Cena.lł1Imeru

,:I

Delegacja Pokoju

zł.

przyjęta

przez

przeWOdniczącego

RZYM (PAP), - Do Rzymu pl'7.ybyła z Paryża
d elegacja SIF\lego
Komitetu
Światowego
Kongres'.!
Obr011ców Pokoju. DelegaCja zo~tala przyjęta przez przewodniczącego
~enatu Bonomiego i przew,)dniczącc
go IzbY Posłów Gronchiego.
Delegacja "ldac1a się z lHl.'tęPUjącyc h osób: deputowany francll:,ki
d'Arboll's sier, pisarz polski [\\ aszkie
wicz, ksiądz Boulier. po .• "ł bElgijski
iprzewodniczący zVT iązku I.<lwodowe
I go robotników portowych Van den
Branden, wybitny lotnik franc',1lWK rn (VI)
CZWA(~'I'EK 2 MARCA 1950 ROKU
Nr 61 (1:342)
ski Servo'z, sekretarz związków z~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _..'bi.
' _ _ _ _ _....;;..~.;;;;.;;.;~.;.;;~~~;.;;;;.;;;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;.;.;...;.;.~_.;;~_.
wodowych S1. Nazail'e LOUIS

I

,parlamentu

włoskiego

Guenherve j Angielka NOI'Il Wostn
Do Rzymu ma również przyby{
pisarz radziecki Tichonow,
Obaj przewodniczący i.lb przyj""
li clelegatów. którzy przekazali ' in,
apel Światowego Komitetu Obl'ol1ców Pokoju.
Członkowie delegacji wzięli 11&stępnie uc!zia\ w pt'LYjęciu.
WY<lÓ:nym na ich cześć przez posłó ,..., '.:,;;Q~k:ch. W imieniu Izby Posłów po·
witał delegatów Pietro Nenni. Prz~
ImaWil!Ji następnie i~ln.i delegaCI,
między inn~'mi
równlez. Jaroslaw
lwaszk!~wi('z•. który wznlosl toast
I na (!tesc 1l0ltoJu,

Społeczeństwo radzieckie na drodze do komunizmu

ZSRR
A Z IŻKA
CEN
KOlDitetu Centralnego WKP(b)

NO

Uchwala Rady
"\v

sprawIe

I

Mini~tró'W

o])uiżenia

cen

CI

I

to\varów przenlysło,"'ycll

artyk.ułów spoży\r\lczych l

I

Uchwala przewiduje l'Ówl1l')czcśnie
o 30 pl"OC" wódka o .16,7 pro'.;
odpowiednią obniżkę een w restuura
owoce - o 20 do 30 proc.;
ciach jadłodajniach
stołówkach;
ziemniaki i jarzyny - o 10 do 35
v..~, in~ych zakI'adach' gastronomiczproc.
nych.
c~'ch.
Uchwala \\!)'mienin następnie toUchwalę podpisali: przewooniclZąUchwala Rady Ministrów ZSRR i wary przemy';ło\\l ~ k l.f.r,'ch cena zo
ey Rady
Ministrów
ZSRR
Komitetu Centralnego IcVKP (b) wy- stała obniżona.
STALIN. oraz sekretarz KC WKP(b)
mienia szczególowo artykuły spoż~'w
Materiały wlóki(,llni~Le potaniaIy
- MALENKOW,
eze i towary przemysłowe, których o 12 do 24 procent. w tym bav.relnia
tena zostala obniżona. M. in, pota· ne - o Hi proc., g·tuprocentowa weł
nia}y:
na ubraniowa - o 12 proc .. sLuprothleb, mąka i w~'rohy mączne o 20 centowa welna płaszczowa o 24 pro
do 30 jlroc,. w tym chleb żytni i cent. jedwab o;ztuczny - o 12 proc.
p3zcnn:v o 25,9 proc., suchary o 30 płótno lniane - o 15 proc.
proc., mąka pszenna I i II gatunku o
[\:onfekrja, trylwtaze i kapelusze
:lO pl'OC,;
o 10 do 35 proc .. w tym płaszcze, uI\asze, ryż i rośliny strączllovre
brania. suknie i inne WYl'oby konfek
o 12 do 20 proc.;
cyjne wełniane o 10 proc., a pótwel . makarony - o 25 pl'OC ;
niane o 20 proc .. 'uknie, bluzki. ble
p1'Zetwory spoiywcze - o 14,5 do lizna ze sztucznego jedwabiu i ma:\'lQSK'VA (l'.\P) _
Agencja I ny światowej w dziedzinie obiegll pie I je~zcze większego wzmocnienia ru'15,Z proc.;
ter;alów . póljedwabllyc:h-o
10 proc..
. a pe l nowarto· bl a, wz.,ros t
, l'
h
14
,TASS .()publikowata następ. ującą uch niężnep:o i przy,,".rocił.
u. 'l.eg·o Sl''1 y na lJyweze]. •l
zhoże i pasza od 20 do :Z5 proc.,' a z tk anm k manyc o
proc
.. pon- wałę Rady :\liniiitró"- ZSRl{ w sprn.- ;ściow~- rubel radZlecl\l.
k
.....l
po d wyz5zenla Jego k'ursu w st05un'l1
~two\Y\.·m n'a~ta)Ji
w przybliżeniu ta"
l11i";o
i przetwOr'\'. mi"sne - o 24 czochy i s arpetki bawcłnlane.k Jeu,~
ł'
wie oparcia kursu rubla na bazie
Zniesienie systemu kart k'owego, d o wa I li t o bcyc Il.
l. a cama ol'-i;i:ka
cen na n,'nku kol- do ~J5 IJI'OC., w t'.·l1l
wołowina o 3D wabne i wełniane o 15 proc.. o knle złota i pod" yżki lwr. u r(lhla w "to" zrealizowane równocześnie z refOr' j
'IT
",,"'
.1
n tym sallly111 czasie
w krajach
cho7.o,,·,.·m
i w handlu ~półdzi9lcz','m 1lroc" baranina o 35 p. roc., wieprzo- rze i czapki
futrzane o 10 proc., 0- sunku do walut obcych:
. ll nast~p ..
" a i trwa na d a l Cle
'
.
} .
mą pienięi,ną oraz d okonana 3 ,krot- zac J10 d me:
_ ludność .l\:'ska
dodatkowo eo naj- wina _ o 2 .1 Iłroc.. ldelbasa o 21 ce S\ye .mane
. walut, co doprowadziło już
, .,
b o" 20 proc.
Reforma pieniężna w ZSRR. ]ll'Ze- nie poważna obniżka cen na. to" ary pJ'ecjacJa
mnie.J· 30 miliardów rubli.
[l!'OC, kon5el'\'\.· mi"'sne
o ~5 !)!'oc..
' k 'na
h mIarę
I k t w
g praco'\\"
..
IJrowadzona w e-l'udl1iu 1947 1'olm, po",!<zechneg-o użytku \\' ciągu lat do dewaluacji walut europejskich. O
,
. zycIe
h k u ran
Tak
Ilrzet\,.o'y
_ od 10 do 3:;v ·nialo
nIac o 10
rawlec
a e OrlI S
, a -następstwa
"
'k \\ięt:, h.ldnośc,'.
I
kr..yska łacznie \.~.
' v"bne
'J
proc.,"JCa w pracowniach
II i
zlikwidowała
drugiej woj 19/17 ]!l.lO dOlll'owadzih do I'1 E' C110 d Zl. o Stany Zje d lloczone Ame"ym .·u nowe.J. o )IJ,IZ 'l ce~ ro naJ- ]lrOC" "" t~.·m skumbria o :30 proc.,
n.,ki - to nieprzerwana zwyżka een
,
110
l
l
bl
kategor:i - o 15 proc.
1lJn~~.l
Uli lan?W ~'l~
~.
.
ł050':; o ZO proc .. kawior czarny o 30
Obuwie _ o 10 do 25 proc, w tym
m: artykuły powszechnego użytku i
::\le uJ~ga '~'.at'plIwosCl, ze w wy11l- proc .. kO\1,erwy \\' oliwie o 25 proc .. skórzanE' o 15 proc" gumowe o 10
Młodzieżowe spółdzielnie produkcyjne
trwająca na tej podstawie inflacja,
ku noweJ oblllz1n cen:
inne konse.l'wy o 30 proc., dorsz o 35 proc. buty o 25 proc.
• •
•
co niejednokrotnie stwierdzali ?/
znoWu ',,;zrośnie w znacznym stop pl,{)~.;
Galanteria i wyroby jubilerskie
nią swą
ą pracę ~':"ych oŚwia~e~E'niacb . odpowiedzialniusil>a'lHlb;y,,"cza l'ubla;
tłu.;zcze. sl>r i nauial - o 10 do 35 _ o 10 do 30 proc., w tym wyrob."
1111 przedstawlclele rzą.du USA, doje"Y'ze bardziej ,,"zrośnio wal'- p)'oe., w t~'m ma,;ło o 30 proc., galanteryjne z bawełny, wełny i jeWARSZAWA (PAP). _
W tej We wsiach tego powiatu, który 0- pro\Vadzil~ również d.o istotnego
toś'C' rubra 'nitlziecld'Ci('o " ]lorów \\',":!;elkie
gattlnki
~el'a
o
20 dwabiu S7.tucznego o 20 proc., galan chwili L tn:ej~ w, Polsc~ 20 11łodz ie- becnie ~a.imujc: !I mieJsce w kraju ~P~d~~l ~lły ~l.~b~\:·c~e.1 ~o~~~'a .. Yf
nnniu z kllr!'~.m :vtł/ut nhC'Y('l,:
proc .. mlE?ko o 10 proc,. tluszezE' 1'0- teria ~kór7.ana o 20 proc .. woJoa ko- zow,Ych RolniCzych Społd7.: ~Jnj Pro- 1'0 do IJczf"bn(lS('1 g'o'!<podarstw zeSIJO Z" lązku z po,,:v zsz~ mI okohcznosc~a
nil 'i \;ą1)i· da.].;;:r.a, llOWaŻ\l<l \lod- ślinne o 10 proc., s.malec o 18 pro~., IOl1ska i perfumy o 15 proc. do 25 dukcY.inych. skupionych głównic '(., 10wY('h,
,
mi . s)la l1<;~y~\'c7.a rubla. ~tała SJę
• \\"y7.ka realnej \\'artośd plac ro- nU,l'garyna - o 35 pl'OC., jajka o 15 proc" nici o 20 proc .. wyrOby Zi'! zlo województ',~'ach: ;;7.czec1l1.skim, gdań
Omawiając dotychczasowe oSią- wyz~za, I11Z Je~o l(1,ll's ofIcJalny ..
botnd,ri\\' i Ul'zędników;
proc, jajka \\" proszku o 20 proc,;
ta i srebl'a o 10 proc.
skim,
lubelskim i
rze';:~0wskim. gnięcia.
przedstawiciele
L.arządu
~ obec PO\\'yzszeg:o .Rząd Radzle:cukier, "yroby cukiernicze i to"
Odbiornild radiowe stanialv o 15 Spółdzielnie młodzieżowe zorganiz'l Głównego ZMP i działacze tereno- ckl t~znał.. z~ rzecz kOl11eczną podwyz.
znaC.7.tlYlll stoppill polepszy si<;, \\ ary korzenne - od 8 do 50 pl'oc .. proc., głośn i ki i 1al11!py radio\ve o 20 wnne zostaly przez ZMP; skupiajtj 'wi dUlo miejsca pośw:ęcili isln:e- sze~le ~flc.lalnego kursu. rubla Ol'~Z
~~'ttlac.]ae\1leryiow I stypendy· w tym
cukier Tafinowany - o l;!, proc., aparaty fotograficzne o 20 pl'O one pl'zeważnie
młodzież
która .iącym jeszcze brakom i niedociągnię cbhczanle ~(lJrsu rubla m~ na ba~la
,;tó,\·. ponip\I·aż. mimo obniiki cen, plOC., czekolada o 20 proc., kakao cent, patefony, akordeony i harmo- przedtem
pracowala ublJgaczy ciom w)'suwa,iącjednocześn i e ~po- c:,o lal'a - Jak to ustanowlOno w !lp.
IV.\"$oko' ć emeJ'ytur i ~.1.ypendió\\' po- - o 16 proc" powidła o 25 proc., hel' nie o 25 proc, płyty gramofonowe o wiejskich.
soby ich przezwyciężania.
Cli 1937 l'olm - lecz na bardziej tn\"~
zostaje bez zmiany;
bata o 10 proc" sól o 40 do 50 proc.. 16.7 proc .. pianina o 10 proc." maW okresie roczne.i pracy spółJziel
Jalw główne zadanie mlodzieżo- lej podstawie złota, sto,sownie do zaI: nastąpi dalsz.l', poważny \Yzro.,t \\óclki, likielY, \\'lna i piwo od ] G,7 nyny do pisania - o 22 proc" wie nie te zdobyły poważne do 5wiadcze wych rolniczych spółdzielni produk wal'to~ci zlota w rublu.
clothodó\l'
lur1no;;ej
l'olniczej do 4H proc., w t4111 likiely o 25 proc, czne pióra - o 30 proc.
nie, którego anali<zę prze;:Jl'owadzo- cyjnyrh na. najbliższą pnyszłość
Z tycb względów Rada Ministró\y
Materiały piśmienne i przybory no na dwudniowej krajo',v': ,i odpra- wysunięto pełne
wykona.nie planu ZSRR postanowiła:
,\·.,];utek 'z ll'atZnego zmniejszenia ~i,~ wina ~tołowe - 35 pl'OC., 'wina dese·
gós(lodarczego na rok bieżąc~'. pn.y
Zaniechać z dniem 1 marca 1950
it h wydi\tkó\\' na zakup to\\'a1'6\' 1"O\\'C - pl'zeciętnie o 49 proc., piwo szkolne o 20 proc,. zabawl,i o 10 do wie przewodniczących kół ZMP,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 proc.
Jak stwierdzono w czasie (Jupra- czym główną uwagę zwrÓ'-'oIlO n :ł
roku określania kursu l'ubla w

:\WSK\'I'A (PAP) Ag-ellf',;a
TASS og:los.ila następują.cy kOI11Ullikat:
l\' związku z Ilo_wymi sukeesami w
dziedzinie produkcji przemysło\vej i
rolnej, osi<!g'nię-t~'mi \\' l'oku 1941J, \\'
i:\\'iązlw 'ze' "wzrostem wydajności pm
c~- i zmniejs-zen'iem kosztów -wlasnych
pl'odukcji Thząu Radziecki i Komitet
Celltralny WK P (b) uznał)" za lllożli·
wc obniż"ć z dniem 1 marca 1!)50 ~'O
k u ~ po' raz trzeci z rzędu - pmls two\\'e ce11y. det"liczne arŁy1;ul6w
s poż~'\\'ezye:!1 i towarów pl'zemysio\\'~'ch Po\\-szechncg-o liiytku.
Rada Ministrów ZSRR i KC "'KP
I h) st\\"ierdlają. że \v wyniku nowej
obniżki cen \\' handlu pań~t\vowym,
IIlUł10Śe byska \\' skali rocznej co naj
mnie'; '80 'ni'iliardów J'ubli.
Ponadto, biorąc 'llod uwag-ę. :i:e pod
rJ; j)!Y'weln'oljn'żki
cen w handlu pan
_

przClllyslowych, których ceny zo;;taly
oraz dzięki temu, że bez
zmiany pozostaj~ państwowe ceny
~kupu produktów rolnych i zwierzę-

nożownicze ze stali nierdzewnE'j o 3zklo okienne, ta,pety i farby - o 20
proc.
30 proc.
Rowery j mQtocykle - o 2D do 25
Wyroby ryma.rskie - o 15 proc.
I Łóika metalowe, niklowane sta- proc.
Zegary ścienne o 11 do 28 ,7
nialy o 15 proc., dywany o 20 proc.,
wyroby z masy plast.l'c7.nej - o 20 proc., zegal'l{i kieszonkowe, ręczne
i inne o 20 proc.
proc.
Papierosy, tytoń i machorka - o
Materiały budowlane - o 10 do 20
proc., w tym cement, lupek, papa, 20 proc" zapałki o 25 proc.
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w stosunku do walut obcych
oparcie qo nu bazie zlot o
I

j,

plOnlerS k

uspraw

1

2

3

4 \\.

I

a

1

·
tOKOble
-t
?,.
Międzynarodowe S
W

Wyroby porcelanowe i fajansowe
P?taniały ~ 20 proc., naczynia alLllni
l'llOWe o la do 30 proc .. emallowane
naczynia żelazne o 13 prve., naczynia ze stali nierdzewnei - o 20 pro
cent.
Mydło gospodarcze - o 40 proc.,
mydlo t081etowe o 50 proc.
Maszyny, do szycia - {) 20 proc.,
lampy o 11 proc., żelazka elektrycz:ne o 25 proc.
Elektroluxy - o 20 pl"oc., \'.ryroby

! 'f

dnienl walki o

pol~ój

40 lat temu na Mit)dzyn:>,rodowej' Dziś setki milionów kobiet, setki
Socjalistycznej Konferencji Kobiet milionów ludzi pracy w krajach ka
w Kopenhadze ustanowiono dzień g l1italistycznych i kolonialnych, zbumarca ,jako Międzynarodowy Dzien uzonych z uśpienia, nie tylko w~'r,l
RobieJ.
żają gotowoś('; demonstrowania w
Na (Jfzestrzcni minionych dzięsię obronie pokoju, lecz równiez zdeoy
doleci kobiety całego świata toczy dowane są narzucić pokój podżeg .. l:v w ten dzień bohatersliie boje o e'lom wojennym, siedzącym na stoI
równQuprawnienie, o wolność, a kach ministel'iałnych, gangsterom
I'Irze(le wszystkim o pokój.
odzianyOl we fraki dyplomatyczne,
Do
bistorii ruchu -robotniczego
Pokó.i można zdobyć, 'Vywalczyć
weszła pamiętna demonstracja z go może potęŻJlY front obrońców po
<lnia 8 marca 1917 roku. o której w koju i demokracji. Wywa.lczyć go
"Krótkim Kursie Historii WKP (br' mogą przede
wszystkim kobiety,
rzytamy:
które nie po to rodzą synów, by im
.. Robotnice wyszły na wezwa- perialiśei wygubili ich na polach III
n\e Pio(rogrodzkiego Komitetu tew.
bolszewików na ulict), by demon
Ogromne są siły stojące na strastrować przeciwko głodowi, woj iy ]Joko,iu, Siły te u,iawnią się w
nie, cal'a.towi. Robotnicy poparli I'>posób potężny w trakcie ltampanii
dcmonstrację robotnic strajkiem }lrZygotowawrzej do Międzynarodo
powszechnym w
J>iotrogrodzle. weuo Dnia Kobiet oraz w dniu 8
Sh'a.ik polityczny zaczął przer'l- ma;ca.
'
stać w ogólną demonstrac,ię po'V d ' t
tk'
T-l
m
łitycz1H\ przeciwk1\ ustrojowi car b' t I1IU
s~ .1 .mllOn~~ d 1OskiclllU"...
!~ ~a. ~a ym ł s.~'lebcl~,. o, c ~o/q~
'" 4 dni vóżnil'.i zW3'riężyła w ~1~\~~~~;' °p::o~~~ I) ą s~m o let
Piotrogro<lzie Rewolucja Lutowa,
" .
.
.
Nie raz, na przestrzeni minionych
Pf"!l1JC .Je, ?<:dą kO~l~ty w ZWląZlat lala sie obficie krew robotnicza k~1 Ratline~Kl~, w Chmach., Luaow dziell S'marca na ulicach miast \,~'~h, w kra,Ja,c~ demokr~cJ~ l.udo.
piechl części świata, a mi<:dzy inny weJ, przy krosme, wrzeClOme l tomi i w Polsce, Nieraz toczyly 1.0- karce.
lJiety zażartą \\'allu; z podżegacz:!"
Pełnić je będą robotnice i chlopki
mi wojennymi o utrzyma.nie po!wjll. VI' Polsce, polskie kobiety. które juz
Wysilld te uie zawsze dawały IC- lak masowo poujely apel Pai!st\~uzultat. Pomimo ofiarno':ici i hOj9woś wych Zakładów Pl'Zen1Ysll1 EawełPI' rllc.ll k'obl'cCY, .I·~k
ro'wlll'e'~ cal"','
.
J St I'
L l'
,T
lIlanego nn. .
a ma w 'oc Zł.
rueh robotniczy nie zdolal zapobi.ec
Peł'lić je będą kobiety ,we Fran·
wybuchowi I i II wojny świalt}weJ.
Ale od chwili zwycięstwa Re,,,,,. cji, 'Woszech, Stanach Zjednocze'lueji Październilwwe.l, od c1nvili hi nych, Afryce, A:>:ji i Australii, na u
. t
l
licy" na wieN\.ch i zgromadzeniaCh
storYCzllęgo zwyeu:s wa nal'ouu
I'a..
d f
t
'mtywlljennyrh, a ,jeśli zajdzie podZIecInego na
aszyzmem, sy ua- trzeoa. w wlę7ieniu i na barykadZie,
('ja bardzo sil) zmieniła.
t~!t jak lo nieraz w przeszłości czyDziś' 800 milionów mieszkańcow nila kobifta w Rosji.
kraju zwycit;skiego i kraj,iw budUJą
('eO'o
si"., socjalizmu nie boi si"., JUZ
Ale ~e-dziekolwiel, i I)rzez koe-ol>ol
"
~
jawuie
do
. i otwarcie wystą))ić
.
I wal- wiek Warh' Pokoju w dlliu 8 mar·
ki w obronie PQkoJU z"'i~ \szając ('a będą !lelniolle. w ,jakimlwlwlek
•
wysiłki produkcyjne,
\1'zmacniaJącjęzyku będą lego dnia wygłaszane
gospocl:H'cZO swój I,raj, paraliżując !)1'Zemów,cnia h'eść ich będzie
~a.mysly zdt:gen('rowan~'ch przywód jednakowa: NARZUCIMY
ll\-IPE(.lW ~wi"l:i ·!<llllitali"h'''7nC'lm.
RTAT.1ST01\ł POKÓI'
W. L.

t

,

.'.

I'

W

spółdzielnie mlodzieżowe 7;aIN,- obowiązek termin?weg~ i ;>pr;nv~('spod~rowa~y, ok .. 10.tys, llU; 'lIJemJ, go przeprowa?ze~la sIewo",: WIO..:wl~l.szoscl.lezące.lodłogll•.m ..Wse~lIYCh .. ReahzaeJawsz!slJ~Jch.za:
mektorych reJonach krajU spółdzlel dan, stOJącyCh pr7.ed spohlzleltuanll
nie odegrały rolę pioniersl;:ą. Ich zc- ml(}(}zieżowymi, zaleźy w dużym
społowa praca była (lla okolicznych sto-pniu od aktywności kół ZMP w
wsi za,chl)tą do przechodzenia z go- tych spółdzielniach. W l.whp.ku z
spodar]<j indywidualnej na zestlnło- tym uC'zestnicy od,Drawy :Josta'l'lwą, I tak np. 3 młodzieżowe rolni- wili usprawnić pracę },ól llfl.CZ ,(12.cze SIJółdzielnie produl'cY.lne w!low. szerzenie szkolenia ideologiczncęo i
jaroslawsJdm stały sil) y,ac-zątkiem ))fZeZ wzmożenie pra.c Iwltural1l;J
ruchu spółdzielczości prOdukcyjnej oświatowych w spÓłdzielni.
WY.

spania y wySI· e k pracy
•

ł

ł

Nieprzerwanym nurteOl pl"..7 ną dluaolalowe
Jiiił
zobowiązania robotników Czerwonei
.,
W dniu wczorajszym, jui.: po odda·
niu do druku ostatniej wiadomości o
podejmowanych przez łódzki świaL
pracy długofalowych zobowiązaniach,
do rcrJilkcji naszej napłynęJy dalsze
listy od fabrycznych korespondentó"', dono<;zących nam o nowych. ma
sowych zobowiązaniach.
Kore'por.c1ent z Filmu P~lskiego
'ow :tżabillski pioze że ::>racGwnic"
ab~ri!·lorium FilmÓw 'Fabularnych p~
stónowil.i przystąpić clo c1hl~Jo[alowe"
ero w'i')ołzawodnictwa. zapoczalkowa';ego Plzez tow. Markiewkę. iobowią
zllją się oni do wykonania planu pro.
c1ukcyineqo w miesiąnt marcu i kwie
tniu w 104 procf'nlach, w pozostałych
7.a~ miesiącach, do konca Toku. w t03
procentach.
, . '
Ap~l. tow, MarklewkI podch,wyClla
rO~llIE'Z załoga PZPOdz. ,,'Volc,zan·
lia, Do tego szlaclletnego wspołzawodniclwa s'tanęły tutaj " zespoły
:,oblel. a mianowicie: zespól ob, ob.
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6 marca posiedzenie

Sel'. m'l Ustau1orlawczeno
RP
U
b
t

1Y

W tJniu
'VARSZAWA, (PAP)
28 lutego rb. marszałek
Sejmu
Ust'lwcda"'~zeO'o
RP ""'ad"sław
,
."
b
".l
<
{T
' t re,,-owa l s k'I wy d a ł zarząd
zeme
'
'iCI lla~tę, pującej:
d
Pos!e :eenie Sejmu Ustawodaw
czego RP odbędzie się VI' dniu G
m:ll'/''' HElO r. o go,h 10.

Łodzi

IChodakowskiej,
Wieczorek,' Bednarek, paszkowskiej litowania.
które
wy·
podniosą

konanie planów z 1:ł0 do 150 procent
normy. C7ynem tym pracownice na-I
sze ~ pisze korespondent nasz tow,
Otyliil Wysocka - dały dowód zro·
7umienia doniosłości socjalistycznego
rucha współzawodnictVl-" pnlcy OrilZ
lec/o, że współzawodniclwo 10 jest
walką o rozkwit całej gospodarki na·
lodowej, walką .0 p~ tęp i ogólne do"
hro .klas\ pracuJąc:).
,. '
.' _
Nie bp ('(ha. przp;szedł. l.owllIez a.
pE'1 tow. Markle:"kl wsrod, za~ogl
PZP~ f'r 21, ?d-:le n~ :zebral1l\l koła
ZMI , O mJodzl~zow~ow podJ.ęło dłuqofalfn~e. ZObOWlą2':a.11Ia, w ktorych po
s.tana\~lalą pOc!l1Jesc: swą normę ,.pro·
fmkcYlną od 8 clo 10 proCf·n~. hore·
sponrlent nasz ~ Iych z?kłac1ow tow.
KarzlUar~k, kor;c~)T swoJ hst n~slęPUląCy~m słowamI: .. M~my nadzleję,
ze podJete przez członkaw ZMP zobowiązani~ dłuc!o[alowe staną się bodź"
rem . dla reszty naszej załogi do pój·
.
ścia za tym godnym naslad'J\vn,ctwcl

Tak więc za start przyjęto
przeciętne dotychczasowe wykonywa

nie planów, lo jest ilościowy w 110,9
procentach. jakościowy w 96.32 ,procen lach., braki O,OG procentach i abscncja w 11.79 procentach. Tennin
obliczania ustalono od 1 lutego br. Za
łOWi kai.de; z obLI fabryk jest jak naj
lepszej myśli i wierzy niezJomnie w
swe zwycięstwo. Rozumieją one, że
walką. tą P?lepszą byt klasy pracu·
l~ceJ l p'r"y>;;pleszą budowI) fundaroen
low SOCJahZ1ull w Polsce.

stosunku do walut obcych na bazie
dolara i wprowadzić określenie tego
kursu na bardziej h,\'alej podstawie
złota stosownie do zawal'tości złota.
w l'ublu.
.,
..
Usta:;;,)za~vart~sc zł~t~_ w ru.blu
na O,_~_ 168 glama cz~ ,tego złotu.
Ustalić z dlliem 1 marca 1950 1'0
ku cenę kupna zlota pl'ZeZ Bank
Państwowy ZSRR na 4 ruhle 45 kopiejek za 1 gran\ cz;ystego złota.
Ustalić z dniem 1 marca 1950
roku lmrs rubla w stosunku do
\valut obcych, opierając się na zawal.'
tości złota w ~'ublu, ustalonej \v pun
kcie 2 na:
4 ruble za jeden dolar amery·
.kański, zal11iast dotychczasowego
kursu - 5 rubli 30 kopiejek.
] 1 rubli 20 kopiejek za jeden
funt szterling, zamiast dotychczasowego kursu - H rubli 84.
klopiejki.
Zlecić
Bankowi
I'ańsLWOWen1l1
ZSRR uokonanie odpowiedniej zmia·
ny kmsu rubla w ' stosunku do lnl;ych walut obcvch.
W wypadku -aalszych zmian za.v;urtości zlota w walutach obe;ych lub
~mial1 ich kursu, Bank Państwowy
ZSRR ma ustalić kurs rubla w stosu nIm do walut obcycll z; uwzględl1ie
niem tych zmian.
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nl'e dopuszcza do Polski· daru' wdla ubogich
.

..

I

, VvARSZAWA. (PAP) We-I kg.; 1 skrzynia witamin i śrooolug otrzymanych przez nas wia ków antyseptycznych,
. k
.
do
,. d Gd'
d ' 93 l t
.
Ja
rowmOSCl o
yl1l w
111U ~
U 'e nleź 34 skrzynie modlitewnikóW!
go bl'ez' . l'ok u
' St a t e'
k "
z bl"lza ł Sle
.).100
egzem pl.
M . d 1 e,
ł d
k'"
t
" ormac aJe z a un lem nas ę
Działając pocI wpJywem reakprzykładem".
pujących przedmiotów przeznacZ{) cyjnych kół episkopatu, ldóre ze
Nie tylko
poszczególni pracownic v nych dla ,·CARITAS":
szkoda- ella k"aJ'u
uSl'łuJ'ą do wal
.
ł
•
I zespo y prOdllkC'yjJle podejmUją U/I)
9 worków obuwia męskiego k'
,
..
qofalowe zobowiązania. Do d11.lgofa"
l z zreorgamzowaną
,·Caritas
lowej walki o podniesienie prorJukcJi wagi
2.694 kg,; 173 worki wciągnąć również zagranicznycli
stanęly również cale fabryki. Tak obuwia damskiego wagi - 3,845 ofiarodawców, l!;ardynal Sapieha
wiec załoqa .. hilwełnianej s'>:l'snaslki" kg,; 57 worków obuwia dziecięce odwołał awizowany transport, U 4
'
1 k g. 10 Sl
' U· Ulellloź
.
)'IwiaJ'ąc w"ładowaru'e w
pos t anowl't a na wspo'l nym ze l
H,Om\!
go wag]' 1
- 5.:J
U'zvn
J
prG( ILI k rVl l1 ym ,~ezwa ć d o 'Wspo,ł za- ż':wane!"'O ubrania dla dzieci'J 4,72 Gdyni daro'w
prze'znaczonych
d
dl
f I
kI d
J
O>
)
W0 mc·.va
ugo a owego
za' <1 v skrzynie mydła do ralag'
cHa l"ldnos'cl' ,n Polsce,
"hawełnianej
czwórki" oddział L
? '
• 9
"
- \. W l ~
..
!~r7.ędzaJnię,
\Vczwani~ to załogi) r 8.1..,6. kg., ,,::66 SkI zyn mydła do
Ten
nowy krok' episkopatu
Vz'PH NI' 4 przyjęła i przystąpiDllo pranIa wagl - 5.430 ' kg,; 37 kart. świadczy wymowilie ,jak episk~
'. r1.1 1l7ondtlipnifl wilrnnków nl1nk- oroszku do prania wagi 9Bli pat pojmuie troske o ubogich.
h

Itr· !

Nr 6'f

Stalinowska troska o dobrobyt Wbrew woli ludzi wierzących
mas pracujących Związku Radzieckiego
hierarchia

kościelna

zajmuje

antypaństwowe

i ant-yspoleczne stanowisko
(Przeglqcł prasy sta/ecżnej)

Dziennik "Prawda#-I o nowej zniżce cen w ZSRR
i oparciu rubla na bazie złota
! ~~~:ie t~:~:~~!e~~~e~!: ~':~~iZ (~:::;m~~~Wj~i ::I~Ó szy~~e~~~!;~~i'r::::t:i;~~

nPA A

Doniosłe oświadczenie

kół miaro-I intencjach, o patriotycznym pode)dajnych w sprawie stosunków mlędzy ściu, po drugiej - stanęła reakcyjna
Państwem a Kościołem odbiło się sze część
rozpolitykowanych biskup6w.
rokim echem w prasie warszawskiej. Podział ten nie dotyczy spraw religijArtykuły i komentarze zgodnie pod- nych, wyznaniowych, dogmatycznych.
kreślają, że stanowisko, zajęte przez Dokonuje się on w płaszczy żnie sto-

~~~' !~=~;~~~;:~i~~j~~~~i~)~~~~~ :::z~~g~~ aUC!~~':::i~:

:~::

:ra
: : ::;ni:
zas;1dzie planowegO kierownic,twa i
w chwili, gdy w masach panuje
bie przepaści między ga,rstItą roz cle ogromnej większości narodu. Na- staw tego zagadnienia, W' stosunku
: systematycz~egO pod,n ,o szenia pozionędza i bezr.obocie, głó.d i nieZ1Uchwa,l onych, nu~Jący(lh się tomiast kierownicze koła hienrchii do ustroju ludowego i rządu robotnimatlli.l'laiJfnegO j kulturalnego
dostatek - że taki system gow błocie i luksusie miliarderów kościelnej, prowad.zlł politykę ,WTOgą ew-chłopskiego".
, mu
,
! mas IM"acującY<lh".
spodarczy wYdaje sam na siebie
z jednej strony a m1łionamri lu- Państwu Ludowemu i sprzeczną z in
* ., *"
MOSJ~WA (PAP). - Komentując t PrlZechodząc do omówienia Ilmacze
wyrok śmierci".
dzi pracy, wiec7Jllie żyją,cymi na tel'esami wierzących i duchowień"KURIER CODZIENNY" pisze:
Dziesiatki milioatów ludzi pracy
słiraju nędzy - z drugiej".
stwa.
"Społeczeństwo polskie dowiaduje
w art.y~ule, wstęp.nym uchwałę Ra- : nia uchwały w sprawie olparcia rudy MlnhS,tlrow ZSRR i KC WK.P(b) bla na bazie złota i podwyższenia przeżywa.j". w krajach kapitali:stycz
Obecnie przepaść ta pogłębiła się
*" .. *
się z oburzeniem, że episkopat nie
w sprawie dalszej obniż!d cen ar- II J'ego kursu w -"w
"~-sunku do walut nych okropności
..
bezrobocia, głodu- i osiągnęła nieprawd{llJlodabne 1'07;chce 'uznać racji stanu Polski Ludotykulów sporiywczych i towarów; obcych. "Prawda" pr,zeclwsławia sy ją, pozbawione są dachu nad głową miary. I na tym właśnie polega
"Wola Ludu" prz;ypomina, że for- wej i historycznych zdobyczy ludu
przemysłowych, "Prawda" pcdlkre-: tuację i:;tnieją.cą w Związku Ra- w tym samym czasie, gdy zyski mo główny rys charaktc'rystyczny wy- malnym powodem ostatniej awantur- polskiego. Dla każdego Polaka, szcześla, że w h1stoi'ycznej te.i uchwale dzieckim sytuacji w krajach l{a,p Ua- nopoli
kap~talistyc.znych
nlepo- chwala,nego "amerykańskiego stylu niczej akcji niektórych biskupów, ak rego patrioty, pragnącego dobra dla
7Jllalazła nie:nwyJ.de dobitny wyraz: listycznych.
wstrzymanie i w zawrotnym tempie życia", który prowodyrzy amerykań cli, mającej na celu zastraszenie pa- swej ojczyzny jest nie do pomyślenia
stalin()wska
troska o , dob:roby,t
•
•
in - triolvczne}'
części
duchowieństwa i
,
' "mas
., I' Dwa śWIaty,
dwa systemy gospo- rosną. Na niedawnym zjeźdZie Par- scy pragna., przemocą narzUCIĆ
inna platforma rokowań aniżeli ta,
pracUJącyc,h Cała Mlałalnosc P,u·tn
szerze,nie niepokoju wśród katolickiej jaką podano we wczorajszym oświad. .
'.
"
..
' . darcze - pisze d~Lennik stają til Postępowej USA przytoczono cy- nym narodom!
Lemna - StalIna Jest
ofIarną słuz·
części społeczeństwa, stała się spra'
.
. - ; przed nami w całym swym pnecI_ fry, świadc",u·e. że w cią""" 4 lat Pll
lJudzic radl?;leccy, świadomi olczeniu. P
ragllleniem
wszyStkich pabą dla n"r(łdu
-..,. , . : Nie ma' ona wyz - : wieństwie. U nas, w kraJu socjaliz- drugieJ' wo;,
n ie światowej:t> " mO\l1QPole brzymiej wyższości SiPołeczeństwa So wa ."Caritas", która wywołała głę- triotów jest jak najrychlejSze uIeguszych
mteresow
nad
1illteresy
na
....
bolde
oburzenie
wszystkicb
uczcl'"
", .
. - : mu, dobrobY't narodu niepmerwa- kapiblistyczne w USA osiągnęły cjaJistyc7Jllego - pisze "Prawda" lowanie stosunków między Państwem
.
rodu. ~Z'lęl'l !emu wła~lle Paortla I nie wzraSlta, życ,ie z roku na rok więliSzy zysk, bi* w ciągu 12 lat po wiedzą, że narród radzie{liki osiągnął wych ludzi.
l Kościołem".
zas~ar!)Iła sobie ~e~~l'am.ieme mu-, staJe się coraz ba.rd~ej zamil'Żne. pierwszej w~jnie ŚWiatowej. A pne swe historyczne sukcesy pod kie"Przy te,l okazji - czytamy war;(. Ii' *
fame l gorącą m!ł{)sc na.rodu.
U nich, w krajach kap1!ta.liztnu, ciei już wówczas _ laik pisał Lenin rownictwem Partii Komunisty~nej, tykule "Woli Ludu" - ujawnił się
"RZECZPOSPOLITA" pisząc o doPrzed 4 laty -: ~ 1~go 1946 1'0- ",~asta bezrobocie, milionowe rze- w roku 1918 w liście do robotników dzięki nieustannej trosce Wielkiego głęboI.i podział: po jednej stronie zua tychczasowych posunięciach Rządu
~u - w p~z~owle:n1U wygłOSZ~-1 sze lUdu · pracujl!!Cego cillil'lPią. nędzę ame'rykańskich:
Stalina o p&trzeby mas pracujących. lazły się tysiące księży o uczciwych w sprawie uregulowania stosunków
mym na .zebramu :;yborc~ym. - ~ll- i głód, poziom żYciowy ludności symiędzy Państwem a Kościołem, okres~ <:,a:e] "Prawda :- Wle~k~ ~odz , stf>-IllatY~znie spa«a.
śla je- w następujący sposób:
Partl'l i.NaII:<:~~nSta:~ pOWle( ·.1~ł:
Ka.pitai1ści srmkają wyjścia z dojusianą UB
"Stosunek Rządu i Państwa nasze,:NI.~ mO .. >ąc J~ o t. y~, ze. w '\ rzewającego kryzysu gos:podwrczego
W
n,aJ~IIZSZym c:za-sle nastąpI :llllie- i kosztem mas ludowyCh. Tak np.
go do Kościoła iest powszechnie i do"
Narada 2'
oos.podarcza przemys.u
bawełnianego
statecznie znany. Katolicyzm, jako
. sl~me systemu k~l'~ko~ego, szcze rząd amerykański, pragnąc utrzy'?0h?-ą uwagę ~~rocl SIę ~a w~mo : mać z korzyścią, dla monopoli kapiII.
kult religijny jest chroniony przez
zeme iProdukc~l artykułow uzy~- ta.Iis<łyc:z:nych wYsokie ceny detaJiczZ udziałn.m tOW. ministra E. Stawińskieoo
prawo i nikt i nic nie przeszkadza w
k,u 1?owszecbrn~go_ ora~ na podnie ~ ne, nie cofa &ię prze.d zni.szeze!ll'iem
....
" o d p r a w i a n i u kultu, o czym najlepiej
Sle~J.le stopy zYC10weJ m?- pra- lolbrzylJ1ich ilości ż:lfwnoścl w ClłnviW Centralnym Zarządzie Przemysłu rządu i dyskusja, niel.\óre zakłady prowadzonej ze wzmozoną siłą na ,,~iedzą tł~~y wiernych, m?~ącycb
?uł~cy?h !llr.zez
kOl~sd . l~e ! li, gdy n~liony ludzi głOdują. Mill~- l' .. awełnianego odbyła się narada ~o- przemysłu bawełnianego nie wykorzy przestrzeni ubiegłych miesięcy, nie SH~ ~ kosclOłach i masy kS1ęzy" o~~tz;a~le cen wS'lystluch
"wa-, stel' 1'&lmctwa USA Brannan Z8i}Jr,o- :;podarcza przy udziale dyrektorow stały jeszcze w pełni swych możliwo- mogą zostać zaprzepaszczone, a prze- prawlających
codziennie nabozenro\~ .... _ .
.
pono>wał niedawno, by zniszczyć ,\akladiiw bawełilianych z całej Pol- ści produkcyjnych. Te ukryte rezer- ciwnie, zarówno kierownictwo, jak i stwa.
~art:a ~OmU11lS~Yczn~ l .rząd :-a- ,. 1.300 tysięcy ton ziemniaków mimo, ski. IN całodziennych obradach wziął wy muszą być bezwzględnie przez kie załogi muszą dołożyć wysiłków, aby
Stanowisko Rządu w całej sprawie
d~leckJ. m~u3tanme wCI€.la]ą w .zy- że ta dzika operac.ja kosztować ma lównież udział minister Przemysłu rownictwa tych zakładów i ..ajogi u' nasze fabryki produkowały jak naj- jest proste i jasne. Rząd dąży w drapow:yzs.ze ~vs.ka~an!a Sta,l1na. rząd przeszło 50 milionów dola- Lekkiego, TOW. EUGENIUSZ STA- jawnione, w celu zwiększeni.l na<;ze- więcej towarów pierwszej jakości. aze bezpośrednich rozmów z episkoPI~ypomlnaJąc, ze dZH~kl t~ykrot- rów.
WI1QSKl, Narada poświęcona była do go poten<:jału gospodarCZego.
Dalsza walka o jakość w przemyśle patem do normalizacji stoSunków z
neJ w..ostatmch la,tach ,ob~Wlce cen
W naszych czasaoh szczególnej si- tychczasowym wynikom pracy przeNa czoło zagadniel'l. przemy;;ln ba- bawełnianym powinni,l zmobilizować Kościołem. Rząd działa w interesie
ł~dnosc Zwi~ku R~,dxiecklego z~- ły i dobitności :naobierają słowa Sta- mysłu bawełnianego w roku bieżą- wełnianego wysuwa się trosk:l o r:o- wszystkie czynniki - zarówno adm!- ogromnej większości społeczeństwa
s~ała, w skalI. roczneJ ok~ło ~67 m~~ lina, wYIPowledz'i,ane jes.oc.ze pmzeo cym, pierwszym roku realizacji Planu raz większą i lepszą produkcję o~az nistracyjne, jak i organizacje partyj- i dlatego ma poparcie mas wierząha~o~ rt,tbll, ,,~rawda [ll'S2~, ~e 20 laty:
Sześcioletniego.
o szkolenie nowych kadr fachowcow Ile ora7. rady zakładowe i ogół włók- cych ł wielkiej łiczby patriotycznych
SCI?JaliZlłD, Jest, nIe ~o , 'pmn~lema
"Trzeba s:t.wiero;mć. że system
Jak wykazały sprawozdaniil dyrek-,i dos~k!llanie zatrudniony~h już p~~' I nlarzy,
księży".
bez cod,zlenneJ tlros~u ~anstwa ~ do
gospodarczy, ktory nie wie co torów resortoWych Centralnego Za' cowmkow. Rezultaty walkl o ]akosc,
Jednym z elementów tej walki to,
brobyt na([odu. Takle Jest nlezmlenobok troski o unikanie błE:dów przęj
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równo sal produkcyjnych, jak I ma- z wolą wyrażaną przez ludzi wierząbrobyt narodu odc.7mwa bernpośrrew
szyn. W dążeniu do produkowania cych, nie chcą i nadal zajmują anłydnio każdy obywatel radziecld. W
bezbłędnego towal'U dużo uwagi na- państwowe i antyspołeczne stanowiwyniku konsekwentnej polityki zni_
naszą odpowiedzią
leży jeszcze poświęcić wykończal- sko.
żanIa cen wzrasta siła nabywcza ru
:I
niom.
"POLSKA ZBROJNA" w artykule
bla radzieokiego, sta,;le wzrasta. !l"ealw
Ju,z ~ da,la widać 1lransparent, któ- I gacje J!lłodzieży i kobiet zakładów I Prawdziwy entuzja= ogarnął koW dotychczasowych
rezultatach wstępnym pisze:
na wartość płac robotniczych i u- ry głosi: "WitalJIlY delegatki na Kon przemysłu
weIDianego, składając bLety, gdy na mównicę weszła chłop walki o jakość wyróżniają się poważ
"Jaskrawym tego przykładem są
:rzędlniczych. Systematycmie rozsze- ferencję Kobiet Oddziału III "Weł- kwiaty i życzenia pomyślnych o- ka ze wsi Męka tow. ZłobieńSka, nie zakłady dolnośląskie, które ma- oburzające w swojej treści listy parza, się obrót to,w.a.rowy, ~iększa :na'~ SaMa zajęta do ostatni~o miej- brad. lVliEidzy innymi pnzybył na która oświadczyła: "iMy P4jdziemy fąc dawniej poważne zaniedbania na sterskie episkopatu i prymasa Wysię produ'kcja artykiu.ł6 w użytku po- Sca. PJ)zybyła także delerg!.cja ko- konfe<rencję w otocrzeniu młodzieży razem z wami i będziemy tak pra- tym odcinku, dziś wysunęły się na szyńsklego. Jaskrawym tego przykła
wszeclutego. Już w roku 1949 kon-, biet wiejskiICh. Scena została pięk- kol. ZbiorezYk, będący pr:z.odo·wni- cować, aby wykonać Plan B-letni. czołowe miejsca.
dem jest stanowiSko episkopatu w
S\lI1l(l\ja, illadw3!i:nieUsrzych towarów :nie .prZ,9'brana śwlerklem i kwlata- kiem iP'iemvsze.go zespobu młod~ie,.. Wiemy, kto nas wybawił z niewoli.
Na zakończenie obrad zabrał głos sprawie nadużyć w "Caritasie". Na
przewyŻiSzyła lP:oziom przedWOjenny. mi. W !prezydium e.asiadają przed* żowego w Łodzi na samoprząśni- To też wznoszę okrzyk "Niech żyje tow. minister StawińSki, podkreśla- dzialalność władz państwowych i
NlJ!Wa obnitka cen stała stę mOżli-1 stawlciele Zar,z.ądu Głównego Zw cacb wózkowych w PZPW Nr 6. Stalin". Okmyk został podchwyco- jąc, ze dobre rezultaty walki o stałe księży - patriotów. kt6rzy postanówlli
WII dzięki sukcesom, osiągniętym w Zaw" L. K., przodownice i racjonu- .Kol. Zbiorczy1<=.
oświadczył:
"My, ny i skandowany . .,Nizch żyje Pl'e- polepszanie jakości zapewnia odpo- położyć kres haniebnym nadużyciom
roku. 1949 w przemyśle i rolnictwie ]j,zatorki oraz kO'blety wiejskie.
mJ:od."ieź. i.d!zie.my &ladalffii. na zych zydent Bierut" oklaski odbilY wierlnia mobilizacja wysiłków 1 czujradzleckim, dzięki wzrostowi wydaj
Konferencja 'Została z.wolana ce- matek - przodownic :b staramy Rię się polę7.rlym echem o mury saJi.
ilOŚci kierownictwa, ściśle współpra- i trwonieniu
mienia społecznego
ności pracy i zniżeniu kosztów wlas lem przedyskutowania wielu waż- ró,vnie dobme pracować jak one".
Tow, Pidrzkowska. rac,Jona1iza- cującego z organizacją partyjną, ra- przez dawne władze "Caritasu", kienycb ~rodukC"j~. W cią~u 4 lat pię- nych spraw z okazji z,bjiżującego się O~wiad{"zenie to wywołało gron1ką. torka. OpowiHdaia o swych pomy- dą zakładową i przodującym akty- rownicze kola episkopatu odpołvie
CJ.olatkl powoJennej Ole tylko 0- Międzyna.rodowego Hnia, IC!1biet. W burzę okla~kó-w.
słuch' raCjonalizatorskich. Tow . .Bia- wem robotniczym. Dużo uwagi poświę działy represjami w stosunku do księ
siągni~t.o, lecz równi,eż znacznie referacie politycznym tvw. K~dra- I Pl'zybył~' także delegacje młodzie. lecka. podsumowując dyskl1Sję, we- ~ił tow. Stawiński sprawie postępu ży - patriotów" .
przekroczono przedwoJe1lDY poziom kowa omówiła polożen;e kobie w iy z PZPW Nr 2. 3, 4, 5, 6 i z
zwała w.,;:~:vstk·ę kobiety do tworze- l"chniczne!Jo w. zaklajach baw el"* .. '*
prod'UkC.jl. Wszystkie .gałęZie gos'p0- krajach demok.acji ludoWL i i w· nych z.akJadÓw wpJnianyc.h. Na sto~ nia ln-;v)4>1d hon, nosić będą .nazwę 'li:!l1)'clI, wskazując na rolę, jaką w
"TRYBUNA LUDU", podsumowując
(l~rJd narodo<wcj Związku Radlllec- Zwi:fzku RadzieCikim.
le prezydialnymlPlętr'l.ł! 81ę wiązankl ,.im. B Marca" oraz do zorgal"\LzolWa- tym zakresie winny odegrać natady z jednej strony usiłowania Rządu w
łuego zdecyd?wanie lU'oczą na,p~·zó(1.
- Gdy w dniu.8 marca kobiety w p1ęknych kwiatów, złożonych przez nia honorowych Brygad P<h~ojo- terhn!c.zne i odpowiednio żaplanow a - kierunku zawarcia porozumienia mię
O;:tllacza to. z.e tak Sa.mo zdecydowa kraj-acih kapitałi:stymJlych wyjdą na delegacje m10dzieży. Prezydium po wych, Następn:e orkiestra r Pail~ Ile remon,ty ~apitalne i zapobiega w- dzy Państwem a Kościołem. a z drunIe p~dnosi Się dO'!Jrobyt narodo n- uilicę, my sta(- będziemy pLl nie prllY naradzie 1i\"szystkie te kwiaty prze- s,twowego GimnaZljullU Wełnianego cze, podkreslając inicjatywę toma- giej strony omawiając politykę kół
dz1~kiego. AlbOWIem - .lak: mówi warsz.tatacb. aby w ten sposób sla10 z Okazji. 32 rocznicy utWOI'2e- odegrała .. Międzynarodówkę".
I ~zowSk!Ch ,brygad remon!6w szybko- kierowniczych hierarchii kościelnej,
StalIn - w wall"'uillkach socjalistycz- wrzmacniać siły oboZJu pokOju - m6 nia Al'm1i Radrlicckiej na groby poW części artY!5tycwej wystąjpili) sciowych, Inicjatywę, ktora powinna stwierdza m. in.:
nego systemu gospOdarki "rozwój wiła tow. Kedr<łkolWa.
ległYCh bohate,rów.
również uczniowje te.goż
Gianna-! być podjęta również w przemyśle baprodukC'ji nie jest p od!P orLll!dk owaNastęjphie nadcią.gałY licme deleZ kołei tow. Kusa, wiceijJrzewooni zj'lllffi.
,
welnianrm.
.'
•. Wszystkie te fakty świadczą wy.
cząca Odd;z.iahl III "WeltrJa", wygloRezolucja. uchwalona na zakonW kazdym zakładzIe pracy - po- rażnie o tym, że za niedojście dotych
siła referat organizacyjny. poświę- c:zenie obrad, głOSi:
wiedział
tow. Stawiński obok czas do porozumienia między rząd~
eony wzrastającemu ws,półzawodnl- . "Po~tanawia.my otoozyĆ
opieką planu produkcyjnego, musi być do- a episkopatem - odpowiedzialnośł
ctwu pracy kobiet. Oknzyki "Nie-eb przodownice pracy
zawodowej i kłaunie rozpracowany długofalowy ponoszą jedynie i wyłącznie reakcyjżyje stal'in - Wódz mi~ynarodo- prZOd{)Wllice pracy spolwruej, przed plan szkolenia i doszkalania. plan re- ne odłamy hierarchii kościelnej. Tego
wego obO'lltl pokoju!", "Niec}l żyje którymi stoją wielkie zadania uświa mo~~ów oraz ~ielkł plan walki o czy rodzaju polityka nie przysporzy epiŚwiatll'wa
Federacja.
K!>b'iet!" , damiania szeroldch mas kobiecyCh. stosc zakładowo To zadanie staje skopałowi żadnych korzyści. Jedynie
"Niecb żyje Prezydoot Bierut!" Zrobimy wszystl{o. by dzieci kobiet przed nami w roku bieżącym, gdyż uznanie historycznych zdobyczy lu.!\!
instruktorSltde w policJi francuzostały
żywioWwo
podchwycone pracującyoh c,toczooe zostały należy J€~st OllO warunkiem wykonania pla- polskiego, .którego Rząd gwarantuje
SIkiej.
przez (Zgromadzone na sali kobiety. tą opielcą. Pmnożemy lwbietom, nie now, p.rodllkcyjnych, wzrostu ilości i swobody religijne - może stall' :ię
Ze względu na oburzenie opinii
W toku dyskusji, w której zahra- mającym zawodu, (ł,siągnąć kwaJifi- jakoscl wy~ob_ów bawełnianych w ce- podstawą uregulowania ~tosunków
publicznej, paryskie Min. Spraw
lo glos kilkanaście kobiet. mówiono kacje zawodowe, aby tym samym itI zaspokoJema potrzeb mas pncują- między Państwem a Kościołem. i":aWewnętrznych ogłosiło l{()munio wykonaniu Planu 6-letniego, o poprawić im byt i zmniejszyć brak eych w Polsc!l i w celu wykonania tomiast nadużywanie władzy kościel
kat, w którym - pomijając zuwalce ,k obiet o pokój, o oszczędności sił fachowych w przemyśle. p()więk nas~yc~ planow ekSllortowych, co u- neJ dla wichrzeń przeciw władzy lupełnie kwestię, dlaczegO' pO' co i
i jakości produkcji. o rea,lizacji rzo- szymy nasz aktyw ko,biecy i ożywi- mozhwl zakup koniecznych nam su- dowej doprowadzi jedynie do jeszcze
jakim sPO'sobem słynny zbir hlbOwlązań
kobiecych na odzjeń 8 my pracę we wszystkich Ogniwach rowców i maszyn.
wl~kszego odosobnienia reakcyjnej
tlerows:ki znalazł się we Francji
marca.
zwiazkowych".
- Stoi przed nami twarde zadanie części hierarchil nie tylko od spole- podano jedynie do wiadO'mo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-______________ _. zakończył swe dłuższe przemówie- czeństwa, lecz również ud duchowień
ści w słowach mętnycll i wykręt
nie tow. Stawiński w okresie siwa, które w swej podstawowej manych, że jakoby nie zgłoszono
wl7.magającej się walki klasowej i bu- sie nie chce służyć za narzędzie
żadnych wniósków o wydanie Sko
dowy nowego ustroju w naszym kra- wichrzeń przeciw Polsce Ludowej.
rzeuney'ego jsko przestępcy, woiu. Jest to zadanie podnoszenia Siły
Polityka niechęci t wrogośCi wobec
jennego,
nn dzieri B lIItIorco
gospollarczej naszego kraju w odpo- Państwa Ludowego może się zakońNa mSl'gil'l.e!tie tej s:pl'u-wy wy
W Państwowych Zakładach USZ-1610 par. Tow. tow. Antosiak, Go- wiedzi na lmowania podżegaczy wo- czyć tylko całkowitym niepowodżepada zaznaczyć, że Francja, poj
czelniel'l i Wyrobó,,' Azbestowypn dzili.skn, Chybicka i Rutkowska li- iąn'1vcb.
(11.) l niem".
•
atlantyckimi rządami pp. Hid!,\ult, Queuille'a, Mocha, Scl1U' Nr. 1, 84 kobiety zgłOSiły się do U·! lepszyły jakość swej produkcji.
mana, staje się zacisznym, wprost
dzi?łu.w Wartach ~okoju. . Ucze-I
n:OIiIETY ZWIĄZKU
st~lc:.zkt Wart zobowlązały . SIę na ZAWODOWEGO PRAC. PRZEM
"idealnym"
schronieniem
dla
wszelkiego rodzaju zbrodniarzy i ~Zle~ 8 mn~ca up0.rzqd~owac wszJ~:5t SKÓRZANEGO PRZYGOTOWUJĄ
U
Ogromne oburzenie we Francji
•
•
W
()pryszków wO'jennyeh. Bo gdybyz ide "ale ~1 ?<lukcYJne, . ?bY n.apr,av~- SIĘ DO UCZCZENIA 8 MARCA
wywołała "wizyta" osławionego ge
K o b'le t y, za t ru d'
K
l
chodziło
tyl:ko o jednego Sko- dl> urOCZYSCle obchodzlC swoJ-e sWle
mone w przemyonse {wentnie prowadzona prz:ez której znaleziono ... 1066 metrów ma
stapowca Ottona Skorzenny'ego,
rzenny'ego! .• Ale przecież z "go.
śle skórzanym,
przygotowują
Się czynniki Pallstwowe i społeczne ak teriał6w Włókienniczych, nie liczac
który w r. 1943 wykradł Mus~
ścinności" nądll francuSikiego ko·
ZOBOWIĄZANIE ZOS'!'AŁO
gorliWie do obchodu Dnia 8 Marca. cja walki ze spekulacją zakreśla co dziesiątek par nylonowych i jedwa
soliniego z rąk anglosaskich. SkO'rzysta taki notoryczny bandyta
WYKONANE
W Centrali Zaopatrzenia Przemy- raz szersze kręgi, przynosząc przy bnych pończoch damskich, skarpet
rzenny ma na sumieniu długi sze
i morderca, jak ścigany prze~
Członkinie koła Ligi Kobiet przy słu Skórzanego kobiety organizują tym nadspOdziewane rezultaty.
itd.
Ireg zbrodni i morderstw wojenwładze polskie zbrodniarz Bo' Centrali Handlowej Ceramiki posta świetlicy dla prac.owników Centrali.
W dniu wczorajszym w PiotrkoKlientami Wardzińskiej byli prze
nych. Dlatego też w swoim czahun.
Daleko
idącymi względami
l10wily ofiarować ,J<:siążki dla biblio W Centralnym Zarządzie Przemyważnie przYjeżdżający na targowis
sie był w Niemczech aresztowany
tegoż rządu cie.szy się grasujący I teki
szpitala Św. Józefa przy ul. słu Skórzanego przestrzegają dyscy Wie przedstawiCiele KOmisji Spe- ko do Piotrkowa chłopi, którym
i w O'bO'zie dla intarnO'wanyrh opo Francji Anders, wraz ze sforą Drewnowskiej 73. Zobowiązanie zo pliny pracy, baczą na higienę. Poza cjalnej prze.prowadzili reWizję w "tylko przez grzeczność" oferowała
czekiwał na prO'ces sądowy. Udaswych agentów. Wolny wstęp i
stało wykonane już 11 lutego. Ofia tym organizują loterię fantową w mieszkaniu Zofii Wardzińskiej za- po wyśrubowanych cenach materia
łO' mu się jednak stamtą.d "szczę
wjazd do marshallowskiej Fran- l'owano chorym 23 książki wartoś- celu uzyskania funduszów na ku- mieszkałej przy ul. Stalina 105, u ły wełniane, bawełniane i łokciowe.
śliwie" uciec, a po ucieczce posta
cji, choćby za fałszywymi pasz· ci 8 tys. zł.
pno odbiornika l'adiowego dla niełI'
nowił "odwiedzić" Francję, uwaportami, mają zbrodnicze typy po
żają.c widocmie, że w kraju rząkroju
Krawczenki.
..
KOBIETY
Z
ZZPG
WYTWORNI
pracy
im.
dzonym dziś przez ,amerykańskich
Słowem, stosując na opak praNR. 6 REALIZUJĄ SWE
czewskiego zorganlZowano, brygaaę
NOWA JEDNOSTKA
ne na lillie, na których tran~portuj&
miltllowańców
włos mu z głowy
wO'
azylu i zasady gościnnO'ści dzi
ZOBOWIĄZANIA
kobiet w dziale filcow"m, w celu
\TOWNICZA DLA PORTU
się cięZkó chorych;i rannych.
nie spadnie.
J
SZCZECIŃSKIEGO
siejsi "władcy" Francji tulą serKobiety wytwórni Nr. 6 realtzu- podwyższenia Jakości produkcji. i'i..O
SZCZECIN (PAP). _ Port 5,zczeI rzeczywiście: Skorzenny przy decznie do swegO' łona międzYllal'o ją swe zobowiązania, podwyższa- biety pomagają przy uruchomieniu ciński o'trzymał nową, pebomorską
KOMUNilSTA - MEREM
ST. QUENTIN
tieehał, wyjechał i zatarł po sobie
dową
zgraję awanturników, ło
jąc codziennie wykonanie swych działu galanterii odpadkowej, wer- jednostkę ratowni<:zą, najnowocześGENEWA (PAP). - Jak donoszą
ślady. Jaki był cel tej "wizyty"
trów i opryszków, ale wypędzają norm. Tow Kawczyńska l)rodukuJ'e ['uJ'a CZ'Oll!rl'nl'e do J'oła L K pro
..
,
,
L,.
,...
llIe]szego
typu
m7s.
"Szkwał", który
jeszcze nie wiadomO'. Być może, IŻ
poza granice tegO' kraju np. de·
obecnie zamiast 500 par śniegow- wadzą akcję, wyjaśniającą znacile- będzie pełnił sht2Jbę na aW;lnporcie z. Pary.2ia, merem mias-ta St. Quentm w Dejpartamencle Alsne w mie!komuś z otoczenia p. Mocha, czy
mokratów greckich czy hh,zpań ców na dzień - 510. Tow. Borow- nie walki o pokój, W spółdzieIl11 Szcl\cc:ina w Świnoujściu.
tez jego następcy - p. Queui1le'a
skich. Należy się z tego powodu czyk podniósł wydajność z 500 na pracy "Kuśnierz" kobiety walczą
W wY!Padku, gdy silny ...ztOlrm u- jsce zmarłegO' guallisty, ob~'any zoprzyszło do głowy, aby wykwalioburzać, ale nie dziwić.
Polityka 503 pary, tow. Sermacka z 750 na o po~iesier~ie ilości produkcji tak, niemożlilw,ia podejście do tonącego stał 1.3 głosami kandydat komunistyczny
Pierret.
Kontrkandydat
fikowanemu specjaliście - Sko"atlantycka" m,.o wielorakie ko,n753, tow. Nowotnik z 400 na 4::!0 a?y oSIągnąc 120 procent wykona- statku ~ ze .,Szkwału" przer'Z1.lca si.ę SFIO
uzY'skał 11 ~łosów. a RPF _
rzennv'emu oowierzyć nI'. fUlJlkcje
seh-wencje.
B.D.
. par. tow. Augustvniak z 600 na ma baz .akordoV\rvch
I speCjalne nosIZe siatkowe. .lffiOCOWa 9 etosów.
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d IUKSUSU
1mieszkaniowego

-

Zmiana

świadczeń

w naturze

miał żadnego wpływu mróz, któ- [padku jeśli uczący się w mnych ksusowym od mieszkań dotyczą
ry dotychczas uniemożliwiał pro- miastach członkowie !'odi::.ny nie również właścicieli nieruchomości,
Drugą również ważną uchwałą
dukcję wyrobów betonowych.
pracują zarobkowo i
nie posia51 - Miejski Komisariat MO.
Jedną z najważniejszych uchwuł dają własnego
rrJeszkania jako podjętą przez Miejską Radę Na91 - Starostwo Powiatowe
podjętych przez Miejską Radę Na główni lokatorzy,
Do liczby 0- rodową tyczącą bezpośrednio świa
2'( Szpital Powiatowy
rodo,?ą na posiedzeniu w dniu 27 sób zajrilUjących mieszkanie ni€ ta pracy jest zniesienie świadczeń
163 - Pogotowie Ratunkowe
lutego jest uchwalenie podatku od zalicza się natomiast uczniów w naturze. Do tej !pory Zarząd
PCK.
luksusu mieszkaniowego. Uchwa- przyjętych na stancję, jak równi·eż Miejski w myśl uchwały podjętej
lenie tego podatku, wzorem in- nie zalicza się pomocy domowej. przed paroma laty pobierał świad
ny-ch miast województwa łódzkie
Zwolnione od Ip odatku mogą czenia w naturze (w postaci roKIN A:
go przyczyni się niewątpliwie w \bYĆ lokale zajmowane zgodnie z bót szarwarkowych) od pracowni
Kino "Wolność" wyświetla film
poważnym stopniu do złagodzenia art. 25 dekretu z dnia 20 marca 46 ków, zarabiających .ponad 15.000
(produkcji polskiej pt. "Czarci
dotkliwie odczuwanego w Radom roku, mówiącym o podatkach ko- zł. Ponieważ pracownicy ci pła
2ileh". Początki seansu w sobotę
sku głodu mieszkaniowego. Zna- munalnych oraz lokale zajmowane cili również podatek od wynagro15, 17, 19. Poranki w niedzielę
ne są w naszym mieście wypadki, przez osoby, których stan zdro- dzeń byli oni podwójnie opodatko
9.30 i 11.30.
.
Uchwałą Miejskiej
Rady
że rodziny posiadające niewielką wia wymaga specjalnych warun- wani.
ilość osób zajmują wielopokojowe ków mieszkaniowych. Zwolnić od Narodowej z dnia 27 lutego 1950
:Adres Redakcji i Administracji
mieszkania. Z .drugiej zaś strony podatku może Zarząd Miejski po r. świadczenia w naturze zostały
wiemy o tym, że rodziny robotni- przedłożeniu przez zainteresowa- zniesione, co jest poważną ulgą
••Głosu RadońlSzczańskiego"
dla zainteresowanych. Uchylenie
cze gnieżdżą się niejednokrotnie nych właściwych zaświadczeń.
Radomsko, ul. Reymonta Nr 39
w lokalach, nie nadających się do
Adwokaci i lekarze trudniący tego podatku wpłynie dodatnio
* * *
mieszkania. Uchwalenie podat~u się praktyką prywatną mogą posia na poprawę budżetu rodzin robot
Administracja - tel. Nr 12,
luksusowego przysporzy władzom dać jeden pokój dodatkowo z prze niczych zamieszkałych w naszym
czYnna codziennie od godz. 9 do 16.
kwaterunkowym naszego miasta znaczeniem na gabinet przyjęć· mieście.
W dalszym ciągu posiedzenia
dużą ilość miesz.kań, gdzie będą Natomiast lekarze nie trudniący
mogli być zakwaterowani robot- się ,praktyką prywat.ną a przyjmu Miejskiej Rady' Narodowej mówio
nicy wraz ze SWOImI rodzinami. jący chorych ubezpie::wnych w no o pracach poszczególnych koUchwała ta mówi, że za posi.adcl- mieszkaniach własnych mogą po- misji. Szczególnie wiele uwagi
Zarząd
Powiatowy Towarzystwa
p racom Komisji Kon
nie pokoju ponad normę przewi- siadać dodatkowo 2 pokoje prze- poświęcono >
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Radomsku zwołuje na dzień 5 marca
dzianą
prz€pisami użytkownicy znaczone \1a gabinet lekarski i ,po troli Społecznej i Komisji Zdro-.
1950 r. zjazd powiatowy delegatów kół
płacić będą podatek luksusowy. Zaczekalnię. Przepisy o podatku lu wia.
TPPR. Na zjeździe tym obecny będzie
normę przyjmuje się dwie osoby - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu
na
jeden pokój mieszkalny. W
tow. Latkowski. Zjazd odbędzie się w
praktyce sprawa ta będzie wyglą
sali Powiatowej Rady Związków Zadała następująco: jeśli pokój z ku
wodowych w Radomsku przy ul. Koś
ciuszki 21-TI piętro.
chnią zajmują dwie osoby, ,Id po
Początek zjazdu o godz. iO-tej radatku luksusowego są zwolnione,
no.
ponieważ do liczby pokojów nie
W walce z analfabetyzmem musi szą umieć czytać i pisać. Tego stano·
Uprasza się o punktualne stawienzalicza się kuchni. Natomiast je- wziąć udział całe społeczeństwo. Jest wiska nie trzeba chyba komentować ...
nictwo wszystkich delegatów.
Na kursie zorganizowanym w Chełśli dwie osoby zajmują dwa poko to sprawa naj zupełniej oczywista, bO'je ż kuchnią to wówczas od jed- wiem tylko wówczas będziemy mogli mie uczęszcza 15 osób, a w tym 11
nego z tych pokoi płacić będą mu m6wić o pełnym zlikwidowaniu tej z PGR. Frekwencja na kursie, jak
klęski społecznej. Ze względów orgasiały iPodatek luksusowy w wyso
nizacyjnych, a częstokroć nawet tech również poziom był tutaj dość słaby,
kofci 3 tysięcy złotych od 'pierw- nicznych przebieg tej walki jest różny tak że kurs ten będzie musiał być
szego pokoju, natomiast od drugie w niektórych terenach naszego powia kontynuowany również w miesiącach
go 6 tysięcy a od dalsz)''.!h )0 10 tu. Gmina Masłowice należy do tych letnich. gdyż ze względu na słabe
UJ
rodonJszczorishiDł
tysięcy.
Należy tutaj dodać, ź€ terenów właśnie, gdzie walka z analprzygotowanie uczestników kursu, nie
Doświadczenia dotL-ychcU\-SQwej' nia ZWIązków Zll.wodo,.'.-ych w Planie Zawodowych nową i lepszą formę
do
liczby
osób
zajmują.'::j· cr. miesz fabetyzmem ma przebie~ raczej słaby.
pracy zakładowych n.d rolnych, 6--1etnim"_ Po wYs.łuchaniu l'cfel'atu pracy.
Charakterystycznym
przykładem jest można w tej chwili organizować egza
kanie zalicza się r6wnież człon
powstałych z dawnych Komitetów członkowie dawnej rady rolne.i zloW najbliższych tygodniach podob- ków rodziny, w tym wypv.dku mło tutaj PGR Chełmo, gdzie dwukrotnie min'ów końcowych.
Folwll.'l.'cznych wykazały, że pra- żyli spraWOZda11ie ze swej do>tychprzeprowadzona rejestracja analfabeTaki stan rzeczy jest wynikiem
ca ich nie wszędzie osiąga. należy czasowej działalności, ponadto admi ne wybory odbędą. się w innych PGR dzież uczącą się w in.!lych mi:::.- tów nie objęła kobiet, Jak bowiem
ty poziom. Uchwały III ·P lenum nistratol' ma.jątku tow. Olszewski 0- powiatu radomszczańskiego jak Cie stach i zameldowaną tam jako su- oświadczyli organizatorzy walki z anal złej pracy oświatowo-kulturalnej iad
Centralnc.l Rady Związków Zawo mówił plan pracy na rok 1950. Po re lętniki, Slu-zydłów i inne.
blokatorzy, w tym jednak wy- fahelyzmem, kobiety niekoniecznie mu ministracji PGR Chełma.
dowych mó,,·ią. źaś o konieczności feracie j sprawo7idaniach wywiązała
•

Zjazd Powiatowy TPPR

Ostatnie !posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej <A Radom
Skll odbyło się w sali Zakładów Przemysłowych "Metalurgia", Organizowanie posiedzeń l\ffiN w zakładach przemyslo
wych i w dzielnicach robotniczych, ma na celu silniejsze powiązanie Miejskiej Rady Narodowej z ludnością pracującą na
szego miasta. Zagadnienia poruszane na posiedzeniach i podejmowane tam uchwały bezpośrednio dotyczą ludności pracującej Radomska. ~łuszn~ \'lięt: jest aby
robotnicy mle~i
możność uczestnL:zenia ',,,' nich.
Posi€dzenia Miejskiej Rady
Narodowej na terenie pcszczegó:nych zakładów przemysło
wych zdobywają sobie 'N nasz:.'m mir,ście coraz w:ęl,{S7,;~ popularność, W ostatnim posi e:~zeniu MRN uczestnicz/li robot
nicy "Metalurgii", jak również wielu robotników z innych
zakładów pracy.
Posiedzenie Miejskiej Rady Na zdania tego wynika, że już obecrodowej otworzył przewodniczący nie rozpoczęto budowę u1icy Statow. Kirkiewicz, wygłaszając ref e ra Droga, ponadto podjęta zostarat polityczny. W l'eferacie swoim la w dalszym ciągu budowa dwóch
tow. Kirkiewicz mówił o history- studni w dzielnicy robotniczej Kocznych rocznicach przypadających walowiec i jednej przy szkole 11w lutym. Mówił on o wiekopom letniej, mieszczącej się przy ul.
nym zwycięstwie pod Sta.lingra- Żymierskiego. W bieżącym sezome
dem, które dokonane zostało w letnim praca związana z budową
dniu 2 lutego 1943 r. Ponadto nowych nawierzchni ulic - stwier
wspomniał o czwartej rocznicy kon dził tow. burmistrz - będzie proferencji 'W Jałcie, [)rzypadającej wadzona w o wiele szybszym tem
w dniu 5 lutego, oraz o lutowej 1'0 pie niż dotychczas, poniewą.ż brucznicy wyboru tow. Bolesława Bi.e kar:oe zorganizowali między sobą
ruta na Prezydenta Rzeczypospo. współzawodnictwo trójkowe. W
litej Polskiej. Na zakończenie swo z'wiązku z szeroko zakrojoną w TO
jego referatu tow. Kirkiewicz 0- ku bieżącym akcją budowy nomówił dzieje Armii Radzieckiej wych nawierzchni ulic Betow związku z :32 rocznicą jej pow· niarnia Miejska przystąpi do prostania.
dukcji płyt betonowych i kraw,~ż
W dalszym ciągu posiedzenia ników. Produkcja ta po wprowa
sprawozdanie z wykonania uchwał dzeniu pewnych usprawnierl bę
podjętych przez Miejską Radę Na dzie się mogła odbywać bez wzgl~
rodową złożył burmistrz miasta du na
pogodę.
Szczególnie na
tow. Adam Karpiński. Ze sprawo I przebieg produkcji nie .Jęd·de

I

W ten sposób

nie zwalczymy analfabetyzmu

Wybory do lakladQwych .ad . olnych
powiecie

zmiany IIWLI pracy we Wi>zyst- sil; ożywiono. dyg'lmsja. w której n ..
kich orglllnizacjach zwią~kowycl1.. .dział wzi.ęJi l'obotnicy rolni katrudPrzed Związkami Zawodowymi nieni w tu.tejszym mają.tku. DYIillKUstoją W chwili obecnej ogl'omme tanci wskazali przede wszyE>tkim na
poważne zadania w związku z re- ~upełny brak samOkrytyki ze strony
alizacją Planu 6-letniego. Do u- rady l'olnej. Bo je~li dawna rada
rzeczywistnienia wszystkich tych stwierdziła słabą działalność w okl'p
planów Związ.ki muszą. się pl'zygo sie swojej kadencji, należało w s-potować właśnie
poprzez 7.mia11ę sób krytyczny· i analityczny dOiJzuform i stylu pracy.
kaci się jo,i iródeł. Rc) botl1icy I'orni w
W dniu 2G lutego br. \\' PallFtwo- sW~'ch wypowied::;i:)(?h w ~po5ób kl'Y
wyro Gospodarstwie Rolnym w Nie- t;:cw:; wskazY'wali Jla hraki i ni('d(.
zllanicach odbyly s.ię pierwsze \\' tym ci:!gniteia pC1"pełllianc ;'>1'7.e1. radę. '\V
roku na naszym terenie wybory dn wypowiedziach
przebijała
głęi>o
rad rolnych. Zebraniu wyborczemu ka troska (} pełne wykonanie planu
w Nieznallicach przewodniczył sekre gospod.arczego, jaki postawiony zotarz Powiatowej Rady Związków Za stał przed PGR Nieznanice w rawodowych tow. Wojtala.
Ponadto mach Planu G-letniego.
udział w zebraniu wyborczym wzię
Dyskusję p<ldsumował tow. Bielicli; przedstawiciel Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Robol;ni ki wskazując, że tylko na drodze rze
ków i Pracowników Rolnych w :t.o- telnej krytyki i ::;amokrytyki usunąć
dzi tO'w. Antoni Bielicki, sekretarz m,oźna wszystkie braki PO'pełniane IV
l~omitetu Gminn~go PZPR ~w. S~· dotychczasowej pracy związkO'wej.
msław SO'SnOWSkI, pracowlllcy admr
nistracji, przodownicy p1'8CY i wszysW wynik-u wyborów do ra,dy rolneJ
cy robotnicy PGR w Nieznanicac}l.
w :;..Jieznanicach wybrani zostali naj
Przedstawiciel Okręgu tow. Bielic lepsi l'Obotnicy, ki;órzy będą umieli
ki wygłosił l'€fel'at na temat: "Zada I stWOl'ZYć \,- działalności
Związków

I
I
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Następnej zimy .w kinie będzie

•

cieplej

Łodzi pragnie więc
tę s.prawę rozwiązać w ten sposób,

niania Filmów w

ii po uregulowaniu stosunku naJmy
z właścicielem gmach'J przebudUje
w czasie najb1i:i;szego remontu kil:a
wszystkie kominy i pl'a'wdopodobme
zainstaluje nowe piece."
Dyrektor ODR.F
B. Kulesza
Od Redakcji.. Dziękując za nadesła
ne wyjaśnienie trudn'o nam jednak
powstrzymać się O'd wyrażenia swego
zdumienia z powodu 1) niedbalstwa
odnośnie zimna, któremu można zara
dzić przy dobrych chęciach; 2) trybu warunkowego co do zains.talowa.
nia pieców w przy,gzłym roku.

OGŁOSZENIE

Wvdźiał Powiatowy w Radomsku po<;~ukll.ic Kierownika kuchlli Szpitalu Po_

wir.to~ego.
5:lkoł(l

Kandydaci

na

objęcie

gospodarca:ą i ewcutuaLlic

l llgo

&!ulw"i.l,a wiuni

odhytą Ilraklykf·

~

flosiadać ukOllfZOllą

Podauia" życio,')'sem

którym wwno hyć wISkazane j}()chodzenie, wykszwłccuie, praktyl.u. lll.deŻ}
UpoFażcuie okręśla Rozporządzenie Rady Ministrów .z dl}ia 19.2 1949 .r. dla pracowników zlłll'udnio
llych w społe-cznych zakładach służby z(lrowia. Posada do ' objęcia z dniem
shładać do Wydziału Powiatowegu w Radom~k\l.

] kwietnia 1950 r..

oczym radzono na odprawie relerentó. wPowiatowej Radzie Zw. Ząwodowycll

N a posiedzeniu, referent hl·
Przed kilkoma dniami w Po~ '· Stosunkowo nieźle prz.edsta- starać II czynników nadr.zędgieny i bezpieczenstwa pracy,
wiatowej Radzie Z'\-vil'j,zków Za- wia się odcinek higieny i bez- nych.
Jak wynika ze sprawozdań. Fabryki Okuć Budowlanych im~
wodowych zetH'aH się referenci piec:zeństwa pracy w EJektrow~
w
Piotrkowie
higieny i bez)ieczeilSL\\ a pracy ni
piotrko'ly::,kiej.
WszY8tkie od roku 1945 zasziy \.\' fabry- Waryńskiego
1vi5zystkich fabryk z Piotrkowa Drace zaplano'wane w ramach kach piotrkow;<l.;:'dl koln"'.a 1--(' otrzymał biblioteczkę z dziedzii .pow.iatu. PostanOi,viOllo wspól higienv i bezpieczeństwa pracy zrrJany na lepsze" na oQ-cinku iJy BHP, składającą się z 43
nie omówić wszystkie braki i na rol{' ubiegły zostały w 100 higieny i bezpiecz.eń::ltwa pra_y, tomów jako nagrodę za doprojeszcze wadzenie zakładu do wzorowej
niedociągnięcia jakie istnieją, na procentach wykonane. W roku j.ednak nie nsunieto
tym odcinku oraz wspólnie zna- bieżącym przewiduje się pobie- wszystkich hl'akó\~ i niedocią- czystości.
leźć sposób dla całkowitej ich lenie kotła .Nr 2, wmontowanie gnięć. Zebrani postanowili wySpodziewać się należy, że re..
likwidacji. Jak wynika ze spra- natrysków w kotłowni, przepro mieniać .mi~dz~ sobą wszelkiE' I ferenci i Rady Zakładowe pozo..
.
,
. ,
wozdań poszczegolnych referen wadzenie racj analnego oświetle Bpostrzezellla l uwagI na naratów niedociągnięcia są znaczne. nia, zainąj;a.lO\";anie centralnego dach, które odbywać się będą s~ałych z~kł~do~ pracy w. mIesTow. Stępień z PZPB z Mosz- ogrzewania, wentylacjj
oraz od tej pory systematycznie. Po- C1B l pOWIeCIe plOtrkowskIm we
cZ6nicy oznajmił, że choć za sprzętu ochronnego.
stanowiono również, że referen- zma wzór z zakładu im. Waryń
ostatn~ ?kres ~a~~towano bflxGorzej przedst.awia się syt u- ci poszczeg~l.nych zak~adów pra ski~go i jak ' naj szybciej usuną
dzo nUl1lma]ną. 110sc wypadko\\'. acja w Fabryce Sklejek. Prace cy p!OWadzlc. będą mIędzy ~obą braki istniej ące w zakresie bez.
... .
to jednak są liczne braki, które zaolanowane 11a rok i949 zosta- wspolzawodmctwo na odcmkn . "
jak naj::;zybciej p~leży .u~l~ną~. ły -tylko częściowo wykonane. walki o wyż,~zy poziom higieny pleczenstwa l hIgIeny pracy W
swych zakładach.
Na przykła~ ~uzllla !!l.leSCl s~ę Do chwili obecnej zakład nie i bezpieczeństwa pracy.
w wa!Szta.cIe slusar~k!m, gdZIe posiada ambulatorium. ani wy~
pl:aCU]e. bhsk.o .60 o~ob. Po~tano kwalifikowanej
sanitariuszki.
wyrosną
.,I,
~lOno, ze kuzma V\~llll1a ?yc UBU Jedną z .p rzyczyn tego startu
męta ~ warszt.a:tq] umlesz~zo- jest brak współpracy Rady Zaw
radomszezańskim
na w Innym . mieJscu. W ~WIąZ- kładowej i referenta bezpiek\l z tym ~akłady w~stą,J;)lły do czeństwa i higieny pracy. Rów
W roku bieżącym na terenie ca istnieje I'JpIllla, że kraj nasz jest
ZJedno~zen~a 7, WnIOSkIem o nież w stosunku do dy):ekcji za- łego kl:aju rozpocznie się szeroko bogato zalesiony. Tymczasem osprzydzIeleme na ten- cel odpo- kładu sa liczne zastrzeżenia. zakrojona akcja zalesiania daw- tatnie wojny, a szczególnie rabun
:~iednich funduszów. Jed.nak, Dyrekcja'
nie
wykorzystuje nych terenów leśnych, zniszczo- kowa i niszczycielska gospodarka
.lak dotych<:zas ;>prawa t!'ll1lezo wszystkich możliwości, aby usu nych przez okupanta, jak również ckupanta hitlerowskiego zniszczy
Rtala POZy!-y~:llle załatwlOna. 111 nąć istniejące braki W dziedzi- i nieużytków. Nadleśmctwa znaj ły bardzo poważnie nasz drzewo·
ne zagadl1leme poruszane przez nie bezpieczeństwa i hiO'ieny dujące się VI powiecie radom- stan, tak, że dopiero przy :nten<:>
szczańskim jak Kruszyna, Malu- sywnej akcji zalesiania w ciąg~ co
refel'eIJt.a . t~ fakt, że w PZPB pracy.
s~ ~~cznl~l.l mydł~:;v Y-,n.:l w:a:W Fabryce Chemicznej w szyn. Pajęczno, Radomsko, Dą· najmniej najbliższych 20 1at po·
t]-lacn, blal~ ,natoml~",t ;ll:;"'L ~za- Woli Krzysztoporskiej, na hi- browa Zielona, Gidle przygotowa niesione straty będziemy mogli wy
fek ąo u?ra~ . .a plzeclez ~r~- gi€nę i bezpieczeństwo. pracy ły w roku bieżącym duże ilości ma równać. Z tych więc względów w
d~eme p:row_zo~ycznych . szafek wydano znaczne sumy, slęgają- teriału sadzonkowego, który w ca akcji zalesiania, jak równi.eż w
me PT~edstawIa speCJalnych ce wielu milionów złotych. W łości zostanie zużyty na zalesie- pielęgnacji posiadanego obecnie
tru~10SC! .
d'
zł"
w~miku tego przeprowadzono nie naszego powiatu. .JuŻ w tej przez nas drzewostanu, udział mu
et sprapwo1z ama 't ozoFnrego wszelkie
zabezpieczenia ma- chwili .poszczególne gminy wystę si wziąć całe społeczeństwo. W ro
przez OWo . a aca z; h u y" 01'- szyn i urzadzono łaźnie
' b d
ś d . t
P
tel1sja" wynika, że kierownic-"
-..
._
"p~wac ~ ą za po re U1C em o ku bieżącym wszystkie nadleś
twa wiele zrobiło dla podniesie- _F szwalm "PlOtr.kowlan~a Wl~tOW~J ~ady Naro~ow~J _o .lPr,z~ nictwa, znajdujące się w powiecie
nia bezpieczeństwa i higieny me przepr~wadzol~o ~eszcze zad dZIele~'lle lm. ?dpOWledmeJ ilOSCl radomszczańskim założą u siebie
pracy jednak nie
usunięto ny.cr badan lekalskIch.. Cało- materl~łu roslmnego, przy porno- specjalne szkółki drzew, które bę
wszystkich braków. Zainstalo- ?Zl~nna praca odbyWa s~ę pr>:y cy któ~eg~ ?bsa:dzon~ ~osta~ą dą dostarczały odpowiedniego ma
'wano 13 wentylatorów, zabez- ~wletle ele~try~znym, ~tore me wszystkIe meuzytkl znaJdUJące Slę teriału do sadzenia. Na rok biepieczono piaskownie i z1ikwido- Jest 9d powledmo rozmleSZCZ(;l1~. na terenach poszczególn'ych gmin. żący nadleśnictwa ;rozporządzają
wano szereg crobnych usterek, ~alezałob}' aby. poprzez przeblSadzenie nowych lasów ma 0- przeszło 5 i pół milionami sadzo..
jednak nie zmechanizo'wallo ze- Cle .o~wo1'ow ol{l~l1nych,. poprzez gromne znaczenie dla naszego kra nek.
stawialni, choć roboty były za- up:lle~ęt~e rozmleszczeme. J>un~- ju, Od dawien dawna bowiem
planowane na rok 1 n10. IV t,ow s'~!,letlnych. poprawlC \~I- ~""""IOI'" '" = =0:00' ""'0,,"")0-000' ..
.,Hort.ensji" brak jest lekarza aoczx:osc ~a sal1. Tą, sp~awą \~m
oraz nie przeprowadza się ba- no s~ę zamteresowac klerow11lc ..
dań okresowych. Podobnie, jak two l Rada Zakładowa.
i w PZPB w Moszczenicy. brak
W PZPB w Bełchatowie tył
tu szafek do ubrań. Robotnicy ko częściowo zabezpieczono kro
nie otrzymali odzieży ochron- sna. Powodem tego jest brak
nej, która zapotrzebowana była żelaza kantowego, o przydział
w Z j ed noczeni u i eSZCZf\ w roku którego kierownictwo zakład u ~;;;;;~iiiiCiiiiiiCiiO=;;;,;OiiiCiiCii;:;;;:x;ciiiOOOQCXiiiOOo;;;iiQii;oc;;;;:=;;;C=;;;;=q;;_iiiiiiQOCiiii»
uhiegłym.
nie umiało sie
dostatecznie _ c , ~cxc
CQ Qcc:xauowou;:COOOQOOClCQCO
OgQg g
",,_"'_"IQOC/CIOQ

I

fLlIDfHZ:=
W O'dpowiedzi na al:tykuł, zamiesz
<Silony w "Głosie Radomszcza.ńskim"
pt. ,W kinie PO'winno być cieplo" ,
otr~ymaliśmy z Okręgowej Dyrekcji
Filmu Polskiego następuj4ce pismo:
'I W "Głosie Radomszcza~skilll" z
<!ma 9 lutego br. ukazala ,nę notatka pt. "W kinie powinno być ciepło", której autor narzeka na chłód
panujący w kinie "WolnC1"ść" w Radomsku.
Nie możemy odmówić mu słuszno
ści - w czasie mrozów rzeczywiście
w kinie jest zimno. Kierownictwo ki
na nie jest w stanie temu zaradzić,
gdY'~ znajdujące się na sali 4 piece
działają wadliwie.
Okręgowa Dyrekcja Rozpowszech-

trosce o higienę i bezpieczeństwo pracy

Nowe lasy
powiecie

I

:v

Czytajcie i rozpowszech..iajcie

"Głos Radomszczański'·
Q QQOOQ . .

IQ

-,

~r

Ze

Po

Alkoholizmowi

zakończeniu

bojów ligowych

demoralizacji

wypowiadają walkę

ZMP.owcy - dzialac7.e
sportowi

na ringu łódzkim pozostali tylko pięściarze B klasy '

Co

pisała

proso

łódzko 2
ści.u szk i

RADOMSKO EKSPORTUJE
BEZROBOTNYCH
W R\łdomsiku rozpoc(l~a się rejest,rac'ja bezrobotnych - chęt:nych na
wyjazd na roboty do Niemiec. Ogółem ,.kontyngent'·
dla Radmnska
wyno'si 3.000 osóp. Ma to w pewnej
czę-ści
"rozładować bezrobocie w·
_tym .mieście" (Re.publika).

'marca 1930 r.
gdzie po raa. czwarty tego

ich po,lic.-ja. Zajścia
trwal'Y !prawie cały dzień. Dopic'o
noc położył,1 kres walee v. policją.

dnia

atakowała

LEW POK.t\SAl, POGROMCĘ
Wczoraj o godzinie 10 wleczorem,
w menażerii
w Helenowie - lew
rzucił się na pogromcę 27-1etniego W ładyslawa Rajtera. Zawczwan~
fl>ogotowie .stwierdZilło i'z.esć
gr<;>l.nych r<;ln. lAld.anyc!1 potworn:;'-

CZTERY - ATAKt' POLICJI
NA BEZROBOTNYCH
W TOMAS1'"o\VlE
W dniu 'wczorajszym przed gmachem Po,;rednktwa Pracy w Toma$zow:e zebrał się OJbl~l,VJ~i tłuIil bez
~·obotnych. Policja preY'puściła do
Ilebranych szf:u,rm - usiłując ich
rozproszyć:"
Bezrobotn.i udali się
WÓwczas na ttlic~ - i tu policja
szarŻlOwała. rozprasea.iąc Humy.

mi

kłami.

FA8.RYKI

ZAl\-llE.R..AJĄ

Rozgrywki·

B·kla"owych w ooksie weszły w fazę drugiej rund). l lnfiw nie obf>szlo !lię bez nies(}<>dzia'
nek Gwardia u :-iebie " I'iotrko wie jlokonała l~adera tabeli drużynę
Zwi:p;kowci\ z Tomas1iQwa 10:4. Sta l m imo, że w l'ingu wygrała lllE'C'"
7. Legią łódzką, musi sir zado'.,-olit \\'ynikiem remiS{)W~'m 7:7. gdyż
" 'lzercg-ach jej \\ alczył jeden bok ~er, którv jcszcz(' nie jest po·
t\\ierdzo.ay dla niej . W/ólmiar z Toma~zów lwydężyl drużynę Wio
dze" a 11:5.
Po uwzględnieniu osLat.nich wyni· /jednO i: nich w :r,()r!Zl Legi;l miejsco
ków, tabelka wyglada obecni .. na' IVa. roz-eg'ra m~'cz z(> Spójnią z Kut-/
stępu,iąc-o:
na. l!'aworytem tych UJwodól\" je,t
7wiązko\'ii~c Tom.
11 1'j
(/; :71 I 7.espół. wOji'ko.wych
W TO~laszowic;.
r .t'gla Lod:r.
]2 1 G 122 :64
tall1te-]s7,j' ZWI(!zl<OWlec, ktory prze>'\'łókniarz TCFm.
12 16 1l;):1j9 chodzi obecnie ,;padek formy. zmie·
Wlókniar:r. raI.>.
12 \ii 100:8t
rzy $ię 7..e Stala lódzb . która ma
Spójnia Kutno
11 14 100:70
~zam:e na uzy 'ł~allie wynikl1 remiso'
Korab Piot!'ków
10 J O 104:70
wego.
\Vid7-ew Łódź
1~ 10
8..1:108
Gwardia riotrków
12
9
'i4:106
Le!?ia ~i('radz
11
8
ó7:10;;

drużyn

I

F a·bryk a Wełny Czesankowej w
Tomaszowie pr~rwała pracG na
ClZas nleograniczony_ W t"n sposó':J
znów 500 ludzi znala7Jo s'i~ wobeo Stal Udź
K olejarz
widma głodu i nędZy.
'

11
12

6
5

I

"Wszechnkl1 Radiowa" kur" I - tiry
kład z c)-kJu: ,.Przyroda ożywiona".
]9,00 ~lużyka. 19,15 ,.Baśń () IłlpofidlM('ldch.
.
.skiej dziewczynie" 20.00 DZIENNIK
PAŃSTWOWY
\VI!<::CZOFtNY. 20,40 Muzyka. riO,55
,.Poro:tmawinjmy". 21,00 (.L) KonTEATR LALEK "ARLEKIN"
cert rozrywkowy. 21,40 Opowie~ć ra
(Piótrkowska 152. tel. 258~99)
diowa () Adnmie ~fickie-wkzu. 22,00
(zeslniq tl'gowcz!1veh z<iwoduw
CZ'wartek, dltia 2. '3. o godz. 17,15 CI'.) .,Ziemia wola". 22.13 tł,) Pro.
1'3] riarskidl o ,.Pudwr Tatr" powidowisl{Q pt., "Zlota ·rybka". ·
gram lokalny na jutro. Z~,1ó Chwila wrócili do kraJu oczarowani gokillKasa czynl1!\. .od godll; 10.
muzyki. 22,~0 Koncert popularny. nośclą Czecho5łowaków.
r AŃSTWOWY TEATR- żYDOWSKI Tl'anSim. do Czechosłowacji. 23,00 - J.edynym naSZVlil pragnieniem
(Łódź. Jaracza 2)
OSTATNIE WIADOMOśCI,
~3,10 jest mówi Dziedzic'- abyśmy w przy
T~atr nieczynny z powodu wyjaz-\ Program na juL-ro. 23,Hi Muzyka ka szlym roku zdołali tak przyjąć Cze·
du do 'Warszawy ze sztuką ,,-~f6j meraltia Brahmsa. 24 .00 Zakończpnie chosłowak6w, jak oni pr7yj~li nas w
Tatrzańskiei Łomnicy.
syn". Pl'emiel'a dnia 4 marca.
audycji i Hymn.
od('zlls zawodów " Tatrza.11 kj~J

U

.Kllla..

"Wiosna" godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (. arutowicza20)
"Pustelnia Parll1eńska" II :;-eria.
godz, 17, 19, 21

BAJKA

(Franciszkańska

:31)

.,Serenada w Dolinie Słońca"
godz. 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - "Prl)gram aktualnośri krajowych i l.a-.
gral1i.~znych NI; 9" ~ godz. 11, 12
13; 1'6, 17, '18,' 19, 20, 21
HEL (Legionów - 2) dra młodzieży
.,pościg" godz. 16, 18, 20
:lWZA (Pabianil::ka 178) ,
.,Dubrowski" - godz. 18, 20
POLO:-<lA . (Pt.otrkowska. 6i)

"Konstanty

.Zasłonow"

2'odz. 17, 19, 21

PRZEDWIOś;\;1E

(Żeromskiego 76)
"Pustelnia 'Par:meńska" - I seria
godz. 16, 18, 20
ROBOTNIK (Kilińs1dego .187)

"świat się śmieje"
~odz. 18, 20 .

Jesteśmy

łJomĄicy

dość

cz~;;lo

I

Po

członkowie

wi('eJ1l'ze<;\'odnicz~~y

ldubów i kół sportowych. Tematetll obrad były zagaj
nieoia, zwi,!zane z wpl'oIVadz?·
niem \\- ~~'('Ie uehwaJ ZarZlj.dll
(:ló\1'l1eg;o Z:\lP \\' sprawie \\'~'eho
lVaJii~l j'ir.yczneg-o i SpOl'tll. Zarów
110 w referacie jak i IV dyskusji,

podnie.·iono
konieczność I'OZ57.eI'zenia dzialalno:,ki klubó\. . . i kół
~porto\\'yt:h na cal~ mlodzież ~'o'
bottliczą. i szkolną. Roźwojowi Ol'
ganiz<1c.ii sportowych wi!lllo Łow a
n~yszyć jednoczesne i ~tale podnosz .... ni" POZiOlllU ideolog-ic:l1leg'o
i5pOl'to\\'('ó\\".

'.\ iele miejsca poślVi~cono w o·
bradach "pl'a",ie "'alki o ideowe
oblicze wy~! howania fizycznego i
sportu oraz o stałe p'odnosze'lie
się poz i O111 U mOl'alnego czynnych
SPOl'to,yCÓW, działa('zy sportowych
i szerokich ues7. kibiców. Zrzesze
nia sportowe winny' zwalczać
mlodzieży,

uprawiającej

ralizacją wśród młodzieży.

Sitafetalódl.ka. klÓl':\ w dniu 2~j . ~. \\"- biegu na 4x100 111. st . zmie.nnym
ustanowiła w War>1zawic nowy r""o1' d Polski, bijąc stary O przeszło 11
~ekund. Od lewej: Ciemniews-ka. Ma Eno\1"ska, Proniewicz i Sobczakówna.

Nie

traćmy

W toku dysh-u.sji wysuui~ty zowniosek, ażeby znani i pOP'u
larui sportowcy lódzcy nawiązali
ścisły kontakt z klubami robotnicZ)'I~i i szkolnymi.
stał

nodziei

Wsobotą

Waru. oki atmosferyczne
może

zapaśnicze
ł.odzi
Ligowy Zespól
Zapaśniczy Gwar
dli, klory stal ~i.ę
rewelacją pierw·
szej rundy spotkań. o mistrzostwo Polski, nie

I

"Rewię Lodową"
Pol~ki Związek Lyżwiarski na za

kOl1czenie ~ezonu lyiwiart<kiego w
Polsce wystawia ...v dniach 4 i ; )
marca w Katowicach ()gólnopolską
rewię lodową.
Zawodnicy już od
ón. l marca . a l.grupowl\ni
na
Torkach:\, b' pn:ygotować się do
w';Tslę,)6w.
rewią zarząd PZL projekt·.!
urządzenie poi,azów najlepszych

Poza
je

łyżwiarzy polskich. p. n.: "Przegląd
łyżw-iarstwa
figurowf'go". w których '.vcźm!e udział ponad 16 łyż

wiarek i lyhvla!'ZJ.
W
pnr07:um!enill z Kutaforlum
Szkolnym v Kat()Wlcac;!1 projektowane jest Tównież urządzenie po
kazów łyiwiarlltwa figurowego dla
mlo<1zieży nkolne.i. Pokazy te odDę
dą sit'; w godzinach szkolnych i poprzedzi je prelekcja \'- prezesa PZL
ob. Stani szewskiego o lyżwiarshlie
oraz szczegółowe objaśnienla wyko
n:;"'wanych figur i jazdy dowolnej.
Imprezy te mają na celu propagandę

łyżwiarstwa
wŚród
śwIata
uczącej się oraz pracującej
ml.odzieży,
pokazując jednocześnie

pracy 1

odbywały

dorobek łyżwiarstwa figurowego w
sezonie 1949-50.
\V wypadku poprawy warunków
atmosferycznych, re't~i.a lodowa i
pokaz,\' łyżwiargkle w~'stawjone 7.:0staną \\' Łodzi. Wars;:a\'.;ie, Białym
slol.n1 i Krynicy.
----------------

I

lekkoatleci

W sobotę, dn. 4 marca rb. o god~.
18 lU. 30 w gmachu Gimnazjum im teromskieto przy nI. Łęczyckie; Nr 23
(sala gimnast'Yc~nll.) odbęd~ie się do
roczne Wałne Zebranie członków Sck
c ji Lekkoatletycznej LKS· Włókniarz.
Na zebraniu, po złożeniu sprawozdań
z ubieg/ego sezonu, zostanI! omówione sprawy podniesienia i uma.owienia
łódzkiej lekkoatletyki, oraz dokonane
zostllllą wybory nowych władz Sekcji
nil. rok 1950.
Wszyscy członkowie proszeni !II!
o liczne przybycie.

próżnuJe.
\\' sobotę

dzielę

i nie

odbywać

się będą w saU
przy uJ. Pogonowskiegl>
82 indywidualne mistrzostwa okręgu
lÓdzkiego. Obok zawodników GW~\I'
clii wystąpią zapaśnicy ŁKS Włok
niarza i Boruty ze Zgierza. 0Q,ółem
zgłononyc;h jest do mis!rzost,\'fll oko
IQ 30 z,nvodnikó"".
-.
Pierwszego dnia
początek'
mislrz.()stw indywidnalnych wyznaczono
na godz. lti·tą a drugiego to jest w
w niedzielę. walki odbywać się będą
od qodziny 9 rano.
Sadzimy. że walkom zarówno sobotnIm jak i niedzielnym przypatry·
wać si~ będzie wielu zwolenników l.a
paśnictwa, tym bardziej, że będzie to
jedna z poważniejszych imprez w Ło
dozi..
Związkowca

K;·~·k·~;;"";Y;·~·~·k;;y·"~~Gł;~"~·;;·

GLOS

pt. "Zwierzyniec Zbójo Sam-a"
Zaąadka Nr '7

OlIlU' L6dzkl~l:o Il:omltelll I W ole·

WÓdJ.kl"\f:Q K 01l1l1 ..tu p<>l,ki~J Zje·

dnocr..tle, Partii

łKS Włókniarz

obradują

rozpoczynają się

mistrzostwa

nam jeszcze paz wolą ujrzeć 'w Lodzi

slG wieczory kulturalllo-o:;wia l oWe, w.
lctórych brali udział wSloyScy zawodni

cy. Każdy wiecr6r byt poświęcony
poznaniu kraju k!órej~ z ekip bio·
RO:lIA (Rzgowska 84) rącej
udział,' w zawodach.
Pytania
"Lekkomyślna siostra"
Izadawali wszyscy. Najczękie.j dotygodz. 18, 20
czyŁy one historii ruchu robotniczego
REKORD (Rzgowska 2) "Biały oraZ obecnego rozwoju kullnr1 tizycz
Kieł" dra mlodz. godz. 16
nej i spor\t1.
"Siódma zasłona" - godz. 18, 20
Po takich WieC7.0fuch, gdY ronnoSTYLO'W Y (Ki1ińshiego 123)
wy długo si~ przedągały, nasi nar·
ciarze bardzo narzekali na bóL. rąk.
"Rajl1is" - godz. 18, 20
śWIT (Balu<:ki Rynek 2)
zwycięstW'ie 'pływaków !ód:zkich
"Szalony lotnik" - godz. 18; ~O
IV 'Warszawle, z któreJ
przy·
T~CZA (Piotrkowska 108)
wieili piękny Puchar PZP, najwięk·
"Burza nad Azją"
szą owację zgotowano nie Proniewigodz. 16,30, '18,30, 20,30
cr.6Vr'1lie ani Bonieckiemu, lecz tumeTATRY (Sienkiewieza- 40)
rowi naszvch pływak.ów ob. Majt:hrza
"Konirontacja"- godz. 16, 18, 20 kowL Trener Majchrzak, dzięk.i swej
WISI,A (Daszyńskiego 1)
!.um!ennej pracy i swyro wiad9roo·
"Pustelnia Parmeńska" - II seria ścioro fachowym w bll.rd'lo szybkim
godz. 16,30, 18,30, 20,30
czasie z oŚrodka pływackiego w ŁoWŁóKNIARZ (Próchnika 16)
• dzl uqynlł jeden z pieTwszych ośrod
"Awantura na wsi"
ków w naszym kraju.
godz. 16,30, 18,30, 20,30
Załuiemv, że nie byliśmy w VvarWOLNOŚĆ (Napiórkow&kiego 16)
sZllwie i nie wzi~liśll'\y sami udziału
,,500 ccm" - godz. 16, 18, 20
w wyrlllcaniu do góry trenera naZACHĘTA (Zgierska 26)
szych plywaków. 'v!ilmy nadzieję jed"Jan Rohacz :II. Dube"
na k. że oka'lja ta jps7.C7e nas nie mi·
nie .. _
godz. 18, 20

naj(Jz'elnieJsi! - przechwalali się· - ~lamy naJ'
celniejszych strzelców! ... W bitwach zabiliśmy więcej ofIcerów-sa·
h:\)ów, niż wszyscy inni ra~m!
.
- I my walczyliśmy n Ie gorzej od v,·as' ... Czy nasze kuJe nie
irafi-ają głów ,.feririgów"?Kto z na uląkł się bagnetu Anglika?
mówili inni,
-Tak, tak! Wszyscy jesteśmy .. br.a{~mi. jednego tchnienia" .
strzelcy. grenadierzy. sape~zy, ,ka\\:aJena, plęchota - rozległy s:~
glosy. Każdy, kto \V wojuIe przeciw cudzoZlemcom obnazyl SWOJ
miecz ..:.... jest godn~r jednaJ\:Owej \ chwały.! . . . '
.
_ Bchaj·band! ... Wszyscy są braćmI - s1paJe mlTuccy, falz.abadzcv. bezylijscy! ...
A-le Taj~łbadczycy nie chcl~1i mkogo słuchać. Pa~łóci\\-'Sz::: s:ę
::e v.;szystkim i , wczesnym rankiem otrąbili pobudk,ę l zerwal! Sl~
f, miejsca;
głośno krzycząc i strz:lając; w pOWietrze, pognah
z iwiel1dzy i przejechali most na Dza.m.nle.
_ ."
.
Oficerowie angielscy ze swej wlezy na .. GrzbJecle patrzyh
ptzez lunety na uciekających i gratu10wali sobie nawzajem. oodnosza.r. Tece w białych rękawiczkach.

_

P

obl'ad ~ wali

o~wi;).towi

wśród

mistrzem

(Łódź, N~wrot 27, tel. 135.74)
Teatr nieczynny od 1 d06 mar~a:ll.
powodu udzIału w Festiwaltl sztuk rn

Łodzi

W Z.:IfP -

sport. pozostałości burżuazyjnego
sportu,
noszącego
charakter
szowinizmu i elitarności. Obowiąz
kiem rlzialaczy sportowych je<it
wykorzystanie cech WYchowawczych i zalet sportu
do walki
z przejawami alkoholizmu i demo

~\IL,r\&--:;:I:""=~35m.2W

ADRIA ~ dla młodzie2.i (Stalina. 1)

ko!('jarzy thoćby wyniku remisowego
- będzie dla nich ukeesem.

\i' nadchodzącą niedzielę odbędzie

SeB!.J~TYKA ~..lSEJl\UE

,-ię dalszycl. pięć spotkafJ, przy C7..ym
k
•
. •
.'
101 Jmle na pOS1='Zemu tzw. '0Wowcz"!.:;. bezrobotni. udali S'lę mIsji przedsio-ńkowej doszło d,) b6jrl1Zl'ze~ ~,a.g1sh:a.~ -::-. gclzle ll~~tąp!ł ki między posłami K.ilku posłów Sporł lV ZSRR
eCJ. ataK po.:1i.c.Jan,ow na lUd:zl do- policzkowało sie ,v"Zajem:nie Ol"Zez
magaJących SJę pracy i ~hleba_
cz.as dłuższy. pl'~Y czym pOseł Stefan
Pawłow
P~ tych il-<1jści~ch bez.!'ob 0111i ze- [)ąbro\\"~ki
otrzymaj nąj·.\'iększą
w jeździe szybkiej na lodzie
brali Slę 1P0nowme na Placu Ko- HOIŚć policrków.
:'1fOSKWA (obs1. wi.) - IV GOl'ki zakończono lyżwiarl'okie mistr7.0·
~twa Rosy.ll;kiej Republiki Federacyj
nej w jeździe szybkiej. W zawodach
brali 111lział czołowi lyi:wiarze radzieccy,
z nlistrltlnl ZSRR Gołow
PAN~TWOWY TEA'rR
n.5i:) (Ł) Sygnał - chw'ila lIluzy
im. STEFANA URACZA
ki. 12,04 DZIEKXTK POŁt DNIO· czenką i b. U1ist.!'zell1 Pieh'owe'l11 na
(ul.Jaracza 2i)
WY. 12,25 PRZERWA, 13,2U (ł) t'7,t'le
Dziś, o godz. ] 9,15 sztuka Leona Chwila muzyki, J 3,25 Program duia
Tytllł mistr~a Hepubliki (punktoKruczkowskiego pt. "Odwety"
w 13,30 Koncert południo'\",J', 14-.00 Krq
wano
-t biegi) zflobyi Pawło'\\/ (Le'
drugiej wersji.
nik a ('zedlOsłowacji. 14-.1.i \ Ł) KoPAŃSTWOWY TEATR NOWY
munikac3·. 14.20 (L) ,.Wybitne ar- ningrad), przed Goło\Vczen'{ą.
tystki ~('en~7 i estrady". ]4,'l0 (L)
'fytnly "IV poszczególnych konkut'en
(Daszyńskiego 34, tel. lSVł4)
:JIontaż 7. akademii, zorganizo\'\--anej
cjach
:r.doby1i: w biegu na 300 m. () . godz. 18 - "Brygada s:r.lifii.'rza z okazji Międzynarodowego Dnia So
Karhana".
II'rl arności I\Iłodzil"iy. 14,.'i2 (Ł) Chwi Gnsz.'n z wyni,klem 44,2
Zniżki ważne.
la muzyki. 14.55 Koncert solistów.
1.5UO m. - Bielejew 2.36,1
TEATR .,OSA"
15,30 Audycja dla ~wie·tlic d~iecię3.000 111. - nakunenko - 6.08.3.
(Traugutta 1, tel. 272-70)
cyeh. 15,50 Muzyka. 1505 Skrzynka
5.000 m, - Pietro,,", - 8,56,3.
O godz. 19,30 "Roma.ns:r; wode- Banku Opieki
Społecznej,
] 6.00
W
poez.ątkach marca rÓ"\\'TIie:i: w
wilu" z T. Wesołowskim.
DZIE~'NIK POPOLt:DNIOWY.16,20
TEATR KOMEDIi MUZYC~~EJ
(t,)
Aktualności łódzkie. 1G,:!5 (L) Gorki odbędą ~Ję łyżwiarskie mi~trzo
"LUTNIA"
Recital !;krzy-pcowy Fr. JaTtll-Y. 16.45 ~t\Va Rosyjskiej Republiki Fc·ueracyj
(ul. Plotrko'lfska 2'3)
(Ł) ,.0 wyborze z.awodu". 17,00 .,Słu Dej \V jeździe s7.}-bkiej kobiet. ZapoCzwartek, dnia 2. 3. () godz. 19,15 chamy muzyki". 17.35 (lJ) "śpiew'a
.,Królowa przedmieścia":
my pie~ni młodzieżowe"
18,00 Ko- ,\\Tic<h;jany je~t start migtrzym świa'
ta hakowej i ml~!:l'z)'TIi ~SRR KroPA~STWOWY ·TEATR LALEK
ml"ntarz. 18,05 Odpov,iedzi fali 4H.
,PINOKIO"
18,15
"Wesele
spiskie".
18,40 lowt'j.

V

Włókniarzy czeka ciekawe spotka
nie - Pabianice walcza z Tomaszo'
wem. Oba zCSopoly idą' -prawie ,.1l'b
v· łeb", gdyż tylko dzieli ieh różnica
jednego punkt.u. Więcej szan~ na
i.wycięsn,·o posiaua drll:i,~'na gospoda
l::;Y z Pabianic.
W Piotrkowie odbędą się df'rby lo
kalne. (~\:.al'dia, która ni:co ,.podci<l::
gnęła. ~Ję
roze-;ra mec~ z tal;lte,l
~iI.~Dl Korabem .. 'In~dllo ~lę tuta,l baWIC IV pn:cpO\1"Jedme.
.
\\-"reszeie Kole,jan ~potka ~lf~ z
Leg-ią. z Sieradza. l.'zys.kanie pl'ZCZ

Nowe rekordzistki Polski

56:116
(\9: 115

Gr

nobotnl~l

Itedal:ule:
JtOLl':GIUM R.EDAKCV.no.--x.
T e l e!" D TI '
ns.-H
Redaktor DIle2.e lny
n8-23
ZAstępca nod. na~zell"ego
:lll/.-Of
Sekretarz. O<1powledzlatny
254-~
DUal partyjny
weWlL 18
D1:161 ltoresponl1ent6w robct-

nicz:ych 1

chłopskiCh

re<1ak'Oł'6w

,azetek

oraz

łclton-

nych
Dwl muctacjl

21 ....'
=-29

mt~jsJcj

I aportowy
25+-11
..eWtl. I I 11
Dlr:t.~1 ..konomlemy
21ł-11
D7Jał fabryczny
216-11
Owl rolD,y
~:u
DlIi,"!

...eWJl., •

1tedUe1. noau

1'12-11

"olport."

l..6df.. P1otrkliw&!u 'l'O,
Administracja
Dcl.al

tal.

=-2:
2811-42

oCIosze/t: t.6dt, P1otrkow-

aIca U, tel. 111-50 1 114-15
Wy4awca KSW .. Prua"

A.1b. Be4.1 1-6d1, Piotrk owska '6,

W·ele

pIętro.

Dm.II. ZakL Gh', RSW "Prasa"
Lódi, ti. Zwirld .17. teL ZOI-41.

- Sahibowie mają dziś weI'.:oły dzień - rzekł tego wieczora,
ze smutkiem Czandra-Sing do Insura.
- Wojsko bez wo(Jza, jest jak ciało bez głowy! - z żalem
mówit stary RundŻit. przyjaciel In...-mra z czasu służby w baterii.
- Sahibowie. \\' trzech punktach kopią już rowy oblężnicze
i przygotowują się do uderzenia na mury Delhi, a my wciąż jeszc.ze nie wiemy. kto bQd7.ie kierować obroną t\vierdzy..
Nocne strzelaniny stawały się coraz silniejsze, do Brytyjczy·
ków napłyv,aly nowe siły. W Komnatach szacha panowł niepokój;
podczas " durbarów" nje ~ly('ha(; już było śpie\v'"U i muzyki, lecz
grzmiące glosy. krzyk i i klótnie.
Bachadur złościł się na swych
ministrów. że \"\"Pu~ci1i do miasta si'pajów, że los jego tronu zwią
i:;.li z losem wojsk pow:Ł.ańc-zych.
Coraz 17adzie,l wzywano do pałacu muzyk.mtów i t~ncerzy
i coraz mniej resztek z bie::.iad posyłano im pod wodotrysk. W pa·
13CU z.apanowal .smutek. "\" rnie~cie huczało bez przerwy do północy.
Tymczasem I.a drod7..e karnaulskiej. wycią~ą\\"Szy ku niebu
ółu.gie lufy. posmvały się już zaprzężone w slonle potężne haubice,
w;elkie moidzif'!'ze, oblężnicze. jaszcze z pociskam', bombami
i amunicją.
John Lawrence nareszcie zdecydo\val się ściągnąć artylerię
z granicy afgańskiej i posyłał ją na pomoc An.glikom, oblegającym
Delhi. Swojej lot.nej, p~l1dżabskjej kolumnie nakazał sir .John przygcdow~ć się do WV111arSlU
d. c. n.

KTO TO JES'T?
KUPON dl' 7
Rysunek przedstawia
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i nazwisko czytelnika .", .. _... __... _... _..............................."..

Zawód i miejsce pracy .... _.. _..... "_ .... _" ......... ,........_.. ,, ...... __ ...
Adres _. __ ... ___ .. __ ... __ .__ .. _. _______ ,, ___ ... __ ._. __ ._ ... _ . _... __ .___ ._ .. _._ ...... ___ ... _...... _.
UWAGA, CZYTELl\1JCYI
Kolejne 10 kuponów, v,"ypełnionych czytelnie należy odesłać w jednej
kopercie, po skończeniu konkursu - do dnia 15 marca 1950 r. na adres
Redakcji ,.Głosu". Łódź, Piotrkowska 86, III p., dla działu "Rozrywki umvsłowe".
.
Wśród Czytelników, którzy nadeślą kupory zawierające trafne roz\\iC!.
zdnia - rozlosowane zostaną cenne nagrody:
APARAT fOiograficzny,
'2 BUnZIKt - wyrobu Państwowej FabrYKi Zeaarów w Lodzi,
PIŁhA N02NA,
SERWIS PORCELANOWY na 6 osób
oraz szerell cennych ksią,żek.
D-I-10558

