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PLANSZ EŚCIO LETNI
•

zapewni

-

rozwój sił wytwórczych
w.zrost stopy życiowej ludności

najwyższy

·~aksymalny

W początkach maja uciekinierzy z krajów Demokra.cji Ludo~
wej Mikoła.jczyk, Pa.panek, Fere n cz, Nagy i inni urzą.dzili
sobie zebranie w Nowym Jorku. 'ł

WARSZAWA (PAP). - Uchwala Rady Ministrów z 30-go
wYtyczne dla opracowania 6-letniego planu
rozwoju l przebudowy gospo da.rczej Polski nawilłzu.ie do
u~hwał I Kongresu Zjedn<>c20 nej Partili Robotmczej. W stosunku do uchwał Kongresu, w ytyeme Rady Ministrów rianowią rozwinięcie i uzupełnienie na Podstawie doświadczeń
okresu dzielącego nas od Kon gresu.
nowe możliwości, jakle dla
Uwzględnione więc zostały
wzrostu produkcji we wszystkich dziedzinach gospodarki
narodowej otwiera masowy ru eh współzawodqictwa p~y i
realizacja zadań systemu osz czędno.ściowego.
Wszystkie wytyczne dla o- cję z 620 tys. ton w roku błei.
pracowania planu biorą za do 900 tys. ton w r. 1955.
Plan 6-letni nie ogranicza
podstawę przewidywane wyko
się do rozbudowy istniejących
nanie planu na rok 1949.
W okresie planu 6-letn:ego gałęzi produkcji przemysło. g'lobalna wartość produkcji wej, ale uwzględnia rozpoczę
przemysłu państwowego wzro cie produkcji szerokiego wach
śnie o 114 proc. w stosunku do larza artykułów dotychczas w
wykonania kraju nie wytwarzanY1=h.
przewidywanego
planu w 1949 r.
ROLNICTWO
PRZEMYSŁ
W okresie do 1955 r. nastąpi
Obok systematycznego rozwoju produkcji przemysłów poważny rozwój roln:ctwa, ze
inwestycyjnych (węglowy, e- szczególnym uwzględnieniem
nergetyka, elektratechniczny, gospodarstw władania publicz
metalowy, hutniczy i chemicz- nego, a więc majątków pań
ny), plan 6-letnł - według stwowych i spó!dzielczo - pr.>
wytycznych-przewiduje dwu- dukcyjnych.
Łączna produkcja rolnictwa
krotny wzrost produkcji przewedług wytycznych przemysłu lekkiego, a przede wszY stkim odzieżowego, drzewne- wy'zszy o 45 proc. produkcję„
go, włókienniczego i skórza- przewidywaną w roku bież.
W ciągu najbEższych 6-ciu
dwukrotnie
Również
nego.
wzrośnie produkcja przemysłu lat o 50 proc. powiększy się
8PO"iYwcso-rolnego, ze szcu- stan J>QglQWia bydła i o 56
gólnym uwzględnieniem · prze- proc. - trzody chlewnej (do 9
mysłu mięsnego i konserwo- miln. sztuk).
W ciągu najbliższych 8-ciu
wego,- tłuszczowego i fermenlat systematycznie wzrastać bę
tacyjnego.
blisko trzykrotny cizie kontraktowan:e upraw i
Nastąpi
wzrost produkcji masa;yn i na produkcji zwierzęcej.
J KOMuNIKACJA
rzt:dzi rolniczych, z górą trzyI TRANSPORT
krotny WZt'ost w dziale nawoW dziedzinie komunikacji
zów azotowych i fosforowych.
6-letniego
planu
Przeszło pięciokrotnie pod- wytyczne
niesie się produkcja stoczni przewidują zwiększen:e prze.polskich. Flota morska powięk wozów towarowych o 63 proc.
: pasażer<>kich o 28 proc. Koszy eię blisko trzykrotnie.
Cukrownie Zl\<iększą produk munikacja samoch.xiowa przenł.!Ja, lllKalająea

WITAMY KONGRES ZW. ZAWODOWYCH
Dziś zbiera się w Warszawie
ponad 1.800 delegatów, reprezentująeych z górą 3 i pół milionową masę związkowców w
Polsce. Jest to doniosłe wydarzenie w życiu całego narodu,
nie tylko dlatego, że delegaci
na. Kongres są wybrańcami i
reprezentantami przodującej w
narodzie klasy robotniczej, ale
1 dlatego, że przedmiotem obrad l i Kongresu Związków Za
wodowych są sprawy o decydującym znaczeniu dla dalszego rozwoju naszego życia gospodarczego, społecznego i kul
turalnego.
Związki zawodowe pr.zycbodzą na swój drugi w Odrodzonej Polsce Kongres z poważ· nym dorobkiem. Ruch zawodo
wy szczyci się swoim udziałem w utrwaleniu ustroju demokracji ludowej, mobilizacJ<\
mas pracujących do walki z
reakcją i wstecznictwem oraz
odbudowy g~oda.rezeJ
do
kra.ju, do wykonM!ia 1 przekra
czania planów produkcyJn:ych.
zawodowe włozyły
Związkl
nlemało p:racy, aby wyrobić w
masaeh robotniczych nowy ~to
sunek do pracy t wlasnoscł
spoleczneJ. podnieść wydajność pracy, realizować system

o~zędnościowy,

s1ę w

przyczyniły

znacznej mierze do poprawy wa.runków bytu świata
pracy, współdziałały w regulacjl i uporządkowaniu systemu plac, organizowały wczasy
pracownicze, czuwały nad roz
wojem a.kcji socjalnej, upowszechnlaly oświatę, kulturę I
w,vchowanie fizyczne, rozwijaly f uma.cniały so.fusz robot-

niczo-chłopskl, krzewiły wśród
ma.c robtltniczych poczucie mię
d:unarad/lwl!J solida.rn-Ości i>ro

cementowały 1ącz
letarłatu,
ność z radzieckim ruchem za-

wodowym i Swiatową Federacją Związków Zawodowych
oraz walczyły o jej jedność.
Czego spodziewają się masy pracują.ce, partia robotnicza, naród i państwo ludowe
po 11 Kongresie Związków Za
wodowych? Kongres winien
dc>konać przełomu w stylu pra
cy związków zawodowych, wiulen uczynić z nieb organizacJe dynamiczne, bojowe, zwią
zane najściślej z masa.mi, znaJące bolączki mas ł kontrolowane przez masy. Związki win
ny tstotnie stać się sprawnie
działającą transmisją pa.rtłt do
mas robotniczych, prawdziwą
szkołą rządzenia i gospodarowania, szkolą socjalizmu. Trze
ba bez reszty wytępić oportunlstyczne pozostałości socjaldemokratyzmu, wyrażające się
w separowaniu się od klasy ro
botniczeJ, jak również pozostałości trade-unfonizmu, usł
łującego zwęzić 'Zakres dztazwiązków zawodołalnośei
wyeh tylko do najwęziej poJę
tej troski o wanmki ekonomlczne robotników w oderwaniu od ogólnych zadań pań
stwa ludowego.
Delegaci pr.zyiqli na Konłk6
.
w,
gres z postulatanu robo!n
wysuniętymi na masowkach
przedkongresowych w za.kła
dach pracy. Pilne ...._"'LWażenie
I przedyskutowanie 'Ylliosków
robotników, uważne zastanowienie sle nad głosami kl'ytykl robotniczej, ułatwi Kongresowi powzięcie uchwał, które
dobrze przysłużą się masom
pracującym, Polsce Ludowej,
DOkoJowi il sorawie eocWizmu.

Wyszyński
generał Czujkow

Minister

zbudowanie po.d staw socjalizmu w Polsce

i

Wiezie w 1955 r. o 85 proc. wię krotnie, przybędzie blisko 455
cej osób niż w roku bieżącym. kin stałych i przeszło 2.700 runa przyjęciu w ambasadzie RP w Paryżu
2-:1 krotnie wzrosną pnewo- chomych.
zy żeglug: śródlądowej. We
Ambasa- stwo Spraw Zagranicznych re
PARY.~.:, (PAP) wszystkich clziechJinach komuINSTYTUCJE SOCJALNE
dor RP Jerzy Putrament wy- prezentował dyrektor politycznlkacJi nastą.pilł usprawnienia W 1955 r. podwoi się dotych dał w salonach ambasady przy ny Couve cle :Mnrville.
łechnicme.
czasowa liczba miejsc w do- jęcie dla przedstawicieli kół po n-1111-1111-1111-1111-P
mach wypoczynkowych. W litycznych, dyploma~ycznych. -~ Ił' przeddz;eri
. szpitalach przybędzie 15.000 łó artystyczn;'l"Ch Paryza z okaZJI
~UDOWNIOTWO
l..ączm~, w rama.eh budowm_ żek, liczba o.środków zdrowia koncertu starej i nowej muzy 1'onąresu Z.Z
eh\'& panstwowe~o or!lz w ra· z l.200 wzrośnie do 3.100. Sieć ki polski<'j.
.
mach akcji POJ?ierama. prz~z żłobków stałych podwoi się w
mlillp;zybył
przyjęcie
Ka
6-lecia.
ciągu
1nd~1.
budowruc.tw&.
pań!two
Ó
•
6
ster spraw zagramcznych ZSRR
.
dualnego, wybuduJe się w e1q.·
Wyt!czne planu 6-letmeg~ Andrzej Wyszyński w towarzy- przyb~wafą na Kongres
660 tys. izb mies.z
gu 6 lat WA~SZAWA (PAP) W dntu
stwie generała Czujkowa i amkaJ.Dych, z czego z górą 480 ustalaJą globalną kwotę ~w
tys. w nowych osiedlach, za_ stycji "'. ~ym, okresie na blisko barndora ZSRR w Pa.ryżu Bogo WCZ~JSZYlil pr~ybył do Warsza.
Francuskie minister- r.a. Kongres Związków Zawodomolowa.
opatrzonych w niezbędne urzą.· 3.800 mihardow. zł.
wych delegacje zngre.niczne Znacz.na częśc urządzeń :lndzenia. komunalne i socjalne.
wi:gierska., bułgarska, rumu11.niezbę<ln)'.ch
Przemy~ł państwowy pnezna westycyjnyc~,
ska au~triacka i niemiecka.
ez-v w cięgl} 6-tiu lat ponad dla wykonania planu 6-letmena Dworze<'
Przyby1"ające
290 miliardów zł na. budlYWlli- go będzie wykonana w kraju, prz-vbył do Pragi Główny
witali sekredelegacje
sprowadziurządzeń
zaś
część
robot
dla.
mieszk&nioWe
ctwo
.PRAGA (PAP). Przybył tu tarz KCZZ Kofman i członko
• my z zagranicy. W szczególnoków.
samolotem z Londynu znany wie KCZZ Centkowski i Cieśli
Punktem wyjściowym wy· ści ~RR na podstawie wieloantyfaszysta niemiecki Gerhard kowska.
tycznvclt j<l!;t - przewidvwanv letnieJ umowy dostarczy urzą
wzrost produkcji globalnej w~ dzeń ~nwestyc~jnych na sumę Eisler.
Eisler spędzi w Ozechosłowa- Działacz
wszystkich dziedzina.eh gospo_ 450 m1ln. dolarow.
cji kilka dni, po aym uda się
Uzasadnienie uchwały Rady do Polski.
d:rki na.rodowej i szeroko za.
.
w stolicy
krojona akcja oszcz~()jciowa. Ministrów o wytycznych koń
W
WARSZAWA (PAP)
Na podstawie tych dwóch czyn czy się wskazaniem, iż . dalsze
Nowa niemiecka dniu
rwcrorajc;zym przybył do
ników dochód narodowy wzroś. prace powinny doprowadzić do
Polski wybitny działacz Komu
nie o 97 proc. Dzięki prawie opracowania planu 6-letniego
nistyczncj Partii Chin, bliski
dwukrotnemu wzrostowi docho· zapewniającego maksymalny
BERLIN (PAP). Po zakoli· wRpółpracownik Mao-Tse-Tunga,
du narodowego nastą.pi znaczne rozwój sił wytwórczych, mapowirkszenie zarówno spożycia, ksymalny wzrost stopy życio- czeniu III Kongr~su ~udowego tow. Tsien-Chun-Sin, przewod(inW<:'l!tyeje, wej Judno'ici oraz zbudowanie odbyło się otwarcie p1erwFzego niczący komisji kultury rządu
jftk i aku!ffillacji
obrotowych podstaw socjalizmu w naszym posiedzenia n~wej Niemieckiej ludowego Chin na okręg pekiń
przyrost środków
Rady LudoweJ.
kraju.
i rezerw).
ski, dziekan pćłnocno - chiń
Ogólna wa.rto§ć masy a.rtyku
skiego uniwersytetu w Pekinie.
do kon.
łów przema.czonyeb
Tow. Tsien-Chun-Sin weźmie
sumcji, wzrośnie o około 85
udział w otwarciu Kongre~u ZW'.
!)roeent.
Zawodowych i zabawi w Pol~ce
Nowy rekord przodownika pracy
kilka dni.
SZKOLNIC'l'WO
Plan 6-letni poświęc"a w!ele
KATOWICE (PAP). - Znany całej Polsce inicjator
miejsca rozwojowi oświaty
indywidualnego współzawodnictwa dla ucuzenia Swię
przvleclał do Wars7a wv .
szkolenia, kultury, ochrony
ta Pracy, przodowr,ik w ;:órnictwie Franciszek Apryas
WARSZAWA (PAP) W dn.iU
zdrowia i opieki społecznej.
uczcił Kongres Związków Zawodowych nowym, rekor31 maja. rb. przybył do Warsz&
Dla realizacji ogromnych za
dowym wynikiem.
wy na zaproszenie KOZZ sekre
dań, jakie plan 6-letni stawia
Apryas w kwiet.niu br. w ramach Czynu 1-maJowego
tarz generalny światowej Fede
w dziedzinie ośW:aty, przewi339 proc. normy. Dla nczczenia Kongresu
osiągnął
Zawodowych
Związków
racji
duje się czterokrotny wzrost
Apryas osiągnął w maJu br. rekordowy wynik 355,'7 proc.
Loois-Sailla.nt.
produkcji pomocy szkolnych
normy technicznej.
na lotnisku:
Gościa powitali
raz trzyk!,'otny wzrost proz·rezultatów swej pracy Apryas złoży sprawozdanie
KCZZ Burski,
przewodniczący
wydawnictw szkoldukcji
na Kongresie w Wa.rszawie, dokąd został delegowany
rnkretarz KCZZ Gebert oraz kie
.
nych.
Jako przedstawiciel kopalni „Brzeszcze".
rownik wydzialu zagranicznego
Plan przewiduje rozbudowę
s:eci bibliotek szkolnych poKCZZ - Dobrzyński.
wszechnych i naukowych. Licz
zradiofonizowanych wsi
ba
podniesie się z 5 do 25 iys. a
ogólna liczba abonentów radiowych wzrośnie 2 : pół

Delenacie zanramczne

Eisler

Chin Ludowvch

Rada Ludowa

I

355 proc. normy Rórnika Apryasa

dla uczczenia Kongresu Zw. Zaw.

Owocnych

KC Chińskie;
Partii Komunistyczne1'
poz drawią

gorąco

armię wyzwoleńczą

PEKIN (PAP) - KC Chińskiej Partii Komunistycznej o..
wyzwolenia
głosił z okazji
5zanghaju odezwę do wojsk ludowych i do ludności całych
Chin. Odezwa ta. głosi:
Wyzwolony został Szanghaj
- największe miasto w Chinach
i Azji~ Nasza ludowa armia wy
wzięła do niewoli
zwoleńcza
przeszło 100 t) s. żołnierzy nie
przyjacielskich. Czynna współpraca różnych warstw ludności
szanghajskioj z naszą. armią. u_
darcmnila większą. część niszczy
cielskich planów Czang Kai-SziJ
ka i szybko przywr6ciła porzą.dek w całym mieście.
KO Chińskiej Partii Kom1mi
stycznej gorąco pozdrawia. ludo
wą. ll.rmit wyzwoleńczą. na. troncie Szanghaju, miejscowe organizacje partyjne, mieszkańców
miasta i ludność całych Chin.
p 0 wyzwoleniu Szanghaju na
.członków
czelnym zadaniem

Chińskiej Pn.rtii Komunistycz
nej jest współprl'ca ze wszJ:stkl

mi ~zynniknm~ postępowymi i
W: celu przezwJ'.
trudności
c111zema wszystkich

p~t~1o~ycznym1

o~rad

Louis Saillant

i realizacji postulat6w

życzyła wczoraj Łódź robotnicza

swym delegatom odjeżdżającym na Kongres Zw. Zaw.

w dniu wczorajszym na wie I właśnie do stolika przeciska Isów„. Tow. Malicki ze Zw.
lu budynkach fabryc:inych - się tow. Krystera z PZPB Prac. Sądowych i Prokuratorskich powiada, iż leży na jego
na frontonach zakładów pra- Nr 3.
- Co „wieziecie" na Kon- sercu ~ sumieniu delegata
cy powiewały sz.tandary i przy
pytamy. sprawa sąd~nictwa pracy,
ciągały ok'o barwne dekoracje. gres, towarzysz.ko? - O, o, cały bagaż - uśmie walki z alkoholizmem, jako z
świat pracy chciał w ten sposób zadokumentować swe sym cha się tow. Krystera. - I jednym z głównych źródeł
patie dla Kongresu Związków sprawę żłobków : przedszikoli, przestępczości oraz u.fednoliZawodowych, który się rozpo- i sprawę usprawnienia orga- cenie systemu ubezpieczeń spo
nizacji kobiecych, :i sprawę łecznycb.„
czyna dz:Siaj w Warszawie.
Zbliża się godz, 16. Delegaci
Gmach OKZZ przy ul. Trau stosunku Ubezpieczalni do rogutta 18 również odświętnie botnika, i jeszcze dużo :nnych zajmują miejsca w autobuprzystrojony. Od strony teatru spraw życiowych, z których sach, które oczekują przed
„Melodram" rozciąga się po- najpoważniejsza - to budowa gmachem OKZZ. Zab:erają ze
przez ulicę transparent z ha- osiedli i remont mieszkań ro- sobą walizki, wiązanki kwiatów i dezyderaty łódzkiego
słem: „Wszyscy do współpra- botniczych„.
Kongres
na
Tę ostatnią bolączkę łódz- świata pracy
cy o przedterminowe wykonanie planu 3-letniego". Na froo kiego śW:ata pracy zabiera Związików Zawodowych.
towej ścianie gmachu gablot- także z sobą do „kongresowek:, ilustrujące osiągnięcia Zw. go autobusu" Stanisław Rojew
KOMUNIKAT
Zawodowych. Z otwartych na ski, delegat Zarządu Okr. SaUwaga! Słucha.cze Kursu
oś~.eż okien dobiegają skocz- morządowców i Prac. Użytecz
dla Korespondentów fabryne tony melodii ludowych„. riości Publicznej.
Notujemy z kolei postulaty, cznych i Redaktorów gazeby poZbierają s\ę tłumy żegnać delegatów odjeżdżają- jakie ma przekazać na Kontek ściennych.
cych na Kongres Związków gresie „zetempówka" z PZPB
. Dziś o godzinie 17 semi·
Nr 3 - Plucińska Hen.ryk'!.:
Zawodowych.
narium z wykładu „Istota
przede wszystkim - szkolen:e Państwa dem. ludowej". Go_
*
poza
Miejscem zbiórki delegatów zawodowe młodzieży,
dzina lS_ta wykład „Proces
jest sala >teatru „Melodram". tym rozbudowa akcji świetliprodukcyjny gazety".
ożywiony cowej.„ No, :I troska o wychowejśC:em
Przed
Obecność obowią,zkowa.
ruch. Delegaci z.głasz:-'- się wanie fizyczne młodzieży„.
Delegatk;i Związku Odzledo stolikó,1,·, przy których urzę
Wydział Propagandy
dują sprawnie przedstawiciele żowców. Kolorowska Józefa,
ŁK PZPR
Komitetu Kongresowego, roz- stw:erdza, iż otrzymała „manRedakcja Głosu
dając imienne karty uczeet- dat" na poruszenie sprawy oRobotniczego
nictwa i zakwaterowa.n:..a.. Oto oieki socjalnej i akcji wcz.a-

* •
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Str. 2

demaskuje Bonio łe uchwajy _Rady ~inistrńw
Min.. W y s. zyński
. po' kOJ.ll prOpOZJCJ·e RłGClfStW zaCbO.IO.ICh U~hylenie

po dStępne I sprzeczna Z Interesami
PARYż (PAP) w poniedzia- kt.órego

łek o godz. 15,30

ministrowie
spraw zagranicznych 4-ch mocarstw zebrali się na następne
posiedzenie dla podjęcia dyskusji nad sprawą jedności Niemiec.
·
Na posiedzeniu tym radziecki
ministe; spraw zagranicznych,
WySzyński, złożył deklarację, w·
której powiedział m. in.:
W dniu 28 maja rb. delegacje
3.ch mocarsT.w przedstawiły swo
je propozycje w sprawie zjednoczenia Niemiec. Propozycje te
nie pQruszają jednak sprawy
przygotowania
og61noniemiec.
kiej konstytucji w sposób demokratyczny, lecz ograniczają
się jedynie do projektu konstytucji z Bonn.
Konstytucja ta przyjmuje zasady federalizmu, a federalizm
nie jest planem zjednoczenia
Niemiec, lecz planem rozczlon.
kewania ·Niemiec.
Propozycje w sprawie rozsze.
rz.enia konstytucji z Bonn na
całe Niemcy nie e:ą niczym tn_
nym, jak próbą narzucenia Niem
com Wschodnim postanowień,
powziętych beż udziału :GSRR,
który ponosi współodpowiedzial
ność za uregulowanie problemu
niemieckiego.
Propozycja trzech zawiera po_
&tanowienia, wprowadzające w
:Zycie tzw. statut okupacyjny,
opracowany w Waszyngtonie.
Oznacza to odmowf zawarcia
traktatu pokojowego z Niemcami i przecUużenie reżimu okupa_
cyjnego na czas nieokreślony.
Mocarstwa. zachodnie utrzy_
)lują, że Niemcy otrzymają szerokie kompetencje ustawodaw_
cze i wykonawcze, Jest to sprze
czne z treścią statut·1, według

Jl

najważniejsze fUnkcje powinny się odbyć wybory, przy gnie szybkiego za.warcia. trakta-

należą do kompetencji władz o- gotow„ne przez wspólną k::>men- tu pokojowego i zakończenia

ilitarvzacii ko"ei - Dodatkowe
inwestycje aa rok 1949 - Wvtyczne dla opra.
cowania 6-letn;ego P,anu Gospodarczego

0Rada Ministrów, na posiedzekresu okupacji.
niu w dniu 30 maja rb., uchwa.
Przyjęcie wnioSków delegacji
Z kolei przemawiali minis1;ro. lila 6 projektów ustaw, które
radzieckiej umożliwiłoby i ułat. wie: Acheson, Schuman i Be.
.
U tawiłoby rozwiązanie. całego pro- vin, po czym jeszcze raz za.brał weJdą pod obrady SeJmu s. h
blemu niemieckiego. Propmy- głos minister Wyszyński.
woda.wczego R. P„. wśród mc
cje radzieckie są zgodne z ukła..
Z powodu spóźnionej pory ml- ~rojekt ~ta.wy 0 uchyleniu mldarni, zawartymi w Jałcie i Po- nister 'Wyszyń11k1, który na po_ litaryzacJi kolei.
czdamie l z zadaniem odbudowY siedzeniu
poniedziałkowym
Ra.da Ministrów powzięła UNiemiec. Propozycje te· odpo- przewodniczył, kontynuować bę- chwały: w sprawie wytycznych
wiadają równocześnie interesom dZie swoją odpowiedź w dniu dla opracowania 6-letniego plaZawierają próbę uzależnienia narodu niemieckiego, który pra. \dzisiejszym.
nu rozwoju i przebudowy gospo.
jedności Niemiec od rozmaitych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - warunków, nie opierają się na
Gł
A
ław
zasadzie współpracy, lecz są
'<
dyktatem, który w stosunku do
t
I d
h
d,
T t
:t.wiązku P..adzieckiego nie mote
D3Słęps Wa anty U OWYC
rzą OW
I a
mieć powodzenia.
J\.fimo wysiłków kliki titow- proporcji międzY.' jego zaTob- ~1; nie zwtócimy uwagi na jeZwiązek Radziecki odrZ'.tca te skiej, zmierzają.cych do
za.- kiem a cenami rynkov;ymi sir.ew jeden znamienny fakt:
propozycje, jako sprzeczne z u. tajenia prawdy o sy't uacji eko- świadczą. następują.ce cyfry: 1 rzad Tita mimo trudności gokładan1i, zawartymi w J:alcie i nomicznej Jugosławii, powszeeh kg smalcu kosztuje 500 dina- sp~carezych nie waha się prza.i
Poczdamie. Związek Radziecki nie wiadomo, że rząd nie' może tów, kilogram mydła 300 dina- wysyła.mem za granicę artykuprzedstawił swoje propozycje, opanować wzrastającego z dnia rów. O sprawieniu eobie ubra. łów yierwszej potrzeby, · odej
których przyjęcie umożliwiłoby na dzień głodu.
nia. i obuwia, które kosztuje ba- m:iwal!'l<Ch od ust ludziom pracv.
rozwiązanie problemu niemiecJuż teraz nie ma na rynku jo:óskie sumy, nie może być na- Krr:zte~ wyglacl7.ania ludności
kiego. Propozycje te dotyczą re. takich artykułów, jak ziemni&- wet mowy.
zobowiązuje sill 'l'ito do dostaraktywowania. Sojuszniczej Rady ki, fasola, cebula itd. .Artykuły
Sytuacja biednego i średniego e:lcnia imperialistom zachodnim
Kontroli na. podstawie postano- te, będące podstawą. wyżywie- chłopa jest podobna. Biedny artykułów, o które w krnju jest
wień układu poczdamskiego. Ra nia ludności albo są magazyno- chłop nie ma nic do sprzedania. bardzo trudno. Ostatnio zawarda ta reprezentowałaby najwyż- wane w państwowych składni. Przymusowe eksperymenty u- ta umo'l'l'a z trancją. na sumę
szą władzę zwierzchnią w Niem cach, albo ukrywane przez bo- prawy roślin
przemysłowych 6 mili:m~ów frankó.w, oznac;,a
czech.
gaczy wiejskich, którzy częścio- chybiają, chłop bowiem nie ma dalEze obrabowanie kraju z ar.
Jedność gospodarcza. t poli- wo rzucają. je na czarny rynek, ani nawozów sztucznych, ani tykułów
pierwszej potrzeby,
tyczna Niemiec nie może być częściowo zaś opłacają. nimi na- odpowiednich narzc;dzi rolni. dalsze wygładzanie już i tak
osiągnięta bez utworzenia na- jemne siły robocze. z magazy. czych, wobee czego wyniki są wycieńczonej ludności. Jak poczelnego organu administracyj- nów pa11stwowyeh zaś towary bardzo ni'kłc. Role uprawiaJą dało radio, umowa ta jest zaponego Niemiec.
te przedostają się do rąk „lu- przeważnie 3tarcy lub kobiety. czątkowaniem dalszych podobDelegacja radziecka proponu. dzi zaufania'', kierowników, Młodzież bowiem pracuje w nych umów.
je więc utworzenie Niemieckiej ich rodzin i przyjaciół, albo do przymusowych brygadach pra.
Tego stanu rzeczy nic ukryje
Rady Państwowej, która pozo- rąk zauszników 'fito, którzy cy, wyrębując lasy na eksport hałaśliwa propaganada Tito,
stawałaby pod nadzorem Sojusz- mają. za zadanie „przekonywa- dla imperialistów lub budując krzyczą.ca. o budowie socjalizm'.l
niczej Rady Kontroli.
nie" ludności o słuszności poli- olbrzymie, luksusowe kamieni- na. własną rękę. Prawda jest aż
Delegacja. radziecka. propanu. tyki Tita.
ce dla belgradzkich dyktatoraw. 1iazbyt oczywista.. Zdradziecka
je jednocześnie przywrócenie
Sytuacja
robotników
jest Przypomina t.o czasy budowa- pt•lityka Tita. prowadzi kraj do
komendantury
czterech mo- wręcz tragiczna. Robotnik za. nia. Smeredowa dla okrutnej, katastrofy, naród zaś pogrąży.
carstw w Berlinie i wspólnego j rabia 2800 do 3!00 dinarów z greckiej księżniczki Jcryny, na la w skrajnej nędzy.
magistrat'! dla całego Berlina. czego musi zaspokoić wszystkie której od wieków ciąży prze.
Radomir Saranovicz.
Do tego wspólnego magistratu 1 potrzeby swoje i rodziny. O dys kleństwo narodów Jugosławii.
W tych warunkach poziom

kupacyjnych, a nie władz nie_
mieckich.
Propozycje trzech są również
i:,przeczne z interesem na.rodu
niemieckiego, który - jak wiadom~ - dąży do szyb.kiego zawarc~a · tr~ktatu pokOJowe~.o i
zakonczema okresu okupaCJl.
Propozycje trzech nie poruszają sprawy jedności Niemiec,

danturę. ·

o' d
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Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Narodowe;
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darczej PolSki, oraz o dodatkowych inwestycjach na rok 19!9.
w celu termin?wego ~ ~lano.
wego sporZądzema preliminarza.
budżetowego na rok 1950, dosto.
sowanego do istotnych możliwości finansowych pa:datwa, Ra.da
:Ministrów powzięła uchwałę w
sprawie wYsokości zgłoszeń VIYdatków do tego preliminarza.
Zgłoszenia wydatków na rolt
1950 winny mieacić się w gra.
nicach kwot, wynikających z 11mitów podanych w uchwale Ra..
dy Ministrów. Ogólne kwoty
wydatków rzeczówo - a.dministracyjnych poszczególnych re.
sortów nie mogą przekracZać
sum ustalonych w budżecie na
rok 194'!ł, z uwzględnieniem Pla..
nu oszcżędnościo(Nego. Zwyżka
tych wydatków może nast:f:pić
jedynie w razie rozszerzenia. za..
kresu działania danego resortu.
ZmniejsZenie zakresu działania
powoduje
obniżkę wydatków
rzeczowo-administracyjnych. W
za.kresie wYdatków specjalnych,
które obejmują np. oświatę,
Służbę zdrowia, opiekę społecz
ną, akcję wczasów itp„ dopusz.
czalne są. zwyżki w ustalonych
uchwałą granicach.
Uchwalone przez Radę Mini.
strów rozporządzenia. przewidu.
ją m. in. przekształcenie Aka.
demii Górniczej w Krakowie n:i.
Akademię Górniczo - Hutnicz~,
oraz włączenie Akademii Stoma.
tologicznej w Warszawie do U.
niwersytetu Warszawskiego, Jako oddziału stomatologicinegJ
wydziału lekarskiego.
Rada Ministrów na.dała też
rozporządzeniem statut organt.
zacyjny _ Funduszowi Gospo_
darki Mieszkaniowej.

Wyzysk na plebanii

spada, robotnik np. żyje o ka7 4-letni robotnik oskarża proboszcza Burgiela
40 milionów zł. na oświatę. leczn·ctwo. op:e~ę społeczną wałku chleba, chłop o kukury- o nieludzkie trak tow anie i morzenie głodem
dzy z cebulę. lu\I -0 zupie z po"
i pomoc dla rolnictwa
Do Komisariatu Milicji Oby- konywał, 26-lMnia ·gospodyni
·„
knyw. Do tego należy dodM watelskicj w gmin.ie Łosie1i, w księdza, Maria Stocoń, dawała ,,
Na wcz:orajszym plenarnym nio,no ludqości rpm:ea w Toma j ledzi. Zastosowanie tych urzą
posied7.eniu Wojewódzkiej R3 szov,rie1 Pabiąnlcach, orąz w dzeń zaoszczędzi około 70 tys. !Jrzytlaczającą atmosferę morał. powieci!J będził1skim, zgłosił się mu jako wyżywienie skwaśnia.
dy · Narodowej
· wojevlóda Walewicach i óporow:e (M'l- dziennie. Pracownicy drogowi ::ą, która zmusza ludzi do U.letni starmnek, Franciszek łe, jałowe odpadki kuChenne.
składając doniesie- Ponieważ to nie wystarczało
łódzki Szymanek przedstawił zeum Zie.mi Łęczyckiej).
zaoszczędz:.li ponadto 9 milio- kłamstw i obłudy. Wszystko to Z~ajewski,
me na swego pracodawcę, pro- Zgajewski, z renty jaką otrzy.
sprawozdanie z działalności za
Wiosenna a.keja siewna - nów zł, co stanowi 24 proc.
rirzypomiua
do
złudzenia meto- bo~~cz~ w Błędowie~ w pow. bę- mywał za przepracowane
lata w
okres 5-ciu m:esięcy rb. Wo- kazała zwrócić uwagę władz rocznego planu.
jewoda zaakcentował udział sai;i?rządow~ch n1;1 konieczPrzy ściąganiu podatku dro dy faszytitowskie. Już dzisiaj d~rnsk1m, ks: ~o~usława Bur- hucie „Katarzyna" w Sosnowcu,
w terenie partii polifycznych, n?Gc zorgamzowama ośrod- gowego zastosowano ulgi w 1.10żna w Jugosławii zanotowa~ g1cla. W donics1emu tym Zga- musiał sobie dokupywać poży_
a w szczególności PZPR i SL. k~w ~aszynowych. Uru~ho- wysokości 2,7 proc. ogólnego •ymptomy moralnego upadku .iewski podał, że ksiądz odży. wienie.
wiał go odpadkami kuchennymi,
KsiQdzu nie powodziło się źle.
dzięki czemu, akcja „H" zn;: la n;:on0. ich 129 -:- z 4~4 siew- wymiaru. Pierwsza rata poludzi słabszych: mnożą. się kra.zła swoie zrozum'.enie wśród nikam1, obsługuJą~ym1 gospo- datku, płatna 1.4. br. wpłaco
wypłacał mu nicwRpółmicrnie do Gospodarzył na 19 ha ziemi, nad
dzieże i oszustwa. Obraz Jugo. pracy niski ekwiwalent, a nad. to w ciągu 2 lat bytności w Bł~.
szerokich rzesz rolników na- darst~~ mało- i sredniorolne: na została w 95,3 proc.
to lżył Rzą.d Państwa Polskieszego województwa. Do 20-go Rozw1met<? pr~pag~i:dę walki
Akcja oszczędnościowa w «ławii nie będzie całkowity, je- go.
dowie zdolal sobie ~ wygospo.
kwietnia rb. zakontraktowano ~e szkodm~am1 roslm, stosu- województwie
przewidziana
------Sprawą tą. zaj~ła się na~tępnle darować 3 krowy, 3 wieprze, 2
115.189 sztuk bydła. przekra- Jąc opylan:e. Rozprowadzono jest na ponad 150 m!lionów.
czając wydatnie zaplanowaną 0k 50 tys ton nawozów sztucz
Prokuratura Są.du Okręgowego owce i 1 konia. Mimo to wypoilość 96.115 sztuk. Prócz tego, ny~h.
·
. Spraw~ zdrowia, prof!laktyw Sosnowcu. Przeprowadzone do minał
stale swej gospodyni,
dodatkowo zakontraktowano
Na obsza
całego woJ·e- ki, l~czmc~w:i-. w szerok.im za- kończy studia . W ZSRR chodzenia wyka7ały. że 15 pat. że za dużo mleka daje Zgi.
rze
.
kres:e omow1h: naczelmk Wo50.600 sztuk.
wodztwa przeprowadza SH'l o- J·ewo·d~k· g
MOSKWA. - W związku z dziernika 1948 roku ks. Burgiel, jewskiemu i jako ekwiwa...
W d
Zd
·a
'"
· zk u z oswia
· · d czemem
·
b ow1ą
· zkowe szczepienie
· · t rzo- nacz dr
' ieBro • k' yi z.
n zw1ą
dr M row1
r n'_, rozpoczęciem egzaminów dy- przypadkowo spotkaw~zy znnne- lent
za
pracę
staruszka,
1
Rządu w sprawie stosunków dy chlewnej.
. ·
yns
a zy
plomm.yych minister wyższego go sobio Zgajewskiego, zapropo- gdy ten :zwracał się do niego
m:ędzy Państwem a Kościo- Opieka Społeczna dysponu- ski. .
uowal mu w swoim gospods.r. kilkakrotnie z prośbą. 0 wypłałem, ludność z terenu powia- je 10-ma zakładami opiekuń- . ~udzet dod~t~owy . na rok szkolnictwa ZSRR KaftanQW, stwie
jednorazową. pracę przy cenie wynagrodzenia dawał
tów miała możność otwartego czymi. Dwa nowe są w przy- biezący, wyrazaiący s:ę kwo- zakomunikował przedstaw:cie znol"zeniu desek. Zgajewski pra- zaledwie
drobne kwoty pienię:!:
wypowiedzenia się na z.groma gotowaniu. Zakład pracy dl3 tą 38:690 zł został przez WRN lom prasy, iż rok bleż~y jest cę tę wykonał,
za co otrzyma.I n" - ogółem 1615 zł. Jest rze.
d:zeniacq, aprobując postano- niewidomych w L:sowicach z.:> zatwierdzony. Kwota ta przerekordowym, jeślł chodzi 0 wyżywienie. Na dalszą propozy- czą jasną, że wartość pracy Zgawienie rządowe.
·
stał ostatnio wyposażony"w ko znaczona jest na: oświatę (16
W okresie omawianym uru- niPczne urządzenia.
i pół miliona), rolnictwo (6 llczbę osób, końCZl\CYCh studia cję księdza, by został u niego na ·jewskiego była znacznie wyższa.
stałe do obdugi żywego inwen. Zgajewski sam ol>licza ją na
chomiono w'.ele bibliotE'k i ' o- - Wsnółu,wodnictwo
pracy milo.), zdrowie (6.950.000) i otarza, Zgajewski wyraził zgodę, ok. 5000 zł miesięcznie.
środków walki z analfabety- wśród pracowników drogo- p!ekę społeczną. 4 miliony wyższe.
Liczba tegoro~ych absol- wierząc zapewnieniom ksi«:dza,
Wobec takiego traktowania
zmem. Szczególną troską oto- wych daje coraz lepsze wyni- przeznaczono na remont dowentów Instytutu Pedagogicz- „że u niego będzie mu dobrze'·. Zgajewski 3 Rtycznia. br. porzuczono licea rolnicze, z który_ch kl. Przyjęte zostały do reali- mów robotniczych.
Wkrótce okazało się jak to cił 'pracę na plebanii, nie otrzy.
w tym roku wyszło 21>1 matu- 7acji pomysły racional:zatorZarówno referaty przedsta- nego wynosi około 60 tys. orzystów.
skie technika GiborskieJ?O i wiciel! sektoru zdrowia, jak i sób, poza tym t>rzeszło 140 ty- dobre traktowanie wyglądało w mawszy żadnego wynagrodzenia.
praktyce. 74-lctni Zgajewski mu od ks. Burgiela.
W dziedzinie kultury i sztu- mechanika Telewiaka z Sie- sprawy budżetowe, były tema
Sprawa nieludzkiego wyzysklki obcho<lzon0 uroczyście w te radza. Jest to młvnek do mie- tern do szeroko zakrojonej dy- sięcy specjaEstów kończy w ro sial pracować codziennie od 5.ęj
renie rok M'.ckiewic7a, S.ło- lenia masy b:tumicznej i roz- skusji, w której udział brało ku bieżącym wyższe uczelnie rano do 8 godzilly wieczorem. wacza odbędzie się przed Sądem
Za wyczerpujl!('ą pracę jaką wy- Okręgowym w Sosnowcu.
wackiego i Chopina. Udostęp- s1ewacz piasku w czasie goło- kilkudzies:ęciu radnych.
(es) techniczne i rolnicze.

200 tys. studentów
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Daleko od Moskwy
zaniepokoiła wiadomość podana tak na gozapomniał zupełnie, że jego były szef wciąż
sprzeciwiał się. „Zobaczymy jeszcze, co będzie

Topolowa
rąco działał

i
cie mogli dowieść, szanowny Piotrze Jefimowiczu" pomyślał i zapytał głośno:
Czy nie czujecie się wszyscy na siłach poradzić
sobie z jednym Fursowem, ażeby odechciało mu się
tyle mówić:'
- Nie czujemy się na siłach? Niech mi tylko pozwolą . to wyrzucę go przez okno!
'
Stary przymruż:Ywszy oczy oglądał Gudkina. jak gdyby w i dział g-0 po raz pierwszy~ Szczupła postać mło
dzieńca w obcisłym swetrze zdradzała dużą siłę.
- Niechaj go zabiorą od nas po dobremu! Nie chcemy, ażeby swoimi brudnymi łapami zbliżał się do naszego projektu! Czy można tak zrobić? Myśleć jedno,
a, robić drugie, jak Fursow?
Nie wolno, chętnie zgodził się Tooolow. Czy już zwracaliście się do Kowszowa?
- Kobzow miał z nim p<Jmówić. ale wy ' nie znacie
Kobzowa. który zaoala sie i szvbko styJ?nie. Ten Fur-

na pewno czymś go rozczulił. Albo powiedział, że
- Przecież nie mogę was uważać za zwolennika Beswoje zdanie. Dla niego skłamać - to bagatel- ridzego, Kuźmo Kuźmiczu?
ka. Przy Kobzowie udaje cichego i p-0słusznego.
Fursow roześmiał się.
Wszak ·jesteście najbliższym przyjacielem Piotra
Kuźma Kuźmicz w milczeniu rozmyślał i Pietka już
J efimowicza.
żałował, że opowiedział o Fursowie. „Stary też trzyma
- Od jutrzejszego dnia proszę więcej tutaj nie przyz Grubskim", przemknęło mu przez myśl.
c.hodzić!'
- p-0dniesionym głosem przerwał Kuźma Kuź
Proszę p-0wiedzieć Fursowi, ażebv natychmiast
przyszedł, rozkazał Topolow. A Kobzowowi po- micz. - Proszę iść do -0ddziału kadr po zwolnienie. Zaraz zatelefonuję tam„.
wiedzcie, że wzywam go z materiałami do projektu.
Fursow nie mógł p-0jąć, co za zmiana zaszła w staWracajcie sami i poproście również innych towarzyszy, których Kobzow ttzna za potrzebnych, ażeby tu rym, ale wyczuł powagę jego tonu i słów.
- Zwolnić? - jeszcze raz zapytał. - Wy mnie zwalprzyszli„.
niacie? W'3, inżynier Topolow?
Fursow wszedł · z słodkim uśmieszkiem na twarzy,
Tak, ja inżynier Topolow, zwalniam was, inży
z szacunkiem uścisnął rękę Kuźmie Kuźmiczowi i spynierze Fursow.
tał o zdrowie.
Pracowałem sumiennie„. Wypełniałem wszystkie
- Co to za niep-0rozumienie pomiędzy wami, a Gudzlecenia Kobzowa możecie go zapytać. Jeśli czekinem oraz innymi towarzyszami? - spytał Topolow. goś nie rozumiałem, to postaram się zrozumieć„.
Wiecie zapewne, Kuźmo Kuźmiczu, jak oni od- • - Dość lamentów! Widzę. że gotowi jesteście w cią
noszą się do Grubskiego i do nas· wszystkich, którzy gu jednej minutv zmienić swoje nastawienie.
jesteśmy po stronie Piotra Jefimowicza. Są oczarowaAle i ja mam rodzinę, dzieci... Wypadnie szukać
ni swoim czarnobrodym Beridze i każde słowo prawdy innej pracy: z;-;iytają, dlaczego zostałem zwolniony
o jego szarlatańskich projektach doprowadza ich do
z budowy, gdzie potrzebni są specjaliści.
wściekłości. Jestem zachwycony, że Piotrowi JefimowiOczywiście, zapytają. Ale o tvm wszystkim naleczowi udało się udowodnić, że ma rację.
żało. ,pomyśleć wcześni ei. Idźcie przekaz.ni.· Kobzowov.d
- Więc wy uważacie mnie także za zwolfmnika swoie sorawy„
GrubskieJ?o?
d. c. n,
SL•W

zmienił

„ ..
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Kongres Zw. Zaw. wytyczy ·nowe drogi

Tc L

Rozmowa z przewodniczącym Zw. Zaw. Włókniarzy tow. Kubiakiem

Pułapka

siłki

dla dobra klasy robotni- cze w należytej mierze współ-1 jak najszybciej dorosnąć do te
czej.
zawodnictwa pracy. Niedocią- go ogromu zadań, które spoc:z.Nie tylko jednak z osiągmę gnięciem naszym jest również ną na nim w ustroju socjaEciam: przyjdziemy na Kon- fakt, że poza wpływami ZW:ąz stycznym.
gres. Przedstawimy mu rów- ku pozostaje jeszcze około
Nie potrzeba dodawa~, ~e
nież BRAKI W NASZEJ PRA tysięcy włókniarzy. Nie potra- trybuna Kongresu st~e się
CY. Mamy pewność, że wła filiśmy dotychczas dotrzeć do jednocześnie try. b~ną. pokoJi_i,
śnie w ten sposób najłatwiej nich. O brakach naszych dało trybuną demokracji. Rozgłos1potrafimy je usunąć. Kongres by się jeszcze wiele powie- my z niej na wszystkie strony
da nam wytyczne, jak pozbyć dzieć. Mów:li o nich 2'.resztą 1śW:ata, że droga nam jest nasię takich czy !nnych usterek na łamach „Głosu"
również sza niezależność, że pragniemy
w naszej pracy.
liczni delegaci.
w spokoju budować i tworzyć,
A niedociągnięć jest wiele.
Teraz jadą
repre2entanci że solidaryzujemy się ze wszYAkcja socjalna nie stoi jeszcze włókniarzy na Kongres z prze stkim, co jest na świecie pona należytym poz:ornie, choć świadczeniem, że wytyczy on stępowego.
wydatkujemy na nią ogromne nowe drogi polskiemu rucho- j
WYwiad przeprowadził
~urny. Nie organizujemy jesz- W: zawodowemu i pomoże mu
S. Klimczak

dla młod~ie~y

Często Kęsto czytamy w naszej .pra~ie klery~!n~} następuJące

ogłoszenia: "O.O. Reformaci przy1mil.Jfl młodz1encow pragr•~~!:
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poświęcić się slHi:bie bożej w zakonie św •• F~anc'.szka z Asyzu:··. ,
„Przykładnych młodzieńców z maturą pri:YJmuią f:!·O-_ Kam1ha·
· ••• " , „ Pobo-mych
chłopców przyjmuje do
11ie
•. „
. semmarmm, Tow.
. .,
Chrystusowe dla Wychodźców„.", ,,Panienki pragnące ~osw~t~
si~ pracy apostolskiej mogą się :zgłaszać do ZKromadzema Muyinegó Sióstr Pallotynek.„„.
.
WlaśrtiF chodzi nan: specjalnie o ~ ostatnią pracę: ~racę „apostolską" rozmaitych zgromadzeń. misyjnych: Oto ~~1~m, ·~o na
jej temat pisze publicysta lcatolic~i tygodnik~ „~zts 1 7utro (Nr
21 :; dn. 28 maja rb.), p. Wojciech Kętrzynski, w artykule pt.
„Podstawy ·kryzysu".
.
„
.
. .
„Twórca głośnej dziś na zachodzie .or1mmz~~11 kat?hckieJ ~~o~
d::ie:iy robotnfozej (]OC) - kanonik CardiJn, kwry w biesą·
cym
roku
jeszcze z
polecenia
~eh władz • duch'?'~
nych dokonał szerokiej inspekcji kolonialnyc~ tereno_w _mi~y}
nych _ przywiózł :z nich najbardziej wstrząsa1~ce wrai:ema._ ~
opublikowanym na ten temat. arty~ule w. „!~oignage. Chret1m
Tow. St.aszak jest niezwykle botniczo.chłopskiego.
- przecież po to zbieramy się,
ostrzega, :ie nagminnie, choc na1zupelme} m1mou:olni~ - . pla:
ICzvnnvm członkiem Rady Za·
- No, pamiętasz wszystko żeby opracować plany na przy·
,Jcłado~ej PZPW Nr 1. Od dobrze.f - śmieją.. się młodzi szłość i możliwości ro~woju i cówki misyjne stają się narzędziami w ręlwch per/1dn~1 polityki
kolonialnej, która tą drogą. wciągając ludność tu?r!czą w pupierw~zej chwili ilO wyzwole. robotnicy
otaczaJący
tow. postępu.
,
łapki, .1ozostawic. misje bezradne wobec okrucienstwa wyzy.
niu pracował jako członek pre· Krawczykównę. Ja.ko referent·
Tow. Krawczykowna żegna.
zydium, później został przewod ka sekcji_ młodzie~owej PZPB ~a jest. przez młodzież . PZPB
5ku kapitalistów".
.• .
.
..
,niczlbCvm a. obecnie pełni fun. Nr 1 pow1edz coś Je~zcze o na. Nr 1 mezwykle serdeczme. „To
A.no cóż można dodać do tej r:zeczytv1sc1e wstrząsa}llCeJ tnfnr·
keję· ·sekretarza Rady. Jego szych planach zwiększenia pro dzielna dziewczyna, dobra kole ~cji 'kanonika Cardijn?
Chrl·111 tvlko b. 5:'1.urr;ą ~wagę.: ~
,sz~zera. twarz promieniuje ener dukcji.
żanka. i bojowniczka o sprawę
ładną dro~ skieroic:ują przykładnych ~~odzienc~w a pani:rz~:·
gi>J..
~ Na p.ewno wszystko . bę· :obot~iczą. -. taka jest opinia • pragnące się poświęcić pracy apostolskie], rozmaite „pnbozne
Siedupcego przy biurku. se. dzie 0!11aw1ane na Kongr~~1e- zognaJą.cych Ją. towarzyszy pra
zgromadzenia misyjne...
T A.M.
kutarza otacza tłum ludz1. Jed odpowiada tow. Krawczykowna cy.
B. Drzew.
ni proszą. o instrukcję, in~1 _:.....:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I

W

sekretariacie

Zarządu

Głównego Związlrn Włóknia-

rzy niezwykła panuje krzątanina. Tow. Kubiak co chwila
c~wyta za sluc~awkę ~elefoniczną._ by WYda7 ?Statme dyspozycJe. Przeciez wszyst~o
11'.':'s: „~rać". ',I'rudn? ~ęc winic go, ze choc godzi się na WY
wiad, ale tylko „na stojąco"
T
Ilu delegatów wysyłają
włókniarze na Kongres?
_ Stu pięćdziesięciu siedmiu. Reprezentują on: 316 tysięcy włókniarzy z całej Pol-

Tui przed
odjazdem
b
k•
d 1
•
K

Rozmowy ro olni ow z

e egatam1 na

ongres

I

j

l

ski. Są to ludzie znani wszystkim robotnikom, bo sami są ro
botnikami. Na okres trwan:.a
Koniresu opuszczą swoje war
sztaty pracy, by przedstawić
w Warszawie postulaty tych,
którzy ich wy~ł3;li o.raz by zapoznać robotrrikow mnych ~ałę~i ~rzei:nyslu z naszymi OSlą-

chcą, by tow. Stanak i:ałntw1ł
im coś jeszcze przed WYJazdem.
Wszyscy zaś chcą wyrazić mu
swą. sympatię i zaufanie iako
delegatowi
zakładów na Kon·
·gres Zw. Zaw.
Zaufanie jest ogólne i nza.
~adnione. Tow. Sta~zak sum1en
nie zgromadził materiał
doty·
gn:ęcia.'111.
czący fabryk-ki spraw robotm.
- O czym będą mówili cvch spisał sob\e wszy•tkie żą
przedstawiciele włókniarzy na d·ani~, które
na Kongresie
Kongresie?
wpunąć.
- Przede wszystkim po~a- A "'·;ę: flrzede wszystkim
żą osiągnięcia polskich wło~:- to. co chyb„ wnystkie fabryki
n:arzy w dziedzinie produk~Jl, odczuwają., brak ścisłego po:
ze.- szczegó~nym . u:vzględ.me- wiązania związków z masami
niem ostatmch miesięcy, kiedy robotniczymi. Mam konkretne
to na cześć Kongresu zostały przykłady fatalnych skutków
podjęte i zrealizowane ogrom- nieznajomości życia fabryczne.
ne Z?bo~ązania. ~est to rzec: g'> u niektórych działaczy zwią.
spe~1alr:1e zaslu~Jąca n~. pod zkowych. Dalej
domagać się
kr.aalen:e, gdyz wartosc na- trzeba zJi.kwidowania. biurokra
szych .zobowiązań . dodatko- tycznego stylu pracy, który za
w:,"Ch sięga olbrzymie; kwot:v, bija
i pal'll.liżnje działalność
O!{Ot.O DWOCH MILIAR- ra·d zakładowych. Rady niesłn
DOW ZŁO~C~. Jest to po- sznie zupełnie pozostawione są
~arunek . włokma:rz!
godny często samym sobie. Związki
1c~ widlt1ch. tr~YCJ1 rewolu- nam nie pomagały. Dotyczyło
c~JDYC!t· Nie _Jest., przypad- to szczególnie okresu, gdy orga
k1~m, ze w .reahzac} ..zobo~ą.- nizowaliśmy współZllwodnictwo.
zan przod_uJe wł.asm~ Łodz. A sprawa
ta aktualną jest
Tuż za mą podąza Bielsko.
. . t
.
.
. .
. .
przcc1ez s a1e.
.
•
~ędziei:1y rown1e~ mó;"ilz o
Naturalnie, przyłączę się tez
os1ągmęc:ach orgamzacyJnych. <lo żądań rozhudow:;wania orzą
S~ one n!emałe. Na przestrze- dzeń socjalnyrh, mieszkań ro.
m ?Statmc.h czterech _lat. sze- hotniczvrh i §wietlic fabryczreg1
Związl~u
Włokniar~y nych. · 11famy na tym odcinku
w:zrosły prawie czt~rokrotme. wiele do zrobienia.
Liczba członków Zw:ązku wy-.
*
*
nosi obecnie, jak już powie•
.
k · b jo
działem na wstępie, ponad 316
Tow. Sabina Krawczy ~ o
t ·
wo potrząsa strzechą. mesfor·
y~ęcli.ad za wzrostem ilości nych wło~ów i 11poglądają.c ~a
członków
szedł wzrost kadr krą.g _mło?ych twar~y ota.czaJą
aktywistów związkowych
cych Ją e1asno, . powiada. z mo.
radców zakładOWYCh : delega- cip - Nic się nie martwcie.
t 0·w
Młodzież
wie czego cbJee od
·
.•
Kongresu. A ja będę wiedzia.ta
~tworzylismy poza tym po- z czym wystą,pić. Omówiliśmy
tęzny aparat MĘZOW ~A.U~ przecież wszystko dokładnie!
FA~IA
. prz~dstaW?-cieh
- N0 t k
le żeh ś czegoś
Związku naJbardziej związa- .
~ • a
Y .
j
nych 1 z masami i posiadają- me zapommala - _upomina na
cych największe możl:wości bliżej stojąca kolezanka.
be~pośredniego reagowania na
Nasze żądanie. to: rozszerze.
takie czy inne boląci-;ki repre- ni~ :izkolenia. zawodowego mł<>
zentowanych przez siebie ro- dz1ezy 1 ud<>_stępnienie jej stu.
botników. Mężów zaufania ma di6w techn1cmyqi; otoczenie
my w całym przemyśle włó- troskliwszą opieką
młod~ie.to
kienn:czym około dziewięciu wych przodOwn.ików pracy, ure
tysięcy co przy przeszło pię- gulowanie
spra.wy
wczasów
ciu tysiącach radnych stanowi dla. młodzieży oraz oprrucowa.
potężną a.nnię najbardziej u- nie szeroko
za.k~oj_onej
akcji
ś iadomionych związkowców wycieczek
młodz1ezy na. wie~
gotowych na· największe wY- celem pogłębienia. sojuszu ro.

ma

*
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p z p w "' ·Nr 1

pracują przodujące Zakłady Przemysłu Wełnianego

Załoga
wygospodarowała rów- Gajda., Ciszewska, Zygmund i
nif'ż poważne kwoty przc:r. ra. inni
ejonnlne zużywanie matf'rinll'iw
W;ystllTf'l'J przej,jć się po Siipomocniczych oraz w drodze n- lo.rh fabrycznych, przyjrz~ć się
yVoynniania remanentów.
wykresom
współzawodmctwa.,
Ubccny stan realizacji planu porozmkwfoć z robotnikami, z
howiązania, wyrażają.ce się łącz- o~z~~ę<lnościowego i wzrastające pw.f'n~taw1cielf'm Rady Zakłada.
ną sumą o~zczędności 66 milio_ tempo produkcji potwala przy- WI'),
z
członkiem Komitetu
nów złotych, a już dziś jesteś- puszczać, że załoga. „wełnianej P;'.:PI< lub kierownictwem fabry

Sukcesy produkcyjne PZPW
Nr 1 wysuwają tę fabrykę na
czoło zakładów prz.emysłu weL
nia.nego. Wprawdzie upłynęły
zaledwie dwa miesiące od chw1li, gdy załoga podjęła swe zo-

my świadkami nie tylko wypeł.
nienia, lecz i przekroczenia tych
zobowiązań w stosunku kwar_
talnym.
Przędzalnia, która planowała
P.3 procent wyprzędu uzyskała w praktyce 94,2 proc.
Równie pomyślnie przedstawia się sytuacją.. w tkalni, gdzie
wysokość primy w stosunku do
roku ubiegłego zwiększyła się
o 3 procent i obecnie wynosi
97,7. Stanowi to przekroczenie
plsnu w 0,7 procentach.
()bok tych osiągnięć jakościov.-ych wzrosła również wydajność pracy (o 5 proc. w porównaniu z rokiem ub.)
Wszystkie te osiągnięcia dają
w rezultacie dziesiątki milionów złotych oszczędności, lecz
nie stanowi'! jedynych możliwości oszczędzania w fabryce.

jedynki" - uzyska na pewno
60 milionrw złotych oszczędnalici, a dzień 27 lisfupada. stanie
się świętem całej fabryki - będzie to dzień zakończenia pla...
ilU rocznego.
WBPól.ZAWODNICTWO
PRACY
U podstaw osiągnięć za.łogi
PZPW Nr 1,
stanowiących
wzór i przykład dla innych fa..
bryk, leży dobrze zorganizowane współzawodnictwo pracy.
Na 1502.ch zatrudnionych w
tkalni i przę~zalni, tzn. w oddzfałach przede wszystkim objętych ruchem współzawodnlctwa, ponad 700 robotników bierze udział w ze8poło..wym wspólzawodnictwie. Na czele ich stoją. doświadczeni przodownicy
[)racy, jak tow. tow. Terpilak,

ki, oby przekona~ się, że wsp6łzawoilnictwo pracy jest przedmiotem ich nieustannej, w11pólnej troi;ki. Komitet Współza.
wodnictwa w PZPW Nr 1 nie
jest czymś oderwanym od kierowni('tw11 f&l1ryki lub Rady
Zakładow<j. Wszystkie czynniki, ki, r~ce praeą. fabryki, zespaliły swe wysiłki w celu n.
dzielanis. jak najdalej idącej
vomocy
współzawodniczącym.
Na często zwoływanych narad~ch wyhvórczych kierownictwo
fabryki wyczerpują.co. omawia
wraz z robotnikami różne potrv.eby i braki ruchu współza_
woduictwa, wysuwane są. nowe
koncepcje i metody pracy.
Jedna z ostatnich narad kie.
rowników zespołów wysunęła
między innymi projekt wydania
spel'jalnego skryptu, obejmują.

.

Wprowadzamy nowe ·f ormy pracy
Ambitne zamierzenia

1

I

teeh_nologi~ prar.y
P.rzemyśle włok~enn.1cz~m,
uzupl'łni~ncgo. wypow1cdziam1 . i

u';agam1 w!b1tn!ch przodowm.
k-0w pral'y 1 racJOnal1zatorów.
We współzawodnictwie pracy
w PZPW Nr 1 bierze czynny ndział również mlodzież, wyka.znjąc duży zapal i ofiarnoM.
Najlepszym tego wyrazem było
podjęte zobowi~zanie dla unczcnia II Kongresu Związków
Zawodowych - w postaci ntedzielnej, 4-godzinnej prat'.y żci;połów młodzieżowych, z której
cttłkowity dochód przcznnczono
na budow~ Ceutralnego Domu
:Młodzieży.

TROSKA O MABZYNY
Wielkt pomoct dla współza.
wodniczących mbotników
jelit
staranna opieka techniczna. nad
parkiem maszynowym. Uprze.
a711ją.c uchwały
08tatniej Krajow11j Narady Włókniarzy, tow.
Grzelecki, dyrektor techniczny
PZPW Nr 1 wraz ze swym ze.
społem majstrów czuwa od daw.
r.a nad stanem m!lszyn, usuwaj~e niezwłocznie najdrobniejsM
r.awet usterki .J" ich pracy.
Nie będzie przesadą jeśli powiE.my, że tow. Grzeleckiego
labrycznlpl!§~ą
rzadko zastać można w jego biu
rze. Przebywa stale w ee.lach
produkcyjnych, bada pracę rp.a.
szyn, udziela porad i wskazó.
świetlicy
')ek robotnikom, bez przerwy
Zorganiowany kurs dla analfa· należy gazetka ścienna, która dl1a o równomierny dopływ m.
betów nie udał na.m się. Rów. wychodzi nieregularnie.
.Brak rowca i materiałów pomocni.
•;zyeh do warsztatów.
nież nie dalo wyników zad>0wa popularnych, ciekawych odczy_
lających indywidualne doucza.. tów również trzeba uznae
7.&
SĄ RóWNIE~ I USTERKI
nie. Pragniemy wobee tego niedoeią.gni.ęcie poważne. TrzeJak kaidy inny zakład .pro.
zwiększyć znacznie ilo§ć wsze] ba będzie też solidnie popraco cJukcyjny, mają również PZPW
kiego rodzaju impra& artystycz wać nad naszą. bblioteką., by Nr 1 swe braki oraz t-ol~czki.
n:ch, które zawsze kią.gają. stała się jeszcze lepsza. Prze<łe Poważnym niedociągnięciem ze
dużą grupę ludzi.
Gdy tylko wszystkim musimy
rozszerzyć strony
administracji fabryki
jest fakt, że prace sprnwozdaw.
ukazuje się zawiadomienie o ja k1ięgozbiór, a zwłaszczt. dzieł rze nie są wykonywane w terkiejś nowej imprezie ni.e literat.ury marksistowskiej i h minie. Jest to o tyle niebez..
ma zmartwienia o publiczność. teratu.ry o Poleee współcz:esnej. }lieczne, że spowodować może
Tą 'drogą, być może, przyzwy·
<My usuniemy wszystkie do_ przeoczenie ewentualnego spad.
czaimy
pracowników naszych t h
b k'
· § •
ku produkcji i uniemożliwić na.
yc czasowe ra 1 nasz:eJ wie- tychmiastowe usuni9cie jego
zakładów do częstszego odwie· tlicy, będziemy
walczyli o rzyezyny. Zła. sprawoZdawczoU
1
dzania świetlicy. Wówczas nie pierwsze mHlJSce w Lodzi
- brak sygnalizacji
mośe
tylko artystyczne imprezy będą
F. SZcztśnia&:
stać się w ten sposób przycz~
ściągały tłumy do świetlicy.
korel!'pondcnt fabryczny „Głosu" niewykonania planu i wielu 1n.
nych trudności.
Do słabych stron
świetliC)'
z PZPB Nrr 8
Dotkliwt bolączkt PZPW ~r
1 jest też ciasnota i zła wenty.
lacja sal produkcyjnych.
O ile z ciasnotą. walka jest
W roku 1948 zakłady nasze gotowe i czekają na· odbiór w
trudna, o tyle można i t!zeb& .
zamówiły większą iloś~ specjał- ckspedyeji. Kiedy tego samego walczyć z osrałością kierownic11ych młotków do krosien auto_ dnia kierownik remontu poje- twa fabryki, a zwłaszCZll refe.
i bezpieczeii.
ma.tycznych. Biuro czę~ci za~ien chał samochodem po młotki, to rent higieny
nych przy Pl. Zwycięstw& Nr 2 okazało się, że młotków w eks- stwa prac.v, który zimą. nie zatroszczy się o instalacje wen.
skierowało nasze zamówienie do pe>dycji nie ma i nikt o nich nic tylatorów w salach. Duszne, nie
łódzkiej. firmy „Fa-Ma-Tka", nie wie. Do dnia dzisiej~zego wietrzone sale, bądz pełne pa.
dostarczając w międzyczasie go- nie możemy dowiedzieć się, gdzie> ry hale wykończalni ntrudniajł
robotnikom praeę i szkodzą ich
towe odlewy z~ Warszawskich. Za „zawieruAzyły" się nieszczęsne
zdrowiu. Ten niepomyślny stan
kładów Budowy Urządzeń Prze_ młotki. Niedostarczenie ich gro winien jak najszybciej ulec po.
my-łowych Nr 2. .
zi mim . poważnym postojem.
prawie.
Po kilkakrotnej interwencji
Usunięciem tych braków mu.
Z. Kłodawsk:
Fzą się niezwłocznie zająć kie~
11aszych zakładów o przyśpieszerownictwo fabryki, Rada Za~
nie wykonania zamówienia otrzy
korespondent fabryczny
lnwn i oodstawowa orf{aniźiłcja
maliśmv od»owiedź. że młotki se
.Głosu'' .s PZPB Nr •
PZPB.
~

N 0!§1 hore!§pondencl

:tycie kulturalne naszych pra
cowników skupia się w świetli
cy fabrycznej,
zaJożonej
w
1945 r. świetlica nasza ma już
pewien dorobek, choć wiele
jeszcze , brn.k jej do tego, by
moina nazwać ją. wzorową.
Istnieją.ce sekcje: chóralna, mu
zyczna, sceniczna, ta-6.ców ludo
wych, recytatorska i inne, do_
brze wywiązują aię ze swego
zadania - ściq.gają. do świetli·
cy rój młodzieży. Nie jest to
jednak jedyna forma pracy na
szej świetlicy.
Kierownictwo świetlicy kła_
dzie duży nacisk na pracę
oświatową.. W tym celu powsta
ly takie sekcje, jak sekcja nau
ki o Polsce Współczesnej, Hi·
storii Powszechnej, Kółko Lite
rackie, którego zada.niem jest
mpoznanie robotników z lite.
raturą.
światową., ze szczegól·
nym uwzględnieniem literatury
radzieckiej.
Do poważnych zdobyczy na
szej świetlicy należy również
biblioteka, składają.ca się z
!:: ~ ~o~o;~a~:;~~~~. z niej
Jednak to wszystko stanowi
zaledwie małą cząstkę tego,
co zamierzamy jeszcze zdzia_
łać.
Najważniejszym
naszym
dążeniem jest przyciągniecie do
świetlicy starszych robotników.
Dotychczasowe nasze próby nie
dałv ieszcze vełne11:0 rezultatu.

Icl'gow podstawy

PZPB Nr 8

Gdzie podziało się zamówienie?

"'

•

•
Słr. ł
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Krzel!Młll! sofusż robotniczo-chłopski ,s,:';·i w/ĄziK< ZAWODOWY .
Zadania
ntlasta ze
::~-:/·'.:~~:::~'.;:::f~: -::;;.;;;~;:::::}-;:;;:.;~:·:::;:::::::::.:·:

lącznoścl

Lenin°'"owskie hasło, sojuszu Imaniu pierwszych nioofnośc1,
robotniczo-ćhłopskiego, zrozu- uwydatniających się gdzie n:e
miane w pełni przez polską gdzie, :łnic.Jaływa klasy robot·
kła5ę robotn:Czą, w realizacji nic.7.eJ znaluta triJc::Lery odIl~iera cotlfz to więcej treści. dźwl~ u chłopów. Serdeczne
Wyrazem tego jest rozwijają- przyjęcie i •onozenle robotnicy się i umasawiający ruch ków, maaowy ud7Jlał mieszkań
łąezno8cl miasta ze wsią. Na ców c&łyeh cmin w zahdc.toterenie województwa naszego wa.nych społkan~h - oto !!d·
o~9ło 110 ws:. objętych jest już 1I>OWiedź chłopa nastzeco na wy
~cją, a według uchwał Ple- 1clącnłęł- z młuta rękę.
nJim KW PZPR do dnia 1-go
Na czym polega prMJa gru.P
C1łl'~ca miało być objętych łączności w ter~ę? Grupy
200 wsi.
technicme pomagaj;\ w napraUkonstytuowane przy zakla wie maszyn rolniczych, nan:~
dach pracy komitety łączności dzi, a nawet sprzętu dQtnowep:o zorganizowaniu grup tech- go. Grupy artystyczne dają
niemych, artystycznych 1 le- war.tośdowe - poważne i wekarsk>ich, nawiąZlłły już p !erw sołe - przedstawienia, wprosze kontakty ze swoimi Wl!ia- wa<hające w śn>dow:Sko wiejmi w marcu br. Rozwinęła się skie, które tak łaknie kultural
dopiero jednak akcja w pel- no-oświatowej rozrywki, zdronym tego słowa znaczeniu w wy ~ew odpręfenia i odp:>
mies!ącu kwietniu. Po przeła- cżynku po ·całotygodniowej
pracy. Zadaatie grup lekarllłdch jest ~młałe: podruleść
zdrowotność na wsi, uśwtadomi6 chłopów o koniecmość
w&IM • M.orobj\, rd:r Jest ona

X tom dziel
tow. Stalina

Jeucze w zarodku.

Ruch lącmości jest mlody,
rozwija się dopiero. N!c też
dziwnego, że są pewne niedociągnięcia organizacyjne, które trzeba będzie zHkwidować.
Nie zawsre wieś dostateCznie
je""t przygotowana na przyj"'"
cie grupy łączności: brak cz<>"
sto pomieszczenia dla lekarzy,
czy ~eż. artystów, wieś 'i?!ekied_y
J~t w <?dPowiedmm
~za
s1e me
zaw1adoomona,
przyJedzie ekipa. Organizacja partyj
nio zadanie przebudowy wsi n& na, będąca gospodarzem na da
odcinku W::n·
" a jak" SWÓJ.
n ..,...
za~adach .spółdzielczych.
J•„
·~,
Y
obowiązek traktować odpowie
W X tomie znajdujemy refe- dnią pracę przY.gotowa~zą:
rat spratrozdawczy Stalina, wy.
Trudno było by wyliczyć
głoszony na. XV zjeździe WKP wszystkie, udane spotkania, ze
(b), zawierają.cy anali~ sytua. względu na ich wielką ilość;
cji międzynarodowej oraz rnz_ jednak na wy:różnien!e zasłu~
woju ruchu rewolucyjnego na guje wyjazd grupy lekarskiej
całym świecie. Referat omawia do wsi Buczek, pow. Opocjed zno,
kwestię umocnienia pozycji soc. gdzie w przeciągu
nego
dnia sbada.no ł udzielono pojalistycznych w gospodarce na. mocy %00 Oi!Obońl. Zasługuje
rodowej ZSRR i likwidacji ele- na wyróżnienie jako udane
mentów kapitalistycznych, WY- spotkanie :z wsi.„ Iza.belów,
suwają.c
hasło
kolektywizacji 1>01V. Sieradz, gdzie dnia 22
rolnictwa. W referadc oraz w bm. grupa artystyczna Woje~
inrtyrh pracach, zamieszczonych wódzkiej
Szkoły Partyjnej
w X tomie, jak np. „Fizjonomia przy udziale pr.zes'llło 500 miepalityczna. opozycji rosyjskiej", szk:ańców tmirly dała bogaty
„Opozyeja trockistowske. daw. program artystyczny.
· wita~ll
• t a,,_ze
'- · 1u d
Serdeczn1e
nie.i i dziś'', Stalin przygwd.
„
·'
dża. trockizm i po dkre Śl a k o- nosc
wsi· K ro k oe.c,
pow. s·e
1 •
nieczność jedności i żelazilt'j dy- ra'.dz, grupę łączności z PZPB
scypliny w szeregach partii boi- w Zduńskiej Woli, która przy
seewickiej.
udziale przeszło 400 osób wyh M' d
d
stawiła cztery skecze i jednoW pracac „ 1ę zynaro owy aktówkę.
charakter rewolucji paźdtiernt.
Ludność Wojsławic i uczn:o
kowej' ', ,,Sytuacja międzynaro- wie szkoły rolniczej w Wojsła
dowa i obrona ZSRR" i innych,
Ukazał ńę

X tom dzieł Józefa Stalina, wydanych przez In.
1tytut Markia-Engelsa.Lenina
przy KC WKP (b). X tom zawiera praee napis_ane w · okresie
isierpiei - grudziei 1927 r., a
więc w okrosie, gdy krystnlizo.
wały się decydują.ce sukcesy akf ji
uprzemysłowienia kraju
1
przed partią. .stanęło bezpodred.

Stalin obrazuje znaczenie Związ
ku Radzieckiego jako bazy Awta
towego ruchu rewolucyjnego 1
Podkreś la
koniec~noś' obron....· k u R a d z1ec
· k'iego prze d 'a_
Zw1~z

że

"

,

wParyżu
ArtJkUł

w.

reportaż

z cyklu

P t. ,,W Paryżu i poza Paryżem".

Mówi,c o Paryżu, autorka pi·
u:e, co następuje:
· Nie szu[wjcie miasta, które
znaeie :: klasycznych powieści.
7'ego Paryża już nie ma. P.osęp.
ny cień pr:yćmił Paryż i legł
na całą Francję. Gęsty i ciężki
cie,i ten dławi wszędzie śmiech,
sttbija wszelki przejaw beztroski,
ritidaje twarzy nie tylko wrrtrz
. . c· .
p~gi, ale i przygnę biema. ie11
ten ' j~st jeden, ale ma bardzo
wiele profilów. Jeden jego pro.
fil - to plan MarshaUa.
Znikla poprzednia, wesoła be:
troska Francuzów. Zostało Jej
tylko tyle, że stać ich na jeszcze
jPil.en gorzki dowcip, doskonale
charakteryzujący
istotny &ens
planu Marshalla.
Spotyka się dwóch Francuzów:
- Wytlumocz mi - prosi jeden : nich - co właściwie otrzy
mujemy ui ramach olana Mar •
ahallaJ

twierają_.się szerelde perspek-

Rozwo' kultury w Rumunii

Paul Robeson

Paul
Robeson w towarzystwie
w
ob. Konkow~lej - na Koth
gresie Pokoju W Paryiu

przybył

Gościa. oczekiwali na lotnis_
ku:
dyr. Biura Współpracy z
Zagranicą. w Ministeratwie Kul
tury i Sztuki dr J. Starzyński,
przed~tawicie_l MSZ _ ob. Jaworska z ramienia KCZZ wice
przewodniczą.cy Komisji Cen_
tralnej Zwią,zków Zawodowych
-pos. żukowski, sekretarze - Pi
wowa.rska i Wala.Rzczyk, członek prezydium KCZZ Centkow
ski, kierownik wydz. zagra.nicz
nego KCZZ
Dobrzyński,
przedstawiciele Zurzą,du Głów_
nego zw. Zaw . Pracowników
Kultury i Sztuki, „Artosu" 0 .
raz artyści scen warszawski eh.
Pa.ula Robe!one. witał rów_
nież nrzebywaJ'"cY.
w Polsce
"
.,. Komitetu Sło·
przewodniczą.cy
wian Amerykańskich _ Leon
Krzycki.
Wysiadającemu z samolotu
śpiewakowi zebrani zgotowali

·30 bm. przybył do Warszawy
samolotem •z Pragi wybitny an
tyfaszysta., bojownik o pokój 1 długotrwali!- owację.
~ostęp, znakomity śpiewak mu
Paul Robeson bawi~
rzy:ński, Paul Robeson.

s

Iniu
Mic1urin. i
Przy_swo1.·e-.,
bowiem domosl yc. h
Łysie.nko.

będzie

· .

w.aż_nieis:se - •.'ę. co~~:. pomys •
· · .' przyu.
0:11qgmęc me?szą t erazm_e1szosc.

ich n:auki - zawdzięczajq kol. lok• bu d owuć 1 stawiac własnycho"nz'cy -··oi'e w•pa•i'ałe r••ul- mi. rokami.
•
...,
• ••
„~
•
•at<> >i..acy w „w
a"'•p-J-r•„·•i'e
Jut
... , ł"
""" ••.., rol. Powieść Babajewakie•o
e
nym.
k~itµkq odkrywczq: odłcrywa rto..
Autor
„Ziemi w kwiatach", we nie'ógraniczone perspektyWy
popularyzitjąc umiejętnie ma- pracy twórczej pod przewodnie.
czenie rewolucyjnych i rewela. twem partii bolszewickiej. Od.
cyjnyeh od.kryć agrobiologii i a- krywa też wielkie niezmier.:one
grotechniki radzieckiej - pod. zdolno.foi i skarby duchoioo, kry_
kreila, iż dzieła Dokuczajeu:a, jące się w masach ludzi :wyk..

Paryżem !~:!ria~~:::::!:msa, :ys~=~i łych,

prostych ludzi radzieckich.

do Polsk

·1

w st<>licy kilka dni, gdzie wy_
stą.pi ze swoim repertuarem . i
"·eźmie udział w Kongresie
zw: Zawodowych.

* * •

W rozmowie 11 przedstawicie
Iem p AP - Paul R<ibeson o·
świadczył m. in.:

„Cieszę się, że przybyłem do

Polski i do jej bohaterskiej sto
licy Warszawy. Zetknąłem się
z przedstawicielami narodu pol
skiego w USA i na Kongresie
Pokoju w Paryżu. Jestem pe_
len uznanie. dla Waizych wspa
niałych osią,gnięć w budowie
. .
.
od
nowej socJa 1istyczMJ
gos.p
k
d · ar· ·
ki. Wasze su cesy ł są.
ZJ..Sla.J
przy.kładem dla ca e~ postępo.
wej ludzkości, dla ·lasy robot
niczej Stanów Zj~dnoczonych".
W Polsce śpiewać będę m.
in. ludowe pioseuki murzyńskie,
pieśni· w języku rosyjskim i an
gielskim. Mam nadzieję, że w o_
·kresie mojego krótkiego poby_
tu zdołam nauczyć się' kilku
piosenek polskich i podczas na
stępnej
wizyty śpiewać będę
również po polsku".
.
b ś .
,,Korzyst&Jfl-e. u.Ize R
s.poso
b no c1
kończy Pa. ~
o deaon
. pragn~ przekaza nar o o.w1 poi
ski·e ma i mieszlfBńcom Warsza
· n1 eczn1eJsze
· ·
•
n·a
wy naJse
zycze
l
dalszyeh, jeszcze wspanialszy:h
~ię.gmęć na drodze budowa.ma
ustroju socjalistycznego".
Paul Robeson,
znakomity
~piew&k murzy:6.ski, jest człowiekiem o rozległej wiedzy.
Syn niewolnika., dzięki uporezy

::i ;~~~; ~1:::~n~~~: ż~~~~

się szeregiem przekładów klasy.
ków literatury światowej. Teatr
udostępniony został szerokim
masom ludowym. Poza tyllj. mia.
ły miejsce liczne wystawy, kon.
certy ltd.
.,..
Również narodowa twórczośd

rumuńska

poszczycić się może

bogatym dorobkiem we wszel.
kich dziedzinach życia kultura}.
nego.
Rumu:6.ska. 6. Akademia
N' k któ
k ·t
• au ,
ra za czas w ap1 a.
listycznych nie miała żadnego
praktycznego znaczenia, prowa...
uzi obecnie prace badawcze we
wszystkich dziedzinach życia
naukowego, wydając również
obszerną. literaturę naukową..

25 -· leCJ• e

Nach1czew1·an'
sk1·e·1
l
Repubflki Autonomiczne~
W dniu 28 maja br. minęła 25
rocznica utworzenia Nachicze.
wańskiej Autonomicznej Repu.
hliki Radzieckiej, wchodzącej vr
ekład Azerbejdżanu. 'l'a jubileu.
szowa. data. obchodzona była u.
rocz,·śc1·e
przez ludnoś'" Na<lhl..
,
czewanii, która w warunkach
przedrewolucyjnych należała do
najbardziej zacofanych, pólko.
loniuluych kresów Rosji car.
~kiej.

z okazji jubileuszu Rada Mi.
nistrów ZSRR i KC WKP (b)
.wystosowały pisma gratulacyj.
ne do władz naczelnych Autono.
mirznej Republiki Na.chiezewań.
skiej.
Przed rewolucJ·ą w Nachicze.
wanii było zaledwie 2 lekarz.v,
2 felczerów, 1 akuszerka 1• 20
nauczycieli. 98 proc. mieszkali.
ców było analfabetami. Obee.
·
rae
Autonomie.ma Republika
Nachiczewańska posiada. włas.
ną inteligencję, sieć szkół, w
których wykłada 2 tysią,ce nau.
czycieli, teatry, wyższą. uczel.
nię oraz filię Azerbejdżańskiej
Akademii Nauk. (w)

-:o:-

Kołchoźnicy radzieccy

wą,. Ukońezył prawo, nie mógł
poza orbitę
„WIOSNA W SAKENIE"
mu się jednak w Stanach Zjed zwiększają dostawy mięsa
- Jak to co? Węgiel z Anglii. ,,teorii'\ stając się niezwrkle- cen.
GVLII •
noczonych poświęcić, gdyż dla
MOSKWA.
U'chwała. Rad:v.
- To ' iwiemi-e. Nons~ie bę- nym dorobkiem masowej prak- Saken - to kawałek „świata, murzyna • pritwnika wszystkie Ministrów ZSRR i KC WKP(b).
rolnif,ów
ogrodników zabitego deskami": mała abcha- droo-i
dos~w
dzie c.iym opalać mieszkania. • tyki
„. były tam zamknięte. Za- w · sprawie zwiększenia.
uk
ZS8.R.
ska wioska w górach Kaukazu, ezą.ł próbować
swoich sił na skich,
nuęsa. i prod
- No nie,
mieukań nie
"d j tów ml~ar.
odcięta od kultury i cywilizacji scenie.
Już
pierwszy wy!'tęp
przeWl u ąca.
wysokie
będzie sif opaUJ.Ć, b1t musimy „KAWALER ZŁOTEJ GWl.AZ. z powodu przeszkód terenowych Robesona, który odbył się w r. premie za jej wykona.nie, spot.
oddać węgiel S::wecji za auta.
DY" BABAJEWSKIEGO
1924 w dzielnicy murzyńskiej kała się z entuzja.styczną apro
- O, to doskonale - kupię
„Kawaler Złotej Gwiazdy" - - gó~skich rze~ i znacznej wy. Nowego Jorku; zwrócił na:ń ogól ba.tą kołchoźników ra.dzieckicb.
sobie auto i będę jeździł, ile mi to zwykły, , prosty człowiek, kol- sokości nad pozi?m m~~za. „ Dla ną. nw&gę. Zaczęto mu wróżyć
Kołchoźnicy rejonu Kijewo.
się spodoba.
choźnik ze stanicy kubańskiej, ku~tu"': _Je~nak 1 cywiliz~CJI r~. wielką ·karierę
&rtystyczną.. światoszyn w obwodzie ki,jow·
- No, nie,
ni~ kupis.i, który przechodzi „szkolę dzialal dzieckie1 me ma ~rses::kód: m 1.: Występując następnie w te::i· skim zobowią.utli się zwiększy&
przecież auta mu.simy oddać Rel. ności państwowej, ukolę państwo mo nader trudne] komunikac11 trach dramatyeznych Robesnn w roku bieżą.cym pogłowie by.
gii 116 kawę.
wego myślenia", i staje sił; wyso d_ocier? -~a i do Sakenu. .1 cóż zaczą.ł jednoc"leśnie dawa6 kon dła rogatego o 50 proc., do~tar
_ To te.i nie najgorzej„. Bę- ce uzdolnionym i aktywnym pra. się dzie/e. Odwalone sosta1ą de. certy, na których wykonywał czy6 po 3 tys. litrów mleka od
dziemy piU prawdziwq kawę, za. cownikiem społecznym nowego, ~ki: zasła~iają~e wi?sce o~no na przeważnie murzyńskie pieśni każdej dojnej kl:owy i po 16
h
ki '.
k bols::ewickiego typu.
I swiat . . Poldzicy m1eszkancy Sa- ludowe. z cza.Mm poza Nowym prosią,t od każdej świni, nadto
mia&t tyc wszyt 'en nanuaste „. Pr•eobra~en;a ro•wo1'owe S1"er- kenu przyswajają sobie chciu;ie Jorkiem i Filadelfią odnosić wyh.odowa~ 60 tys. sztuk pta·
- Ale, co ty gadas.i! Nie mod b
kul
. d
k . zaczą,ł wielkie ~ukcesy w Lon. etwa domowego. Kołchoźnicy
żemy pić · kawr, ponieważ musi. gieja Tutarinowa dokonują się z 0 ycze
tury 1 erno racji dynie, Paryżu, Wiedniu, Pra- rejonu zobowią,zali się także d-0
my Ją odda~ Anglii za węgiel. na tle przeobrażeń rozwojowych radzieckiej, zaczynają zyć pro. dze, Bukareszcie i innych sto. wykonania dostaw m i ę5a i pro
- No, to co my właściwie do- calej stanicy kubańskiej-. Stanica blemami, nurtującymi cały kraj licach europejskich. W r. Hl34- duktów mlecznych za. pierw~ze
stajemy W ramach planu llfar. ta bierze czynny udział w wyko. radziecki, wznoszq się duchowo arty~ta odwiedził Związek Ra- p6!rl:>cze d.o dnia ]5 czerwca.
shalla?
naniu pla11u pięcioletniego, w bu z każdym dniem coraz wyżej„.
dzieeki. Wizyta ta spra.wił:l na
w masowvch zehrani~rh. rd
- A.leż tuman s ciebie, mój dowie rejonowej stacji hydrauli.
„Wiosna w Sakenie" ujawnia Rohe•onie niezatarte wrażenie. bytych w fcrmarh hollowli by.
drogi, przecież już od pół godsi cznej, w projektowaniu nowych plastycznie powstawanie nowego
Artysta jest wYbitny:n lin. dła Kazachstanu, Kirgizji, oraJ
nr. kładę ci łopatą do głowy: fabryk na wsi itd. W tej procy życia w najmniejuych nawet
gwist!ł. Włada wieloma języka- Syberii kołchoźnicy zobowiąza.
Węgiel!
zwykli ludzie radzieccy uczą się najmme]
manych
r;akqtkach l;llł ~uropejskimi. śpiewa. . też li się zm,i cznie ,zwiększyć po.
Tyle anegdota. W życiu wr- zasad prawdziwie demokratycznej ZWi4l:ku Radzieckiego. Wi1tśnie swo.1e pieśni w r~żnych Jęz~. głowie bydła., oraz dostawę mir
· •
d k
·
·
l •
·aż · kach, -m. in. w Języku rosvJ- sa i procu.któw mleczarskich
glqda to o wiele mnil!j h11mory. orgamzac1i i gospo ar i, uczq ~eJ pr:zyśw1eca
s o~e przy] .ni skim. Osta.tnio pramtje Robe. dla państwa. Podobne wiadomo
.stye~t.. IWJi.Mt/.u W imda -się nil! tyl~.o .m.arzr~.) coro: le. i bdr~terks!wah wszystkich 'taro~ou: son nad przygotowani Am -::\ILrtii §ci napływaj11. ze wszvstkic!l
W ruil.~wska,,
· os:zvm •. dzis i mtrze • ale - co ra ziec 1c
"''· 1BOl'YSa Godunow 3
obwodów zs:g;

Wandy Wasilewskie;

Wanda Wasilewska opuhliko·

zety" pierwszy

•

''.

WŁt1KNIARZY

tywy r~oJu. Jak w kamej
masowej akcji, tak i w tej trze
ba, aby nasze fabrycine i wiej
skie organ!zacje partyjne stanęły na wysokości zadania i
wspólnie z bezpartyjnymi masami realizowały po głęboki;n
przemyśleniu i rozpracowan!u
ten nowy odcinek sojuszu ro·
wzmożenia aktyWności cbło- botniczo-cbłopskiego,
Trzeba
pów mało- i średniorolnych. usprawnić pracę komisji ł1tcz
Czujność klasowa i św:ado- ności przy zakładach pracy.
mość .rośnie. Dowodem zaufa- Trzeba, aby cala załoga była
nia i przekona,nia, że łączność wcl.~nięta do akcji t systema
miru;ta ze ·wsią jest konieczna tycznie u.wiadamian& 0 Jed
i nie~będna, że przynies'e ko- przebiegu przes komisję łącz·
rzyści chłopom są dziesiątki ności. Trzeba, aby ko.misja
próśb mieszkańców wsi o da-I- koordynowała pracę grup ł4cz
8'.!e utnymy-wan!ie łączności o- noścl ze swego zak:ładu pracy,
raz o konkretną pOJru)c w po- dawała im dnstrukcje, wytykonywamu lokalnych trudno- kała błędy i usprawn~ała ich
ści. I tak np. ludność ws1 pracę. Sprawozdania grup łącz
Niemgłowy, gm. Regnów, pow. ności winny być odczytywane
Rawa Mazowiecka prosiła gru na posiedzeniach komisji, któ·
pę robotników z PZPW Nr 27 ra następnie winna składsć
1·
z Tomaszowa o pomoc w ze<r- sprawozdanie przed całą załoranizowaniu szkoły, gdyz naj- gą fabryczną.
Dziennik „Universul" w ar.
bliższa oddalona jest o 6 km Ruch łączności. j~o konkret tykule wstępnym stwierdza, te
od nich: Budynek posiadają,
li.ro
I SOJ szu robot
proozą o sprzęt ~ nauczyc1eh. ne r~a.
wa.n e
u
• dzięki ofensywie kulturalnej,
nłezo chłopskiego
to cenny
• k p t"
Trzeba by · było, aby Kurato- •••kład. w dzieło budownt.Jwa podjętej iJrtez Rumuns
ą._ ar 1ę
...
„..,,
rium zajęło się tą sprawą.·
podwalin ustroju soojallstycz-1 Robotniczą,, w całym kraJll odra
Ludność wsi Radestów, gm. nego na wsi.
c1za. się życie kulturalne. Ta~
Borkowice ':____::_
w pow.
koneckim,
H._Grambo
repertuar
teatrów
_____
__
____________
_ _ _ _ _np.
__
____
_ _ _wzbogacił
_ _ __
.

I

i .poza

wała na łamach „Literaturnoj Ga

gm. Rąbień w
pow. łódzkim proszą o pomoc
w radiofonizowaniu wsi. Przykładów tak'.ch można by podać o wiele więcej.
Przed ruchem łączności 0 •

' N d I'
k" • 1948 r.
Ks1'q żk 1' Iaureatow. ag ro y. ta Inows lej za
·z

,,ZIEM,{A W K"fl'IAT ACH"
SAFONOW' •
, .
. . . .11
•
·
Bohaterami. , ks1ązk1 Sal.on.owa
k
ta :tńl.1 imperializmu.
B ha
p
S
l
W X tomie dzieł Stalin& znn•- I'! ·•0 terowied • racyk-~ch1a !st.rJ
en
.
dujemy 4J,kże szereg prac, oglo- cz;;e~ - ';:o óuiący . de ~zniey
r ~ym ie, na sto:
szonych tu po raz pierwszy. Są. ra .ziec~'.
_oAate~am~ tej P_i-ęknej •
to „List do M. I. Uliano- ~lu
wej' ' 1 „Odpowiedź tow. Michel. ciekawe] powieki 14 tllłelcy ucze
ni Związku Radt11ieckiego - Ti..
isonowi" i inne. (w)
miriazew, Dokuczajew, Williams,
-------------------------h

wsią
oraz ludność

wicach okrzykami „niech żyją robotnicy!", „przyjeżdżajcie
do nas częściej!" żegnali robot
n!ików z Fabryki Krosien w
Zduńskiej Woli oraz zapowiedzieli swój przyja7.d do świetlłcy fabrycmej ze swobn ze.
społem artystyCl:llym,
Dobrze wsipółpracu1e też gru
pa łączności przy PFSJ ~ 1
Wilanów z wsią Radesiów,
pow. koneck!.
Rozmowy
przeprowadzane
przez robotników z chłopami,'
oraz pogada111ki polityczno-gospodarcze przyczyniaj!\ słę do

::tttf :::::::::::::··:::·~·::::::::::;'.:' . . . ·:fa -~ .;.· :.:;:{/·-·;•,•,\ -~-!~

wyszły jui dawno

auta

M

M

•

•

•
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Kronika Tomaszowa

TOMXSZOWSl\'T

UBEZPIECZALNIA
przystępuje
Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Sekcji Ubezpieczeniowej w Komitecie Wojewódzkim P.Z.P.R. poświę
cone było w większej części
sprawom wykonania planu
oszczędnościowego,

współ-

zawodnictwa pracy, walki z
występującemi latem choro
• r>.OMU WINSZUJEMY
bami oraz sprawie wyjazdów na wieś ekip lekar~roda, dnia 1 czerwca
skich.
1919 r.
Plan oszczędności na rok
Dziś: Jakuba
1949 w Dyrekcji Ubezpieczalni Społecznej w Piotrkowie zamyka się sumą
WAtNIEJ'SZE TELEFONY
10.215.000 zł„ Tomaszowa
51
Poiarna
Straż
- 14.100.000.- zł.,
Mazow.
Milicja. Obywatelska - ł7
Kutna ok. 6 milionów i Pa
Dv.-orzeo Kolejowy - ł
bianic 5.235.000.- zł. Jak
ADRES REDAKCJI: R.S.W. wykazują sprawozdania, pla
ny oszczędnościowe poszcze
. .
„
„Prasa • Plac Kościuszki ~ 6 • gólnych dyrekcji są już wytelef. 250, godziny przyjęć konane w ok. 40 procentach.
Fakt ten świadczy, że dyrek
10-12.

Wędl:'ówka
SPOŁECZNA po
wo;ewództwie

do wspóizawodnictwa pracy

RAW A MAZOWIECKA
kina w Rawie Mazo
Wydział Zdrowia przy Urzę
wieckit?j wprowadził, począw
dzie Wojewódzkim.
W ramach tej akcji pro- szy od 29 maja br., seanse
jektuje się oqczyty i prelek przedpołudniowe.
cje w każdym zakładzie pra
Obecnie więc rawianie bę
cy oraz w gromadach wiej- dą mogli w niedzielę już o
skich, aby zmobilizować lud
godz. 10 rano obejrzeć_ wyność do akcji profilaktyczświetlany film.
ponej. Szczególny nacisk
łoży się na stosowanie się
problem
Rozwiąrmje to
do zaleceń i przyjemnego spędzenia niemieszkańców
wskazówek lekarzy.
przedpołudnia i
dzielnego
W ubiegłych miesiącach jednocześnie znacznie powięk
.
.
.
sza możliwości udostępnienia
dyrek~Je Ube~pie~zalm. Spo- jedynego w Rawie Maz. kina
łeczneJ w WOJewodztwie zor wszystkim entuzjastom dzie
szereg wyjaz- siątej muzy.
ganizowały
dów ekip lekarskich na
wieś. Akcja ta była jednak
WITONIA
niezorganizodorywcza i
We wsi Klery gm. Witonia,
.
w wyniku przeprowadzonej
wana.
Obecnie postanowiono, by przez urzędników Ochrony
każda z Ubezpieczalni w te- Skarbowej inspekcji, znalezio
renie wysyłała raz na mie- no u miejscowego sklepikasiąc swoją ekipę. Dyrekcja rza Dionizego Marciniaka
w Tomaszowie zobowiązała mięso pochodzące z nielegal<;ię do wysyłania takich ekip nego uboju oraz 14 litrów sa
dwa razy w miesiącu. W mogonu, którym od dłuższe
już crz;asu handlował.
skład każdej ekipy wchodzi go
specjali- Sprawę Marciniaka przekaza
szereg lekarzy · no Delegaturze Komisji Spec
stów oraz pielęgniarki.
Każda ekipa zdolna jest jalnej w Lodizi, k~óra z kolei
jednorazowo przebadać 300 skierowała sklepikarza na
do 600 a nawet więcej osób. sześć miesięcy do Obom
H. Pracy w Milencinie.
'

realizują swe wprowadzając więcej grzecz
i można być ności, uprzejmości i dokladplan będzie wy nego zrozumienia potrzeb
chorego. Zapewni ono rówkonany.
czasie, nież szybk!e dostanie się do
W najbliższym
dokładne zbai
prawdopodobnie od 1 lipca, lekarza
. .
wprowadzone będzie współ- danie pacj:r:ta.
zawodnictwo pracy Ubezpie W dziedzinie usprawnienia
czalni Społecznej w Kutnie dział~lności szpit~~a zwięk
z Ubezpieczalnią w Toma- szy się przelotnosc zakłaszowie oraz Piotrkowa z Pa- dów. Dotychczasowy średni
poby! kuracjusza w szpitabianicami.
Współzawodnictwo ma na lu wynosi 16 dni. Liczba ta
celu przede wszystkim do- winna być skrócona do 12",
bro chorego, pracownika, przy założeniu, że nie wolno
lecznictwa oraz dobro pań- wypisywać ze szpitala osób
lub odmaWspółzawodnictwo niedoleczonych,
stwa.
nie może być wprowadza- wiać przyjęcia osobom wyne kosztem jakiegokolwiek rr:agają~ym dłuższego lecze.
uszczerbku w obsłudze cho ma sz~italnego.
Wkrotce rozpoczme się
rego, a przeciwnie ma ono
akcja
na celu otoczenie go jeszcze szeroko zakrojona
większą opieką. Współza- walki z czerwonką, która w
wodnictwo zmieni jeszcze okresie lata ma duże nasilebardjiej e1tm0sferę szpitl'łla, nie. Akcję prowadzić będzie

cje rzetelnie

oszczędności
pewnym, że

m:i„ml"l----------------------••-111--------------~-------NASI DELEGACI NA ft0"1GRES

Towarzyszka M.Laszczyk zPFSJ Nr1
Najpierw kilka słów o lki, które nie mają gdzie zo muszą często dźwigać swe
swej dzieciarni i maleństwa po 3 i więcej kistawiać
tow. Laszczyk:
pracownica ni~ mogą ~ysłać jej poza lometrów, by umieścić je w
Długoletnia
p. F. s. J. pracowała na m1as~~ -:- i:ne potrzebowały żłobku.
powiększe
Zagadnienie
szpulowej przędzalni jako g.łowic się i k opotać .w .cza
robotnica. Podczas okupacji sie p~ac~ o to--:- co d.zi~c1 po nia sieci żłobków zorganizo
pracowała jedynie doryw- r~biaJą l czy me d~1eJe im wanie oddaw::mia dzieci do
żłobków, do których matczo, a po wyzwoleniu stanę się krzywda.
to
zagadnieniem, kom jest najbliżej Inny_m .
ła do pracy w sortowni. Od
roku _ jest członkiem Ra- szczegolme aktualnym na właśnie drugie zagadnienie,
dy Zakładowej, reprezentu- terenie . To~aszowa jest jakie będę chciała poruszyć
W tej na Kongresie.
k b' t sprawa złobkow.
t .
. t
.
. t ca ł y szereg
p oza t ym Jes
o ie ' ~ h w1·1·~ mamy .t y lk o d wa
Ją<~ m eresy ys1ęcy
w Fabryce
zatrudnionych
Sztucznego Jedwabiu. Ak- złobki, na ter.eme n~szych innych zagadnień, do któ. zakładów - i w Panstwo- rych materiał tow. Laszczyk
.
.
.
tywna, mte~es~Jąca. się kaz wych Zakładach Przemysłu zbierała • w ciągu ostatnich
·
~~~e~ga~~~~~=~a~:;,~::Cj Weir:ia nego Nr 28. tJesbt to tygodni.
Kiedy żegnamy się i zyym ard o wie 1e za ma1o.
· .
.
ł
„
.
.
. . ze
napraw łę d z1e3,
za. Qg1 -. oprocz kt.
ob u czymy jej, by wyniosła jak
po3emnosc
0 f iąrneJ pracy,
d
b
t
·
orą spe - · ł bk ·
ar zo ogra- na1'l..,-M.., rezultatv z obrad
ru·a' J'ako urzędu3·ący członek z .o ow JCS
Kongresu - stwierdza:
.
niczona..
czołową
ro'wni·ez'
·est
Rady' J
.- Wierzę, że II Kongres
Ale J.est i_nna s.praw. a:
działaczką Ligi Kobiet na
d b
· l
· ·
. o. w d zie l mco- przyniesie .wie e . o rego
terenie Wilanowa. Między sprawa zł obk
tk h l d
d k dl
h p
a ~sz~s ic .u zi pracy,
innymi dzięki jej czynnej '!"YC . rzec1ez co za u rę. ą
postawie wzrosły ostatnio Je:'t, gd~ nasze praco~mce pr.zynie~ie powazne. korzyb;:rdzo pokaźnie szeregi Li- mieszkaJące poz~ wąano-lsc1 ko~ietom pracuJ~cyr;i, a
wem, na terenie miasta, wreszcie przyczyni się z
,
gi.

do urównież
trwalenia pokoju, k1hrego
pragną miliony ludzi pracy

pevn1osc1ą,

1

Nic więc dziwnego, że
jej w udziale zaszczyt reprezentowania tomaszowskich kobiet pracujących na II Kongresie
Zawodowych,
Związków
który rozpoczyna w Warsza
wie swe obrady.
Wczoraj właśnie tow. Laszczyk opuściła nasze miasto, by wyjechać do Łodzi,
a stamtąd z łódzkimi delegatami udać się do Warszawy. Oto co nam mówi na
pożegnanie:
- Jestem dumna, iż będę

przypadł

~da una~

całego świata.

(w)

To nie była szczęśliwa zmiana
Towarzyszu Redaktorze!
Od dnia 15.. maja obokł d
wiązuje nowy, letni roz a
jazdy na PKP, który wproudogodnień i
wadził wiele
ułatwień dla korzystających
z usług kolei, z uwzględnieniem ·świata pracy przede
wszystkim.
J.c d na k
"'szvstki'e
n1·e
... "
zmianv 1. inowacJ·e były
·
szczęśliwe. I w tym miejscu
chcielibyśmy poruszyć sprawę która dotyczy wielu robotników i pracowników
zatrudnionych w Tomaszawie, a mieszkających poza

I

Blaski· ·.1 ci·e/ni·e prz. edszkola ·przy pzPW Nr 29
fa-1 Tarza rozpiętość

W pokojach pałacu
brykanta Bornsteina w Starzycach •. ~ę~ącego do 1939
r. włascicielem obecnych
Z!łkładów

Przemysłu

wieku stwa- \druga -

~i, choćby z tego względu,
ze przedszkole, liczące o?ecnie 44 dzieci, prowadzl
Jedna osoba. Dzieci 0 tak
różnym wieku należało by
podzielić na dwie grupy: je
dzie~i dna - od lat 3 do lat 5 i

p~rząd~u po~o~ach,
i radoonre ~ę~~ą

repreren~-mtle

od lat 5 do lat 7. i

grupie przydzielić
du.że trudności przy sto- każdej
sowamu programów zajęć przedszkolankę. Utrzymanie
codziennych oddzielnie dla takich grup wpłynęłoby nie
Weł- n:łodszych i starszych dzie- wątpliwie dodatnio na ra-

~ianeg? ~r 29 - pr_zebywa
Ją dz~ecr robotmkow, w
zorgamzowanym tam przed
.
szkolu.
W obszernych, widnych
utrzymanych w czystości i

~~~i~ra~~ją~~~;sk~~h K~~= ~!~a~~ ;~c~ie!~ctiw~~

gresie, że będę mogła radzić pr~e.dszko.la~ki ob. D~bowwraz z innymi delegatami skieJ. ?zieci otrzymu~ą rezagarlnieniami prac ?ularme sma~zne'. po;~ne
nad
Związków Zawodowych nad i w :Vystarcz8:JąC~J i~os~1 cadrogami i sposobami szyb- łodzienne v:yzywien ie ~.zda
szej poprawy dobrobytu kla wać by się m.og1o, iz '!'
mczego me
przeds.zk.olu
sy robotniczej.
brak l ze przedszkole przy
. .
.
- Czy macic Jakieś Sf>e~ PZPW Nr 29 należycie spełcja~e, dotyczące ;agadruen nia swą rolę.
Przedszkole ma jednak
kobiecych, sprawy·
- Tak, pierwszą z nich pewne braki i niedomaga- to sprawa przedszkoli. nia. Brak jest gabinetu leM~ją one do spełnienia nie- karskiego, brak jest parnieco inne zadania niż szkoły. szczenia na salę gimnastycz
Toteż przystosowanie okre- ną, nie ma przyrządów do
su działalności ich do czasu ćwiczeń i za mało fartusztrwania nauki w szkołach ków mają dzieci. Wszelkie
- nie jest zbyt szczęśliwe. braki wcześniej czy później
Jasnym jest, że przed- muszą być usunięte. Poszkolanki i wychowawczy- trzebne pomieszczenia nienie też muszą mieć wypo- wątpliwie zostaną ~rzydzie
czynek. .Jasnym jest, że lone po opuszczeniu w buwskazanym jest wysyłanie dynku przedszkola pokodzieci w okresie letnim na jów zajmowanych przez okolonic, czy półl·olonie. Ale hecnego lokatora, a przydziałalności rządy do ćwiczeń i fartuszprzerywanie
przedszkoli na okres prze- ki będą zakupione, gdyż zalatem !atwienie tych spraw nie
szło dwu miesięcy
stwarza poważne trudr..ości jest niemożliwe.
Wiek dzieci, przebywają
dla szer~gu matek-robotnic.
jest
będzie, cych w przedszkolu,
Toteż wskazanym
by zagadnienie to znalazło różny i zamyka się w graEiwe rozwiazame i bv te m.:it nicach od lat 3 do lat 7.

Zarząd

cjonalne prowadzenie przed

szkoła pod wieloma

1

wzglę-

darni, w pierwszym rzędzie
pod względem wprowadzenia właściwego programu
zajęć codziennych dla dzieci grupy drugiej.

miastem i .· dojeż?żających ! urzędnicy i i_nłodzieź sz~~na wyczek':Je. w. p~cią,;u
do pracy po".1ągami.
godwie i wię~e3
po
. . wypa dkó w '1tym
. k szosci
W wię
•••
"
•
•
ludzie ci korzystają z tra~y dz~ i czeka na 1odcJscic
.
Koluszki - Tomaszów, mie pociąg~.
w Koluszkach, ~zy me ~ozna b.y przy:vró
szkający
Słotwinach, Zaosiu czy Ujeź cic dawneJ godz~ny odJazdzie. Pociągi kursujące ra- d~. Dlaczeg? bow~em ro~otUJatd
.
.
no są wycyrkl owcme w ' cza- nicy. , zaffileszku3ący
sie bez żadnych zastrzeżeń. maJą wracac do. domu miast.
19
godz ..1.7. dopier~
.Jeden' z nich przychodzi di;> o M
d po. y mzeJ po pisam ?"Tomaszowa o godz. 6.15 (od
PF J
.
.
. .
••
powiedni dla robotników), mieJsc. o. .wi .pracownicy.
d
kl
h
drugi zaś jest w Tomaszo- nr 1 i. i?n.Y~ za a ow ~ra
wie o godz. 7.30 (odpowie- cy do)ezd. za.Jący wspon.m.1:.id

~~~y~~. c~ęr:c~o~~~~kó:uf ~~~J'ozc~~ii:s~kan.i~ m~~~sci~
młodzieży

szkolnej). Po południu jednak jest
gorzej.
Do dnia 15. maja kursowal pociąg na linii Koluszki _ Tomaszów _ Koluszki i odchodził z Tomaszowa
0 godz. 1 6.25 . Pociąg ten był
wyjątkowo dogodny i nie
wiemy dlaczego został zliObecnie jest
kwidowany.
·
inaczej.
. Pociąg ten przestawiono
na godz. 17.57, mimo, źe z
Koluszek przychodzi o godz.
15.49 i czeka potem kilka
godzin na stacji. Robotnicy

t

my. o :ozpa rzei;ie . naszeJ
prosby i przywroceme czaziz
su
mowego.
- Następuje kilkadziesiąt pod

odej~cia

pisów.

Publikując powyższy list,
m.amy. nadzieję, że o.dpoko.leJ?W~
wiedme władze
rozl?atrzą . t.o z~~admeme i
znaJdą mo~hwo~ci pozytywnego. r~zw1ązama. Bo rzec~ywiśtie - dlaczego pociąg odchodzący ~ godz.
~6.25 zost~ł przełc;>zony na
~nną ~odzmę, . to l dla nas
1est niezrozumiałym. Przc-

-------------------------------~----~·ci~ w~kno~

Nowe. wydawnictwa

Sp. Wyd. „Książka i Wiedza" wydała bardzo aktualną i pożyteczną broszurę
pt. „ZSRR w walce o pokój". Obszerny wstęp dobrze rprowadza czytelnika
w istd'l:ę zagadnienia, tj. wal
ki o utrzymanie i utrwalenie pokoju, prowadzonej
przez siły demokratyczne
całego świata pod przewodem Związku Radzieckiego.
polityki
Na przykładzie

Łańcuch

K.:i2im;Pr2

Ko2lowski

z

i wJedz11J <<

wielkich mocarstw w Niem spodarczy Niemiec Zachodczech, autor wstępu uwy- nich.
datnia zasadniczą różnicę
Poza streszczonym tu pometod i działań pomiędzy krótce wstępem, broszura
pokojową polityką Związku zawiera następujące teksty
Radzieckiego, a tendencja- dokumentarne: 1) Odpomi imperialistycznego bloanglosaskiego, który wiedź Generalissimusa Staku
zmierza - w celach agre- lina na pytania, postawione
sywnych - do odbudowy przez Kingsbury Smitha, dy
niemieckiego militaryzmu, rektora agencji „Internatiowspartego o potencjał go- nal News Service" z dnia
27 stycznia br. 2) Odpona depeszę
wiedź Stalina
Smitha z dnia 2' lutego br.
P.Z.P.W. Nr 28 wpłacił zł.
3) Deklarację Min. Spraw
.
400.-.
w
ZSRR
Ignacy Nowak wpłacaJąc Zagranicznych
zł. 10?0 wzywa Zygmunta sprawie paktu północno-at
Durskiego, Karola ~lauze lantyckiego ZSRR w Norgo! Zygmun~a Kwi8:tkow- wegii - w tejże sprawie.
skiego, Mariana Khszewrządu ZSRR
skiego, Stanisława Pawłow 5) Odpowiedź
rządu noro~wiadczenie
na
skiego i Józefa Banaszkieweskiego.
wicza.
Komitet R0dzicielski szko
Ten zbiór dokumentów
ły podstawowej Nr 7 wpła charakteryzuje
doskonale
ca 2000 zł. i wzywa do wpła
politykę zagraniczną Zwi~z
Komitet Roch:tcielski
ty
przy Liceum Pedai?O;:!~c ;: ~ ku Radzieckiego, która jest
volitvka obrony pokoiu.
nvm.

ofiar na

Wezwany przez dyr. KaStefan
zimierowskiego Kiełbasiński wpłaca zł 1000
i wzywa dyr. Liceum HanMikołajczyka
dlowego oraz przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego Sred
niej Szkoły Zawodowej J ana Seligę.
Tuk Aleksander wpłaca
zł. 500.- i wzywa dyr. Lan
kau Zbigniewa, Kraskowskiego Jerzego z „Przetworów Kamiennych" i Jana
Szczepaniaka z P.C.H.

>>Książk.i

TBS

rozkładu

~dripracy

~ńg~dzi~:có~ o~i~~ J~b1°~.zy
Czekamy na miarodajne i

wyczerpujące wyjaśnienia.

Odpowiedzi Redf:tk c' i
Obywatelowi z PFSJ Nr
1, który prosił o nieujawnianie jego nazwiska komu
nikujemy:
Po zbadaniu sprawy niewypłacenie odszkodowań ze.
spalone ubrania w czasie pv
żaru, jaki miał miejsce w
ubiegłym miesiącu - stwicr
dzamy, że ani kierownictwo
lakładu, ani Rada Zakłado
wa nie winne tu są zaniedbania czy opieszałości. Tak
Dyrekcja, jak Rada robią
wszystko i wykazują jak
najlepszą wolę, , by sprawa
została pomyślnie załatwio

na. O trudnościach, na jakie napotyka się w jej załatwierdu - ~ poinformował
Was chyba wiceprzewodniczący Rady - tow. Polak.
W sprawie nieodpowiedniego zachowania się jedne
go z członków Rady przyrzeczono nam przeprowadzić dokładne śledztwo. Wv
niki jego podamy po całkÓ
witym zbadaniu sorawv.

Str. tt
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PAŃSTWOWY. TEATR

WOJSKA POLSKIEGO
ul. Jaracz& 'r1
Dził
o godz. 19.15 ,,Młoda
Gwardia" A. Fadiejewa.
TEA'l'B KAME.RALNY
ul. D~sldego M
07.fj -próba generalna. Dni. -'
ezerwe,,. premiera komedii G. B.
Shawa „Szczygli zaułek''.

... dniu 06UJorcla Monqresu Z.u). z~•-odOUJQCh

sportowa
·

młodzież

· zademonstruje

z

Parqźa

donoszo •••

robotniczej lodzi Polak bije mistrza olimpijskiego I

swą tężyznę fizyczną

~1 ~f(®t'*"":-"'}'1:"v

MJ& KultW'J' Flsycmel 1 Sportu OKZZ w ŁOOsl poczyni- lpisie tym weźmie udział po"'
TEATR „MELOD.RAM"
la joj ostatnie pn:r&'ołcwania do imprez sportowych, nad 2.000 młodzieży :i:rzeszonej \ ;>1,.
ul. Traµgutta 18 (Gmach
które odbędl\ słę w clnla 1 emerwca o &'odz. 17-tej na boisku Iw poszczególnych kołach spor
O.· K, z. Z.).
ŁKS Włók.n.lit.n.
.
towych pionu OKZZ. W czas'.e
.
.
.
. . zawodów
przygrywać będą
Dzt• o godzinie 19 doskonała
Jak
już niejednokrotnie za- nalezeć będzie mewątplr~te dwie orkiestry Tramwajarzy
francuska komedia S. Augier I J .
Sandeau pt. „Zięć pana Polrier". powiadaliśmy, imprezy te od·- ,popis gimnastyczny pod kie- i Elektrowni. Poc-zątek zawoWszystkie miejsca l{>rzedane. będą się z okazji otwarcia Kon .runk:em wieloletniego tepre- dów o godz. 17, przy czym zagresu Związków Zawodowych. zentanta Polski w gimnastyce ! wad.nicy zbierają się już o
P.AitSTWOWY
Będzie
to niewątpliwie
16.30.
sza
impreza
sportowa pierw
Zrze- kpt. Ja.na Kf.ridckiego. w po· ~rz.
___________
_
TEATR POWS~EO.HNY
11.go Lisiopada 21, tel. 160-36 sreń
należących do pionu
~
...Jl •
•
•
uzmę
Codziennie o godz. 19.15 ko. OKZZ. Program pierwszego
media Gabrieli Zapolskiej „;Mo- dn!a pnewi.duje między innyWoje.wódwkil Urząd Kultury Fi- d~.;oncyj'l~
c·;;•o z~·.:yinq 1;:ic,1
ralnoś6 pani Dulskiej" z udzia- mi: zawody szczypiorniaka po
Ł . d k.
nity sw :ii·e :r.~i:lanta pro,•agandcwe
·
·
ŁKS Wł "k
zycmej
dziękll'je ŁOZLA,
o
z
1e·
d
między ruzyn11.mi
o - mu Kołu Stowarzyszenia Lekarzy _,...,_.
łem Jadwigi Chojnackiej.
; sportowe. _ _ _ _ _ _ _ __
irlarz
- koanbinowainy zespół
Tl!ATR KOMEDII
MUZYCZNEJ •Spój.nła-Związkowiec, poka- Sportowych, Kierownictwom i leZ ŻYCIA ŁKS WŁOKNIARZ
PARYŻ (obsł. wł . ) Emigracyj ny kolarz
pols~I Frankowski
„Ll!TNIA"
zowe zawody szermiercze pod k ·1·. om Poradni Spor to 110 - :.1Aa: Zarząd Sekcji Gimnastycznej ŁKS wygrał wyśdg ·kolarski dla amatorów na trasie Paryż
Toun
Plotrkow1h 2'3
k'.erunkiem M. Kawałka. za- skiej CWSan, Polskiemu Radio w -- Włókniarz - zawiadamia, rn (225 kan .) w czasie 5:56:28. Drugie miejsce zajął Włoch Persico hDZWONY Z CORNBVILU!„.
wody w piłkę nożną pomiędzy Łodzi, ŁKS Włókniarz, Zarządowi treningi członków Sekcji odby- 5:57:43, a mistrz olimpijski Francuz Dupont znalazł się na trzeciej
reiirezentacjami Włókniarza : M,ej&kitmu ZMP i wszyst,:irn t_ym, wają się w poniedzriałki i czwart- pozycji.
TEATR „OSA"
Kolejarza, zawody lekkoatlety kt'nv p•21•czyn.ili się .!:> pJLv~o- kl od godz. 17-tej na boisku przy
W czerwcu „Osa''
otwiera {2ne, a mianowicie: sztafeta
trywań, organizacji i przeyrowa- ul. Kilińskiego 188 (róg Tymieniec
teatr letni w og'r6dku dawnej 4xl00 kobiety, 4x400 mężczyź- dzenia tegorocmych
Spott w szkołach zau;odow).Jch
Biegów ~-u~- "kiego) dawn. KP Zjedn.ocrone.
„Bagateli" przy uL Piotrkow- ni, bieg 1.500 m, skok ~ dowych
w dniach 8, 15 i 29 maja
Zapisy młod7l!e':y 7e15kloj ! mę
akiej 94.
i pchnięc!e kulą.
br. w Łodzi. Dzii;'ki nim Biegi Na-1 ~ltiej przY'jmuje ob. Zaw!Je':•Jcna nr.
Pod reiyserią. Artura M1odn1Do najclekaWSZY<:h a:tirakcji rodowe poprzez należytą oprawę Lcisku.
ekiego odbywa.ją. sil} próby 11u1n
swe eliminacje
pa.:6.skiej komedii muzycznej .T.
Na bolisku KS Zryw w Łod:lli prze na, sztafeła 4 x 100 m., sztafet.a
Tuwima pt. ,,Ja<izia wdowa".
prowadzone
:wstały
eliminacje olimpijska, bieg na 100 m., •kok
sportowe Szkolnictwa Zawodowe· wzwyż, rzut kulą. Ogółem starto.,..
go przemysłu Metalowego, jako wało 142 zawodruików.
Bratislava-Łódź rozegrają półfinały eliminacji ogólnopolskich. W piłce siatkowej: I mi.ejsce
W eHminacjach wzięły udział zdobyła drużyna Gimn. Przem. :r.a
I
". I
I
I
.•
główne
drużyny
okręgowe
sportowe
I
zawod· Starachowic,
w piłce koszykowej: • drułyna
ADRIA - „Powrót'".
nicv Ośrodków Szkolenia Zawodoekkoatleci łódzcy
wpadli na. doskonały pomysł.
Znu_/stoi
odpowiedzialne
zadanie.
BAŁTYK „Młodzli Idą"".
wego Przemysłu Metalowego z Gimn. Przem. Łódź.
dziło się już walczyć przy pustawych trybuna.eh posta.- Muszą pamiętać, że tym razem
w piłce nożnej: dru:iJyna Szkoły
BAJKA - „Pi~t11astoletni Ka.pl:tan"
obserwować
ich będą tłumy Warsui.wy, Łod?li, Pruszkowa, Sta- Przem. Ursus,
GDYNIA - Program aktualno. nowili wi{E wykorzystać <>ka.zję przez duże O.
rachowic,
UrsuSd,
oraz
Szkoła
Jak już wszystkim z pewnością. wiadomo, w sobotę na. przyzwyczajone do punktualno_
w szlafede 4 x 100 m.: Gimn.
tel Kraj. l Zagr. Nr. 23".
stad.fonie LKS Włókniarza. odbędzie się międzynarodowy mecz ści i nie znoszące mR.rudzenia Przem. Państw. Fabr. Obrabiarek Przim!. Pruszków,
HEL (dla młodz.) - „Skiarb"
im.
Strzelczyka
w
Łodzi, w nastę
piłka.rsld Bratlsł.a.va. Łódź, który niew:_i.tpliwie ściągnie na apelujemy więc do
nich, aby pujących konkurencjach: piłka.siat
w sztafecie olimpijskiej: Liceum
MUZA - „Muzyka i Miłość"
.
POLONIA - „N<>we Pe-kolenie". stadion znów około 30 tysięcy widzów. Po długich ciągną_ jak najbardziej sprężyście prze kowa, piłka koszykowa, piłka noż- Przem. Met. Pruszków.
cych
się do pó.łnej nocy narardach lekko2.tlec1 na81 postanow prowadzili swe mistrzostwa nie
PRZEDWIOśNIE „&luby ka.
ili wite swe główne mistrzo_stwa. okr\!gu przenieść właśnie spuszczają.e ezt9pera. z oczu.
waler11kie''·
Na zakończenie przypominaROBOTNIK - „Pan114 bez Posa- dla.tego :n.a aobotę, aby miećwresacie lromplet na. trybuna.eh.
my, że sędziowie jak i zawod.
gu".
lłOMA „Siedmiu łmiafyeh''.
Mistorzoetwa. roz.poezną. się of niez d-0 dnia dzisiejszego do nicy mają się etawić w sobotę Doskonały pięściarz żegna s1ę z ~ingiem
Film dozwolony dla mlodz.
na boisku
ŁKS
Włókniarza
godzinie 16.ej. i b~ „przed- godz. 20.ej.
w ARSZAw A (obsł. wł.) Jed. en postanowi!
.ończy~ swą kar~er4
al!KORD ---. „Timnr I Jeqo Druty· inoozem" 'sobotniego spotkania
Przed naazymi lekkoatletami punktualnie o godz. 15.30.
z najlepszych zawodników w dzie wyst~pem na. =prezie, zorgamz?~
na" dla młodz. dla dorolł. „Os- Bratislava Lódź..
Publicz- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - jach ·boksu polskiego, mistrz Pol- waneJ ku czci Kongresu Związk~w
tatD.i Etap „.
noM -wykupująe biiet . na zawo 100•.tys s.· ęcznq· all1'a.-.z
ski - Antoni Czortek, wystąpi po Zawodowych.
.
STYLOWY - „Konik Garbueelt"' dy lekkoatletyczne będzie mo_
raz ostatni na ringu w meczu OK
Związkowa Rada Kultury Fizycz
SWIT - „Wi<>sna".
gla za tym eamym biletem być
zz Warszawa - OKZZ Wrocław . nej i Sportu ufundowała dla za•
TATRY - „Wyspa Skarbów".
na meczu piłkarskim.
Czortek _ czlonek Związkowe- służonego sportowca upominek.
TĘCZA ,,Dzieci 1 Jednego PoZasz.ła
również
konieczność. z honorami ·przyjmowany hedzie na meczu go Klubu Sportowego Radomiak,
GLOS
dwórka„.
za.opatrzenia. w bilety sędziów
Pol.ka - Dania przez P.
P. N.
orcan
ł.6dzklego
ltomlłetu
WISŁA
„Zawieja" dodatek i zawodników bio1"11-cych udział
„Wyścig kolarsla Praga War w mistrzostwach lekkoatletycz.
W z.wiąz.ku ze zbliżającym ski II, napastnicy - HogenSJllWa„.
Sekcja bokserska Zw. KS Ogninych, toteż przypominamy wy się meczem Polska - Da'nia dorf, Gracz., Kohut, Mamoń,
Redaguje:
Wł.OKN!ARZ „ZawtejaM doda ·
źej wymienionym o obowiązku {19 czerwca
Kołeglu1u RedRkcyJne.
w Warszawie) Spodz.ieja, Cieślik, Muskała, wo, ui.wiadamia swych czło~ków .
tek .. Wyśc•g ltolarskl Praga iż treningi bokserslcie odbywają
Wydawca: RSW „Prasa··.
zaopatrzenia
sil}
~
nie
dzis~aj
przewiduje
się
powołanie
na
Mordarsk:.
Prawdopodobnie sJę w poniedziałki. środy, piątki
Warszawa"
Adn'" Redakcji: Łódź. Plotr16-wO. b. tr .
Ak d
··
WOLNOSC - „Dzlł!>Ci 1 Jednego w LO ZL A w godzmach
.
o oz en:ngowy w
a emn zostaną
jeszcze
powołani: o godz. od 20 do 22 w lokalu Elek
~~~;~• 16• m p,
Podwórka",
(Każdy z zawodnikó_w otr~y WF w Warszawie 18 - 20 pił Skromny i Anioła.
trowni Łódzkiej przy ul. DaszyńZakłady Graficzne ft. s. W.
ZACHĘTA „Za Wami Pójd11 In- ma 2 bilety). Zgłoszenia. do m1_
skiego 56.
„PrHa" f..ódt, ul. ew1r111 11,
Na
mecz
z.
Danią
będzie
zakarzy.
ni".
strzostw przyjmowa.ne są. r6w·
Nowych
członków,
sekcja
przyj
tel. Z06-f2Teleto1:1y:
proszony
Na
obóz
powołani już z05ta100-tysięczny
nasz
~
n:uje I za!)isy, odbywają się rów·
~„daktor 1:1aC""..eloy:
21ł-U
ll
następujący
zawodnicy: piłkarz, którym jest H . Gąsio n:eż w ponied7lialki, środy, piątki. Zastt:oca red. n:i<~DWA NOWE PARKINGI
Jlł·O'
'lekretatz
Odpowiedz.
ZIB·U
SAMOCHODOWI! POWSTANĄ
usunięty
bramkarze - Jurewicz i Ry- rowski z KS Związkowiec (To
Sekretariat oP.ólny:
121·21
W ŁODZI
NOWY REKORD ~WIATA
'17'.lał partyjny
zn-ts: 254 ·Zf
Klubowy 111 d koleżeński łódz- bicki, obrońcy - Gędłek , Jan- maszów Maz.), n:edawno poW najbldższym czasie w ł.od'Zi
Drużvna studentów · uniwer~,
wewn.
10
l&!go Związkowca _ Zrywu roz· duda i Barwińsk:, pomocnicy twierdzony przez PZPN. JuDział
1<on1BpondentOw
powsitać . mają dwa nowe parkingi
tetu k~lifornij1.1kiego w skła.
robotnlczycb
1 cbloP-r
samochodowe. J@den z nich wy· patn:ył sprawę pięściarzy Kijew- - Brzozows~!, Jabł?ński ,r, bilat otrzyma na meczu upo- dzie: Pa.squali, Frazier, Stocsklcb oraz redaktorów
budowany będzie przed Urz11dem skiego, ·WojnoW'5kiego I Niewadzl- Suszczyk, Wieczorek 1 Jabłon minek od Związku.
kes i Patton ustanowiła nowy 11:azet lclennycb:
21.9 f2
mutae.Jl:
Ul-li
Wojewód.iklm, gdzie założony zo·
rekord świata.
w
1tztafecie Dział
ła., uwieszonych
Dział mlelEkl l aport.:
dec)'2lj1\
władz
2llł·21
stanie równiet skwer.
4x220 y, przebiegająlC ten dy.
wewn. 8 ł U
Skrzyżowanie uUc Al. Kośclnsz klubu.
Ozlal e'.-:onomlczny:
:123-Zł
stans w 1:24. Je~t to juź drngi
Ozlał rolny: wewn. I - 254-21
kt i Legionów otrzyma także s>kwer
Organizuje Związek Radziecki .
W wyniku przeprowadzonych do
wynik, le-p~zy od rekordu świa
Redakcja
1:1ocn•:
172-11; 1~-81
l parking. Przyczyni a!ę to z pe- chodzeń s11d koleżeński postanowił
PARYŻ (obsł. wł.) Na KongreMistrzostwa świata kobiet odbę- ta, u.stanowi()ny przez tę dru·
Koloortat:
wno.ści11 do podn.Leslenla wygl11du wydalić Kijewskiego z klu·bu. Woj sie
t.ódt, Piotrkowska '10, tel. 122·22
Międzynarodowej
Unii Łyż dą się w Moskwie w terminie je- żynę w ciągu t~·godnia. W ob.
estetycznego naszego· miesta I za- nowski za niesubordynację zo&tał wiarskiej (JSU) w Paryżu zapadły szcze nie ustaloilym, natomiast or- sobotę ze!'.pół ten przehiegł we
Admlntstrac;•:
D7.hł Olfłos„eń:
111-IO
pewnienia wygody zarówno lcle- zdyskwali.fikowany na 6 miesięcy. decyzje oqnośnie organirt..acji łyż ga.ni-zację mistrzostw mężczyzn po- FrMn<>
dystans 4x220 y. w
r,fidt,
Piotrkowska Ili, tel. Ul-50
rowcom pojazdów, jd: ł mies8:ań a Niewadzlł otrzymał s1irow11 na- wiarskich mistzrostw świata w jeż wierzono Szwecji. (luty 1950 r). \ 1 :24,4, w czasie o 0,6 sek. lep.
CO'lll.
ganę.
dT.ie szybkiej w roku przyszłym.
szym od poprzedniego rekordu. D-02147

R

w u

~,;.::i_i;;i;;.

un. r.

k UJ.e •••

Metalowcy równłeż ukończyli

Lekkoatleci wpadU na dobry

· .··· ~'

pomysł

i przed meczem
swe
mistrzostwa

L

Ostatni mecz Cxortka

I

H. Gąsiorowski z Tomaszowa
z_

Kijewski

z
. ak

f·

Dgniwo przyimuje zapisy

~01.::rw~~~':!~on!fn:!!~:~

RohotnfozeJ

z klubu

łyżwiarskie

mistrzostwa

świata

kobiet

-..o

„
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Tr.agedio Amerykańsko

muszą znaleźć drogę ratunku! Clyde powinien wierzyć i modlić się.
Czy ma Biblię? Czy ją czyta?
Clyde zapewnił matkę, że ma i czy.t a, gdyż Pismo Swięte
otrzymał od jednego z robotników więziennych.
Teraz ona musi porozumieć się z obrońca.mi., wysłać depeszę, a potem powróci tu znowu.

Niestety, matka jednak ujrzała w oczach jego jakiś błysk
nieszczery. Słowa nie brzmiały tak pewnie, nie przekonyZaledwie z.nalazła się na ulicy, otoczyli ją liczni reporwały tak stanowczo, jak na to liczyła, jak o to się modliła.
terzy pytając o cel przybycia. Czy wierzy w niewinnosć
Tak! było coś w jego zachowaniu, w jego słowach... jakaś
syna? Czy jest przekonana, że sprawa była uczciwie profałszywa nuta, która zbudziła w niej wątpliwości, niepowadzona? Griffith.sowa z prostotą, chętnie, z całą szczerokój .derce p.<~ejął chłodem. Clyde nie był dość stanowczy.
ścią objaśniała, jak i dlaczego tu przybyła i jaki był poMoże planował choć w części tę strasz.ną zbrodnię.„ może
wód, że wcześniej się nie zjawiła. Ma nadzieję, że teraz póuderzył Robertę na tym bezludnym, pustym jeziorze, Mo
zostanie dłużej. Bóg wskazuje jej sposoby ratowania syn.a,
wie?
' a w jego niewinność wierzy bezwzględnie. Czyż nie błagała
Przygniotła ją ta myśl. Czy7Jby zeznawał fałszywie?
o pomoc Boga? Cz.yż oni nie będą się modlili o jej powoO, Jehowo! cz.yi'byś mi zesłał zwątpienie w najcięższej
dzenie?
chwili życia mego i mego syna? Czyźbyś zesłał na niego
Wywarła na tych młodzieńcach silne wrażenie, zapewnili
śmierć pewną, zabierając mi zarazęm i wiarę w niego?
więc ją uroczyście, że będą się modlić. W swych sprawozdaO, nie! Nie chcesz. tego, o Baranku Boży! Ty do tego nie
niach opisali matkę oskarżonego jako kobietę w wieku śre
dopuścisz.!
dnim, religijną, zdeterminowaną, szczerą i pełną wiary
Nie! Starła w proch straszliwe podejrzenie, róW!).ie dla
w niewinność swego dziecka.
niej okrutne jak stwierdzenie jego winy.
Przybycie matki Clyda ugodziło silnie w ambicję GrifO, Absalonie, Absalonie, wspomóż nas i odsuń od nas fithsów. Clyde zaś, przeczytawszy ostatnie wiadomości, cz.uł
tak4 myśl! Bóg nie może wymagać tego od matki. Przecież się nieco dotknięty wielkim zainteresowaniem ogółu tym
to on ~. jej syn rodzony, patrząc w jej oczy, twierd1J
wszystkim, co go dotyczy. mając jednak matkę prz.y sobie
~miało, ie nie popeh1ił takiego czynu. Ona musi mu wienie przejmował się dłużej i przestał zwracać na to uwagę.
rzyć... wierzyć całkowicie. Musi i będ'Z.ie, chociażby szatan
Miał matkę przy· sobie! Mimo swych śmiesznostek i braków
wątpliwości krył się jeszcze w ta.lnikach jej nędznego SeTCa...
była jego matką ! tylko ona jedna chce go ratować. Cóż
Pomóż! bo WSZYSCY w iei JUU"t!A -~ bad.al Maitlr.a i &Yn
IZD może obchodzić. co inni o niej myśla! Padał iuż na niego

cie1't śmierci, ona jedna go w tej ciężkiej chwili nie opuś~iła... Jakże szybko zorientowała się, że najlepszą d·rogą
jest współdziałanie z. prasą w Denver. Nic podobnego nigdy jęszcz.e nie robjła. Któż by się mógł spodziewać znaj~c
jej ubóstwo, że znajdzie środki na ratunek syna? A on,

syn jej, jakże często i ciężko grzeszył przeciw niej!
Przybyła· więc biedaczka z troską i niepokojem 'w duszy
i aby zyskać dla nieg~ współczucie, wysyłać będzie własne
swe wrażenia! Teraz już zniszczone okrycie, niemodny kapelusz,_ szeroka, zastygła twarz i szorstkie, niezręczne ruchy me wydawały mu się godne politowania. Była jego
matką, kochała go, wierzyła .i ratowała ze wszystkich sił!
. Belkna,p i Jephson zdziwili się niemało, ujrzawszy tak
meelegane:ką kobietę, która przedstawiła się im jako matka
Clyda. ?bszerne płaskie obuwie. dziwaczny kapelusz. stary
wy:płow1ały płaszcz przejęły politowaniem obrońców. Pa
~h.wili .~nak. jej powaga, wiara i gorąca miłość do syna,
l~J pyta]ą~e, ia~ne, dob~e oczy, pełne głębokiego przekonarua 1 poswięcema. sprawiły, że nie pamiętali już o zewnętrz
nym wyglądzie Griffithsowej.
Czy oni istotnie wierzą w niewinność jej syna? Musi
o tym wiedzieć przede wszystkim. A może w głębi duszy
są przekonani o jego winie? Dręczyły ją stale sprzeczne dowod~ w jego _sprawie. Bóg złożył zbyt cieżki krzyi na jej
bark~! lecz mimo wszystko niech będzie rmię Jego błogo
sław10ne!

. ?bro~cy odczmy.~jii;c. ile niepokoju mieści się w jej sercu,
pospiesznie zapewmh, ze są przekonani o niewinności Clyda.
BY1aby to oarodia st>rawiedliwości. .2dyby został stracony,

'°· c. nJ

