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Burza protestów
po zamordowouiu Paparigasa
przez zbrodn.iarzy ateńskich
W ARS ZA W A (PAP) Plenum l(CZZ powzięło w dniu
. 22.2 br. następującą uchwa
I~. pię t nującą morderców .ge
nera!nego sekretarza Greckiej Konfederacji Pracy Mitsosa Paparigas;..
„l(ómisja Centralna Zw.
Polsce,
Zawodowych w
wstrząśnięta do głębi wiado
mością o bestialskim zamordowaniu przez ateńskich oprawców więziennych nieugiętego · bo jo wnika · o prawa
greckiej klasy robotniczej,
g eneral nego sekretarza Grec!de j Konfed eracji Pracy Mi tso s ~ Paparigasa. p:rtnuje z oburzeniem tę ~ uw ą
z brodnię reżimu faszystcwskiego, s t anowiącego hań
bę Europy.

*

*

Paryż (PAP). Po wszech
na Konfederacja Prac:v o
głosiła komunikat, w k tór ym wyraża stanowcJ:Y
protest przeciwko zbrod~
dokonywany m
ni om
przez reakcyjny rząd ana demokratach
teński
greckich.
Konfederacja' piętnuie
morderstwo na przywó:lcy greckich związków za
wodowych Paparigasa i
domaga s ię uniemożliwlE'
przepodobnych
nia
stępstw w przyszłości.

*

*

*

Bukaresrl (PAP). Rumm1ska Konfederacja Pra
cy wystos-owała ·do Swiatowej Federacji Zwiazków Zawodowych depeszę. w której domaga się
utworzenia ik:omisji mię
dz~1 narodowej, w celu zba
dania okoliczności zamordowania przez rząd ateń
ski przywódcy greckich
r.wiązków zawodowych
Paparig-ai;a.

25 LUTEGO 1949 ROKU

,

Nr. 55 (1329)

składa hołd

Swiat

bohaterskiej
w

.

ZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

1

ROK II (V)

.Y'..P"'....s:w<iiA

~rmii

·Wyzwolic :elce

Imponujące uroczystości
31-ą rocznicę powstania Armii Radzieckiej
ność, niepodległość ł swe osiągnięci.a.
pod pomnikiem
Następnie
żołnierzy radzieckich złożono
wieńce.
BUŁGARIA

W teatrze sofijskim „Repuodbyła się uroczysta
blika"
akademia, poświęcona 31 racz
Anglo-amerykański obóz awanturników wojennych w pa•
nicy Armii Radzieckiej.
W akademii wzięli udział nicznym strachu pHed wielką ofensYWą pokoju Związku
członkowie Komitetu Central- Radzieckiego i krajów demokracji ludowej.
nego B ulga rski'i Partii Ko- ~,..,.. , , i:: 1 t L1 . 1 1; 1 ~ 1 ,, 1 , 11::11rn::1.:1,' " 1 11 :i u .1 1. : ~:1 t1111 1: 1, 1 11 ~ 11 11 11 1 mll111t.1:il111.1111.'1:11;:111,:1:1.11rn.:u.:1:1u::i11n
munistycznej , Frontu Patriotycznego, ministrowie, człon Min. Skrzeszewski na czele delegacji
kowie prezyd lum i Zgromanaukowców i pedagogów polskich
dzenia Narodowego.
De&iL.:C:a. t·.zolt:łiW na Placu Czeiwun ~ m \'\· !Uoskwic
ALBANIA t
Z okazji 31 rocznicy powsta
W licznych koncertach dla
MOSKWA. - W .dniu 23 lu
Moskwa (PAP). 24 bm. pr zybył do Moskwy na czele
tcl'!'o masy pract•Jące stolicy Armii wzięli udział najwybit- nia Armii Radzieckiej przed
gmachem Towarzystwa Łącz- grupy naukowców i pedagogów pob:kich minister Oświaty
ZSRR uroczyście świ~iły 31 nlejsi muzycy l śpiewacy.
rocznicę radzieckich !ił zbroj
zwiedziło naści Kulturalnej z ZSRR od dr. Sta.nisfaw Skrzeszewski.
luMi
Tysface
Wraz z min. Skrzeszewskim przybył ambasador R. P.
nych.
Centraine Muzeum Armii Ra była się uroczystość odsłonię
Uroczyi-te zebrania odhyły dzieckiej ł Muzeum Rewolu- cia pomnika Generalissimusa w Moskwie l\larian Naszkowski.
Stalina, dłuta rzeźbiarza alsię w fabrykach ł zakładach
Delegacja naukowców l peGości przybyłych z Wars~abańskiego Lazara Nikoly.
cji.
przemysłowych, w urzędach ł
wy na Dworcu Białoruskim dagogów polskich na czele z
Uczestnicy zebrań wysyłalł
instytucjach, na Uniwersyte- pozdrowienia dla Generalissiw Moskwie serdecznie powita ministr.e m Skrzeszewskim pod
JAPONIA
cie Moskiewskim, oraz w in- musa Stalina.
MOSKWA (PAP}. - Jak do li: wiceminister szkolnictwa czas swego pobytu w Związnych w:viszycb za.kładach naku Radzieckim zaznajomi się
.•
ZSRR A T
.
Plac Czerwony, oraz cen- nosi agencja Tass, z inicjatyukowych.
oświaty w
: opczt~ew, ze zdobyczami
tralne ulice mia~ta 7.a.pełniły wy Towarzystwa Przyjażni w!zsz~g?
Wszystkie teatry Moskwy ~ę wieczorem dziesiątkami ty Japońsko-Radzieckiej w To~ w1cemm1st;r Oświaty RF~RR ZSRR, zw:iedzi szkoły i wyż
dały w tym dniu przedutawie
kio odbyła się uroczysta ak a- A. Terentiew, przewodn,czą- sze uczelnie Moskwy, obwodu
nia dla żołnierzy i oficerów sięcy mieszkańców Moskwy. demia, p_oświęcona 31 rocznicy '1 cy Komitetu Słowiańskiego moskiewskiego, ot·az LeninArmil Radziecldej.
o godzinie 20-ej miasto zo- powstania Arm ii Radzieckiej. ZSRR gen. Gundorow i inni. gradu.
stało oświetlone łysiąca.mt róż ..-------------:....:.._ _ _;:...._ _ _~_ _ _ __;:.__ _ _ _ _ _ _ _ __

serdecznie witany w Moskwie
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Wallace -przedkłada konkretny plan
sto.sunko'w

mt'ędzynarodowych
norrpał1'zac1'1'
sieri z Hiszpanii, rząd frankisto Floty Radzieckiej dwudzie•~
wski w;miaga represje przeciw-· stu salwami armat-nimi.
8 '.Z!1 nt:ahu J!:enera.l nego 9 !!
W czasie dyskusji nad nowy· 1zrzec si~ baz wojskowych w in
ko elementom postępowy:n.
zbroJnych ZSRR gen. At'mn
mi kredy tami z tytułu pianu M3r nych krajach, należących do
W Ocana został ska zany na Sztiemienko wydal przyjecie
shalla Wallace wypowiedział się ONZ.
karę śmierci przywódca ruchu · z oka2'.,li 31 ro<'.znicy Armii t
4) Należy dątyć do powszech
przeciwko tym · kredytom, przed
Fl 0 t R d i 1 · •
kladając opracowany przez sie· nego rozbrojenia m. In. celem
Y. a z ee ueJ.
zawo<lowego - J ose Satuo.
bie plan normalizacii stosunków uwolnienia gospodarki śwlatoWĘGRY
W Madrycie, Barcelonie i Wa
i utrwalenia wej z ciężarów zbrojeniowych.
międzynarodowych
Naród węgierski obchodził
lencji policja franhistowska prze
5) w ramacl) ONZ powinna
~wiatowego pokoju.
prowadza masowe łapanki w ,9 . uroczyście 31 rocznicę Armii
Plan Wallace'a sk łada się z na powstać specjalna instytucja, zaj
kalach publiczn,„ch, zatrzymu,;ąc Radzieckiej.
d · · · db
·
·
kt ·
5
'
•
f
Masy pracujące stolicy Wę,
muiąca srę zaga memami o us.ępujący c.1 ·U pun ow:
·--:~===~=======-·~,p~o~d~e!jr~z!a~ny~c~h~"~------- gier zebrały się w dniu 23 lugospodarczego
ro~woju_
i
do"'.~
międzynarodowe
mocy
Na
I)
tego u pomnika żołnierzy ra:
go układu mają powstać Zjedno kra1ow ca.ego swlata.
I • , dzieckich, poległych w walce
Zadaniem tej instytucji ma
czone Niemcy, które nie będą ni
o wyzwolenie Węgier.
„
gdy arsenałem zbrojeniowym, być również dopomożenie w odDo obecnych przemówił za.
lecz staną się czynnikiem poko- budowle Europy I zlikwidowanle
stępca generalnego sekretawszelkich barier gospodarczych
'N A.SL Y ,\/G fO .\/ (PAP) -Jak jo wym w Europie.
rza Węgierskiej Partii Pra2) Międzynarodowy układ po- istniejących pomiędzy „Zacho~uj.ących ~arosa~, któ:y o: już krótko donosili śmy, przywód
1
państwa do dem" a „Wschodem" oraz przyj
1sw1adczył, _ze narod ,węg1e~sk1 ca amerykańskiej Partii Postępo winien zobowiązać
ście z pomocą innym kontynen.
.
.
d k
t .
. W 1,
ze l!':tczei:-olną wdz1ęcznoscłą
1 prze
mewtrącama się w wewnętrzne t
o·
ap1
wys
.ace
a
. weJ
. swo'j wzro k d o z wiąz
.1 ki ernJe
om.
.
•.
. .
Zdaniem Waliace'a, ten 5-io
ku Radzie<'kiego t jego Armil, misią spraw zagranicznych Izby sprawy innych narodów.
gdyż zawd:z;ic;cza mu swą wol- Reprezenta~v Ko_n~.r.esu_usA. / 3) Stany Zjednoczone winny punktowy program mo że s t ać
się po<lstawa be z po ś rednich roz--

•
' Armu•• Rcdz'1ecK:e1
Xxx/- Iecie
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Cz ane-Kai-S zek chce

odciąć

swoją ostatnią ).).twierdzę«c

od świata :,~.,;;~::~ę;J;;~ ;: ~:;,~;

Formozę

Audiftnc e wBelwederze

r

Pręzydium

n.roozystej akademii w Warszawie -

Żymierski, marszałek

.Kie rownik te j ad.m in_ist rac ji 1dać się tam grup;:i spec jalistów
N. JORK {P~p) . ~orespond e nci
prasy ame rykanskte! donos z ą z R:iger Lapham, od wl'<'d.zrl os!Rt a m e rykańs kich z dziedziny od·
Dnia 24
Wars~awa (PAP) wy_spy Fi:rmoza,_ ze . ma ona nto Form ozę, a w kro tce ma budowy wsi i elektryfikacji.
bm. Prezydent · RP przy j ął w
- . - - - - Belwcd.e rze nowomianowanego
··- - byc za kil ka dm od cięta o<l ca .
ambasadora RP w Pradze Leo•
pretekstem
narda Borkowicza.
W t y mże samym dniu Prezy
0W1ntUrnikÓW
WŚciekfOŚĆ W
dzi~a~;;dn~~ ~:r~~i~on~~spę bę
dent RP przy ją ł na audiertcjach
Nal e ż y ocze kiwa ć, że wzmoc sprawozdawczych : po s ła RP w
W drug im
~aryż (PAP) . Wedlug korespondentów. For
" m?~ s tał~ s i ę ośrod kiem ch iń- dmu obra d ~ o.m rtetu .. Ce? tra ln~- ni ą swoje .vysil kl.
BoCzesława
Sztokholmie J est rz ecz ą na t u ralną. że na- browskieg-o ornz posła RP w
go Fra nc 11sk 1eł Pa rt 11 Komunr·
skieJ arm ii nac jonalistycznej.
Przywieziono tam zapasy zło styc.z neJ Ma~ri c e . Thorez , wy· sza wczorajs za deklara cja wy · Helsinkach - Jana Wasilewskie•
ta chińskiego Banku Cen tralne g!os_rł pr zem o wr ~rne , w klorym wc:łala wśc iekłość w ś ród tych, go.
ktorzy s z ukają awantury.
oswradczyl m. rn.:
·
go.
"'
„Komisja spraw zag ranicz· . Grupki_ uprzywilejowane, wro
W ciągu ostatnich miesię c y
Warszawa (PAP) - Dnia 24
na Formozę przybylo ponad 300 nych Zgr?mad ze nia Narodowe- ~re socjali zmowi, poświęcając bf!l. premier Józef Cyran ~ ie
prai;ną w1cz przyjął w Prezydium Ra' tysięcy uch odźców z Chin, co go posta~11ła py ~;i,n i c , czy mam mt~res y , narodow e,
przeze wc1 ąg n ąc nasz kraj w awaofu· dy M ~nistrów no,womianowaneposia dan y
niezadowolenie za trzymac
wywołało silne
ry ~nty ra dziec k ie.
mnie manda t?
miejscowej ludności.
go am basado ra RP w CzechoZ1edn~cz~ ne odłam~ partii slowac ii Leonarda Borkowicza.
Zapowied~i.a na debata oozwoli
W jednym z obozów wo jskowych na Formozie gen . Sun- nam wyra11c to. co myślimy o a'." ery kanskie! występu!~ prze·
"llllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllll!"
Li-Jen szkoli na wzór amery- n~szych . obowiąz ka ch w spra- ci~k_il nas~eJ dek}ar.aCJl.
..
e ~rac1a . ta ~sw1adamla ma '
wre pokoju.
'<a ński 30 tysięcy żolnierzy.
~rożące ' Dzrs w numene
Siły po ko r'u sa w stan:c ode- somk, .nrebl ezotecz'!nstwo,
Poza lym Formoza sta 1·e się
· 1• · •
·
oo o Jow oraz w5 k
·
.
h
Ja <I
~zuJe,
wojennych, ·n t
1z ą dla mary narki i lotnict wa pruć po(f:i:erraczv
jeżeli bi;d~ wspÓln'e <lzi:ilaly . !'~·1 0 ~ 0 "'ązek ludzi pracy. je·
\u.om intan<ru.
'
•. e mimo naszych wysllkow
M I 1
I
Admini tr ·
· h"
Ale po<l że "'a cze wojenni nie podżegacze
ur5 Ja •
~ ac Ja P anu
1
la w Cl~mach równ;l!ż zaintere zrezygnu ia ~a mi ze swy ch pia · do wprowad;v;Jen ' /r~ystąplą
na str. 4-ei
ich planów. e a w yc1e s:wo.
nów.
.. ~owała s1e Formoza.

marnałek ~.~~?su t;;d~~~ci"~od

B.okouowsld J gen, Spychalski

· niepowod zenia. planu Marshalla.

,o OŚ 'Ni adcz en 1uM: urice Th grez
WOjennych

Obozie

. .

„.

»

Jryul'na M/CdyGh«
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"Służba Polsce" - spełnia swe wielkie .za~ania w~;,:~~~~~~~[~~ ~~~~:s~.1,ko
(Wywiad z komendantem głównym SP pik. Edwardem Braniewskim)
.

'

·

23 lutego br.

· ń

·

Marszałek Związf Polskiego,

Wykonanie wielkich za--wielkie, rozniosła te wieścil?uet~ „SP' · W roku bi~i. pro ~ k:ów 1 Junaczek„ Na dzie ~: lcossowski zwiedzał w towarzydań które Polska Ludowa po wraz z prawdą o Pol~ce Lu- JektuJemy wprowadzenie od- lutego liSO r„ :tJ. w drug- r
t · M
lk
p 1 „.1 Micha
'
• k t
s wie
ars za 11
stawiła nam do zrealizowania dowej, do najdalszych za ą - znak'l S?ra wn. os·cl fizycznej • o cznicę. istnienla
- 'OrganU::!cji
ć
•
la
Zymierskiego
io S"
Prezydenta- mówi na wstępie płk. Bra- ków kraju. W pracy dla kra- któr~ będą .s 1 ~ ubieg~ć wszy- ~l~nu1~mi' ~~rgan1~ow~ó ~ Warsz.a.wy St
Tołwińskiego
niewski - wymagało zbudo- ju
wzrastała
świadomość scy Junacy I Junaczki.
u cac
mi ony JUna w
N d.
W
•
wania sprawnie działającej or współodpowiedzia~ności młoDo 22 lipca br .. - o_świad: ju_naczek.. W roku b~eż.. po-, ~uzeum
aro owe w
arszaganizacji i poważnego umaso dzieży za losy panstwa wzra- cza w zakończeniu płk. Bra większy się dwukrotnie liczba wie.
M
lk . . p
wien1a szeregów Przysposobie stał jej patriotyzm, jej przy- niewski -. „Służba Polsce" brygad, któ~e obejmą ok. 120
Obaj
arsza owie. I . rezy_nia yv'ojskow~go i P~zysposo- wiąza.nie do ustroju Polski Lu liczyć będzie 1.600 tys. juna- tys. mlodzlezy.
dent Warszawy udali su; na
bierua Rolniczo-Y/OJskowego, doweJ. .
.
.
C
h
I
•
na których bazie powstała
W brygadach kra1owych i Listu Z
1'ec OS fłHIOC' 1~
„Służba Polsce". Jednocześnie zagranicznych, hufcach i obo •
musieliśmy
organiz~wać bry- z.ach s~łeczny~h, zacieśniłB; -,
porz~
gady, które powmny by~y się w!ę7: przy3aźnl polskieJ .
'f
i
lf
rozpocząć swe prace dwa m!e młodziezy z postępową mlo1iące po powołaniu organlza- dzieżą śwfata, walczącą o po„Głosu")
cji „SP" przez Sejm Rzeczy- kój, wolność i prawo do rapospolitej. Zadania te zostały dosnego życia. Wzrosła· i zaPraga, w lut:vm. tychcz'!.s kupony na. odzież i dziś kupowa~ bez kartek, ale
wykonane. Wyszkoliliśmy 8_ cieśniła się przyjaźń z młoPierw~ze wrażenie w Pra. but;v, tzav. „szetynki1 ' , otrzy. po cena.eh znacz.nie wyż~zyeh,
mio tysięczną kadrę instrukto dzieżą radziecką 1 zaprzyjaź- dze: na ulicach widać dzi§ mywali jednakowo wszyscy: nliy spckuiantom nie kalkulo.
rów. Organizacja nasza dotar nionych krajów demokracji :iiniej ludzi, niż przed rokiPm. Ppekulanci cz;i.1·Mgo rynku i '!Vało 8.it' porlbijii~ ich na. czar.
ła do najdalszych zakątków ludowej.
Faktyczny stan
potwierdza ukrywajfłCY zboże wiej~cy bo. t•vm rynkn. „Stnti"ismclina",
kr · Ob
·
j ·
pierwsze wrażenia.: w tym ro- gacze, oraz ciężko pracuj!t~Y państwowy czar.t1y rynek - • pie
aJU,
ecme mamy uz po·
Dużym osiągnięciem .,SP" k
.
l d .
'd
.
6 .
.
s1·n spc1.',11la11c1·, kto'1·zy nn.
ad 25 t
huf ó
LI b
-u w1ęceJ u z1 :rnnJ uje się g rnu·y i. włól niarze.
„Ob "leme. t ••~.nle1··„ z11aleźli
"
u
nmłodzleły ys.w „SP''
c w. wzrosła
cz a było
. dzia
. ł t ow. 1~1
tyzmuzlikwidowanie
wśród
kilkuanalfabe·
tysięcy przy pracy.
powie
\. cnien !:O'
k w państwie. zabóJ·k
łr.zykrotuie i wynosi dzisiaj młodzieży. w chwili obecnej
.Jedną z czołowycli pozyr.ji Gottwald - przechodzimy na. czego kon urenta. Z tą. w~za ·•
1.100 tys., w tym ponad 500 nakład pism organizacji sięga polutowego bilansu Czechosło. .•ystem przydziałów zr6żniczko. żo rńżnieą, że dochody z W)Ż
t
ł d ' .
„
ki j
.
wacji jest znie~icnie fnł@zywej wanych.
szych cen wolnorvnkow;-ch nie
ys. m o z1ezy wie~s. e .
120 tys.
Spo~ród junakow zasady „równego startu dla
Dawać będz:iemy w pi<'rw. hęi!ą. więcej plyną~ do kieszeni
- Jak przedstawia1ą
wy „SP"
wyrosło kilkadziesiąt ty w&zystkich''
· tym, któ rzy pr3- prywatnych s•·ekulllnt<hv,
lecz
ni~i prac podjętych wsięroku
slęcy aktYWistów, którzy obec
zarówno dla ~zyra rzę dz1e
r
ubiegłym przez bryg,ady „Sf'."? nie znajdują się w szeregach „udarników" 1
przodownikńw cują„.
clo k1t1<y pnd~tw:1, które zużyje
- Brygady zdały egzamin. ZMP _ czołowej organizacji pracy, którzy ofiarnym wysil.
Od tLgo stycznia kartki na je dla. dobra. ludzi pracy. To no
Osiągnęły one nadspodziewa- ideowo-wychowawczej
mło- kicm przyczynili się do wyko tPkstylia. i obuwie otrzymuję. we posunięcie zrniorr:a. do dal.
nie wysoką wydajność pracy, dzieży.
Mnia z nadwyżką Planu Dwu. Jedynie ludzie pracy i ich ro. 11zego ograniczenia. clr,mcntów
która w III turnusie w nie
letniego, jak dla 1,szmelina. dziny, mało - i średniorolni ka.pito.listycznych w handlu i
Wyszkoliliśmy
tysięcy rxy", czarnorynkowców, 11pe. i:hłopi, k turzy
~
sprzyjających warunka.ch at-- młodzieży,
w tymok.3007 traktowy kona1i pIan do wzmocnienia. sektoru sOCJ 3li
mosferycznych wy~os1ła 180 rzystów, którzy już pracują ltulant6w, kt6rzy u~iłują. sabo kontyrfgen t ów i kzasiew?w, ~tu- stycz1P1e go .„ t...,,.,
• roku z~~z•
procent dla wszystkich bry0 1•1 J - 19„ 8
townó Plan Pięcioletni.
dPnci (o 11e wy ażą. 1nę o ipo.
~ „
'
"
w
państwowych
majątkach
li"m~,
robić
porzadekl
z takim
gad; Według niepełnych obli- rolnych. Od stycznia br. czyn
W polutowoj CzechoRłowtLCji wi<>dnimi po~tępnnli w na.ur.e), ~ .•
„
czen, brygady zaoszc~ędz!ły ne jest liceum budowlane, któ zaczyna obowiązywa6 w całej 11rtyści zorgn,izowani w ~wo. powiedzeniem
spotykałem się
w r. 1948 ponad pół rrullarda re szkoli techników .1 maj- rozciągłości zasada., sformuło. ich zwią.zkach
zawodoWJch. w kg.Mej niemal rozmowie z
l!?ot!ch. .
. .
. strów budowlanych. Szkole- wana na. ostatnim plenum Ko. Kartek odzieżowych zo~tały po ludśmuli Pt CT· id ...
k •A
Nie. mniejsze zn~czeme mia nie zawodowe obejmie w ro- mitetu Centralnego Komunisty zł)awione elementy l:npitali.• tyRez ta Y w a.., na az....ym
ia wielka praca ideowo-wy- k
. .
. t
wi
j cznej Partii Czechosłowacji: czne.
kroku, w iyciti prywatnym 1 w
ehowawcza i kulturalno-oświa u bi~z: poł ora razy
ęce ,,katdemu według pracy i za..
Jednocześnie wprowadzono, · '·· · ~' '
łowa, dokonana w brygadach, młodziezy. _Planujemy m. in. Rług' ',
po raz riierw~zy od v.-yzwoltmia, przemysł upaństwowiony w 95
szczególnie wśród młodzieży przeszkolenie 6 tys. traktorzyJednym . z ostatnich posunięć wolny handel na. pronukty przP proc. (w porówll&niu z 615 proc.
wiejskiej, z najbardziej -0dda- st?w, kierowców 1 mechani· ..,, realizowaniu tej za-sady jest mysłowe. T7.W. „sklepy czerwo. w roku ubiegłym), reforma. rol.
lonych zakątków kraju. Wie- kow db PQt~eb ws~.
wprowadzenie w żyrie nowego ~1e' • sprzedają. nadal, jak było na do:prowadzona do kortca, llta
lu z nich po raz pierwszy w
- . Na jakim poziomie po- zystemu zaopatrywania ludnoś- dotychczas, na. kartki. W tzw. 1Y wzrost przydziałów :ływno§.
!yciu zetknęło się z filmem, s~awiono sport i wychowanie ei w tekstylia. i obu\\>ie. Do- ,.Bkleyiach niebi('ISkich'' można ciowych dla kla.ay robotniczej,
teatrem, radiem i gazetą.
fizyczne?
łwiadCJ:y 0 tym fakt, te na
W brygadach „SP" nastąpi- Wychowanie fizyczne ma
zamku
Hradc:11al'iskim &icdri
ło poważne zbliżenie młodzie u nas masowy charakter. w
ZWlą?
prezydent - komunista, te pre
ty wsi i miast, wykuwała się maTszach jesiennych wzięło
w drodze do Polski
mierem jm tow. Zapotocky, że
wokół wspólnej sprawy odbu udział ponad 340 tys. junadecydują.ą. większołć w parla.
dowy kraju prawdziwa jed- ków i junaczek. Wielkim suk
Moskwa. Radziecka delegaW skład delegacji wchodzą mencie w rzadzie w zwiaz.
ność i braterstwo młodego po cesem są przeprQw&dzone po cja związk-0wa wyjechała
z przewodniczący Komitetu Cen- kach 'zawodoW:.JCh' mają ko.
kolenia. Młodzież, która nie- raz pierwszy w Polsce maso- Moskwy do Polski • na zjazil tralnego Związku Zawodowego mtml4ci, uosabiający k!ast· .:rorzadko· pierwszy raz ujrzała, we zawody strzeleckie, które Centralneg-0 Związku Zawo'do- Robotników Przemysłu Budowy botniczą, która zwycięfyła w
że w Polsce dzieją się rzeczy objęły ponad 200 tys. mło- wego Metalowców.
Maszyn Rolniczych, W. Carjew pamiętnych dniach htowych w
jako kierownik delegacji, 1948 rokU.

po Iutym zacz•1•1smy
• ro b•'-C•

dek''

(Od specjalnego koresponden!a

0

RadZiecka deIegaCJa
.

Brygady kobiece

Odpowiednio kiero"·a.nie pra..
.
·
et k·ob iet
na. ws1· ma obec'110
ezczcgólne :rnaczeni•3 ze względu na zi:.dania, postawione
przez Partię i Rzęd w rcaliza.cji akcji „H''. Znaciwnin u.
działu kobiet w akeji „R" jest
tym większe, że kobieta .1est
ezęstokroć ;;łównym rrodue'!ntlm i hodowcę.. 'foteż przed
naszym aktj"\lem partyjnym
11ooi zadanie nawiąznnin ścisłego kontaktu z kobiet!? wiej•kł, zadanie podnoszenia po7.io
mu u§wia.domienia 11połrcznego
! nakreślania konkretnych za..
<id chętnyll'. do prncy członki11iom kół go~porlyń S. Ch. i
innych organizacji.
Garnę.cym się do działalności
epołecznej na wsi i w gromadach, lecz nie po~indnjącym od
powicdnicgo przy~otownnia. politycznego i organizacyjnego
kobietom, ze zbyt słabą pomo
eą i opieką. przychodzą. działacz

W.

wyjeżdżają

ki partyjne. Stan ten jest w
, · · mierze
-·
onzel
wmą
a. k tywu po.
wiatowego i gminnego, który
zomyka się czt}sto w powiecie
lub gminie, nie docic-rnjąc tlo
gromad. Powoduje to oderwa.
nie od dołowy-eh ogniw akty
wu kobieceg" i utmdnia --.
rzerz j~3na - wys~uięcie no
wych działaczek kobiecych spośród licznie wzr:istając~·ch na
w~i kół gospody!i wiojskich.
Aby temu stanowi 7.aradzi:O
Kierow>1ictwo l'ZPR woj. ślą.
11ko-dąbrow~kiego

po~t:rnowiło

zorganizowa.~ bryga.•ly kobieco,
do ktrryrh wchodzić b~cię. d'Zi!l
lne~ki
J>~PR, Ligi K?~ie~,
Zw1:izlrn . Znwo.Jowcgo (~orni.
ków, Związku Zaw. }fctalow.
CÓ\V i inn~·ch.
.Bryg.ady ~e pozwolą _ na n~w1ązame lieisłego kont:.Ktu mię
dzy działn~zknmi miPj~kiPmi a
k<>hiPcym aktywem wiej~kim.
Brdą one WJ'Tuszać na. 1111;~

I

Ażaiew

67

Daleko. od Moskwy
W dużej sali po elipsie poruszyła się taśma - nieskoń
czony łańcuch związanych ze sobą, biegnących po szynach wagoników. Przyglądając się, Tierochow szybko
podszedł do tablicy rozdzielczej prosząc Baturina ażeby
dalej oprowadzał gości.
Przy wejściu szykowano składane formy dla odlewu
min. Zebrane części form przesuwały się wzdłuż taśmy
w kierunku kopułowego pieca.
Wysoki człowiek w błękitnych okularach, przeciął ło
mem glinianą przegródkę, ro/'1"zażony metal zaczął się
lać wzdłuż koryta, dookoła ktorego powstała czerwona
łuna
Dwaj giserzy z uwa~ą trzymali czerpak, który
się napełniał metalem. Metal z pierwszego czerpaka wylali, a z drugim pobiegli do kolejnej formy i zaczęli ją
napełniać Z końcowej części formy wyleciał błękitny
płomień. Potem napełnili drugą formę, resztki ognistej
cieczy wylali na ziemię i wrócili, ażeby zmienić drugą
parę giserów
- Bierzcie mniej metalu - mniej metalu - niepotrzebnie się tak dużo wylewa - krzyknął do nich Baturin.
Goście szli za taśmą obserwując pracę.
Robotnicy
r;dejmowali górną część formy. Obnażał się korpus maJ,ino~ego koloru. Jeden z robotników wprawnym ruchem

I

na

przed którym M.ar-

ku Radóeckiego Konstanty Ro szalka Rokossowskiego pow1ta_ł

- k owa

generał Mieczysław Wur.owsk1.

Marszałek Rokossowski udał
'
__. s t o11cy.
.
na obja:w
Dłutej zatrzymał się na trasie
W z
kolei trasa objazdu wiodla
Zolibórz adzie Marszałek
~;k~ssowski ~ I dał nowe osie
dla robotnicze, ~iaz przez tereny b. ghetta. gdzie zatrzymał
się przed pomnikiem Bohaterów
Gł1 tta
M ARSZALEK ROKOSSOWSKI
się następnie

z

OPUSCIL WARSZAW~

k Radziet1 k t ztw iązR~k
k" arszaKe
sowsld
1ego
ons an Y
-OS •
oraz .ge~erałowie Koto".': L1tw1no~v 1 Pid~renko opuśc1h w go
<izmach wieczornych._ dni~ 23
bm .. Warszawę, udaJJlC st~ do
Legnicy.
-~----------„

M

Chł

op1' poIscy

zwied za,·ą

ukra1·n'sk1·e
,

Delegacja

kołchozy

chłopów

polskich
milenia Kirowa w rejonie wieTChnlechortickim ~bwodu zaporoskiego.
Poprzedniego dnia delegacja obejrzała najciekawsze
zabytki miasta Dniepropietrowska.
Członkowie kołchozu serdecznle powitali gości. Najzwiedziła kołchoz

starsi kołchomtcy według sta
rego obyczaju rosyjskiego PG
dali gościom chleb i sól. Przewodniczący kołchozu I. Fillpienko opowied:i:iał 0 powojennej odbudowie kołchozu i
o jego sukcesach gospodarczych.
Uwagę gości przykuły wlel
.
kie zasieki, pełne wyhodowanego w kołchozie ryżu, sło-.
'neczników i pszenicy.
.~M
- Goście byli również w chatach kołchoźników oraz na lek -

wieś t::~~~~czz!0adó~mi~~kie~: no~!: ;~~~~~~fr!i~ 8f~~:1~~~'śt ~;~~t:;~!:,~:'~~ete~!~~

wr!lz z ekipami technicz11 ymi
·
h ut i· · ,k "
ro b otm'kó
· w zak! a. de>w,
lJnln, które objęły patron:it
nad wieją!,;mi ośrodkami ma~zrnowymi. Praca brygad 1.o.
bieqc.h poleg:tć ł·ędzie przil•l•!
\o;szystkim na. prowadzeniu szerokiej 11.k1:ji populnryzary,111ej
;;agadnień, związanY:ch z hoJo_
wlę. trzody chhnvne~.
Brygndy
kobicre będ!ł wnikały w potrze
by wsi na wszystkich odcinkach tycia, starając się ud~iela6 pomocy .w rozwiQzywanin
trudności
prawnych, oiiwiato.
wych, sanitarnych i inuyd1.
nryga•ly spełniać będą. poważną prMę $poł~czno~rolit;;cznq
p:zez w~bud2?-~1e . z&mtenesowa
ma. kobiet wieJsk1ch dla pracy
~połc~z~ej i podnicsieni8: świa..
•lomos•:i tw6r.czrgo ud~ału w
l:·udo:"'1e :i;olsk1 Lt1rloweJ: !'1zy<'zymą !'1ę or:te rówmez
io
stworzenia nowych kadr dzia.łnrzck wiejskich.

skich „Sierp i Ml-0t", A. Lopu- że to, t•o powie Partia. Komuni.
chow,
hutnik Nowokramatorskich Za.lclaaów
imi·eni·a Stali'na Etyezna, bę.'łzie dotrzymane. W
rlzisiej~zej Czeclto 8łowaeji naj.
- M. Frołow i kierownik 1.1- P"Pularnfoj~zym powiedz1;niem
boratorium mechanicznegp Sta- ;jest: „czego nikt nie potrafi lingradzkiej
Fabryki Trakto- komunista potrafi•'.
row - J. Wróblewski.
Broni~łRw Wiernik

Rząd f OSM
• I•
~

_ , nJ

zaWIS1ł

włosku

Gabinet Fagerholma niedysponuie·większością
•

W

•

SeJmle

fińsk"

im

Helsinki. <PAP) - Poocz..as ld-0 97. Wówczas zarządzono io
środowej
wieczornej debaty sowanie dla przechylenia szali
nad polityką rolną rząd Fager- na tę lub inną stronę i losowa,holma znalazł się w niezmier- nie wypadło niepomyślnie dla
nie krytycznej sytuacji. W pler rz11du. Zwole~nicy rządu Fager
wszym glosowaniu nad votum ~lma zgłosili votum u ufania
zaufania wynik - jak doniosło Jeszcze raz I dopiero wtedy
radio. w Helsinkach - był na· rząd ~zyskał :wymaganą konst~
stępUJ!fCY:
97 g;losów za rzą: tucyjm~ mirumalną wlększóśc
dem. 1 96 przeciwko rz~dow1. zaledwie , 2·ch głosów, gdyż
Wynik ten ql<azal się jednak drugi wruosek o votum zaufanieścisly i ponowne obliczenie nia uchwalono 97 głosami prze
głosów wykazelo st-0sunek 97 ciwko 95.

wybijał go z formy na ręczny wózek.

Na ręcznym wózku te rozżarzone odlewy były przewożone do wibratora
i ustawiane na imadle obrabiarki. Metalowv stworzeń
wibratora drobnymi uderzeniami opukiwał korpus, póki
z niego nie wysypała się cała już niepotrzebna ziemia
formiarska. Pocisk wewnątrz pusty, był już zgrubsza
gotowy. Zbliżyli się do tablicy rozdzielczej gdzie stał
Tierochow.
- Proszę uprzedzić wszystkich robotników - powiedział oddając zarządzenie naczelnikowi cechu, że ja
przypieszam ruch taśmy. - Zauważył Załkinda i kiwnął mu głową.
Dowodzę im, że należy taśmę puścić

szybciej. Oni jednakże oponują i mówią, że powstaną
braki, dlatego że ludzie nie zdążą. Jedn~kże i teraz jest
dużo braków. Dlatego, że piece hutnicze przelewają się,
lepiej będzie odrazu zastosować taki ruch taśmy, przy
którym piece nie będą mogły jej wyprzedzić. Ludzie
odrazu przywykną do szyb kiego tempa, także nie trzeba ich będzi potem jeszcze raz uczyć. Załkind popchnął
Aleksego wskazując mu Tierochowa. W oczach młode
go dyrektora odbijał się blask metalu, twarz jego promieniała energią i mocną wolą. Po przyśpieszeniu ruchu taśmowego szybko zaczął przyglądać się pracy i zamieniał z robotnikami krótkie repliki. Przy wyjściu
z odlewni wszyscy się zatrzymali. Baturin pożegnał si~
z gośćmi, gdyż musiał wrócić do pieców. Załkind zatrzymał jego rękę w swojej i powiedział: jak będziecie
pisać do synów oddajcie im ukłony, ja i-eh przyjmowałem do partii Zdrowia zaś swojego Iwanie Iwanowiczu
należy pilnować. Dyrek~sir ma rację, potrzeba nam du-

ły jest 4 generałów, wielu ofl
. k'1e j , acer ów A rm ii Rad z1ec
gronomów, nauczycieli, artystów-plastyków.

Członek delegacji polskiej,
Rataj, w imieniu wszystkich
delegatów podziękował serdecznie kołchoźnikom za przy
. .
. .
.
Jęcie. Oswiadczył on, ze delegaci przyjechali na Ukrainę
nie jako turyści, lecz jako
przyjaciele bratniego narodu
.. .
.
_
~rai;skie;o. rrzr1e~h~li ~
n~w~ ~~euczy 8 ~ ~ ~~a
llstycznycb. R.~js~rtlósł ~
ast na cześć najlepszego przy
jaclela narodu
lskie
_
0
Generallsaimusa Śta11na.' Wie
czorem zaproszono gości do
klubu kołcbomwego, w kt~
rym odbył się koncert urzą
dzony staraniem mfejs~owego
koła amatorskiego.

żo zdrowia, gdyż wypadnie wojować jeszcze bardzo dłu

go.
Obok stołu starszego brakarza Tierochow zatrzymał
gości. Chudziutka kobieta, z zadatrym nosem z wysił
kiem trzymając w ręce ciężki korpus miny sprzeczała
się z wysokim r mężczyzną w mundurze . Czerwonoarmisty.
- Twoje pretensje przynoszą nam szkody, psuJą
nam naszą normę, powiedz mi gdzie ty widzisz tutaj
wyżłobienia? Ja ciebie dobrze znam, ty po prostu·
chcesz abyśmy w dniu 7 listopada nie wykonali planu.
Nadwyrężając się podniosła metalowy odlew ai do
twarzy. starszego. Ten spokojnie odprowadzi? ją na
stronę i

zaczynał namawiać:

- Ja nie mniej niż ty pragnę ażeby fabrv!ta 'tVykon~ła plan, ale przyjrzyj się lepiej i ty zo'bac'Zysz wgłę
bienie. Zrozum - że tymi minami trzeba będzie strzelać, a nie wbijać gwoździe.
- To jest mąż z żoną. Ona jest kontrolerem, un zał
brakarzem.
- Wspaniałe połączenie! - uśmiechał się Tierochow
sprzeczaj' się co chwilę i wciąż proszą ażeby ich rozdzielić w czas.le pracy.
• ~o!ltrolerk~ na widok dyrektora rzuciła na ziemię
cięzki odlew 1 podbiegła do niego.
Towarzyszu dyrektorze, Iwanie Korniłowiczu ktedyż to się skończy nareszcie. Przez niego stra'ciłam
ner~.. Proszę mnie. stąd przenieść na inne miejs~
gdyz rue moeę go wiecei na oczy oe:lądaćl

41.
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Rak wielkich
w
Czechosłowacji
przemian
l
I
Zwycięstwo demokracji cze

ehosłowackiej

9 maja Zgromadzenie N aro kończona.

Niektóre

•

A,...

gałęzie czne, maszyny i traktory, dzię

Znowu· MarsjanieL.

rea}ScJą w dowe
zatwierdziło konstytu- przemysłu znacznie przekro- ki czemu
produkcja ma się
lutym 1948 r. było przełomo- cję, opartą na prawdziwych, czyły plan
Przemysł prze- podnieść
o 20 proc. Liczba
wym · momentem w dziejach demokratycznych
zasadach, kroczył o 10 procent poziom traktorów zwiększy ~ę dwuodrodzonej republiki. $
WY·· gwarantującą
' obywatelom produkcji przedwojennej, zni- krotnie i wyniesie w roku
niku rozbicia reakcji Il·lStapi- prawo do pracy, do sprawie- szczenia zostały odbudowane, 1953 - 45.000. Wzrośnie znacz

nad

ły w Czechosłowacji, w c;qgu
ostatniego roku, zmiany pl)Jityczn~ i gospodarcze,
kt.óre
•trwaliły władzę ludu i podniosły dobrobyt mas ptacujących Czechosłowacji.
Pokrzyżowanie reakcyjnego
spisku i oczyszczenie szere·
gów czeskiej socjaldemokracji od elementów prawicowych przyśpieszyły proces zje
dnoczenia ruchu robotniczego
w jednej marksistowsko-leninowskiej partii, która stanęła
na czele całego ludu pracującego w jego marszu do socjalizmu.
21 marca, zgodnie z wolą
ludu, wyrażoną w lutym, weszła w życie nowa ustawa o
.przeprowadzeniu
radykalnej
reformy rolnej, usialającą gór
ną granicę
posiadania ziemi
do 50 ha. Do tego czasu w
Czechosłowacji istniała wielka własność ziemska, która
skupiała w swym posiadaniu
1,5 miliona ha ziemi. Ziemia
ta przeszła na wlasność bez-

dliwej zapłaty za pracę, do
wykształcenia,
wypoczynku
itd.
Wybory do Zgromadzenia
Narodowego,
które odbyły
się 30-go maja, były wielkim
zwycięstwem Frontu Narodowego, pi::zede wszystkim z·aś
Partii Komunistycznej, przewodniczki mas robotniczych.
79 procent miejsc w .Parlamencie uzyskala Partia Komunistyczna, jej przywódca
zaś Klement Gottwald został
wybrany na prezydenta republiki. Na czele nowego rządu stanął premier-Zapotocky.
W dziedzinie gospodarczej
naród czechosłowacki ma do
zam>towania znaczne sukcesy
na przestrzeni minionego ro·ku. Realizacja planu dvmletniego, która w okresie przedlutowym napotykała na powaźne trudności ze strony reakcji, została pomyślnie za-

a poziom życiowy mas pracujących znacznie się poprawił.
Plan dwuletni stworzył pod
stawy dla następnego etapu
gospodarki planowej. Zgroma
dzenie Narodowe uchwaliło
plan pięcioletni, plan szerokiego rozwoju gospodarki narodowej,
kładący
podwaliny pod gospodarkę socjalistyczną. Nowy plan pi ęcioletni
przewiduje
dwukrotny
wzrost dochodu narodowego
w
porównaniu z okresem
przedwojennym,
szczególną
zaś wagę przykłada do rozwoju przemysłu, który pod
koniec 1953 roku osiągnie
wzrost produkcji o 57 proc.
Dla przemysłu ciężkiego bu
dowy maszyn, chemicznego i
budowlanego, plan przewiduje jeszcze wyższe cyfry wzrostu produkcji.
Rolnictwo zostanie zaopatrzone obficie w nawozy sztu-

I

Nasz korespondent fobyczny orsze
- -

~~:·eh i małorolnych chło-1 współpraca ws~ z miast~m
Zrealizowana została również w szerokim zasięgu nacjonalizacja przemysłu, który
do wypadków lutowych był
w wielkiej mierze opanowany
przez elementy kapitalistyczne. Obecnie 95 proce.nt przem~słu czec.hosłowackiego na-

W związku z akcją wymiany
kulturalne) między wsią i rn.asitem została zwołana w OKZZ
w dn. 15 bm. konferencja przed
:;tawicielek Wydziałów Kobiecych przy Miejskim i Wojewódz
kim Komitecie PZPR, Zarządów

_

Sukcesy wyborcze

/

.

.Pisaliśmy

kojącym zjawisku
pustych
krze
ostatnio
o niepose! w łódzkich teatrach. Wska·

Czechosłowacja
zacieśniła
więzy przyjaźni i współpracy

ze

Związkiem Radzieckim i

państwami

demokracji ludowej, które wspaniale kroczą
po drodze postępu i pokoj1,1.
Współpraca
gospodarcza z
Polską, jej najbliższym sąsla
dem, rozwija się jak najpomyślniej
dla obu państw.
Również zacieśniają się stosunki kulturalne, oświatowe,

I~~!~vi~a ~~:~ó;;~~an! ~~~:~~~
. dziedzinach

życia społecznego.

Na t ejże konferencji ustalono naprzód
rów nież, Jakim powiatem, jaki szłości.

ku

lepszej

przyL. M.

B. D.

T e I e-R a d•

więc Związek Włókniarzy, Od-

na Jepszet• d ro d ze

dział 1-szy weźmie pod SWO Ją
IO
op~kę pow. opoczyńsk~ Oddz~ł ~------~---~--~~--~---~~--~~~~---~~-~--~-~
11-gi - pow. łowicki, Oddział
IIl-ci - pow. łódzki ,
PZPBPabianice - pow. łaski. PFSJTomaszów pow. rawsk~maz., Związek Filmowców pow. radomszczański, Cen trala
Te~styln~ - pow . . kutnowski,
z.wiązek .Konfe~cyiny - pow.
p1?trkowsk1, Związek. M_etal_ow:
co"'. po":'. s_k1ermewick1,
Zw1ąze_k
S_Pozywcow .- pow.
konecki,_ Z°'Y1ą~~k. Cherruczny pow. w1elunsk1 1 P~PB Ozorków - pow. łęczycki.
Koresponde_nt
„
„Głosu R_o?otmczego
L. Krohkowska

Kilka miesięcy t emu ,.Głos'' dukcyjnych.
Dotychczas boostro skrytykował stosunki, pa- wiem było tak, że półfabrykaty
nujące w naszej fabryce. I po- odbywały daleką drogę z jedne
stą.pił całkiem słusznie , gdyż go oddziału produkcyjnego na
źle się u nas wtedy działo.
drugi. Sprawa ta zostanie w
Ale od stycznia br. zaszła pełni rozwiązana, gdy wyrngruntowna zmiana. Wraz z na- montujemy wielką halę maszyn
staniem nowej dyrekcji zu przy ul. Ką.tnej 12.14, gdzie
c;~ęliśm:v szybko • nsuwa~. zam"d skoncentruje się cała produkbania przeszłości. Przede wszyst cja. Rozszerzymy też zakres
artykułów.
kim w dużej mi l'rze pousuwane produkowanych
już zostały grupki kumoterskie, Prócz aparatów telefonicznych
które były· udręką. naszyrh za. bi;dziemy również wyrabiać wy
kładów. Zabieramy się także e- łączniki telefoniczne, bardzo po
nergicznie do usprawnienia pro Rzukiwaue uie tylko u nas, ale
dukcji. Zmienimy radykalnie i zagranicą..
Zupełnie inna atmosfera zapa
rozmieszczenie oddziałów pro

Co robi· organ1zac1a
·
· partyjna
·
przy
W pierwszych' dniach stycznia, niedługo po Kongresie Zje
dnoczeniowym organizacja par·
tyjna przy Centralnym Zarządzie Przemysłu Papierniczego
wybrała nową egzekutywę, która opracowała
kalendarzowy
plan pracy organizacji.
Choć nasza organizacja obejmu je tylko pracowników Centralnego Zarządu niemniej jednak
pozostajemy w kontakcie
z organizacjami · partyjnymi w
terenie tJ. w fabrykach podlega

rym przez tyle czasu nawet i
mowy. nie bylo, uruchomimy
również przedszkole,
objęliśmy
szefostwo
nad najbliżej na•
szcj fabryki położoną. szk ołą.
podstawową.,

my

zradiofonizowaliś.

ją.

·czpp I
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biletów ulgowych wśród robot- przypadkowym i dlatego autor •prezydenta i wojewody są p11·
ników przez niektórych kierow pozbawia go cech typowych dla pierowe, sztuczne i niE: przekoników świetlic. PisHc 0 ,,... jed· okresu okupacji, które mówiły nywujące.
nej-. z przyczyn zdawaliśmy so by jednocześnie widzowi o sto
Należy
rówmez dodać, że
bie Aprawę, ie rów.nie poważną sunku demokratycznego pań· wszystko oo o nich zostało tu
przyczyną jest polityka
reper· stwa 1 większości spolecteń powiedziane na scenie jest peł
t\larowa.
stwa do kolaborantów i ich ne niejasności i być może
Spójrzmy na to zagadnienie pracy w okresie powojennym. pisząc n;:, ten temat - mylimy
od strony wystawionej astat· Widz, patrząc na perY'Petie pre się w szczegółach związanych
nio w teatrze Wojska Polskie· zydenta, pyta: a co stało by z obrazowaniem przez autora
go komedii Korcellego - „Ban się, gdyby przypadek nie ujaw· losu swych bohaterów - jeżeli
kiet".
nil jego niewinności, czy możli pomyłką nazwać można próbę
„Bankiet" jest komedią współ waść ofiarnej pracy dla miasta uporządkowania przez widza te
czesną, która ma ambicję repre byłah"y przekreśla.na? Jakaż wo go bałaganu, jaki nam na sce
zentowania na · deskach teatra!- bee tego jest rola naszych są nre pokazano.
nych poslulatów realizmu socja dów i władz bezpieczeństwa?
Uogólniając. stwierdz~ć nalełistycznego. , Autor porusza w
Drugą
główne postacie i kluczopozytywną
postaclą ży:
niej zagadnienie
kolaboracji, jest wojewoda. Ten działacz U· we problemy niczego nie wy )'a
trudności i osiągnięcia w pracy czestniczył w okresie ' okupacji śniają i niczęgo nie uczą. Autor
działaczy
prowincjonalnych 1 w lewkowej organizacji pod· - wydaje się - był również
przeżywane przez nich wahania ziemnej.
niewiadomych po· po trosze tego zdania, bo chęt·
ideologiczno-polityczne.
wodów przeżywa on kryzys ide nie uciekał do głównych zagad
Jak wynika z treści sztuki alogiczny, błąka się po scenie. nień i wyżywał. się w satyrycz
kierowanych
posądiony o kolaborację prezy ściska kobietę, wyciąga pistolet nych .,wypadach"
dent prowincjonalnego miasta po to. aby nie strzelać - sio- pod adresem szabrowników, re·
jest niewinny, posądzenia kle· wem - jak piŚze autor - ta- cenzentów teatralnych, z'Wolenrowane pod jego adresem przez ki współczesny .,Hamlet rewo- ników bankietomanii i bombastycmych przemówień.
sekretarza wojewody
byłego łucji" .
A iak ta strona sztuki zosta
partyzanta są niesłuszne. Spra·
Ale - pytamy - co go do
wa wyjaśnia się przypadkowo. tego skłoniło? ... dy wystarczy la przez autora potraktowana?
I ta przypadkowość właśnie od - jak to pokazał autor - dwa Przedstawicielką szabrowników
biera temu zagadnieniu pCikaza· razy chwycić się· za głowę, aby jest żona „prezesa" - działa
nemu na scenle jakąkolwiek rozwiązać tego rodzaju proble- cza chłopskiego. Szabruje ona
wszystko, poczynając od rzeźb,
wartC1ść wychowawczą. Prezy- my i kryzysy ideolo~czne?
deot K.orcellesz:o iest z;iawiskiem Pokazane oa scenie 1>~tacie kończac na żarówkach. Ta „pre

z

nowała w naszej fabryce od po
czą.t.ku bieżącego roku. Zmienił
się stosunek nowej dyrekcji do
załogi robotniczej i wszystkbh
dotyczących jej spraw. Już ma
my uruchomiony żłobek, o któ.

a teraz z kolei staramy
się przeprowadzić
konieczny ,..,,
niej remont. Wiele więc rzeczy
świadczy o tym, że rozwój na.
szej fabryki pójdzie po dobrej
drodze.
Nasza fabryka nie nazywa
~ię
JUZ
„Tele--Radio'', lecz
Państwowe Zakłady Wytwórcze
Aparatów Telefonicznych.
Jących Centralnemu Zarządowi. czego: na wspólnych zebraniach
Korespondent fabryczny
Udało nam się tego
dokonać omawiane są braki i niedoc!ąg·
Z. W. A. T .
Leon ChOłoń
w pierwszym rzędzie dzięki nięcia w pracy obu instytucji.
pracy naszych towarzyszy-lns- Ta ws·półvraca obu org.anJz.::icji
pektorów, którzy często stykają partyjnych ułatwia pracę orga· Odpow edzi Redakcii
się i fabrykami, znają wi ęc ich nizacjl partyjnych w fabrykach.
Towarzysz L. Celary: To I.Jar
bolączki. Om to właśnie inforNa5za organizacja partyjna dz,) dobrze, że Wydział Socjal~
mują na naszych zebraniach o pracuje rówmez
w kierunku nv PZPDz im
Duracza idzie
trudnoścfach w pracy, związa- niedopuszczenia do przerostów n; rękę miłośnikom sportu. Ne.
nych nieraz z pewnymi niedo- administracyjnych i walczy o szym jednak zdaniem wcale nie
ciągnięciami . Centrali. Nawiąza- dyscyplinę pracy.
zaszkodziłoby jeszcze dalej idl)
liśmy też
kontakt z organizace zainteresowanie tym zagad.
cją partyjną przy C?:i trali Za-j
Korespondent „Głosu nieniem, przez zorganizowanie
op.atrzenia Przemysłu Pap!erniRobotniczego" Wł. Karaś Rekcji sportowej .
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PO PREMIERZE ,,BANKIE.TU''

zywaliśmy na jedną z przyczyn

-

'

Całością akcji kierować będą
Siły demokratvczne CzechoZwiązki zawodowe we wspó!pra słowacji
zdołały
zni.ązczyć
cy z pa rtiami. poli1ycznymi, Ligą gniazda reakcji w swym kraKobiet , Związki em Samopomo iu i wraz z całym obozem po
cy Chłopskiej.
koju i postępu pewnie kroczą

~zy~~~~W~u~~Ll~K~~~z~~~k~u~ria!~pku~u~~

watnym po;i:os~a?y tylko mmeJ czególnych Związków Zawados~e. przedsię~~o~stwa, zatru~- wych. Na konferencji tej omón~Ją~ porureJ ~O r~otm- w~no furmy wspó~rac~ ~óra
kóow.. _Upaństwowiony. zosta~ zostanie zapoczątkowana w dniu
~ wmez handel zagraruczny 1 Swięta Kobiet. Akcja ta ma na
u;towyt
t ł
t
celu zbliżenie wsi i miasta, zaref;~ę a bzos ~a .us a~a 0 interesowanie robotniczych
zen h ie u ezp~~zen spo ecz- społów kobiecych pracą na wsi
kI~ 'lu~c:n_an r Jąca ~szy~t- i pomoc z ich strony na odcin·
1
czenie od chorJb ~c~a ust~i'o1:ć_ ku k~lturaln?·~wiatowym przez
Upaństwowiono
uzdrowiska, orgamzowame imprez ~rtystyc_z
zakłady lecznicze, instytucje, nych oraz oddziaływame pohkulturalne, teatr.y, kina · i ra- tyczna-społeczne.
dio.
Pierwszą formą tej współpral'.y
W kwietniu wprowadzona będą wyjazdy kobiecych robotni
zoątała reforma szkolnictwa. czych zespołów świetlicowych do
zapewniająca jednolite wy- gmin i wsi celem obsłużenia
kształcenie dla dzieci ludu zebrań i akademii organi-zowap7acującego. Młodzież robot- nych w terenie w dniu Swięta
~1czo-~hlop~ka ?tr~ymał~ moż Kobiet i naodwrót _ wysy.!ahwośc1
osi~gruęma wyzszego nie przez gminy wiejskie grup
wykształcerua.
chłopek na akademie i uroczy---------lsfo.ści organizowane w miastach
i w ośrodkach fabrycznych.
komunistów fran
k" h
~rugi .e tap tej współp~acy bę
.
cus ie
dz1e obermował sitałą opiekę ze
. P.a ryz (PAP) W uzupeł· strony dobrze zorganizowanych
ma 1 ących wyborach . sam?rządo zespolów robotnic nad poszczewyc~. V: deP'.lr!~menc1e Oise ko gólnymi wsiami. W pierwszym
mu.msc1 odmesh znaczne sukce rzędzie opieka ta obejmie wsie
sy. W mieście Mongeville zwy samopomocowe, a następnie naj
ciężył kandydat komunistyczny, uboższe wsie naszego wojewódz
zdobywają<:> 80 procent głosów. twa.
W dalszym planie akcji
W Rochy-Con<le do rady miej- przewidziana jest również
po~kiej wszedł przedstawiciel par moc w pracach wiosennych i Jet
tii ,korpunistycznej. Liczba gło· nich gospodyniom wiejskim oraz
sów, oddanych na partię komu- umożliwienie im zwiedzania w
nistyczną, wzrosła w stosunku miastach żłobków,
przedszkoli
do 1947 ro1<u o 40 procent.
it·p. instytucji.

nie zdolność usługowa transportu, zwiększy się obrót towarowy między wsią i miastem, co usprawni zaopatrzenie ludności w artykuły prze
mysłowe oraz żywność.
Plan pięcioletni przyczyni
się znacznie do wzrostu dobrobytu
czechosłowa~kiego
świata pracy. Klasa robotnicza Czechosłowacji widzi w
planie gwarancję dalszego po
stępu i wzrostu
dobrobytu.
Dlatego dokłada wszelkich sił
do jego re.alizacji, inicjując
ruch współzawodnictwa pracy i zwiększenia wydajności.

]est w P.oludniowej Ameryce - wśród kilkuna$tu m.
nych państewek - republika Ekwador, · któr)j stolica :wie
się Ouito. Mieszkańcy tego miasta przeżyli nie dawno nie
lada emocję, dowiedziawszy się z audycji radiowej - ot!
tak między tangiem a f oxtrottem, że na terytorium rep111>
bliki napadli - Marsjanie. Marsjanie to ::n11czy: miesz•
kańcy Marsa, stwory nieludzkie, dziwne i tajemnicze! ...
W.fród ludności, rozhisteryzowanej propagandą wojenną, płynącą obficie z USA,
powstała
straszliwa panika.
Ludzie sądzili, że oto realizuje się niebezpieczeństwo
„agresji", o której mgliście mówią różne pan-amerykańskie
pahty.
.
Nie wiadomo, do czego by doszło w południowo-amerykańskim mieście Ouir.o, gdyby rozgłośnia radiowa nie oznajmiła po pewnej chwili, że wieść o najeździe Marsjan była „żartem"t że chodzi tu o montaż z fantastycznej powieści
Wellsa „Walka światów".
AT ·ten „żart" kosztował dość drogo dowcipnisiów
z radiostacji w Ouito. Obiirzona ludność, wyległszy na ulice,
podpaliła gmach rozgłośni radiowej.
W alec:me wojsl«i
ekwadorskie wezwane zostały już nie do walki z Marsjanami, lecz dla uśmierzenia rozruchów, co też zostało dokona·
ne przy pomocy gazów łzawiących i samochodów pancP.,..
nych. Taki był koniec „inwazji Marsjan" na terytorium
republiki Ekwador.
flisteria wojenna przyniosła zatrute owoce. Z całkiem
śmieszlfSgo powodu, polała się krew i to nie krew fanta·
&tycznych Marsjan, lecz - zwykłych, prostych ludzi. A.le
należy przypuszczać, że prości ludzie w Ekwadorze en
gd::ie indziej wyciągną wnioski z tei historii. która zresztą
miała już kiedyś precedens w Stanach Zjednoczonych.
Prości ludzie raz jeszcze przekonali się, że nie na Marsie
bynajmniej, lecz na ziemi - i to w całkiem określonych
miejscach - rezydują podżegacze ·wojenni i siewcy paniki,
której ofiarą padła. tym razem ludność Ouito.

A inne postacie sztuki. Por·
zesowa" to ciekawa postać.
Autor chci.al jej ustami powie- tier reprezentuje krzepę prole·
reprezentował ją
dzieć,
że dla pewnych środo tariacką, ba,
wisk robotniczych czy chłop jeszcze w okresie przedwo jen·
skich szybki awans sp ołeczny nym. P-0rtłer , który normalnie
nie ujmując
sprowadzał się do naśladownic przed wojną
porządnym
przedstawicie·
twa drobnomieszczańskich wzo- nic
rpw. clrobnomieszcza,ńskiego sty !om tego zawodu - był trak·
lu ży c ia . Moż e ta k tu i ówdzie towany przez proletariuszy ja·
zdeklasowany, na
było i jest jeszcze, ale czy to ko osobnik
jest typowe dla zjawiska awan którego należało patrzeć p0dej
su społ e cznego? Czy autor za· rzliwie.
Sekretarz wojewody, były par
dał sobie trud zbadania
życia
działaczy
tego typu, ich pracy tyzant to tak zwany swój
często ponad siły . wyrzeczeń I chłop. taki chłop (tu trzeba pod
nieść do poziomu obydwa łok
oddania ...
cie), któ ~ y przebojowo zdoby·syć może, że owa „prezesowa dziewczynki i mówić patra
wa" ma reprezentować żonę
fi jedynie o swych sukcesach
dzialacza typu mikołajczykow
partyzanckich.
Znamy takich
skiego, ale.. . tylko być może,
- to najczęściej ci, którym
bo z treści ~ztuki wcale to nie
przypadek tylko umożliwił do·
wynika .
tknięcie się w czasie
okupacji
O r ecententach teatralnych do pistoletu czy granatu. któautor miał do powiedzenia tyle, rzy są pospolitymi blagierami
że
są
skończ-onymi durniami
A co miał do powiedzenia
Pewnie jest wielu niedo- autor komedii o kobietach. a
ksz ta łconych recenzentów . Ty- właściwie o tej jednej,
repre·
godniki literacko-społeczne na· zentatywnej; która jest źró·
rzekają również na brak recen diem
dramatycznych
przeżyć
zen!ów, ale rozprawienie się z głównych bohaterów. Jest ona
tym zjawiskiem przy pomocy koleino - licho wie czym kilku grubych· dowcipów jest - żoną kochanką czy narzeczoną
skromnie mówiąc
u•ii>lkl;,ot wojewody, później starosty, z
uoroszczeniem.
.\kolei znów wojewo<;ly, a w koń

cu Jaki~oś typa z prywatnej
incjatywy. Ta kobieta szuka po
pdeżyciach okupacyjnych spokojnego życia, ale bez przerwy
ma wszystkim za zie. że nie
są zbyt
wielkimi
bohateramt.
Wymyśla każdemu po kolei po
to, aby z następnym położyć
się do łóżka. Należy podejrze·
wać, że autor chciał w ten spo
sób - jak to się mówi smagnąć biczem satyry niektO•
re kobiety, żony widywane do
pewnego cz,asu (do zarządze
nia Premiera Rządu) w „demo
kratkach". Ale tego możemy
się jedyme domyślać.
Fachowcy. recenzenci teatra!•
ni niewątpliwie zajmą się wie•
!oma zagadnieniami formalny·
mi; których tu nie poruszamy.
Rozstrzygną
napewno na przy
kład tak~ sprawę czy pirandellowski relatywizm może mie~
coś wspólnego z realizmem so·
c jalisty.cznym i tp.
Nam chodzi o rzecz zasadni•
czą .
Pragnęlibyśmy
wied-ziee,
co sklomło kierownictwo Teatru Wojska P9łskiego do wy·
stawienia tego rodzaju sztuki
w mieści e robotniczym. Prze·
cież najprostsza
nawet analiza
poruszonych w niej problemów
i postaci pozwala stwierdzić,
że .. B'łnkiet" jest bełkotem ide•
ologi ~ znym i nie ma nic wspól·
nego z potrzebami kulturalny•
mi mas pract:.3ących.
ILntooi Pokorski

/

Zwlqzek Mlodiieży Polskie/ musi roisz rzyć zasi g
swych wpływów na terenie wsi. Osiągniemy to przez
wybitny uelzial w akcji podniesienia Qoziofnu ·rolnictwa
i hot:lowli, przez tworzenie świetlic mlod~ieżowychf kółek
samokształceniowych, organizacji sportowych, przez
sierzenie na wsi kultury i oświaty
l-Hll-81-Hll-llll-llll~lłll~ll-łlll-1111-'iiU-1111-Ul'-'llU-llUi:&:mmllH-=-llJ~H~-1111-11"-'U_,l~llll-ll-IUl~~łHl-1111-~
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Po p61 roku pr

Wios nny o~ I ,,Służby Polsce"

!I

Po roku pracy hufce „Służ· IPlanu Gos~arczego. W tym
by Polsce" z terenu m. Lodzi celu huice „SP" zwróci baczn11
i województwa łódzkiego przy- uwagę na pełne wykonanie pro
gotowują się do tzw.
wiosen- gramu wyszkoleniowego, wzmo
masową
nych apeli „Służby Polsce".
cnienie pracy kulturalno-oświał'ółroo~ny okres „racy rąłodzleży polskiej w ramach ŚllłY jeszcze w ogóle dotrzeć. wak:e 0 masowlł organizację Celem
„Wios~nnych Apeli t?wej na t~renie sz.koły, fabry
~Janizaql ZMJ' był okres~m cementowania l ujednoNaszym zadaniem jest raz- ZMP na wsi.
Służby Polsce" jest:
ki, czy gminy oraz będą z.akta
licenia Związku, był ekreseni, w którym, ;alt to okre- pracowanie i zastosowanie nG Przemiany społeczno-gospo. 1.
·
do dać świetlice, budować boiska,
ślił kol. Zarzycki, budowaliśmy i ugruntowywaliśmy wych form pracy. Musimy darcze dokonywujące się na 1Podsumowan!e ~!Iza
01rgaoi ł Jwać kółka spoirtowe
-podstaWY ideologicnie nainel orianlza-0ji, w którym iipowodować, by praca w -kole wsi, nie mogą odbyć się bez
robku hufcow „SP
zwłaszcza na wsi.
wyrabialiśmy nasz styl praoy I nuze metody wycho- wiejskim nie ograniczyła się czynnego współudziału mło2Wylo~ienie aktywu i !ozpo
Hufce „SP" przystąpii do ł<>f'
wawcze. Pół roku istnienia 1 d~ałalności ZMP to czas do wygłoszenia na zebrar.iu dzieży wiejskiej. Szybkość
częc1e systematycznej. _pra .ganizowania współzawodnictwa
intensywnej pr~y l wlelkie10 w71iiiłku naszych rzesz referatu ideologicznego, bar- tych przemian i sposób prz~- cy z aktywem oraz zmobthzoczłonkowskich, naszego aktywu, naseych ce~tralnych, dzo często dla wielu człoq!ców prowadzenia i realizacji ?.:'ileż wanie całej młodzieży w huf- 0 1 ?0 ·.procentowł frekwenc.fł
wojewódzkich, vowJatowYCh i gminnych władz orga- kół, a szczególnie dla n:iwych ny jest w znaeznej mierze od cach do wykonania za<lań sto- ~ za1ę?1ach huf~, o podniesie·
nizacyJnych.
•
c.złonków,
niezrozqmiął.~go. tego, jak silny i jak aktywny jących przed orgllnizacj'ł w me. poz10f!1U nauki _w .s~kole, o
Praca w kole wiejskim to row będzie
Związek Mbdziaży 1949 roku.
zw1ększeme
wydajnosc1 pracy
0
Mamy. na s~oi~ k~:mcie P : budzić da. życia cal~ s_zereg ~- nocześnie działalnQfć hvii;Ui- Polskiej na gruncie wiejskim.
.
..
w fabrykach i o powiększenie
wazne os1ągruęc1a, powai gniw, ktore rozluzniły swoj cow„, to żyt'te sportowe, :;;a- Dlatego też silna liczebnie i
Zapo_czątkowame ak.cjl zor ilości
prenumeraforów
pism
ny dorobek ~rganizac!jny. W kontakt z. organizacją z -na- mokształceni(}we, czy wesoła ideologicznie organizacja wre;
gamzowanego wspołzawod- SP"
pracy nas.zeJ był:>: Jednak. i szej winy i bardzo często z młodzieżuwa rozrywka.
ska ZMP _ to jedno z zasad- nicłwa w hufcach, między huf- "
błędy, ktorych nie zdołali- winy Zarządów Powiatowych
Ątrakcyjność pracy w kole ~1iczych zadań naszej or;;e:.ni- cami i powiatami dla wykona- I;.I_ufce „SP". ~aciesmają . jedśmy. uniknąć.. Jedny~ z t~ch Trzeba do szeregów nasiej wiejskim ZTuIP to jetłęn z z:i.- zc;cj~, to zadanie, któr~ rt>al:- nia zadań podjętych przez orga no.se . i:iło<lziezy
robo~mczo
blędow właśnte był nasz me- wiejskiej organizacji wciąg- &adnioi:ych QtOmPi1tów powo- z..>wać trzeba już w najbiiż- nizację.
chl?pski~j. przez. lll!Wiąuimt; bez
słuszny lli:osunek do zagadnił! nąć setki i tysiąee nowych lu cbenla naszej akrji werbun- szym czasie.
Wynika z tego, że „Wiosenne 'P~red~1ej . ~s~ra.cy . ~ę~zy
nia masowości nauega ~wiąi dzi, do któryeh nie zdołah- i.owej, to poważny atut w
T. a.
Apele ,S!u.żby Polsce" stana się hu.ca~! W!eJSk'1Jt 1 m1e1s.k1;ru.
ku. Liczba członków ZMP w
generalnym przeglądem nasze- W W1c;.sennych Apelach „~łuzby
zestawieniu z ogólną liczbą
Hłl lh
,
•
•
go dotychczasowego dorobku. Polsce h~fce. bę<!ą po4ejmo~a
młodzieży, która mogłaby aię
A zrobiliśmy niemało. Swiadczą !y _zobow1ąza~1?· ktore zam1eznaleźć w naszej orgaaizacji,
t m cyfry
rza;ą ".'yko.tlllc . w 19~9 r. poza
świadczy dobitnie o tym, że
Minione cztery lata naszej zagadninia szerokie rzesze mas szybszym
zagospodarowaniu 0 Y
•
pr&e.amt trzydniowymi.
nie jesteśmy organizacją ma- PQWojlcrnnej odbudowy znaczą chłopskich, rolników-hodowców, łąk i pastwisk, na stworzeniu
Junacy Łódzkiej Brygady tesową, że po~a naszym zasię- się niezwykle poważnymi osią· organizacje partyjne i społecz- zasobnej bazy paszpwej dla na rytorialnej nr 1 w Olechowie Hutcę „s.Pr doskonale zdajig
giem znajqują się jeszcze licz gnięciami
w pos:iciególayc\1 ne, jak również i młodzież szej hodowli.
przy budowie torów osiągnęli s?bie. spr?wę: ze s~ych niedane rzes:J;e młodzieży niezorga- dziedzinach gQSpodarki naPodo· z ZMP, działającą na terenie
Wiejskf aktyw ZMP może i 152 procent planowanych robót: ciągmęc 1 ~nedzą ile czego mo
nizowanej zarówno w mieście, wej. Pq;emysł nasz w znacz- wsi.
powinien wziąć udział również
W ramach trzy_ dniowych P. rac gzdąa.V:!j·kąonsa.~· wWypapdrka.cy po<lhufj.cę~łw.a
1
jak i na wsi.
nej· ez1>ś.ci
osio.gnął, a w wielu
Wy_da_wać by si" '!!ogo, te w akcj·1· opieki· weterynary1'ne1·
''""'
• ni·emo'z" Jiwych
'do
lf
„
'
"
p_n.y ro.botach ziemnych os1ą_g.- zobowi·ą·on"
Szcz,.egelnie właśnie na wsi wynotlkaeh
przekroczył
przed_ - przec1ez zn ...oczna cze.se z nas, nad hodowlą · M1'nisterstwo
Rol
""
'
,...
.
· nięl-0 liczb. ę 2. 42 ..468 mtr. szesc.. wykonaru·a. _ Ta·k czynić ni·e
stan liczebny naszej organi- wojenny
poziom . r~odukcjl. ~ie posiad<1jąc gospodarstw, nie nictwa i Reform Rolnych urząk
d
zacji nie jest zadowalający. 9wiadczy t-0 o wielk1e1 zywotąo prowadząc- na• własną rękę ho· dza kursy weterynarii dla przo "'!'Y opanej ~iemt, ? gruzowania należy. Hufiec ,SP", podejmu1
Na ogólną liczbę członków śc.i naródu i naszych wielkkh dowli nie będzie mogła wpłynąć downików gromadzkich.
Nie zasypywania rewow.
jący zobowiązanie, musi dobrze
ZMP, ty'lko 26 procent to mło moi_liwościach _roz:wojowych: . w żadnej mierze na po":'odz~· powinno być w naszym wojeZasypano dren i oczyszczono przemyśleć czy
zobowi;p:anie
dzież wiejska. W pracy na- Nte wszystkie Jed!l<lk dziedz1 nie tego wielkiego przedsięwzię wództwie Zarządu
Gminnego 12.080 mtr. bież. rowów melio leży w granicach możliiwtiścl
Sllej nie potrafiliśmy dotych- ny g~nodarki pątrafiły wywią cia gospodarczego .. Takie przy- ZMP, który by ze swego tereriu racyjnych. Wykopano i przesa hufca.
czas. dos.tate.eznie
doeen
zna "•ać "~il ze swych zadań w t•·
1·est mylne.
AkcC.
.
d 1
I ch oc"b Y Je
. dne- dzono
6439
drzewek
przepro- W . akCJ!.. - w·,m, ennyc.
h .ap
a ell
il
iz ..ić MP
" pus•c•en1·e
~ ~
r- me wy e egowa
wa-tzono
wiele
inny'ehi poży!ecz
czema s ~eJ '?r~~~ aeJ 1• Z
kim s o.pniu, ja\{ przemysł. IJ- ,.H" to nie tylko sprawa na- go członka na kurs.
ny~ r c
„Słuzby Polsce , tak Jak we
na ~1:";1ncie WleJS im, rue po- widacznia się to szq;ególnie w szych ojców nie tylko sprawa
Nasz masowy i świadomy U·
Pa · „
.
wszystkich akcjach .,SP", we• trafihsmy op~zeć się w pracy dysproporcji między wzrost.em ZSCh czy partii politycznych. dział w akcji „H" będzie jed·
Huke •:SP na WIOSenny_m a- zmą udział nasi koledi:y z ZMP
na rewo1usyJnych tradycjach produkcji przemysłowej a rol- Akcja „H" - to również na· nym jeszcze dowodem, że or- peiu_ oce~1ą ręzult~ty . swe) pra którzy przodowa!i w szeregach
radykalnegó ruchu ludowego. nkzej
sza sprawa. Znaczna część prze ganizacja potrafi pracować spo- cy 1, y.'~ciągną wmoski na przy „Służby P.olsce". Wspólnym wy
Bardzo .częst.o zapominaliśmy
W .roku 1948 nasza prodl\k· cież naszych koleianek i kole· łecznie, że nie obce jej są za~ _szlooc I ~ _mku 1949•. muszą siłkiem ZMP i „SP" realizowa~aty:;-Ór~ w~~!s:~~;e=:g~ cja rolnicza s~~oowHa 80_ pro~ gów to absolwenci PR czy gadnienia gospodarcze, że sura J.8.szqe lep1e1 pracowac 1 szko- no zobowiązanie młodzieżowego
nam elementy, którym udało cent produkcji pr~edwoje~ne) PR\V lub średnich szkól rnlm- wę podniesieni.a produkcji ho· he slę._
„Czynu
ł(ongresowego"
się niekiedy narzucie pewnym z roku ~937.. A wiadomą ie~! czych. Ci wszyscy muszą bez- d-0wlanej wiąże się z ·nteresem
Wi05enne Apele „Słui;by Pol wspólnym wysiłkiem pójdziemy
grupom młodzieży swoje wpły rzecz~, z~ meq?s~ateczna llos_c względnie, i to jak najszybciej o.gólnopańs!1Vowym, z bytem sce" zmobilizują młodzież do do realizacji zobowiąz.ań, podj~
wy.
ś'.odkqw zrwno.sct. a sz~~egol włączyć się do akcji „H".
i egzystepcją najszerszych mas przedterminowego
wykonania tych przez młodz~ż na „WioNasaym obecnym zadaniem, me ~łuszcza! . ł. mięsa DCl~1~ _si~
Akcja „H" to nasz· świadomy pracujących naszego narodu,
[planu trzyletniego i przygotują sennych Apelach „Służby Pol•
wyqikająeym z ana1izy dotyell musi, wcze~meJ czy pozmeJ, udział w pracy Zarządów Spół·
·
• Oracz.
hufce do realii.acji 6-letniego sce".
czasowej naszej dz'iał~lnoścl, aa proou.kcjl naszego przemy- dz.ielni, to wgląd w kontrak---~~--.·,,.... ia rn
~·
_.....,....,...,._ _ _~----ze świadomości naszych blę- siu.
.
• tac je tn:ody i jej zbytu, to
dów i niedociągnięć _ jest ~ząd nasz postanowił wszcząc zwalczanie wrogiej i sz.kodliwej
stworzenie milionoweł organi- zaplanowaną• przez
Minister- propagandy, przy pomocy któ"
~
zacji ZMP, ~tórej trzon sta„ sł,'?'<l Rolnictwa i Reform Rol- rej wrogie nam elementy usi~
nowić ma młodzież robotnicza nyeh akcję, której na imię „H". łują wywołać na wsi ferment,
oszczę noac~owe
1 chłopska. Zadania tego nie Akcja „H" - która zmierza do zamieszanie i nieufność do po. . . '
•
•
.
. .
sposób wykonać bez objęcia zwiększenia hódow!r zwierzęcej czynań rządowych w dziedzinie
Uchwała Rady
Mmtslrow.,spoleczenstwo do planowe) kon n~trawslwa sił l Jdrowii ludi•
szeroką ~k.cją '.1ś~iad~miają- pr?wadz?na b~zle _przy na~la- gospodarki rolnej. Nasz żywy wprowatlza_jąca planov:'y system sekw_entnej_ walki z wszelkim! kiego.
cą· młodz1~zy _w1eiskie3. ~ze- da1e ~uzyc~ sr~kow _materia!- udział. w akcji ,.H" winien rów -0szczędzarua _w naszej gospodar przejawami
marnot.rawslwa
W tej wielkiej i we!nej ak•
1
ba w akcji teJ odszqkać ł po· nych 1 wc1'łgnąc musi w swe noczesnie polegać na lepszym t ce narodowe1 mobilizuje całe C?:~u. pieniędzy, surawca, mar- ~ji wielka rola przypąda rów.:
niez organizacjo)ll ZMP. I po.;
być odpowiednie fachowe przy cieszającym
jest · fakt, ie jut
Zarząd Zakładowy ZMP
#ł
gotowanie techniczne.
obecnie
mamy
godny pochwały
w
cyeh 98 członków.· Przewodobjaw zrozumienia tej roli.
POJDZIEMY NA WIES
niczącą zarządu jest kolePiękna inicjatywa Kola ZMP przy Centrali Tekstylnej
Oto ł(oło Zwl~zku Młodzie•
żanka Brzuszkiewicz. Jest ~Z PIESNIĄ I KSIĄŻKĄ
nergiczna i posiada du7.o ini- ków. ZMP skupia w chwili o- nicą, szczególnie zagadnienia- ko chce pracować w ramach
- W akcji opielti nad tą ły Polskiej przy pierwszym
cja"tywy organizacyjnej.
becnej około 60 procent mło- mi organizacyjnymi. świad- wewnętrznych - wychodzimy wsią nie cgraniczymy się do Gimnazjum Przemysłowym PZ
Nasz Związek pny Cemrali dzieży zatrudnionej w Centra czy o tym cyfra prenumeru- również na zewnątrz - stwier zradiofonizowania jej - za- PW podjęte inicjatywę zbioru
.,.... stwierdza kol. Brzuszk\e- li Tekstylnej. Słowem: rośnie jących „Pokolenie". Na 17-tu dza radośnie kol Brzuszkie- pewnia nas kol. Brzuszkie- ~zmat w~łnlanych, bawełnifnych
wiez na wstępie n<1szej roz- autorytet ZMP wśród mlo- członków koła 13 jest stałymi wicz.
wicz. - Ufundujemy biblio- 1 odpadkow. łCoło wspomruane
mowy - w lłliesiącach l>'lŹ- dych pracowników Centrali prenumeratorami „Pckolenia".
I rzeczywiście tak jest. W tekę, wyjedziemy z naszym wzywa wszystkie szkoły do
dzierniku i listopadzie 1948 ro Tekstylnej. Nic w: tym dziw- Wszyscy natomiast czytają co dniu 18 grudnia 1948 r. człon- zespołem świetlicowym. tDamy zbierania szmat wełnianych, ba
Jcu, jak to się mówi ~argollem nego: organizacja żyje, pca- dziennie „Głos Robotniczy". kowie ZMP uchwalili „objąć naszym kolegom ze wsi praw wełnianyc!Wr jedwabnych i :iobo
organizagyjnym, „leżał". stop cuje, staje się coraz bardziej
CENNE WSKAZÓWKI
pałranat nad jedną z wsi w dziwą rozrywkę i dobrą książ wiązuje się przerobić je na
niowo, dopiera teraz, zaezy- aktYWBa. ZMP broni intareŻYCZLIWA POMOC
wojewódatwie łódzkim". Po- kę. Chcemy jednocześnie eią- przędzę. Przędza ta wstanie
1
namy sta.rtować. D'liś J·u.ż je$t sów mł<ldzieży zatrudnionej
stanowiono wieś tę zradiofoni gle dosyłać auto z wyrobami oficjalnie przekazana Minister· na k ursac h _„
Osiągnięcia te
koło w duzna. czna po.Pr.awa. ŚWl"adczy 0 w zakła d zie,
s'""o
zo'.vać własnymi siłami.
CT, by udostępnić wsi kupno stwu Przemysłu i Handlu po
·
h
-'
·
k
lifik
żyro
stopniu
zawdzięcz.
a
współ
tym ełłociażby fakt, że koło I emowyc , pou.nos1 wa
zbiórkowej.
a- pracy z organizacją partyjną
W tym celu zorganizowano ~ateriałów tekstylnych po ta zakończeniu akc
prty Biurze Central.i Teksty!.., cje zawodowe młodycll pra- PZPR. Stosunek jej do koła zabawę, z której całkowity mch cenach.
ne'j odbYWa regularnie 2 ra- cowtłików, przyśpieszając w ZMP cechuje głęboka troska dochód wynoszący 70.000 zł
Skończyliśmy rozmowę. Wy Dar ten da naszemu państwu
zy w iniesiącu zebrania szk<>- ten sposób ich awans spo- 0 jego rozwój. Partia żywo in przeznaczony został na koszty chodzimy z myślą o wielkich - według obliczeń inicjatorów
leniowe, na których obecność tec?;Ily.
teresuje się
zagadnieniami radiofonizacyjne. Żeby zreali- planach ZMP-owskiej organi- - par9 milionów złotych oszczłonków wynosi od 80 - 100
- Staramy się wskazywać młodzieżowymi.
zować jednak w pełni szczyt- zacji przy Centrali Tekstyl- czędności.
procent ogólnego stanu. Tyl- dY,Tel«:ji zdolnych ludzi, kwaOpiekunem koła przy CT z ne plany , trzeba aż pół milio nej, które już bliskie są reko, że Zarząd Daielnicy Sród- lifikujący-ch się na odpowie- Pamienia Partii jest tow. Ma- na złotych. Dlatego Zarząd alizacj!, a w· miesiącu marcu
Nie ma potrzeby szczególo•
mieście nie zawsze przysyła dzia\ne powaŻltiejsze funkcje . .
przystąpił do prac w·stępnych będą realizowane.
wego uzasadniania
słus!,poścl
mówi nam ko1. Brzus.zkie- c1eJewski. Jego stała obecność
d
· · · ,
K0 18
Gi
nam pre1egentó W dl a ob su~
ł wicz.
na zebraniach ZMP, omawia- na
or~anizo.waniem lot~rii
Bo czym jest inicjatywa ra m_l{:ja,ywy
przy 1 mna·
i~ia zet>rań szkoleniowycn. Słuszność tego oświadczenia nie spraw ZMP-owskich w f~nto~~J ~- c1~gu marca.• Jak diofonizacyjna tego kola! Jest Zjum
Przemysłowym. Apel
Tak np. było W miesiącu lu- ·1
Komitecie Party3·nym, z"yczli- rowmez zb1ork1 na tererue Za to inicJ·atywa zacies"nian1·a Wl"' wspomnianego koła winien po· odbytym ze- 1Mad
ustrują nam przykłady: k<>l. we i pomocne
· · w~zys tk"le inne.
·
koa
ł .t
t ym na ost a t mo
wskazówki po- kl
- a d u. Z wydatną pomocą zów se:rdeczności między mło" bud zi~
braniu szkoleniowym: prele- . . ry, początkowo zatrudnia budzają młodzież do pracy, ak przyc~odzą . Partia, dyrekcja, dym pokoleniem robotników ?rgamzaqe ZMP. do. Jllk na1i6Jlta nie było.
~be:ni~h~~!~!~e~ń~, j~~ tywizują młodzież. Również Polskie ~ad10. . Koled.zy M~- i chłopów. Jest to inicjatywa, ,;;_ybszego wł~c~erua. się do a~ORG~l~ACJA ROSNIE
nym z wydz.ial!ów. Przykład s\osune.~ dy~ekcji CT do koła dry, !Stasm?wsk1, ~ab1~n. k~e pokazania w konkretnych, co CJl os~czę.dnosc~weJ, do zna]·
Orgamzac3a z~ ~rzy CT ten nie jest odosobniony, moż stan~w1c moze dobr.~ przykład m~vrucy ekipy radiofomzacy3- dziennych czynach, jak ZMP- d~ama Jak najle>pszych form
- i to trzeba stwierdzić z za- na py ich przytoczye ktlka~ d~a mnych d~ek~31 paszcze- neJ Z~ przy C_ent~ali Tek- owcy rozumieją sojusz rob1t- naszego udziału w tej akcji.
dow?leniem.-;-rośnie coraz bar awans kol. Hajzlera i innych. golnych przeds1ęb1orstw.
s~yłneJ, ktqra WyJedzie w dru niczo-chlopski.
Czekamy na meldunki innyc!i
(UieJ. Zalo~ono nowe kole Członkowie ZMP żywo intere
WYCHODZIMY
gieJ P?łow!e . marca W _teren,
Kół takich musi u nas być kół: co postanQwi!y robić i 00
pr:iy li'Yydziale Samochodo- !ują się zagadnieniami życia NA ZEWNĄTRZ _ DO WSI ~~~:fu~iiac1i~~ ?~r~~rs~~r~:= f~~:i więcej ..r c.o~az więcej j~ż robili w tej sprawie? W ja
~ czące d~ 25 człon-jwspółc:iesnti<J w kraju, zagra- ,,... Nasza organizacja l'lie ,tYl dzie Łódzkim ZMP. by zdo-ł
tw6rcze1 imc1atywy.
kt sposób bior~ udział w akcji
J'e~:v Wołcuk
~zczednościowej?
JW4
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Kronika Piotrkowa Podjęcie współzawodnictwa ·
Zarządu

zadaniem 11owego

Brak szerszego zaintereso-\pracy, zaznaczając, że ja!~
wania współzawodnictwem dotąd pracownicy handlowi
pracy, niedociągnięcia w ''k 1i biurowi w Piotrkowie oka
cji socjalnej - oto najważ- 1 zywali małe na tym odcinniejsze bolączki, jakie nyły ku zainteresowanie. Niedoporuszane na walnym zebra ciągnięcia te w najbliższym
niu Związku Zawodowego czasie muszą być usunięte
Pracowników Handlcwych i pracownicy handlowi w!ni Biurowych w Piotrkowie. ni śladem piotr!fowskich roTow. Krygier, przi:dstnwi botnik6w, pocztowców i kocie! Komitetu Miejskiego w lejarzy dążyć do podniesiePiotrkowie, wyjaśnił 7.ebra- nia wydajności pracy na
nym cel współzawodnictwa swoim odcinku. Tow. Kry-

Zw.

Pr~c. H~ndlowych

zwrócił się również do
Ob.
Zarządu, a7.eby ten rozto- sprawę

•

,

•

·

•

powinna powstac w P1ovkow1e

W~~SZE

TELEFONY
Bezp eczeti.stwa Publlcz.
nego 10-49
Miejski Komisariat M. o.

Vrzł

10-4.
Strat F„wa.rna 10-12
Szpital Aw. Trójcy 10-70

Pogotowie leka.rskie nocne ul
Stalina 45, tel 10--04

Bozdzielnia „Głosu Piotrkow
11dego'' uL Słowackiego Nr
26, TeL 15·40.

· · m1e3s
· · k"
B u d ynek łazm
-1eJ,·
mieszczący się przy ul. Stą,lina, nie jest przystosowany
do swego celu. Jest on zbvt
ł i t
B d .k
szc~p y
s ary.
u .yne.
teiv Jest stale remontowany
i pochłania znaczne koszty
zarówno z funduszy miejskich jak i subwencji panstwowych. Niestety, wszyst
kie te roboty nie dają należytych rezultatów.
Ob ecme,
·
· ku z
w zw1ąz

·
· 1epsze.
p1· pewna zmian!l
na
nawet zainstalowanie centralnego 0grzewania w rozbieralni. W
'bli.
.
naJ zszym cz~sie .w~·e~on
towany zostarue rowmez aparat dezynfekcyjny.
Wszystkie te jedna't in.westycje niewiele zmienią
istniejący c:;t!łn rzeczy i Zarząd Miejski w Piotrkowie
pomyśleć musi w n&jbliż· o budowi·e no szym czasie
przebudową k otłowni nastą- woczesnęj łafai miejskiej.
Możliwe będzi~

Spodziewać się należy, że

Szkolenie

strażaków

Lu stra cJa szkół ro Ini czy ch:~"",;;::~ku:~ ~~:;~::; m;,,~. s~;~,;1o,~~1:po!~
•

•

•

stwierdziła znaczne zmiany

tych obowiązków uległ zmia
nie na lepsze.
Akcja świetlicowa objęła
n.ie tylko młodzież, ale i star
sze społeczeństwo. Poczynio
ne zostały również starania
0 rozpowszechnienie czytelnictwa. Biblioteki szkół średnich liczą od 500do1000 to
mów i są czytane nie tvlko
przez młodzież, '1!cz przez
prawie wszystkich mieszkań
ców wiosek. Żywą działalrwść na terenie p cszr.zególnych szkół prowadzą koła
ZMP. Uczennice .:,iceum
Rolniczego '-'' Bujnach udzie
lają się pracy społecznej
wyldad<:Wąc w
Szkołach
Przysposobienia Rolnic 7 ego
w Krzyżanowie i Woli Krzy
sztopor-.'d ej.
Stan
zagospodarowania
.Dzięki ~ra>;id_łowe~u roz średnich szkół rolniczych w
nueszczemu sieci szkol śred powiecie piotrkowskim jest
nich w powiecie i utworze- zadowalający i przystosowaniu 5-ciu obwodów, nad I ny do celów dydaktyczktórymi objęło opiekę nau- n!'"ch. Pewni: niedocią'5n1ę.
• •
.
cia w tym kierunku wykaczycielstwo.. sz~oł sred?ic~, zuje tylko szkoła w Trzeppraca rozwiJa się pomyslme. nicy. Wynika to z tego, że go
Dodać należy, że i stosunek spodarstwo prowadzone jest
nauczycielstwa do podj~- tutaj wspólnie 7. Państwo-

W styczniu i lutym Depar
tament Nauki i Oświaty Rol
niczej p:zeprowad~ł w cał~ kra3u l?stracJę szkol217ctwa . rolruczego. Jak. wymka .~ przeprow~dzoneJ. lust_racJ1, na . tereme _powiatu
p10trkowskiego stwierdzono
dużą poprawę w porównahiu z latami ubiegłymi.
Przede wszystkim lf'psza
obsada personalna podniosła
prężność organizacyjną. Ogółem zlustrowano 5 średnich Szkół Rolniczych, znaj
dujących się na terenie tutejszego powiatu onz 9
Szkół Przysposobienia Rolnic:;;_ego. Jedną z najlepszych
tego typu jest szkoła w Nadużycach. Frekwencja w tej
szkole wynosi 72 uczniów.

z Sądu

•

Przewidziany jest również ciem sezonu budowlanego
na lepsze
kurs z dziedziny wiadomo- przystąpi się do dalszej buwymi
Nieruchomościami ści elektrotechn'.cznych i bu dowy remiŻy ')rzy ul. JaZiemskimi, co w pewnym downictwa. Wiadomości te e;iellońskiej. Materiały zosta
stopni.u utrudnia normalny są bowie~ niez_będne każ- ły już zebrane - oczekuje
rozWÓJ gospodarstwa szkol- demu strazakow1.
się tylko na pogodę
.nego.

Reasumując,

stwierdzić lntervelade nasz~ch Czr;lelnźków

należy, że wysiłek państwa
naszego w. kierunku poprawienia stanu szkolnictwa za
wodowego na wsi nie poszedł na marne w powiecie
piotrkowskim. Są to osiągnięcia nie bez znaczenia,
tym bardziej, że do szkół
tych uczęszcza przeważnie
młodzież niezamcżna, o którą nikt dotąd si.ę nie zatroszczyl.
Przedstawiciel Departamentu Nauki i Oświaty Rol
niczej, ob. Jarosz, w:i]eżdża
jąc, oświadczył: „Pragnąłbym, aby wszędzie taki stan
L-stniał, a wtedy Oświata
Rolnicza nie byłaby problemem, a prawdziwą akcją".

OPOCZNO
W lutym b'r. została wpro
wadzon~ w Spółdzielczości
Samopomocowej powiatu opoczyńskiego jednolita siatka płac zgodnie z. zarządz~
niami ogłoszonyrr.1 w MC>mtorze Spółdzielczym.
(W)

Kawecki poruszył
wczasów, które win
czył należyt:\
opiekę
n~d ny być
wykorzystane w
matką i dzieckiem wśrod ciągu całego roku, a nie tyl
członków zwi ązku.
ko w okresie letnim.
Ob. Wolska nawiązując
W dalszym . punkcie podo słów tow. Krygiera pod- rządku dziennego przystą
KOI'l"SKIE
kreśliła słuszność t ego zada- piono do wyboru
nowego
nia ozna3m1a3ąc, że brak Zarządu ,
którego
skład
Woźni
szkół
powszechżłobka i świetlicy dziecięcej przedstawia się następująco : nych na terenie powiatu kodotkliwie daje się odczuw~ć f Prze"lll'.odnicz~cvm zm+.ał Kri- neckiego, do chwili obecnej
poszczególnym
praco-wm- walsk1 Starnsław, sekreta- nie byli ubezpieczeni, przez
com. Ona sama cafy dzień rzem Grabowski Tadeusz, co pozbawieni byl.i pomocy
pracuje w sklepie PCH i członkami Zarządu .1b. Le- lekarskiej na w<;.padek chonie ma gdzie zostawić d1.iec genza Marian i Dzwonnik roby.
ka.
. Bronisław.
W zwfazlw z tym vvydano
w toku dalszej dyskusji
zarządzenie natychmiastowe
ob. Tomczyk poruszył spra- nowy Zarząd z mi.ejsca przy r.o ube-zpieczenia w •i'ystkich
:Vę ~zytelnictwa_, zaznacz~- stąpi .do należytej pral'y i woźnych, zatrudnionyeh w
Jąc ze pracownikom dotkh·
.' d . .
d
. b k usunie w najbliższym
r.zasie szkołach.
wie aJe sie o czuwac ra
. · .
.
własnej bilioteki.
dotychczasowe medociągnięALEKSANDRÓW
Celem zwalczania an2lfabetyzmu w Al.eksandi-owie
czynne są dwa kursy dla aBudo wa .remizy przy ul. Jagiellońskiej nalfabetów i półanaifabetów,
W trosce o dobrze wyszko
W najbliższych dniach w nauka na wyżej wymienionych kursach jest bezpłatna.
lony personel Komenda Stra zwiazku ze zbliżającą się
Jeden kurs prowadzą Związ
ży Pożarnej w Piotrkowie wiosną przeprowadzona zaki Zawodowe, drugi zaś Za
podjęła obecnie -szeroką ak- stanie na terenie nasrego rząd
mia!óta Aleksandrowa.
cję szkoleniową strałaków miasta kontrola zabezpieA. W.
piotrkowskich. z dniem 21 czeń przeciwpożarowych w
zakładach przemysłowych i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11:m11111m
bm. zorganizowano jedno- użyteczności publicznej.
gier

• • m1e1s
• • ka
i'tOWOczesna Iazn1a

li

XOMU WINSZUJEMY
Piątek, dnia 25 lutego
1949 r.
Dziś: Zygfryda i Wiktora

pracy

Wędrówka
po województwie

Radio
11.40 Audycja

szkolna

dla klat

młodszych .

12.04 Wiadomości . po·
łudniowe 12.20 Mm:yka popnlarn'l.
12.30 Audycja dla ws1
1< ' O
PRZEtl.WA 14 .40 (Łt Muzyka ~ ldowa . 15 OO (Ł) W i ad o mości sp r·
towe. 15.10 (ł.) Muzyka tos v s 3
16.00 DZIENNlK 16 40 Pi ose "~' a

o Ch i ńczyku U I haftowanych smo
kach". 16.55. „Ciekawostki literac·
kie . 17 .OO (Ł) Transmisja 2 sali
Filharmonii Łódzkiej Koncertu dl a
przodowników pracy Wtdzewskie l
o ten
na skutek c1;e Fabryki Maszyn. Wyk .: - Orkiego odniosłem lekkie otn·qże- stra Symfoniczna Filharmbnti Miej
skiej p-d. ·Al . Tarskiego. 17.45 „O
nia cielesne i poplamiłem je zawodzie
cieśli" . 18 OO ,.Mbzaika
sionkę.
muzyczna'". 18.35 „Stare i nowe"
Spodziewać się należy, że - 17 odc. powieści L Rudnickieumieszczona powyżej rn.':P.r- go. 19.00 , . Służba l>olsce··. 19.35
pelacja nie minie bez echa Koncert kameralny 20 OO DZIEN·
i pobudzi Zarząd Miejski do NIK. 20.45 Mtęd2Ynarodowe ZawoNarciarskie o Puchaf' Tatr w
wydania odpowiednielto na- dy
Zak-opanetn 21.00 Muzyka popu·
kazu celem usunięcia tej lama. 21.10 II-ga część Koncertu
przeszkody. Przyjmą ;o z Orkiestry Radia w Budapeszcie pd.
wdzięcznoś~ią wszyscy oby- Tibor Pblgara. Tran$mlsja z BU·
watele z ulicv Krakow~kiej. DAPESZTlJ. 22.05 „Na Dobranoc"
Stały czytelnik „Głosu Pio- - Gra Sekstet Polskiego Radia.
22.45 (Ł) Koncert tyczeń (cz. I) .
trkowskiego
23.00 Ostatnie wiado mości. 23.10
·
O.Z.
Muzyka poważna . 24 OO (Ł) Kon·
Adres i nazwisko znane Red. cert życi eń (cz. m.

Przeszkoda na ulicy Krakowskiej
słup,

Szanowny Tow. Redaktorze! jsię
Na chodniku przy posesji
ob. Kępy Edmunda przy ul.
KrakowsKiej 11 jest wkopany słup, którym podparty
jest płot. Za dnia jest z
tym pół biedy. Każdy ~o howiem widzi i może ominąć.
Gorzej natomiast jest wie-·
czorem albo w nocy, zwła-szcza, że w tym miejscu uli
ca nie jest należycie oświetlona. Jest to przyczyną
dość przykrych wypadków.
Przechodzący tędy ooywate
le, a nawet ja sam idąc tędy wieczorem, potknąłem

------------------·----------------~--------·--,,__ __

Nowe zasady zakupu i przewozu
zwierząt rzeźnych

W całym

kraju

rozpłakatowane

i

mięsa

zostało bliczne i społeczne, zakłady nabywcy będą mogli otrzy- transport koleją wymagane

zarządzenie

gastronomiczne, jadł-0dajnie mywać.
są kolejowe listy przewozoKomisarza Rządowego do i stołówki - o ile nie zaoZa.rządzenie ustala dalej, we, wydawane ,przez odd:::1spraw organizacji gospodar patrują się w detalicznych że zwierzęta rzeźne,
11ęso, ły Centrali . Mięsnej,
n·a
normujące przedsiębiorstwach
wyrębu wędliny i tłuszcze, przezna- transport zaś samochodoW1 ·
STUDNIE NALEŻY
ści na 7 dni aresztu oraz na ki mięsnej porządek zakupu i przewo- mięsa lub w sklepach mię% czone na rynki
zamiejsco- lub inny oraz na przepę-fy
UTRZYMYWAC
zapłacenie 1.800 zł tytułem
zu zwierząt gospodarskich nych i wędliniarskich.
we. mogą być przewożonr - zaświadczenia przewoz(Ja
W NALEżYTYM STAN"w: „nawiązki".
(rzeźnych i hodowlanych),
Wszystkie te przedsiębior tylko przez oddziały Centra we, wydawane przez gmin4'
Za wylewanie nieczystości
mięsa, tłuszczów i przetwo- stwa i instytucje powinny li Mięsnej, okręgowe spół- ne spółdzielnie lub okręgot
koło studni ukarany izostał
UKARANY PIJAK
rów mięsnych (wędlin).
się zaopatrywać w oddzia.- dzielnie
zbytu
zwierząt, we spółdzielnie zbytu zwie•
mieszkaniec wsi Krzyżanów
W ostatnich dniach Sąd
z dze · stała ?..e w łach Centrali Miesnej lub w gminne spółdzielnie „Samo- rząt.
grzywną, 1.000 zł. Otrzyma- Starościński
w Piotrkowie
Przewóz mięsa, wędlin iub
na kara pouczy ob. Syskie- rozpatrywał sprawę Zięby mat:~j r::~n; mo'żna się je:i ~eleg~turach w odpo· pomoc Chlopska", państwot
ć tylk 0
wska Wl f'dme re1estry zakupu, w wy przemvsł konserw~ .vy tłuszczu w ilościach nie prze
go, że w obejściu gospodar- Stanisława ze wsi Gorzędów, z
Ce t~tę N'ęs których bęa.ą notowane iloś oraz przez instytucje i oso· kraczających 5 kg, nie wyskim, a zwłaszcza przy stud gmina Kamieńsk, który w aopa hrywa
?ł, . 1 . • ·h ci sprzedanego towaru i da- by, UPQważnione do tego maga zaświadczeń lub zeni utrzymywać na.leży porzą stanie pijanym awanturował zanyc . przehz
ną gmmnyc
sno ' spóldziel~rn mac • ta sprzed a~y.
· w obrocie lo- przez Centralę Mięsną. Na zwoleń.
okręgowych
dek.
się i niepokoił mieszkańców w
.
h
b
t
.
,
ka"h
ka.lnym
reJestry
wsi Gorzędowa. Otrzymał on mac z y u i w p1acow ~
k·
· t te. · wraz z
SZKODNICY LESNI
4: dni bezwzględnego aresztu. hurtowych Centrali Mięsnej. r~churu iem zas. ępuJą spe. tłuszcze i przetwo cJalne :ta.zwolenia przewozo·
w nuęso,
Wy;okiem Sądu Starościń
.
.
sk.iego w Piotrkowie ukara- PSY TRZEBA TRZYMAC ry mięsne natomiast mo:'.c.a we.
się zaopatrywać ljedynie w
Cen!ral~ Mięs~~ .lub or~a • UJ powiecie wleluńshlna
NA UWIĘZI
ny został ob. Radziszewski
• k h Cent ali Mięs- na działaJące z JeJ r~mie:
Jan ze wsi Magdalenka, gm.
Za nietrzymanie psa na u- P1i:cow ac
Powiatowy Dom Opieki ale już wkrótce ilość p nsjo
r
. nia mogą wyznaczać ilośe1
Rozprza na 10 dni aresztu więzi ukarany został grzyw- neJ, prowadzących sprzedaz to~aru J' akie poszczeaólni dla starców w Skrzynnie nariuszy wzrośnie do 65 O·
'
"'
za kradzież 6 sosen z la-su ną w wysokości 750 zł. mieEIZ hurtową.
koło Wielunia, zorganizowa· sób.
w • •
Ze wskazanych w zarzą
państwowego w Lubieniu.
kaniec wsi Janowa, gmina
ny przez Wydział Powiato- ·Rozwój Domu jest hainowy w Wielu:niu jest wzoro- wany brakiem mebli, a prze
Za podobne przestępstwo Go lesze - ob. Pytel Józef. dzeniu źródeł zaopatrują
się: przedsiębłt>rstwa rzeźni
wym domem tego typu.
de wszystkim łóżek. Wy-.
ukarany
został
również
Zaznaozyć należy, że
Szymczyk Stefan, mieszka- skutek nieprzestrzegania te· cze i rzeźniczo-wędliniarskie,
Dom znajduje się jesz- dział . Powia.towy ro:tta.cza
przetwórnie
niec Bilskiej Woli w gminie go przepisu na terenie nasze spółdzielcze
stadium organizacji, troskllwą. or:i1ekę , nad zaklamięsne typu warsztatowego,
Jak podaje Komisja Cenni cze w
go
powiatu
.
.
zdarzyły
. . .
się
w
.
dem, dzięki czemu starcy
Łęczno. Skazany został on
przedsiębiorstwa
handlowe kowa przy Zarzą_dzie Miej- a 1e JUZ dzunaJ spełma d'.>- mają ba.rdzo dobre wyżywie
na 2.000 zł grzywny z za- roku ubiegłym wypadki
wyrębu ntię5a i sklepy mięs skim w Piotrkowie obowiązu brze swoje zadania.
! „ <ci nie.
mianą w razie nieściągalno wścieklizny.
ne
rzeźniczo..wędliniarskie, ją :następujące ceny na ma- się on w majątku, w dawPowiatowy Dom Opiekł
nym pałacu, który został na dla · starców w Skrzynnie
sprzedaj:Me towar nie pocho teriały palne „Lofix".
dzący
z własnego wyr~hu
W kartonach 18.000 zł. za ten cel odnowiony za sumę może być wzorem dlę. inlub z własnego przerobu, a tonnę, w workach papiero- 4,5 miliona złotych. Obec.nie J nych za.kładów. tego rodz&.!
wreszcie - instytucje pu- wych 14.000 zł za tone.
w Domu przebvwa 45 osób, ju. _
-ł~

Starościńskiego

Dom Opieki.dla .starców

r'

Komunikat

Komisii Cennikowej

-========================

Złóż ofiarę

na Pomoc Zimową

•

'

Str. E

Zbll1:a się. term!!!_
PANS'l.'WO\Vl' TEATR
WOJSKA POLSKIEGO W LODZI
ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19.15 współczesna
komedla polska Kazimierza Korcell~go pt. .,Bankiet"~
J>AJllSTWOWY TEATR
POW·
IZECHNY,
ul. 11 Listopada 21;
o godz. 19.15 ,,I<lub
kawale·

l'OW".

TE.'\ TR

K.'\l\fERALNY

D0;\1U ŻOŁNIERZA

ul.

Daszyńskiego

34

?;ś I codziennie
o ~odz. 19.iS
knl"'ledio-tarsa E. Pie:rnwa „Wysra pokoju". Kasa czynna od Il-ej
do JJ-ej I od 15-eJ. Tel. 123-02.
TEATR „MELODRAM"
ul. Traugutta 18
Dziś o godz.
19.15 współczesna
sztuka amerykań•ka Arthura Mil·
lcra pt. „Synowle".
Kasa czynna od godz. JO - H
l od godz. 16-ej. Tel. 266·18'.

TEATR „OSA",
O godz. IY.30

ul.

Traugutta

1

„Porwanie Sabi-

ne!<".
ul. Piotr·
TEATR .,LUTNIA",
kowska 2ł3;
.) godz. 13.15 „Baron cygański"
T ATR LALEK „ARLEKIN" (ul.
I'lotrkow~ka Nr 1s21:
> "odz. 17 „owa Michały 1
"
świat cały".

LÓDZKI TEATR ŻYDOWSKI
Jaracza 2.

Miedzynarodowego

wyścigu

Nr. 55

Praga - Warszawa

sportowca
SPORT
WYCZY:SOV/l'.'
A SPORTOWAN~E

Impreza ta zaćmi w tym roku wszystkie inne imprez~
amatorskie nietylko w Polsce ale i w Europie

W redakcji „Trybuny Ludu" odbyła si~ konferencja pra-. Czechosłowaków, jednakowa Ił·
sowa z udziałem przedstawicieli „R.udeho Prava", GUKF-u, czba przedstawicieli obu p.ańs!w
PZKol-u oraz „Trybuny Ludu" na której omawlano sprawy, wejdzie również w skład innych
związane z organizacją międzynarodowego wyścigu kolarskiego komisji. Sędzią głównym będzie
Praga - Warszawa. Współorganizatorami tegorocznego wyści- Czechosłowak, poniewai
wygu są „Trybuna Ludu", RSW. „Prasa" i PZl(oł, na stronie ścig rozp.oczyna się w Czecho·
polskiej, w Czechosłowacji zaś „Rude Pravo" i COS. Ceł wy- slowacji. Jakt inowaCję. wprościgu jest podwójny: sportowy propagowanie kolarstwa; po- wadzono do regulaminu. ie za.
lityczny upamiętnienie historycznych dat: 9
maja Swięto wodnik. który sii: wyr , -~ z wy
Zwycięstwa Armii Radzieckiej nad faszyzmrm,
5 maja
ścigu na terenie własnego pań
oswobodzenie Pragi przez Armię R~ziecką I I maja - Swlęto st wa, wraca bezpośrednio do do
Pracy.
mu. zawodnik zaś zagraniczny,
13 PAŃSTW ZAPROSZONYCH 57,awa - stadion \V.P. \V Pol· zostanie przewieziony bezpośred
DO WYSCIGU!
sce zos'aną zorganizowane 3 nio na metę wyścigu. RegulaDo udziału w wyścigu zapro punkty odżywcze, a to: w Opo min został znacznie zaostrzony.
c;zonych
zostało 13 państw. lu. Kępnie i Tomaszowie, po- 1 tak: przyjęcie przn zawodni
Trasa wyścigu zogtala czrścJo· nieważ etapy przekraczają I 30 ka płynu w sr.klanym naczywo zmieniona na terenie Polski. km.
niu powoduje it'f:!'O dyskwalftl·
mianow:cie: C'lap Ostrawa
ZAOSTRZENIE
kację. wszt>lkie ~aś inne pru„
kroczenia reg-ufarninu powodują
Katowice będzie biegł nie. ja'<
REGULAMINU
k
d
t k
· kt
d
d
san cie n 30 minu
arnych
proJe owano uprze nio.
pr 1 ez
W skład komisji sę ziows'<iej y:Jacznie
. Dozwolona natnmi:ic;t
nświęcim. lecz przez Racibórz. w~ ii'f7ie :'.l-rli Pn'~ko'w i ?-eh · t 0
·
d
Ogółem trasa będ:>:;e się sk ład11ć
_ _ _.,.._ _ _ _ _ _ _._,__1e_s__
P_m_o_c_w_z_.a_1_em_n_a_z_a_w_o_n_1z 8-mi:1 etapów. łącznej dluf!o·
ści 1.262 km, z tego 4-ry pia- oltłno •· HP.QO #lano ~~a
py. w Czechosłowacji i 4-ry w
.

z z

· •.•

nac;ł3pi

każdej

drużyny.

FINISZE LOTNE
ZNIESIONE
Główną nagrodą wyśćigu

I •
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Tragedia Amerykańska

Wydziału

hę·

dzie nagroda przechodnia, ufun
dowana wspólnie przez „Rude
Pravo" i „Trybunę Ludu". Zdo
będzie ją państwo. którego dru
żyna wygra wyścig 3 razy po<J
rząd lub też 5-krotnie nie po
kolei. Zniesiono finisze lotne
międzymiastowe,
natomiast nagtody efapowe pozostały nadal.
DWIE RADIOSTACJE
TOWARZVSZYC BfcDĄ
WYSCIGOWI
W tym roku wysc1gowi to·
warzyszyć będą dwie radiosta
cje. zainstalowane w autach
które będą informowały publicz
n-0ść na trasie o przebiegu wy
ścigu. ~a zakończenie zawodów
organizatorzy projektu ią roze
granie na stadionie W.P. atrak
cyjnq~o meczu piłki rowerowej
między mistrzem
świ~ta w tej
dziedzinie <;pnrt11 Czecho<;IO·
wacją R Polska.
OBOZ W WISLE
Przed wyścigiem zawodnicy
polscy wt'zmą udział w obozie
kondycyjnym w Wiśle. organi
zowany:o> i finansowanym przez
GUKF. W tvm <;amym cza<;le
rozegr~ny zo5tan:e. również w
Wiśle. bieg
na przełaj o m:strzostwo Pol5ki. Po ohoz!e
zawodnicy trenować
b~dą
na
płaskim · terenie w o'.rnlicacn
Warszawy, aż do czasu wy ja
r.du do Prar.;i.

Sportowego Nr 25

~oldena, Grahama„. Rysopis jego roznoszą wszystkie druty
t~legr~ficzne, wszędzie jest ogłoszony„. Ci oto, którzy przy
mm .siedzą, wszyscy czytali... także czytali, a tylko dzięki

przyJaznym dla niego uczuciom i stosunkom z Grif!ith-

~ami i Sondrą nikt go tu nie podejrzewa, nie myśli nawet,
~by spojrzeć na~ uwa7nie.i i porównać rysopis„. A gdyby
Jedn~k p~zysz!o 1m to na myśl? Gdyby zrodziło się jakieś
pcde1rzeme? Ws~yscy odwróciliby się od niego„. Może tylko
Jedna Sondra me„. A gdyby i ona?„. Tak. T ona także„.

Jeszcze trz,y godziny do wyjazdu ... Każda chwila może
mu przynieść niebezpieczeństwo... Każda spotkana osoba
będ.z1e patrz;:ł~. na niego jak na Grahama lub Clifforda.„
Mo~. teraz POJSC lasem na wybrzeże jeziora i tam czekać?„. Jakąż zgrozę ujrzałby w jej oczach!
Wz1ąc ze sobą walizkę i patrzeć, czy kto nie idzie po n:ego?
. Wieczor~m o zachodzie słońca cala młodzież rozłożyła·
G~yby ~obaczył .kogoś podejrzanego, mógłby od razu uciec„. s1.ę na trawie ...tak gładkiej jak pięknie utrzymywany traw'!'<:·{, mogłb! uciec! 1:Jciekłby do lasu i tam kryłby się jak nik, prze~ ro~nokolorowymi namiotami, gdz'e kręcili się
~~1gane zwierzę„. l\fogłby potem powrócić, ale miałby się
k~charze 1 słuzba. Na środku P.łonął ogiE'ń jak w indyjskiej
ciągle na ostrożności... ciągle na ostrożności...
w:osc~.
Po?obne do olbrzymich ryb leżały przy brzeg•1
~ak~eby wyglądał· ten, który by przyszedł Po nieg,o? wielkie łodzie. Chłopcy zorganizowali zabawę. Dla jednych
Z k~oreJ .st:ony by się zjawił? Może przypłynąłby łódką? muzykę do tańca, dla innych przy oświetleniu gazolino~usi_ baczrue przy~l~dać się każdej i uważać, kto w mej ~yc~ lamp - pokera„ Częś~ ~ow:arr.ystwa śpiewała pieśn!,
Jeclm ~esole: ~odne piosenki. mm szkolne pieśni. z któryc:h
sied~i.„ Gdyby policJant... albo detektyw„. wtedy w nogi!
co sił! Tylko czy zdążyłby?
Clyde zad_ne.1 me ~mał. lecz mimo to starał się też swój głos
. O pierw~zej jednak ~dzinie wyjechał łodzią Cransto- przyłączvc d_o choru. R~zlegały się okrzyki i śmiechy. zakl.a.dv, kto pierwszy złapie rybę. kto zastrzeli pierwsza wi~
n?w z Be~ctmą, Harleyem i Wynette na punkt zborny.
';,'szy~cy tam się zwoln.a ,z~eżd.żali z .Pakunkami. i ze służbą. ~:orkę czv: ku;opatwę. kto wygra pierwsz~ wyścig„. · Roill'
!1:1~ ~d p:oJekt?w: Zaraz naza.iutrz po śniadaniu tr.zeba zaN a ~1ttle i:all o. trzydziesc1 mil daleJ spotkali się z Baggott'!-m1, Harr1etanu i resztą dobranego towarzystwa i wresz- . łoz~c oboz 1o Ja_k1e dz.iesięć. mil dalej . .Test tam prześlicwa
plaz~. a .za _ed~ie .o p1_ęć mil gospoda Wetissic, gdzie Moż11a
cie. C<'_ła flo_tyll~ łod.zi. s~ierowała się ku Bear Lake. Było
Jadac obiady 1 tanczyc do upadłego.
to 1ez1oto rowrue dztk1e 1 opustoszałe jak i Big Bittern.
< • A potem urocza. ci ~ha . noc, ~ozkoszne chwile samot.nnWycie~zka byłaby bardzo przyjemna. gdyby własne
. ~;· gdy ;vs7.y~cy k.ładą się ~,..,ac! Gwiazdy! TajPmnicza,
s~rawy m.e torturowały duszy Clyda. A przecież Ile roz1
ko.szny~h. \Zcczy m~wily. mu oczy Sondry! Jakież to szcze- c1 " ~„~ tor:. ktora 1victrzyk J0 cko falował. taiemn'cze. c:-arswier~1. skąd odzywały sie glosy nocnych ptakl''W czy
śc!e m1ec Ją tak blisko J ciągle przy sobie! Jaka była oży ne
puszczykow.
·
wiona, uszczęśliwiona z jego obecności!
.
~Y.ło
to
pi~l.me,
lecz
przerażalp
Clyda
Wolałby już nie
Roberta._ ie&.t iuż '7nów' n:a Ti„tn.L Szukaia wszedzie
widz1ec tego aru o tYm nie słYSzec. Bvłobv to wszvatłcn cu-

•

wielkie

wycz~·ny

gottwala, mozolna, ce~oy•a
praca nad formą. techniką i taktyką.
Wysokiej klasy rekordy
są zatem dostępne
tylko
nielicznym wybranym, uprzywilejowanym
prz-: z
naturę i pracowitym jednostkom.
Sport, wyczyn i próby
mierzenia swych sił z
przeciwnikiem,
czasem
lub przestrzenią są naturalnym wynikiem treningu każdego ćwicząc2go.
Prób tvch dokonuje się
na zawodach.
Zawody, służą w:~c spor
towi wyczynowemu.
Co mają robić ćwiczący
z prawdziwym zam:łowa
niem przybywający na sa
lach ćwiczeń i boiskach,
z prawdziwą radością gra
jący w siatkówkę. kosza,
skacz:1cY w dal , pływają
cy, a pozbawieni możno
ści osiągnic~cia tzw. rekor
du łub zgoła nie mający
ambicji zawodniczego trak
!owania sportu?
Sportowi wyczynowemu
przeciwstawia się tzw.
sportowanie. Jest to wła
śnie
uprawianie umiło
wanych dziedzin sportowych bez ambicji wyczynowych, po prostu dla
zdrowia i przyjemności.
Forma sportowania w
miarę
upowszechnienia
wychowania fizycznego i
spottu będzie coraz czę
ściej obserwowana. Narodowi i pań!:twu zależy za
równo na sporcie wyczynowym, jak na sportowaniu się mfodych pokoleń.

p erwsz11 dzr en• bez sukceso•w

Komun.ikat

Teodor Dr eis er

Na

składają się warunki i dłu

ków w ramach je<lnej drużyny
Jak wiadomo, każde państwo
może zgłosić do , wyścigu 3 dru
tyny. liczące najwyżej 6-ciu
zawodników. nie mniej je<lnak,
niż 3-ch. Na taśmie mierzony
będzie czas pierwszych 3-ch z

W sobotę 26-go i w niedzielę
27-go o godz. 19.30, sztuka Sz.
Diamanta p. t. „w noc zimową"
Polsce. W Ostrawie
je·
w reżyserii Idy Kamińskiej.
dnoniowy odpoczynek. Pns?cze·
L
"
I ·
1
~ó ne etapy:
~
li
I: Praga - Pardubic" - 14:1 Bieg na 18 km. wyfi.ra· Czel'hcs,owak Csardal
km. li Pardubice Brno Pierwszym zwyci~zc~ii. w mir czony po.hiżą, przyjechał nic.
138 km, Ili: Brno - Gotw~'dov 1l?.1•11arodownh
zawodach
o mal przed startem, ni~ T"i'•;{ł
- 137 km„ IV: Gotw~łdr-v - „P111·har 'l'atr" został Czechosło ,łapać t.Pmpa. Dopiero po •i km.
120 km .• V n~tra- wnk c~ardal. w Lii>gu na 18 km. ~hipa! clrngi oddl'l!h i Oi(lg li
ADH!A - ul. Marsn•tka Stallno 1 O!.ótrawa „Zwariowane Lotnisko" -90dz wa przez Bogllmin. C'iałupki, (otwart.v i do kombimtc.ii) Czi' koilczył
w
dobrym
1•zn,ie
16. 18, 20, w niedzielę 14 - Rybnik, Racibórz. Gliwic„, Za- c·hosłownk pokonał g-roźuą Rtaw l:l6,4l godz.·i w dobrej formie
film dozwolony dla mlodzieiy.
brze - Katowice 14~ km .. kę 70 birg-a<'zy z grofoymi Fi.
O tej samej godzinie w któ.
BAŁTYK
ul Narutowicza 20; VI Katowice - przez Rvtnm, nami na rzele. Kn•z~·ru chłop. rej wy~tartownli mężczyl.ni do
„Skarb ' - godz 16, 18 30. 21 w Strzelce - Wrocław - 1<\4 l{m. rom nie po•7.C'z~ś1•iło •;\'. Pirrw biegu na lS km. (godz. 10 ra.
niedz. 13 30. pornnek 11.30 - VII: Wrocław - przez Krono, ~7.ym b~ l Rnkowski. kt.ciry upla ro) z Gubałówki ru~zyly panrn
film dozwolony dla mtodzieży . Wieruszów, ZlocŻów
tódż RCJwał •i'.' na 4 mie.iscu. Daniel do biegu na 8 km. Bieg ten
BAJKA - ul. Franciszkańska 2! 212 km„ Vlłl: tódi przez KrzPptcnftiki zająt dopirr•l 9 r6wnież niepr1.ynió~ł nam sukcc
„Wielkie Nadzieje"
godz. Piotrków, Tomaszów
War- mir,isre (przez rałą. noc Polak s0w. Pierwsza 11an11 zawodnicz.
17.30, 20, w niedz. 12 30, 15, film szawa - 185 km.
l'iPrpiat na ból Zl'bów). ale ka Kownl~ka zajęła dopiNo !ł
dozwolony d!a młodzieży.
ZAl<ONCZENłE ETAPOW NA przyrzekł poprawić swą loka~ę miejsce
za dlugonogą ł'inką
Gl>\'Nłi\
ul. Das1ymklego 2
STADIONACH
w
kombinacji po rlzisiejRzych Salaranta, filigranową Koriun
•. Prngr Am aktualnośc1 kraj
1
Stan dróg na tr~sie. na terP· 'kokatlt.
(Finlandia) i plejadą CzeFzck.
zagr. N;.!)'' - godz 11, 12, 13 ,
nie Pcłski, jest znacznie Jcp~zy
('sarda! przez pierwsze 6 km. Czas Polki wrnM1ł 43:13 ru.
16, 17, 18, 19, 20, 21.
HEL (dla mlodz1ezy). ul. Le· n;i w roku ub:e"!łym. Wszy~t- ~zcdł nie nadzwyczajnie. 'Zm~ Czas zwyci~żczy~i ?6:.11.
g1onow 2- 4.
kie etapy koiiczyć się brdą na
„Skarb Tarzana" godz 16 · stadionach. I tak· w I(atowi· D·i?ł ofic:ialny f„OZB
17.20, 19, 20.30, w niedz. 13
• cnch - stadion ,.Pogoni". \Vro
14.30, poranek 11.30.
cław
stadion
o!impikki.
MUZA - Ruda Pab1anic1<a:
.,. , Zielone Lala" - godz. 18, 20, Łódź - tor w Helenowie. \Var
w nledz. 14, 16 film dozwolony
1. Zezwala się ŁKS na ro- Sportowego kopertę zaadresoDKS
Filmowiec 27.II.
SWIT - Bałucki RVnPk Nr ~;
dla młodzieży.
•
zegranie zawodów towarzy- waną do PZB Warszawa z od 1949 r. - ob. Rumiński.
Niepotrze'>ni mogą ode1ść„
POI ONlA ul. P1otrl<ows1<a 67
godz. 17.30, 20. w niedz. 12 30 skich z KS „Wartą" Poznai1 powiednim znaczkiem poczloLechia - Włókniarz 27.II.
„Trze~ Szturm„ gnciz
16, 18 30
w dniu 6.II. 1919 r.
wym.
15 film dozwolony od lat 16
1949 r. - ob. Kuczkowski.
21, w niedz. 13.30, film dozwoloff;C'?.A. Ul. p1ntr1~-.10..,l·c.i
I08.
Zezwala się WZKS .,Włók
5. Podc>je sie weryf:kację
ny dla młodzieży.
Pilica
Bawełna
27.II
„Eksperyment D-ra · Eh„lirha" ~ niarz" na rozegranie zawo- o mistrzostwo Kl. A:
PitZEll WJOSNIE żnotnsklego
1949 r. ob. Kuczkowski.
godz.
16,
1830,
21.
w
nit·dz.
13
30
dów
towarzyskich
w Kaliszu
Nr 74·76·
„Zryw": pkt. 13-3. stosu- Sekretarz
Przewedniczący
film dozwolony dla mlodz1eży
„Picsń Tajgi" dliś tylko jew dniu 27.II. 1949 r.
l'i\TRY
111.
Sienklewll'>"
qn
(-) M. Til
. den seans o godz. 20-ej film doZezwala się KS „Pilica" To nek zwycięstw 91-37, miej- (-) A. Klimczak
. Postrach M„ ·z" - godz 16, 18 maszów na rozegranie zawo- sce 1.
zwolony dla młodzieży.
t~fi:.fXr::::·:: -:. . .~. :;·. -·· ·
20.
w
nied?.
14
film
dozwala·
„Włókniarz": pkt. 12-4. sto
ROBOTNIK - ul K · łuiskiego 17t
dów towarzyskich z ŁKS w
nv dla mlodzieży .
,Serenada w Dolmie S!ońca"
Tomaszowie w dniu 6.III. sunek zwycięstw 93-33, miej Z iycio Z. S. „Zwiqzkowiec Zrvw
WJSt,A
ul
D••zyńsl<iego Nr t
sce 2.
godz. 16.30 18.30, 20 .30. w niedz.
1949 r.
„ Trzeci Szturm·· - godz , 15.30.
Uwaga piłkarze!
14.30, film dozwolony od lat 14.
2. Poda.ie się do wiadomo„ŁKS": pkt. 8-8, stosunek
18,
20
30,
w
niedz.
13.
film
do
RO'.l'!A - ul Rzgowsl-:a Nr 84:
ści, że RKS ,.Gwiazda" wyco- zwycięstw 62-66, miejsce 3.
Kierownictwo
sekrji piłki no
zwalony
dla
młodzieży
.
..Sen o milości" - godz. 18. 20
fał się z dalszych rozgrywek
„Concordia": pkt. 6-10, sto żnej podaje do wiadomości, że
w niedz 14. 16 - film dozwala· WOLNOSC o mistrzostwo Kl. B z dniem sunek zwycięstw 50-76, miej w niedzielę ::?/ b. m. o godziniP
,'. Eksperyment D-ra Ehrlicha" - 22.II. 1949 r .
ny od lat lB.
sce 4.
11.stcj na. boisku właRnvm w
film dozwolony dla mlP.dneży.
REKORD ul. RZJ?owska 2:
3. Karze się z Polecenia
godz. 15, 17.30, 20, w niedz. 12.30
Ludowym odhNl;.ic RiP
„Zygmunt Kłosowski" l-s•y se„Bawełna": . pkt. 1-15, stos. Parku
pierwszy trenin,g- pilka1:•ki.
·
ans gott'z. 16, nlcdz 13.30, dla \\'L.Olt:'l:IARZ - ul Zawadzka lb Zarząd11 ŁOZB ZNIP ,.Zryw" zwyc. 20-106, miejsce 5.
„Skarb' godz. 15 :JO, \8, 20 30 w Pabianice grzywną zł 2.000 za
m 1 od3ieży.
KiNuwni ev •l'kc~· j ornz za.
l\1istrzost\\'o okre~u Kl. A
niedz. 13. porane!{ 10.30 - film braki organizacyjne.
„Cygańska Miłość" godz. 18,
Skry Balurkirj, !'ło.
zdobyła drużyna KS „7.ryw·•. wodnicy
dozwolony dla Mlodzie?y
Karze się ZKS „Tramwa20.30, niedz. 15.30, film dozwoloWicemistrzoo;two
okrE'gu mienia, T. u. R. l'hojny, Pil.
Zachęta
ul.
Zgierska
26
jarz" grzywną zł 1000 za wy- Kl. A zdobyła drużyna KS mowca i Skóry pro•z('ni Fą o
nv od lat" 18.
,.Dzwonnik z Notre Dame" - stawienie zawodników pod .,Włókniarz".
li'l'l"LOWY - ul. K1llnsklego 123 ,
przybycie na boi8ko wraz ze
- dla młndziczy;
godz. 16, 18.30, 21. w n'edz. 13.30 innymi nazwiskami.
Delegatami wyznaczeni zo- sprzętem piłkarskim.
„Timur i Jego Drużyna" - godz
flm dozwolony nd lat 16.
4. Przypomina $'ę klubom. stali:
ćwiczenia na
81tli orlhywają
16.. 18. 20 w niedz. 14 poranek
dzieciom do lat 6-ciu wstęp że gospodarz zawodów winien
Energetyka - Korab 27.II. ~i.ę w poniedziałki, środ~· i piąt
tl.30
wzbroniony.
doręczyć delegatowi Wydziału 1949 r. ob. Til.
k1 oa godziuy 18 do l!l,30.

•
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DYŻURY APTEK
W dniu clzis;ejszym dyżurują na

apteki: Daszyński~go 19
Bojarski, Wólczańsl;:a 37 Cymer, Piotrkowska 225 - Epsztajn, Zgierska 146 - Niewiarowska, Nowotki 12 - Pawluklewlc:r:,
Brzezińska
56 Trdwkowska,
Dąbrow~ka 24b Unieszko\Vski.
stępujące
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downe •. gdyby„. gdyby tylko nie'miał przy sobie ziawv Rabert:l'. i głuchego łęku przed prawem, które wyc:ai;ab JUŻ
po niego ręce.
Wszyscy ju~ rozeszli się do swych namiotow. bez Son-

~a wysun~ła się z cicha, żeby zamienić z nim kilko błÓ\V

1 pocałunkow pod gwiaździstym niebem.
~lyde s.zeptał, ż.e czuje się szczęśliwy niewymuwn!e. ie
wdzięczny Jest .~a J~j . miło~ć i widl"ę, a chciałby zapyta·~.
c~y ~dyby ~awi~ł JeJ oczekiwania, gdyby okazało SIE'. fa
me Jest takim, Jak g~ sob~e wy~braza„. czy kochałab~· go
jeszcze t:oszkę, czy me zmenaw1dziłaby go zupełnie „ Nie
zapytał Jedna.k. ~rzypuszczał, że pytanie takie dałnbv ;ej
wi~le do. myslema. zwłaszcza, że wczoraj ;i;auwa.;,vla' je~o
zmi_es~an~e podczas rozmowy o WYPadku . Mogłabv. qi„ ct";.
myslec, ze on. t~i w sobie jakąś straszną tajemnicę- która
mu zatruwa zycie.
'
G Leżał po~em w j.ednyll'l: nan:ii-0cie z Baggotem. Harleyem
r~ntem 1 ca~ym1 godzinami nasłuchiwał z niepokoJjern
kro~ow, kt~re mi~ły ską.dś nadejść. Byłyby to kroki... Boże!
CZYJe to miały byc kroki?„. Aresztują go! Skażą! trśmi:!rc'ą!
1

i zd~wa razy ~mdził się w nocy. dręczyły gl) i:'lkid sny
wało mu się„. tak.„ obawiał się, że krzycz-ił przez sen.
ł Lecz oto za.1~śniał i:oranek, nad wodami l~zior."l wzes\? okrągłe: 7:łociste słonce. Z nadbrzeżnych oczeretów wypł. ~ęl_y dz1k;e kaczki, a Grant, Stuart i H'lrlev na r.ół
odz.am, ze strzelbami. z gorliwością zapalonynn m~T -· 1
wpadli szybko do łodzi z nadzieją
że przy~iosą · ~Y:;:~~1
W'\ne t:..rby.
'
-

. !~ie .ied1'1ak .nie ~rzy~ ' eśli.

ku we"błości I"'!'irlv m)oJ1·pamenk1 w bajecznie kolorowyc11 .ko•t'uwa 1 ochoczo do wod
d . ·
" ·
Y wv aJąc radosne
,1

drnz~~zhy. Chkłopki~Y

ws a
okrzyki.
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