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Ref
or
ma
s.ądownictwa polskiego
wzmocni
interesów mas pracuiacych wPolsce
ochronę

Doniosłe

L11dowej

projekty ustaw na 59 posiedzeniu Seimu Ustawodawczego

Warszawa (PAP). Na 59 posiedzeniu Sejm
Ustawodawczy R. P. rozpoczął rozprawę nad budżetem na rok
1949. Na posiedzenie przybył Rząd z premierem Cyra.nkie
wiczem oraz wicepremierami Zawadzkim i Korzycklm na
czele.
Posiedzenie otworzył Marazałek Sejmu Kowalski,
informując Izbę, że od Prezesa
Rady Ministrów otrzymał pisma z dnia 10 i 24 marca rb„
zawiadamiające
o mianowaniu przez Prezydenta Rzeczy•pospolitej ministrem handlu
zagranicznego - inż. Tadeusza Gede oraz ministrem prze
myslu rolnego 1 spożywcze~o
- Inż. Bolesława Rumińskie-

innymi organami władzy ludowej, w szczególności z organami Bezpie<:zeństwa Publicznego
i I(omisji Specjalnej.
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3

w:mia karnego

oraz znfrmy
w przepisach o ustroju sądów
powszechnych i przepis'lch o
sądach

doraźnych.

Reforma mechanizrrn działania wymiaru sprawiedliwosci łączy się ściśle z za1baiam!. jakie przed i.ądownichvem
i i;roJ.·urałurą stoją na obl'onyr• Ptapie r0Zl1'10j•1wya.1 ?olski Ludowej w okresie budowania podstaw soejałiztnu.
go.
Po
obszernym
omówieniu
W pierwszych trzech pun- dzialalnoścj
aparatu wymiaru
kiach porzącl!w dziennego od sprawiedliwości, na obecnym ' eta
czytano projekty ustaw o o- pie zaostrzonej wal~i k:asowej
chronie przyrody, o przepad- minister stwierdza m in.:
ku majątku oraz o ulgach w
Aparat powszechnego wymla
odb:ywaniu służby wojskowej ru sprawiedliwości dźwiga się
przez studentów szkół wyż- do wypełnienia swyc.1 zadań na
i.zych.
.
powierzonym mu odcinku walki
W cz.wart.ym punkc~e po- o Polskę Socjalistyczną i coraz
rządku
dziennego: p:er.ws'.!.e bardziej do realizacji tych zada11
czytanie rzą~o"':ego pro1ek~.u dojrzewa. Skuteczną realiza·cję
ustawy o z.nuan1e kodeksu po tych "!adań hamują jednak w
stę~owania_ karne~~·
"
poważnym stopniu stare przepl
(.-ło~ z~b:era mm~ster sp.a- sy prawne a w szczególności
,~iedhwosc1 - Sw1ątkowski. stara proc~dura karna.
I
MIN. P~~:~~J~~1:IEGO
.Mi.nisler _przechodz~ do omóMinister Swiątkowski <J- w1en~a p~o1ek~o:vane1. r;f?rmy,
świadcza na wstępie, że wnie wym1en1a1ąc JeJ
naiwazmeJsze
~icne pod obrady Sejni .i rzą- cele i z.~s~dy:
.
.
<IO'\\ p prc1Je.1tcy
ustaw, d, y- ~f $~r.e1sz(' powi:p.am,e orgac-z.ącvch sądownictwa, 01Jej~1..i
. now
sądowo - p~o.-ura_tot.
h r~formę sądowego p ·J3t~oo sk1ch z masami pracu1ącym1, z

Przyśpieszenie

s prawieditwości.
Zabezpieczenie
należytego
poziomu i jednolitości orze
cznic!wa sądowego.
Wzmocnienie czynnika ludowego w orzecznictwie są
dowym.
Wzmocnienie władzy proku
ratorów i koncentrac1a w
ich ręku postępowania przygoto
wawczego.
Zw:ększ-enie zateZJl'ieczen!a
praw jednostki w pos;~po
waniu sądowym karnym ..
Usprawnienie postępowania
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doraźnego.

ratur z innymi organami władzy
ludowej, zwiąże działalność orga
nów sądowo. prokuratorskich z
masami ludowymi, ułatwi rozpo
wszechnienie nowych form pra
cy prokuratury, zmobiizuje uwa•
gę na przestępczości szczególnie
niebezp'.eczlłej w okresie budowy
zrębów socjalizmu. P~·ijektowa
na reforma stanowić będzie poważny postęp w dziedzinie unm
kacji oraz usprawnienia wym:a·
ru sprawiedliwości w Polsce Lu
dowej (oklaski) ..
(Dokończenie na str. 2-ej)

Pszenica,
miąso, tłuszcze, rudy
w zamian za polskie wyroby
przemysłowe

Rozszerzenie umowy handlowej z Bułgarią

Wzmocnienie aparatu sąao
WARSZAWA (PAP.). W cią niki ustalające rozszerzenie ist metalowego i elektrotechniczwnictwa dla nieletnich.
gu kilku ostatnich dni prze- niejącej umowy handlowej o ncgo, chemicznego, włókienni
Reasumując, mówca
stwier- bywała w Sofii polska dcle- dalsze 60 proc. Polska otrzy- czego i inne wyroby przemydza, że projektowana reforma za gacja handlowa. która w myśl ma z Bułgarii pszenicę, m ięso słowe.
cieśni współpracę sądów I proku umowy o współpracy gospo- wieprzowe l wołowe, tłuszcze
Polska delegacja handlowa
darczej i wymianie handlowei roślinne i zwierzęce, rudy me w dniu 27 bm. opuściła Sofię,
podpisanej w roku ub. w War tali kolorowych. surowe skó- udając się do Bukaresztu dla
szawie przeprowadziła rozmo- ry owcze, owoce, drewno itd. przeprowadzenia rozmów na
wy z bułgarską delegacją w Polska dostarczy Bułgarii wy- temat wymiany handlowej z
·
celu
rozszerzenia dwoma
wymiany
handlowej
pnez wojska Kuomintangu
kra roby przemysłu
_ _ hutniczego,
_ _ _..;...;...Rumunią.
_ _ _..;.._ _ _ _ _ _ __
LONDYN _(PAP) -. A.gencja jami.
Siłami polskich robotników i konstruktorów
R~utera podaje, ie W?Jska Kuo
mmtan_gu. :wycofały si~_ z Han- ny%
ko.u połm1hono~ego miasta, po ny protokół oraz dwa załącz- :
W dniu 29 bm. dokozvdcnta
RP minister
lozonel(o na. po/nocnym brze~~
Jang Tse Kiang • w odległosc1
5~\ecie
nano w hucie „Florian"
l\Ujal, który dokonał u500 kim na z:achod od Nankinu.
r· pierwszego spustu suruchomienia nowowybuwicepremiera z~RR : rówki z nowowybuclodowanego obiektu, prze
MOSKWA (PAP). KC WKP(h) : wanego wielkiego P,ieca,
oeinając
symboliczną

Ha nko u.ewakuowane

między

i

Na :r;akończenie l(onferencil

Pokoju w USA

'"'"fłolę""'z'ny""'"."w'l'łJ'c""w"'l'alł'lson

... I ODWROTNA STRONA MEDALU„.
USA pragną umocnić jeszcze bardziej swe pozyc_je ko·
sztem Anglii i w Większym jeszcze stopniu upodobnlc swą
współpracę z imperiaI;;zmem angielskim do współpracy jeźdź
C'a z koniem.
•
(Z prasy)

~,;.;;....:;.;.;;,,;_.;..;.

r:~~~~e z~~:rr~~~~~~= .„„.Za.pton·ąrn·awy.„p.le·c:oi'b'rz~m"w"'hlic'ie

„Florian"

urndzin Bem .

Square Garden.

Ra~=r~~~~~ró~r~~~~t~~sb~ ~ ;!~!::~~ne;o Pofs~e ;;~ w~;~;· dźwiękach hym-

:y
Berii.

wic~premiz~erow~eri;SR.e~t : łącznie ksiła~i kpolskickh

1

!
i

i

ndu narodd?wke~? i t„Mitę- i;
zoromadził 20 t'7Sięcy UCZeStn
.
ikÓW
przypommaiąc,
• robotni ÓW l onstru •
zynaro OW I O war O
~
'
wiernym uczniem Lenina, wspól ; torów.
zawór pieca, z którego ~
'\OSKWA (PAP). Korespon- rywano wciąż hu<:znymi oklas- du amerykańskiego z apelem, bojownikiem Stalina oraz wybit :
, •
· l
popłynęła po raz pi'etw- ' t
''
b
.
t" k
,
W uroczystosc1
wz1ą
~
dent nowoJOrski Agencji Tass. kami.
a y zmusił senat USA do publlcz nym dz•alacz:em par 1~ad~:~r~: : udział bawiący na Sląszy szeroka struga płyn ~
donosząc o zako11cz~niu Amery Delegat polski, Leon Krucz- nego pr:esł_uchania dy\?nitarzyjslycznej i państwa
; sku szef kancelarii Prenego żelaza.
i
katiskiej Konferencji. Intelekt~- kowski wystąpił z przemówle- amerykansk1ch w sprawie paktu. go. ,
• „,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,, ,,, , .. „,,,,,,,,,,,,,,,,,, '"',,
aiislów
w Obrome Pokoiu niem, w którym zaatakował o----------------------..---•
stwierdza, że Amery~anie po~tę slro propagandę reakcyjną.
skie
powi odnieśli wie!kte zwyc1ę- rowaną przeciwko Konferencji,
slwo moralno - polityczne na~ a prowadzoną również przez a.
zjednoczonymi wysiłkami Depar meryka!1skie kola oficjalne.
!amen.lu ?,tanu i ~rogiej pr~sy
Przemówienie delegata polOTĘ"antzac11 reakcy.in~ch'. ktore skiego
zostało entuzjastycznie
~ązyly. d,, oczern;~~:a I sparafl powitane przez 20 tysięcy ucze
zowama Konferenc11.
stników wiecu.
Zobowiązania załóg fabrycznych bez przerwy napływają z całego kraju
Mimo obecności silnych oddr,ialów policji, pogróżek prasy WALLACE POTĘPIA PAKT
ków Zawodowych w dniu 21 zmniejszenie strat gazu w ko- Handlowej Przemysłu Skórza.
bulwarowej i wrogiego stanowl
ATLANTYCKI
PZPDz. Nr 1
maja postanawiamy wciągnąć ksowniach itp.
nego we Wrocławiu zobowiąska \likiet
reakcyjnych
po·
w szeregi współzawodnictwa
zal.i się zmniejszyć w ciągu ro
stawionych przy wejściu. Madl
NOWY JOR~ (P.AP). Henry
N
b
'.
racownik.Sw 50 proc. ogólnej liczby pracoCEMENTOWNIE
. , ku o półtora miln. zł, koszty
1
son Square Garden zapełni! się W~ll~ce. wygł?s 1 ł wielki~ . prze- PZPaDzzeNr:ni uzappadła jedno- wników.
- 463 MILIONY ZŁ
handlowe.
·
· ·
d
mow;ente radiowe, posw1ę::one
. .·
.
ó ..
d 0 os la t mego
m·e1sca po czas
paktu atlantyckie,,.o, myslme rezo~ucJa, w kt reJ
wiecu Jaki torganizowano po kr~tyce
kt
.
„ czytamy m. innymi:
w Sosnowcu odbyła się o- PRZEMYSŁ METALOWY
Konferencji.
ktory .nazv.:ał pa _cm wojennym.
„My, pracownicy PZPDz. Nr
MILIARDY ZŁOTYCH
gólnopolska narada przedstaZAOSZCZĘDZI PONAD
Podcz<is wiecu niejc<lnokrot. Slw1erdz1ł on, ze pakt ten bę 1 w Lodzi zebrani w dniu 29.
wicieli dyrekcji, rad zakłada5 MILIARDOW ZŁ
nie słychać było okrzyki apro- lizie kosztować Stany Zjedno- ~arca 1949 r. po wysłuchaniu
Nieprzerwanie napływają od wych, komitetów współzawod- --,--~-----""
baty i burzliwe oklaski. Na po- ctone około 30 miliardów dola- referatu tow. 'maska, Przewod załóg robotniczych zobowiąza- nictwa pracy I aktywistów
w ub. roku gospodarka oczątku zcbran 'a biskup Moulton rów, co oczywiście Departament niczącego Związków Zawado- n!a zaoszczędzenia wielomilio- PZPR przy fabrykach cemen- szczędnościowa, prowadzona
odprawił uroczyste modły o po- Stanq i koła wojskowe będą sta wych Oddziału Nr 2 stwier- nowych sum, przedterminowe tu. Załogi wszystkich cemen- na terenie zakładów, podlekój.
raty się ukryć przed amerykań- dzamy, że roczny plan produk go ukończenia planów produk towni przygotowały szczegó- głych Centralnemu Zarządowi
Szcze~ólnie owacyjnie ur.ze- s lq opinią publiczną, tak samo. cji naszych Zakładów wyko- cyjnych i zobowiązania w celu łowe plany oszczędhościowe, Przemysłu Metalowego, dała
stnlcy wietu powitali przewod-1 jak usilują ukryć przed nią namy do dnia 15 grudnia br. uczczenia święta 1 l\'Iaja.
dzięki którym projektowane w wyniku globalną kwotę on•c z ą~~g-o de'.egacji
radzieckiej
Wallace zwrócił się do naro. by w ten sp~ób uczcić pierw
•
początkowo oszczędności. w szczędności 3.219 milionów zł.
fad·ejewa, klóre o m owę prze- prawdziwy sens i cele paktu
szą rocznicę Zjednoczenia Ru·
wy5okości 330 miln. zł, 7osta- w związku z wprowadzenie:n
chu Robotniczego. Ponad plan
WAŁBRZYCH
ły zwiększone do 463 miln. zł. phinowego systemu oszczędza
zobowiązujemy się dać 67.102
DAJE 400 MILN. ZŁ
M. in., cementownia „Szczako- nia na rok bież„ przew:·iLtie
szt.
bielizny
wartości
wa" zobowiązała się zaoszczę- si~ znaczne podwyższenie (·22.507.121.
W Wałbrzychu na naradzie d1.ić ponad 60 miln. zł. Robo- szczędności w przemy~lc mP.XI azdu Komsomołu ZSRR
Przez
przystąpienie
nas wytwórczej
Dolnośląskiego lnicy
Il'ostanowil! wykonać talowym i uzyskanie z tego ty
MOSKWA (PAP.). Wczora.j, tall
przedstawiciele · KC wszystkich do 'Nspółzawodnic Przemysłu Węglowego, w któ plan 3-letni nii dzień 1 list·:>- tulu kwoty 5.1;;0_ milionów d.
29 marca po 1>ołudnlu odby- WLKZM i antyfaszystowskie- twa otrzymamy 94 proc. pierw rej wzięli udział przedstawi- pada b. r . Dla uczczenia świę ~---"'F---•---..-..-.-.;
Io sic w Wielkim Pałacu Krem go komitetu młodzieży ra1ziec szego gatunku i zmniejszymy ciele rad zakładowych, prze- ta 1 Maja załoga „SzczakoPZPB ~ MOSZCZENIOY
hwskłm
uroczyste otwarcie !dej.
ilość odpadków.
downicy pracy, aktywiści par we.i" wyprodukuje ponad plan
DAJĄ
XI Zjazdu Komsomołu.
Plan oszczędnośctt>\vy
na tyjni i dyrekcje, szczegółowo 120 ton cementu.
0.8 81.000 ZŁ
4
· w poniedziałek przybyli do żYCZENI/\ KOMENDANTA SP rok 1949, wyrażający się sumą omówiono plan zaoszczędzenia
Moskwy ostatni delegar.i na
DLA XI ZJAZDU
6.766.071, zwiększymy o 100 w roku bież. 400 milionów zł.
DOLNY SLĄSK
~"'"""
Zjazd, w tym 200-osobowa de
KOMSOMOŁU
proc.
Oszczędności te zos\aną uzyOSZCZĘDZA
W dniu wczonjszy;n w
kgacja Komsomołu Ukrainy,
WARSZAW A (PAP.). Z oka
Na dzień 1 Maja zobow!ązu skane m. in. przez zwiększe· PZPB w Moszczenicy ) Hw!o
delegaci młodzieży kom3omol- zji XI zjazdu Komsomołu ko- jemy się wspólnie z Admini- nie wyd:iiności dzięki wzmoże
Licznie napływają również się zebranie załogi na ktc',r;,,m
skiej z dalekie.i Turkmenii. z mendant głóv.rny powszechnej stracją systemem gospodar- niu współzawodnictwa między zobowiązania załóg fabryk J0l uchwalono wykonać pl'ln pro
ob,vodu orłetwskiego, kurskie organizacji ,.Służba Polsce" - czym urządzić i oddać do u- oddziałowego, przez zmniejsze noś'ląskich,
m. in.
załoga dukcyjny n·a rok Hl~9 -·Ir, dnia
go. wclogd~kiego j innych.
płk. Edmund Braniewski prze żytku szatnie dla pracowni- nie stanu zatrudnionych na po PZPB na Dolnym Sląsku po- 27 października
!B49 reku,
Z delegacji zagranicznych słał na ręce prezydium zjazdu ków, uzupełnić brakującą o- wierzchni kopalń przy jedno- s ~ai:owiła zaosi.czę~zić w roku podnieść jednocześnie ilość I
1
przylwlv iako o~tatnie delci:p depeszę, w której przesyła w dzież ochronną, zor,gan;zować czesnym z·,.riększcniu liczby b1e~ . pena~ 111 i;11l1: .. zł. Z-ł- gatunku do 80 pMr()nt tira~
C'ia ct~rnokratyc:mei młodvkż:v Imieniu milionowej ncsr.y ju- kurs języka rosyjskiego l stwo zatrudnionych na doh•, przez łog1 stoczni odrr.ansk1e.1 w Glo ohn i żyć brak; j:1 :! proc. P:ic'hn'iskiej orar. zwią7ku rnło- n?ków „Służba Polsce" ser- rzyć
10 nowych zrspołówlostrożną gospodarkę drzewem gowie i Wrocławiu postanowi/nadto postanowio"10 z.4Mzrzp<lz.ir>?.y dcmokratycz.nej l<'in- decz.ne życzenia pomyślnych ijwsoMzawodnictwa pracy.
i żelazem, zmniejszenie zuży- ly zaoszczędzić 12 miln. zł, 8: dzić
w
roku
bie.i:acym
l&ndił. Gości zaaranicznvch w1 owoct'lYch obrad.
, z oka.:7Ji Kon&Tt.au Zwi<l.z· cia wody, enerltii elektrycznej, pracownicy Oddmału Centrali 40.881.000 zt

Miliardy
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potępia

·Lud polski

rzucających kłody

polityków wsutannach

pod nogi narodowi

Doniosłe

projekty ustaw

na 59 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego

odbudowującemu Ojczyznę

(Dokończeaie ze str. l)
„StroDDictwo Praq widzi w o unormow&niu 1toaink6w 1:
W dalszym ci~iu obrad Izba słano także rz;idowy projekt U•
tym ołTńadczeuiu wyrdnt l Kościolem.
Po 9bsurnym retera.cie nar odesłała po pierwszym czytaniu s!,awy o przekaz:aniu m1ni$trvwl
Odczyta.na. przez przewodni- realną pł&SZCZYZl)ł 4la. otta.tecz:
Zelwero- nego wyjaśnienia. tych stosun- stąpiła dyskusja. W dyskusji za. do komisji prawniczej i regula- oświaty zakres~ ~zialania miorczącego zebrania. ob.
wicza. re.iolucja. została. przyję- ków' '.
bierali głos kolejarze: Małek, minowej trzy rządowe projekty stra pr~cy. 1 opiekł społecznej w
WARSZAWA (PAP). - Dnia ta. przez aklamację.
przedm1oc1e opieki społecznej
. . d
PodRezolucja ta została entuzja- Pluskowski i Wojtczak.
0 . po- nad dziećmi I mlodzieżą.
0
28 b. m. odbył się w Teatrze
stycznie przez zebranych przy kreślili oni, że chcą, aby Ko- ustaw: . i•trnam~ ekretu
CZĘSTOCHOWA PRZECIW
0
Polskim w Warszawie wielki KSIĘżOM
dor~znym,_ zmianie W następnym punkcie po- REAKCJONISTOM jęta w przekonaniu, że tak iiciół korzystał ze swobody. Jed stępowaniu
0 ustro1u s~do.w p~wsze rządku dziennego
'fViee, w którym licznie wzięli
poseł MiNa. olbrzymim zebraniu w paląca. sprawa zna.lazła. na- nocześnie jednak żądają., aby prawa.
tidzial artyści i pracownicy Teatrze Wielkim w Częstocho- reszcie 1we rozwiązanie.
przedstawieiele duchowieństwa chnych ora~ •0 zmiame mektO· tura (SL) złożył sprawozdanie
Po
techniczni teatr0w stolicy.
nie wykorzystywali sutanny i rych. przepi.sow kodeksu postępo Komisji Skarbowo - Bttdżeto
wie, zebra.ni licznie brali udział
ie.teracie dyrektora programo· w dyskusji. M. in. przemawiali
REZOLUCJA KOLEJARZY nie przeciwstawiali się twór- ?'arna cywiłnego, pr:awa upadło wej o projekcie ustawy skarwego Polskiego Radia ob. :Mły
częstochow
ziemi
W dniu wczorajszym w sali czej pracy całego ludu polskie scfowego oraz przepisów, wpr<>- bowej i preliminarzu budżeto
narskiego, głoe zabrał senior posłowie
i
Palczewski
inż. Ja.n
skiej
Zaw. Kolejarzy przy ul. go. Na zakończenie zebra.ni wadzających malien.s1<1e prawo wym na r. 1949.
Zw.
sceny polskiej ob. Zelwerowicz. Józef Kaźmierczak oraz przed
W debacie budżetowej pierw
rezolucję, w której majątkowe.
odbyło się zebranie uchwalili
Towarowej
.,S&ybko wznoszą się z gruzów
Do I<omisjl ?.racy i Opiekt szy zabiera głos poseł Popiel
stawiciele BZZ i ZMP. Obecni kolejarzy Węzła Lódzkiego w wyrazaJą. całkowite poparcie
kościoły, na. budowa.nie których
~ołerznej oraz Oświatowej ode (PZPR).
rezolueję. w której m. związku z oświadczeniem Rządu dla stanowiska. Rządu.
Paflstwo przeznacza. poważne powzięli
Mówca analizuje szczegółosolida.ry„obecni
czytamy:
in.
powiedział
pieniężne sumy
zują się ze stanowiskiem Rządu
m. in. ob. Zelwerowicz. Co nie- 1 domagają się uregulowania sto
dziela. słyszymy kazania. z am- sunków między Kościołem a.
bon nie tylko w kościele, a.le Pa.:dstwem, tak, a.by kler nigdy
przez radio, które jest insty- już nie mieszał się do spraw,
Jak inaczej którynłt nie powinien się zaj- zbierze się w Paryżu przy niespotykane 1 dotychczas w historii Po omówieniu roli Kongretucją pa.ilatwową.
su Oszczędnościowego j gospo
• •
•
·
•
jeśli nie faworyzowaniem Komować''
dar~i przedsiębiorstw usp?łeilości uczestników z naidals.zych zakqł~6w kuh złemsk1e1
jjcioła. można. nazwać ti:1 p~ta.·
RZEMIOSŁO ŁóDZKIE. POOb. Zelwerowicz PIERA STANOWISKO RZĄ
czmony<:h - mówca stwierwę Rzą_du".
ANGLIA
PARYZ (PAP). Biuro Orga- skich przeciwko I(olonializmo-J
da.lej stwierdza., że wskutek dy
Przystąpienie zapowiada wiele dzad ko.ucząc, 3ot~~ę kiwfronizacy1ne Swiatowego Kongre- wi, o wolność i demokrację, lą
DU RP.
scypliny, na.rzuconej przez hie~
osobistości angrel- :a zeru~zasa Y ryty
28 marca r. b. odbyła su Zwolenników Pokoju zawia rzy się z akcją w obronie poko wybitnych
Dnia
rarchię kościelą całemu klerosię Ogólnomiejska. Konferencja <lamia o utworzeniu krajowych ju. „Nędza I ucisk, kt6r~ clą!ą skich z lordem Amulree i Read po=~ólnj~Y cz~i ~s;~
wi, warstwy niższe nie śmią się
tu.
organizacyjnych w· na naszym kra.tu - głosi odez- na czele.
Koło komitetów
Rzemiosła zwołana przez
wypowied%1eć otwarcie za staNastępnie zabierają kolejno
SYRIA
.
Holan· wa - wyw~uJą potętny ruch
Rzemieślnicze Stronnictwa Pra· Anglii, Belgii, Brazylii,
nowiskiem Rządu
Udz;al zgłasza stowarzysze- głos posłowie Rataj (SL) Kocy w Łodzi, na której jako dli, Szwajcańi, Szwecji, Niem- ludowy, ktory zagrab władzy
Jłiorący udział w dyskusji punkt n11czelny figurowała spra czcch, Polsce, Jugosławii, Wło„ imperia!istów. Wbrew woU ludu rui; kobiet w obronie matki r ter (PSL) i Kulczyński '(SD).
aktor Wyrzykowski zakończył wa. oświadczenia Rządu Rze- szech, Meksyku, na Węgrzech al~rsk•ego, w~i~O'r?'ęto nasz duecka.
Dwaj ostatni, omawiając osią1
czypospolitej Polskiej dotycz;i.- i Kubie oraz zgłoszeniu nastę- kraj w ~trefę dz:tałan1a pa~tu aswoje przemówienie słowami:
gnięcia Państwa we wszystLl~A~
.
„Jestem członkiem społeczeti- ca. całoksz~łtu stosunków mię pują·i:ych nowych przystąpień tlantyck1eg!', to te! codziennie . Udział _z~poW11:<lz1ala przewod kich dziedzinach gospodarczo
.iwa.. które buduje nowe, pięk- dzy Pa.:dstwem a. Kościołem.
wzmaga się w Algerze walka mrząca L1g1 Kobiet - p. Farez. -społecznych. stwierdza!ą m.
do Kongresu:
Po zapoznaniu ii:ebranych w
niejsze iycie i dla.tego muszę
in., że na tle tych wie:kich,
pomiędzy siłami pokoju a wojprzeciwko liczbie około 300-tu rzemieśl·
llii.f wypowiedzieć
osJągniekwestionowanych
ZSRR
ny. Podkreślamy znaczenie uFRANCJA
przedstawicieli wszy
tym, którzy rzucają mu kłody ników patriarcha A- nięć, przykrym zgrzytem jest
Udział zglosił
działu przedstawicieli tzw. krapracowników
Stowarzyszenie
stkich cechów - z treścią opod nogi".
zachowanie się pewne! <:zęścl
naukowych ( 15 tys. rzłonków), jów kolonialnych w I<ongresle Ieksy.
kleru katolickiego i części wyt
Artysta. B1111zyflski przyporni- świadczeniia Rządu R. P. 1 zo·
ALBANIA
Zwolenników Pokoju".
hiszpańskich
stowarzyszenie
na fakty z historii Polski, Rtała odczytana uchwała Prezy- profesorów we Francji, towatzy
Stowarzyszenie młodzieży a~- szej hierarchii kościelnej.
Głównego Komitetu Wyże hierar- C!ium
'wiadczą.M o tym,
Po przerwie obiadowej w
hańskiej.
WJ;GRY
stwo przy jaźni franoosklo-vietdalszym ciągu dyskusji przechia. kościelna., ciesząca. się on- konawczego Stronnictwa Pracy
TRIEST
do Kongresu,
Przystępując
mawiali pos. pos.: Olcht•wicz
olbrzymimi wpływami nie podjęta w sprawie wyżej oma namsk1ej, związek lekarzy oraz
giś
komisja węgierskich
Utworzono I(omitet Przygo- (SP), Rapaczyński (PZPR),
że wiele lokalnych I departamental centralna
wykorzystywała. ich na. ogół dla. wianej, która m. in. mówi,
Żmijko (SL), Dubiel (SD) Cha
Stronnictwo Pracy z prawdzi- nych oragniz.acji demokratycz. związków zawodowych przypo. towawczy.
dobra na.rodu.
daj (PSL), Kłuszyńska (P~PR)
BELGIA
Artysta. Kreczmar dopatruje wym zadowoleniem przyjmuje nych, liczących łąrznie setki ty mina, że prarownicy węgierscy
Przyjazd zapowiedZ'ial ekono- Ordyniec (SD). Kurpiewski
stracili podczas ostatniej wojny
Rzecz~·po s i ęcy członków.
lię przyczyny wrogiego stosun- o~wiadczcnie Rządu
(SL) i Burski (PZPR).
Związek Polaków b. uczestni 600 tys. swoich towarzyszy. O- misla A. Blavier.
ku części hierarchii kościelnej spolitej Polskiej z dnia 14 bm.
do Pa.:dstwa. Ludowego w tym, w sprawie całokształtu stosun- ków ruchu oporu oświad<:Zfł w hecnie zaś dzięki ich wysiłkom
POLSKA
1ż została. ona. pozbawiona wła.- ków pomiędzy Pa:dstwcm a. Ko- uchwale w imieniu 5 tys. człon kraj powstaje z ruin. Pracowni
ZJ'eździe
Udz!~l zgłosił P~I< w imieniu
ków: ,„Bojownlcy polscy, którzy ey węgierscy pop1erają ralkowr
d.zy politycznej, którą za. cza.- ściołem' '.
przelali swą krew za wolność cie apel organizatorów I<ongre- 2,5 m1hona członkow.
.
radzieckiej strefy Niemiec
N~ Kon.gres do Paryża przyFrancji I Polski, zda.Ją sobie su.
niesłychana dotychczas uczestniczą deleji:aci Polski
będzie
sprawę z nlebezpleczenstwa, ja.
w. hi~torii świ~ta ilość ~czestni- -SCHWERlN (PĄ.P). Zaką!ł„
:,TUNIS I .M.~ROKKO
kłe .zagrab •hecfl;ie -iudrlwścl.
aa~1 zgfaszaf:t: Romitet tfta lrow l deJeg_ato'!" z najda-Jszycb czy{ sfę- tu r.jaro <fzfennff<ap:,y, \·
knaJOll1i ..demokncj1 ludOwe/ ł
niemieckich z radziec·kiej streloy
federacp zakątków zieml.
Z~R.R. Prowad~ą ~nł pośr6d e- rokkański światowej
m1gfac~ polsk~ej we Franc-~ kobl~t demokratycznych, liga 11-1111-1111-1111-1111-11 okupacyjnej. W dwudniowych
obradac~ wzięli udział ~elegaci
•
kampa~1~ przeciwko powrotowi młodzieży marokkaI'lskiej oraz
z Polski, Czechosłowacja. Węz_agłęb1a Ruhry w ręce magna- związki zawodowe Tunisu.
gier I Demokratycznej GrecJ1.
PARYZ (PAP) W związku z sem komuniści otrzymali 35 t~w Tr.zecie! Rzeszy, przeciwko
. d
d .
W .
Wydział Samorządowo-AdmiK
wyborami kantonalnymi, Komu- miejsc w Radach Generalnycn n1ebezp1eczenstwu nowego kon.
. pierwsz~m. ~tu ziaz u wy
Lódzkiego
I<omitetu
nistracyjny
MEKSY
zbrojnego.
fliktu
nistyczna Partia Francii opubli przy 25 proc. oddanych na nrcfl
W skład komitetu przygoto- PZPR nin:ejszym zawiadamia głosił P~~em?W'lk~n :e Rp~zewLcd~"Jl·
Znany malarz Fougeron okowala apel, w którym wzywa głosów. Natomiast gauliiścl przy
iemiec ieJ a Y • .u oweszli m. in. senator wszystkich Towarzyszy Rad- czą~y
wawczego
do
.,Przystąpl!em
świadczył:
wszystkich Francuzów do zjedno mniejszej ilości głos6w, otrzymali IO razy więcej mandat6w walki 0 pokój nie tylko Jiko je Elizond<", sekretarz związków nych, że w dniu 30.lll.1949 r. we], prof. Kastner. Zwrod ~n
.czenia się w obronie pokoju.
Apel stwierdza, że w wybo- Tak więc, reakcyjna polityka rzą den z mll'lonów ludzi, którzy mu zawodowych górników Guzman, na godzi nę przed posiedzeniem uwa~ę na podstawow_e 1.zad~me
rach kantonalnych w dniu 20 du przyniosła największą ko- szą być świadomi swojej odpo- pisarz Fuentes ł wybitny dzra- Miejskiej Rady Narodowej, tj. wspolcztsneJ pr~sy, 0~t ~ty iest
e tr w~e
zawodowych o godz. 16.00 odbędzie się po- ~~rzen e pra~ y,lk
wiedziałnoścl w akcji pokojo- !acz związków
marca Partia Komun~·styczna rzyść gaullistom.
0 u w e
05
Przywódcy so<:jalistycznj ma- wej, ~cz równie! jako artysta, Malo. Udział swój zgł ila rów siedzenie Klubu Radnych PZPR i orm~wanie wa a
wysunęła się na pierwsze mrer, ••
sce, a ubiegłej niedz1e'i otrzy- gą być dumni z tego, że wyda. który pragnie uratowania spuś- niei grupa artystów meksykati przy Miejskiej Radzie Narodo· n e ~ ~ju'.
1
W 1t:i1emu delegacji po.SK!eJ
Profesor Jo. skich, pomi~dzy którymi znaidu wej, w sali MRN.
mała jeszcze większą ilość gro- li faszystom 140 mandatów ustę clznv Iud·zkości".
wystąp~!. reaktor . Kowalews~f.
-<>-sów. Jednakże koalicja przywód pujących rad{:ów komunistycz. not-Curie wystosował w imieniu ją się malarze - Javier i GuPo,dk~eshł on z~mferesowa~ : e
Kultu·
I
Propagandy
Wydział
errelo.
KongreOrganizacyjnego
Biura
socjali
mandatów
150
oraz
nych
gaullista
z
ców socjalistycznych
ry KW PZPR w Lodzi zaw:ada po1skie~o . cz~te}ruka z~gadmesu telegram. pozdrawiający umi, partia radykalna i MRP zdo stycznych.
mia, że w sohotę, dnia 2.4. br. nami m~m1~ck!m1, stopn.em uHOLANDIA
lala pozbawić wyborców komunr W obliciu takiej sytuacji oraz czestnik6w nowojorskiej konfeUdział z:glasza kilkudziesięciu o godz 9-ej rano w świetlicy rzeczyw1stmema uchwał pocz·
stycznych przysług-ującej im re wynikających z niej niebezpie- rencji pokojowej
wybitnych przedstawicieli kół KW PZPR Piotrkowska 55. od damskirh i pozytywnymi os:ąg·
ludzie
wszyscy
prezentac ji w Radach General- czeI'lstw,
lilerackieh I ar będzie się odprawa przewodni· nięciami w tej dziedz.ine.
uniwersyteckich,
ALGER
r
socjaliści
komuniści,
pracy
nych. Gdyby ordynacja wyborcza była demokratyczna I spra- katolicy. republikanie I członko Komitet Organizacyjny Inte- tys tycznych, m._ in. prof: uniw. rzących powoiatowych i miej- W sk1ad delegacji polskiej
amsterdamskiego Wertheim, hl- skkh Komis ii szkolenia partyj- wchodzili redaktorzy: Chaber,
wledliwa - głosi apel - partia wie ruchu o.poru muszą jak naj lektualistów Algeru złożył
Kowalewski, Osmańczyk i Podk<}mpozytor nego.
otrzyma.laby ściślej zewrzeć swe szeregi bez świadczenie, podkreślając, ie storyk Knuttel,
komunistyczna
kow:ński.
Obecność obowiązkowa
intelektualistów alger- Lenz, pisarz Kees van Bruggen.
przeszło 350 mandatów. Tymcza względu na różnicę przek:matt walka
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Daleko od Moskwy
To, czego dokona I ~ś na punkcie, obowiązany by- przerwał mu Kotienew. - Po co ta cała
rozmowa?.
- Tak, zrobiłem to, co byłem obowiązany zrobić i czego nie mogłem nie zrobić. - Oczywiście, że nie dla
Batmanowa nie sypiałem po nocach, męczyłem się i zużywałem siły. Teraz jest wojna i każdy musi zająć jakieś miejsce w tej walce!.„ Jednakże myślałem wiele
o Batmanowie, gdyż bardzo jest dla mnie drogie jego
dobre słowo. Twój stosunek, Kotienew, jest do niego inny i ty mnie nie zrozumiesz. Od chwili, gdy go poznałem, przywiązałem się mocno do niego, i uczciwie mówiąc, gotów jestem po prostu oddać duszę za niego!.„

· -

łeś uczynić

Wiem, że poza mną jest wielu, którym on trafił do
serca„. Zresztą, czym jestem wobec niego? Młodzienia
'szkiem zaledwie! - Rogow poruszył się gwałtownie, tak
Usłyszałem jedże wszystko na nim zatrzeszczało. nakże od niego dobre słowo, powiedział: „Jestem zadowolony z ciebie Rogow, dobrze gospodarujesz. Dziękuję!
Zadowolony jestem, że nie zawiodłem się na tobie". A dzisiaj wszystko poszło do diabła! „Powiedział - skrzywdziliście mnie". I od razu zaczął do mnie mówić „Wy".
Ach co ze mnie za kretyni - Jednym głupim uczynkiem można przekreślić lata uczciwej pracy!.„ Te ma1IZYnYI Gotów byłem maszyny; naszeiro ounktu oddać

i ciągnąć rury na własnym grzbiecie. Co on sobie teraz
o mnie myśli? Nawet ryby sobie przypomniał. - Pochylił się w stronę Beridzego. - Możesz mi wierzyć, Jerzy Dawydowiczu, nie jestem winien, nie miałem nic
wspólnego z tą historią. Co ztś dotyczy maszyn ... no to ...
cóż.„ zatrzymałem je tutaj. Ale zapytaj chociaż, w jaki
sposób to się przytrafiło? Otóż dwie, trzy maszyny nawaliły w drodze. szoferzy przyszli do mnie, więc kazałem im pomóc. Potem wpadło mi na myśl; ponieważ na
siódmym punKicie i tak nie mają chwilowo pracy wykorzystam na razie maszyny, celem rozwożenia rur.„
- Nieprawidłowo postąpiłeś z tymi maszynami, srogo powiedział Beridze. - I nie powinieneś się usprawiedliwiać„„

- Nie usprawiedliwiam się, ale pragnę wyrazić moją
skruchę. Kotienew przestrzegał mnie, ale nie usłucha
łem. Nie wybaczę sobie nigdy w życiu!... Poradź mi
Jerzy Dawydowiczu, jak mam się teraz pogodzić z Batmanowem? On chyba nie będzie chciał mnie nawet widzieć. Rozmawialiśmy przez selektor, a wydawało mi
się, że st >imy twarzą w twarz. W takim czasie tak się
zhańbiłem!
Rogow siadł na ławkę i opuścił głowę. Ta nieoczekiwana spowiedź wzruszyła Aleksego, który z uczuciem
wzrastającej sympatii do tego mocnego, porywczego
człowieka, nagle przypomniał sobie Olgę: ot, kto był jej
potrzebny w " jej urażonej i nieszczęśliwej miłości! Wyobraził sobie ich obok siebie i pomyślał ze zdumieniem
o tym, jak ślepy jest los, który łączy ludzi, nie nadają
cych się dla siebie i dzieli czesto tvch. którzy sa dla siebie wt>rost stworzeni

Kotienew wypytywał Beridzego o to, jak posuwa
praca nad projektem, o punktach, które niedawno
zwiedzili.
- Czy ułożyły się juź stosunki pomiędzy Rogowem,
a Przybytkowym? - zainteresował się główny inżynier.
- Stosunki są normalne. Zdaje się, że pisaliście do
nich w tej sprawie?
- Pisałem i to w sposób bardzo ostry!
- Rogow ma taki charakter, że ani jeden dzień nie
szalonej
przechodzi tu spokojnie. Jest to człowiek
energii! Ale i stary Przybytkow nie pozwoli sobie krzywd:r zrobić. Muszę nawet czasem występować w charakterze pośrednika p,omiędzy nimi. Poznałem ich obydwu
i wiem w jaki spbsób ich pogodzić. W ogóle zaś, pracujemy, a ponieważ jesteśmy komunistami - niezależ
nie od t'óżnic charakteru - dochodzimy zawsze d<>
wspólnego wniosku.
Powróciła Wala, niosąc słoiczek z tłuszczem. Razem
z nią wszedł Maksym Chodżer. Przewodniczący Rady
Wiejskiej usiadł milcząco obok stołu, pykając fajeczkę.
Wala nasmarowała twarz i ręce Aleksego - i po chwili
inżynier błyszczał, jak mongolski bożek. Po ukończeniu
zabiegu dziewczyna usiadła obuic Chodżera i zaczęła:
z zainteresowaniem przyglądać się gościom.
- Dosyć biadania, czas wziąć się do pracy - powie•
Na co czekasz, to.
dział Rogow i zapytał Chodżera. warzyszu przewodniczący. Jaką masz sprawę - wykla"'
·
daj na stół!
- Pragniemy widzieć u siebie towarzysza Beridze„
Niechaj przyjdzie. A także towarzvsza Kowszowa.
Chcieli widzieć się ze starcami ,..., wiec zebrałem ich.
d. ~n...
nawet :Mafa. orzyszedł.
się
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„Rośniemy

a

T~ L
Niedyskrecje min. Pearsona

z
każdym jak najszybciej i zastąpić ich
ROLA
spół jak najszybciej stwo
dniem" - mówi dyrektor na- nowymi ma.jstrami spośród
~vsPOŁZAWODNICTW A
rzyć. Zespół taki, świie<ią.c
czelny Zakładów tow. Łęgosz tkaczy, uczęszczających obec„W naszych za.kładach,
przykładem
pociągałby
Ministrowie państw :i:dolaryzowanych zużyli niemało
po odebraniu meldunków te- nie na kurs, a o których piliczących prawie 3,5 tys.
wiele mnych.
lefonicznych kierowników od sze tow. Norek:
sil i energii, usiłując % trybun parlamentarnych przekonać
rcblłtników, we współq;ażeby praca w zespołach
działów.
Ten każdodzienny
posłów i opinię publiczną, że pakt atlantycki nie ma charakwod!ll .ctwie iindyw:idua.ldała dobre wynlki należy,
„Są oni o wiele chęt
wzrost dotyczy jakości pronym bierze udział 135 oby z postępem fazy pro~
teru agresywnego - oraz że tenże pakt nie za1Viera żadnych
niejsi i będą dobrym nodukcji, która w dniu 18 b. m.
sób, a w zespołowym 542.
dukcyjnej
postępowało
klauzul tajnych, umożliwiających zbrojną interwencję amewym narybkiem na stano
wynosiła 60 procent primy. W
Troską na52ą jest zwiękślad za śladem
współzarykańską
na wypadek t. zw. zamieszek wewnętrznych w kra·
wiska
1T-:i.Jstrów."
itestawiemu z wynikami za
SZ)Ć macno.ie ilość ::espowodnli.~two, żeby niemalże
jach marshallowskicl1.
poprzedni okres stanowi to
łów i objętych nhni
roz
rą.k do rą.k z
zespołu
CYKL PRODUKCYJNY
Pierwsze z tych fałszywych zaprzeczeń nie wr,maga .
poważny krok naiprzód.
botników. Usilnie dążymy
(n. p. w przędzalni) do ze
I CYKL ZOBOWJĄZAR
W jaki sposób ten wynik oomówienia, ponieważ sprawa agresywnego charal>teru paktu
do tego, żeby na na.szych
społu (w oddziale przygoeiągnięto i jak towarzysze ma
wyjaśniona została całkowicie w znanym oświadczeniu razakładach
nie było ani
towawczym, a potem w
Do
ją zam;ar w dalszym
ciągu
jednej prządki i ani jedtkalni i wykończalni) prze
dzieckiego M. S. Z., a każdy bieżący dzień potwierdza słusz·
Dyrektora Naczelnego
podnosić
jakość
produkcji?
nego tkacza, nie ob.jętych
kazywa.ć sobie pracę. I źe
ność. tej oceny. Co się tyczy rzekomego nieistnienia owych
PZPB Nr 8
Okazuje się bowiem, że nie
współzawodnictwem.
by zespoły w kolejnych
klauzul tajnych, ten problem zarysoivał się z jaskrat~ą wyra·
smieniono tu, ani surowca,
Pracu.iemy nad tym, że
fazach produkcyjnych u:iistością dzięki niedyskrecji kanadyjskiego ministra swaw
ZOBOWIĄZANIE
ani maszyn, zmieniono tylko '
by
już istniejące zespoły
trzymywały ze sobą konzagranicznych - Pearsona, który na konferencji prasowe]
rzecz najważniejszą: stosu- 1
zrozumiały swą rolę, żetakt.
Zobowiązuję się na odnek do pracy.
Raz.poczęto
oznajmił zgoła niedu:uznac::nie, że
pakt atlantycki by przodownica zespołu
Będczłe dużym krokiem
dziale tkalni, Smugowa
świadomie i planowo
walkę
dzieliła się swą wiedzą fa.
naprzód w walce o ja.owszem - zawiera tajne klauzule, pozwalające giełdziarzom
Nr 11, p<ldnieść jakość to
o jakość produkcji i do walchową
z
członkiniami
kość i ilość produkcji, jez Wall-Street ingerować do spraw wewnętrznych krajów ob·
waru na wszystkich arty
ki tej włączają się coraz noswego zespołu, żeby przez
żeli każdy członek pa.rtil
kulach do 70 procent pricych.
wi ludzie.
wspólne
oddD1aływanie
zrozumie swoją przodująmy z tyin, że jakość oWbrew przysięgom i zaklęciom pp. Bevina, Schumana,
na siebie podnieść ilość i
cą rolę i swo,ią specjalnie
snów na ariykule 503 muDe Gasperi'ego i innych obrońców paktu atlantyckiego,
MAJSTROWIE
jakość
towaru
wyproduko
dużą
odpowiedzialność
za
si się poprawić i, że krop. Pearson powiedział bez ogródek, iż tajne ldauzule paktu
I BRAKARZE
wa.nego przez zespół.
wyprodukowanie złej tka
chmalairze zwrócą uwagę
atlatyckiego mogą zmusić Kanadę u:espół z U. S. A„ do
W celu podniesienia po
niny, za źle wykonaną nić,
na brzegi wszystkich płó
Zajrzyjmy do protokółu zeziomu współzawodnictwa
za źle usnutą, czy źle uzbrojnej interwem:ji „przeciwko rewolucji w którymkoltdek
cien, bo to dużo wpływa
brania podstawowej organiza
winniśmy robić odprawy
krochmaloną osnowę.
na jakość produkcji. Poza
z krajów - sygnatariuszy układu". Tak więc np. wojska
cji partyjnej z dnia 16 b. m.:
przodowników zespołów,
Podniesiemy jakość pro
tym
zobowiązuję
się
kanadyjskie mogą być wysłane do Francji, gdyby obecny
„Głos ma
tow. Gabryby w małym gronie omadukcji, wykonamy przedzmniejszy~ ilcść
odpadrząd musiał ustąpić pod naciskiem sił demokratycznych.
siak Adam, przeglądacz
wiać
dokładnie
i
wyczerterminowo
plan
roczny,
ków z 3,8 procent do
tkanin surowych na tkalJak wynika .z powyższego, „rewolucją" w pojęciu min.
pują.co rolę i
obo'\fiązki
zaoszczędzimy wiele milio
3-2,5 proce!lt,
ni: „W da.Iszym ciągu IstPearsona i innych promotorów paktu - jest nawet zmiana
przo<lowników, jak równów złotych, o ile członko
nieje brakoróbstwo i to
Kforownlk tkalni
rządu realccyjnego
na rzqd demokratyczny, dokonana
nież
dowiedzieć
się
od
wie Partii będą przodow dość dużym stopniu.
przodowników jakie mają
wać w pracy.
w drodze legalnej, ko11stytucyjnej.
B.
Bartnieki
. Będziemy wz:twać każde
uwagi i spostrzeżenia z
Felicja Andrzejewska
Ale p. Pearson - w porywie szczerości - nie tylko
go tkacza do popsutej
Łódź, dnia 24 lutego b. r.
dziedt.dny pracy swoich ze
Bogata jest twórcza myśl
zdezawuował w sposób miai:dżqcy .,uroczyste" zapewnieni"
sztuki, nie będziemy kiespołów.
A następnie iść robotnicza w PZPB Nr 8 i bo
pp. Bevina, Schumana i de Gasperi'ego. Pan Pearson dodµl
rować się żadnymi wzglę
Ten warunek jest zupełnie
da.Jej: zwoływać zebrania gaty jest również arsenał środ
darni, maJąc jedynie na zrozumiały: nie może żaden
ponadto, że właśnie illspiratorami tajnych postanowień ukła
kilku pełnych zespołów, ków, czyniących możliwym
nwadze dobro produkcji. oddział następny produkodu byli ... pp. Bevin, Schuman i de Gasperi, którzy w trakpoczynić uwagi o ich pra dorównanie omawianych zaW imienin przeglądaczy wać dobrze, o ile otrzyma zły
cy, pouczać ich jak pra- kładów innym fabrykom, któ
cie rokowań dopytywali się gwałtownie „ile wojska może
oświadczam, że dołożymy półprodukt
z oddziału pocę ciągle polepszać i wy- rych załogi już teraz. bezpoKanada przysłać w ciągu 24 godzin do Europy w razie na·
wsielkich starań, aby pro przedniego. Dlatego też w
sh1chiwać ich
własnych średnio po Krajowej Naradzie
glej potrzeby" (?)
dukcJę pierwszego gatun- biurku tow. Łęgosza obok pouwag.
Oszczędnościowej
podjęły
Szczerość min. Pearsona zasługuje na pochwalę, choć
ku podnieść do maksi- wyższego zobowiązania znajMoim zdaniem dodatni konkretne zobowiązania.
- prawdę mówiąc - jego oświadczenie, będąc sensacją,
mum".
dujemy zobowiązania piśmiP.n
wpływ
na ukształtowanie
Od tego, w takim stopniu
nie stanowi przecież rewelacji. Ale przyda się i ta „kropka
A do niedawna właśnie by- ne kierowników wszystkich
się pracy zesJ)<lłów mia- ten arsenał środków
będz i e
nad i" dla lepszego zro::umienia, jaki ma być - według
ko inaczej. Do niedawna je- oddziałów, a między nimi r6w
loby stworzenie takiego wykorzystany, zależeć będzie
szcze przeglądacze uważali nież zobowiązanie kierownika
zespołu, który by swą pra pozycja, jaką zajmą PZPB w
paktu atlantyckiego - podział ról pomiędzy rozkazodawcą
przygotowawcz~go
się jeszcze tylko za nrzędni oddziaht
cą stal się wzorem
dla tym roku w rzędzie zakładów
.z W auyngtonu a jego europejskimi pachołkami.
wów - rejestratorów ilości A. Plesiaka w którym czytawszystldch zespołów. Am \ przemysłu włókienniczego.
B. D.
sztuk i metrów, przyjmowa.li my:
bicją. moją będ~e taki ze
A. Perłowski
ł za.pisyWali, nie troszczęc się
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o to, · że tam jest dużo brawiązania kierownika tkal
ków, nie informowali nawet
ni kolegj Bartnickiego o·
tkaczy o tym, jakiegQ towaru
śwfadczam, że zobowfazu
destarczali. Jeżeli teraz rze1ę s\ę do dostarczenia· ocz:ywiście będą wolal\ kafdesnów w takim stanie, a.by
go tkacza do swojej sztuki, je
tkalnia swoje zobowląza
reli będą usiłowali wpływać
Lęczyca jest pierwszym po·/ cji i podciągać organizacje par Banku Rolnego w Łęczycy, co słowa.
. nie mogła wykonać:'
Wystarczyło posłuchać
na jakość pro<lukc.ii tkaczy, to
wiatem w naszym wojewódz- ty jne w gminach zacofanych, znacznie usprawniłoby
pracę wypow iedzi -0 potrzebie poznaDyrektor
Naczelny
tow.
J'
ę
ich udział w wake o podnietwie, który całkowide wykonał korzystając z doświ adczen'a w wielu instytucji, nie odrywałoby wania teorii marksiz;mu-leninizsienie jakości będzie miał gosz nie ogranicza się do prze i znaczn'e nawet przekroczył gminach przodujących.
ludzi na cale dni od pracy i za mu, o potrzebie szkolenia partyj
chowywania
tych
zobowią7-ań
znaczny wpływ na wynik.i
• * •
oszczędziłoby poważne wydatki. nego,
o konieczności pomocy
- codziennie sprawdza kh plan kontraktacji żywca w ratej walki.
mach akc1'i ,,H". Według planu
· związane z wyjazdami do ZQie partyjnej w ptacy organizacji
wykonanie.
Akcja
oszczędnościowa i zw1ą
ZMP
b I
k
,
„Tow•.Agaeiak - , czyta
Nie ulega wątpliwości, że w powiecie miało być zakon- zana z nią wal k a z przeros t ami· q;a.
- · a Łm o żna się y o dłprze o·
my daleJ w protokole - zaprowadzony w PZPB Nr s traktowany.eh 7.900 sztuk, a '' blurokra-tycznymi zn.a!azła wy* * *
nac ze ęczyca! „zapa .a" Łę·
wskazał na niesłuszne sta system osobistej
Na kunferencji, rzecz jasna, czyc a żyje życi em całej partii
od.powie- dniu 27 bm. ilość przekroczyła raz na konferencji w przemóno~sko ma.,istrów, któr~y dzialnofoi
administracyjnf'j 9.000. W tym poważnym osiąg- wieniach wie!u towarzyszy.
poruszonych było w1e1e powaz- i ca 1ego kraju.
dośc cz~sto nie tylko nie kierowników oddziałów bę nięciu dużą rolę odegrały i po
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nych f;jlraw lokalnych. Mowa
I wystarczyło posłuchać prze
pomagaJą. tkamoon, lecz dz.ie poważnym czynnlk!em wiatowa i gminne organizacje
ow. s .a. z
owia. ow:eg~ była o trudnościach, zw· ązanych mów ie ma tow. Wesołowskiego,
odwł'otni.e - szkodzą łm w podniesieniu pracy zakła partyjne, które do tej akcji do Za_rz~du .Gmtnnych . . Sp~ldzie\n! zgospodarką resztówek o nara by przekonać si ę o szerokich
przez ociąganie się w re- d.0 'w
brze się włączyły i wykazały w mowlł, 0 ogromne] rlosci spra- żającym na wielkie straty pr ze perspektywach ludzi z Łęczycy.
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•
niej dużo ruchJi.wości i opera- wozdan, dotyczących . często wozie zboża z Szadka do Karsz Tow. Wesołowski mówił
ukla
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tych samych spraw. a ządanych
O złej pracy wielu majWSPÓŁZAWODNlCTWO
tywnoscł.
ciągle przez władze przełożone. nic i.„ z powrotem do Szadka dzie sił na świ ecie, 0 siłach re~trów mówią nie tylko na zeŁAŃCUCHOWE
Tym bardziej dziwne się wy- „Brak po prostu ludzi do robie· (w Karsznicach jest waga ko1e akcji I siłach postępu, o roll
braniach. „Spią. po ką.ta.eh" Oddajmy głos naszej k:>re- daje, że na konferencji pawia- nia tych niekończących się spra jowa, a w Szadku nie ma), 0 ni~ Zwązku Radzieckiego jako wo.
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tej ostatniej niedzieli, o tej ak- mniej z tego, że towarzysz ów ludności wiejskiej J>OWiatu w równał tow. Wesołowski ,.Za·
produkcji wymaga jak naj- Szczygielskiej:
cii mówiło się bardzo mało, a niedocenia
roii
sprawozdaw- nawozy sztuczne, o biurokratyz chód" ze „Wschodem" i powie
szybszego, a jeżeli trzeba tO 1
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tego snu.
„Stoimy
wyze 1· nospodarczo
·
t
t
·k·
B
I
b
t
t
m
·
je1·
się
to
„nie
opłaca"
mimo,
" priecieł,
odegrać
wzajemna
kontro
gmę o e wym 1.
Yo Y o Y. tow. Estala zbiega się tu z poJest to spora .iJ.ość majod zachodu. a to nam
·
·
·
·
·
k
że towarzyse:e z Leśm ! erza mad
b
strów, mających n iedostatecz
la pracy zegpałów wspó1- ~r z1e1 poucz~Jące, ze -. JJ wszechnym wołaniem o uprosz
a
nie
Anglikom
i
Amerykanom
ją własny aparat i dostarczają
.
ne kwalifikacle zawodowe, i\
za.wodnfotwa. Propon uj ę w1a.d om? - tm~ wstzyk~ tk.ie or~ czoną sprawozdawczość, o spra własnego prądu do wyświetla- Niemcy zniszczyli fabryki i godla
nich
właśnie
przede
zorganizowa.nłe
systemu gamzacie par YJne a 1m1 wyn1 wozdawczość przejr z ystą. jasspodarstwa rolne. Stoimy wyżej
nieruchomej kami m""'ą
d„ wykazać i mo
. komp l'k
. wy sprawy
nia filmu.bard-zo
Byływażne
to iwszystko
kult ura Ime
.
wszystkim urządzony został
pra.cy taŚ"'Y
µ•
-„ . .,..,.
. ..
- ną, mes
1 owaną 1. me
było zu
od z~c hodu, a to
kurs dokształc&jący, I cóż? 7.espołów. Można te) zro- głyby w tei dz1edz1me na do- magającą zatrudnienia zbyt wiei pełni e sł·usznie że towarzysze na!" prz~cleż a nie im, Niemcy
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te sprawy poru.szyli: n-0wy Ko-. zn:szczyh szkoły, biblioteki I
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przejść do oddziału przy- możliwości „łęczyc~ich tov:arzy~ sp~darstwC tpó~dzielcbego.
Ale były na konferencji poDużo jeszcze nasza władza
wszyscy majstrowie l pod
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b!eżącym grupa pr;i:;esiedleń- datku grunfowego i FOR o- nia tego poczucia wyżsiości w
planu produkcyjnego i plana praca, która wpłynie gmioy .pozostaj~Ce w tyle •. 1 ~y ców w liczbie 200 rodzin dro- raz otrzymują duże ulp w la takim miasteczku jak Lęczyca,
nu oszczędnościowego. I jest
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Będzi~my

mieli 68 milionów drzew owocowych

Reionizacia uchroni nasze sady przed

klęskam żywiołowymi

w roku 1928 mieli~my w l osiąga pełnię owocowanialdo sadownictwa zamiłowa- 1 wyniki. Rejonizacja sadowI rzeki Pan do sluQi swego
kraju 35 milionów drzew <>- nie wcześniej, niż w 10-20 nie, a nie tam, gdzie p<>- nicza ma za zadanie wyznaczenie rejonów, w których
11rozdaj wszystko ubogim, a pójdź wocowych, ale w następną lat po posadzeniu. Ilość wstawać powinien.
W gospodarce planowej winny powstawać sady dlazimę połowa ich wymarzła. drzew owocowych wynosić
Dzięki nowym sadzeniom ma 60 milionów. Do.starczy rozmieszczać będziemy sady tego, że udają się one tam
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tam, gdzie znajdą one dobre lepiej, niż inne rośliny rold • . .
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tych dolin i kotlin, pozosta- łatwość przewozu, oraz stowa młode. Jedno drzewo o- tamy w roku 1928-1929 i ły zaś nieuszkodzone na zbo- sunek do innych upraw rolh.
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Bardzo będzie też ważną
przeciętnie 30 kg. owoców, we zimy, to są klęski żywio Wiadomo bowiem, że w naj
cała nasza produkcja wyno- łowe, przed którymi obrony zimniejsze noce na dnie do- rzeczą związać rozwój sasi zatem około 33 miln. kg. żadnej nie ma, bo nasz kli- lin tworzą się mrozowiska. dów z fabrykami przetwórczyli niecałe 14 kg. na jed- mat nie nadaje się do in- Wiadomo też powszechnie 1 czymi. · Wiele spośród nanego mieszkańca. Jest to cy tensywnego rozwoju sadów. że drzewa owocowe- na uro- szych owoców- nie da się
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W reJomzacJl sadowmczeJ
wuje plany rozbudowy sa- dlatego że sadziliśmy je bez ktora da nam naJwiększą
,
dów. Rozbudowa ta będzie planowo. Sad powstawał pe:vność, ż~ przetrwają one u~zg~ęW:~ona też' będzie
Czyżby ślowa te pr:eswly być dktualtte?
reJomzacJI zakładow przepowolna ponieważ drzewo tam, gdzie właściciel miał naJgorsze zimy.
Par a fi a n i n
Chodzi o to, atwórczych.
ten żeby
kraj, miej
dobrze
Ktoże zna
fabryka przerabiała otakie doskonałe
wie,
sca pod sady nie są rozrzu- woc, produkowany w nieda
cone równomiernie, ale gru lekiej odległości. W ten spoMieszkańcy Kużn! cy
pują się w pewnych okoli- sób uzyska si~ największą
oszczędność na materiale i
cach czyli rejonach.
polega na pracy.
Rejonizacja
tym, aby uprawę każdej roS. G. Pieniążek
Prof. Sadownictwa
Po uzyskaniu niepodległo- jest oświata na wsi i dlatc- ścią słuchają audycji rad:o- skiej w pałacu poobszarni- śliny umieścić w takim miej
SGGW
scu, gdzie da ona najlepsze
śei szkoła w Kuźnicy Gra- go w pierwszym rzędzie wych. Podobne placówki ist- czym.
Ogółem na terenie gminy
była całkowicie zwrócono t„vagę na szkol- niejące na terenie gm.iny w
bowskiej
oszczędnoś~ <.'
i na rozbudowę innych gramadach przyczy- znajduje się 8 11zkół, w któ- Ko~tra
Sale świeciły nictwo
z:r>JSzczona.
Chłop nie zna wszystkich
Uprzemysłowienie kra)u
niają s:ę do podniesienia 0- cych pracuje 17 nauczycieli.
pustkami, nie było ławek: ta szkół,
· y zwiększa bezustannie wzaJ·e właśc1·wości tych roślin, n\e
·
dn ść t t ·
T
swych środowis~.
We wsi Klon Rada Gm.in- światy
blic i potrzebnego sprzętu.
e3szeJ grom
W Czajkowie znR;duJ·e się -.uu · 0 d kłu dru·
·
mne powiązanie i współzale wie, po i"akieJ· roślinie J ą
trzeby
-..
I wtedy gospodarze Czajko- na na s k u t ek 'a.pe1u miesz0
0
0 a e po
· ów gromadY pos t anowi· szkoła naJ wyŻeJ zorganizo- rozumie
oświaty i dlatego na terenie żność przemysłu i rolnictwa. siać, jaką roślinę uprawiać
wa Jelenia Klonu i innyc h k anc
g~road z ;,.łasnych składek ła zakupić dom murowany wana, z której młodzież wszystkich wsi nie ma dziec Przykładem tego wzrastają- później . Jednym słowem, umeblowali 6 sal szkolnych. od ob. Wróbla Stanisława chłops~a uzdolni~na, ki~~ ka, które by nie uczęszczało cego powiązania jest powię chłop nie posiada wszystW chwili obecnej mieszkaii- z~ su~ę 1 Wm.i~~a ~OO t ty- ~a:~ Jesi do szkol sre~tuc · do szkoły. W dni słotne, lub kszenie obszaru kontraktowa kich wiadomości, by dobrze
jak ostatnio w zawieje śnież nych upraw przemysłowych. umieścić roślinę . kontrakto. • .• yn u kl ym dz •0 : b ~ ~ue~ci :ę.
cy tychże gromad opcdatko ~ędęcy z.·
W roku 1947 uprawy kon waną w płodozmianie. A
ą s1~ ~eskc1c . 3dl asy woc ta u yn ac ·. t . Je - ne dzieci odwozi się ci.o szkół
we.li się dobrowolnie po 500
a na- nym s rym, parnię aJący~ furmankami, bo chodzi 0 to, trakt. obejmowały 254,443 od tego zalezą przecież pło
zł, z 1 hektara na bu?owę szkol,i;e .1 m1esz ~i;1a
P~wstama aby żadne dziecko nie stra- ha; w roku 1948 uprawy ny rośliny kontraktowanej
c~y
nowych szkół, W planie 3- uczyc1eh. Ludnosc gr?mady jeszcze
obeJ" mowały - i plony roślin uprawianych
kontrakt.
k"
zabrała się do 1863 r. znaJduje się sala ·1 d ·
letnim bowiem przewidziana z .zapałem
. . k . dl a k'1e c1 o ma nau• i.•
• . k l
. kł d k . . .
385,167 ha; w roku 1949 po niej na tej samej działce.
została budowa 4·klasowej zbierama s a e l JUZ w .eJ sz o na I miesz anie
W kampanii oszczędnościo
~ pra~a o.swiat~wa _na te uprawy kontrakt. obejmą szkoły powszechnej w Miel- ch-.yili dysponuje dość po- rownika szkoły. W drugim
wej aparat fachoWy Min.
cuchach, w tym też celu za.- kazną. sumą. Dużo pracy budynku (baraku) mieszczą reme gmmy rozwiJa się po- 532",000 ha.
Samopomoc
Wobec tego, że przeciętny Rolnictwa,
kupiono już starą murowaną przy budowie nowej szkoły się 4 klasy szkolne. Barak myślnie zawdzięczać należy
Zarządowi obszar uprawy kontraktowa Chłopska i centrale przemystodołę powstałą ~ rozpa.rce wkłada kierownik Pola Ed- ten wybudowano w 1947 r. nauczycielstwu,
or~ wlli;I i przewodnicz~cy Rad~ I prz~ pon;iocy. Zarząd1: Gmf- Gminy, Komisji Oświato- nej na 1 gospodarstwo wyno słu winny zespolić swe wy
lowanego majątku,
sprowadzono z cegielni 35 GniinneJ N~rodoweJ And;zeJ ny .1 Gm~nne~ Rady 3arodo wej, a przede wszystkim si mniej niż pół ha, a różne siłki, by tę sprawę rozwią
Obecnie PasYI1a. Dzięki kierowmko- weJ. pom_ewaz budynek sta- mieszkańcom którzy doce- uprawy są rozrzucone po ca- zać, gdyż obecny stan to
tys.. sztuk cegły.
gromadzony jest budulec, wi. ż?Stała zorg~n~zowana ~ był mewystarcza~ący, bo niaja zna.cze~ie szkoły dla ~ym kraju, można -przyjąć, marnotrawstwo wielkiej iloś
ze w kontraktowaniu wez- ci pracy, materiałów i plo•
na który fundusze w części świetlica ZMP, KS1ązka, ga• wiem do szkoły teJ uczęmie udział ponad 1 milion nów. Oszczedność w rolnic:.
„
. • wsi,
otrzym~no z gminy, a w czę zeta radio ścią~~j~ każ.de- szcza aż 280 <U;ieci.
gospodarstw wiejskich. To twie da wielkie rezultaty,
„Gminniak
ści od mieszkańców wsi go wieczoru młodz1ez i star- Druga z kolei szkoła mies
z Kuźnicy Grabowskiej znaczy, że przeszło milion jeżeli w pracy tej zespolą się
z nadejściem szych, którzy z przyjemno- ci się w Kuźnicy GrabowMielcuchy.
gospodarstw będzie upra- wysiłki chłopów z wysiłkawiosny rozpocznie się praca
rośliny, których po- mi fachowców, Samopomowiać
szkoły.
nowej
przy budowie
p:zecI;iio w_ swy~ płodozmia cy i kierowników Ośrodków
UJą
. Gmina Kumica GrabowMaszynowych.
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ją dóbl'ze obowiązki obywa- kich Związku Samópomo- mas chłopskich o znaczeniu klaskami i należy się li- gą tzawo z~, 0 ~es . mar\ ew ~ie wc~sn~
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tela i dlatego nie szczędzą cy Chłopskie;. W konferen- akcji „H" i korzyściach, ja- czyć, że współzawodnictwo pas e~łta. . mhian ~':lbbep- zy rhzę. ami,i
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chłopo':"', repreze~t;tJący~~ chłopow mało- l śr~dmo- a~e r~w.m~z i mne mstytu- kim należy uprawiać. Siać tnienia, owsa, aby wskazały
gńliny i kra3u.
ją można na oborniku przy rzędy. Bardzo korzystne iest
. .
kontraktugcych CJe w1eJsk1e.
Wszyf!.cy wiedzą dobrze, 11 ~mm wschodmeJ częsc1 rolnych
Poza tym o~ow10na zosta oranym na zimę, lub w dru w tym celu użyć maku, w
jak bardzo wazn4 rzeczą powiatu. Referaty wy_głoszo trzodę chlewną.
Konferencja, można obiek ła sprawa po~yczek nawozo gim roku po oborniku, po ilości 1,5-2· kg, na ha. Mak
tywnie stwierdzić, spełniła ~ych na wiosenną ak~ję dobrze wynawożonych oko- siejemy razem z marchwią.
swoje zadanie. Wynikiem siewną, oraz sprawa reJe- poWych. Siew musi być bar Kiedy roślinki maku wzejdą
pobo- dzó wczesny (w początku można natychmiast przystąjej było rzucone przeż ko- stracji wojskowej
kwietnia). Ponieważ nasie- pić do pielenia i motyczkoW tych dniach powiato- na poważne straty. Mało - mendanta Pow. OSP ob. rowych.
:Pawlik Józef, Op<>czno nie marchwi ma haczykowa wania. Mak zostaje na gtun
wy lekai·z weterynarii prży nieżaszczepienie «rozi sąsia Białkowskiego hasło współte szczecinki, które utrudnia cie aż do dojrzewania i wte
etą)?ił dl) rnasowego szcze· dowi zarażeniem jego trzoją równomierny siew, nale- dy go się wyrywa z marpMnia świń nli terenie na· dy n~ wypadek epidemii.
ży je „obetrzeć", to znaczy chwi. Najlepiej jest użyć od
Chłopi
•tej gminy. Pewna część je Byłoby więc pożądane,
o- miany maku „głuchego", z
wsypać do woreczka z
dnak rolników nie zdająć so abx w teren gminy ruszyli
bie sprawy jakie znaczenie przedstawiciele I?a:tii, San;o Spółdzielnia Samopomocylzł w celu udzielenia mało i strym piaskie~ _i wytrz~~ n~ego bowi~m nasienie s.ię
w Czerwonce średniorolnym chłopom krót w r_ęk~c~. _LepieJ jest kupie m~ wysypuJe. W ten i i t1Sob
ma szczepienie, 1 słuchając ~omocy. Chłop.sk1e3, młodzie Chłopskiej
podszeptów . bogacz~ 1 ~e le- zowc_y itd, ~totzyby n:i z7- gmina Rdutów, otrzymała ikoterminowej pożyczki. o ~as1eme JUZ przetarte. ~rz~d z 1ednl'go p~la ma~y d\.:a
karz szczepiąc 1 robi Jednt>'- bran~a~h pomformowah m1e transport nawozów sztucz- wysokości pożyczki i termi- siewem ~obrze ~est nas1e?1e p!ony. Mak J~St roślin~ bar
namoczyc przez 24 godziny dzo cenną. Nie tylko ziarno
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. o po ł owę. W ch w1·1·i lwia
d ama
Może się komuć zdawać,
obecnej mamy 19 milionów
drzew owocowych, z czego że te śmiałe plany mogą
·
· t wione
• owo- b yc· umces
ł
.
przez mro
na ll mil"ionow
mespe
cujących, a reszta, to drze- źne zimy, takie, jakie parnię
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Szczepienie trzody zapob:ega stratom

z Czerwonki otrzymali kredyty nawozowe
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Kronika Tomaszowa

TOMASZOW'S~T

Nadzwyczajne posiedzenie MRN 42 tys.

dala zbiórka na TBS

„Nie chcemy, by

kościół był

Po szerokim omówieniu
wzajemnych stosunków mięne posiedzenie Miejskiej Ra- drz:y Państwem, a Kościołem
dy Narodowej, zwołane w na przestrzeni historii Polzwiązku
z oświadczeniem ski i po odmalowaniu konfRządu w sprawie stosunków !iktów i ich przyczyn, jakie
;:niędzy Państwem i Kościo- w tych stosunkach zaistniałem.
·
ły, mówca naświetlił stosuPosiedzenie, w którym o- nek władz Polski Ludowej
X.OMU WINSZUJEMY
bok członków MRN i kole- do zagadnień wyznania i regium Zarządu Miejskiego u- ligii, stwierdzając, iż był on
Sroda, dnia 30 marca
dJZiał wzięli przedstawiciele i jest stosunkiem rzetelnym
1949 r.
Rad Zakładowych, kierownic i uczciwym.
Dziś: Anieli
two zakładów, biur i urzęNie wolno mówić o jakichWMNIEJSZE TELEFONY dów oraz przodownicy pracy, kolwiek ograniczeniach, czy
Straż Pożarna - 51
rozpoczęte zostało odczyta- walce z Kościołem, jeśli poMilio-ja. Obywa.telska - 4.7
niem oświadczęnia Rządu zostawiona została cała swoDworzec Kolejowi - 4
R. 1>. w sprawie uregulowa- boda wyznań, naucrz:ania re- -,
nia stosunków między Pań- ligii w szkołach, swoboda
:ADRES REDAKCJI: R.S.W. stwem a Kościołem, po czym zakładania oraz prowadzenia
„Prasa". Plac Kościuszki 16, referat pt. „Państwo i Koś- stowarzyszeń religijnych, or
telef. 250, godziny przyjęć ciół" wygłosił ob. Niedź- Jganizacji
charytatywnych,
10-12.
wiedź.
jeśli mimo reformy rolnej

pozostawiono

nienaruszone

majątki kościelne i zapewnio
no całkowitą swobodę w ad-

ministrowaniu dobrami koś
cielnymi.
Nie będziemy jednak tolerować i nie pozwolimy na
wykorzystanie Kościoła, wierzeń religijnych i sumień katolickich do walki z ustrojem
ludowo-demokratycznym.
W dyskusji nad referatem
~a?i~rali głos. ob. Sobo}ev:ski i Balcerski,.~ szcz~golnie
mocno podkreshł naJ}epszą
wolę z~ strony i:z:idu i wrogą polity~ę. częsci klez:u przedstawiciel
Stronnictwa
Demokraty~znego,
radny
Roszkowski;
.
.
. W zak~nczemu. zebrania
Je~nogłośrue ~rzyJęto następuJącą rezolu.cJę: . .
„Zebram wyrazaJą swoje całkowite poparcie dla
·
stanowiska Rządu Pol ~k~e
go w stosunku do Koscio
ła, bkodtóre zaJ?8"".nia p~ą
Się na nowym miejSCU Wiecznego Spoczynku
SWO
ę sumie:11a, wiary
i praktyk religijnych. Nie
h
b k ' "ł
· ·
W Ubi·egłą ni'edzi'el<>... rozpo wy udział tomaszowskie spo oświadczył przewodniczący
c cemy, a ylio~~io • mibeJ-ł
cz<>te zostały prace, związa- łeczeństwo.
Miejskiej Rady Narodowej,
sce
kultu
re
<71Jnego
"
1
.
d
ls
ł
„.
' y
ne z przeniesieniem groW niedzie ę - pracowni- spo ziewane są da ze zg owykoi;zys~ywa~y ~~a po~bów poległych w czasie o- cy
miejscowego oddziału szenia innych zakładów pra
burzaJ~CeJ agitacJi po_h:
statniej wojny
żołnierzy Państwowej Centrali Han- cy.
Miejscowy
oddział
tyczneJ ze strony częsci
Armii Czerwonej, znajdują- dlowej wzięli gremialny u- PZGS oddał do dyspozycji
kleru. Nie chcemy, aby
cych się dotychczas u stóp dział w przygotowaniu gro komitetu swe środki transwiara religijna i godność
pomnika Wdzięczności na bów na cmentarzu, a doko- portowe.
kapłańska była nadużywaPlacu Kościuszki, i żołnie- nane przez nich prace zna- - - - - - - - - - - na dla szerzenia niepokorzy Armii Polskiej, pocho- lazły. ~~e uznanie ~ przed
ju, rozpalania fanatyzmu
wanych w Parku Rodego.
s~a~eli MRN, którzy ~
. .
.
. .
przeciw władzy ludowej, a
Jak nam komunikuJ·e Ko- niedzielnym
nadzwyczaJ- PodaJe się do wiadomosci
nawet dla popierania pod
. .
.
mitet Ekshumacji - w pra- nym posiedzeniu zlustrowa- wszystkim członkom Partii,
ziemia. Nie chcemy, aby
cach związanych z przeno- li teren, dokąd zostaną prze iż z dniem 16 marca rb. zoniektór~y. przedstawiciele
szeniem grobów bierze ży- niesione prochy poległych stała uruchomiona przy Koduchowienstwa wykorzy- - - - - · · - - - - - żołnierzy radzieckich.
mitecie Miejskim PZPR bistywali swoją duszpaster. d b
W poniedziałek przystą- blioteka partyjna, z której
ską drz:iałalność dla podryOgIoszema ro ne piono do demontowania na mogą korzystać wszyscy wanie. ofiarnego wysiłku i
ZGUBIONO kartę rejestra Pl. Kościuszki i przewoże- członkowie Partii.
twórczej pracy narodu bu
cyjną RKU - Lódź na naz- nia na cmentarz marmuroBiblioteka otwarta jest w
dującego dobrobyt i szczę
wisko Wojciechowski Włady- wych płyt i nagrobków. Do środy od godz. 17-19 i wj ście ojco/zny. •
, .•
sław, wieś Łagiewniki gm. pracy tej zgłosili się samo- soboty od 16 do 19.
Pragruemy, aby Kosc10ł
'Laz:isko.
11-k rzutnie członka ie Straży
ZGUBIONO kartę rejestra Og~iow:~r·
h dni hod Nosz •oresoondent Dfsze
cyjną RKU Końskie na
. naJ. izszyc
. :ie
nazwisko Jędryka Stanisław będzie się uroczystosc przeI

żołnierzy radzieckich

Przeprowadzona w ciąga
ostatniej niedzieli uliczna
zbiórka na•fundusz stypen•
zgodnie ze stanowiskiem dialny d1a nieizamożnej mł~
Rządu korzystał z całkowi dzieży, znajdującej pomiesz·
tej swobody, lecz nie uży- czenie w miejscowej bursie
wał jej dla walki z Rzą- T. B. S. dała w wyniku
dem Ludowym i ustrojem 42.691 złotych.
społecznym Polski .
Największe sumy spośród
Domagamy się od władz kwestarzy zebrali ob. Wol·
kościelnych,
aby rz:godnie ski i ob. Mizerski.
z naszym interesem naroZarząd
Oddziału 'fowa·
dowym i pruistwowym, w rzystwa Burs i Stypendiów
imię dobra ogółu zanie- w Tomaszowie składa tą dro·
chały wiązania się z siła- gą serdeczne podziękowanie
mi antyludowymi i unor- wszystkim ofiarodawcom ~
mowały stosunki z Pań- raz tym wszystkim,
którzy
stwem
na
podstawie Ibezinteresownie podjęli się
oświadczenia rządowego". kwesty ulicznej.

miejscem agitacji politycznej"

Jak donosiliśmy, w niedzielę odbyło się nadrz:wyczaj

Prochy

złotych

polskich

zna1'dq

Z lyCia partii

pomarancze
• dl asw1a
• • t anracy
P

W sklepach
W pierwszej połowie miesiąca kwietnia zostaną rzucone na rynek większe ilości
pomarańczy i· grapefrui'to'w.
Owoce w pierwszym rzędzie
przeznaczone są dla dzieci ro
botników i pracowników i w
związku Z tym Związki Zawodowe C'IZynią przygotowania, mające na celu zapewnie
·
kim
me wszyst
' którym przy
dział owoców przysługuje _
pełne zaopatrzenie.
. , .
Owoce w ilo~ci 0~75. kg 1:a
osobę otrzymaJą dzieci w wie
ku do lat 16, na które rodzice otrzymują dodatki rodzinne. Rady Zakładowe poszczególnych zakładów pracy wy
d
·
awac b ę d ą pracowni'k om
kartki stwierdzające do nabycia jakich ilości pracownik
.
.
Jest uprawn~ony, a owoce
rorz:pr~wadzac będą sklepy
PCH i PSS.
Robotnikom i pracownikom, którym zasiłki rodzinne wypłaca ~ezpieczalnia
Społeczna, zleceme na kupno

PCH i PSS

wydawać będzie Ubezpieczalnia.
Cena detaliczna 1 kg. (łącz
· - pomaranczy
'
me
i· grapefruitów) nie może być wyż·
sza niż 585 zł.
Rady Zakładowe - otrzy·
mają w tych dniach szcrz:egó·
· ruk · ·
·
łowe inst
CJe i pouczema
z PowiatoweJ· Rady Związków Zawodowych.
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po województwie
ZGIERZ
Przy zarządzie Miejskim
ZMP w zcrierzu utworzona
„.
została brygada montażowa,
licząca 28 osób, rekrutujących się z uczniów szkół

przemysłowych w Zgierzu.
Brygada nawiązała łącz.

ność

z mieszkańcami

W'3i

Biała gdzie pomaga ma.Io i

średnforolnym w naprawa.eh
• .
•
narzędzi 1 maszyn ro1ru1
ceych.
.,
Również Brygada Oświa·
towa ZMP w Zgierzu wraz z
~;~;~ni~z~~kZwcz~wi~:~ekcją dramatyczną organidomimy osobnym komunizuje wyjazdy do gromad w
katem.
rę OJmQ
Onania p OnOW pro U Cy}nyc
powiecie łódzkim, gdzie proDo :prac, związa~ych .z Na Wsrlystkich odprawach na wywiązać się zadowalnia lmu i indywidualnemu na sze wadzi
akcję kultural"tl)-.
pra~~ eks~umaCYJn~, i konferencjach odbywają- jąco. Trzeba tylko do reali- roką skalę. Odpowiedni do- oświatową.
(b)
zgł?sih
~dział ro~otm~y
.
'
zacji zadania podejść umie- bór prelegentów i umiejętPanstwoweJ Fabryki Fil- cych się w PZPW Nr 29, po- . . .
.
ś.
.
.
'ł
d
.
.
.
. .
• Jętrue i prace w tym k1erun- no c omaw1ama wspo zawo GŁOWNO
cow Techrucznych. Jak nam rusza s~ę zagadnieme wspoł- . ku prowadrz:ić konsekwentnie. nictwa dadrz:ą niewątpliwie
Zarząd Miejski w Głownia
zawodn1ctwa pracy.
N 1.
.
•
t dobre rezultaty i liczba obec
Tłuszcz na bony
Stwierdza $1.ę że współz~ b a e~y o~g~z~wa: crz:ęs 0 nie współzawodniczących ro- w ramach Czynu KongresoZarząd Miejski podaje do wodniotwo w PZPW Nr 29 ze :arua. ro otruk w ~ wygła botników w PZPW. Nr 29 z wego założył 2.400 mtr. linii
wiadomości, że punkty roz- k 1 ·
ż
·
b'
t
szac referaty wyłączme tylko 110-ciu znacznie wzrośnie.
elektryczneJ· o:raz zelektryfid . 1
.
u eJe,
e nie ro i pos ępu,
ół
dn'ct .
.
.
zie cze . wyd<1:wa~ będą w że nalefy podjąć energiczny 0 • wsp zawo i wie '; spoObecnie kwestia. wzmożo- kowal 2 odleg'łe przedmie-.
I: dekadzie kwietnia br. po- wysiłek, aby ten stan rzeczy sob jasny, rzeczowy, mtere- n~go wsp.ółz~wodmctwa na- ścia Palenicę i Zabrzeźnie.
siadaczom bonów tłuszczo- uległ poprawie
sujący z podaniem znanych biera specJalme ważnego zna Obecnie czynione są staraV.:ych kat. PR - 0,5 kg. sło·
. .•
•
wynikcSw cyfrowych wydaj- czenia. Przed PZPW Nr 29
runy na kupon Nr. I. Kat. R
Umasowieme wspołzawod.
.
stoi zadanie przedtermino- nia o elektryfikację dal- O 5 kg margaryny na ku nictwa na terenie PZPW ności pracy w róznych galę.
szych okolic Głowna.
pon , Nr.
Kat. RD - 0,25 Nr 29 nie powinno napoty- ziach przemysł~, . osią~~- weg~ wykonama planu trzy- - - - - - - - - - - kg. margaryny na kupon kać na większe trudności i tych
tam dzięki własme letniego. .
..
Nr. 4.
dla.tego z zadania tego moż- współzawodnictwu zespołowe
w realizaCJl tego posta- Złóż ofiarę
nowienia criynny udział wziąć
Ze .Sp O
U
muszą wszyscy - cała załoDa

------------------------ --i---------

wieśBrzustówgm. Unew~~-:
~GUBIONO kartę r7jestra

cyJn~ ~K~ach
~~~:: ,:O~
0

nazw~s

ż

. 'k' _
masz w
a.z.
ymiers ie
g o 44.
73-k
ZGUBIONO kartę rejestra
cyjną RKU Łódź pow.
na nazwisko Ambrozik Henryk, Tomaszów Maz. Mir~c·
kiego 40.
i; ~-k
----------ZGUBIONO ka:-tę rejestra
cyjn~ RKU -:- Piotr~ów na
naizwisko Swistak Jozef, Toll\aszów Maz. Polna 11. 75-k
---------.-ZGUBIONO kartę reJestra
cyjną RKU - Lódź na nazY.isk~ Jadczak ~dmund, Tomaszow Maz. Głowna 8. 76-k
ZGUBIONO kartę rejestra
cyjną RKU - Końskie na
M

w spoIzawod me
• t wo pracy
k .

k

.

l

,

d k .

h

I

I
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~=~~ !~ct~~~~„J~~:~ Lechia"
SKRADZIONO legitymaej~ służbową Nr 42~ wystawioną przez ~ekcJę ~śną
O.kręgu Łódzki~g'?, legitYi:naCJę na nazwisko
Inwalidow Wo3ennych Zw.
~ądło Sta. ł
.
rus aw, 0 sada. Czolno. 78-k
ZGUBIONO ka~tę roz.po-

WY

99

wy•rywa
z JJ Tramwa1·arzemu 9·• 7 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
Odbudowę Warszawy
fa

Rozegrane spotkanie bok- na deskach. Pod koniec nego w Okręgu głuchonieserskie pomiędzy łódzkim rundy gong ratuje Biało. mego „bombardiera". Oby„ Tramwajarzem", a miejsco chę przed nokautem.
dwaj zawodnicy zadziwili
wą
Lechią"
zakończyło
Piórkowa·
Zi
kow
k'
(T)
widownię nadzwyczajną
wy
.
.''
. .
·
r
s 1
.
.
.
&ę nieznacznym, cięzko wy wygrywa na punkty z Grzy- trzymałością, wiele mkasu.
wałczonym
zwycięstwem bowskim. Werdykt sędziów jąc w ostrych wymianach
gospodarzy 9 : 7.
spotkał się z protestem wi- ciosów.
znawaz:ą, kartę reJestracyJną
W walce pokazowej spot- downi. Grzybowski zasłuWerdykt sędziowski przy
RKU Lódź na nazwis~o kali się koledzy klubowi żył na remis.
znający zwycięstwo Rybińl.!rbaszek Jan,
Tomaszow „Lechii": Goździk II i MoLekka I: Pięta (T) nmi- skiemu spotkał się z burzMaz. Łąkowa 5.
70-k tyka. W:yniku !li~ og~oszono suje z Golenią (L) po walce liwym d~ugott:vałym prote:
ZGUBIONO kartę rejestra z uwagi na ruski wiek za- obfitującej w wymiany cio- stem widowru. Szafrański
cyjną RKU _ Skierniewice wodników.
sów.
zas~żył bowi.em. i naszym
na nazwisko Wojcik StaniWyniki techniczne zaw0Lekka II: Z powodu nie- z~aruem cona1mruej na resław, Tomaszów Maz. Srod- 1dów:
stawienia się przeciwnika, mis.
.
•
kowa 3.
80-k Waga papierowa: Nowak Swidziński (L)
uzyskuje
Sredma:
Cichecki
(T)
ZGUBIONO kart
. tr (Tramwajarz) zwycięża na punkty w. o. Nadmieniamy, przegr~a przez t. k. o: w
·n
ę .reJ~S a punkty Goździka I („Le- że zawodnik „Tramwaja- I starci~ z Andruszczakiem
cyJ ~ ~KU - .Ko.nskie n.a chia") po wyrównanej walce. rza" był obecny na sali.
(L). Cichecki otrzymał w
nazwis ~ . Buc~ynski Staru- Musza: Rzeźniczak (T)
Półśrednia:
Rybińskie-- zwarciu
prawdopodobnie
słanweweWll es Biąłobrzeg gm. przegrywa na punkty z mu (T) przyznano zwycię- nawet .Po. k<?m~d~~ „p~ść"
U
·
Twardowskim (L).
stwo nad Szafrańskim (L) zbyt mski .cios i ~Jąc się z
ZGUBIO. NO kartę rejestra
Ko~!lcia:
Białocha (T) po emocjonujl\cej i drama- bólu dał się wyliczyć.
cyjną RKU - Lódź na nazwi przeg~wa
przez poddanie tycznej walce.
Sędziował w ringu Sierosko Kusmirek Adam, Toma- się "Matuszewskiemu (L) po
Szafrański zasłużył na u- szewski, na punkty Raci~
szów Maz. l Maja 5.
82-k I rundzie. bedac kilka razy znanie nie lękając sie sław cki. :Widzów ponad 800.

ga.

(K)

OENNIK

o

GŁOSZE

s

w dzienniku ,,GŁOS TOMAS·ZOWS~"
Za jednostk0Y obliczeniow" dla O!?łosze' ....._,..,_..._
...
~
u "'uu'".,..,
wych przy· t 1
k śi
ł
)'
1
Je o mm przez szero o "
runu (szpalty •
W tekście ł za tekstem - 6 tamów po 45 mm.
Ogłoszem"a drobne liczy się za słowo.
WielkoM ogłoszeń
za tekstem Nekrologi Drobr~

I

30 zł.
70
70
110
110
1 O 300 mm
160
160
powyżej 300 mm
200
200
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse l kombinowane o
100 proc. dro!ej.

od

1 do 100 mm

~ ~01 ddo 200 mm

0

Ogłoszenia w numerach niedzielnych l świątecznycli
o 50 proc. drożej.

Ogłoszenia w numerach specjalnyc f okolicznośclo
wych o 100 proc. dro!ej.
Od cen powyższych tadnycb rabatów nie udziela sio.
Ogłoszenia drukuje się w miarę wolnego miejsca i za
terminowy druk 02'.łoszeń nie ponosi sie żadne.i odoo.
wiedzi·alności.
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~Tl:ATR
PANSTWOW\' TEATR

WOJSKA POLSKIEGO
W LODZI
ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19.15 komedia najdramatopi-sarza
wybitniejszego
Lope de Vegi pt.
hisqiańskiego
.Pies ogrodn ika" .

W§wpw;; ;·ik•m . r a d z i.e ck i I -J~k~~ależy tren~wać
Na.sz poradnih

TEATR "MELODR~M"
al. Traugutta 18 (Gmach OKZZ)

I

o godz. J!J,15 doskonała
łowa tren' ng używa si ę dziś na oznaczenie przygotowania
Wychowu;e wspaniałą młodzież knew:qc wśr6:1 niej nie tylko
komedia fran cu ~ ka E. Augier
organizmu ludzkiego, drogą cz~sto powtarzanych ćwiczeń,
i J. Sandeau pt. „Zięć pa11a
tężyznę fizyczną, ale również wysokie zalety moralne
do osiągniqcia jakiegoś wyczynu. Najobszerniejsza ze znanych
Poirier' '.
definicji treningu mówi. ze jest to przygotowanie do najW sobotę Wl"ócil do Krakowa hokeista. „Cracovii'' Wołkow- k1·ain Z" ii1 zku Radzieckic~o,
większych fizycznych wyczynów przez określone ćwiczenia
PA&STWOVvY TEATR
ski, który podczas meczu drużyny polskiej w Moskwie doznal mimozy, kt órych sporą wi~ź
. przy uregulowanym try bie życia i w myśl Qkreślonych zasad
POWSZECHNY
ltontuzji i przebywał w szpital u moskiewskim. Po powrocie wr~czono mi na pożegnanie, wte
postępowania
w Łodzi ul. li-go Ltstopada 21
dy wiem, że będę za\'fsze wrado kraju przedstawiciel PAR
30. Il!. 1949 r. godz. 19 .15 pre·
Z podstawowych zasad treningu sportowego wymienia się:
przeprowadził rozmow~ z Wał- c ał pamięcią. do tych dni, spę
tn.iera komedii J. Szaniawsk'ego kowskim na temat wn:żeń z po bytu w Moskwie.
a) stopniowe, ale stałe nabywanie coraz lep-s:ziej sprawności
dzony ch wśi·ód szczerych i wie!
„Dwa Tt>atry" z Karolem Adwenorganizmu i coraz to lepszych wynik.ów,
ki ch prz~·,ia c iół.
n ·olkowski - Joznnl em wielu
towicT"!'ll w roli głównej .
b) planowe i systematyczne przygotowania organizmu do
serdo,Yodów
1Vzruszających
G rYwińska
Irena
wy sił k u,
Reżyseria:
WARTOM MORALNA
ze
i troskliwości
deczności
Scenografia i kostiumy : Z. Strzec) stopniowe nahywanie hartu i odporności psychicznej nie·
SPORTOWCóW RADZIEC' trony lekarzy i sportowców
zbędnych w walce sportowej,
lecki.
KICH JEST RóWNA ICH
1\ ajznakomit.si le·
1 adziecki ch .
d) przystosowanie tempa, czasu, ilości I jakości ćwiczen
TĘtYźNIE FIZYCZNEJ
TEATR Ki\MERALNV DOMU!
karze radzie ccy z dzi<>kancru
w cz.asie treningu do indywidualnych właściwości organizmu
ŻOŁNIERZA
ffydziału neuroi'ogiczucgo, czu- , - Sport w ZSRR rna ogrom·
trenowanego zawodnika,
ul. Daszyt'iskiego 34.
wali stele prr.y mnie. Uzęsto po ne możliwości - stwierdza Woł
e) nieszkodzenie zdrowiu zawodnika,
Ostatnie dni komedio·far s.v
ojcowRku dodrrnali mi o1uchy kowski - opiera się na tęż)ź
f) uczynfunie z treningu czegoś więcej niż wyzwalanie orE. Pietrowa „WYSPA POKOw;1r·
wy3c,kich
i
fizyczne.i
nil'
do przetrwania o kresu choroby.
ganizmu człowieka z nadm:aru sił fizycznych.
JU''.
radziecki ch.
toliriach ' Judzi
Zrozumiałe, że przestrzeganie wymienionych zasad uczyni
\Yska:r.ując jasno cele i zada·
TEATR „OSA"
PAMIĘCIĄ
z treninqu poważną pracę, w której muszą brać udział zania do kt6rvrh da7.y C'ałv naTraugutta l tel. 272-70
równo zawodnicy, jak I trener oraz kierownictwo klubu Brak
CIĄGLE
POWR.ACAŁ
BEDĘ
ród; sport radzie cki "wych~wujr
O godz. 19.30, w niedzielę I św1ę
współdziałania, brak harmonijnej współpracy tych trzech czyn
WIELKICH
NASZYCH
DO
Nasz kon
wspaniała młodzież.
ta o 16 I 19.30 farsa M Słomczyń·
ników położy na łopatki najlepiej zaplanowany trening. Bo
PRZYJACióI.
takt ze sportowcami tej klasy,
1kiego I Z. Wiehlera p. t. „Rycerz
wyobraźmy sobie, że mamy dobrego trer.era l rozumne kieSzalony" z A Dymszą
rownictwo, lecz zawodników tak „ochoczych" do treningu,
- Krótki pohyt w Moskwie ro sportowcy radzieccy, z pewpodnie·
do
się
przyczyni
nością
TEATR „LUTNIA"
jak np. łódzcy piłkarze. W takim układzie rzeczy trudno oczeDwa fragment~ 1. 1101.lvt r. na- - mic;:dzy opuszczeniem szpi· sienia poziomu
oclradzającego
Piotrkowska 243
kiwać poważniejszych rezultatów treningu.
kraju
do
przyjazdem
a
tala,
ZSRR
w
hokeistów
szych
się sportu polskiego.
Trening sportowy wymaga uregulowaMgo trybu życia,
Oi:iś I codziennie o godz. 19.15
dostarczvł mi wiele niecodzienodpowiedniej ilości snu, wlaściwego . pożywienia, odpowjed, BARON CYGAN°SKJ" operetka
Wołkowski poznał jnz wszyst nych "~ażcń. W teatrze wiclzia Z Z.S. , Gwardia"
nio dozowanej pracy zawodowej, odpoczynku, wyrzeczenia
w 3·cb aktach (4 odsłonach) .
kie niemal stolice państweuro !em 100 osobowy Lalet, który
się kawy, nikotyny, herbaty itp„ całkowitego wyrzeczenia się
po!Jisywal ~ię znakomitym w~-
alkoholu. Wszystkie wymienione składniki treningu z wyjąt
pejskich, lecz stolica wielkiego
troja·
konaniem krakowiaka,
kiem ćwiczeń składają się na b ! erną postać treningu. ćwiczenaszego sprzymierze:Uca i so- ka i góralRkicgo. Gdy przypom, nJa stanowią jego czynną postać.
Podaje się do wiadomości wszys
jusznika wywarla na nim nieza n ę RObiP, jak na ośnieżon,vm lo·
Doświadczenia trenerów całego świata dowodzą, te na
tkim zawodnikom sekcji pillki noµomniane wrażenie.
t11'isku moskicw~kim u,irzałem żnej klubu ~ Gwardia że \reninczynną postać treningu składają się ćwiczenia odpowiednio
- Będąc w szpitalu - móm przywie;,,ione z połudoiowy~h gi piłkarskie odbyw11ć się będą we
ADRIA - „Zagubione Dn!'
dobrane clia indywidualności zawodnika pod względem ilości ,
„Klęska Szpiega"
BAŁTYK jaltości, tempa i czasu, ja 1<i się im poświęca. Rzadszy, niż
wtorki i czwartki każdego tygod·
BAJKA - „W cieniu podejrzenia"
dwa razy w tygodniu tren ;ng pilkaua, nie jest wogóle treni a, na boisku zs Gwardia przy
GDYNIA - Program Akt11alnośc!
.; ..;S;:;P;.;;O.;.rt;;o;.;w;.;a;.;n;.;1a;;,..;s;.;l;:.;ę·-.:
u!. ,Letniej, w god~linach od 15 -tB. _ _n.ln•g""i•e•m•....s.t.a.n.o.w.i.c.,.o.n.a.;.jm....;n.;.;it>.;i.r""o""d""z.;.a.;.j.;z;.;;a;;b.;a''1.;v;.,
Kiaj . i ·zagr. Nr. 13"
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HEL - (dla młodz.l ~
z biegów 8 maja
Zwycięzcy
W bieżącym roku odbęuą się,
„Zaklęta Narzeczona".
podobnie, jak to miało miejsce Rpotkają. się j1.1ż na bieżni 15 Dział o#icjalną LOZP/ł/mu
MUZ.Ą - „!;en o Miłości".
POLONIA - „Zapomniana Wio- w ubiegłym roku BIEG•! NA- maj:i. w ramach Biegów Pow.i.;i.to"·ych, a zwycięzcy tych osta.t
RODOWB .
ska."
' h\'clą jednak nich :!!J ma,ia rn1icrzą się na
'l'egorocznc biegi
„Serenada w
PRC:EDWIOŚNIE zorganiZO\\ anc l•ieźniach w Biegach Wojewódz
inaczej
nieco
Dolinie Słońca" .
.
J Legia
W zwiazku ze zdekompletowakirh.
ROBOTNIK - „Nikt nk nie wie„ od minionvch.
IV termln 24. IV 49
Obok ~a Rowego ich charak·
ROMA - „Skarb"
'~Clgo~oczne BH'~, Narodowe niem TI-eJ grupy kl~ B przez zli· boi&ko PKS godz. 11 PKS - Z wiąz • boisko Ug1a godz. JJ 30 Gwu-;!i•
/
\ - Unia Sl<iern.
teru, pos i adać one h~dą rów- nrnJą się przyc7.y111c Jo umaso- kwidowanie Klubów, unieważnia kowiec Zryw
.R.EKORD - „Knock-Out"
STYLOWY - „Nicholaus Nickle nież znaczenie czystu sporto· wienia i upo"·~zcrhnienia kul· się rundę jesienm1 rozgrywek dla boi'Sko Wima godz. 11 Resursa - boisko Zjednocz. godz. tt Ognisko
- Ogniwo
by"
WP.. Wynik osi;ignięty w Bie- tury fi zycznej
Narodu. Naj· grup I i II-ej na podstawie uchwa· Wlókniarz
IV termin 24. IV 49
V terrnln 7.V. 49
SWIT - „Zam i eć Snteina··
gu Kar odowym Lr dzie poza wiQkS7.:V nacisk położony w ly WG i D. powziętej przy udzia·
TATRY - „Lekkomyślna Siostra" t,\'m trakto\\'any jnko ,icd 11e z nich będzie na odcinek wsi. W le przedstawicieli zainteres<>wa- boi~ko Zryw PL godz. 17 Związ- boisko Łowicz godz. 16 Legia
Ogniwo
„Klęska Szpiega'
TĘCZA prób w ramach nowopowRta lc.i serii na~tępuych artykułów omó nych Klubów, oraz wyznacza się kowfac Zryw - Resursa
„Obywatel Kane"
WISŁA Orlznaki Spr:nv n ości Fizycznej. wimy s zczegółowo spo~ób prze nowe terminy rozgrywek po prze· hn.isko Wima godz. 17 Bawełna - boisko Skiern. godz. 1G.30 Unia
Ognisko
WOLNOSC - „Renegat"
We w szy1;tkich gminach wiej prowadzenia te,.,orocznvch Bie· prowadzeniu podziału grup drogą PKS
boisko Aleksandr. godz. 17 DKS
I ltUNDA
„Volpone"
WŁÓKNIARZ ski ch i miastach Biegi Karo· gów Narodowy~h na podstawie losowania jak nast:
Gwardia
ZACHĘTA „Trzeci Szturm"
przełajo
dowe o charakterze
Grupa U
I RUNDA
Główny Urzf!d
wydanej przez
V termin 7. V. 49
wym Lostan11- przepro\'l'ndzonc
49
IV
3.
termin
I
I
Grupa
Unia boisko ł.KS godz. 17 Gwardia w dniu 8 maja na o p tan~a ch: Kultury Fizycwej Instrukcji
godz.
Skierruew.
boisko
16
49
II
3.
termin
I
Piłkarze
Legia
.300 m. dla kobi et oraz 1000 m. Hamowcj Biegów Narodowych boisko TUR P.L. godz. 11 Bawełna Skier. - Legia
boisko Zjednocz. godz. 17 Ogn.is·
na rok 1949.
i 3000 m. dla _J!lęiczyzn.
gra/q w Krakowle
DKS
16
godz.
Aleksand.
boisko
Wola,
Zd.
- Wlókniarz
ko - DKS Aleks.
Ogniwo
KRAKÓW (obs!. wł.) Wzorem
b'oisko PKS I godz. 11 PKS - Reboisko Zjednoaz. godz. 16 Unia
boisko Legia godz. 1I Gwardia. lat ub i egłych, „Gwardia - Wisła "
sursa
- Ogniwo
Ognisko
aprowadza na święta Wielkanocne
Il termin 1O.IV 49
Gospodarzami są Kluby umien.w
Il termin 10. IV 49
do Krakowa czołowy zespół Ligi
boisko Wima godz. 11 Resursa boisko Łowicz godz. 16 Legia - czone na pierwszym mleiscu. Na
czechosłowackiej „Bohemians".
Film oddaje do~konsle niezwykle Bawełna,
Ki no „Gdynia" w bieżącym ty·
przedmeczach zawodów głównych
godniu wyświetla reportaż filmo- trudne warunki pogody, jaka pa- boisko Zd. Wola godz. 16 Włók Ognisko
mi·s trzoww•
rozgrywają zawody
Ogniwo
11
godz.
PL
TUR
boisko
Zryw
Związkowiec
W.
Zd.
n;arz
jak
zawodów,
czasie
w
wy z Międzynarodowych Zawodów nowała
rezerwy kluhów Kl. B.
- Gwardia
J1T termin lB.IV 49
Narciar&kich w Zakopanem o Pu- również pozwala widzowi ocenić
Sekreta n::
boisko Skierniew. godz. 16.30 Unia
Pięściarzom fPnebywającym na char Tatr. Wojewódzki Urząd Kul- hart ducha f wysiłek fizyczny, który boisko Zd. Wola g-0dz. 17 Włók
Majchrowski E.
- DKS Aleksandr.
obozie w Szklarskiej Por~bie za tury Fizycznej zwraca na ten film był konieczny u zawodników dla niarz ZW - PKS
Przewodnlcz11cy WG f D:
lll termin 18.IV 49
nadesłaną pocztówkę z pozdrowie· uwagę sportowej młodzieży i człon odbywania zawodów w takich wa- boisko Zryw PL godz. 11 Związ
Kruphlskf E.
boisko Alf'k~andr godz. 17 DKS kowiec Zrvw - Bawełna
runkach .
niami - serdecznie dziękujemy. • kom klubów.
Dziś
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Tragedia Amerykańska
Ach, ta postać Jephsonii w osobliwie skrojonym i osobliwie noszonym ubraniu„. Zbójecki jakiś kapelusz, ponuro wciągnięty na oczy„. Te ręce długie, węzłowate, kościste, znamion.ujące wielką siłę„. I to twarde, czujne spoj1rzenie przebiegłych, niebieskich oczu, którymi się starał zasz.c.zepić odwagę w duszy Clyda„.
- Cóż, nie było dziś żadnego kaznodziei, żadnej wied·
skicj dzieweczki albo którego z chłopców Masona?
Od samego bowiem swego uwięzienia, dz i ęki 1uezwykłemu zainteresowaniu się sprawą. w której jawiły się takie dwie ciekawe postacie - utopionej kochanki i jej bogatej, pięknej rywalki, Clyde był narażony ciągle na wizyty
różnych spod ciemne.i gwiazdy kauzyperdów, doktorów. kupców, misjonarzy z dzikich krajów, przyjaciół i znajomych
urzędników sądowych, którzy zjawiali się przed jego drzwiami i zaglądając ciekawymi, czasem pełnymi gniewu, a nawet zgrozy oczami rzucali pytania:
- Czy się modlisz, bracie? Czy modlisz się na klQczkach?
Albo rozmawiali ze sobą:
- Czy też on pojednał się z Bogiem? Czy naprawdę
nie priyznaje się, że zabił Robertę Alden?
Czasem znów zapytywało go jakieś skromne dziewczę:
- Czy pan n_ię może nam powiedzieć nazwiska tej damy, w której się Pti.n podobno kochał? Gdzie ona teraz jest?
Nie powiemy o tym nikomu. Czy ona będzie na sprawie?
Clyde najczęściej nie odpowiadał na takie pytania albo
jeżeli dawał odpowie dzi., to tak wymijające lub dwuznaczne, że nikt niczego sie nie dowiedział. Miał nieraz ochot e nawymyślać im wszystkim. lecz panowie Belknap i .Tephs on
wbijali mu ciągle w głowę, że dla własneJW dobra oowinip,11
ll!lltazy-wać s.ookói. wesołość i swobodę.

Przychodzili również dziennikarze w towarzystwie róż- \ zaczęła z innego punktu rozpatrywać tę sprawę. Może Clyde zabił dawną swą kochankę z miłości dla niej? Dla
nych artystów I fotografów. Robili wywiady i fotografowali
niej stał się wyrzutkiem społeczeństwa„.
go. Z tymi jednak, za radą swych obrońców, nie rozmawiał
wcale lub odpowiadał na takie tvlko pytania, na które mćiE(l
Znając wszakże swój świat, jego przesądy, jego uprzedzenia, nie miała odwagi napisać do Clyda. Był przecie:!;
ołlpowiedzieć.
- Możesz pan mówić. rozmawiać, ile tylko chcesz, tylko
zbrodniarzem„. A przy tym pisma tak malowniczo opisały
uczyt go
uważaj' pan, żebyś za dużo nie powiedział jego rodzinę, odprawiającą jakieś misie na ulicach„. i jego
Język za zębami, rozumiesz ua.r>! i 7.awsze
Jephson. tP.ż.„ jako śpiewaka ulicznego!
z uśmiechem„. i nie przekraczać listy„.
Wracało bezwiednie jednak mimo wszysf.ko wspomnleprzypuszczalniP.
którymi
Dał Clydowi dh1gą listę pytań,
nie jego gwałtownej, gorącej. nierozsądnej miłości. Jak namogli go odwiedzający zasypywać, i wolno mu było tylko
miętnie musiał ją kochać. jeżeli ni.ógł popełnić tak straszny
odpowiadać słowami. wypisanymi poniżej. Wolno mu było
czyn! Czesto o tym myślała. Gdyby ta sprawa nie zainteretakże urozmaicać je dowcipami. Wszystkie pytania dotyczysowała tak bardzo opinii publicznej, mogłaby się z nim w jały wycieczki na Big Bittern, posiadania drugiego kapelusza.
kiś ostrożny sposób skomunikować, dać mu znać, że nie jest
zmiany uczuć itp.
zupełnie zapomniany. Tak, trzeba.
- Masz pan swoją litanię i tylko podług niej odpowiaLecz nie! nie!... rodzice„ mogą się dowicdziq,ć„. albo doda.i - mawiał Jephson I -rapa.lał papierosa, nigdy jednak
myśleć„. albo ktoś z obcych.„ Nie, nie teraz„. przynajmniej
nie częstował nim Clyda, gdyż ten chcąc zyskać sobie opinie teraz. Może pól.niej, gdy go uwolnią.„ albo„. albo„. n i ę wstrzemiężliwego, nie palił wcale.
Nie mogła dokończyć - skarzą.
Po każdej takiej wizycie Clyde uważał, że stosując sie
Serce wspominało i kurczyło się boleśnie, chociaż wie~ki
do wskazówek Jephsona, dąży ku wyzwoleniu i wychodził
wstręt wzbudzała w niej zbrodnia, przez którą chciał ją zdoraźno z dozorcą na podwórze, nabierał odwagi, patrzył śmia
.
b~
ło wszystkim. nawet samemu Mason.owi w oczy, zapominał.
Olyde tymczasem chodził tam i z powrotem po swojej
że powinien się obawiać, zapominał o wszystkich dowodach
celi, wyglądał na pusty plac przez gęsto okratowane okna,
winy, które Mason miał w ręku, zapominał o Robercie. jej
czytał kilkakrotnie te same gazety, przerzucał pisma ilukrzyk ostatni cichł mu w mizach i ulatniały się wszelkie
strowane i książki. dostarczone przez Jephsona, grał w szatroski, a z nimi myśl o utracie Sondry.
chy i warcaby, jadał. co mu przynoszono, a posiłki miał leJeżeli jednak miał noc ile przespaną lub w ciągu dnia
psze i pożywniejsze na zlecenie stryja, jednak nigdy nie opuzjawił się u niego brodaty Kraut. przebiegły Sissel albo
szczała go jedyna myśl, że bezpoWTotnie utracił Sondrę.
i obaj razem, gdy rzucali mu ode drzwi wesołe „dzień doCzasami wśród nocy, przed samym świtem, w ciszy wię
bry" i opowiadali potem nowinki mie.i skie, gdy wreszcie któziennej rodziły się chwile pełne przerażeń; stawał wtedy
ryś z nfch zostawał na partię szach6w. wówczas Clyde poprzed nim upiorny obraz tego, czego się obawiał najstraszsępniał. gryzł się, tracąc %upełnie nadzieję.
niej, co mu zapierało dech, gasiło ostatni okruch odwagi,
Jakże jest osamotniony! Nikogo z życzliwych przy sobie
od czego serce biło, il!kby miało pęknąć, oczy rozs.zerzał1
nie ma. tylko tych zainteresowanych adwokatów„. Tak. ma
się , zimny pot pokrywał twarz i ręce.
matkę i rodzeństwo, lecz jakże daleko! Ani słowa od Son·Fotel„. foie! w ka:lni wiez.ienne;,
tlry - zupełnie naturalnie„.
02sa15
Gdy Die1·wsze straszne wrażenie minęło nieco, Sondra

o.

a. c. n.

