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PI an pro d u k eYlny
·
na ro k 19.tliAlI 9 - zostanie
nany do dnia 30 listopada r.b.
II

W ślad za robotnikami w Pustkowie - włókniarze łó dzcy, łódzki świat pracy
eodziennymi meldunkami o wzmożeniu pracy, (} ulepsze niu jakości produkcji daje
godną
odpowiedź
twór com paktu atlantyckiego, kapitalistycznym
podże
gaczom do nowej wojny. Robotnicy wstępują masowo w szeregi Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Radzieckie j, dając tym wyraz serdeczn ej przyjaźni i pełnego zaufania, po!s~iego świata ~rac;r do Z~iązku . Radzłec~ieg~ - j~~{O • naj trwalszej opoki
pokOJU SWlatowego - lako JedyneJ potęgI, zdolneJ UDIC estwlc CIemne siły imperializmu.
W ślad za robotnikami Łodzi - rozebrzmiał głos jed enastotysięcznej rzeszy włók
niarzy Państwowych Zakład ów Przemysłu Bawełnianego w Pabianicach.
Jedenastotysięczna
załoga. ~ówniet z automatów Brze W imieniu wa.rszta,tt'iw rll'PZPB w pa,blanicacb posta.no z!nska Honorata deklaruje 0- ktrycznycb i mech.lnir.\".uych
wiła wykonać plan produkcyj ~ągnięcie .14k5 !'riocS'A ponad nor 0biecuję - mówi dyr. tpchni

wiązań.
W imien~u komitetu ws;p6ł-

zawDdnictwa tow. Berner Bro
nislaw zobowiązuje się do rDZ
szerzenia akcji współzawodni
ctwa na terenie zakładów.
DotY'chazas we wspóhawoon i.
ctwie brało udział 23,3 proc.
załogi. Do 1 maja cyfra ta
wzrośnie do 31 proc.
Z CENTRALNEJ TKALNI

~łasza się zespół

tkaczki Heleny Swiątek, który postana,"ja DsiągnąĆ 140 proc. wyko
nania produkcji i 75 proc.
primy. Równocześnie Helena
Swiątek wzywa dO' współza\vodnictwa wszystkie bezpartyjne przodownice "v.r:ielowar
sztatówki".
.
Z tego samego DddZiału
tkacz Hille Teodor zobowiąwje się osiągnąć 110 proc,
produkcji i 90 proc.
Z przędza.lni I-szej członkini Koła ZMP tow. ' Warwas
Marla deklaruje,
że jako

mh~~Ja J~O~ddziar~oc~ObO_ ~~~in~"';' n~lż:;!~ ~l~aU:
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tnic
a
n
powiadaj... na pakt atlantycki

ny na rok 1949 do dnia 30 listopada, Plan na miesiąc kwie
cień postanowiono także prze
kroczyć. A więc: przędzalnia
średn.iQprzędna pDdniesie swą
produkCję D 64.000 kg., przęd zalnia odpadkowa Q 1.200
kg
tk l '
w rDbi ponad
.,
a ma
y
.
p l an .600.000 rotr. t~amn, pro
d,;kc ]a waty podmesIe Slę o
2.::100 kg..
.
ZDboWlązarua te podjęte
o
c ł
~~łDg
fabryc"
2m.,
P rz~r.!: a ą "'" El
nie obejmują ws.zystkich Innych., indywbclualnych ZObD-

.0 . ·
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CZWARTEK 14 KWIETNIA 1949 ROKU.

ROK II (V)

-"'O,-

...,.

POI.:SKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

~

lIt.

~~Niebezpieczny« gość

nad USA

Chińska Armia Ludowa

WYKO- sforsowała

dolny bieg rzeki Jang-Tse.Kiang

LONDYN (PAP) Jak donoozą Iprzek'rocflY!y l'IZelkę Jall!g·l'sez Nanki nu, Miilldsterst'Wo Obrony Kiang w dQ~oOym b'egu w odIeprześwietleń załDgi, a m.Or,tll~ w nządzi e KUQlm;ntangu podało glDści 100 klm na południowy
jego wykonany zostanie <.io 1 w środę do wiadomości, że od· zachód o<! Nankinu.
czerwca.
dzialy Chińs'l<iej Armii Ludowej
-0KDłD ZMP postanawia po·u·
k
ł
'
l
b
większyć młodzieżDwe bryga- ..,-omuni at roz~ 05nl Wo nych C in
dy zespołowe do 25 proc. 1?Or
Londyn (P AP), Rozgłośnia mają być ukoronowane sukce
ganizować kDła na oddz'.słaclf Wolnych Chin . stwierdziła w je sem.
na których dotychczas ich n:e dnej ze swych ostatnich auRozgłośnia podkreśliła ,,;bro
było. Plrzede w.szy:nkim zaś, dycji, że rząd
Kuomintangu dnie Cza.ng-Ka-i-Szeka, który
Z.~-DW~y ZakładDW !,abi~- powinien zerwać wszelkie sto w ciągu osta.tnich 22 lat domckich Jako Czyn l-i.VJ.i1)owy sunki z Czang-Ka:i-Szekiem i
.
zobowiązują się podczas swo- z imperialistami amerykań- prowa.dził do zguby setek tyich urlDpÓW pomagać w akcji skimi, jeżeli rozmowy o po- sięcy ludzi wskutek swej zdra
i.niW1Ilej.
kój, rozpoczęte w Pekinie dzl.ookiej polityki.
'

Kołchoźnicy

wiązuje się

r'adziec"y

"orąco dZI"ękuJ-~

w Czynie l-Majo miast 8 krosien ia.kardowych,
Q
~
ił
-t
wym zaoszczędzić OkDło ZOJ - 16 krosien.
tysięc! złotych na artykułaćh
Rada Zakładowa i Wyd7.iał
"'t
te~~f~~Ch~onterskie, pracu S?c}alny postanawiają r{n.~- Pożegnalne wizyty u Prezydenta R P i u ministra Rolnictwa i R R
jące przy budowie nDw.~g;) od me:; .we . własnym. zakreSIe
WAR.SZAWA (PAP) D~la t3 WARSZAWA (PAP) W cr'hU\kim. Nie chcą wQj.ny również
dZliału przęd'Zalni, przyłączają ~ZląC udZIał w C!:yme l-Ma- bm. Prezydent R.. P: przy Ją! w 13 ~m. del egłCja chło pów r~_ miliony ludz.i na calym św.ecle.
się także do deklaracji innych. Jowym.
B~lwederz.e d~legaCJ~ kołchoz~ł: d2lieckich złożyła po'żegna~ ną PDdżegacze wojenno: powinni
Zes.pół Witicha., Janowskiego
- Pozornie nie wiele mo- kow radz!ecklch, k~ora p.owrocl wi zytę mi'nis-trow: Rolnictwa i pami ęiać ;,~ wolne na,rody od",.."
i Nowotnego pDstanawia wy- żemy zrobić - mówi tow. Wio I d t I
~~
konać ponad plan ro0ntaż 3 darczyk _ ale postaramv s: ę a o s, o ICy. po zw~edzenlu sze_ R. R. ob. Dąb-Kociołowi,
wiadają na agresję Stalingradem'
maszyn obrączkowych, UZbl'D Dddać na letniskO' dla dzieei ::~ło~;~~k~~:j~~lnICzYCh l prze
W przyjęciu na cześć gQści
~rzesylam za Wa~zym pO$r~jenia 9 maszyn dO' apar?tów naszych rDbDtników wyremon
D I
.. k ł h • Ikó t
_ radz,ieckich wzięl: ud'Via~: prezes d.n:ctw~n: .- z.a1konczyl swoJe
.
h
. . t
d _1_'
K'
nIe
e egaCJI o c ozn w o w a .
"'-ZemCYW'leTIle minister - senle
wYCJągowyc Draz ustawieme owane
Du......,J W
Dmm
rzyszył ambasador ZSRR w War zarządu glawuegQ . ZSCh -Ignar r
d"
dl
"
19 szkieletów tych masi;yn.
już w dniu l Maja. K(.]onie.
b1 .
k.r .
ZSCh B dal k cz'ne poz l!'oW'lenJa
. a WS'ZYS'lZespół Klebra. wykDna men dla dzieci poW1iększym,V do szawIe p. W. Z, Le ,e~lew,
se eta,nz gen..
o s l, kich rolników Związku Radz·ee.
taż l maszyny obrącz;;:':\W,!j, 400 Dsób. RDzbudDwa pr"?:edTow Prezydent z z~tnteresowa poseł Chełchowskl, poseł Rataj, kiego, wraz z życzeniami dalsze
•
l'
k
't
kluk t
t'
nlem wysłuchał opoW1adań człon oraz dyrekto,rzy departamp.tlJt6w
'1
.
za Ś zespoł
eJnicza a i S .e- sZ'O a
o lczona ZOS2.Dl~ za ków delegacJ'! o ich wrażeniach Minis,ters-Łwa Ro!niclwa.
go roz'WOjU dla W5zys-t'kich naro
fańskiego 2 wrzeciona.
miast 31 sierpnia - 30 ('zerw
Tow.
tow.
Krzywartskl, ca. Nowy żłDbek na t~O. <l:zie- z podró~~ po Pols.ce..
Zegnając chlopów radzieok'ch, dów ~~ią:~ku Radzdectk;ego.
Szczeplwwslti, oraz ob. Gan- ci oddamy do użytku JUz '!'
Kołcho~mcy złozyh to~. Pre po ich pełnej wrażeń pock6ty W tmlenIU delegacji chłopów
dziarski i Janowski z war- końcu października br., a n"e zrdentowJ serdeczne pod~lękowa po Polsce, min. Dąob·I(ocioł po. radzieckich zabrał głos Teodor
sztatów mechanicznycn pod.ej jak było przewidziane 'N N- ~Ie. za gorące I brątersloe przy wiedział m. in.:
Dubkowiecki, który podziękował
muj~ się skrócić ? 2 mi~$iącp- ~u 1950. Prócz tego na 1 Ma~ JęCIe; zgotowan; im pr~ez robo- "Przyjaźń naro<!'U pels'kiego t za serdeczne i cieple przyj..c1e,
tennm wykonanIa. re~ontu Ja sprov.:adzamy ~par.at rD~~t tnikow I chł{)po: polskIch.
narodów Zw:ąz1k'l.l Radlz~ eckiego
...
mas'Zyny "rew~lwerowkl,
genDwskl do profilak"ycz.ny~h
••
i wzajemna ścisła ws'pól'Praca jakiego doznalI. delegacja ze
W'Szys,bl<ich krrajów demok,racjl strony władz, partii I społeczeń

a

robotnikom ; chlopom po!sk;m za braterskie przYJ'Ocl'e

°

I

PZPJG Nr 1.wykonaJ-ą .plan roczny

Ludowej jeS'! mocnym fU1ldamen stwa polskiego.
tern po<! budo'Wę lepszego, Sz,czę
"ZyC'Zę Wam, dl!'odtzy przy ja_
śliweIg'o jubra i dobrobytu szero
do dnia 15-go listopada b.r.
kkh mas ludu ptraoującego".
c;ele- pewijedział m. in. przel1·
W
.
d' d .
Slta'Wkiel chlopów radzieC'kichRobDtnicy i pracownicy u- BaranDwicz Zygmunt, Borow- cję swych zestpoł6w od 2 do 15 '., c~asle o wIe zln przeko!"a
mysłowi PZPJG Nr 1, zebra- ski Kazimierz, Smyczek Ja- pr?cen.t ponad do~y;?cZ~sov.;~ 11scae Slę~ ~e chłop nasz,. zaJę-O abyście os-iągnęlJi jak najilepsze
ni w dniu 12 kWlietnia 1949 r. kub, Borysław.ski. Franciszek oSlągruęcie, podmesc Jakosc ty spokoJ~ą pracą n~. roh, w.
rezulłaŁy w podnoS'zenj'l.l dOlb.rona Dgólnym zebraniu załogi, i Kiedrzyńska Maria - zobo- ga.t u?ku produkD:,,~nych 00-: \ s.pod~rstw.le, n!:. mysh .0. wo Jn e, bytu i unawocześnia'c,łu g'OS'pe
sh. o ;;oJn~e ~~!Op darrki rolnej w Polsce.
w odpDwied7(i na apel załDgi wiązali się podnieść własną ~aro~ .Draz 'ZmmeJszyć brakI ~ak, łr: .~le
PZPW Nr. 1, wzywająkC Y ~D produkCję, względnie produk- D mInImum.
ro o ni w WIąZ u
a zlec.Nasze wzaj'emne odwiedziny
przedtermmo~~go wy onama
I
- ,
planu uchwahll: •
pOW'ta'l"Zaly dGa
1. Wyk~nać panstwowy p l a n . . . .
....
bien'a i utrwalenia przyjaźni m'ę
pr~dukcYłny roku 1949, do
szalę
JII
dzy naszymi narodami i narodru.a 15 ~s~pa~a 194~ r. .
_
prządka obsługując: 750 wrze 2. PDdmesć produkCJę pIerw
dem polskim.
don i
123 proc.
86 dO'. 90 proc.
polSlk:emu
normy
postanawia wykonać do
l obmzyc
. ~ki na forum międzynarodowym. daktor, ambasador Oskar Lan- serrdeczne życzenia jak na]'wSlpa
1
06 prDcllosc brakow z 0,8
WARSZAWA, (PAP) - Dr.lal
30 proc. i wzywa młod7jeż
,.
13 bm. odbyło się w stolicy pier
Dziś możemy rzucić swój au- ge - prof. SGH, Sta·nisław Łoś nialszego rmwoj'l.l".
przędzalni dO' współzawDdni3. WygospodarDwać w roku wsze posiedzenie Polskiego Ko· torytet na szalę walki o pokój, - prof. Uniwersytetu Katolic· - - - - - - - - - - - - ctwa.
1949 w ramach
sy.stemu "O" .0- mitetu Obroń~ów Pokoju. Posie- autorytet, .z którym liczę. się na kiego w Lublinie, Aleksander
Hancbach Zofia, także prząd sz.cz ęd nosci w sumie 22 mil1D- dzeniu przewodniczył r ektor Uni rody.
Zelwerowicz - aktor, Józef Ko
ka, podniesie swą prDdukcję nDW złDtych.
. wersytetu wrocl:lwskif'go prof.
Następnie seK:retarz generitlny ciuba - górnik, przodo~'nik pra
ze 115 proc. na 120 prDc.
. Konkretn~
zob?wiązama Stanisław KUlczyński,
KCZZ - Tadeusz ćwik, złożył cv
. , Edmund Stanek _ meta.lo.
zgłosiło akces
.
pIerwszomaJowe pDdJęły załod O K ongresu PkPrzędzalnia postanaWIa
j~: gi
wszystkich Dddziałów prDJerzy Borejsza, kt0TY pOWIÓ' sprawozdanie z działalności Kra wiec, przodownik pracy, Lucyna
O 0JU
ko Czyn I-MaJDwy unlChomlC dukcyjnych.
~il w tych dnia:ch z Paryża .zło. jo',:,cgo Komitetu Obrońców Po Wyrzykowska. -tkaczka (ZMP)
p ~RYZ (PAP) Jak stwierdz!l
Niezależnie od tego Rada Za zył sprawozdan~e z prac BlUra kOJu.
.
.
Czesława. Kumkowska _ chłop LQUls. ~r~gon na ~onferencji !)ra
dodatkowo 10.0~O .wrteclono~~ian, c.o podmesIe produk- kladowa i Dyrekcja. _ wraz z Kongresu PokOJU.
Z kole.l D pracach I!Iwolch 01'
. ,
W'We] JUz do chWili oą,ecnej 600
CJę oddZIału D 3 proc. ponad Drganizacjami: ZMP i SP zo- Podjęto ~chwałę prot~ując.ą gal!'izacji w. zakre~ie ~ o po ka., Sta~sław Wlęckowski -:- mironów ludzi z całego świata
plan.
bowiązały się do zradiofoni- ostro. przec~wko przyznaru,u za.- kóJ skladah 8praw~zdaDla: .Ire- przodownIk pracy przy budOWle popaf'lo jl1iicjaŁywę
zwolanja
Tkalnia nie daje s i ę WY"- zDwl3inia jednej wsi, którą le~Wle 8 WIZ, dla dele~acJl pol na Szta.chelska. (LIga. Kob~e~), trasy W-Z, Barth Antoni - S;viatowego KongreS'll Obronprz.edzić przędzalni. Pracują- wskaże Społeczny
Komitet skiej na. Kongres PokOJU w Pa Janusz Zarzycki (Zw. MłodZlezy
d
'k
. . CO'W PDkoju i zapewiedlZJiało w
c y. na automatach i obshlg'J- 'RadiofDnilLacji Kraju, i zade- ryżu na. ogólną liczbę 71 oS6b, Polskiej) i sekretarz gene' przo Ownl pracy - hutmk l słanie swych delegatów 00 Pa~
j ący 6 krosien Donlec 8ta.ni- klarowały na ten cel dotację zgłoszonych stosownie do zapro- ralny Zwią.zku b. Więźniów Po Przybysz W~cław - chłop,
ryża.
sław mógł się poszczycić ja.k pieniężną w wysDkości zł 20 szenia. organizatorów Kongresu. litycznych. Pa..;sini.
d otychcza8 HO proc. wykona- tysięcy ora'Z wykDnanie wszel
Następnie mówca podaje do
Następnie ńCzestnicy narady
ola normy. Obecnie zwdększa kiej związaneli z tym robDci- wiadomości, że referaty na Kon wybrali prezydium Ogólnopol.
jeszcze wysiłki i zgłasza, że zny.
gr esie Pokoju w Paryżu wygło skiego Komitetu Obrońców Po'
w sprawie wydawania legitymacji
p ob;je własny rekord i osiągTow. tow. staslak Janina, ~Z~: przywódca ~ocjalistów wło kojn.
n ie 145 proc. przy ja.kości 90 Kaluszka Scholastyka. Olejni- skich - Petro Nenni, znany pi
Przewodniczq.cy - Jan Dem· czło~kowskjch i kandydackich PZPR
p r oc.
czak Bolesław, Stawski Józef'I.~~rz radziecki l'adiejew, bowski prof. Uniwersytetu
W . maj.u rb. rozpocznie się wydaWanie legitymacji człon
l ITI
Ł ó d zkie go, wiceprzewodnicz!!cy
kowsklCh l kandydackiCh PZPR.
Oziałan:a ~
l1ó~ca oświad czył, ż~ ksiądz I Aleksa.nder Buraki, p.o. prze
Now:e legitymacje otrzy maj!): tylko ci towarzY1!ze, któBoulller - cz!:onek KomItetu wy wodniczą.cego K CZZ, wicepr zewo
rzy pOSIadać będą legityma cje członkowskie b PPR . b
BUKARESZT (PAP) Rozglo- przez a,l1tylerię : lo tnlic bwo, Pyr. raził zadowolenie, że udział w dnicząca II·ga ZMia. Nałkow
PP.S, legityma.cje kandydac kie b. PPS i tymc~asowe l za.:
śn.i a W a! nej Grecp don'os i, że gos-~a,tsanis pozosłała w rę· Kongresie zgłosiły liczne delega ska., sekretarz gener:...1ny Je
ŚWIadczenia partyjne b. PP R.,
uzupełnione
wkładkami
wal'ki w pasmie górSllim Gram- ku armE demokratycznej.
cje katolickie, protestanckie, i rzy Borejsza i członkowie prezy
P~PR, or?,z towarzysze, ma. jący legitymacje
kandyda.ckie
mos -Smolikas trwają.
Ba1rd,ziej na południe 5 batalio delegacje i.nnych wyznań religij dium: Stefan Pieńkowski, prof.
PZ,PR (białe, tymczasowe).
fizyki Uniwersytetu Wars zaw·
Nlepfzy jaciel ponowi! swe ata nów wojslk faszys10wSlJdch usilo nych,
Towarzysze, którzy do t·ychczas wkładek PZPR nie oki, maj ą-ce na celu za'i\r!adnti ęcie walD zdO'być wZQ'órze 1 700 Te
M6wca oświadcza, że r6wniE'ż ski ego, Stefan Ignar prezes
trzymali, winni zgłosić się, niezwłocznie do sekretarzy
m' ejscowością Pyrgos StratsanJ
.,.. o
,
.
i naszym obowiązkiem jest wy ZSCh, Jalll1Sz Zarzycki - prze-I swych podstawowych organi zacji partyjnych, lub do Kom!nis, wprowa d zając do a·kcji 8 ba alatkl rowlJ:llez. 1.os.t.ał~ od:pa~e, tężona walka o pokój. Obowią.· wodniczą.cy Z1iP, Irena. Szta.·
tet6:v Powiatowych, (Miejs kich, DzielniCOWYch) celelll
ia!io,nów.
!}rzy ozym Ole!}rzvl.'oCleIl DOrllos! zek ten wynika. ID.. in. z ogro chalska - przewodnicząca Li
łatwiema spra.wy wkładki.
zaMimo tvcll aŁakńUT. DODar{y-ch cieżtkie L51traiy.
I lllD.eio :wzrostu a.utorytetu Pol· s:i Kobiet. Osta.n Dłuski - re·

r

mi

M·
- r"uc,c autorytet Po Iski· będą się
o"emy d ".5
na
walk,- _0 poko'

jakości.

wykonująca a

~zegD .~a~u~k~.z

stwi erdza tow. J. Borejsza na posiedzeniU Polskiego IKomitetu

Obrońców Pokoiu Na~odowi

poglę-

skła(!am

600 milionów ludzi

Komunikat WydZiału Organizacyjnego KCPZPR

nreckie, armII demokratyczne,'

------------~--------~
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Niemcy ZtJchodnie w koncercie atlantyckim
o

Forrestal- jeden z podżegaczy

.: .
dl a T·
..
nowym statucie o k upacYJnym
rlzonu

wycofany z obiegu

Depesza przyniosła z Nowe- nych pOOżegaczy został unieA więc Niemcy Zachodnie Niewątpliwie targi o statut sprawach gospodarczych i po- atlantyckich {jpI1z.ylp. red.)". 1 go Jorku sensacyjną wiado- szkodliwiony i odziany w kazostały uznane za godnego organizacyjny dla Niemiec Za litycznych, wewnę1Jrznych i za aby nie było już żadnych mość. James FOITestal - by- ftan bezpieczeństwa i l.lie jesi
partnera w sojuszu atlantyc- chodnich trwałyby jeszcze dłu granicznych, Stanom Zjedno- wątpliwości co do tego, jak ły długoletni sekretarz obro- on już niebezpieczny dla ludz
kim. I jakże mogłoby być ma go, gdyby nie podpisanie pak- czonym.
Statut okupacyjny pan Bevin rozumie pojęcie ny na.rodowej (minister woj- kości, a.le niestety sporo z nich
czej, kiedy "pa.kt a.tlantycld" tu atlantyckiego, który zwią- stawia w tej sprawie kropkę "demokracji." _ wicepremier ny) USA, jeden z filarów obo- jest jeS'>'..Alze na wolności i na- mówiąc słowami paryskie- zał Anglię i Francję niewolni nad "i",. stwierdzając w punk bTytyjski Morrison, bawiący zu wojny w Ameryce i w ca- dal zagraża lud!Zkości.
go dziennilk a "Le Monde" - czym powrozem z polityką a- cie szóstym, że "Niemiecka Re akurat w tym samym czasie ł.Ym świecie, jeden z współ- Było by oczywiście błędem
pociąga za sobą zbrojenia Nie merykańskiego imperializmu. publika Federa.lna (tj. Niem- we Frankfurcie oznajmił ar- twórców planu Marshalla - uważać wszystkich podżega
miec, podobnie jw każde jaj- Jeśli przed tym Anglia miała cy Zachodnie) U'lilla za wskaza cYWlI'ogowi Polski - Schuma- uległ pomieszaniu zmysłów na czy wojennych za wa.riatów.
ko za",iera w sobie zarodelt jeszcze nadzieję na wYtargo- ne przeprowadzenie negocja cherowi: "Cieszyłbym się bar- punkcie wyimaginowanego nie Wśród podźegac.zy anglosażycia". .
..
,wanie pewnych ustępstw e- cji z USA w s.prawie odrębne dzo, gdyby naród niemiecki be2'Jl}ieczeńsbwa najazdu ra- sldch, podobnie jak poprzePo Wlelu mIeSIącach tal'gow konomicznych kt6re uchroni- go ulI ładu bilateralnych o po- znów był w stanie mieć wła- dziookiego i znajduje się na dnio wśród podżegaczy hitle~iędzy USA.' Anglią .i Fnn: łyby ją przed' konkurenCją od mocy amerykańsldej i, że bę- sny rząd i wierzę, że niemiec- leczeniu w szpitalu.
rowskich, są nie tylkO psychopa
CJą zachodm. o·~U'panC1 dos.~h budowującego się przemysłu dzie ja.1<;:o PEŁNOPRAWNY kie władze potrafią się wywi.ą
Okazało się, że niedawna dy ci i wariaci, lec2 również band~ ~orozumlema w sprawie zachodnio _ niemieckiego, bę- cuc-nclt brała udział w planie zać z zadania szerzenia demo misja Forrestala. nie była spo- kier.zy, gll,ngsterzy,
ROCHNlerruec. Rzecz charakte!'y- dącego w gruncie rzeczy filią Marshalla, stając się w ten kracji w Niemczech". Jak nie wodowana tylko jego pozycją SZTAPLERZY I
ZWYKLI
styczna, podkreślona zresztą trustów amerykańskich, to te sposób odpowiedzialnym pail'- mieckie władze z Schumache- w okresie kampanii wybor- RZEZIMIESZKOWIE.
przez 10ndYli'lski "Times", że raz straciła wszelkie nadzie- tnerem w Europe,jskim Planie rem, Adenauerem, Kopfem i czej na stanowisko pre2:yden- Banda ta zdolna jest do
innymi głosicielami haseł od- ta USA lecz ł wzmagającymi wszystkiego i na wszystko.
porozumienie to osiągnięto w je w tym wnględzie. Jeśli rząd Odhudowy".
ciągu kil%~ godzin zale':hvie francuski łudził się, że uda
Minister Bevin
wyjaŚ'llit wetowych będą .,szerzyli de- się objawami chor~by umysło
Ale jedno nas pociesza odźegaczy wojennyCh jest nie
po zawarclU paktu atlantyc- mu się wytrurgować peWlrle bliżej rolę tego odpowiedzi al- mokrację" w Niemczech, owej.
kiego. A "Times'owi" wtóru- koncesje
polityczne,
które nego
partnera, zapraszając tym długo rozpisywać się nie
Okazało się również, że sze- wielu, a ludzi prostych prają chórem inne angielskie mogłyby podrerr>erQwać jego Niemcy Zachodnie do udziału potrzeba.
reg decyzji podjętych przez u- gnących po1wju i gotowych
Na 'gorzej jak ~nyk1e
rzędującelr o do niedawna sza- walczyć o pOkój na śmierć ł
dzienniki (.,Manchester Guar- prestiż w oczach własnego na w p~~ie atlantyck,un. ,;Por:odian",
"News
ChronicIe") rodu, to teraz rząd francuski zurmeme w spraWle N1Cllll.lec
J.,
~" .
w; lonego ministra w{}jny USA życie są setki milionów, mistwierdzając, że "nowy, upro- stracił wszełkie q;rudzenia.
_ powiedział min. Bevin _ wszYStkl~h ~,komprorrnsowych' trzeba poddać rewizji.
liardy.
szcwny statut okupa.cyjny jest Statut okupacyjny Niemiec jest środkiem włączenia no- ).orotun:u~,mac~ między ;;SA, Warto przypomnieć. że tow.
Kongres Parysld będzie ma
pierwszy~ nll. stępstwem paktu Zachodnich przekazuje deey- wych demokratycznych Nie- .ng lą l ran.cJą wySlZ!a
an- Wyszyński - minister spraw sową ma.nifest3AJją całej lndzatlaJl.tyekiego".
dujący głos we wszystkich miec do wspólnoty nrurod6w cJa,. kiórej me ty1k~. nie d.a- z8.gl'a,meznych ZSRR na- kości spra.,onlonej pokoju, a
no zadnych ę;wa::anC?l prLecl~ piętnował je!!.'reze roI( temu walka prowadzona prl!e:.z wlęk
I
I
I
I
ko ~odzemu SIę ruemIeckieJ Forresta.la i jego za.usznikÓw szość ludzkości, doprow~
a~Jl, lecz zm';lszono do Włą : ja-ko. "trleodpomedziaJ;nych ~o spara.Iiżowani~ zakusllw wo
g
czema. frruncuskiej s.trefy olku lub mepoozyta.lnych podżega- Jennych bezecneJ bandy S'ZaIo
•
..
'
pa~yjnej w. ~kład. ..~ede~~~~ czy wojennych".
nych i zbrodniczych podżegawoflc,
młodzież
ne.a , RepublikI NIemleckieJ.
Dziś słowa te okazały się czy.
. , . '
Mun SI!.er srpraw za~ameznych całkowicie uzaSadnione.
Blislcl jest juz dzień, gdy podże
Depesze uczestn,ko'\v ZJazdu FPOS do Prezydenta RP, Schuman zdo?ył sobIe sz.ac?- Ale fakt ten nie wyezerpu- gacze ci w za.leŹ1lości od "zaPremiera Rządu RP i l\łipd:-l;"narodoweoo
Zw. Studentów o.
nbek dWSZyS~Ch uczes~~ je }e~a.k zagadnienia. Za.m- sług" pogrą,żeni zostaną 'Y do'r
~
e
ra za swoJe ustępstwa
ItnIęcae Forrestala w domu 0- mach dla obłą1{anych. WlęzieUczestnicy Zjazdu Federa- sząc twórczy wkład do reali- nia i wyrazy solidarności we plsze. korespondent. w~zyn~- błąltanych nie ratuje jeszcze nlach lub .. w nicości poIityczcji Polsld.ch Organizacji Stu- zacji 6-letniego planu budo- wspólnej walce.
tO~kl "Su.nday T.unes, me sprawy pokoju.
. nej.
Wprawdzie jeden z główWL
denckich w Poznaniu dokona wy podstaw socjali=u w Pol Jesteśmy razem z wami w zd~J~c s~ble sprawy z gryząt'
1
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t
ceJ 1l'0nti SWOIch słów. rw.to-/
li na zakończenie obTad wy- sce."
boru nowych władz FPOS.,
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* >I<
eJ w,a ce o po. OJ l pos "ęp, miast prasa firancuska powina czele których stanęli Ja"Do Prem~era Rząd? RP. - ~~:c:a~~ej n~i-:~~~Z~ŻYS~~: tała ten nowy "Irom~omis"
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rosmw Ładosz - pNewodni- Ob. Cyrankiewicza Jozefa - ścl wrogom rozkwitu nauk! l bardzQ. ch.łod.t;o i z
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~~" oraz Witold Li"'ski
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Uczestni:cy Z(jazdu IWysłali Organizacji StuQenckich Orle 'j
• .'
m:1ec - pisze Combat" - są·
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ennym, agentom draplezne.
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przec'w Sl!-r nkouJ'
m
d~ Prezydenta .RP. B0lesła~a syła CI, Obywa~el~ Premle~ze go imperiali!zmu i ich kosm0- P:OW1z~yczne l ~zasowe, g yz Cle "'11 ynSkim rOZlSzerz.a SIę z
.
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ąc~..
BIeruta, Preffi1era Cyran1ne- gorące pozdTO'vnema w !mle- politycznej ideologii
Im~ I?ozna rozwl.ązać sp!awy n: ezwy1dą szybkośelią.
Liczba
Powagę sytuacJ1 roZill u· . C' ą
wicza l MiędzynlJ. rodowego niu stu tysięcy polskich stuIN1em;ec bez, udziału ZWlązkU t ;11..",' C'h d I d ')0 t . wszyS(;y rohotllJ!icy. Toteż mi:no
Związku StudenJt6w telegra- dentów.
z.acieśrnają~ nasze brat~r- RadZH~'ckiego '.
5'.ł'aJ~.uJąl:y
ooza <J Y ootrej akcji 8nti:ystrajkowej rzą
my następującej treści:
Pracą swą Federacja dopro stwo, umacmając. nasz MlęStatUIt okupacyjny dla Nie- Slęcy·
du, sbraJ'k cieszy S1 ę ta·k solidar
'dzi
. ci d:l
strajk wylbuc:hi na tle obrony nym po)J<łrc 'em.
4
"Do Obywatela Pr~dentll. wadzi do tego, że sprawa po- d~ynarodowy ZWlązek Stu~en.
RP.
Bolesława
Bieruta - lepszenia wynik6w w na'lce, tow, jego jedność z demoKra m1C<: weJ e w zy e op ero
'Oców
t Yc. h d
N I'
d'"
. b ,,,I •
Warsza.wa.
jej postępowej treści :I związa tyczmą rolodzieżą. skupioną w po uC'hwaleniu go przez t. zw. praw. roOO},m
~ por,OV:
,o
a ezy ~ Ik>resdć, ~e r.py)·
Parlamentat'l1ą" w Il'bezpleczen na $.aII'OŚc I Ila ~ y ~cr robotmcy pOl'tOWI. odda.wna
Przedstawiciele Związku A nla z budową podstaw socj'l- SFMD i wszystkimi lud:trni "Ra~
kademi.cltiej Młodzieży Pol- Bzmu w Polsce stanie się dobrej woli na calym świecie, Bonn. Ale jest to już mniej pade'k t.JIbrat~ 'iCl0!n0ŚCJ dl:>-pra- 11!Z WYS-IlW8Ją następuJą(;e ząda
skiej Bratnich Pomocy kół pierwsz& troską każdego ~tn- powiększamy siłę międz.yna- ważny szcz.egól. Wiadomo, że cy.
~ez.posred'T\'l~. powodem ma:
naukowych i artY'Stycz~ych, denta i każdej organizacji stil rodowe.j solidarności w wal- zachodnio - niemieccy lokaje \st~.atkl\l było US'U.r1Jl{C'e 32 ro~o.
1) . Pensjonowanie robotników
oraz Akademickiego Zrzesze- denckied.
ce o postęp obozu pokoju z po zrobią tak, jak im dolarowy 1milkow porlowy{:h. za tygodme· po wysłudze lat, lub po utracie
nta Sportowego, zebranil. na II
• * •
tęŻDym Związkiem Radziec- pan każe.
wym wY'P~'W'ledzemem i bez 00. zdolnoścl do pracy.
Ra~e .~ederacji P.olskich Or"!lo Międzyna.~odowego
kim na czele".
T. A.
szkodowan1a.
2) Nacjonalizacja przemy~łu
gan1ZacJl StudenckIch w Po z- ZWiązku Studentow - Praga.
okrętoweg-o I transportu morsk;e
naniu, przesyłają Ci, ObywaPrzesyłamy Wam i za W'l~fe
nętrzn. U
o go.3) Zwiększenie stawek za
telu Prezydencie, serdeczne szym pośrednictwem przoduU·
·
I
~
U ·
pozdrowienia w imieniu ca- jącym studentom radzieckim,
łej rolodz:ieży akademickiej studentom bratnich krajów
Węgi
Bułgarii
pracę nadJiczoową·
Polski Ludowej.
demokracji ludowej, walczą4) 40-godzinny tydzień pracy.
Zapewniamy Cię, że Fede- cym studentom Chin, Vietna- Delegaci Polski i ZSRR protestują przeciwko iawnemu ustalenie stawek płacy dziennej
racja nasza dołoży ws.zelki::h mu, Indonezji, Malali, Grecji,
ł
<
1fT
NZ
' t
hl k
l
k
na 25/ szylingów i przyznan'e raz
starań, aby dopomóc władzy Hisz.panii, wszystkich krajÓW pogwa cen 'U .I.",arty·
przez pans wa o u ang osas Jego na rok z-tygodniowego ,płatnego
ludowej w wykonaniu w'el- kolonialnych i zależnych, 0- NOWY JORK (pAP.). Gene wana sprawa nie lezy w kom- nie delegat Polski minister urlopu.
Drohojowski.
5) Położenie kresu naduzyciom
kiego zadanJia szybkiego wy- raz postępowym studentom ralne Zgromadzenie ONZ dy- petencji ONZ.
I.
h
ki
. w dzJedzinie zatruonian'a r<lboszkolenia wykwalifikowanych krajów kapitalistycznych - skutowało przEYl cały wtorek W Istocie bowiem anglosa.kadr młodej inteligencji, wno nasze naj gorętsze pozdr0-.vie- na temat
jurYSdykCji ONZ w scy inkjatonY
. Minió
st~r .Dro
ojO'WS ~tm'o- tn!ków w godzinach nadlic~b~.
.
• całej
, kampanii
l
. clł
r wruez
uwagę na s ranę
" ~
sI?rawle rzekomego J?O~ałce- Z<l:oła.li mnontowac za edWle moralną za,gadnienia. Podkre- wych I wreszcie
ę
ma praw obywatelskich l klau Wilększość 3 głosów.
..
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..
zul
traktatów pokojowych W toku dyskusji prrzedstawJ ślił ont' Iżekiwh "obBrorneriiPriaw
6) Udział robotników w kOD'ć·
przez Bułgarię 1 Węgrry.
ciele Polslki, ZSRR, Czechosło o ywa es c w . u ga . na troli nad planem zatrudnlenia w
O C
li
O,
30 głosami przeciwko 7, waojl, Jugosławii i Białorusi Węgrzech wystąpIła Bol1~ portach brytyjskich.
io'
ól
k
·
o k
f
KPF
przy 20 państwach wstrzymu- pil"ZedŁożyli obSzerny ma1:er.l.al w której w ~óle nie istnIeje
R ezo c,a og no. raJoweJ on erenql,
'
jących się od głosowania, prze dowodowy z zakresu prowa wolność rellgi..Jlla. i Austr!>.J.ia,
Pol~ko-rumuńska
PARYZ (PAP) ,Rez~l'l1lcJa u· d.alls'zy W:Z.lJ'ost wyda~ow woJ- słano WIrliosek Australii i Bo- międzynarodowego przeciwko traktują.c;a tubylcow, jako luch~1ona . na ~kon.:zelI1e <Yb.ra~ sl~owych I pogo'fS'Zerue; waDun- liwii,
porusrz:ający
sprawę wniesieniu tej sprawy do dz1 drugIej kategorIt
ogó'lJn()kr~~eJ ..
konfe.renc]! kow b~~1\l mas. robO'tn.('!zy{:h i Milndszenty'ego i 15 pastorów ONZ. Delegaci tych paflstw
Delegat radziecki ambasaBUKARESZT. W ramach poj
Fr~Il1IOOs1~'leJ Pa.ma .KQI111W111sty,cz ch10,pSllnch. k~Ju. .
" . bułgarskich do Komitetu Po- podkreślili, :te sprawę Mind- dor Pa.niusa3tin oświadczył, że
MI Zi3'W'le·ra m. ;Ill. kl~~a p'u~k'!0w ~ezol~!a plę'tlll'l1Je rozblJac~ą litycznego.
szenty'ego 1 pastorów bułgar- p["óby zmuszenia ONZ do Stko,mmuńskiej wymiany kultu
More p()~U5Za!ą najisto'Lme)sze ~z'l~ła~05c pra,,:,l~ych oocJa- Niespodzianką dJa łnieja,to- sklch porusrono wyłąm;nie dla wmieszania się w we'l,\"ll.ętrzne raJnej opuścił wczoraj Bu,kareszr
~aga?rnelJila mlędzymal~doweJ p~ Its-tow l w z.a,konczenn.1\l rzuca 1 ha rów akcji, sta.nowlą~ej 1ngeren celów prop~M1dowych, dla Sj)['3Wy Bułgarii i Węgier sta- udając się do Po1s·ki, znany kom
htykl _ i wewnętrr-weJ sytuaCJ·ISłO. rządu zJ:dn'oozenla dem()lKra cję w wewnętrme spra.wy Buł dalszego podsyeaJlia wrogości nowlą jawne pOjtWałcenie Kar pozy tor i dyrygent rumuńsld ej
F·r a.nc)I..
.
,
ty~eg~. ktory. mógłby p~owa. ga.rił i Węgier była znaczna 1- do kra.jów dem&kra.cjł ludo- ty Narodów Z~iednoczonych.
Opery Państwowej w Bukaresl.
Rezolu(;'Ja JXl'tępla tw6rcow pa dz~c polItykę mepodleglosC! na· lość państw, które - powstny weJ.
Związek RlI,d7liecki surzecł- aie Alfred Mendels'on, ora·z pian:
krbu atla,n1yckiego, ws'kazując, iż rodowej, oraz z.apewlllić Franc,u mując się od glosowania Stronę prawną całego zagad wia się jak na.i ba,r dzlej st!',- sbka Lidia Cristian.
konselkwencją tego paktu
jest wrn chlelb,. wolność i pokój.
wyrazUy opinię, łe roopawy- rnenia om6w.1l m. in. obszer- nowwo tym próbom.
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Daleko od 'Moskwy
~;

- Cóż to za gosp -..larz?
Kto'z'
- No, naczelnik budowy.
prócz niego jest gospodarzem Adunu.
Szmelew zdjął czapkę, obnażając w ten sposób zupełnie Łysą głowę, nalał sobie wrzątku i popijajw: opowiadał, jak to nagle przyjechał Batmanow, jak~ wszystko obejrzał, pomó-wił z ludźmi, nakrzyczał na Wasylczenko oraz na niego, Szmelewa. Wspomnienie to sprawiło Szmelewowi przyjemność,
której nie potrafił
ukryć.

_ Za co naczelnik gniewał się na Tanię Wasy1czenko? - zapytał Beridze.
- Za to, że składy nie są gotowe - nie zrozumiawszy
pytania dalej opowiadał Szmelew. - "Widocznie masz
zamiar przez cały rok uwijać się koło tych nieszczęsnych
śpichrzy? A my w ciągu roku naftociąg zbudujemy.
A jeśli burany zasypią ,rury i cały dobytek, który le!ty na drodze, to CZy będziesz to odkopywać?" ... Zadzi~ajacy. człowiek: wszystko spostrze2a. WSZyStko kry-

tykuje! - Wyzwał mnie nawet za to, ze sągi są zbyt
wysokie: - "Cóż to, czy masz mało miejsca, że je ukła
dasz aż do nieba? Nagromadzaj, proszę, a)e kiedy bę
dziemy je rozwozić i układać W sznur - sam sobie najwięcej będziesz musiał zadać trudu ze swoimi drapaczami chmur!"
Aleksy roześmiał się, gdyZ Szmelew powtarzał dokładnie nawet intonacj~ Batmanowa.
_ Za co jednakie naczelnik gniewał się na Tanię
Wasylczenko? - jeszcze raz zapytał Beridze.
- Oczywiście za połączenie telefoniczne. Ze pracuje
zbyt powoli. Przybył tu razem z nią. Wtedy jeszcze nie
miałem połączenia z punktem, a on chciał mówić z zarządem i przeprowadzić zebranie kierowników ruchu.
Nic jednak z tego nie wyszło. Wtedy przypomniał Tatianie Petrownie, ile kilometrów drutu zobowiązała się
zakładać dziennie. Obliczył ile jeszcze brak i powiedział:
- "Oszukała mnie i pamtwo".
- A ona? - pytał Aleksy.
- Milczała. Widocznie obraziła się. Jest to dziewczyna dumna, ambitna. Znałem przecież jej ojca Piotra
Wasylczenko ...
Skąd? - zainteresował się Beridze Dla niego
I ważne było wszystko, co dotyczyło Tani. .
. . Bvłem Darty,z;antem lir. iruzo nułku. M/'SDaniałr. ]i.,...,
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dowódca i człowiek. Tatiana całkowicie wdała się
w ojca - i z twarzy i z charakteru! - O Piotrze Wasylczenko! - stary partyzant mówił z jakąś uroczystą
dumą. Razem z gospodarzem odwiedził mnie również Pankow Szcz~pan KUŹ1nycz, naczelnik naszego punktu.
Znam go Jeszcze z dawnych czasów. Przyjaźnił się bard~o z .~jcem Tani. Dopóki Batmanow odpoczywał, wspo.:runal~smy .prze~ całą noc ~e Szczepanem Kuźmyczem
docza]owskie dm. Pankow Jest to c7łowiel{ shwei datv
silny, twardy i najczęściej powierzają mu najt~dniej-'
szą pracę, z którą zawsze sobie daje radę. Tatianę Pank~w bardzo śzanuje. Przy starym zarządzie Tatiana
mIała z powodu swego prostolinijnego charakteru duże
pr~yk:r~śei. Szczepan. Kuźmycz wziął Tanię pod swoją
op.1ek~ l pn:ez cały me.ilpokojny okres pracowała na jego
punkCIe ..,
- Czy to Pankow witał gospodarza? ..
więc poie- Gospodarz go zawezwał do Nowińska,
chał. Ale sp?tkali się w połowie drogi, gdzieś na siódmym. punkc~e:, Batman~w kaza,ł Szczepanowi Kuźmy
~ZOWl z~wrOClC: "pokaz mowi - swego zastępcę
l p.rzekaz mu wszystkie sprawy. Ciebie zaś mianuję
Olm Z?stęp~ą na cie~ini~, zrób tam porządek, a potem
Ja przYJa.dę l pomo.e:e . WIdocznie zeszli się i zrozumieli
wzajemme.
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ezlonek ZMP, przodownica ~acy PZPB Nr l, de!.
ratka na Swła.towy Ko~ w Obroole Pokoju.

Twórczą pracą

Jestem robotnicą tkaczką

z PZPB Nr 1 gdzi~ pracuję
na 12 krosna~h.

Dlaczego
wlaśme mnie,
młodej robotnicy, przypadł
' l
yt
W udzla
e zaszcz
ra%e
t
.
bot'k
dZ~ sł arszyrmmi rl~t nI a
u ..... ,
ZJa acza
po l ycznymi i l dfmi
u
nauki
reprezentowania naszego narodu
na
Kongresie
w
Obronie Pokoju? Według
mego przekonania _ dlatego, że moja codzienna praca
została oceniona, jako ważny wkład w dzieło walki o
pokój,
prowadzonej przez
nasz naród i inne narody
świata. Zdaję sobie sprawę
z tego - i to napawa mnie
dumą - że pracując na 12
krosnach przyczyniam się
do wzbogacenia naszego ludowego państwa, do zwiększenia jego siły ekonomicz

_:o

walczymy o pokój

nej f politycznej. A zwiększenie siły naszego państwa oznacza
zwiększenie
sil całego światowego obozu postępu i pokoju, ozna7za osłabier:ie sił obozu p~d
zegaczy wOJennych. To WIn
na zrozumieć cała młodzież
polska, a .fakty pokaz.ują, że
coraz lepIej to rozumle: mło
dzież pracuje coraz wydajniej, coraz więcej powstaje
młodzieżowych brygad pracy, osiągających coraz Iepsze wyniki.
Będę na Kongresie jedną
z delegatek, reprezentujących ZMP i całą młodzież
polską.
Nasza delegacja
przekaże za pośrednictwem
Kongresu całej opinii światowej wolę młodzieży polskiej. Powiemy w Paryżu
w imieniu te]'
młodzieży
,
że nie chcemy wojny głodu i poniewierki mł~dych
chłopców
oraz dziewcz~
nie
chcemy niewolnfcz~J:
pracy młodzieży, jak to by
ło podczas ostatniej wojny.
Pragniemy żyć w pokoju,
pragniemy pracować, uczyć
się i rozwijać, pragniemy
podnosić swe kwalifikacje
zawodowe i swój poziom umysłowy. Pragniemy wraz
z cał?,m ludem pracującym
Pol~kl bu~o~ać w naszym
kraJU SOCJalizm.
Młodzież polska razem z

W poszukiwaniu "orki Noego"

,,Prawda" .amie§cila felieton p. t. "w poszukiwaniu arki
Swiatowej Federacji Mło pokój jest nieodzowny po
Noego". W' felietonie czytamy, śe niejaki Eggerton Syke.,
dzieży
Demokratycznej to, by mogły pracować i
który nie wsławił sil} ani na stanowisku attache prasowego
przez swój akces do Komn'e młoty, i pługi, i pióra. Pow ambasadzie angielskiej w Wars:z:awie, ani na stanOl.l.'isku
su w Obronie Pokoju ~ś:' kój jest potrzebny po to, by
attache łqcmości w Teheranie. postanowił zdobyć słaWI} na
wiadczyła już całemu świa- ludzie kroczyli naprzód w
nowej niwie. MianOldcie oświadc:z:ył 'niedawno, że liczy, iż uda
mu się maleźć szczątki arki Noego na szczycie góry Ararat.
tu, że nie chce wojny, że bą swoim rozwoju ekonomiczdzie walczyć przeciwko pró nym i kulturalnym, a woj"W pos:z:ukiwaniach arki Noego _ oświadcza radośnie
bom narzucenia
ludzkości na cofa przecie rozwój ekoSykes - nie jestem osamomiony". l rzec:z:ywiście natchniony
nowej rzezi wojennej. Gdy nomiczny i kulturalny ludz
pomysl Mr. Sykesa malazł gorące poparcie. Latem tego robędziemy na Kongresie
to kości.
ku zostanie wysłana na górę Ararat również ekspedycja amenasze oświadczenie zostanie
rykańska, a holenderscy potomkowie Noego także zamier:z:ajll
600 milionów ludzi z ca&tokroć silniej powtórzone: łego świata zgłosiło już ak
nukać S%częścia w poszukiwaniu &Zczątków
tego pierwszego
nie chcemy ginąc na polach ces do Kongresu w Obronie
na świecie statku.
bitew, lecz budować - buCóż omacza ta biblijna maskarad~? - zapyta czytelnik.
Pokoju. Wśród tego gromdować nowe fabryki ł szko
co
zda się panu Sykesowi i jemu podobnym poszukiwaNa
kiego wołania o pokój, jakie
ły, szpitale i domy kultury.
nie arki, która nigdy nie i&tniała, oraz ro:z:powszechnianie
rozlegnie się w Paryżu I doj
Cieszę się bardzo z tego,
bzdur o potopie?
dzie do wszystkich zakąt.
że wezmę udział w Kongre
O co tu chodsi - domyśleć się łatwo. W'ysklrczy .pojków świata, glol!l narodu pol
sie Paryskim, na którym skiego i polskiej młodzieży
rzeć na mapę, aby zrozumieć rzeczywi$ty .elU biblijnych zaw~pólnie radzić będą mło rozlega się będzie donoś·
pałów imperialistów anglo-amerykańskich. Pod pla$zczyki~
dZl l st~rzy, roh?tniCY i pro- nie.
ekspedycji "archeologów" kolejna grupa wypróbowanych agm
t.e sorowle . unIwersytetów,
tów wywiadu udaje ~ na
północno-wschodnie
pogra..
chłopi i plsarz~, ludzie od
niae Turcji.
młota, pługa 1 p1óra. Bo wla
lak widał, ;,wlne cele tego rodzaju ekspedycji " ła1c
śni
1k
k6
e wa a o po j, o trwa
d&ekie
od archeologii, jak Eggerton Syka. od prlUzc.ura
ły pokój leży w ich wapólNoego!
int es! b
ł ś l
nym
er e, o w a n e
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coraz wiece) fabryk i
ZAKŁADY PRZEMYSŁU

zaKładÓW

pracy podejmuje

ZObDwiązania

chodnika i 450 m kw. jezdni, w Mosunku do dotychoozasowYlfI
GUZIKARSKO - GALANTE- Jednocześnie załoga fabry~ upłynnić zbędne zapasy maga iiości u"zes!rrrllkĆIW ws'Półzawod.
RYJNEGO
na zobowiąz.ała się podaną su- zyn6w i wylwrzystać do maxi nictwa.
Ł6d2lkie Zakłady Prrzemysłu mę oszczędności jako
realną mum 7Jdo1noścl produkcyjne
F-MA AZBEST _ LODt
Guzikarsko - Galanteryjnego znacznie podwyższyć.
maszyn.
Kierowl!l:cy WSlZys'ltkich oddm
na zebraniu załogi fabrycznej
PZPB Nr 6
ł'
•
ł
......CUKROWNIA
Kierownictwo wraz
ow Wlraz z ca·ą za ag, ~VłJV.
w dniu 7 kw:!etnia 1949 r. uchwaliły zaoszczędzić w roku
W DOBRZELlNlE
z całą wiązali ~ę na &ień l ma.ja uru
młodzieżą radziecką i mło bieżącym _ 16.414.000 zł, wy_
Załoga Cukrowni "Dobrze- Śałogą tobow:!ązały się uczcić C'homić będące w mOllltaźu ma·
dzieżą demokratyczną całe konać plan 3-letni do dnia 30 11in" postanawia z inicjatywy więto l dM~j~ pr= dodatko- szyny, z· realizować aktualne zle
OW
eędna przę cenia, upo!'ządkować posesje fi.
go świata, zorganizowaną września 1949 r., zaś plan 1949 ZMP !. SP ułożyć 1.500 rn kw. ~e l~~ ~34u k
za
.
g prz zy, w brY'ki 1 talOOr ~kladJu.
tkalni 362.2~6 metr6w tkaniWydział BHP wy<bieli sale"
ny, w wykonczalni 90.3.000 me starej części gmachu, or~ zalo
tr6'V gotowych matenałów.
.
>_ 1..b'
.
PZPIn. Nr 5
zy poU 'Le<me za e>zJPIeczerua Dl
W przededniu zbliżającego maszyny.
się l Maja załoga "dziew:!8J!'PZZPP Nr I W LODZI
być przodującym oddziałem
sJclej pląt1d" uchwaliła wypro
Dla uczczenia Swi~ Pra~J
.,Chcemy być przodującym wiszą jesrcze pt"IZy każdym ze 71,3 procent pierwszego gaJtun ta pnzyniosla już dodatnie wy dukować do końca kw:!etnia zobowiązujemy się:
QddzJ.ałem klasy robotniczej". spole maszyn, że często leżą ku, łącznie zaś z towarem do- niki ŚWli.adczy fakt, że plan 459.000 sm. konfekcji, dając
l) Wykonać plan produkcyjTak zadecydowała cala załoga gdzieś w kącie niezauwaione, starczonym w postaci surowe1 produkcyjny w I-szej d~ka- 124.000 szt. konfekcj:\ ponad ny w miesdąoo kwietniu w 120
PZPB N~ 1 na pamiętnym ze- a więc ndewykorzystane pnzez tkaniny 2: innych fabryk 73,5 dzie wykonano w 111 proc. plan oraz wykazać się jako- proc., co da w bie·żącym miesi,
braniu w dniu 19 marca. A~ tkaczki.
Plan produkcyjny procent. Plan produkcyjny w OSiągając 91 procent primy. ścią 96 proc. primy gotowej en 9.578 kg !owa,ru ufarbowane
~eby osiągnąć prymat w prze- każdej tkaczki flgurude na marcu wykonano tu w 112,4 Oszczędność stosowana na. konfekcjL
go dodatkowo.
myśle włókienniczym "scheible "Ta.blicy Wykl}nania Planu" z procen·t co stanow:! ok. 550 "Księżym Młynie" polega na
PZPB Nr 17, ODDZIAł> II
2) WY'konać plan roceny do
rowcy" postanowili swój rocz uwzględnieniem :11<Jści wąt- tys. mem-ów tkanin ponad powtórnym przea:oabianiu rueZa~oga PZP8 N:r 17 na zeb:a dni~ 30 lis10pada 19~9 r., co poz
piracOW'llilków wod! nam ufaroowac dodatkowo
ny plan produkcyjny, ukoń- k6w, lrt6re tkac:z.ka musi prze plan. Pon:\ewd wykończalnia których odpadk6w, krt:óre daw niu wszystkioh
I';'l,yć już 3 grudnia br., a w ja robić w ciągu 6-c:iu do 8-miu zobow:!ązała się
wyproduka- niej, rzucane do skrzyń il za- II oddiZdalu pootanmv::ł.!:
około ?O.OOO kg skarpet,
poń·
kości towarru osiągnąć 83 pro- godzin, oraz ' jakości Jed pro- wać ogółem ponad plan 4,5 mi brudzone, mU!ia1y być odstaWY'konać
plan ~zatni do czocl1 I pr~ę?zy:
rent primy. Składały zobow1ą dulocji.
liona metrów, os:1ą,gt1.ęcle mar- wiane do przędzalni odpadka- 17 g-rud:nia 1949 r. zaś plan 3) Poolllesć Ja1kość prodlUike]ł.
'-'l.nia 'wszystkie oddziały proIlość tkaaek krt:óre w ogóle cowe jest już dość ważną po- wej. Każda pnądka na wrze- t'kah1f do 15 uMni.a:
aż do z'I.lipełnego zlikwidowania
dukcji. Padały cyfry obowią- nie mają brakÓw je6t dość du zycją. Ale załoga nie jest je- cien.nicach lub obręczniakaćh
Jednocześnie w .zrozumieniu poprawek.
7.u j ące na przeciąg długich ża.
'
szcze rupełnie
zadowolona. ma swój plll.n produkcyjny i że w
Państwie
Ludowy~
4) Zupełnie z1ikwidawa~ mali
mies i ęcy. Robotnicy zakładów
Tow. tow. Sewel'yniakowa i "Za dużo braków", - narzeka stawkę za l kg przel'()bione~ planowa gospodarka l OIS'lCZę1- ka towarowe.
Załoga przędzalm ność jest żelawym prawem, za
~ZPB Nr 16
postanowili w tym roku od- Wier.szeniowa, zobowiązały s'ię .lą br~arze i ~kładacze - przędzy.
nieść zdecydowane
1JWycię- na 1 Maja osiągnąć 118 pro- tkaIma zbyt łag~nie oce~l~ Jest bardzo ambitna. ~osta. loga zobowiązała Slię pl'zez zwię Pracown'cy "Szesna5·tki" dla
stwo.
cent wykonania planu. Wszy"st swoje błędy, ktore ,,";"Yłaz~ n~w1a w tym roku OSlągnąĆ ksz.enie dyscypliny i wydajności uczcrz;ema Swięta Pracy postano
Niedługo już miesiąc minie ko wskawje na to, że ol)ietni- po>tem podczas wykonCZa!l1.1a. Plerwszeństwo wśród przę- pracy, ""zez 'Ml.lk.. z marnotraw win:
..
b
łn '
j cy swojej dotrzymają
Ale błędy zdarzają się r6w- d7Al PZPB Nr l.
1"",od
"awezrobiły
lane
. duży ni-.L
--'ni'. - z,e
'
Sw:!ęto 1 Maja uczczą robot ,,,
"wern "...
~t1Inego s"~~a ·~osz
Zał""""
Przę"'lZaIhnl
wY'k'-n··
• d wystąplenla
' . ki" C
akład
MM-zec przyniósł jut
.,-'" \l• W wyk o ń CLkLl
"'.v"""" , ~
~~~..
v ..
~ż) ~akl' kr~~ ~a rzld? C~ krok napt"Zód w dz:1edzinie pla zesz~cie towaru, zaoliwienie, nicy zorganizowaniem 150 ze- czędrz'ć Pańs1'w>u Polskiemu 511- plan m'lesiąca kwieŁma ba'. n:e
reali~J'ą poWZięt~ uchwaly1 nu oszczędnOŚciowego, spadła wadliwy druk Przydała by społów współzawodniczących męrlotYClh 51.900.000. W związ w 106 proc. a w 109 proc., jed·
Iru z powyższym ułoga oddz. nocześnie
podniesie
odsetek
C
.
h ldć le' bowiem o jeden procent ilość si~ l turta1 ,,ł!lbela błędów", a- (obecnie 85)
zy jO~ą ~~ę poe. ~
ilo - odpadków i o 1 procent ilość by robotnicy mieli pmed oczy
.
II PZPB Nr 17 wzywa wszy~t- I-go gahNlIlru z 93,5 na 94 proc.,
f:~ąą pr~d~kc~' r~r~tając; gOd,zin postojowych. Oszczęd- ma swoje niedociągnięcia.
SŁOWA NIE IDĄ
kich pracownqkĆIW od roOOtni!<a a procent wyprzędu pod'mesle
cvfl'ą oszczędności?
ność OSlągni~ta tyJko na tym
NA- WIATR
podwórzowego, aż do Dyrekejl do 82 .procent
jednym procencie odpadków
TEItI!!N "G"
włąClZ'nie d'O podjęda zbioroweFa!b1arnla
zobowiązu.je sl~
.
ZOBOWIĄZANIA
w ciągu mies:i~ca wynosi okoDOTRZYMUJE KROKU
Potrzebna 3est zbiorowa u- go wysiłku na zreabowallie na podmeść odretek prod'l.l·kcji I-q-o
NOWEJ TKALNI
II} półtora miłlona złotych. Na Przędzalnda cienkoprzędna ~ ~~clc:~~~~ ~;~ s'zy<:h zobowiązań.
ga,t'l.lnllru do 98 procent i wykoFARBIARNI' na~ .plan kwietniowy już Dl
oddziale przygotowawczym do wykonała w marcu plan w Nr 1 mogło d~""""ać ""o'-h PA""STWOWA
W
zobowiazaniu
Nowel zwiOlks'len1.a oszc:zędności pł'zę
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85 procent t)J<~ rwszego ga un- osnowach. Z""""biega to " .... ąk onano tu. w 120 procen- tYJ'nego
"'LIanym
n.v
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'l 3 3 proc
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, się nici z wałka osno- tac.h . NatomIast. przędza! ni. a napływaJ'ą
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a troc h ę sw6.j lot. Ma 1IlIJ.ano- we wszystkich zakładach ba- c:c
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Nowa Tkalnia wkroczyła na wicie
ty.lko 102,3 procent. wełnianej jedynki". Na zebra- s:enle SlWe1 pr~U1kcJi o 111.0~0 podnieść swój plan pr'odu'kcyjny
ymcza
.<..··
wykonczony"h
u-a~l~
do 112 proc., '
j""
nIem 54takprocent
se
ostro prlIIly.
wzięła się
do drogę, która prOWad7Jl' do re- Tk a 1ni a zak ard owa wyk ona ła niu partyjnym w dniu 10 kwie m-.....
C"LTVW.
·
".
lIK •• ,'''
I osc
"pr!my' pod
pracy cała załoga tkalni, że w alLzacji decyzji z 19 marca.
w marcu plan w 105,2 pro- tnia uchwalono wezwać do prny -rownoczesnym zWięks'len!u wytŻS,zyć z 86 do 92 procen~
końcu miesiąca mogła się już
Pewne zMtrze.żenia budzi c~nt, dając 118,8 procent tka- wsp6łzawodnictwa
załogę idości prUm~ o 12 proc. w S'tos~
M/odzlet zgrupowana w iMP
pochwalić osiągnięciem 62,7 niedostateeZlly jeszcze rozwój mn pieTWSzego gatunku.
PZPB Nr 3. Walka ł:rwać bę- Iru d.o bkanm SllJrowych I Zmnle] chcąc przyczynić się do uśw:e.
procent primy, obniżeniem od VI'Spółzawodnictwa pracy. Ko- W portiemi zakładów wisi dzie przez 8 miesięcy. Każdy sze~le o 1,2 proc. bralkĆIW.
tnienia obchodu l-majowego zo
d 4
p'
mitet za mało jesroze zrobił tablica, obrazująca dotychcza miesiąc """""nien być dla "J'e- PlPW Nr 32 w OZORKOWI E bowiązuj'e się własnym wysił.
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'T
pos ana kiem doprO'Wad.zić do używalno
. . 66
t·
W'
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ta'm
ż
bo'
.
d
k
lUZ.
ł
. k'
'"
parnIę .l y,
e zo WIązama kość produkcji. Organizacja Ul cję primy. Rada lak Iad CYWil ty tenisowe, które od c'zasu za.'
prlII1Y - wo a za oga l lerow brze zorganizowane ws"'ółza- mar
e
g j
d ts j
nictwo, Rada Zakładowa, K o - t o '
cow
wyma a ą
a ze partyjna musi o tym stale pa- zaś rozs.zerzyć i w d-ru- kończenna wojny są
n:ewy,ko.
mitet Partyjny, salowi, ma.j- wodI?ictwo będzie doskonałą ~wyżki produkcji w kwie- miętać.
gim kwa['tale ws.pólza'Wod~jc,two rzysta,ne i oddać je do użyvku
strowie, przodownice zespo- bromą w 'yalce, jaką p.rowa- tniu" - czytają wszyscy roB. Sa.m.
pracy o dals'le 50 proc.
młod z ieży.
dzą
"sche1blerowcy" o no- botnicy, :\dą<: do pracy i opul~.
'1'
. ~o~ija~i~wy~n~~~~~~fu~~.
~~-~~~--------~----------------------Dwaj s,pecJame us>tanowle1
ni kon tr olerzy sprawdzają sta nie panu.
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W PRz"Pol
zauważą błąd - notUJją go j
WYKO~CZALNIA
"KSIĘZY MŁYN".~
polecają tkaczowi, żeby go nie
PODNOSI
Podobna tablica orznajrrria
rzę za nlO
r
wy ona p on o
zwłocznie poprawił. Jeśli się
ODSETEK PRIMY
pracownikom: "Na skutek 0-----~""":'-:-~------....;---_-~
pote~ oka~uje, ~e. teg? me
"Przyrzekamy do 1 Maja puszczania pracy straciliśmy Na od~ytym zebraniu zalogi Ponadto załoga przędzalni Nr Jeste§my pewni, że zobowiąza
zroblł, zawladalIDaJą klerow- podnieść o 13 procent odsetek w miesiącu marcu 21 tYSięcy przędzaJm Nr 2 PZPB Nr 4 pra 2 postanowiła wezwać do ws:;J6ł- nia, podjęte przez załogę przę
nictwo tkalni.
primy dostarczonej nam przez kg przędzy". Dlatego duży na cownicy tego przedsiębiorstwa zawodnictwa załogę przędzalni czalui Nr 2, zostaną zrealizowa.Zgodnie z zapowiedzią dyr. tkalnię" - postanow:!ła przed cisk kładzie się tu na podnie- :postan~wili uczci6 Międzynaro<kl ~r 1. Jako wskaźniki współza- ne w całej rozcią.głości.
Pog ońskiego, sporządzono ta- kilku dniami wykończalnia. W sienie dyscypliny pracy, na we ŚW1ętO Kla.sy Robotniczej wodnictwa. ustalono polepszenie
Korespondent fabry czn1l
blice poucza ce, jak zll,IlObiec ubiegłym miesiącu podwyżka zredukowanie do minimum :przez przedterminowe wykona- jakości przędzy, zmniejszenie ilo
robieniu błędów. Należy je d- ta wynosiła 8,8 procent - wy dni opuszczonych bez ważne· nie planu rocznegl} i podniesie· ści brak6w i odpadków oraz
"GłOBu" z PZPB Nr ł
nak żałować. że tablice te nie kończa1nia bowiem
oddala 110 powodu. O tym, że akcja nie jakości produkcji.
.zwiększenie procentu wyprz~du.
& lDodawald.
roku do dnia 15 lli;topada.
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Piękna postać wielkiego

poety-demokraty

CzasopiSmu radziećkłe oJulIUSZU Słowackim
I

Popularny tygodnik rad zi~cki et y - demokraty. Symboliści i
" Ogoniok" po!lwięca obszerny dr kadcnri, pomijaj!}c milczenicm
Dwa wsp6łzawodniczące ze sobą zespoły redakcyJ'ne ności. Czy TOR wie coś o 6 nu, a w Aleksandrowie równ ei artykuł życiu i twórczości Ju- nl1jlJD.rd7.1<>,j rcali~tyczne uiW'o~
liusza Słowackiego. Aut or art y- Słowackie go, u s iłowali
przy_
PZPB Nr 9 i Technicznej Obsługi Rolnictwo. wydały n'edaw· młocamia<:h
5-óu bkomo!-ti· s'Prawa cie przedsta'W";ała s'ę laK kułu, znany badacz i tłnmacz wlafizczyć sobie j ego spuściznę;
00 nowe numery swych gazetek
ściennych. ZamieSoZczamy lach w Lasku, które zardzcwia- różowo_
Uteratury polskiej na języ k 1'0' pj'oklamuj:}c go ~WOilll prekurpan żej reccnzje z obu guetek, powstrzymując się chwilo łe i c-z-ęściowo rozebrane pTzez
Te bolącz4d, k~óre coprawJa '~-.i sk i. 11. żywow poddaje nnali- sorem i nauczycielem. W wolnej
l
wo od uwag porównawczych. O wynikach wspóluwodn - Cl'kO'~cz.ną ludoość stoją bel 0'- zaoiemllJiają ni cco O'bra.z dzia.1J)- zie życie duchowe poety, podkrc <1cmokratycznej Pol"ce _ pi~7.e
dwa zadecyduje przygotowywany obecnie nowy numer ga· pieki od 1946 roku? Czy rzeczy nośc: i pracy TOR-u, powi nny 81aj~e jego stałe sympatie i uzna żywow _ twó\'c zoś~ @owacl~iezelki.
w! śc':e nie bylO' nikogO', kto jednak ma.Jeźć swój wyraz 'v ni e dla pos tępOWE''; literatury ~o nabicra nowego życia i tre.
.
.
by się mmi zajął? A jak wyglą g~z&'Ce . G~ z ebka ści ~nna wifbr;~ rosyj skiej oraz głębokie zrozu- ści. Słowacki ukazuje się w CB.zósty numer "Głosu
Dz'e- J e~e~ a!l'tykuł.od drugiego 01- da Siprawa wykonan ia planu? 'l Ul,e ty'1ko mteresawac p:~cownl :nienie roli i znll;czenia P,:ZO~l,- teJ swrj prawdziwej wie~ko~d,
i
kI
wl ąltki", gazebk ścienn~j d.zLe'.ają ram.· : Układ, ma1ert:a- arty,ku+u, za·tytułowanego "Za. ~ow, lecz ,z,ara-zem m?bl hZ{)w~c .,ących demokratow ROSJI 010' jako niedościgniony mistr!: poPZPB Nr 9 stanowi odbide ak łu, fotQgra~u I rysun.kow c~ynl końc,zenie remQntu" dow;aduje. Ich" uczy c, wY:!Y'ka<: .błędy ; ezcsnej: Ryl~.iewa, Bestu7cwa! ezji polslticj, a przede wszyszywą: przyc!ągającą my Si ę, że oddz:ały TOR roboty ZI!1aJdowac sposoby nafYTawy. Gal ~estla, .Mura;wlCwa - Apostoła l tkim 'ako "'tierny syn swego natua::Uych zagadn:eń krajowych i gazet.k~
fabrycznych. Znajdujemy ta'l1 {:zytehn:'ka: "
wy,konaly w term inie, a oiekt)· zetka obok wskazywan a rzec!y mnych.
J
. ' .'
. Oj
&r1ykuł ogólny, po<św:ęcony za- . . ~Torowiec z 15 ma,rca po- I e ośrodki n-awet przedte, min;>. dQbrych i g>odnych Ilaśladown:W Polsce burżll"lzyjno _ ob- rodu, g~1'!J.co mlłuJ!J.cy swoJIł •
iadn;en om oozczędruośCi, art y- S\V':-ęcony ,zosta.! zagadn:emo'l1 \\ o, Lecz bąjźmy S>iJl a',v ed::wi : ctwa, powinna być również sa- szarniczej, pisze żywow, usiło' czyzn ę .l swoJ ~aród,. kt6rego
~ ku upami ętnieniu rocznicy oszczęd'nosc!owym,
spra~vom obiektywni. Skądinąd wiemy, te mOIkrytyczna,
tym mus1.ą O~. wano za wszelk'jo cenę zniekształ szez~§ele ~tanowlło cel l marześm'erci Kamla Marksa, dalej u- przed!ę.rm'nowe wykonanie pla _ Kutno nie wykonało 5IWego pla- miętać jej redalclorzyl
Sch. cić piękn!J. postać wil'lkiego po- nie jego życia.
'Wagi i sa·tyry na tema<t pra~y nu Qr"z zawiera c ekawe artyku IIl1lł1 1I111111111111111111HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111111111111111 1II11111111JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllilllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII1111111111111111111111118
poszczególnych ze5PQlów fabry ły, ilus10fujące a,kcję lączności
•
.
stojące
oznych oraz organ'zacji, działa- ze wsią, życie Ligi Kobiet, ko·
jqcych na terenie PZP13 Nr 9. muni'k at ldUl'tJ.u /SIzach's1ów, dow
•
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otworem

Zycie

~eśćte:a~efk~jf~st~~:p~:~;a~~ ~~::.
~~:~:~t~r~~~~~~
~t~r;;~~
cy
n:ie'kiórych
pra,coWlk6W

cia "dz i ewiątki", lecz przy bllZ
szym zapoznaniu s:ę z treś"ią
okaz.uJe się, że czyn:i to w sposób n'eco jedonostronny. Dow:adilljemy się. że iSI!!l1Jeje Liga Ko
b'et i kolo ZMP, lecz (lIbie orga
m.zacje dz' aJają źIe, a praca urzędn"k6w, sądzą'c z satyry pl.
"~Pracownicy umysłoowi () akcji
"O" - również nie może być
wzorem dla innych. Ten samokrytyczny sios'u nek dO' własnego za,kladu byłby beZl\vz:ględn;e
,
.
.
I
b k
sluszny ! pouczaJący; ecz Q o
krytyki należało by rów!lJież po.
dać jakiś przykład, godny na·śla
down:chva. I to może sbnowl
jedyny, ale za to krdz,e poważ
ny bra.k bieżąceg~ numeru "Gro
SIU Dziewiątk :". Nie dowiedzieJi,śmy ~ię nic7.egc; o współzawoa
nidwie, o przodownoiokach pra.
cy, o miskzach O'S'zczędnośc',
znajdujących się w dziewią·tce i
wyróżniających się
wzO'rową
pracą.
racjona,rlzatorac h dow'adujemy się z artykuołu pt.
"Opieka a wynalazek", lecz a,u·
tor nie wskazał nam, kim osob'śc'e na!eża lo by się zaintereSQ
wać i kogo otoczyć ta op' eką.

TOR·u. Gazetka jest żywa, ~e
kawa, obficie il,uslrowana foto.
grafiami, dowciP'llymi rysllInkami. pomysłowo QwoD1ooa kło~a
mi vboża z m'edzianych wiórków.
EstetY'czna forma ze'W'llętrzna,
rwcające się w oczy trtt.!ly, wy
raźne maszynopisy przydągają
uwagę c,zrtelnika. Po przeczyta
niu gazetki osiąga s'ę wrażeni~,
że w Techno'cznej Obsłudze ROI
nic,t wa J'est dQbrze., ha - nawf't
d !I..._
1
bardzo OV! ze, że p anowe ~~.
czędzanie Z()ISI(~IQ. i~ż. da''Y nc
wprowado7o~e, ze Jesh. je~t jesz
cze coko,w~ek do zrohlenIa, to
chyha ,!" ramach drobnych QSZ'
czędnoscL . .
,_
Bez ,'Y~tpI.ema" ~łuszno~c m'!
ob. WOj'cJClki, l!l0Wlą<; ,w swym
artykule o kOnIeczn Qsct d rt;>b n/!·
go oSizczędzalnia. Ale. niestety,
no'e od tego winien TOR rozpocząć swą planową akcję oszczęd
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młodych robotn~c

urzeczywistnia swe
L

1n2rZeBi ~a
I

Odwiedziny w internacie absolwentek Legnickiei Szkoły P.'J:Lysnoso.u2cnia Przem'J'siowego
- Jesteśmy wszystkie dziewiarkami - oświadcza zgodnym chórem 50 dziewczęcych
głosów. A
poważna Wanda

mogły sobie same radzić, ustę poznać swe nowe obowiązki, go były zdyscy,plinowane i ~a

pując miejsca młodszym kole- swój rodzaj piracy.
A przede chowywały porządek, ale Jest
żankom, kt6re ukończą legnic wszystkim zrozumieć
istotną ich opiekunką także na telI'~
ką szkołę. Tymczasem jeszcze prawdę, że bez solidnej pra- nie fabryki. Gdy tylko dzieJe
"ukoń- nie mają żadnych kŁopotów cy "nie ma płacy".
się "krzywda" kt6re.jś z człon

Targońska wyjaśnia:
czyłyśmy w ubiegłym roku w internacie mają dużo miejDyrekcje fabryk Nr 1 i Nr 2
dziewiarską Szkołę PrzYSPOS<l sca, i wszelkie wygody.
otoczyły młode robotnice spebienia Przemysłowego w Le- CiężkO' nam będzie iść cjalną opieką. To są p~zecież
gnicy, potem wysłano nas tu, stąd na "własne gospodar- przys71e siły fachowe przemy

do Łodzi, abyśmy r07Jpoczęły
pracę w fabryce".
Mieszkanki interna1u pra:y
ul. PiotrkQwskiej 6] - to mlo
de roboinice Zakładów D7oiewiarskicb NT l i Nr 2, Zadna
z nich nie jest łodzianką, pochodzą przewa7..nie z województwa warszawskiego, dla·
tego >DyrekCja Branżowa założyła internat, aby podcza!
pierwszego roku pracy miały
zapewnione mieszkanie i utrzymanie w nieznanym i obcym mieście. Po roku, gdy po
znają już otoczenie, będą

stwo" - przy:mają dziewczęta - zżyłyśmy się ze sobą bar
dz.o, mieszkaljąc razem już dru
gi rok.
_ Razem pracujemy i uczy
my się.
Prawie wszystkie ksz,tałcą
się dalej, jedne uczęsz<:zają do
Gimnazjum
Przemysłowego,
inne ck> ogÓlnokształcącego.
Do południa zaś wszystkie są
w fabryce. Wychowanki SP!'
pracują na wszystkich dzialach produkcyjnych.
Początki oczywiście nie były łatwe. Trzeba było dobrze

kiń "rodzinki", wtedy Jadv~ga Kibler porusza wSZystkl.
sprężyny, aby sprawiedl:iM'ości stało się zadość.
.
Nie na samej pracy i nauce
upływa czas młodym dziewiar
kom. Wesoła Teresa Pietrzela
opowiada chętnie o rozryv:kach, na których też im me
zbywa. "Chodzimy do teatru,
do kina, na koncerty, a ju!
największym świętem są dla
nas UlI'oczystośt.: "
obchodzone
w obydwu fabrykach <!ziewiarskich. Wtedy to występu
jemy z naszym własnym programem"_ A internat pOSiada
wiele
naprawdę
zdolnych
dziewcząt. Są wśród nich Ś!pie
waczki, tancerki, malarki i ta
lent y dramatyczne.
W internacie majl'. wszelkie warunki, aby roZ'wd,jać
swoje zdolnOECi.
Internat jest otoczony trosldiwą opieką przez spec.ialn:Jl'l
komitet, w
skład którego
wchodzą prz,edstawiciele obu
fabrYk.
_ Czujemy się tutaj, jak w
domu _ mówi Pietrzela która, chociaż jest jedyn~czką,
wyruszyła w świat z małego
miasteczka w poszukiwaniu
wiedzy 1 zawodu.
Prawie
wszystkie d21iewczęta pochodzą ze środowiska robotniczego i chłopskiego. W PO'lsce Lu
dowe,j stoi przed nimi otworem przyszłość jaką sobie wy
marzyły.
'
R. Sam.
_

sIu dziewiarskiego, trzeba je
więc odpowiednio wyszkolić. I
teraz z każdym dniem jest już
coraz lepiej. Musi być coraz
lepiej. Poważniejjl na chwilę
roześmiane, mlodzieńcze twarze.
_ Jeśli chcemy, żeby przyszlość należała do nas, musimy teraz solidnie nad sobą
pracować _ odzywa się znów
Wanda Targońska.
A każda przecież ma sw'oje
plany na przyszłość, które mu
si zrealizować. Ta chc1'! zostać majstrem, tamta kier 0- •
• wnikiem oddziału, inna znów
półce kSiążkami;,)
WROCŁAWSKIE" pragnie pobijać rekordy we
współzawodnictwie. Zadna nie
Nakładem wvdawnict1\'a ZaZ prac nankowych, z 'd ziału wione "Trf'ny" i "Odprawa po- rzuci dziewiarstwa_
kładu Narodowego im. OSaOH)l- 0pracowIlń lit~ratury polskiej słów greckich" - Kochanow- Z bieżącymi zagadnieniami
~kich we Wrocławiu ukazało się uJ,lIzał się pi~rwszy i drugi tom ,kiego, Słowackiego "Beniow- gospodarczymi zapoznają Się
części humorystycznej ga- oRtatnio 30 pozycji o nakła~zie "WyMr pi$arzy luaof'ych"
ski"
i "Pomeści poetyckie" absolwentki SPP na zebrazetk' należałO' by jeszcze powIe łącznym blisko 319 tys, egzem· Pigonia, tom pierwszy i drugi oraz
"średniowieczna poezja niach ZMP. Czytanie odpodzieć, że jes1 f>Zeczywiście pel- plarzy,
Inwentarza rękopisów biblioteki poh\ka Rwiecka".
wiednich podręczników facho
na szczerego humoru i bardzo
Ze wznowień wyczerpanych. to "Ossolineum" ornz trzeei rocz' W druku zn.ajduje się: "ślą.sk:' wych i lektury ideologiczne;
starann'e ."'yko~ana. 2 rysun:::i mików Biblioteki Narodowoj 11' nik Zakładu Narodowego im. - SteczyńsklCgo w opracowamu p07.wala im ukształtować 80- dobre l przeJHyM~. ~'fes!tą I kazało się 13 prac o nakładzie OR~olillskich pod redakcją. 11. Paj!J.czkows~ego b?gnto ilustr~ b~e wyraźny pog~ąd ,na dzizewnętrwa s.U!~a g3l~~1 od.z.na 78 tys. egzemplarzy, w t~m: Jak6bca, zawil"raj!}cy 21 roz- wana orYgInalnynu ry5unkarol sle,lszą
rzeczywlstoSĆ.
Ze
cza fnę prZe}TzyMoSClą 1 ŚWllj. B b
R d ' 'ł'''
f,raw i duży material ilustra- "Historia społeczna i gospodar· ZMP-6wki te zagadnienia doczy o dużym wkładzie pra<:y j=j ". ar ara.
a Zl~ o~n ,,_.
ryjny.
,
cza średniowiecza". - S, Inglo- brze rozumieją, świadczy gawyko.na<Wców.
Nlemcde,;~cz~, "K~r~a~ ,:;1'111a Z serii powie§ciowej wyszły: ta i "Drzeworyt w czasopismach zetka. umiesz<:wn.a w świetliZarówno tekst !lrtykułów, jak Wene a
1
j , a a( yna
nowela Łozińskiego ,.Madonna polski rh XIX-go stulecia" - 11. cy internatu. Pisze się tutaj o
j tytuły wykonane są ręcznym, Słowackiego, "Pieśni" Ko- .8usowirka" i "Wspomnienia Opałka.
systemie ,,0 .. i akcji "H", o
wyraźnym ; czyte!nym pisme-n, ehanowskiego i inne.
ossolińskie" - St. ł~cmpickiego.
W plB:nie na najbliższy okr~s wydarzeniach politycznych na
IIIłIlUUHUIłlIłIlIUIlIIlIłIlIIlIlIIl''łUlJlIUIIIIIIIII I IIUłlIIUIllIlIflIIlIll1l1lIłłllłlłlI U II
Z podręczni1ców wydano w 2-eh wydawnIctwo
przygotowuJe całym świecie. Szkoda tylko,
nakładach: .. Zasady -pisowni pol- .,Dzieła wszystkie" - Słowac- że zbyt mało w gazetce pisz~
.II.
~kiej"
Jodłowskiego i Taszyc- kiego jedno dwuna.stotomo' się o' własnych sprawach, spra
we wydanie popularne pod re- wach terenowych.
W dniach 12 i 13 maja 1919 r. jedno - zjednoczone Towar'lys- kiego, "Elementa latina"
Skiminy, i,Zarys dziej6w li~ra- dakcją, J. Krzyżanow8kiego, dr'lMieszkanki internatu etanoobradować będzie w Warszawie, two Przyjaciół Dzieci.
Nowe TowarzY/ltwo ma objąc tury -polskiej'" Kleinera. gie wydanie naukowe w ,16 wią jedną rodzinę, ' Na czele
w gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smuli- swoj'ą działaln06cię. wyehowaw- "Gramatyka języka polskip.go" tomach w opracowaniu J. Klei- tej małej .,społeczności" stoi
nera..
Jadwiga Kibler, przewodniczą . w składzie władz naczelnych
kowskiego, Walny Zjazd Delega czą i opiekuńczą dzieci z mb,at - Spłowińskiego i inne.
i wsi, przede wSl'ystkim dzieci
Ponadto w ostatnim czasie n.Ponadto w bieżąeym roku ca samorządu. Interesują ją Swla!owej Organizacji Technicznej
t6w R. T. P . D. i Ch. T. P. D.
Przewiduje się, że w czasie robotnik6w oraz mało i średnio kazało się z druku ]5 pozycji, "Ossolineum" przygotowuje 80 nie tylko sprawy związane z
W tych dniach wr6ciła do
w tym "Wybór Kniaźnina" - , pozycji z za.kresu nauk humani',życiem w internacie, nie ty1Zjazdu nast,ąpi formalne połą rolnych chłopów.
-ow opracowaniu Borowego, wzno' stycznych.
ko pilnuje, aby mieszkanki je kraju delegacja polska, kt6ra.
czenie się obu Towarzystw w
. . . . . . . .~. . . . . . . . . . . ._~ __ •••ma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ea. . . . . . . .ma. . . . . . . . . .;. . . . . . . . . . . . . . . . . .~.__ z ramienia Naczelnej Organiza·
eji Technicznej brała udział w
Na ek>ranach ZSRR wyświet,a
lilia mostu na rzece La.o"e. W obradach
Międzynarodowego
ny j'eSlt noowy fidm rad:uiec1k4 pL
czynie tym zna,jduje symbo1i::z.
ny wyraz dążenie reakcjonistów Kongresu Technicznego w Kai·
Spotkanie na Lab:e", reżyserii
...
d od'
-"
. d
Nowe wspaniałe osiągnięcia k·anematograf'li ra d·
Zleck'·
le,
Q
:zolowa.oia, a na"'L~pnJe o ne,
"
G. Aleksandrowa. Zarówno pub!
A
d
b
00 t ł I
lZocanioa przeciwko sobie - na
W Kongresie wzięli udzial
czność, jak i prasa przy jęły ten - jeden z g~óW'llych bohater.5w 1kańStkiej . stref~
'l~e. n&ta <bu zo· c~cemy, a y ł,.a. s a ~ s ę g~a' rodów USA i ZSRR. W pam ię.oi
mm bardzo żyozliwie. Fakt te;] f'~mu.
staje maJO«' HI'!l. Jest on &zeze· nIcą R.OSjl. Uwazamy, ze RosJa~ widza u.łrwaJa się końcQwy dia ,przedstawiciele organizacji tech- .
jest og.romn'e z,namienny, wyra
Pod<:zas gdy żołn':erze rosyJ- rym przyjacielem Kuźmi.na, przy nie powinni tyć nad Wolg<l, a log m'ędzy Kuźminem i Hillem: r.ieznych 26-eiu krajów, repreża łx>w'em MCl'slu nek s-polee;zeń- s{:y i amerykańscy wita'li Siię, jacielem ,Ioo'li fadozoi~ki'Ch_ Wy- Niemcy nad Łabą"· .
_ "Zegnajcie" _ mówi '!<uźm',n.
zentuję.cych
wszystkie częśei
stwa rad.z·ieokiego do najwaz· jak prawdziwi toowarzysze brQnI, faża myśl: i UOZOCla prostych
L'1ld~:e .rad.z1eccy me , ulegają _ "Spotkaliśmy się z wami ja.
ndejszych zagadnień międzynaro wyżSlze doowództwo ameryl~ari- Amerykanów.
, .
p!1OlW?kaCJOlTI ~owody'fo,,:, ~mp.. ko sojusznicy i łyli jako dobny świata.
Tematem obrad były sprawy
dowych.
skie przygO'towywało O'f!cJalne
Tymczasem w za<:hodn:eJ SiŁre ryikans.kioo. Nle zapomnIeli O"li sąs1edzi" ... "R.o~stajemy się jako
Ak<:ja filmu rozPQczy'na się spotkanie na ocalałym na Labie fie mias,teczka ~zlieją 8i~ ponu~e sp?ł!kania na. Labie i z:nają !lm,: przyjaciele" _ dodaje HiII.- surowc6w, postępu technicznego
· . f
k moście.
TU'taj wszysbkQ odby • .rzeczy. Hi'J,1 nie p01'ł051 za nie dZl1we ucvulC:a narodu amerykli1 "A więc' zróbcie wszystko, 1'0 i jego wpł~'wu na ukłud świato
$oCeną pot ęz·neJ o ensywy wOJ" wało się rozważnie i spokojnie. oÓ?Ow:~hialnośd,
gdyż je~ skiego. in~elfeSo11jąca je~ pod
radzieckictJ na terrtO'r!um Ni~. Roz",vieszono plaka~y: "Am=ry. zbyt mało macząeą f1igurą. Ge tym wzg1lędem rozsmowa międ'zy \V waszej mocy
mówi Kui· wych stosunk6w społecznych.
m'ec wiosną 1945 roku, CzołoI M
.
ed V' "
•
k ' k'
min - abyśmy w przyszłOŚCI Delegacja polska wniosła na. o" d i ck' J ka,n 'e ni'g dy nie zapomną łx>ha- nera
ac Derm~,t i lllmi prz
1'.uzmmem 1 am2fy anSi Im se- nie spotko.li .i
z waml' j'ako
dcl . ł
we o ,zna, y a'l'mH ra z e ,e tersIkiego czynu Rosj'aoO"f
Ale sławiciele anglloo.as-kich wlajz na1orem, Woodem - zd, ekłaro- wrogow'.e:'. .. ę
orady zagadnięnie współodpov;ia
wkraczają do m:aSlta Altenstadł.
d
h
d
'
d
pod'
l'
rzeczywiste ucwcia tych lu zl o~Uopacy j~yc.
tOl'pe. ,uJą. cm,o. wanym
zeg~{)zem w~Je'nony'll.
dzialności techników za spraw~
Poprzez dymy pożarów o WieI a wyorazi! genera~ Mac Dermott. WratyuCJę, zachoW'UJą TlIIclilmlę. Na prowokaCyjne pyłanie WO"J.
"Pamiętajcie, James - wota
międzynarodowego pokoju. Wysię widok na wev'tJ.raną Labę, Pa~rzą.c prUt lornetę ,na pow:ta te takla~y przemysłu ~ojeonne- da, c,zy K;uźmhn bl1bi Amef~kę, Kuźmin do H,iUa, stojącego juz
która dz.ię1,i mias10 na d,wie C!ę- nie żołnierzy radzoiecJc<:h i ame go, popierają bylyd, hlulefOw. ten oopcw'ada: _ "My lub:my po drugiej stronie demontowa le sunięto r6wni.eż sprawę zakazu. .
ści, Na przeciwleglym brzegu rykańs.kich, powiedział z cierni. ców I prowad,z~ drziałalność Amerykę, lubimy ten kr~j śmla go w tym momencie mostu - użycia energii atomowej do
do zachodn'ej części mia.,ta łym uśmiechem: "Spójrzcie na tę szpiegowsko. dywersyj.ną, skie łych i uczciwych ludzi, ~raj przyjaźń narodów Rosji i Amp.· ce16w wojennych.
wk'rae,zają Ame<rykanie. WQjs:{a :dyłlę, panowie! To najdężsoze rowaną przeciwk>o st'feIie ra- Jacka Londona, Marka Twaina, ryki to najważniejsza ze wszyst
Odpowiednie rezolucje złoźone
lSojluszniocze wi1aj~ się radośme. nas1ęps' two wojny"...
. dZlieC:kiej. Na ujętym przez A,1 Whitmana, Eddisona, Roosevel~ kkh spraw, jakie stoją dZIS
w
tych spra.waeh przez delegaZoInierze rosyjscy rzucają w po
Od samzgo pocz~,Łtku filtm po glosa sów terytorium
kwitnie ta. N.le zapomnimy nigdyowa· przed ludzkością",
wi~t·rze czapkli. Z wchodln!ego ka.zuje dwa O'OCl'zy: obóz zwolen czarny rynek i spek!llacja, a lud szych walecznych łolnierzach, z Tymd słoowam: kończy się te., cję polską, wywołały gorące dr.
brzegu odb' jają przepełnione tJ ników pokoju I obóz tych, któ' ność niemiecka tyje w nędzy.
kt6rymi spotkaliśmy się nad Ła wysoce aortys1yozlllY film. Zdoby skusje i mimo sprzeciwu przed_
d'v'e pontonowe: to żoł.nierze f rzy nie skończywszy jednej, ma
Sła·rrowisko lud,z:j rad:zJeckich bą, Lubimy I szanujemy naród wa on sobie sympatię widza tli stawicieli amerykańskich i gr'.lp
oHcerowie amerY'kańscy 5pl ~S ~ą rzą już 1) drugiej wojnie w imIę wobet' Niemc6w fO'rmuł'1lje ma. Ameryki, naród, którego P<ln, rów.no wspanqalą g.rą ak.torów" od nich zależnych, wprawdzie
pow·itać okrytych sławą żołni~- nowych zysków i zdobyczy tery jor K·uźm:fl w rozmowie z mło Panie senatorze, nie kocha.....
jClJk! wyrażonymi w nim myśl a
dym Niemcem. Wai~el!"em. P.rzez
Końcowym e'pi:rodem f.i1mu m:, myślami, które podziela ca z pewnymi zmi.anami, przeszły ja.
rzy rosy js,kiCoh. N'ekłórzy slka- torialnych.
czą do wody i prze·p~ywają. na Akcja mmu .. SpoŁikanie !la dlug,ie lata hitlerowcy ,VIbi jail jeSJt pożegna.nie Koźmina 'ły l1aród rad<:ziecki. Film przepu ko nchwały Kongresu.
Dowodem uznania dla roli I
wschodni brzeg meJ<;. ROSJan Ie Łabie" toczy się przez kiloka lat. WaJ:te rowi do głowy, pOOQlbnJe Hiijn8. Zdegradowany i zwolnI,). jony jest ideą trwałego dem 'l'
p1'zyjaź.nie wyciągają do nich Laba dzieri mias1eooko Alten- jak wszys1kim Niemcom, że ny za swe demO'kratyc,z,ne prze· kratycznego pokoju. Ukazuje znaczenia tech.lik9W pol~kich
<!donie.
s1ad1 na dwie &trefy. W Sltref'e .,granica Ni~miec oprze s'ę oa ·łron<ln'a z armii amerykańsoki.:!1, rzeczywistych wrogów pokoju, była jednomyślna uchwała Kon.
"Tcra-z nal!'emoe~e nastąpi dhl- radlzieckiej prowadrzd si-ę polity. Wołdze".
Hi4l wyjeżdża dO' ~raju, aby sta demaskuje koowania podie~gresu, powołujQ.ca przedstawiciegi, ·torwaly pokój" myśl'!lI kę kO'nsekwen~l/1ej demokn~y.
"No, ale stało s-ię Inaczej - nąć p!'Zed Komisją do BadanJa czy do nowej wojny, propaguje
wówczas pTooci loozie.
tym zacji, którą reaH1JUje major Ku! mówi Kuźmilll. - Nie Niemcy Działa'1noścl AntyamelJ'yikań~ej. ideę zjednoczenia wszystkich s'f la Polski ]Ul, stanowisko jednego
mówm ż,o~nierze amery'kańscy, min, radz:ecki lromemdant A.!ten znaleźli się nad Wołgą, lecz RoI NaSltępca Hilla 'W zachodniej czę demokratycZllVcb w walce o po z wiceprezes6w o ianizac.li obok
»k mvślał rowoi'eż mam HiJ' SiUldt.11. II{QIIlaOOwttm ame.r~' s.Janle nad LabL Ale fIlY ale ~ miasta wvdaie roztka-z lerwl kóJ..
USA i Szw&jearii"

°

Na

OSSOLINEUM

z

°

.. III " I " " II fil

Ob ..ady ClI T P D i RT P D .

Przedstawiciel Polski

I

I

°

5
I k a n ·I e n a t. a' -e I I
p
O
•
-

o lOS

RA D O M S Z C! Z A N S

~:..ł=--

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Kro:~~ :~~~ska "Edwardów" po pierwszym etapie
współzawodnictwa

pracv
rlI

Trzydniówki
SP"
"

Junacy i junaczki SP w
,
Ractomszczatiskim p-l"zystęr.ru
- Mówiono w ubiegłym wny dyrektor nie miał ra-I Hutnictwo jes t kunsztem. brakow, Walach .Leonard - ją do pracy w ramach trzyroku, że w "Edwardowie" cji nie tylko w zagadnieniu wymaga zdolności. Sa robGt 133 proc. normy 14 proc. bra dniówek.
--o:współzawodnictwo pra- i stosunku do współzawod nicy, którzy po kilku ·r.dł~sją ków. Wyróżnili się również
p
t
.
t
k
WAiNIEJSZB TELEFONY
cy Jest wręcz niemożli\ve nictwa pracy, ale nie miał cach pracy wykazują talent - Franciszek Lęgowik
. raca a .n}osl w ~m ~t re
10 _ Straż Pożarna
Przekonywał nas o tym i racji w wielu podstawo- hutniczy, inni mimo nraco- 132,3 proc. normy, Kurcwal SIę . ~pecJa n!., c a:a er.
11 ""7 Urzl}d Bezp. Publicznego da~ny dyrektor huty, ',',,.,s,; wych zagadnieniach produk witości po dziesiątkach lat Feliks - 120.08 proc. normy Jak JUz donoslhsn;y, .Jun~c~
12 _ "Głos Radomszcza:dskl"
wa.ląc tak ciężkie "argumen cyjnych, co w rezultacie spo nie dochodzą do tych wyni Podocholski Henryk - 125 S~ ':'. Radomszcza.~~Klm 1 ~'"
12 _ R. S. W...Prasa"
ty:', ?ak: ograniczone zamo- wodowało jego usunięcie z ków, jakie po krótkim sto- proc. normy i Chądzyński n:~escIe postar;owl I Pl.ZYS ą
13 - Powiatowa Komenda MO Wiema
pro~ukcyjne,. nit?- zakładu p,racy .. Po drugie - sunkowo okresie 'wacy są Władysław 123,8 proc. nor- Pl? do wspołzawodmctwa
61
Miejskl Komisariat MO. pr~ygot~~ame(!) ~ałogl do ~kazało SIę, ze w przem.y- udziałem artystów _ hutni- my.
mlę~z.yhufcowego . cel~~
91
Starostwo POWiatowe
tej akCJI wreSZCIe trudnoś sle hutniczym nawet w ta- ko'w Tym . tł
'
ł"
W dru"'im z"'~Y)ol~ u"'''ska Wła.,clwego uczczem3 ŚWlę
50 _ Szpital Powi t
. ' . ,
' ,
o,.
.
.
Slę
umac7.y f; A-l
,~ .
_. -~'. t P
a owy
Cl natury. t~chmczneJ.
klm "EdwardOWIe", gdzIe szny podział biorących u- no rowmez b. dobre \vym- a :tacy.
---- PrzecIez. u nas robi. się ?rodukcja
asortymentowo dzia we współzawodnictwie ki, niekiedy proCp.ntowD ~W
Dobroszycach hufiec
Administracja - telefon nr. co tylko mozna - 'przejm Jest_ b. ograniczona, bo skła w .,Edwardowie" na dwie wet lepsze, aniżeli w pierw szkolny przy Gim.. Rol12, czynna codziennie od god. \ywał nas dyrektor - więc da się z 2-3 gatunków pro !Srupy,
Postanowiono bo- szym przodującym zespole niczym budul'e przystanek
51-ej do 16-ej.
JOco, wpro,,:,a d zac jeszcz':! d u k cyjnych, współzawodn\c- wiem typować przodo-... 1i- hutników.
kolejowy. Na prace te 'luży
-o.. NSfołza:"od~lc!wo
?ra~T? two jest. rz;czą x:nożliwą i ków nie tylko w zależności
Pierwsze miejsce zajął tu to już 246 junakodniówek
Adres Redakcji 1 Ac:mtnlst~:CJl I tak WIęcej me. zroJ;llmy
celową, ze 1 tutaj ~ochodzą od stopnia ich zdolności _ taj Motyl Stanisław (132,14 i bliski
jest JUz dzień,
R~~~~~oR~O~::~~t~e:: 39 . Praktyka ~twIerdzlł~
co do głosu przodowmcy pra- który w hutnictwie iest b, p~oc. normy), Sokołowski gdy w Dobryszycach pow, .
• ,mnego. Po pIerwsze, ze dl- cy.
t'Ozległy, a przede
wszyst- Piotr wykonał 127,14 proc. stanie przystanek kolejowy.
•
__3.......-==
_
_._ [ a ,:
Qaor
kim w zależności od właści normy, Piotr Pokora 117,4 Hufiec miejski w RadomCzwartek, dnia 14 kwietnia
1949 r.
Dziś: Waleriana
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Bilans

miesięcznych oszczędności.
Jedynce"
•
Os!ągnięte rezultaty w wielu dziedzinach
•
PIa ny
przewyz·S za'ą

I

Obok PaństwoweJ' Fabry- .osz<;zę d
' na surowcach f ierni. Ob ecnie skrócono dro
zame
Giętych Nr 2 "Je- 1 połfabrykatach. Aktyw o~ gę wędrówki , hako'w o 200
kdi Mebli
k"
..
yn a w pewnej mlerze szczędnościowy zabrał się metrów przez
połączenie
wyprzedziła inne
zakłady do dzieła niezwykle trudne szeregu robót na J'ednym od
rzemysłowe w naszym
mie
t
. l
go s worzema ..epszych d7iale. Zv
, skano w ten sp 0ście, J' eśli idzie o właścI'we warun. kó w produ k CJI poto- sób w przekroju mięsięczwykonywanie planów oszczę k o~eJ.
nym zysk w postaci 150 go
dnościowych.
Ze te warunki w "Jedyn dzin.
Mówi o tym wyraźnie mie ce", były do niedawna jak
Wreszcie na odcinku masięczne sprawozdanie z wy- na1l4 0 rsze pisaliśmy.
lej racjonalizacji poprzez
konania tych planów.
W marc,,: zwrócono prze- zastosowanie nojedvńczych
Dwu rzeczy uczy nas ten d~ wSz~~tklm ,uw~gę na ko form '!!iętarskich, zaoszczębilans _ po pierwsze, że_mecznosc ~krocema wewnę dzono drzewa w~rtości bomożna nawet w najdrobnie; trznych. d;og transp~rtu.. n.ad 20 tysięcv złotych mi eszym zakładzie pracy plano Da~leJ produkCJa nog slęcznie, zastosowano mawać oszczędności. moma po przedm?h do krzeseł odby- S7..ynowe obrabianie poręczy
dążać za tym planem i do wała Slę w anreturze pier fotelowych. .
pilnowywać, by był on eta- wszej i kończyła się w apre W bilansie miesięcznvm
pami realizowany, ze wresz t~lrze dr~gie.i, odległej od znajdujemy wiele podobcie _ można plan ten prze p~erwszeJ o 150 m. Obec- Dych w'lrtościowych punkkroczyć.
me całą produkcję zorgani tów, Główny koordynator
:::Cłówny koordynator 05Z- zowano w j:dnej tylko apre oszczędnościowy _ Borowie
czędnościowy
"Jedynki", turze; zyskUjąc w ten sposób cki Tadeusz pq:yznaje: "Nie
gdyśmy go pytali o rozwój na kllk~set n:etrach niepo- umiemy jeszcze wykorzyplanowego oszczędzania i je trzebneJ drogI; załadunku, stać wszystkich sposobów
go perspektywy, odpowie- wyładun~u
l wszystkich oszczędzania, nie umiemy
dział nam: "Po pierwszym czynnoścIach
tpwarzyszą- jeszcze w pełni zarejestromiesiącu wykonania planu cych temu przetransporto- wać tego, co po linii oszczę
oszczędnościowego, najbar- wywaniu.
dzania u nas sie robi. Ale
dziej ufni w swe siły przy
W miesiącu przed podję- uczymy się na wła:::nych błę
szli mistrzowie oszczędności ciem planów oszczędności 0- dach i
niedokładnościach.
w naszym zakładzie stw;ier- wych haki wieszak owe wy I w tym tkwi tajemnica podzają zgodnie, że możliwoś- noszono z giętarni do apre- wodzenia realizacji planów
ci oszczędzania i przekrocze tury drugiej, a stąd do szli oszczędnościowych".
nia planu oszczędnościowego są wieksze, aniżeli komu
pi!Jizą
kolwiek by się zdawało. Do
-----=.~
piero na planach miesięcz-"
8
uczyPlanowano np. na oliwie "Towarzyszy Re':hktorze!
Nie ma żadnych trudności
nadzwyczai wvsokie oszczę Wiele w naszym zakładzie hy wykorzystane były podIlOŚci oleju. W myśl tych pracy - jestem robotnikiem ciągi PKP do dalszych rozplanów na jednostkę , pro- "Metalurgii" -- mO'N! si,e, jazdów służbr,wych, a jeadukcji miano
zużyć zale- wiele również robi się
nak nasza ,1yrekcja przyZ\1\;'y
dwie 9,1 g oleju lnianef.!o.
sprawie realiz'.v:::ji planów czaiła się do samochodów i
Liczono się z tym jednak oszczędnościowych.
ani rusz pociągiem.
że real.iza,cj.a tego . pU11,ktu I w tym momencie, gdy Wiem, że okólnik z zeszoszcz~dnoscl natrafl na. tru ~waga załogi jest zmobilizo łego roku, do którego zobodno~c. Tymczasem zuzyto -,van a do spraw oszczędno- wiązani są stosować się i dy
na, Jedną jedno~tkę pr?duk- ściowych, gdy każdy patrzy
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Zbigniew s~u zatrudni~ny. jest ob~c'l' .
dl ' ] '
. me przy napraWIe torów ko

z l SIę Sł ynm na całe Raa po <res eme zas łw;(uJe
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domsko hutnicy szczególnie fakt uzyskania pierwsz.orzę lejowych w okolIcach mlazdolni i zaawansow ; -a- dnych wyników na odcmku sta.
an< Ze. jakościowym.
. "" ł
"lodowo, w drugIej znaleźlI
,
.
W pracach tych wyrozm
się. przeważnie
młodsi. Tak 9 proc.
DOPusbzczka,
SIę w normda~:ll.':
pracy - ju
t
ra 0"1
pro Uh.C]1 się przodownik
,
WIęC S worzono szanse zwy.
h t 'k
'1nak Dommik Rudolf. W
cięstwa dla ka'i:def1o robot- z wmy. u ~l a, we wspo.
"
.
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W grupie pierwsz'ej wyróż na gruntach byłeg
nili się następujący przodokomisarza
wnicy: Stępnik Marian. któtwierdzoną
przez
władz~
ry zajął. pierwsze miejsce
W latach 1945 i 1946 kowojewódzką morgi
byłego
dzięki wykonaniu 145',29 pro misarzem ziemskim w nacent normy przy. 4,2 pr~- szym powiecie był niejaki komisarza ziemskiego przewłasność robotnicent brakach Z wmy hutm- Orczykowski. Z jego łaski szły na
ków.
ka. Zarobek j.ego wynió~ł - jak to już niejednokrot26.412 z.ł, a WIęC b~ł wyz- nie,P?d~reślaliśrr:Y - wielu
Powstaną na nich robotnI
szy o blIsko dv: a ~yslące zło rzezmkow, sklepIkarzy, b~- cze ogródki działkowe.
tych <Jd ~ego, ~ak:l uzyskał ły~h fabrykantow, .organ:Na marginesie tej spra..
w ostatm.m mleslą~u rrzed st~w otrzymało nadZlały Zle wy należało by się zastanor?zpoczęclem wspołzawod- mI.
wić nad następującym pyta
mctwa pracy,
Dzięki czujności czynnika niem - "Czy nie można
Dalsze miejsca zajęli hut społecznego można było ca- by jeszcze uchylić w Radom
nicy: Garbowicz Władysław ły szereg nadziałów pana sku
kilku
podobnych
- 137 proc. normy i 4,5 pro Orczykowskiego który niesłusznych wniosków na
cent braków z winy hut.ni- od kilku lat znikł z Radom- ziemię po
Reformie RoI
ka, Tatara Ed~ard - 136 ska bez śladu - unieważ- nej?".
proc. normy l 4,5 procent nić i ziemię z reformy rol- ~~~\F~~~~~~~~~
nej przekazać we właściwe
ręce - mało- i średniorol- ogłoszenia drobne
nych chłopów.
PANSTWOWA Fabryka Mebli
Jak na igraszkę losu naj- Giętych Nr, 1 w Radomsku za-

..

Działki

robotnicze

S stk·c"
I u ~~!jj n~j~~~1a;ie7 :::~-~iaf~:

W zy

rektorzy fahryk, zabrania wy nadział ziemi - kilkana
się jak naj kategoryczniej wy ście mórg ziemi, które p.
korzystywan.ia samochodów
służbowych,(i służbowej ben
zyny w tych kierunkach, do
kąd prowadzą linie kolej 0we. Czyżby nasza dyrekcja
zapomniała o tym okólll~ku~
Robotnik "MeŁąlurgii"
(nazwisko ~nane Redakcii)

Orczykowski, jako komisarz, przydfielił ... p. Orczykowskiemu tj. sobie samemu.
Sprawa tego niewłaściwe
go nadziału znalazła obecnie swe rozwiązanie. Decyz
ją komisarza ziemskiego, za

trudni natychmiast wykwalifikotokarza drzew.
nego. Wynagrodzenie według umowy ziborowej,
mieszkaniami
wolnymi nie dY'sponujemy, Zglo·
s?Jenia
kierować
do
Wydziału
Personalnego Fabryk! wraz z ży
ciorysem i odpisami świadectw.
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Wrocław myśli już
o indywidualnych mistrzostwach
w boksie
We Wroclawiu obraOOwałza
rzą.d Wr. OZB wraz z delegata

mi PZB Koperą i Mrozowskim.

Tematem obrad były, ~bE'Ż3jące
.i~ XX iooyw!doolne hokserskie
mts.trzostwQ Polski, >które ZMta
ną rozegrane w Hali
Ludow~j
we Wmclaw:u w dn. 5 - 8
maja.

Bułgarzy
kończą

jUi:

Dl,'! uczestników mist·rzostw
z.arezerwowano nowoczesny hotel tUTystyC·z.ny, znajduący się
w s ą'siedztwie Hali Ludow'.!j.
Hotel może pom:eścić 200 os6b.

MIAŁ

Sportowiec Szwedzki

z treningów

SZTOKHOLM (obsł. wł.) PrzedSzwedzk>iego Zwi4zku
Lekkoatletycznego T. EricsSQn
za.proezony został do Moskwy na
.ruelką paradę sportową, która odbęd2li<& się w dniu 1 maja.

Z,godJnie z reg'i1Jlaminem M i ędzymrodowe.go Zwi1!'Zl~flJ Ko'la:sk~ ego (DCl), w wySCI.g u P'fa~a
- Wa'~lza~a, .~ etapa.ch maT
cych więcej nuz 150 km bę~ą
wrganizawane . ~Ufn;k.ty odżyw~· ze dla z~,~od'n>I,ko:v. w naS'tę-pu.
gcych m1eJlS:COWOsOIa.ch:

Na jednym

Dzla' ollclo'n"

ŁOZ""'.·..

Komunikat

się do wiadomości, tY't:ułów, uprillW1liaJących !ch do na
przy rozliczeniach z zawodów uczania piłkarstwa:
T:reIlierzy Okręgowi: Gałecki An·
obowiązują
następujące
opłaty:
dla: I klasy państwowej na rzeC1: toni, Król Władysław.
Instruktorzy: Mgr. Radwański
PZPN 2 proc., ŁOZPN 5 proc.,
fundusz szkoleniowy 10 proc., II Kazimierz, Otto Zygmunt, Mgr.
lkhlSy PZPN 2 proc., ŁOZPN 5 proc. LubrulU Edward, Pegza Wacław.
Pomocnicy dns~ruk: Kamieniarz
fundusz szkoleniowy 5 proc., ltiasa -A PZPN 1 proc., ŁOZPN 5 prąc Marian.
fun.dusz szkoleniowy 5 ~oc. klasa Do Nr. 6 pkt. 4. Podaje się do
l! i C PZPN 1 proc., ŁOZPN 5 proc. Wliadomości terminarz rozgrywek
Taksa sędziowska dla: klasy A międzypaństwowych na rok 1949.
8.5. Rumunia - Polska i Polska
400 - , dla klasy B 200 i C 100.
Do czasu wydania nowego za- - Rumunia.
19.6 Polska - Dania.
rządzenia, Zarząd PZPN zawiesza
obowią?Jek
lllszczania opłat na 10.1. Węgry - Polska i Polska rzecz byłego Zwią7.ku Polskich Węgry i jun. Węgry - Polska
2.10 Bułgarie - Polska i Polska
Zw. Sportowych (1 proc.) OIaz na
rzecz Polskiego Kom.i1etu Olimpij- - Bułgaria.
28.10 Czechosłowacja - Polska
skiego (2 prQ<:.).
30.10 Polska - Czechosłowacja .
. 2. Op'l aty za
dzierżawę
n'l!'Ucz gospodarzy boisk wynoszlI Do Nr. 7. pkt. 4. WG l D PZPN
10 proc. dochodu od sumy brutto uznał następujące 'Zmiany na-zw
klubów za drobne i zatwierdził:
- minimum 1.000.
3. ŁOZPN będzie nadal aft,szo- WZKS Pilica Tomaszów Maz. WZKS Włókniarz Tomaszów
wał wszelkie zawody za z~otem na
efektywnych kosztów przez kluby. Maz.
c) Fuzja klubów:
Kluby, które nie zechcą, aby
ŁOZPN af.i.srzował zawody, proszo- Łódzki Klub Sportowy 1 Wł. Zw.
ne są o pisemne zawiadomiende o KS. DKS Łódź pod nową nazwą
ŁKS Włóknia:;z w ŁodzI.
rezygnacji z afiszowania imp!:e2:.
4. Podaje się do wiadomości RTS Widzew Łódź, KS Wima Łódź
wycdąg z komllIllikatów PZPN Nr. i WZKS Podgórze Łódź pod nową

1. PodaJe

Na pod.stawlie
. prz·eprowadzonej unifikacji naucza
nia piłkm-stwa oraz po przeprowadzeniu weryfik&cji kadry trenerskiej na kursach w Katowicach,
w czasie 16 22 1. 1949 oraz

nazwą

25 kolarzy buł,ga.rs,kich wzięło
w e!';minacy j,nych rewodach, mają,cych Ila ce!u ; zesla·
w:enie dmżyn reprezen,tacYjnych do wyś-c,igu Pffaga - W3r
szawa.
W wyśC1igu zwyciężył mistrz
S'losawy Bułgarii Milko Dimov,
który przejechał trasę długości
103 km w oZ3sie 3:48:08. Da!S'le maejs'Ca zajeB: 2) I<:onsbntl
[1()V.
3) K'fa~.fev, 4) Cenov,
5) Gesev
Wyśdg był bardzo
ciężk i ; 96 sŁarl:flJjącyc'h, UlkOl;
cz 1.0 go 60 kolarzy.
y
Po wyśoigu Komisja Technkz
na Hul,gars1kiego Zwiąvku Kolar
ski ego wyznaczyła 25 zawodnIków, którzy będą się przygoro
wywać
do wyśc'gu p.raga Wa·rszawa. Kolane bułgarscy
WG i D PZPN zatwierdził fuzję udali się do obozu treningoweklubów KS ZMP 6 Zduńska Wola
go w Pancerewie, ~kąd bezpoi ZS Włókniarz Zd\lńska Wola
pod nową nazwą: VvZKS Włók średnio odjadą do Pragi.
niarz Zd. Wola.
Powyższa fuzja powoduje auto6 FINOW WY JEZDZA
matyczne zwolnienia dla zawodniNA START DO PRAGI

SWEGO "GIERMKA"
J'll'M'CY Powszechnej Organ!zacjli "Służba Polsce"
będą
wS'PóJdzia<!a!i w praca·ch pomocnjc-zych przy organ:,zacji wyś"-i_
gu P-W. NiezaJeżn!:e od po
mocy, jalką b~d·ą udziela'H orga
nom Milkji Obywate'l~ki ej lJ<rzy
Ultrzymywill!iu pl)fządku na tr3 sie - junacy wystąpią również
w roI' .opi.ek,ooÓ'w k?Ja.rzy.
SpecJal~le .wybranI Junacy bę
dą oczek~wah na kola,rzy. Oz~a
cz.e,n' .będą . oni numerami, odpo
WJadającymI
numerom S'ta'r'towym z.a\vooników.

Zarządu

że

\ 4, 6, 7 I 8-49:
Do Nr. 4 pkt. 5.

swe przygolowania

Gdy ko]alfz J;Ilin;e taśmę cena trasie: Ka1awice - W'oLawniczą, natychmias't zaopieku
cla'w - w Opolu;
nI'! trasie 'Wroclaw - Łódź '- je się n'm jlu,nak, pos'iadaJący
w Kępn:e;
taki sam num e'!". Jun<l'k za'jmre
na tras<ie Łódź - Wa·rszawa się ko!arzem oraz jego s<prz\;lem. Ta'k będzie we wszys<tkich
- w Tamasl.'Owie Maz.
W wyżej wymieni.ooych mJa- pUlniktach etapawych na terenae
s,tach na
pUll]ktach od'ż yw Pol!>ki.
c,zych będą przygotowane dla
Komenda Główna "SP" wyko!anzy to,rby żywnośoiow e, {la dała spec jalne zarządzen:a w
poje i pod<ręczne ap1ecvki.
spif8w'e udziału hu5ców "SP" w
P·un.k,ly odżywcze będą zo~:;a pracach pomocUlkzych przy ornizowane przez Zalrządy POW'3- gani'Zacji wykij g>U.
towe Po:'slki ego
CZ8ll'Wooego
Knzyża, przy współ'll~z·i ale O'<'ę
25 BUŁGAROW
gowych ZWią,z1k ów Kola·rskkh.
PRZYGOTOWUJE SI~
DO WYSCIGU P-W.
KAZDY KOLARZ BĘDZIE

k()mitet honorowy,
(1.0 którego Wll'szli m. in.: woje
woda do Inoślą's ki - mgr Szłap
c.zyński i prezes PZB Jędrze
jewsk:. Powola·oo poza tym sek
cje: orgallizacyj,ną-z wiceprelZesem PZB Woltem na cz.=le.
fina 1180W ą
z wiceprezesem
Wr. OZB - I'udńskim, gO'lpO
d,ł'rczą ze skarbnik:em PZB
Mrozowskim oraz propagan10
Wił, do które i weszli re<!. rej.
Miedz·ianowski, Draj,g or, OstanIrowioz , Cędrows>ki.

.ta~cj.el

i Finowie

Finowie wysyłają do Pragi swych najlepszych 6 kolarzy

Wyłoniono

zaproszony do. Moskwy

W jaki sposób najeży się zg łaszać

fP'roąo-iI'or.!liZOD'O

Przed UJQ§ciqiiefnll

Związkowy

Nr 3

Zgłoszenia

do tsgoroczny ch Biegów Narodowych powinny,
kierowans bezpośrednio do organizator6w bieg6w, którzy zostali już wymisnieni w pOTJrzedlllffi komunikacie, &
wil?C do: dyrektor6w i Ide rowników wazystkich typ-hv,
szkół, Komendantów P. O.
S. P.,
Zrzeęzeń
Sportowych itd.
Kto może zgłasza~ się do hiegów'
Warunkiem dopuszczenia do biEJgu jest ukońezony 15 Tok
ży cia u młodzieży męskiej i żellskiej oraz wykazanie sit
dor,rym stanem ZdTowia..
W miastach młodzież u czą.ca. się, zgłasza eię do dy~
reke.ji swojej szkoły.
Młodzież podlegająca oba wiązkowi "s.P."
stR.rtuje w
drużynach Powszechnej Or ganizacji "Służba PolEce" jako
drużyny poszczególnych szk tł.
:Mężczyźni i kobiety jako
Człon kowie Zwią.zków Z:nvo dowych
zgłaszają. się do 1<6ł
Sportowych przy swoich z:t kł2.dach pracy i w Zrzeszf"niach
l:iportowych. Oddziały wojs kowa i milicyjne v''y-stawiają.
własne drużyny. Akademie y organizlljf~ biC'gi za pośrednie
twem A.Z.S. i Kół Uczelnia nych.
Na wsi - zawodnicy zg!a szaj~ się do Gminnych Ra·d Spol'
tu Wiejskiego,
Organizatorzy biegu spo rządzają. imienne listy zgło~ze"
niowe. Listy te powinn~' b,"ć zamknięte dnia 30 kwietnia.
Ilość i liczebność druży:n. do wolna. Obowiązkiem zgłaszają."
cyeh się do Biegu Narooowego jest odbycie oLlpowiedniej
zaprawy. Do bjegu w danej miej8cowo~ci zgłasza':;. się mogą
tylko ci, kt6rzy st.ule zamie ~zku.i:j. dan~ gminę lub miasto.
Każdy powołany do orga nizowania biegów
ogłasza we
własnym zakresie, gd7.ie i l;iedy będ~ się odbywać trenin·
gi, zapisy, badania lekars kie, a także jakJ} trasą. p6jdQ.
być

l-iegi_

•

Nie prędko ujrzymy mecz I ligi wŁodzi
ŁKS Włókniarz

winien

rewanż

Podczas. świą.t drużyny ligi
pierwszej i drugiej odpoczywnj~. N a.'ltępne spotkania odbędft
się w niedzielę dnia 24 bm.
Kalendarzyk ligi pierw~z('j
przewi rl~'wał mecz ŁKS- Włriklia
rza z ZZK Poznań - w Łodzi.
Ze wzgl~du jednak n8. otwarcie
Targ6w Poznańskich w dnll1 23
bm., kolejarzs zwrócili się do
ŁKS-Włókniarza. ż propClzycJft
rozegrania w tym dniu meczu
ligowego w Poznaniu.

kole:arzom

poznańskim

;r.. od~lanje jakkolwiek niechę
f'Tlie, mUSieli zgodzić się na pro
pozycJę poznaniak6w, mają.e
w pamięci rok ubiegły, lriedy
podcz:ts jubileuszu ŁKS-u, ZZK
7godził się TI.l2'!gra6 mecz W Ło·
iizl. P00C7.3.S

gJ;V k!1lC'ndar7.~'k

przewidywał

to spotk:iDie w pC)-

znaniu.
Z('~poły II ligi okr,??1l
16<1z·
kiego grają na wyjazdach VI'
dniu 24 bm., Vłidzew z Lubli.
nianką, a PTC z Ostrovią..

Z tycia 'ŁKS Włókniarz
Fiński Z'\v,i ą'Ze1k Kolarstk: wy~ 1UIIlIlłlUU"UllłUłtłlllfłItIłlUIUlIłIlIl
. .
..
.
ł

ków byl~go K~ ZMP ~ Zd. ~ola,

oraz kOl1lecznosć podplsywarua no
wych kart zgklszeń.
znaczył ]flJZ za:wodm'kow, ktony
e) Skreślenia Towarzystw:
b~dą sŁaMo,wac w teg?:ocznym
KS. ZWM Piotrków z dniem 24. mlędzy,na,rodowym wysclgu ?ra
2. 49 r.
ga - Wars7..awa_ Na st.alft wy~Do Nr. 8 b) fuzje klubów:
cigu do Pragi przy jedz'e 6-050WG i D PZPN zawtierd2lił fuzJt: nowa e'klipa lińSlka w s,kła~z!e:
"astępujących klubów:
Kaslinrn, Pa,l~jnen i -. PUtnhnnen
Łódzki KS Wlókniarz I Wł. Zw. I oraz rezerw(Ywy N·eni. Kola.
KS Zjednoczone Łódź, pod nową r~om to:warzy~-zyć będą: ja,k~
nazwą Łód1JkJi Klub SJX)rtowy Włó- k!erowmk
eklpy
Peuhkun
kni~rz.
Maz trener NJemim~n.
et H
Mil PO
fE'
-MW

I
I

•

Uwaga plywacy'• 'kk
e oat\ecLI

Kierownictwo sekcji pływackiej które odbęd7Jie się przy ul. Piotr·
ŁKS Włók:niarz wzywa wszystkich kpwskiej 272 li. l p., w loka1u
członków byłych klubów: ŁKS, DKS
i Wł. Zw. KS Włókniarz do przy- ŁKS.
bycia w dniu 14 kwietnia rb .. 0
Stawiennictwo wszystklch człongodz. 19 na plerw8ze zebrallle ków obowiązkowe.

-=_.sc

lABELA WYGRANYCH 55 LOTERII
5 .. ty

dzień ciągnienia

IV-ej

kłGsy

Wygrane po 500.000 zł padły na
Nr Nr: 48u7 w Radom iu. 11241 · w
Warszawie,
53165 w Warszawie,
56546 w Zakopanem, 71422 w Łodzn.
Wygrllne Pil 200.000 zł padły na
Nr Nr: 1474 w Warszawie. 10280 w
K ;elcach. 37732 w Warszawie, 77S59
w Poznaniu:

Włók:ienniczy

Kluh Sportowy Widzew w Łodzi
KS ZZK Rogów i KS ZZK Koluszki pod nową nazwą KS ZZ!{ Kolusz

\Vygra.ne po 100.000 zł padły na
Nr Nr: 491 5848 9333 ~1553 59(}(l4

ki.

w)"lllienione fuz}e kluautomatycznych
Do24.1. - 18. 2 1949. Zarząd wystę zwolnień dla zawodników.
puje z wniosikiem do GUFK o za- tychczasowe potwierdzenia są waż
iwierdzenie absolwentom wymie- ne również dla klubów pod nowynionych kursów, niżej podanych mi na-zwami.
PowyżeJ

b6w nIe

udział

do tegoroczn»ch Biegów Narodow»ch?

74476 75021 7719tl 8133B 84537 93569
94222-

powoduj.ą

Wyg1.'ane po 40.000

zł

padły

!la

Nr Nr: 13576 Z1026 23043 44680 47'004
5179'4 56303 57200 79748.

w n~j?liźszym cza.sie ukazą się w sprzedaży odkrytki lPrzed~
staw13J!}Ce wyglą.d hali sportowej kt6ri} w nie długim
czasie
otrzyma Łódź. Sądzimy, że po czt6wki, wkrótce rozchwytają.
"szyscy sportowy, aby w ten s posób przyczynić się do SlZybkisgo jej wykończsnia.
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Teodor Dreise..
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Tragedio Amerykańsko
to krayk kobie<:y, coś w rodzaju: "Och! och!"
,,0, m6j ... " bardzo przenikliwy, wyraźny, lecz, oczyod<lalony. 'D wukrotny krzyk człowieka, kt6remu
sprawiano b6l.
.
- Czy parni się nie myli co do brzmienia tego grosu?
Czy to na pewno był głos kobiecy, nie męski?
- Nie, panie prokuratorze, jestem tego pewna. Był to
krzyk kobi~y. Był za wysoki na krzyk mężczyzny, a nawet
młodego chłopca.
.
- Tak. A teraz niech mi pani powie, clZ.y widzi pani ten
znak na mapie, gdzie ciało Alden6wny zostało znalezione?
- Widzę.
- Czy widzi pani jeszcze jed€lł1 znak obok tych trzech,
które będą prawdopodobnie wskazywały mie6sce, gdzie paru
-

Był

też
wiście,

czy

łódka się znajdowa·ła?
- Widzę.
- Czy parni sądzi,

Ze ' myk mógł wychodzić ze strony
Moon Cove?
- Czy ten myk powtórzył się ~nowu?
- Nie. Nasłuchiwałam, zwr6ciłam mężowi uwagę, żeby
te! słuchał, nic jednak nie USłyszeliśmy.
Becrknap starał się przekonać, że był to prawdopOdobnie
~ WYWołany nrzestral:lhecm. niekonieC7.nie zaś bólu CZY

Zadał
pragnąc dojść d'O

jeszcze raz te same pytania świadkom
wniosku, że krzyk tald nie mógł na nich
wywrzeć wielkiego wrażenia. Oni wszakże utrzymywali, że
(gdyż i mąż tej pani stawił się w sądzi.e) że mieli ciągle w
uszach to okropne wołanie i nie mogli o nm zapomnieć.
Byli ciągle pod przykrym wrażeniem i wróciwszy do na~
miotu, w r07.IDowie stale wracali do niego. Ponieważ już się
ściemniło, nie mogli podążyć w kierunku tego głosu, a wyobraz'iwszy sobie, że popełniono jakąś zbrodnię, pani Donahue nie chciała tam przebywać dłużed i następnego drnia
osiedlili sie nad innym jeziorem.
Tom Barrett, drugi przewodnik Adirondacksu, zeznał,
. że idąc z Dam's Lake do Big Bittem widział dwie osoby.
wypl)'Wające łodzią z punktu opisanego przez panią Donahue i widział istotnie namiot tych państwa na brzegu. Dodał przy tym, że punkt Moon Cove, na którym stał się wypadek, nie mógł być przez nikogo obserwowany, cieśnina bowiem prowadząca do tej zatoki jest wąska, a widók na jezioro z-atarasowany jest zakrętem lądu. Inn:i świadkowie też
to potwierdziH.
Nadeszła chwila bardw dnmatyczna. Promienie zachodzącego słońca zaczęły już blednąć w wąskiej sądowej sali, kiedy Mason zacząt odczytywać wszystkie listy Robert y,
jeden po drugim. Czytał spokojnie, bez żadnej deklamacji,
lecz ze współczuciem i wzruszeniem, którego doznawał już
wted.-, gdy je po raz pierwszy czytał.
Teraz łzy toczyły mu się z oczu,
Zaczął od pierwszego, 'z datą ósmego czerwca, pisanego zaledwie w trzy dni po wyjeździe z Lycurgus. Z siedemnastu tych listów uja-wu;liał sie cały. stosunek wzajemnY
cie<rpienia.

Robmy i Clyda, jego projekt wysłania jej do domu na trzy
tygodniowy pobyt, który przedłużył się do miesiąca. Potem
następowała nagła groźba z jej strony, która zmusiła Clyda,
by p,rzyśpieszył spotkanie z Robertą w Fonda. Mason czytał głosem nabrzmiałym łzami, a słuchacze wyjęli chusteczki i szlochali z cicha_
"Powiedziałeś mi, żebym się nie martwiła i cieszyła z wakacji. Dobrze c: to mówić. Sam jesteś w Lycurgus, otoczony przyjaciółmi i wszędzie zapraszany.
Ja zaś z nikim nie mogę rozmawiać o tym, co mnie
boli, i do ciebie nie mogę mówić swobodnie przez telefon u Wilcoxów, gdyż się boję podsłuchiwania. a ty
mi ciągle przypominasz, żebym tego lub owego nie
mówiła. A mam tyle rzeczy do powiedzenia i spytania, i nie mam s;posobności. Ciągle mi powtarzasz, że
wszystko będzie dobrze, nie mówi&z jednak, że dwudziestego Siódmego przyjedziesz na pewno i jakie są
przyczyny. W aparacie były jakieś szmery i nie mogłam dobrze zrozumieć. Powiedziałeś także, że prawdopodobnie opó.źnisz sw6j przyjazd, jednak to być nie
może, Clydzie. Rodzice moi wyjeżdżają do Hamilton
do sta:yja, Tom i Emilka jadą tego samego dnia do
siostry, a ja nie chcę jechać z nimi i nie chcę tu pozostać_ Więc musisz przyjechać koniecznie. przyrzekłeś zresztą. Nie chcę już dłużej czekać, Clydzie, w
takich warunkach musisz więc przyjechać i zabrać
mnie stąd. Proszę cię, bardzo cie proszę, błagam, nie
męcz mnie dłużej ta z.włok!}""
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