
czenla się w walce o utworze-\ ter:ały elektrote\:hniczne i sodę,
nie jedneg~ o~ólno-narodowego Przywoziliśm~ natomiast skóry
rządu n'emlecklego.
baranie, śledZIe, tran I konie.

fikowani rzemieślnicy I górl1icy, część z nich udaje się na
Śląsk. pozostali osiedlą się na
Pomorzu Szczecińskim.

I

Depesza premiera
·
Aanll
· · H o d-xy
d O G enera I-ISS~- US
.GI1I
•

pO OpuszczenIu

M

k
os wy przez

MOSKW ~ (PAP.), Ogłoszono tu radZIecko - albański ko
munikat o pobycie w stolicy
ZSRR: albańs~ej delegacji rzą
d?weJ z premIerem Enver Ho
dzą na c~ele.
,
.
Komunika~ stWIerdza, ze de
l:gac,la albanska udbyła w c~a
Sle swego pobytu w MQskWle
~zmowy z zastępcą p~z~wod!llIczącego Rady
Mmlstr6w
ZSRR l\Iikojanem, z ministrem
spraw zagranicznych ZSRR
Wyszyńskim i ministrem handl~ zagranicznego ZSRR
sZIkowem.
W wynjk~ tych rozmó~ z~stało podpIsane p0rozumleme
w sprawie dostaw dla Albanii
sprzętu technicznego i materiał6w na kredyt oraz protokół o wzajemnych dostawach
towarów na rok 1949,

M.""

Przedslaw'cie!e niektórych in' 11 b, m, opuściła Moskwę
nych państw zwrócili uwagę na albańska delegacja rzadow3 z
lo, że utworze,nie "stra,ży" po- premierem Enver H0dżą na
ciągnęłoby
2'3
sobą ogromne czele,
wydatki na jej utrzymanie,
Na ~otnis~u moski.ewsldm
W',,·· d .
delegaCJę
zegnali Wlceprze,I~J\SQ;OS~ ,elegatow wYPO- 1wodniczący Rady Ministr6w
wle?llała Sl.ę jedna,k .z-a p:rzeka- , ZSRR _
Mikojan, minister
za:nl.~m, projektu, specj~lJ1ej k? spraw zagranicznych Wyszyń
m;Sj1, d,a zbad<lrt'a, go I przeds a skI, wicemini~ter handlu zaWt~01a ~weg'o wn'osk~ następ- graniczn~o Kumykłn, wicenej sesJI Zgormnadozen'a Ge'nerlll przewodniczący Moskiewskiej
nego ONZ.
Rady Miejskiej A.bramow. ko-

'

.

d

albanską delegaCJę rzą ową

mendant Moskwy gen, Sini- (Cii albańskjej 1 sympatię .dla
łow i inni,
narodu albańskiego.
Przed opuszczeniem teryt0Hodża stwierdza, że naród
rium ZSRIt premier albański. albański uważa naród radziec
Hodża wystosował depeszę do ki za swego najlepszego przyGeneralissimusa Stalina, w Ijadela, który pomógl mu w
której dziękuje narodowi ra- wyzwoleniu z niewoli łaszydzieckiemu, jego rządowi oraz stowskiej i udziela stalej poGeneralissimusowi Stalinowi mocy w budowie nowego, leza serdeczne przyjęcie delega- pszego życia.

I

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

838

tysiący

ha obsiano do 10 b. m.

Bilans siewów wiosennych w

całym

kraju

WARSZAWA (PAP) Jak in· nicy jarej, jęczmienia i owsa.
W calym kraju obsiano ogóformuje Min'slerslwo Roln~ctwa
i RR, ostatnie z.naczne ochlodze lem 638 tys. ha, w tym 86.500
nie, opady śnieżne i deszcze, a ha pszenicą jarą, 113,500 !-ta
n<JweI! przymrozki w dużym jęczmieniem, 345,300 ha owsem,
stopn'u opóźniły przebieg s'e· oraz 92.700 ha innymi roślina
wów wiosennych. Szczególnie mi.
dało się to odczuć w wojewódz
W tegorocwej kampanii wio.
twach północnych -d białostoc· sennej na l1Wagę zasługuje d,ukim i olsztyńskim, gZ'e si.ewy że zain~eresowanie rolnaków na
za~edwie rozpoczęto.
wozami sztucznymi, które do.
W województwach południo. starczono do spółdz'elni we wl~ś
wych - na Sląsku. w woj, poz ciwym czasie i w wysta,rcza :'1nańskim i woj, lubelskim siewy
roz,poczęto jeszcze w marCU, cej ilości.
dlatego województwa te przodu
Jak wynika z meldunków, do
ią w pracach w'osen.nych,
Do l kwietn'a hr, chłopi z-akup'Jj
10 bm, dokonały one '25 proc ' / ok, '260,000 ton z dosta rczone i
zasiewów zb6ż jarych - psze· ilości.
WSM- '
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Daleko od Moskwv

W drewnianym domku jasno płonęła "burżujka". Inżynierowie zdjęli czapki, rękawice i zrzucili plec?ki.
Szmelew częstował ich smażoną rybą, czerstwym chlebem i herbatą w dużych blaszanych kubkach, Mówili
o ostatnich komunikatach Biura Informacyjnego, Znane
były komunikaty jedynie sprzed trzech dni i Aleksy
słuchając przypuszczeń Szmelewa o możliwych na froncie zmianach, poczuł, że serce je~o ścisnęło się z trwogi. Przed wyjściem na trasę otrzymał list z Moskwy.
:Ani radio, ani gazeta nie mogły mu dać tych szczegółów,
jakie znajdował w liście. Szedł z Moskwy prawie miesiąc, a teraz już dwanaście dni wędruia wzdłuż Adunu.
Wiedział, Ż~ od tej pory sytuacja pod Moskwą nie polepszyła się. Co mogło się zdarzyć W ciągu ostatnich
dni? ..•

-

U mnie tutaj teraz jest rodzaj zajazdu -

powieNa trasie duży ruch i wiele osób tu zagląda. Tych co idą od
punktu do Dunktu ..- nie lieze• .e:d.vż wstępują tylko
dział Szmelew tonem gościnnego gospodarza. -

ogrzać się i ruszają
Nowińska.

dalej,

Zaczęli PrLyjeżdżać goście aż

z

Kto na przykład?
f3zofer S;morczkow. - Czy znacie takiego? Co to
za chłop! Wciąż po drodze pędzi tu i z powrotem, pewne~ razu utkwił gdzieś siedem kilometrów stąd. Przywlókł się w nocy, zmęczony, zły, .. Pomóż powiada,
kiedyś ci się odwdzięczę". Oczywiście pomogliśmy wycią~nęliśmy maszynę, zaopatrzyliśmy w benzynę. Był
jednakże bardzo zmęczony, Dałem mu jeść, a on zasnął
przy stole z kawałkiem chleba w ręce. Nawet nie sły
szał. jak położyłem go na ławce . Po trzech godzinach
jednak obudził się i zaczął się śpieszyć ...
- Dobrze, ;eś1i już dojechał do cieśniny - powiedział Aleksy,
- Wątpliwe. Wiem od Pankow8 1 ze minął dziewiąty
punkt, ale aalej droga się robi wciąż gorsza, a od Adunu do cieśniny podobno w o~óle nie ma drogi. Wątpię
czy doprowadzi maszynę do miejsca, chociaż uporu
w nim dużo. Ogromny ciężar przyjął człowiek na siebie.
-

- Ale za to przyniósł wiele pożytku, - zauważył Beridze. - Na wszystkich punktash. gdzie tylko byliśmy,
szoferzy przyjmując na siebie :z:obowiazania wspominają
za wsze jego imie.••

•

Po Smorczkowie przybyło z Nowińska
ile my~
trzyst" osób - opowiadał Szmelew.
- Zapewne kolumna Gonczaruka.
- Tak. Tym wspólnie łatwiej jest zwyciężać drogę ...
Jeśli zasypie drogę, to schodzą z maszyn i oczyszczają
ją, Ci także porzadnie się namęczyli, czasem wypada
przebijać zRSpy na przestrzeni kilku kilometrów. To
nawet bardziej męczy niż chQd7.enie piechotą, Sam Gonczaruk jest chory, ledwie się porusza. Postanowił,
jeśli dalej droga będzie zła pozostawić na dziesiątym
punkcie mRszyny i dro~ę kontynuować pieszo . Słusznie,
bo przecież nie będą dźwigać ciężarówek na plecach!
Byli tu wszystkiego jeden dzień, ale mieliśmy z nimi
wiele kłopot6w, bo jednakże trzeba ich było gdzieś
umi,eścić i nakarmić, a trzysta osób to nie żarty. Pomogli mi jednak doskonale, pracowaH rzeczywiście po
stachanowsku. Potem przyjechał tu traktorzysta Silin.
który przywiózł na płozach cały dom. Ten również wiele dla nas zrobił - ubił drogę, wózil ładunki.
- Kiedy Silin przejeżdżał?
- Zaraz sobie przypomnę .... Przedwczoraj! A zaraz
po nim przyjechał sam gospodarz.
•
Inżynierowie słyszeli, że zdanie to wypowiedział znacząco, Berid7.e i"khv ni", rn:r.llmiejąc O kim mowa za ..
pyta)
-

ślicie -

<c. d. n.)
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na Swiatowy Kongres w
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Obronie Pokoju

stką kapitalistów

wszyscy
ludzie uczciwi występują
przeciwko wojnie.
Od 15 roku życia pracuję
jako prządka. Obecnie w wa
runkach Polski
Ludowej,
gdy od naszej pracy zależy
nasz dobrobyt, nasza przysz
łość, włączyłam się do potę
żnego ruchu współzawodnic
twa pracy i w moim otocze
niu robotniczym
uchodzę
za przodownicę pracy. Razem z całą klasą robotniczą
Polski pracuję dla urzecz ywistnienia naszego wielkiego celu zbudowania w

System oszczędzania
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kieszenie.
" ••Ale i w Ameryce. i w AngIli, i we wszystk.i.::h krajach
kapitalistycznych wiekszość
przygniatającą stanowią robotnicy, masy ludowe, pragnące pokoju i. gotowe walCZ Ć O ten pokój. Ma:::y pra
~
rI' • •
...
_
cUHce . c~łe", o sWlata ;o.Zpo
częły JUZ walkę o pOKol, a
Kongres Paryski zjednoczy
wszystkich świadomych bojowników o tę wielka snrawę i doda im sił w
tych
zmaganiach.
' · . k . d . 71:Je
M le , Ja o ~e ne] z
I
legatow Polskl, prz~adł za
szczyt reprezentowama na
Kongresie załogi. naszej fabryki, mas pracującV"~h Łodzi i całej Polski Przekaże
' . dE;}e-Kongresowi, przekazę
'1' Ó l l'
gatom 550 ml
tk ' lOn
h w
k ue
.. Zl
pralc y wsdzYS l~ k' raJ0'~,
wo ę naro '! PO!S lego: me
chcemy wOJny, chcemy pokoju i twórczej 'Pracy pokojowej. Razem z innymi deI.:
gdami będę reprezen~w~a
. kl
' et'
01na. K ongre,sl:
Oli} P •
skle. Prze.tazę Kon.greso·wl

r:

wolę kobiet polskich, idt.n-

"Gospodarstwo nasze dojrzalo juź do tego, aby można było
przejść od metody
doraźnych
akcji oszczędzan:a do planowego systemu
oszczędzania" oświadczył rniniste-r Dąbrowsi<i
na Kra J'owe J' Naradzie Oszczl:.·;l
nosclowej. Tak właśn i e poję! a
swe zadania na polu oszczędn o
ści załoga Wytwórni Sprzętu
Mechanicznego.
Stosuje
oo.a nie jedoorazowy "zryw",
ale stałe cod zie'l1<ne "cillłanie"
dziesi ątek, setek,
tysięcy zło
tych, zaoszczędzonych przez p:a
nową i racjonalną gospod-arkę,
prowadzoną na terenie falbry~1.
Na zebra niu ogó'nym cala zalo·
ga postanowiła przede wszy 'l tkim wykonać plan produkcy joy
do I. IX. 1949 r.
Dyrekcja zaplanowała na rok
b' eżący 3 miln. zł oszczędnoś-: I .
- Tak malo? - śmiali się z te
go planu tok~rze, wiertacze i
n:onterzy. Ob~l:'zY'ys.zy dokł~Jme swoJe mozlt~voscl na wszys!kich oddz;alach, podnieśli tę
sumę do 16..871.000 zł. Do porno
cy starszY'm pracownikom sbl.
Dęła młodzież. "Tyle zlomu leży na teren ie 'Zakładu. Pozbie:'a
my go, posortujemy i oddamy
d~ dY$pozycji
Centrali Zlom ~l"
- . oś\V iadca:yli ZMP-owcy: już
wZlęb S! ę d'O roboty.

wolą

kohiet praCllnie

j ących całe~o świata:

-

s~ą

9

.

Kwiotki

ścią. Odpowiedź robotników
z Pustkowa była słuszna:
właśnie dobrą pracą, przed

terminowym
wykonaniem
planów produkcyjnych, pod
niesieniem jakości produkcji wzmacniamy siły naszego państwa, a przez to i silę całego światowego obozu
pokoju.
Coraz więcej załóg i coraz więcej robotników polskich mówi do imperialistów językiem załogi Pustkowa.
I to jest nasz najwamiejszy wkład w dzieło o pokój l

jego mistrzowie
z I Obecnie brygadzista

Mechanicznego

przetopił
"s<zlakę" i uzys' kał
niej 450 kg cyny, wartości ok.
120.000 zł.
Ws<pomilflaliśmy j'Ilż k'edyś o
tow. Plotrowiczu, obecnie przewodniczącyrn Rady Zakładow~j,
który skoostruował apara·t ilo
cią g nięc ia : zwijarna rUTe·k <.lo
e!em ent ów chłodzących trak to·
ra. Os zczędność, polegająca na
s zybk im wykonaniu i mniejszym zużyciu cyny, wynosi 4
miliony zł rocznie.

Pyć tak
ulepszył jeszcze ten apara't, że

zamiast dwóch, obsluguje go
tylko jeden robotnik Nie je~t
wY'kluczone, że uleJPSlanie pójdzie jwzcze dalej.
M'
. t
"""".,
ozna S1ę ego SjJV'JZlewac
po pracownikach, k<tórzy dot>rze
pojęli syf/tern osu:zędz.a,rna i na
każdym kroku starają się go
realizować.

_.-:~~~._

H. Sam.

Z

łqczki

"dyplomatycznej"

_ Niedawno ogłoszona została książka Annabeli
Bucar, b. pracowniczki ambasady amerykańskiej w Mos/ewie.
P. Bucar stwierdzając, że ambasador USA w Moskwie,
gen. Bedell·Smith, jest zawodowym szpiegiem, przytacza
liczne dowody, że Bedell·Smith, korzystając z 'nietykalności
dyplomatycznej, kierował akcją szpiegowskq na terenie
ZSRR. Poza tym, dodaje p. Bucar, Bedel/-Smith powięk
szał swe zarobki, sprzedając na czarnym rynku wieczne pió'
ra. papierosy, nylony i nawet własne garnitury.
W Sofii skończył się niedawno proces 15 księży·bapty
stów, oslrorżonych o szpiegostwo i czarnorynkowe transakcje
złotem i obcą walutq. Tygodnik "New Statesman and Nation" komentujqc ten proces przyznaje, że "wobec tego, iż
instytucje baptystów w Bułgarii były zawsze utrzymywane
za pieniądze amerykańskie, szpiedzy amerykańscy mogli się
łatwo znaleźć wśród flln kcjonariuszy tych instytucji".
"Możemy stwierdzić - pisze z innej beczki francuski tygodnik "Aux Ecoutes" - że wywiad amerykański nie jest
obcy obecnym prowokacjom antykomunistycznym we
Francji" •
..4. oto jeszcze jeden kwiatuszek z amerykańskiej łączki
dyplomatycznej - głos tygodnika ,.Economist", krytycznie
sum.ującego działalllość am.erykańskiego wywiadu w Europie. "Wywiad - pisze "Economist" - był zwyklq funkcjq
amerY'kańskich i brytyjskich dyplomatów". Ale zastrzega
się ten tygodnik - ostatnie procesy o szpiegostwo, zdradę
stanu i pospolite czarnorynkowe transakcje wykazały, że wywiad jest zbyt amatorski i radzi "zachowanie pozorów
w akcji szpiegowskiej zagranicą".
Dla nas w Polsce szpiegowska i czarnorynkowa działalność niektórych obcych dyplomatów nie jest oczywiście
nowościq i została wykazana na
przewodach sądowych.
W ka. źdym razie cyniczna szczero.~ć "Economista" jest godna
»

•

•
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Nowe komitety rodzicielskie
Ubie gły t}d 7.i e ń

w wielu Rzkołach i przrdszkolach min'łł
pod znaklflli wyborów do nowyeh Komitetów Rodziciel·
skich.
B yły to bodaj pierwsze wybory, w }{t6rych licznie wzięli
udział rodzice robotnicy i robotnice, pracownicy umy'
słowi, a na t erenach wiej~kich chłopi mało l średnio·
rolni.

polskich

rozpoczyna)ą pracę

(lzianych

na t en cel fundusz6w
i dotacji pallstlVo·
wych w celu uruchomienia tak
dezb ę dnego w okresie
wioS'e nuym dożywiania.
Zar6wno w akcji d o żywia nia,
jak i opracowania planów kolo·
\\l; let'lich, KOlUitC'ty Rod7.iei el
~połe c znych

W
poprzed~ich Komitetsch jednoc ześnie okres sesji nauczy~kie muszą zwr6cić
sz CZ Cg Ólll~
Rodzicielski ch rej wodzili prze' cielskich, organizacji wczas6w uwagę na objęcie opieką nieza·
ważnie ludzie, nie reprez entują· letnich, przygotowani<t . opJ'aco
ey więk sz ości rodziców. Tym ra· wania rlan6w remontowych szko możnej młodzieży robotniczej i
zem, w wyniku dobrego zrozu' Iy podczas wakacji. Komitety rhłopskiej.
Sprawy na1lczania powinny
odenia zarządzenia Ministerstwa Rodzicielskie muszą. być teraz
Oświaty i uchwały KC naszej ~ zc7.ególnie aktywne, aby ująć zająć poczesne mIeJsc e w prapartii, rodzice - l'obotnicy po' i pokierować ogromem aktnal- rach Komitetu. Zbliża się okres
klasyfikacji. Na Komiteta ch Ro
stanowi~i wzi.ąć w swe :własne nvch zadań.
ręce kieroWlllctwo KOImtet6w, ' l tu przy ustanawianiu porzą.· dzicielskieh, ciąży obowiązek ('ZU
by. ~J;,acowały ~JDe. ~a dobra ~? ,lku działania na pierwsze miej- wania nad postępami uczni ów w
dZlezy robo tm czeJ l chłopskieJ , bce wysuwa się spl'awa nawią- nauce, zb"a,dania wanL»ków ll'~
• * •
dla dzieci ludzi pracy, by wy' za.nia kontaktu z dyrekCją szko- terialnych dzieci, nieregularme
Najwięcej zaoszczędzi my przez wr7,eć skuteczny wpływ na de- ty. Nowe Komitety składają się l1' z esz c ~<łją.('yr.h el.o szkoty i nzy
ulepsza[]ie poszczególnych proce mokratyzację naszego szkolnie- w wielu wypadkach z ludzi nie- s~ującyc.h stopnie niedostateczsów produkcji. O tym stale '116 twa.
obezn:tnych jeszcze z charakte- ne. 'l'ym dzieciom Komisja l\auwią Dyrekcja, Rada Zalkl. : or.
'l'akie też b:r:ły rezu~taty ~. rem swoich nowych obowiązków. kowo - Wychowawcza, współpra
ga[]jzacj.a pa1rtyj.na. A więc w bor6w: do. Wlększ?ŚCI Kom~te· rch zadaniem musi być zaznajo- r n;iąc z nauczvciehtwem, powij!
fahryce
wszyscy "kombinują", ~ów W{'bralll. zostalI. rob.otmcy mienie 5ię ze stanem nauczania na zapewnić dodatkowe lwrepe·
i d 'd 'l "
I
nr l chłopI mało l średmorolm, Ol'az i wychowania, z og6lną. atTnosfe· tycje, a na wspólnym zeuraniu
n Y'WI ,ua' me I zespo owo. \'V intelige:1ci pracujący, członko· rą szkoły oraz dotychczasową r.nuczycielstwa i zaint<'r p~ owa
wydziale energetycznym zap .-o. wie lHlszej partii i innych partii d :dałalnością popl'zcdniego Ko- :I,vch rouziGów 'Przedstawi" i mlló
~adzo~ eleMr~lityczne galwa- demokratycznych.
mitetu. Zmiany personalne w wić plan dod'lt:rowej pomocy
mzowa/l1le metali, zamiast doW tych szkołach, gdzie wybo- składzie Komitetu nie mogą za- naukowej.
t~ch.clas stosowanego. pokrywa- ry zostały dokonane, nowe Korni hamo~ć choćby na chwilę altcjl Komitet Rodzicielski w S\\-('j
za spornoc ą go~ą~eJ cyn~. Da tety przystępują już do pracy. doż~nia czy pomocy material oziałalno§ri nie może zapo minać
~la to
Je
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z'e stmorzenl'e
ś CI'olcJ'
B razy
d mmeJ&Ze
hlod' zuzyc.e
t · Ob ccme
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rze c zą wazną,
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.O['ZI"'lY·
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>
cyny. ryga a c
nic zas ąpl- UO teJ' pracy pr zystąpiły w spo· oiwnie w tych ~zkołach, gdzie wsp6łpracy domu ze szkołą. sta·
ła gw 'ntowa·nie r"CZ'l1e otworów
.
.
.
.
.
d
l
.."
sób naJbardZIeJ właŚCIWY.
nie były one dotąd zorganizowa POWI po stawow~ wa,unc { dl a
w Zbiof:"llkach ":1aszyno",,:ym, co Zaleowie 2 i pół miesiąca dZle ne przeu Komisj ami Komitet6w ~l'ełnienia zadań
wychowawprz~OSI w skah rocme) OSZC7.ę li nas od końca roku szkolnego. _ komisją dożywiania, gospodar czych zarÓ"", IHl szkoły. jak i do·
dnos~ .50.000 z~. . W .?'zlale bla. 'l'en kr6tki pnc :liąg C7.a5U _ to czą i finansową - staje odpo· 101\.... W tym celu Komitet, a wła
~ha'l'sklm "najtę~szą
głow}! okros szczególnie wLmożonego wiedzialne zadanie, jak najszy- :lciwie jego ~ek(lja naukowo-wy'
J~5't "firma Ozeg -. tak wbs- wysiłku młod zi eży szkolnej, a "7PgO 7 m nhili~owania przewi chowawcza. powinna zorganizonle.b~c~fR Mz ywaJą swego ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.~~~~~~~~
maJsrra, tow, Stefana Ozgę, kić Ifł./
- -p~_ ... _.
ry stale myśli o tym, żeby coś l'i"f1I~ . . . ore","'1ł
. .: ;:;- 'II>UJ
ul e p54Z yć lub wykorz ystać
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Na tak.ą. na przY'~lad, p~')'
rzeoz,. Jak z:ob'eTIle ramle,
~b
ma kola kierowniCy do trakt!>,
c~cemy ~~da~ac n~szy" s~ ra, trzeba bylo dotychczas aż
no~, męzo~ I braCI na rzez trzech faz prodUlkcyjnych - opo
wo~enną. NIe chcemy zaprze wiada tow. Ozga. S konst ruow a
paścić naszych bliskich dla ny obec.nie przez niego przy·
powięltszeni a dochodów re rząd pozwala wykOl!1ać owo rił' "
k
k ' t l' t
h"OO
h
lnow
apI ~ IS ycznyc • m~ę za J nym z'3f!1ac em - .a
Nie chcemy
I gwaraintu je
• - l plany wo- dWięC-\ dskraca czas
k
i
D .
jenne inlperialistów pokrzy- o k,a 'ne wr onan·e. . Z1'w~e
żuj emy.
wydawało SIę .wszystklm, ze
zga Z'<li?'Łereso~al S f~
Fakt, że mnie, prządkę, tow.
Y z
łą
robotnl'cę
wybrano
,.,sztla.ką
d'
powstającą.'Z
zwyk
,
owan a cyhn,od' n'c
'ako J' edną z delegatek na- ZY' eJ . . 'Ood cdyn.
Id
l
• •
J
Pr'Zcclez
aWlen awna uwa
szeg o narodu na Kongres·
.
. :. .
.
Z<lJlO. ze na mc s ~ J'~Z ona n:e
.
.
.
w obrometPOkoJU, .rboz~mlem przyda. Oka1zalo Slę Jednak. ze
tylko w en sposo ,ze w jest inat"zej, Towarzysz Ozsa
dzisiejszych czasach właśnie
od takich ludzi, jak ja i moi
towarzysze pracy, że właś I
Sprostowanie
W dm'u wczoraJ'szym wskunl'e od tych prosty' ch ludzi
.
całego świata zależą losy po tek niedopatrzenia redakcjl
.
techn'cznej zmieniony został
kOJu..
. tytuł 1 artykułu na stronicy
A ze razem z namI, tr
. j kt'
powinien był
'
d" b
zeC1e ,
ory
l Udź:nI· ~r?S t
yml,. ra Złe; ę: br=ieć: "Francuska Legia
dą rownlez u~zem,. ar~yscl l Cudzoziemska _ oazą dla hlpisarze, ludZle wlelklch u- tlerowców". Za przykry błąd
mysłów _
świadczy to o Iprzepraszamv naszych CZy teltym, że poza nieliczną gar- nik6w.
z

Sprzętu

w Wytwórni

O tym, czy będzie wojna,
czy też zapanuje na świecie trwały pokój, zadecydutą nie panowie Truman,
Marschall i Bevin i im podobni, lecz ludzie pracy ca
lego świata. A ludzie rracy
całego świata pragną pokoju.
U nas, w Polsce Ludowej,
z upragnienlem oczekują
wojny tylko byli fabrykanci i byli obszarnicy, pragnący
odEbrać rob lt ll~I';:(j m icn fa
bryki, a chłopom - ich zie
mię. W An~lii, w Ameryce
i we wszystkich innych krajach kapitalistycznych wojny pragną jedyme fabrykan
ci broni, bankierzy i kapitaliści, którzy nigdy sami nie
idą przelewać krew, lecz po
syłają na ż er śmierci rL,'...lotników i chłopów, zaś sami
na wojnie
nabi.jają sobje

tyczną

Polsce socjalizmu. A wlI;lSnie dla osiągnięcia tego celu potrzebny nam jest trwa
ły pokój.
Przed kilku dniami czytałam w prasie o
uchwale
podjętej przez
załogę
fabryki chemicznej w PUstkowie: w dzień podpisania w
Waszyngtonie antyradzieckie
go i antypols~iego wymierzo
nego przeciwko całej 11J.dzko
ści palttu atlantyckiego, ro
botnicy tej fabryki podjęli
uchwałę przedterminowego
wykonania planu. Przeczytalam tę wiadomość z rado-

•

•
..t,..

okój trzeba wa czyc

~

I

ond .... n-.-t-b .. Hczn.-
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Czyn1 Mal·OWY robotnl·ko' W Io' dZ kje h

Im(- (' ~_ 1: 1

odczyt.6w i pogadanek
n:l t t'mat za~ ad postępowego wyt howaniu dzieci, zailJteresowa~
ri mi T',clzic6w i pozyskać ich soUe dla stał ej współpracy.

Obok kontaktu z rodzicami
ni omnic' j ,",ażna jest łączność II
młodzież~ za pośrednictwem organizacji ZMP, ZHP i samorzą
du szkolnego. Tu przed Komitet:l1ui otwiera się niezwykle sze
.. "ki i w,l7.ienzny 1 cren działania.
Zapał młodzieży powinien by6
rrzez Komitet wykorzystany dla
w c iągnię c ia
jej w rytm życia
oraz spraw, jakimi tętni cały
kraj
Trzeba zaintC'rt'sowar i
zmobilizować młodzież do akcji
of.zczędnoŚci i Czynu Pierwszonlajowego.
Należy
młodzi('ż
s7. 1 {o ll1ą 7.apOZll".r, z zagadnie'lia
"(ni produkcyjnymi, za pośrednie
t,r em Komitetów Opi('kUJlczych
zbliżyć ją. do fabryk i wsi. TrŁ<3ha organi7.ować wycieczki do
fabryk,
nawi'łzywać
kontakt
młodzieży szkolnej z fabryczną,
wc i~;a{> uczni6w do pracy kultu
ralncj i świetlicowej na tPTenie
ZD kładów pracy.
:1I!łodzież

szkolna powinna odpowieunio zorganizowauych
>potkaniacb
poznać czoło
wych bohaterciw pracy, pr7.0do·
wllków l mistrz6w oszczędności.
Na terenie zaś samej szkoły Ko},;,itcty Rodzil'ielskie powiJ IDY.
c Z1H\' ać nad akt:vwizacj~~ orrrani7.3cji młodzieżowych, skorzysta~
7. ich pomocy w organizal<ji kort'pety.:;i l w og.jlnylt·. ;)odniesie
niu poziomu n!1ll'kuwo·wyl~h(1wa
~a

',y('Z()"TO

f' ~ ' ~ 0j

~ zkoły.

tt'j linii rozwijać siO
h«dziIJ praca nowych l{omitetąw,
niewątpliwie wywiążą się one ze
swych zadań i spowodują zmiawiła załoga naszej fabryki tego- nę atmosfery oraz oblicza tych
roczny plan produkcyjny wyko· s?k61, w których doniedawna
jE szcze pp.nował duch, obcy i,ym
•
•
•
•
nać na dzień 1 grudnia.
p
:-- p ~
h Z zwiększyć plan oszczędnościowy
Korespondent fabryczny 'vielkim rewolucyjnym przCllllaJ om, jakie nastąpiły w n:tszym
' l ;óacowpnlc,Y ła swtwl?kw.yc . a·
"Głosn" z PZZPG
.h a r. w
rzemys u
0 Ienmcze· 2. 42 mil. złotych do 50 mil. złil
Micha1.:.tk Maria
baju.
Sch.
go NI' 3, OddZlał II, na ogólnym tych.
b
'
d'
G
k
.
t
.
PI'aco,vlll'(,y
stwierdzili,
że
wyWIe nIa uze ranlU w IUU
chwalili w ramach Czynu l-Ma- lllien iollp zobowiązanie będą trajr,wego wykonać r oczny plan pro ktowali, jako naj niższe i dą~e·
duk cji do dnia 10 grudnia oraz niem ich będzie jak naj dalsze
Załoga Państwowych Zje"lno· Ino rezolucję, w kt6l'ej załoga.
zwięk~zyć do 94 procent ilość to- I;TZ<>kroczenie tych zobowią.l.ań.
b
czonych Zalcl:adów Pr ze mysłu naszej fabryki. solidaryzuje się ~
waru I·c;al unku przy jednoczcd'
Korespondent fa ryczn y
'"
b k6 d O 6
Gło s u " z PZPW KI"
Pasmanteryjnego, na swym og6l '\ ol' c:re~em PokoJ'u w Paryżu.
r.ym zmmeJszemu ra w o ,
"
~
.
prorent. Nast~pnie postanowiono
Antczak Teodor
!1 ~' 11 zebraniu, odby tym w dniu
"Precz z podżegaczami wojen
_
S·go kwietnia, jednogłośnie u- nymi! - głosi rezolucja - Chce

I

p Z P W

Nr 3

Jeśli po

-I

900.000 tys:ecy metrów ponad plan

I Rozszerzamy

I

p on

d

oszczę nościowy

I

chwaliła w ramach Czynu Ma· my w

jowego dać w drugim kwal'tale
bi.eżącego Toku 900.000 m. tka·
nin ponad plan .
Aby uczcić zbliżający się Kon
gres Zwią.zk6w Zawodowych postanowiliśmy zwiększyć iloM u·
czestnik6w
wsp6łzawodnictwa

Pracownicy Zjednoczonych Za cownia 440 tys. złotych, szwalPrzeroysłu. Gumo~p,go ni!!. 382 tys., przykrojownia 4
r a og6lnym zebramu pOŚWlęCO' mil. złotych, oddział nici gumoI
d ś' obo "'ych _ 819 tysięcy złotych a
llym ~ praw om os zc z ę no Cl z
..
w:f!zali się uczeić dzień 1 :Maja wydział ruchu - 1.020.000 zło-:odnicsionicm sIlmy z<\planowa- tych.
,
.
00(1
d d .•
'ki"..
'3yth oszczędnoścI o l3.5S3. . Po o amu Jeszcze J.J\.U mmeJ
złoty?lł.
"
.
[zych zobfJwiązań suma oszczęd·
DZlał konfekCJI zobOWlązal ~ 1:' ności dodatkowych wzrosła do praey o 50 procent.
u~c 6.~?2.000 zł. oszczę dnoścl, 14.418.000 złotych.
Pt\no/Hro uclJwalono jednogloś·
J1lleszalma 560 tys. złotych. wal·
Niezależnie od telrO DOstano-

kłauów

SPOkOjll odbudowywa6
nasz kraj."
Również w ramach Czynu Ma,

jnwego świetlica naszych zakład6w wezwała do współzawodnie·
twa
kulturalno - oŚWlatowego
ś wip t1i c ę P.Z.Z.P. Ł6dź·P6łnoe.
Korespondent fabryczny
"G,rosu" z PZZP~
J. M. M1elczarek

p~~ ~~;~z~~~J.!~!~!;! ~!!~e

System oszczędnościowy wspć!~zi~!czc~c' wiejskiej

gł=oczw~~~ kW~~;~:t~~: ~~ą:ni~~::a~ pł~:~i'k~:~

Spółdzielnie gminne zaoszczędzą IniUonowe sumy na:

Związki Gminnych Spółdziel ki, Następne z kolei miejsca

"Samopomoc Chłopska"
przystąpiły do współzawodnictwa pracy. Do współzawodnictwa przystąpiły również i Gminne Spółdzielnie
.
Spółdzielnie współzawodnini

czyły między sobą odnośnie

z::jęłYP,o:m~ty:

b

manca, pozbyciu się towarów niechodHwycb, lepsz-ym
wykorzystaniu taboru ośrodków maszynowych i ograniczeniu d:et

ki, łasłu l pl0t;kowski.,.
.We
~pollZ::-woć1.1;ict~~lle
Sprawom oszCłzędności w kosztów hadlowych, slwier-Iży na kredyt, w clZym powin-Iszynach. Pewne osiągnięcia
~~Yk ~n:mnyml Spoidzle.l- ~p~dzielczości rolni~j po~ dzając, że należy dążyć do ny odegrać dużą rolę komite- ma już okręg 'wrocławski,
maml ł °GeJnSo wysunę.y SIę sWlęcOIIla była ostatnia od- zaopatrywania spółdtl:ielni za ty członkowskie.
~dzie traktory pracują na
na czo o . -y w Zgierzu,
k'
'k'
ddz'
....
rt kI'
"
.
Piątku i Szydłowie.
p;awa. lerowru o~ . o
l~- pomocą w.~spo U
eJ?we.
Ponadto zwrócono uwagę dWIe zmlany.
Ws 'lzawodnictwo
rac ło;V dkr~gowych l kier?Wlll- go, zwalcza,c wsz~lkle mepo· na możliwości oszczędzania
Zarówno w ośrodkaC!l ma-po
, P y kow, dZIałów
lustracYJnych trzebne' wYjazdy l wp:rowa- 'V spółdzielcz"ch ośrodkach 'zynowych J'ak i 'IN pracach
trwa w dalszym Claau l am- C t r
R In'
h S 'ł d .,
,. dmini
'
"
"
bic'
wsz "tkich ;"ółdzielń e.n r~ l
o ICzyC
po - ZI,C osZCZ~dnOSCl .a
. s,tra- maszynowych, których liczba handlowych
spółdzielcZOści
łJą
Yt" h kt'P
,dZlelni "Samopomoc Chłop- cyJne. M. 111. nalezy dązyc do przekracza 2.300. Praca idzie kamnania
oszczędnościowa
zw aszcza yc,
ore na o- flka"
"zaopatrywania
gminnych'
ł •
.
ół
becnym et"'pie znalazły się' J
'k
f t'
".
"
tu w kWTl..nku pełnego wyko po ączona z03tame ze wsp ~
na szar
końcu -winno b ć
a , WynI a z re er~ ow: IspołdZlel~ bezposredlllo z rzystania Il).aszyn i przekro- zawodnictwem pracy, które
aby wy~ęły się na czoł~ i Pkir~zesa dCRSJ- PSkzCZ?łkdOW mag~yr;ow ok,ręg?w~ch.
czenia norm wydajności ob- wprowadza się we wszystkicn
s ego, yr. anczy a l . yr.
Nlektore
spółdZIelnie pono ł a'
t dn"
1
"kac_.
h
tym samym
pnzyczyru'ły się C l ' k
,
'
.
S U"I rza ru tlonej
przy ma- p"aco.v
lrOilll a oraz z WypOWlOOZl szą duze straty na manco todo wz:ostu ?obrobytu mas pracowników
terenowych, waro"vym.
Do zwalczania
... .
.
.

.o

'
k"
l
h
wykonan la
a CJl IZ econyc ,
werbowania na iwiększej ilości członków dobreJ' obsłuvi
konsumentów uregulowania
zagadnień drganizacyjnych
oraz co najważniejsze współ
,,"
pracy Z czynnikIem
społecznym.
Pierwsze miejsce we wsp6ł m,ało
zawodnictwie między PZGS pow.
,

obniżeniu

skie~niewic-

k

I

średmorolnych chło- m~żliwoś~i. oszcz;~da;ania ,w m~ca wciągnięte ~os~ą ~o
dZlałalnoscl

Gospodyme WIeJslue

pOW. raWSKO-maZOWieCKIeGO

placowek społ- ffiltety członkowskie l ogol
b
_ _ _IIIIIIII_ _ _ _ _IIUi_ _!IISI_ _ _ _ _lII!I3iA
dzielczych na wsi są bardzo członków spółdzielni. Wallm przoduią W
duże.
z niedoborami powinna d~
,
Szeroko omówiono. koniecz prowadzić do. ich znacznego
18 Kół Gospodyń Wiej- i rozprowadzono. wśród ucze..
ność usprawnienia pracY' w zmniejszenia, CD przyniesie w skich pow. raws~o_mazowiec stniczek
współzawodnictwa
gminnych spółdzielniach i we konsekwencji duże o.szczęd- kiego przystąpiło do zespo- iblisko 1.000 kurcząt. Najlep
wszystkich innych placów- ności.
łowego współzawodnictwa w sze wyniki W hodowli osiąg_ _ ,1.,
kach spółdzielczych podkreśWażnym ogniwem systemu sztucznym wychowie drobiu, I nięło dotychczas Koło Go...
'
łając, że przez aparat spół- oszczędnościowego jest zwal Hodowlę drobiu oparto na I spodyń Wiejskich w Po...
dzielczy płynie na wieś 40 czanie stosowanej w niektó- rasie zielonon6żek i karma- Ikrzywnie, uzyskując przod1l
procent ogólnej ilości produ rych spółdzielniach sprzeda- zynów, Do końca marca rb" jace miejsce w woj. łódzkim.
Pomimo, że nie jestem ł ma wyraźne pod tym wzglę- kowanych obecnie towarów
.
hodowcą, sprawy hodowli, dem dyrektywy.
przemysłowych. UsprawnieD' L '
~.
•
• k'
kontraktacji i spędów na te
Sądzę, że należałoby zna- nie w dosta'Nie i rozpmedaży
,~~,... :f"'" • ovor o..,ml.an y Zlemnla~.... ow
renie naszego powiatu żywo leźć jakieś rozwiązanie tej tak dużej masy tewarewej ,
,. ~N~
O
mnie interesują. W rozmo- sprawy.
oowinno. przynieść wielkie su - - - - - .1
y
wach z rolnikami spotykam
Ko.respondent "Głesu" my oszczędno.ści. To samo do Plon zależy nie tylko od wówczas sam zakład z góry nas średnio-wczesne i te ' juz
się często z bolączką, którą
z Wleluńskiego
tyczy pracy punktów skupu pory siewu, stopnia uprawy przeznacza odmiany. Karto- w czerwcu nie nadają się
chciałbym,
aby zajęły się OD REDAKCJI:
ziemiepłod6w i
artykułów mechanicznej, wilgoci, nasło fle przemysłowe odznaczają do. spożycia ani przez ludzi,
edpowiednie czynniki. ChoJak
dowiadujemy
się, budowlanych.
necznienia itp. Zależy on w się późnyn;t dojrzewaniem i ani przez zwierzęta .Stąd
dzi mianowicie o skup ci e- sprawa ta w najbliższych
Przede wszystkim zwróco- gł?wnej mierze od odrnia- wysokim procentem skrobi też w gospodarstwie należy
ląt hodowlanych
dniach będzie załatwiona i ~1O uwagę na możliwość ny.. Tyl~~ dobra odmiana (m~~zki). U takiej np, Par- n~s,tawić się na ziemni~ki
W naszym powiecie mo- chłopi będą mogli sprzeda- zmniejszenia kosztów dostar naJbardZIeJ przystosowana nasu procent skrobI waha pozne rakoodporne o Jak
żerny zanotować dużą podaż wać r6wnież i sztuki hOdo.-I ':Ze:Ilia towarów do spóldziel- d~ miejscowyc~ warunków się w granicach od 20-24 najmniejszym stopniu zawicieląt i jałówek. Nie wszyst- wlane.
ii gminnych oraz innych klImatycznych l glebowych procep.t.
rusowania. Do takich 00kie jednak cielęta i jałówki
'
gwarantuje wysokie plony,
Przeciętnie jednak gospo- mian zaliczyć by można:
wolno brać na ubój, a zwłaTak też jest z ziemniakami., darstwo w Polsce chce mieć Ackersegen, Voran, Jubel,
szcza zabrania się sprzedaCła
W Polsce uprawia się zie- trochę ziemniaków wczes- Prisca. Z polskich edmian,
wać na rzeż sztuki hodowlanależycie
mniaki .na powierzchni o~o~ nych: Resztę. za~ przeznacza Kmieć, Sobieszyńskie i Het;..
ne. W tym wypadku chłop
e
ło 3 mIln. ha, przy średnieJ na ZImowe l ,WIOsenne spo- man.
małorolny staje w obliczu
Na naszym terenie istnie-Iprzez partie polityczne i wydajności
125 kwintali życie. W naszych warunWszystkie te wyżej przyto
dwu ewentualności. Albo je ośrodek maszynowy, któ- ZSCh kontraktacja cieszy
Plony te meżna by dość kach ziemniak jest podsta- czone odmiany wykazały
cielę chować, a nie zawsze ry jednak nie posiada ma- ł się dużyfn powodzeniem.
szybko prawie podwo.ić, gdy wą w żywieniu trzody chlew się w ostatnich latach naj4
może on sobie na to pozwo- szyn. Utrudnia to bardzo. 0.Nasz lekarz weterynarii by rolnicy zwrócili więk. nej. I szczególnie w miesią- wyższymi plonami. Są bal!"
lić, albo sprzedać na niele- becną akcję siewną, gdyż spełnia swe ebowiązki nale- szą niż. dotyc~czas uwagę c~ch letnich: cz~rwc,?, 15p~, dzo znane, odznaczają się
galny ubój, bo sztuk hodo- chłopi nie mogą wypożyczać życie. Większość gospodarzy na ~obor odmlan. G~ó~na kled~ m~o~e zIemmaki me wysokim procentem skrobi
wlanych na spędach nie ku- potrzebnych im maszyn.
z~szczepi~a . swoją trz~dę,. co bovll,em ~rzyc.zyna ~skI?~ n~daJą Się ]eszez.e :na .spasa- i przecho:",ują się bardzo do
pują. Byłem świad,kiem na
O ile chodzi o kontrakta- mewątplIwle uchrom lCh plonow ~lle .lezy bYl?-a]mmeJ me, a star~ch. JUz. me m~, hrze .. Tak~e. np. Vorany wyspędzie w Wieluniu, kiedy cję to należy zaznaczyć, że od strat.
w wadlIwe} ~pra'\,?-e,. sła- trzoda albo Idzle Dledop~sIO kazuJą mmlmal~e str~ty na
to małorolny chłop prosił na początku gospodarze odKorespondent "Głosu bym nawozemu, w medba- na na targ, albo wchodZI w wadze całą WIOsnę 1 lato.
referenta hodowlanego, by nosili się do niej nieu(nie.
z gminy. K0:Me.sy, ~YI? pielęgn?waniu. lecz wła okre:> głod~wani~. T~ka sy- Są ~ięc idealnymi ziemnia..
kupił przyprowadzone cie- Ostatnio, jednak w wyniku ,
pow. SklermeWlce Sille w o,dmlanach..
tuacJa Wyn.lk:~ głowme z ?ra k?ml do spożycia l~te:t;'l zalęta. Referent odmówił, bo zebrań
zorganizowanych
L. S.
Na 9go~ ob~a~za ~l~ pola ku .upr,a:", .poznych odmIan. rowno przez ludZl, lak i
~ .. ~
___=-,-~ kartoflamI dZIeSIątkI lat u- Na]CzęscleJ uprawia się u przez zwierzęta.
prawianymi w danym ~ospo
darstwie. Kartofle takie naj- Naukowcy polscy powinni pójśt w ślady
częściej
nie są edporne na uczonych radz:ieckich i śmiało dzielić się
raka, a co gorsze, wykazują
będziemy
swoimi doświadczeniami z mało i śred.
duży procent zawirusowaOstatnio odbył się w Kar- dania do spełnierua w pod-lmieli czas na korzystanie z nia. Często u nas spotyka
nioro!nymi cnłopami
nisz;wicac~ zjazd mło,d~ie~y niesieniu ~ultury wsi i u- d~b~odziejstw kultury, będą si~ dziś na polu z ziemniaka
W dniach 6-8 kwietnia' ster _ okolicznych chłopów,
szkoł rolmczych. W zJezdzle gruntowamu obecnego. ustro mIel! czas na wypoczynek. Il1l całe. place 0I;>anowane odbyły się w Warszawie ob- pokazujcie im swoje' osią
tym wzięły udział średnie ju w Polsce. Państwo liczy Następnie był wspólny' '0- przez WIrus?", NaJzdrowsza rady Państwowego Instytu- gnięcia na polach doświad..
szlmły rolnicze z Karnisze- na nas jako na dobrych 0_ biad, a potem gry świetli- n~wet odmIana up:awiana tu Naukowego Gospodar- czalnych, dzielcie się swoi~
wic, Buczim i Mikołajewic bywateli i przyszłych przo- cowe, w których wzięli u- Wl:le l~t wyrad.za Się ..S~ąd stwa Wiejskiego.
mi cennymi zdobyczami naj Uniwersytet Ludowy z Hu dOWllilrów pracy,
Każdy z dział wykładowcy i młodzież, tez .kazdy r?lnik powml~n
'!l. obradach wzięli udział: ukowymi z państwową sluZ
ty Dłutowskiej, oraz szkoła nas zastanawiał się i przy- Wieczorem
poszliśmy ramlęta~, aze~y podobrue MIlllster Rolnictwa i Reform bą agronomiczną, instruktoPrzysposobienia Rolniczego rzekał sobie, że będzie praco wszyscy do teatru na ,oZem Jak .zboze tak l k~rt?f~e co. Rolnych ,J.an Dąb-.K?ci,Oł, rami rolnymi, referujcie irrt
we} ile sił starczy by wywią stę" Fredry.
pew!en czas ~ym;emac.
przedstawIcIele
MmIster- na zjazdach i konferencjach,
z Ciołczyna,
'Na wstępie zostały wr~-I zac się z tych obo'wiązków.
Cóż ~rynieśliśmy z tego
Plerws.zą. 1 llleo~zo~a stwa Roln,ictwa i RR, Rady wyniki swoich badań, udzie
czone nagrody przodewmNastępnie o.dbyły się jll- zjazdu? Poznaliśmy się wza ~ynnośclą. Jest deCYZJa w Ja Narodowe], dyrektorzy in- lajcie im swoich rad i wska~
kom p~acy P. R. Nagro?y scenizacje. W pierwszej ~zę- jemnie i przekenali, że jest kl1'~ okresle. chcemy mieć stytutów naukowych, kie- zówek, wspomagajcie idl
te choc s~romne pobudzI~y ści występów pokazana by- nas dużo jednako myślących duzo kartofll. Być meże, że rownicy zakładów doświad- pracę swoimi radami i inw naS chęc .do przodowam~ la wieś z czasów pańszczy- i czujących i mamy zapał gospodarstwo. nas.ta~ia się c~alny~~ i pracownicy admi strukcjami.
:'" pracy. ~1:1ło było patrzec źnianych, kiedy to chłop nie do. pracy, Rozjechaliśmy się na wczesne Zlemmakl, ce- rust~a~]l PING.
,
•
Każdy z naukowc6w spe-JR,k młodZI chł~p~cy syno- miał dostępu do szkoły, a
.
ż
., ,.
,lem dwukrotnego wykorzy- MmlSter Dąb-KOCIOł zwro cjalności rolneJ' winien mieć
Wie otrzymywalI. nagrody
za
.
. wieś i tam
..
. na WSl. panował a nęd
za 'l z Wlarą
. ' e Wles rosme w Sl-, sta'
. t;tIa t e gQ sa:t;'lego. pol a w CI'ł'
s~ę. d ? ze b r~nyc h przed - pod ePleką
jedną
prace nad podmesl~mem kul ciemnota. W drugiej części ł~, ze
pracy tere:lO~el blezącym sezome uprawo- stawIcleh naukI ze specjal- bezpośrednio
przeprowa~
tury rolneJ na WSI,
pokazano. wieś przyszłości, nle będzlem~ osamotnie~.
wyu:. W taki~ w:ypadk.u nym. a'p~leu:, mówiąc. :t;'l. in.: dzać swoje badania nauko.;
Po rozdaniu n'a gród prze- gdzie chłop nie będzie już
WrollSka TeodOZJa
n~l~zy
do.~rac naJwczes- "ZwIąZCle SIę w swoJeJ pra- we. Powinien radzić i pOU"
mawiali do nas przedstawi- orał sochą i młócił cepami. słuchaczka Uniw~rsytetu Lu n:eJsze odmlat;ty: I tu t;ta c~ naukowej z o;~anizacja- czać chłopów, jak podnieść
ciele Oświaty Rolniczej i Młocarnie i traktory staną de~7go w HUCIe Dłutow- pIerws~rm mIeJSCU nalezy ffil ~ospoda~czYU:l .1 s,P0łecz- wydajność ziemi, jak chro-t
postaWl<: Early-Rose - . po- ~YIl1l na WSI, słuzcIe lm ~v:o nić inwentarz żywy od chD-'
Insp. Kultury Fizycznej. W mu de pomocy. Ludzie bedą skieJ,
przemówieniach wskazywawszechme znana odml~na Ją cenną r~dą, :"P.ły~aJcIe rób i wpływać na jego ra ..
no na to, że młodzież jest
~ pod. naz.wą ,Amerykanow. na. po~t~p l pod.mes~eme wy cjonalny rozw6j, wreszcie
przyszłością Polski Demoaczego zam, OJęto UZDlę. daleJ ;noze. byc Ce~a:ska Ko daJnoscl w.rolmctwle. ,
jak trzeba gospodarować, a ..
kratycznej, że ma ważne za W gromadz.ie Unewel w ICelestynów, Potok i inni. 0- rona l Alma równ;ez, byleW .okresIe,. gdy r,~l,mctwo by podnosić produkcję 1'01...
..........,.ą ttt!lltCW wrn
ew powiecie opoczyńskim była becnie w związku z likwida ?y b~ła do~tatecznle zdrowa polsk:e ~ragme wYJ,sc.,z z,a- niczą·
nrlt't.,§ lIon
do ubiegłego miesiąca spół- cją kuźni gospodarze, któ- l
mezaWl~ow~na;
Do. cofam a l. ,un~}\veczesmc SI~,
Społeczeństwo polskie wii
;}<:1 ~
t!.U
dzielcza kuźnia. Przedtem rzy do rob6t polnych na siew wczesnych. zlemmakow roz- gdy mobIlIZUjemy wszystkIe dzi i zna już wspaniale o·
Do zamieszczonego wdniu znajdowała się ona w posia- potrzebują usług tejże kuź- p?wszec?m~nych w ~achod- dostę~n~ nam w tYI? celu siągnięcia,powstałej w Zwią
.
t k ł
daniu prywatnego właścicie- ni słusznie narzekaJ'ą że mch dZlelmcach krajU nale czynmkl, naukowcy me mo- zku RadZIeckim agrobiolo
.
..
'
żą takie od ia
. k' V
gą s,t a'
'.. .
....
,WczoraJszym ar Y u u pt"
Przeszło ćwierć miliona zł la, ktory następme ZgOdZIł gmmnej spółdzielni nie opła
.
ny, Ja. ru,? na u b oczu l. ogra~llgu l pragme Je WIdZIeć za"
" . się pracować jako pracow- ca się prowadzenie warszta- bothe, ZIgeh!lde, Mytalfru- czac SIę tylko do zamkmę- stosowane, w polskim rolni..
u.zyskały PGR-y
wlrradła nik spółdzielczy.
tu.
he. ~e od~lany w małym tyc,h, labo.~atoryjnych ba- ctwie.
~nę pomyłka korektorska,
.
.
. Mam wrażenie . PZGS stopnIU zaWIrusowane od- da n, bo chocby były one jak
Obowiązkiem naszych nau
którą niniejszym prostuje- ?~a.tm~ zar~ąd gmmneJ w Opocznie zaj~i~e się t znaczają się wczesnym doj- najbardziej rewelacyjne, te kowców jest tr<;>ska - powie
my, Tytuł powinien brzmieć społ ZleII:i w. BI~łobrzegach sprawą i
ł ie na zarz drzewaniem, eraz tym, że są jeśli nie wyjdą poza ściany dział na zak0l1czenie mini"Pl'Zeszł o ćwierć miliarda. a ~~~ta:~lłw~~k;lto°~ać k~~ sPółdzieln~~nnej w Biaio ~~aczn~. Kolor mają lekko labo.ratoriów, jeśli nie znaj- ster Dąb-Kocioł - aby te
nie miliona".
"in{eres fen" J~e o ł~' si . b:zegach, ?y uruchomił kuź zołta.w~.
dą zywe~o, konkretnego ~a cenn: zdoby:cze. radziecki~j
Z'
..
t l N l .
P
~ mę we WSI Unewel
JezelI g-ospodarstwo za- stosowama w praktyce, me naukl rolmczeJ przyswOIĆ
. ~ meporozumJ.e'!ue czy e . a ezy pr~y !ym zazna~zyc,
.
wiera kontrakt z miejscową będą przedstawiały warto- naszemu rolnictwu i odać
nikew przepras7J:lmy.
ze z kuzru teJ korzystalI go
Koresp~ndent "Głosu krochmalnią, czy innyrr, za- ści. Z~praszajci~ do. SWo.ich do zastoso.wania w pra~t cEł
Bed. spadarze oZ .e:romad Unewel.
Chłopskle~o Gab. S. kładem przemvsłowvm te zakładow - pOWiedział mini rolniĘom.
y
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Kronika m. Radomska

Pierwszomajowe

-O-

KO;MU WINSZUJEMY
I!lroda, dnia 13 kwietnia
1949 r.
Dziś: Justyna

60 -

~::~w~o~~~:: :~. b~erają prz~gotowaniładP~z~d
plerws~om~J.owe

Starostwo Powiatowe
Szpital Powiatowy

Administracja -

telefon

nr.

12, czynna codziennie od godz

G-ej do 16-eJ.
--o-

Adres Redakcji 1 Administracji
.,Głosu Radoml!zczaflskiego"
Radomsko, ul. Reymonta nr. 39.

Rosną

współzawodnictwo młodzieży Przedświąteczny ruch

ZMP- owcy i junacy SP godnie

W tych dniach we wszystkich zakładach pracy w
-Oorganizacjach, związkach,
WAżNIEJS~.t: TELEFONY
instytucjach publicznych i
10 - StraŻ' Pożarna
samorządowych
dominuje
11 - Urząd Bezp. Publ1cznego duch
współzawodnictwa
12 - "Głos Radomszczaflsk1"
pierwszomajowego.
12 - R. S. W. "Prasa"
Specjalny charakter przy-

!i91 :_

RADOMSZCZA~S~!

GlOS

,

m? Złezy
robotDlczeJ 1 szkolneJ. Młodzież radomszczańska idac
w ślady przo<!ującej klas'y
robotniczej, przystępuje do
współzawodnictwa pierWszo
n:aj.o,:"ego i jedno?ześnie.czy
nr JUZ od tygodm tr;vagce
przygot<Jwania do Imprez
artystycznych.
..
W zakładach pracy z mI-

cjatywy organizacji młodzie
powstały brygady
współzawodnictwa na okres
do dnia l-go maja.
Również "Służba Polsce"
w mieście i powiecie radom
szczańskim bierze udział w
akcji współzawodnictwa pra
cY'.
PIerwsza rzecz w tym
współzawodnictwie - to wy
pełnienie. zo?owiązań wzięt~ch na SIebIe przez poszcze
go.lne hufce podczas ~~elu
~lOsennego. Wykona;ll.e pla
now ~ apelu w :rnt;IeJszym
żowych

WIększym ~~opmu d~cyIlu~
dUJe o punktaCJI: Szczegolną

uwagę zwraca ~:ę na. pr~ce

w ramach akCJI zaSlewow

szeregi TPl w Radomsku

Załogi zakładów

. ..
To.'varzy~two
~rzYJacIOł
~~łmer~a w przecl~gu osta
tI?-lCh kl~ku tygodm "znaczme pow·ększyło swoJe szeregi.
Powiększenie szeregów To
warzystwa z kilku tysięcy
członków w mieście i po-

pracy

zgłaszajq

akces

.
.
'."
..
Jak Je~nak SIę do~aduJe przeClC~gu tygodma liczba
my - łan cuch tego. Jedyne;- ~zł~~kow T.owarzystwa Przy
go w n~szym r.odzaJu wspoł J~clOł Żołmer.za wzr.osła ,do
zawodnlctwa me został zam hczby dwudZIestu kIlku t yknięty. PI:zypominamy, że w sięcy i pod tym względem
powiecie piotrkowskim w powiat piotrkowski przodurezultacie podobnej akcji w ie przed radomszczańskim.
_

uczczą

Ś

więto

wiosennych i czynnego u~zia
ł~ ~ ramach pomocy sąsledz
kleJ.
Zwraca się szczególną uwa
gę na powiązanie spraw
oszczędności<Jwych ze współ
zawodnictwem pierwszomajowym.
Wysokiej punktacji spodziewać się mogą te zespoły i te hufce które potrafią w naj właŚciwszy sposób
zorganizować na swych terenach pracy zbiórkę złomu i które potrafią podnieść w tym ·okresie dyscyplinę pracy _ nie ograniczając się do punktualnego
przychodzenia do pracy, ale
dopilnowując, by młodzież
w tym okresie jak najwłaściwiej wykorzystywała do
celów produkcyjnych 4S0
minut dnia roboczego.
Tak jak w zakładach pracy .decyduje wypełnienie zo
bowiązań
produkcyjnych,
tak w szkołach położony zO
stał nacisk na postępy w na
uce. Ta klasa, która w okre
sie sprawozdawczym poszczyci się naj mniejszą ilością
niedostatecznych stopni, pre
tenduje do miana przodują-

I
szenl-a Wcynkown-I 'J
wzmoz'en,'e produkcJ',' w innych

~i:~~~:v~::!;ł~m~~:;c~

w sklepach PSS i POT

Pr?cy

cej w. nauce.

powyzs~ym

W. okreSle

.

W zWlązku z

a~tyw sz~olny

w~połzawodm:t~a

plerwszoI?aJowe~o

P?Wlmen
~tat.eczme rozwląza~ ~ag~~
men,l e pomocy ~olezenskleJ
w nauce.
Po linii organizacyjnej żą
da się .?d biorących udział
w akcJI punktualnego
przychodzenia na zbiórki
S~, zasobu wiad.omości z dzie
dzmy S. P. uct.zlalu w trzydniówkach.
Dalej w.e współzawodnictwie przewiduje się takie
punkty jak: zorganizowanie
uroczystości pierwszomajowych w zakładach pracy, w
świetlicach wiejskich i mło
dzieżowych, dekoracja gmin
i miast, zbiórka na rzecz
walczącej Grecji, awans w
okresie współzawodnictwa.
ZMP, SP i Sekcje Młodzieżowe przy Związkach
Zawodowych
wz'ywają
swych członków, by upowszechnili współzawodnictwo
pierwszomajowe wśród niezrzeszonej młodzieży, tak
aby najradośniejsze święto
ludzi pracy stało się udziałern wszystkich młodych.

Zakupy przedświąteczne
w naszym mieście trwają w
najlepsze. W tym roku świat
pracy zaopatruje się w
artykuły świąteczne i spo~
żywcze w punktach Powszechnej $półdzielni Spo,;żywców i Powszechnego Do
mu Towarowego.
Fakt nieomal że dwukrotnie większ~ch. ob~otó.w w
Powszechne] Społdzlelm Spo
żywców w okresie przedświąt~cznym .w porównaniu
z r?kIem. ubIegłym, tłumac~yc nalezy przede wsz:ystkim b?gat~ za?patrzem~m
punktow społdZlelczych Ja~
1 wzrostem zarobkó~ ludZI
pracy ~ konse~wencJI wP~9
wadzema noweJ umowy zbIO
rowej.
Również w Powszechnym
Domu Towarowym obserwu
jemy wzmożony ruch.
Nic dZiwnego - PDT posiada dzisiaj artykuły bardzo poszukiwane, zarówno
przemysłowe jak i spożywcze, z tym, że na te pierwsze najwięcej jest amatorów.
Do nich należy w pierwszym rzędzie zaliczyć poń
czochy damskie t. zw. patentki, których cena waha
się w granicach od 100 do
160 zł.

etalurgill~, koP~~:~~~~~~~,:n~eaŻn!di~

do 5918, stałe się możliwe
I
ki, których cena w por6wJedynie dz51'ki temu, że ak
naniu z rokiem ubiegłym zotywiśd TPŻ pr;;>;ystąpili do
wpłynęły
oddziałach
stała obniżona o około 3 tys.
werbunku członków wśród
na
złotych.
załóg hbrycznych Radom- Są wśród robotników "Me znaczne zwiększenie wydaj- wanego drutu wykazały wy wprowadzonym przez tow.
Widzimy również i płaska..
talurgii", tacy którzy JUZ noś ci pracy".
soką jego jakość.
Kempę.
szcze gabardinowe, których
. Plerws~e mas<:we zebra- po pierwszym miesiącu rea
Tow. Kempa mimo, że
To usprawnienie produkPomoc' w realizacji do- poza PDT nie posiada ani
Ule z.a~ogl, n~ kt?r~ przed lizacji planu oszczędnościo- wolny od obowiązków pro- cji w oddziale cynkowni nie świadczeń tow. Kempy na jeden sklep w Radomsku.
staWlclel WOJewodzklego Za we go zasłużyli na miano mi dukcyjnych jako etato\\-y za pozostało bez wpływu na odcinku przyśpieszenia obro
Z artykułów spożywczych
rządu TPŻ z~P?znał z:br~- strzów oszczędności, a to stępca przewodniczącego Ra wzmożenie produkcji w od- tu bębnów dali bezpartyjni znajdują się już w składach
~yc.h z cel!łffil l zadamaml; przede wszystkim dzięki u- dy Zakładowej, wziął się za działach, zależnych 01 pro- robotnicy
cynkowni drutu PDT trzy najważniejsze w
Jakle st~Wla przed sobą l sprawnieniu procesu pro- robotę w cynkowni.
dukcji cynkowni,: kwasiar- - Duda i Trojan.
okresie przedświątecznym:
społ~czenstwem Tr;.Ż, odby- dukcyjnego i technologiczne Przede wszystkim zwrócił ni, glijowni, i hartowni.
Po ustawieniu drugiego , - masło, m~ka .pszenna ~Ob SIę w "Jedynce.
go.
uwagę na stałe podtrzymy- Dziś jeszcze nie sposób do- oieca cynkowni, co nastąpi I proc~nt~wa l ohwa do pIe~
. ~rz~mówi;nie pgefst~wiRobotnik "Metalurgii" z wanie ognia w piecach. Przy kładnie powiedzieć, jakie mi jeszcze w tym roku, pro'iuk czema CIasta.
~~~tecz~r;! ~r~~jęcfe~ SI;O: jednej strony może być du zwięk~zonej
temperaturze liony złotych zyskuje pro- , cja w cynkowni drutu znaNie brak dużych ilości cu
b t 'k'
kt'
l' b'
h
.
.,
w plecach
tow. Kempa dukcja roczna na tych od- cznie wzrośnie.
kru, baranków cukrowych
o1 m ow,
.o~zy w lCZ le, mny ze swyc oSlągmęc na wzmógł szybkość
obrotów działach dzięki ulepszeniom,
(Dz)
i wanilii.
Bl przystąpIh do Towarzy polu produkcyjnym a z dru b b '
".,
h
t
P
. . 'ł Ż ł' .
'ę now
przewIJaJącyc
s wa rZYJ~c~o
o merza:
giej nie przymyka oczu na drut.
Jednoczesme
robotmcy
.',
"Jedynki" zwrócili się z a- pewne brakI, na kto re podStopniowo z 3, 5 obrotów
pelem do robotników Pań- czas produkcji natrafia i na pewien czasokres zwię,
stwowej Fabryki Mebli Gię którym - jak to dowiódł kszył ich ilość do czterech,
półkolonie
tych Nr 2, by podobnie jak _ potrafi zaradzić.
potem do pięciu wreszcie do
oni wstąpili w szeregi TPŻ..
sześciu obrotów. W rezultaReferat 'ppieki nad D'?:ie:Na kolonie i półkolo!lie PrzemY,?łu i Handlu, Od uW ten sposób rozpoczął
AktywlSta fabryczny
. cie stanęło przy 6-ciu obro- kiem przy Inspektoracie wyjedzie 4.000 młodzieży czestników kolo·.;) propor~;,~
niezakończony jeszcze tow. Zygmunt Kempa m.: tach, co daje
zwiększenie Szkolnym w Radomsku "f:ro- w wyjątkowych zaś 'w ypad cjonalnie do zarobków ich ro
łańcuch wezwań załóg fabry był zado~olony z produkCJI produkcji o blisko 50 pro- jektuje zorgamzowanie sze kach uwzględniona b~dzie dziców pobi~nlle I.ędą rr,ilii
regu pun"idów 'roln tiir.yd1 młoclzież pozaszkolna
malne opłaty. Poza tym na
cznych do wstępowania w cynk.ownI drutu .. Początko- cent.
0 . l~s~ynktownI~,
szeregi Towarzvstwa.
a pozRzeczą nie bez znaczenia Ina terenie powiatu oraz w Subsydiów na kolonie i cel kolonii zorganizowa!la
.,Dwójka" wezwanie orzy mej ~uz. w oparcIU o sp 0- jest fakt, że przeprowadzo- w Szczawnicy i Nowym Tar półkolo~i~ ud~iel~ ~ihister- zostanie zbiórka uliczna, któ
j"ła i
wszyscy robotnicy str~ezema n~tury tecI:mcz- ne analizy szybciej cynko- gu.
stwo Oswlaty l Nbmsterstwo ra potrwa od 6 do 12 kwie
"Dwójki" po wysłuchaniu ~eJ, dochod.zlł do wmosku:
nia rb. W dt:ugiej pcłowie
referatu na temat zadań To ze produkCję w cynkownI
maja przelJ:,owadzoną bęwarzystwa, wstąpili w jego d:u~;t można znacznie p<Jddzie druga zbiórka,
szeregi. "Dwójka" ze swej ru~sc przy mały~ nakłaNiezależnie od sum z wszy
strony wezwała załogę "Me- dZle . wydatków l środków
powstaJ·ą we wszystkich szkołach
stkich powyższych źródeł, na
talurgii" do masowego wstę techmcznych.
cel kolonii przeznaczone zo
powal1ia w szeregi TowaWydawało by się, że uwa
Okólnikiem Ministerstwa dzieżowych. Zespół młodzie-I teres.~wanie ~ię. pomocą. dla staną subwencje samorząd 0rzystwa Przyjaciół Żobie- gi tow. Kempy odnośnie pro Oświaty powołane zostały żowy w stosunku d<J Z.M.P., UCznIOW, znajdUjących SIę w we, Powiatowego Zarządu
rza. W "Metalurgii" odbyło dukcji w oddziale cynkow- Szkolne Zespoły Młodzieżo- "S. P." i Z. H. P. - rozpa- ciężkiej sytuacji material- Związku Samopomocy Chłop
się zebranie, na
którym ni drutu były bezpodstawne. we
truje polecenia wyższych in- nej, a zasługujących ze skiej, Spó~d';lelni Samopomo
wszyscy robotnicy postano- Bo przecież cynkownia i w
Założenia ogólne okólnika stancji organizacyjnych, ma wz.gl~du na stosunek do na cy Chłopskiej. Kuratorium
wili w liczbie ponad 1800 0- styczniu i w lutym i w mar Min. O. mówią: "Szkoła w jące znaczenie ogólnomło- ukI l postawę społ-eczną na Okręgu Szkolnego w Łodzi
sób wstąpić do Towarzy- cu br. wykonała swe miesię Polsce Ludowej ma zapew- dzieżowe i przystosowuje poparcie, utrzymanie kon- dostarczy na rzecz kolonii l
stwa. W ten sposób w prze- czne plany produkcyjne z mc młodzieży gruntowne je do terenu szkoły, oraz taktu z Kołem Rodziciel- p0łkolonii produkty t/'Yll0Ściągu krótkiego czasu do To nadwyżką·
wykształcenie, oparte na no- omawia plan pracy poszcze skit?, współpraca z nim na ciowe, pochodzące z Między
warzystwa przystąpiła rówNiektórzy nawet
tow. woczesnej wiedzy, wychowa gólnych organizacji, mając o,clcmku pracy wychowaw- narodowego Funduszu Ponież cała załoga Państwo- Kempy nie rozumieli On;e nie na obywateli świado- prawo
wprowadzania do czej wśród młodzieży, oraz mocy Dzieciom.
w e] Fabryki Maszyn Młyń.. .
.
j.
mych swych obowiązków nich J' edynie takich zmian, na p~lu adminis.tracyjnym,
Ze względu na wYJ',!ltkową
,
S kich l' Odlewo'w, huta "Ed- qnak tWIerdZIł.
" . "Sam by- zdyscyplinowanych,
wier-, które wypływają z potrzeb to gł~w.ne
zadama Zespołu d . ł ś ' Ak' K l'.
wardów", huta "B. Moraw- ł~m ~obot~lklem. w cynkow nych ideał<Jm walki o postęp koordynacji pracy. Koniecz MłodZlezowego.
omos o C 'CJl
o onijnei
ski" i ostatnio PKP.
m, WIem, ze mo zna uzyskać i sprawiedliwość społeczną, nym jest zwrócenie 'uwagi ,Jest rz~czą jasną, ż~ Zes- ni€. ulega wątpliwości, iŻ'

4 tys.

młodzieży radomszczań sklej

wyjedzie na kolonie i

w.

SZkOIne ZespoIy MIOd··
zlezowe

1I1!1"1I111""IIIIII\\lII\\\\lIlI!iIII1H"II"lIilllII"IIIII""""IIIII""III"""III""""""""""""""""""""1111"""""""""111" icjalistycznej
oddanych budownictwu oso Zespołu na ożywienie pracy poł spełm swe zadame tyl- wszystkie Ulzędv, orga!Ji7.aSamorządu Szkolnego, dba- ko wtedy, gdy .będzie dZi:a- cje społeczne oraz obywa te
Ojczyzny".
CENNIn

OGLOSZE~

w drlennilrn .,GLOS

RADOMSZCZA~SKJ"

Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przyjęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty).
W te}{śde I za tekstem - 6 łam6w po 45 mm.
Ogłoszenia drobne liczy się za słowo.
Wielkość ogłoszeń
Za tekstem Nekrologi
Drobne
od
1 do 100 mm
70
70
30 zł.
od 101 do 200 mm
110
110
od 201 do 300 mm
160
160
powyżej
300 mm
200
200
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse 1 kombinowane o
100 proc. drożej.
Ogłoszenia w numerach niedzielnvcb i świateeznycb
A 50 nron.. drożej.

W wykonaniu tych zadań
w szkołach, szczególną rola
przypada organizacjom młodzieżowym, a przede wszystkim: Z.M.P., "S. P.", Z.
H. P. i Samorządowi Szkolnemu. Zadaniem Zespołu
jest koordynacja pracy czyn
ników wychowawczych na
terenie szkoły. Zespół Mło-

szkolnej była podporządkowana zadaniom wychowawczym postawionym szkole
przez społeczeństwo. Analiza stanu wychowania w szko
le, przedstawienie poszczegól
nym organizacjom vv-niosków
odnośnie metod wychowaw-

w pracy, nie naruszając ani
uprawnień dyrektora jako
gospodarza szkoły, ani samo
dzi~lności organizacji mlo-

czych i organizacyjnych, "" "'"
przedstawienie
Dyrekcji
wniosków dotyczących pra- Złóż
cy wychowawczej i treści
ideologicznej nauczania poszczególnych nauczycieli, in-=

I

dzieżowy
ma umożliwić osią
gnięcie lepszych wyników

nie o to, by jego działalność łał

pla;lOw~

l.

aktywnIe. Le naszego miasta i powiatu

obejmująca ogół młodzieży Stąd tez wazną Jest rzeczą,

a.b Y w mys'l o k o'l'k
m a zeb ~a zakupią cegiełki na tegorocz
m~ Ze.s~ołu odb~ał~ SI~ ne kolonie i półkolonie letnaJmm~J raz w mIesl~c.u 1 nie. Wydatki
bowiem na
wyp~łmone były własclwą kolonie wyniosą pokaźną su

tresclą.

" , ,

mę dwudzies~u dziewięciu
tysięcy zło-

Ref. Szkoleniowy milionów 832
Zarz. Pow. ZMP tych.
(KT).
,
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ofiarę na
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PAli/STWOWY TEATR
WOJSKA POLSKfEGO
w Lodzl, ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19,15
komed'a
najwybi1tniejszego
drama!.op!tarza hiszpańskiego Lope de
:Vegi pt. "Pies ogrodnika".

;

TEATR »MELODRAM"
ul. Traugutta 18 (Gmach OKZZ)
D2liś o godz. 19.15 doskonała
'komedia E. Augier i J. Sandeau
pt. "Zięć pana Poirier".

Sport poprzez Zwiqzki Zawodowe
,

dotrze do wielotysieczne; rzeszy mas pracuiących
i podni:esie tężyznę fizyczną naszego narodu

KCZZ
Wprzez

Na
KCZZ - Burski omówił stosunek U:CZZ do sportu pracowniczego, podkreślając, że wychowanie fizyczne I !)port jest jednym z ważnych odcinków
p.racy i za,dań ruchu zawodowego.
DZiś
IiCZZ docenia.jąc doniosłogć i olbrzymie znaczenie sportu, walczyć hęrlzie o podniesienie poziomu ideQlogiC2lllego i
mora.lnego sp~rtowców ora.z rozpowszechnienie lmltury fizycznej wśród SZ4'1ok.iej masy pracujących. liCZZ poprzez
w todzl ul. 11-go Ltstopada 21 Związkową Radę Kultury Fizycznej i Sportu z!'!,pewni pełną
. Codziennie o godz. 19.15. a w uie opiekę wszystkim uprawiającym sport.
dzielę I święta o godz. l6-ej I 19.15 ,
Rok 1949 będzie okresem wielkiej pracy organizaeyjnej,
głośna sztuka J. Szaniawskiego oświatowo - wychowawczej ora.z rokiem szknlenia kadr in"DWA TEATRY" z Karolem Ad· strukt.orów sportowych.
wentowiczem w roli głównej.
Z kolei przewodniczący KC l wych oraz planowa praca uTEATR "OSA"
ZZ - Burski przedstawi! re7.0 możliwi rozwój sportu praco'traugutta 1 tel, 212-70
lucję prezydium KCZZ, w~'- : wniczego na olbrzymią skalę.
O goJz. 19.30, w niedzielę I świą tyczającą sportowi związkowe '
ta o 16 I 19.30 farsa M. Słomc:zyń· mu zdecyd~wa.ną drogę, ~'ce
DZIEWIĘC BAZ SPORTU
Ikieąo l Z. Wiehlera p. t. "Rycerz l~ uma~owlema, podwyzs;;e- I
SWIATA PRACY
Szalony" z A. DymszlI.
ma po;mOiffiu wychowawcLo _ I
.
.
społec:z.nego ideologicznego i I Sport ZWJąz.kowy zor·g amzoJEAn KOMEDII
MUZYCZNEJ moralnego ' kadry sPDrt'Jw- 1wany jest według branż w
"LUTNIA"
ców. .
drJewięciu zrzeszeniach spor,
Piotrkowska 243
Nafitępnie
przewodniczący towy~h: "Kolejarz''...:,Górnik'',
Dziś I codziennie o godz. 19 .• 5 Zw. Rady Kult. Fiz. i Sporhl ,:S~al '" "Bud?wl~ru, J~Wl~;
• BARON CYGAŃSKI"
dr Zajączkowski omówił kmarz.' ,:,Ogmwo '. "SpoJma. '
ROBOTNICZE TOWARZYSTWO s.t.r:ukturę organizacyjną .~p(Jr-, "ChemIk (nazwa Jesz~e me
tu związkowego.
oS,tateczna) oraz "ZvnązkoI
,.ZYJACIOł. DZIECI - TEATR
Wlec".
LALEK "PINOKIO"
JAKI CEL PRZY~WIEC1\
Nawrot 27
ZWIĄZKOWEJ RADZIE
~ADANIE
Codziennie oprócz po.n.led7Jiałk6w
K. F. i SPORTU
KÓL SPORTOWYCH
O godz. 9.30 "Czarodziejski kalosz"
Zasadniczym celem. którym
Każde ze zrzeszeń sportosię kieruje Związkowa Rada wy ch obejmuje swoim zasięc y R K N R. 2
Kultury Fizycznej i Sportu, giem cykę ok. 300.000 członcodziennie o godz. 19.15 soboty jest masowość i podniesieni.e , ków zwią1'Jków ,zawodowych.
2 przedsta'WJenia - niEdziele 3 poziomu sportowego. Pełne po ; Zrzeszenie skupia kluby i koprzedstawienia.
parcie moralne i materialne ła sportowe. Kola sportowe
Wielkie widowisko atrakcji.
dia wszystkich zrzeszeń spor- pny zakładach pracy będą
!owych
związków zawodo- m4rką, w której znajdą

I

kOI

~~nn"l·
0gno§pząr··z·estal
~
de·

ADRIA BAŁTYK

-

"Paganini".
"Rzym Miasto Otwar·

te".
BAJKA ' -

"Zuro Dziewczyna"
Program AktualnoścI
Kraj. j Zagr. Nr. 15. "Radziecka
Ukralna".
HEL - (dla młodzieży) "Znak
Zorro" .
MUZA - "Volpone".
POLONIA - "Opowieść o Prawd2liwym Człowieku".
PRZEDWIOSNIE - "Dżulbars"
ROBOTNIK - "Skarb"
ROMA - "Mężczyźni w Jej Zy.
ciu"
RECORD - dla młodz. "Zwycięz·
cy Stepów", dla dorosłych "Noc
w Casablance".
STYLOWY - l·szy seans dla mło·
dzieży
"Błyskawica"
dla dorosI.
"Belita Tańczy"
SWIT - "Tchórz".
TĘCZA "Jej .Pierwszy Bal"
TATRY - "Jasna Droga"
WISŁA "Opowieść o prawd7JiGDYN1A -

Warunki a~mmsferyczone w Po od Fińsk ' ego Związku Kolarl.anie - gdzie przebywają nao;i skiego, zgłaszająca udział fiń.
kol.arze na obozie przed wyś~i. skiej d,rużyny w wyścigu Prasa
~giem Prae-8 Warszawa, _ Warszawa. Skład drużyny
~
nieco się ""Je"'~zyly.
Wiatr ze fińskieJ' nie J'es! J'eszcze znany,
t'~ ,.....
ś>niegiem, który (l'rześladmval na gdyż przesla,ny zostan:e d'Oipi=ro
szych kolarzy przez kilka d:ni- po u'S'taleni·u go przez Fiński
ustał, ale pow:etrze nada·J jest Związek Kolarski. W obecnej
jeszcze chlodllle. Temperatura chwili kola1"Ze fińscy przebywa·
nie pozwala na przeprowadzenie ją na specjalnym oIbozie kondytrea1:ngów szybkości.
Trc:l~r cyjnym.
Wi's'wieki przy'p uszcza jednak, !\om;tet Organi,za'cy jny w War
że pogoda się ustali i do 21 sza wie prowadzi obecnie perlrak
k"'Wietnia, tj, do dnia zamknię~:a tacJ'e, celem zapewnienia w wyś
ooozru . W'Szys,tkie trzy drużY1Y cigu udziału robotniczych repre
będą na'le'życie przygotowalIle.
zentacji Wlc-ch : Szwecji,
START F1NOW
PROGRAM WYJAZDU
Do Komitetu Organi<mcyjne.\
KOLARZY DO PRAGI
go w Pradze nadeszła de.pesza !Komi,t et Organizacyjny w Wu

usłyszymy ~ przez

radio

12.20 ode. powieści Wasyla Ażajewa,
Muzyka popularna, 12.45 Audycja 19.00 Muzyka rosyjska, 19.10 Kondla chorych, 13.00 PRZERWA cert Chopinowski w wyk. I. Un14.30 (Ł) Muzyka obiadowa, 15.00 gara, 20.00 DZIENNIK WIECZORArie operGwe z płyt, 15.30 "Kry- NY, 21.00 "Opowieść o Chopiillie"
ształowa Kula Krzysztofa Kolum· A, C",a,rtkowskiego, 21.15 Muzyka
wym Człowieku".
ba" - audycja słowno - muzycz- klasyczna rad7Jiecka, 21.30 "Ma·
WtOKN1ARZ - "Rzym Miasto
na ' dla dzieci (cz.II), 15.50 Muzyka jakCl'Wski żywy"-audycja poetycll;a
Otwarte".
lP{)'jlularna, 16.00 DZIENNIK PO- 21.40 Muzyka radziecka, 22.00 MuWOLNOSC - "Jej ple'1'Wszy Bal" POŁUDNIOWY,
16.45
Koncert, zyka lekka. 22.45 (Ł) Muzyka z
ZACHĘTA "Wielka Nagroda". 18.00 "Wszechnica Radiowa". 18.20 plyt, 23.00 Ostatnie wiadomości,
w czwartek, piętek i sobotę kina Pieśni Mieczysława Karłowicza, 23.10 Koncert symfoniczny.
18.40 .. Daleko od Moskwy" - 15
-0-nieczynne.
12.04

WJadomości południowe,

Koła w pierwszym
mobilizować
będą

nie sp (\rtu.
rzęt'b;ie

(l'Z10011tów do masowych akcji sportowych. W klubach
sportowych znajdą się p.racujący, którzy uprawiają sport
wyczynowy, przy czym każdy
klu. będzie miał pod opieką
pewną ilość kół sportowych
przy zakładach pracy.

co ROBI 'SIĘ OBECNIE
Zwiazk.owa Rada Kultuxy
Fizycznej i Sportu, której budżert na rok bieżący zamyka
się cyfrą 1 miliarda 28 miln.
zł, zaopatruje W sprzęt spo,r to
wy, przeprowadza inwestycje
i odbudowę obiektów' sportowych oraz prowadzi szeroką
3!kcję szkoleniową.
W roku
bieżącym, mimo wielkich trud
ności, oddane będzie do użyt
ku sztuczne lodowisko w Katowicach oraz prowadzona
jest budowa olbrzymiego, reprezentacyjnego stadionu w
Wa,r szawie (na terenie dawnego boiska "Skry").
DOMY WYPOCZYNKOWE
OTRZl:"MAJĄ
SPRZĘT SPORTOWY

Obecnie jest prowadzona ak
cja zaopallrywania domów wy
poczynkowych w sprzęt sportowy oraz orgapizowanie wę
drownych wczasów sportowych (kal8il'skich i kajakowych).

padac'

... d°
. raZnie]
KOIarze nas,. b'lorą SIę

Co

każdej

t'

renłngu

sza wie w programie wyjazdu
koJa'l',zy polskich na stad wyści
gu do Pragi przewiduje m. :n.:
zbiórkę w5zys1kich
Ulwoch ików, sędziów i kierowni,ków ubranych w reprezentacy j:ne dr esy. Zb;órka ta odlbędzie się w
jednym z centra~nych pUlllktów
stolky. Stam tąd ekipa z tOlwarzyszeniem or.kiestry i .przedlSb·
wicieli organi'zacj: s~ortowych,
związków zawod. (wg. młodzie
żowych uda się na dworzec.
Wa!!on, którym pojedzie ekspe~
d'ycja, będz:e specjalnie udek:>Dowany.
·
W miejlscach p<Jstoju pociągu,
a więc w K'OIłuszlk<l'ch, Piolrk)·
wie, CzęstOC'hO'Wie, Zawierci u,
SOSlllOWCU, Ka>t'owicach : Zebny
dowicach odbędą się 'llToczystości p<Jżegna:ne na dwOicu.

przeprowadzą

Gminne Rady Sportu Wiej skie~o.
W miastach '., biegi mogą zorganizować:
a) dyrektorzy i kierownicy wszystkich typów szkół dla
ogółu uczniów (uczennic).im podległych;
b) dyrektorzy i kierownicy w~zystkich typów szkół ivespół z lokalnymi komendantami Foli'. Org. "Służba
Polsce" dla uczniów (uczennic) podległych obowiąz.
kowi S. P.
e) Komenuanci P. O. S. P. wszystkich szczebli dla mło·
dzieży szkolnej .
d) Związkowa Rada Kultury Fizycznej i Sportu przy
K. C. Z. Z. dla członków podległych jej Zrzeszeń
Sportowych.
e) Zrzeszenie Sportowe "Gwardia" dla swoich członków.
f) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego dla jednostek zmilitaryzowanych.
g) Zrzeszenie Sportowe W. K. S. "Legia" dla swoich

odbyła się kl>nferencja prasowa, zorg3il1izowana Isię wszyscy, którzy chcą ćwi
Kl1ltury
Fizycznej i Sportu. 'czyć w tej, (YLy innej dyscypli-

Związkową R"rlę
wstępie przewooniczący

HA TR KAMERALNY
DOMU Z.OŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34
teatr nleclynny.
PAŃSTWOWY TEATR
POWSZECHNY

Kto będzie organizował
tegoroczne Bieg~ Narodowe?
, legi ·Narodowe pQwitlny slę odbywać w kai:dym mieście
B iw
gminie. W glllinach biegi

członków.

h) D·two Wojsk Lądowych, D·two Wojsk Lotniczych
i D·two Marynarki Wojennej dla wszystkich jednostek i szkół wojskowych.
i) Akademickie Zrzeszenie Sportowe dla studentów.
W małych ośrodkach. biegi przeprowadza się zhio.'
rowo .
Całością kierują Woj. Urzfdy K. F. i Pow. Inspektorzy
K. F. przez. rozplanowanie, skoordynowanie i scalenie prac
i wysiłków poszczególnych organizatorów.
W miejscowościach, w których brak Inspektorów K. F.
Woj. Urząd K. F. powołuje kierownictwo imprezy spośród
najbardziej aktywnych organizacji, tworząc odpowiedni
Komitet Wykonawczy, claj(!cy gwarancję jej sprawnego przygotowania i przeprowadzenia.
Strona techniczna samego biegu winna być tak' zorganizowana, by z . całą dokładności!! dało się stwierdzić indywidualne wyniki. wszystkich kończ~eych bieg.
':.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Z

żqC'O Do~zqCh

h'ubóUJ

PrzedłużenIe
rejestracji
członków K.S. Widzew
Sekretariat Wł. Zw. KS "Wi- przy ul. Armii Czerwonej nr. 77
dzew" zawiadamia ninriejszym, że odbędzie ~ odczyt Ob. WY'Pycha
przerejestrowanie wszystk.ich człon na temat "Sport i jego zadania'.
ków byłego Wddzewa, Wamy j
Obecność W\liZystkich czynnych
.podgórza
przedłuża
się
do członków obowiązkowa. Sympatydnia 30 kwietnia br. Człorukowie, cy proszeni są o liczne przybyc'i';.
którzy nie dopełnią obowiązku w
podanym terminie będą automatycz
SKLAD WARSZAWY
NA lUI"'CZ
Z "ODZIĄ
nie skreśleni 7. listy cz1onków,
LU~
s..
Przy tym nadmieniamy, że do legi·
Na mecz pi lkars ki o P uc llar
tymacjł czlonkowsk.ich wymagana Kału,ży
Warsl.awa - L Ód ź, w
jest l fotografia.
dn. 28 kwietnia w WarszaWie,
Jednocześnie przypomina się, re skład' d-rużyny Warsza'wy będ'z'e
s-ekretariat klubu czynny jest we na.s'!ępują.cy: Skromny (Boruc l),
'Wtorki, środy czwartki i piątki w Wołosz,
PrusIki, Mi'!c,zan(Ji\Vski,
godz. od 17 do 20.
I' Borzozowski, Wiśniewski,
M'J"* •
da'rski, Pawlak ("Bz'ura"), 0Zarząd Wł. Zw. KS "Widzew" prych,
Szularz,
Zacz'kowskl
podaje do wiadomośc;i, ż, e w dniu (,.Hz'u ra"), Olszewski ("Mary14 bm. o godz. 19 w świ~tl.Jcy mont").

I

*

Dzlo8 oliC;O'RflJ
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Komunikat 'VI G i D Nr 11
Dokończenia

18. 4. 1949 r.
n.ta III - Widzew II;
W czwartek grać ~
boisko DKS, godz. 11, ZZK III
boisko Zgierz M., godz. 11,
'l
- Włókniarz ID;
Włókniarz III - PTC II;
ligowcy - Repr. uniorów
boisko Boruta, godz. 11, Boru
15. 5. 1949 r.
Dnia 14 kwietnia w czwartek od- ta III - ŁKS III;
toisko Zgierz :M., godz. 17,30,
będą się zawody piJkars~ie mię·
boisko PKS II, godz. 16, 'Włókniarz Ul - ŁKS III;
dzy ŁKS Włókniarz (Klasa Pań· PTO II - TUR III;
boisko ŁKS, fiodz, 1 i,30, Wio
stwowa) i Reprezentacją Juniorów
2~. 4. ~949 r.
azcw II ZZK Ł. III, jako
Okręgu o godz. 17.15. Wszyscy bOIsko ZJednoczonych, godz. 9, prze dmecz Widzew Garbarzawodnicy Kadry Reprezentacyjnej ZZK III l,KS III, jako I nia;
Juniorów winni się stawić w dniU!prZCdmccZ
ZZK Lechia boisko ŁKS, godz. 9, TUR III
zawodów w szatni na stad,iorl.ie o KI. Aj
- Boruta III, jako przedmec2ó
godz. 16.30.
boisko Boruta, godz. 11, Bo· 'l"UR - Coucordia.

I
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Teodor 'Drei§er
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Tragedia Amerykańska
Następn:ie Mason wezwał Simeona Dodge, . młodego leśnika, który opowiedział, że w sobotę, szesnastego lipca,
znalazł z pomocą Johna Pole na dnie jeziora, ściśle w tym
samym miejscu, gdzie leżało ciało Robert y, aparat fotograficzny, kt.óry tu właśnie leży na stole.
Po tych ze,znania~h pokazano zdjęcia, odkTyte w aparacie i przedstawiające Roberlę wraz z Clydem, których po
dobieństwa nikt , nie mógł zaprzeczyć,
Następnie jeden z gości CJ"anstonów, Floyd Thurston,
stwierdził, że Clyde za pierwszą swoją u nich bytnością zro
bił duw zdjęć fotograficznych aparatem tych samych, co
ten, wymia~'ów, lecz czy jest to too sam, powiedlZieć nie
może. Wobec tego 'zeznania jego ruje wciągnięto do protokółu.

Po nim ze:z.nawała Edtna Partterson, pokojowa w gospodzie w Grass Lak'e, która wszedłszy do pokoju zaJmowamigo przez Clyda i Robertę widziała tego pana z aparatem,
podobnym wymial'ami i kolorem do tego, który tu widzi.
Widziała również i trójn{)g.
Clyde, zasłuchamy, struchlały, odrętwiały prawie, przypomniał sobie wejście tej dziewczyny do pokoju i zdumiewał się, jaki to wytworzył się łańcuch faktów, które go muezą poglłzebać.

Po niej przez kilka dni stawało jeszcze dużo świadków.

a między nimi i pięciu doktorów, którzy na żądanie Masona robiUi sekcję zwłok Robert y; oświadczyli oni, że uderze- ,
nia wymieil'zone Robeil'cie w twarz i czaszkę były dQstalteczne, zważywszy jej wątły organizm, by ją og1uszyć. Chociaż więc doświadczenie z płucami
nieboszczki wykazało,
że Roberta wpadając do wody żyła jeszcze, mogła już być
wszakże nie[piTzytomna, 90 do narzędzi, jakim
miały być
zadane te rany, doktorzy nie chcieli się wypowiedzieć, aby
nie vvydać mylnego orzeczenia. Pod krzyżowymi pytaniami
obrońców Clyda musieli jednak przyznać, że c1US zadany Ro
berrc'i e 'w twarz nie był może tak silny, aby ogłuszyć i odebrać przytomność, największa jednak rana na samej czaSlZce była tak głęboka, co ZreRz,tą wykazały fotografie pośmiertne, że przyczyniła się do
wielkiego Ilpływu krwi.
Obejrz'a:no teraz fotografie, któ['e wywołały wielkie wraże
nie i udowodniono, że rozmiary ran I!asowały dokładnie do
rogów aJparatu, a Burton Burleigh pod pTzysięgą zeznał, że
znalazł dwa włosy między soczewką 'a wieczkiem apail'atu,
podobne zupełnie do włosów denatki.
Belknap, wypro'Nadzony z ci~['pliw.ości takim dowodem,
wyrwał jasny włos z własnej swej głowy i z3!pytał z ironią sędziów, czy na podstawie jednego włQsa można wydać
sąd o kolorze wszystkich włosów na głowie, a pil'zynajmnie'j
być pewnym, że jest to włos z głowy Roberty.
Mason zawezwał teraz panią Rutger Donahue, która z
wielkim spokojem opowiadała, jak wieczorem ósmego .lipca między 5.30 a 6 wyszła z mężem z namiotu, 'ustawionego
nad za.toką Moon Cove. Wsiedli do łódki i pojechali na ryby. Gdy już byli, O jakie Dół mili od brzeE!u. nani Donahue
usłyszała krzyk.

-

Między piątą

a szóstą po południu, powiada pani?
Tak.
Którego to było dnia?
Osmego lipca.
I gdzie pa,ni była w tym czasie?

Byliśmy".
Nie "byliŚomy", tylko gdzie pani była . osobiście?
Przepływałam z mężem zatokę, która, jak później
wiedziałam się, nazywa się South Bay..

do

Dobrze, proszę opowiadać dalej.
W chwili, gdy dojechaliśmy do połowy tej zatoki,
usłyszałam krzyk.
- Jaki to był krzyk?
- Przenikliwy. Krzyk człowieka w niebezpieczeństwie ...
Ostry, przerażający krzyk!
Znów sprzeciw BeJknapa, po ktÓJ:ym wykreślono ostatnie zdanie.
- Skąd dochodził ten głos?
Z oddali. Tak jakby zza lasów.
- Czy pani wiedziała wtedy, że za tą częścią las6w,
wa:'!Lynających się w jezioco, istnieje druga zatoka?
Nie, nie wiedziałam.
- Dobrze. A dlaczego pani pomyślała, że to jest za lasem?
Znów sprzeciw, który został utrzymany.
- Niech mi pani teil'az powie, jaki to był krzyk: męski
czy kobiecy? JakięE!o rodza.i.u io był krzyk?..
U-03256J
w.. d. n...l
-

