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i świat pracy
$wiat nauki
swe sily w obronie pokoju

Truman do dziennikaNy: Proszę tylko popatrzyć jak w~
z naszymi fabrykantami broni, pracujemy dla utrzy(Libertatea)
mania pokoju na świecie!

spół

Dywarsanci i zdraicy

jednoczą

wezwanie Mię
dzynarodowego Komitetu Łą
czności Intelektualistów. Silny
oddźwięk, z jakim spotkał się
ten apel we wszystkich krajach świadczy, iż siły demokratyczne rosną z dnia na
dzień i zdolne są do przeciwstawienia się imP,erialistycznym podpalaczom świata. Nie
istnieje na świecie taka siła.
która by zdolna była złamać
b'
wolę ludów. „\V imieniu ko ·et
niemi~cl-ic?, które nie c?cą
n?\':'e~ W?Jny. n~\"'.ych ci;~
k'.>nczy Roza
pien i ofiar Thaelma? - pr_z;Ył,ączamy stę
d? „walki o pokoJ i demokraCJę ·

W odpowiedzi na apel Ko- bokiej

mitetu Łączności Intelektuali
stów w Obronie Pokoju napły
wają w dalszym ciągu zgłosze
ma od uczonych i robotników
pra~nących
św'iata,
całego
do utrwalenia
przyczynić słę
pokoju na świecie.

lNTELEKTUALISCI FIŃSCY
Helsinki (PAP). Najwybitniejsi przedstawiciele • inteligencji fińskiej OIJUblikowal!
odezwę, w której bez zastneżeń popierają. apel Międzynarodowego Komitetu Łączności
Intelł'ktualistów w Obronie
Poko,ju w sprawie zwołania
Swiatowego Kongresu Zwolen
ników Pokoju.

• * •

W ostatnim
Sztokholm. dniu obrad rady naczelnej Ko
munistycznej Partii Finlandii
rezolucja w
powzięta została
sprawie walki o pokój i niepo
dległość narodową Finlandii.
Komunistyczna Partia Fingłosi rezolucja landii czyni wszystko co w jej mocy.
aby zmobilizować postępowe
siły kraju do walki z próbami
wciągnięcia Finlandii w sidh
imperialistycznych podżegaczy
wojennych.
Partia Komunistyczna wzywa robotników, chłopstwo pra
cujące i wszystkie postępowe
siły kraju do walki o likwida
cję bezrobocia i .poprawę sytuacji w gospodarce wiejskiej,
do walki o przyjaźń między
Finlandią i Związkiem Radzie
ckim, o pokój. chleb i niepodległość narodową Finlandii.
UCZENI

CZECHOSŁOWACCY
f

.

.

Pra.ga - Pr.o esorow1e i. wy
kładowcy Uniwersytetu Praskiego oraz 20 innych wyższych zakładów naukowych
P~agi, Brna, Bratysławy, Morawskiej Ostrawy, Ołomuńca
i Koszyc opublikowali wspólną dek 1ar ac j ę, w której gorąco popierają inicjatywę zwo-

~~~~e~~i~o;~~~ju~ongresu

BRYTYJSKI KOMITET
KULTURALNY
nr. J. G. Crowther, prze-

=~~cz*Jit!iJ~~~:i~1~ ~~i

ki o Pokój, omawia na łamach
„Daily Worker" znaczenie zbli
żającego się światowego Kon
gresu. zwolenników Pokoju w
Paryzu.
Brytyjski K~m~itet Kultur?l
ny .rozpoczął .JUZ na ter~1e
kraJu kampanię w celu wc1ągnięcia ~a~ . n~jli~zniejszych
przedstawicieli zy~1a J:u:l.tural
nego. n.~ukowego i rehgi)ne~o
do a~CJI na rzecz utrwalerua
pokoJU.
ROŻA THAELMAN
ODPOWIADA NA APEL
w imieniu MięBerlin. dzynarodowego Komitetu Łączności Intelektualistów wybitny pisarz francuski Louis
Aragon wystosował zaproszenie do organizacji niemieckich
Wolnych Zwiazków zawadow eh do wzi - cia udziału w
to· ~b ·
Y.
maJącyiKn się · py~ · wia
wvm ongres1e o OJU.
·w odpowiedzi na apel Międzvnarodowego Komitetu Łączności Intelektualistów w
sprawie zwołania światowego
Kongresu w Obronie Pokoju,
zabrała głos Róża Thaelman
po zamordowan~
wdowa
ez hitlerowców pcrzywódcy
Prz ,
.
Komunistycznej Partii . Niemieckiej Erneście Thaelmanie
artykule opublikowanym
w prasie, Róża Thaelman
stwierdza, że ,,bojownicy 0 po
kój i demokrację w Niemczech przyijeli z uczuciem ile

s ·

W

radości

LUDNOSC BELGII
BRUKSELA. Belgijska Partia
Komunistyczna otganizuje na
terenie Belgii wiece i mani! ~sta
cje ludności pracującej. na których uchwalono re zolucje pro tes t ujące przeciwko przygotowaniom wojennym bloku zach odniego.
Ze wszys tki ch stron kraju na
pływają do Komitetu Centralnego Belgijskiej Partii Komunisty
czncj uchwały robotni·ków, kobiet i młodzi eży wzywające do
walki przeciwko połżegaczom

gresu Zwolenników Pokoju. któ nie tylko niepodległości poszczery odbędzie się w kwietniu w gólnych narcdów, ale istnieniu
Paryżu.
cywilizacji.
stwierdza uOdezwa la odbiła S>ię żywym Nie wątpimy
echem w całym spolecze1istwic chwała - że Kongres Pa1ryski
i spo t ęguje siły poza,począ t·kowu jąc pomnoży
bulgarsokim,
masowy ruch w obronie pokoju. ko ju.
W Krakowie wszyscy profcso
Komitet Wykonawczy Frontu
Patriotycznego Bułgari! w odpo rowie wykładowcy i asyslellci
wiedzi na ma.nifest Międzynaro· Wyższej Szkoły Nauk Spoleczdowego Komi1etu Lączności In- nyeh podpisali jednogło śn:ie przy
telektualistów w Obrnnie Poko jętą uchwałę, w której popieraju postanowił poprzeć inicjaty- ją ja·k najgoręcej a<pel MiędzyŁ
wę zwólania Swiatowego Kon- narod owego Korni't e t u
ącznogresu Zwolenników Pokoju. . ści Intelektualnej.
Senat Akademic1ki Poli•techn1ki w Gliwicach n.a posied zeniu
świat
ślad za profesorami Un!· w dniu 18 bm., zgłas zając jedno
wersytetów w Krakowie, Lubli głośn:e akces do Swiatoweg-0
nie i Poznaniu oraz PoHtechniki Kongresu Pokoju w Paryżu,
w Warszawie, również profesa- zwrócił &ię jednocześnie z a•perowie Politechniki Gdąńskiej u- Iem do pracowników naiuki, lite
chwalili rezolucję, która slwier- ratury i sztu.k1.
Również wrocławski Senat
dza, Z'e ludzie nauki winni wra z
z całą post ępową ludzk ością za- Akademicki na wspólnym pasie
m~nifestować wolę pokoju, na· dzeniu Uniwersytetu i Politechpiętnować tych ws zystkich. któ- ni ki jednogłośnie uchwalił akces
rzy dążą do wojny groż ącej do Kongresu Pokoju w Paryżu .
_ _ __

naukowy

Polski

w

I

„ ... świat nauki i świat pracy - jednako wrogie wojnie
- występują do walki o pokój w coraz ściślejszym zespochociaż rozporz:ąleniu. Tak oskrzydlony wróg pokoju pieniądzem,
clzający jeszcze wielu środkami propagandy staje się
prasą, nawykiem do przestarzałych form życia wciąż bardziej odosobniony.
intelektu;di·
spotkanie
nowe
stów st2nowi wielki krok naprzód ku uchronieniu ludzko:Id pr„~rl nowł klęską wojny. Takie ~naczenie ma też Kon·
·il i rozoluc.ia.ch ludy u~łyBIM Par~ki, w którego ob
szą obronę swych praw, praw do prac:v-. myśli i wolno~ci".
(-) ZOFIA NALKOW:::lKA

wojennym.

Każde

GRECJA DEMOKRATYCZNA.
P.ARYZ . - Jak komunikuj~
Agencja Elcfferi Ellada, Demo·
krntyczny Związek Kobiet Grec
kich. mający 5wą siedzibę w wy
zwalonej części kraju, postanowił wziać udział w Paryskim
Kongresie Zwolenników Pokoju.

zdemaskowani przez KP Francji

PARYŻ (PAP.).

Francuska
Komunistyczna opuw któ;.-ej
blikowała odezwę,
ujawnia reakcyjny charakter
nowego ugrupowania politycznego pod nazwą „Uemokratyczny Związek Obrońców Pokoju i Wolności".
Do organizacji tej, obok pra
wicowych socjalistów, wchodzą gaulliści ora.z reakcyjni de
putowani rad_ykalni i ~ektó:
rzy ~złonkow:e MRP. Ci sami
ludzie - stwierdza odezwa przed wojną przygotowywali
F\-ancJI, uprawiając
klęskę
zbrodnie1lą politykę nleinterwencji i p~litykę proniemiec-

Partia

ką.

nicznym prawa Francji do od
i odbudowy.
Grupa ta dysponuje ogromnymi sumami, które poświęca
antykomunipropagandzie
stycznej. Zachodzi pytanie głosi odezwa Francuskiej Partii Komunistycznej - czy fun
dusze te dostarczane są prz~
rząd Queuille'a, czy też przez
k · ki b kola
· d
wywia amery ans 1u
borant~w g?spodarczych: którzy uruknęh postępowarua są•
dowego dzięki ministrowi Andre Marie.

szkodowań

Uroczysty obiad na Kremlu
na

cześć

delegacii

Dnia 17
MOSKWA (PAP).
bm. przewodniczący Rady Mini
strów ZSRR Stalin, podejmował
na Kremlu obiadem delegację
• k' . R blik"1
K
d
oreans LeJ . epu
rzą ową
Ludowo-~e~okratycz.neJ. .
Na ob1edz1e obecni byh wszy
scy członkowie delegacji koreań
skiej z premierem Kim Ir Se·
nem i ministrem spraw zagra-

koreańskie;

nicznych Pak Hen Enem na
.
.
czele.
Z.e strony rad~ie~k1ej wzięli
udział w pr~yJęciu: Mołotow,
Malenkow, Bena. marszałek Wo
Kagano•
Mikojan,
roszyłow,
Kosygin,
wicz, Chruszczow,
Gromy·
Wyszyński, Myszkow,
ko, marszałek Werszynin, gene
rał Armii Sztemenko i admirał
Jumaszew.

Lud wioski· demonstru1·e

międzynaroliowe

,„„J'est bezspornym obowiązkiem moralnym wszystkich
twórców i pra.coW1lików napolu kultury umysłowej wystą,·
pić energicznie i użyć wszystftich swoich wpływów, aby
przeciwstawić się niebezpieczeństwu zagra.bją.cemu ze ~tropolityczny czynników gotowych dla własnrch lnteresów
nych i materialnych narazić na zagładę najwyższe dobra

Obecnie stanowią oni „par-

tię amerykańską", która z:azagraprzedała miliarderom

p.rzeciwko paktowi atlantyckiemu
k
k •
p I" •
O ICIG . mĆISG ruse UC%eSłni ÓW pochodu
RZYM (PAP). W toku obrad
Izby Deputowanych nadeszła
wiadomość, że w Tern{, w odle
północ od Rzy
glości 80 km
mu, jedna osoba została zabita,
a 9 odniosło ciężkie ,. rany poa·
czas natarcia policji na uczestni
kó\~ de:rionstr~cji przedwko pak
. .
tow1 atian!yck1en:iu .
W czwartek w1ecz?re~ pol:c)a

na

ku h:bie Deputowanych, Ly za•

protestować przeciwk-0 wciąga·
niu Włoch do paktu atl.anlyckie·

go. . Natarcie polkji odbywało •
samochodach, u•żywają·
cych syren alarmowych. Kilka
OBRONY POKOJU
.
.
osób zostało rannych.
~ułgarsk1 . Komi.te!
SOFIA.
Wedlug wiadomości n.adcho.
ludz~~i~zem tych dą,żel1 obronnych będzie bez wątpienia
Ltgą\
z
lącm:e
Obrony Pokoiu
dzących z całeg-0 kraju w w:~:,.
projektowany Kongres Parysld',.
Kobiet Bułgarskich opublikował
szości miast włoskich odbyły si~
(-) PROF. DR ·rADEuSZ LEHR _ SI·L.\WI::\'HKJ
odezwę do wszystkich obywatezaatakowała tłum, k1eruiący się demonstracje, S<kierowane przeli w sprawie gwiatowego Kon- ;..._ _ _ _...________________
m1,1 :111 · ·~111nr. 1~ 11:m~11111<11111.i1rn1111:1111J111:w111w N11inui:11111mm1. lll1111~m111l1111:m111111:11111mmm1111n11111!11:mm11m1qn~111111nq11111111;n1tmlllll11 ci~vko pa·k towi północno -a tl a·n Iy
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polskrm 1 narodam1 lerue ~a otwarc'.e ~t~łeJ wydn. dem
WARSZAWA (PAP.).
stawy mformacyJneJ 1 o przy17 b. m. ambasador R. P. w FLRJ.
Ta działali~?ść Polskiego .Biu 1 dzielenie w tym celu lokalu w
Belgradzie Wende wręc~ył ministrowi spraw zagra!llcznych ra Informac31 spo~ykał~ się z cent~u.m Warszawy.
Mm1sterstwo Spraw ZagraFederacyjnej LudoweJ Repu- pełnym zrozumiemem 1 symbliki Jugosławii, p. K,,rdelj no- patią szeroki~h mas l~dności n iemych R. P .. notą Nr J:?i.
B~lgradu, ktora .tłu.rnme od- 565 - 2 - 49 z dma 31 st6'czm~
tę następujące.i treści:
Ambasada Polska w Bel- w1edzała czytelruę 1 wystawy 1949 r. oraz notą Nr Di.
gr~dzie przesyła Ministerstwu organizo.wane w lokalu PB~. 565 - 6 - 4~ z d1:ia 16 lutego
Spraw Zagranicznych Federa- .w. dmu 2 marca br: w1ce- 1949 r. powiadomiło A~bas~cyjnej Ludowej Republiki Ju- mm1ster s.praw zagramczn;,:ch dę FLRJ w. Wa~szaw1e, ze
gosławii wyrazy poważania i FLR!, pan Leo Mates z~wia- spraw~ P?wyzsza Jest w toku
.
.
ma zaszczyt zakomunikować, domił ambasadora Polski, pa- zalat'w'l.ama.
że w zwiazku z zamknięciem na .~ana Karola Wend~ ? de.-: ~~st rze~ą. oczY"':1s.tą, ze 1aw dniu 15 · bm. lokalu Polskie- cyzJ'. rządu FLRJ,. lk1w1d.aCJl doscuczymerue prosb1e Ambago Biura Informacji, jest upa- w. ciągu trzech ..dru Polskiego sa~y- FLRJ napotykało na trud
nosci ze. wzgl.ędu n~ znane po
ważniona do przekazania jak Biura Iniorma~Jl.
Na zapyta°;le ~1'.lbasadora wszcchme zrus~czeme. dokona
najostrzejszego protestu Rządu Polskiego przeciwko temu R. P., .P~n. v.:1cemm1~ter Ma- ne "". Warsza~1e przez okupan
.
nowemu wrogiemu aktowi Rzą tes .w:,.:Jas_mł, z~ decyzJa ta od- ta hit_lc~owskiego.
du Federacyjnej Ludowej Re- nosi ~11! Jed:,.:me . do czyt.el.ni . W .s~etle tych faktow., ~
publiki Jugosławii wobec Pol- P?l~kieJ , a więc me d~tyczy 1st rowme~ na tle prowadzone~
meJących w Belgradzie analo- od dluzszego czasu kampanil
sk'1 Ludowej
innych prasy jugosłowiańskiej przeplacówek
gicznych
.
.' .
W celu oswietlerua faktycz- państw, jak np. USA, W. Bry- ciwko Polskiemu Biuru Infornego stanu rzeczy Ambasada tanii Francji. Pan wicemini- rnacji jasnym sie staje że pod
· •
·
•·
d
t
•
stwierdza.
ster Mates urno ywowal ecy- jęcie przez Rząp FLRJ sprawy
·
jugosłowiańRząd Polski, powodowany zję Rządu FLRJ rzekomym uruchomienia
prag~ieniem .z<:ci~śni.enia sto- ni~udzielenie;n przez Rząd i:'ol skiej wysta:"Y informacyjnej
sunkow przyJazm między na- ski zezwolenia na uruchom1e- w Warszawie było tylko pre. l'k .
.
d
. 1 , k' ju
I .
1 k"m a narodami .
d
rFoLRemJ po hs I •t w kw'etniu me' an~ ~gk1c.z~eJ pwacow 1 - - teks.~em ok~amier~oneJ It fw1n orBiura
1ego
Pols
dacJ1
arszaw1e.
w
1eJ
gos.oWlans
1
uruc om1
1946 roku Polskie Biuro Infor- Faktem jest natomiast, że macji.
Id·ąc konsekwentnie po tej
, Rzad FLRJ do końca stycznia
macji.
d k al
. „
·
· · ·ł
9
.
.
o on. y
Polskie Biuro I!11onnac.Ji, 194 r. n.ie .uJawma . za~iaru hnn, .władze FLRJ
poprzez popularyz.acJę wys1ł- u:uc~onuema analo.giczneJ _pla w dmu 15 marca br. z.amkmęków i osiągnięć politycznych, cowk1 w Warszawie. Dopiero cia Polskie~o Biura Informagospodarczych i kulturaln ych dnia 26 stycznia 1949 r. notą cji w sposób noszący wszelkie
narodu polskiego, rozwijało Nr 28 - 49, Amba,s~da ~LRJ znamiona najścia._ W dn iu
. kierunku pogłę- w. ~arszaw1e zwrociła się .do tym. przed . otwarciem. !~kału ,
działalność w
biania i kult!wo"".ania stosun- Mm1sterstv.:a Spr8:w Zagramcz po u przed rum ob~taw~ei;.1u uków. J>rzyjazni miedzy naro- nych PQlsltj z pro&bą o zezwo- licy posterunkam,t ~Oli. do

ny~~sid~:wi:z~rktu0 it~~~~=

kiego tirwało całą noc i przecią·
do rana. Wczoraj o
św·ioie obliczano. że obrady trwa
Informacji ją już blisko 40 godzin.

Lu owej

Biura

się na

gnęlo się

Dotychczas

przemawiało

prze·

posługaczce, że są przedstawi- szło !OO deputowanych z ramie·

cielami Ministerstwa Handlu rria opozycji.
wewnętrznego i Aprowizacji------------bUnfUj·ą
i, demolując urządzenie wy'ł
stawy zamknęli i opieczętoprzeciwko wojnie W Indonezji
wali !~kal.
HAGA (PAP) _ Według in
Wobec powyższego Ambasada stwierdza że nieprzyjazny form:v-.ii pra•y, policja w wiciu
ultymatywny charakter decy~ miastach Holandii przeprowadza.
z.ii Rządu FLRJ zamknięcia obławy w celu aresztowania woj
lokalu PBI w Belgradzie oraz i;kowych, którzy 1>rlmawiaJ~ wy
niewybredne metody, zastoso- jaidu nn. wo,inę do Indonezji.
wane przy zamknięciu PBI, są Aresztowań dezerterów dokona.jeszcze jednym dowodem wro i o w Hadze, Hilversum i w in·
giej wobec ludowo _ demokra nych miastach.
_
tycznej Polski, postawy Rr.ąW 2'aandam odbył się tłumny
du FLRJ.
W tym stanie rzeczy Amba- wiec, na którym prote~towano
sada Polska oświadcza, że od- F;.1eciwko kontynuowaniu wojpowiedzialność za ten wrogi ny kolonialnej.
W jednym .z obcu:ów wojsko·
wobec Polski, a niewątpliwie
do prawdziwego
sprzeczny z opinią narodów wych doszło
..1 k k . k.1111 . t buntu. żołnierze odn.at\·iali knte
ł
J
Jes gorycznie udziału w wojnie in
:r~ '. Ja
ugos ~Vl'.~
zamkm~cie PoLkiego B!~~a I~ dont?zyjskiej. W koszarach roz
formacJi! spada całkowicie i "11wytywano nlotki, zawieraJ"ące
wyłaczme na Rr.ad FLRJ wohasła pokoju i potępienie " 'oj·
R d" P 1 k"1 ' .
b ~ s wycią- ny. W związku z tym dok<\na110
ee czego zą
~!n~j!~go właściwe konse- a"esztowań.
Z .
.,.
t
~[· : t
" mir· ers wo „praw agranicznych Jugosławii odpoWiek 't
t
d .
1k
s_ ·ą w ro k~ 1 ~1o n~ no
spożywczego
ieJ nocie, wkh• oreJ zwrk aca ~d t
(PAP) p
W
wagę na rze ..,.ne prze ręcarue
• rezy en
arszawa
faktów w nocie polskiej i 0 _
R. P. na wniosek prezesa Rab "liwy ton not
dy Ministrów mianował miy.
raz
nistrem przemysłu rolnego 1
• * •
y; dzie~ po zamknię~iu Pol-lspoż~~c~ego tow. Bolesława
sk1cgo Bmra Info_macJ1 otw<?- Rummskiego, dotychczasow.e~o
rz.ono po remoncie • cz.y;telnię podsek~etarza stanu •w Mimsterstwie Przemysłu :i Ha~
AmbasadY._Am~kaJłSkiej! 1

Holendrzy

kr

Si"

Nowy minister przemysłu
rolnego i

;

str. ·2
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Szybki wzrost dochodu narodowego wPolsce :-;:::6c:'!i:o;:~~~
Plan finansowy na rok 1949 - wyniesie

WAR.SZA WA (PAP). Dobiegają już końca prace Sejmowej
Komisji Pianu Gospodarczego
nad projektem ustawy o Naro·
dowym Planie Gospodarczym
na rok 1949. W dniu 21 bm. wy
głoszony będzie referat generał·
ny.
Na pooiedzeniu w dn. 16 bm.
przewodniczący Komisji, pas.
Cieślak (SL) złożył sprawozda. nie
z końcowych rozdziałów
projektu o planie, dotycz ących
dochodu narodowego, inwestycji I planu finansowego.
W naszych warunkach walka

około

chody adm inist.raey jne, spr:te·
daż mienia poniemieckieg<>. Iokaty inwestycyjne), 2) środki
gromadzone poza bud,żetem ok. 17 proc. (wkłady bankowe
długoterminowe, demobil,
Fun
dusz Gospodarki MieszkanfoweJ,
lokaty PKO. spłata kredytów,
środki własne, złoto) i 3) środk.I
akumulowane przez Narodowy
Bank Polski - 16 proc.
Sprawozdawca podkreśla z U·
znaniem wysiłki Ministerstwa
my·~
.za~amowa_ni~
W1f"5t~ Skarbu w kierunku zmniejszeprze1udmenia wsi 1 stopmowei nia wyd·atków o chara.klerze ad
jego likwidacji, do rozbudowy ministracy}nym i przesunięcia
przemysłu i energetyki, do wyo właściwy podział dochodu na· po.saienia wsi w nowoczesne

N

d

~:~~~go ka~ital~!t~~n:~~~~ie r~:;
walką o ostateczne

;oodk~s~~~~~:~j~~i:0

gospodarczego i ku turalnego
Polski, które dokonać się może
jedynie na drodze wzrastają·
cych ~nwestycji.
Wzrost wkładów inwestycyjnych Państwa, w. okresie planu
trzyletniego, przedsta•wia się na
stępująca: w 1947 r. - 115 mi
liardów zł, w 1948 - 221 miliar
dów zł, w 1949 - 313 miHardów zł. Jeśli dodamy inwesly·
cje pozaplanowe, to w roku

jest polityką jedynie słuszną,
WARSZAW A (PAP) - Prze
choć nieobliczoną na szybkie 1 wodniczący
Związku Harcers·
doraźne efekty.
twa Polskiego ob .•Terzy Berek,
w wywiudz.ie udzielonym przed
Pian finansowy na rok 1949, stawicil'lowi PAP nakreślił nopo stronie przychodowej składa ~e kierunki rozwo,iu harc-irstwa
się
z następujących pozycji: polskiegn w związku z poważny
I) środki zgromadzone w bu- mi :n:iamani organizacyjw·mi
dżecie dają
około 67 procent i i<leC'l'lg:~znymi, jakie nastą.pi·
(daniny, wpłaty przedsiiębiorstw ły w 7.Bl'.
budżetowych,
wpłaty przedsię.
- rlaczego polskie harcer·
biorstw znacjo.nalirowanych, dol stwo nie może pogodzić sw z

~~!p~~~~i

złotych

Nieprzyjazny. i wro,,gi akt rzą.
·iego w sto1oun
0 którym
wa-nie produkcji, o!J.rotu orwz mówi nota rządu RP, spotka się
inwestycji. Swiadczy o tym wy z jak najostrzejszym potępie·
dainie zmniejszenie się liczby ~iem całego społeczeństwa, któ·
etatów adminisitracyjnych W O· re widri w nim jeszcze jeden
kresie planu trzyletniego, mimo do..v6<1 an:.ydemo\crat3•r7.Mj P<'
wyraźnego zwiększenia się roli lityki kliki tit.iwskiej.
Państwa w całokształcie życia w Pelgradzie, ii.f.nit>J~ wieispołecznego. I tak w roku 1947 kie ośrodki propaganc•t v.11 St:i.było 330.857 etatów admini!stra- n>• Zjedn<1czon''"!i• -.vielkiej
cyjnych, a w 1949 - jwż tylko Bn-tar.h i Fr:i.neji. !'l'.:1inło też
265.943 eta1ów.
aao lJ\~dawns mał-?, akrn tlTLG P1•J·
Cały plan finansowy na roklsh.ie Sr,•ro Ir.formacyjne; ryo ·pro
1949 zamykać się będzie szacun stu czytelnia. czasopism, wypokowr> sumą około 800 miliardów życzalnia książek i stała wysta·
złotych.
wa ilustrująca w witrynie wy·

800 miliardów

1949 bę(.łziemy inwestować 2
i pól razy więcej na głowę lud
ności niż przed wojną przy jed
noczesnym stałym wzroście sto
py życiowej mas pracujących.
•
.
Mo\~ca p~zytacza - ze za·
d~U!ten : e rolm~twa na 1, stycz·
m~. br .• wynosiło przesz~o 100
m1l1ar~ow. zł. - I wyraza prze
ko~ame, ze w tyc~ warunkach
pohtyk_a Rządu, znuerzająca do
roz.woiu przemysł~, a tym sa·

ił11 jupsłowiańa

'W'iększych środków mi finanse·

lw do !Uasz.ego :kraju,

0

h

Ik

owe
rogi rozwojowe
arcerstwa po s iego
d
.
I

wtawowej dorobek i Q!i'łgnięcia
I'olski I111dowej. R:::!idowi jugo-

!łowiańskiemu nie prsePzkadzają

ośrodki

propagandowe

tych

państw, które jawnie dążą. do

wzniecenia nowej pożogi wo·
j<'nn ej i wciągnięcia narodów
Jugo11ławii do niewolniczego ry·
c':wai;u marshall' owskiego. Przeszkad.zał& mu natomiast polska
placówka informacyjna., którt
w sposó·o bn1talny i tchórzliwy
jednocześnie zlikwidowana została. przez agentów titowskich.
Czym tłumaczy się ten nagły
wybudh wściekłości
władoow.
titowskich ł
Odpovricclz J'ei.t nietrudna.
-.
Lokal Polskiego Biura Intor-

~~;r~~~e:y~j~~::ó:d:~:

. oraz po dnies
. ienta
. osw1a
• . tY M I
a przed witryno.mi, gdzie
. kowego zlikwidowa• ro1ne1
• • poJsk a zrywa z 1mperJa
· 1s
• t ycznym s k au ti" ng1em
•
bry ty•J8k•am ".'radu,
"i"'ły zamiesz~zaue
nie wi elowie
uico f ania
o :uez
zdJ'ęr.ia i wy
ogo•1nej i zawo dowej na wsi,.
J
1

• t.g· J.
y
a
a
Bezprz
kl
dn
Sa mowo Ia wIadz amery kansJ\ C11
Prowokar.7J"ne aresztowanie dyplomaty radzieckiego w Nowym Jorku
- 7

MOSKWA.
Korespondent
nowojorski agencji TASS donosi:
Kontynuując samowolne postępowanie wobec bezprawnie
aresztowanego dyplomaty radzieckiego Gubiczewa, władze
amerykańskie starają się pod
pokrywką obowiązujących proceduralnych przepisów - usprawiedliwić swoją
działalność, która jest całkowicie sprzeczna z podstawowymi zasadami międzynarodo
wego prawa.
W dniach 14 i 15 marca prze
wieziono Gubiczewa dwukrotnie z więzienia do sądu na
przesłuchanie. Gubiczew podkreślił raz jeszcze, że rezygnu
je.~ ol;>rpny ·-ponieważ przysłu
gdUyJp.elo-mmaut·ypcrz.n'awe]'o anieatryeksz.atlonwośac~

zagranicznych dyplomatów w
taki sposób jak to si~ dzieje
w Stanach Zjednoczonych. Sto
sowane w USA metody przy-

tyczne cele zrodzenia nieprzyjaznych uczuć wobec ZSRR.
Zgodnie z przysługującymi mi
przywilejami dyplomatycznypominają średniowiecze.''
mi i z faktem, że nie ponoszę w
Na posiedzenu sądu w dniu niczym najmniejszej winy, re15 marca Gubiczew odmówił zygnuję z obrońcy".
udzielenia odpowiedzi na po- W związku z tym stanowkistawione mu zarzuty. Odmo- skiem sedzia poprosił adwo a
wę tę sędzia kazał zaprotokó- ta Hamiltona o w:>:ięcie na siełować jako odpowiedź „nie wi bie roli t. zw. „doradcy sądu" .
nlen". Pomimo wielokrotnych Hamilton ma przedstawić sąpropozycji ze strony sędziego, dowi dane. które by umożliwi
Gubiczew nie zgodził się na ły wydanie oświad~zenia, że sąd
przydzielenie mu adwokata nie jest upoważniony do rozHamiltona.
Oświadczył
on patrywania całei tel sprawy.
przy tym: „Uważam całą spra Następne posiedzenie sądu
wę za wyraźną prowokację, Iwyznaczono na dzień 1 kwiema1ącą jasno zakreślone poli- tnia.

ideologią. badenpowellizmu i J&·
kie jest jego dzisiejsze o~lir. re?
- Harcerstwo przedw·ijeune
- oświadczył ob. Berek było
polską. odmianą. skautingu. Zgo·
dnie z teorią. skautingu o oth•ę
bności świata. młodzieży, ~a?cer

stwo wychowywalo dziem·z~ta
i chłopców w oderwaniu l•1 ll'h
corfz1ennego życia i w calkowi·
tej izolacji od zagadnień społc'cznych. Głoszona. zasada „upoli
tyczności" wychowania 'l!derowana była w rzeczywistości
przeciw dążeniom postępowym.
Zaczerpnięte zo skautingu me
to dy „wychowanie!'
chłopców
i dziewcząt na wzór zdobywców kolonialnych, kierowało wy
siłek młodzieży w dziedzinę fa.n
tastyki t oderwa.nia. od życia
społecznego.
•
Dzisiejsze harcerstwo _ mówi
następnie przewodniczą.cy ZHP
_ przezwycięża. bala.st ideologii
i metod pracy tego rodza.J·u tra

rym związane jest za.równo ide kresy obrazujące rozwój nal'!zej

ologicznie, ja.k 1 orga.nizacyjnie
p<lilrzez kadry instruktorskie.
- Jak układa się współpra·
ca z ZMPł
- Jest jeden front walki o
właściwe wychowanie w duchu
socjalistycznym całej młodzieży
polskiej. Front ten posiada sze
reg od(\inków, których istnienie
uwarunkowane jest koniecznoś·
cią. st6sowania odmiennych me
tod pracy. ZHP jest organiza·
cją młodzieży
do lat 15, zaś
ZMP obejmuje młodzież starszą.
Cele nasze i wypływające stąd
zn dania. - są wspólne.
Na pierwszy plan . _
stwierdza ~ .•Jerzy Berek
wysuwają. się problemy ideologi
czne. o dużym postępie na tym
odcinku świadczyć może m. in.
uchwała. grona instruktorskiego,
w której zebra.ni stwierdzają,
że jako wychowe.wcy najmłodszego pokolen·
zr
j
z
ia.
ywa ą
wszelkimi pozostałościa.mi da.w·
nego wychowania. skautowego,
a. nową pract pragną oprzeć na
zasadach wychowania. socjalisty.
cznego,

dycji skautowej.
Nowe llarcerstwo jest organi
zacjł dzieci i młodzieży szkoły
podsta.wowej, wychowujfłC Ją w
duchu socja.hzmu, przygotowując
do poważnej działalności w Zw\lł
Dużą.
uwagę przywią.zujemy
zku Młodzieży Polskiej. Nowe dv „Harcerskiej Służby Polsce"
harcerstwo winno stanowić pod· która najmocniej łączy naszą.
budowę dla pracy w ZMP, z kt6 młodzież z życiem kraju. W rn
mach t~ch prae harc.erki i harce
~.
rze przepracowali w akcji Jet·
niej w ub. roku ponad 4 miliony
300 tysięcy godzin. środowis!Ea rujnowanie majątku państwowego stanął przed Sądem Wojskowym kiem życia naszej młodzieży
przestaje być „dzika puszcza''.
Przed Wojskowym Sądem ziemi. Nawozy sztuczne, prze- dził niedbale i nie wykazał t · 81·e kla.sa. szkolna.
dom
li 8Je
r
•
Rejonowym w Łodzi stanął znaczone dla ma.iątku państwo wszystkich wpływów majątko wieś itd.<
Jan Juszczyński, z zawodu o- wego1 sprzedawał osobom trze wych.
Właściwego sensu nabiera te
grodnik, który dopuścił się cim, względnie magazynował Niszczycielska gospod<irka,
ideał braterstwa. t k b d 0
licznych aktów sabotażu w po je. Wapno poniemieckie sprze uprawiana przez Juszczyńskie ~~~ywnjący młodzież s~~ma;i;lt
wierzonym mu majatku pań- dawał „na lewo", zamiast zu- go naraziła Skarb Państwa na
t k fał
·e d t eh
· duże straty.
'
nem, a · ·a
szywiD · ki0 Y ·
stwowym Niekłań Wielki (po- iytkowac· je dl a odk waszema
ól ł k
czas POJmowany.
zię
wiat konecki).
P i ą •.
Na rozprawie oskarżony usi- szej
pracy, młodzież zaczyna na·
do
Stanowisko zarządcy majątNie lepiej działo się w gospo łował zrzucić z siebie brzemię strzegać, że br~terstwo realizu.
ku zostało Juszczyńskiemu po- darce hodowlanej. Sprzedawał odpowiedzialności za dokona. je się przez walkę ze ~ródłami
wierzon<> w lutym 1946 r., w krowy, kupując w zamian ja- ne .P~z:stę.pstwa. M~tne jego_ ucisku społecznego i narodowe·
maj. Niekłań pozostawał on
t
d o ch w1·1·1 aresz t owarua,
. t . l·. łowiznę. Samowolnie
przeznaWYJasruer:1a s za1Y
V: ;1as.k rawe J go.Nowym problemom dla organi
.
.
a sprzecznosci
opimą trzech
do września 1948 roku.
czvł n.a rzez r~sowego buhaj biegłych oraz z zeznarllaml. zacji jest pra.ca. harcerstwa na
Zbrodnicza działalność Ju- a .kupił w zam1_an ~~łow_arto- złożonymi przez 12 świad· wsi. Chcemy aby swą pracą. przy
szczyńskiego, tak. charaktery- śc1owego, bez hcencJI. ~te ho ków
ezyniało się ono do zmian jakim
!>tyczna dla wrogow klasy ro- dawał trzody chlewneJ, cho· .
.
k
' ·
1
go
let.niej żeriia zaniedbał urząd7eń me- boczej i sprzężaju dla wła- ty, ObJ~te aktem o~karzema. osw1a.dcz:vł ~!\ .zakończenie prze
lioracyjnych, czym dopuścił snych potrzeb i to w okresie ~abotazysta spotka się z zasłu wodn:czący Zvn!\zlrn Harc~rstwa
do zakwaszenia pól i łąk. Nie pilnych robót polnych. Zabu- zoną karą.
Polskiego - kt.óra. ogal'.116 .ok.
nawoził w dostatecznej mierze dawania maiątkowe doprowaSąd zapowiedział ogł<;>s~enie I:oo.ooo młod~i~2lY,
zacieśn;~y
ziemi obornikiem, przeznacza- dził wskutek braku nadzoru wyroku 21 b. m. o godzm1e 14 I Je~zcze ba.rdzieJ więt młodziezy
jąc obornik dla swojej własnej do ruiny. Księgowość prowa- min. 30.
nuast i wsi.

Zbro dBICZY
• · sa bo azys
• . , a· Jan Juszczy11s
• k•I
1
1

nie nastąpiło bez żadnych_ pod
staw. Wytoczona przeciwko
ru·emu sprawa i·est prowokacyjnym aktem, wymierzonym
przeciwko ZSRR.
Uważam - powiedział Gubi~zew - że cała sprawa jak
i postępowanie ze mną skierowanę jest przeciwko memu
krajowi. Protestuję przeciwko
zastosowanym wobec mnie me
tc>1iom i aresztowaniu mnie na
ulicy przez kilku osobników,
którzy nie przedłożyli nawet
.
żadnego ku temu upoważme·
nia. Całe zachowanie się wobee mnie dowodzi, ie śled~two
sądowe jest zwyczajną kornedlą. Stwierdzam zupełną bez-

I

I
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Daleko od Moskwy
Naczelnik punktu Rogow kazał w ciągu trzech dni
przesiekę - która utworzy wyjście z punktu do
Adunu. Jednocześnie naszykowaliśmy drzewa na podkłady kolejowe. Przypuszczam, że w ciągu dwóch dni
wszystko będzie zrobione.
Aleksy wziął z rąk Fantowa błyszczącą, polerowaną
-

wyrąbać

piłę.

dział

Gitara!
Fantow.

Można

dn~akt,

że

ponies.iony wście•

kłos·c1· ą rz "0 d 1'ugoslow!ai1ski nie

zadowolił
wysunię·
.
tr się tylko
. d .
•
c.~. u im~1um, zą a1ąc _zam
kmęcia . Bmra 1.nformacy!nego
w okres1~ trzydmowym, a;~ na
slal .tud.z1, aby zdem.ol.owah_ Io·
a.I ~\~ta dczy ~yrazn·e o J~g"~
wrog1e1. postaw;e wobec Po.ski
Ludowej.
.
Zapowiedź Rządu R.P . wycią
· · k
k
··1
„· ·

lk

~~!:"r:i~~ćus~:~~to:~i~~a P~~:. botl~~z~j~r~~~~g~~ ~tt t~~a;: f!~! ~:~~~~. k~i;~~~ ;iy;z~~: ~o!r:~l~~~~~~n!ą~~~~ P~~efe9g:r~~~n~~ ~k~Ji
honorowanych w każdym cywilizowanym kraju. Nie znam
ustaw i przepisów amerykańskich, natomiast z.nam ustawy
mego kraju i wiem , że w
ZSRR nie postępuje się wobec

<JOspodarki gromadz.ily lilę za.w·
;ze grupy ludzi żą.dnych wiadomości, które pr11.sa. jugosłowia.ń·
•ka przemilcza lub wypacza.. W
o1·.zach ludności Belgradu, cyfry
i fakty §wiadczą.ce o )!Ukcesn.ch
.?ol<\ki, o~i~gnięte w oparciu o
'>Omoc Związku Radzieckiego l
»nyja~.q. współprae.f} z krajami
łi?mokrarji ludowej
były cięż·
kim oskarżeniem dykta.tury tt·
to"rskiej, ciągną.eej J;igosławię
do obozu imperialistycznego.
Tc·go właśnie 11ie mogli strawir.
odszczepieńcy belgradzcy.
Nie
111ogli dłużej znieść prawdy o
Polsce Ludowej, którą. coraz ber
d;d('j o-:zerniają. i nzkalują w
;" C'jej prasie i radio.
Jako ofic}afoe.go pretekstu
do zamknięcia Polskiego Biura
Informacyjnego użył rząd jugo
słowiański ,.argumentu" jakoby
Pols·ka nie t'hciała przyznać
•
Jugosławii tych przywilejow w
Warszawie, jak~e sama posiada
w Belgradzie. Ale wykrętność
tego „tłumaezenia" jest jasna,
jeśli wiadomo, i było o tym wia
domo rządowi jugosł01Wiańskiemu. że jego prośba o ~oka! w
centrum Warszawy, zlozona zre
sztą dopiero w ostatnlich dniach
stycznia br. !Jyla rovpatrywana
przez Rtija Pols•ki ' w tym w
mym czasie. kiedy urządzano
haniebną o~aść· na lokal Biura
Informacyjnego w Belgradzie.
Dla każdego. kto zna stoounkt
mieszkaoiowe w Warszawie, zro
zumiale są trudności w wyszukaniu reprezentacyjnego loka!u
w . cz.asie k<ilku zaledwle tygo-

na niej

zagrać

walczyka -

powie-

- Zwykła dźwięczna - poprawił go Szubin. - Dbamy o nią, smarujemy naftą, piłujemy zęby. Zęby zaś,
jak widzicie, są nieco odgięte, każdy piąty dla odmiany
prosty. Poza tym w pracy stosujemy swoje sposoby.
Proszę się przyjrzeć zaproponował inżynierom.
Nie robimy z tego tajemnicy, możecie pokazać to innym. Sześćset procent - przyda się wszędzie!
Szubin machnął toporem i z łatwością wbił go w pień.
Drzewo drgnęło i jakby protestując zahuczało. Po wyrąbaniu klina Szubin wziął jeden koniec piły. Inżynie
rowie czekali aż Fantow zaśpiewa. I rzeczywiście zaśpewał piosenkę, ale nieco zmienioną.
Piła delikatnie wtórowała dziarskiej piosence i wciąż
bardziej zagłębiali się w miąższ drzewa„. Kiedy cał
kowicie wcięła się w pień, Szubin nacisnął na koniec
piły i raptownie obrócił ją.
I znów piła zaqźwięczała i zaśpiewała. Potem Fan-

tow nacisnął rękojeść i wykonał obrót. Piła posuwała
się równo i bardzo szybko. W ostatniej chwili Szubin
nadał pile jej pierwotną pozycję.
- Zapamiętaj sobie, Alosza, tę stachanowską metodę
- kiedyś może się przydać. - Jest prosta i efektowna!
~o nie napróżno kręcą piłą przy ich sposobie pracy
p1ła

nie jest zaciśnięta i kiedy nią obracają ....,.... w drzewie tworzy się trójkąt odwr6.conv wierzchołkiem do
góry„. Spójrz, spójrz, jak g5l teraz spiłują. Rzeczywiście, zręcznie to wszystko wychodzi.„
Spiłowane drzewo
pochyliło się.
- Pilnujcie się, towarzysze inżynierowie! - donośnie
krzyknął Fantow.
Drzewo chyliło się z rosnącą szybkościa i wreszcie miękko runęło w śnieżną zaspę.
Na
drwali zgóry spadł śnieżny pył..
·
W południe Beridze i Kowszow wreszcie wyszli na
szeroką i dobrze ujeżdżoną drogę, wzdłuż której co trzy
kilometry stały prymitywnie ciosane drewniane domki,
posterunki blokowe telefonicznej i telegraficznej łącz
ności. Wzdłuż drogi w obydwu kierunkach jechały cię
żarówki, załadowane rurami lub też próżne.
Konie o
oszronionych pyskach wiozły gospodarski sprzęt: siano,
termosy z gorącą strawą i drzewo.
Tuż obok drogi narciarze ·ujrzeli miasteczko. Natychmiast skierowali tam swoje kroki: miasteczka tego rodzaju posiadały dla budowy duże znaczenie: tu mieszkali
jej pracownicy i zaopatrywali się we wszystko, co im
było potrzebne. Przyjemnie było w sercu tajgi oglądać
ustawione z dopiero spiłowanych drzew baraki, łaźnie,
kuchnie, biuro kierownika ·robót, ruchomą elektrownię ·
pod dachem. Zdawało .się, że cieśla dopiero przed chwilą

;~~i~~~Y ~~:du w~~~ sł;w~~~~;~~
go wobec Pol~k1. Ludo"feJ Jest
wyrazem pi:zesmad.cze111a całe
g? społecz~:ns!wa .•z.e prov:~ka·
CJa ta. m~sJ znale ze własc1wą
odpow1-edz.
T. A.

przestał pukać toporem i odszedł, skrupulatnie zabierając nawet wióry.
W miasteczku jednakże nie zastali prawie nikogo wszyscy, poczynając od kierownika robót byli na trasie,
jedynie służba kuchenna i dyżurni przyjęli inżynierów.
W jednym z baraków leżało pięciu chorych: troje na
grypę, a dwoje na skutek odmrożenia.
Inżynierowie

posiedzieli, porozmawiali z nimi. Bara-ki wyglądały biednie, całe umeblowanie ich składało się z żelaznych pieców oraz długich stołów i ławek. Ale było ciepło i czysto, tak że Beridze wykrzykiwał z radości.ą:
- Tu można doskonale przezimować!
Zuch z teg11
Ro1?owa!"
W piekarni miasteczka inżynierowie skosztowali świe
żego, gorącego chleba. W kuchni kucharz Nogtew utyskiwał na brak naczyń. Beridze spostrzegł, że na obi:ld
gotowali kaszę i rybę (jeszcze jaką - karpia) i wykrzvknął: „MoT.na żyć"!
Nogtew. chcąc wykorzystać pobyt naczelników, mówił
że gdyby mu dali najpotrzebniejsze produkty, sporzą
dziłby potrawy, jakie trudno otrzymać nawet w restauracji! Wyjaśniło się, że pracm.yał dawniej w nowiń
skiej restauracji „Adun" i dobrowolnie poszedł na budowę, ażeby „karmić znakomitych budowniczych" Beridze jednak nic nie obiecał, wszystko mu się spodobało,

tak że wciąż powtarzał:
Można doskonale żyć. Jedzenie wyśmienite.
Głównego inżyniera bardzo ucieszył widok małej łaf

-

ni, wyposażonej w drewniane kadzie i szkopki. Pragnął się umyć, jednakże kąnieczność czekania dopóki się
zagrzeje woda, zmusiła f,!O do zaniechania tej zachcianki.

d. c.
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~adry decyduiq o wszystkim

T~ ..t
.
Szczere wyznanie

Kilka uwag o zadaniach kierowników personalnych w obliczu planu 6 letniego
Gdy kraj nasz wstępuje w
Taikich Iudllli musimy zna- Zakładową w zakładzie. Współ kursów. (W naszych zakła
nową fazę rozwojową - fazę leźć w każdym środowisku ro- praca
wyżej
wymienionych dach kierownikami są z regu-

budowy fundamentów socjali.z
mu, gdy stoimy w obliczu powstawania wielkiej ilości nowych fabryk, hut i innych zakładów produkcyjnych, gdy ekonomika naszego państwa co
raz bardziiej wysuwa potrzebę
zwiększenia ilości kadr kierow.niczych przemysłu _ praca
kierowników personalnych na
biera szozególnej wagi.

botniczym. Ruch współzawod
nktwa pracy wydobył z ukrycia dziesiątki, setki i tysiące
bohaterów pracy, nie szczędzą
cych swych sił w odbudow!e
kra.ju.

gwarancję, że ły
żaden wybijają~y się robotnik to

czynników da

Dziesiątki, setki i tysią<:<:? z

pośród

tych przodowników
pracy nie tylko V\.-ykazały si~
olbrzymią ofiarnością, lecz i
niepoślednią
inteligenc.ją.
U
wielu, wielu z nich wiern.1 ść
sprawie robotniczej idzie w pa
rze z twórczą inicjatywą z pomysłowością, z owocną myślą
nowatorską. Dziesiątki i setki
przodowników pracy złożyły
dowody swych ogromnych talentów organizacyjnych. swej
dojrzałości do za.i mowania kie
rowniczych stanowisk i do do-

żadna klasa nigdy dobrowol
nie nie ustępuje z areny dziejc·.,,,.ej - uczy nas teoria marksizmu - leninizmu. Toteż w
warunkach ostrej walki klaso
wej budować będziemy fundamenty socjalizmu w naszym
k.raju.
Tą armią, która walczy prze
de wszys~im o ustrój socjalistyczny - jest klasa robotni- skonałego wywiązywania się
cza. I z jej łona musi być two ze swych obowią:z.ków.
rzony smab - kadry, przewodzące
klasie robotniczej.
Dotychczasowe doświadcze
Tylko ludzie związani wszyst- nie w dziedzinie powierzania
kimi nićmi z masami pracują- robotnikom kierowniczych sta
cym! potrafią swym przykła- nowisk całkowicie potwierdza
dem, wiarą w słuszność na- słvszność wniosku. że właśnie
szej sprawy porwać za sobą
oś ód
całą klasę robotniczą, bied- sp r
przodowników pracy
nych i średniorolnych chło- musimy w pierwszym rzędzie
pów i tę część wahającej się szukać bazy dla wysuwania
dotychczas inteligencji, która nowych kadr. Musimy ich Qltoniejednokrotnie ulega jeszcze czyć troskliwą opieką. a najzdolniejszym tworzyć moiltwo
Wp ł ywom i nawyk om o b cym.
• _.
od
· d
Nam, •personalistom, Partia s..,, awansu.
powia aiącego
powierzyła zadanie
doboru ich uzdoLnieniom i zamiłowakadr aparatu kierowniczego niom.
w przemyśle, wykształcenia 1 Personalista w tej a.kcji wlwychowywan!a ludzi, którzy \ nlen ściśle wspó\pra.cowa.ć z
stanowić będą ten aparat.
Komitetem Partyjnym i Radą
•„ ••••• „.„ •..•..••... „ •••••••• „ ••.••.••...•.•.••.••••••..•.•.•..•.•••• „ •..•••........•.•.•.•• „ •••••••• , ••••••••••

Nasi korespondenci fabryczni piszq:

Iwspółzawodnictwo świet!!!owe I
Nasz Komitet \Vspólzarwodnletwa
Swietlicawego
pragnąc
godnie uczcić Kongres Związków Zawodowych · posta'!1owil
wezwać
do współzarwodnictwa
pracy na polu kultura·lno-oświatowym świetlicę PZ.PB Nr I.

Zakładowej i kilku innych towa
rzyszy, reprezentujących różne
oddziały naszej fabryki.

kierownicy personalni. Daje
dobre rezultaty).
nie 1;1Jdzie naszej uwadz~, że
5. Opracować rozkład wykła
będz.ie na cms spostrzezony dów tak aby nie prze.szkai właś~wie wykorzystany.
dzał w n~rmalnym tok:.i proAże~y wysunięc.i przez nas dukcji.
robotrucy
. mogh
sprostać
Przy spełnieniu powyższych
swym zadaniom. trudny!11, bo wa~unków
kurs daje duże
wal~zymy obecnie o racJonal- gwarancje powodzenia. Kursv
ną 1. oszczędną ~ospod~~kę .- takie w naszym przemyśle :st
musimy t~orz?c mozhwos~i nieją w Państwowych Fabr·yd'?kszta.łcama. się przodowm- kach Sztucznego Jedwabiu w
kow pracy poprzez kursy fa- Tomaszowie
w ChodakoNie
bryc;rn~. czy też ~m;z de~ego: we Wrocła~iu, w Żydo-.vcach
warne ich do szkol sredmch 1 koło Szczecina.
wyższych w zależności od stoPo ukończeniu kursu pierwpnia przygotowania i warunorków rodzinnych kandydatów. szego stopnia zamierz:uny
1
Rzecz jasna, że zorganizowa- ganizować kursy dla z.fo 11i~jr
nie kursu na fabryce wymaga szych słuchaczy na wyższym
wysiłku od personalisty.
Ale już poziomie. Kursy t.akle najest to najbardziej masowa i pewno przysporzą nam '.vie:u
cennych pracowników.
dootępna forma szkolenia.
Praca nad wys:mię':1mi nie
Na podstawie doświadc:z.enia
na odcinku Przemysłu Włó ogranicza się. rzecz ja311·1 do
kien Sztucznych wydaje się samego dokształcani;i. K3.dry
słusziny następujący tok pra- wysuniętych winny b.vć przed
cy, umożliwiający zasilenie na miotem stałe.i opi~ki zarówno
szego przemysłu nowymi ka- ze strony organiz,1c;,i pa~tyi
drami kierowniczymi z klasy nej, jak i administrac.ii przE'mysłowej. Odprawy wytwórrobotniczej:
1. Należy wytypować uczest cze i konsultacje w pracy ce- ł
nik6w kursów tj. wysuniętych dziennej - to następn3.. kole~- .
i kandydatów do wysunięcia na forma pomocy w d0skonaJeniu się wysuniętego.
2. 'Dobrać odpowiedni . perso
To, co napisaliśmy wyze1,
nel wykładowców, jak najszewszystkich
rzej korzystając z sił własnych nie wyczerpuje
form opieki nad wysuniętymi,
na fabryce.
3. W zależności od poziomu dlatęgo sądzę, że byłoby rzekursantów personel wykładow czą pożyteczną. gdyby i inni
ców opracowuje program szko kierownicy personalni również
lenia (każdy w swej dziedzinie) podzielili się swym doświad
z uwzględnieniem pr:z.edmio- czeniem na tym odcinku .
tów humanistycznych. szcze·
D. Horowicz
gólnie nauki o Polsce ws.pół- kierownik Wydziału Personalczesnej.
\ nego Dyrekcji Przemysłu Włó4. Wytypować
kierownika
ki.e n Sztucznych

Na bardzo szczere wyznania pozwolił sobie londyń
ski dziennik konserwatyw11y „Times" pisząc o ~yt:·"Jcji
wewnętrznej Włoch w taki sposób:
„Aczkolwiek przywrócenie dyktatury
we Włoszech
wydaje się dziś nieprawdopodobne, powrót do mentalności podobnej faszyzmowi jest 11ic tylko groźbą,
ale
/<'AKTEM DOKONANYM". Organizacje neo·faszystowskie - pisze dalej „Times" - popierane są jawnie 1:rze:.
n;qd de Gasperi,ego, „odgrywają bowiem rolę barykady
antykomunistycznej" i „chr::eścijańska demokracja" znajnuje się pod presją tych Orf{n1tizacyj.
„Pewne klasy - przyznaje „Tim.es" - nie sprzeciwiają się odrodzeniu faszyzmu. Chodzi tu o arystokrację,
wielką finansjerę i tych urzędników,
którzy
wiernie
slużvli Mussoliniemu. Ludzie ci myślą, że faszyzm jest
jedrnym skutecznym sposobem walki z komunizmem''. .•
Ze swej stro11y dodamy, .ie taki rozwój sytuacji wewwe Wlószech jest całhiem naturalny w ramach
marshallizacji tego kraju. Trudno przecież oczekiwać, by'
amerykańscy „opiekunowie" Włoch liczyli na poparcie
żywiołów demokratycznych i wśród nich właśnie poszukiwali agentów i wykonau;ców polityki imperialistycznej.
·Posłusznych agentów i uległych wykonawców mogą zn1:1leić Amerykanie tylko wśród reakcjonistów i faszystów
różnego autoramentu, to też albo wprost, albo za pośred
nictwem p. de Gasperi'ego wzmacniają ze wszystkich sił
„mentalność" neo-faszystowską we Włoszech.
Wątpimy jednak, czy ostateczne wyniki tej polityki
będą odpowiadać perfidnym ::amicrzeniom „kolo11i:mtorów" spod gwiaździstego sztandam. Nie binrą oni bou·iem .
porl uwagę rozstrzygającego faktu. ie MASY LUDOWE
1"1ŁOCH, pod przewodem partii komunistycznej, co raz
lepiej zdają s<>bie s1;rnu.ę z istotnych celów polityki
nmerykańskiej we Włos:ech i z co raz większą siłą pr::c·
ciwstawiają się tej polityce.
Wielkim błędem amerykań- ·
.~kich „kalkulatorów" jest to, że skłonni są czynić rachunek b~z p:ospodarza. Ten błąd ujawnił już przykre dla
zamorskich rachmistrzów konsekwencje w Grecji, w Chinach i innych krajach, - nie innaczej też jesteśmy
pewni - wyglr1dać będzie sprawa we Włoszech.
RD
nętrznej
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Pod znakielll krytyki

Zobaczymy, kte lepiej uczci
Kongres Związków
Zawodowych - my, czy towarzysze z
PZPB Nr I.
Kori. .·.:~ll sprav;ozdanie z dzial 'I'rzeba przyznać, że pro~ba tow.
.)Vspółzawodniclwo trwać będzie
J. Janicki
łalności Komitetu· Dzielnicowego Kowalczyka zostaJa .&pęłniona w
od 23 lutego do 23 maja bieżąkores
. pondent fabrycZ11y dzielnicy staromiejskiej, · tow. całej rozM.ągłości.
'fowarzysze
&ego roku.
.
„Głosu"
Kowalczyk prosił, by towarzy- cle legaci, korzystając z maleria
Głównym warunkiem ws-pólza
l
z PZP'B i W Nr 22
eze nie szczędzili słów krytyki. tu i:awąrtągo w ręfer.ą<:ie tow.
wodnictwa i jednocześnie mier- ,
nikiem wysiłku jednej i drugi~j
załooi
wnia,·ą produkc,·ę
strony będ©ie lrkwida~ja a'!1a!fae
bety1.Jllu i potrojenie ilości siu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - chaczy kursów samokształcenia·
Rozumiejąc, że wykrycie wła rych tkacze otrzymują wątek i logi naszej postanowiło wprowa
wych.
snych błędów to polowa pracy które nie wchodziły w czółen- dzić fartuchy. Jednak, niestety .
Do współzawodnictwa te.g o przy nad U1Simięciiem ich, z.organizo· ka. Cewka baka mogła jedn"<!k z nie wszyscy korzystają z nich.
~iątz.ujemy. ogromn~ lk"'.agę . Cho waliśmy na terenie z.a.kładów na powodzeniem być zużyta przy Jednym z następnych usunięu.zi u przecież o wie' ie rzeczy.
dł
h tych• niedociągnięć, to postoje,
I dlałego do KomHoet>u Wg,półza szych w PZPB Nr I - Now'.I i'11nych maszynach 0
uższyc spowodowane
nienrzygotowa· twa wy b ra]"
· - ze brama
· z.a Iogi.· z e- C"Zó!enkach, co też niezwłocznie nr·em na czas osno'v•,.. przez odw od me
ismy towa.rzy- Tk aIma
•
· S01J
...,e
" Zd - ·
1
szy, kt orzy
zd&Ją
s pr awę brania te, jak okaz.alo się, przy zostało wprowadzone.
d I
i wagi na.s zego przedsięwzięcia.
·1 . d
k .
Niedbalsłwo niel.dórych maj- zia przygotowawczy.
arzaJą
r'onym1' w sklad vom1·sJ'l czym y się o wy ryCla szeregu
się na przykład wypadki, że od
Ml·...r1,zy
~~
''
st.rów, smarowników i bkacą;y
wchodzą: tow M.aria Golębiako popełnianych dotąd błędów 01az
dział przygotowawczy czeka na
polegające na dołykaniu zaibru:
wa - dyrektor naczelny, tow. dopomogły do wydat•nego podwa.Ikt do osnów, wałki zaś cze
dzonymi rękoma towaru i przę
Dubieck'i Andrzej - sekretarz niesienia -0szcz~dności.
d
h.
ka
ją na zabranie i-eh do oddzia• k" st
•
zy i p 1amieniu tyc ze, przyczy
p ZPR, tow. r"'I aszczyns
1 eJednym z na nvjększych blę.
•
d0
h łu przygotowawczego. Te kar1
0
fa·n
praewodrriczący Rady
'·
ni.a
się rownież
ciąglyc dynalne błędy tak w metodach
za.kladoweJ·,
tow. Wachowski/ dów było dotychczasowe obcina strat po kiilka metrów materiału.
pracy jak i w jej organi.zacji,
Stanisław
sekretarz Rady nie za długich ~wek. na któ- Aby zapobiec temu, zebrnnie za dzięki zebraniom załogi i wspól

•
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samokrytyki

Przebieg konferencji dzielnicy Staromiejskiej

I

Zebrania

I

uspra

nym dyskusjom
radykalnie usuwamy, przez co produkcja po
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l e p s z a się i możliwości oszczęd
Od kilkunastu miesięcy przy tami pracy, ani osią.gnięciami cy i stąd skarbniczka nie wie nościowe rosną.
naszych zakłada.eh w PZPB Nr organizacyjnymi.
jaki jest stan kasy, kto i ile
Korespondent fabryczny
Jasnym jest, że winę ponosi wpłacił składek. Przewodniczą.
9 została zawiązana organiza, Głosu"
cja. Ligi Kobiet. Nie może się tu wyłącznie zarzą.d, który na ca zaś nie wie eo .robi zarząd i
z PZPB Nr I
ona. jednak do dnia dzisiejszego każdym kroku składa dowody na odwrót tłumacząc fakt
Józef Matusiak
poszczycić a.ni dobrymi rezulta swojej nieudolności i brę.k zmy ten nadmiarem pracy. Spodziesłu
organizacyjnego.
Najlep- wam się, że kiedy przewodniczą.
F>zyru tego dowoó.em będzie chy ca racjonalnie podzieli pracę zaba ilość członkiń, wyrażona w rządu między członków, sytuaSukcesy
Towarzysz B. Wiedeńczyk z liczbie 286 na. ogólnie 1939 za.· cja ulegnie radykalnej zmianie.
greckiej armii demokratycznej
Chojen. Prosimy o przybycie do trudnionych kobiet.
Korespondent fabryczny
redakcji w gofu:inach od 9 do
Obserwując
pracę
zarządu
„Głosu''
BUKARESZ'f (PAP) -Agen
15-ej - Piotrkowska 86, III-cie stwierdzam, że głównym błędem
z PZPB Nr 4
cja Elefteri Ellada donosi, że
piętro.
Pietrzak Henryk
jego jest brak kolektywnej pre.
ó:1.iałają.ce w rejonie miasta Volos oddziały pierwszej dywizji
greckiej Armii Demokratycznej
Mino ahtualności
zaatakowały w miejscowości Sa
PKF Nr 12 „STAL MOWI", produkcja Polskiej ki - przypomina inne tego ty- randaporo zmotoryzowaną, koluKroniki Filmowej - „LĄKA W LECIE', opracowanie z ma pu krótkometrażów.ki, wyświe mnę wojsk ateńskich i zniszczy
pancerterialów iiagranicznych l·nstytutu Fn.lmO'Wego „KOTY tlane w d'Ulżej Hości poprzednio ły kilka samochodów
CIERPit:TNIKI",
barwna k1reskówik"<1 prod. „Metro-Gold- na ekranie Kdna Aktualności. W nych. Między Larysą a Temba
dodatku i kontratypowa kopia saperzy .Armii Demokratycznej
wyn-Mayer".
wyjątkowo szara i niewyraźna, wysadzili w powietrze tor kole
Reporta•ż o losaoh sfali, prze- rolniczy - odznacza się dobrym nie z.achę.ca do oglądania. Uwa jowy. Komunikacja wojsk faszy
ksztalcającej sil!
z rozbi'.ych tempem i żywym montażem. ga na marg.i.nesie: tekst spiker- stowskich na tym
odcinku
wraków, niemieckich czołgów i ZbH1że.ni.a sklJ'Pionych
~warzy ki niepotrzebllrie sili się na dow pnerwana będzie pa. dłuższy o·
samolotów w traktory - ma hu~nLków, tokairzy, monterów i cipy, .zamiast sita-rać się o więk kres czasu.
•tanowc-zo za obszerne wprowa wreszde traktorzystów - sta- szą ilość rzetelnej informacji,
W rejonie miasta Janina. gru
dzecie. Wysta!fczylo ·pokazać le nowią dowód dobrej sz·koły ope tak prze<:'leż potrzebnej w filmie pa komisarzy politycznych wspól
żące aa pobojowiskach sze.zątki raforów naszej
kroniki filmo- popu:Iarno-naukowym.
nie z jednost~ami greckiej G"War
śmierciormśnych
kolosów, by wej.
Kreskówka o kotach i mysz· dii Ludowej wkroczyła do miej
główna idea fi.IMu o „stali roFilm oświatowy pt. „Ląka "' ce, opart<i 11.a ogran:rch moty- scowotlci Mikiades. W miejsco·
dzącej śmierć i st-.ili
rodzącej lecie" (np. rozpoczynafący
się wach odwieu;nej pogoni nie w!'ści tej odbyło się zebranie z
życre" była dostateczmie podkre od
słów
„mamy czerwiec"), jest nawa ani w pomyśle . ani udziałem miejscowej
ludności.
ślona. Część zasadnicza filmu, mimo wielu ~ieka":'yc.h zdjęć, w w~·konan.iu - rozś~i~sz. a jed W wyniku tego .z~brania wi~k
ukazująca ci~żką pracę polskie- Jak np. zapylanie kw1atow pr.zez nak t bawi,
wstą,piła.
urupełmaiąc pro- SZIJ grupa. młodz1ezy
go robotni'ka i hutnika. przera- pszcroły, przeobra,żenia owada g•ram o ważny elemeni rozryw do szeregów .Armii Demokraty·
biajic.ego ziom na >eenny sprzęt popwez 1>ootać larwy i ooczwa.r 1ki.
ZEN. cznej.

Zie skutki - brakU kolektywnej pracy

Odpowiedzi redakcji

I

I

Wszystkiego po trochu

I

Dworakowskiego, i sprawozda·
nia to.w. ,l{owalczyka i ko-·
ją,c z własnych doświadczęń z
minionego okresu, krytycznie
oc.enili dzi:i,łalność
Komit'3tu
Dzielnicowego.
Jak przyst:i.ło na dzielnicę
wybitnie robotniczą (na 5.158
członków 4.357 robotników) spra
wy produkcyjne zajęły wiele
miejsca w dyskusji. Brali w niej
udział delegaci dwóch najwięk
sNzy<lh fabrykB dzielnicy- PZPB
r 2 i PZP Nr 8, których organizaC'je partyjne zostały włą.
· I mcy.
·
czon.e d o d zie
Jak wynika z przemówień wie
1'1 towarzyszy, sprawa szkolenia
idelogicznego wygląda
bardzo
słabo. Zdarza się nawet, że pre
legent nie ma po prostu do ko
go mówić, bo większość towarzyszy uczestników kursu nie
przybywa w oznaczonym dniu
i godzinie. Nowy komitet winien wiele uwagi poświęcić temu zagadnieniu. Wszystkie wa
runki do prowadzenia systematy
cznego szkolenia. są. - trzeba
je tylko właściwie wykorzystać.
Szkolenie nie jest zresztą. jedy
ną. „piętą. achillesową.'' dzielni·
cy.
Słusznie powiedziała tow. Ta
tarkówna, że dzielnica po zry'l'lie kongresowym spoczęła na
laurach, nie zdyskontowała do
końca tego entuzjazmu, jaki o·
garnął masy członkowskie i bezpartyjne, dla rozszerzenia zasię
gn swej pracy, dla. rozwinię ia
Jak najaktywniejszej dztlałalno

I

ści.

na istnieć mi~dzy organizacjami
masowymi i Partllj..
O innyl!h niedoeią.gnięe.iach
pracy partyjnej wspomniała to
'lrarzys~ka Hańkowskn z PZ!'B
Nr 8. ~ą. nimi: brak- cztijnllści
wśród partyjni~ków i brak " um1ejętnośti
natychrnibstow (O
reagowania na pewne ~prawy.
'fak było w PZ?B Nr 8 ,.; ollre
~ie wprowadzenia w żyf·ie nowej
t:mowy zbiorowej. Ktoś -- oczy
wiGcie w zupełnie okn•ślonym
C{:lu - pnś~ił plotkę, że nowa.
umowa przyniesie wyde.tn!jo ob·
niżkę zarołików.
Odbiło się to
r:atychmiast na wydajności pra·
cy. Pia.n Rtyczniowy nie został
wykonany. Dopiero wówczas orgimizacja p:ntyjna przystąpiła.
do przeciwdziałania. Gdyby ak·
eja uświadamiają.ca wśród ro·
bntników została przeprowadzona. bardziej sumiennie, plan zostałby wykonany.
Bardzo ciekawe i istotne zaµadnienia poruszył w
swym
przem6wieniu
pierwszy sekrc·
turz
Komitetu
Fabrycznego
PZPB Nr 2, tow. Grzesiak. Opie
1 ując się na doświadczeniu wła.
snej fabryk.i, ws.Kazał on towa·
rzyszom, na co winni przedewEzystkim
zwracać uwag~ w
swej trosce o jakość i ilość
produkcji, Przyczyny wypuszcza.
11ia przez wykończalme r,isko~a.
tunkowego towaru leżą. już nic
Jednokrotnie w pierwszych fa.·
zach produkcji. I w m!enanee,
która jest źle zestawiona i na.
ciągarkach, gdzie
nieraz za.miast dwuch, -puRzcza się trzy al
bo dwie taśmy, i na wrzcci'ni·
cvch, gdy idą. pojedyńcze nitki .•,
Zada.niem partyjniaków, pracujących na tych oddziałach, jest
natycnmiast zwalczać objawy
wszelkiego niedbalstwa.

Niektóre odrinki pracy partyj
nej leżą, zupełnie odłogiem. Do
ta.kich należy przede wszystkim
praca wśród kobiet. Na przykln'1 w PZPB Nr 2 zaledwie je
rma. pią,ta członków partii - to
kobiety, gdy wśród zatrudnio·
Ogólnie biorą,c,
konferencja.
r.ych stosunek liczebny kobiet spełniła. dobrze swe zadanie, wy
do mężczyzn jest niemal odwrot knzując wiele braków w dotycll
ny. W niewielu tylko zukładach rzasowej pracy organizacji pari:n cy należycie zorganizowana tyjnej - zarówno w skali dziel
~1·st działalność
Ligi Kobiet, nicowej jak i fabrycznej. Nowv
gdyż organizacje
partrjne nie Komitet Dzielnicowy otrzymał
pomagają, kołolll SOLK. Bywa dokładne wytycine
dla ~ej
i tak, że pracę tę poważnie utru przys.~łej pracy.
<inia niewłaściwy .podział tereno
Do ujemnych stron konferenwy. Weźmy choćby PSS. Orga r.ji należy zaliczyć fakt, że "la.j
nizacja partyjna PSS należy ważniejsze zagadnienie, jalci~ odo dzielni~y Staromiejskiej. or- becnie wysuwa. Partia., a. mtano
r;anizacja Ligi Kobiet w FSS wicie akcja oszczędnościowa.,
do Bałut, a koło 'fow. Przyjaż- nie zostało należycie omówione.
ni ~olsko - 'Radzieckiej zawisło Konferencja. nie dała pod tym
niejako w próżni - bPz opieku względem żadnych wskazań Ko
r.a.. Powoduje to oczywi~cie rozj mitetowi Dzielnicowemu.
luźnienie tej :więzi, ja.ka powin
S. Klimczak

--

Nr 77

Robotnice lóclzkie I• kobiety wiejskie zrozumialy się dobrze I' razem budować
chcą drogę do Polski Socjalistycznej
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. , . I• Żbratania
· •
' . -zrozumta' y ' dobrze nawza1em
z r.Obotn1cq
Nić przy1azn1
.

.Chłopka

ł

Się

43 tys. dzieci włókniarzy
wyśle

CZPWI na kolonie letnie

Centralny Zarząd Przemysłu
WłókienniLzego zamierza. skiero
Voa6 w tegorocznym sezonie na
kole>nie i półkolonie letnie błis·
ko 43 ty:ii~ce dzieci - pracowni
-c
~ów tego przcrny~łu. Zd ~ej li:zuy ponad 14 tysięcy zieci o·
rzystać będzie z wakacji kolonij
h 0 ' dk 'ł
~ro acu
aych we w asnyc
włókienni·
wczasów przemysłu
"Ta koloni·e urzadzane
C\•2ngo
~'
"
w Lodzi· a "op·laea
Y"CA
przez
·
ne przez CZPW wyjedzie 2.500
c;zieci. Na półkolonie skierowi1
1 ych zostanie 7.000 dzieci. .Ak·

nych z wakacJi na koszt Cen·
halnego Zarządu Przemygły Włó
b~dzie
kienniczegl} korzysta~
53,1 procent dzieci,
prat'C•Wnl'k~,.w
Kolonie dzirci
Przenty~łu Włóki.enuic.zego prz.>
biegnć będą. w 4 kokjnyeh tur·
nusach. W rnaJ"•1, czerwru i . wrze
śniu wyJadą. na wieś dzieci w

·1 ·
Ml 1 goście z Łowicza za.po- gosci prawdziwy zachwyt. Go
znali się z pracą kobiet mia- spodynie wiejskie przyrzekły
sta zwiedzając fabryki. Spot- sobie organizować .. podobne
kania nastąpiły nie tylko przy Pl,acówki n~ Wsi. Kontakt nazabawie ale i przy pracy. - WI ~zan;y. m~ę d zy grupą gospJ
dyn wieisk1ch a robotnicami
.
'
.
Zwiedzono ~zer~g ~akładow przemysłu dziewiarski~go blO!wieku przedszkolnym, w lipcu i
.
rzemysł d ew1arsk g Ko
·
k
k
·
·
Nawiązały się
dzie• · trwały:
Ie o_.
. u. ~1
.
~itrpmu z wypoczyn ·u wa ·acyJ
ś
blety W ieJs k ie Z U wagą i za - zna3omo
ci, padały wzajemne
nrgo korzystać będą. dzieci w
interesowaniem obserwowały zaproszenia, radość ze wspólwieku szkolnym. Już obecnio
tok produkcji. w czasie poby nie spędzónych chwil była 0 _
Centralnego
Wydział Sor.jalny
tu swego w Łodzi gospodynie bopólna. Kobiety wie jskie i ro
wiejskie zwiedziły szereg żłolJ botnlce rozumieją się dobrze , C'ją. zastępczą kolonijną. objętydi Zarz1i!u l'rzemysh1 Włókienni·
wiożącyrn . nas samocho- biad, pociem wezmą udział w ków i przedszkoli.
razem budować pragną drogę ł:ędzie 19 tysięcy tlzi.cci. W st.o czego zabiega nad przygotow11.·
dzie ożywiona wymid\1a cenb;1lnej akademii Ligi Kopomi< .czeń, re'krutacjq.
snnku rlo li1•zby dzieci pracowni r.i€m
instytucji do Polski Socjalistycznej.
Działalność tych
wrażeń. Nasi goście zasypują biet, odbywającej się w teaków P. Włók. uprawni<rnych da perso!'lelu i wyborem dż1eci na
E. Gierczyk
opieki nad dzieckiem robot-,
mnie pytaniami, dotyczącymi trze Wojska Polsk(ego.
Korespondent „Głosu". korzystania· z wczasów ],oiom] wyjazdy kolonijne.
nicy wywołała wśród naszych
Zaproszonl> Łowiczanki spę 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
produkcji pończoch, bielizny,
trykotowej, s.wetrów i innej dziły w Łodzi dwa dni.· Wzię
dzianihy. Ale nie tylko proc~s ły udział w licznych akadewytwórczy ciekawi je. rnre- miach, przemawiały w imiejak żyją niu kobiet wiejskich, podkreresują się również,
pracownice przemysłu dzic- ślając wspólność interesów ko
społeczne
wlaNikiego, boć przec1ez w biet miasta i kobiet wsi w
tym przemyśle 70 procent 1·0- walce o postęp i · pokój na
6-ciu kobie I in~pcl:torów w vowiatach PiotrWłdciwa ocena pracy :.obiet objęła przodownice pracy mia· Spółdzielni_ ZSCh.
świecie. Nić przyjaźni i zbrabotników - to kobiety.
sta i wsi, dziaiaczki społeczne, tom powH·rzono kierownłctw·J ków, Kut 110 i Opoclmo.
naszll·
odcinkach
wszystkich
na
W Łodzi rozdzielamy się. tania została nawiązana. RoZainteresowanie społeczeństwa
go życia. znalazła swój wyraz w związkowe i partyjne. Aktywi- eklcpów •pół<l;:id:izych.
Przybyłe na nasze powitanie botnice i chłopki Wymieniały
i'oJrl,nit> rzecz się przedsta p11!.cami Ligi Kobiet i osiągmę
licznych awansach i odznacze· <stki Ligi Kobiet bion}ce u.1:i:iał
zabierają między s.obą swe do~wiadcza
delegiHki fabryk
w pracach organizacji kob1c~ej wia i w inu::: b powia:.ac·h woje ciami ruchu kobiecego jest du·
w gokirtę nia, omawiały wspólne troski, niach, które przypatlly koliie· na terenie wojewudztwa ob. ob. w:•,1ztwa J.~Cizkiego. W 8kierni'l że. Na lici:nych odbytych z oka
cz.ęść przybyłych
kobiet wiejskich do siebie, Re przedstawiały radosne i cięż tom z okazji dnia 8 mA.rea. W Bogda11ow1czowa. z Radomska i wicach awo;r ~owały 3 robotnic~ zji
akade·
marea
dnia 8
szta udaje się na wspólny o- kie chwile swego życia i. pracy. wojewódttwie łódzkim akcja ta Konopacka z Kutna zostałv od- na rnaj~t!ów w hucie szk~~., i w miach składano meldunki o osią.·
znaczone Srebrnymi Krzj·żami fabryce „Dykta''. W Zduusk1ei gnięciach w pracy. Proste i ser
l'łla ~i ~' ~!:,_~§pondenc:i pis!!!. ~
Woli tow. Irenę Cegłowską wy· deczM przemówiertia chłopek i
Zasługi.
W pow. radomszczańskim z oka brano przew.:idaiczącą Miej:;kiej robotni<:, podkreślaj;i.ee sołidar·
zji dnia R marra 12 kobiet zosta Rady Narodowej. W tejże miej- no~ć kobiet polskirh z siłami
odpowie- scowośd jedna z robotnic za- walczącymi o pokój i postęp na
do
ło J.>l'd'suniętych
majstra. W całym świecie Rpotykały się z
na
prac i funkcji. awansowała
Uiędzynartldowcgo Hia się kola Ligi Kobiet, Ś\Yiud lucje do OZN, . prezydenta Bio <;lzialniej~ir>·ch
Z okazji
ewięta Kobiet odbyły się w ca· czący1u o wzrastaniu świndon1oś nita i świat. Federacji Kobiet, Dwi;; robotmce objęły stanowi· I'abianicach prezydentem miasta wielkim entuzjazmem zebranych.
Spodr.icwamy się, że wzmożo·
i<'j Łodzi uroczyste akademie, ci brganizacyjnej kobiety - zo Wyraża:ł.v one gotowość do wal- ska majstrów dwie inne stanęły wybrano kobietę tow. Sulej L11kierowniltów eyn-ę. Ponadto w PZPB trzem na pt·aca organizacyjna KQ1)iet
w ktrn·ych wzięły udział przed· stało wręczonych 10 nagród pie- ki z siłami faszysto">sko · ka na posterunkach
15tawicielki załóg fabrycznych, ni~żnych przodowniczkom pracy pitl1listycznymi o pokój i prawo oc1działów. w fabryce Mebli Bię kobietom robotnicom powierzo- ))Odjęta z okaY..ii dnin 8 mtrrca.
IJO posterunki maj~t.rów. W Ka przyczyni się ilo poninożenia sze
organizacji kobiecych ornz te' ko produkcyjnej i społel'znej. Aka· kobiety i matki oral1: przeshl.ły tych Nr I.
kobiecy$ i
Poo11.•l~o obow.iązki kierownic taie wfoebu~mistuew. ~!Lslia zo regóilt.- organiuc:jS
bil'ty, ktcjre- zrozumiały domo- demi<t zakończyła się ezęścię. !W' g.;irąee pozdrowienia walczą•·ym
t~·st~·czną, oraz odczytnniem re ltobietom Chin, Grec.ji i ciem•ę· ~i ż_ł_ohka ~nbrycznego w_ Meta; stah tow. Kośc~uszko d~tychr.za wp~y~ie n_a; _podn_iesie~e Ś'f~cio
słosć !lwego ·święta.
Liczne uczestnictwo zamanife zolucji, stWierdrn.ją.cej silną. po- żonym przez krwawy rcżinJ Ftan .urgn .powierzono robotnicy; \'\ l!ś\'i'1i ·pnewo<lme7.ąen-- ' Zarząrla i;nosci pohtycz.ne~ na.1sz~rszych
gospodyni wiPj:oka Powiat<Jwego LK. Ponadto zglJ warstw narodu:
KfoPnir,a·~h
i;to~ral;o pcst.ępowlj. postawę ·pol· stawę 'kobiety w 'l\'alce o socja- co.
Królikowska Leokadta.
ua ~zono .~ wnio•ki awansu kobiet
małorolna i;owoła11a została
Korespc,ndenci
tkiej kobiety, świadomej sw~' Ch liz.ro i pokój. Rezolucja ta wyKorespondent „Głosu''
Gminn'ej 1u a uczycie lek na stauowisko podprezesa
~tauowi5ko
„Głosu Rohotniezego"
clró::; i celów - kobiety, kroczą. ~!ana zoHaln do ob. prezydenta
A. Doberczak - CKS\VJ:.
cej na· drodze do socjalizmu, i B . BiN't\til ora7. do świato'l\·ej
PZPW
J. J)zięgielewska pod~cgnczo>n Fedrracji Kobiet.
zadókunwntowało
nr 36
Nie mniej . uroczysty przebie1;
polsk•t,
wojC'nnym, że kobieta
J. Karolczuk - ZPO im. dr
jako uświarlomiona obywatelka, n:iałv akademie w PZPW Nr :J(i
Więcko'l\·skiego
b('Z\\'Zgl~dnie .bi;-dzie kontynuo· i w ' zakładach Przemysłu Odzie
J. :Matusiak - PZPB Nr 1
Wi~ckowskil)go,
~vahi '''alkl,' o pokój na ~\Viećici żowego im. dr
wJęk:
Związek Kobiet Amerykań- Ligi Kobiet w Polsce list. w nieb będziemy z tym
T. Smulski - PZP.JG Nr l
i "rn,je pnnrn i pozy cj~ w .społe gdzl:e w części ofic,jalnej refe„Te:xilimport" skich przesłał do Zarządu Gł. którym wyraża swoją nieugię szym 9ptymizmem pracoW!tC
H. Frenkel rc·ntki poikrcślil:V wkład kobiecze11Btwie.
'"' r;)inrch ośrodkc.f'h a.karle· ty w odbn<lowę odrodzo1tcgo p:u! .„„„„„ ..... „„.„„ ... „„ .. „„„ ...... „„„.... „„„ ... „„„„„„„.„ ... "'„„„ ... „„„.„ ... „„.„"„ tą wolę walki o pokój wraz I mcbllizo\vaĆ' Amerykanki do
"l wielomilionową armią człon ważnych zadań. Zgodnir t. de
s~p matk.ą
mie rćż;1:--' minl.v przebirg. 'fnk ~twn · pol~J{iego i konLt>rz11ośc'
cyzją Kongresu bed7.iemy ob·
kiń SDFK..
'i
\!
PZPH wY.01owania >i0 nn kol ii<' tn1::1
na przy!Jad kohi<'ty ?.
Lis~, który. ;I~tar:ł do Po 1 s~1 chodzić dzień 8 marca pod ba
Liga Kobiet specjalnie da· 1 dną poradnię dla kobiet t dzie
Nr 1 uczciły ś'l'·irto swoje cz,\'· Związku Raazieckiego, by wynem. Zorganiiowaly one 25 zcs- trwa!~ dzi erżyć zdobycz. którą żo uwagi i trc>ski poi:więca ci, 2 schroniska dla kobiet 11z duzym O?~zn1emem, podaJe słem polmju.
Odczuwamy gti:boko naszą
połów współzawodniczych i sta· it0hietn polska otrr:_ymala, a o sprawie opieki nad matką t 18 przedszkoli. Liga Kobiet 1my w całosc1:
c>dpowiedziialność nie tyiko
j i.łk''
. p
nęł~· do walki prod ukc~·jne,j o którą "·nlczą kobiety kraji\w .l\a dzieckiem. w ubiegłym roku prowadzi[& ponadto 16 kolo-1 D
lecz 1 wo
wobec Ame'""kanek,
rogie. rzy ac o i.
dworco- nil, 12 półkolonii I 1 dom tur42 i z by
d
zaKiadtlch 11italist.rcznyeh.
iloś~ I J·ako6ć. W
•„
·
prowa zono ,
~
8 marca Kongres ł!ec kobiet Chin i Grec.il, bę·
w dmu
.
.
G<>dllic dzici'.1 tiwój uc.z(·ily tak we, przez ktore przeszło po·
PZP-JD Nr l sala świetlicy niP
mogła pomicilcić thrrnów, prngną lic pracownice umysłowe w „•rox na.d 254 tysiące dzieci i ma- nusowy, Pn_edstawicletki ko- Kobiet Amerykańskich łączy dących w stanie wojny ł woe~ch zńm:mifcsto1l'ać swój akces tilimporcie'', w Ceilłrnli Tck~t.d tek. 15 żłobków, z kt6rych ko bieceJ ~gamzacjł brały czyn- się z Wami t pozostałą 81-ml- bee uciskanych krajów kololcic1zkie. rzystało 327 dzieci. Poza tym ny udnał w tl'ałym km.ju w lionawą pc>tężną annią kobiet uiałnycb. wobec His1tpanii I
d•) w ul ki o pokój i wyz1' olcmr r") om.z ~~dO'<Hti< tki
własny organizowaniu wczasów let- ze Swiatowej Demokratyczne.i tych wszystkich . .którzy przcofi~.jllln~·~h uruchomiano jeden
kobiety. Po w~·głoszonym refe r,t•!:ie w rzęś1~iach
Federacji Kobi-et w watce o żyli straszliwą drugą wojnę
ra~ie 1 st'l'l·ierdzcniu powi~k~ze· '"yslane zostały d!"pesze i rezo- doni matld i dziecka, oraz je nich i koloni! dla dzieci.
8 marca przeszedł w Łodzi pod znakiem
ebli.Zenia kobiet miasta. r: kobietami wsi. W uroczystych akademil.1;h l obchodach, odbywających się w I(•·
dzkich zakładach pracy, wzięły liczny udział kobiety
wiejskie. zaproszone specjalnie na te urocz;vstoścl. Ro·
botnice zatrudnione w firmach PZPDz. Nr 1 i PZPDz.
im. E. Plater, PZZP.P Nr.3-Schanbom zaprosiłv do sie
bie ,kobiety z łowickiego. Oto, co pisze o tym pJ•r.edsta
wicielka Zwlą:zku Zawodowego (oddział 2 Dziewiarsko
-Pońez0$zniczy) t~w. Olerczyk, która wyjechała do Ło
wicza, aby priywlelć delegatki terenc>wycb kół Gospo
dyń Wie.iskich.
Dzień

P

W

kobiet
ocena pracy
i zawodowe•

·Właściwa

Awanse na posterunki

~obiaty łódzkie

godnie

uczcziły

swoj

dzień

Z warte szeregi bojowniczek pokoju

List kobiet

knb1et opt"eku·e
Lina
s

I

amerykań~kich

do Polek

dzi;ecktern

----------------------·-------~~.----------...,------------....- - - -

przed~t::.wiamy naszym
Dz:ę
o•zytelni(•zkom wiory V\ ios~nnych
rlaszczy, kostiumów, sukien i
..:luz~k.

N« pierwszym rysunku widti·
my !!LO('el popoludniowej stroj·
1\flJ et 1uenki wykbnanej z grm1a
t(JWi*o Jadwnbiu. Prżybranieu\
~ej ~ą. plil>ki nakładane z bi1łe
go jedwabiu. Suknia składa się
z gladltiego pt!i:edłuzonego st.a·
l1ika i pli!l<>Wanej :spódniezki.
K\l~timn 8pottowy wykonalty
~Ht ~ dwóch tkanin. Spół!nicę
uszy1iemy 11; gładkiego ntaterinro,

.Jesteśmy dumne.KoMiędzynarodowy Odeń
biet zapoc:11ątkowano w Stanach Zjetlnoozonych i dziś
zwracamy sit: do Amerykatrek, aby mów wiięły w nim
udzie.I.
Żądamy, aby Og'!'Omne sum~·
wtaa.wane l;Jrzez nasz rzą1l
dla. przygoto'Yanła ttowej woj
ny s!Vl~to~eJ były' ubtl! dla
podniesienia stanu zdrowia,
l poziomu kształcenia. ddeci i
s\opy_ życiowej łudnośei.
S3-950bowa <delegacja A.meł"yłULn~k przywiozła r. il Kondobogate
SDFK
gresu
Korzysta~ z
świadczenia.
te

pe-kój.

światową.
Urza,dza.my

zebrania w ca·
kraju i korzysta.my r każ
dej sposobności popularyt.<>wa
nia walki o pokój światl'wY
w radio i prasie.
Dążymy do zakaza.nill nży·
cia bomby atomow~j.
Amerykanki 1111lJą wspaniale tradycje walki 0 prawa kobiet. Dds w duehu t.rrh tra·
dycjl będziemy walr.o:v·~ n ne1.j
świętsze 'Ze wszystl;t~h pra\V
- o prawo do ·riycia.
Z braterskim po:r;di·uwieniem
(-) Dr. G~nc Weftfish
przewodnic'l:tell..
.łym
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Kobiety

l

j

Uwitloczniony na

nbra~ku

płaszcz

l jest z tkaniny

uczą się

fachu •

następ11ym

spo-rądzorty

o wzorze szkoe: kiej kraty, Model ten jest h:u·
· <l~o oJpowiedni dla młodych dzie
żakiet

wczą.t.

z tkaniny w paski luc
Na o~tatnich rysunkach widzi
'l'ego rodzaju ubiór m1>że
hy(: sporzą.dr.ony z dwóch używa my m~•<lele dwóch bluzek i piża
W eałym kraju odbywają/ kwallfikbwane kobiety. Oto
nych części gardeNb?" ~e ~tti.re m;y, • P-od~bne . ub~ory :Wykona~
· i
go płasz.c11e. powstame za~1et z mozemy me uciekaJąc Slę do poj się prowadzone przez Ligę Ko ucz tni k' k tstt
i.'rzykrotkiej &ukienki - spódni· ~ocy krawcow"i wh•ID<'ml. siła· b!~ł kursy pr1tygotowuj~ce do tru:!ej cz.:tu~ ~==~
.roznorodnYch zawodów niewy kapelus:ą.
JlU w domu.
c&.
kratę.
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Kronika Tomaszowa

Uczestnicy li wycieczki na Ukrainę opowiadają:

Maszyny zasłępuiq pracę

., .

m1ęs· n1

W Związku Radzieckim zaciera się różnica między miastem i w·sią
Druga wycieczka chłopów
po„skich bawiła na Ukrainie
f1rzez dwa tygodnie i zwiedziła m .in. 27 różnych kołd1~ów. Dlatego też uczestni
cy "· yc~eczki, po powrocie do
XOMtJ WINSZUJEMY
kr3ju. podczas spotkania z
Sobota, dnia 19 marca
robolnik~mi z . Warszawy i
1949 r.
chłopallll ze wsi podwarszaw
Dziś; Józefa
skich najwięcej opowiadali
o życiu kołchoźników, o pra
W~SZE TELEFONY cy kołchozów, o urządzeStraź l'ożarna. - 61
niach gospodarczych, o życiu
~oja. ~lJat.elaka ; 47
kulturalnym wsi ukraińskiej.
worzec 0 e owy Z wielkim podziwem opisywali uczestnicy wycieczki
ADRE~ REDAKCJ~: R.~. W. wzorcwą organizację pracy
„Pra!a . Plac Kościuszki 16, w kcłchozach i urzą~enia
telef. 250, godziny przyjęć gospodarskie. Tak np, ob:
10-12.
Pn.ybysławski z pow. Konin
mówi o wzorowym porządku
ZEBRANIE CZŁONKÓW w stajniach, oborach i chlew
ZS „GWARDIA"
niach.
:Dziś (sobot?) dnia 1.9 .bm.
Ob. Tkaczyk z pow. Mińsk
o godz. 18~ej odbędzie się :podkreśla, że w 6 zwiedzaogólne zebranie członków lnych kołchozach oglądał hoZS „Gwardia".
dowlę świń, która stoi tam
Zebranie odbędzie się w, bardzo wysoko.
lokalu przy ul. Armii Czer-1 Dużą uwagę zwrócili chło·
wonej 12. Obecność wszyst- pi polscy na warunki życia
kich członków obowiązko- kołchoźników. Ob. Klima z
wa.
1pow. Bocheńskiego ·mówi:

, Moim pragnieniem było po·
~nać
życie kołchoźników".
Stwierdził on że kołchoz nie
wiele się będzie różnił nie·
długo od miasta.
Ob. Tkaczyk ~glądał wiele
domów kołchoźników. „Cha·
_łupka w.iększa ~zy mniejsza
- mówi on - Jest ładnie urządzona. Na ścianach pełno
dywanów i innych rzeczy
haftowanych. Gdy pytałem
st'.1-rsz;yc~ ludzi, którzy pamiętaJ:i. Jeszcze czasy carskie, jak im się powodzi odpowiadali: „Teraz to żyje·
my". Każdy z kolchoźników
ma swoją . krowę, świnię i
drób. w domach znajdowałem po 10-15 q zboża i wieIe innych zapasów.
W związku z tym padło
wiele wypowiedzi o zarobkach kołchoźników.
.
Ob. Pytlak podaje, że w
kołchozie im. Lenina kołchoź
nicy „mają wydzielone rocznie 140 - 160 tzw. trudodni i każdy za. swoje dni
otrzymu.ie (za jeden dzień)
4 do 6 kg, zboża. i 1-2. a
nawet więcej rubli.

KOLCHOZNICA - CZŁONKIEM RADY NAJWY~SZEJ
ZSRR
Ob. Tomczyk opowiada 0
Marii Fastowej _ członku
Rady
Najwyżs~ej ZSRR,
która pracuje jako ogniwowa
w kołchozie
im. Paryskiej
Komuny. w ciągu jednego
roku Fastowa wyrobiła 492
trudodni za które otrzymała 4.120 'rubli, 396 kg cukru,
1.088 kg zboża, a ponadto
owoce, warzywa i paszę dla

Ob. Dziurowa opowiada o
kołchoźnicy- świniarce, która
za wyhodowanie nowej rasy
ś.wiń otm:Yn:ia~a 50 tys, rubli. nagrody i Jako odznac.zeme zl?ty .~edal. Wspomina
ona rowm;z. rozmowę z pewną. ~ołchozmcą.. „N!l trudo·
d~1en trzeba. zw1ązac 100 s.i:o
pow mnym . kołchozie
90 - a Ja - mówi posprzątałam w domu, ~;yszl~m
w pole .o godz. 10-eJ 1 ~wi.~~
załam Jeszcze 300 snopow
bydła.
W K.Aż~EJ WSI SZKOL;\
Podkreślano przy tym, że . W wyciecze~ ,brało, u?z1ał
trudodzieil jest jednostką lnlku pracowmkow. ~sw1~t~pracy, którą każdy z łatwoś- w~ch nauczyc~eh. wieJ:
cią może wypełnić. Fastowa sk1c~. ~nteresowali s.1ę on~
np. z inną kołchoźnicą _ Li- SJ?e~Jalrue
.zagadrueni~
dą Wirga _ w ciągu jedne- o~w1aty w Związku ·Radz1ecgo dnia wyrobiła 15 trudo- kim.
.
.
dni. Dojarka za pilnowanie Ob. Wn~k . mówi m. m::
przy' ocieleniu się krowy .1Nauka dzieci rozpoczy.na. się
otrzymuje 7 trudodnI, za pie JUŻ w przedszkolu. Dzieci w
lęgnowanie cielęcia 12 przedszkolach ~ą dob.rze utrudodni, a za wydojenie 100 brane? wesołe, l ł~dm~ ?'Y·
litrów mleka 2,5 trudo- glądaJ!l;· V!. kaMeJ wsi Jest
dnia.
przynaJmmeJ 7-letnia sz~oła
Za specjalne osiągnięcia w po~stawowa,
a w ~ielu
pracy kołchoźnicy otrzymują ':"s1ac~ szkoła 1~-letma. ";"
wysokie premie.
J~dneJ ze scz:kół, ktorą ?'i~ziebśmy, przy 360 dzieciach
pracuje 22 nauczycieli. Pracują oni 25 gotliin tygodniowo w klasach niższych, a w
klasach starszych 18 godzin.
Resztę czasu poświęcają oni
sprawdzeniu prac uczniów i
W Państwowej średniej cinku rzemieślniczym. Tyl- i obowiązki młodzieży rze- lce, deklarując jednocześnie przygotowaniu się do lekcji.
Szkole Zawodowej w Toma ko organizacja masowa bę- mieślniczej na pcdstawie u- pomoc we wszelkich podej Nauka w szkole powiązana
szowie Maz. odbyło się ze- dzie mogła osiągnąć pozy- stawodawstwa pracy.
rnowanych oracach.
jest ściśle z pracą i życiem
branie młodzieży , zorgani- tywne wyniki pracy.
Z kolei przewodniczący
Zebranie niewątoliwie w kołchozach. Szkoły są
zowane przez Izbę 'Rzemieśl
Następnie
głos zabr:lł miejscowego Związku Ce- przyczyni się do ożywienia wspaniale umądzone i dzieci
tow. Roll, przedstawiciel chów Rzemieślniczych, ob pracy kół ZMP na terenie mają doskonałe warunki do
niczą i ZMP. Zebranie za- Wojewódzkiej Izby Rzemie- Wojciechowski zwrócił się Państwowej Sred.niej Szko- nauki.
gaił dyrektor Szkoły, tow. ślniczej. W krótkich sło- do młodzieży, prosząc o j'łk ły Zawodowej.
Wszyscy uczestnicy podKiełbasiński, poczem głos wach nakreślił on zadania największe wysiłki w nauJ.K.
kreślali mocno ścisły zwiąi mbrał przedstawiciel ZW · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zek pracy kołchoźników z
--ZMP, koL Grodek.
nauką radziecką, jak r6wnież
ń""r"
powszechne doszkalanie kolKol Grodek w obszernym
choźnik6w i robotników na
przemówieniu nakreślił per
spektywy młodzieży w ustro
'." " · ,;„ z 7"~ ---· :cdzią lskiego 13 - ob. ob.: Promiń Jkiego 1 - ob. ob.: Pazura specjalnych kursach.
ju przedwojennym i w no- podajemy dalsze składy oso ska Bronisława (Jagielloń- Maria,
Ob. Tomczyk opowiada o
(Głowackiego 50),
wej Polsce. Mówca podkreś bowe Komitetów Skl~po- ska 12), Jażyna Stanisław Bińczyk Mieczysław (Gło stacji doświadczalnej w Welił,
że olbrzymie osiągnię wych PSS:
gdzie
·
(Pierackiego 49) i Wach An wackiego 58), Nadobny Woj sołoszenianowskiej,
cia klasy robotniczej są ozorganizowano uniwersytet
Sklep Nr 6 (masarski), na (Żymierskiego 2~). Sklep ciech (Głowackiego 33).
siągnięciami młodżieży. Mło
Pl. Kościuszki 22·, ob. · ob. N~ 10 rybny - Wo]ska P?lJutro pod.amy dalsze ze- dla przewodniczących kolebo
dzież zdaje sobie doskonale
Balcerek Ewa (Zgorzelicka sk1ego 1-3 - ob. ob. Sm1a- społy ko~1tetów wybra- zów i brygadzistów. R~ w
sprawę z tego, że swe .zdomiesiącu odbywają się tu
, k' St . ł
lek Helena (Handlowa 15), nych w dnm 13 bm
i
arus aw G ł
k M . M .
·
bycze i osiągnięcia zawdzię 30) , B•uczyns
zjazdy, na których naukowki
30)
·
K
t
aw
ows
a
ana
(
aJowa
1 ) o ar- 33) i· B uczyns
cza . Polsce Ludowej, która (waryns
· k a G enowef a ZEBRANIE KOMITET ó W cy i kołchoźnicy wymieniają
. f ego
(T kl'1 20
we właściwy sposób umie s k a J oze a
:iwoje doświadczenia.
.
e
·.
. (POW 5) Sklep Nr 11 SKLEPOWYCH PSS
ocenić wysiłek swej mło
Ponadto w kołchozach orl K oścmszk1 Zgorzelicka 5-7 - ob. ob.:
Sklep Nr 7 P.
. .
dzieży. Nie wszędzie jeszcze 24 ~ ob. o?. Kosmano;va Sej Maria (Zgorzelicka 11),
Jutro (me~zie~a) dni~ 20 ganizowane są systematyczsytuacja przedstawia się za- Maria (Tekli 20), Kompma Majda Janina (Zgorzelicka bm.. odbędzie się wspolne nie kursy agrotechniczne.
dowalająco stwierdza da Janina (Antoniego 15) i Li~ 14) i Pinke Stefan (Fabrycz zebra111 wszystkich K _.:nite Wybijający się kołchoźnicy
lej mówca - do tej pory twin Antoni (Bóźniczna 14). na 11), Sklep Nr 12' (włó- tów Sklepowych PSS wy- wysyłani są n.a kur~y spec·
istnieje wyzysk młodzieży
Sklep Nr 8 - Zgorzelic- kienniczy) PI. Kościuszki branych na :zebraniu człon jalne. Dla~e~.:l też każdy kol
w przemyśle prywatnym. ka 47 - ob. ob. Ojfanow- 24 - ob ob.: Kiełkowicz ków Spółd:i:ielni w dniu choźnik zna dokładnie najZMP walczy o zniesienie te ska Stefania (Zgorzelicka Władysław (Projektowa 25), 13 bm.
nows~e zdobycze naukowe.
go wyzysku młodzieży, mo- 43),
Ojrzyński Bronisław Jabłońska Elżbieta (AntoZebranie zwołane zostało orientuje się dobrze w prabilizuje młodzież do walki (Wieczność 20) i Goździk niego 10), i Duszyńska Ge- na godz. 16-tą i odbędzie cach wybitnych uczonych
klasowej. W związku z tym Stanisław.
nowefa (Pl. Kościuszki 15). się w świetlicy PSS przy jak np. Miczurina, Łysenki
ważnym zadaniem :;taie się
Sklep Nr 9 Żymier-:.
Sklep Nr 13 - Głowac~ ul. Zgorzelickiej 34.
umasowienie ZMP na od-

v:·

W Państwowej Sredniej Szkole Zawodowej

Składy

Odpowiedzi Redakcji
Ob. Bury

Wł..

Ponieważ

j~steście człowiekiem

pracy
nie
samowolnie czynszu za mieszkanie i komorne winniście
płacić _ w
dotychczasowej

właścicielka domu
może podwyższać Wam

-

wysokości.

' Dopuszczalne jest jednak
pobieranie od lokatorów pe
wnych sum na drobne repa
racje (dach, ubikacje itp.),
czy też wywóz śmieci. Z
sum tych jednak właściciel
ka winna się wyliczyć przed,
lokatorami i w tym celu po
winniście powołać do życia
Komitet Domowy, za pośre
dnictwem którego przeprowadzano by zbiórki i który
kontrolowałby
rachunki
:wszelkich wydatków.
Waszą sytuacją mieszka-

osobowe Komitetów Sklepowych PSS

Zjazd ·wójtów w Radomsku
Pomoc lekarska dla

W sali Wydziału Powiato
wego w Radomsku odbył
się zjazd przewodniczących
GRN i wójtów powiatu radomszczańskiego.
Na zjeździe przewodniczył przewod
niczący PRN ob. Stanisław
Drzazga.
Na zjeździe omówiona by
ła sprawa rejestracji, mająca na celu uzupełnienie
spisów rezerw osobowych.
Seitretarz Wydziału Powiatowego, ob. Więckowski omówił sprawy położnych,
które będą otrzymywać .7.a
swoją pracę wynagrodzenie
do władz samorządowych
Żony mało i "·- ~dniorolnych b~dą mogły korzystać z bezpłatnych porad
i wszelkiej pomocy położ-

nych, wchodzącej w zakres
ich czynności. Za leczenie
niową
zainteresowaliśmy w szpitalu chorego, posiad ~
· :Wydział Kwaterukowy ·p rzy jące~o odpowiednie zaświad
Zarządzie Miejskim
czenie wYdane przez Za-

rząd.

·

małoroln'ych chłopów:·

Główny,

od

dnia 'powiecie, w rb. musi oho1-go stycznia rb., wvłącz.i- wiązywać w całej .rozciągłojąc obywateli bogatszych, ści.
będzie płacił zarząd każBudowa i reparacja riróg
dej gminy oraz Wydział w powiecie będzie w rb.
Powiatowy.
pr~eprowadzona przy porno
Przewodniczący
PRN-u, cy „SP".
ob. Drzazga ząkomunikował
Referat Opieki nad Matzebranym, ż"! PBN bed;.\f' ką i r- -;"!ckiern wyśle 3 tyzmuszona zastosować sc-i.;1k- siące dzieci chłopskich i ro
cje karne w stosunku do botniczych na kolonie letkilku wójtów w naszym po nie..
wiecie, którzy zatrzymują
Wicestarosta W. Lis omógminne sumy przechodnie i wił sprawę mieszkańców,
nie wyliczają się z nich.
których dotknęła klęska poPozatem niektóre Komi- wodzi. W gminach dotknięsje Kontroli Społecznej w tych powodzią, mają być
naszym powiecie nie speł- zorganizowane komitety oniaja swoich zadań, mimo, piekuńcze, których zadaże w gminach, w których niem
będzie
udzielenie
się znajdują, są przekrocz::> wszelkiej pomocy powodzia
ne budżety. Za taki stan norn.
rzeczy
będą
odpowiadać
Po ożywionej dyskusji
nr-"wr. dniczącv C7RN.
nad powyższymi sprawami
Pomoc sąsiedzka, która zakończono zjazd przewodr. ub. nie dała pozytyw- niczacvch GRN i wójtów.
nvch wvników w naszym
XT.)

Jw

i innych.·
Ob. Klima podkreśla, że
„wysokie osiągnięcia rolnictwo ukraińskie zawdzięcrza.
świadomości robob:i.k!l. kołchozowego, który jest zainteresowany w tym, aby jego kołchm: był na pi.erwsżym
miejscu. Istnie~ą t~m sztanda:y prze_cho.dme i ~o.łcho~~
ktory naJlepiej wyw1ąze się
~e swoich zadań - o~r~ymuJe ten sztan~a~. ~bJcJą każ
dego ~oł~hozmka Jest, aby
właśnie Jego kołchoz zdobył
JZtandar.
WSPóLZA WODNICTWO
.
.
. ~RACY
.
puzo mieJs~a . '!' wypo~iedzia?h :pośw1ę~ih uezes.tmc~
wyc1ecrzk1 wspołz~wodmctwu
pracy kołchoz'?weJ:
W koł.cbozie "?· Lenin!"
dwa o~wa wspołzawodp1czą . w pielę~acJi burakow.
O?mwo l?racuJe na p~lu 0 po
w1~rzchm. 21 ha, kto;e rozdzielone Jest na. 6 dz1ał~k o
pow: 3,5. ha. Działkę pi~lę·
gnuJe Je?na ko~chozro~a,
która wspołzawodmczy z mnymi.
. .
Ob. Swiethk m6wi, że du·
fo
zastosowanie
maszyn
zwalnia człowieka radzieckie
go od ciężkiej pracy. W niektórych kołchozach 84 proc.
prac wykonują maseyny. Dla
tego, jak podkreślali uczestnicy wycieczki, kołchoźnicy
mają dużo wolnego czasu na
zajęcia

kulturalno-oświato

we. ,,Zwiedziliśmy kołchoz
im. Stalina - mówi ob. 01szyński.
Tam widzieliśmy,
iak rozwija się życie kulturalne na wsi. Widzieliśmy
wielką świetlicę. salę teatralno-kinową, w kt6rej młodzieź
i starsi urządzają przedstawienia i gdzie występują zespoły artystyczne kołchoźni.
ków. Byliśmy w wielu wsiach:
na wspaniałych występach
ch6rów i zespołów tanet'!1l•
nych. W każdym domu koł
choźnika jest głośnik radiowy".
Ob. Dziurowa przytacza
charakterystyczny przykład:
,,Gdy Niemcy w czasie okupacji rozwiązali kołchozy,
kołchoźnicy
pracowali na
swoich kawałkach ziemi niechętnie.
Po
wypędzeniu
~iemców kołchoźnicy na.tych
miast rozpoczęli wspólną pra.
~ę, wnosząc do kołchozów
·11srzystko, co tylko mieli".
„Kołchoźnik czuje się właś
cicielem kołchozu - stwierdza ob. Gąsławski. - Traktuje wszystko, tak. ja-k gdyl:>y to było jego własne".

Wiosenna akcja zalesiania
w województwie

łódzkim

. ·W· Dyrekcji

Lasów Pań- nek; przeznaczonych na zale
w roku
odb~ła się ko~~rencJa n~d· f'p•rz••y_s_z.łym
__. - - - - - - ·
leśniczych, poswięcona m. m.
GŁOS
akcji zalesiania.
otran
l.6t1zkltro
Komłtet11
W ramach trzyletniego pła l WOJ•wód•klero gomnetu
nu zalesiania okręg łódzki za PoliskleJ :Z:Jednocsonea i'anu
projektował
zadrzewienie Red1~e: . Bobotnłc:zeJ
20.600 ha. Dzięki intensywXoleirtuin lte&iltC7jne.
nej pracy
poszczególnych
W74awca: RSW ,,Prasa''•
Druk.:
nadleśnictw, zadrzewiono już
Z•kł1dy Orattcme a s. W.
do chwili obecnej 14.305 ha,
„Pr1•a„ Lód&, Ul. !twirkl 1'
&el. aoa-a.
•
wykonując roczne plany w
TeletOft)'I
113 proc.
~ed11ttor nacielny:
ltł-lł
Plan na rok bieżący okr. Zutępce
red. nact.
2111-ts
211-u
łódzki znacznie powiększył. Seltretars Odpawtetl&.
Sekretariat
OllfólJQ':
US-li
Równocześnie przeprowadzo- DzJ1ł P•rł)'j117
m-•: 254-U
ne będą w br. zalesienia niewewn 1t

stwowyc~ okręgu łó.dzkiego sienie nieużytków

użytków
niepaństwowych.
Wiosną br. zalesionych bę

dzie w

Dtlał

korespondentów

robotnlcz~b

l chłop..
lkldl oraz redalttorów
guet klennych:
219 .c2
Dzl1I mutacji:
JIS.11
Da.a mle.i eltl ł tpOrł. ! ~-Il

12 powiatach woj.
600 ha nieużytków
wewn. 8 I U
oraz na terenie 6 powiatilw
Dział elinnOłllłCZn1':
~-
woj, poonańskiego i kielec- Dztal
roł117: wewn. t - :.1;4. u
kiego 400 ha. Prócz tego za- RedaltCJlt DOClllU l'l2·11: 151H11
zu-n
projektowano założenie odpo Kolportllr
Admlnl•traefat
231MJ
w-ao
wiedniej ilości szkółek leś- Dział ogloazetu
r,vch vod produkcję sadzo· ----------~
łódzkiego

Str. !

z
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UWAGA! Akademicy członkowie
PZPR przy Wydziale Prawnym:
Dzi ś, dnia 19. III. br. o godz.
19-tej odbędzie się w lokalu Dzielnicy Sródmieście, Piotrkowska 53
zabranie Kola, z referatem pt.
„WALKA O PARTIĘ MARKSIS·
TOWSKĄ". Od godz. 18.30 dzie·
siętnicy &ędą pob i erać składki i
opłaty na Dom Partyjny. Obecność
członków obowiqzkowa.
U\VAGAI Akademicy członkowie
PZPR przy wyzdlale elektrycmym
1 Włókienniczym PŁ.
Dz! §, dn. 19 bm. o godz. 19.00
w lokalu partyjttym przy ul. Piotrkowskiej 48 odbędzie się zebranie
Ko ła .

UWAGA! . Nauczyciele PZPR-owcy
W dniu 19 marca 1949 r. o godz.
19-tej w sali Gimnazjum Miejskiego, przy ul. Sienk.iewlcza Nr. 46
odbędzie si ę walne zebranie wszyst
kich nauczycieli PZPR.
Obecność

-w

ZMP

wonej 81 odb ędzie s ię uroczysta
akademia' pol ączona z od słon ię ciem
sztandaru ZMP Dzielnicy Widzew.
Na akademii referat wygłosi sekretarz ZG ZMP kol. Lucjan Mo·
tyka.

Robotnicy, literaci i dziennikarze
organi.zuiq wspólny
„Stat ek !Derbent" - to tytuł
powieści radzieckiego pisarza Jurij Krymowa. Tematem jej jest
ruch stachanowski w Zwi ązku Radzieckim, blaski i cienie początków
t~go ruchu i wreszcie jego całkowite zwycięstwo .
Przodownicy łódzkich fabryk
włók1enni~zyi;:h Otl'%Ylllali . ~gzempl~rze tej Clek~wej powiescl od
Głownego Komitetu Wspó!zawodnktwa P~c y przy Zarządzie Głów
nym Zwi ązku Włókniarzy. Powieść
Krymowa wzbudziła duże zainteresowanie wśród robotników.

Co nas jutro cżeka?
Krótki

przegląd

wiec~6r ~yskusyiny
Główny Komitet Wspólzawodnic·
twa w połowie kwietnia br. zorga·
nizuje wspólny wieczór dyskusyj·
ny, w którym wezmą udz iał przodownicy pracy z łódzkich fabryk
literaci i dziennikarze robotniczy.
Dyskusja toczyć się będzie dokoła te
matyki powieści „Statek Derbent" ,
a celem jej będzie w11p61na wymla·
na zdań nie t „lko w związku z

imprez sportowych w

Łodzi

i województwie łódzkim

obowiązkowa .

UW AGA! Humaniści, członkowie
PZPR.
W poniedziałek dnia 21 marcs.
br; o godz. 19-tej w lokalu Dzielnicy Sródmieście odbędzi e si<; zebranie Koła. Obecność obowiązko
wa. Wszyscy proszeni s ą o przygotowanie się do uregulowania
składek
opiat na „Wspólny
Dom" .

Co nowego
UWAGA! ZMP-owcy Dzielnicy Widzew.
W ro c zni cę uchwalenia Deklaracji Praw Młodego Pokolenia Polski w dniu 19 marca o godz. 17.30
w sali PZPB Nr. 5 ul. Armii Czer-

Ze sportu

partii

I na ugurację spot kań ligowych wyznaczono na dzień jutrzejs zy. Tak się niefortunnie złoiyło, ie mistrz. Lod zi w bo:

ksie rozpoczyna rów ni eż ju tro mecze o tytuł misMza Polski
na ro k bieżący . Spotka nia te 'odbędą się prawie równoc z eśni~.
bowiem pi ęś ciar ze rovpoc zy nają walki o godz. I I-tej a pi łk arze
w pól god zin y późni-ej .
'
PIŁKA NOZNA
starannie przygorował się do
LKS Włók niarz pode jmuje wi meczu ze stołe<:zną Gwardią.
cemistr za Pols ki Gward·ię· Wisłę Lod ziariie posiadają szan5e
na
z Krakowa. Drwż yna Gracza i uzyskanie zwy cięstwa .
WystąKohuta jes t g ro ź nym przeciwni pi ą oni w najsii lnie jmym swy_m
kiem dia łod zia n. Zwy ciężyć w skład zi e. 'Po ni ewa ż forma obec
pierws zym meczu je st przyje.in- na Gwairdiii nie jest zbyt wysoni e, są to bowiem dobre horos - ka, pierwszy me<:z wi nien zakopy na pr zysz ło ść. Gospodarze końc.zyć się porażką gości. Zamus z ą posi ad a ć dużo hartu i wody odbędą si ę w hali PKS-u
wysz·k olenia technicznego, aby u zbiegu ulic Wólczańskiej
z zawodów tych wyj ść obronn ą Skorupki.
r ęk ą .
Cala Łódź sportowa życzy im uzyskania jak najlepsz:TENIS STOŁOWY
go wy ni ku w nied zielę.
Pomijając te poważne imprezy, mamy jes z cz ę do zanotowa
BOKS
nia pólfmalo·w e mecze w tenisie
Klub sporto wy Zryw bardzo stołowym o m istrzostwo Polski.

--------------------.1
Nasi szkodnicy

· Pt\Ntil' hv\\. • l't.ATR
WOJSKA POLSKIEGO W LODZI

uf. Jaracza Z7
o godz. 19.15 współczesna
komedia polska Kazimierza Kor•
cellego pt. „Bankiet"
Dziś

TEATR „l\IELODRAM"

ul. Traugutta 11

(Gmach OKZZI
Zawody te odbywać . się będą .W.
Dziś o godz. 16.00 i 19,15 dwa
sobo.tę ~ godz. 14-eJ do 2~-el 1
w me~fa1el ~ . od g od ~ . 12-eJ row przedstawienia w spółczesnej sztuk : amery kań ski ej Arthura Millera
nież do poznego w 1ec,zoru.
pt. „Synowie".
W PABIANICACH
PAŃSTWOWY TEATR
PIŁKA NOŻNA
.
POWSZECHNY
W Pabianicach PTC zmier zy
w Łodzi ul. 11-go Listopada 21
się z Pomorzaninem o mistrzostwo Ligi drugiej. Nie znamy
Ostatnie przedstawien ia kom e dlł
formy P9morzanina, jednak zdo Michała Bałuckiego „KLUB KA W Abycie 2 punkt ów przez PTC le LERÓW".
ży w granicach jego m 01żliwo
TEATR „OSA"
ści. Drugi zespół pflkarski LoTraugutta 1 tel. 272-70
dzi, Wid zew, gościć b ęd zie w
O godz. 19.30, w niedzie l ę i świ•
Siedlcach, g dzie z tamtejszym ta o 16 i 19.30 fau;a M. Słomczyń·
Ogniskiem winie n wygrać spot skiego i Z. Wiehlera p. t. „Rycerz
kanie, ponieważ inajduje się w Szalony" z A. Dymsz ą
dobrej formie . k tórą wykazał w
TEATR „LUTNIA"
meczu z Ruchem.
Piotrkowska 243
W PIOTRKOWIE BOKS
D zi ś I codziennie o godz. 19.15
Z mistrzostw drużynowych , BARON CYGA:iq-SKI" operetka
bokserskich w klasie B zapowia w 3-ch aktach (4 odsłonach) .
da s i ę ciekawe spotkanie w
TEATR LALEK R.T.P.D.
Piotrk<YW·ie
pomię d z y
tamtejlllawrot 27.
szym Korabem i DKS-em AleCodziennie prócz poniedziałków
ksan<lrawa.
godz. 9 „Pinokio".
W n iedz i elę I święta godz. 12
„Historia cała o niebieskich migdit

Mistrzostwa Europy

łach" .
wszystkich
w koszykówce
ŁÓDZKI TEATR ŻYDOWSKI
podważąją albo wypaczają podstawowe
Juacn 2.
ideały sportu I życia sportowca. Wiele jest gatunków szkodni·
KAIR (obsł. wł.) Mistrzos twa
ków sportowych. Wyliczymy na tym miejscu tylko najbardziej
Europy w koszykówce męs k iej
W s<>botę dn 19, w niedzielę da.
typowych. Do nich niewątpliwie należą:
odbędą się definitywnie w Ka i- 20 marca rb. o godz. 19.30, sztuka
1. Zawodowi „kanerowicze" - „ łowcy głów" ; pod tym
rze w dniach 5 - 12 maja br. w trzech aktacn Sz. Diamanta
mianem rozumi~my działaczy klubowych, którzy bez istot,
Do obecnej chwili do turnieju „W NOC ZIMOWĄ" w reżyserii
Y
nej potrzeby I nieuczciwymi sposobami starają się odzgłosiły się:
Francja, Czecho- Idy Kam i ńskiej .
treścią powieści, ale równłet w
ci ągnąć zawodników innych klubów <\o własnego.
słowacja , Wiochy.
Jugoslawra ,
TEATR KAMERALNY
związku z ruchem współzawodnlc·
2. Fanatycy klubowi, którzy poza własnym klubem nle wiLi'ban, Grecja i Portugalia.
DOMU ŻOŁNIERZA
lwa pracy w Związku Radzieckim
dz ą nigdzie indziej sportu, wartości organizacyjnych, wyul. Daszyńskiego 34
I 11 nas.
(m)
niku i sensu pracy sportowej .
Dz i ś dwa przedstawienia o godz,
3. Dzi ałacze sportowi typu „krętaczy", którzy nie wyobra16-tej I 19.15 komedio . farsy !.
żają sobie prostolinijnego, uczciwego załatwienia jakiejPiłka. ręczna.:
sala YMCA: Pietrowa „WYSPA POKOJU" Ka·
k.:ilwiek sprawy1 ten typ musi w~ędzie l zawsz.e wieteyć
iawody siatkówki męskiej o mi sa czynna od 12-tej tel 123-02.
zasadźkę na niego i klub przygotowaną, stąd rodzi się
będą w
strzostw() kl. B. okręgu łódzki e
u niego kon ieczno ś ć zakulisowego, „dyplomatycznego"
go, godz. 18-tai ZZK - Włók ·
załatwieni a najprostszych spraw.
Aby sprawić więcej radości naRodzice I opiekunowie znajdą w
I
. h
niarz Zgier z, Metalowiec
4. „Pieniacze" sportowi, którzy dla „:zasady" „walczą o każ
szym dzieciom, dając im do rąk tych sklepach bardzo bogaty wy., ~
PKS PahianirE', Widzew - Bo
dą sprawę,
niepomyślny obrót przyjmującą dla ich kluladną. dobrą i ta.nią zaba:wkę do bór zabawek dla dzieci najmłodI
I
I
'
ruta Zgier:r., Włókniar:r. Zgierz I
bu, choćby ona była najczystsza pod słońcem .
zabawy I nauki, PSS urządza w O· szych, a dla dzieci starszych - PKS, Boruta. Włókniarz ADRIA 5. Fanatyczni kibice, którym „miłość" swych barw klubo„Wielkie Nadzieje".
ZgiE'rz, Zr:vw - ZZK.
wych przesłania mo'źliwość powzięcia jakiegokolwiek obiekres ie od 20 marca rb do świąt rozmaite ciekawe g'1 towarzyskie.
BAŁTYK „Wielka Nagroda".
Tenis stołowy: sala przy nl. BAJKA - „Zagubione Dni".
ktywnego sądu.
wielkanocnycn miesiąc taniej sprze
S4 tet zabawki dla „małych
6. „Mecenasi" sportu z nieprawdziwego zdarzenia, którzy
Pog-onowskiego 82, godz. 14-ta GDYNIA - Program Aktualnośd
daty zabawek. Zabawki będą sprze majstrów" modele ' do składania
z „miłości do sportu upij ają graczy, wręczali\. „dodatkowe
półfinały
drużynowych
miKraj. i Zagr. Nr. 12."
dawane po cenie hurtowej w na· motorów, samolotów, motocykli
nagrody" (pieniądze) swym pupilom I przewracają lm w
strzostw Polski. Startują.: HEL - (dla młodz.I 5t()pujących sklepach:
itd. poza tym budownictwo drew-1
g'owach z powodu sukcesów; „mecenasi" stanowią ponadGdańsk, Olszt!n, Lublin TI, War
„ Zaklęta Narzeczona".
Dom Towarowy Nr. 1 - Piotr- rilM~ i motorowe.
t-:i !)'rono ludzi. które urabia w sposób „szeptany" złą
~za.wa. -II,
Pozn'll~,
Pómórze, MUZA - „Skllrb''.
ko"'slta 100, ·-Hala Towar~wa
Oprócz tego w sklepach PSS,
~' !lię o klubie, działaczach, instruktorach, kJ erovmikacb
Łódź I.
POLONIA - „Nikt nic nie wt.".
Pl. Barlickiego 1, Ski. papier. za.
. .
.
i ZIB.wodnikach.
bawk. Nr. 276 - ,17 styc~ia . 6-= g~zi~
sprzed~i7 1111 artykuły p~p1er ;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PRZEDWIOSNIE - ,;Aliszer Na·
woii",
:Zgi erŻ ' Skl. papier. zabawk. Nr. nicze, mlod.z1ez t11oże otrzymac zeROBOTNIK - „Zamieć $nieżna".
313, ul. Pabianicka 179 (Ruda Pa-1 szyty 14-to kartkowe w cenie 7 Ził.
W niedziełę, 20 bm„ godz. 12.15 ROMA - „Siódma zasłona·
usłyszymy
bianicka) .
za zeszyt.
odbędzie się w Filharmonii Miej- REKORD
Dla mlodz. „Wyspa
7.25 {ł.( Koncert życzeń (cz. I) , ci, 16.00 DZIENNIK POPOŁUDNI0- skiej (Narutowicza 20) XIX Popuskarbów", dla dorosl. - „Lekko8.00 Skrót wiadom. dziennika po· WY, 16.15 „O młodych sportow- larny Poranek Symfoniczny. Wy- myślna siostra".
rannego, 8.05 (ŁI Progr. lok. na cach czeskich", 16.30 Audycja św i e stąpi !\ gościnnie: Roman Mackie3TYLOWY - „Znak Zorro".
dziś,
8.06 (Ł) „Pierwszy etap tlicowa, 16.45 „Przy sobocie po ro- wicz - dyrygent I Aleksander Po14 fabryk podległych Cen- 1947 wzrosła do 6.715 ton, a w akcji „H", 8.15 (Ł) Koncert życzeń bocie", 17.45 drugi dziennik po- leski - skrzypce. W programie SWIT - „Ojczyzna".
TĘCZA „Jasna droga".
tralnemu zarządowi Przemy- r. ub. do 19.00 ton.
(cz. II) , 8.30 „Daleko od Moskwy", południowy. 111.15 Koncert Orkie- poranku m. In. melodyjny Koncert TATRY - „Zuch Dziewczyna".
8.55 Muzyka por., 9.15 Audycja stry Kola Muzyków PZPR, 18.45 skrzypcowy d-moll Wieniawskiego
Słońca".
słu Tłuszczowego dostarczy w Również proszek do prania zw. Naucz. Polskiego. 9.30 „Wsie- Audycja Komisji Centralnej Zwi ązoraz II-ga Symfon ia O-dur Beethor. b. na rynek 26.820 ton my- produkowany jest W znacz- chnica Radiowa" , 9.50 (ł.) Koncert ków Zawodowych, 19.00 „Wieczór vena Bilety w cenie od zł. 33 - WISŁA - „ltudz!elec".
dla do prania, a ponadto pew- nych 'ilościach. W roku 1947 życzeń (cz. Ul). 10.40 PRZERWA. Mickiewiczowski", .19.30 Utwory do zł. 220 - sprzedaje kasa Filhar- WOLNOSC - „Jasna droga".
WŁÓKNIARZ „Renegat"
ne ilości mydła toaletowego dostarczono
ludności 14.000 1157 Sygnał czasu i Hej nał„ 12.04 Benjam ina Brittena, 20.00 DZIEN- monii codziennie od 10 do 13.
ZACHĘTA „On czy ona".
Wiadomości połu dniowe 12.20 Kon NIK WIECZORNY, 20.50 „W labooraz 2.700 ton mydła tekstyl- ton tego artykułu, W r. ub. - cert solistów, 12.45 Audycja dla ratorium najstars~~o uczonego raDYŻURY APTEK
KURS
nego.
20.000 ton, a plan nar. b. prze wsi. 13.00 PRZERWA, 1qo {ŁJ dzieckiego" . 21.00 Koncert, 21.45
w dniu dzisiejszym dyżurują naJĘZ"YKA ROSYJSKIEGO
Wytwórczość mydła w ciągu widuje produkcję 21.000 ton z łódzkiej prasy, 14.40 {Ł) Koncert „Kabaret Parysb", 22.00 „Kama- 1 stępuj ące apteki:
W dniu 24 b. m. 0 godz.
1 t b' głych wykazuje stały pros:tiku 0 dwukrotnie zwięk- rozrywkowy, 14 ..55 (ł.) Skrzynka wał Robotniczy", 23.00 Ostatnie 11-go Listopada 15 - Groszkow- 17-tej nastąpi otwarcie drugie
a u te
.
·
.
• .
dł co ŁRR, 15.05 (Ł) Komunikaty, 15.10 wiadomości, 23.10 De. „Karn. Ro- ski, Pabianicka 212 - Jarzębow- go kursu języka rosyjskiego
wzrost.
lle W r. 1946 prze- s:one•J za:vartosci my a,
I (Ł) Audycja dla <Jzieci pt. „Pocz- botniczego", 0.50 Program na ski, Jaracza 32 Krasiński, Stalina dla zaawansowanych, przy
mysł panstwowy zdołał dostar nie wpłyrue na cenę tego ar-j ta Wujka Bolka", 15.25 {Ł) Chwi-1 ~zień .następny, 1.00 (Ł) Koi:icert 50 - Łuszczewska , Kątna 54 - Okreg. Ośrodku Dydakt. •
czyć zaledwie 1.700 ton tego tykułu.
la muzyki z płyt, 15.30 „Telefon zyczen (cz. IV), t.30 (ł.) Zakoncze· Krych , Kopernika 26 - Ryte, Piotr Naukow. jęz. ros. w Łodzi,
artykułu, produkcja w roku
i dr. Oj - boli" - bajki dla dzie- nie audycji ł Hymn.
kowska 67 - Wagner.
przy Al. Kościuszki 71•
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Tragedia Amerykańska
Nie można powiedz.ieć, żeby Clyde okazał -tyleż zaufania
Jephsonowi, co i Belknapowi, co nie m~gło oczywiście przychylnie usposobić pierwszego, mimo to Jednak Clyde wyczuł
w nim zapał ku sprawie i wielkie zawodowe, a może nawet
emocjonujące zainteresowanie.
Po chwili więc patrz~ł na
młodszego prawnika częściej niż na Belknarpa, czując, ze on
więcej zrobić może dla niego.
- Odczuwał pan chyba, że listy, które do pana pisała
panna Alden, były silne w wyxazie? - zapytał Jephson po
wysłuchaniu historii Clyda.
- Tak, czułem to.
- Są smutne i mogą wzruszyć ,każdego, kto nie zna
wszystkich faktów. Mogą źle usposobić sąd do pana, zwłasz
cza w porównaniu z listami panny Finchley.
- Pewnie - odrzekł Clyde - Roberta wszakże nie zawsze była taka. Zmieniła się tak bardzo, gdy znalazła się.„
w kłopocie. Chciałem, żeby mi dała spokój, i wtedy pisała
takie listy.
·
- Wiem, wiem. To jest wlaśnie punkt, nad którym musimy się dobrze namyślić i może nawet uiyjem~ go w obr?"lie. Gdybyśmy mogli w jakiś sposób dostać te listy - zwrocil się do Be,l knapa. - Żyłeś pan jednak z nią coś około
roku - spojrzał na Clyda - prawda?
-Tak.
- Czy przez cały czas pożycia z nią, a może przedtem,
rue zauważył pan, by miała inn)I stosunek z jakimś innym
młodvm człowiekiem?

Ćlyde zorientował się, ie Jepbson nie zawahał s.ię podmu myśli , która mogłaby ułatwić obronę. Nie prz:yjął
je.j jednak z zat>ałem. przeciwnie. odoowłedział z niekłama-

sunąć
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nym oburzeniem. Jakżeby mógł, mając czysty charakter
Roberty, posługiwać aię takim kłamstwem? Nie chce korzystać z takiej insynuacji i nie będzie z.ez.nawał fałszywie!
- Nie. Nie słyszałem nigdy o czymś podobnym. A nie
tylko nie słyszałem, lecz wiem na pelWilo, że nie miała nikogo 1
.:_ Doskonale! to się ustala! O ile sądzić mogę z jej listów, . mówi pan prawdę. My jednak musimy znać fakty.
a wielkie to miałoby znaczenie dla pana, gdyby było inaczej.
Clyde nie był pewien, czy ten prawnik chce zwrócić
jego uwagę na wartość tego pomysłu, czy nie sądził jednak,
że nie warto się nad nim zastanawiać. O, gdyby ten adwokat chciał go wziąć w obronę. Tak inteligentnie wygląda'
- Chciałbym jeszcze pana o coś spytać - odezwał się
znów Jephson tym samym twardym, inkwizytorskim tonem, wyzutym ze wszelkiego współczucia cr.y litości. Czy przez cały czas znajomości z panem lub jeszcze przed
zawiązaniem ściślejszych stosunków czy też potem nie pisywała do pana jakich przykrych, grożących czymś listów?
- Nie, proszę pana, nigdy nic podobnego nie pisała.
Prócz tych paru ostatnich„. rzeczywiście osta.tnich.„
,
A pan pisywał do niej?
- Nie. Nie pisywałem nigdy.
- Dlaczego?
- Po co? Pracowała ze mną w fabryce , widywaliśmy
się ciągle. a teraz, gdy wróciła do domu, bałem się trochę„.
- Rozumiem.
W dalszym ciągu swego zeznania Clyde jednak opisał
Robertę jako osobę me zawsze odznaczającą się łagodnym
charakterem. Bywała w swych zamierzeniach stanowcza
i uparta. Nic ją nie obchodziło, ie zmuszając go do małżeństwa z sobą rujnuje mu przyszłość pod każdym względem,
ze on straci przez nią posadę, z której przecież mógłby
dawać i na jej utrzymanie. Jej upór właśnie przyczynił się
do całego tego nieszczęścia„. Panna Finchley zaś - w głosie jeao można było wyczuć wielki entuzjazm, na co Jeph-

son

zwrócił uwagę -

święcić!

się

-

z
-

gotowa była wszystko dla mnie po·

Kochał więc pan naprawdę gorąco pannę Finchley?

O, tak!
I przestał pan kochać zupełnie Robertę po poznaniu

tamtą?

Naturalnie. Nie mogłem jej jui kochać.
Rozumiem - mruknął Jephson, uroczyście kiwając
głową, a myśląc , że zą. żadną cenę sąd się o tym dowiedzieć nie moźe. Może i lepiej będzie przychylić się do zdania Belknapa o tym wzburzeniu umysłowym Clyda, a łat
wo to będzie można wytłumaczyć trudną sytuację, w jakiej
znalazł się ten chłopiec.
- Mówił pan coś, że gdy tego dnia znalazł się pan z
nią w łódce, przyszła jakaś chwila, kiedy pan nie wiedział,
co się Z' nim dzieje i niechcący ją wtedy uderzył.
- Tak, proszę pana. Naprawdę tak było.
Tu Clyde ?.nów obszernie wytłumaczył dziwny stan
swego ducha tego dnia.
- Wierzę, wierzę panu - odrzekł Jephson, jakkolwiek
daleki był od tego, ieb;Y mu wierzyć zupełnie. - Niech pan
jednak zrozumie, iż żaden sąd rozważywszy wszystkie okolicmości nie uwierzy panu.„ Jest tyle rzeczy niezrozumiałych i my nie będziemy mogli ich wytłumaczyć. Sam nie
wiem, co z tym zrobić„. - zwrócił się znów do Belknapa.
- Te dwa kapelusze„. walizka„. chyba, że staniemy na
gruncie chorobliwego stanu. Nie wiem jeszcze sam.:. Czy
w pańskiej rodzinie nie zdarzyły się wypadki umysłowej
choroby? - spytał Clyda.
• - Nie, proszę pana. Nie słyszałem przyna.jmnlej
tym
0
nigdy.
Czy żaden stryj, wuj a może dziadek nie miewał
jakich szalonych pomysłów ?.lbo coś podobnego?
Nigdy o niczym podobnym nie słyszałem.
A jak pan sądzi, czy pańscy krewni tutaj bardzo
byliby niezadowoleni, gdybym zwrócił się do nich z tYlll
pytaniem?
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