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sh,.te.c znq... oręże... DlO,s pracujących
w walce o pełną demokratyzację zarządu Państwem
•

Przemówienie premiera J. Cyrankiewicza wygłoszone w Seimie w dniu 7 marca rb.
w związk.u z ustawq o terenowych organach jednolitei władzy państwowei

I

C'J;y, zjawiska i ludzi tylko z jed!!Iowiedzialem . imieniem Rządu wnie wanie postulatów, życzeń .i zażaleń
sienie w :naj'bliższym c'Zasie na ludnoś~ Gl'az' przez wszechstronne
nej strony, ja. bym powiechia-ł Sejm projektu reformy adminll!tra- wy·karzystywanie inicjatywy mas
z góry. Nasze pole widzenia jest
cji państwowej w kierunku jej dal- pracujących. Realizacja łych postuwięc mniej lub więcej ograniczoszej demokratyzacji.
la.tów wobec Rad. Narodowych. a
ne. Masy odwrotnie - widzą rzc
mianowicie utrzymywanie w róż-o
czy. $wiska i lud7!i z drugiej
Obecnie przedkładam uchwalony
nych formach jak najbardziej ścisłe
strony - ja bym pDwiedział
pn:ez Radę Państwa i Radę Mini- go,
j&k na.jbardziej płodnego konz dołu, ich pole widzenia jest
strów projekt ustawY o te.renowych
więc także
ogrwczone. Ażeby
organach jednolitej władzy pań- taktu z masami, winna dać w praktyce peblą Jedność klerowniotwa z
otrzymać prawidłowe rozwiąza
stwowej.
.
masami, jedność mas z kierowninie zagadnienia. trzeba powiązać
Dba doświadczenia. Tylko w tym
RefOO'ma ta będzie stanowić waż ctwem. Ta.k o tej jednośoi mówił w
p.rzypadku kierownictwo będzie
ny etap w budowie ustrojowych roku 193'7 Józef Stalin:
..My kier.ownicy widzimy rzeprawidłowe".
fundamentów socjalizmu w Polsce,
projekt tej reformy słusznie zbiega
działania
się z rozpoczęciem realizacji Planu
pow. Łask S-letniego.
Dążyć
do takiego prawidłowego przepisy prawne w ramach upraw- GoSW)dyni ze spółdzielni prod:ukllyjneJ Jackowlce ob. Micha<lska - przemawia na centralnej akademii Lfg<i Kobiet w ŁodzI
nień
I\adanych
przez
ustawy,
a
więc
kierownictwa
na
wszystkich
szczebŁączy się z tym projekt ustawy,
zmieniający w odpoWiednich punk- lach - oro podstawowe zadania na- dotyczące swojego terenu oraz stanowić w ramach ustawowych uprawtach Ustawę ' KonstytucyJDą z dnia szych Rarl Narodowych w ich nonień o t,erenowych daninach.
opła
wych funkcjach.
19 lutego 1941 ro' o ustroju i zakresie
Rądy Narodowe w myśl zamierzo- tach i świadczeniach.
Przedstawiając
w dniu 4 lutego dzialanla naJwYższyoh Gl'ranów Rze nej reformy otrzymąj, bardzo szeWreszcie podstawowe prawo Rad
przesyłaiq
solidarności
plany Rządu na najbliższy okres, :ta- czypospolitej Polsltiej.
rokie kompetencje. Rady Narodowe Narodowych uchwalania w ra.mach Narodowego Planu Gospodarczego i w ramuh joonolitego budże
Jak określić najbardziej ogólnie póki torował drog~ nowym sitom i kulturalnł· lłealizować będą to kie- tu państwowego terenowych planów
Pracownicy przemysłu włókienni solidarności i Zyczenia zwyclęsklego
społecznym i jeżeli nie wywoływał rownictwo poprzez swoje uchwały, gospodarczych i tererowych budże
sens proponowanej -reformy?
Sens jej polega na konsekwentnej reformistYCilnych złudzeń _ dzi- poprzez Prezydium i wydziały Pre- tów a po uchwaleniu Rady Narodo- c~ego w Polsce wysłali do związku zakończenia walid".
realizacji ludowładztwa, na pogłę siaj w ustroju demokracji. ludowej zydium, jako swoje organa wykonaw we będą nadzorować ich wykonanie. włókniarzy francuskich depeszę naZarząd Gł6wny
Radv Narodowe ,vykonywać będą stępującej treści:
hianiu demo.kratyzaeji naszego ustro nie ma Jut tadne~o 1naS8dnienla. tze. poprzez kontrolę wykonania za
Związku ZawodDwego Pracownikdw
kontrole
społecznł
nad
działalnością
.,W
Imieniu
350
tysięcy pol'lkich
PrzecIwnie,
staje
się
zawadą,
przepośrednictwem
swoich
komisji
j
poju, na wcielaniu demokracji wył
Przemysłu Włókienniczego
włókniarzy przesyłamy strajkującym
szkadza kształtowaniu się nowych prz~z
rozpatrywanie sprawozdań urzędów, zakładów j instytucji.
szcgo typu.
braclDm włókniarzom w LłIle wyrazy
~Dokończenie na st.r. 2)
w Polsce
tono
władzy
ludowej,
przeszkadza
SWOIch
organ6w
wykona,,:czyeh.
Scns tej reform polega na oparujednoJlilenlu
ł
upOW$zecbnieplu
-.fę
Radr
Narodowe
oboWIązane
SIl
elu. włalby terenowej Dle na e~
nil," mianowanym przez władzę oen władzy Judowej. Dopłero Bk1;lpie.nle el.uwac ~ltd ochron, porz,dku putr ..lna" lecz Da przedstawle!elstwl~, pelnes władą w ,)taelach Na.rodo- I;l!cznego 1 na41 przestrzegamem prawyllmionym w drodze wyborów wYeh czym SAMORZĄDNĄ CA- worządnośet demekratyeZł\e). ochra.przez masy. na przedstawicielstwie, ŁĄ WŁADZĘ TERENOWĄ. a nie lIinf ~łasnoś~_ s~ee~, i prawa. obTpodtrzymującym
z masami nie- tylko jej wycinek, jak dawniej l to '!ateli, . 'Yspoł~zlałac w umacruaruu
ustanny, żywy kontakt l pracują:" bynajmniej nie na.jwainieJsz:v wY- olJro<nn~cl Panstwa.
cin;ek.
.
Rady .Narodowe wydawać hłdą
cym pod kontrolą tych mas.
Dopiero zwYcięstwo demokracji lu
MOSKWA (PAP) - Dnia 8 lliar- pracujące stały się aktywnymi uezest
Długo .~iemilknącymi
oklaska'mi
Sens tej reformy polega na ~
ca odbyła się w Państwowym Tea- niczkami walki o zwycięstwo komu- uczestniczki akademii przyjęły tekst
nhl kolejnych szczebli władzy tere- doweJ w Połsce i konsekwenłna Jej
realiza.cja napełnia nową. treścią ortrze Wielkim uroczysta 8ikademia, nizmu. Biorą one czyn;ny udział we depeszy powitalnej do Generalis;f·
nowej j władzy centralnej.
poświęcona 1>n~dzynarodowemu Dniu wszystkich dziedzinach życia społecz mUSll Stalina.
Sens tej reformy polega wreszcie gana władzy terenoweJ, cZ:JD.l z nich
opuściła Moskwę
Kobi~~, w l.-tórej :vzię!~ udział l?rzed- l nego i politycznego.
na likwidacji przestarzałej i zawa- organa służące ludowi i pn:e2; lud
9 bm. opuścił Moskwę przewodni- su:wIciele or,gamzacJl partYJnych,
pO"LWala przekształcić
Mówczyni podkreśla, że kobiety
dzającej już ' dwutorowości, na Ukwi kierOW841e,
dacji dualizmu administracji rządo Rady Narodowe w tere~owe orra,n3 czący delegacji Stałego Komitetu panstwow~c.h l społe<:~nych M~s.k~~J Związku Radzieckiego i krajów deŚwiatowego Kongresu Obrońców Powej I samorządowej.
jednolitej władzy państwowej, a koju - Yves Farge oraz szereg in- przedstaWICIele . An;1ll Rad~l~ki~J, mokracji ludowej iv Europie j Azji
znane przodownIczkI pracy. mzyme- krocza w awangardzie międzynaro·
Skostniały w swej tradycyjnej po więc w PODSTAWOWY organ pań
nych członków delegacji.
rowie, n~uczycielkj, u~z?ne! artys~ki, dowego, demokratycznego ruchu kostaci samow.ąd miejski i terytorialNa lotnisku żegnali wyjeżdżających laureatkI nagrody llnlerua St.ahn.a biet. History.czne zwycięstwa Związ.
ny. który w dawnych okresach hlst'J stwa demokracji ludowej - BĘDĄ przedstawiciele ruchu pokoju,
ora~ deputo.wane rIo Rady NaJ\vyz- ku Radzieckiego są dla wyzyskiwarycznych, nawet w swych wąskich CEJ FORMĄ DYKTATURY PROnych i ujarzmionych kobiet w kra·
szej ZSRR l RFSRR.
formach, miał cechy postępowe, do- LETARIA';l"U.
MOSKWA ' (PAP). - Jak donos
Referat o Międzynarodowym Dniu jach kapitalistycznych źródłem nacbcą
Kobiet wygłosiła sekretarz Moskiew- tl'hnienia. do walki przeciwko impe- Agencja TASS, Prezydium Rady Naj
przeszłość
W Brukseli odbyła się wielka ' de- skiego Miejskiego Komitetu WKP (b) rializmowi, o dalsze umocnienie fron- wyriśzeJ ' ZSRR dekretem z 8 m'arc;:
tu demokratycznego.
Uma.cruały się Rady' Narodowe w monstracja przeciwko powrotowi b. - Katarzyna Furcewa.
postauowiło odznaczyć wicellrzewod·
Zaswzytna jest· przeszłość Rad
Furcewa stwierdza, że Rewolucja
Kobiety radzieckie. jak i caly na- niczącego: Rady ' Młnistrów - ZSRI.
Narodowych. Rodziły się one w wal okresie minionego S-lecia - w okre klóla Leopolda III na tron.
ce z okupacją hitlerowską, wyrosły sie odbudowy Polski. w Okresie wal
W rlemonstracji wzięło udział po- Październikowa, która zapoczątko- ród radziecki mogą być dla kobiet WIACZESŁAWA MOŁOTOWA Or·
i krzepły w walce mas ludowych z ki z reakcją :inlikołaJczykowską, z nad 3 tysiące studentów, do których wała nową erę w dziejach świata, l~racujących innycn krajów przykła derem Lenina w zw~ązk1J z 60 rocz~·
faszyzmem o wolność narodową j podziemiem, ze spekulaeJą, z wszel- przyłączyli . się niektórzy profesoro- wykazała jak należy sprawiooliwie dem jak należy żyć, walczyć i zwy- cą jego urodzin oraz z uwagi na. ' jego
przeciw wie. Po dem'onstracji odbył się wiec rozwi,znć kwestię kobiecą.
wyzwoleI;lie społeczne. Były zaczą.t kimI fannami dywerSji
eiężać w imię triumfu pokoju, demo- wybitne zasługi - dla partii komunlkiem przyszłego aparatu państwo Polsce Ludowej.
W Związku Radzieckim kobiety kracji i socjalizmu.'
stycżnej 1- narodu rąd:d~ckie~o.,
z udziałem ludnośd pracującej.
Rady Narodowe przy wszystkIch
wego mas ludowych, którego ukoronowaniem była Krajowa Rada trudnościach pierwszego okresu staNarodowa, wokół kUirej skupiło się ły się bezspornie szkołą. rząd!zenia w narodzie po<lskbn wszystko. co szkołą szerokiego ludowego aktyWu
szczerze walczyło z faszY7lll1em o - stały się jedną, z fonu przysposoprawdziwą niepodległość.
bienia mas do nądzenia państwem.

Szeroki zakres

Rad Narodowych

Włókniarze

polscy

wyrazy

'Konsekwentna realizacja ludowładztwa

~;:~::: będgąo::o::r~iz~, ter::t~:~

'

strajkującYII włókniarzom

francuskim

Kobiety radzieckie - budu· ą komunizm
Uroczysta akademia w Moskwie z okazji Święta 8 Marca

Delega'c ja Pokoju

Tow. ·Molotow
odznaczony

Orderem Lenina

ZaSZCZytna

Rad N arodowycb

Radv Narodowe-organami jednolitej władzy
państwowei w terenie
Wielki dorobek Rad NarodOwYch,
doświadczenie działania Rad Na,rot!lłwyc.h, ogromny wzrost. świadomo
ści mas oto są elementy, które
SKŁADAJĄ SIĘ NA TEN NOWY
JAKOŚCIOWO, STOJĄCY PRZED
NAMI ETAP ROZWOJU RAD NARODOWYCH - jako organów jednolitej władzy państwowej w terenie, kt,órych za.daniem będzie w nowych fonna('h, w wl~kszym niż dotychl'tas stopniu, maksymalnie przy
ciągać masy, pracuJące do udziału w
nąd'lenil]
Pallstwern,
budującym
fundamenty socjalizmu, do ut.rwalenia t pogłębienia SGjuszu robotniczochłopskiego ,któryclt rola będzie
skutecznie spehliać zadania państwa
demokracji llldow~j.
.

Tak więc przyszedł czas, aby Rady Narodowe staly się terenowymi
organamI Jednolitej władzy państwo
wej w gminach. w miastach i dzielnicach wlęłtszych miast, w powiatach l województwach. Na tym polega sens zamierzonej reformy,
Zniesiony zostanie dot:ychcrzasowy
duaIlzm: podział na admbiistracJę
rządową l na samorząd. Nastąpi zespolen.ie w tym terenowym organie
jednolitej władzy państwowej ł takich urzęd6w, które dotychczas w
ramach administracji rządowej, dzia
łały ja.ko organY niezespolone (jait
np. Kuratoria, Izby Skarbowe, Inspektoraty Pracy itp.).

Masy pracujqce - poprzez Rady Narodowe
wezmq ścisły udział w rzqdzeniu Państwem
Ten terel owy organ jednolitej
wladt:y państwowej, jakim będą Ra
dy Narodowe, jest organem wybieranym przez ludność. Ordynacja wy
boreza będzłe przedmiotem odrębnej
ustawy. Ludność nie tylko będzie
wybierać Rady Narodowe, ale będzle ta.kiie miała prawo odwoływać
człcmltt.>-w Rad Na.redowych. I te tak
ie spra.wy określi odrębna. ustawa,
t. j. ordynacja wYborcza. Chodzi o
takie 2owiązll.llie organów władzy
państwoweJ z ludem, by masy bez- '

pośredniO brały udział w . zarządzie
Państwem. Dlatego niezależnie od
innych form tego współrządzenia

projekt ustawy na.kłada na Rady
Na.rooDwe Dbowiązek utrzymywania
stałej więzi 'Z masami pracującymi,
w szczególnOŚci przez odbywanie
publicznych posiedzeń, składanie pu
blicznycb sprawozdań ze swej działalnOŚci. przyciąganie obywa.teli do
współpracy w komisjach Rad Narooowych i do udziału w masowych
akojaeh społecznych przez rozpatry-

Belgowie nie

król a

Bogaty plon

pomnoży stłv

polskr'LUdowej

Wspólna odezwa KC PZPR, NKW ZSL i Zarz. Gl. ZSCh
IW ,spralf/ie HlioJennej akcji siewnej
WARSZA WA, (P AP) .- Zbli za się okres siewów wiosennych pierws:zych siewów w Planie S-letnim. W zwią,zlcu z tym KC PZPR,
NKW ZSL i Zarz. Gl. ZSCh wydaly wspóiną, odezwę w sprawie lak
najlepszego przygotowania i terminowego wYkona.nia tegorocznych
prac wIosennych w polu.
Odezwa przypomina na wstępie
szczególne zadania, jakie ma do Wy
pełnienia rolnictwo polskie w okresie wiosennym, a więc obsianie po
uad 9 milionów ha ziemi, zlikwido
wanie resztek istniejących jeszeze
odłogów, uzyskanie
lepszych plonów z hektara, z"Większenie obszaru zasiewu pszenicy, jęczmienia oraz roślin przemysłowych i past ew
nych. W tym roku istnieją lepsz~
niż w latach poprzednich możliwoś
ci poprawy jakości upraw, gdyż Pań
stwo dostarczyło rolnictwu 6.700 no
wych traktorów l wiele innych maszyn rolniczych, ok. l miliona ton
nawozów sztucznych oraz pona!! ;t
miliardy zł kredytu na zakup ziarna, nawozów i WYnajem maszyn.
"Aby siewy przeprowadzone ZDstały sprawnie, aby pomoc Państwa
wykorzystana z03tała celowo i sprawiedliwie. niezbędny jest zbiorowy
wysiłek mas prltcujących D:l wsi"głosi odezwa i apeluje, aby w
zebraniach gromadzkich,
poświęco
nych wiosennej kampanii siewnej,

I

aby nie pozwolili bogaczom pozo> gminnych spółdzielni i ich powiat '
w swych gospodltrstwacil \\Tych . związkóy.r o sprawne, s~ybk; ,
ważnych odłogów.
i sprawiedliwe
żaopatrywanie ' 1.1:
Odezwa zwraca się następnie do w artykuły przemysłowe i in!.e. p
robotników i prltcowników PGlt, trzebne do produkcji rolnej.
wzywając ich do jak
najlepszego
Odef:wa apeluje wreszcie do rl'
brali masowy i czynny udZiał wst.y przygotowania się do siewów Wio- botnikow i pracówników z bryga d
scy mieszkańcy wsi. aby rolnicy "'y sennych i do zwiększenia Wydajnv- lącznoęci, wqwając ich, by Śplf.
korzystywali rady i wskazówki gmin ści pracy.
szyli chłopom ' z pomocą w r;emon nych instruktorów rolnych, rozszeZe szczególnie gorącym apelem lach maszyn rolruczych i zaci " śnia"
rzyli kontraktację roślin.
uprawę zwraca się odezwa do członków spóJ w ten sposób więzy serdeczn"i prz~
pszenicy, jęczmienia. roślin przemy dzielni produkcyjnych, które· są jaźni pomiędzy robotnikiem i chło .
słowych i pastewnych, oraz Ol'gani przedmiotem
specjalnego zaintere- pem pracującym, umacniając soju'
zowali się w grupy producentów.
sowania chłopów okolicznych ' wsi. robotnl<;zo - chłopski.
Odezwa podkreśla, że mało i śred "Pamiętajcie, że wasza spółdzielnia
;,Mobilizujcie wszystkie siły
niorolni chłopi nie są zdani na włas musi być wzorem i przykładem !lo- głosi w ;zakończeniu odezwa Q,
ne tylko siły, mają za sobą wydat brej gospodarki i sprawności
ma wykonania i przekroczenia .zac;l
ną pomoc klasy robotniczej i Pań okolicznych gromad. Zakończcie
w wiosennej akcji siewnej, do term'
stwa Ludowego, które zagwaranto- terminie wszelkie przygotowaD1,\. ll{)Weg,o zakończenia wszelkich pl·"
wało im pierwszeństwo
w korzy- Wzorowo obsiewajcie sWDje sp61- przygotowawczych, do wc:oesne['
staniu z pomocy sąsiedzkiej, z kredy d7ielcze pllla".
rozpoczęcia i szybkiego zakończen'
tów. z nawozów i z ziarna .s iewneW dalszym ciągu odezwa apelu- wiosennych siewów.
.
go, z usług spółdzielczych ośrodków je do traktorzystów i trltktorzystek
Pamiętajcie, że każdy dzień zwło
maszynowych i z usług spółdzielc:lO o dbałość o maszyny, o wykonywa- ki to strata dla Państwa 1 stra'
ści.
nie i przekraczanie norm; dD robot· dla chłopa.
W związku z tym odezwa wzYWa nlków i pracowników Państwowych.
lm więks'Zy obszar zasiejemy in'
mało ·1 średniorolnych chłopów, aby Ośrodków Maszynowych o jak naj- lepiej siewy rr r ' l·
. imy, tyr,
~miało zwalczali wszelkie
wybiegi wydatniejszą pomoc dla spółdzielni więk:,zy plon . : . . l .
bogaczy, którzy chcieliby uchYlać produkcyjnych; do robotników i
A plon poml1 CJ ~y siły Polski Lusię od obowiązku udzielania poroo- pracowników Technicznej
Obsłu- dowej, pcdnj ~ e d'
.. t mas 1)1'"
cy sąsiedzldej, spekulować na OPia-I gi Rolnictwa o terminowe i wzoro- cujących wsi i miasta, a t, In !Id
łach lub wykorzystać dekret o po- we wykonanie remontu wszystkich 'mym wzmocni nas w naszej walec
mocy sąsiedzkiej dla swoich celów, maszyn rolniczych; do pracowników o trwały pokój".
stawiać
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praCcUj~CYcłl
premiera

skutecznym orężem mas
Przemówienie
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RODOWE Jasna

w walce o pełną

demokratyzację zarządu Państwem n!!!,!! !!~t.~!e".~,~mlmió~~t~ b~!~O~~o~~ ~~!~~e~

yrankiewicza wygłoszone w Sel" mie w dniu 7 marca rb..

(Dokończenie ze str. l-ej)
I przy wyliouywaniu swoich zadań ini- wym przewidziane będą sumy niez mi jednolitej władzy państwowej,
nie będą t;-acić cjatywę mas pracujących i przycią- będne dla zrównoważenia budże- będą formą jeszcze pełniejszego niż
«;'I~głosCI ~woJ.eJ. pracy w szczegolno- gające je do wspó,Jud·z.iału w pracaeh lów terenowycb.
dotychczas wykonyWania
Władzy
SCl w dZIedzInie nadzoru wykonaw- Rady i jej orgal\Ów.

. Rady. Nar~dc:>we

st~va ~ kontroli społecznej, ponieważ
J-.,.
d Zl al ac. Ile d ą s t a le po~o,'ywahe
przez
Ra~y !-,,~:oilowe kOmIsje wykon~jące,
z 1.a!UieRla R~dy nadzor nad dZlałalnosclą orQ'anow Rady, przygoti)WUjące projekty wainiejszych uchwał
Rady, sprawujące kontrolę społeez,ną, uf.l'Zymujące stałą i ścisłą więź
Z masami pracującymi, mobilizujące

Wszystkie funkcJ'e """konawcze
.. J
Rady Narodowej, jako organu
jednolitej władzy państwowej sprltiw:)wac
będą wybierane przez Radę NarodoPr
.
w~,
e~ydla Rad Nar~owYCh, ski a
dające Się z przewodniczącego Pre·
z:vdium,zastępców, SEkretarza i człon
J.ów Pr~zydium Rady Narodowej.

Kolegialność

- kard ynalnq zasadq funkcji
Prezydiów Rad Narodowych

or-I strony
urzędów dotychczas nie zespolonych, ani nawet ze strony ljamO'.

sto-tną cechą stylu pracy tego
ganu wykonawczego Rady Narodowej jest lrolegialność, przy zachowaniu zasady podziału pracy pomiędzy
osoby, wchodzą.ce w skład tego organu wykonawczego.
Prezydium Rady Narodowej, -Jako
jej organ wykonawczy. wykonuje
uchwały Rady, reali,z uje kierowniC!two działalnilŚci~ gospodarczą, .spo. łeczną i kulturalną, kieruje działal-

odpowiedź Z~RR

Podziała tych sum dokonywać bę
d Zle
'ł
powo any w drodze ustawy
Pundusz Wyrówna,wczy dla budże~
tów terenowych, który zastąpi' dotych czas istniejący Samorządowy
Fundusz Wyr(;)wnawczy.

Tak wygląda w skrócie treść zamierzonej l.:formy od strony przede wszystKim organizacyjnej.
Rzecz jasna, że ta strona organiza
cyjna reformy splata się bardzo ści
śle z jej treścią polityczną i jest jej

przez masy ludowe, będą śroiikiem
mobilizowania inicjatywy, cllergii
i twórczej zdolności mas - będą for

:jzf'::a~yąg~:i~e~~!~~~::i~:! u:~~!
łu w rządzeniu Państwem.
PO DRUGIE _ skupienie władzy
w ręku Rad NarOdowych oznacza
zniesienie sprzecznego z istotą Państwa Ludowego podziału na administrację
rządOWI\: i samorządową,
stanowiącego pozostałość obalonego
ustroju kapitalistycznego.

konsekwencją·

ca odbyła się w MOEkwie ko;:rl'eren~
cji prasowa członków delega<!ji 3',01łego Komitetu Światowego KonglE~su ,Obrońców Pokoju, która poprzednio wręc-zyła na Kremlu przewodniczącym obu d2i'b Rady Najwyźszej ZSRR propozycje pokojowe
Stałego Komitetu.
Na konferencji obecni bYli przedstawiC'lele Radzieckiego Komitetu
Obrony Pokoju, przedstawiciele pra
sy ra-dzieckiej oraz korespondetlci
zagraniczni.
Po słowie wstępnym poety radzieckiego Sm'kowa, cżłonkowie delegacji odpowiadali na liczne pytania priledsta\wcieli prasy,
Szef delegacji Yves Farge podkreślił, że Związek Ra·dzieoki jest
pierwszym kraJtmt, w którym deleBa..cja. otrzymała .1a$Dą odpowiedź na
propozycje Sta.łegO Komitetu, dotyczące utrwalenia lJokoju.
Dzisil8j - oświadczył Farge ~ jesteśmy zadowoleni, gC!yż mogllśmy

'kich w US>'\,
Dziennikarq; amerykański Johannes Steel, odpow.iedział na pytanie
\V spraWlie rozwoju ruchu Obrońców
Pokoju w USA. OŚ'wiadczył on, iż
ruc.h ten 'liatacza coraz szersze l.ręg!,
nie bacząc na ploz.es1lkody i machina
c-jc pUdiiega.ca:y wojennych. W Sianach Zjednoczonyoh rucll. w obronie
pokoju przybiera najl·Ó'.i.n.orodn1ej.sze formy i uczestniczą, w nim licz·
ne organizacje.
Nie chcę . pomniej~ać trudnOŚCI
piętr.zących się przed wszystkirm,
któr2jy biorą czynny udział w walce
o pokÓj - powiedział SteeI. Wywle1'a s.ię na nasn1ezwykle sUną pr~sję. Jestem jednak przekoll:my, że
99 PrOC. Amerykanów pra.gnie pow
koju.
.
Steel podkreślił, że naród ameryltański nie jest informowany, o tym
co siEl dzieje na świecie i o wielu r7.e
czach nie wie. W iIlaS!l.ym kraju powiedział Steel istnieje wprawwyratl.ić naszą opinię przewodnic.zą- dzie "całkowita wolność prasy" lec,z
cym Rady Najwy~szej ZSRR, któ- aby p'rzystąpić do wydaWania dzien
rych odpowiedź daje iIlam podstawę nika trzeba mieć !Zaledwie... 10 m~
do żywienia jak najlepszych M- liol1óW dolarów.
dziei.
"
Prze,vodniczący Korn.itętu ObrJńPrzewodniczący
Kanadyjskiego ców Pokoju w Afryce francuskiej
Komitetu Obrońców Pokój u James Konate Mamadu mówdł o walce lud
E.n ditrott w ewiązku z odmową udzie no,ści murzyńskiej o prawa konstylenia w1z wjazdowych do USA tucyjne. Omówił.on również dzia<!monkom delegacji ośWI1a-dczy?, że la.lnOŚć Demo-kratycznego ZrzesZL'1lia
w AmerY~e Północn~j nie ma obuc- AfryikańskiegQ, które bez zastrzeień
nie wolności.
pC/il)iera i solidaryzuje IJię z rucb8nl
W Ameryce Półnoonej - oświad- w obr'O!łlle pokoju.
ooyt Endicoft - kwi:dy kto bierze ja
Przed zakOllc.-zeniem konferencji
kikwwiek udział w l'1,lOOU ObroilCÓW prasowej przeWodniczący RadziecP().koju WCiąrM1Y,jest na listę osób ldj#go Komitetu Obrony Pokoju Tipodejrzanych o działa.tność "wywro- chonow odczytał oow:i.adczenie, 2.atową,".
wierająee protest
Komitetu pr.zeWalu o pokój w Ameryce - pod ciwko .rzakarzowi wjazdu do USA i
kreśldł Endicott - p:rzek$llta1eila. się Holandii delegaCjom Stałego Komiw walkę o swobody ł prawa obYWA- tetu S\\-'latowego Kongresu Obroń
teiskie.
ców Pokoju, które miały wręczyć
Amerykański artysta malarz lWek parlamentom tych krajów propozywe1l Kent, pOO.obnie, jak Endicott cje w <l'brorue pokoju.

Poprzez Rady Narodowe, jako or
galla jednolitej władzy państwowej,
polityczną
refor- realizować się będr.i.e demokratyczrządu.
na władza mas ludowych z klasą ro
W tym ścisłym powiązaniu orga.n u my?
PO PIERWSZE - Rady Narodo bo-tniczą na czele, stanowiąca cechę
wykonawczego z Rada Narodową w
stwierdzeniu, że ten organ wykon~w. we, stając ' się terenowymi organa- państwa demokra.cji ludowej.
czy, wyłoniony prze,; Rade Nal'Odową, zakres swoich kompetencji czerpie z zasadniczych uprawnień swojej Rady Narodowej, że podlega jej
w
nadzorowi i kontroli, że wykonuje jej
Poprzez
Rady
Narodowe,
Jako orga twórczych, rewolucyjn3-·ch przeobra
nilŚcią
p.rzedsięI»orstw, zakładów uchwały, mieści się istotny sens
i inst.ytucji podległych Radzie Naro- dalszej demokratyzllcji zarządu Pań. na jednolitej władzy państwowej, żeń i dalszej dt\mokratyzacji Polski
dowej, opracowuje }irojekt terenowe- stwem, który jest cechą zamierzonej rosnąć będzie udział mas pracują- Ludowej.
cych w rządzeniu pailstwem.
•
go budżetu i terenowego planu gfJ- reformy.
Jesteśmy przekonani, że ta zamie
Dobrze funkcjonujące, doskonalą rzoną. reforma jest niezbędnym i do
spodarczego, współdziała z komisja.
mi Rady, rozpatruje sprawozdania
Zbliżając więc jak najbardziej Ra- ce na praktyce swą działalność Ra· niosb'm czynnikiem budowy funda
przewodniczącego i innych członków dy Narodowe do ludnońci i ludno:§c dy Narodowe staną się czynnikiem mentów socjalizmu w Polsce.
Prezydium. ustala wytyczne dla pra- do Rad Narodowych, a wiążąc równo' dalszego ożywienia życia gospodal'ey wydziału Prezydium, rozpatruje cześllie ściśle organ wykonawczy Ra- czego i kulturalnego w terenie. sta
Od konsekwentnej realizacji tej
sprawozdooia urzędó.w,
przedsię- dy Narodowej ze swoj:! Radą, zb}i- llą się potężuym czynnikiem wzros- reformy, od zrozumienia jej sensu
biorstw, zakładów i instytucji i jest żamy tym samym d1J Iudno$ci, do tu świadomości najszerszycb mas,
przez wszystkich, zależy, czy słanie
obowiązane składać ze swojej dzia- mas pracujących organa wykona wDobrze funkcjonujące Rady Naro się on& w przyszłości takim przeło
łalności sprawozdanie na posiedze- cze tych Rad Narodowych, co jest dowe wzmocnią i rozwiną wszyst- mem w dziedzinie demokratyzacja
niach Rady_
ruezbędnym warunkiem dalszej i Siku· kie formy kontroli społecznej, przy władzy, jakim były dla perspekływ
Mamy więc ścisłe powiązanie Pre- teczniejszej, niż dotąd. walki z biu- cZYlliając się tym samym do- pOdnic roZ'''Vojowych naszego narodu, w kio
zydium Rady Narodowej ze swoj~ rokratyzmem, z bezduszuym forma- sienia poziomu llracy we wszystkicn runku socjalizmu - reforma rołna
Radą Narodową, której ono jest or- !izmem, z dygnitarstwem, ze wszel- dziedzinacb.
i naejonalizacja przemysłu (huct:ne
kiego rodzaju przejawami odrywania
oklaski),
Dobrze
folnkcjonującł'
Rady
Naro
ga.nem wylmnawczym i zarządzają- się od mas, >Od ich potrzeb, icll bolądowe staną się uajbarilziej skutecz
CY~~st to zasadniezy kierunek refor- czek i ieh inicjatywy.
nym orężem mas pracujących w wal
my: miM10mcle ścisłe powiązanie
Takie więc jest w Siwej istocie zna- ce z biurokratyzmem niektórych 0Prezydium Rady Narodowej ze Il-WQ- czenie tego, że' w miejooe dotychczas guiw aparatu państwowego, w wa.lją Radą Narodową·,
istniejących urz~dów, ja'ko orgall jed. ce ma pracujących o pełną demoJe1lt to powiązanie, jakie filie 1st- u()litej włallzy państwowej wchodz.i kra.iyzację zarządu Państwem.
niało i nie mogło istnieć dotąd w tej Rada Narodowa, która następnie wyDobrze funkcjonujące Rady Naro
formie ani ze strony władz admini- biera. swój organ wykonawClZY, tj. dowe położl\> kres wszelkim szko(lli•
•
•
stracji ogólnej, ani tym bardz.iej ze Prezydillm Rady Narodowej.
wym przeJawom
biurOkratycznego
centralizmu i funkCjonalizmu w nie
przY"Jaznł l
których dziedzinach zar7,ądu pań
Współpraca
WARSZAWA (PAP), - Z okaZji li kulturalnej była eenlllł; pomocą dla
Pan ZYI'munt ModzelewskI
stwem, strzegąc natomiast zasady
trzeciej rocznicy podpisania polsko- nbu naszyeh krajów, dl\iącyeh do
wyższego
minister Spraw Zagranicznyeh
centralizmu demokratycznego.
Rzeczypospolitej Polskie.i
Na KongreSie
Zjednoczeniowym czechosłowackiej umowy o !)l:zyja- socjalizmu. Jedllocześnie staJe poOprócz tego powiązania w linii po· wytycMych i instrukcji Rady Mini~
Żlli i wzajemnej pomocy wYmienio głębiaJący się sojusz między naszyw Warszawie
.> ziomej Prezydium Ra<iy Narodowej strów, dopełnia demokratyzacji wła. powiedział Prezydent Bierut: "o- no wzajemnie następuj~lce depasze:mi krajami przyczynił sIę do wlmo
możliwości dalszej demo~
zę swoją. Radą Narodową i poziomej dzy państwowej, gdyż Prezydia nad gromne
.
cnienia obozu pQkoju, !l'eJ)rezentowa
W łrzecill rocznicę podpisania ()ze
wyższego sf»pnia
są, kratyzacji PiHski Ludowej są zało
zależności w sto-sunh-u do swo-jej Ra- Narodowych
Pan dr. Vladimir Clementis
nego lI1'"Z Zwill,.~ek Badzieeki j kra chosłowacko - polskiej umowy o.
jone
W
procesie
rozwojowym
Rad
z
kolei
organami
wy,konawezymi
dy Narodowej, za.sa.dniezej zależności,
ministel' Spraw Zagr3.nieznyeh
je demOkn.dl lrulmvei.
przyjaźni i wzajemnej pomoeYPl'ze
stanowiącej
cechę
dem.oltratyzacj,j swoich Rad Na.rodiOwyeh, a więc Rad Narodowych, w rozszerzaniu zakre
Repu bliki Czeehosłowackiej
Wyrażam l)rzekonsnle,
ze sojusz syJam Panu, Pa.nie ministrze l (lale
władzy,
projekt ustawy przewiduje Narodowych rów'nież wyższego stol}- su działania Związków Zawodowych
Praha.
jako szkoły rządzenia, w dalszym
nau pr~yczyni się do szybszego zre mu narodowi polskiemu najserdeez
dla Prezydiów Rad Narodowych Ili«.
powiązania pionowe w stosunku do
Prezydium Rooy Narodowej, j3lk rozwoju form kontl'oll społecznej, o
alizow<lnia socjalizmu w Polsee- i niejsze pozdrowienia. i źyczę, aby
Z oItazji trzeciej rocznicy podpisa w C,;echoslowacji j że w 'wspólnej wię,;y sojuszu j przyjaźni między oPrezydiów Rad Na,rodowych wyższe już powk>dzieliśmy, działa kolegial- raz w udziale czynnika społecznego
go stopnia. Ustawa mianowicie mó- nie. proj~l,t ustawy uwyplllkla rol~ w państwowych organach kontroli nia POlsko ~ czechosłowaeldej umo ze Związkiem Radzieckim i krajami bu naszymi narodami bratnimi w
wi, że Prezydi,u m Rady Narodowej. Przewodniczącego Prezy.d ium Rady produkcji, w wymiarze sprawiedIi- wy o przyjaŹDi i wzajemnej pomocy demokracji ludowej obronie pokOJU przyszłości jes7;cze więcej się uma~
cniały i aby nasz wspólny wysiłek
prze,sylam Panu, Panie ministrze,
który kieruje p.racami wości j·W."
działając z jednej strony
s~s()wnie Narodowej,
Przedstawiony dzisiaj
SeJmowi ser(leczne życzenia dalszej owocnej przed zakltsami obozu imperiali- w budowie socjalizmu był twórczy
do uchwał swojej Rady, z drugiej Prezydium, jest odpowiedzialny za
strony działa zgodnie z wytyc>mymi wykonanie uchwał Prezydium, przy- lIrzez Radę Państwa i Radę Mini- lipracy i nO\\7ych osiągnIęć dla dobra stycznego, nasze bratnie narody jes:t i osiągnął zamierzony cel.
cze bardziej wzmocnią łl\:cz~ą ich
i instrukcjami Prezydium Rady Na· gotowu.ie posiedzenia Prezydium, kie strów projeld ustawy o terenowych narodu czeskiego i słowackiego.
.Jesłem mocno przekonany, że u·
W ciągu ubieglycb trzech lat na- przyjaźń.
l'odowej wyższego stopnia, a Prezy· fllje działalnością wydziałÓW Prezy- organach ,jeiliiolitej władzy państwo
mowa sojusznicza, której rocznicę
wej
jest
doniosłYlll
rcwolucyjnym
sza
corąz
ściślejsza
współpraca
w
qimn WojewMzkiej Rady Narodowej clium i czuwa nad należyt.ym wykI)'
dziś obchodzimy już się prz;vezyniła
(-) Zygmunt Modzelewski
, działa stos.ownie
(lo uchwał swojej Il3lt.1em uchwał Rady i wytycznych krokiem w kierunku pogłębienIa dziedzinie poJltyezłlcj, gOlJpołłarczej
--~~--~--------------------- a w przyszłości przyczyni się jeszcze
Rady Narodowej Maz zgodnie z wy- wł?dz zwierzchnich.
więcej do :zapewnienia powszechile
tycznymi i instrukcjami Rady Minigo pokoju, o który tak zdecydowa~
strów oraz właściwych, ze względu
nie walczą nasze narody u boku na
na rodzaj sprawy, ministr9w•
szego w~elkiego sojusznil~a, - Związ
Ta pionowa zależność Prezydiów nos c zarowno za kolegIalną pracę,
Rad Narodowych od wytycznych i in.ku Radzieokiego, razem ze wszystki
jak i za
kie-I
strukcji Prezydiów Rad Narodowych
mi repuhlikami ludowo - demokrawyższego swpnia. czy wreszcie od
ąiłami . pokoju
całego
PRAGA (PAP) - Publiczna roz- \ granice obywatelowi czechoslowac- ciągu 8 dni opuścili terytorium Cze· t3'cznymi
prawa sądowa, kw"!'u odbyła się w ki('mu - inż. Yinczewskiemu, k?óre. Cho5łowaeji: pierw;;'zy sekretarz po świata.
Pradze w dniach 2---4 marca br. l}l"ZC mu wydano paSII[JO,-t hol<-ndetl>lu.
selstwa -- van der Haag, attache
Państwa
(-) Dr. Vladimir Clementls
riWlko większej grupie 9l'-j)iegow;{kiej,
Dz-iałalność "ryżej wymieniony::h woj~owy pułk. UaJi;Sehnan
Tadcll
na czele której &tał przedst..'l.wic,ieI jed- osób ol'~z 5Zel'Cb'U' innych Ul'zędni- Tc()dor .,ohm3n.
Operatywne WY'kon~ws.tw(} VI dZiC-, ga1l6w zarządu PaRstwem, np. Kura- nej z holenderskich firlll hal1dlowych k6w !}oselsL-.n\ holt:ll.Jm:skiego w Prl' --------------~-----------------dzinie
spraw, n~leżących do ,właścito<dów.' Inspektoratów, IZ'b, it~.
. w Cze('ho·słowacji - Louwen; - do- dz .. , koJidu)l!c z ofiejalnymi uhowiąz.
I- ą
n".,
' .
P r ( } . 1 e k t ustawy p~'zewlduJ(·, ze ,-.iodła, że szere.g IlTl1CO\vników p~ I kami tych osób - "kicrowana była
. WOSOl Rad Narodowych, nalE'>zec bl;?' zwierzr~łUli ltadzór .nad ~adami Nar~- selstwa
holeru:lel'5'kiego IV Pradze przeciwko bezlliec.zen.'!twll oraz iat.e
cizie do wydziałów Prezydium Rady .dowynu slSraW'Qw:,c b.f'~zle Rada P~n- craz innydJ przed.,t,\ "icieli holender, l'e'lOQ1 ekolloll1ieznym Cz.echo~ł01,\-a
Narodowej. Wydzialy Prezydium Ra- stwa, w szczegolnoscl: zarzjJd:zuFF I skie11 w Czechosłowacji up.rawia~ cji. Z u\\ agi na to, :le 'IV zystkie wydy Narodowej są w swojej działalno- wybory do Had N~rorlowych. ruzpa- l przez cz,as dłuż;;zy dziułalność sz.pie- żej wymienione osoby upra,wiały tę
ści podporządlkowalle Radzie Nurodo- trując sJlrawozdama .'VoJewódzkich gOl>ską i dywerl'yjną przeciwko Re- dz!ałalt\c>Bć,
Jladużrwaią(~ przywjlewej i jej Prezydium. Przy wydzia- Rad Narodowych, ud'ZlelaJ'lc Rad1>l\t publice Czechosło-wacloej.
jó,,' dyplomatycznyt~h
oraz swego
GEr'I."EWA (PAP). ~ Jak wynika', O północy Il.. środy na czwartek
łach powtarza się ta.kże, istniejące Ni\i'O:dtoWY!'l wytycz~ych i 5~>llrukrji,
Tl-1iniste.rstwo SrJl'aw ZUgl'unieznych oficjalnego stanowis~a .M~'ili;3ter· z doniesień prasy paryskiej w chwi- przyst:wUi do strajku roboŁnky
przy Pl'€'zydiach .Rad Naro<iowyeh, nadając kIerunek dz~ała~n?sCJ Radon~ Czechosłowacji \\~ystosowało do l'zą- stwo ~.p['aw Z:tgra:ueZnyc~l CZe<;llO~ li obecnej strajkuje na. terenie ca. ","'Szystkich eleki.rowni i ga'Z()wui l:J.ez
pionowe ~I)orządkowani.. wydzill- Narodow~m w dz!oo:t..mIe kOl\tr~b du holendc1'3kiego notę, w któl'ej !:łowaeJI. wyraza . Jak na)Os.trzelSZY lej Francji 700 tys. robotników, \V względu na. przynależnoiić związłów odpowiednim wydziałom Pre'ly- sp.ołec.:zn~l, ro~patruJa..c spnwy, ZWlą stwiordza m. inn,:
prote3t l domaga SIę, aby n.ajdalej w tym 500 t~-s. melałoweów.
kową.
4;lium Rady Narooowej wyższego sro· zan\.> z fnnkc]oltOwamem Rad Naro"
"
' . 1 _________________________..-_______
Nad bezpieczeństwem unierucho·
pnią.
Ilowydl j ich (l>rga,nów i maj~c jlyaWO ,.,Na mo~y. ~uezbltydl ~o\,:odow, .}~l;:
mi()Dych elekt.ro'\\'lli i gWliowni ezuPrzewidujemy, że
równocześnie uchylenia uchwały Rady Narodowej (lokumenty l Inne lnaterlllł~ .- org~wa.ją pikiety strajkowe. Rząd powoz realizacją reformy ustalimy jedno- luh jej P,ezy(tium. jeż~H uchwała ny .władlzy ('.zechosłowac:loe) ustali- ' - '
łując się na ustawę 'Daladiera Ił. TO~
litą nazwę wydziałów Prezydium jest sprzeczna li prawem lub n.iezgo- h'. ze urzędmcy p05elst." ~ holenderł
ku 1938 z.arządził ogólną m()bililac.i~
Rady Narodowej dla wszystłdch, róż- dlta ~ zas.adn:iczl}, linią polit.yki Pań. f<kiego w Ptadz~ od d1uzszego JUl
pracowników elektrowni. fi ponad•
h
stur3.
czasu ()ikazywah pomoc całemu me·
.
b
'
nie Bię dotychczas nazywa]l!cyc OT"
"
regowi obywateli czechosłowackich w '
to irruenną mo iUzację pewnej l1czby 'techników, W nocy policja wdal'
ich działalności antypań"t.wowl'j. ByMOSKWi\. (PAP), AntYfaSZY-1 mieckich Kobiet Demokratycz~ych ła się do 8 elektrowni okręgu paryty poseł holenderski w Czechos}owa- stowski KOll1it~t Kobiet RadZieckich u\lPeszy, koblety radzieckie pISZą: skiego, usuwając pikiety strajkovr
cji - Allard l\'lelens - naduźywają,c wystosował do poszczególnych orga- "Ni~cbaj wasza przysięga., że kobiety
przywiltljów dyp}omat.ycznych, po· nizacji, wchodzących W' skŁad Mię- niemieckie nigdy nie dopuszczą do
W czwartek rano przystąIi·;ł d
Ca.ły dotychczasowy zakres właś. mógł kilku obywatel(}m Czeeho,;łowa- dzynalOdowej Delllokraty<.:znej Fede- wciągnięcia ich mężów i synów do strajku personelI Zakładu- OC'ZY5ZCZ;
Reforma. wymagać będzie oczyWiś
rie zasadniczej reorganizacji dotydl ciwości tych ?.niesionyeh organów cji, wśród których wujdowała !\i~ racji Kobiet depeszę z :i:yczenlami z wojny Plleciwko ZSR.R _ przyczyni nia Miasta w Paryżu oraz praco'.'
czas istniejącego zespolonego l nie- pnejęty zostanie przez Rady Naro rów"niei .Maria. Kuezerowa - udec okuzji Międzynarouowego Dni... Ko- IIlę do umocnienia walki o pokój Jła nicy zakładów pogm:ebowych, N
z~, granil:f. wydając im lJaS~porty biet.
całym świecie, do zwycięstwa walki ulir-ach Paryża gromadzą się sto:>:,zespolonego apaJ'atu .'administracji, 40we ora,:z ich organa.
VV d.epeszuch, wystosow"anych do o szczc:ście wszystkich niłrodów!"
śmieci.
Pracownicy pailsłwowi i samorzą holenderskie. przy l'zym pOillo\\'1i byrządowej, a także samorządu.
ło wiadomo, że o,snby te po &..:IlCZCt' krajów demokrB,f'H ludowej -- do Pol
W d
'd
b'
f
k'
Strajk metalo,w ców czyni na pro,
(łowi,
zatrudnieni
w
tych
zniesioI tak: zniesione zostaną słanowis
za granic~ b~dą IIJ).ra wia.ly wrogą ski, Czechosłowacji, Węgier, kumu.
O_.ko let :-a~cus lch_- winoji dalsze postępy. D{) strajk'
nych
organach,
przejdą, do służbY ty
ka wojewody, wicewojewody, stadziała\ltość antyczeebosłow9,cklj.".
nii, Bułgarii i Albanii, kobiety ra- kob~et1. radzieckle _~yra!lają pucko: przystąpił personel licznych hut '\
Prezyrosty, wiee:;;tarosty, prezydenta i wi odpowiednich wydziałach
tlzit'clde życzą. WVIn towarzyszkom name, ze dzlalaln?lSc Z~ązku Ko~ie. departo,melltac:h
Loire In.t~rieur
diów
Rad
Narodowych.
Nota przytacza SZEn'eg faktów, 1 nowych s\lkcesów na froncie pracy.
F~ancuskich ~rzyczyni . s.le de włącz e- Meurlhe et MOlIelle, MoseUe, Vienceprez:i'denta miasta, burmistrza,
\'" depeSl:y do kobiet chmskich _ ~ua wSZystkICb pracu}ącycłJ, kobiet ne, Allier i Nard.
Dla całości tej reformy i przek- których wynika, że b. ilOleuclcrsITd
,viceburn1istrza oraz wójta i pocJwójciego. Zniesione zostaną wYdzia ształcania dotychczas istniejących attache handlow\' Daniel Kl'llZemall kobiety raddechie gratulują swym 11!lncuskich do c::zynneJ walki o podyPlomu- sio"trom chińskim radości wolnego i .oj.
90 luce. !l"ómików Z:t.~tębi!l No; ,
ly wojewódzkie i powiatowe oraz organów przewidujemy pewien o- nadużywają.c pI:zywilejów
-· . d k t'
i Pas de Calais wypowiedziąło się ,>
przesy l ar lllC)e no -1'0 me wp.pod1egłego żyda t żvczą im noBohaterskim kobietom Vietnamu, strajldem.
kol~gia, Zarządów lUiejskich, znie- kres przejściowy. w zasadzie nie- tYCZllJ'C ll,
:.ione zostaną Urzędy Wojewódzkie, długi, jedno lub dwu - miesięc:my, do Hólandi,i "dobyte przez sir dane wyeh ~ukcesów w bohaterskiej pracy życzą kobiety radzieckie sukcesów w
Górnicy OkrllC1J St. l\'I~rc, PIliel '
Starostwa, Zarządy Gminne i Zarz\l; \V cZlłsie którego Rada Ministrów re szpiegOWSkie o charakterze wojSkO- dla dobra Cbińskiej Republiki Ludo- walce o wolność całego Vietp.amu, o
pokój na całym świecie.
i V1eo~ne przystąpili jui do akcj:
dy Miejslde.
Zniesione zostaną gulować b~dzje realizowanie tej 1l- wym i ekon~micznym. Poza tym Kru. wej.
v-.r depeszy do kobiet koreańskich Antyfaszystowski Komitet Kobiet $irlt\ł.ltowej.
wszystkie terenpwe organa admini- stawy na poszczególnych odcinkach. zeJnan zajmował si,: spekulacją. AnaPrzeVvidujemy również, że w okre logiczlll! ·działahtO,kią. zajmował się - kobiety radzieckie życzą im zjed- Radzieckich wystosował róv,l'nieź deStra.jk pl'acowników fa,bryk włóstracYJne, podlegle dotychczas mini
Marleua noczeuia Korei północnej i południo- pesze do organizacji kobiecych USA,
strom: Finansów, Oświaty. Pracy i sie dopóki Rady Narodowe nie będą b. sekretarz uosels.twa
Opieki Społecznej, jak również Po- posiadali ustalonych dochodów, do- Rozenberg oi'az radca Teodor Lo]}· wej w jednolite państwo demokra- Anglii, Kanady, Włoch, Japonii, kra- kienniczycb okręgu Iiońskiego pojów skandynaw$'kich, Szwajcarii, Ho- czynił dalsze postęl>Y, obejmując kIJ
Wiatowy Komitet Planowania Ges- statecznych dla pokrycia wszystkich man, który lW. w końcu Hstopada tyczne,
W wystosowanej do Związku Nie- landu, Libanu, Syrii i innych krajów. kadizieslą.t d'a1szych z.akładów pracy.
Ich potrzeb, - w budżecie pańsłwo 1948 roku dopomógł w \lcieczce zr
PP.ł1~rczego. '
I.
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5 ty

dzlClelsklch. Obradom przewodni
czył inspektor szkolny ob. Bednarski. Obszerne sprawozdanie z
działalności Powiatowej Komisji
Wczasów Letnich z roku ubiegłe
go wygłosiła kierowniczka Referatu Opieki nad Dzieckiem przy
Inspektoracie Szkolnym ob. Kukulska.
Doświadczenia.
jakie zdobyto
w okresie dotychczasowej pracy
Komisji Wczasów, pozwoliły na
dokładne opracowanie planu na
rok bieżą.cy. W roku ubiegłym
na koloniach letnich, obozach i

PCK.
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ci z powiatu

radomszczańskieeo

wyjedzie w bieżącym roku na kolonie letnie

12
"Głos Radomszczaóski"
Przed kilkoma dniami obrado-I dziecińcach
przebywało
3,983
12
P. P. K. "Ruch'\'<.
wała w . Radomsku Powiatowa dzieci. Plan na rok ubiegły wy13
Powiat. Komenda M.O. Komisja Wczasów Letnich. W 0- konany został w 80 procentach.
35 - Komitet Powiat. PZPR brad~ch tych udział wzięli kie- Przyc7.yną niepełnego wykona51
Miejski Komisariat MO rowmcy szkół, przedstawiciele nia planu, jak stwierdzono, była
o.rganizacji społecznych, partii po stosunkowo zbyt słaba propagan91 - Starostwo Powiatowe
htyczn~ch, organizacji młodzież;) da akcji wczasów, co szczególnie
2'i - Szpital Powiatowy
w~c~ 1 ~złonkowie komitetów 1'0 dotyczy ośrodków wiejskich.
W
163
Pogotowie Ratunkowe

Kino

s: __

teL Nr 12,

czynna codziennie od godz. 9 do 16,

wielu bowiem wypadkach rodzice dzieci wiejskich uważali że
nie mogą ich wysyłać na w~zasy
w okresie wzmożonej pracy na
polu. Stanowisko to jest nieslusz
ne i zadaniem Komisji Wczasów
było przeprowadzenie właściwej
propagandy,
aby to fałszywe
mniemanie zmienić.
W roku bieżącym wszystkie
dzieci wiejskie, które wyznaczone będą do wyjazdu na kolonie i
obozy letnie, muszą z akcji tej
skorzystać.

W roku

ubiegłym

powiat ra-

Kolejarze rodomszczańscy 'usprowniajq procę

domszczański posiadał ogółem 9 nijnych. Część z nich zorganizo- szyć ilość odwiedzin ze strony 1'0
punktów kolonijnych. Częś(~ z wana będzie poza terenem naSZ0 dziców w punktach kolonijnycJ1.
nich, jak obozy harcerskie, urzą go powiatu. Związek Nauczyciel- Dotychcza::. niektóre zakłady pra
dzona była poza terenem powia~ stwa Polskiego mianowicie orga- cy każdeJ prawie medzieli urzą
tu, ponadto niektóre zakłady pra nizuje punkt kolonijny w Kudo- dzały masowe wycieczki rodzicy dla dzjeoi. swych pracowników wic,
Towarzystwo
Przyjaciół ców do miejscowości, w których
organizowały
kolonie w Rabc'~. Dzif>ci i Komitet
RodzicielskI przebywały dzieci. Stwierdzić tu
Łopusznej i Zakopanem. Pozostu przy Przedszkolu Nr ~ w Bieli- trzeba, że wyjazdy te odbijały się
łe punkty kolonijne w liczbie :3 sławie Starym,
okręgu
jelenio- w sposób raczej ujemny na tryznajdowały się na terenie nasze- górskiego, Fabryka
Mebli Gię- bie życia dziecka. Rodzice bogo powiatu w Makowiskach, Bą tych Nr l w Szczyrku, zaś Powia wiem uważali, że dzieciom przekowej Górze. Kobielach i Rado- towa KorrusJa Wczasów Letnich, bywającym na kolonIach, czy ~
szewnicach. Ponadto na terenie część punktów kolonijnych zorga bozach. koniecznie trzeba przypowiatu radomszczańskiego zor- nizuje w województwi_ olsztyń- wieźć odpowiednią ilość "wałów
gan.izowano 33 dziecińce, z czego skim. Obozy harcerskie urządza- ki". Te "odpowiednie"
ilości o
Związek Samopomocy Chłopskiej ne będą na terenie woiewództwa nie zawsze odpowiedniej wartoprowadził 26, Towarzysnvo Przy gdańskiego. natomiast obozy ZMPści, (najczęściej
są
to łakocie),
jaciół Dzieci 6 i Powszechna Or- zainsttt!ują się w województwie niekorzystnie wpływały na Zdl'O
ganizacja "Służba Polsce" - 1. olsztYllskim.
wie małych wczasowiczów.
Ogółem w roku ubiegłym na akBardzo poważną folę do spełCzłonkowi c komitetów
rodzicję kolonijną wydano w powiecie nienia w czasie akcji letniej ma': cielskich będą czuwać nad tym.
radomszczailskim blisko 21 rni1io ją komitety rodzicielskie. Do 0- aby w tym roku rodzice mme:,
nów złotych.
. bowiązków ich należeć będzie ir'tensywnie dożywiali swe pocieW roku bieżącym ilość dzieci, przede wszystkim kwalifikowa- chy na koloniach, co wyjdzie t~"I
objętych akcją wczasów letnich, nie tych wszystkich dzieci. któr':! ko na zdrowie tym Osi ltnlm.
zostanie znacznie zwiększona w w nadchodzącym sezonie letnim
Akcja wczasów letnich dla cizi,"
stosunku do roku ubiegłego. Ins- z akcji wczasó"" będą korzystały. ci i młodzieży w roku bieżącym
pektorat Szkolny w Radomsku Ponadto komitety rodzicielskie zostanie w bardzo poważnym
planuje wysłanie na kolonie le t- usta~ą \vY~okość o~płatności. i stopniu rozszerzona i. to zarówno
nie czy obozy 5,300 dzieci. Część wsp?łdzlałac b~dą przy ,orgamzo pod względem ilościo1}·ym. iak I
z nich korzystać będzie z 75 dzie walllU
punktow
,.
.
..
l wszvstklch
",
t ' kolo-.lakosClOWY1l1,
dlatego tez. wym:,
cmców sezonowych, zorganizowa lllJnyc l. z8.1'OWnO na erem e na- ł .
~ ks
. k zp' s' ;'1)
nych W wielu miejscowościach szego powiatu, jak i też poza nim. I ga ona ~lę_ .. z('go WY~Ił, l: ' h
7
naszego powiatu. Zwiększona zo
Pozu tym konlltetv czuwać be- ny ws_ystklCh
czynmko\, ZaULestała również ilość punktów kolo dą nad tym. aby stosunek rod'~i I resowanych tą sprawą· Zbiórka
ni:jnych i dziecińców. Ogółem VI ców do akcji kolonijnej był wIa funduszów na akcję letnią kier,)
roku 1950 powiat radomszczań·· ści\l',,.y. Przede wszystkim należy wać będą w tym roku komitet:,:
ski organizuje 10 punktów kolo- więc w znacznym stopniu zmniej rodzicielskie.

I

Na ostatniej naradzie wytwórczej irzymywanie innych pociągów, prze pozwolI nam zwiększyć swoje wysil
kOlejarzy l'adomszczaó.skich oma- de wszystkim towaro\V'Ych pod sy- ki na przestrzeni wielu tygodni i
wiane były sprawy, bCZpOŚl.'2dnl0 gmllRmi. Nie zat:howywanie planu po miesięcy, pozwoli na osiągnięcle lep
z\viązane z podniesieniem ja wści
I stoju, ~prawa na pozór zdawało by szych
wyników.
wydajności pracy. Pomoca w znale się dt"obna, wywołuje niepotrzebll<l
Kolejarze radomszczańscy w wyz.i.eniu właściwych metod" i właści- dezorganizację i zamieszanie w pra nilm obrad wzorując się na osią
v.rych form pracy jcst dokładna ana cy całej stacji.
gnięciach tow. Markiewki, postanoliza wykonyv.rania planów technicz
- Pomocą w osiaganiu coraz lep wili rozpocząć współzawodnictwo
nych, jak również oszczędnościo- szych wyników - stwierdził tow. długofalowe na swoim odcinku pra
wych w ubiegłych okresach. Do- Jan Rek - będzie coraz lepszy roz cy.
świadczenia,
zdobywane w czasi.e wój ruchu wspólzawodnictwa na na
W ubiegłym okresie przodownika
realizacji planów technicznych, po- szym terenie. Współzawodnictwo to mi pracy wśród kolejarzy l'adom:lwalają na u5uwanie błędów i nie- jednak nie może obejmować tylko o szczańskich byli tow. tow. Adam
Nas' "ores pondenci p ls!.!l,
dociągnięć w pracy kolejarzy. Na o kresów,
związanych z wykonywa~ Walczyk,
Władysław Gałwa,
Jan
gół wszystkie prace kolejarzy obję niem jednego planu
technicznego Błasiak. Uzyskali oni najwyższe wy
te planowaniem wykonywane są na przestrzeni miesiąca. Kolejarze niki, jeśli chodzi o regularność poprzez nich z dość powalna nadwyż radomszczailSCY mu 'zą wzorem gór ciągowo Obecnie, gdy kolejarze- ra.
ką. Zarówno jeśli óodzi o regular nika tow. ]lJ.[al·kiewki podjąć współ- domszczall!'cy
podjęli współza\"o1l0ŚĆ ruchu pocHyLów, plan ob~jugi zawoduiftwo dJu~lltalowe. l'ylko ta dni.ctwo długofalowe, ilość przodow
W południowo-wschodniej cz~· skali twwiatowej siódme m'ejsce'l dawne.i l:izkole i " części ,podworpotem ski ego budynku. W tym ostatnim
~tacji itp. CZ)'TU10;lCi. Mimo I;(,go je im forma 'v~nóhilwodnictwa. która Dik6w pl'acy 7.naC7.nie wlorośnie.
~ci pO'Voriatu
radl}mSZCZilńskiego, W kilka :.ygodni jednak
dnak kol".iar:t.e radomS2C:Zal'ISC~.' lAla
w:'J.'Ód malowniczych pagórków, W;~in.a . MnJuszyn .zeszła l1a. ó:-m{!.! UCi:Y Się około 100 dziec·. B,:dy~
ją sobie dO:lkonale sprawę z tego. że
rozchu~a !<i~ gmina Mahl.';zyn. 're pozl11e;J rul d7.lCWla (>
mieJsce. a nek ten me posJada wcale ublkaw pracy ich można jf'~zc:ze wic,e
ren tpll jest niJ:.' t,'l'ko miejscem ohecnie. kl~d. jednocześnie w in- cj •. Co stoi w rażącej sprzecznoscJ
'ł
odwiedzin l;CZllych wczasowiczów. nych wsiach akcja roz\vija .~i~ t:{J- Z pr;.-·mitywnymi nawe, zasadam:
rzeczy usprav,lni(: i ulep;,zyć. Dlatego też każda nar~da techniczna jest
.
tutaj ,jednoczesnie pr~eglądem ca
otrzymały nagrody j d}'plomv
nIc sprzyja 011 rozwojowO rozmu- 1'a7. pełniej - gm~na Maluszyn ze hlgleny. Ponadio \'1 szk9J.e nie ma
łokształtu wszystkich robo i czvnitych pię.1.;:nyl'll kwiató;v. Co gor szła aż na dziewiętnaste łniejM!e. stołów dla nauczydeli i ci ostatni
noś ci, wchodzących w l'.a le Pl:acy
W dniu 7 Imu~a '.~ F'llbrycc Mehlilr.i.;ła"a H-ła!'7t:7.Jk, KaJ;in~jen ~,to- sza. ni€ tylko kw:'atów doniczko- Przyczyn.! takiego ;stanu jesl biel'- siedzą razem z .dziećmi w ław
tutej.3zych kolejal'zy, Ud:l.wl w tych Gięt~~ch Nr ~ w RauoJll"!m odb:ła . ·i .. lal'ek, Karolina Alf. :-::abina n~ ~a"', \ '{ch i ogrodowych, al« i innych na postawa Gminnego Komitetu kach. Stoły zresztą są'. juQ: zrood'
Ul'Ocz;v;:ta akademia z okazji -;\iiędzy· Hc>j('nll Hal·tosik. Ka:timiera Zieliń.·
.. .
_
.
ad a ch b'ora
nar
l . IJl'Z OWlll J pracy, nUJ:odowe!!o Dnia Kobl·et. Tow. Bla~ . ka, FeJicl'a RaK(m"kll i wieje. wieje
Bo .posluchaJmy. tylko, W po--1 Walki ?- Analfapetvzmem~ na CZE- bione i to nawęt. jeszcze w grudtowarzysze
z organ·izac.ii jJod;;ta'wo-,
~
Je którego st<?i wójt ob. ·Nowak. niu ubiegfegoroku.' ale nle··.qlu ich
'-'lej i członkowie Związku Zawodo chowsk:~ z Powiatowego ZM'Zf!<1U Li- jnn~ eh kobiet.
\ czątkowym okreSie na 'Uenia wa
Wójt
ma wprawdzif.' wiele pra.cy, kto przywieźć do szkoły.
.
wegQ Kolejal:7.Y. 'Każde niedocią- gi Kobiet Vt-ygtosiła na. a:K.ademii tej
Ul'OCZ~·;5to5Ć zu.kon"zona 'LQ5ta.ta ",v ki z analfabetyzmem akcja ta dzię
Powracając jeszcze do anaUabe
gnięcie, a zdarzają f\ię on€' jeszcze Ob~ZCl:1Y referat o ro~i ~obiet w od- stępami' al'tYi>tycznymi, w których ki odpo',viedniej propag~"ndzie na- al~ ~ j~?nak nie, m~żE.' go uspra~
dość często, j€st żywo dyskutowane b:ldo\~Je tl<1.~z:go kraJtl l w budo:,,- udział brali :praco',V'llicy Fah11'ki ~fe- uczycieli stanęła na pOZIomie, w \V1cdhwIC . szczeg?lme gdy chodzi tyzmu, stwierdzić należy, że ;lest
i szukane są spo~oby, pozwalające !lIct.wll1 sO<~Jlth4ycZl~ym. R~la k~bu:t bIi Gięt.yl'h Nr 2.
rezultaciE' czego gm.ina zajęła w o tak w,azną akcJ~.
on nie tylko nie zwalczany, ale roz
uniknąć w przyszłOŚCi
wszystkich w Wl\ll!Cl o ntl'walenw pokOJU mIędzy
,
Gdy nauczyciele zWl'ilcali się do rasta się coraz bardziej. Dzieci
błędów.
narodami staje ",il) C()l'(LZ donioślejniego z prośbą l.) wszczęcie od- w. wieku szkolnym nie chodzą. bo
Nastawniczy Kozłowski poruszył sza. Kobil'ty Związku Radzieekiego
powiednich kroków. aby zachęcić Wlem do szkoły. Na uwagi nau·
sprawę nieplanowego zatrzymywa~ i krajów demokracji llldow<>j f:tRlIoaU'JotO
a
do uczęszczania na kurs mniej u- c7ycieh odpowiadają. nięzmiennie:
tlia się pociągów towarowych, zao- WJą
a \vangardQ tych wszystkich"
e
~·
patrującycb się w wodę. Następ- !{tórzy walczq o pokój na świ('(·je.
świadomi onych analfabetów, wójt "najwyżej zapiszą mi karę, której
stwem tego jest niepotrzebne zaWyr;>zeUl nieztomnć.i woli kobiet
m o ZteZowego WSpo zawo nIctwa pracy
odpow;adał zaw.szt: .,zrobi się. zro- wójt i tak nie ściągnie":
pol&kil'h ....' wa.1ce o l)okój S(ł ":000 ) i j a - . ·
•
.
bi" ale ,i na tym się ~Ol1.czył?:
Te fakty z Maluszyna mają swo
Swięto Kobiet
Zalli,\ orodukcyjne. sa Warty Pokoiu
\IV. J;(tddlOm"tC~ med7.l?le w CI~l'za wspóizawoduictW;J
pl·z<.j)l'owadzone
. k h·
.
h jakie w dniu 8 ~11area 7.llciagnięte ~()<! nowlcach. ,gll~. GocławlC~, P~W1atu zostały prace eJektJ:'yfikac~·.ine na R.ezuh~tow tego .. zrobl ~l~ .. ~rob~' ją wymowę i Iproszą się o jak najW WJOS a c
J gm.nac , stałv '.Vt' wszv,;tkich zaldadsch n.zł)- radom?zczans~Je~o udbędZle ~l<: u~·o wsi Chrzanowice. !Jonnuto na terc- mkt l:'~ oglądał, a raczeJ sc:sl.e SIę szybszą interwencj~ ze strony odZ okazJoi l\liędz. \ l1'u'odowcgc mwłqw\'ch !l~;3Zf>"0 kraju. Kob..;l'!t~ c,zyst.osć. POSW1ę,:ona. zal~.OI~cze!1lu nie całej tutejszej gmin." p17.eprowa ·.v~:ra:t;aJąc sta1y SJ(~ one pU.bhczną' powiedzialnych za sprawy szkoły
•
"
<
••
g,
'oruglc"o
etapu
młodZlezowego dzonc zostalo żwirowanie dróg. no~
Dnia Kobiet odbyty sh~ \- dniu z Fnhr:;t:i :.\lebli Giętych NI' Z <t: P.!l-. wsPólz';,'voJnl'ct'\"a j)!"ICV na w'l \iT pra"'l'ono lc.ilka 1110stÓ\\ ....ev.•-lla- taJemnJ.cą gdy ogł~s~ono. zc> .Ma- i oświaty władz, od tego jak szYP..
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Ul'OCZy5tOSCl tel udzwł wczmu zan.ą nych onl!' W.lrbudowano bOisko ltu;zY}~..1es\ na 19 mleJ.".cu. Gmmna ko ona nastątpi zależy dobre i~nif'
K{)tn1::»a v... a~kl z AnaltabetYZ1'~'lem gminy Maluszyn i zejście ze złej
g'll'
ll"C'1po
n
o"~
o
D pl oc ent..
d
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Y l e.egacJe ':0' _\Vi;~Z.C\l >"'10 Zi(! sportowe. Do nl-lJPowaznleJSZYc l 1'0
W
Chlewi~kach "- jedna
Z\':lęl ..,;zem~ llaS~l'J ol'odu.l'~Jl, a ży Polskiej, 'v któl'.·.·ch czynne byiy ból
wykonall~rch
w
ramach w MaluszYl1le była w przeciągu drogi którą teraz ona 'kroczy
C. Tomaia
Czermno _ clwi~, Gow'arczów-· przez to zWle,bZ('~lr P,ot(>ll~Jam ' l?:'": sekcje zawodowo - !los!~odat'cz(). u- wspólzawow.ictwa. należ~' zaliczy~ całej a~cji walki z analfabetyz-'
trz~T . w Górach xTokrvch _ RpoJal:cze~'o I ?1!,1{1 Luuo\\'('J .~ta.llo:\'l dział we wspołz<l\';uctnictwie brnll budo'....c Domu Ludowego. Udział mem. az trzy razy w terellle.
cztei,y w Pianowit: __ 'r)ięć w o.dpo." lNlz kobJG.t Ila i:akl1.,.;~: Jmpł'l'Ia- członkowie tych scj·:cji. Ponadto na -";0 wszystkich ty('h pracach, prócz }!'akt ten świadczy za siebie i o- 1I11ł1111111111111111111 1111111111111111 1111111 II11IlIlIlll'llIlIJmlll'
P~'zedborzu _ sześć.
'
.
hst~cz.n~-ch yod;r.~~('z:: W().H~n~~('h.. uroczystość te pn.yb('{ią przodow11l Zl\1P-owców hrali również junacy brazuje najlepiej. jak Komisja
y b' t - . . 'k ' l ; t· h'
W aali;lh'J C7.<:14Cl lIrol'ly.;tO~('1 .39 cy pracy z f,\bl'yL radOn)~7CZall- S. P.
wywiązujE- si~ ze ,'wych obowiąz
\.0 l~ J 'V1e.1~".le \\rP?U:I~, ~nc IkObietOJ~l
\\"l'(:CZ;O,nl~ .zo~Laly. nagr~dy skicl~.. młodzież szkolna, ora>: pl';>;ed
WyróllliollC Iw!a ZMP otrzy- ków.
rezolucJ.a~h po;-ta110,\\ lł~ ,1e. zcze 01':\;'; dyplomy uznan.w. Z;). wydaJTI'l staWlclcle partii POl.ltYCznYCh i 01'. '.
Op:"eka nad szkołami też pozowydatmeJ pracowac ala dobra prac \ zawodol'.'ą i "połocz.ną.
ganizacji społecznych.
maJą dyplomy i cenne nagrody, u~olsk; Lu~owej, w .. tężyć \Yl.:zyst
;:\p.jleJl~zymi \\")'nikal~ w Fl1bl'yce Współz:nvodnictwo
mlodziN;olVe fundo muw prze:>: społ€'czeństwo ra stawia wiele do i.yczenia. I tak
kle swe '-liły dla budowlllctwa Mebli Gilttycb ~r::l po . zc7.ycić si~ na wiłi obejmO"";illo cały sze)'l;~ domazcza'l.';[':ie
Zal'z' d Powiatowy szkoła powszechna w Maluszyni e
mieści się w dwóch budynkach, w
socjalistycznego i polw.lo\vego. mogą. nagrodzone towarzyg~ki: 8t.a- prac. 1\rH~dz'y innymi w ramach ZMP.
'
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Obchodzony
ol1cgd!lj Ul'oc-zyś
cie przez kobiety pl'acu.iąl:e całe
go
świata
Między Ilal'odowy
Dzień Kobiet ma . zczególllie do
niosłe znaczenie dla kobiety w
Polsce Ludowej. .J ak bo,dem
mówi uchwała Biura Polityczne
gc KC PZPR .,dpD1okracja
ludowa w Pobce, likwidując
pod tawy
kapii.a!i:,;tycznego
ustroju oraz związal11' z nim reakc;~Tjne prawa
i Pl'z~"wjle.ic,
zJ'iosła ró\Ynoczc.~J1 i{' od\"\'ie<,:zl)p
poli.tyczlle i prawne 1I1wśledze
nie kobiety, ~h "ol'zyla warunki
wiodące do jej wyzwolenia".
Dowodem tego, Ż(' .. łowa te
mają pokrycie w codziennym ży
eiu były masowe zobowiązania.
podejmowane przez robotnic",
chłopki i pracownice urny:\łO\ye
z całej Polski, dowodem tego
jest podjęte ;>rzez nie ha~;łu:
każda
kobieta członkinią ",,·al.
('zącej o pokój . o nowy, !lpl'awiedli\,yy lad Ligi Kobiet.
Dowodem \\.·.\'1.wolellia kobwty
polskieJ ;-;~. \ne:::zC'i(, ich t'Pzolncje, J2odejmowane 11a uroczysty('h- akademiach,
obchodzonych w dniach od 8 do 12 marca
bież. roku w miastach i wsiach
całego województwa łódzkiego.
Wśród listów napływających
do naszej Redakcji, znalazły
się m. in. d'..... ie niezwykle zna-

I

y

ogołu. Co innego my, młode kobiety i dziewczęta . Więks~ość z
lIas wychowała już demokrw.:Jl1
ludowa, my rozumiemy, co to
znaczy budować nowy ład \':
kraju. my umiemy doceniać 11li
szą rolę w międzynarodowej
księgowa walce o pokój ..
w LipiDlatego powinnyśmy w:edz q

mie1ll1e wypowiedzi na temat I cza mi boleśnie. Pami~ć umiel Gdy .spojrzę na swe życie' I Cyniak,
20-1etllia
Święta Kobiet. ,Jeden list przy- też czasami 7.lf\yodzi, a1e llig'd~T wstec;:, t011ie zobaczę nic inne-I Gminnej
Spółdzielni
słała tow. Emllia Owczal'f'k 7. nie zapomnę te; chwili, gdy ja- go, jak tylko ustawiczna troskę nach:
.Jankowa II, \I.' grriinie C~osny, kc ] 7-letuia ,'lmital'iu~zka Czer- () kawałek codziennego chleba,
"Będąc jeszcze dzieckiem, czę
drugi tow. Barbar!.!. Cyn;ak z wonej Al'mii wspólnie l ko- o to, czy aby przypadkiem męża sto słuchałam opowiadań matki
Lipin.
leżanką
ob~ługjwałam c~ężki mego już nie are~'Ztow:tI1o. Gdy o tym, jak kobiely walczyły o
Oto, co pisze tow. Owczarek- karabill ma"zyno......·~' \\' zaBtęp- przypominam sobie okres oku- swe prawa. Ciężkie musiały to
50 letnia wdo·jI,·H pu bestiah;ko sbYie zamordowHnych pr:tez l>ia pac.ii. a zwłaszcza chwilę zabra- być walki, jeżeli z oczu iej llie~katowanym przez 1'11 zy. tów łop:wal'd:,igtó\'\' ŻOlllipl'z)'.
llia 7, wiejskich c.hat kilkudzie- raz wyzierał smutek... •
działaczu polit.yezllym.
Dz~;j il.':-ttem .iuż . fltHrą k?bie- slędu os?h t?lko za to: że by.li
Obecl1ie ~obi~ta ma ~szelkie
,.Podezac;
}Jie I\V'3 zej wojny tą, me mam i}l€', ~Hł, by moc ~o Polak~mJ - ,t~ ogarll1u, ~me prawa na r~Wl11 ~ mę~czyzną,
świato\\"{'l.i znalazłam !Się w Ja~ wHzystko zdziała/". ('O bym chcla u('zu~w .I'\zczęshwe~o przeswla~~ ~ecz czesto nIe zdaje sobIe z tego
ł'o~ławlu.
zn MoskWą, gdzie 1ft A tylp .ie.~t <lo l'obot~.. .
czem~, ,ze te wszy:::qne lata ml- Jes~cze svr~\vy. . .
. .
Pl'H(;owałam jako jedna. 7. ]:2
W ~an1P..i naszej gminie ,ie:::'t nęł.\' łUZ ber.po\Yl·otme.
~zcz~~olm~ . kobIeta WleJ ska,
kelnerek w dl1źf'j "toł<1wce. Po je,:zcze wit'le kobiet, ldóre tak
A są ludzie na świecie, któ- k!ora Jest ~l~zko zapracowana,
pl'a~y \:blel':tły~my f;ię lI;'\, po- harują jak hal'owały ich babki. rym filę nasza radość nie podo- me ma ChWIl! czasu na. wla.sne
la.it>1l1l1ych
zehrani.<lch. ~.{dzie Wirle z nich nie i'ozumie jesz- ba. którzy by chcieli l'am zamą- sprawy. Czę to nawet me WIe o
\\'l'lpólnie z robotnicami i "lu- ez(. jltki(' ,::zel'okie JFlry'>'o"ty cić spokój, wtrącić nas z powro tym,. że teraz, je~ w01no, że. dziś
deni.i'a.mi omawi<\{?Bmy położe- prze niemi .-Ię otwierają. Ze bu t.cm w uiedolę i łzy. lJlatego ja, pO\:'ll,na b.rac Z." '. udZIał w
nie kobiety w ówczcRn:rm u"iro- duje ...,ię [}j'Zt'd ':. ')\a i źłob\::':. \Y prz~T "pełnianiu sWJ'ch obowiąz ZyClU po1ttYCznYl~l 1 gospodarju \:<, ·skil:l . 1l!1~FZ0.wałyśmy po- któl'H'h wHjdą pom:€::,zczellie i ków jnkc rad11a g'j}'illua, \:zy eZy1l1 ntl,sze~o kraJU.
sl a tlr)\,'i \,tli u Part ii () l'oli, k1( 1j·p~kl;w~l o )it"k{: i('" dzieci, ~,e czło!1t:k kornhii, luh też ja.kt.
W i.ch uświadomieniu decydu
rą pow 'ma 'spc!n',!ć -\' <:odzi 1'- lia kUl'saeh kro.iu i :,zyC'in. one Hkt;;\wisłka nie s7.czędz!; swych jącą. rolę winnyśmy odegrać
n~'Y.o życiu kobieb.. -' :{.o:Z:;nJ H'- Kanw 1l1og:ą zdobyć \\'~adomości wysiłków, aże.l);: podnie~6 stopie!! my. młode pokolenie kobiet. Nie
jowym zadaniem \VÓWCW& b\'!o potrzebne w domu i w zawodzie. u~,\:iadomie~.i~ nBszyeh chłopek. możemy się dziwić na.')zym mat
k0]portowaIlie ulolpk i gazetek. ,'ie docenIają one jC'iizcze znaKobiety całego świata w:m:y kom. że tkwią ;jeszcze 'w nieW ż~"'t:iu .\,".~ 111 Pl'ZP,Z!;Wl częllia mniejętuotici czytania : łączyć się w jedne szeregi, by uświadomieniu, bo przecież win
\yIE'le. do d(:i~ l'ana po ..:;trzdot,;a. pisania, z korzystania w p€lni z nie dopu~~eió do pono'l·me:i· za- uym jeh nieuctwu jest tylko
którą
otrzymałam
podczas przyznallych w Pc!;;c-t! LncJowt:5 Wiertichy wojennej".
przedwojenny ustrój, łaskawy
\-Yjełkich Dni łtewolucji
doku- IWlli\' kobiecie.
A oto. co pil"ze tow. Barbara dla nielicznych. bezlitosny dla

swą dzielić ~ię z każdą kvbietą
wiejską. Nikt inny tak jak my

tak .3kute.. znie
Kota G~I
spodYl1 Wiejskich, goj'd<- poza

nie potrafi jej

przekonać o znaczeniu

uświadomieniem politycznym i
społecznym może zdohyć wiadomości potrzebn~ ella prowadze-

nia domu i wycho·....'anla ·dzit:ci.

Właśnie na nas SPocz.'lwa obo-

wiązek propagowania. wsród ko
biet wiejskich spółdzielczości
prod ukcyj nej, RO('j alistYt:znego
Rystemu gospodarczego, dajact·
go nie tylko większe plony, ale \
wnoszącego no.'reh·.'l.'" żvci:,
oświatę i lwlturi" l't
My winnyśmy dbać o to by
każda
kobieta wiej~ka byi,
członkinią Ligi
Kobiet. prze"

r:-:.·

którą
będzie mogła wyrażai:
swą wolę zachowania pokoju,

utrwalenia zdobytych praw.
My wreszcie powinnyśmy
wciągnąć każdą kobietę wiejską

do pracy nad
cjalistycznej".

budową

Polski So·
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Ze sportu w ZSRR

Jeszcze jeden wzór dla nas
4 miliony kobiet radzieckich uprawia kulturę fiz'Yczną i sport. - Prócz
, tego wiele kobiet pelni odpowiedzialne funkcje 'v klubach
j zrzeszeniach sportowych

Co pisała prosa łódzka 10 marco 1930 r.
puje, a jedynym gościem, zaglądają
BEZROBOCIE NADAL ROSNIE
cym do kupc6w 'łódzkich jest". koW dniu 8 marca 1930 roku było na mornik. Takie są skutki kryzysu.
terenie Polski 287.000 zarejestrpwanych osób bez pracy. Tylko w dniu
ROZPOCZĘTE BUDOWLE GNIJĄ
7 marca zanotowano w Polsce 4.500
k h k
nowych bezrobotnych.
reSkutki wstrzymania wszel te
dytów na budownictwo nowych do·
okazują
się
już
w
całej
pełni.
mów
EPILOG BUNTU W PABIANICACH
"Głos Poranny" pisze, że wiele buW dniu 12 marca przed Sądem dowli, rozpoczętych przed wydaniem
Okręgowym w Łodzi rozegra się epitego postanowienia _ rozsypuje się
log buntu robotników Krusche- w ruinę. Części drewniane domów
Endera w Pabianicach, którzy wystą gniją i są rozbierane na opał przez
pili czynnie przeciw zarządowi fabry.
b
b t
h
ki i oddziałom policji - stając w o- tysIączne rzesze ezro o nyc .
bronie zredukowanego robotnika.
NIE MA PIENIĘDZY NA WYPł..A:iI'Ę
"KUPIECTWO NAD PRZEPASCI.'\"
W dniu wczorajszym zarząd fabryPod powyższym tytułem "Głos Po- ki Waldenberga w Ozorkowie wyranny" pisze, że sklepy łódzkie - wiesiłzawiadomienie, że _ nie ma
szczególnie sklepy manufakturowe i pieniędzy na wypłatę. Po odczytaniu
pokrewnych branż - stoją od dłuż tego plakatu rob'otnicy w ilości kilku
szego czasu pustką. Nikt nic nie ku- set o~ób porzudli pracę.
---------------...;----------

Kob".ety

r~.dzi~ckie

la).

po szczy:
powaz
nym wkładem w utrwaleniu czoło
wej pozycji sportu radzieckiego na
świecie. Wysoki poziom zawodniczek
ZSRR w wielu gałęziach sportu jest
dowodem wielkiej tężyzny fizycznej
kobiet radzieckich, których stała, wy
tężona praca nad dalszym podniesieniem poziomu sportu kobiecego w
ZSRR przyniosła w krótkim czasie
wspaniale wyniki. Obecnie w Związ
ku Radzieckim około 4 milj. kobiet
uprawia regularnie sport. W roku
ubiegłym
w konkurencjach kobiecych popxcnviono
110
rekordów
ZSRR, w tym kilka rekordów świata.
Reprezentantki' ZSRR są mistrzyniami i ~ekordzistkami św~a!a w wie
lu ga~ęzla~h s'portu. Wymkl te zd?:
były ~~. WIelkI roz9łos 1 pOJ?ul.arnosc
w opmll sportowej całego sWlata..
Do czołowy~h za~odm.czek nal~z'y
'trzykrotna młstrzym ŚWIata w Jezdzie szybkiej na lodzie Isakowa.
Obok niej wielki rozgłos .'zdobyły
sobie miotaczki, rekordzistki świata:
Dumbadze (dysk). Smirnicka (oszczep), Sewriukowa l ToczenGwa (kuCle

Slę

leży

mogą

atletka Czudlna oraz rekordzistka
ZSRR w biegach krótkich Slaczenowa. Swiatowy poziom reprezentują
również gimnastyczki Urbanowicz 1
Boczarowa oraz łyżwiarki Zukowa.
HolszczewnlkGwa i Karelina.
Obok wyników na boiskach 1 bieżniach
zawodniczki radzieckie po-

P AŃSTWOWY TEATR
im. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
Dziś o godz. 18 s~tuka L. Kruczkowskiego pt. "Odwety" w drugiej
wersji.
Wszy3bkie bilety v,yprzedaiIle.
PAŃSTWOWY

TEATR POWSZECHNY
(ul. Obrońców Stalingradu 21
tel. 150-36)
Codziennie o godz. 19,15 "Niemcy"
Leona Kruczkowskiego z Karqlem
Adwentowiczem w roli prof. Sonnen
brucha.

odlbyły się

W Schierke
skie mistrzostwa

narcia'1'Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, które by
ły wielkim osiąlgnięciem
młodego,
ludowego sportu niemieckiego. Zawody zakończył otwarty lronku~s
skoków. Wygrał go Knappe, osiąga
jąc odłegłości 56,5 a, 59 m.
Zamykając mistrzostwa pmewodnic.zący
Niemieckiego
Komitetu
sportowego - Horn powiedział, że
do udziału w przyszłych mistrzostwach będą zapvoszeni zawodnicy
ZSRR ;i, krajów demokracji ludowej. Mówca podkreślił, że w Niemieckiej Republice Demokratycznej
dąży się do tego, aby ruch sportowy
stał się masowym,
toteż
musi on
dotrzeć do ws~ystkich fabryk i !Zakładów pracy.
Podnoszeniu pożio
mu sportowego zawodników służyć
będą obozy przygotowawcze, powsta
nie równ; ~ż Akademia Wychowania
Fi'lyczneg -. która wychowa nowe
kadry instruktorskie.
"SpOAOWCY Niemieckiej Republiki

PAŃSTWOWY
<Daazyńskiego

TEATR NOWY
3-1, tel 181-l14)
Nieczynny z powt>du choroby wykonawcy roli tytułowej.
Bilety ważne w dniu 16 bm.
PAŃSTWOWY

TEATR żYDOWSKI
10 marca teatr nieczynny.
TEATR "LUTNIA"
(ul. PiotrkGwska 243)
Pią,tek 10 bm. o godzinie 19.15
..KJ'ólowa przedmieścia".
P AŃS,TWOWY TEATR' LALEK
PINOKIO"
(Łódź, ul. a wrot 27~ tel. 135-74)
Pią.tek, dnilJ. 10 marca br. godz.
9.30 i godz. 12 widowisko dla s'zkól
pt. "Historia cała o niebieskich mi·
gdalach'\

N

Zebrania szermierzy
i piłkarzy ręcznych
Zarząd
Sekcji Szermierczej ŁKS
"Włókniarz" zawiadamia, że Dorocz
ne Walne Zebranie Członków Sekcji
odbędzie się w sobotę, dn. 11.3. 1950

r. o godz. 18, w lokalu Klubu przy ul.
Piotrkowskiej 272a II piętro.
Wzywa się członków Sekcji do licznego i punktualnego przybycia.
~

Z. S. "Ogniwo" komunikuje.,.

• *

Zarząd
Sekcji
ŁKS-Włókniarz -

Zarząd Związkowego Klubu Sportowego "Ogniwo" zawiadamia, :ile od
dnia 13 b. m. w sekretariacie Klubu
przy ul. Obrońców Stalingradu Nr 30
przyjmowane będą zapisy do sekcji
lekkoatletycznej.
.
Zarząd sekcji piłkarskiej Związko
wego Klubu Sportowego "Ogniwo"
zawiadamia, że treningi piłkarskie
prowadzone przez trenera Radwań
skiego odbywają się na boisku spor
towym w parku 3-go Maja w dni:
wtorki, środy, czw.artki i piątki od
godz. 16-ej.

Gier

Sportowych
zwołuje
na pią
tek, dnia ·10 marca r. b. o godz. 19-ej
Doroczne Walne Zebranie Członków
Sekcji, na którym po złożeniu sprawozdań i omówieniu nadchodzącego
sezonu letniego, zostanie wybrany
nowy Zarząd Sekcji na rok 1950. Zebranie odbędzie się przy ul. Sienkiewicza 13 - I piętro w sali konferencyjnej Zw. Zaw. Włókniarzy.
Zarząd
Se~cji
apeluje do człon
ków o liczne i punktualne przybycie.

ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1)
gram aktualności krajowych i za"Skarb" godz. 16, 18, 20
granic~nych Nr 11" - godz. 11, 12,
BAŁTYK (Narutowicza 20) "Ziemia
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
woła" godz. 16, 18.30, 21
HEL (Legionów 2) - dla młodzieży
"Du"Dusze czarnych" godz. 16, 18, 20
tJAJKA (Francis~kańska 31)
MUZA (Pabiamcka 178) "Niebezpie
TEATR "OSA"
browski" godz. 18, 20
"Pro.
czeństwo śmierci" godz. 18, 20
g
~D;.;zi;ś..;;te;a~t~r..n;I~·e~c;;.z~~'I;;.ln~Y;.;._ _ _ _ _..;.;S!l~ 2;.4;..0.0_zi.ai.ki.0.ń.cz.en_ie_a:.U..d.y.CJ.·i.i.H_ym_n_.~.D.Y.N_IA
_ _(.D.a.s.zy.n.'s.k.ie..o_2.)___ POLONIA (Piotrkowska 67) "Tt>l'pedowiec Nieugięty" godz. 17, Hl, 21
dotrzymały słowa
I-RZEDWIOśNIE (żeromskiego ' 76')
"Wilcze doły" godz. 17.30, 20

•

.•

Kob,'ety

/

Z"ii'bowlą"'-z"a-nl a na dzień
wykonane zostały
.
Na dziel} a marca. prawie wszystkie I
komUn! Uje, ze

Z

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

cja" godz. 18, 2Q
REKORD (Rzgowska 2) "Chłopiec
z przedmieścia" dla młodz. godz.
"
d
8
16,,,Cyrk(KilińSlkiego
- go z. 1123)
, 20 "OstatSTYLOWY
ni etap" godz. 17.30, 20
śWIT (Bałucki Rynek 2)
S 'e
nie" godz. 18, 20
" uml TĘCZA (Piotrkowska 108)
.,500 ccm" godz. 16.30, 18.30, 20.30
TATRY (Sienkiewicz& 40) "Dzieci
ulicy" godz. 16, 18, 20
WISŁA (Daszyńskiego 1) "Pw.;'te1nia
Parmeńska" _ II seria "'<>dz. 17,

Starachowl-cach. Sporza,dzono inwen·
taryzację instalacji elektrycznej dla
kin:
"Hel", "Włókniarz", "Polonia", "Rekord", "Przedwiośnie" oraz
"Bałtyk" w Głownie.
Powyższe prace były przewidziane
do wykonania w terminie do 30 kwie
tnia ·iu.

* • :.:

W dniu wczorajszym staraniem koła Ligi Kobiet przy Centralnym Zarządzie

Przemysłu

Ol

W~~i~IARZ (Próchn~ka 16) "Awan

Włókien Łyko-

wyc~ odbyła się akademia dla ucztura na wsi" - godz. 16.30, 18.30,
czema Międzynarodowego Dnia Ko20.30
".
biet. Po referacie na temat roli i za- WOLNOść (NaplOrkowsklego 16)
dań w walce o p~kÓj i socjalizm, od"Pustelnia Parmeńska" II seria.
było się rozdanie dyplomów zasłużogodz. 16, 18,.20
.
nym pracownikom. Popisy wokalno- ZACHĘTA (ZgIerska 26) - "CZal'\:!ll
muzyczne zakończyły uroczystość.
żleb" god.z. 18, 20

I

1
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Wysokie mury pał:acu rzucaJą gę o e clem~, po w~rze za ega
ciemność, ale stary idzie pewnie, jak przy śWletle dnIa; zna on
dl'brz.e wszystkie przejścia w pałacu.
.
•
Ubiegły dzień był upalny, nadchodząca noc nle przyruosła ochł?
numia. Niebo wisi n:lJd ciężko dyszącym, skazanym na zagładę mla
stem jak rozpalona ogniem, granatowa kopuła. Ziemia chłonąca
Z3 d:1ia ciepło, promieniowała nim jeszcze w nocy.
Z otaczającej
miasto równiny nie napływał żaden ożywczy powiew wiatru. Zda'NaJo się, że Dżamna toczy nie wodę w swych gorących brzegach,
a rozpalone srebro.
W 'Poszukiwaniu ochłody ludzie wychodzili z domów, wdrapywali się na plaskie l .. amienlle dachy, wynosili pościel i SlJali pod
r:olym niebem.
'Lela zebrała z pod;o!ti .maty, rozesłała je na dachu i położyła
si" obok. kobiet.

za
wielką.
Ojpierać się będą w swej pracy na Kobieta radziecka odgrywa
spurcie radzieckim. Na zdję
osiągnięciach zawndników Związku rolę
Radzice,kiego i sportowców krajów ciu mistrzyni Moskwy w n.arciarstwie A. DOl'ofiejewa.
demo,kraeji ludowej".

v,

Kroplisty pot
występuie już na czoło pięściarzy B.klasy
Ostatnie mecze bokserskie, rozegra zwycięzcę. Raczej wszystko przemane o drużynowe mistrzostwo klasy B wia Zil tym, że v.'Ygrają gosDodarze.
W . Pabianicach, tamtejszy Włók·
Okręgu Łódzkiego spowodowały peniarz winien pokonać łódzką Legię.
wne zmiany w tabeli.
Związkowiec
Tomaszów pokonał
W Karsznicach Kolejarz nie powiStal w stosunku 16;0.
nien mieć ciężkiej przeprawy z Gwar
Korab wygrał walkowerem z Gwar dią z Piotrkowa.
dią, ponieważ ta ostatnia,
mając w
Wresżcie w Sieradzu Legia ulegnie
swym składzie zawodnika zdysk.wa- pr~wdopodobnie Spójni kutnowskiej.
lifikowanego - nie dokol1czyła zawo
dÓw, wycofując· zespół z meczu.
Włókniarz Pabianice
wygrał
ze
swym imiennikiem z Tomaszowa
Soczewińskiego
10:6. Kolejarz zremisował z Legią z
Sieradza 8:8.
W Gdańsku bawił delegat PZB,ir
Wreszcie Legia łódzka uległa Spój Albrycht, który przeprowadził szczeni 3:13.
Po uwzględnieniu wyżej wymienio gółowe dochodzenia odnośnie ,,.robienych wyników, tabelka przedstawia n~a wagi" przez zawodnika Koleja.sIę następująco:
rza. - Soczewińskiegt>. Na Slpecjal..
1. Związkowiec Tom. 12 19 113:71 nym zebraniu za.rządu Gdańskieg;)
2. Włókniarz ' Pab.
13 17 110:90 OZB, z udziałem kierownictwa Kole3. Spójnia Kutno
12 16 113:73 jarza i zawodnika Soczewińs:kiego.
4. Legia Łódź
13 16 125:77
5. Włókniarz Tom. 13 16 121 :79 ustalonO', że SoczewińS1~i samorzut6. Korab Piotrk6w
11 12 120:70 nie zglt>sił chęć walki w niższej ka7. Widzew
12 10 84:108 tegorii.
8. Gwardia Piotrków 13 9 74:121
Kierownictwo Kolejarza w ft>rmie
9. Legia Sieradz
12 9 65:113
10. Kolejarz
13 (; 77:123 tamokrytyki uznało swój błąd w u11. Stal
12 6 56:132 dzieleniu zezwolenia na start Socze...
";'.-' .
,.
Mo'-'.,""
wii1slkiego w wacJ.ze" muszej. Działa.
W nłeiizfelę odbędzie się 5 dalszych cze sportowi, biorący udział w tym
spotkań. ' Stal łódzka· podejmuje ze~
zebl'anru.,stwierdzają.e zgodihie, że "ro
sp6ł Włókniarza '.l: Tomaszowa, który
bienie wagi" jest w każaym wypaduchodzi za faworyta.
W Piotrkowie Korab zmierzy się z ku szkodliwe dla organilZnUl, szcze.
Widzewe~; tutaj trudno przewidzie'(! gó1nie dla młodych zawodnik6w, Mbowiązali się w przysa;łości nIe doDo zbliża/qcych się mistrzostw
puszenI!
do podobnych wypadków.
",..,_,~,~,~,,,....""'''~''''''''''~''''''''"''''',,........,,.......

Epilog sprawy

., .

.

nasI
muszą być dobrze przygotowani
plęsclorze

W dniu 16 marca br.

rozpoczynają,

25-1ecia istni€nia ŁOZB przypadają
dopiero_na jesieni, mistrzostwa odbędą się już w ramach tej uroczystości.

Z tego tez. wzg l ę du ŁOZB zwraca
się do klubów, które delegują swych
zawodników do mistrzostw indywidualnych, aby pięściarze byli dobrze
przygotowani.
Pt>szczeg61ne instytucje niewątpliwie
ufundują nagrody z okazji
25-lecia istnienia Łódzkiego Okręgowego Związku Bokserskiego, toteż
powinny się 'one dostać naprawdę w
godne ręce.
Jeśli do tego dodamy, że w ramach
uroczystości jubileuszowych ŁOZB w
maju ujrzymy w Łodzi dwie najsilniejsze reprezentacje państw obcych
(które zjadą do Polski na uroczystość
30-lecia istnienia PZB). to musimy
stwierdzić, że sezon wiosenn'y naszych pięściarzy zapowiada się ciekawiej, niż zimowy.

GŁOS

Organ ŁÓdzkiego Komitetu I WOje.'
wódzkiego Komitetu POlskiej Zje.
dnoczonej PartU RObotulczej
R e d a g u.l el
KOLEGWM REDAliCYJNE.
Te I ero D:fl
Redaktor naczelny
21&·14
Zastępca red. naczelrego
218· n
Sekretarz Odpowiedzialny
219-05
Dział partyjny
216-19
weWD. 10
Dział korespondentów robrtn!czycb I chłopskich oraz
redaktorów gazetek śch.nnych
219-42
Dział mutac!!
223-29
Dział miejski I sportowy
254-21
wewn. 8 I 11
Dział ekoDomiQ:ny
218-11

Dział

rOlny

254-21

wewn.

Redakcjp nOCDJ

II
172-31

KOlportaż,

Ł6d~,

Plotrkowska 70,

Administracja
Dział

ogłoszeń:

Druk.

Zakł.

tel. 2a2-22
260-4~

Łódź,

Piotrkowska 104a, tel. 111-50 1 11~.75
Wydawca RSW "Prasa"
Adr. Red.: Łódź, Piolrkowska 86,

lU-ele

Łódź,

piętro.

Graf. RSW "Prasa"
uL Zwirki 17, tel. 206-42.
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W połudl1.iowo-wschodniej wieży pałacu, spoglądającej na ciemną rzekę ,przy świetle brązowego lichtarza, dwóch ludzi pochyliło
się nad arkuszem papieru, zapi'sanym skomplikoW'aJIlym pismem
perskim. Pomimo wschodniej kwiecistości stylu i obowiązujących
w takich epistołach komplementów, list był krótki i na sposób
europejski zwięrly. W zdaniach wyczuwało się władczy głos
Spostrzegłszy, dokąd Lela poszła, starzec przedarł. się. p~zez wy10m w kamiennym murze 1 wszedł na obszerny dZledzlruec palw-

po.wiedzia-ł na.
kończenie przewodniczący· Horn

Demo.kTatycznej -
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Połudme
z~ oWlązazalogi kobiece naszych z~kład?w pra, nia k?bi~t zostały c.ałkowicle wyko·
r::y podejmowały ZObowlązallla pro- nane l ttlejednok!otme ~3;wet przekro
rlukcyjne. Dziś meldują już nam, ze czone. Tow. Jamna. Kozhk podnto~la
zobowillzcmia te zostały wykonane- o '1 pl·GC. wykonanIe swej bazy pI.Oj 10 z nadwyżką.
dllkcKyjne j • PG:~b;~e t~GwałY: · GorKorespondent z PZPB w ~udrle na, aczm~re l
~s ns a.
. _
ław, 'Nojciechowski donosi, ze poPracownIcy oddz.Jału budowmrtwa
nad 81.'0 kobiet uczestniczyło w reali- Okr~gow,ej DyrekCJi RO~P?wSzechn~a
zacH zobowiązań produkcyjnych, któ nla Fi~mow~ którzy pr~Ylęh na sleble
re dały zakładom około 350 tys. ~ł zob?wlązarua wcześmej,szego .wyko:
oszcz~dności. 6'10 kobiet i 60 męz- nama p~anowanych robot . w1'ko.n~b
czvzn pełniło hOJlorowe "Warty Po- je w stu procentach, a mlano~lcle:
kG·ju". W pracy społecznej przepra- sporządzili dokumentację techmczną
cowanG oqółem 700 godzin, CO' dałO' dla kin "Adria", "Włókniarz", "Baj47.000 zl oszczędności. Robotnice na- ka" i Polonia" w Łodzi oraz dla kin
sze zakupiły komplet książek dla wsi w Zgierzu, Pabianicach, Piotrkowie,
Godzianów, w powiecie skierniewic· Radomsku, Aleksandrowie, Częstocho
k' .
wie, Ra",ie Mazowieckiej, Głownie,
1J~~w. 19naczek z PlPJG Łódz - Wierzbniku, Sandomierzu, Łasku i

odcinku sportu. Wiele ko.
odpowiedzialne funkcje w
klubach i zrzeszeniach spor~owych,
a na uczelniach wychowania fizycznego tysiące kobiet przygotowuje
się do podjęcia pracy w dziedzinie
wychowania fizycznego młodzieży radzieckiej.

Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Z życia tKS Włókniarza
10 MARCA 1950
11.57 (L) Sygnał - cbwila muzyki. 12.04 Dziennik południowy. 12.25
Przerwa. 13.20 (L) Chwila muzyki.
13.25 (L) Program dnia. 13.30 Koncert rozrywkGWY. 14.00 Radiokrouika. 14.15 (Ł) Komunikaty. 14.20 (L)
Muzyka pO'WaŻTIa 14.55 Muzyka. 15.00
Pt>gada.nka oświatowa. 15.10 Audycja
dla szkół popołudniowych.
16.00
Dziennik popołudniowy_ 16.20 (L)
Aktualności łódz'kie. 16.25 (L) "Je.dziemy na wczasy". 16.30 (L) "Artyści wśród kandydatów na delegatów do Rady Najviyżsa;ej ZSRR".
17.00 (I,) Koncert dla przoMwników
świata pracy. Tra.nsmisja do Czechosłowacji. 17.45 •. Wanda Gościmińsika
Budowniczy Polski Ludowej".
18.00 "Z kraju i ze świata". 18.15
,;Melodie świata". 18.40 "Wszechnica Radiowa" kurs I - wykład z cyklu: "Histo<r::a Polski", 19.00 "Szpilki" - audycja satyryczna. 19.15 KOiIl
cert symfoniczny. 20.00 Dziennik wie
czorny. 20.40 Muzyka. 21.00 ,,40 witlków poezji". 21.20 Koncert. 22.00 (L)
Wiers>ze Paula Eluarda". 22.10 (ł,)
Kalenqal'zYk imprez 5POrtoW. 22.13
(L) Program lokalny na jutro. 22.15
Muzyka rozrywkowa. Transmisja z
t tn'
. d
Budapesztu. 23.00 Os a le Wla omGści. 23.10 Program na jutrO'. 23.15
Koncert muzyki kameralnej J. Brahm

łecznej na
biet pełni

Z mistrzostw narciarskich

I

PI~TEK

Doczołowych zawodniczek na- szczycić się mogą dużymi osiągnię
również
wszechstronna lekko- ciami w pracy szkoleniowej i spo-

Anglika.
"Znów zwracamy się do ciebie, największy z szachów, nadziejo
swojej ojczyzny" - zaczynał się list.
- To pisał Radżub-Ali pod dyktando swego pana - nekł
Assan-UUa. Pod listem podpisał się sam sahib. Spójn, świa
!UCIo duszy.. ;To mówiąc. podał list ksi'ęciu.
"Wiliam Hodson" - wyraźnie było napisane łacińskimi Hterami pod tekstem listu.
Radżub-Ali, muzułmanin,
oficer tubylczy, był pomocnikiem
Hodsona i jego praJwą ręką w korpusie tubylczego wywiadu,
- Co pisze sahib J:odson? ...
"ZnSw zwracamy się do ciebie, największy z szachów, nadziejo
swojej ojczyz.ny! Nasza dobra królowa pragnie obdarzyć cię dawnymi laskami! Nie pomiń szczęśliwej okazji daj nam dOT,vody
czystości twego serca!
Ile razy, o największy z szachów, szko·
dziłeś sobie. nie słuchając Brytyjczyków!...
Daj odpowiedź generałowi, czy jesteś gotów. na znak z obozu, otworzyć walecznym
wojskom angi-e1akim podziemnI; .!przejście z twojego lP'ałacu do
bramv Kas<:mirskiej ... "

Ass.an-Ułła wzniósł oczy do góry.
On chce, aby władca otworzył żołnierz.om generala pt'zejście
do murów miasta, o świ'atło duszy!. ..
Książe w milczeniu skinął głową.
Assan-UUa kończył czy.tanie.

-

"Jeśli zgodzisz się na nasze propozycje, wielki szachu. pomoże
my ci uwo1nić miasto od nikczemnych sipajów, przywrócić dawny
blask i świetność twojej dyn-as-tii, a starszemu synowi twojemu,
Mirży-Mogulowi, ofiarujemy wszystkie prawa dziec1zicZl'lego księ-

cia".

"

On obiecuje ci prawa do tronu, światło duszy!
Książę milcza,! Ufl'arde.
Spuścił powieki nad czarnymi, przygaszonymi oczami, jakby namyślając się nad· czymś.
Gdzie jest starzec, który przyniósł list? - zapytał chwilę
-

później.

-

Kazałem dać

mu jeść.

Tera'z cze!{a.

Książę wstał wolno, wyjął z niszy ściennej niewielką szkatułkę
z wymyślnie rzeźbionym. wieczkiem, ostrożnie wysunął boczną
ściankę i schował list do tajnej skrytki, zamaskowane) IN podwój-

nym dnie szkatułki.
Assan-UHa wzniósł pytające brwi nad zlekka opuchłymi, ciemnymi i przenil<liwymi oczami.
- Cz:" nie każesz mi, światło duszy, przeczytać tego listu władcy? - spytał.
.
Lecz 'książę uśmiechnął się wstawił szkatułkc z powrotem do

niszy.

D. c. n.

