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PZPB llr 4da~ą 95 proc. primy

fabryczna powiększa po raz drugi zobowiązania
przedmajowe i wzywa do współzawodnictwa PZPW Hr 1

Załoga

RADA ZAKŁADOWA doce
TKALNIA PZPB Nr 4 zo- 1 cji pomp zasilających kotły oraz powiększenie zasobów wod niając znaczenie ruchu wspó1nych przez zainstalowanie no- zawodnictwa pracy i jego rouruchomienie lę w wypelnieniiu i przekrocz~
wych krosien automatycznych wej pompy
DUCH ROOSEVELTA: Cz:yżby ci przeklęd
produkcji polskiej na dwie trzeciego otworu studziennego niu zobowiązań produkcyjnieczynnego od lat 12, co wpły nych, stawia sobie za zadanie
zmiany.
'hitlerowcy wdarli aię do Białego Domu?
Tkaczka na automatach tow. nie dodatnio na usprawnienie dalsze spopularyzowanie tego
ruchu i rozszerzenie go przyLeokadia Wojdyńska. zadekla- pracy wykończalni.
PZP.B najmniej o 50 procent.
Socjalny
Wydział
rowała w imieniu własnym i
ORGANIZACJA FABRYCZ
swego zespołu iż przystępuje Nr 4 zobowiązuje się do przed
postanaprzeprowad~e- NA LIGI KOBIET
sbliżający się Dzień Międzyna do walki o tytuł brygady naj- terminowego
w sprawie wydania Polsce
rodowej Solida.mości IUa.sy lepszej jakości tkalni, zobowią nia remontu i oddania do u- wia rozwinąć prace kulturalzbrodniarza wojennego - mordercy
Robotniczej - Dzień 1 Ma.ja zując się do podniesienia od- żytku na dzień 1 Maja budy~- no - oświatowe.
ORGANIZACJA ZWJĄZKU
postanawiamy rCYLSzenyć setka primy do 85 procent i ku przeznaczonego na kolonie
żołnierzy po skich i radzieckich
zadania postawione przed na.- całkowitej likwidacji braków. letnie dla dzieci pracowników MŁODZIEŻY POLSKIEJ poSpraw Zagra'1L działu, ściśle współpracując ł
Ministerstwo
uczczenia
WYU:OŃ'CZALNIA zobowią- fabryki w Wiśniowej Górze. stanawia w celu
ili\ fabryką, podejmując szeAdministracja fa.bryki zobo Swięta Robotniczego uporząd cznych skierowa ł o do ambasa·jy gestapo : armią niemiecką.
reg dodatkowych zobowiązań zała się dać w kwietniu poMinisterstwo, zawiadamiając
produkcyjnych dla wszystkich nad plan 200.000 m tkanin, to wiązuje się tak zorganizować kować teren kolonii letnich w francuskiej notę następującej
ambasadę o moiliiwości dost.le·
znaczy o 36.000 m więcej, ani- i usprawnić pracę w biurach, Wiśniowej Górze, co pozw'.lli treśc::
oddziałów ~aszej fa.bryki
Min'.sterstwo Spraw Zagra· czenia jej dokładnych dany.:h,
Postanawiamy przekroczyć żeli postanowiono pierwotnie ażeby zmniejszyć o 15 procent nam zaoszczędzić 100 tys. zł.
Wierzymy, że zobowiązania. nicznych jest w posiadaniu w~~· jak dokumentów dotyczących
zobowiązania produkcyjne po- podnosząc jednocześnie ndse- ilość przepracowanych godzin
przyczyniając nasze przyczynią się do dal- domości, wg których zbrodnia:-z działalności zbrodn'.czej „BohudJęte na ogó~nym zebraniu od tek pi;odukcji w pierwszym ga nadlłczbowych,
Skarbka i załączaiąc
się w ten sposób do dalszego szej poprawy stopy życiowej i "" ijenny, występujący pod psw na" alias
bytym w dmu 23 marca r. b., tunku z 87 do 88 procent.
w sprawie przedterminowego • WYDZIAŁ RUCHU zobo- podwyższenia sum oszczędno- pomomu kulturalnego każdego d·onimem: pulkown:k Bohun Dą fotog-rafię tego zbrodniarza wo
naszego pracownika. i ca.lej kia. browski, znajduje się obecnie na jennego, dla ułatwienia jego r:n:
wykonania planu rOCtz11ego i wiązuje się do dnia 1 ma;a u- ściowych.
PRACOWNICY AMBULA- sy robotniczej ł dlatego wzy- terytorium francuskim w oko•!· poznania - ma zaszczyt pro·>'ć
rozszerzenia. pia.nu oszczędno- sprawn ić transport wewriętrzściowego wierząc, że każdy do ny wykończalni przez oddanie TOR I UM FABRYCZNEGO po wa.my do szlachetnego współ cach Bury
(Departament Oise) ambasadę o przekaz.anie moiJ.
datkowo wyprodukowany ki- do użytku transportera mecha stanawiają wytężyć wszystkie zawodnictwa przedma.jowego 8 km od Clermont, gdzie f'. gu- wie jak najszybciej odpowiedstan PZPW Nr 1 w tych wszystkich ruje pod nazwisk iem Antoni nim wladzorn francuskim nin'cJ·
)ogram przędzy i metr tkani- nicznego nieczynnego od 10 swe siły, aby podnieść
ny, każdy dodatkowy procent lat. Wykończenie i oddanie do bezpieczeństwa i higieny fa- dziedzinach w których po<lj11li Skarbek.
szej sprawy, a to w celu prz~d
zobowiązania.
produkcji Pierwszego ga\unku użytku nowej rezerwowej sta- bryki.
BQ!mn Dąbrowski sięwzięcia środków, które unie·
Pułkownik
stanowi dalsze wzmocnienie
dokonał w czasie wojny 1939- możliwiłyby jego uc:eczkę i pm:
front.u wolności i pokoju, dal1945 !icz;nych zbrodni wojen- wolilyby na ekstradycję i doslar
szy cios dla faseyzmu i podże
nych, a m'anowicie prowadztl czenie go władzom sądowym,
raczy wojennych.
zbrojną akcję przedwko jednost zgodnie z obowią-zują<:ymi orle
Dlatego zobowią,zujemy się,
Dodatkowe setki tysłęcy metrów tk~nin na cześć 1-Maia kom Armii Polskiej i Radziec· piśam' o ekstradycji zbrodnia.;
ft nasze przędzalnie średnio
Kierownicy brygad remon- planowany do 15 maja - wy- raz zmniejszyć ilość odpadków kiej na czele uzbrojonego oj- rzy wojennych.
przędne przekroczą plan produkcyjny w kwietniu nie o towych tkalni PZPB Nr 2 - kończyć o dwa tygodnie wcz•?- o 40' procent.
24.000 kg jak zobowiązaliśmy tow. tow. Michałkiev.ricz, Jóź- śniej, tj. na dzień 30 kwietnia
WYKORCZALNIA
się na zebraniu w dniu 23 mar wiak Zygmunt, Trygielski, Li- rb.
PZPB Nr 2
Tkalnia PZPB Nr 2 zobobert, Banaszek oraz ślusarze
ca. ale o 30.000 kg.
Chińskich Wojsk Ludowych
PZPB Nr 2
Wykończalnia.
JEDNOCZESNIE ZOBOWIĄ Tomaszewski, Nowak, Szwe- wiązała się do dnia 30 kwie(PAP.). Agencja do utrwalenia. pokoju w ca•
LONDYN
Ma1
dnia
do
się
zobowią.zała
ZUJEMY SIE PODNIESC OD- dowski, Wróbel i Swiderski, tnia rb. dać ponad plan 500
SETEK PIERWSZEGO GATUN zobowiązali · się na cześć 1 Ma- tys. metrów towaru. podnieść ja 1949 r. wykończyć 600.000 Reutera donosi z Nankinu, że łych China.eh.
Po zdobyciu miasta Czao •
chińskie Wojska. Ludowe roz94,4 PROCE!\'T ja plan remontów krosien, za- jakość primy do 70 procent o- metrów tkanin ponad plan.
KU NIE
(80 km na wschód od Nan
Kou
wszystkie
na
a.tak
poczęły
wyr.
1949
lipca
22
dnia
Do
LECZ DO 95 PROCENT.
km?nńcpzoynćald.opoo a.ono.o metrów tka- przyczółki mostowe armii ku- kinu), Wojska Ludowe ,posuTKALNIA nasza zobowiazu
ominta.ngowskieJ na północ- wajl\ się w kierunku stolicy
je się wykonać na dzień 1 Ma
Oddział przygotowawczy nym brzegu rzeki Ja.ng - Tse - Chin kuomLnt;;i,ngowskich.
ja ponad plan w miesiącu Inicjator Indywidualnego Współzawodnictwa Pierwszomakwietniu nie 137.000 metrów 1owego już do 10-go kwietnia przekroczył swe zobowiqzania ~alni s?l~daryzując się z tkal Kiang. W,?ds~a Ludowe zdoby
Ustąp1"en1·e
mą własc1wą, przyrzeka wyko ły przyczołki mostowe: Kuo
jak to postanowiliśmy piernanie planu ilościowego w Czian Czou (160 km na połuw g6rnictwle Franciszek
Czołowy prwdownik pracy
wotnie, lecz 200.000 mtr. czyli
I. ł
mies. kwiecień w 110 proc. oraz dniowy - za.chód od Nankinu)
Apryas, który pierwszy rzucił hasło indyw'.dualnego współdodatkowo
'Wyprodukować
podniesienie jakości krochma- i Wu - Ru (100 km na poluzawodnictwa dla uczczenia międzynarodowego święta solL
63.000 m.
Agen:ia
LONDYN (PAP).
lonych osnów do takiP„~O sta- dniowy - zachód od Na.n.kinu).
darności klasy robotniczej w dn'u 1 maja, już w pierwsz".j
kuomintangowskie Reutera donosi z Nankilllu, że
nu, aby braki powstałe na Oddziały
dekadzie przekroczył swe zobowiązanie.
tkalni z winy złych osnów nie ewakuowały Kiang - Kou - premier rządu ·kuomintangowApryas, pracując ze swym ·ładowaczem, Tatoniem Jaskiego Ho-Ying-Clin zawiado
jak Tou.
'Przekroczyły 0,1 proc. nem, na tzw. ścianie, zohowiązal się do wykonania w
z hasłami pokoju
Rozgłośl)lia chińskich Wojsk m'.ł p'~łnią<:ego obowiązki preLy·
rów.nież oddział postanawia
kw'etniu 300 proc. nowej normy technicznej.
.
·
J
zmniejszyć ilość odpadków o Ludowych w Pekinie ogłosiła <lenta Li T
i walki o wzrost
-. ~~ng- ena, . ze zamie
komunikat, który stwierdza,
10 proc.
•
produkcji
Sta.nl- że trzy armie przygotowują r~a w naJbl'.z~.zych dniach podać
Tow. Komorowski
poniosą w dniu 1 Maja Uchwała węgierskieJ Rady Ministrów sfaw, majster Przędzalni - się do sforsowania rzeki Jang- się do dyrrus]!.
Ho- Ying-Czi:n ośw'adozył, że
sali 6 a PZPB Nr 2 wraz ze Tse. Komunikat dodaje, ze ow !praw!e r'?związania parlamentu
chłopi
swoimi zespołami mając za- fensywa. ta jest wstępem do nie jest w sianie doprowaaz!ć
1 rozp1San1a nowych wyborów
milionów do pormumie~ia pomiędzy posz
200
„Dziennik Ludowy" w o(PAP) Rada tnim pos'edzeniu decyzję prezy planowane 94.640 kg na pierw \vYZWOlenia
BUDAPESZT
u.ia.rzmionych czególnymi ugrupowan:ami l(.10
dezwie do mas chlopskicb, Ministrów rozpatrywała na osta d·ium Niepod'.eglościowego Fron szy kwartał b. r. - wykonał Chińczyków,
lprzez rząd nacjonalistyczny i mi.nfangu.
do jak naj·
~vzywającej
tu Ludowego Węgier w spra· 100.092 - czyli 105,7 proc.
szerszego udziału chłopów
wie ,rozwiązani.a parlamentu i
w święcie 1 Maja, pisze Mars.z. Rokossowski rozp!sania nowych wyborów.
honorowym obyw~telem
m;ę.dzy innymi:
ręce
Niepod:egłościowego
Wniosek
Gdańska i Gdyni
Wzywając masy chłopskie do
kra1·em Soc1·aliz.111u
wielkim
z
walczyć
imperialistów
interesach
w
hv
zaapro
został
Ludowego
Frontu
wysu
u<lzia lu w Swięcie I Maja,
trowany przez Radę i przed.sta·
warny na czolo naszych ha5f!I
pok~jU
wiony prezydentowi Republik!.
sprawiedliwy
walkę o trwały,
„Nigdy nie weźmiemy w ręce muńskie o odmowie udzielenra
W d'lliu
LONDYN (PAP).
12 bm. odbędzje s:ę posiedz~.
pokój, w<ilkę o jedność wszystnie parlamentu, na którym ma 10 bm. odbył się w Londynie na broni, by w interesach milione- wiz wjazdowych 32 delegatom
kich slł pokoju i dęmokracj: 1e
być ogloozone pismo prezyden- Trafalga: Squar~ maso:vy wiec ró.w !lmeryk~ńskich . ":a!czyć z rumuńskim oo Swiatowy Ko.;;·
Związkiem ·Radziec-kim i kra :a.
w ~bron•e pok.OJU przeciwko pak w1el~1m kraJem SoCJallzmu" - gres w Obron'e Pokoju. Tyiko
ta w tej sprawie.
m; demokracj'. ludowej na cze:e.
. Wzywamy chłopów polski:h
8 osób z delegacji rumuńskiej,
.
. powiedz!ał Dutt.
to prawdop'Odobnie tow• atl_antyck1emu..
Będzie
do wzmocnienia sojuszu z brać
Na wiecu wystąpił rów_n:e~ która miała liczyć 40 członkó·.u 1
ostatnie posiedzeTi.e obecnego . Na wiecu wygłos ł p~emów:e
me z.astępca przewodniczącego członek parlamentu z ram·enia otrzymało wiizy wjazdowe.
mi • robobnikami, do pogłębie
parlamentu.
• * •
p:ratln.
nia wzajemnej pomocy wsµJlKom itetu Wykonawczego Bry- Partii Komunistycznej
-o-pracy : jedności loou pracujące
ty jskiej PartiJ Komunlts.tycrznej oraz przedstawiciele młodzieży
Pomimo repres"ii
SOFIA (PAP). Rząd franc11~
i kob:et anglelskich.
Palme Dutt.
go wsi i miasta.
ski zawiadomił of'.cjalnie o od•
d
Wzywamy kcl:>iety wiejskie 1
urzędnicy greccy
Masowe emonstracje Australijcz-vków mowie udzielenia wiz wiazdo·
strajkują nadal
młodzież chłopską do jak najłiczn'ejs.zego udz.iaru w świę::ie
wych 16 delegatom hułgarskim
przeciwko paktowi atlantyckiemu
LO'IDYN (PAP). Jak donosi
pracy, wraz z milionami obywa
LONDYN (PAP). Jak donoszą lsze, niż w każdym innym kraju na Sw'atowy Kongres w Obro' z Aten agencja Reutera, gre· cy
nie Pokoju. Jedynie 8 osób !ej
teli, budujących jasną. poko!o·
· ·~
· rown?
. „
·
deJecracJl" któr.a miała liczyć 24
i ę tam IO b.n. na św!ecle.
· urzę d111cy Ipans,wow:
wą przyszlość Polski Ludowej.
t ·1· ~·„ z Sydn-cy, odbył s
·
k
.
ł
t
czlo~kóV.:
rzc!rz~
są
nam
Potrzeb.n.e
zorganizowany
wiec
nie 5 aw1 i :;: ę masowy
w pom= zrn e
Nasze dążenia do trwałego ?
0 rzyma 0 V.:12 Y WJ«'ll
czy: pokoJ, demokracja 1 pnydo pracy mimo groźby su~ .)dowe.
Towarzystwo Austrartj·
przez
_,
ł:oju łączą s'ę w jedno, z dąże
jaźń ze Związkiem Radzieckim,
wych represji ze s t rony m1;iu
n!em robotnika i inteligenta.
~a
ska-Radzieckiej Przyjaźni.
· k':ego.
*
jednoczącym wokół siebie rosną
I
.
d
.
ens
a
1
Nasz wysiłek gospodarnzy i
(PAP). Rz4ll
BUDAPESZT
pokoju.
siły
ce
z;a.
u
.
ęlo
wz·
który_m
w
wiecu,
I
Pra·
Konfederacja
Generalna
W dniu
GDANSI\ (PAP).
walka o wzrost wszelkiej wyfr.ancu~ki zawiado~ił władze we
się 9 bm. wyjechała z Gdańska de. cy zapow;edziała proklamowanie po~a? ~ tys. osob, :Vyglosił pn:e
łwórczośc! rolnej jednoczy
jeżAI . mowieme przewodniczący tego szyKANY RZĄDU FRANCU g1ers'k1e o odmowie udzielenia
z waiką robotników o przedter· legacja miast Gdańska i Gdyni strajku powszechnego,
SKIEGOWOBEC DELEGACJI wiz wjazdowych 32 delegatom
minowe wykonanie planu 3-ll!t. do kwatery głównej marszał:.:a rząd nie dostosuje plac pracJw'ITowarzystwa Rodgers.
spośród 40, którzy m:eli udae
ZAGRANICZNYCH
Stwierdził on, iź życie kultuniego, o wprowadzenie oszczę· Rokossowskiego, w celu wręr.le nlczych do wysokich kos:zt6w
BUKARESZT (PAP). Rz1d1się ra IKoo:eres Pokoju °'Jl. ParJ.•
. rałne obywateli radzieckich jest
honorowego utr.ivmania.
dunia do r~łei an;.nodarki. na-1n:a marszałkowi
~ez po!~wnanla__ p_e lniejsze i ty_~_francus~J _eaw_!adomił :władz~ ru Ż>'
~ktu obvwatelstwa obu miast.
rodowej.

W dniu 9 kwietnia. r. b. u
zebraniu Dyrekcji, Kierownic
łwa Technicznego, przedstawi
cieli Rady Zakładowej, organizacji partyjnej, przodownipracy, przedstawicieli
ków
Kobiet w
młodzieży i Ligi
PZPB Nr 4 - uchwalona. została następująca rezolucja.:
- Pragnąc uczcić czynem

bowiązuje się poza tym uruchomić na dzień 1 Maja 80 no

Nota MSZ. do ambasady francuskiej

PZPB Nr 2 świecą
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towaniami - rośnie, ogromni&z każdym
je
. dniem hi dz
li
k .d
d ·niemal
czn~rzcc 0 n~em ~t- ym
1
z~ie~u~. ~eg~l P;.k \ · prz~
· 1 or~. i~go 1
ie:
N
~weg_o światu coraz wyzeJ. zadzierac muszą głowy, 1y dc·.1rwć
postęrrnJ·ą.ce prace.
. .
„- .
Rob~tmcy, _ zatrudmem przy
budowie Wspolne50 Domu, po·
wstającego ze skład~k, polskiego ~wiata. pracy - dokładają
wiele trudu, by pracować jak
najlepiej, a. przy tym jak najs;7beiej i najoozezędniej. Ro·ękazeni·e wydaJ·
zruni·e·J·gn z·e
.,v,
ności pracy uwa.runkowane J"eQt
„
prz:cle w~zy~tkim lt!p~zą. org~~
zacJą pracy i podnoszeniem JeJ
ro·
ziomu techniczne o
wp
g po
wadzają na swym terenie wiele
ulepszeń. Mechanizacja pracy
ulepszenie rusztowań, specjalni~
~kontruowane żór · do ood•
t . ł awiet
.
·
noszenia. ma ena u -o o e1ernen
ty, pozwala.ją.ee nie tylko spraw
r:ie i wydajnie pracować, ale
również i osiągat< pokaźne osz-

Prasa radziecka o prz-v znaniu Premii Stal;; no ws
gna tow kapitału. Maszyny D:.I·
dowane tam przez ucJJOnych i
techników prowadzą do wzrostu bezrobocia, a odkrycia a.au·
nalazcy są swobodni w swej kawe służą podżegaczom wojen
szacunotoczeni
twórczości,
nym do kh agresywnych ceh . t
l d
k.
iem mas u owyc 1 0 rzymu· łów. Mroczne i smut·ne są per·
techn'ki za
k.
kl
ją stalą pomoc w pracy od Par
.
tii Bolszewickiej i od rządu. spe _ywy nau 1
Uczen'. radzieccy, którzy otrzy· rani cą. Jas~ i r~ro:.a h 1er
tnali Nagrody Stalinowsk'~ pra· . roga h ucwn~c . ra 'l~c. ick.' ! u
cują z powodzeniem w zasadni- ~fiyc n,aro owi ra. zi~c ie~u,
rr wa.czy o zwyc ęs wo i(().
czych dziedzinach nauki wspólczes.nej. Na1·ba·rdzie1· aktualny- mun,zmu.
te
Dziennik ,,TRUD" pisze,
m'. i złożonymi problemami w dl ugim sp'. sie laureatów stał1
· k
k. h
przyrodoznawwspółczesnego
stwa są zagadnienia fizyki ją- no,ws ick ~q nadz\l1Vlks apznan~„Tw
ca ym raJU 1 a e o oza . . „o
h ·
t
d
ra a omowego I c emti org:t- granicami. Są to nazwiska ucLo
k l · b
h t
nicznej. W tych dziedzinach 11a
uki uczeni radzieccy os · ągn ,. nyc s arszego po o ema, oga
ęl- tych w doświadczenie l :iachowu
.
·U
k
d .
s'muz1.;łosu zcael(sł:d·a1·ączent1eorraetzy1cezc ·~ye ją~y~h tradycj~ nauk'. rosyj.
sk1e1 a obok nich nazwiska uta
fundamenty nowej techniki i. te 'e to'.waneJ· młcxlzieży radziec
tod t h l ·• ' n
h
.
I
Woucy!nyc m~ . ee !1° 0 ~ 1 · · 1kiej; są to nazwiska działaC'zy
W ~raiach kap1~ahstycz~ych. a~, nauki, :nżynierów i ~onstrukto·
tom1ast nauka t technika Jes, rów, którzy wzbogacili 7.wią·
na slużb'e chciwych zysku m1- zek Radziecki poprzez nowe wy
-~~-

Cala prasa radziecka o glasza postanowienie Rady M;.
nistrów ZSRR o przyznaniu Nagród Stal'nowskich za wy·
bitne prace z droedziny nauk i wynalazków.
„PRAWDA" w artykule wstę
pnym p1sze, że już zwykle wyliczenie nrac naukowych, do'.<0·
"
nanych pn:ez uc.zonych radzie.:·
k'.·ch w roku 1948 i wy·różnlonych prz!z uzyskanie Nagrody
ja1<
Stalinowskiej wykazuje,
wielkie kroki poczynlia naul<a
radziecka, dążąc pod k·eraw.1ictwem parf.i po drodze, wskua
•
nei· przez: Stalina. Nagrody zostały przyznane Ul eksperymentalne bada·nia promieni kosmicz·
h t
t
h
,
nyc h w gornyc wars wac a mosfery i badania z dziedz!ny
fzyki J·ądra atomowego, Ul prace naukowe z dziedziny hyd:odynamiki i dynamiki gazów, me
taloznawstwa i chemi: oraz za
1 '1 · • agronom1·1· ' me
Pra-.e z b·o'og1·1·
dycyny, ekonomii, h·storii i filo
logii. ,,Prawda" podkreśla, że
charakterystyczną cechą prac
uczonych radzieckicł! jest to, że
kroczą oni śmiało i zdecydow:in'e po drodze nowatorstwa w
nauce, araz, że są ściśle zwią:ia
ni J: tyciem, z praktyką. rdee
Stalina są natchnieniem perspek
tywy pra<'.y naukowej i wskatu
ją drogę do wc'.ąż nowych
suK;cesów prr.cdującej na·uk'. radzieckiej. Cała postępowa lud1.
t ó·
I
·d
kość w1 zi teraz że ty ko us r .I
socjallstyczny może zapewnić
prawdziwy rozkwit nauki.
W warunkach natom'ast schyłko
wego kapitalizmu nauka ule~a
ciągłej degrndacji I spe}nia haniebną rolę najemnicy kapitału
.
,,
mono.po Iis.tycznego.
Drenmk „IZWIESTIA w a,
t yka le ws t ępnym Podk re Śl a, ~Ge
w ZwiąZ'ku Rad-z-iecikim, jak
nlgdzle na świecie, uczeni i wy
ft

Przyjaźń

robotników
aneielskich i radzieckich
LONDYN (PAP.). Na zebraniu działaczy związkowych w
d
b
·
Man~hes.ter, radca am asa y
radz1eckiej Korowin przekazał
orędzie robotników Leningrad u d o rob o. t ru·ko· w M ancheste. ru.

Orędzie to, uchwalone przez

półtora miliona robotników le

ningradzkich,

jest

odpowiei

k j
.
kl
.
d ztą
na de aracię p:i o u

.
przyjaźni, ktorą skierowal! do
nich robotnicy Lancashire i
Cheshire.

Komunikat
Sw1ęta
Obchodu
I(omi.tet
1 Maja podaje do wiadomo~<:',
że wpłaty na Fundusz I-Maj':>wy można dokonywać bezp iśrednio i wyłącznie w Banku
ZwiąZJku Spó!ek Zambkowy~h.
Oddział Miejski w lodzi, kon;o
Nr 228.
.
~oz.a trm ~ontem ":'Pł~t w. •.'.J
ne1 fo:mit; me prze.widuje się.
. Pamiętaj o wpłacie na Fu:iC!usz t Majowy - konto w B3'1
ku Związku Spółek Zarobkowych, Od<kiał Miejsk'. w Lod~i
Nr 228.
Komł.tet Obchodu Swięta
1 Maja

J.

0

0

"

IC
nala.zki i zasadnicze udos konalen:a w metodach produkcji. Za
stosowanie w produkcji najnow
szych wynalazków przy istn!eniu kapitalizmu wzbogaca mooo
d
. d ,
U
r t.
po is ow. cze.m ra z.eccy um
ni są z te"O ze owoce ich p"'ł·
cy przezn~c~one są dla całego
ł .
•
. •
s:iec~en~twti ze ds ?Z~·1o:r !la·
~mny
'. Łowi. t ar . r~ ztec
de~o~ ze Je~o. uczen~ ~oJeS
k'!I·~Zl~J t ~a~n .RaJ~
r~z
w. a z ee iego
cie au ory e
w narw·ażnie1·szych dziedzina;:h
ul
ed
obywają nowe wyżs·
wi zy,
k. t h y 1 1. k lt
nJyk ~atl' bot, eci n: ł ś . u u.·y.
1
„a o me wygąa ze u go
da burżuazyjna pseudo • nauka
. ć b. 1
·
· lk. h
tl
to.ona e wie ic os1ągnię
gi'. radzieckiej.
KRASNAJA ZWIEZDA" pod
"
kreśla w artykule wstępnym, te
j
d . k. h .
ód
razie<:. I, c orązy. o~e
nar
ery w r~OJU ludzkości, 1ec1t
równocześnie chor,tym przodu·
jącej nauki.

:af

7

ł
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Przemówienie tow. wicemin. J~ Sztachelskiego na li Zjeździe
Pracowników Służby . Zdrowia
Podczas pierwszego dnia obrad II Krajowego Zjazdu
Delegato'w Zw. Zaw. Pracowników Służby Zdrowia wiceminister zdrowia tow. dr
Sztachelsk! wygłosił refer~t

0

za~adnienrnch
a~alnych
Słuz~y Zdrowia. Mowca prze<l

s~awił d~tychczasowe os.ągnię

c1a leczmctwa w Polsce Ludowej :I wytyczne dla dalszP.go
rozwoju w kierunku wprawadzenia socjalistycznej Służby
Zdrowia.
LECZNICTWO DLA MAS
RACU ĄC CH
P

~

Y

Liczba '.1~ezp1eczonych ~„o
sła z 4 ~~bonów pr:ed W?J~ą
do 8,5 mi~10na obecnie. Zmes:~
no . podział na tzw.. „khsy
s:pitalne, dla z~moznych 1
biednych, wypowiedziano .ostrą walkę z pobieraniem nielegalnych opłat w szpital3ch.
zastosowano duże ulgi dla ma
ło- i średniozamożnych chłl)pów. Na wsi pracuje obecnie
.
2.500 połoznych.
W akcji „W" przeleczono w
ciągu niespełna roku przeszło
55 tys. chorych na kiłę i ok.
30 tys na rzeżączkę Prowadzl
· .· ·
·
.
szczep1en
masową a 1•cię
się
Il <ć
h
-1·
·
'~
iczyc ·
przeciwgruz
wzrosła
w sanatoriach
miejsc
trzykrotnie w stosunku do okresu przedwojennego. Il0ść
przychl)dni dziecięcych z 570
w 1939 r. wzrosła do t.250.

o UAKTYWNIENIE
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

Następnie tow. dr wicemin.
Sztachelslct wskazał na koniecz.ność uaktywnienia z.w:ąz
ku Zawodowe~o Pracowników
Służby Zdrowia. Zebra_nl gorąco oklasklwaU oświadw:ze
Sztachelskiego,
nie
opraco,w uje pro
Zdrowia
Min. tow.
jekt ustawy 0 zniesieniu Izb
Lekarskich. Istnienie Izb bopowazme hamowało
wiem
działalność zw. zawod'Jwego
przez utrzymywanie sz~odliwego elitaryzmu lekarzy.
Mówca podkreślił, że m:tło
wysuwano szeregowych praco

W. Aża1ew

112

Daleko od Moskwy
Ja wiem i czuję Alosza, że takie przestrzenie, jeczynią go
·~i.i człowiek ocz.ywiście nie jest szmatą sflnym, przedsiębiorczym i śmiałym. Słaby niechaj le-

• -

piej wcale tu nie mieszka. W dawnych czasach w te
,
strony szli tylko odważni i silni.
Aleksy nie dosłuchał go, rantow.nie poch~lił się i ro~
rzuciwszy ręce rzucił w dół. Rysu]ąc po śmeg~ szerok~e
zygzaki, zjechał na lód Adunu, Beridze ześlizgnął się
w ślad za nim.
· Przeszli rzekę, powstrzymując narty. Ostrza lasek rysowały lód. W ciszy wyraźnie słychać było skrzyp nart
1 głuchy jęk pokrywy lodowej rozrywanej przez ~róz.
- Wyjdźmy Alosza na brzeg, tu źle jest chodzić!
kr!:yknął Beridze.
Oddech jego podobny był do białego obłoku i gołą
tęką stale otrząsał szron z wąsów i brody.
Aleksy posłusznie zawrócił. Inżynierowie weszli na
atromy, lewy brzeg, porośnięty rzadkim laskiem. Wy$okie drzewa stały tutaj obok niskich chninol.r AI.o i<-'1
_Jl!łeziach ciężko zwisały płaty śnieau

wników na kierownicze stano
wiska w instytucjach Sł. Zdro
wi·a. NaJ·lepszym przygo~owaniem do tych stanowisk- je~t
praca społeczna i związkowa.

OSRODK'b~C~~ROWIA
Poprawę lecznictwa świata
.
1 k szeni e
pracy przymes 1e zwę
ilości lekarzy w lecznictwie
dzięki
ubezpieczeniowym,
zwiększeniu 0 30 proc. prlewi
dzianych w tym roku na ten
cel funduszów.

tu, urządzefl i celowego

rozmieszczenia zapasów leków.
Duże znaczenie w usprawnieniu Służby Zdrowia ';>ąclzie
miał rozwój współzawodnictwa pracy. Ministerstwo przeznaczyło na premiowanie zwy

cięskich

nów zł

zespołów

·

·

Realizując

"sta .

~rd i~Jegzo

ko-

doświadczeń zw

mówi min.
które ma ·
tow z Sztachelsk:l
·
~ą znaczenie .dorafne, nie mozemy zapommać, że zakładamy fundamenty przyszłości.
Szersze udostępnienie ośrod Dążymy do stworzenia socjali
ków zdrowia będzie nastęoną stycznego systemu służby zdro
formą pomocy dla lecznictwa wia. Będziemy wytrwale budawać socjalistyczną służbę
ubezpieczeniowego.
zdrowia, korzystając z bogate
go dorobku Związku R3.dziecSYSTEM
kiego w tej dziedzinie."
OSZCZĘDNOSC'IOWY
. .
.
w LECZNICTWIE
„\Yspólnym wrsił~em ?,OdSzeroko omawia min Szta- niesiemy orgamzacJę, poziom
chelski potrzebę organizacy,i- fachowy,. mora'.ny i poll:ycznego powiązania z cał•)ścią n~ P?lskiej słuzb;v zd~oW!at':lw
•tkich in "'OWl na zakonczeme
·
d
łu.b
·
- „,
s z Y z rowia wszy„
stytucji le~znlczych. System Sztachelsl'!. - Cał_Y dorobek
oszczędności wymaga ce~~wP- p;acy, dos~adcz~1~~ cały za=
go wykorzystania wszy:st,:nr.h sob z:i-pału t an:b1CJI mas p;a
miejsc w zakładach leczm- cowmczych słuzby zdrow.:i. i
czych planowej odbud0wv i instytucji służby zdrowia zło·
·
·
·
.
rozbudowy lecznictwa. mecha żymy u podstaw lepszP.j p!·zy· 1.1.Z..'llU w na· szł ośct ·
socJa
nizacji gospodarki szp1tal.rie1,
1
celowego rozmieszczenia snrzę szym -kraju."

Delen~ci'a
":I~

na

Sw1'atowy

Nowy statut okupacyjny -

N

Kongres w

Za sobą usłyszeli na rzece szum i miarowy turkot.

rurami.
- Nasze! - wykrzyknął Beridze ł odnrowadzając
Spieszcie się
powiedział. maszyny spojrzeniem kochani, nie traćcie czasu! Mów Aleksy co chcesz,
a jednak trasa już się znajduje na lewym brzegu. Żyje
i z 'każdą godziną nabiera sił. Czy pamiętasz te ognie
na punkcie Rogowa? Wkrótce cały Adun będzie oświe
tlony, a za nim wyspa ... Nie śmiej :::ię. sceptyku jeden! krzyknął widząc ironiczny uśmiech Aleksego i szybkie,
uważne spoirzenie. jakim ten obrzucił pustynne, bezludne brzegi. - Ostatecznie, najważniejszym jest dla
nas obecnie - przekonać się o słuszności naszych zamierzeń.

wcześniej

Anglosasi powierza1'q Niemcom
sprawę denazyfikOCJ'i i. demokrotyza~ra"T'I
""

„ ..... Ob

Inżynierowie obejrzeli się i ujrzeli sześć aut, które jechały jedno za drugim. Każde ciągnęło przyczepkę,
ciężko załadowaną

mi'3sią.c

•
•
. 0lb
oty ze etouowe 1 murowa.
ne bloku zachodniego oraz o
dwa tv"odnie wcześniej od tel""
rninu p~zewinzinnerro wykon116
rohotv żelbetonowe"' i murowane
blok•; wi:;chodniego, północneiO
i południowego.
·
h ·
h te
~o zu owią.zamc
W ram~c
t ulen & •zkieletowa c·~ar«
k
bó ~" .
,
ons _r. vJ ~
tego piętra i ezęa6 ro t, zw:it•
zaiiych z konstrukcją pią.tego
półn
oenl"go
blok.u zachod~iego i
zamiast w dniu 21 maj& - za.·
dni 1 a~&
b az·
k ń
o czo~e .ę. ~ w ku. ~ J
r?· R ~nt1ezbloo;:ustruwseChJaod~;oru:
~
"
gieęo pię ra.
p0łnocnego zamiast n& 1~ maja
g 0 towa. b•„·i• j_„ Da l·go
....,.
"""""
·
maja. r~.
Ludzie pracy zadekla.rowall
na budowę Wi!pĄlnc.-go Domu.
czędności.
Załoga robotnicza za.trudnio- 1.514.600.000 zł. 73,7 proc. tej
aa przy budowie W~pólnego Do :umy, a więc 1.314,2~1,84-~ zł:
mu, prowadzi poza. tym szcze- JUŻ ~płynęło. PrzoduJą (Jeśli
gólnie ra.cjonalną gospodarkQ l'hodzi o procent wpłat w stos-J.nku do 1111m za.deklar<>w&eyehl:
c'.rewnem.
Ostatnio czynione są próby wo_jewództwa.: 4lą.sko • dąbro~
zastosowania murarki zespolo- sk1e (90,2 proe.),. 11;1-belski•
wej. Na. terenie budoiv Wspól· (~5,2 proc.), 11z.czecr6sk1e (83,7
nego Domu bawił już robotnik· prce.), oraz mia.sto Wa.rsznwa.
l proc)
1a~ca, przo dowm.k p=acY _"!' (~!l
' eh · · •• •
wyna
K aJ<>WS 1•1•. ' N.
t
t
b dowmc
uie · B.J wi~~ <>1 wszyscy ktL
r
wie, ow.
u
kt~r~ i~struow:a1. town.r~y~zy 3 rych cegiełki złożyły się na to,
dz1.elil się. z .mnu 3WOim1 do· że Wspólny Dom powstaje, wie
dzą o tym, ie ich symboliczna
świadczeniami..
Przy bu<low1e WRpólncgo Do „tegiełki" dostały sią w dobre,
mu ze.st-0sowany będzie pr~.wdo- godne ręce za.logi, zatrudnionej
podołinie eystem dwóJ·kcwy. Po· przy budowie Wspólnego Domu.
lega on na. tym, że wysoko kwa.- I że ręce te coraz wyżej układa.lifikowany rzemieślnik wyko- ją prawdziwe czerwone cei;ły. a
-„osny
ro•nie
nv=>1
.... ,
"'
-p1·•kny,
"
·'
, ·· - tylko pewne określone, ni·e kt6rvch
zbędno ruchy, całą. zaś robotę Dom Polskiej Zjednoczonej Parpomccniez~, podawa.nie surow, tli Robotniczej, wid~my symbol
ea., narzędzi itn. wykonuJ·e pod- na6zego d"żenia. do socja.Uzmu.
.,
r
-----------------------------------b

pogwałceniem układu poczdam~iego3

BERLIN (PAP) Przedstawk'eldnich mocarstw okupacyjnych
le USA, Wielkiej Brytanii i F_-an jest ju-ż w Niemczech Zach·'.>cji wręczyli w niedz'elę prery· dnkh „'lakońC'Zona", oraz sp· a·
dium tzw. Rady Parlamen~arnej wę demokratyzacj:, która - jak
w Bonn, oraz li ~tu premierom wynika z tekstu statutu - bękrajów zachodnlo- !lliem'eck!.~h dzie u•ważana za wewnętrzne
tekst uzgodn:onego w Waszy;1g zagadmenie niemieckie.
zwderzchn'cj
Proklamowanie
tonie t·zw. ,,u.i>rosiz_czonego" sta
k
t I
0
zachodnich
mocarstw
3
władzy
.
upacyinego..
uu
Jest rzeczą znamienną, ze spo nad Niemcami Zachodnimi stano
kupacyJ
d
ł
· •
• ód
wł ostateczne przekreślenie J!<>ro
uprawmen w a z 0 ·
sr
sprawę dena ' Y
nych
zacho z.urn •enla poczdamskiego, prze..,
_wyl•czono
.
kontrolę 4 rM·
widującego
flkac11. która - zdaniem
carstw nad całym terytGr'.um
nlemlecklm.
p..ad·"'z'eck·~

Podano do wil!domoś.cl skład kow I Inni.
PISĄRZE: Fadłe.Jew, Erendelegacji radziecktiej nia Swiato
wy Kongres w Obronie Pokoju. burg Smonow, Wasilewska, Kor
w skład delegacji weszE m. in.: niejczuk, Ibrag:mow, Tank i i.i.:
PRZEDSTAWICIELE SZTUUCZENI: wiceprezydent Aka
·
demii Nauk ZSRR Wolgin, pre KI: · Ar t ys ta-ma larz a·1eras1mow,
zydent Akademii Nauk Repu- reżyser filmowy Aleksandrow,
bliki Ukra'ńskiej Pałladht, pruy kompozytor Szostakowicz, kiedent Akademii Nauk Rep'l.lh!iki rown'k artystyczny zespołu bń
Gruzińskiej Muscheliszw'lli, pre ców ludowy<:h Mojsiejew, ak·
zydent Akademii Nauk LekJr- tor gruziński Chorawa, kierowskich ZSRR Aniczkow, c:donkoJ !Jliik adystye:1zmy Kijowskiego
wie Akademi' Nauk ZSRR Nie Teatru Dramatycznego Jura t
smiejanow, M·!eszczan'.now, Gre Inni.:
-

wykcmać

ro

A

17 milfo-

zadania -

zf

ZWI.

·
Tuuorzymy soc1"0 1'stycznq s uz" bę zdrow1"a
1
fi

sób tracić drogocennego ezn~ l
:i:racować
da.' . .może clużo, szybciej
.
1
•
wy JmeJ0 i;&
Jako. Czyn 1-Ma.Jowyb
u 0 "?-e
przy
zatrudmor·a
Wspólnego Domu posta.no~

.
ron1e

~

.
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Komunikat

Okręgowej Komisji Zw. Zawodowych
Okri:gowa Komisja Zwłąz·
ków zawodo-wych w f,odzi,
wzywa na dzle6 IS kwietnia
br. (środa) na godz. tG-tą do
sali konferencyjnej OkregoweJ
'
.
- TraogutKomisji zw. Za.w.
ta Nr 18, przewodniczących l
sekretarzy Zarządów Okręgo
wycb f Oddziałów Związków
Zawodowych, oraz przewodni
łiacze z.wiązkowi, wy~!ann!;cy czą.cych I sekretarzv Rad Za·
oraz kładow-ych. na odpra.we. w
rad'lieck:ej.
młodzieży
p.rzedsławiciele rosyjskiej cerk. związku z Czynem 1-MaJowym.
wi prawosławnej".

I

PRZODOWNICY P~~CY: Bo
haterk.a Prac~ Socialistyczn<!J
Angelina, hufa11k Amoso~, nauczycie1 Sołowiow, zawiadowca
stacji Szubin I inni.
· s ię
• zna jd'U Ją
w·sr6d deIega·tow
także przedstawicielki Antyfa·
szystowskego 1Kom!1tetu Kob!et
Radzlieck!ch, człon'kowie K<Jmi.tetu Słowiańskiego ZSRR, d·zia

ki drogę na kt6rej znaczył się ślad ciężarówek i skrę
cili \I jej kierunku. Takie drogi nosiły nazwę „wąs6w" 1
gdyż one rzeczywiście na podobieństwo olbrzymich wą
sów rozchodziły się w różne strony od magistrali lodowej. Narcłarze ruszyli tą drogą i ujrzeli wkrótce stos:v:
rur, okryte brezentem, paki i skrzyni?., zbity z desek
domek oraz cały szereg innych jeszcze niewykończo
nych domów. i śpichrzy. Przy budowie pracowało nie
mniej niż stu ludzi i układało dopiero co przywiezione
rury.
Dla rozwożenia materiałów i pofywienia na trasie
w odległości każdych dwunastu kilometrów stworzone
były specialne bazy. To właśnie była jedna z takich baz
dziewiątego punktu. Naczelnik Szmelew, spokojny o powolnych ruchach człowiek, spotkał inżynierów stoją
cych obok ułożonych w sągi rur. ,

- Co do tego przekonałem się.
- Bardzo mi przyjemnie. Właśnie czekam na was Kontynuowali drogę, zatrzymując się jedynie, ażeby
powiedział witając się i odprowadził ich do drewnianesprawdzić linię brzegu i sprecyzować -dokładność topogo domku.
graficznych zdjęć. Po upływie półtorej godziny znów
- Czekacie? Dlaczego? - zapytał Aleksy.
napotkali poprzednie sześć maszyn, które wracały już
bez ładunku. Na ich widok szoferzy, nie wyłączając mo- Tania Wasylczenko mówiła ml o was. Wczoraj
te.rów, zatrzymali auta i wyszli z kabinek. Beridze nie założyła tu druty, tak że mam połączenie z punktem.
omieszkał sprawdzić ile maszyn zajętych jest rozwoże Ot proszę popatrzeć Szmelew ook:izał ręką zawieniem rur i czy dużo robią dziennie kurs6w.
'
szone na drzewach druty.
!daa dale.i inŻ.YilieJ:owi~ zauważyli, 9dch9dza.c_a od rze"\
'4. d. n.I
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Francuska Legia Cudzoziemska
W angieaslciej gazecie „The Saturday Evening Post" uka

zał się reportaż tak niezwykle charakterystyczny dla tego
co się obecnie dzieje w krajach marshallowskich tak dosa-

dnie malujący proces faszyzacji, a raczej hitlecyzacji wojaka francuskiego, zbrat~nia się z hitlerowcami, że pozwalamy sobie na przedruk Jego z niewielkimi skrótami. Nie uwa
żarny za potrzebne zaopatrywać poniższego reportażu w komental'IZe, gdyż sądzimy, :!e potrafią to uczynić sami Czytelnicy. ;n1dzimy zeń jak , na dłoni dokąd zmierza pod batutą
imperialistów amerykanskich reakcja francuska:

oazą

dla Niemców

Po upadku Vaterlandu, Bohla przewieziono pod eskortą
do Niemiec. Ze swoimi nazistowskimi
osiągnięciami
byłby został wypuszczony na
wolność jako jeden z ostatnich
je1'lców wojennych. MogłQ mu
się nawet
zdarzyć stanąć
prz~d sądem, _jako przestępcy
WOJEmnemu. Nle mozna by tego naz_w,, ać d„spełni_
d eniemB je.~g·o
marzen · O ro. zmy z . e. 11na bra. k było wia.domośc1. Zna
lazł się w grupie SS man )w
. .
. - , '
w .fr8:ncll;ski~J strefie o. impaCyJneJ Niermec. NastroJe 1'.ldności nie były dla nich zbyt
przychylne.
Każdy
dzień
zwiększał
masy powracających jeńców. Beznadziejność
toczyła ich jak zaraza. Gdy
zaczęły krążyć słuchy o tym,
jakoby można było tę beznadziejność przehandlować na
5-letni kontrakt w Legii Cudzoziemskiej weterani w rodzaju Bohla bez zastanowienia skorzystali z okazji.
co
nam pozostało?" _ . roz~owali. _ „Wychowano nas na
dobrych nazistów i dobrych
żołnierzy. Jeżeli znajdziemv s1ę
gdziekolwiek indziej, będziemy mogli przynajmniej bić
się". Jedyną przeszkodą była
komisja lekarska której wYmagania w stosurtltu do rekru
towanych były bardzo wysokie. Jeśll chodzi o Bohla amerykańskie wyżywienie utrzymało go w dobrej formie.
Zasadą polityki było, aby Le
gia nie rekmtowała ludzi z
pośród oficerów nazistowskkh
z przestępC7,ą przeszłością. Ale
w nawale prac przy rekrutacjf, kto może sprawdzić, llo i
Jacy ludzie mogą się prześli-

jako
_
_
_
gii?
:_

•
"""'
Żelazny

Będzie

pan zaciągnięty,
Gerhardt Bohl.

Narodowość?

repertuar

Podrói:ui·ąc koleją z rozmaicie zachowującymi się pasa·

Niemiec.
Napiszemy _Polak.
zawód?
żołnierz.

Rolnik.
Powód wstąpienia do Le

d
:żerami człowiek się spotyka. - Jedni - nic, tylko twarz o
okna przez całą drogę przyklejają, drudzy spędzają czas
jazdy z nosem wbitym w tygodnik, pismo . codzi~ne !u~
ksiqi:kę, inni wreszcie rozmowę towarzyską, 1ak to się mowi,
nawiązują i prowadzą. Rozmówki te zazwyczaj banalne są
i stereotypowe, lekko wychodzą „drugim uchem". Z~arzają
· w bi1a
· · się
· w pamię ć ·
s;„ atol; „wpadki, gd y k onwersac1a
'"
• _,
· h ł
d · t
· g·em z W do Ł
0 t, np. 1ec
a em parę m emu pocią i
. . .•
W przedziale - oprócz mnie - kilkoro młodych ludzi sie·
d ł L d .
.
· 'ł
l.
::ia o. e wie pociąg
opusci sto icę, gd Y sympa tyczny blon•
dynek :: onej gmpki °zapytuje powai:nie swoich towarzyszy:
_ o co, powiedzcie, ludzkość ma pretensje do pęc11e-

wi·dzr· pan.
. tyczny Fr~"
ale Zawsze
reallS
·
„.,Zawiedziona miłość.
cuz nie znajduje zgrzytliwego
_ Chci'eli.ści'e ~"aleźć si·ę da
paradoksu w fakcie, że tak
~·
wielu najemników Lea-ii walleko od tego i równocześnie
„„
słuz·yć FrancJ·i?.
czyło w swoim czasie „po niewłaściwej stronie". A jeśli na- „Jawohl!"
wet zarażają oni ciężkim gerNie trzeba brać odcisków
mańskim akcentem Legi0nopalców, ani podawać miejsc
wą historię krwi i piasków pu
urodzenia rodzieów, nie trzerzyka płucnego?
stynnych
nie ma to dla
ba wypełniać
kłopotliwych
Dziwne, myślę, pytanie, nigdybym na nie nie odpowieFrancuzów większego znaczekwestionariuszy.
dział, a tu siedząca obok mnie panienka rąbie bez namysłu:
nia. Gdyby trafiła się okazja,
A przyczyna? Legia musi
Felix mógłb~ splunąć pnsto
mieć zabezpieczenie, aby móc
- Ludzkość ma pretensje do pęcherz)"ka płucnego o to,
w twarz takiemu na przykład
zaprzeczyć istnieniu
każdego
te się nie regeneruje.
Gerhardtowi Bóhl, ponieważ
poszczególnego człowieka, w,
_ Brawo, Jola! _ wykrzyknął blondase1c, poczem za·
Felix niecierpi Niemców. Ale
razie gdyby był poszukiwany
dal ochoczo drugie pytanie: _ Co robi jedna komora ser·
jest on równocześnie absolutprzez jakiekolwiek władze zaSCHRONISKO
i;1i? ?ieporuszony wiadom?graniczne. W Legii, historia
cowa z drugą?
BYŁYCH SS-owców
sc1ą, z~ B;>hl, były poruczn:k
człowieka nie ma dni wczor~j
- Podaje jej serdecznie dłoń - odpalił jak automat
.
afrykansk1ego korpusu Romszych. Kontrakt jest ochroną
wysoki dryblas z przeciwka.
Tacy. 8:mator~y Le?ti C~dz~- mla, używa dziś swojej Stl""...elprzed przeszłością, jeśli nie za
- Zgadza si• - potwi erdzil pytający i ~gadnql z kozlemskieJ mog.h. zaciągn~c się by w piaskach pustyni dla
bezpieczeniem przed przyszło"
k P[°st~ ~ J~zeregicit\ak Pięknej Francji. Felix wie bością. (}{ly Francuz chce wstąlei: co io jest hormon?
0
a ong· .s .Y . ow~t ~- wiem dobrze, że pod piękny;n
pić do Legionu, jego identycz- Depesza organizmu! - wykrzyknęła Jola.
my.
Z1SlaJ me pr~
awia hehnem i rozwianym woalem
ność sprawdzal'\a jest z n'łjD:iwa"" ·acyś, myślę, lmichy chichy z poważnych nauk
!ię to tak. łatwo. ~1e zna~y Legionisty", „Beau Geste" niwiększą skrupulatnością przez
-,
to, że Legia porzuciła SW~Je gdy nie żywił w głębi serca
francuską taJną policję dla eurządzają. Uiwierdzily mnie w tym mniemaniu słowa mizer·
„wolnomyślne" ~patr~ama. ideałów skautowskich. Od powentualnych jej potrzeb - i
nego mlod:ieńca: tu, w przedziale kolejowym - ciągnql on
Przeszłość. czło'.'11eka . Jest, . ~ czątku swego istnienia, ten
to ~o~e tłumac~y, dlaczego w
:r; zapałem jest ty~ko moja dusza, a ciało wypoczywa
dalszym ciągu Jak naJbard~eJ specjalny rodzaj brygady zbie
Leg-;1 Jest tak me wielu Fra~w łóżku, w Łodzi. Chcecie powiedzieć, :ie mnie widzicie?
jego P1:JWatną ~prawą. Zwi.ęk rany był ze wszystkich zakątcu.zow,. z wyjątkiem, oczywiOwszem, ale oczyma duszy ..•
s~yło się natorm~t nneponuer
ków ziemi
dla jedne~o
ście oflce:?w• którzy '?'stę::iu;_ Pozwólcie, młodzi ludzie _ przerwałem domyśl·
0
me. współzaw?<fructwo prz~- krwawego celu: utrzymywa~ą do Legll z regularneJ armii,
jęci~ do L~gii - znalazło s1ę nla krajowców ,,na pozioJako ochotnicy.
nie - darujcie, :ie się wtrqcam, ale, widzę, do skeczu rię
bowiem. wielu ~ator6w z o- mie".
Wracając do Bohla, to on
jakiegoś pr:ygotowujecie?
~omneJ kolekCJl .za;v~owych Gdy dowódcy Legii potrzesam i 20 innych najemnikó:V
- Do skeczu? - zapytali chórem. - Do egzaminu
zołnierzy „bez ZaJęcia - ob- bowali ludzi dla zapełnienia
zostało przetransportowanycn
uniwers'Y. tcclciego, s fizjologii i psychologii.
szarpanych resztek hitlerowd
h
.
:z:gyiąć?
do Marsylii poczem przez Mo
skiego Wehrmachtu. W Casa- przerze zo_nyc WOJną szer~·
rze Sródrlemne specjalnym
- Do egzaminu? No, to czemu zadajecie sobie takie,
blance kraży nawet ponury gfw - ~g.cero~.ifeikrutacy:okrętem
wojskowym do przehm,
hm, za przeproszeniem, pytania?
1
dowcip, jakoby sam Fuehrer n zwr
ocz.rt vv:' ce b~W0 ?ką
WERBUNEK
siedleńczego centrum koło Ca
uwagę na po ęzny z iorm
ZBRODNIARZY
.
.
To nie my zadajemy - :iac1męla się mlodzie:i zebra·
l Ma rtin Bormann oso b ;ś
. cie dzki
k
h ż ł .
TR
sablankt. Jedyną koncesJą LeG
. . d
znajdowali się w berimien- 1u
-;- po ~nanyc
o meWA
gli na rzecz nowoczesnych
na w przedziale. - To nam zadają. otowe pytania i o ponych szeregach Legii. Jest to rzy nazistowskich.
W biurze mobilizacyjnym w środków wojennych są nowowiedzi. Ze swojego i:elaznego repertuaru. Cios i riposta ..•
oczywiście próżne gadanie, ale
Kehl, Gerhardt Bohl stał się czesne spadochrony i batalio_ Egzamin to pojedynek - obwieściła Jola. - Kto
jeśliby ich duchy mogły zstą„DZIECI HITLERA"
legionistą, i - faktycznie - ny zmotoryzowane. Ale B0hl
wygra, ten ma satysfakcję. To te:i _ dodała wyjaśniająco pić na jeden z jałowych, spieNA SŁUZBIE
Gerhardtem Bohlem A wy- został piechurem. Zwykłym
czonych słońcem posterunków
RZĄDU FRANCJI
glądało to tak:
prostym piechurem. Hitlerowaforyzm naszego egzaminatora.
J.egii znaleźliby się oni
Przy takiej ogromnej .,poda
- Nazwisko? - spytał ofi- ski oficer, gestapowiec i SSAforyzm aforysmem, ale jaką, u licha, satysfakcję ma ·
'Mtód przyjaciół - byłych do ży" i możliwości prżebierania, cer.
man - zaczął swoją karierę
s podobnych pojedynków nauka i ucząca się młodzie:?
s)s:ijników Gestap::>, rybek na- wybierali ludzi z takim znaw- - Otto Kramer. - To na- od nowa - od samych począt
E. TAM
zistowskich i pomniejszvch stwem z jakim żona Felixa zwi.sko brzmiało niepokojąco. ków.
1---------------,_..,......,,_.....,....,....,....,,......,~.
przestępców wojennych, w$ród przebi~a melony na rynku, 11111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~órych odnala~łby się pułk::>w aby zdobyć co najlepsze sztuhł
n~
SS, teraz Jeszcze p;.-ezen- ki. Jednym z wybornych fapomocą
tUJąCY okrutny pyszny krnk chowców był właśnie Germ~sz?wy gwardii przybocz- hardt Bohl. Jako jedno z
•
•
n~J Hitlera.
samotnych gar „dzieci" Hitlera, wychowany
Wizyta lekarzy-społeczników
Kamionie-powiatu sk1ern1ewickiego
mzonach, rozsrnnych od Maro został Boh! na zasadach bru5 ekip lekarskich 'wyjechało chłopów. Przyjazd ekipy wy· ~zc:zęśdem jest dla. nM, ma.Io· stanzą..
k<i!lskich gór Atlas·J aż po talności i gwałtu. Wzrastał w z Lodzi du w;>i województwo. wołal
niezwykłe
poruszenie rolnych, wasz przyjazd - mó- Największy ruch panuje przed
dżungle Sajgonu siły Legii 1!.- szeregach ruchu młodzieżowe- lódzkiP-50. Wyjechali interniści wśród ludności. Biale kitle Ie· v;i ob. Mikulski.
gał:.inetem dentystycznym.
Tu
czą 25 tysięcy ludzi, z kt.~rych go „Kraft durch Freu\ie", w diirurdzy, dentyści itp., by u- karzy oraz paki z instrumentaOtrzymnwszy receptę i potu.c niepodzielnie włada młody, lecz
dyscyplinie i fanatycznej lojal dzielnć porad i leczyć ludnoM mi wzbud?:iły zrozumiałą. sen· hne wskazów1d. wychodzi, ale biegły w swym zawodzie leka.r:v
P~eszło 6 proc. - we<llug ności. „Praktykował" i doj- rhłopską., która. przed wojną. sację. Ekipa zamata.lowała się jeszcze od drzwi wraca się z dentysta.
naidokładrueJszych danych - rzewał w Gestapo, gdzie zdo- była niemal zupełnie pozbawio· w salach Szkoły Rolniczej, a na zapytaniem: - I, wy tak naOb. Marię Migowską. przera·
to Niemcy.
był stopień instruktora w sto- La pomocy leki.rskiej, a lecze· wieś pobiegły „:iztafety'' mło· prawdę za darmo.
ziły rozłożone kleszcze i narobi
Czy Francuzi ~tar.aJą s~ę sowaniu tortur i awansował nie dostępne było jadynie dla dzieżowe z wiadomością.,
że
- Tak, tak, - mówi śmie- ła krzyku. - Pierwszy raz byprzeciwstawić lln,
zwalczać naturalnY\11 porządkiem "!7-e- ty<·h, którzy mieli dużo pienię- przyjechali lekarze, kt.Jrny "bę· ją.c się lekarz.
łnm u dentysty zwierza się
czy, na oficera SS. Wy.soki na dzy. Podkrc§lić również należy, tlą udzielać porad bezpłatnie.
Wyszedł
wre~zcie na kory- potem po cichu zawstydzona ich?
przeszło 6 stóp, jasnowłosy a- przełom, dokonywują.cy
!lię Już w 15 minut po ~ym poc?:ęli tarz. Na twarzy n!l.szego pac· 1 okropnie się bałam!
„Ależ nie, skądże" - prote- ryjski siłacz, łaknął więcej sła wśród części lekarzy, którzy za- napływać pacjenci. w przcdsion jonta malowało się zmieszane
Do okuliRty również zgłasza
stuje Felix właściciel baru w lwy wojennej i przyp. ad.kowo rzynają. traktować swój zawód ku szkC1ły powstała ciasnota. u('zucie zdziwienia i radości, a się wielu pacjentów.
Badnna
ca.~ablance' To w•zy-tko jest wybrał ekskluzywną socjetę tak, jak to być powinno - ja,. Przy stoliku, przy którym prze· przez drzwi dawał się słyazeć jest właśnie 12-letnia dziew·
·"
" „
korpusu Rommla w Afryce. ko społeczne posłannictwo, ja.ko prowadzano selekcję chorych jego głos, wykładają.cy są.Ria- „zynka. z Ka.mionu. Konieczne
bardzo proste: Francja mu~i Właśnie ci dekadenci Arne- doniosłą. misj~ niesienia pom(}- i wydawrrno numerki, kierujące dom:
$Qo okulary.
okazywać czujność wobec pól- rykanie musieli przeszkodzić cy chorym 1 cierpiącym bez do odpowiedniego specjalisty,
- P!l.trzcie, hyło to wpierw
- Tak, i'2iecko - tnówi do•
nocnej Afryki, krajowcy zno- Gerhardtowi w karierze. Wzię względu na ich możliwoSci pła- utworzyła się długa kolejka.
co pomyślenia, aby do bieine- brntliwie 1loktór - musisz po•
wu stają się krnąbrni. A w ty. d? niewoli w Gafsa, prze- tnicze.
Rósł ·szereg wpisywanych Ul.· go przyjechał lekarz • .
wieiizie6 tatusiowi, a~· y ci li:o•
.
do. USA' był ,Bohl
się ilość cze·
Naste.pnie zgłu!'!za się pacJ·en· niecznie isprawił szkł'i., wto:ly
In doc hmach
musimy zw alcza ć wieziony
.
Udekorowana ttra.n•parentami 1.wjsk, zwi"kszała
'
. .
Jednym z pierwszych jenców
kających
pne<ł od)Wwiedriimi tka, ob. Woźniak, ze swą. rocz· już oczy nie będą.
wchorlziły
komumstow. Dla tych celów w tej wojnie. Jego pogard:t sitnitarka z napisem z jednej pokojami. Na drzwiach talJ!i· ną. córerzką. W tym wypadku mgłą., będziesz mogła czytać i
potrzebujemy ludzi. BM ze i:ą dla nieprzyjaciela nieco zma- strony „Ekipa lekarska"' z czka: choroby wewnętrzn;!. '.fu pomoc internisty okazuje się uczyć się, aby w przyszłości
co prawda świnie ole wi-=dzą lała. Pracował pilnie i nauczył drugiej zaś „Soj_usz robotniczo- nrzęc.uje internista. Bada właś· zbędna. Mała zostaje skiero':'rn- stać się mą.drą. i pożyteczną.,
·
· 1Ski ego, zd ob ywa1ąc
· I· chłopski. Cw czyme"
Kt o wie,
·
jak się walczy ' A w '. ec - ' się
ang1e
dró. wyrusza
. t . wś nie ob. Mikulskiego, m11łorolne· na do chirurga. - - Nie bój się, dla kr aju obywate llr~
"-<l'·
.
·
'
pozycję „człowieka godnego drog~.
e1em P.0 . zy J.es .wie_ go chłopa. z K11.miona.
maleń]ml
może kiedyś zootaniesz sław•
Voila - teraz walczą w na- zaufania" i mizerną posadę po Kamion w poWlecie s~ermewi:
- Czy boli przy nacisku f - Czym ją. pani karmi, czy ną. lekarką..
szych interesach. To zabawne, sługacza w wojskowym szpi- ckim zamieszk!!la w '?ększości pyto. lekarz.
dziecko jest na. ogół zdrowe. Jed11n
po drugjm wchodzą.
prawda?" Zabawne, czy nie, talu w Maryland.
przez mało i średmorolnych
- Proszę oddycha~!
zapytuje lekarz, badając dokła- do lekarza chorzy udręczeni do
Tak, głęboko równo, zakasfaćl dnie miejsce schorzenia.
legliwościami, wychodzą. zaś
z
fłJasi 1'ore!ipOndenc8 #abrlJ.!:,..1!!,'i DBSZQ
Dawno pana już tak kłuje w
Wycięcie guzowatego narośla poraclą. i pełni otuchy. Ci, któ•
_ ......,;,;;;;;~,;,;;;;;,;,;;;;;,;,;;;;;;:,;:;~---------------------.....- .....------,1 boku.
okazuje się jednak zbędne ku rzy tego potrzebują. otrzymują.
!IMI
A to J)ftnie doktorze
uc:esze matki, a jeszcze więcej od przybyłego z ekipą apteka„
ow1ązan1a
li
jak tylko wi·óciłem z Niemiec. mRłej pa<·jentki, z wyraźnyC'l rza proszki maści i płyny, sku•
W barze Felixa w Casablan
dowiedzieć się cieka
wych rzeczy o dziejących się
na pustyni sprawach. W barze Felixa można posłuchać
rozmów dymisjonowanych we
teranów Francuskiej Legii Cu
dzoziemskiej, wspominających
dawne dobre czasy, gdy legionista był człowiekiem o despe
rackiej odwadze, rzucającym
się w najdziksze
niebeZ1Jieczeństwa dla zapomnienia o
nieodwzajemnionej
miłości
czy dla uniknięcia ścigającej
go ręki sprawiedliwości.

ce można
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węże pożarowe
ICzyn 1 Ma1'owy Elektrown1" Ł~'dzk1"e1' I chwilę wzruszający
!<olejarze łódzcy znani ze
swej sumiennej i oszczędn~J
pracy biorą także udział w Ciy
nie I-Majowym. Parowozown:a
oop!anowala do końca br. oszczę
dzić na węglu o'kolo 30 mmo·
nów złotych. Okaizuje się je<l·
nak, że sumę tę można jesi.cze
podwyższyć. Palacze got<J1Wi są
zwiększyć swe oszczędnośc'
'13
węglu
w bieżącym m1es1ącu.
Tow. Antoni Salamon 1 Władysław Pasiek deklarują ,że zaosz
czędzą po 8 ton węgla ponad
plan. Tow. Stanisław Warda, pa
la~z na parowozie wola z okna

ton i wzywam wszystkich pala·
czy do współzawodn'ctwa".
W wars'Ztatach parowozowni
poszczególne sekcje dosłownie
prześcigają się w
zobowiąza
niach. Kierownik Zygmunt Sliw'ński postanawia wraz z całą
sekcją

gospodarczą

wykonać

do 1 maja wentylację w stolarni
warsztatu wagonowego na s:.imę 200 tys. zł. oraz przeprawa
dzić chodniki betonowe. 60 tys.
zl, które i..a ową pracę wzięłoby
Przedsiębiorstwo Budowlane, zo
staną w „kieszeni" PKP. Podvb
ne znaC'Zen'.e mają zobowiąza
już
odjeżdżającego
pociągu nia brygadzistów tow. tow. Wal
„Ja zobowiązuję się zmniejszyć or.aka i Glębowskiego,
któr~y
• kwietniu ilość palłwa e 10 oosfanowili do I maia wvkonać

drzwi wejściowe do hali paro· kieś
wozown', oraz 12 skrzynek na

Tow Makair~w,
brygadzista
naprawy bieżącej, postanowi!
mr;:rz ze swą brygadą wykona~
"'
wszystkie. roboty. zwi~zane
b z de
b
koracjam1 1-ma1owym:, ez o ·
,
od
k
..
ciążenia kosz tow pr u CJ'..
Prz odownicy pracy w, ogromnym magazynie za.go'Ibow, przyrzekają podnieść ogo ną sumę
osiczędności, uplanowaną na
ten rok, o 5 procent. Służba Ko
lei Państwowych (dawn. SOK),
na Swięto Pracy i
Kongres

choróbsko.

Naprawdę ra. Smarowania i kompres.y wy- nia.

Pracę

-

·
Dla uczczenia Sw1ęta Pra~y
w dniu I maja załoga Elektrow
· Ia się
· prze
m· Lód
· z'k.1e1· zobow1ąza
_,_.,
1.
· · tlenie
·
prowauu;:c
u1czne
osw1e
1 kt tyczne d-"
•
ee
U<Ja tkowo poza p.a
·
· na
nem w d z1'el nicy robotmczeJ
· • kows k.1ego mię
· d zy
u1.icy Nap1or
ul.1cam1· sosnową (· t ęczyc k ą. Na
ulicy tej dnia 1 maja zapłoną
300-watowe lampy elektrycz'le
na długości przeszło 1 kilometra. Roboty już si~ rozpoczę!y.
Funkcjonariooze naszej St·a.
Zw' ązków Zawodowych obiecu- ży Przemysłowej ł Straży Poje zdwoić swoje
wysiłki i żarnej dla u~cun!a Swięia
wzmocnić czujność w strzeże- 1 Maja również .zgłosili się oniu dobra państwowego.
chotniczo do pracy przy wyłajo
il(oresponde!V
wywaniu wagonów z węglem. u.
J. S.
&Drawni fo w z.naoznym &tOD.nlu

Inaszą
codz~enną pracę. Zobow' ą
za.U się oni te,ż wraz z młodzie-

·
kl d · d
zą w naszym za a zie oprowa
d,zie• teren Ee
I k"rrowm· do es'etycznego wyg Iąd u. p orządku :e
·
·
be · dz.te d ziniec,
·
ha
się w:ęc o cme
1e pr odu kcyine
·
•t
1 p.
0z yn t •Ma1owy
·
naszej· r.a Iog:·
jest dowodem, że koszC'Zy 5ię
ona nie tylko o „własne podwól"ko", ale i o sprawy zwiąrn
ne ściśle z ugadrrien'.em popra
wy warunków klasy robotnici:ej.
Lodzi, czego
wyrazem jest
właśnie przeprowad'Zenie
pola
planem oświetlenia na ulicy Nap'órkowskiego.
Wł. Jóźwiak

koresnoodent „Glosu"

lekarzy pnerywa na
fakt. Wiej•
skie d2'iewczynki przynoszą. ko-i
~zyk napełniony fiołkami, które
wręc:zają. wszystkim członkom
ekipy.
Każdy nhory wpisany zostaJ·e
~
do reJ'estru
kontrolnego, abv,
J•
za dru!!im pobytem ekipy le-o
-- zorientowany w szcze-c
karz był
gółach J·ego dolegliwości.
Wreszcie ostatni pacjenci ro<
stali już zbadani. Ekipa przy~
gotowuje się do odjazdu. Sa.<
mochód otaczn. tłum ludzi, kt~
rzy dopytują się kiedy znowu
p1·zybędą. lekarze.
:tegnani
serdecznie
przeli
wdzięczną ludność członkowie
ekipy opuszczają. wieś Kamion.
z poczuciem dobrze spełnion~
go obowia.zku społecznego.
.J. S..
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Dzieci w Potulicach
odbudowują swą szkołę

or.o t. Gadu I sldeqo

w Tatrach
Było to przed dwudziestu
laty. ,Pędziłem wtedy pocią
giem z Livorna poprzez Buenos Aires do Warszawy. Na·
gle w pobliżu Gicwontowa,
które jest , jak wiemy, wielpociąg zaką stolicą Tatr trzymał się. Oto wezbrane fa
le Narwi zalały całą dolinę

ców widnokręgu na.sza stoli-, znakomity sposób. Oto już w
Pabianicach - rozszczepionÓ
ca Warszawa.
i zachęć zejść z go na dwie połowy Już miałem
góry, gdy nagle z poza wyso wieszano na żelaznych słukiego dębu wyskoczyła na pach. Tutaj też przewiązano
mnie rozwścieczona tatrzań- go potężnym izolatorem i
ska szarotka. O włosek _ a puszazono na niego prąd z
byłbym rmalad $ię w jej pobliskiej elektrowni łódzstraszliwej paszczy. Na szczę kiej. Pod nim zaś ułożono
Hcie, od czegM; trochę oleju szyny a po szynach puszczono tramwaje.
w głowie?
W taki to sposób wystar·
biegać dokoła
Zacząłem
w :pobliżu izolatora zeczyło
a
wariat,
jak
dębu
,vego
0
szarotka za mną. Wyglądało skoczy~ z południka i wsiąść
to tak, jakby wielki kot ło- w tramwaj ' który zawiózł
wił małą, wystraszoną mysz- mnie prosto do Lodzi.
• ..,. •
k ę.
Wyobraźcie sobie, już opa
dałem z sil. Snieg pod moimi
nogami rozbijał się na miaz·
coraz ~j.
gę _,_ było go
I nagle, w tym rozgniecionym śniegu udereyłem nogą
o coś twardego. Schyliłem się
i pati·zę - oto leży pod śnie
giem południk, południk, któ
ry właśnie przebiega przez
Popokatepetl.

Kochane dzieci, nasz drogi
profesor Gadulski popCłnił w
tym opowiadaniu wiele kary
godnych płędów. Nie wątpi'my, że znacie się dobrze na
geografii, że wiecie, gdzie le·
żą jakie góry i miasta. Przeczytajcie uważnie to opowiadanie i dajcie nam odpowiedź
do dnia 1 Maja. Napiszcie
krótko i wyraźnie - ile błędów i jakie błędy popełnił
profesor Gadulski w swoim
opowiadaniu. Ci którzy najwięcej błędów wykryją otrzjmają od nas znów ksiąieczki w nagrodę.

Nachyliłem się, podnioołem
południk z ziemi i czekam, aż

bestia szarotka nadleci. Gdy
spuściłem jej
południk na kark.
W jednej chwili leżała
przyciśnięta tym stalowym
prętem, niby złapany w pułapkę wille.
Podczas mojego zmagania
się z szarotką_ zaczął rzapadać zmrok. Ponieważ nie
rniałem ze sobą sekstansu,
więc nie mogłem zorientować
się w stronach świata. .Jak
tu zejść teraz w ćmie nocnej?
Nagle zaświtała mi genial·
na. myśl w głowie. A od czet
ó' . t ołud .k kt'
~~ :Symf nog~mi tr;~ao ~
stalowych zwojach
swych
straszliwego zwierza?

nadbiegła

l'o linie poltu!nlka 7.stępowalem na d6ł

Swinicy. Nie było innej rady,
k ,
tylko trzeba było przecze ac
katastrofę.
Poszedle~ do Hotelu, hen
pod, Pradmk. Zanocowałe.m z
t
my&!ą 0 ty~, że n~zaJ~ rz
wybwrę Slę na naJwyzszy
. szczyt Tatr - to znaCfly na
.
górę P.opokatepe.tl. .
Popokatepelt Jak wiemy li
. czy czternaści~ kilometró~ z
okładem. Ja idę na godzinę
kilometry. Wy
prawie cztery
więc, że trzeba bęliczyłem
dzie maszerować na szczyt
całe trzy godziny. W tym
crtasie padał na Popokatepet·
lu deszcz ze śniegiem i góra
była strasznie oblodzona. p 0
stanowiłem więc wziąć ze so
· h ·
,
bą porządny wor piac u i
nim drogę, by nie
posypywać
spaść z takiej wysokości.
Wyobraźcie sobie, że pobiłem mój dawny rekord chodu
·na czas. Nie minęły dwie go. b ł
' dziny, a JUŻ Y em na szczy~ieRozpościeral się tam przede mną przepięlmy widok.
Na prawo widziałem śnieży.
ste hale Everestu, na lewo w
wielkiej oddali błyskały świat
ła Paryża, a hen, na połud·
Dis~ r~czała si~ u ki:ań!

Straszliwa szarotka

wPadła pod pręt połudnDta

W..yni~i

zam~eszczonego

Z oka:&ji zjednoczenia się dw-Och partii fPPR i PPS gór.
nicy z Zabrza • Wschodu, aby w.a:cić zjednoczenie się part:i, wyzwali do współpracy inne kopalnie. Od górników
ten wyścig ii~ięła pierwsza szkoła w Pląskowie. My wz~
liśmy, jako wzór sz]włę z Pląskowa i wyzwaliśmy sąsi.ed
nią szkołę z Runowa„. Kto prędzej odbu,duje swoją szico-o
lę. Inne szkoły są piękne i nie z1~iszczcme pruz okupaM>ol
ta, a nasza s.zkola została zniszczona.
'lity się staramy, jak możemy, żeby postawić szk-Olę t1"l
nogi. ChodZJińny zbierać szyszkli do lasu, w mróz i ~
deszcz, aż każdemu z nl'..s zmarzną ręce. My się stara1ny•
żeby jak najwięcej nazbierać szyszek nasiennych.
Oto podaję W'l.}nilci naszej pra.cy! Szyszek ru:u:bieraliśm~
2.000 kg. Nasi rodzice też pom;1gają, zoierają skladki.
Kiedy się robiło dach na szkol>iej oborze, to rodzice ~
pomagali d,o dwunastej w nocy. Pan wójt też pomaga
nam, bo ioidzi jak my się stara.my. Gmina postawiła nam
piec w k"lasie, który kosztowal 40.000 zł. i ponapratuial4
.
olt:na szkoZne.
Boisko też mu.sieli3my sami ogrod.zió, bo nie bylo o~
dzone. Fundujemy też nowe drzwi do kor71tarza.
Nie mamy lvsiążck do lektitry uzttr>ełniaj0oej. Ksią~7oł

są drogie. My też zuicrarny, jakie tylko mamy książkł
i ofiarujemy d,o b·iblioteki szkolnej. .tlle wszystko jed'Ylld
jest za mało na stu uczni-Ow. My się zwraoamy z pro§bq
do Redakcji, żeby Redakcja przysWJ.a nam choć Paro
ksiq,że?~. Mybyśmy się bard.za cieszyli z tych ksiąR!ek i by.;
śmy czyta"li chciwie.
Mybyśmy eawsze wspominali dobrą Redakcję.
W imieniu całej czioartej klasy życzymy Redakcji daZ..

szego roz~j1,1, pisma.

Ciesi6lka Kazimierz
Potulice
pocz. Brzeźno N owe·
pow. Wągrowiec

Drogie Dzielne Dzieci! Pełni podziwu jesteśmy dla WM
szej pracy. Pięknie podchwyciłyście wezwanie górników,
kopalni Zabrze-Wschód. Wy dzieci z Potulic, Pląskowa,
Runowa postanowiłyście same wziąć udział w odbudowie'
Waszych ~iszczonych szkół. I przykładem swoim pocią·
gacie dorosłych. Jeśli będę tylko mógł, przyjadę zobaczyć
co już zdążyłyście zrobić. Tymczasem przesyłam Wam 25
do odbudowy szkoły~
książek jako wkład „Promyka"
· Czekam od Was dalszych listów. Chciałbym także wiEM
dzieć jak wygląda praca dzieci w Runowie i Pląskowie~
Pozdrawiamy Was serdecznie, Waszych nauczycieli i ro-;
Redaktor
dziców.

·Konlcur·s u Nr 3
w „Prom-yku6 ' z dnia 8 marca 1949 r.

W opowieści swoJeJ pod błąd, który spostrzegli pra- niec Jan, . Kowalczyk Stani- żena, Piechulska Zofia, Kul~
tytułem Na wielorybie do- wie wszyscy uczestnicy kon- sław, Wojna Jerz-sk, Piet- Tadeusz, Pawlakówna Irka,
rzak M., Wasiak Tadeusz, Kałuzka G., Rysiewski Czekoła świ~ta" profesor Ga- kursu, to owa wielo~bia
•J
dulsJr.i znów popełnił cały ikra. Wszyscy wiedzą, że Macuda Stanisław, Borkow- sław, B. Ruta, Luka.szewics

szereg błędów. Postarajmy wieloryb jest ssakiem · ro- ska Teresa, Urbańska Barba
dzi się jak wszystkie ssaki. ra, Kałużka Jerzy, Doruch
się wymienić je pokrótce.
A teraz długa lista iagro Stanisł~w, Pisar7k Jan, Orze
Przed półwiekiem, to zru_tczy przed 50 laty, Gdyma dzonych Czytelników któ- chowski Andr7.eJ, Grygle1vbyła maleńką osadą rybac- rzy nadesłali listy z 'dobry- s~i Cz~sław, Eorzyński .z„
Już Bielecki Bolesław, Woź'nlaodpowiedziami
ką. Nie było tu żadnego por m·
tu, a więc nie mogły "'! nim w~rótce wszyscy orrl otrzy- kawska Lud!1'1~ła, , Rzeźnicki
wówczas stać na. kotwicy o- mają za pośrednictwem pocz Zenon, Wo~;irn~ovma l~ryty 'llagrcdv książkowe. Bę- styna, Kerlms~1 Enge~n~sz,
kręty transoceaniczne.
że dzie to ładny prezent od Wa Lcgutówna Jamna, Wo-:mew
Przypuśćmy jednak,
ska ..Anna, Bt?dnarczyko-.vna
Rada w radę, postanowi- profesor Gadulski dostał się szego „Promyka".
Em1ha, Han'rn Jędry~how.
.
iem spuęcić się po południku na taki wymyślny okręt.
rz góry na dół. Teraz już nie Można mu to jeszcze wyba- KraJewsk.1 Ryszard,. Wal- ska, J~r~y Zalepa,. W!eczoczyć ale nie można mu wy-. ter AndrzeJ, Kochamak J., rek AlicJa, '.Buga)na _rena,
zabłądzę!
Jako wprawny taternik - baczyć że z Ziemi Francisz.- Gruza Alina, Lopusiński Je Fijałkowski Władysław, Basię po linie ka JÓz~fa zrobił wyspy Fran rzy, Szafrański Radosław, dowski Marian, Spionek Ryspuszczałem
Na Bałtyku Graczyk Zdzisław, Kołodziej s~ard, Lu cls!ri Rysiek SzeOdpoczywałem ciszka Józefa.
wspaniale.
trochę na równoleżnikach, nie szaleją nigdy tajfuny. Ryszard, Bednarsk8: Krysty- pietowska Anna, ,P~cholaJ;tóre jak wiadomo, trzymają Kurniawa to nie fala mor- na, Jaron Marek, Iżykowska 1~6wna Danuta. Wozmak Ma
ziemię poprzecznymi pasami, ska _ a śnieżyća tatrzafi- Dana, Bednarkówna Jadwi- rian, Kapka Gabr.ie1, Sałaga, Urbańska Barbara, Ja- gacki Ryszard, Sobińska Bo
aby się dalej nie rozszerzyła ska.
co d o wie· 1oryb a, t o rze- ,
wskutek wirowania dookoJa
•
•
cz:l"\•·i§ri; profesa~ G::idulski Dz1e~1ę"a
księżyca.
I
"'
"'
Podróż moja trwała kilka- mogł się pomylić, 'ale tu
gnały d · ci cej ra.
IU-o' t
N b gu Dni
· ru
kłam ł b
naście godzin. Już myślałem, znó
ZJe ę
epru w J e :erze ~y
a. rze
8: . ez u;n1.a. . .
""' mo'J' poci· ~.g uci·el·m·e z Gi'e . w na
Nie ma przcciez na SWiec1e wie wznosi się 15 _metrowy diostacJt.
•
<!.
.,..,
'Racl!o
'Dzie-.'ięea
„Pienvsza
na
fla.,.ą
wontowa. Jakież było moje Morza Irl:=indzkiego, nie ma shrp z cżerw'Oną
stacja („Pierwaja Dietska. ~
•
zdumienie, gdy wreszcie po Wielkiej Zatoki Szwajcarwielu dniach i nocach wylą- skiej, nie ma też Ziemi Golf szczycie. Jest to pierwsza w ja" osiągnę!a ponad tysią.c
kontaktów.
dawałem w Lo<lizi. Okazuje stromu, gdyż golfstrnm to Związh"ll Radzieckim dziecię- 'i dwustronnycb
się że południk został przez prąd morski, 'a nie ziemia ca. radiostacja trrótkofalo- R-Ożnokolorowe cl1orągiewki
wa, W sierpniu 194:7 r. po 1na mapca świata oznac.zaJą
pr~emyślnych mieszkańców czy wyspa.
jednak raz pierwszy zadźwięczały w miasta i państwa., którvch
Najważniejszy
tego miasta wyzyskany w
------------------------WŁADZI z Janikowa i Marysi Duda. Chętnie przyJ'muJ·emy Was do Promykowego Grona.

Zbigniew, Milewski Janusz,
Krajewski Teodor, Gołębiow.
ski Edwar~.,
Otrzymahsmy poza tym
~ele .list.ów z do1?rymi od.po
wiedzmnu, ale, niestety, na
lista~h, tych nie znaleźliśmy;
.
.
. .
podpisow.
K<?chane dz.1cci, kazdy hst
~al_ez~

P?dpisa~

.własnym

umemem, i na~wiskie~. Trze
ba podac. takze sw6J adres,
yYt~y wmdomo, komu i n'a
Jaki adres wysłnć nagrodę.
Mam nadzieję, że nasi kochani zapominalscy popra~ą się, i będ~ jt~ż teraz pod
~H~Y\\'.ac swoJe I.isty pełnym
1mieruem. nazw1slnem oraz
pod~u'lzą adres swego zamiesz
kania.

rad1·ostac1a w Ki,. ow1·e
I

-----•••••-•mi--------•am•
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KAZI KUZMI"N"SKTEJ z Gl<Yl.vna.

Ciężkie masz warunki

·
p·
· I
s gnał
Y. ~;zeJę a . "· ierwaJa
~
Dzieci często
DietskaJa •
rozmawiają z krótkofalowwszystkich
prawie
cami
miast Związku ltadzieckiego.
Poza tym udało im się nawią
zać kontakt z Nową Gwineą.,
Nowym
Indiami, Ala~ką,
Cała
!orkiem, Grenl1mdią.
odbior
od
stacja,dapocząwszy
czo-na wczeJ• aparn t ury, a;
t • • t.
SI '
wnczywszy na an eme Jes
skonstruowana nrzez dzfoci
- uczniów szkół ki,fows1zich.
Obecnie radiosUtc.ia no<;la„
~oda~ moc 2~ ~:itów,
dz1 rntuz,1esc1 radia (Jest
ich 2 5 ) pod }ll'żewodnfotwem

nauki, Kaziu, trudno w ciasnocie i gwarze odrabiać lekcje i nic dziwnego, że odbija się to na Twoich postępach
.
,
.
. .
w nauce. Ale tym bardzieJ powinnaś starac się usamob d
· ·
dzielnić · Z końcem roku szkolnego zwróć się do nas ' dyrekt:ora ..._
,„acJi JUŻ n ujll
a wskażemy Ci, ~godnie z Twoim. zamiłowaniem, odpo- stację o mocy łOO watów.
wiedni kurs dla telefonistek prawdopodobnie w ramach Każdy operator w czasie
prowad7i
słu±by
s-n:oje~
'
Służby Polsce"
dziennik; Dzieci rejestru.ją
„ .
" .
.
·
"
CES! GIEGIER. „Don Kichot Jest rzeczywiscie warto- uzyskane odbiory i' notują
ściową książką. Gdy byłem w szkole, geografia należała treść audycyj koresponden...
do moich ulubionych przeruruotów. Język rosyjski jest tów.
.
radiostacji
Operatorami
łatwy
piękny i melodyjny, a jako język słowiański dla nas Polaków do wyuczenia. Nie dziwię się więc wca- ~ oczywiś<:ie dzieci p~tl o"
. tlr„ p ri"'n• pieką dośwbukzonyeh ~
.
t Ci . pod b . .
.
.
or&...... l"'· ::.Ai..Jitdów
o a l ze masz z mego pią ""'i/•
się
le, e
- v
•~
.wiam. lVaa obia • HpUnka Smoezek sardecznia

!cez

RUTKOWSKIEMU z Radomska.. Nie Ty
jeden, Romku, powiadasz: „Piszę mało, bo nie chcę za·
bierać ,?romykowi" czasu." Mylicie się, 'dzieci.•,Pr<>myk" po to istnieje, aby Was wysłuchał i zawsze, ale to
zawSfle ma dla Was czas. W jakiej fabryce pracuje
Twój tatuś?
Czekam na zapowiedziany list.
ROMKOWI

J ANI N.

~ Blaszkowa.

Dobrze,

że ju~

wiosna i nie musisz

Il'!:irznąć, idąc 2 kilometry do szkoły w Odrowążu. Czy

należysz ~o Związ~u Harcerstw·a Polskiego, który istnieje
na tereme. Wa.'3ZEU szkołyJ Czek.am na zanowiedzi.a.n::v

µ_!U!t!mlll':_Psłw
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Kronika Piotrkowa

Skwery i chodniki doprowadzone

Rokrocznie z rozpoczęciem sezonu budowlane:Io
Zarząd Miejski prócz .;~wych przedsięwzięć budowlanych
przystępuje
do
' robót interwencyjnych, któ
re mają na celu utrzymanie
w należytym stanie ulic, cho
dników oraz skwerów w na
szym mieście.
Z przydzielonego ostatnio
kredytu 6 milionów złotych
pozostała jeszcze połowa. Z
funduszu tego poddane remontowi zostaną następują-oce ulice: Promenada, ul. Mi
XOMU WINSZUJE.MY
chałowska, Belzacka, PrzeWtorek, dnia 12 kwietnia mysłowa i
Gospodarcza.
1949 r.
Przekopuje się również traDziś: Wiktora
wniki na plantacjach miej-oskich, w parkach i na skwe
WA.tNIEJSZE TELEFON"2
rach. Godnym pochwały jest
Vrząd Bezptecze11stwa Publlcz. przedsięwzięcie, mające na
nego 10-49

- z · .F·--arn~

"'"'"

zostaną

celu ułożenie · w alejkach
skwerów chodników.
Jak nas informuje Wydział
Techniczny Zarządu Miejskiego zaniedbany ogród ko
lejowy, o którym niedawno
pisaliśmy,
doprowadzony
zostanie w najbliższym czasie do należytego wyglądµ.
Wykończy

się

I
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Pogotowie lekarskie nocne Ul
Stalina 45• tel 10-04

Redakcja i administracja
„Głosu
Piotrkowskiego"
Piotrków, Al. 3 Maja 4. Interesantów przyjmuje się
codziennie (prócz niedziel I
świąt) od godz. 15 do 18.
--0-

loldztelnia „Głosu Plotrkow
akiego'' ul. Słowackiego Nr
26, TeL 15-40.

PZPB w Moszczenicy

W

Przed kilku dniami w lo-,złożyli organizatorom wyrakalu świetlicy Moszczeni- zy podziękowania zaznaczackich PZPB odbyło się uro- jąc, że byli analfabeci, któczyste zakończenie kursu rzy obecnie posiedli sztukę
dla analfabetów. Uroczy- pisania i czytania, przez czy

stość

Il)iała p~osły ~~~~e~~~e;;:i~~=~j: ~~!:
charakter.
Przedstawiciele tym idzie, podnoszą wyniki
załogi i Rady Zakładowej swej pracy.
ta

Szkolenie aktywu ZMP
w powiecie piotrkowskim
W ostatnich dni~c~ w r~ ne, które obecnie są przepro
mach ?gólr~opolskieJ ~kcp ~ad.zane, pozwolą na podnie
s~kolemow:J
w powiecie sienie sprawności organizap1otrko~skim rozpocz~ło się cyjnej w kołach gminnych.
szkolenie ~ktywu g~ego Pierwsze kursy gminne w
ZMP. ~kcJa ta ma doniosłe naszym powiecie odbyły się
znaczenie dla naszego pawia

w Moszczenicy oraz w Beł
chatowie.. W najbliższych
dniach rozpocznie się dalsze
szkolenie, które tym razem
obejmie
Sulejów, gminę

Krzyżanów i Kamińsk.
•

~~~~~~~:~:~~:~fl ZMP-owcy z Liceum Handlowego

~~~~ao~g~~zc~~i t~~:~~

zdobyli 1 miejsce we

do

porządku

Przed paru dniami

współzawodn!ctwie

działające Zarządy Gminne.
Ostatnio wśród poszczegól Icoraz lepiej się rozwija.
Na marginesie należy za- nych szkolnych kół ZMP w
Jak nas informują, ZMPmaczyć, że dotychczas nie naszym n;ieście p~owadzone oV:'cY. sukces ten
odnieśli
wszystkie Zarządy w na- · b.ył.~ wspołza.wo~ict~o po dzię~ regularnen;u ucz~sz. .
linn orgamzacyJneJ. We czaruu na kursy ideologiczsz~ ~owiec1~ stały na wy- współzawodnictwie tym I ne jak również przez należy
soko~ci z~dan:a .. Były pew- miejsce osiągnęło koło ZMP tą współpracę z Zarządem
~e ~edoc1ąp11ęcia, które u- przy Gimnazjum i Liceum Miejskim oraz utrzymywaJemrue. odb13ały się na cało Handlowym w Piotrkowie. nie stałego kontaktu z koła
kształcie pracy. Kursy gmin 1 Koło to w ostatnim czasie mi fabrycznymi ZMP.

załoga ła święto

rę rozwoju róbót ulegnie je huty „Kara" obchodziła wiel szczególnie

dnak zwiększeniu, bowiem
Wydział Budowlany Zarządu Miejskiego zabiega już
o dalsze kredyty. na okres
letni. Należy więc się spodziewać, że w bieżącym sezo
nie letnim miasto nasze do
prowadzone zostanie do na-

również leżytego porządku.

skwer na placu Litewskim
oraz urządzi kwietnik ne.
tak zwanym Ryneczku, przy
zbiegu ulic Stalina i Polnej.
Roboty te już są w toku, a
ukończenie ich w znacznym
stopniu zmieni wygląd naszego miasta.
Przy pracach interwencyjnych zatrudnionych jest
220 robotników, z czego 30
procent stanowią kobiety.
Liczba zatrudnionych w mia

Kurs dl a ana lfabetow
•

l0-
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Roboty interwencyjne wPiotrkowie

kie święto, mianowicie dzień
ukończenia trzyletniego planu pro.dukcyjnego. Zajęci co
dzienną pracą w
walce o
większą i lepszą produkcję
robotnicy postanowili sukces swój uczcić w dniq świę
ta 1-s:wm3.jowego. W związ
ku z tym załoga postanowi-

Współzawodnictwo

chodzić.

uroczyście

ob~

Zarówno orkiestra fabryczna jak i zespoły świetlicowe gorączkowo przygo t o-

wują się do akademii i występów. Orkiestra w dniu
1 Maja otrzyma specjalne
nowe mundury.

w spółdzielni „Wyzwolenie''

:zapewnia :znaczne

. . . .
~~a naJwazmeJsze zagadmem~, ~urtują~e . obecnie
nasze zycie,. znaJd~J~ pełny
~yra~ w dz1~łal~osci Robot
mczeJ Spółdzieln~ "Wytwór~
cze~. „Wyzw~leme . Są to:
wspołzawodmctwo .pracy l
planowe oszczędzanie.
W ramach współzawodnic
twa pracy na terenie Spółdzielni już od kilku miesięcy zorganizowano brygady
w~półzawodni~twa, których
działalność daJe
pomyślne
rezultaty. I tak spośród sze
ściu brygad ostatnio na pier
wsze miejsce wy.sunęł.a si~
grupa Tadeusza M1szteb, kto
ra wykonała plan przed ter

to w roku biez.

O§Zczędności

minem oraz podwyższyła ja
kość towaru. Na skutek wy
tężonej pracy brygad współ
zawodnictwa zaoszczędzono
około 30 procent ogólnych
wydatków.
Niezależnie od tego w
spółdzielni „Wyzwolenie" du
żo
uwagi
poświęca się
jak najmniejszemu zużyciu
surowca. Obecnie w opraco
waniu jest nowa norma zapotrzebowania surowca.
Na skutek tych czynników produkcja artykułów
szewskich wzrosła obecnie
d? 45~ par ?~uwia. miesi~cz
ni~. Nie mn~~JS~ym1 wyni}rn
m1 poszczycie się mogą row

I

. . ' .' „ ~ ~::m:::::m

ZMP szkoli· aktyw gm·inny

w zakresie ornanizacy1'
nym i ideolonicznym
6
6

nież
biają

rymarze, którzy wyraokoło
2· tysięcy par

sandałów.

Przy spółdzielni „Wyzwolenie" istnieje dział szkolenia młodego narybku, gdzie
adepci sztuki szewskiej i ry
marskiej pod okiem doświad
czonych fachowców zdobywają cenną wiedzę. W dzia
le szewskim na specjalne
wyróżnienie zasługuje brygada Grzegorzewskiego.

===========:.
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i;o województwie
BRZEZINY
Wojewódzki przeznaczył w ramach
budżetu nadzwyczajnego 2
Łódzki Urząd

mili~ny złotych

na wybudo
wanie w tym roku Domu
Zarząd Wojewódzki ZMPlsce współczesnej, podstawy Ludowego w Szczakocinie
rozpohął szkolenie aktywu marksizmu-leninizmu, histo.• .
gminnego spośród członków rię ruchu robotniczego i za- pow. ~rzezmskiego. Wybuzarządów gminnych i kół Iwodowego, strukturę organi 1dowame
tego domu
da
wiejskich ZMP. Kursy mają zacyjną ZMP oraz młodzie- mieszkańcom gminy moż~
na celu wyszkolenie w za- żowych org3:nizacji Związku ność znacznego rozwmu~c1a
kresie organizacyjnym i i- Radzieckiego i państw demo życia kulturalno-oświatowedełologki;znym
dl?rzyszł~ch krac_ji ludkowej.hWykłałdowk- go,
które dotychczas ze
cz on ow zarzą ow gnun- cami na ursac są cz on o
d
.
1
· · przygotowa wie
· zarząd u w O]eW.
·
ZMP wzg
odpow1ednych, nalezycie
. ę u na brak
.
.
nych do kierowania organi- i aktywiści ZAMP.
~ie~o. pomies~czema . ńa
zacjami wiejskimi ZMP.
Szkolenie·
aktywistów sw1etl1cę ograniczało się do
Program kursów obejmu- gminnych potrwa 2 miesią- bardzo szczupłych granic.
je wykłady z nauki o Pol- c,e.
•
(w)

każdego

Dla

dziecka miejsce w szkole

Posiedzenie Wojewódzkiej Komiriji
.

.

Ośw;atowe1

. .. • .
'
W ~odzi, o?była się k~n-1 m:sJi .o~wiatowy~h, staro- 1~zc.~ko"."ej nauki
.~1.ytania
ferencJa oswia~owa z udm1.- stow i mspektorow szko~- 1 pisania ~la. r:Jnr 0 słych . Rełem przewodniczących po- nyc~.
oJ:>r?-dach uczes!m- fe~e?t ~mowił także rolę ko
wiatowych rad natodo71y-::h. czyli rowmez ._p7zedstaw1cie m1s3~ oswiatowy'!:1 w kier<,_
przewodn. powiatowych ko le władz admm:stracyir.ych wamu dzieci robotniczych i
•r.'li:mll~tr:c·r"'11'~1111mml'lltr.minm111nm111111m1mwm111~1111111n11m111111111111111in1m11111111lll!m1111nm111mR11111111111inm111111mnmnnnmm11111mmm11111ml!ll!111111m11111m111111m111 1 1 1111111111111111111111mnmnl111łl111mmum1111111111111111111111111111111111111111nmlllllll!1lll11111111111m111111111mnmnnmU11111n11nmlUlllllllllnn11111nn11J1111 samorządowych · l szkolny-:h chłopskich do szkół średnich„
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Ko nI r akI ac1· a t r zody chI·ewne1· i~:~~t~~:;:~~iEt~~~
ft8

•

terenie

I

•

P0Wl8tU

brzeziliSkiegO

jewody łódzkiego Szymanka
i kuratora Okręgu Szkolne
go Seniowa.
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Oświatowei
z acze k w ref erac1e
·
1 ··
t 11 k
-..;; o . p ame
prac~
do~i., ?s'~ ~atowy~ ~t~:r zi m. ~n., ~ew
0
wot 1 ° z im tk~rucl
on~
z~s a Y wszys ie ~z rn 0~ P~

Nowy

ośrode'.( zdrowla

powstaje

Zgierzu

'W

.

~iebawem przystąpi się."'

Zgierzu przy ul. Łęczyckiej
Do dnia 19 marca bież. ro już 71 proc. początkowego cent), Rokiciny - (177,6 pro
do budowy nowoczesnego. o„
ku ilość zakontraktowanej planu kontraktacji na po- cent) i Niesułków (101
środka zdrowi· a D
·ętrot rzo d y chl ewm:J· wynosi'ł a - wiat
. b rzezms
.• k"i.
.
. .
. wup1
proc.) Na ostatnim
mieJSCU
2.009 szuk, co sanowiło
Przodownictwo prowadzi- w tej tabelce należało by pe
wy gmach, maJący słuzyć
29.95 proc. począkowego pla ły w tym okresie następują- stawić Tomaszów Maz.
do tego celu, o łącznej kuba
nu. Do dnia zaś 26 marca ce gminne Spółdzielnie SaPrzeanalizowanie tych wy
turze 6.722 m. sześc. mieścić
ilość zakontraktoww1ei trzo- mopomocy Chłopskiej: Kołu ników
oraz
rozpoczęcie
się będzie w pobliżu Miejdy chlewnej podniosła się,szki, (126 proc. początkowe- współzawodnictwa
między ;,:i:~~;7 ;::~z~~~e~ . ~i~ skiego Zakładu K . low
do 4.807 sztuk, co stanowi go "'l;in•1\ Ciasny- (122 pro poszczególnymi spółdzielnia- •
k·
~
b· ·
ąpie
e·
mi po w no od · 'ć
l Kusz 0 1nym.
Cl' ul' · Jęcia go, z którego doprowadzone
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDllllllllllllUlllllllllllllllllllUllllllllllllll nowa:ą ~l~ść ~ a°~~~ s~~~: 0 ~~wiąz~ie~ szk 'lny~ ,-..·s.zy będzie do ośrodka centralne
j .
k . t '.
. ' 8t.1uch dzieci w odpowiedmm
.
.
OENNIK OGI.OS~
oraz uz 1 wie ma zreahzo wieku w rok•J szkolnym ogrzewanie
oraz ciepła i
wać
całkowic"e
tk
'
·
w dzienm"Jm „GLOS PIOTRKOWSKI"
i . .Począ owy 1949-50 przeprowadzona b ę zimna woda. W nowym buplan kontraktacJi
.
. .
, .
Za jednostkę obliczeniową dla ogłosze:6 wymłaroN" al . .
d·
.
dzie przez KomlSJę O!'w· at o dynku mieścić się będzie 10
mvcb przyj"'to 1 mm przez •
k .t..1. 1 ł
(s alt )
iez ezme o tego wiele wą ścisła ich ewidencJ·a.
- b"
. 1
.
•
Wtekścle I ..za tekstem - 6 „:=6~:s';,o
zp y • Gminnych Spółdzielni nie
W 336 przedszkolach w : ak.m:t~~ eka.rskich. Pracz
Ogłoszenia drobne u,_., si„ za słowo.
t~lko, że do dnia 1 kwiet- woj. łódzkim wychr,wuje :>i:: . ~ lC Ja gabmet przeciw....„ „
ma br. wykonało początko- 14 tys. dziecL
Jagliczny, przeciwweneryczWielkoś6 ogłosze:6
Za tekstem Nekrolog:!
Drobne
wy plan kontra~tacji, ale po
Komisje oświatowe dążyć ny, pediatrii, okulistyki i t.
od
1 do 100 mm
70
70
30 zł.
nwyadtpol~~stwyan~wionałoć dJ?d.atkdo- będą do zwiększenia lic?:by p. znajdować się będzie takod 101 do 200 mm
110
110
.
. .
uz . 0 pr 7 e -1szkoli publicmych
i że gabinet badania matki,
od 201 do 300 mm
160
160
dma 10 kwietnia br. Do dnia społecznych jak np RTPD kt.
d .
b d .
dzisiejszego całkowicie wy- CHTPD or;z do ob;"ę.ci a Vl'Y ·eokregol kza akmem d ęk zb1.e topowytej 300 mm
200
200
i
ł
.
b
p1 a e ars a na
o 1e aOgłoszenia tabelaryczne, bilanse I kombinowane o wwąązańy 2s1ę spze 'łsdw;rclh. ~o o- c:~owaniem przedszkolnym mi, spodziewającymi się poza •
. o z~e. me. w większej, niż dotychczas iloś tomstwa.
100 proc. drożej.
Koluszkach 1 Rok1cmach.
ci dzieci robotniczych i chłop D
,•
h
Ogłpszenia w numerach niedzielnych f świątecznych
Powyz"sze dane świadczą :<ik"ch
ruga c~ęstc gmasc u. prze
50
droż j.
.
• - •
znaczona Jes na tacJę 0 o
proc,
e
.
•
na}lepiej, że p_owi~t brzeziń
W dziedzinie w !l ki z anal pieki nad Matką i DziecOgloszenfa w numerach SpecJalnycb l okolicznośclo ski me tylko, ze me pozosta fabetyzmem Komisja Ośw ia kiem. Między innymi będzie
0 głoszenia drobne wycb o 100 proc, drożej.
j7 na szarym koń~, w ak- tow.a bierze ?,ardzo czynn~ się tutaj preparować mie, ZGUBIONO
ś . d
.
Od cen powyższych żadnych rabatów nie 1.:dzieta się. CJi kontraktowania trzody ud 7 1 ał w akcJl opracow aneJ szanki odżywcze oraz steryza wia
czerue
· s t ~- w s1.rnl.1 ogo'lnopo.1sk 1. e1.· r; Je lizować butelki.
1 me
rejestracyjne 2066
RKU
_ Ogłoszenia drukuje się w miarę wolnego miejsca I za chlewn
. eJ,· 1ecz. amb"t
Nad Stacjłl
Łask Piotr-1,;,,., ~dejczyk terminowy druk O!?losze6 nie MMsi sie f;Ądnej odoo- ~: ~eJ~~:u!ą~~;~,~~~~~~i! ~:~uoJądc a na~fab etowkw .w!~- ptrojektuje się ~budowanie
Stefa.n.
:i.59-k wied •. 1 ś-'
.
.
..
.'
a;ro _u zycia arasu - solarium dla ml~
?Ja no i-...
łódzkim.
1 tworzac sieć kur ;;ów oo- dzieżv_ (b)

·
kw. okresie po~.zątkowym
a. CJa kontraktacJ1 na terellle powiatu
b.r:zezms
· · ki ego
„
.
tozwi3ała się dosc wolno. Na
skute~_jednak odbytych kon
fere>.~Ji r
'!Odniczących
gminnych Spół dz. Samopokmo? kCh~~pskiej, agentów
on ra tacJ1 trzody chlewnej tychże spódzielni oraz
~rzedstawiciele
PZGS-u,
Jak również Centrali Mi sn .
..
.
ę
akej ·orazH"partiib pohtvcznvch
·
CJa „
na rała tu właściwego rozmachu.
'
~Na konferencjach tych zo
ały opracowane metody
pracy w terenie, które opar
,to .na do~<J.r!~zeniach przo
:PuJ~~cehl . Ww ~ko~:~~ktdacłji
'
m. !111. 1
aY
długo na siebie .ezekać.
!Wzrost liczbowy i procenta'!NY k
ay zhal ontr~ktowkanej ~rz°:
. . c . ewne1 wy azał i;uezb1
cie, ze dobra orgaruzacja
jest pierwszym warunkiem
p
dz ·
·
owo ema.

•

1

„,

7c.

t

W ;·

,;mi:m.

=

14

50
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PMISTWOWY TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
w Lodzi, ul. Jaracza 27
komed'a
Dziś o godz. 19,15
dramatop!·
najwybifo:iejszego
earza h i szpańskiego Lope de
:Vegi pt. „Pies ogrodnika".

„-··
•

Dziś o god"J. 16 jedno przedsta·
'Mienie doskonalej komed!4 B. Au·
gier L J . Sandau pt. „Zięt pana Pol·
J'lier".
Wszystkie bilety sprzedane. Passe
partout nlewatne.

TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34
codziennie o godz.
Dziś i
19,15 sz,tuka Stewarta ,,Gwiazda
Stevell.5ona", Dz iś passe-partout
nie waż.ne.
PJ\&STWOWT TEATJt
POWSZECHNY
w Łodzi ul. 11-go Listopada 21
Codziennie o godz. 19.15 a w nie
dzielę I święta o godz. 16~j I 19.15
sztuka J. Szaniawskiego
głośna
„DWA TEATR.Y" z Karolem Ad·
wentowiczem w roll głównej.
TEA Tit „OSA"
Traugutta 1 tel. 272·70
O goJz. 19.30, w niedzielę 1 Mę
ta o 16 l 19.30 farsa M. Słomczyń 1kl.ego I Z. Wiehlera p. t. „Rycerz
Szalony" :& A. Dymsz11.
TEATR KOMEDO MUZYCZNEJ
„LUTNIA"
Piotrkowska 243
Dz!ś I codziennie o godz. 19 .•5
• BARON CYGA:iq-SKI"

polskich Wisz
Wydarkiewkz,
Rozumek _i _Gabrych zrezy,;rnowall ze swego ewentualnego udzla
I~ w wyscig~. Okazało się bo wiem, że zawodn:cy cl znajdują
ustępują wyraźn; e
się w roku bieżącym w słabej formie i
s~ym kolegom. Na treningach nie wytrzymują tempa I wystaw:anle ich w "'.'.Yścigu w zespi>I\: reprezentacyjnym, przy tak sil·
nej konkurencji - nie dawałoby szans drużynie polskiej na za·
jęcie dobrego miejsca.
koJ.arzy z
bardziej intensywne, chociaż nie są prowa
dzone jeszcze na pełną szyb.
kość. Składy trzech drużyn, któ
re reprezentować będą Pols k ę
w wyścigu - nie są jeszcte
def'nitywnie ustalone. Jest już
je<lnak pewne, że kpt. I dru ż y·
ny będzie l(apiak, a II - Nap.e
Treningi

naszych

każdym dniem

są

rała.

OSTATNIO NIE DOPISYWAt.A
POGODA
W ostatnich dniach pogo·jy
były d-OŚć wietrzne i mglislP..
Kierown 'ctwo obozu jest zad">·
pogody,
wokrne z I wietrznej
t
d ·
g yz pozwa a o na przyg-otowa
nie kolarzy na wszelkie ewen!u
alności - jeżeli chodzi o pog od

.

• • • • •~

•

.

o tegorocznych Biegach Narodowych

cych członkam~ OCI -:- Alba~.
czycy w wyścigu udziału o:e
wzięli. Obecnie Albania jest jut
członkiem UCI i nic n'. e stoi na
irrzeszkodzie w starcie jej ko·
larzy.
KOLARZE ALBAJQSCY
REPREZENTUJĄ DOBRY
POZIOM

następuj11co:

Kobiety - 500 m.
od 33
26 - 32
20 - 25
wliek: 15 - 17 18 - 19
3,00 min .
2,30 min.
2,10 min.
2,05 min.
z 2,20 min.
2,15 min.
2,45 min .
2,00 min.
1.55 mln.
w 2,05 min.
Mlodztet męska - 1000 m.
18 - 19.
wiek: 15 - 17 ·
3,45 mln.
z 4,00 min.
3,30 min.
w 3,45 min.
3.000 m.
Męiczytnl od 40
30 - 39
wiek: 20 - 29
18,00 mln.
14,30 mln.
z 13,45 mln.
18,00 mln.
13,45 min.
w 12,30 min.
Przy kw~lifikowaniu do t>o szczególnych grup miarodajny jest
wiek uczestników (czek) w dniu 1·srym stycr.nia 1949 r.

Jak nas infonnują, kolarze al
pr~uk::jl
Rowery polsk'ej
„Bałtyk" zdają egzamin dosko· hańscy reprezentują wysokll kia

na.le i zawodnicy są z nich bar- sę. Na teren.ach górzystych Aldzo zadowoleni. Og ólne sąmopo bańczycy będą bardzo groźny.
czucie kolarzy jest doskonale. mi przedwnikam'. . Start kola•rzy
pierwszym
bę<lz i e
albańskich
nawiązaniem stosunków sportoALBANIA ZGŁASZA SIĘ!
wych między Polską ! Alba1:ą
DO WYSCIGU
Czechosłowacki Komitet Or- - państwem złączonym z nami
ganizacyjny w Prad ze otrzyma! więzami przy jaźni. Albania km.
telegraf·c zne zgłos zeni e do wyś czy tą samą drogą co Pols:.:a,
cigu kolarzy albańskich. Ja'< drogą prowadzącą do socjaliz.
wiadomo, w roku Uibiegłym w mu i utrwalenia pokoju.
Warszawa
wyśdgu Pra ga
mieli równ i eż brać udział kola· W BUŁGARII ODBYŁY Sit
JUZ _ELIMl~~CJE
. _
rze albańscy, którzy przyjech;iJ:
El:mmacyjny wysc1g kolars!cl,
do Pragi. Poni eważ i·ednak Alba_nia me była w tedy ~złonkiem prz~.d ust~leniem składu 8 :1!Międzynarod owego Związku Ro garn na międzynarodowe zaW,J·
łarskiego (UCJ) i start kolan:y dy Praga - Warszawa. wygra!
regulaminu Dimov w czasie 3:48 :08 prz~
albańsk ' ch w myśl
(UC!) spowodować mógł dys- I\on.stantinowem i Karstewem.
zawle- Tr.asa wyścigu wynos'ła !03
kwalif ikację, względnie
szenie innych pa ństw, będą. km.

• ·-i- ~.,.

Tegoroczne Biegi Narodowe traktowane są jako je<lna z prób
w ramach Odznaki Sprawności Fi-zycznej.
We wszystkich mlest11ch l gminach winny być przeprowa·
d2l0ne biegi na przełaj w dniu 8 maja na dystansach:
1.000 m. i 3.000 m. dla mężC'lY%D-.
500 m. dla kobiet oraz
ZarówllCl w kategorid kobiet, jak ł mężczyzn przewtdzianych
jest po 5 różnych grup wieku, dla których - w m iarę możności
- należy urządzić oddzielne biegi.
W zależności od czasu uzyskanego w biegu, uczestnikom
(czkam) zalicza się wynik biegu przełajowego jako jedną z prób
do OSFiz na odznakę zwycr. ajną (-z) lub wybitnego usprawnieIria (w). Grupy wieku I mini ma na odznakę przedstawiają się

z _przygotowań kolarzy do wyścigu Praga -Warszawa
·~ „
. Wydarkiewicz, Rozumek i Gabrych zrezygnowali
z udziału w tegorocznym wyścigu

_ostatnich doniesień trenera kolarzy
\'I ed!ug
n ewsk.iego z obozu w Polanicy, kolarze:

~

Cośmy powinni wiedzieć

Ostatnie meldunki

TEATR „MELODRAM"
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Z wiąz.kowca _Zrywu
Zd ń k" • W 1•
ł

0 I
U 5 lei
O Upl I 5 We ZWJClęS WO W
Już niejednokrotn:e cała pra . z achowywać się tak, jak w 10•
sa piętnowała rozwyd~zenie pu· ku uti i egłym pl"'led... mmkn' c·
bliczności piłkarskiej, ale to ja - ciem boiska: I\ara ta, jak wi~
koś nie odnosi skutku. My swo dać nie pos k utkowała, wart()
je, a on: swoje. W niedzielę od wi ęc może było by pomyśleć o
'nnej, która by może wreszcie
„sportowców" Zdut\
opamiętała
bp;ł~a~:kto z:~:~k;~!t!oli k~ec~ skiej
Woli.
pomi ędzy tutejszym
grupy l
Włókniarzem, a drnżyną lódzKą
Łodzi niedawno został Powołany do działalności przez gu witają lnfojdor6w t dele- Zw'ązkowca • Zrywu. podczas Pamiętaj wpłacie
sportowców łódzkich Komitet dla spraw Kulturalno - gatów na Swtatowy Kongres którego dwóch graczy Związ ·
Oświatowych, T<tórego zadaniem będzie urządzanie co pe- Pokoju oraz pozdrawiają spor kowca • Zrywu uległo tak po•.'·· ~ · wien czas zebrań dyskusyjnych na aktualne zagadnie·1ia towców kraJów demokracji lu ważnym kontuzjom, że musiano
I\
. .: „ •
, .. ,.,· ,• . :.
z różnych dziedzin sportOWY"h, orli$ zapoo;nawa.nie najszer dowe,f ze sportowcami Związ przewieść ich do szpitala. B_ram
I
.
. I
,,
.
H
na czele karz Zylewski doznał lekk1e~o
szego ogółu sportowców z .na.i aktualniejszymi wydarzenia- ku Radzieckiego
wraz z Ich Wodzem I całej po ";strząsu m?zgu, a łącznik Ku- Konto w · Banku Związku
mi politycznymi w kraju i za gra.nicą.
A>DRIA - ,,Paganini".
Spółek Zarobkowych
B~!~ - „R.zym Miasto Otwar· Wczoraj w sali Mieiskiej klubów ł związków spo.rto- s~ępowej lndńl:OŚ<\!, Generalls- lb ak złamama nogi.
t d.
~ było przyczyną t~ch_ kon. Odd . I M" k'
Rady Narodowej odbył się wych m. Łodzi i okręgu łódz- s1musem Stalinem •
w krótkiej części artystycz tuz11? Ostra gra, do ktor_eJ spr.:> ZIO • le]S I W O ZI Nr 228
wieczór inauguracyjny. Wśród kiego, po wysłuchaniu odczyBAJKA - „Zuch Dziewczyna"
GDYNIA - Program Aktualności zebranych znalazło się wielu tu wygłMzonego przez ob. po- nej zebrani wysłuchali recyta "".0 kowala gospodarzy n_iewyr_,:·
GŁOS
pubhcznos~;
Kraj. 1 Zagr. Nr. 15. „Radziecka d.7Ji.ałaczy sportowyc1' i zawod sla Sta.ni!!ława. Dunłaka, w 1· c}i kilku wierszy ~aszych auto b1ona sportowo
ł.6dzkteco Eoml&eta
ruików, wśród których najlicz mieniu wlelotysięc.zneJ rzeszy rów, które wygłosiła jedna ze J Gdy ~ospoda_rze za(zęli trac.c orcan
Ukraina".
WoJewódzklego Komitetu
l
HEL _ (dla młodzieży) „Znak niej bodaj reprezentowani by- sportowców i działaczy stwier słuchaczek Szkoły Dramatycz bra~k1 (wynik. mecz~ 5:1 dJa
ZJednoczoneJ Pard.I
PolskleJ RobotnlczeJ
zaczę.a
pubhcznośc
łodz:an),
polityka nej.
ie poko•owa
Dość licznie sta- d:zafą,
li • pi~ciarze
Zorro".
~
•
,
•
.
'<"'
Redaguje:
Wlli się równiez sportowcy z Związku Radrleckiego, wiei·
MUZA _ „Volppne".
Kolegtun. Redakcyjne.
prowino.ii. Zebranie otworzył lde~o sojusznika kraJów deWydawca: RSW ,,Prasa".
POLONIA - „Opowie6ć 0 Prawd.z!· wiceprezes ŁOZPN-u - tow. mokracjl ludowej jest wyra.Adres Redakcji: Łódź PlotrII kr
k
, .
wym Crlowioeku".
'
kowaka ee m p.
3-d dzień ciągnienia IV-ej klasy
milionowych
se e zem pragnień
Kaznuercza poczym
'
Druk.:
Komitetu rzesz pracujących całego świa
Łódzkiego
tarz
PRZEDWIOSNIE - „Dżulbars"
Zakłady Graficzne R. s. w.
ROBOTNIK - „Dziewczę z pół- PZPR tow Stanisław Duniak ta..
„Prasa" Łódt, Ul. Zwirld n
t
t
t
"ł od.
•
tel. 2011-42.
' WYrrane po 500.00ł li padły na
Zebrani sport<>wcy solłdary
czy na ema wawygłos1
nocy",
Telt!fOllJ':
Nr Nr 92111 w Warszawie; 12658 w
h
łkowl l
czenia paryskiego Kongresu
ROMA - „Casablanca"
211-u
" ~daktor nacutny:
SkiernieWicach·, 5444« .... Gakowie
c e z nc waPokoju dla całej ludzkości, a zują się ca
111-11~
zastępca red. nacz.
"
wiir..
RECORD - dla mlodz. „Zwycięz· w tej liczbie i dla naszego na- tarni zwolenników pokoju I po
ZIB-U
odpowie<!&.
i:~tarz
U")"
' cy Stepów"• dla dorosłych „Noc rodu, który niedawno poniósł t"płaj"- awn-tnrnicz"- poJit,ykę
221-211
.,....,tar1at ogólny-1
„
"'"
„
k ""'
k
i
' w Casablance".
.._...: 254-25
ozrat partyjny
W11raoe po 200.000 zł padły na
podzeir.aczy wojennych anglot~ olbrzym e straty. ws ute
18
korespond:!~;·
Dział
Nr Nr 27358 362al 56927 70594 w
STYLOWY - I-szy seans dla mło· naJazdu faszyst.owski.ego. Re- amerykańskich imperialistów.
1 chłoProbotniczych
Warszawie; 2S46'8 w P<>maniu; 31932
Zebrani deklarują zwiękdzieży „Blyskaw!ca" dla dorosł. fer:it ~ar! na słuchac~ch
slctcb oraz redaktorów
w Lublinie; 43706 w Radomiu.
d;tze wrazeme ..w dyskUSJa za szenie tempa produkcji I po„Belita Tańczy"
:~1~
t8z~:: ~~~f.~b:
lOO.OOO rJ padły
Wyl?'l.Jle
b~erało głos kilku spartow- większenie OS'reZednoścl na
SWIT - ,,Tchórz".
Dział mteJski I sport.: 254-21
Nr Nr 1139 6329 18211 20610 33530
co":, którzy w bardziej CZ_Y odcinku pracy za.wodowe.j. oTĘCZA - „Jej Pierwszy Bal"
wewn. 8 I 11
573 35716 4"""'° A""'"" 4'1"'"1 5nn93
mmej ud.o}nych słowach sold- raz zapewniają. o woli zwlękTATRY - ,,Jasna Droga"
~!::~
:1n~m~~
'SVV•' = ""
J.>Vu
35
daryzowal~ ~ę z całą postępo- szenia wysiłków idący<'b w
nocna: 172-n: 1se-a1
Redalłcja
894U.
'
751:97
72876
tężyzny
podniesienia
WISŁA - „~owieść o prawdzi· wą mlodziezą demokratyczną, kierunku
Kotpartat:
Wygrane po ł0.000 zł padły ll3 Nr
fizycznej, aby w walce o
stojącą na straży pokoju.
.
wym Człowieku".
• 22
Piotrkowska 'IO, tel. 221
Lóc!t,
Nr 1287 16092 25739 27126 44708 S36&2
pokój móc podaŻllć w
Na zakończenie zebrania u-1"-·a.ły
- „Rzym Miasto
WŁOKNJARZ
280-42
A.dmintstracJa:
u w
„
lll·60
ogłoszefu
Dział
93912.
70261
679~
wi;zystkimi
z
czestnicy jego uchwalili na- jednym szeregu
Otwarte •
Łódt, 'PlotrkoWlka n. tet. 111·50
sportowcami demokratami.
WOLNOSC - „Jej pierwszy Bal" \stępującą rezolucję: •
Sportowcy m. Łodzi i okręzrzeszeń,
,,Przedstawiciele
ZACHĘTA - „Czwarty Peryskop".
JWBOTNICZE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ DZIECI • TEATJł
ę.
LALEK „PINOKIO"
I\olarze przejeżdżają codzien.
Nawrot 27
Codziennie oprócz ponledmałkó-w nie po 120 km, a począwsiy od
180 km.
o godz. 9.30 „Czarodziejski kalosz" 12 bm. N R. 2
C Y R JC
1
codziennie o godz. 19.t5 soboty
niedziele 3
2 przedstawien.la przedstawienia.
Przedstawiciele wszystkich organizacji sportowych piętnują
Wielkie widowisko atrakcjf.
imperialistyczne plany podżegaczy wojennych
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Teodor Dreiser
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Tragedia Amerykańska
Potem nastąpiło stwierdzenie przez urzędnika bagażow
ni w Utica, że jest to ten sam kuferek, który pozostał na
pr:zechowanju w Utica i leżał tam przez wiele dni.
Stwierdzono również, ze w hotelu, prowadzonym przez
pana Jerry Kernocian, zapisał się Clyde i Roberta jako Clifford Golden z żoną. Porównano wówczas charakter pisma
z meldunkiem w Grass Lake i Big Bittern i stwierdzono,
że jest identyczny. Porównano go również z kartką znalezioną w walizce Roberty, przy czym każdy przysięgły brał
ją do ręki i oglądał.
Belknap znowu zaprotestował, uważając taki sposób
prowadzenia oskarżenia przez prokurat.ora za haniebne,
nielegalne i niepraktykowane powstrzymywanie dochodzenia.
I toczyły się w ten sposób spory i scysje przez całe
dziesięć dni.
Rozd7Jlał XXIL
Jedenastego dnia Frank Schaefer, urzędnik w hotelu
Utica, przypomniał sobie przybycie Clyda i Roberty. Clyde
zapisał tam siebie i Robertę jako Clifford Golden z żoną z
Syracuse. Wallace Vanderhoff, subiekt sklepu z konfekcją
męską w Uitca, opowiadał o kupnie słomkowego kapeluua ;r;>r%$ Clyda, Potem zemawal konduktor t.ramwa.iu kur·

sującego między Utica a Grass Lake, a po nim właściciel go
spody w Grass Lake. Blanche Pettingill, pokojowa, słyszała,
jak podczas obiadu Clyde przekonywał Robertę, że nie podobna tu będzie dostać pozwolenia na zawarcie ślubu, że
lepiej będzie poczekać do jutra.
Nie było to dla obrony wygodne zeznanie, gdyż dzień
ten właśnie kolidował z dniem, w którym Clyde miał jakoby uczynić wyznanie Robercie. Belknap jednak po naradzie z Jephsonem doszedł do przekonania, że łatwo będzie
można poczynić pewne zmiany w obronie.
Potem zeznawał konduktor pociągu, którym przyjechali
do Gun Lodge, ostatnie.l stacji przed Big Bittern. Po nim
mówił przewodnik, a zarazem szofer autobusu, przypomnia
ws.z y sobie pytanie Clyda, czy w Big Bittern jest wiele
osób, oraz to, że Clyde zostawił w Grass Lake walizkę Ro-.
berty, sam zaś zabrał swoją i zapewniał, że dziś jeszcze tam
powrócą .

Zeznawali następnie właściciel gospody w Big Bittern,
przedsiębiorca łódek i trzej ludzie z lasu. Zeznanie tych
ostatnich zaważyło bardzo na sprawie Clyda, opowiedzieli
bowiem, o jego przestrachu przy spotkaniu z nimi
N:astąpiło potem opowiadanie o znalerz:ieniu przewróconej łódki, wydobyciu ciała Roberty, przybyciu koronera
Heita i o znalezieniu przez niego listu w płaszczu Roberty.
Dziesią tki świadków powtarzały te zeznania. Zjawił się również kapitan statku, wiejska dziewczyna, szofer Cranstonów, opowiedziano o przybyciu Clyda do Twelfth Lake, w
końcu o przyjeździe jego do Bear Lake, o pościgu i aresztowaniu go oraz o wyparciu się przezeń znajomości z Rober~. To go bard7.o obciążyło; mrk.azt.Uą,c. ,iea:o ch:w;l.ejny, fal-.

szywy i tchórzliwy charakter. Najbardziej wstrząsającą
chwilą było dla Clyda ujawnienie aparatu fotograficznego.
Opisano okoliczności, w jakich znaleziono aparat i trójnóg, a Mason wykorzystał to w celu wykazania Clydowi
kła..'llstwa. Zeznawał przy tym Earl Newcomb, który wraz
z Billem Swartsem znalazł między spróchniałymi pniami
i krzakami ukryty tam trójnóg. Dodał przy tym na żądanie
Masona, a czemu sprzeciwił się Belknap, że Clyde pytany,
czy do niego należy ten trójnóg, wyparł się tego stanowczo.
Belknap i Jephson głośno protestowali przy tym zeznaniu.
Wobec tego pokazano protokół, podpisany przez Heita,
Burleigha, Slacka i innych, z którego odczytano, że Clyde,
gdy mu pokazano trójnóg, „z całą mocą i uparcie wypierał
się pos.iadania takiego przyrządu".
Mason, chcąc utrwalić swą opinię, odezwał slę:
- Wysoki Sądzie'. Mam jeszcze inne dowody i innych
świadków.
I zawezwał Józefa Frazera. Przed kratkami sądowymi
stanął właściciel składu przyrządów sportowych, aparatów

fotograficznych itp. r-zeczy i. zewał, ze między piętnastym
maja a pierwszym czerwca Clyde Griffitbs, którego znał z
nazwiska i widzenia, przyszedł do niego po kupno aparatu
wraz z trójnogiem. Wybrał sobie aparat Sanka 3,5 na 6,5.
Frazer poznał aparat i trójnóg, kupione u niego.
Clyde siedział teraz odrętwiały z przerażenia. Znaleźli
więc aparat, znaleźli„. A on zaprzeczał, zapierał się.„ Co
sobie teraz pomyślą o nim? Będą wiedzieli. że kłamał... Czyż
uwierzą teraz w tę zmianę uczuć?„. po tym "-'Szystklm, co
nakłamał;> Leniej }lyło przyznać .i. odrazu do wszystkiego,
'<{).!. ~- ~ -~
.J)-0368ll

