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Współpraca

polskoczechosłowacka
Wielkie historyczne pn:emiany, jakie nastąpiły po :1.wy
dęstwie Armii Radzieckie,1
:nad Niemcami hitlerowskimi,
siwGrzyły nowe możliwości
rr":wojowe dla stosunk,lw poi
sko-cT.echosłowackich. Oba. na
sze k1·aje nie tylko zostały oswobodzone i uzyskały uiepodległość, lecz dokona.ły rów
nie:i zasadniczych :i;mia.1 ust ro
jowych, które poz\Volily im
rozpocząć nowy etap swych
dziejów.
w obu naszych krajach doszedł do władzy lud praot~jący i powstał u!>tr6j demai<racji ludowej. W obu krajach
złamano hegemonię kapit.llistów i Gbszarników, a więc
zia.mano siłę tych klas społec;mych, które w przeszłości
utrudniały współpracę polsko-

czechosłowacką.

W lutym ub. r. lud czechosłowaoki usunął siły, które za
interesowane były w jątrzcPolską.
z
niu stosunków
'Vspółpraca nasza weszła na
szerokie tory.
Wspólnota naszych interesów nabrała Jeszcze większego znaczenia, kiedy państwa
anglosaskie przez swą awauNiemturniczą politykę w
czecb Zachodnich zaczęty pod
ważać bezpieczeństwo europej
skie.
Oba nasze ·narody, złączone
1ojuszem między sobą i sojus:i:em ze Zwią:ikiem Radziec-

działalności Ministerstwa Handlu Zagranicznego
Uchwały Rady Ministrów w dniu 8 marcarb.

Zakres

Warszawa (PAP). Rada Miistrów na posiedzeniu w dn.
a marca rb. uchwaliła projek
y ustaw które wejdą pod obrady bleżącej sesji Sejmu
Ustawodawczego, a m. in. pro
·ekt ustawy 0 likwidiwji anal
fabetyzmu.
Rada Ministrów uchwaliła
dalej rozporządzenie w spra·e zakresu działania minitra handlu zagranicznego oraz zatwierdziła tymczasowy
statut organizacyjny nowego
..
ministerstwa. .
Rozporządze.me ustala, 1z do
m.i.nist:·a
zakresu dział:_mia
handlu . zagranicznego _nal~1.:ą
w~zystk1e sprawy w te.i. dT.iedzmic, a przede wszystk:m pla
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Sali Zwierciadlanej biblioteki Uniwersytetu Praskiego otwarto wystawę p. n .. ,Żywy Mickiewicz".
w uroczystości otwarcia wziął
udział ambasador R. P. w Cze
choslowacji L. Borkowicz.
Przedstawiciel Ministerstwa
Szkolnictwa Koubek wygłosił
przemówienie, w którym podwarkreślił nieprzemijającą
poetyckiej
twórczości
tość
Mickiewicza i jej . znaczenie
w walce słowiańszczyzny I ca
łej ludzkości z ciemięzcami.

nowanie gospodarcze i. finansowe oraz prowadzeme roko
wań i. przygotowanie umów
zagrarucznych w porozumieniu z ministrem spraw zagra
nicznych.
Ponadto Ministerstwo r-?gu
lować będzie obrót towarowy
z zagranicą i dokonywać rozliczeń z tego obrotu.
Ministrowi handlu zagranicznego podporządkowane będą
przedsiębiorstwa handlu Z!lgranicznego, zarówno pa1'J.st"'.lowe, _jak pań~twowo-spółdzielcze i pozostaJące pod za··
rządem państwowym;

Minister kierowa.c b~dzle
także i nadzorowac dz.iahln<;>ść w zak.r~sie handlu za~ra
~rzeds1~n:cznego mnyc~
b1orstw, s~rawu1ąc !111ędzy ~n
n~i n~dzor nad .~ła!n~śc:ą
ku~:eck1ch. or~am~~Ji i ms,y
tucn w teJ dziedz.1?1e. . .
Do kompetencJ1 m1rustra
hanlu zagranicznego należy
także organizowanie i nadiorowanie za granicą placówek
handlu zagranicznego.
Również sprawy wystaw d
targów w dziedzinie handlu
zagranicznego podlegać będą
odtąd nowemu Ministerstwu.
wymienia
Rozporządzenie
kompetencji
wśród dalszych
sprawy kadr handlu zagranicznego oraz organizowanie
badal1 naukowych, publikacje
wydawnictw 1 nadzorowanie

instytucji n~uk?":'o - badawczych w dziedz.m1e handlu za
. . .
granicznego.
Ponadto Rada Mimstrow u•
chwaliła dwa rozporządzenia:
0 wysokości składek na ut:>~zpieczenia społeczne i w sprawie wysokości świadczeń ren
towych w ubezpieczeniu społecznym. Rada Ministrów powzięła też uchwałę w sp:awie
zwiększenia połowówrybołów
stwa morskiego i pomocy dla
rybaków morskich.
TOW. INŻ. TADEUSZ GEDE
1\-llNISTREM HANDLU
ZAGRANICZNEGO
Warszawa (PAP). Prezydent
R. P. na wniosek prezesa Ra
dy Ministrów, mianował ministrem handlu zagranicznego
tow. inż. Tadeusza Gede, dotychczasowego dyrektora departamentu kontroli Minister
stwa Przemysłu i Handlu.
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Stolica prowincji Szensi ob lążona
przez

Dymisja

chińskie WOJ• ska
rządu

ludowe

kuomintangowskiego

. .
.
Londy_n (P~P) .:- . Don~szą\1>rem1era po ~stąp1e.ruu Su_n·F?.
Ge~. Ho:_i'mg-~hm _za1mu~
z Nankmu. z~ chmsk1e wo.Jsk.~
ludow.e, operujące w ~ro~mcJ1 w. ~1erarchi1 WOJS~ow_eJ dr1;1g1e
~zens1, . rozpoc~ęl~. oblęz~me sto m1eisce ~ Czang-:J(a1-Sz,ek1em.
h~y teJ . prowmc11. - Sian .. Od
k1l~u dni toczy się_ t~m zacięty
ARESZT ZA KRYTYKę
po jedynek arty Iery JSkL.
CZANG-KAI-SZEKA
Ageocja Reutera donosi z
Nowy Jork. (PAP) - KoresNankinu, że rząd dr Sun-Fo po i>ondenci dzienników amerykań
dał się w dniu 7 marca do dy- sldch donoszą z Nankinu. że
. gazeta chińska, która wystąpiła
misji.
Tymczasowy prezydeni Chin z krytyką Czang-Kai.Szeka zokoumintangowski~h. Ui„ ~sung- stała zamknięta, a jej wydawJen prz~Jął dym1się gabinetu. ca wstał aresztowany.
AgenCJa Fra.nce Presse donoGazeta żądała, by Czang.Kalsi, ż-e pełni~cy obowi_ązki pre- Szek zaprzestał działalności po
zy?enta. Chin kuomtntangow„ litycznej i udał się za granicę.
sk1ch L1-Tsung-Jen wezwał ge
Radio Chin Ludowych stwicr•
n~rała Ho-Yi,ng-ChiJI do n-.itych dza, że Czang-Kai-Szek przygo
miastowego przybycia do Nan- towuje wojska kuomintangow•
kinu celem objęci? stanowiska skłe do dalszej wojny.

Obrady sejmowej komisji skorbowo-budżetowei

Budżet

utrzymuje

Ministerstwa Obron} Narodowej

się

na pozion1ie pokojowym

Wan;zawa (PAP). Dnia 8 bm. ,brony Narodowej na roit !.949. perialistów anglo - saskich bu
W posiedzeniu kom!sji wzię dżet wojskowy w Polsce Lupod prrewodnictwem posła
Krygiera (PZPR) obradownła li udział: minister Obr0ny Na dowej utrzymuje się uiezmien
sejmowa komisja skarb1wo - rodowej Marsz.:ałek Żym:P.rski, nie na pokojGwym poziomie.
Sto.sunek procentowy budże
budżetowa oraz pla~u. gospo· wic.~nister _gen. J_a1.:0szewicz
dar~zeg~ nad _Prelinll'.rnrze!11 wyzs1 urzędrucy ~1~1st~r~twa tu MON do budżetu państwoj U
d tk.
(b
budzetowym M!rusterstwa <1 - Obrony NarodoweJ i M1a1~t4'?r
wego ez wy a ow ma ą 'o
·~~.::,::.::;::,..:,.=;;;.;;:,;;;;;;.;;;~,;__;,~;;;;;.;.;.;;;~.;;..,..;.~.~.;;..;....~~-------"!""~~~-~ stwa Skarbu.
S)lra.w0t:dawca preliminana wych i inwestycyjnych) wyw latach 1934-35 Gt"nMON
ui
becki (SL) podkreślił, iż mi- zaś w r. 1949 wyniesie 12,2
. ł. d k•
h
d
Poczdamie, popierają się wza
·
mo podżegań wojennych im- procent.
,vładz J)artyinych i samorzą owyc WOJ. O Z 1ego
jemnie na terenie międzynabiet zbiegł się w Zduils~iejl rymi Kongres Zjed~oczeniowy
rodowym, głosząc, że jedynie
f
ł
Woli z ur<Jczystym zebraniem wysunął nowe. zadania
wypełnienie tych uchwał moft
SEKRETAli-IM
Miejskiej Rady Narodowej, na KOBIETA
ie llo1>rowadzić do właściwe- .
którym jednoglośnie i entuzja: RZEM MIEJSKIEGO KOMlgo rozwiązania problemu nie- '
przystąpienia Włoch
stycznie wyb-ra!łO na przewodni TETU PZPR w OZORKOWIE
mieckiego i na zawsze unieW dniu wczorajszym w Ozor
c-1,ącą tow. Cegłowskąlrenę.
możliwić agresję niemiecką.
I
- Dołożę wszelkich staraft kowie odbyło się pierwsze poPostulaty nasze, po<lziel9,ne
<J Ko
b
·
c ł k ·
d ł t
przez cały obóz demokra.tycz·
Rzym (PAP). Dnia 15 bm. Isami narodu włoskiego i u·
- powie zia a ow. eg_ ows. a si.00 zerne . n?W?WY raneg
Deputowaaby ze swych obow1ą~kow m1tetu. MieJski~go PZ~~· Na odbędzie się w Izbie Deputo- chwałami Izby
~:k ~~°!~ki~rz::S~~ ~:i:
.
.
wywiąza~ się ~ak najlepieJ. ~e zebramu tym iedn<;>głosme wy· wanych dyskusja nad interpe nych.
picc.zętowane na Konferencji
Wczoraj odbyło się pos1eprezentuję bowiem Polską ~Je- brana zosta_ła I1„g1m sekreta- lacją w sprawie polityki zagra
Warszawskiej.
dnoczoną. Partię . Robotmcz~ rz~rn KO'lllltetu tow. Helena nicznej rządu, wniesioną przez d~nie R~~Y Ministrów, _na
Równolegle ze wspól1>racą.
prm~odn:iczącego socjalist_y- ~~~~~z=:ter Sfo~~r~~~:!
oraz kobiety polskie, prred kto Janczak.
polityczną rozwija się nasza
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lecie 194'7 r. pierwsze ścisłe
gospodarcze
porozumienie

przeobraziło

się

w

ciągu

dwóch lat w prawdziwy sopolsko-czecbosłoJusz.
kicRada Gospodarcza
wacka Stała
ruje i organizuje naszą współ
pracą JOSP-Odarczą.
Już na przestrzeni dwóch
lat mogliśmy się przekonać,
jak olbrzymie korzyści osiągaJą oba państwa z tego sojuszu. Czechosłowacja np. ł>ędąca. do tej pory państwem
śródI~-"owym uzyskała doste.P
'f"
do morza. W ten sposób rozszerzyły się znacznie jej możlitvości handlowe, skróciły się
tranzytowe i zmalały
drog:i
koszty przeworu. Polska ze
swej strony zyskała dużą po-

0
~:~.~~~y parlamentarneJ - u~~~ d:0~~cy~~1ant~~~~~
Uroczysta Akademia w Łodzi
Interpelacja, zawierająca 3 go.
D • K b•
d
M
ku CZCi iędzynarO owego ftlG O tef punkty dotyczy przystąpienia Sforza usiłował wykazać, i:e
w.crora1szym, w wy-1 delegatki poszczególnych łódz. Włoch do paktu atlantyckie- przystąpienie Włoch do te~o
Wdniu
TOW· ŁUCJA SU LEJO WA.
pełnionej szczelnie sali Te kich fabryk, repre·zentantki woj go i uwypukla sprzeczność e-1 paktu jest „koniecznością hiPABIANIC.
PREZYDENTEM
atru WoJ"ska Pólskiego, odbyła
uroczysta Akademia poświę
eona Międzynarodowemu Dniu
Kobiet. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele partii politycznych, organizacji społeczny:h.
wdjska oraz. delegacja kobiet

ska, nauczycielstwa,
. k b" t
p l „organizac·
o sce 1 o ie
cji „Służba
wiejskkh.
okazji Dnia Kobiet zostały
odznaczone Srebrnym Krzyżem
Zasługi tow. Scisłowska - se·
k:et: Dzielnicy L. K. R~da Pa·
b1amcka, tow. Furmanska czecltosłowack1ch.
Ponadto w Akademii wziely prz~w. Kola L. ~·kw PZPB tknr
·a - ma a
· 1 reprezen tan tk'1 K. o'ł 16 1 ob.
.
PRZEWODNICZĄCĄ
.
d . Bukszyns
udllla
11cz,ny
Gospodyń 15.ga z1ec1.
Kół
M1EJSKIEJ RADY NARODO- Li i Kobiet
WEJ. W ZDUŃSKIEJ_ ~OLI. wTejskich z 'terenu wojewódz- Ponadto odznaoz~no dyplo1~a
M1ęd·zynarodowy Dz1e11 Ko· twa łódzkiego, przodownice pra mi ua:na.nia. 12 na1lepszych te·
·· L" · K
·
h
z ·
kob"
k
~ecy_ wiąz· r~nowyc . o~garuzacJ_i .1g.1 . O·
c~ oraz a tyw
Prjzemcówienkie pr_emiera k?W Zawod<Jwych I Ligi Ko- b1e.t. . Dz1elm~a _S;~m1esc1e _I,
li-gie,
Dzielnica Sródm1esc1e
b1et.
v w PZBP nr l • PZ
. , Koło L· ~,.
W prezy d"mm z.as1"edl'1 m. in.
I
otrzymując od Czechomoc,
•
słowac;fi urządzenia portowe,
z okazji Dnia Kobiet I sekretarz KL PZPH _ tow. ~B nr 3, P_ZPB nr 17,_ Centra.
komunikacyjne i maszyny.
KL h Tekstylnej, Elektrowni, Poczt
k
·
•
d • 'ad
·
W ym1ana
H I
K ł t
f•
. T 1
Wann:a.wa (PAP). w dniu Dwora ko ws 1o, 11 se re 1an
osw1 czen, wy:!~~ti;~~ow~~fkich~o~:~~ 8 bm. z o~azji M;lędzyn.iro~1>- ~ZP~ t?v:'· Dtin_iak, przedstawi- ~óweek~rK~~~~y. OC:azer~.PB e ~;
M.k np. budowa ~go Dma ~obi.et, prem1i;r cielk1 L1g1 Kobiet tow. tow. 4 i Ośrodek Konfekcy1·ny nr 4.
Sl'ęb'~rstw,
. k St
Bł h
k
Jozef Cyrankiewicz wYglos1ł o·
„~
~V
Za pracę społeczną wyróżnia
ac owia •.. awspólnej, olbrzymiej elektrow przed mikrofonem Polskiego zog~s a,
ni na Dolnym Śląsku, która adfa okolicznościowe prze- r<;>mł~nska, Nowa~owa, kKtero~t- no dyplomami uznani~ członkin!czk1 Wydz. Kobiecyc~. _omi e nie Zarządu Głównego Ligi Ko
będ.:de obsługiwać dwa kraje, móWienie.
tow PZPR t<Jw .. to~. Ciesielska, biel ob. ob. Białecką, Brzeziauzupełniają tę współpracę i
Duniakow3:, Fehks1ak,_ _Patoro: k<Jwą, Bukszyńską. FulJ'mańską,
Marshallowski rzqd Belgii
zacieśniają nasz sojusz
wa, Golęb1owska, Kusw1kowa 1 Dolecką. Herbichową, JakuboPodobnie ja.k w dziedzinie
wicz, Jerzyńską, Kubicką, Mi·
inn.
CZU
gospodarcze.i, rozwija się na- W
fo;v Ciesielska wygłosiła re- chalakową, Przybyszewską, So„
współpraca kulturalna.
sza
Słusmie napisał centralny Bruksela (PAP). W tutej- ferat, w którym omówiła rolę bieraj, Scisłowską i Bidulińską.
z z
Zar d Gł.
jaka
organ naszej bratniej Partii szych kołach politycznyc!l o- budowniczych kraju _
aw.
own~. 'ł wd
w Czechosłowacji „Rude Pra- zekuje się w każdej chwili przypadła kobk!tom polskim w Wł 'k z_ą
1
ypomak .. ludowe· i . o mar~y wyroznn
d
.
vo", ie dotychczasowe wyniki rzesilenia rządowego na sku
1
k. J • mt uzn~ma za pracę społeczną
współpracy polsko-czechosło- ek zaostrzających się tarć po ~s roju • emo r~f11
wackiej stworzyły trwałe fun między partiami koalicji - so ich udział !'.w': ce 0 po OJ 1 następu1ące tcw. tow. Jaranow.
ską. Białecką, Kłusa, Patoro.
damenty braterstwa, od1>owla cjalistami i katolikami w spra postęp na swiecie.
clającego 1>ragnieniom najszcrl~ie finansowania przez rząd Z kolei sk!a<laly meldunki z wą. Gierczykową, Solarek, WoTelakowską,
szych warstw ludowych wf.odatkowych zasiłków dla be.a.dotychcziasowych swych prac źniak, Krystert:.
il osia2cli:ć przodownice 1>racy, Bat1kowska. R-0Pe~e. Adamska.
robotnych.
J>olsce ł w CzechosłowacJL
Na pcsieazeniu :MiejRkie.i Jfa_
C.y Karodowej w Pabianicach,
(\dhytyru w dniu wczorujszyrn,
na wniO!<Ck przewodniczącego
kiubu radnych PZPR tow. Ka.·
niń,kiego, prezydentem miasta
Pabianic wybrana została tow.
r„ucja 8ulejo"a.
TOW. CEGŁOWSKA IRENA -

Yran 'BWICZ3
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wentualnego akcesu z intere-

KP Ho /an d""li
z

oświadczeniem

storyczną".

/'d c;iryzuje '

SO I

się

Thoreza i Togliattiego

HAGA (PAP). _ w dniu 7
.
b
'. m. ?d:yło_ s~ w -~~ste~da_
ennue poHe zeme \.onn. e. u
„
tralnego HolenderskieJ Partu
Komunistycznej, na którym wy
głosił przemówienie sekretarz
generalny partii Pn.ul de Groot.
Podkreśliwszy że Stany Zje.
.'
przv!(ot.iwanm
czvm:i.
d11oczone
·
•
.
wo3enne de Gront oświadczył:

„Holenderska. Partia

KomUlli

-

S~Y.czna"-~ad pe~ solhidaryzuj~

się

z o"wl cze!:nem T oreza i
Togliattiego, którzy stwindzili,
że masy ludowe w ich krajach
ckażą, poparci"' Armii Radziec~
kiej, jeśli zmuszona będzie ona.
w pościgu za imporialistyczn.v·
mi agresorami

przejść przc:i gra

nic~.

· · procesu przee1w· koprzywo'd com
wznow1eme

•
•
K OmUDIStycznef
.. Par t••
. k leJ
A mery k ans
li
Nowy Jork (PAP). 7 marca
wwowiony został proces prze
ciwko 12 .Przywódcom Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych:. Po ~drzuce~u
przez sędzieg? M~dmę wn10sku _obrony, ządaJ~cego urnorzeru~ postępowania z powodu mewłaścrwego składu ławy przysięgłych, oskarżeni ow któ
głosili oświadczenie
rym stwierdzają, że' postano:
wienie Mediny jest „wyrazem
wojny· przeciwko wolnościom
konstytucyjnym",
Związek Obrony Praw Oby
watelsk!ch zwobal wjec or.zed

gmachem sądu, aby zaprotestawać przeciwko procesowi.
otoczyła
Jednakże policja
gmach sądu j nie dopuściła
do manifestacji.
Delegacja Międzynarodowego Zr.zeszenia Prawników Demokratycznych zgłosiła się do
ONZ i złożyła na ręce zastęp

cy Trygve Lie - Henri Laugier pismo stwierdzające, że
proces przywódców amerykań
skiej partii komunistycznej
jest pogwałceniem deklaracji
praw człowieka uchwalonej
nrze.z. Narod.Y .zk.cinocmna...a_

!fr
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J_ • .leUJslefeUJ
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Rezultaty po·1·11yki
Coraz

niższe

ft

normy

źwwnośd- cewa~
~

ża podatki od dochodów. Niedawno kapitaliści angielscyczłonkowie Federacji Przemy
alowców Brytyjskich, zachęceni tak łaskawYm ustosunkowaniem się do nich, przedstaWili ministrowi finansów,
Crippsowi, dwa memoriały,
domagaj,ce się zniesienia opodatkowania zysków w ogóle.
Nie zadowalając się 1 ~ak
już powatnym obnlteniem sto
py eyclowej mas pracujących,
angielskie koła rządzące żąda
ją od robotników nowych o·
flar.
. „Times" wzyw~ naród ang1elskl do „ograrucr.enla swych
potrzeb w najbliższych latach'!. Gazeta sfer giełdowych
I finansjery „Financial Times"
domaga się „dalszego potanienia produkcji", oczywlścłe ko-

.t

~ ~ 'WY
roai-tnaów i .-alejsqiata re
alnych płac.
Do takkb Z&l'Zlłdzei\ wzywa
zarówno 8taffonl
Crippa, jak i nie-

•• --

twiii

tW'

ON!.

k „ eagielskJltb W1'1iłll4*
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kle masy pracujące występują coraz bardziej zdecydowa•
nie przeciwko prowadzonej
przez labourzystów manhallizacji kraju, przeciwko ich
awanturnlczeJ polityce, zagra
ł.ającej pokojowi i bezpłeczeń
stwu narodów. Nledawrv> robotnlcy wielkich ośrodków
przemysłowych Lancashire 1
Cheshire uchwalili deklarację
w obronie pokoju przeciw pod
żegaczom wojennym.
Angielskie masy pracujące
dochodzą do
C0'8Z bardziej
przekonania, że tylko zdecydowana walka pri.eclwko agre
sywnemu kursowi polltycmemu przywódców labourzysto._
skich jest w stanie zapewnić
Im podwyiszenie ich stopy ty
ciowei.

rz,!'tlWłf!t

„pOSZ119PWI•
Y'lll
,.teqenlu K()i.
~PtllJcZlllł-G~cz ,tem wo!Młci" -~··.

"'_.8'V.1lldeleo „bloku •
4okM:lll lioncentt
~o •tałlt. ~paondoweo
nit ZSU I !llllllilfwa ifemokra
łudowej, plotąc duby smalone
na temat Istniejącego rżekomo
w tych krajach systemu „niewołniczej pl'lcy", jakichś alko.
mu nieznanych „obozów kar·
nych" czy ,.koneentncy jnych'',
gdzie przebywają jakoby „0611
ry" tego „systemu" I tp .• Oczy·

ctodniOJO"

Ot• cbwkterJIMr*Y • tym

~le: fl'ZYhiillll: "'k

1f

pa-

d...,. f'rMfJa ...-Swila
•warci. aowe-f umowt repatriacyjnej z P.">lskQ. ~ pozosta
je w jaakrawej sprzeczn<lści z
polsko-francuską
obowiązuJąCQ
konwencją emigracyjną z 1919

roku. Na tej właśnie konwencji
opierały się dwie poprzednie
trmOWY z r. 1947 I 1948. unto.
żliwlajQce p0wrót do kraju ty·
go. Na tej zasaQgromne wydatki wojskowe
wiście te łwładome kłamstwa slącznym rzeszom naszych daw
dzie zbudowany
~ ,,pomoc" amerykańska wy1 fant~styczne zmyślenia zosła nycb, przedwojennych emlgran
jest również tzw.
tworzyły w gospodaTCe aD1iel
ły bez tmdu odparte przez de łów
.plan czteroletni„,
11dej niezwykle naprężoną sy
ź 6dła t j nf ły
·kl !
legatów zaatakowanych krajów
planem
oędący
tuacJę.
de t es •
którzy _z materiałami faktów i Ja e odmsą r
wyścigu zbrojeń, planem, któ
Przywódcy labourzystowscy
owy rzą u rancu.
dokumentów w ręk3ch - stwier- chanej
ry godzi w iywotne Interesy
aukaJ11c wyjścia z sytuacjJ,
dzlłi, że 'eśll już gdsle zna. skł~o?.". Sprawa nie wydaje
ma11 pracujących.
~ sam.I wytworzyli, wzyleźć możnaJ zjawiska. zasługują się bynajmniej skomplikowana:
Dlatego te! wśród robotniivaj11 &nlielskie masy pracuce na miano ,nłewohuctwa pra RzQd p. p. Queułlle'a I Mochs
ków angielskich rośnie fala okce, aby jeszcze mocniej za„ t . dynie w krajach Za· repatriuje" skwapliwie I w spo
burzenia przeciwko przywódclanęły pasa i jeszcze inten·
"
cy • o Je
com l1tbourzystowslrlm, wierl)'WnieJ pracowały. Rząd lachodu ł w Ich posladłośclech sdb przymusowy posacze16ł·
nym pachołkom monopolistów
bourzystowski 1tara się przekolonialnych, mimo, że te kraje nych emltranłów polskich, „nie
amerykaflsklch,
awycięeyl: kryzys drogą dalchełpią się przy kridej okazji wygodnych" ze wzgl~u na
Przeszło 4 mlllony robot!11·
uego obniżenia stopy życlodemok.ratyczne.
przekonania
wej AngllL
leQz tenże rziad chce powstrzy
Nawet oflejalne rządowe da .4. OąnleUJ
mać masow.t I planow• repatril
me lłatystyczne świadczą o
ej~ polskich g6rnlków I robot·
tym, Ile w roku 1948 ceny denlków. by nie wyzbyć si~ cen10~•7ego
w stosunku
wzrosły.
talłczne
słł.y roboczej, zmuszonej do
nej
TT
.
~ niż płaca robotnipracy ~ rzecz kajJłta·
clęildtJ
k"
dz"
R
k
ej
oł
.
.
•
k
.
I
dro
ba
aaŃJe
listów rrancuskieh.
w mąz a a aec UD
mponu1ące wyni i 1n1ciatywy ~p eczn
bm~ ::: ~bo~ ·
zwiększona ak~:rw- Ale widnie powstrzymywa·
~ził" płacę zarobkowll Ka~dego, kto przybywa naf 8,01 tony z każdego metra które Jednocr.eśnie wiercą
śnSdkaml przymusowy.
JObołnlków ang!elakicli na po Południowy Ural, zdumiewa kwadratowego pieca marte- nacinają w bloku 209 otwo- noM robotnikó~ stachan'>W· d1e rów. Dąląc dQ zwiększenia cy W18Uwają ro~te pr.>.,o- mi - naturalnego procesu re·
stomie roku 194'7. Według do szeroki rozmach powszechne- nowskiego.
nleelenila „News Statesman go ruchu, zmierzającego do o- W Magnitogoraku rozwiąza- ~ajno§ci l ulżenia pracy ro zy.cje, Jńające na celu ulep- patdacjł emigrantów polskich
.net Natlon", „m.lllony robot- siągnięcia wysokiego poziomu no skomplikowane zadanie botnika, lderoWnictWo fabryki szenie procesu tecbnologlcztte ma wszelkłe cechy tego, co
ników, za.rablaj11eych po 5 fun WJrdajnołcl pracy I technicz- całkowitego zautoma.tymwa- w wielu oddzia11ach zalnata- go zwiękaaenie wydajności nai'1ać można "systemem ole·
wolnictfła pracy. Bo w konsek
t6w azterllngów · tygodniowo, pego podniesienia poziOrriu nia maszyn walcowniczyr.b. lowało przy kaid,ym warszt11- •
Obecnie ~_:_! ~~ycb ~aódach wencji bezprzykładnej decyzji
• ~ wiążą koniec z produkcjL Inicjatorami . tego Zdolnośl: produkcyjna walcow cle eleldrodłwłłl.
watnego zagadnienia b71i w ni znacmie się zwiększyła, po czynnych jest już kilkaset ta- _.....,,......, .„.,..ce wnt.,_ w w rządu francuskiego, polski ro.
Jco{icęm"•. ,
· ~e robotników co- ubiegłym roku Jn!Ynierowie i lepazyła się jakoś<: metalu. po kich indywidualnych dtwl· sptawie racjonallzacJl produk botnik we Francji ma zamko!J
ej!. Realizowanie tych wnlo• ~ droet do oiczystego kraju,
magnitogorskiego jawiły alę tnoźllwoki no~go gów.
nz bardziej się pogarsza. Do- technicy
Jeub.e niedawno, hartowa- sków daje nadzwyczajne u•7- zostaje przykuty do miejsca
metalurgiunego zwiększenia pJ"OdukcJł stali.
Vchcżas me l!mleatoą.o w An- kombinatu
iUi 11Słemu kartkowego, a im. Stalina. Zobowiązali się CIUi)' postęp tecbnicm.r, nie przy pomocy prądólt 'WY· nikł. W ""'"'„l tylko Xlrow- fJe wynagradzanej pracy I po·
normy żywnościowe nigdy oni udoskonala6 beiuatannie wprowadzanie coraz to no- soklej częstotllwoścl było u- sklej fabryce, dzłękł realłza- d>awion1 elementarnego pr.1w11
,felZC7A! nie były tak niskie, technolopę, ulepsać Jakość w;ycb, lepszych metod pracy wdane za nowOić laborato- cjł ~Oli1J6w robotników o- ludzkiego _ możności przenoienla Sit 1 miejsca na, miej
ku bl
Obeen.łe, w oddziałach 0 ....-.,,,_...
Jak. obecnie. Jak oświadczył produkcji, maksymalnle wy- nie ogranicia się tylko 6o Ma mną. KkowskłeJ
.__ •
_„_..:~eł _....:,
u eg13mi
fabryki, w __..,._....., w ro
teJte
rezerwy we- gnitQloraka.
aprowizacJl, Stra- korzystyWać
~
8 •. mw.nUli
wUlnego wyJUru
Zapoznałem 11-: z · m.echani- Złotoustowsldcb zakładach bu oonad 15 milionów ruł>Jł.
Che,1, od dnia· 1 u..topada zre- wnętrme. '
Takle są owoce lnl"' ~ ~· A JSC«oł ~~~~~zła tł... pobytu.
dulco"'1ano normę bekonów z KolektYw magnitogorski o- zacją produkcji w słynner Kl dowy maszyn im. Lenina, w
u o po.P0 ew- Ci•IJU
IJ8,8 do 28,3 grama tnodnio- sl~ł wielkie IUkoeay. Wy- !'OWskłeJ Fabryce Traktorów. Mlassklej fabryce samocho- ~•-n•1.
Wł'Ót do wytęsknfone1 ojczyzny,
·
wo. Norma tygodniowa ma- n1kl wspólzawodnictwa pracy Czynnych jest tam włele dzłe dów im. Stalina - wszędzie
dopl!l'o
która ~ził właśnie
Imponujące. słątk6w Unll, doprowadzaj-t- posługują slę obróbką elektra
s11
Jła łmłetankowego wynosi 34 hutników
ldołna jest upewni~ wszyst·
&l'łDD7. cukru - 85 gramów. Przez wiele lat metalunowl• cych energię elektrjczną. sza- cleptn11• kim •wvrn włernym syn.om
Ważnym .elementem wyso; 'J~ Jest kr"ów, których radzl.eccy dążyll do sprawa- roko 8tosowane są autoln;ltYr
zarobe~· ochiu>WJ r1' prac~
d.ze
111Q11CJ8C od!ywla się tak !le, dzenia współezynnilca ...prę.w- przńl>ieszone toczenie I fre. kief wydajności pracy jest
• dU franeusłłłeto. Polllflłi•c ~
1 pomadek. CzelablA2ak w Anglii" --lJnyZnaJe no6al hut do jedyald. W-róku zowaDJe.
..I>a&b' Mail" ,,Normy tywno ubiegłym, huty Z~ Ra- PGpnednio -obróbka ... 1)0- ska fabci-k• metaJ~czna qJ PlłAGA (P'AP). - w p0nie.; *°°I f~•""
/t.!ohO'liiłHI
I&epublikl CZl!ł '
iclovłt! Anl1U spadły ponillej d~ osJastb ~ "3Ulj- wtedZmy - bloku motpru t\o mute o~ pneitpeń, ni- ~ Preąderlt
niamf, ma et '11rofsfJ. &!pe
m1nJ:mum, niezbędnego dla u- lepszy w łwiecte wskdnlk. ~tia była przr pom®Y gdzie Je41iak nł& doittzeałem c h sł
~ narodu przy ty. Magnitogorscy hutnicy zał do całych dziesiątków obrabia- zwykłych. dawniej w 'takich zee o e„aoldej lOement Go» natury lllCN'alrtej, nie .przynopisze „News Chroni· prowadzili współczynnik do rek t zajmowała Wiele czas.,i. zakład~h. stert złomu rneta- wald pr17jtl na oficjalnej &1'o. sqcy łłvnatmmef -.mlJZytu dzi
0,87. Mogą al.ę oni również Obecnie fUnkcję tę dokładnie lowel(e, kawałków koksu lub ctiencji• nowoaianowa'flep amba sle)iiym •ł11d<!om F•P·
cle".
Pralke LeOnarda Kto .Jak kto ale oni wta.me.
W artykule zamieszczonym cbwalll: wysoka WJrdajnołclą I szybko <wykonują specjalne węgla. Wszędzie było czysto, aidora BP
Jak I „-i...
"""obdfe. 1
...1..
~ łamach czasopisma .!IBrl- produkcji Staii: - usysJątlll po wieloczynnościowe aeregaty, jak na podw4rzu fabryki c.u- .Bor'·.......... • '-uOUłlS~
• ~ ..,.... ..,
:aw.uca •.wy mn wtf. ,,......
klemfc.zej Nie test to wYJll·
F ••
•
tlsb Medłc Press" pt. Naród
:sc~~nlcyol~~ow:·:
GZ,-ł un,. uwlet.pilJlia~
tek. Taką sam' schludność
anctelskł wYmiei-a z ;yeleńcrw1e
"' al cy ,-,
obserwowałem i w innych Na audieacji obecni b;rll mini
a.bla„ - czytamy, t.e W9ku·
ka • e ą w !ad'uym raził'
~
łęk niskiej wartości lcalorycz- W zwiąr.ku z akcją oaz~- mienionych prżeZ '>riranizacJę orzedsłebiorstnch, w fabry- ter
spraw, sagranłunyca dr. u11rawnięol dO Z11nucania 11aro.kach Złotousta ł w kopalniach s
MJ odi1wiani.a. stan zdrowot noAdową Komitet Wojewódz- fabrykach.
Czelabińskiego zagłębia wę- ClPmentła, uetowie kaaeJarii dom. wołnó~ naprawdf milu.
DY ansielsklcb mas pracuj11- ki PZPR zwob1Je odprawę
cyWilaej i wojskowej ~en- ilJCJlll ..systemu nfewohrir'ws
prelegentów w KW PZt>!t z Poza tym przybywa pne- flowego.
cyc:b pogarsza się.
Wzrastają za to stale zyakl prelegentów z aktywu perty;te· =~cyOdJ::ha ~~:ly ~w. W kqpa1ni Nr 28. jecSneJ z ~ oraa nef protokłh "'-\tom lpracJ" i temu podohnvc".,
a brudnego 1>11łra ~JsS8nvrh „,..
w. największych • 1a1lębłU. pod
• 'R.
• u
kapltallst6w. Wedłq danych go, przemysłow~o. rwt11zkowe
~TJ
dorzettnoścl.
PO Jednym z pawia.u lub mia złemłą ńłe znaJdzlecle ani je- ~go
statystyki oficjalnej, zY8kl te go I kolejowego.
„
dneto cłe~nego kita. WszystOdprawa .ta odb~le si~ w sta wydzielonego.
w okresie od roku 1938 do
.....
1948 wzrosły o 85 proc., wy- łwletllcy KW - pt >rrkow- Za przybyc!e wymtenltmym kle korytarze są rzęsłjcle o•'!'
no$ZłlC U26 milionów fUntów ska 15 w cZ\łartek 10 bm. o ~ledzłalny jest prawod- krłetlone 1 nawet t;>Oblelt'1e.
1
fraDC11 kich ·
winni •taW asupełnJaMąell ..,.._ la,-Cllt na klnł)'łate lłUłf' „".
SJawiennłctwo obowtązko- W włn"i!'z:le 1)odłoga fest 'lłlYwić lłię bezW7.1lędnie przewo·
llfL
•,...
łołona kafelkami. Podwórze rach młellklcla w !flltQll1's mtlldsbroaneJ .....-.ł• •
W cłUu lą,_47-1948 roku ZY dnlczący sekcji przemygło- we.
(departament Selntt eł arahaef' sunn do •łałnłtoh -'" ··'P.
WydJJ1ał Ekonomlcmy jest. ozdobione zlelenill.
sld te wzrosły o dalsze 591wych, dyreJstorzy nacz'!lnt, oWszędz.te. walce o Podnlei- kcmanliel odnlełll - - . , . •'A7 proe. t1G a.I proc.
,
proc. Mimo to ruad labourzy- raz sekretane Poditawowych
sienie poziomu prod\lk.cji \o- •kea Unita 11096• Md•·
W7dalal zawodowr
st.owski systematycznie obnł- Organizacji PartyJn~n na wy
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Daleko od Moskwy .

- Proponuję, aby mu znateić inne stanowisko w tyciu. Pmnogliśmy stanąć na właściwym miejscu Rogo„
Wbwl, Kowszowowi i innym. Pomożemy Jefimowowi. M6
wisz, że on dobrze pracował w fabryce. Urqdzlmy go
w fabryce. Albo przenieśmy go na inny puilkt, kt6ry
prowadzi energiczny, mądry kierownik, gdzie pracuje
dobrany kolektyw. Na początek możemy go posłać do
Tankowa.
- Oobrze Wasyli, - powiedział Załkind. Pomyślę
nad fym. Myślałem już nawet dzisiaj o tym, ateby prze
rzucić Jefimowa na fabrykę do Tierochowa. Ale na
pDCZlltku ja muszę się przekonać, że. Jefilpow nie da sobie rady w roli kierownika punktu. PJ>zostaw mi troc:Ju: czasu aż się zorientuję ostatecznie..•
...._ Doskonale, bardzo się będę cieszył, jeśli okaże się,
łe

masz

komuliłst6w

:!:"~ąz~ la~m:';:h' :,:zai:ł::a!itei:~~~

~1::d'~ ~~=~ ~:: ~ ~J.;::1~ę
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„ sukC•

rację.

Batmanow zapalił nowego papierosa. Załldnd przesiadł się z czwartego krzesła na kanapę. Jednakie zaczynał odczuwać długi czas spędzony bez snu.
A teraz mój przyjacielu Wasyli i ja tobie zrobię zarzut, - powiedział Załkind. - Czy nie jesteś zbyt twar-dy i bezwzględny w stosunku do. ludzi, czy nie przygniatasz ich czasem? Czy nie naleiy być bardziej mięk·
kim, bardziej serdecznym?
- Jeszcze rozumiem wymagalność w stosunku do aparatu służbowe11:0. do kierowników działów. ·Ale ieżell

jes'8ł taki sam w stosunku do avykłych budowniczych
i do robotników - wtedy tle będzie! Obecnie mało z
idmi się stykasz, gdyż siedzłsz w zarządzie. Ale gdyby
Cl wypadło żyE i pracować pośród nich, czy pottafisz
maleźć klucz do lch serca.
- Zobaczymy. - robisz przedwczesne wyyody nie
mając żadnych fakt6w.
- Możliwe, hle mogę narazie nic twlerdmł 1 al& nasł
na~elnicy oddziałów też Sil ludźmi. Za.prowadziłeś porządek w naszym sztabie, stworzyłeś go ·od nowa, uataWiłeA ludzi na miejscach - nie myśl że ja tego wszyst..
kłeto nie wid7.ę. JednQl·żp postnri1i się bvć trochę serdecmiejszy. Podczu gdy ty mówisz z człowiekiem ja·
widzę. że on się aż zgina przed twoją okazałoścl~
- Twoja wola i celowość w działaniu llłą .bardzo dobnt ale ty przygniatasz ludzi, którzy jeszcze nie nauczyli
się pracowa~ albo nie potrafi~ tego uczynić tak jak

ty teff<> chcesz.

-

Ptzedstawiłeś nm.ie,

jako tyrana, -

ponuro powie-

dział · Batmanow. Żebym mógł zrozumieć o co chodzf
}>odaf ml przykład. Komu ja według ciebie złamałem

grzbiet.
Na przykład Libermanowi. To przecież żywy czło
wiek, choć przyznam si~, że nie jest tni sympatyczny.
Odchodzi od ciebie urażony. Czy należy tak naciska~
na ludzi? Zauważyłem, że w twym leksykonie brak
w ogóle dobrych słów. Do tej chwili nie mogę zapomnieć, jak w ubiegłym tygodniu zbeształeś Kowszowa po co czynić to w tak szorstki sposób? Właściwie twoje
pretensje skierowane były przeciwko głównemu inży
nierowi, ale ponieważ nie wypadało ci robić mu wymówki - z ca~ siłą swe11:0 sarkazmu ohruszvld sie na

.

wyb

tego symoatycmego KowszoW.a: a wczorajsza twoja M
mowa z Grec~kinem? Po prc$la tal byk> patrz~ na n· "" (
Ptzecleł on pra~Je za pięelu ł dlatego natetv mt1 {".'~
sem nbaczyć . ~aj zn&w nacfsn!lłeł na Kow!ł~·•""a
1 Greczkłna. . Nie wetpłę, t12 jeszcze w tef chwilł ~f"r
czą przy pracy' A dlaczen, towarzyszu naczelniku nłf'
oomvślałeł łe mote t ont chcle1łbv u~~ dzfsiejsze htf11
to. G.-eczkin ma w domu eały ·kołchoz - wyobrałarn
sobie, jak tona t. 'dzieci wyczekiwały go przez cały dzid
- i w koJ\co nie dOCl!ekały się.
- Wzruszyła mńie. Michale, - powtedzłał Wasvlł
- Na twarzy jego odmalowało 11._ wzruszenie. - WJ·
docznie raz po raz przeciągam strunę. Jednakie '"""
maj, ie czynłę t.ał' w poszczególnych ~adkach. a na·
ogół częsfo mam rację. Nawet tobie chyba nie uda sh~
uezynł6 mnie miękkim ł łqodnym. Czy w meJ surowo§cł. nie tkwł nutka dobroci.? M6wiłe§ o Kowszowft>
i Greczktnie we wzruszający sposób. 1a za§, ieśli mnie
nawet będą krajać w bwały, .nie mo~ę wybaczyć im
najmn1ejszych usterek w pracy! W tej chwili tyle się
od id""'clfWjmaga! A przecież to są mocne chłopyl Praw
dą jest, te Greczkłn się denerwuje, natomiast Alona stale Słę uśmlecha, nawet gdy się mu wymyśla . Rat: oburzyłem sfę okropnie z tego powodu. - „Co was
uy? Naleiy słuchać ł ~rzyjmowa~ do wiadomołcl„ mówię do niego. A ten patrzy mł prosto w oczy t powiada: „Słucham l pnyjmuję do wiadomośd. A ułmie
Ch8;ft1 się d~tego, że doskonale klniecie. To przejmuje
mrue do szpiku kości, a wtedy lepiej widzę swe wad•
któJ:'Ych Drzedteni aawet nie ~trzes(a!em.„
0
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Nr 67

Amerykański
(Od

własnego

plan rozbioru Francji

korespondenta

,,Głos~"

Paryża)

z

PARYŻ, w marcu. to dodaje: „Nie jest dla niko- lnieśmiało 1 z pewnym lęki.em dząc, że wszystkie kraj? Po.":
ft yskusja nad statutem oku go tajemnicą, że dwa tygodnie donosi o zamiarze gen. Clay'a łożone na półnąc od teJ linii
U pacyjnym stref zach:id- temu deleg acja amerykańska przyłączenia Zagłębia Saary objęte będą paktem.
nich przysparza rządowi fran zagro ziła
naszej
delegacji do kombinatu przemysłowego
Afryka Północna została w

cuskiemu wciąż niemało klo· (francuskiej - A. W.) jednopotów. Francuzi chcieli, jak stronnym uchwaleniem statuwiadoma, by Anglosasi uzna- tu ·przez Waszyngton i Lonu choć częściowo tezę fede- dyn" .
ralistyczną, zgadzając się na
Jak .widzimy,
reakcyjna
nadanie rządom poszcz.egól- prasa francuska nie jest w
nych prowincji (Laender) pra stanie dłużej ukrywać faktu,
v.;a ściągania podatków na że Am'.)ryk anie dyktują, a
koszta okupacyjne. Francuzi Francuzi muszą słuchać i ule
domagali się również nie przy gie wykonywać, co im się kaznania Niemcom prawa do za że.
siadania w trybunale rozjemFrancuzi prooonowali np.,
czym.
;iby y r-;:!r~tkie decyzje odnoPoczątkowo Anglicy popie-, śnie :;;-.r „:niec zostały przyj ęte
rali stanowfako Francji, ale ' .1-·-.'. ez k·~ m: s · ę s ~a 1u tową trz·::ch
wnet się okazało, że F:rarcja ' m cc ar;.;t\" jedn:i:nv5J ri :<>. Al f',
jest w gruncie rzeczy odosob- ~ze cz jr~ na , l. r::.eryk :1•1;~ s.ię
niona. Wyciągając odpow1e(l- 111le zgod zi~i rfl francu ~k •i p ro
nie wnioski z tej sytuncii, . po;;yc i ę . A~:<h:y też r,ro ~ nyli
wiernopoddańcZiY
„Le IVI0 ·1- n a n; ą krz>"-';ym ok'. em i stade", odzwierciadlający wier- m~~o w ko11cu r2 t :'.' m. że waż
nie życzenia amerykańsk<ch nc der.~n.jo. zosiar.ą p"zyjęte
partnerów, pisał:
j eJ;-io r;iyślnic. a mn ;<:'i ważne
„Już czas, byśmy prze st~Li w;ększo < cią g~ .. : 'Jw. Jak jedirytować naszych sojusmików nak odróżnić
d "c yzję w<iżną
propozycj~mi, o których oni
nie;v:::żnej? Anglosas i prosłyszeć nie chcą".
ponu j ą, aby ważn,oś<" sprawy
rystokratyczny, ale nie I została uchwalona w i ęk:;zością
mniej od „Monde'u" ame I dwóch trzecich. czyli głosami
rykański
„Figaro" ujawnia, Clay'a i Robertsona. Francudlaczego „nie należy iryto- zi będą wiec zawsze przegłować" Amerykanów.
sowani, co było nietrudne do
„Nawfasem mówiąc - pisze przewidz~nia .
„Figaro" - wolelibyśmy, aby
H a odpowiednim up i ~\.szcwysiłki perswazji uczynione
R niu tej nie bardzo zaprzez USA nie nosiły w sto- szczytnej pozycji Francji w
sunku do Francji (i również koncercie trzech mocarstw,
w .stosunku do Anglii) formy nie kończą się jednak kłopoty
bezpośredniego
nacisku czy !reakcyjnej prasy francuskiej.
:nawet ultimatum". I pismo
W ostatnich dniach prasa

T~ ..t ~~() .
Rozszyfrowani „boha terowie''
mikołajczykowskiego słuchowiska
„Życie

uznana

Ruhry. Wiadomo, że na mocy ten sposób
za terytojednostronnej decyzji Francjli, rium francuskie i jakby nieSaara
została
gospodarczo chcący i Franco został objęty
właczona do francuskiego sy- ramionami paktu atlantyckiesteinu gospodarczego.
Gen. go. Ale Amerykanie się po
Clay w memorandum, złożo- kilku dniach namyślili. Wynym w Foreign Office wyka- naleźli szereg trudności techzuje że rządy Francji w Za- nicznych, wojskowych, strategłębiu Saary dały niezwykle gicznych i finansowych i oopłakane rezultaty. Więksrość świadczyli, źe Algier wraz .z
fabryk nie zostaba uruch-0- całą Północną Afryką pow1miona, 40 proc. taboru kole- nien być oddany pod zupełn~e
jowego jest niewykorzystane. inną komendę wojskową. N1e
Bezrobocie stale wzrasta. Clay trudno zrozumieć, że chodzi o
proponuje więc „rewizję" o- poddanie rozległych kolonii
becnego stanu rzeczy i prze- francuskich w Akyce bezpo·widuje utworzenie kombinatu średniej kontroli amerykań
przemysłowego Ruhra Saa- skiej.
ra w oczekiwaniu utworzenia
Francuskie koła 1'7.ądowe
supertruslu. który by obejmo starają się sprawę Afryki Pół
wał również i przemysł me- nocnej
ukryć
przed opinią.
talowy. Alzacji i Lotaryngii: Nie mruej jednak, częste i ta
n pinia vancuska n;ie zdo- jemnkze podróże gub~rnatot' lała jeszcze połknąć pi- r&w francusldch z Algieru i
gulki Saary, a już donos~1 o Marokka do Paryża i podróże
dalej jeszcze idących zamia- rM:nych ministrów, z Mochem
rach amerykańskich trustów, i Ramadierem na czele do Aostrzacych sobie apetyt na fryki, zwracają powszechną
francuskie imperium kolonial uwagę. Moch i inni ministrone. Chodr.i mianpwicie o to. wie socjalistyczni. znani są ze
że w związku
z rozmowami swej gotowości odd::m.ia Amena temat paktu atlantyckiego, rykanom wszystkiego. czego
Fr'1ncja zaproponowała wł.ą- sobie życzą . Vl niektón·ch ko
czenie Algi~ru do paktu atlan łach wojskov1 ych r~tomiast
tyckiego. Wiadomo że Algier manifestuje sir:> poważnv .onór
podzielony jest na 3 departa- w stosunku do tej polityki.
menty, uznane za część fate- Opinia francu~ka na uc~•)na
gralną terytorium
metropolii p,orr.kim do~wi ::id ~7."nfom. pr~e
Francuskiej. Początkowo Arne iawia coraz ,,„lek8ze 7'.'nirporykanie nie sprzeciwiali się koi 0 nie z po•vodu pr~vgoto
tej propozycji i korzystając z wyw::rnego przez Ame:-ykanów
nadarzającej się okazji.
wy- rozbioru Fr~ nc j i i jej p<:>sia. znaczyli lin:ię od Sycylii do 1dłoścl zamnr~kich .
kanału Panamskiego, twierAleksander Walski
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Goście czechosłowaccy zwiedzają todź
W dniu wczorajszym do Lodzi przybyla 8-osobowa delegacja czechoslowada, którą powitał
na dworcu w 1mieniu
miasta wiceprezydent tow. Bugajski, oraz przedstawiciele Ko
mitetu PZPR i Towarzystwa
Przy jaźni Polsk-0-Czechosłowa.c
kiej.
Nasi mili goście zwiedzili w
dniu wc;zorajszym zakłady „Ho

nau:iązując

do

słuchowiska

BBC apo-

„sensacyjnego filmu".
„Życie Warszawy" rozszyfrowuje pierwszego pana. ~·tóry
złożył Mikołajczykowi wizytę w jego mieszkaniu /ITZY Al.
Szucha między 16 a 18 października 47 r., pisząc: ,JJ:tł nim
mr.' George D. Andrews, w owym okresie pieru1s~y sel<re!tm::
ambasady USA w Warszawie.
Jak wi~c widz:imy, nic t~·le
polskie serce leśnika, ile ameryhafi.shie s~rce d.vplomnty po·
mogło p. Mikołajczykowi. c,;ż wtem dzrrvnean, ie hriis=e
m" zawsze były i są sprnwy nrierv~«dkkie 0!1 /Jols1dc11 ?"
Następnie „Życie Warszawy"
podaje da!3::r. szcu~:óly
prawdziwego scenariuszu:
„Po owej rozmowie p. Mikolajcżyk c:ckał. Czekał, jak
można &ię dom)·śleć, z niecierplitmścią i pewnym niepokojem. Wprawdzie był przyzwyczajony do czekania na dyrektywy swoich mocodawców, i miał nadzieję, że go niP. opiuz·
czą, skoro im tale długo służył ale kto wie, czy im terns
jeszcze będzie potrzebn:v? Przeżywał więc emocjonujqce godziny. Na szczęście tych godzin było nieti•iele ·- tYlko 48.
W dwa dni bowiem po wizycie p. Adrews'a zjawił sifł
u Mikofojczyka '- tym razem powiemy od razu, o kog9 chodzi, by nie nadużywać cierpliwości Czytelników - niejaki
mr. Monroe W. Blake. Był on wóu·czas drugim sekretarzem
amba!ady USA w Warszawie .a nawet przez jaki.i czas p. o.
konsula w Krakowie. Nie b)·ł to wiec ktoś bardzo ważny w
hierarchii dyplomalycznej. Nic dziwnego, zn pierwszym ra•
:em były do omówieniu sprawy •. volityczne", p. Blake zd
mówił z p. l'r1ikolnjczy1dem już tylko o konkretnych szczelach technicznych: co, gdzie i juk.
Te s:r.:.ellJ/l:v technirzne .~tantv.vily jednak dla Mikolajr..::yh pr=edmiot r>owai.nej troski. Jf' edlug radiowego słucho
ff i~lta Mi!.-ofojc:yk w ciemnym lesie miał wykazać dużo spo1w iu i t1tlw111ri. W r:eczywistoki jednak, podczas rozmowy
z p. make. 1.-trira l)(lbyłn si<' przecie, nie w lesie, lecz w prz:y•
t11l!wm mieszlmni11,
p. Mik·oln}czyk był bardzo nerwowy.
r.n .~ć 'o uspaka.inl argumentem, :e .,poważni eksperci naradzili się w tei sprivvie". /11ikolajcz:vk nie zdziwił się bynoj.
mniej, :e w dyplomacji nmPrylwńskiej istnieją powa:ni eksperci od spraw wiania z Pol rhi sk·ompmmitownnych a11;entóto
P. Blake zakończył rozmowę ::apeU'nieniem, że tego a tego dnia, o tej a tej gorlzi11ie. na określonej ulicy będzie czekał na Mikołajczyka ~amoc!iód ambnsad:v amerykańskiej. Za·
wiezie on go w pewne miejsce, .<kqd będzie możliwa ucieczka z kraju".
Z „Życia W arszr.wy" dowiadu.ie:ny się jeszcze, źe ci
dwaj panowie A i B szybko wyjechali za panem M. z Pol·
ski. Nie znamy dalszy.eh losów ich kariery dyplomatycznej.
Nie idziwilibyśmy się jednak, gdyby razem z panem 111. wy•
siąpili w najnowszym. sensacyjnym filmie am.erykaliskim pt.
„Trz~j panowie w opałach".

I

lod

Warszawy",

teozującego ucieczkę Mikolajczylca z Polski. odsl.ania kulisy tego wyreżyserowanego przez amerykańskich dyplomatów

raka" w Rudzie Pabiankkiej
oraz Polit e chnik.ę. Wieczorem
uczestniczyli om w akademii
zorganizawaJJej z okazji Swięta
Kobiet po czym po<ljęci zostali
przez świat lekarski, literacki
arlystyczny naszego mias-ta
W dniu dzisiejszym mili goście opuszczają
Lódź i udają
się d-0 szeregu
innych miast
Polski.
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o unowocześnienie . przemysłu włókienniczego

Zak!.ady prądukcyjne Zjednoczcnia Przemysłu Budowy Maszyn Włókienniczych osiąg.nęly
w,.. roku ubiegłym duże sukcesy.
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Nasi •orespondenci #abrgcznl !'!Jiszą

ITowarzysze zPZPB Nr 9obradują nad planem oszcządnościowym I
W ubiP.b"łlf niedzielę oclbyło 1 dowały odpowiedniego romi'.l'Sz
t<iQ w PZPB nr 9 zebranie akty czcnia i traciły prze;; to voważ ·
wu PZPR przy ul, Ląkowcj 23. n~ część wart-0ści, a nikt nie
<+ł-Swnym celem i temat~:m ze- nie zdawał sobie sprawy j'lkie.
bratµa bylly sprawy związane to za sobą. pociąga koszz akcją. oszr,zQdnośdową. prowa ty. Nieostrożne obchodzenie sH~
dzoną. p4zez państwo. Towarzy z tkaninn,mi pedczas przewozu
sze wspólnie ra11:Tili 11ad tyn •. ich również po'l'l'odujc wiele
to należy prz3dsięwzią,ć, by ob- strat. Sztuki zakwalifikowane
niży•! k.i ~ztv włusne produk~ji. do pierw3zcgo gatunku schodzą.
Zebranie zagaił tow. Dubilas, często na drugi ga tun.:k.
k1<\ry ogoSlnie naświetlił 2.ada_
Jeden z dyskutant6i:v, tow,
nia jakie Hoją. przed aktywem Bartczak, poruszył sprawę prte
])arty jnym fabryki. Następnie rostów
administrncy jnych w
znhr<i.ł 1'łos dyrektor naczdny fabryce,
w ska zują,c
na zbyt
zakładciw
tow. Chrapkiewicz. wi elką. ilość pracowników biu?'ie owijając w bawełuę wy- rowych w niektórych oildzia_
tknął c,n te wszystkie l"icJoma- łach, n. także sprawę nadużywa.
gania, kt6re powo:iują. spadek nia telefonów do celów prywat
~akości i ilości produkcji. .Jak I"ych.
.
. .
w!nika z relncji . tow., Ghrapkie
Serdeczme . po_witali tu war.z~wicza, przez z~ą. ~akośc produko szc przemów1eme prZPdstawlClc
wanych mattlnnłnw z,i,kła.dy po

la Wojska Polakiego, kpt. Wa~newskiego,
który podkreślił,
że żołnierzom _synom robo~ni.
ków - nie są. obojętne troski
robotników fabryr.znycih.
Na zakoóczanie zebrania towarzysze 11 obowil).zali się do
poclniesienia poziomu proclukcji
i do c::;zl'zędnego gospoclarowania zakładami.
Jeżeli Komitet Fabryczny i
Rada Zakładowa wespół z dy_'
rekcją. z sercem wezmą. się do
wypełnienia
swych obowlązków, jeśli potrafią. zmobilizować całą. załogę do walki o ja_
koM i do walki z marnotraw1'1.wem, to PZPB nr 9 vzyskają.
szanse stsną,ć w szeregu przo.
dujących w pracy.
Korespondent fabryczny
z PZPB nr !ł T. Kasperski
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z tego rn milionów przypada

I

Drobne usp1 awnienia

.

dają duże oszczę dnoścl

.

ita przędzalnię, 29 milion~w i.ii
wykończalnię i 11 milionow na

wie

tkalnie.
Kto · odpowiada. za ta1:-i .stan.
Towarzysze otwarcie i Ja~no
!'twierdzili że dużą część winJ
ponosi tu 'nietylko dyrekcja .ale
i M!ma organizacja partyJna,
która nicdosta.tccznie interesowda ~ię proce.~em produkcji po
i;zczcgólnych oddzfałów. nie potrei·ua w porę przi'eiwdziafać
r.iewłdł"iwemu biegowi produk
cji. Nie wvwią.zała się ze
s~ych obowi~zków i Rada Za_
kł;dowa Ma.~notrawił się si.ro.
wiec m arnotrawił się czas, :i.
tow~rzyHze z Rady Zakładowej
przechodzili obok tego. oboję:Jl.ie. Tkaniny JlOtowe me znaJ_

kiego okr.esu ja~! dzieli nas ~d
rozpoczęcia akCJl oszczędnośc10
wej luty przyniósł Ga.zowni
o.szcz~dno.ść w. ogóln~~ sumie
sięgaJąCeJ
ćw1erć miliona złotych. ·wygospodarowano tę kwo
tę sposobem dwojn.killl::
J ednym było spal~me w ko_
tłowni II)iału kohowego, który
dotyeh~zaR
bywał
odrzucany.
:Miał jaki poszedł do
pieców
zamiast paliwa drożs zego zą.oo zczędzil około 47 ton pełnOI.
warlościowPgo kok~u eo w prze
l!czeniu na pieniądze daje su_
mę 77.600 złoty~h.
Druga pozorme drobna a w

0

.

.

.P1erw~ze mel~unki. o ofensy-l s~utk~ch ?11esłychame cenna

oszczędnośc1oweJ
nadcho_ CJOnahzacJa to
dzą. już z gazowni. Mimo krót· ;rorą.cej
wody

Oszczędn.ość

now~czesnych . obrabiare~ /cy jnych, napotykało na bard..:o
po:lioduma zagramcznego 1 poważne trudności natury perkrajowego.
sonalnej i technicznej. Walka z
Obrabia1'ki te wpłynęły w du rutyniarstwem, ze źle zrozumia
żej
mierze na usprawnienie ną tradycją, z konserwatyzmem
i:roo~~cji oraz poclni~sienie jej technicznym była przeprowadzo
jakosC1. Wymagały jednak du- na surowo i bezkompromisowo.
ności.
ż~go wysiłku . personelu techW obecnej chwili wszys!kie
Wzrost tej wydajności hamo mcznego w kierunku wyszkole fabryki mają prawidłowo opra.
wany był bowiem · z tego powo nia dostatecznie wysoko stoją · cowane normy techniczne (pod
du. że do pracy przyjmowano cej technicznie obsługi. W dą. tyn_i w Lględem należą do przowielu pracowników zupełnie nie · żeniu do podniesienia jakości dujących w przemyśle melaJowykwalifikowa11ych.
Odsetek produkeji zorganizCYWano
we wym) eraz celowo zor 17 an; 10_
tych pracowników sięga 20 wszystkich zakładach na WY- wany obieg dokumentów~
procent ogólnej uiłogi wszyst- sokim poziomie technicznym sto
Dyrektor Naczelny ZJedn.
kich fabryk.
ją cą kontrolę fabryczną. ' i w
inż Landko.f
Osiąg.nięto
W'Jlrawdzie duże wyniku dało zmniejszenie ilości
Przem. B. M. Wł.
sukcesy w dziedzinie szkolenia braków o przes.zło 50 procent.
pracowników, pod.niesienia poZorganizowano wszystkie faziarnu technicznego fabryk oraz bryki wedle oowoczesnych wyopanowani.a nowej produkcji, ale magań org.a.nizacji fabry-cznej.
tego jeszcze mał-o. W wię-kszości To
.zagadnienie
nastrę-czalo
odlewni wprowadzono formowa- szC'Zególnie pCYWałile trudności,
nie maszynowe, uruchomiono ta gdyż przejęte przez nas fabrykto v.ykonoł płon z nodwyżl· Q
śmowy montaż cewiarek krzy- ki metalcrwę były to przeważnie
Przemysł bawełniany wyko,.
żow-0-konicznych, seryjną
pro- duże Wll'!'sztaty rzemieślnicze,
du·~ję
wałków. wyciągowych, nie posiadiające
biuor faJbryk.a- nał plan w lutym w przędzal_
średuioprzednych
w
osiągnięto pomyślne
wyniki w cyjnych, ani żadnej dokumen- idach
w otrzymaniu odlewów kwaso- tacji technicznej. Zerwanie z "i.01,2 proc. a w przędznlninch
odpornych, hartowaniu powierz. praktyką majstrowskiej gospo_ odpadkowych w 110,6 proc
chniowym przy zastosowaniu, darki i wprowadzenie opraco- 2~icwiclki niedob6r wyka:r.~ły
w obróbce stopów twardych i wanych procesów produkcyj- natomiast przędzalnie cie n kot.p. W roku J948 fabryki Zje. nych, opartych na dokładnie .o- przędne, które mie>ięczny pla.11
d·noczcnia otrzymały
przeszło pracowanych procesach opera- produkcyjny wykonały w 09,4
„.„.„„„„„„„„.„„ .... „„ ... „„„„.„„„„ ...... „„.„.„„„„„„„.„.„„„.„ ... „ ... „ ... „„„„ proc. oraz tkiilnie 9!1,5 prnc.
Do zakładriw pracy,
które
odą.gn ęły najfopsze w~· r• ild na_
l<'żą.: PZPB Nr 16 (1 ~1 proc.
planu), PZPB. w P.tbianicach,
kt6re uzy~kał:r w pr.zęilzalni
środnioprzędnc-j 11 O proc. lJlanu, w odpadkowej 116 proc. a
w tkalni 115,6 pror . i
PZPR
Nr 4 (przędzalnia śrrdnioprzęd
na 115 proc,, odpadkowa 109
proc. tka.lnie 120 pror.). Wy1o·
nnly plan 7. nadwy7.ką równi('i;
rnłoi.,.;: PZPB Nr 3, FZPB Nr 6,
PZPB Nr 8, PZ i?B Nr 14,
PZPB Nr 17, PZPB Nr 22,
PZPB w Zgierzu itd,
Na Ziemiach Odzyskai..ych naj
le~qze wyniki uz~oknły I·ZPB
w Bogatyni ( l !?3 prorent pla_
Członkowie I-ej delega-Ojł chłopów polskich. która gościła. m1) oraz PZPn
w Kro~nc>wi·
w Zwlą:z;ku Radzieckim - przed gmachem Za.rzadn Głów-„ cach (120 procent. w przędzalni
ne~o ZSCh. w Warnawie.
Ji 108 procent w tkalni)

300

Przemysł bawełnizr y

w lutym

I..

:i:e.

wykorzystame
odpadkowej,

stą.d. wygospo~ro·

os1ą.gnęła. liczbę 8 i pół
tysiąc:i.
metr6w sześciennych

wana

wody co w przelicz<'niu gotó~
k?wym oznacza 153:000 zł. Ja;kie zostały w ka&1.e gazowm.
J?wi.e drobn~ racjonalizacje,
o Jakich tu piszemy są. tylko
w~t\'pei:n -:- jak ~ape~nia r •..s
dyrekcJa i orgamzacJa partyJ·
na Gazowni
do wielkiego
ataku w bitwie o oszczędność,
Ogólna jej suma. dać ma conaj
mniej 10 milionów złotych do
końca r-0ku.
Korespondent

Wydajność wz.rosła w porównaniu z rokiem 1947 o 25 procent
i przekroczyła planówaną o 16
procent Cyfra ta jednak nie
daje dokładnego qbrazu wysilków poszczególnych z.akładów
nad zwięks-zeniem swej wydaj-

„Głosu''

„

Najbliższe
I znalazł sią lud wybrany przez Boga wkraju Faraona.
Tam s1all i orali, ale n;e oni "zbierali
Ojcem duchownym parafii Brodowe jest ksiąd?. Ale
ksander Bielawski'. Posiad'l
on - 18 ha ziemi, 5 koni,
7 sztuk trzody chlewnej i
drobiu bez liku... Wiadomo,
że niełatwo obrobić i wyó:ywić taki przychówek.
Jednak ksi~\dz Bielawski
lawał sobie radę. Jego parobek, bo tak można naz11ać ob. Ryt:.ka,
pracował
ł krzątał Się od świtu do
nocy, upr.awiał . pola, żywił
świnki i ~1 vdlątka. a ksiądz
Bielawski zacierał pulchne
ręce i z i"adością sp'Jglądał
na swój rosm1cv dob:vtrk
i pęczniejąq kie!>K:ę - Ho
i jakżeż --- cz~· nie h~· ło

Chlępi

z

powodu do rad 0 ~ri? Taki
pracownik! - wszystko sam
zrobi - a w nai~rodę duje
mu się 2 OOO zł i „do„>re
słowo" na d.:ikladkę.
Nie wia(k1n\t\, jak długo

trwałby taki stan

ri•.;czy,
gdyby ob. Rybak nie zwrócir się do Powi:itow•~j Rady Związków Zawodo··Nych
w Radomskn :! prnfo~ o ;nterwencję w t1~j spr:tv;ie.
I tu koniec „dm ł:łustyeh"
_ na skutek wv~:wni«'nia
k · d B' '1
k'
Z · k
wiąz u,
sią z ie aws I
musi wyrównać, zgodnie z
umową "lhiorow11 dotychc:za
sowe wypł~ty i na . p~zy4

szłość

płacić

or;:~w1d~;anfł

umową uposaif':'l.ie.

Parafianin

zadania lekarzy weterynarii wakcji H"

Ost3tnio odbyły się we wszy obejmą ok. 3 milionów s:ttuk
stkich wojewóditwach konfa· trzody' chlewnej. Poniewa·ż wie
rem:: je lekany weferynary jnych lu biednych r-olników nie będzie
poświęcone
omówi~niu
:r:adań mogło uiścić opłat Ul &zczepie:służby weteryMry jnej w akcji nia, lekarte weterynaryjni
pohodowlanej. Pods-umowan~ wy winni VI tych wypadkach prze•
rnków tych konferencji dokona· prowadzić sr:ciepienia całkowt
no na odl>fawie kieł"oWników cie bezpłatnie.
wydzlalów we1erynaryjny<:h ze
Ze sz<'zególnym naciski~m
wszystkich województw, kt6l'a podkreślił m~nister Dąb-'Kocmł
odbyła się w Miń-łsterstwle Rol że lekairte weterynaryjn·i s~ onictwa i Reform Roltt}'ch w sobiście odpowiedzialni ta stan
dniu 25 bm.
zdrowotny zwiertąt gospodar·
. W odprawie tej udzl~ł wzięli: &kich w swych rejonach, a
min. Rolnidwa Jan Dąb-Ko· 1m:ede wszystkim za sprawnl I
cioł wicemin. Stanisław Tka- skuteczne . zwalczanie chorób
cio;,,,,. pos. Ch~łchowski z KC z:akaźnych. Lekarze powiatowi
PZPR. przedstawiciel Wojska powinni d<>pilnować, aby wszyst
Polskiego i przedstawh:iel Cen· kie iakontrakt?wane sztuki z?trali Mięsnej.
stały zaszczepione. a następnie
Przemawiaj ac w c1asie obrad powinni otoczyć trzodę chlewmin. Dąb-Kocioł podkreślił, że ną, znajdującit się w gospodar
służba weterynaryjna odegra w stwach, biorrtcych udział w kon
akcji „H" nieiwykle. waznt ro traktowtlnlu, specjalną opieką
!~. Obecnie najważniejs:r:ą sprll przez ścisły dozór nad stanem
wą jest przeptowlldzenie w 0 . zdrowotnym ~łowda.
kresie mare{! i kwietnia rrtasoPoza tym omówiono sprawę
wych sz~zepid
ochronńych dalszoj ro~bodowy sieci lecznic
flrteci'W różyĆy. Stczepienia te weterynMy}nych, która w tym

I

Łowickiego chcą kontrąktowąć

a Roszarnia w Żyrardowie robi trudności

W dzień targowy w Związ
ku Samopomocy Chłopskiej
w Łowiczu zawsze panuje
ożywiony ruch.
Ze wszyst
kimi sprawami, których w
ciągu tygodnia uzbiera się
na wsi bardzo wiele, z rozmaitymi bolączkami, przychodzą gospodarze, by otrzy
mać · wyjaśnienia, lub dobrą

len

"

roku wz.rośnie o 500 nowych/ rynarii powinni otoczyć jak naj
lecznic, orai zagadnienie szk~- balfdzieJ troskliwą o~ic~ą gro·
lenia gromadzkich przod'1Wnt· madzkich przodowmkow weteków weterynaryjnych. W maju ryrniry jnych. .
. .
.
br. pr-0jektuje się przeszkolenie
Zebrani slwlerdzlh. ze realiok. 15 tys. przodowników, któ zacja ustawy o planowym ro:r:rzy będą mieli Ul zadanie do- mieszcteniu leka.rzy weteryn~· ł
pilnowanie stanu zdrowotnego ry jnych na terenie całego k~śJU _
inwentarza żywego w groma- wpłynie dodMnlo na o:ga?1zad:tie, donoszenie o pojawieniu cję opieki weterynary;neJ w
się ehorób zakaźnych. u zwie· posz-cz~gólnych woj.ewód~twach,
rząt oraz wykonywame złeco- pozwolt , stworzyć Jednol~tą obnych im przez powia·towych
sługę t~renu całego kraiu ,oraz
karzy
weterynaryjnych r6z· usprawni pracę przodowmków
nych czynności. Lekarze wete· weterynaryjnych w gromadach.

1:-

,

•

•

Czas zaopatrzyc się w ziarna
I b•
U IDU pastewnego

k •
z ł b" • . ół
Utrapleniei:i ~ospodars!w .o I row mccznyc 11•
u mow z
g!e~ach lekk~ch iest t~>, ze !1~e tych najbardziej polecenia są
mozna w mch upra~iać rosli.n godne następujące odmiany.: B!e
;iastewnych, o?~nacz~Jących się łański
pastewny
o ziarnie
wyso. k1'_ wartoscią oo~ywcią. N~ pstrym i puławski pa~tewny o
lekkich sz~zerk~·ch nae ma . mo ziarnie czekoladowym i białym.
wy .o koniczy~1e czerwon~J· lu Puław&ki lepiej idzie na zie·,
cer~ie czy bobiku: ~tąd tez sze miach ściślejszych, a więc na·
rok1e rzesze rolnikow poprzcsta leży go siać na mo.cnych szcter
ją zwykle
na seradeli, która kach.
szcżegól·nle w lata suche również
Stosowana jest również u nas
zawodzi. Trudności te rozwiązu odmi.ana łubinu żóltego o zia.r- •
je na sz.częście łul>łn słódki, nie białym zwana pospolic:e
wyka piaskowa ozima i częścio „Veico". Odmiana ta odz.nacza
wo maro rozpowszechniony jesz się b.ardzo małą łupliwością
cze u nas nost.·zyk.
strąków. Cecha ta jest szczegól
Wyka ozima kończy się naj- nie waina przy sprzęcie łubi·
później w drugiej połowie czerw nu na ziarno.
ca. W fym okresie przychodzą
Dlatego tei przy kupn.ie łubi
susze i pas!wiska uiczynają się nu w spółdzielni ' należy żąooć
wyczerpywać. Dokarmianfa zie· dokładnego okreś!enfa ,odmiany
!on.kami nie możemy jednak z jaką mamy do czynienia. Dziś
przerwać. W czerwcu możemy już największa pora decydować
w zup.ełności wziąć w rachubę
łubin słodki, 0 ile został z.asia· się, jaką odmianę łubinu upra·
riy. Lubin jakkolwiek czuły rta wiać będziemy i zacząć się 5ta·
większe przymróziki,
małe do- rać o kupno jej w spó!dzi~lni.
brze znQSi. Za.siany~ pierwszej Tylko dobra odmiana m<>Że za
połowie kwietnia w czerwcu mo pewnić nam odżywczą ziel-0nk~
ie być używany do odżywian:a w późniejszej porze.

ko Roszarni Żyrardowskiej wadzają kontraktowanie ro- góry więc akeja kontrakto
utrudnia całkowicie akcj~ ślin przemysłowych na miej wania lnu, skazana jest na
1
kontraktacyjną lnu.
scu i chłopi są z tego bardzo niepowodzenia.
29 grudnia 1948 roku przy zadowoleni. Tymczasem gdy Czyby- więc dyrekcja Roszar
jechał do Łowicza przedsta- gospodarz chce zakontrakto- ni nie mogła zmienić swego
wiciel Roszarni z Żyrardowa wać len to musi przyjechać zarżądzenia?
Wydaje się
i umówił się z Powiatowym akuratnie wtedyj gdy zjawi nam, że tak. Umowy konZarządem ZSCh, iż przepro- się przedstawiciel Roszarni, traktacyjne powinny zawiewadzi kontraktację 45 ha
J est to tym trudniejsze, je ra~ spółdzielnie gminne, w
lnu. Przedstawiciel ten wy- śli weźmiemy pod uwagę, że przeciwnym razie szkoda zaradę.
raźnie oświadczył, iż 6-go wytypowane do kontrakto- chodu i przyjazdów przedsta
Do instruktora organiza- stycznia 1949 r. przywiezie wania lnu gminy, są znacz- wiciela Roszarni do Łowicza.
cyjnego podszedł ob. Kowa- u~owy kontraktacyjne, lecz nie oddalone od Łowicza. Z
(Tasz)
lik właściciel 5 ha gospodar- niestety w oznaczonym terstwa z Osieki gmina Jezior- minie hie zgłosił się.
ko, z zapytaniem, czy już
Interpelowana w tej spra- Z życia ZSRR
można zawierać
kontrakty wie dyrekcja Roszarni wyna ziemniaki.
raziła swe zdziwienie, ponie
- Tak zgłoście się do waż rzekomo żadnego przed
spółdzielnl waszej w Chąś- stawicie~a do Ło:wicza w ogó Rolnikom polskim %Da.ny lte właściwości ziemniaka i około 15 cm., przesadza się I drugi od 100 do 400 kwintali
niu.. On~ mają druki i za- le. do te~ J?o:y me wy~yłano· jest sposób uprawy ziemnia- sadzi się łodygi (łęty) po- je do gruhtu, po uprzednim
Należy dodać, że przy tawierają kontrakty na ziem- ~1e mmeJ. Jednak o.h1ecano ka wczesnego, który daje wtórnie do roli po sprzęcie zahartowaniu (przez zdjęcie kiej uprawie ziemniaka trzeniaki ~adalne.
mezwłoczme do L?wicza
plony już na przełomie czerw jednego plonu. Sprawa wy- osłon). Pot~m następują u- ba dysponować dużym nahla- To teraz Spółdzielnia legować .• ~racowm~a. ktory ca i lipca. Niekiedy można glj\da w sposób następujący: prawki międzyrzędowe, nawo dem pracy i du:Zą siłą nawozo
kontraktuje, tak jak żywiec? rzeczywisc1e ~rzyJechał 14 otrzymać kłęby jeszcze wcze w okręgach pod.miejskich w żenie mineralne i w połowie wą gleby. Ma się za~o jednak
- zdziwił się Kowalik,
lutego, przywoząc ze sobą śniej przez tzw. podbieranie. około dużych miast (np. czerwca - kopie się ziemnia- dwukrotnie · nit normalnie
- A no tak. - wyjaśnił jednocześni~ umowy..
. Polega. ono na. tym. te w o- Moskwy) rolnikom zależy na ki. (Jest to, jak na warunki wyższe plony i to plony przy
mu instruktor· - My tylko
I tu ciekawa historia. kresie najbujniejszej wege- jak najwcześniejszym plonie rosyjskie
niezwykle wcze- padające w części już w
zawieramy kontrakty na rze Przedstawiciel Roszarni o- tacji ziemniaków w czerwcu ziemniaków. Przeto w znany śnie). Chore rośliny wyrzu- czerwcu. Nadto plon drugi
pa'c Możebyście odrazu przy świadczył, że umów nie zo- wybiera się z ziemi pojedyń- sposób prowadzi się jarowi- ca si~, a łęty zdrowe zostają da.je, jak twierdzi T. D. Lyokazji zakontraktowali so- stawi nikomu, nawet ZSCh cze kłęby z pod krzaków (te zacj~
kłębów ziemniacza- natychmiast użyte do powtór senko (co zresztą w praktybie z parę arów.
. (może tylko je pokazać) bo- które się wcześniej zawi4- nych - jest to, mówiąc ję· nego sadzenia. Sadzenie od- ce jest stwierdzone) doskona
- E, rzepak_? - skrzywił wiem on sam musi zawlerać zały).
zykiem praktycznym. podkieł bywa się ręcznie podobnie, ły materiał siewny, który w
się ob. Kowalik.
. kontrakt z chło ami Na
Postępowanie takie daje kowanie na specjalnych pół- jak przy sadzeniu pomido- roku następnym przyczynia
- Na len to bym się me . ś . d Y k . b Pęd . · ó ł nieraz sporą ilość kłębów z kach przy dostępie światła rów. Po kilku dniach zaczyna się do zwiększonych plonów
zastanawiał, ale o ten rze- Wl~ Je .na me
zie rn g ha a nie przeszkadza roślinie w t~rnperaturze około 12- się zawiązywanie
nowY.ch ziemniaków.
pak to się muszę żony spy- poJec~ac (bo to zbyt 1?ęczą- w' tym wypadku,
jeśli
14 stopni przez 35-45 dni kłębów. Pora drugich WY- Było by rzeczą bat:dzo cen
tać.
ce), wię~ trzeba chłoP.0 "':' za- szczelnie zakryje się m1ejsce (początek jarowiiacji w pier kopków przypada na koniec ną, aby móc doświadczenia te
Powiat łowicki od d.awna v:iadon.nć, by zgłaszali Sfę do naruszone i jeśli podbieranie wszych dniach marca). Pod- września, lub w październiku. przeprowadzić w naszych wa
uprawia len, dlatego tez chło meg~, Ja~ następnym razem nie wypada w okresie suszy. kiełkowane kłęby wysadza Gospodarstwo
podmiejskie runkach i to głównie w podpi sie.ią go i ob.ecnie bardz~ przyJ.edzie. .
Zresztą ziemniak należy do się następnie do okien in- „Sucha.nowo" (w rejonie Mo- miejskich gospodarstwach ochętme. Chętme by go tez Dzi_wne ~~iste stan~wisko. roślin które można rozntna- spektowych w połowie kwiet- skwy) otrzymało w ten spo- grodniczych. Nic bowiem
kontraktowali.
w .teJ _chwili_ wszystkie spół fać wegetatywnie przez sa- niaj lub w warunkach ciep· sób "W eiągu 8 lat następują- nie stoi na przeszkodzie,
. Niestety w obecnym ro~u j dzielme gmm~e .„„Samopo- dzenie do gleby części łodyg li::jszego kl~atu, na r~adni ce ~lony: „ (~eciętna ośmi~ aby i u nas · produkować
niewytłumaczalne stanowis- mocy Chłopskie] przepro- nadziemnych.
ki. W połowie maja, kiedy ro tetrua- zb10r pierwszy - oko w podobny sposób ziemniaW ZSRR -wykorzystuje sfę śliny wyrosną do wysokości ło 160 kwintali z haj zbiór ki dwa razy do roku.

I

Dwa plony ziemniaków z jednego sadzeniaka w c!ągu jednego roku

?e·

I

Dziwne
w

pral~tyki

mleczarni

w Krośniewicach
Krośniewice
otręby

gminie
po fak za czyste
psz:nwiatu Kutno znajdui;~ się ne. Pokrzywdzen.i ~olm~y
0
mleczarnia, która od chło- tą drogą zwracaJą się
1 ~ładz komp~te~tnych z pro
ów
z
terenu
gminy
skupu
P.
.
, sbą, aby zlikwidowały ten
Je nabiał. Oprócz tego m,e
h d 1;. 1.
. k
ły"
czarnia zajmuje się rozdzia- ". ~ e .
kt~aopie ·3o~a k"
łem otrab pszennych pomię się kty~, 1.d rz~ ? a. ie
pra Y
a. g yz oprocz
dzył ?kśolidcz~ychl chhłoJpó;' t~g?, że. go~bzą dw. ~jbtiedma o i re ~10rohłny~ . t ~ - bmC_JSZe 1 naJ tar zieJhłpo ;ze
nakżP ostatnio c op1 s wier UJ~Ce wars wy ~ O!JOW,
dzili, że do otrąb ps~ennych to Jeszcz~ _POdf!W~J~ autocl!'.sypywane są. otręov J:cz r:Y,tet .takieJ _wazne1 mstyt:irmenne, a za m1esza!1k~ po- CJl,. Jaką Jest mleczarnia
bierahe są ceny takie same gmmna.

„

n:a;fttł~1„,A
Sftll.•:~
Pozostaje jeszcze do omówienia sprawa stosowania ob01-nika, wytworzonego zi„
d t •
mą w gospo ars wie. I tu
nasuwa się szereg zagadJ
nień. czy wywozić ~bornik
zimą w pole i tarn go pryzmować, czy też odrazu rozrzucać? Czy trzymać do .wio
sny w głębokiej oborze i dopiero wiosną wywozić i roz
rzucać? Czy nawozić w duJ
~ych dawkach i rzadko, czy
też w małych a często? Czy
przeoryWać o\.iornik głęboko

· k· · ·
ł t 'l
Kobiety zPrzatowa uczą się na kursre rDJU rsiycta cz~~:d~~nia te
z wiąz e k

Samopomocy
Chłopskiej w Lasku organizuje trzymiesięczne kursy
kr~J·u i szycia. Kursy takie
K . tk . eh
t
pows aną . w w~a owica
g~. W~dzierady 1 w Przatowie gmma Bałucz.
W Przatowie wykłady rozpoczęły się 4 marca. Kurs li~
czy 42 kandydatki. Opłata

I

wynosi 3.000 zł. ze. cały
o~res nauki. Wykładowczyme wysyłane są przez Insty·
~ut. Dosko~alenia Rz~miosła
i Ligę Kobiei; w Lodzi.
Na program \ursu składają
się wykłady teoretyczne i
praktyczne, oraz tak ~wane
godziny wychewawcze, na
których wykłada się wiado
mości o Polsce Współczesnej.

są ła-

nie
twe do rozwiązania. Wpraw
dzł.e robio!1o na ten. temat
duzo doświadczeń, to Jednak
w różnych krajach otrzymywano najczę~dej rófoe wyniki. Nic dziwnego, webodzi tutaj w grę duża ilość
czynników, które różnie oddziaływują. Czynnikami tymi są: temperatura w porze
zimowej, (lrubość pokr:vwv

Jak .gospodarowac. oborni.k.tem.7
długość
lży stosować
jesienią

śnieżnej
okresu
jej leżenia, oraz ilość opadów w ogóle, a jesienią i
i
wiosną szczególne.
Następnie nie bez znaczenia jest: jakość gleby (lek~
ka czy zwięzła), konfiguracja terenu i wartość samego
obornika.
Nie są to jeszcze wszystk'e
'k" I h

~a,c~t~e~a ~ ~~~~~=~[:
się do

przepis6w ograniczyć
uwag ogólnych.

Tam, gdzie klimat jest wil
'gotniejszy i
mo
żmł stosować obornik mniej
rozłożony, cżęściej w małyc!~ dawkach.
Na gleby lekkie, gdzie pro
cesy rozkładu zachodzi\ szyb
clej, a łatwiej następuje wy
mycie składników pokarmowych można stosowłć obornik wiosną oraz przykrywać
go można głębiej.
Na 2lebach cięższych nale

łagodniejszy,

obornik
w ~.
, obornik zamirni
i to obornik dobrze rozło- się w ciągu kilku tygodni
żony.
w dobrze spróchn~cowany,
R
"
ozrzuca\; opornik na· ro- wartościowy nawóz, który
lę zimą można tam, gdzie można stosować pod każdą
po1e jest równe, gleba raczej roślinę. Spełnić trzeba t-ylko
ciężka, zima łagodna z wię- jeden warunek: pryztt'a mukszą ilością opadów (wrocła si bvć udeptana i obłGżona
wskie).
•
t!emią.
W podanych wyżej czyn- Na zakończenie stwierdzić
nikach nie
uwzględniono trzeba, że jako najlepsze i
jeszcze bodajże najważniej- godne polecenia uznajemy
szego, i:ntanowici~ czynnika postęnowanie, polegające na
ekonom1c~n~go. Z~ma jest o- przechowywaniu obornika w
kresem, k1edy.duzo jest wol ohm:ze gł"'bokieJ· lub n"' ." no
t
"'
.,. s
go jemk czasu jest często najważ
.
.
niejszym i decyduj« o postę
Niech:e znikną ~ naszyc_h
oowaniu rolnika. Stąd wyda podwór„y chł~ps~ich ł pol
je się słusznym pógląd, że s~utne obrazki meszar.awasposób wywo~enia zimą na- n.ia cennych rzeczy w pos~a
~romadzonego w zim\e rlno ci rozkop~nych _kup opormju na pole i układania go w ka.. Traci bowiem na tym
jedną wielką pryzmę jest naJpier"':' sam gospodarz, a
najlepszy, i to zarówno z o- w efekcie ogólnym cała go-!
bory głębokiej jak ł z gno- spodarka narodowa.
jowni. Wtedy nie ma strat
Inż. E. Gorzelak

~;g~~za~~. wi<lf~t~g:g~z~~ !~:Z~i ~mW::!ez~~~!~
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związkowiec

spółdzielcą

Konferencja w Powiatowej Radzie Zw. Zawodowych
ubiegłym tygodn1u od- Spożywców w Tomaszowie li
była się pod przewodnictwem czy w tej chwili około 7.500

W

tow. Rudzkiego konferencja,
1 wołana przez Pow. Radę
Związków Zawodowych, w
1 t'
· d · ł
· li
d t
:i: oreJ u zia wz1ę
prze s a
· · 1 W dz' ł
S ółdzi 1
wicie e
Y ia u
P .. e czego PZPR, p:zedstawici.ele
PSS, członkowie Za:i:ządow,
Oddziałów Zw. Zawodowych
i prceydiów Rad Zakładawych. Konferencja poświęca
na była sprawie werbunku
człon.ków Związków zawodowych na członków
Pow"
szcchnej".

c~łonkó:v, .co ~tanowi c~rę
mewspołmierme. mal~ z licz-

bą -członków Zwi~kow Za""'.~
dowych.
Nale;,.y uczyn1c
· tl
b nr.<> rzyć s e
wszys {0 '
y y~r.;e
z regi spółdzielców, by objąć
swym zasięgiem wszystkich
ludzi pracy naszego miasta.
KOMU WINSZUJEMY
W myśl hasła, rzuconego
Sroda, 9 marca 1949 r.
przez
Komisję
Centralną
Dziś : Franciszki
Zwią?.ków Zawodowych przy
współudziale Spółdzielni Spo
żywców „Społem" w. okresie
WilNIEJSZE TELEFONY
~o 31 marca. orgaruzow~a
Straż Po.żarna 51
Jest na tereme całego kraJu
Milloja. Obywatelska. - 47
akcja werbunkowa, mająca
Dworzec Kolejowy - 4
na celu wciągnięcie jak najDO 31 MARCA
szerszych rzesz związkowców
Referat, poświęcony zagad w szeregi spółdzielców.
:ADRES REDAKCJI: R.S.W. nieniom werbunku, wygłosił
„Każdy członek Związku
,,Prasa". Plac Kościuszki 16, przedstawiciel Miejskiego Ko Zawodowego członkiem spół
telef. 250, godziny przyjęćlmitetu PZPR tow. Pro- dzielni"!
10~12.
kop.
Powszechna
Spółdzielnia
WSPóLZAWODNICTWO
Z CZECHOSŁOWACJĄ
Hasło to rzucone zostało
nie tylko u nas. Akcja werbunku jest jednym z odcinków współzawodnictwa, jakie
W uhle głym tygodniu mło- etapu Młodzieżowego Wyścigu prowadzone
jest między
1 Pracy.
dzież Fabryki Sztucznego Jed- 1
d
. . . .
.
Poniżej
reprodukujemy
wa
wabm s:v1ęc1la , uroczysty dz1en: 1 zdjęcia z tej manifestacji o_flarwręczcma nagrod zwycięzcom V I ności f zapału naszej młodz1e!y.

Młodzieżowi współzawodnicy

pracy

Nowe

władze

.

Poniżej podajemy kalendaspółdzielczością polską i CTZe-1 dowej uruchomiony zostanie rzyk zebrań ustalony na kon
cbosłowacką.
aparat, który umożliwi robot ferencji Oddziałów Zw. Zaw.,
Toteż
ambicją każdego' nikom i pracownikom zapisy Rad Zakładowych i przedsta·
działacza związkowego, każ· wanie się dó spółdzielni va wicieli Spółdzielni:
dego zarządu poszczególnego zakładzie pracy. .
9. III. godz. 13.30 - PFSJ
Oddziału winno być w okre·
Ponie.t•aż udzinl ezłonkow- Nr 1 godz. 14.00 PZPW
sie marca zwerbowanie jak ski jest stosunkowo wysoki, Nr 28, godz. 14.00 - PFFT
największej ilości członków gdyż wynosi 2.500 zł. Zarząd Nr 2, godz. 18.00 - PZPW
dla Spółdzielni Spożywców.
PSS chcąc ułatwić w:.1płace- Nr 27.
W ramach współzawodnic- nie go, dopuścił wpłaty ra- 10. III. godz. 15.30 - PFSJ
twa przewidziane są również talne, rozłożone na okres kil- Nr 1, godz. 14.00 PZJG
nagrody dla rzakładów pracy, kunastu miesięcy.
Nr 3, godz. 14.00 zw.
które wykażą się sukcesami
Zaw. Prac. Budowlanych na
na tym odcinku, jak również O CZYNNYCH CZLONKóW Białej Górze, godz. 15.00 -.
poważna ilość nagród indySekretarz Generalny KCZZ Zw. Zaw. Prac. Instytucji
widua.lnych, dla działaczy, tow. Cwik oświadczył Ubezpieczalni Społecznej.
którzy zwerbują najwięKszą przed kilku tygodniami:
11. III. godz. 15.00 - zw.
ilość członków.
„Uznając spółdzielczość za Zaw. Pracowników Skarbo·
jedną z form gospodarki soc- wych.
ZEBRANIA
jau:ityczn.ej, przez współdzia14. m. godz. 14.00 _
WERB?NKOWE
łarue z ruą ruch1:1 zawodo- PZPW Nr 28, godz. 14.00 _
Po referacie tQW. Prokopa, wego - zapewnuny wpływ PFFT Nr 2 odz 16 OO
1.ebnu:u us~i kal~ndarzyk m~~ pracujących: ~a jej roz- zw. Zaw. p~a!wnikó~
zebran, ktory podaJemy na WOJ 1 nadamy JeJ klasowy kowych
innym miejscu a który ob- charakter.
·
służony zostanie przez refe- Współpraca ta Zt\pewni ma
godz. 18.00
rentów, tow. tow. Włodar- som robotniczym jak najpełr 27 ·
czyka, Sienkiewicza, Sulmę, niejsze - najtańsze i najlep
16. III. godz. 14.00
Sobotkowskiego Stańcżyka, sze zaopatrzenie i przyczyni PZPW Nr 29, godz. 15.00 Radonia Biern~ckiego To- się tym samym do podniesie- 7.w. Zaw. Pracowników Sa·
czyńską' i Rzepeckiego.'
nia dobrobytu.
morządu Terytorialnego.
Przy każdej Radrzie ZakłaPrzy pomocy blisko 3 i pół
17. III. godz. 16.00 - Zw.
milionowej masy pracują- 7-aw. Pracowników Służby
cych uniemożliwimy całkowi Zdrowia.
cie d~e1:8ję. gospoda:cz!l,
20. ID. godz. 11.00 - Zw.
którą w~z Jeszcze uslłuJ~ Zaw. Pracowników Transpor
weszli poza tym tow. Kuliń stosowac elementy reakcyJ- t9wych.
ski, Mazurek, Pietrzak, Szew neT t .
b t .
ł k
21. III godz. 15.30 - Zw.
0
czyk, Su.lma, Stańczyk i To- . 0 póezłdziro. ln~cy,
. c~ onb 0 : Zaw Pracowników Przemywie s
e 1 wmru
rac
· •
sza.W kład '17' • • •• R . . . jak najżywszy' udział w pra- słu Skorzanego.
. s
..n.OmJSJl . ewizJJ- cach spółdzielni, w ich roz-/ 28. m. g~. ~3.00 - Zw.
neJ zo~ah wyb_raru: tow. woju i ich codziennym życiu Zaw. Nauczymeli.
~d:zeJ Dę~w.ski, ~dam JeKażdy członek spółdzielni
Zebrania w zakłada.eh pra
zak i Jan Witkowski.
_ winien stać się czynnym cy urCYLmaicone będą bogatą
Mandaty delegatów na aktywnym jej członkiem. ' częścią artystyczną.
Konferencję
Wojewódz1.tą
Dopiero wtedy spełnimy
PZP~, o~rzymall ttow.: W. treść założenia, jakie ruch
Stawmski, H. Gust, J. Bal- zawodowy
postawił przed Ogłoszenia drobne
cerski, J. Cłapa, A. Dębiec, sobą, a które tow. Cwik rzam
ZGUBIONO kartę RKU
E. Duszyński J. Fąfara Z. knął w słowach:
Końskie na nazwisko Kacz·
Grabowska, -'M. Jamioł,' M. „Masy związkowców - marczyk
Stanisław wieś
Janiak, J. Książek, · M. Ku- twórcze siły ludzkie u- Krzesławice gm.. Goździków.
liński, A. Mazurek, J. Maty powszechniając
spółdziel38-k
ja!rZcżyk, A. Mirowski
S. czość przyczynią się do wzro
Pietrzak, S. Romaldo~ska, stu dochodu społecznego oZGUBIONO kartę RKU
T. Rak, F, Sulma, J. Stań- raz przyśpieszą rozwój na- Opoczno na nazwisko Wit·
czyk, M. Tosza, W. żęcin szego państwa na drodze do kowski Franciszek Kolonie
i B. 2ero:mSka,
socjalizmu".
Janki gm. Goździków. 89-k

Ba;:

pi;w w·

PZPR w Tomaszowie

Na ID:>nferenc~i Miejski'!j
PZPR do Kormtetu Miejskiego • zostali
wybra..ti
ttow.:

. ł

Andrz~1ewski Stanis aw,
Balcerski Jan, Błaszczyk I~e

le~a, Cła~a Józltf,. Dus.zyń-

s~i Eugemusz, Dębiec Anto-

nma, Gra?<>wska .Z<>fi.a, Ja~ak Mana, Kuliński Man~'. K~W'a. ~geniusz:
Kiwiatkowski Eug~usz, ~
rowski Alfons, Magiera. J Jzef, Mazurek Antoni. Matyj:iszczyk Józef, Niekrasz An
Bocianowska lJ!Iaria
toni, Pietrzak Stefan, Rudz.
I·!iZY sekretarz p0dstawowe11 sukcesu tow. Marii Bocianow· ki Aleksander, Radoń Antoorganizacji partyjnej tow. Pie- skiej, przodowniczce pracy mię ui, Szewczyk Władysław,
trzak gratuluje osiągniętego dzy prządkami.
Sulma Fr~ciszek,, Sl'a.żyński
Roch, Stańczyk Jozef, Sobolewski Wincenty, Tosza Karol, Zygmunt Stefan i 2ęcin
Wacław, a na zastępców
członków Komitetu ttow.:
Błaszczyk Stanisław, Cie-

N

• •
k •
•
I
a mar91nes1e a c11 pr.zec1wgrui ic.zei

~~~f:w~~:n~i0~tr~~~ Rzemiosło

man Włodzimierz, J ędryckowicz Józef Olkiewicz Włady
'
sław
Polniak Władysław
Rzepkowski Romuald i W~
dzy~ski Marian.
N
'edze .
konstytu. a poSl 8: u .5 k 1
i:i~m ~ •tnf;'1 o~oł:O
k>re

Mączyński Włodzimierz

w.

rz;.ana ~cers~eg:o,

a

g~ancwisko II ~ekretarza <?-Najmłodszy przodownik Wło· 1nagrodę za swój wysiłek, za oo ~l~ł tWow. EkługderuEusz Duakt~n8 a
dzim.ierz Mączyński otrzymuj? kładną i pilną pracę.
DA.I,
gre u ~ :;y

Kronika

ŁKS I b - WŁÓKNIARZ 9:5
Towarzyskie spotka n ie
pięściarskie pomiędrzy rezerwą LKS a miejscowym
„Włókniarzem"

zakończyło

się zwycięstwem gości w sto
sunku 9 :5. Zawody rozpO<_Jzęto pokazowym spotkamem
wagi piórkowej
pomiędzy
Czekajem a ~zmidlem (obaj
z „Włókniarza").
Wyniki
poszczególnych
walk przedstawiają się nastę
pująco:

.
W aga papierowa: D eb'isz
II (L) _ Zakrzewski. Zwyciężył na punkty Debisz mi.
t
mo l eps.zego pierwszego
s ar
tu Zakrzewskiego.
Waga musza: Kasprzak
'(Ł) przegrywa wyraźnie na
punkty z Walkiewiczem
.
p· t. k
W aga k ogucia:
ie rza
(L) zwycięża Kaczmarka na
punkty mając przewagę we
wszystkich starciach.
Waga lekka:
Ogłoszony
wynik remisowy w walce Pa
iitusiaka (L) z Tulińskim pu-

S

.o r I o w a
P

bliczność przyjęła długotrwa

łymi gwizdami. Werdykt sędziowski krzywdrził bowiem
to~aszowianina.' który zasłuzył na zwycięstwo.
Półśrednia I:
Na ajski
(Ł)
a rzez t
o. z
M' [~ ~
· kilk •
1
kie;:. s
; ką_c
go
a
1
ro ie na es '
Waga półśrednia Il: Kierus Ł) pokonał Dutkie>yicza przez t. k. o. w trzecim
starci~ po chaotycznej obustronrue walce.
,
.
•

f

wi:~a. sredn~a: ~elanczuk

(L) idzie. po JedneJ z. kontr
Nagrodzkiego po kilku sed . .
. .
k~tac~ na eski 1 daJe się
WY. ~ •
•
Sę~iował w .rmgu Zawa·
dowski z Lodzi, na punkty
Kasprzak z Piotrkowa. Widz'
d
'h.
ow pon.a 500 oso
SZACHY

Rozpoczęte m1'strzostwa .,..
Ma·
chowe Gimnazjum Przemysłowe
go trw 0 1'ą i· zakon' czone •ostan~„
w najbliższych dniach.
g

•

.

Dodychcza.s prowadzi Horon
przed Sza.rlebe1!1> !'fekmanem, Fra
nasem i Ry lnskim.
Ostate~ne . wY;Jlki podamy
po zakonezenm mistrzostw.

MISTRZOSTWA TENISA
STOŁOWEGO GIMNAZJUM

PRZEMYSŁOWEGO
ZMP odbyły się w

w Joka•lu

tych dniach mistrzostwa Gimna
zjum Przemysłowego w tenisie
stołowym.

Kalendarzyk
zebraii wyborczych
do PSS

Wyniki finałowe: Tomczyk _
F ranas 21 .: 15• 23·21
· - 2·0
· • Cho
mentowsk1 :-- Hekman - 22:20,
22:20, - ~.O, Franas -:-- He.kman - 18.21, 21.17, 21.10, 2.1.
Franas ...... Chomentowski
17:21, 21:17, 9:21, - 1:2, Hekman ...... Tomczyk - 6:21, 14:21
- 0:2, Chomentowski - Tomczyk - 10:21, 10:21 - 0:2.
. .
. T
k
1 nue1sce
za1ą1 omczy , Jl
miejsce Chomentowski, III miej·
F
sce ranas.
Na dalszych mie1'scach uplaso
wali_ si~: HekmaT1,- Olejnik i Kop
czynsl<i.
Startowało 15 zawodników.

na szarym

ZGUBIONO kartę RKU Opoczno na nazwisko Patyk

końcu _t:1_c!_ó!_~_wi_·e_ś_N_ad__e_g_m_.4_~-_i:
01

.
.
ZGUBIONO k t RKU
AkcJa
przeciwgruźlicza! Rażącym i godąym puarę
· t
b
h
d
br
·
.
Brzeziny
na nazwisko Przy.
Jes sprawą, o c o zącą ca- 1cznego napiętnowania Jest bysz Stanisław
wieś Zawada
łe społeczeństwo, jest akcją przykład
Stowarzyszenia gm. Lazisko.
_k
społeczną. W wa.lee, j_ak~ ~zemieślników, którzy m a - - - - - - - - - - - -41
-wydana została teJ grozneJ Jąc do rozprowadzenia na·
ZGUBIONO
legitymację
chorobie biorą i winni brać lepek jedynie za 2.450 zł roz- Ubezpieczalni
legitymację
udział wszyscy, a o potrze- prowadziło ich za 350 zł Związku zawodowego kartę
bie jej zwalczania i obowiąz (słownie: trzysta pięćdziesiąt odzieżową na nazwisko Kęku współudziału nie trzeba, zł.).
dziora Helena Tomaszów Ma
wydaje się nam, pisać.
Właściciele zakładów i zowiecki Mireckiego 13. 42-k
I dlatego swego rodzaju przedsiębiorstw, którzy w
zdziwienie ogarnęło nas, kie każdym wypadku łatwiej za
SKRADZIONO dowód osody przeglądaliśmy sprawoz- rabiają i więcej zarabiają bisty na n~sko Gastpar y
danie kasow.e ze zbiórki prze niż p~zeciętny robotnik i pra Wandy Tomaszów Mazow: c
prowadzone1 w ramach tygo cowmk - zdobyli się na „ła ki Antoniego 39.
43-k
dnia
przeciwgruźliczego. skawy gest" poparcia -!!POZbiórka przeprowadzona by Jecznej akcji sumą trzystu
ZGUBIONO kartę wojskJla drogą kwesty ulicznej i pięćdziesięciu złotych!
wą na nazwisko Knejski M"e
rozsprzedaży znaczków i na- Fakt ten zbyt mocno m6- czysław wieś Ludwików gn.
lepek, które pr.zydzielon~ zo wi sam za siebie byśmy po- Białobrzegi.
44 k
stały poszczegolnym zw1ąz- trzebowal~ go komentować:
kom. i iru:~yt.ucło~.
N?tuj~my go tylko dl.a pa~mo, iz ilo~c:ov:r przy- mi~ci i .podajemy do publicz
GŁOS
dział ~ył bardzieJ ruz skrom ne3 wiadomości. A znąjąc urran Udakteco Eomłtetu
ny, me wszystkie związki ofiarność tomaszowskiego
~ 011i!f:;ew~~=!:ZOn!J°1~!!~~~
rozprowadziły przydzielone proletariatu, robotników i uRoboblłczeJ
im. zn~czki, a nie rozpro~a rzędników - pod adl;esem RedaguJei
dziły ich przede wszystkim Stowarzyszenia Rzemieślnix~ra~°!.:R~~~~~~sa".
te których członkowie mogą ków kierujemy jedno tylko oru1r.r
bez żadnego uszczerbku asy- słowo:
.
Zakład7 Graficzne a s. w
gnować pewne kwoty na ceWstyd!
..Prasa" Łódt, lll. 2.w•r1tt 1;
ł
łe1. 201-a.
1e spo eczne.
j-k
Teleton:yr
ąedaktap nacieln:y:
łlł-l

r-----------

n.

u

mieszkańców

liczy Tomaszo' w~.

Kobiet o 3 ..593 więcej niż mężczyzn
Według danych Wydziału I my 37.830 żydowskiej 98

E~~~cji

przy Za~~~
MieJsHlim - . '!'<>'m;iszów liczył na. dz1er: _28 lutego
38 685 nue"~kancow w ty·n
·
.
1!.546 męzczyzn 1 21.139 !W
biet·
Jeśli idzie o skład narodo
wości'o:aru
.. J , to ,.,;es~kan' co·„..v
narodowości polskiej lic~OCUI

•

.uLL

•

"'

:

Iniemieckiej
732 i innych 25'.
W porównaniu ze stycz-

niem stan ludności zwiękł .
3
szy się o 62 osoby, i jeśli
przyrost utrzyma się na
tym pozi'onu·e
· , t o w czerwcu
przekroczymy cyfr-3 40 ty·
s1ęcy
i

Zastępca
red. nacs.
Sekretars Ddpowled&.

219· 0
2.1.a-~

~~=~,:flDT:m-a: :!:':
Dzfal

wewn 11

lt~dentOw·

;~~h

g=:

gazet

reJ.=:

łctenn:ych:

~:~:

........ :
1 ."".„
wewn. 1 & u
Dztal elionom1cm:yr
RoedztałltroJ
wewn. t • c •tnr.
nocna: in-n1
KolPortat:
Admlntstraefar
DJ:lał ogłoae6c

211-a

?!!"!?

--

111-11
154-2.l
Ul-Il

122-aa
M-a

"'"'°
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~1I"EA\1rl
Wielki koncert
muzyki czechosłowackiej
wFi1harmon11

19 5

~ pi~e~~1a~ar;g~~

Nasi
hokeiści nie
czasie wolnym od

Przyjaźni PoLsko-Czecho:::~u W

wackiej .. od~zie. się w Filharmonu
wielki • koncert
symfoniczny,
poświęcony
całkowicie muzyce bratniej
Czechosłowacji, Dyryguje je
den z najwybitniejszych na
szych
kapelmistrzów
Dr.

Zygmunt L a t oszews.ki· (Fil
' · Warszaws·k a ) . mn
h arm.oma

· k
t
progranue
oncer U
szereg
pe<rel oezechosbowackiej Literatury symfonicznej: Uwertura do op. „Sprzedana narT.eczona" Smetany (w 125
rocznicę urodzin kompozyto
ra), barwny poemat symfoniczny „W Tatrach" Novaka, „Laskie tańce" Janacka

niefrasobliwą

i przepojona

radością

życia

uwertura
„Karnawał" Dworzaka, Bi· !ety W cen.ie od zł. 60
sprzedaje kasa Filharmonii
(Narutowicza 20) codziennie
W godzinach 10 13, w
. , k
d Zlen
oncer t u ponad to o d

16

.

o

- : :-PA~STWOWY TEATR
WOJSKA POLSKIEGO w LODZJ
ąl. Jaramr.a 2?
Dziś o godz. 19.15 współczesna
komedia polska Kazimierza Kor·
cellego pt. „Bankiet".
TEATR „MELODRAM"
uL (Gmach
Traugutta
18
OKZZ)
Dziś, o godz. 1915 współczesna
sztuka amerykańska Arthura Millera pt. „Synowie".
TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34
Dziś dwa przedstawienia o godz
16-ej i 19.15 komedio - farsy · E
Pietrowa „WYSPA POKOJU" Ka·
sa czynna od 12-tej tel. 123·02.
PA~STWOWY TEATR
POW·
SZECHNY, ul. 11 Listopada 21;
Codziennie o godz. 19.15 a w
niedzielę 1 święta o godz. 16.00
i 19.15 komedia M. Bałuckiego
„KLUB KAWALERÓW",

--:0:--

w

próżnują

Mos~wie

zajęć chłopcy zwiedzili już Mauzoleum i Muzeum Lenina,
Kreml i Galerię Tretiakowską. We czwartek hokeiści nasi powracają do kraju
.

I

Dzisiaj mija tydzień jnk hokeiści nasi wyjechali do Mo_ wą. z reprodukcją. znanego ma· 1 na rrzetl~t•1wi~niu „Nnuei ydPl
!ikv.-y na kilka me czy to NarzJ S kich z hokeistami radzieckimi. lm·za Szy szkin:>. oraz wrQczyła Tańc a" Lope de Vega w te·
Do tej pory chłopcy nasi spot kali się trzykrotnie z hokei st· im także ou znnczcuia za słu:GQ. atrze .Armii Radziecki<'j.
mi radzi eckimi i ponirśli trzy por a:!.ki (ostatnią. z rrp r<'zcnta_ r; ych działaczy Stowanytizenia 10 MARCA HOKEiśCI NASI
cją. Moskwy 7:0 ), co w ~kazu,ie, że i w tej cl zi1•cl zinie sportu Sporto~vcgo „Dynamo".
POWRACAJĄ DO KRAJU
musimy ustąpić nnszym RQRiad <•m. Nie pojc<'haliśmy jednak
CHŁOPCY ZWIEDZAJĄ
We wtol'(•k repre7,cntacJ'a ho
po zwyci~stwa le•·z no 11au~~- Sąd z11.c po t.vm co dono~zą,
'
OSOBLIWOśCI
MOSKWY
keJ
··owa :Mo~kw.Y wydała przy.
nam z 1'1 o; kwy, chłopc y naHi powinni wiele skorzy~tać z tej
W godzinach wolnych polscy jęcie na cześć gości polskich.
wycieczki.
hokeiści zwicdiili mauzoleum i !>nia 9 marca odbędzie się na
Sportowcy radzie ccy odno,- zą 7aslużonych działaczy sporto· muzeum Leuina, Krom!, Galerię czPśc polskich hokeistów przy·
si ę bardw serdecznie rlo bnwL~- wych Armii Ra dzieckiej. Dru. 'l' retiakow ską. oraz byli obecm jęcie w ambasadzie R. P. w Mo
c:>ch w, )foskwie hokeistJw i,:1ia. hokejowa Dynamo" no· na prz,~d,tnwicmu baletu „Don okwie, dnia 10 bm. 7,aś pol~kn
p°olf..kich. Przed mcczrm oclh;· a·arowała , gośc iom
polskim Kic-l1ot' , na oprrzc
„Książę drużyna. hokPjowa powr.Sci sa.
wają. się zwykle \\·spólne trcnh wspaniałę.
s z katułkę mahonio- Igor'' w 'fcatrzC' Widkim, orn1:. fuolotem do kraju.
gi polskich i rad ziceki1•h z'l_
wodników. Po każd.vm spotk·lboltl.§iU lódz/kleąo
niu hokeiści rudziercy poJcj·
mowali gości pol•kkh olii 1.11lC'11l,
ł
na którym w przyjazn<'j atmosferze omawiano z11gadnieni<'
Druga nmda. spólkań o druZ pi erw ~zc j rundy J'OZOHtał czą. w osobnej grupie. Ukończo
l\·spółpracy pol•ko _ rndzit>cki'.i
h ·now e mistrzostwo w boksie do rouegrunia mecz Filmowca na zo~t11ła już pierwsw. ruuda.
ua polu sportowym . Gos('ie poi k.1. B zaczi:-ła się nie~pocizianką. z Tran'. wajnrzami.
Ka czde znalazła ~ię Conkordia
1<c;v podarowali sportowcom ra· J'odc zns meczu DKS_u w Alek ·
Po uwzglo: dn i.•niu Obfafoich z Piotrkowa. W dniu 10 bm.
czieckim piękne rzeźby z wi;-. or.ndro\1·ie z Tramwajarzami, wyników tabelka wygl~da na- ŁKS spotka Rię w rewanżowym
gla, przedstawiające hokeistów. głn"honiemy zawodnik łodzianin stępująco:
meczu z Włóknin.rzcm. ·Mecz
'
. .
. k
.
.
h 1· w·
HOKElśCI NASI OTRZYI\IIU- R,~- bk ow~ k·1,
s ł ynny Jnz
Ja o
odb i; d zie
się w a i
imy.
uokauciarz ~am przegrał do bok
walk pkt. ~t. pkt.
Tabelka spotkań pierwszej
JĄ ODZNAKI ZASŁUŻONYCH H·ra alck,c.ndrow.;idc!Z.O pr1..ez DKS Alek~audrów 7 rn 11;:;3(, l'U!ldy WV!!l>da następuJ"•c-0:
DZIALACZY SPORTU.
~
' - "
"
k. o. Nnjprawdopodolmiej ze. Energ~tyka
6
9 5.3:23
walk pkt. Bt. pkt.
Reprezentacja. hokejowa Armii ~pół wl6kniarzy z Al<•krnnuro Koral> Piotrków 7
8 72:il6 Concordia
3
6
2i:l5
Radzieckiej
pod:mrnala po!· wa zdoh<::rlzie pewllą. lokatę w Pilmowic,c
5
2 41::>5 ł..iKS
3 4
32:Hi
~ldm hokeistom srebl'!ly JIU- J.-01}i„>11·.:j taheli drużyn kl, B. Gwiazda
6
2
Zrvw
3
1
19:27
char oraz wręczyła im odzn1t•ti i tym samym zaawan~uje do 'l'ramwa,iarzo
5
S:54 wlókniarz
3
1
12:3.<?
kl. A okr~gu lódzkiego.
Rr,zerwy druźyn kl. A wal·
Do~ć ciekawie zapowiada stę
W Pradze
meez niedzielny DKS_u z Ener
W
wystąpi getyką. w Łodzi. Poprzedni
!!!(CZ rQ7.<'g'll'111f w Aleksan:lrod
łś
d
wie dał wynik remisowy 8:8.
W WG ze pÓ re niei 'fym l'aZPll'l gocicie alek~androw
PRAGA (obsł. wł.). W skła- scy po"·inni uzyskać zwyi!iędzie rPprc>zcritacji hoh.erskiej ~two. Energetyka przegrała już
('zecho.ołowac•ji na międzynaro_ ieclen rnrc~ z z Korabem a. o' tat
dowe spotkanie z Pol~ką. zaszły i.io zawodnicy tego klubu znaj_
w
ostatniej
chwili zmi
dnją się w słabej formie. Nie
Mistrz olimpijski
Torma je~t
wykluc::one, że drużyna
walczyć będzie w wadze pół· Korabu
może
za.mienić
się
średniej, micjS<;e jego v.' warlzc rui e,j~c a.mi z Energetyką. . . .Jak
średniej zajmie Svarko, w wa- wiar1omo
zespół Gwiazrly wy·
dze koguciej choregc )fat:la~·a cofał się z ·mistrzo.;tw, jednak
zastą.pi l\facha, a w wadzo p6ł_ uwzgli;-dniamy go w tabeli, po_
cieżkiej walczyć b~dzie O. .Ne· nieważ drużyna ta rozegrała
tuka.
kilka spotkań.
1
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„Cygańska Miłość"

-

„Radziecka Ukraina".
BAJKA - „Dwaj Panowie F".
GDYNIA - Program Aktualaośd
Kraj. i Zagr. Nr. 10".
HEL - (dla mlodz.) „Skarb Tarzana".
MUZA - „Noc w Casablance".
POLONIA - „Nikt nic nie wie".
PRZEDWIOSNIE „Niecierpli·
wość Serca''.
ROBOTNIK - „Moja Miła".
ROMA - „Guramiszwili"
REKORD - „Pościg"
STYLOWY - „Ostatni Mohikanin"
SWIT - „Skandal"
TĘCZA „Nikt nic nie wie"
TATRY - „Serenada w Dolinie
BAŁ.TYK

Słońca".
WISŁA -

„Rudzielec":
WOLNOSC - „Wielka Nagroda".
WŁÓKNIARZ „Alis-zer Nawoii"
ZACHĘTA „Paganini".

Co

usłyszymy

11.40

Audycja szkolna dla klas
- „Dlaczego Babia Góra nazywa się Babia" - słuchowi·
sko. 11.57 Sygnał czasu i Hejnał.
12.04 Wiadomości
południowe.
12.20 Muzyka rozrywkowa. 12.30
Koncert dla szkól. 13.30 PRZERWA
14.30 (Ł) Na marginesie dzisiejszej prasy. 14.40 (l.l Muzyka obiadowa (plytyl. 15.00 (Ł) „Z dz!edziny radiotechniki" pogadanka
inż. B. Klimaszewskiego 15.10 (Ł)
Komunikaty. 15.15 (ŁI Allegro z
koncertu wiolonczelowego li-moll
op. 10-1 Antoniego Dworzaka (plyty). 15.30 „Dzieci pomorskie dzieciom czeskim" reportaż.
15.50 Muzyka popularna. 16.00
D Z IE N N I K POPOŁUDNIOWY
16.15 Skrzynka techniczna. 16.30
.,Gramy w szachy" . „MODE.ST
MUSSORGSKI" - w 110 rocznicę
urodzin -:- audycja słowno-muzymłodszych

I

Teodor Drei5er ·

59

Tragedia Amerykańska
Listy zaś Roberty przepisano prawie dosłownie, a głów
nie najbardziej poetyczne i bolesne wyjątki. Publikacje te
wzbudziły w czytelnikach oburzenie na Clyda, a współczu
cie dla tej biednej wiejskiej dziewczyny, która nie miała
żadnej przyjaznej duszy przy sobie. Powiesić takiego wiarołomnego mordercę to jeszcze było by za małą karą!
W drodze do Big Bittern i z powrotem odczytywał Mason te listy. Wzruszyły go szczególniej ustępy, odzwierciedlające jej życie domowe, ponure przeczucia przyszłości,
słowa malujące stan jej osamotnionego,
złamanego serca.
Przejęty niewysłowionym współczuciem
rozmawiał o tym
z żoną i Heitem, a później i z dziennikarzami. Dzięki niemu
opisano w gazetach, jak się Clyde zachowuje w więzieniu,
jego upór, milczenie, brak skruchy.
Znalazł się i pewien młody reporter,
który dotarł do
Biltz i podał do wiadomości wzruszający opis rodziny nieszczęśliwej Aldenówny, udatnie odmalował rozpacz i przygnębienie matki tak zbolałej, a jednak nie umiejącej znaleźć
w sercu swym słów potępienia czy oburzenia. W słowach
wzruszających, znajdując w tym pewną pociechę, odmalowała wierny, jasny obraz swej córki.
Ile w niej było gorącego przywiązania do rodziców, jaka
była skromna, moralna, religijna ... Kiedyś ich pastor miejscowy wyraził się o niej, że jest to najmilsze, nąjmądrzejsze
i najcnotliwsze dziewczę w jego parafii. Dawniej, zanim
jeszcze zaczęła pracować, poza domem, matka nazywała ją
swoją prawą ręką. Biedactwo ... w Lycurgus była taka samotna.„ łatwo ją było widocznie wziać na słodkie słówka.

przez radio

czna. !7-25 „Stare 1 nowe" _ 22
odc. powieści L. Rudnickiego.
17.45
„Wszechnica
Radiowa".
la.OO Drugi dziennik popołudniowy
18.20 „z działalności Swiatowej De
ruokratycznej Federacji Kobiet" pogadanka. 18.30 V-ty koncert z
cyklu: ŻYWE WYDANIE DZIEŁ
CHOPINA". W przerwie - audycja poetycka. 20.00 DZIENNIK
WIECZORNY. 20.45 Rezenva dzlen
nika 21.00 ,.Opowieść o Chopinie"
(3) . 21.15 Muzyka polska. 2140
Montaż z pism JuliuS"La Puczika w
prz ckł. H. Gruszczyńskiej-Dubowej
22.00 „Do tańca" - gra Orkiestra
Taneczna P.R. 22.45 (Ł) Przegląd
kulturalny w oprac. Henryka Eile.
22.58 (Ł) Omów. progr. lok. na jutro. 23.00 Ostatnie wiadomości.
23.10 Muzyka poważna. 23.50 Program na jutro. 24.00 (Ł) Koncert
życzeil. 0.20 (Ł) Zakończenie audycji. i Hymn.

r--------.
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wych związków
!>porto.
wvch f
·oto ich nazwy:
l)
Lóclzki
Okręgowy
Zwi:rwk G~mnastyczny.
Z)
Łódzki
Okręgowy
Zwi„zek
Piłki
Ręczne3·
""
(siatkówki, koszykówki i
szczypiorniaka).
3)
Łódzki
Okręgowy
Związek Lekkoatletyczny
4)
Łódzki
Okręgowy

Związek Piłki Nożnej
5)

Zwią.zck

6)

Łódzki

Okręgowy

Bokserski.
Łódzki

Okręgowy

Związek Hokeja na lodzie.
7)
Łódzki
Okr~gowy •

Związek Srermierc·:>;.

8)
J,ódzki
Okręgowy
Zwigzek Tenisowy.
.,,
!l)
Łódzki
Okre,gowy
Związek 'l'enisa stołowego
(ping-pong).
JO) Łódzki
Okręgowy

Związek Pływacki.

11)
Okręgowy
ZwiazekŁódzki
I.uczniczv
.. .

„

12 )

Łódzki

Zwią,zck Kolarski.

Okręgowy

Ł6d

k.
Ok
13)
z ·1
ręgowy
Związek Motocyklowy.
14) I.ódzki
Okręgowy
Zwią.zek Atletyczny (za_

paśniczy).

15) Łódzki
Okręgowy
Związek Szachowy.

Skład na'izych gimnastyczek
na mecz z Czechosłowacją
(obsł. wł.). W gim
zawo•fach miqdzy.
kobiet Czechosło
wacja. - Polska, które rozegra
ne zobtaną w niedzielQ, 13 bm.
w Krakowie, nie weźmie udzie.
łu wielokrotna. mistrzyni Pol.
fki Reindlowa.
Drużynę
Polski reprezentować będą.: Kurek, Krokay, Ko.
wińska, Krupianlrn. z Krnkówn,
:Konikowska. i :f,uczyń„ka r;
Poznania oraz Dębicka z \"Tar.

KRAKóW

1.a~tycznych
pa.ń~twowych

sza~'Y.

Pokaz gimnastyki zespołowej na krytym stadionie
W

Leningrad~ie

Umasowimy sport
Z sejmiku naszych

BYDGOSZCZ (ob~ł. ' wł.). W
Bydgoszczy
obradowa!
pod
przewodnictwem prezesa. Pol~kiego
Związku
Towarzy:.;tw
Wioślarskich dr Tilgnera.
ii-ty sejmik wioślarski, w któ_
rym wzięli udział delegaci 26
l;lubów wioiilarskich z całej
Pol!lki.
UMASOWIENIE
WIOśLARSTWA JEDNYM Z BOJO_
WYCH ZADA~ NA R. 19!9.
Sprawozdanie z d.dalalno1ki
z aTządu PZTW w roku 1948 zło
żył prezes dr Tilgner. Kajwięk·
szym sukcesem v.-ioślarstwa pol
'kiego w roku ubiegłym było

Pokochała...
mówiła matce, że pokochała... a ten nędznik
uwiódł ją z pewnością obietnicą małżeństwa, zbeszcześcił
i zabił! A była zawsze tak skromna, czysta, niewinna!.., Nie!
nie mogę uwierzyć, że już nie żyje! Nie mogę! Boże, Boże.„

W poniedziałek. tydzień temu była jakaś przygnę
biorta, chociaż jak zwykle uśmiechnięta. Chodziła wszędzie,
oglądała różne rzeczy, zbierała kwiaty, a potem przyszła do
mnie i objęła mnie za szyję.
- Tak bym chciała być jeszcze małą dzoiewczynką
powiedziała wzięłabyś mnie na ręce i przytuliła do siebie„. jak to potrafisz, mamo„.
A ja spytałam:
- Dlaczego moja Berti taka dziś smutna?
- E, tak sobie, mamo. A zresztą wiesz przecież. że .iuz
jutro wyjeżdżam ... I tak mi jakoś dziwnie ..• może głupstwo
robię ...
- Miała widocznie na myśli tę wycieczkę. Myślę, że
miała jakieś przeczucie, że sprawy jej nie pójdą tak, jak
myślała. I ten łajdak miał czelność uderzyć moje maleń
stwo„. ją, która nigdy nikomu krzywdy nie wyrządziła ... nie
zabiłaby nawet muchy!.„ ,
Nie mogła już się powstrzymać od łez 1 zaczęła cicho
płakać.

Ze strony Griifithsów, zamieszkałych w Lycurgus,
I bliższej rodziny Clyda nikt nie dawał znaku życia.
· Samuel Griffiths nie mógł wprost pojąć tegp, co się
stało, I nie chciał uwierzyć w winę Clyda.
Jak to? taki
układny, elegancki, przyzwoity chłopiec mógł być oskarżony
o zabójstwo? Pan Samuel był nieobecny w Lycurgus, zawiadomił go o tym wypadku Gilbert.
Nie! to niemożliwe! to chyba omyłka. Musieli Clyda
wziąć za kogoś innego„ .
Gilbert jednalf' zapewnił ojca, że jest to szczera prawda.
Dziewczyna ta oracowała w oddziale Clyda, a w pa&iadaniu

wioślarzy

wioślarski
w Bydgoszczy

r.wycięstwo w r~gatach mii;-dzy·
uarodowych Pol~ka. - Szwe<:ja.
.Jednym z głcJwuych
zadań
PZTW w roku 1949 b~dzie uma
~owicnie
sportu wioślar:,kic~;o.
Sprawo~dania prezesów okrę
gowych PZTW wykazały wszy
stkie bolączki i osiągni~cia po_
szczególnych okręgów. Po udzie
leniu zarządowi ahsolutoriurn,
dokooptowauo do ' zarządu dal·
szych 5.ciu członków.
REGATY W SZWECJI
I DANII
Ustalony przez sejmik wio_
ślarski kalendarz imprez prze·
widuje m. in. regaty międzynaprokuratora
nie zapiera.

są

Sędziami meczu
ze !'trony
pohlkicj będą:
Kil czmarczy k
(Warszawa) i Skirlińska. (Kra.
ków).

rodowe Polska..- 8zwecja. w
Szwecji, w dniach J-3 lipca.,
regaty w Kopenhadze w dniu
10 lipc:t, reqaty międzynarodo_
we w Bydgoszczy w dniach ~3
i 24 lip1·a., mistrzostwa wioślar
~kie Polski
w Bydgoszczy w
dniach 6 i 1 sierpnia.
CZEGO JESZCZE MOtEMY
OCZEKIWAC OD WIOśLARZY
Ka zakończenie sejmik wio.
ślarf ki
wysłał
depeszę
do
GUKF, zapewnfo.jący o uinten_
Rywnieniu pracy nad umasowie
niem i podniesieniem poriomu
sportu wioślarskiego w Polsce.

jej listy do Clyda, których on sam nawet
·

się

- Przypuśćmy, że tak było - odrzekł pan Samuel. Nie należy jednak zbyt śpiesznie działać przeciwko n:iemu.
Nie mów o tym z nikim, jedynie ze Smilliem i G<>tboyem,
dopóki znów się z tobą nie rozmówię. Gdz~e .Jest Broockhart? - zapytał o radcę prawnego domu Griffiths et Company.
-

Jesf teraz w Bostonie. O ile sobie przypominam, YT\1-

wił mi w zeszły piątek, że powróci dopiero w poniedziałek

albo we wtorek.
- Zadepeszuj więc do niego, niech wraca natychmiast.
Spytaj jeszcze Smillie'a, czy nie potrafi ułożyć się z dziennikar~ami, żeby przerwali wszelkie koment.arze, dopóki nie
powrocę. Ju ro rano będę już na miejscu. Powiedz mu, żeby
wziął samochód i pojechał do Bridgeburga jeszcze dzisiaj.
Niech się zobaczy .z Clydem i z prokuratorem i przywiezie
ml wszystkie szczegóły tej sprawy. I gazety także... chcę
sam przeczytać wszystko, co już opublikowano.
Tymczasem Sondra, przeżywszy przez te parę dni wiele
strasznych, rozpaczliwych chwil, postanowiła wyznać wszystko ojcu, do którego większe miała zaufanie niż do matki.
W~szła więc. któregoś dnia do biblioteki, gdzie Finchley
miał zwyczaJ odpoczywać po obiedzie. Wzruszona boleśnie
do~~.nięta w swych uczuciach, przerażona grożący~ jej rodzinie sk~ndal.em nie była w stanie odezwać się do ojca,
tylko głosno s1ę rozpłakała. Co powie teraz matce która nie
sz~zędziła przestróg? Co powie na to nawet tak wyrozumiały ojciec? A Gilbert i jego narzeczona? albo Cranston~wie„ . którzy oprócz oddanej jej Bertiny nigdy nie mieli
w1elk1eJ dla Clyda sympatii;>

D-025787

I

S).

c.

n.)

