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NOWY JORK (pAP.). Jak
W związku z wiadomościa- cjj SZMl - Si, zakończone zo- seu i przystąpiła do pracy nie
. wynika z napływających tu mi, że nowe oddriały ludowe sta.ło dzieło wyzwolenia Chin \!;włocznie po wyzwoleniu .
Miejscowa rozgłośnia radiowiadomości
Chińska
Armia przeprawiły się przez rzekę Północnych.
wa transmituje wiadomości z
Ludowa dokonała nowych po Jang - Tse - Kiang blisko od
stępów na dwóch
głównych Szanghaju, oczekuje
się, że
PEKIN (P AP) Agencja Wy radiostacji Nowych Chin w Pe
I
i
kierunkach swej ofensywy na wszystkie te trzy operacje 0- zwolonych Chin podaje sze- kinie.
Pracownicy kolei zadeklaropołudnie od
rzeki Jang Tse fensywne przybiorą na sile.
reg
wiadomości,
świadczą
Kiang.
W
kierunku
na
W ogólnym przeglądzie sy- cych o szybkiCh postępach od wali gotowość jak najszybsrl:eJ l!.) I
wschód, w bezpośrednim na- tuacji chińskie radio ludowe budowy gospoda.rczej na wy- go przywrócenia ruchu kolejowego
na
liniach,
zniszczonych
ta.rciu na Sza,nghaj, Armia Lu stwierdziło, że od czasu sfor- zwolonych obszarach. W Tien;! .t
dowa zajęła Su - Crou - kil- sowanla rzekł Jang - Tse _ Tsinie pracują coraz intensyw przez cofające się wojska Ku1j~':J'1
kudziesi~otysięczne
miasto Kiang. Armia Ludowa ZAJĘ niej macjonalizowane fa.bryki omintangu.
/.1 ': I
W okolicach
przemysłowe w odległości oko ŁA POWYZEJ 20 MIAST NA włókiennicze.
PEKIN, (PAP). -- Agencja
lo 50 mil na zachód od Szang- PO"t,UDNIE OD TEJ RZEKI. Mukdenu czynny jest znów
przemysł węglowy,
mimo iż 0hin Wyzwolonych donosi, że od
I
baJu. Su - Czou jest ważnym
wojska Kuomintangu wyco- dział spadochroniarzy kUomin.fI ,
węzłem kolejowym na linii
NA POŁUDNIE
fując się zatopiły kopalnie. W tangowskich,
liczący
przeszło
Nankin-8zanghaj. W kierunOD SZANGHAJU
Mandżurii są w pełnym toku 2.500 żołnierzy i oficerów prze.
ku na połudmowy - wschód
~;
t. zn. na Rang - Czou wojska
PARYŻ
(pAP.).
Agencja wiosenne roboty rolne, m. in. szedł na stronę Chińskich WojSk
ludowe posuwają się naprzód France Presse donosi, że woj- VI 12 wielkich ośródkach spól Ludowych. Oddział ten miał
I , ,.
i zagrażają Kaslingowi, leżą- ska kuomintangowskie opuści dzielczych, posługujących się udać się drogą, morską. z Szang·
haju do Fu·Kienu, w prowincji
cemu o 50 mil na południowy- ły miasto Wu - Ksing't wyco- maszynami.
Ludność pracująca w Na.n~ Fu-Czou.
zachód od Szanghaju. Zajęcie fały się w kierunku WuKaszingu przecięłoby linię ko- Kang o 40 km na. północ od kinie ochroniła przed znislliCze W drodze dowódca oddziału
lejową Szanghaj-Rang-Czou, miasta Ha.ng - Czou, stolicy niem Wiele ważnych gmachóW l:ozkazał kapitanowi statkU za- WSROD BANKIERÓW
W ALL ...:s'I REET:
i oznaczałoby odcięcie konta- prowincji Cze - Kiang. Komu i obiektów przemysłowych. winąć do jednego z portów pół
Panowie,
niech
żyje
Truman
- prec~
ktu drogą lądową
międzY nikacja kolejowa rpiędzy tymi Wlęks'WŚć umędników kuomin nocnych, wyzwolonych przez Ar
~ podżegaC7.ami pokojowymi t
garnizonem
szanghajskim trzema miastami została prze- tangowskłch pozostała na miej nuę Ludową.
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a wojskami nacjonalistyczny- rwana.
mi w południowo - wschodWojska kuominła.ngowskle
Łodzi
nich Chinach. Su - Czou sta- wycofują się w panice na poni.e się niewątpliwie centralną łudnie i w większości miast
bazą wyjściową dla
tych prowincji Cze _ Kłang panuje
dwóch głównych Iderunków wielkie zamieszanIe.
ofensywy ludowej.
Pr
. . C
K'
I
Trzecia kolumna ludowa,.
oWlncJa. ze lang, el
chodząca także z rejonu zy na wybrzezu morza Żółte
Wspaniałe wyniki Przedma;owego Czynu fabryk łódzkich
S~ _ Czou zmierza na północ go na południe od Szanghaju.
c'ej, obe.jmuje ju.Ż w. tej chwili
Ło'dzkl'e Zakłady
l1'OCent.
w kierunku Wu - Sung, leżą
E.7 procent z91ogr. LIga KobIet
Taśmowa. tow. Jankowska., o·
. OSTRZEZENIE
cego przy ujściu meki Wang Załoga nru>zych zakładów zoo kttlra rio kw~ctnin. ob.ejmowała Przemysłu
l'lecała podmeść produkcję o 6
DLA
IMPERlALIM'ÓW
Pu i kontrolującego dostęp
bowiazała się wykonać w kwie- 70 proc. zalogr kobIeceJ, a zobo6
procent i wykonała to.
ANGLOSASKICH
Szanghaju do morza.
......
t' . . .
l
d k .. wiązała się do l Maja doci:}gnąć
Podjęliśmy
się
wykonać w
Pracownicy Bazy RemontoweJ
PEKIN (pAP.). Ągencja Wy mu mleSlęczny p a.n pro u '(\JI do 80 protC'nt ma teraz w swych nlJeslącu kwietniu 40 procent przyrzekli, że wykonają bezpła.•
oszczędza zw~lonych Chin ogłasza d~kla w 112 proc. z czego 92 procpnt FZHegach 90' pro~ent zr.łogi ko- planu produkcji drugiego kwar tnij) 20 'aparatów do przyszywa
racJę 60 masowych organlZa- pierwszego gatunku.
Zobowią- bicl.lej na~zych za.kład6w i wIo· talu. Wykonaliśmy ·to. · ,
nia guzików oCl-l\Ow"c'r i zobo_
c~j demokratycz~y~h w spra- zania. dotrzymaliśmy. Już w dniu żyła 3 koła ummowe w dzielniSkróeenie cyklu produkcyjne· wiąz:wia swe!ro Jotrzymali. Apa
Wszystkie Zakłady Zgierskie WIe znanych Zlł,JŚC na rzece
....
cy Widzew zamiast obiecanY"h go z 50 na 24 godziny - wyko- raty te hęilą. dawały' firmie nawykonały zobowiązania pierwsze Jbang -ś ~se, SPOV.dTodohwa~~h 28 uIkWIketn~a o~u~~~ęlblśmy. °ł 6.000 C:wóch kół; §wietiica realizt;jąc nano.
hzej 160 tys. zł. miesięcznie.
majowe dnia 29 kwi~t?ia. dając o ecno Clą . na. wo ac
C11.lH- szp e WIęceJ mz rZillllt o zo- Czyn Majowy newi,!z~ła łą.cz
Towarzysze Borucz i Roland
Zobowi,!zania podjęte przez
poważne
oszczędnoscl
ponali ~k.ich brytYJsIdch ?kręt6w wo bowiązanie IIIajo,,:e, a ,primy" IlOŚĆ kliltl~r~lnl} ze wsią .:Malina zobowif,.zali się wybudowa~ i u- nn.~;:ą załogę w pełnym zrozu'
plan:
len~ych: Dek~a~acJa ostro po- -- 92 proc. tak Jak było przy- w pow. łOWICkim, zorgaglzowa.ła ru\\homi6 pralnię na dzień 1 Ma mieniu, ŻO swl). wzmożoną pracą
I tak zaoszczędziły PZPW tępla :tmper;ahzm brytYJs~ rzeczone. Dotrzymaliśmy rów- tam ]wrs czyhnia· i pisania 0- ja - wykonano.
przyczynią się do wzmocnienia
Nr 30 - 2 miliony 697 tys. zl., za. ~ałceme su?"erenn?ŚCI nież i innych naaych zobowią- raz hihlioteczkę·
Taśmowa., towarzyszka. Wejma.n, gospodarczego ' i
politycznego
PZPW Nr 31 - 4 miliony 150 Chin -: J?róbę wzl.ęC;la ud:~lału zuń, rll(;~. wsp6ł~awodnictwa;
Sekretarz PZPR B. Annsi~
obiecała podnieść produkcję o naszej Demokratyczne.j Polski
Sekretarz Rat1y Zakadow~J - 10 procent, a pcdniosła :ą o 14 Ludowej.
tys. zł., Ośrodek Konfekcyjny w wOJ.me .~o~oweJ przeCIwko który podJęlIśmy SIę rozszerzy~
Nr 5 _ 9 milionów 600 tys. zl., ludoWl chmskiemu.
na 50 procent załogi robotm·
Czel'Wl:li.ska.
PlPB w Zgierzu - 10 milionów
Ostrzegamy
imperialistów - - - 929 tys. zł., "Boruta" - 5 roilio' - głosi deklaraeja - że w 1'a
Dziś, w sobotę 30 kwietnia' 1949 r. o godz. 17
nów 853 tys. zł., Papiernia - lie ponowienia się tego rooświetlili ulicę Napi6rkowskiego
222 tys. zł.
dzaju zamachu na suwerenw Teatrze Wojska Polskiego, ul. Jaracza . 27 odRobotnicy Elektrowni Lódz· Roboty rotpoczę-te
zosŁały 19
Razem w ramach Czynu Piel" ność Chin spotkaJą się oni ze
będzie się uroczysta
kiej dla uczczenia Swięta Pracy kwietn'a i wykonane zostały na
wszomajowego
zaoszczędziły stanowczą odprawą ze strony
zohowiązal: się
zainstalow,aę 3 dni przed terminem.
zgJerskie zakłady przemysłowe ludu chińskiego.
lampy elektryczne na długoSCl
blisko 33.5 mil. zł.
przeszło 1 km na ulicy Napiór.
Społec~1\y czyn robotników
NOWE ZYCIE ZAKWITA
Na akademii wygłosi przemówienie członek
kowskiego, zamieszkałej wyłącz Elektrowni zasłużył na pełne
Poza tym w PZPW Nr 31
NA WYZWOLONYCH
KomitetU Centralnego Polskiej Zjednoczonej Parzwiększono Ilość
pracowników
nie przez ludność robotniczą. ·uznanie i ' wdzięczność.
TERENACH
tii Robotniczej.
biorących udział we współzawo
dnictwie o 40 procent oraz podPEKIN (p AP) AgenCja Wy
W części artystycznej akademii odbędzie się
niesiono ilość pierwszego gatun- zwolonych Chin donosi, że do·
premiera sztuki A. Fadiejewa: ".Młoda Gwardia".
ku eksportowego o 2,9 procent. dowództwa Ann ii Ludowej
Tysiące ludzi - zdanych na łaskę
W ośrodku konfekcyjnym pod- wpłynęły liczne telegramy po
PREZYDIUM KOMiTETU
niesiono ilość pierwszego gatun- witalne od organizacYj ludowielk ich obszarników '
OBCHODU SWIĘTA ' l-go MAJA
ku do 98 procent. Współzawod wych, stwierdzające, że po
RZY
M.
(P
AP).
W izbie depu' botnicy ci będą zdani calkow· de
W ŁODZI.
nictwo pracy objęło 75 procent za.jęciu przez Armię Ludo,towanych odbyła się ożywiona na łaskę obszarników.
załogi.
wą. Talyua.nu, stolicy prowin"Unita" koment'ując ten fakt
dyskusja w sprawie przedłuże+
n'a umów robotników rolnych podkreśla, iż chrześcijańska de.
z właścicielami ziemskimi.
mokracja jeszcze raz dowiod:a.
Paryżu
Koalic)a rz~dov:a odrzuci!a jak wygląda w jej pojęciu sura
ws~ystk.le
wmosk:
opOZYCJi. wied1iwość społeczna I jaka lT
zm1erz~J~ce ~o ochrony pr~w dz~e wartość reform, :zapow·e.
robotmkow rOJp~-ch: W ~ymkul dZIanych przez de Gasrpr··o!!,o.
tego po wygasmęclu umow TO'
--o---
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Proletariat Czerwonej

melduje:

Słowa zobowiązań-przekuto
PZPB Nr 16
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Pracownicy Elektrownt

Łódzk e~

Akademia ,- Majowa

Nędza

robotników rolnych we WłOSZECh

-

Powrót delegacji po/skie.i z Kongresu Pokoju w

Dygnitarze wat,lca~scy
przed sqdem w Rzymie
Prałat

papieski Cipp"co - OSI(Clt"żuny
o mil io ardowe oszustwa

RZYM (pAP.).
Rozpoczął
W toku postępowania sadosię tu proces przeciwko wyso wego Cippico przyznał. iż · bę'ldemu funkcjonariuszowi wa- dąc w ciągu 15 lat funkcjt>llatykańskiemu Cippico, bohate- rIuszem watykańskim przepro
rowi jednego z największych wadzał tra.nsakcje waJ.utowe.
I skandali

finansowych, który
w końcu 1948 r.
Skandal ten ujawnił mIliono
we s'p ekulacj.. walutowe. w
ktoce zamieszani byli najwyj;si dygnitarze watyka.ńscy
... azere.w mkoD6w.
wybuchł

W ub. czwartek powróciła do kraju z Paryża delegacja polSka na Swiatowy Kongres Obrońców Pokoju. Delegacja powita,na została uroczyście prze~ ludność Warszawy. Na zdj ęciu z lewej strony - delegac ja w chwilę po 'opuszczeniu
~oIlQ.

Z prawe:! ,...,

dełeeaci

udz;l.elaj" wYWiadu przed&!awk.iel,Qm 1ll'au li radia.

które przynosiły mu znaczne
."yskl.
Oskarżony ~twierdz1ł r6wnież, że podObnymi operac,jami zajmowali się inni dygn1ta
rze watykańscy a nawet całe

~

Nr 11.,

We. wczorajszym numerze Jerzq /łlbrecht
"Trybuny Ludu" został zamiesz U' IIU'II'fJlll'/: 'IIIIII,I 'U'II'!I'II 'II'II IIlI"~'UllJllI 'II 'IIIII'Il'1I III IIIIIIII~II'U'(I'II,'I '

czony następujący artykuł:
20 marca Rząd Rzeczypospo'
litej pQdllł do wiadomości całego
społeczeństwa swojl'l IItanowisko
w sprawie uregulowania stosun· z mniej lub więcej śmiałym po'
ków między Państwem a Kościo' parciem setek księży. patriotów,
łem.
związanych z ludem i niechęt·
O czym mówi oświadczenie nych wciąganiu kości ola do wal
Rządu?
ki z państwem
polskim, jak:
Oświadczenie mówi jasno i pro ksiądz Faustman, ks. dziekan
sto, że Rząd, uznając całkowicie Płonka, ks. Henczyca, ks. Paster
i ochraniając swobodę wierzeJl nak, ks. Kaleta, ks. infułat prof.
i praktyk religijnych, nie dopuś' Zaleski i wielu, wiełu innych.
ci do dalszego nadużywania wia·
A' jak ustosunkowała się hle.
ry i ambony dla antypaństwowej rarehia kościelna do oświadcze.
akcji kleru, że pragnie ułożenia nia rządowego?
stosunków z kośelołem "w duo
chu lojalności l rzetelnej tro~ki
24 kwietnia ogłoszony zostal
o dobro publiczne".
z ambon list paster.ski.
Jak powszechnie wiadomo, sta
O czym mówi ten list; podpisa
nowisko Rządu znalazlo l}1ocne ny przez 24 biskupów?
poparcie wśród szerokich rzesz
Z listu pasterskiego wynika
robotników, chłopów, inteligen- jasno i niedwuznacznie, że epi'
cjl, wśr6d milion6w ludzi wierzą skopat wbrew wl1li szerokich
cych, w mieście i na wsi. Na ty· mas ludowych, nie chce porozu'
siącznych zgromadzeniach masy mienia z państwem, że wchodzi
ludowe domagały się od władz jawnie na drogę walki z demo·
kościelnych zaniechania szkodli- kracją polską, na drogę podbu·
wej walkI z Rządem i ułożenia Fzania przeciw państwu Ludowe
stosunków z pąństwem na pod. mu, stosując niewybredne środ
stawie o~wiadczenia rządoWegc., ki demagogU i falszowania na·
WIadomo również, że stanowisko szej rzeczywistości w oczach
Rządu spotkało się z u:maniem, łudzi wierzących.

,

Odpowiedź

Insynuacje a rzeczy wistość

List pasterski usiłuJe wmówić
naszemu społeczeństwu, te ko·
ściół w Polsce jest prześladowa
ny, że swoboda wiary jest zagro
iona, te naucza.nl~ religii )e~t
zakazane itp. UsJlule to wmowJć
wierzącym, aby wywolać w nich
ro~terk~, ~żeby wnieść zaniepokOJenie, azeby wezwać do "obro'
ny wiary" przed zmyślonym nie
bezpieczeństwem, ażeby wznie·
oić. fanatyz,? religijny, ,?,prowa
dzlc rozdźwIęk w szeregI spoli!'
cz~ństWd i zahamować naszą po
kOjową, wlelką prae~.

Zestawmy ten list z naszą rze

czywistością.

Co mówią fakty fakty,
stwierdzane przez każdego obywat ela w codziennym żyelu kra·
ju?
.
d I
d
Fakty m6 wl ą, te nig' z e rz~
nie przeszkadz.a."!l sprawowamu
obrządków religIJnych l w nau·
e~anlu religii. FakŁ:r m6w.l~ prze
cJwnle, te praktykJ rellglJoe ko
rz~stają z opIeki l ochrony władz
panstwowych.
Fakty mówią, źe kościół ma
w Polsce motność wydawanla I
wydaj~ 62 cza~opisrna l gazety
w wle\u~ettysJęcznych. n.ak!a:
dach, to Jest wlelokroc wIęcej,
niż np. we Francji ł Anglii.
Fakty m6wlą że dobra ko§'
,
cielne .zostały wyłęcz~ne spod
dzlałama ref.orm y rolnej.
.
Fakty mowlą, te Ilość paSJa'
d!ości zakonnych nie zmnIeJszy-

ła się, le~z poważnie wzrosła w
~or6wnamu z okresem przedwo.

Jennym.
Fakty m6wlll, te

państwo

wy-

dało' setki

milionów

odbudowę kościołów.

złotych

na

Fakty mówią, że liczba stowa·
rzyszeń religijnych, swobodnie
działająąch w Polsce,. jes.t wię·
ksza niż w jakimkolwJek !nnym
kraj~ Europy.
Fakty mówią, że ani we Frat;:

cji ani w Anglii, ani w Belgu,
anI w Stanach Zjednoczonych, a
więc w wielu krajach, w ktj·
rych kośc; jl oddzielony jest od
państwa nie korzysta on z tak
szerokich uprawnień i prz~wile·
jów, jak .w Polsce Ludow~J:
Ale fakty mówią równJez o
tym, ie tych rozległych upra,?,'
nień i przywilejó'Y pr,z~waż~Ją
ta część. hierar.chh koscJelneJ "':
Polsce me chcJała .dot~d wyko
rzystać dla włączema SJę do pra·
cy całego narodu nad odbudo·
wą :wiszczonego kraju z ruin
wojennych, nad umocnieniem po
myślności i niepodległości naszego państwa. Przeciwnie, antyde'
mokra tyczna,
ślepo posłuszna
rozkazom polityków watykań'
skich częś~ kleru wykorzystyw3
la te rozległe prawa i swobody
dla hamowania wysiłków odbu·
dGwy,
występując przeci~ko
tym, którzy ofiarną ł wydajną
pracą przodujll 'fi walce o dobro
byt i siłę Polski; wykorzystywa·
ła je, aby jątrzyć I budzić niepokój I w ten sposób działać na
rękę podziemiu i tym, co szkalu'
ją dobre imię Polski poza grani.
cami kraju.
Władza ludowa nIe mołe I nle
b~dzle tolerować dalszego nadu.
żywania tych swobód I przywlle'
jów przeciwko interesom pań,
stwa polskłege.

t

Znamienna obrona
List pasterski występuje z jawn4 obron, tych księży, którzy
współdziałali w zbrodniach band
podziemnych l prawomocnle ska
zani zostali na jawnych rozpra·
wach przez sądy Rzeczypospolitej na najcIęższe kary.
"Boleśnie odczuwamy... glosl
list pasterski - że tylu kapła'
n6w jest oderwanych(l) od ołta·
rzy. Niepoko'ją nas szeregi obwi
nionych i skazanych, którym na~
wet pom6c nie jesteśmy w sta-

W.Mci~

nie, nie mając możności poznania
Istoty tych oskarżeń. ani wysłu·
chania (?) oskarżonvch."
O jakich kaplanach tu mowa?
Czy może o księdzu Fertaku,
który błogosławił ryngrafy ban'
dy NSZ i "mordowanie zwolenni
ków obecnego ustroju" nazywał
"śwIętym obowlązldem", kt6ry
na jawnej rozprawie w Warszawie oświadczył, przygwożdżony
niezbitymi dowodami, że obraz
jego działalności "namalowany

~

Daleko od Moskwy
OezywiAcie, obecnie to wszystko już zanikło i oni nie
ż~ do siebie nadal nienawiści, która przejawia się
tylko w poszczególnych wypadkach - ojciec nazywał
to pozostalościami ustroju rodowego. I kiedy słyszałam,

jak Liberman wygaduje na Fedosowa, a Fedosow na
Libermana, przypomniałam sobie słowa ojca i pomyśla
łam: niesnaski pomiędzy naszymi naczelnikami są
także przeżytkami przeszłych wieków.
Ho, ho dziewczyna trochę się zagalopowała!
powiedział głośno Fedosow.
Nie, nie przeholowałam! żywo odwróciła się
Zenia rozkładając ręce. - Proszę mi powiedzieć towarzyszu: czy nie można uważać za przeżytek ten dziki
wypadek, kiedy dwaj radzieccy ludzie postawieni na
dwóch sąsiednich odcinkach pracy, zaczynają sobie na~
wzajem przeszkadzać? Może pomiędzy nimi istnieje
współzawodnictwo? W takim razie proszę mi to wyjaśnić.

Rozległy się oklaski. Załkind pochylił się nad stołem,

ukrywając uśmiech.

jest krwią ojców rodzin"?
Czy może o ks. Lososiu lub
ks. OrŁotowsklm, którzy nie ty l·
ko blogosławili krwawą bandę
"Murata", ale organizowali, po'
magali, inspirowali dziesiątki bestialskich morderstw, ażeby po·
lem "pocieszać" rodziny tycn,
których mordować kazali?
Przez długi czas opinia publiczna w calym krajU na próżno
oczekIwała ze strony episkopatu

Nawrót do

dla tych zbrod'
coraz liczniejszych
wiązania się księży
z
przestępczą, zbrodniczą
dzialal'
nością podziemia. Dziś wszyscy
uczciwi ludzie z najwybzym 0burzeniem przyjmują te nleslychane wyrazy solidarności listu
pasterskiego z jawnymI zbrodnia
rzaml, łamiącymi nie tyłko pra'
wo, ale I elementarne zasady
etykI.
dla

średniowiecza

List pasters·ki usiłuje zawródo mroków średn!o
wiecza. BiskUPi usiłują skłonić
młodzież polską do porzucenia
wszelkiej pracy spolecznej, do
wyrzeczenia S!ę zdobyczy no'
woczesnej na,uki j kuHury, za·
le?ając jej jed~nie l~kt.urę rcl!gJ)~ą. Blskupl. chcJehby stlu·
m~c w sercach I umysłach na'
szej mqodzieży umiłowanie dziel
naszy.ch wieszczów, które nie·
cić Polskę

słów potępienia

niany,
faktów

znalazły się na indek~ie ko
ścielnym,
chcieliby stłumić jej
szlachetny pęd do w:edzy.
Mlodzież polska
dumna jest
z tego, że !!lale·ży do narodu,
który wydał I<opernika i 5ma'

raz

deckiego, Mickiewicza i Slowackiego,
Cholha
Ourie'
5k,łodo sk I nie da posłuchu
w ~
.
'
nawO'lywanJOID do średOlowiecz
nego obg.kurantyzmu.

Spadkobiercy Targowicy

Watykanu, którego g~wa Pius XlI nie znalazł slowa po·
tępienia
dla oprawców 'rlitle.
rowskich, kiedy mordowali. mi·
Iiony Polaków, a który dz ~ ś po
piera otwarcie rewizjonistycz·
ne, antY'Polskie dążenia Niem·
cowi, który wprz~a Watykan
w s~uilbę
impeItalistycznych
planów amerykań6kkgo kapi.
talu.
Wyraze~ tej samej polityki
jest list paS'terski episkopatu.

To nie jeB t dokument p o Is .k i.
Jeszcze na szereg ty.godIt
przed jego ogłoszenie~, ki~y
niektórzy przedstawicl.e\e. hJ~
rarchii kościelnej przebJeral: SJ~
w owcze skóry i przebąk!w~ł1
o porozumieniu między ko~:o
lem a państwem, słysze!Jśmy
~ż zapowiedzi tego listu prxez
"Glos Ameryki" i w "Osserva.
tore Romano".
Mooodawcy episkopatu pol~
s-k!ego znajdują si~ nie tu w
Polsce wśród milionów prostych
ludzi, budujących lepsze jutro
w swej Ojczyźnie, lecz tam,
wśród imperialistycznych lwatykańs.kkh polityków.

I

Sparalizujemy wichrzenia reakcji
Dlaczego
episkopat POlSki,! rea.kcy jnej ~łity,kl, bezojczy.
wbrew woli narodu, wbrew in· źnianej, politykI watykańskIej
teresom po\lskim, wbrew jas'ne. polityki, która zmiena do osIa'
mu stanowisku rządu, zapew- bien13 naszego Ludowego Pań
niającemu pelną swobodę wiary stwa i poderwania dziela budoe praktyki religiJnej, wybi~ra wy nowej Polski.
drogę
Ta polityka, jak wszystkie
mias! porozumienia
walkJ?
poprzednie prólly W$te<:znietwa
Dlaczego stwarU! falszy;",y zat.rzymania rozwoju i po&tępu
OIbra~ ne· k~mych. ~gnniczen l naszej Ojczyzny, jest bezna~
przesladowan I<oscJola w Pol, dziejna, m~i OM doprowadzić
sce?
."
jej sprawców tylko do daiszello
Dlaczego . soi1darY:XUJe ISJę, odosobnienia w narodzie I modlaczego uspraw:e<lliwia księży, łe s'ę skończyć tyłko hankrucktórzy powiązali 6ię z terrory· twem.
s~ami podziemia i dbcl1 dywerTej polityki, wymierz.onej w
SJ'lD?\.a
.1.... tł ić ' inter~y naszego Ludowego
USII'uje II um
en·. P ans
• t wa, to lerowa ć n Ie będ ZJe.
· czegomłod-"
",ezy, b ud'
ującej
t uZJazm
jasną przyszlość naszej Ojczyz' my. d
d
d
k .
ny?
Wla za lu ow.a l. emo raCja
Dlaczego uspraw'edUwia tych polska ma dosyć SJly, aby ~a
spoM6d kleru, któnzy w dalszej raHż0:Y'ać wszelkie wichrzenia
i .niedawne j przeszłośc·j jawnie reakc J1.
. '
sw~'? dą,zen : u do obrony
sprzeniewierzali się interesom
narodu l slU!Żyl; wrogim Polsce na]'stotnlejszycn zdobyczy Odsiłom?
rodzonej ~olski wła~za lu.~owa
Dlaczego ściga i prześladuje korzysta I korzystac t>ędZle I
tyd! księży, którzy ch<'-Il ws'pól ~mocy .1 ~arcia olbrzymiej
pracy z władzą ludową i w wlęksZOŚCJ w~ erzących.
praktyce ją realizują?
Nie wątpimy, że wśród d~ ,
za'brakrue
Czyni to nie dla obrony re- chow i eństwanie
lig;!, nie dla obrony wiary, nie szczerych i uczciwych p.atrio·
dla obrony Kościola, którym tów : obywateli, którzy znajdą
nikt j nic W Polsce Ludowej wspólną drogę z Polską Ludo.
iIIie zagraża, a dla poli·tyki - wą.

List pas·terski długo i zawile organom mianowanym w waproouje wykaz.ać, że "K()Ś~"ół szych gminach przez władze
wpływów
swoich nigdy nie nlemieckie... Wtedy w naszym
używał na szkodę Polski".
kraju
rodzinnym
.przyśwJecl
Dziwnie zaiste brzmią te slo słońce szczęśliwej przyszłości".
wa w liście podp:sanym przez
A któż nie pamięta gorliwych
biskupów, wśród których wid. wezwań biskupa Lorka, który
nieją nazwiska splamione kola- nawolując do wyja~u do R~e'
boracją, wysl'ugiwan:em się h:· szy dostarczał
NJemcom SJły
t1erowskim okupantom - bisku roboczej.
pów I<a~marczylka, Adamskie'
Ci, <:o wczoraj pod jarzm.em
go, Lorka...
hitlerowskiego
bal'barzyncy
Powszp.chnie wiadomym jest, wzywali naród do posluszeli'
że w okresie okupacji ~litlerow sIwa wobec wroga, dziŚ w wol
skiej w walce z oku,pantem, w nej Polsce usiłują jątrzye prze
obozach, w katowniach Gesta· 'wko władzy ludowej.
po ginęli obok tysięcy bojowo
Jak n!zwać te fakty? Czy
ników o wolność również księ- jest to "używanie wpływów
ża patr.oci, wierni sprawie swe kościoła" na poł}\tek czy na
go narodu. Imiona Ich otacza szkodę Polski?
.
czcią cała patriotyczna I demoTo jawne sprzenlewle;zen\e
się interesom narodu w OKresie
kratyczna opdnia.
Ale któż nie pamięta nlegod- dlań najtrudniejszym było nietarnego
postwowan:a
biskupa sławnym przedłużeniem
I<aczmarka, wysługującego się gowlckich tradycji ' biskupów
Niemcom, któi nie pamięta I<ossakowskicb 1 Massalsk!ch,
słów jego listu pastersk\iego z w okresie kośclLlszkows~j inmaja 1940 r. w którym pisał:
surekcjl przykładnie pruz lud
"Władze niemieckie zgodn:e warszawski ukaranych :za :rora'
W ramach obchodu tegoroca; dzieJ niCY m1odzieżowej UT%lIz obietnicą zostawiry nam swo dę narodu.
'
. nego ,gwięta l-Majowego na dzenie 'P ywalni, sal sportobod9 w życiu koścJeJnym I reCzyją poIltykę . realizowali terenie całego kraju przepro- wych, gimnastycznych i oIigijnym. Chcę tedy I wzywam ówcześni chneścijanle'?
wadzana. będzie z.biórka nucz środka turystycz.nego dla wy~
was, abyście z calą sumienno·
Realizowali. pollrykę Waty: na na rzecz budov..'Y Central- ciecz.ek.
Dzielnicę zamknie
ścią zachowywalI
wszystkie kanu - papieża Plus.a VI, k,to nego Domu Młodzieży w War park i rozległe tereny sporloprzepisy i prawa władz tak ad' ry w liście do kapJtuly war· szawie.
we z przys tan ią kajakową na
minlstracYJnych jak I wojsko- szawskiej z 15 grudnia 1795 r.
Młodzież polska nigdy dotąd Wiśle.
wych. . W społeczeństwie musi pisal:
nie miała swego ośrodka,
W najpiękruejszej
części
być ład I porządek (I). Nie "Katolicka Polska z,rządze- dziś sama go buduje. Central- Warszawy stanie Centralny
wolno nam naklan:ać ucha na niem boskim pod władz~ tary' ny Dom Młodzieży jest wiel~ Dom Młodueży; już od czerwpodszepty podejrzanych ludzi, cy I<atarzyny II oddana tam kim zadaniem, jakie wzięła na ca na terenach pomiędzy Par
g,dyby usiłowali wcillgnąĆ spo- znalazła swoje prze;~a.czenje". si.ebie młodzież w dziele odbu ldem Ujazdowskim a Placem
leczeństwo nasze,
zwłaszcza
Niespełna 40 lat poznlej pa- dowy Warszawy.
Zbawiciela pracowały traktomłodzież, do nieobliczalnej, kcn p:ez Grzegorz XVI, potępia
W
l' k . i
ry i buldoi.ery. Znikają ruiny,
splracyjnej akcJI".
krwawo . zduszone Powstanie
nowe.: plę ~l
wspa- lJrzygotowuje się teren pod
A ·któż nie pamięta antyna- IJ&topadowe I jego organizato- ~\s~, ~ ;":6""" ':V~~za- budowę CDM.
b.isk~p<: rów jako "tw?rców kłamstwa oś:Od~= ~o~~!~w ~e kt~~~ l-Majowa zbi6rka na CDM
rodowej dziaIalnośc:
Adamskiego, którego kuna JU~ i chytr?ści, k~~rzy w tych cza- będzie własnością ~ł~dzieŻy wyrażać będzie troskę klasy
nazajutr~ . po upadku ~olskJ sach. n:eszcZę~IIVlych ~ płasz' całego kraju. Ośrodka, kt6ry robotniczej I całego ludu pra13 wr.zesma 19?9 r. posple~zy' czykJ~m rel1g.i po~nies.1 glowę gościć będzie przybywających cującego o wychowanie mło~
la z hstem w Języku OlemJec· przecIwko prawowItej
monar- do Warszawy młodych robot- l1ego pokolenia _ budo'l.vmkim (I):
chilI'.
.
nik6w i chłopów uczniów i stu c:r.ych Polski socjalistycznej.
"Li~b.~
CIM-Isten
~~'1
Watykan .na przestrzen: ca: dentów. Centra~y Dom Młol-Majowa zbI6rka _ to kon
Chr~e~lJ&nkl
Wspótpra~ujcle lego XIX I XX w. prowadzJ: dzieży będzie kompleksem, o.- kretna pomoc klasy robotniU~zcJwle ,t "Ył.adzaml nlenJle<:kl- niezmiennie. tę antypolską poli tocwnychJzielenią gmachów, w czej w budowie wielkiego somJ, do~-lnuJcle
jak
dobrzy tykę, ,wymJerzoną przeciw wy- których znajdą się świetlice, cjalistycznego ośrodka młochrześcijanie
l
obywatele zwolenczym rucham naszego na wielka biblioteka, czytelnie, te dzieży.
wszystkdch ustaw I rozparzą- rod!L
atr sale odczytowe, ośrodek
W zbi6rce weźmie udział 0dzeń niemieckich władz wojCzyją polHykę rea\i.zują dzi' szkolen:iowy oraz
siedziba koło 150 tysięcy kwestarzy _
na~elnych ZMP
przedstawicieli partii, człon
skowych I cywilnych. zajmij-I siejs! biskoupi - autorzy listu władz
de się spokojną waszą pra~,! pasterskiego?
.
[ZAMP. Przewiduje się rów- ków Związków Zawodowych,
domową. Ufajcie bezwzględnJe
Tę samą antypolską pol:tykę nież na terenie 50-hektarowej ~raz młodzieży.

Y'

fi

- Nie wolno tak gołosłownie oczerniać ludzi, wiedział LiberI!lan oczekując, aż się uciszyło.
- Jeśli żądacie faktów, mogę je podać.

po-

czy? Czy tylko dlatego, ażeby ludzie mówili -

"jaki
wszystko potrafi zdobyć!" - Nie, wy otrzymujecie to wszystko, ażeby ludzie byli syci, ubrani, ażeby im było ciepło w czasie mrozu. Bo wy nie posiadacie duszy, u was
istnieje tylko miłość własna, ambicja zamiast duszy oto, co wam mogę powiedzieć.
Kozłowa rozejrzała się i lekko zdenerwowana, wr6cHa na swoje miejsce.
- Matko kochana, kogoż to interesują te płomienne
dziewicze przemówienia - rzucił Liberman i spojrzał
ukradkiem na organizatora partyjnego.
Mnie interesują. I wszystkiCh towarzyszy interesują. A najważniejsze, że dla was wysłuchanie ich bę
dzie bardzo pożyteczne chłodno powiedział Załkind
i przenikliwie popatrzył na Libermana. Do Żeni zaś
odwr6cił się i powiedział z uśmiechem: Proszę kontynuować ....
Greczkin był szczęśliwy i nie sf'uszczał oczu z Tani.
"Kto, jak kto, ale jak wiem najlepiej, że nawięcej in~
teresowała się tańcami. i śpiewem. Ale myśmy z Aloszą wciągnęli ją do komsomolskiej pracy i oto - proszę"
- myślał z zadowoleniem Greczkin. Żenia przemawiając
dalej, wymieniła jego imię. Nie spodziewał się, że zabierze się. również do niego, jednakże ~ie obra~ił się,
tylko poklwał głową, gdy uchwycił jej s)Qjrz~nie.

z Libermana znakomity naczelnik zaQpatrzenia -

Fakty były nonsensowne śmieszne. Żenia przerwała
nagle w połowie zdania, szybko podeszła do Libermana i cichym ze zdenerwowania głcBem zwr6ciła się do
niego, jakby zapominając o obecnyr.h.
- Dlaczego wy nie lubicie ludzi? Dlaczego nie macie
w sobie dobroci?'" Wiem, że jesteście człowiekiem uczciwym, że cudzego nie weźmiecie. Ale czy uczciwość ta
jest prawdziwa, jeśli wszyscy inni są nieuczciwi u nas?
Często przechwalacie się "ja otrzymuję wszystko co
trzeba ... prócz mnie nikt nie otrzyma". Wierzę, że tak
jest w rzeczywistości. I co z tego! Przypuśćmy, że zdobyliście tysiąc watowanych kurtek, ludzie marzną
i przeklinają was na całego. Was jednakże to nie dotyczy, ponieważ wasi n:lczeWcy już wam podziękowali
za kurtki. W waszym oddziale znalazłam cztery depe~
sze z trzeciego punktu: tam brak kaszy. Wy zaś otrzymaliście kaszę a reszta was nie obchodzi.
Liberman siedział, ramiona jego były podniesione
i często mrugał jasnymi rzęsami. Próbował odpowiedzieć, lecz Żenia nie dopuszczała go do slowa.
- Proszę mi odpowiedzieć, ciągnęła z naciskiem
dziewczyna zdenerwowanym głosem. - Po co w ogóle
staracie się zdobywać kaszę i wiele jeszcze IDIlych rzess as
aea
'&tIAacou =1&~Q
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Itasza odpowie~ź na pakt atlantycki: produkcja ponad plan, sojusz z ZSRR!
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zem ul.rwa a
i tworzymy lepsze jutro
Kobiety polskie z
w

otuchą święcą dzień

dWu t Maja kobiety we wszystkich krajach świata
wy,idą na ulice., by maniles towne pod hasłem: Niech żyje
MIędzynarodowy Dzień Soli darności mas pracującychI
Ta
solIdarność mas pracującyc h cnłego świata jest gwarancją
le~szego jutra i utrwalenia pokoju. Spełz.ną na niczym ma
ch;nacje fabrykantów brom i ich popleczników.
Przeciw
knlce angloamerykańskich podżegaczy wojennych zespalają się siły pok.oju, reprezentowane przez masy pracujące
całego świata. Zwarty Iron t sił pokojowych n:e dopuśoi do
nowej wojny. Rachuby im perlalistów zostaną rozwiane.

1 Maja

pra'Cujących w mieście, przeciw

. Nina. Popowa
opiekl\l,nom n:emieokiego impeprof. Irena Jolioł _ Curie
prof. Cotton
ria:izmu - anglos.a.skm podzegaczom wojennym.
Miliony kobiet biorą udział w Fronlu Kooiet ZSRR bierze poKobiety naszego kraju dokła- walce o utrzymanie pokoju na ważny udzial we wszystkich ak
dają starań, aby podnieść po- świecie, na ich czele stoją zasłu cjach, zmierzających do ulrzyziom życia narodu na wyższy żone przywódczynie ruchu kobie mania pokoju na świecie i wsze
stopień .
.
regu swych wystąp'eń na fo.
Robotnice masowym udzia- cego. Irena Joiot-Curie, człDn- rum m i ędzynarodowym, dema!em we w&półzawodnktwie pra kinj Fr~ncus-kiej Partii Komuni skuje podżeg!~zy wojennych.
cy zwię-ks7:ają produkcję. In,teli stycznej. wielka. ucwna odzna- Anna Seghers jest rewolucyjną
Masy praoojące Państw De- rooz~nnego Dgniska. Każda z gentki pracu j ące dą:żą do podn;e czona dwukrotme za ~racę nau pisar·ką niemiecką która w cią
mokracji
LudDwej,
narody nas przeżywa wypad'ki, rozgry sienia i wydajności wykonywa, kową na~rodą Nobla, Jest czoło gu wIelu lat. wa.lczy}a. z faszy~:
ZSRR, robotnicy, i'lllteligencja i wające się na arenie po!itycz- nej pracy. ~obi ety wsi b i orą wym dZl ała,c.z em ruchu walczą- J?em w swej oJczy.zme a dZls
Intelektualiści
krajów Europy nej i ka.żda wnosi swą cegi~ł- udział w podniesieniu wydajno- cych.o pokoJ. Prof_ Cotton prze- Jest czoi0:vą postacIą demokraty
,": oomcząca Sw. Den:. Fed. Ko- cznyc.h ~Iem : e.c . . wysl~ujących
Zachodniej 1 ca'łego świata sta kę do budowy lepszego jutra. ś<Ci swych go&podarstw.
nęli po stronie sil pokoju. W Kobietom mia.st sialy się bliskIe Na lo, abyśmy mogly w spo- blei znany -p~agog l 'p~a:ownlk przecIw .lmpenahzm0;Vl an!Slo-1
szeregach waJ.czącyc~1 o pDkój zagadnienia wsi. Ha sło sojus-zu koj'l1 budować dla siehie lepszą na pol~ nauki była 1TI q~.tl.Jrlcą am~rykansloemu. Oo.ores Ib~r
z,nalazły się uciskane ludy ko- rOiootniczo-chłopskiego przestaJo teraźniejszość i Ja~ną przysz- zwołama Kongresu PokOJU w rur~ ;- to przy\~6d~zyn; •.OOJDlonialne. LudzJ!rość 1!mobilizO'Wa- być tyłko odświębnym sloga- łość d,la nas-tępnych poko:eń, Pa?zou. Nina Popowa prze,wo- W~I}(OW o spra'.vledh:wo:>c 1 wol
Anna Seghers
ła swe' siły, aby do wojny nie nem. NapełniłO' się ono żywą konieczny
jest nam
pOikÓj. dn.cząca
Antyleszystowsk ego nosc dla łu?u illó;zpanskle~D
dopuŚ'C!ć.
treścią j dziś już kobiety mla- Nasz masowy udział w jutrze jMy, kobiety PolSiki, manife- sta t WSI nawiązały ścisłą wSlpóf j szej manifestacji
l-Majowej
Posę1hna
stują'C neszą solidarność z ma- pracę·
I będzie zadokumentowaniem wo
r
sami pracującymi świata, man!W dniu Swięta I-Majowe- bec podż~gac zy wojennych naT.tNlft;~'IL'4'M ftt'l'ł\~ k~b:e&
8OII
fest'ujemy
równocześnie na gO' kobiety wiejskie będą mani- I szej zdecyd owanej postawy w
u ~~\'ii~,...iI..
lli".."
"" I I "
IUI
I!I~~
rzecz utrzymania pokoju na festować u boku swych sióstr oorooie pokoju.
O tym, że w krajach ko-' wania najszerszych mas lud tak tanią i liczną siłę robomecie. Spara.liJżowanie alkoeji
lonial:r;tych kobiet.y żyją i 110ści są bardzo
ciężkie. czą, że właściciele przedsiępodżegaczy wojennych da nam
pracu. Ją w wa. runkach .nie- Wpływa na to nie tylko nis- biorstw prze""ysłowych ich
możność spokojnego
budowal
'u
nia dobrobytu w naszym kraju.
Z okazji Pierwszomajowego święta w dnht ;:\(1 kwietnia Od-I wo mczego memal. UCIS~U, ka s~ala za;obkó'Y ?raz wa- pracą zastępują kosztowne
będzie się w sali Filharmonii uroczysta. a.kademia. Akademię słys~ym:y ~zęsto, me zdaJ~- runki ' ~a:r;tszczyzmane.' w n.arzędzia. W kopa~niach ko
&ta?;i\!i~, wk~~~sc~:::ya~~lyzry tt organizuje Liga Kobiet oraz Wydziały Kobiece Partii ~y sobIe Jedn~k sprawy, Ja kt?rych .zYJ~. chłop. hln~u- bl~ty wynoszą węgIel. z szyPOlitycrnych i Zwiazków Za d
h'
k~e formy UCISk ten przy- SkI, ale l pOlItyka Impena- bow w koszach, umleszczoswe żyde wyłącznie w kręgu
wo owyc .
_
blera.
lizmu angielskiego na tere- nych na głowie. Właścici.ele
a
Specjalna komisja kobie- nie tego kraju. Nędza, głód kopalń uważają, że ten syszczędzG.amy I
ca, delegowan.a prze~ Świa- i za~ofanie ~ndosta!lu or~z stt;~ transportu .)e~t bar•
•
JI
tową FederaCJę KobIet De- PakIstanu lezą w mteresle dZIeJ opłacalny, ruz mstaloRaCJonalne wykorzystanve odpadków pokarmów
mokratycznych, badała wa- Anglii.
Agenci angielscy wanie kolejek lub też kupOszczędność stalla się naka. dnak o tym, że oozczędzać nale/Si ę na teren'e każdej rzeźni. runki .życia i pracy kobiet pr~cują nad. tym, by podsy- no c~ociażby t!lcz~k dla wy
zem naszego życia zbiorowego. ży i we wlasnym domu. prowa. W~&lściwa o.szc lf!dn.a gospodar. w IndIac~. Oto drobny uła- c;a.c antagom~.my .narodow?", w~z1n węgla. Kob!ety. zatru
Realizujemy plany osz'Czędno- dząe racjonalną gospodarkę od- ka odpadkami jedzenio'\\}ymi to\mek faktow, przytoclQł1y~h 6CIOW-e, religiJne l wyznamo dmone w bt~dowmctwle ności na naszych p!aców'kach pra- padkarni jedzeniowymi.
nie tylko zy sk naszej kiesz~ni. w raporc'Ł -pnew;)dniczącej we. Wywoływane na tym szą na głOWie tliasek i 'cegey. Nie zawsze pamięta1lTIy jeObecnie w wielu domach mar P rzynieść ona może poważne ko tej komisji, -pani Simone tle walki wewnątrz kraju łę, za pracę wykonaną panują się z;elone liścle jarzyn. A rzyśc: i gospodarce calegO' kra Bertrand. ,
przyniosły już stratę mi1io- bierają nędzne grosze,
co
Łodzi
przeoi.e.ż. przy ?roż.yźni~ 0'Wc>- ju.
W Indiach warunki byto- lta istnień ludzkich.
się lepiej kalkuluje przedców hsc:e rzodkiewek, pletruszsiębiorcom
niż inwestycje
porządkują groby żołnierzy !cl, cebu~i, porów, powinny być.
Nędza,' panująca na wsi, na nowoczesny sprzęt techradzieckich
WY~Drzys~ywane, JakO' 8~ład!llkl
jest nie do opisania, powo- niczny. Indyjskie plantacje
6urowek Jarzynowych. NIe naJe-.
.
.
duje
ona
emigrację do herbat zatrudnI'a' 300 t,Mieszkanki różnych dzielnic ży wyrz.ucać obierzyn zużytych LIga Koblet pooJęła na sze godz. 6-tej po południu w miast. Wytwarza to w ośrod.
y.
.
Ją . ' y
naszego miasta., zarówno par- owoców. Sporządzić na n'.ch mo r<;>ką ska,Ię ~kcję po~~azó:v ra- świe~licy Ligi przy ul. An- kach miejskich nadmiar rąk SlęCy ~oblet. l. 100 tysI~cy
tyjne jak i bewartyjne, człon- żerny ocet, po u~uszeniu mogą cJonalneJ plel~g.nacJI .ruen:o- IdrzeJa 1 odbył .Slę podobny po roboczych. Robotnik jest na 6:.letn~ch dZiecI. Płaca ~o
k!nio bLigi. Kobiet oraz kobiety tet słUlżyć J'ako namia.slka herba wląt oraz własClwego lch ŁY- kaz. FrekwenCja matek była łasce l' niełasce praco.da"'cy. blet Jest nędzna, zarobek
me o jęte ramami organiz.acji,
wienla W ub'egły t,. 0d . I
.
d'
d'
YV
d' k
d
. d
t ' w przededniu 1 MaJ' a wzi"ły ty. Resztki p-ieczywa, bułek i
.
. .
l
.m Y5 n~u na rum uza, g yz prz.~p~owa Kobieta zadowalać się musi Zlec a o pOWla a war OSCl
musowy udział w porządko~a- chłeba, po wysuszeniu powinny pok~z ~ak~ <;>dbył SIę w RudZIe dz.one wykłady ?raz p:),.~azy połową nędznej płacy otrzy 20 dkg. cukru, czyli 35 zł
Liu grobów żołnierzy radzie<l- zostać zmielone : wykorzystane PablamcltleJ. Na wykładarh dostarczył~ kobl~t?m WIelu
.
.
dziennie. Fabryki cygar zakich, znaJ'duJ'~cych się na łódz. dO' przyrządzania potraw Zmie- obeonych ~Y!o 36 n:łodych ma cennych wIadomoscl.
mywaneJ przez męzczyznę · trudniają w prodUKcji dziekich c\Ilentar~ach.
lony chleb uży>!y być ~oże za tek. R6wmez w dmu 26 bm. o
Kobiety w Indiach stanowią ci w wieku od lat 6 do 12.
Kilkaset grobów
żołnierzy miast mąki dO' przyrządzania NO§Ht "o,_e.s,:lOndenCj DPS_Z'"
Zaledwie 5 procent dzieci
Czerwonej Armii znajduje się omletów a tarta bulka zawsze
indyjskich korzysta z nauki
na Zarzewskim cmentarzu. W jest potrze<bna w gOoSpodarw szkołach. Nic też dziwnedniu 26 i 27 bm. grupa 200 ko stwie.
go, że wśród mieszkańców
hi et pracownic fabryc7nych i
W.szel'kde
n!ewykorzystane
&ospodyń
domowych oczyściła restztk~ jedzenia powinny być
Kobi~ty w pnzemyśJe papierni sb kierQwniClZe. ZerówlKl pra- ki Papieru I Celulozy w Kale- Indii 85 procent to analfaŚmiertelność wśród
groby, doprowadziła je do po- użyte jaKO karma dla drDbiu ll\lb czym stanowią 29 procent DgÓ- wwni<:e fizyczne jak umysiowe \ ta(h, ob. Jachna, jest członkiem beci.
co
rządku i
posadziła na nich bydła. JeżeJ'i nie my sami to mO' łu zatrudnionych, w tym fizycz biorą czynny udlział w życi'll ~po Za.rządu
Głównego
Zwiąr.ku dzieci jest olbrzymia,
kwiaty, ofiarowane na ten celI że nasi sąsiedzi mogą mieć z ny'Ch pracownic jest 7.700, urny łecznym i polilycz"l1ym, wchodzą Pracowników Chemi~:wych.
czwarty noworodek umiera.
przez Zurzą,d Miejski.
nich pożytek. KośCi: po oczy- słowych - 1.300. Kobie1y w za w skład Rad Za'kłaclowych, pra.! Nalzwiska przodowniC pracy Warunki mieszkaniowe roPodobne prace przcprowatlzo- szcz~ni·u przechowujmy i dosta.r kładach pr~'ukcyj.ny~h '. biorą c~ją a~tywnje w organiza~ji Li Paluckiej Leokad.ii, Dąl}fows-kiej botniczej i wiejskiej ludnono również na innych cmenta- czajmy do zbiornic firmy "Ba- cz}nny udz.l~ł. w reahz.acJI pla: gl ~obIel,. w koł~c~ P,3rty Jny-ch. Aleksandry (F-ka Kartona.ży w ści są przerażające. 98 proKIerowmczka SWlethcy Fabry Jelen':ej Górze) . Piętki Józe!y cent ludności Indii mieszka
rzach.
c.uW". Jej oodziaJy znajdują now I wybijają $llę na "StanowI(F-ka Ceł u!. l Pap. w Krapkowi w lepiankach, lub wprost
cach) znane są ogółowi papier. koczuje po ulicach. Warunnioków
ki sanitarne nie przedstaPnodo\Vlnke przekazują swe wiają się o wiele lepiej. Na
doświadczenie swym towarzysz- 500 mieszkańców przypada
kom prll-cy i przykładem swym jeden kran. Przeciętna pozachęcają pozostałych c'złon-ków
wierzchnia mieszkaniowa dla
z.ałogi do wytężonego wys'ilku
rodziny, składającej się conad
rea.
1
i7-3C
ją
zamierzeń
produk
nic, kostiumy, a nawet i płuRz
najmniej z 10-ciu osób, nie
cy jnych i socjalnych.
cze.
przekracza 9 metrów kwaZademonstrowana na pierw.Not'\1 jemy rów'nież duży wkład
dratowych.
R~ylll rysunku
suknia uszyta
pra-cy kob~et w akcji opieki nad
jl'dt z tkaviny kracin.>tej: sp6dm~,tką i dzieC"ki~m. ~ !Jo~ć iłob~s~ystkie przytoczone tu
mca kloszowa i bardzo szeroka, l
kow przedsz.k.ol.l. sWletltc stale wyzeJ fakty świadczą o tym,
~~aniczek
dopn~owany, opięty .
wzrasta: wynrkl pracy .referen- że masy ludności indyjskiej
Przybraniem tej Bukni jest jl'C1
tek SOCjalnych są powa·zne.
pra~jące na rzecz anglosas
noharwny skórzany paS{)k i "
. ~śród praoown.ic um'ysł~wych kiego i rodzimego kapitału,
tym samym kolorze utrzymall ~
QUZ~ pro Ce?'t kQb,Iet zaJn:uJe st.a wiodą życie nieludzkie.
szalik.
n?W'l sb kleu:ownlcze .. (klerowm- DJugoletni panowie Indii,
Następne dwie
sukienki
kO'W ocld-z!ałow, sekCJI, referen- Anglicy i tamteJ's
w
modele typowe "przeróbko \'."
tó '{)
,ze
arwełnianej.
Odznacza
vVrkor7 ~·~tflnl! ln'r r o winn~
w IP .
stwy posiadaj ące nie czynią
prost'ltl} kroju i ma j<1uną, Dyrektorem Ce'ntralnego ~.~- nic, aby kraj swój wypro(; ennę. zaletę, przez kilka sezo- r.atór·lllm CeJ~loz?wo
Paplerm- wadzić z cie . o t '
d
mn y l nę zy.
nów nie wyjdzie z moiły.. g.'lyż czego, placowkl o charakterze
l.ieH skromny i sportowy w li- wyłącznie naukowym jest dr
Raport Międzynarodowej
I liii.
Ma-rchlews-ka-Sz.rejerowe.
Komisji Kobiecej złożony
Bluzki stani! . ć będą, uzupeł
Mam~ ró.wnlei w t;a'Szym odpowiednim władzom . 0nienie dwucz9 ciowych sukien- przemysie
Wleje dł·u.go.Jetn1eh p r a .
. l
kostiumików lub Rngiel~kirh cowni-c, które pnzez 50 łat obs-łu publIkowany w speCJalnym
eportow.Hh kostium6w. Sp orzą
Niezwykle modne są w tyr.\
gują swój warsziaŁ pracy. Ci e- wydawnictwie
otworzył
clzić by je należało z tkanin ja..
lICzonie
mat.erinły
o wzorze
5nych i na.dajl}cych ~ię do do- szą się one U1wallliem zaróv..:no oczy całego świata na p~lity
kraty.Z tkanin tych, które w
n. owego prani')., gdyż ta część swych towar,zyszy praoey, Jak kę imperialistów w krajach
dużym wyborze znajdujemy
kolonialnych.
garderoby ulega zwykle szyb- władz nadrzędnych przemysłu.
SlerJ
sklepach włokienniczych
kiemu z.abrud.!eniu.
bandlu uspołecznionego BparząI. Zawlatowsl<ł
L
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RADOMszeZANSKl

Czyn 1.Moiowy
lisłonou,y wieiskich

Kronika~domska Dziś wszyscy na akademiach - jutro w pochodzie

Listonosze wie jscy łódzkiej
dJrekcji okręgo wej ,p oczt, ~
telegr afów wykonalI sWOJ
w
Od dwóch tygodni w na-jmiędzy innymi i l-szy sekr. ltowego, by zbiórki ich załóg ni~ze fabr~k rad?mszczan- Czyn P ierwszowajowy, w ra
szym mieście i całym powie Komitetu
Powiatowego odbyły się odpowiednio wcze sklCh .w dmu 1 Maja br' ud~ m ach którego werbowali pr~
dla nowego pl
--ocie trwają przygotowania, PZPR w Radomsku - tow. śniej.
dz~ SIę w teren ?O ,,~wyc~ numeratoró,,-,
sma dla wsi - organu KC
:WAnUEJ~.i:i TELEFONY których celem jest powita- KusiakPrzemarsz przez miasto od WSI, ~o .tych, ~~Oryr~ll. o~,)led
10 - Strat Pożarna
nie Swięta Pracy _ dnia 1 W drugiej części, artyst~- będzie się pryncypalnymi ko.w~h SIę; z \ . ryl.rru JUz o PZPR "Gromady".
11 - Urząd Bezp. Publicznego Maja.
cznej wystąpią zespoły śWle ulicami miasta.
mleslę~y ws .0 z: \
. k
Już na d zień 26 kwietnia
i~
R~s :ad0l'm::SC:~ib!k1"
Uroczystości obchodu Swię tlicowe, młodzieżowe, a mię- Po przemarszu głównymi Tukta ] n~ UhlCZ. ac WlOS~ przekroczyli oni zaplanowad
. . ... Komenda MO ta P racy rozpoczynają
. SIę
, u d
t k CyJn
. Y zes u l'IcamI'Ra d oms k a u d'
13 -- PoWiatowa
zy 'mnyml..l ara
aJemy w a ha emlac
'f t plerwszomaJo
ć b d
_ n ;1., uprzednio liczbę nowych
61 _ Miejski Kom1Sar1at MO. nas już w godzinach wieczor pół sceniczny dziecięcy Do- się z powrotem na Plac Spor :y~ b ma,m~: o;va
~ ą o prenumeratorów o 16 proc.
81 _ Btaroatwo Powia.towe
nych dnia 30 kwietnia'
mu Dziecka z Kruszyny.
towy' Tutaj odbędą się krót o
r~cI ~ opow:po czer
To
osiągnięcie
listono~ - Szpital POWiatowy
Dnia tego przez partie po
Niezależnie od centralnej kie oficjalne przemówienia, w~yIDl łS~ a?-daram~ . k h szy wiejskich naszego wolityczne organizacJ'e społecz akademii ku czci
Swięta których słuchać będą mieszOt po uhmudbna
~lS ~c
.
'.,
d
p'
M .
t I· '
.
t
'spor owyc o ę d ą SIę lm- jewództwa niewątpliWi e zaAdm1n1stracja - telefon nr. ne i ZWIązkI zawo owe or- Ierwszego aJa we wszys ~ ancy naszego mlas a wyraz'
t
.,
cLęci ich do dalszych \'Ysił 'I" czynna codziennie od godZ gan.iJzowana jest centralna kich zakładach pracy odbę' • 3 dzięki zainstalowaniu przez prezy glmnas yc~ne, b',leczorem rozpoczną SIę za awy w ków w pełnien i u zaszczytnej
l d
D-eJ do 16-eJ.
akademia w kinie "Wol- dą się w godzinach popo u radomszczański radiowęzeł
kł d h
. . 'l:
misJ'i dostawcy drukowanego
-oność".
ni owych akademie lokalne. kilku punktów megafono- za a ac pracy 1--:- Jes I 'po
. t
kł d'
.
h
goda na to pozwoh - zaba 3:owa do naj odleglej szych za
Ak a d emla a S a ac SIę
Adres Bedakcji 1 Adm1n1stracjl
W. zakładach_ pracy, .odbę- wyc .
.
.
wy ogrodowe.
kątków naszej wsi.
"Glosu Radomszcza.flsk1ego"
będzie z dwóch części. W czę dą SIę w godzmach Wleczor
W pochodZIe 1 Majowym _.__________________.-_ _ __
Radomsko, Ul. Reymonta nr. 39. ści oficjalnej, głos zabierze nych spotkania z chłopami, liczny udział wezmą chłopi
którzy ~zęściowo_ iu~ wieczo z terenu naszego powiatu,
rem dma 30 kWletma przy:
Spodziewany jest udział
będą do Rado~ka,.bł" tut~ł ich wpięciotysięcznej rze-"O
uczczą
w~a~ z robotm~anu SWięClC szy. Chłopi przybędą na tiI
'l
dZlen l-s~y MaJa.
Swięto Pracy w regionalPodobnie jak miało
to
"W tym roku w pochodzie
W
,
. ' . W dnIU tym spotkamy nych strojach, spodziewane miejsce w ubiegłych ob ch 0- Pierwszomajowym nie truW Państwowych
Zakła- ktorych prelegencl zapoznah SIę wszyscy w zakładach pra jest przybycie kilkudziesięcio dach pierwszomajowych tak dno będzie dostrzec n3S. Or<lach Przemysłu Wełnianego zebranych ze .znaczeniem cr W, tym roku z wyjąt.kie~ konnej banderii chłopskiej. i w tym roku masze L'ować bę ganizacja
nasza znacznie
Nr 30 w Zgierzu odbyły się Swięta
1
MaJowego w mektorych tylko orgamzacjl
C ł
t t
h
dą w pochodzie członk ini.e Li wzrosła liczebnie i należy do
we wszY8tkich oddziałach a- tym roku oraz z wynikami jak np. Związku Byłych Wię
a y. szereg ar ys ,Yczn'yc , gi Kobiet·
jednej z n a) li.cz1llcJ ~zycll w
kademie pierwszomajowe, na Obrad Kongresu Pokoju w źniów Politycznych, zbiórki zespołow ludowych ~ śWleth
Koła fabryczne LK masze wojew ództwie.
_ . .- - - - - - - - - - Paryżu. Akademie te rzamie- odbywają się w miejscu pra cowych z terenu \\lSI przyby rować będą w ramach swe
Dzisiaj w naszym zakłaniły się w manifestacje na cy i w miejscu pracy usta- wa d,?, Radomska' Do "Je- go zakładu pracy jako zwar dzie pracy mamy 320 cz~on
ędrow
rzecz pokoju i ścisłego soju- wiamy się już w szeregu go d~kI przybędą.z wyst~pa- ta grupa organi7.Cl.cyjna.
kiń LK a więc do orgaruza
.
,
d
t
.
szu ze Związkiem Radzieckim towym do pochodu.
mI artystyczn.ymI chłopI z
S
ól'
CJ' I' naszeJ' przystąpiły ' wszyZ wie
., .
.,
.
Żytna, w hUCIe "E. Morawzczeg me
gorączkowo
p o wOJewo
.
.Zebraru doceruaJąc waznośc
Masz.erować będZIemy po ski" wystąpią chłopi _ art y szykują się do obchodu dnia stkie kobiety zatrudni.one w
ZdOUMN,S~Ak' WO~~ 'ski j, !chwili podjęli następujące zo 8 ludZI w jednym szeregu. ści z Kobiel Wielkich, w Pań Swięta Pracy robotnice "Me "Metalurgii".
Zarzą
lejs 1 w
un e b '
.
dl
uczczenia
N'k 'ts
d
kł
t l
""
ł"
. L"
Szykujemy obecnie tt'ansWoli opracowuje plan budowy '" o~lązarula; M .a
d' aj ro zą rogą . z za a stwowej Fabryce
Maszyn
Ub~gtll cz OnKll1le IgI
h ł '
.'
ł 'oi miejskiej. Łaźnia ta mie >:>Wlęta
aJ owego oraz ow pracy maszeruJemy na Młyńskich i Odlewów da "-o Ie ,
parenty z as aml, naJc:lę~ś~fć się będze przy ul. Złoto Kongresu Pokoju w Paryżu Plac
Sportowy, dawniej widowisko artystyczny zesTow. Borzęcka Iren 'l prze ciej z nich powtarzająee su;:
n'ckiego.
i Pradze, postanawiają prze- Plac Wilka, gdzie wszyscy pół chłopski z Makowisk. Ro wodnicząca organizacji fa - lub podobne w treści doty
.. SIę
. d o poch odu·
podstawowych
pracowac, we W&lys tk'ICh od - us t aWIaJą
botnicy ,Metalurgii" obecni brycznej Ligi Kobiet .., "Me czą t rzech lk
' k h' -t
o
LASK
działach tkalni 6 godzin nad
Zbiórka na Placu Sporto- będą na występach artysty- talurgii" tak oDowin :b n :.un spr~~ :-: wa . \ 1 l( ':' 'u
Liga Kobiet, w Lasku prow a liczbowo a pieniądze uzyska wym nastąpi punktualnie o cznych zespołu wiejskiego z o pracach, jakie na krótko POkO J ]e1 udzla ~ł ~ ZyCI
dzt w chWIli obecnej prace ne za tę pracę przekazać na godzinie 9-ej. Zwraca się u- Jedlna.
przed Swiętem robotniczym produkcYJny~ z: ~ u pracy
przygotowawcze. związane z or budowę Centralnego Domu wagę zakładom pracy połoZ drugiej natomiast stro- podjęły członkinie LK. w I tWIOtdbUdo~Ie raJu .<?rr.z ~~
ganizowaniem . dzieci~ctów ł !ek~e' PZPR.
żonym dalek.9 od Placu Spor ny wszystkie brygady robot- "Metalurgii"s ~ la u ~z~s eSzedgootyc?lllZczeals ,,.
nich. Na terenie powla u as.
mla o mIeJ SC
. '"
go mają być urządzone 32
-Radomsku wysuwania zdolKOMU WINSZUJEMY
Sobota, dnia 30 kwietnia
. 1949 r.
DZIŚ: Katarzyny.

Program uroczystości Pierwszomajowych

Radomsku
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W dniu 30. 4. br.

(S)

Z odpadko' W warlos'c,·o

~?a~~;i~~~~;. na

o g,odz:

17-ej/nastąpi otwarcie wspo!nej

świetlicy ORMO i OSP w Pod-

kierownicze

Członkini Ligi Kobiet w

-

43 placówki "Bacut.·lu" w wOJ-ewo' dztw~e lo' d"kim
iI!J

Ja

aębicac',11 pow Łęczyca. Wojew,

Niepotrzebne zdawało by za którego pośrednictwem niezwykle cenny w okreZwiązek Straży Pożarnych RP.
d t
k'"
. k -, H b
Okręgu Łódzkiego doceniając się, albo miło wartościowe o~ arczamy tym
raJom SIe wzmozone] a C]I
, o
powstanie wspólnej świ,etUcy ja odpadki stanowią cenny suro ZWIerzęce gr~czoł~ .wewnę- stanowiący doskonałą doko placówki oświatowej obu or
.,
t
trznego wydzlelama lak trzu mieszkę do pokarmu dla in
gaoizacji, ofiarował bi<bilotecz· "':lec, _znaJduHcyzas _osowa stkę, zawierającą cenną insu wentarza żywego'
kę 140 tomów. Po uroczyst?- me me tylko w kraJU, ale linę - lek, stosowany przy
Różne odpadki przerabiaści otwarcia świetlicy odbędz.le również poszukiwany za gra cukrzycy. Z innych produk- ne są we własnych fabrysię mani!~stacja członków O::;,P nicą, która płaci zań cenny tów hormonowych można 0- kach "Bacutil". I tak na
na cze-sc Kongresu Pokoju.
..
.
trzymać testomowirony, po przykład z krwi zwierzęcej
fil deWIzamI. Dlatego tez po
Sw iata .
. '
,
szu k'Iwane w ap t e k ach za- pro d u k"
uje SIę w Gd'
ym kI ewazną rolę spełma Panstwo strzyki. "Bacutil" jest rów- je; z uszu, ze skrawków skó
KONSTANTYNOW
we Przedsiębiorstwo Prze- nież poważnym dostawcą dla ry świńskiej w fabryce "Ba
, Wieś Srtebrna, ?b?k Kon~~~~- mysłowo _ Handlowe, zajmu naszego przemysłu farmace cutilu" w Brodnicy powstatynowa dniach
o rzyml!z JUZ
v.: naj Ra-z- Jące
.
.
.
..
utvcznego'
J'e z. elatyna .
Pols kleg?
Slę zbleramem l prze"
szych
dla odbiornik radiowy. k~ory bę twarzaniem
różnorodnych
Jak poważną rolę spełnia
"Bacutil" jest poważną pla
d
b
cówką gospodarczą· Rozumie
dzie przez~aczony ..0 z lo~o?,e' odpadków zwierzęcych do "Bacutil", może świadczyć
go słuchanIa audYCJI w mlejsco,
.,
'.
fakt, że w ciągu 10 miesięwej świetlicy.
ktorych zwykhsmy przywlą. ł
.
.
k
't
j'ednak
wieś
ł
.
K"
cy ubIeg ego roku przedsIęJ-llZ w ro ce
zywać ma e znacznIe.
OSCl b'
t
.
ł
k ł
Srebrna zostanie calkow:cie zra
..
IOrs WO to OSIągnę o o o o
diofonizowana l przyłączona do szczecma, raClce bydlęce, 2 milionów dolarów zekspor
SIeCI radiowęzła w Konstant y- rogi - wszystko to może słu tu najprzeróżniejszych odnowie. Umożliw: to w5zystki~ żyć do wyrobu różnego ro padków. Poza wspomniany
m'eszkańc~)!~ wsi. korzystanIe dzaju wyrobów galanteryj- mi powyżej gruc~oła~i we
Ruch
współzawodnictwa
z dobrodZIejstw radIa.
. ,
,
wnętrznego wydZIelanIa, po na terenie Państwowej FaW najbliższej przyszłości zoo nych, róznych droblazgow, ważną pozycję wśród sprze- bryki SztuCtlnego Jedwabiu
słanie uruchomiony na teren:e bez których trudno obejść dawanych zagranicą odpad- obejmuje swym
zasięgiem
Konstantynowa sklep detalicz· się w życiu'
ków z naszych rzeźni zajmu coraz więcej robotników i
ny Centrali. T.ekstyln~j. W ty~
Na terenie województwa je szczecina zwierzęca, do- pracowników
zakładu.
Z
celu zostal JUZ ,wy~ajęty na (;,. łódzkiego niema\ we wszy starczana głównie do Ame- każdym dniem meldują i
..'
.
kl'
ł
. s' d
spo'łzawod
Lódzkiej od'pow.ednI loka!' otwarcie tego sklepu ułatwi w ~tkl~h_ wIększych, ~astach, ry .
zg aszaJą Ię •O W
znacznym stopniu butejszej lud lStmeJą przy rzeznlach 43
W Łodzi znajdują się trzy ni_ctwa ind1""idualnego . nonoooi robotniczej, zatrudnionej placówki "Bacutilu", zajmu specjalne zamrażalnie i ka WI. robot~llCY,
~ . k~~dym
w miejscowych fabrykach, zao- jące się zbiórką tych często biny chłodnicze. Stąd _ dnIem z~Iększa SIę Il?sc zes
poatrywanie s'ę w towary wló- pogardzanych odpadków. Z trzustka i inne pozostałości poł?":,,, bIOrących udZIał w
kiennicze.
kości. których jakże wiele wnętrzności zwierząt. zamro WySClgu pracy.
. Zar~ąd Miejski Vf R;onstan: wala się po naszych śmiet- żone, zachowując stan świeA oto cyfry ob~azujące
fynowle przeprowadZIł kIlka dOI nikach, można otrzymać aż żości wędrują do naszych i stall:
współrzawodruczących
temu generalny ,re~ont budyn- 32 różne artykuły pochodne, zagranicznych fabryk farma w pIerwszym kwartale br.
ku
Zarządu M'ejsklego, Remont
ś ód . h
"
obj ą ł wszystkie lokale biuro·. ,'e w.r
mc cenne kl'
eJe, oleJ' ceutycznych, by tam. ul
ec
Na'
ooddzlale
alkalll - ce
Zarz ądu Miejskiego. jak też i wlskoz0;VY. naw?zy sztu~z- p~zeróbce na ce~ne lek~: .SI?e lulo~ie bier.ze _ udz~ał
Rady
Narodowej. ne. Dama, SzwecJa, Szw~Jca c]alne urządzema, umozhwla wspołzawodmctwle
mdYWIMiejskiej
Koszt ogólny przeprowadzonych ri~, i A~eryka. są powa~ny- jące przechowanie różnego dualnym 58 osób, oraz istnie
robót wyniósł przestło 250 tys, mI odbIorcamI
polskIego rodzaju cennego
suro w- je 6 zespołów składających
złotych_
przedsiębiorstwa "Bacutil" ca, zńajduje się w Piotrko- się z 53 uczestników.

ją to jego pracownicy któ-

rzy w ramach Czynu Pierwszomajowego zobowiązali się
wzmó.c swe wysiłki ~la zwię
kszema ekspo.rtu zbIeranych
pr~ez "Bacubl" odpadków
zWIerzęcych, co przysporzy
naszemu krajowi cennych de
wiz. W Łodzi postanowiono
.• wczesme]szym
, . •
w t ermlnIe
o
14 dni dokonać otwarcia włs
snego sklepu, Szoferzy - me
chanicy "Bacutilu" przez wy
reperowanie w ł asnym sposobem motorów zapewnią, pań
stwu około 160 tys. zł·

I

77 zespołów

Wzrasta ruch

"Metalurgii" - ob, Rozpędek Kazimiera w następują
cych słowach wzywa wszyst
kie kobiety w Radomsku i
d
d' ł
powiecie o u Zla u w po
chodzie pierwszomajowym.
"Wierzę w pokój, 9racuję
spokojnie - bo wiem, że
uczciwi ludzie, ludzie pracy
na całym świecie potrafią
' obronić, votr Rfin dać odpór propagandowej fali pod.,
żeg aczy wojennych.
WzywaJ.J wszystkie kobie
ty. by wzieły jak nc:iżywszy '
udział w Święcie Pokoju _
kt6 rym zawsze dl :l kI asy 1'0botniczej całego świata był
dzień 1 'Maja".
-

I

1312 współzawodniclQcych
współzawodnictwa w

PFSJ ,Nr 1

współzawodnictwie indywidu w spółzawodniczących

indywidualnie, a warsztat energeOddział tomofonu zorgani- tyczny obok 25 uczestników
zował w I kwartale 31 osób współzawodnictwa zespołowe
w trzech zespołach. lndy- go (3 zespoły) posiada 8
widualnie współzawodniczyło osób w ramach indywidualne
14 osób.
go współzawodnictwa.
N
.. ln' . d -d l
a naWIJa I In yWI uaPoza tym
indywidualne
nie w~półzawo.dniczyło ~02 współzawodnictwo istnieje w
'Członkow załogI, na oddZIale .magruzynie szpul i kanetek manipulacyjnym - 109 osób, 10 osób, motalnia - 64 osoa w warsztacie mechanicz- by, artex, - 52 osoby, oraz
nym - 10 osób. W tymże na oddziale desylfuracji jewarsztacie zorganizowano ró- dwabiu współzawodniczą 24
wnież 19 zespołów, liczących osoby i 5 kierowników.
136 uczestników.
Cyfry
te
najdobitniej
Skręca I'
. d a JUZ
" 17 świadczą, iż nowe formy
ma posm
zespołów z 128 robotnikami, współzawodnictwa znalazły
16 osób współzawodniczy in- zrozumienie wśród pracow~
dywiduadnie. Krepa zmobili- ników załogi PFSJ Nr l, tym
zowała 147 osób do wyścigu bardziej załoga wcale nie myindyYlidualnego, a tyl~o 5 ze- śli poprzestać na ilości 1312
wspÓłzaWOdniczących, a chc~
wie
i Kutnie. wW powiecie
wiskozy
9 spo!o:",
54 osobamI - do do tego szlachetnego wyści
kutnowskim
Zieleńcu,.
'VySClgU zzespołowego.
"Bat!util" posiada Zakład IwsPołzawodrucząCYCh ~esp~Pr~ędzalnia jedwabiu gro· g,-u i wysiłku wciągnąć wszylutylizacyjny dostarczający łów ze 119 robotmkamI. madzI w 15 zespołach 114 3tkich robotników i pracowmączkę' k~stną,
produkt 21 robotników brało udział we członków załogi i 15 osób ników.
alnym.
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Niech żyje 1 Maja - Święto Klasy Robotniczej - Święto Polski Ludowej
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~1rEĄTRI
P~:::. ...· .. ow:t TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
w Łodzi ul .raracza 27

Dzi§ o godz. 19,15

komedia

__. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

Ilajwybitniejszego dra.mawpiS8.j ;#

~

_ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _...

~

godzinyzwiedzą
przadPragę,startem

&.,.';:.::~::roDN~' ,~Ostatnie
~/~

traugutta l tel. 212-70
Kolarze nasi dzi siaj
a jutro
COuzllenni~ godz. 19.30 .. R.YC61'7
'1'"
d 14·
d
Szalony z A. DymIą
O go z.
-eJ wyruszą w rogę do Warszawy
PAlItSTWOWY TEATR'
Jak już douosllłśmy, kolarze nasi starlujący jutro w i Polsce do wyśclglu PragaPOWSZECHNY
fi Młędrzyna.rodowym Wy~cigu Kolarskim Pra,ga-Warsza- -Warszawa świadczy choćby
w ' Łodzl 01. li-go Ustopada 21 wa spotkalil się w Pradze z bardzo serdecznym przyjęciem ten fakt, że kierownictwo wy
me tylko ze strony czynników oficjalnych, ale ze strony ca- ścigu zdecydowało się na zaDziś I dnl następne o godz. '19.15 lej !udnoścl. We-roraj o godzinie 16,45 kierownicy naszycb stosowanie specjalnej obsługi
"Dwa Teatry" J. Szaniawsldego.
drUZY'D narodowych i po mech zawodników z każdej ekipy sprawozdawczej
z przebiegu
TEATR KAMERALNY
zostali przyjęci J)JTlleZ Prezydenta Prag1 d-ra Vaeka, następ- teJ unprezy w postaci 8paTaDOMU tOŁNIERZA
nie ud:"U się !la Grób Nieznanego Zołnierza., gdzie złożyJl tu krótkofalowego, który bęDaszyliskiego 34.
wspamaly Wieniec przewlą.zany szarfą o barwacb na.rodo- dzie w stałym kontakcie ze
Dziś i codziennie o godz. 19,15 wych.
specjalnym samolotem typu
sztuka Stewarta "GWIAZDA
O godzinie 19,15 w Domu Wyścigu Kolamkiego Warsza- CAP.
STEVENSONA".
Słowian, gdzie zostali nasi ko wa-Praga.
NAPOWIETRZNI
TEATR "MELODRAM"
larze zakwaJterowant, odbyul. Trauilltta 18
ło się przyjęcie z udziałem
OBSERWATORZY
JUTRO START
(Gmach OKZZ.)
starosty Truhlarza. Na przyNA
Obserwatorzy jego będą mel
Dziś o godzinie 19.15 dosko. jęciu byli obecn.1 delegaci "VOCLAV.SKIM NAMESTI"
dowali o wszystkich ciekawnała komedia E. Augier i J. dziewięciu wielkich zakładów
Start do wyścigu nastąpi ju
Sandeau pt.: "ZIĘĆ PANA pracy i fabryk praskich które tro o g9dzin1e H-tej na "Vo- szych wa·l kach na trasie, które toczyć się będą na przePoirier".
objęły patronat nad drużyna- c1avskim Namesti".
strzeni przeszło tysiąca kiloTEA tR KOMEDII
MUZYCZNEJ mi biorącymi udział w wyścimetrów. Ponadto każdy finał
"LUTNIA"
gu. Delegaci wręczyli swoim
WYSCIGO,WI
etapu będzie filmowany, a ra
Piotrkowska 243
drużynom upominki przygotoTOWARZYSZYC BĘDZIE
diosłuchacze będą mieli moiwane prz~ załogi tych przedCodz,lennle o godz. 19.15 "BA- siębiorstw.
KROTKOFALOWKA
ność śledzenia wyścigu przez
RON CYGANSKI" o~retka w 3-ch
Jak wielkie znaczenie prrzy- specjalne komunikaty nadaaktach.
wiązude się w CzechOSłowacji wane prZ& radio.
JAK SPĘDZĄ KOLARZE
ROBOTNICZE TOWARZYSTWO
DZISIEJSZY DZIEIQ'
PRZYJACIÓł. DZIECI - TEATR
W PRADZE
LALEK "PINOKIO"
Dzisiaj zawodnicy wszystNawrot 27
kich drużyn biorących udział
Zarząd Okręgowy Zrzeszen:a Północnej 36, punktualnie o
Codziennie oprócz poniedziałków w wyścigu oraz ich kierowni.o godz: 9.30 "Czarodzlej,1d kalosz" cy wraz ze starostą Truhla- Sportowego "Spójnia" w Łodzi, godz. 6,30 rano.
rzem złożą wieniec przy pom':
O godz. 7-ej rano, grupę spo:TEATR LALEK "ARLEION"
podaje do ogólnej wiadomości
tową Z. S. "Spójnia", ubraną w
·..Mi, ul. Piotrkowska 150 tel. 258-99 n:Iku założyciela "Sokoła" cze- członków Związkowego
Klub!.! kostiumy sportowe, specjalne sa
skiego Mirona Tyrsza. O goCodziennie prócz poniedzlałk6w dzinie 9,45 zawodnicy zwie- Sportowego "Spójnia" i człon mochody przewiozą na miejsce
,. godzinie 17-teJ "KOLOROWE dzą stolicę Czechosłowacji od ków Kól Sportowych z terenu zbiórki ogólnej w Parku PoniaPIOSENKJ' Pranta. W nledueJę bywając przejażdżkę autoka- Łodzi, że zbiórka uczestników towskiego.
I święta dwa widowiska o tS-tej rami, później zaś obejrzą film grupy sportowej Z. S. "Spójnia"
Zarząd Okręgowy Zrzesl~nia
I 17-teJ. łCa~a czynna od goduny długometrażowy
nakręcony została wyznaczona w dniu I ma- prosi o obowiązkowe i punktual100tej.
podczas I Międ~ynarodowego ja 1949 r. w Helenowie przy ul. ne przybycie.

I

Spójnia zawiadamia swych członków

eYIK

NR.

'UhU Iflniwnin
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~

Komunikat Kolegium

Oz/o, oficjalny

1------------Kolarze polscy

Sędziów

Komunikat WG i D Nr 13
się zawodnika. Kału
żyńskiego
Jerzego z ŁKS
Włókniarz Łódź
3 MiesięcznI!
dyskwalifikacją od 11 kwietnia

49 do dnia 10 lipca 49 za bruna mwodach w dniu
J kWIetnia z zawie'7.eniem na
przedą.~ 6 miesię'.lY, t.j. do dnia
10 listopada 49 r.
f) Karze
J~drzejcmka
Władysława z KIIJ
Włókniarz
Zgierz 3 mies. dyskwalifikacją.
.
..
od ~ma 11 kWletma 49 do dn.
10 lIpca za brutalną. grę na
zawodach . w dniu 10 kwietnia
49 r. par. 124 lit. e z zawiesze·
niem na przeciM 6 miesięcy tj.
do dnia 10 listopada 49 r.
talną. grę

°

ei.,

wygrywają

Nr 10

bowiązkowe.

wezmą masowy udział

w tegorocznych Biegach
Ł6dzcy akademicy chcą w tegorocznych Biegach Narodowych wy

108

Tragedia Amerykańska
Ile płacił oskarźony za pok6j?
Siedem dolarów tygodniowo.
A za utrzymanie?
Pięć do sześciu .
- A inne wydatki?
- No. tak. Ubranie li praczka.
..... Musiał też oskarżony mieć illUle wydatJki, związane
bywaniem w świecie?
- Zgłaszam sprzeciw! - krzyknął Mason.
- Sprzeciw uwzględmony - odparł na to przewodni-

%

czący.

jakie 'jeszcze oskarżony mi'ał wydatki?
Tramwaje, pociągi, a oprócz tego były t wydatki,
ponosiłem wraz z innym! w towarzystwie.
Rzeczywiśc ie! zawołał Mason z wściekłością. Mógłbyś pan inaczej kierować tą papugą.
- A oan mógłbyś pilnować swoich spraw - burknął
Jeph!'on zarówno za Clyda jak i za siebie. Pragnął przede
""S'lYStkim. żeby Clyde przestał się bać Masona. - Badam
')~karżonego, a co do papug" to widzieliśmy ich tu bardzo
~ 1I7J') 00dc7as ostatnich tY!todni, kiedy ładowano im zeznania w t1lowv iak sztubakom.
- To '~t ' złośliwe kłamstwo! - darł sie Mason. - Protestuję i W;~am przeproszenia.

które
-

Więc

(Krup~sk1 E.)'.

Sekretarz (Majchrowski E.)',

i Piqtek

w Budapeszcie

B~DAPESZT (~bsł. wł.). W czwartek, dn. 28 bm., teni.
S~ŚCi pol.scy JędrzeJowsk~ i Piątek rozegrali pierwsze spotka
ma o mIędzynarodowe ml~trzostwo
tenisowe Budapesztu
mając za przeciwników zawodników węgierskich.
'
W I rundzie spotkań eli mi nacyjnych Jęorzejowska pokona
la łatwo 7-mą rakietę Węgier - Gallner 6: l, 6: O. W /I
rund~ie Jędrzejowska miała za przeciwniczkę Węg-ierkę Rozgonyl, z kt?rą wygra/a, po ciężkiej ~rze, 6:3, 7:5. W~gJe!'
ka prowadZI/a w 2-gim secie5:4 jPdnak mistrzyni porski
~ygrala kolejno 3 gemy i mecz . W ćwierć finale Jędrze
Jowska będzie grać z Hidassy (Węgry) .
Drugi reprezentant Polski - Piątek wygrał również oba
spotkani~ eliminacyjne: w l rundzie z Szemeneyi (Węgry)
6,:1,6:1 1 w II rundzie z Markusm (Węgry) 6:1, 6:2. W ćwierć
finale Piątek 'będzie gorał z Węgrem Foro.
W czwartek, dn. 28 bm., późnym wieczorem przyb.yli do
Budapesztu pociąviem z Pragi Skonecki i Hebda. SkonE'c~i
ma duże szanse na czolowe miejsce. wobec wycofania się Wę
gra Asbotha, który ule(!ł konttJzji ręki. W czwartek 28 b.przybyli również temslSCI austriaccy.
'
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Zrzeszen.le Sportow~, klub AZS i
I
uczelniane kola sportow~ AZS cozy
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Boisk.o DKS godz. 11.00 Czyn - ja.
Rodziny Radiowej. 14,40 (I,) Pio Ttll'WY. ZO,OG Dziennik wiec7.orny.
Arko.
Wydana prze2 AZS do l6dzokJich senki radzieckie. 14,55 (I,) Ak- '::f).50 Audycja literacka. 21,00
Boisko Ozork6w godz. 17.00 studentów ulotka propagandowa tuad.1no~ci ł6dzkie. 15,05
(ł,) .,Pie§ni masowe i rewolucyjne".
Bzura Oz. - Gwiazda.
.An ycja dla dzieci, 15,20 (Ł) 32,00 .Muzyka taneczna. 22,1>8
Termin IV 22. V. 49
czyni nie tylko przyjemne wra~e- Komunikaty. 15,25 (I,) Chwila (J.l Omówienif! prrwraTtJu lokalBoisko Skierniewice godz. 17.00 nie, ale prrea: swoj<t przemyślaną rauzyki. 15,30 "Legenda. o nad_ rego na jutro. 23,00 Ostatnie
Znicz Skiern. - Gwiazda.
i sugestywną treść powinna nakło- lllorskiej sośnie". 16.no Dzi~n· wiadomości. 23 ,10 l.fuzyka 'ta..
Boisko Arko godoz. It.oo Arko nić na ch ak d 'k6 d
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., ~odor Dre§.ser

g) Karze się grzywnę. zł 3 t ysil!ce -Włókniarz Zduńska Wo
Ja za brak porządkowych oraz
apteczki na zawodach w dniu
10 kwietnia 49 jednoczegnie
ostrzega się klub przed konsakwencjami na przyszl:oś6; podob
ny wypadek spowoduje mmknięcie boisk&.
h) Karze IIi, ~zywną zł. 500
- ZKS Włókniarz Zduńska Wo
la za ni~zgłoszenie. zawo~6w te
warzystkIch z dru:zyn!J. Innego
Okrę/!'ll odbytych -w dniu 7. 449 roku
.
Przewodniczący WG i D

Jędrzejowska

O. K. S. biorą
4. Wzywa się kol. kol. Palygę.
udział w .pochodzie. Zbiórka o g. PJewińskiego, Kopczyńskiego do
7.45 przed gmachem Szkoły, Ze- oddania sprawozdań z odbytych
tomskiego 115. Stawiennictwo o· zawodów.

Czy akademicy

Sziłagyi

ŁOZPN

e) Karze

Członkowie

3.

Zatopka i Węgra

Polski Związek Lekkoatletyczny wyznaczyI zawodników
polskich, którzy wezmą udział w międzynarodowym biegu
na 5 km., organizowanym na stadionie W. P. w Warszawie,
na zakończenie wyścigu kolarskiego P-W.
Wyznaczeni zostali: Kielas, Biernat, PłoŁkowiak, Kwapień,
Osiński l Boczar. Jak wiadomo, w biegu tym startować będą
długodystansowcy czechosło waccy I
Zatopklem nI ezele
oraz Węgier - Szl1agyi.

2

codziennie o godz. 19.15 110boty DzIał ofic/d/ny ŁOZPN
2 przedsta'Wienla lIiedziel. 3
przedstawienia.
WielIde widowisko atr_JI.
Obsada sędziowska na dzień l
maja rb.
l. Godzina 17.30 boisko ŁKS,
Reprezentacja-ŁKS Kaźmier
czak, 17.30 boisko Zjednoczone,
Ogniwo-Związkowiec Wal·
ADRIA - .. Dzwonnik. z Notre 011- czak M., 17.30 boisko Wimy, Ko·
me"
lejarz-Widzew - Hanysz, 17.30
BAl:.TYK - Kino nieczynne 2 po' boisko DKS Szkoły Zaw.-Szkowodu remontu
ły Og. - Naporski, 17.30 boisko
BAJKA - "Casablanka··.
I.K,P. Bawełna-Resursa - MarGDYNIA - Program Aktuall10ścl ciniak.
Liniowi na zawody: Repr.-tKS
Kraj. t Zagr. Nr. 1'1""
HEL (dla młodz .) - "Dżulbars"
_ Sikorski Miecz., Szymański,
MUZA - "Timur 1 Jego Drużyna·' O ·
Z' k
C' l
POLONIA _ "Cezar f Kleopatra"
gmwo- WiąZ.
le epa.
PRZEDWIOSNIE - "Wielka Na· Tomczak, KoL-Widzew - Suwala, PlewińsJ«, Szkoły Zaw. i
groda"
Og. _ Turski, Mika, BawełnaROBOTNIK - "Czt~ry Serca".
Res. _ Kowalski Jan, Jachowicz.
ROMA - ' "SLUBY KAWALER·
SKIE".
2. Przypominamy kolegom o
REKORD - "Nikt nic nie wie" wpłaceniu 400 zł. na fundusz podla mlodzleży godz. 16. nJedz śmiertny na ręce kol. Napor14.00 '
skiego do czwartku dn. 5 maja
STY'LOWY - "No-we PokoIen4e" r. bież.
dla młodzieży "Eksperyment D-ra
Ehrllcha".
SWIT - .. Daleka Droga"
TATRY - .,Gilda"
trenu[q W Pradze
TĘCZA - .. Rzym Miasto Otwar· PRAGA (Obsł. wł.). Kolarze
te"
WISŁA - "C~zar ·1 Kleopatra".
polscy, startujący w WySClgU
WŁÓKNIARZ - "Krwawa Wen P-W, odbyli trening na trasie
detla".
do Pardubic, przebywając około
WOLNOSC - "Opowieść o Praw· 120 km. W "iątek przed połud'
dziwym Człowieku" .
...
ZACHĘTA "Czwarty Perys· niem zawodnicy trenowali na
kop"
innym odcinku.

_ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

- Prze.proszenie naleiy się mnie i oskarżonemu, jeżeli
na to Wysoki Sąd się zgod7li 1 zechce przerwać na kilka minut posiedzenie! - zawołał Jephson i podchodząc do Masona dodał: -; A tymczasem potrafię je otrzymać bez sankcji prawnej...
.
Mason widząc, że szykuje się nań ,a,t ak, skupił sdę w
sobie. Urzędnicy, woźni, szeryfi, stenografki i maszynistki
zbiegli się do nich i przytrzymywali obu przeciwników, a
przewodniczący walił gwałtownie pięŚCią w stół 1 krzyczał:
- Panowie! panowie! W jakim położeniu stawiacie się
obaj? Macie się przeprooić wzajemnie i przeprosić sąd, bo
w przeciwnym razie ogłoszę zawieszenie procesu ~ skarzę
was obu na dziesięć dni i pięćset dolarów.
Jephson zwrócił się na to czym prędzej z wyszukaną
uprzejmością do przewodniczącego
i uroczystym tonem
wyrzekł:

- Wobec tego, proszę Wysoki Sąd, pana proku.ratora
publiczność o przebaczenie.
Atak pana prokuratora na
oskarżonego wydał mi się nielegalny, niesłychany i dlatego
się uniosłem.
- Przyjmuję - odparł przewodniczący.

:I

- Wobec tego proszę Wysoki Sąd i pana obrońcę o
przebaczende - drwiącym głosem prawił Mason, spojrzawszy naprzód gniewnie na przewodniczącego Oberwaltzel'a,
a następnie na Clyda. który cofnął się pod tym wzrokiem
I odwrócił oczy. - Byłem zbyt gwałtowny, przepraszam
więc

i

oskarżonego.

Dalej! - warknął odęty Oberwaltzer. - Sprawa toczy się dalej.
- Tera~ Griffithsie - odęwaJ sie Jephson tak Spo-

-

koJnie, jak gdyby przez ten czas zapalał tylko papierosa,
- mówiłeś, że zarabiałeś tygodniowo dwadzieścia p~ęć dolarów i że miałeś rozliczne wydatki. Czy mogłeś wobec tego odłożyć coś na czarną godzinę?
- Nie, proszę pana ... niewiele ... prawie nic.
- A więc gdyby jaki doktór zgodził się pomóc pannie
A1den i zażądał na przykład stu dolarów, czy mógłbyś zapłacić?

- Nie, nie mógłbym.
- Może panna Alden miała własne pieniad7Jil'
- O żadnych nie wiedziałem.
- Wiec jakże oskarżony mógł jej pomóc?
- Myślałem. że może doktór pozwoliłby mi spłacić honorarium ratami albo że pocz eka ,aż zbiorę pieniądze dla
niego.
- Mhm. I rzeczywiście miał oskarżony ten zamiar?
- Tak! Taki miałem projekt.
- Powiedział jej oskarżony o tym?
- Powiedziałem. Ona o tym wiedZtiała.
- Więc, Clydzie Griffithsie, cóżeś dalej robił, gdy &nd
ty, ani ona nie znaleź1iście żadnej pomocy?
- Wtedy ona zażądała, źebym się z mą ożenit
- Tak bez ceremonii?
- Tak. B€z namysłu.
- I cóż jej na to oskarżony odpowiedział?
- Powiedziałem jej, źe nie mogę, że nie mam pieniędzy, aby móc się ożenić. Poza tym nie mógłbym pozostać na
swej posadzie, bo po urodzeniu dziecka każdy by się o tym
dowiedział i nie m~lbym już pozostać przy swym zajęciu,
a i ona również..
ID. c. n.)

