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Bezprzykładne zwycięstwo

Bloku Komunistów i BezparłYinych
W wyborach do Rady Związku I Rady Narodowości
MOSKWA (PAP). - Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła
komunikat który stwierdz,a,. że
otrzymano od wszystkich Okręgowych
Komisji
Wyborczych
szczegółowe dane, dotyczące wyborów z 12 marca 1950 roku do
Rady Najwyższej ZSRR.
Ogólna. ilość uprawnionych do
głosowania we wszystkich ol(ręgach wyborczych,
według 0statecznych
danych, wynosiła
111.116.373 osoby, z których \'II wy
borach
do Ra.dy
NajwYższej
ZSRR wz.ięlo uduM 111,090.010
osób, czyli 99,98 proc. ogólnej ilo
ści wyborców.
We wszystkich okręgach wyborczych do Rady Związku na
kandydatów Bloku Komunistów
i
Bezpartyjnych
głosowało
110.788.377, co wynosI 99,;3 proc.
ogółu wyborców biorących ud-dał
w głosowaniu.

ORGAN WK i tK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
IW K 111 (VI)

Nr 75 (1356)

CZWARTEK 16 MARCA 1950 ROKU

Grabarze tniepodległosci
Francji
i
i

ZSRR

głosowało 300.146 osób, czyli 0,27

proc.
ud7Jiał

ogółu wyborców bIorących
w ,łosowaniu.

1.487 ka·r tek wyborczych uznano a.:a nieważne.
We wszystkich okręgach" "1borczych do Rady Narodowości
głosowało na. kandyda.tów Bloku
Komunistów
i Bezpartyjnych
110,782.009 osób, czyli 99,72 proc.
ogółu wyborców biorących udział
w głosowaniu. 1.619 kartek wyborozych uznano za nłewaine.

Komunikat Centralnej KomIsji
Wyborczej podaje także szca.:~g6lowe liczby dotyczące wyni'.!tów
wyborów w poszczególnycb republikach związkowych, w republikach autonomicznych oraz 0kręgach autonomicznych i okręgach narodowościowych.
_
Komun.ika.t z,awiera po.za tym
listę wszystkich deputowanych
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dla hutnicze" polshich
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Je
oneząc mowc;a wezwa
o o 1'01 oux p-rzypomma
c ara ery- odrodzenie militaryzmu niemieckienoczonyml w sprawie tzw ...pomocy czenia debaty n,ad umową z USA strczny wstęp do ustawy amerykań- go. Słowem umowa z USA poddaje dium Centralnego Komitetu Zw. Zaw.
wojskowej".
i do omówienia najpierw propozycji skiej o .. pomocy wojskowej". Jak wy- Francję kontroli amerykańskiej i po- Metalowców ZSRR, W której kobiety
Przewodniczący Komisji
Obrony światowego Kongresu Obrońców 1'0- nika z tego wstępu, ustawa ma '"za- ciąga za sobą rezygnację z niezawi- radzieckie, członkinie ZZM dziękują
Narodowej deputowany Montel kuju.
pewnić obronę i
ogólny dobrobyt slości narodowej. _ Nic dziwnego, kobietom polskim za przyjacielskie
(PRL) usiłował wykazać, że um()wa
Wniosek deputowanego De Cham- USA drogą dostarczenia innym kra- że lud francuski będzie uważał przy pozdrowienia z okazji Międzynarodota nie zagraża francuskiej niezawi- brun został odrzucony mechaniczną jom p<>mocy lVojskowej". A zatem jęcie tej umowy za akt zdrady_
wego Dnia Kobiet.
słości narodowej. Twierdził on mia- większością głosów.
stwierdził mówca pracujecie w isto
nowicie, że FranCja ma prawo ... doW dalszym ciągu debaty przema- de rzeczy dla królów Wall-Street.
magać się sprzętu wojskowego w do- wiał m. in. deputowany k()munistycz· Deputowany Billoux poddał następ..
Wrocławiu
wolnej ilości, ale musiał przyznać, ny BillouJC. Stwierdził on na wstępie, nie analizie poszczególne artykuły
ie sprzęt ten nie stanowi "ostatnie- że dwustronna umowa z USA ozna- umowy dwustronnej z USA.
go krzyku techniki". Montel doma- cza podporządkowanie Francji straStwierdził on m. in., że umowa ta
gał się zwiększenia lc'edytów wojsko- tegicznym
planom amerykańskim zmusza Fl'ancję do dostarczania Aroe
wych, Deputowany Teitgen w imie- pod pretekstem "wzajemnej pomney". rykanom ..surowców strategicznych",
niu większości komisji spraw zagra- Umowa ta jest wyrazem woli mi1iar- czyli, że czyni z nich panów przemy·
nicznych bronił klauzuli, w myśl któ derów amerykańskich, którzy pragną sIu fr;mcuskiego_ Nakazuje ona darej Francja potrzebuJe zgody Amel'y- skolonizować Francję, by wyzyski- lej wprowadzenie zbrodniczych ustaw
kanów na użycie dostarczonej broni. wać nieludzko francuską klasę robot- represyjnych pnewidując, że rząd
Minister spraw zagl'anicznych Schu- niczą oraz utrzymać ludy zamorskie francuski podejmie "środki bezpieRządu
man uzasadniał umowę z USA w o· pod jarzmem kolonialnym i przygQ- czeń'ltwa", by za)K'wnić transport
gólnikowym przemówieniu.
towywać
agresję
przeciwko ZSRR i magażynowanie dostarczonej broni.
WROCŁAW (PAP). W dniu 13 bm.
roku we Wrocławiu. omawiając
stosunek Kościoła. do Pań'!ltwa.
Nastęt>nie' zabrał glos deputowanY i demokracjom ludowym.
.
"Eksperci" amerykańsey, którzy ma· odbyła się we Wrodawiu konferen
wdzięczni Panu PremierOWI za.
postępowy De Chambrun, który doMówca podkreślił, że plany te cze- ją czuwać nad użyciem bron'i we cja sprawozdawcza archidiecezjalne
tak łaskawe, przychylne ustosun
magał się odroczenia debaty, aby kI, nieuchronne fiilsko, albowiem nie- Francji, otrzymać mają wynagrodze- go zarządu ..Caritas" z udziałem księ
ży, zakonników i d.z.iałaczy katolickowanie się do nas ka.płanów i
Zgromadzenie moglo uprzednio zbakich. f!złonk6w zal""ląd6w diec~zjalKościoła katolickiego,
wyrazem
dać dwa główne punkty apelu Kominych z terenu całego województwa
czego jest projekt ostatniej ustatetu Obl'ońców Pokoju w sprawie zawrocławskiego.
Po omówieniu dowy o utworzeniu Funduszu Kośprzestania wyścigu zbrojeń przez re·
tychczasowej, corat: pomyślniej rozcielncgo, składamy na ręce Pana
dukcję' budżetów
wo.i"kowych i sal
wijająrej się pod nowym zarządem
PremIera wyrazy ho.łdu i czcI tak
dyscyplinę
zbrojnych oraz w sprawie zakazu bro
działalności ,.Carita.s"
na Dolnym
tlla. Głowy Państwa. jak l ,..ałego
ni atomoweJ.
\VAR~ZAW A (PAP). Na ostat-, (:lej. Staną się one także źródłem Śląsku. liczni księża. wyrazili swe
Rządu naszej Polski Ludowej.
Uza~adniaiąc
SWO)
wiliosek Dl'
W Imieniu zebranych księży
Charhbrun stwicrdził, że
umowa l,im posi€dzenin Komitet Ekonomicz- I'rawidłowej. dostosowanej do zadań plnytywne ustosunkowanie do usta.Dolnego Śląska.
prezydium:
lanowi lIy R~r1, l\linistrów rozpatrzyl pro- },Ianowycb, organilacji wewnętrznej wy o utworzeniu Funduszu K'>Ścielo tt\\" . .. Ilomoey wojskowej"
lek! lista wy o ooowilłZkU zawierania IJlitCy przedsil'lIlorstw.
nego. Zebrani jcdnogł~nie Jlrzy,ięIi
ks. I:Ienryk Zalewski ?rezes,
C7.fŚĆ skludoną amerykań~hjdl plll":'Yl~W
planowych
w
gospodarce
$0Wstępne
pr~ce
do
jak
najszybue"
prOP.ozycJę
wy/,Iania.
do
Prl"żt!s;l
Ra
ks.
kanoi;Jik
pletrnskl.
ks.
Stanirl/iw a!:T~~ji i nchOdzi w ra~lI~ o la·
qałt~tycznel.
.
dy MJnlslró"" RP Józefa 'Cyrankle'sfawBorowczyk, ks. AlO,j(ty Górec
wione} .. tl.8Jl-try.ny Trumana".
Proj\'kt "~tawy - o doniosłym dla !IO W~TowildleJ\ta w zycie _u~ta,? o wicza depes'lY następują!:ej ,treści:
~i, mgr'Vożny FeHks-dyrektor".
Znajdujeclie się tel"az - powiedział n"!'-7pClO i-.ycia l1ospodnrc7.ego znacze- obowuV:ku zaw_leranla umow p ano.. 1\Iy. księża Dolnego Śląska. \ Następn!~ przyjęto jedl1o,złJśnie
De Chambl1.1D pod aJl'e5em rząuu nil! przewiduje, że przedsiębioc- v;ych - bezposre(lnlo po lej uchwazebrani na konferencJi sprawo- rezolucję, w której czytamy m. in.:
II boku Czang Kai-szE'ka, który był
stwa pań~twowe · 1 ornanincje gospo- lt,"iu przez Sejm - zostały już rozzdawcuj archidiecez,ialncgo za"My, kapłani katoliccy Dolnego
największym odbiorcą amel"ykaliskiej
clarr'l.e sektora socjalistycznego obo- P(\czętc.
rządu .. Caritas" w dnIu 13. 3. 50 I Śląska, zebrani w dniu 13.3.1[150 r.
pomocy wojskowej i liczy teraz na WialiłJ1t' beda corocznie do zawlera- -----------------------------------~-.:...------------
trzeci~ wojnę :!wia~ową, b~' odzyskać
ula ml~dzy· ~obą umÓW. regulująq-ch
gW/ł posadę, jesteście u boku waszej
Ich prawa i obowiązki w zakresie za\\- łasnej kreatui'Y B:>.o-Dai i II boku opatrzeni". zbytu i przewozów towaT~aldarisa, a mówi się już pólofic- I.iw. nlezb('dllych do wykonania zajalnie o zbliżeniu z Franco.
dań. wynikających z rocznych naroukażq światu
Broll dostarczona przez Ameryka- do vvch planów gospodarczych.
państw
now - mówił dalej De Chambrun Umowy doprowadzą do skonkrl'tyWARSZA.WA (PAP). - W związ, I powiada się hogato. Na czoło wysuwa mą W\,gry, Rumunia i Bułgaria. Uhędzie mogła być' użyta
przeciwko zowllnia zadań planowych p05zczeludowi pod pretekstem "zaburzeń gó!nych jednostek gospodarczych, ZOr ku ze zbliżająl'ym się terminem )tię· si, Związek Radziecki, które~o ekspo dział w 'l'argaeh w,cźmie rówllież }lie·
Pozna:ńskich, naty zajmą powierzchnię krytą 2,990 mir.cka Repuhlika Demokratyczna. Z
wewnętrznych", tekst umowy mówi ganlzowania ścisłej współpJ'acy przed dz~·na.rndowych 'fargów
howiem o tzw., agresji pośredniej". sip.biors{w s(\cjalistycznel gospodarki których otwarcie nastą.pi 29 kwietnia mtr. kwadr. i powierzchni.ę otWd.r- krn.jów kapitalistycznych zbiorowy u\V ten ~po ób okaznje się, że plan i podnle~ienia dyscypliny gospodar- hl', pre:>:es PolFkj(!j Izby Handlu Za· tą, o obszarze 5,019 mtr. kwadrato- dział zapowiedziały Włochy, Holan.
granicznego tow. Ludwik Gro3sfeld wych. Z państw demokracji ludowej dia, Szwecja i Austria a ponadto . 0_
udzielił redaktorowi gospodarczemu Czechosłowacja zajmie łą.cmy
obszar ~zczf'góllli wy~taw('y Belgii. Danii,
PAP nnstępującej wypowiedzi:
powierzchni krytej i otwartej 2,170 Francji, Szwajcarii i Widkicj Bry·
Rok 1950 jest w historii Targów Po . mtr. kwadr., dl1Żą. powierzchnię zaj. ta.nii.
znańskich o tyle wyjątkowy, że Targi
-------------------------------UCZUCIEM głębokiej radości nie tylko odżywia sił coraz lepiej,
przystępował
naród radziecki ale w coraz większym stopniu naby.
w
kilka
po
zwycięskim wykonaniu Planu
3.letniego
do urn wyborczych, oddaj'lc swe gło wa artykuły, zaliczane w kraja~a
i w momencie startu do wielkich za
sy D& kandyda.tów zwycięskiego Blo kapitalistycznych - do przedmiotów
ku KomunIstów l Bezpartyjnych. Nie zbytku - takie, jak: zegarki, elek· dań Planu 6·letniego.
Wykorz~'stana więc zo~tanic okazja,
Doniosła
Łodzi
dzielne wybory do Rady Najwyższej troluksy, motocykle, aparat, fotogr.1aby pokaza~ osią.gnięcia 3.1etuiej pracy
ZSRR odbywały się w atmosferze ficzne, radioodbiorniki itp.
wieństwa uczuć patriotycznych
W
dniu
14
marca
br.
w
lokalu
Za
w poszczególnych działach przemysłu,
słusznej dumy z wielkich osiągnięć
l'ządu Wojewódzkiego Zwlązlm Bo- zrozumienie dla potrzeb i zadań Pol
we wSiystkich dziedzinach budownicTow. Mikojan, wicepremier rządu transportu, rolnictwa i ·innych ..l~ip, jowników o Wolność i Demokrację
twa socjalistycznego.
Radzieckim ZSRR, w przemówieniu przedwybor- dziu życia, a pokaz.ując perspektywy w Łodzi, Odbyło się plenarne żebra ski Ludowej.
Udział księży patriotów w praobywatelom w chwili spełniania uro. czym fakt ten zilustrował liczbami. Planu 6.letniego, \lwypukbmy rosllące nie
komisji księży członków
cach
ogólnonarodowych l państwoczystego .. ktu wyborczego towarzy- Od chwili ogłoltzenia obni~i cen, wy- możliwości eksportu polskiego.
wych sprzyjać będzie ksdartowaniu
Targi tegoroczne będą. ekspozycją. Związku Bojowników o Wolność
szyła świadomość niezaprzeczalMj noszącej pr7.eciętnie 80 proc., w 60
Demokrację·
się w sposób właściwy
stosunków
wy ż:'<;1:0ŚC i nad g'nijącym ustrojem większych miastach radzieckich ogó- potraktowaną. zar6wno z punktu wio
Zebranie, któremu przewodniczył
kapitalisty!'znym, towarzyszyła świa Jem spt'zedano chleba tylko o 2 proc. d7.pnia halldlowf'go, jak i z punktu ks. proboszcz Jan Pola.k, wysJucha- między l\:ościołem a Państwem.
Szereg pr:remówień poświęconych
dom~ć urzeC'lywi tnionego w Zwią:t. więcej, przy czym zwiększył się za. widzenia p.opng-anilo,,·o.wystawowego.
X:t uwagę znolugnje fakt. że w te_ lo sprawozdanie księdza proboszcza był sprawie roztoczenia przez Koku Radz;i!!'Ckim systemu sorjaJisty('z- kUll pie;·l.ywa p$ztmnego przy jednoZygmunta
Pasternaka
z
obrad
Cen
nego, systemu zapewniającego lH lny {"zetini~ )\!nnie~szonym·. pop?,cie ~a !.'ol·o(·znych TaTgar·h wezmie udzial tralnej KomiSji Księży w Warsza- misJę właściwej opieki nad księż
mi - członkami Związku.
flobrobyt masom pracującym w Ilrz(> (~leb zytm, zWI~ks7.ył Się .zas powll:z- rtlwni~1; :'Ifini~ter~two Rolnirtwa i. wie,
przy Zarządzie
Głównym
Ks. Sulwiński, powiadomił mię
('iwieństwie do ustroju . wyzysku i 11l1~ popyt przede wszystk:n1 na . \\:Ię· CRk, kt(,re w roku uh. nie braly' u· Związku Bojowników.
nędzy. wojIty i bezrobocia.
ceJ wysz;ukane artyltttly zywnosc'\(l- ,1zia111. Stnra/lly się ohjąć jak naj~;;eT
dzy innymi zebranych, że Zarzą(l
Po
wyczerpującej dyskusji, która
.."
'1 " .. k
. " e oraz ko~ztowne \I yroby przemy- ą7'Y w'a("hhlrz za~a,lni~(l naS7.C'go żyda
,
Diecezjalny "Caritas" obejmuje w
T ę wy"szosc zapewni "WI'}Z OWI] ~Io"e
rozwinęła się nacI referatem ks. Pas
pnilstwowl'go.
Radzieckiemu nieznany dotychcza~'
•
fernaka., zebrani przystąpili do oma szel"okim zakresie parafialne ZarzaPrzygotowauiR do 'l~arg·liw dokony' wiania pracy orga,nizacyjnej Ko- dy .. Caritas" i placówki tereno\ve
Ś" iadc:r.v to
obfitości wszelkiego
n;2;dzie i nigdy l'ozmach gospodarC7.y, nieustanny wzrost produkcji.
rodzaju dÓbr, dostarczanych prze.: tr(llle ~ą. przez ] S grnp branżowych, mISJI Ksicży przy Wojewódzkim i oczekuje .jak najwięltszej współ
pracy ze strony braci kapłanów. InlO-krotnie .wyŻ"Zl rad:r.ieckie rolnictwo i przemysł dl:! kt(,re mają za 7:Hlanie poza odpowie Zarządzie Żwiązku Bojownik6w o
'l'en \\"Zl"O~t ni mówcy omawiali sprawy orgaDl od wno<tu llrodukcji w najpotężniej· za~llohojenia potl'zeb mas pracują· ,lnilll doborem eKsponat6w, z uwz~lęd Wolność i Demokrację w Łodzi.
zacji lecznictwa i wczasów (lla księ
ltsiądz Pasternak i liczni uczestni
IH:ym dziś pań~t" ie kapitalio;tYI'znym, cyć·h. Jest to jencze jednym przeja- nipnif'!ll "ny,tki ,' h lIowości produkcjj
:;>rowad6oną, cy
zcbrania w
wypowiedziach :ty oraz szereg innych praktycz" Stanach ZjednocloLlych. nie .mówiąc "eOl Z" ycięsJ..iego muszli Z\\ iąz~C11 11.\."I'h T,nkazAr r6wni!'i:
nych spraw.
jnż
o innych kraj'1ch kapitalistycz- Radzie~kiego po drodze do komuniz. walkę o jakOŚĆ oraz wyniki osaą.gane swoich podkrcślili, że przed l\:omiPo wy.czerpującej dyskUSji zebranych, zapewnił. jedllo~ześnie stałc mu, li <;lroju, zapew niaj~cego całko-o przez wsp61zawoclnictwo pracy ira.. sją Księży Związku Bojowników sto
patrioci wybra
ją poważne Za(lallia w zakresie po- ni licznie kapłani podno'lzenie ~ię dobror,ytu mic .~ zh.ań- "ile za<;lWhojenie I>otrzeb ludności cjonalizację·
rllzi~l WT~h\\\'c6w zl\.grnniczny,'h za głębiania w szerokich leołach ducho Ił Zarząd Komisji. W sldad Zarzą
ców z,\ iązku Radzieckiego, umoźli· n,I bazie IW" szechnej obfitości.
du J{omisji weszlo 9 WYbitnych·
"ił coraz pełniej .. ze 7.a~pokajanie. ich
Narou radziecki pod Ilrze"odelll
przedstawicieli duchowiet"tstwa kato
Ilotrze~. '\' ty n~ s~/UJ m czaSIe, kl~d~ ,\ iełkiej WKP(b) i pod kierownicIickicgo naszego WOjewództwa, na
:,. ~rąJach kaplta!J~~ycznych P.OZIO'." twem genialne...-o Stalina wZl11arniaczele z księdzem proboszczem PaslllYCIOWY m as pracu]acycl\ obmza 'SI\! .
. .
....'
,
b'
.
,, Jąc sil~r swego SOCjalIstycznego panternakil'm, jak
przeWOdniczącym,
ez r' pl zer" ) .
.. .
stwa, przed wsta wiajac się zdecydoksiędzem probos zem· Janem Pola~i~awne posta.now:eTIle rz'ldu Ia wanie i ~kl1teeznie wojennym planom
kiem.
jako wice-llrzewodlliczącyru
rl7.lecklcgo opal'cla l'ubla o parytet.
. r t'
od
. . d
złota i podwyższt!llie ieg'o kur~l; w Impella 19 0\\,
P n?sZt}c WC.iąZ • 0oraz księdzem kapelanem Francisz~Iajstrowie
"Welnianej
Czwórki"
nie planu produkcyjnego na swojej
l
b' 'h
bl'obyt w swym kl"aJu - dale row·
stosunku 00 :va ut o cyc
o;az po- nie;;;' i nam' ,,"spaniał\" przvkład podjęli poważne długofalowe zobo- partii Majster czesalni argony, tcnv. kiem Barańskim jako sekretarzem.
~vsze('hllł\ ~bnlzka cen arty.ku!?w spo- i wskólzuje drogę, kti,ra ' 110 \\ in~iśll1Y wiązania oszczędnokiowe do I;:ońca Janiszewski, podwyższy o 1 proc
ZYWCZydl l pl"Zcllwslowvcn, Je -t no- k '
bieżącego roku. Majstet' oddziału oszczędności na pasach. o 2 proc. r.1I
,':ym dowodem wi~lkiej 'pl'ężno~('i ra. roczyc.
przygo;Jwawczego
tow. Gorząd pod skórze i o 2 proc. na igłach. Znany
d~ieckil'j
gOipodarki. Jednocześnie
Dziś dzięlci }'arlz'eckiemu do·
racjonalizator. majster czesalni tow.
niesie
o
l
proc.
oszczędność
na o;i- Banasiak zmniejszy o 2 proc. zuży
"tanowi poważny krok naprzód na ~wiadczcniu wiemy dobrze, że pod.
28 maja rb.
dro!lz" "ci~;i; wydatniejozego za"po· no,ząc ilość i jakość produkcji, obni- wie oraz o 1 proc. zaoszczędzi ar- cie oliwy i podniesie o 3 proc.
TIRANA (PAP). Prezydium
k~iania potr7.eb radziecldch mao; pra- żając jej kOf'zty wzmacniamy sily tykułów technicznych. Tow. Wy- OS'lc,zędności na sm::trach.
Zgromadzenia Nal'od()wego Albań
(ui'1(·yrh. Obniż:"l cen przy zacho· pokoju na całym świet'ie i kla<lziem) ('zawski, majster pralni , o połowę
W iglarni dwaj młoel] robotnicy. skiej Republiki Ludowej o~łosilo
~';{niu doty,:hc;r.'lsoweg-o poziomu plac równid w na~n m kraju fundamcnty zmriE'Jszy ilość odpadków. o 2 proc. tow.
tow. Marszal i Karolczalt. rozporządzenie, Że wybory powszech
nr.n:lcza du7.y wzro~t s:l)! ll:lbywc,,-cj socjalinnu - ustroju dobrobytu nlas podniesi p oszczędność na oliwie zwiększą w.vdajność swe.i pracy o- ne do Zl\"roma(Jzcnia odbędą się 23
ludno::'ci ' Związku Radzieckiezo. klóra oracujij.c) ch_
S. K.
oral: o 1 proc. podwY:lszy wykol1a- raz oszczędno~l: igieł.
maja 19:;0 roku.

"Pozdrawiamy jak naj serdeczniej
- cz'I.. tamy m. in. w depeszywszystkie polskie kobiety·hutniczki
i życzymy im dalszych sukcesów w
budowie socją.lizmu, w walce o pokój i przyjaźll między narodami".
W imieniu Prezydium CK ZZ Metalowców ZSRR depeszę podpisały
członkinie Prezydium Julia Sołowiowa i Julia Wezarjanc.

Na konferencji "Caritas" we

Księża - patrioci z Dolnego Śląska
o Funduszu

projekt ustawy

I

Obow iązek zawierania umów planowych
podnieSie

wykonania planów gospodarczych

Międzynarodow

Ta gi

dorobek Polski

Watmosferze wzrostu dObrObytu
Z

wypadają

miesięcy

Poznański

demokracii ludowej

KSI-Qz-a' patrl-OC-I

obraduJ-ą

narada w

I

°

Maistrowie z

radojcią

uznanieDl i

witai~ z

PlPW Nr 4

podejmują długofalo~.'e zobowiązania oszcządnościowe

Wybory wAl banU

Kościelnym

po zapoznaniu się z pracą i dorobkiem nowego archidiecea.:jaln::!go za
rządu związku .. Caritas" we Wrocła
wiu oraz po zapoznaniu się i przedyskutowaniu projektu ustawy Rzą
du o utworzeniu Funduszu Kościel
nego, oświadczamy, co następuje:
Z przykrością my, księża, stwierdzamy. że nowy archidiece,zjalny za
rząd "Caritas" napotykał :I napotyka
w swej dotychczasowe i działalnośc:
na trudności i przeszkody ze ~trony
niektórych czynnikÓW wyższej hiE'rarchii kościelnej, które raczej winny erozumieć to w ielkie słowo "Cari
tas" i pomagać zara.:ądowi w l"Iiesieniu pomocy najbiednie.iszym. wycnc
k-.ljącym oka dobrego pasterza.
Każda
próba wywierania na
nas nacislcu spotęguje z naszej
strony jeszcze wi~kszy wysiłl!k w
pracy nad realizowaniem miło
sierdzia chrześcijańskiego w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.

najw iększą radościa i uznaniem
witamy. my. ks.ięża, ustawę Rządu o
utworzeniu Funduszu Kości~lnego.
klóry n ie tylko pozwoli 11am l1a szer
sze n iż do ty chczas rozwinięcie pracy charytatywnej i duszpasterskiej,
ale jednocześnie zabe.zpieC'lB n .'lS na
wypadek choroby, na starość o!'az
gwarantuje nam. księżom, tak CZ<;sto potrzebny wypoczynek w naszej
c i ężkiej duszpasterskiej pracy_
Sl(ładamy serdeczne pod71ęko
wanie Rządowi Polski Ludmvcj
z;a to dobrodziejstwo oraz za uznanie zasług tych wszystkic'h
księży, którzy swoją
walką za
wolność narodu polskiego i do-

Z

tychC'Zasową

pracą

wyka.~ali,

że

głęboko umiłowali naszą, kochaną
ludową Ojczyznę".

Odmówieniem modlitwy i odśpie
waniem "Roty" zakończono obrady.

I

Japońscy

.

pod

zbrodniarze

omerykońsk'q

opiekq

PEKIN (PAP). - Agen<;ja Nowych
Chin ogłasza oświadczenie wybitnego
prawnika chińskiego t..lei Ju·ao
który w swoim czasie był sędzią Mil,
dzynarodowego Trybunału \Vojsko"'''go na Dalekim vVschodzie, potl;piaj'ice f~kt. że generał Mac Arthui
uwalnia japońskich zbrodniarzy wojennych.
Postępowanie Mac Arthura !l10·
si oświadczenie - jest wyzwanicm
w stosunku do wszystkich naroóó~
miłujących
pokój. Jest to zarazem
(.:ogwalcenie układów międzynarodo'
wvch. albowiem IJa Jnoskiewsl,iej
lfonferencji ministrów spraw zagra·
nicznych w 1945 r. uprawnienia d(\wó!lztwa alianckiego w Japonii ogra·
niczone zostały ści~le do wykonywania wllrunków kapitulacji Japonii, w
szc7ególno~ci warunków,
ustalonyCh
w })eklaracji Poczclamsldej.
ly[ei Ju-ao zwrócił uwagę na jaskl'(l
wy kontrast między postępowaniem
Związku RadzieCkiego, który proponuje osadzenie japońskiCh winowajców wojny bakteriologicznej, a postl"powaniem Mac Arthura.. który u walnia już zasądzonych zbrodniarzy
woieQnvch,
Stanowi to wymowny wyraz zasadniczej rÓ7.nicy między polityką świa
towego frontu polmju a polityką
frontu agresji.
Można
przypuszcza':
końCl':Y
Mei Jn-ao - że imperilll izmamerykanski uwolni 'ostatecznie wszvsl.
jd<.h japońskich zbrodniarzy woje,nnych, chce bowieln współpracować 7reakcją japońską dla pr~eks7taI(.el1i ..,
Jallonii w .swą kolonie l baLe woj·
skową..
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L'ud węgi,erski obchodził uroczyście

'1

rocznicę rewolu~ji

w gierskiej

/
BUDAPESZT. - Lud węg1~rski słe wtadzy ludowej
urocrlystości
naradach SDKPiL, która w z dala od krr.ju; wraca i' staje znów również zasługi SDKPdL·owców mó- uroczyŚcie obchod2'iił 15 marca _ rocrznó.cowe nabrały charakteru ogól
pra'k tyce rewolucyjnej walki zdawa- do dawnej pracy.
wiąc: "Stworzyli oni po raz pierws,zy
Latem 1906 roku Marcblewski bie- czysto proletariacką partię w Polsce, 102 rocznicę rewolucji węgier.:;kiej 110 - narodowego i są wyrazem przY
ła swój eg.z amin bojowy.
I
Marchlewski dużo w tym okres'ie rze udział w V Zjeździe SDKPiL, proklamowali olbrzymiej wagi zasa- 1848 r: W całym krajU odbyły się wIązania ludu węg>lerSkiego do traJ pisze; jego popularna broszura agi· gdzie akceptuje stanowisko zajęte dę naj ściślejszego sojuszu robotnika liczne akademie i uroczystości. W dycji walk wy'zwoleńczych.
tacyjna "Jak i O co walczymy" roz- przez delegację polSlką na IV Zjeździe polsImego i rosyjskiego w ieh walce Budapeszcie przed PQnmikiem węDzi~nnlk wskazuje,' że \-ocznica re
chodzi ~ię w tysiącach egzemplarzy, SDPRR i daje zdeeydowaną odprawę kla90wej".
"'l·o,.s,l -'ego . poety '_ reWOltlcJ'On, l'sty
mieńszewikom,
usiłującym
odciągnąć
Do
tych
zasłużonych
SDKPiL-ow'"
"'"
1\.1
"
wolucjj
na WęgrClech zbiega się z
wskazuJąc robotnikom metody walki
masowej o wyzwolenie SipQłeczne SDKPiL od linii bolszewickiej, od li- ców, kt6rzy walczyli o to, by przy. Sandora Petoefi odbył się wielki pl':zypadającą wltrótce 5 roczni!:lł wy
i narodowe.
'
nH leninowskiej.
swoić Partłi i ruchowi robotniczemu Wliec młodZieży stolicy.
zwolenia Węgletr P1".tGZ Armilę JhPrzybiej.'ają one różnorodną formę.
SDKPiL była jedynym priedstllwi- słuszną, rewolucyjną, leninow~ką liPrasa węgierska pośw'ęca Uc,zne '(lzieeką i stw~erd'łóa. że naród węWarszawie, w d,n iu 1 maja, SDKP ciełem i llnywódcą rewl()llucyjnego nię, w pierwszym rzędzie, oook Róży
I L wyprowadza na ulicę
pierwszo- nurtn w polSlkim ruchu' rObotniCZym., Luksemburg i Feliksa Dzierży(ulkie- artykuły ,tej doniosłej. roc.znic~ ,na- gicJ'sl,i kojal1ZYć będzie zaWSze rewo
majową demGnstraeję, w której bie· Lenin, który zwalcznł Jej blf.dne kon- g1O, należał gorący patriotll i płomien. rodu węglerskiego. iOZIenn.ik "Saoad luc,ję 1848 f. Z rocznicą wyzwillenia
. l ue udział z górą 20 tysiecy robotni. cepcje, niejednokrotnie podkr~ślał ny bojownik - Julian MarchlewSlk·i.\ Nep" podkreśla" że dopiero w okre- krlJ.,;ju przez Armię Rad'z,jec1'ą.
ków. Na krwawą maSłlkr~, doko-nana
przez policję i wojsko, masy l'obotni:
eze .odpowiadajl} w dniu 4 maja wiel]dm strajkiem protestacyjnym, który unieruchomił ws~ystlde przedsię
biorstw.. Warszawy.
~'ar~hlewSiki w owym okresie prze
stry i p.rzewlekły . kryzys go- nos~ Się do Waruawy. Partia poleca
spodalr czy ogarnął na począt mu redagowanie wydawnictw party.iku XX wieku całe impe,r ium carskie. nych, których liczba m~mo cięi.
W zmlożony wyzys'k klasy robotniczej kich warunków konspiracji - wzrai idący z nim w parze ucislk politycz_ s't a.
ny, wywoływały coraz Slilniejs,ze
Pisze ulotki, odezwy, pracuje 1I.ie
dłow nie traci wrodzonej e'Iiel'gii; nictwem Lenina i. Stalina, brał udział
demonstracji był Swierdłow.
wrzenie rewolucyjne. Klasa robotni- tylko w Zarządz.ie Głównym SDKP
Wysokie poczUcie dyscypliny, od- stu1iiuje "Kapitał" Mar,k sa, przygoto- w organjzowanłu nmvego apnratu
cza Rosji coraz śmielej, coraz czę i L, jest również aktywista Komitetu
ściej występowała otwa<rcie przeciw Warsza wskiego. Znaja go -dobrze 1'0powiedzialności, wierność zasadom wuje się do dals-z&J rewolucyjMj państwowego 1 umacni!llll.ht sił Obron
nycb kraju. Zawsze ści~le związany
botnicy Warszawy z -zebrań i ntasó.
i b~zwzględna walka z wrogami leni- pracy.
znienawidzonej tyranii.
W' styczniu 1912 r. pa. VI Konfe- z masami t}racującymi, Swierdłow '
nizmu, uC21yn:ły ze Swierdłowa jedneWojna rosyjsko-japońska nie po- wek, zna go również żanda1'meria,
go z najwybltniejgzyeh działa~y par- rencji Partyjnej w Pradze (która umiejętnie wys.zukiwał wśród mas
mogła cal'atowi utrwalić s,w ego po_ charakteryzując go krótko "organi·
faktyc~nie
miała
znacwnie zjazdu właściwych ludzi i przydzielał im odtyjnych.
łożenia politycznego i powstrzymać zator masówek".
W 1903 r. Swierdłow zootJil.je po- pa.rtyjnego), będący na zesłaniu powiadające ich zdolnościom stan~·
l'ewolucji, nie wpłynęła na uspokoje- W czerwcu wybuchło w Łodzi historynownie aresztowany. Gdy po wyjściu Swiel'dłow, został w uznaniu zasług wi"ka.
nie mas. Przeciwnie. Nienawiść do czne )lowsŁanie zbrojne. Masy wyszły
Przedwczes'nll śmierć
przerwała
z wiezienia dowiadu.je się o rozłamie dla Partii - pOWOłany do Komitettl
caratu ro-sła, wrzen:ie rewolucyjne na ulice. W starciu z policja Z<rillęło
.
piękne,
ofiarne życie
bojownika
wliele osób. Pogrzeb znmordow~nych
w Partii, kt6ry na~ą,pił na II Zjeź- Celttraln~g() PartU.
ogarnęło cały kraj.
Po kolejnej ucieczce z zesłania o szczęście ludu. Jakub Swierdłow
z~colnadził dziesiąt.ld tysięcy robotdżie }lSD Pp., staje be~ wahania po
Rząd ca'r s'k i czynił rozp.aczliwe wyprzyjeźd~a do Pet~rsbUi'ga. zostaje zmarł 16 marca 1919 roku. Nndszarmków, a zaata'k owani przez policję
strome I,emna.
sił'ki, aby apa'nować sytuację, uciekarobotnicy zaczęli wznili3ić barykady,
Prteś}adowany p,r zez policj~ prze- członkiem Rosyjskiego BiUra Komi- pltięty więz,ieniem, licznymi zesłania
jąc s,i~ do _.najnikczemniejszych p,r o.
3·dniowe
walki
łódzkjego proletarianosi
soię z miasta do miasta, wgzędzfe tEltu Centralnegó oraz współp-racow- mi, twierdZI! organizm nie oparł się
wOka.:'J'l,
wyczerpaniu, s,powodowanemu wy tę.
.
tu odbiły się echem nie tylko na zie,· I
dając się po<znać jako znakomity 01'- nikiem redakCji "Prawdy".
22 styc~nl.a prze~ pałacem Zlm?- miach polskich, wywarły również pogani zator i agitator_ .
W 1913 roku StaUn i Swierdłow żoną p.racą·
wym w LenmgradzIe wo-jska carskIe tężne wrażeni. na robotncikach rOByjW 1905 r. jedzie do JekaterY'h bur- zOlltali niemal jednocześnie zesłarti
Na jego pogrzebie Lenin powiezmasakrowały bezbronnych rohil'tni- skich
ga (obecnie Swierdłowsk), by pro- do krajn TIl1"uchańskiego, do osiedla dział:
ków, którzy prowadzeni przez pro- I Paidziernik znów rozlał sie fala
wadzić dżiałalność uświadamiającą Kurejka. za kręglem pOlarnym.
"Dziś, gdy z błyskawiczną Bzybwokatora, .• kSlędz~ Hapona, chl!ieli strajków. Zastrajkowali lmlejnrzc
wśr6d żołnierzy. Tworzy tatn również
W jednym z li3-t6w do siostry
'kością rozchod~ się wladlJimość
przedstawIc carowI petycję.
zarÓW11() rosyjscy jak i polscy. Na
robaŁnicze drużyny bojowe, ktUtych Swierdłowpisał: ~ "Mnie i ' Józefa
o tym, jak zorganizowany w Rady
Dzień 22 stycznia nazwMIA> "Krwa. manifest carski, daj"cy klasie robot.
członkowie uczą się J)osługiwac br(}· Dżugaszwill pędzą o 100 wiorst dalej
• pnoletariat walczy o realizację
wą Niedzielą". 22 stycznia udzielono niczej puste i kłamliwe obietnice, pro '
nią i zalloznają z takt.yką walk uliez. na północ, l) 80 wiorst pota krąg po.
swoich ideałów, składamy do gro·
rob()tnikom krwawej lekcj,i. Dnia te. letariat odpowiedział wznwżoną wal·
nyeh. Dzięki jego ruestrudzonej pra- larny. Nadz6r znaeznie wzmocniony.
bu prochy prz6dsłiaw.ieilela I!rll'le~
go :rostała rozstrzelana wiara l'Obut- ką.
Jakub Swiel'dłow urodllił sie w 1'0- cy, organizaCja uralska wybitnie się Brak poczty. Posłaniec ma jll prrtyriahi, którego życie było wzm-em
ników w cara. Zr(}?;umieJi, że ty~ko
Marchlewsiki demMkując zdradziec ku 1885 w Niżnym Nowgorodzie (o~ odznaczyła w dziejach ruchu rewolu.· lIoOsić raz na mieSJille.....
walki o te ideały".
w walee można zdobyć Swe prawa. ką politykę burżuaz;ri, pisał w owym becnie miasto Gorkij). Ojciec jego cyjnego 1905-1906. W grudniu. 1905
Po obaleniu e8utu Swlerdłów udaGłęboka wiara VI zWYCli~stwo 5PraWieść o straszliwej masa,k rze ro- czasie:
był z zawodu gl'llwerem.
roku Swlerdrow wyjeżdźa z ramienia je się rta Ural. Jako de~egat ural- wy Lenina. - Stalina opl'omieniab
zeszła się , po całym kraju. Gniew
"Wszędzie burżuazja wynajduPrzebywając w środowisku rewo- uralskiej
organizacjli partyjnej na skiej organizacji robotn.iczej bierze życie i pracę Swierdłowa. Pisał on:
i oburzenie ogarnęły klasę robotnije hasła niby WS!lólne całemu na- lucyjnej młodzieży, Swierdłow ' już zwołaną przez Lenina Konferencję udział w VII Konferencji (kwietnio. "Każdy dzień istnienia władzy ra.
czą, masowe strajki protestacyjne
rodowi. U nas w Polsce prawi jako 15-1etn1 chłopak rozpoczął samo- Tamerfol'ską (w Finlandii), Da któ- weJ) bolszewików i zostaje !lekreta~ dzieckiej wzmacnia jej siłę i potęgę ...
przekształcają się w strajki powszech
ona () interesach narodowych, dzielne życie; w 16 roku życia stał rej po raz pierwszy zetknęli się oso· rzem Komitetu Centralnego .Partii. W obozie amperialistów, w obozie
o "w;;pólnej nam wszystkim Slua- się zawodo.wym rewolucjonistą.
biicie dwaj wielcy wodzowie rewolu- Wchodzi też w skład kierUjącego po- I)rzeciwników - rzecz się ma \łl'ęcz
ne, w polityczne demonstracje. Robotnicy wychodzą na ulicę, wOla.jąc:
wie" l tak dalej ..• Interes narodu
W roku 1901 Swierdłow wypełnia cH - Lenirt i Stalin.
wstaniem paźdfliernikowym ośrodka odwr()tnie. Z dniem każdym siły ich
"PRECZ Z CARATEM!".
p(jlsldego - to iateres ludu robo- wiele odpowiedzialnych zleceń Partii,
Po powrocie z Finlandii Swierdłow partyjnego, na czele którego stał to· maleją ..• Rośnie i rozwija się walka
rewolucyjna klasy robotniezej we
Polska klasa Tohotrucza na wypadcz.ego, .który stanowi olbrzymią rozwija dZliałalność agitacyjną, prIJ- z jeszcze większą energią .oddaje się warzysz Stann.
Zdolności ol'ganizać'yjne Swierdło-- wszystk.ich krajach".
ki styczniowe odpowiedziała falą ,
wlększosc narodu. Ten lud robo- wadzi I,ółka m~odzieży robotniczej.
pracy partyjnej, gromiąc bezlitośnie
Słl)wa te brzmią szczególnie aktuwieców i .demonstracji. Na czele wBlI· '
~zy oj~zyznę swą kocha, o s~,.e
W tymże roku zostaje po raz pierw mieńszewików, których demaskuje ja· Wa przejawiły się za szczególną wyki stanęła ' ~DKPiL. polStka. marksi.-ti),), mter~y nar?~()we ,!ibjl,-; ',~~vy,c~9-, szy are:Sztewany ,e!t lldział w demon- ko agentów: realrcjJi :w szeregaeh pro· t~zi's~ojci, ~ , ...~wrcięs,twie Rewolu- alllie d:tiś,kiedy rosl\ą j krzepn/! siły
cJI Pazi:lZlerilJ!,JIDWeJ.
poiężnego obozu pokoju i demoki'n·
stowska,rewo,lucyjna partia proletaska !ewolucJ~ lud,'~wUZ~l.leSle , ca. stracji l'tlboŁniczej, urządzonej z oka- letariatu.
"l (
JaKlO , P.;tewO~~acy \y&zet,h~wią~ \ cli ze Związkiem Radzieckim '1la cze·
riacka, wycb1)wuj1t,ca It\a~y .robotnicze
rat, ł,. zab~zpl~CZ:r również ..naF6~ zji wyjazdu Gorldego, któremu, rząd
Wi i:Gku 1.906 zno,wu. w·~acla wrę·
Pols,k i w duchu internacjonalizmu
polSki od nem,ku i prześladowan carski zakazał pobytu W Niżnyin ce trol}iącej go Gt,ale polieJi. Po ~zeeh kowego Centra~ego Komitetu. Wy. le, ~edy si~y podżegaczy wolennych
najśeiślejs,zego sojuszu z I\OISyjs'k im
narorlowy.ch".
. N owgorodzie.
latach twierdzy wyjetdta do Mos,. k()nawc~ego, SWl~rdlów, pod kleI'Ow z dnIem kazdym malejl}.
ruchem rewolucyjnym, najbliższym
W ~gnlU rewolucyjnyćh wa.lk
Po wyjścau z więzienia Swierdłow kwy, gdzie podejmttje szeroką d.zia·
tm~arzyszem .walki. polskiego prole-I SDKPd, rosła. .h~rtował~ s~e, zakłada tajną drukarnię partyjnl!, w ła.lność. WkTótce jednak zostaje aresz
taJ:llatu. Parba, ktora drogę do W y-\
wzbo~aca!a w doswladczema kle- której drukowano ulotki rozpowszech towa,n y i skazany na zesłanie. Po
zwolenia nnrodu polskiego łączyła
rO)!!,"l~a I .w,odza walczą~ych mas, I1iane wśród robotników Niżnego ucieczce z zesłania wraca do roboty
niero.zerwalnie ze zwycięstwem rezbhza]ąc Się coraz . bardZIej do le- i Sormowa.
partyjnej. Z pol('cenia Lenina i Siawzywają
wolucji w R03ji.
mno\Vskiego stanowiska.
Rósł
W 1902 r.oku powst.ał w Sormowie lina prowadzi }}race przygot.olVal\'Na wezwanie SDKPiL zastrajko>również i u~zył ~~ od mas Julian Komitet Rosyjskiej Partii Socjal-De- cze do wydania legalnej gazety boIwspołzawodnl'ctwa W
rośl,'n przemysłowych
wali robot.nicy Warszawy i Łodzi
Marchlewski. Wsrod nawału pra- mokratycznej, który dnia 1-maja szewickiej "Gwiazda".
Pabianic, Zgierza, Zawicrcia, Często:
cy. ~rg'an.l:tacyjn?J i puhlicystycz: urządza słynną w historii rosyjskiego
W roku 1911 znowu więz,ienie
WROCŁAW (PAP- - Chłopi
zwiększenia kontraktacji niektóchowy, Zaglebia Dąbrowskiego. Roś~e] sle~Zl pl'Z,;bleg wa.1k w ~o3łl ruchu rObo,tnicze 6 o demons,trację, pod i zesłanie do kraju NIlrymskiego. Ale
:c gromady Jezierzyce Wielkie,
rych upraw roślin prze~ygłowych
nie wiell,ie poczucie so-lidarlUJści w
l W kraJU, WyCIąga z Juch wmoslo, hasłem "Precz z carskim samowładz· i tu wśr6d bezkreSlnej tajgi, w
gmina Jordanów, w pow. dziel'ŹO'
i podwyższenie wydajności z ha,
polskiej klasie rob()t.niczej z wydarzez~cz!na ~at!zeć i.nacz~j na zagad- twemu. Jednym z 'Organizatorów tej okropnych warunkach życia"" Swler
niows'kint, podjęli zobowiązanie
wzywając równocześnie d-o wsp6łniami i losem robotników l'osyjs,k ich.
meme WSI 1 coraz wlęks,zą wagę
zaW'odnictwa na tym polu wszystezyć w
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Chlopl- gromady Jez.-e·rzyce W.-elk.-e
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Marchlew'ski, wypróbowany rewJOlucjonista, i gorący patriota, jeden

~i:zluwią:ll:j~?:goSOj~!lzup:a~~\~~
wg,ią.

S a·nda11& [- zna g- ospodark a

chłopów
rzucił

śred-

kich
w Polsce.
Pierwszy
to wezwanie
niorolny chłop - EUGENIUSZ MICHALEC, który oświadczył na zebraniu:
"Robotnicy w fabrykach i kopalniaclt współzawodniczą o wcześniejsze wykonanie Planu 6-letniego. Górr:iey i włókniarze, metalowcy i murarze, wszyscy starają t;ię o to, by nam,
chłopom. 'Jo3tarczyć więcej maszyn,
więcej ubrań i innych towarów. l my,
chłopi, powinniśmy pójść za ich przykładem. Trzeba i nam starać się o to,
by fabryki dostały więcej surowców,'
a robotnicy więcej żywności.
Przed wiosennymi siewami kaźdy
z nas powinien zakontraktowac więcei upraw przemysłowych: bunków.
lnu, rzepaku i innych roślin oraz starać si~ o3Jągnąc jak największe zOiory. Przyniesie to nam większe docho..
dy i zapewni wielki pożyteK naszemu
Państwu, które niesie nam ogromn'l
pomoc."

Wyniki'lln al1alizy doświadczeń re•
ż najbliższych współpracowników wolucji rosyjskiej jest artykuł :MarRóży Luksemburg i Feliksa Dziel'- chlewskiego opublilcowany w roku
ł
żyńskiego, jeden z czołowych prży- 1906 w nl1lnerze 34 "Czerwonego
~rzą'
wódców SDKPiL. Wy.pa.dki stycznio Sztandaru" nt. "Nu. wieś 'towa,r zy' .... M
We zastały go w Niemczeeh. Ale sze". Stanowił on wielki łuok naMarchlewg;ki wie, że jest potrzebny przód w przezwyciężaniu błędnego
WAR SZA WA (PAP) - Nowy za-,
W bilansie za rok 1948 wydntki 1dów opiekuńezych. W czasie od 194~
w kraju, chce wzią~ jak najbardziej stanowiska SDKPIL w kwestii chłop- rząd oddziału "Cal'ltas" w Siedicac11,
tzw. administracyjne pochłOrtęly at do początków lutego br. systema.
bezpośredni udviał w walce, toczącej s'ldej, stanOwiska polegającego na badając buchalterię z okresu działal1.039.297 zł, tzn. 41 proc. ogó!it tyc2:lde l nader i)bficie były zaopasię o wyzwolenie społeczne i narodo- niedocenianiu roli chło!J3twa jako SO " ności dawnego kierownictwa, stwierśrodków piertięźt\ych; podczas gdy trywanć w żywność i odzIeż aeminawe polskich mas pracujących.
jU'sz11l~ka proletariatu w rewolucji.
dził chaotyczność, nieformalność i dona "akcję l.!Bmlll'ytańs.ką" wydat. riun\ duchownfi i ginmazjum biskupie'
Marchlewsik i obejmuje redakc.ję
Rewolucja 1905 roku chyliła się po woll1JUŚĆ w prowlldzGl1iu ksiąg.
kowano aż... 15.513 zł. Razem w Siedlcach. To o!ltatnie otrzynta.fo
"Czerwonego Sztandaru", który staje powSItaniu w Moskwie ku lto11cowi.
W tych warunkach kontrola nie
z pozycją na dożywlanie i opiekę nawet... rtartędzia chitutglczn~,. Nie
się
rewolucyjnym
organizatorem lVlarchlews'ki pisał:
"Przeżywamy może dokładnie ujl!ć całokształtu donad zakładami 3tanowi to 2,8 pro za~lotnninno takie. oezywł8cie. o kuch
i przywódcl! mas ludowych. Pismo to Rlnvą fazę walki, zbrojn:} rewolucję konanych nadużyć. Nie ulega jednak
cent budżetu.
n! biskupiej; kt6rej m. in. parokrotjest ogromnie popularne, wszędzie w Moskwie i Il«)wy strajk powszech- wątpliwości, iż nie wszystkie towaDyrektor oddziału "Cal'itaś" W D;e przydzielor!o I1oka:tne ilości C!zedociera, przemawia w imjeniu SDRp ny. I ta faza miinie, ale rewolucja nie ry przechodziły pr:<lez magazyn. Do- Siedlcach, ks. Grabowski, odbywają- kolady.
,
,'
'.
i L, nawołuje do solidarności z wal· miniej dQpóki carat nie legnie w gl.'U- wodzi tęgo np, fakt, że wydane dla cy liczne podróże słu~bowe, nie miał
Krąg obdarowywanyeh pl'ywatr!ych
czącymi towarzyszami rosyjskimi, dn- zach".
seminarium duchowaego w Siedlcach zwyczaju rozliczać się z pobiel'anych osób był .nad.er ograniczony, W rozje wskazówki, jak prowadzić walkę.
Niezwykła aktywność Marehlew- 23 nowe palta, 89 par but6w, 50 ko- na to pieniędzy.
dawnietwle zaś stosowano tutaj ory·
Piętnując zdrajców i wrogów klasy skiego zwraca uwagę car;;;lkicj żan- 8:.ul, około 212 m materiału i 1$0 m
Za zasadę w rozdawnictwie darów ,inMnJł poU~ykę. Ni-ekt6re na~w.i8'ka
robotniczej, "Czerwony
Sztandar" darmerii. Towarzysze wysyłają go do podl!zowld w ogóle nie były uwidocz- przyjęto przede wszystkIm obsługę powt~1.'znją snę b: często; W plIileJ lub
prowadził ttieul!tępliwą walkę zarów· Belgii, ale on nie chce 1 nie może być Ul one w kartotece magazynowej.
oddziałów "Caritas", n potem za.kła. w~ęeeJ r~~llaI'ny(lh- ód~tępach cza~u.
~zca~~i~g~~~~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~H~e~.~~~~~ft~ WUWG~~HM~U~~~
RosjI, jak i przedwko klasom posiano ~lTIO(ly J''Z ~:r~kU srodl!u;:w ~le~ięz- podjęte zostało z zapałem przez zedającym Pot!!ki oraZ powsta3ącej na
nych. bądz t~z zbywano Je Smle~z. branych chłopów.
~-h
~'uźb!e plłsudc>zykcW!lldeJ· I'PS.
nyml NkwotaIDl.
~ ""
r.ł
N a zakończenie chłopi uchwalilł
Marchlewski był dusza_ i mózgiem
łd
p. '
pogorzelec,
ł"
L
11 rolnik • ~dward rezolucję, w kt6rej wzywają do wspo"t
pisma. Jego }}łomienne, porywające
eszezfnski z
ańska me otrzy- zawodnicŁwa w!lzystkich chłopów tła
artykuły z:.t!!'rzewały
do walki, głome,d repatriant
Antoni
~
kmał k·
ł"
ł
, " . żu- Dolnym §ląsku i w całym kraju.
siły prawdę o rewolucji, o wI'Ogach
W dniu 14. 3. br. nastąpiło
mopomoc Chłopska", zapraszając na prof, Krotow. Oprócz wymiEmlo..
ows -10lIta 0>00. z. NIe arak
i sojusznikach polskich mas ludo- twarcie pierwszej wojewódzkiej na nią aktywistów ruchu spóldzielcz05 tlyC!h w prezydium zajęli miejSCa
PO~1CJi 100. i200-złot-owyoh. Powych.
rady członków Zarządu Spółdzielni ci produkcyjm,j zar6WI10 członkiJw ptz{!dstawiciele sp6łdzielni produk
danie Władysława Witkowskiego,
:Marchlewski nie ogranicza s,ię do Produkcyjnych z terenu wojewódz- PZPR 1 ZSL, jak i bezpartyjnych,
cyjttych ob. ob. Zielińska, ~okołąW'
mającego na .utrzymanIu 11 osób j
praGY publicY'stycznej. ZnajdUje czas, twa łódzkiego. Naradę zorganizowa
Narada ma na celu wzajell'illą, wy ski, Banasial{, Pietrzko.
skwitowano dw,i ema parami buci·
Komisji Sejmowych
b.y
lltzemawiać
uczestnf- la Centrala Rolnłcza
Spółdzielni
uzyskanYCh
Obrady zagai! dyl'. Okręgu CRS
ków 1 li sztukami od~ieży dzIecin.
;;:.....:...-_
_ _ _na_wiecach,
~_~________
~_ _ _
. - - - - '"Sa
- młanę doświadczeń,
d l
l
neJ'.
WARSZ A WA (PAP). - Ka.nc~lana
przez Spół zie czy aktyw wiejśk w Wodzinowski. Jako pierWsrly gros
SejlnU Ustawodawczego RP zawiadapierwszym
budowy nowego zabrał tow. Sienkiewicz, kt6ry
Natomiast
właŚciWą
dtogę do SImi.
.
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za an spo Zje CZOSCI zadaniom spól zielczosc pto \1 CYJKI
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z
l W' . ki . N 4
... '
,
omOWIemem
. ,
tl
t·
h
jaki Z.'i wn "...·sl'I' z Sl'edlec, który \" wym prży u,
leJs ej t
w ..•
rżeciw odmowie udzi"l enia Wi1; w· z ' owyc h pro d ukcyJneJ na ·.e nm'as aJącyc
nej na obecnym odc:l1'ku rozwojo• u .. vw ,
• dług następującego planu:
~
K
Ob
Pk· nowych zagadnień, związanych 'l. wym, Mówca zwróci·! szczeg6lną u- podamu.;Swynr o zapomogę napisał, W pi!\tek, dnia 17 marca br. a godelegtlcii ~wiałowego onetaSID
~ońc6w O OlU pierwszym rokiem planowej gospo- wagę na najczęstllze błędY 1 uchy- iż znajduje się w ciężkich wanlnkaeh dzinie 10 obradować będą wspólnie
. NOWY JORK (PAP). _ 33 pisarzy rZajllcy do osiągnięcia porozunlienia darki w rolnictwie oraz stale zao- blertia w praktyce spółdp;ielcz\!ści rolltel'lnlnych, "pold~waż nIe chce na- Komisje Adtninistracji Rządowej i Sa
amerykańskich z Howardem Fastem lI1ię~~y naroda,m i nie powinie~ być strzająr::ej się waIlti ldasowej na wsi. produkcyjnej, podając spos<>by l me leżeć do .,ich"lrona". Tell passUs tak morządowej, Prawniczej i Regularnina czele ogłosiło odezwę pro testuj ą- pOml]al!Y, lub ignorowany. PIsarze Na naradą przybyli tow. Skonł'lcki, tody prowa'clrlące do ich usunięćla. śię podobał
;yspohentowi z "Carl· nowej Or<!z Rolnictwa i Reform RoI·
'k
l
.
dzielenia podkreslaJa, ze w Stanach ZJedno· zastępca c,~łonka KC PZPR. tow.
Po referacie tow, Sienkiewicza tas", !e podkreślił go sobie i wydał nych.
_
c~ przeclw., o ~amowle u
czonych p~wne koła nie pragną po- Dwora!wwsk! członek KC i I seczterem osobom z rodziny ZdallowBezpośrednio po wspólnym pasie'.
WIZ del,egacJl ~wJat~wego Kongresu koju, lecz go się obawiają i wzywają kretar2i
KŁ i KW PZPR, se· rozwinęła się ożywiona dyśkusja WSklego 2 Plłty butów męskich, Jedną dzeniu trzech wyzej wspomnianych
Obrońcow PokOJU, ktom pod ptzewod rząd amerykański do wpuszczania do kretarze KW PZPR w ł-,odzJ tow której brali udział tle2lpartyjni, chlo plll'ę damskith, 9 sżtuk odzieży. 10 kg komiSji ~ zbiorą. się sejmowe korni,
nictwem Picasso i dziekana katedry Stanów Zjednoczonych wszystkich I,ow. SienkieWi,cz i Nidmiałll!{, orze pi PZPR-owcy i ZSL40WCY, Zako{l- irlllki i 3 PUl;zlrl kOn!len~.
sje: Administracji Rządowej i SatlloCanterbury Johnsona miała przybyć tych, którzy walczą o polt6j oraz wy wodniczący WI~W ZSL oh. E. Oba czenie obrad nas.titpiło W dniU wć~o
Now1 żllrzl)d "Caritu" W Siedl. rządowej Oraz Prawnicza i Regulamido USA i zło~yć w Kongresie amery- rll~ają gotowo~ć udania się l prz~ma- bura, s~kreta ~~. WKW Z~L ob. D~a- rajszym. szczeg610we spraW.ózd3nie cliCh prlystllpił Illiergicznie do pra· nowa,
kal~sklm apel W sprawie .pokoju.
Wlania w sprl1Wle pokc.ju w kazdym gan, pl'zewod.l1lcżący ZSCh wOJe-\
.
c'/, dą~lłc do wY0!11J rO dZeńia kuy,vd
Posiedzenie Sejmowej Komisji PruPisarze amcry!tafiscy WSkazują w krnju, ktt'lry by ,zaprosił kogokolWiek wództwa łódzkiego ob. Wilamowsld 'Z narady podamy w Jednym z naj- popełllJl)nyeh na lnednych przez daw· er i Opieki Społecznej odbędzie sif;
, oraz nl'zedstawil'ip1 w ," GW tnw. \lliz!!zYch numerów .. GłoIlU"
ne władze tej olacówki.
'.ta06 "3m"'rlO dnia o onił7.. 10.
swym proteście. że żaden luok, zmie- z nich,
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Straż Pożarna
, Zgodnie z ogólno kra jowym
Urząd Bezp. Publiczn. I planem gospodarczym
również
"Głos Radomszczański" I i w powieci.e radomszczaJ1skim
P. P. K ... Ruch".
i postanowiono Wf roku bieżEjeym
Powiat. Komenda M.O. zwi~kszyć obszar uprawy zbói

I

Komitet Powiat. PZPR. iak pszenicy iarei, roślin pastew
Miejski Komisariat MO. nych i przemysłowych.
Aby akcja siewna mogła być
Starostwo Powiatowe •

rozpoczeta we właściwym czasie,
należało Więc w pierwszeJ
KIN A:
kolejnOŚCi odpowiedniO przygo'
Wyświetlany jest film pt. "M.I'J.tować spółdZielcze ośrodki ma·
cząca barykada" prOdukcji czeskiej.
szvnowe w naszym powiec'e któ
Początek seansów od godz. 18 i 20,
l b' 'b
W niedzielę 9.30, 11.30, 16, 18 i 20.
re s~les~q z po~ocą pl zy o f o
ce Zleml spółdZIelmom produkcyjl1Vln oraz szerokim rzeszom
~dre!J Redakcji i Administraeji
. ł· . , d·
I h 'hl '
ma o 1 sre moro nyc c opow.
"Głosu Radomszcza6skiego"
J

•

•

•

Radomsko, ul. Reymonta Nr 39

Cenne nagrody

...
Administracja -

tel Nr 12, dlo przodownik6w pracy

czynna codziennie od godz, 9 do 16.

Po.likarp
zKowalowca

mo głos ...
sz:z:fiSc/z~no;:~n:b~:~~~~ ;t~~;~~
człowiek nie moze długo na wątrobie
nosić. Dlatego też, ja, Polikarp z Ko·
walowca, muszę· się z wami podzielić

Jak nas pOinformowano w dniu
18 bm. w sali ZMP przy Fabryce
Mebli GiętYCh odb~dzie się uroczys
tość wręczenia nagród wyr6:iniają
cym się na odcinku produkcyjnym
i w pracy społecznej przodownikom.
Przygotowano cenne nagrody. Mię
dzy innymi w spisie nagród znajdu
ją się 4 rowery, 8 kupon6w wełny
100 procentowej, 2 zegarki na rękę
j radio.
Nagrody te podzielone zostaną

no

Ił ~

- aa

Spółdzielcze· Ośrodki Maszynowe

EJ Wybory do władz Gminnych Spółdzielni

w riidomszczallskim do akcji tej
przygotowane.
Obecnie czeb się tylko na po·
gollę j maszYny ruszą \V pole .
Aby nakreślony plan wypełnić
w 100 proc~ntach należało rów'
~ie,ż. prz~gotować odlpowi~dnią
l')OS~. na~l?n. ~a'~o~!zebowac <?1PO\\ ledme
1losCl
n3WOZow
sztucz~ych, fosforowych, azotoych l potaso~yc~. ~ P?wieCle ~adomszczansJ{Im ZiemIa zo
s~ame w 90 procentach nawożona nawozam' ~ztucznymi P'O'
ł 1
r 1 ~,
'.
zost~ e O P: ocent ~apotrzebo
wama !>okrYl-e obornik, Nawozy
sztuczne zostały praWie już rozprowadZ<lne Na składzie zna idu
ją się jeszcze rezerwy pozostawione dla akcji kontraktacji ro'

v:

ślin przemysłowych. ·Mówiąc

Samopomocy Chłopskie!

uhończeniu

I

P<lcząwszy od dnia 5 marca br. domteni l t;ie doce11ill.ią. roli gos~o
zostało na terenie tlowiatu· rndomsttzan- -d,yli Wlejs~lch. i ~łodziezy w Gl'nlUjuż pokryte drogą prz.esyłek,ja skiego rozpoczęły się wybory no- nych ~p.ołdZl'elmach ~am~pomccy
kie otrzymaliśmy z Państwo
ch
ł d
Z
d'
G'
h Chłops!neJ. JaJ, wykaZUją listy no-

I procent zapotrzebowania

są na jzupełniej

ci

pokryciu zapotrzebowania na
nawozy sztuczne należy nadmie
nić, że o ile zapotrzebowanie
na potas zostalo całkowicie pokryte, to brak jest pewnej ilon
ści azotniaku i nawozów fosfor o
wych. Braki te jednak P'Okryt.e
zostap-i;! środkarrl zastępczymi.
O ile idzie o wypełnienie zapotrzebowania na nasiona i rośliny przemysłowe, to około 80

_·"'i

wych Gospodarstw Rolnych ze
Szczecina i Białegostoku. Pozostała
część zapotrzebowania
przesłana zostanie w najbliższy~h d'niach..
.
,~ ~okt!,: ~astępnym pow.la.~
~asz ,me bQ1ZlC~ potrze?owal lU~
hc~yc na dos~awę naSIOn sel~k
cYjnych do .:.'Hewu. W ostatmch
dma~h w 4b pun\dach naszego
povllatu
zorgamzowano
tak
zwane bloki nasienne których
d'
b d'
. d k' nz~ amelJ!. ę Złe plO u .c}a a
5lOn zboz wysokokwalifIkowanych. BlOKi te \V bieżącym roku
dostarczą dużej ilości nasion selekcyjnych. Produkować będzie
my nasiona jęczmienia, pszenicy
jarej, owsa .oraz ziemniaków.
jak Widzimy więc, przygotowania do akCji siewnej w powie
cie radlomszczatlskim są już n8
ukOllczeniu. Obecnie czeka się
tylko na odpOWiednią pogodę i. o
il~ warunki atmosferyczne dopiszą, PO'.vi3t nasz w roku bieżą
cym zbierze znacznie większe
ilości zbóż, roślin pastewnych i
roślin przemysłowych, niż w roku ubiegłym.

I

arzą ow
mmnyc wowybranych zarządÓW w skład
Samopom,ocy Chłop~ ich nle westm ant jedna kobieta j
skiej. Dotych~s wybory przeprowa tyllro meliczny procent młodzieży.
dzono w 10 spółdzielniach gminJak już zaznaczyliśmy w bieżącą
1'lych między innymi w Radziecho- niedzielę wybory odbędą się W Dma
wicach, w Brzeźnicy i pajęcznie'lllinie, Kobielach, Masłowicach, Pr~e
W bieżącą niedzielę wybory odbędą l'ąbiu j Wielgomlvnach. Czł'onkowl~
si~ w Dmeninle, Kobielach, Masło powyższych
spółdzielni., po",:,inni
wicach Przerabiu i WieJgomlynach. przy wyborach uwzględmc kom,eczPl·zebieg dotychczasowych wYbo ny dla rozwoju spółdzielni udział
rów wykazuje że członkowie spół- we wladząch gospodyń wiejskich
dzielni nie zostali należycie UŚWill- jak równie:'. i młodzieży.
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SpółdZlelnl

Z walne o z brania członków
Zjednoczonego Stronnictwo Ludowego w Gidiach
1

Przed kUltU dniami w lokalu szko
podstawowej w GidIach odbyło
walne zebranie członków . gminnego koła Zjednoczonego Stronnictwa LudOwego. Oprócż wyboru no..
wego Komitetu Gminnego ZSL i Ko'
misji RGWiz.yjnej, zebl'ani omówili
~adat.lia
stojące
przed członkami
stronnictwa w realizacji Planu 6-1e
tniego. Ob. Łęgownlk ć:zł011ek zarzą
du PZGS w Radomsku wygłosU referat na temat spółdzielni produkcYjnych. Podczas obrad na salę
przybyła łódzka ekipa
robotnicza,
gorąco
powitana przez zebranych.
ły
się

l

Na zebraniu obecni byli również za

proszeni członkowie Gminnego Komitetu PZPR, którzy zabierając
głos w dyskusji podl<reślaH koniecz

ność zacieśnienia współpracy człon
ków PZPR i ZSL na każdym odcin

ku żyda społecznego.

Na takollczenie uchwalono 1~l!:0w której zebrani zadeklarOw-a
11 pełny udział ~w llrzedtel'lninowym
wykonaniu Plantl 6-letniego na terC
r".ie gminy oraz zobowiązali się dołożyć wszelldch sił i starań, przy Ol'
ganizowaniu na terenie gminy spał
dzielni produkcyjnych.
lucję,

~7~~~tt7~~n:i;?[~~ Ramie
. . bQdl~emv
wspo'
In-le kroczyc' do socjalizmu
przy ramieniU
I
.
.
wlska' tych, którzy otrzymają nagro
dy trzyniane są w tajemnicy 00 o~
statniej chwili.

,

POWI'otowel' Delegatury Central·I
Spółdzielni M
leczorsko-Jajclorsklei

TPD

UWaaa, czyteIniey.I -

SPORTIJ

Bokserzy· Radomska wygrali w Ostrowcu
dał sl~ w pierwszej rundzie Woloweowi. W wadZE! kogUCiej walka nie
odbyła się. W wadzEl piórkowej Siej·
ko :znokautował w II rundzie ~awod·
nika "Stali" Ptyca. W wttdze lekkiej
Hllze, po nnjładnlej!!zej walc!! dnia,
remisuje ze Stachurskim. W wadze
p6łśredniej Oębskl przegrał z p'ysznia
kowskim .lut w J)'lłrw.zyD1 .tarciu,
plzez poddanie .iq, W walce Bredniej
Rudzki poddał się Kubickiemu. Ten
sarn prz!!bieg miala walka w wadze
półciężkiej, w której Cichy nie mógł
spr08Utl Slpor!łkiemu. W wadze pół·
cięŻkiej odbyła się
również
druga
watka, W które I JaWorskI przegrał
przez k. o.

Pi.

M

.

OdWiedziny
kobiet wiejskich w PZPB im. Stalina w Łodzi
•

Otwarcie

Remont

W ostatnim spotkaniu plęśclnrśkim
w ramach rozgrywek o mistrzostwo
klasy B bokserzy radomszczańskiego
"Związkowca" wyjechali do O!!ltrow
ca, gdzie spotkali się z tamtejszą dru
żyną "Stali". Z pOWodu niopełnego
składu drużyny gospodarzy, jak rÓw.
nież nadwagi wielu zawodników 'Lwy
cięstwo
walkowerem w stolunku
16:0 przyzr.ano drużynie radomszczań
skiej. W spotkaniu towarzyskim
"Związkowiec" przegrał
ze "Stalą".
Przebieg
poszczególnych
walk
przedstawia sil: na!lt~puJąco
(ha
pim'Wszvm miejscu zaWOdnicy .,Związ
kcwca"):
W wadze muszej Kozłowśki pod-

1

AKCJI IE

Zdobiące kobiety wiE:lJ· skie pa
siastekolorowe wełniaki, aksamitne staniki, wyszywane cekinastępującą historią, którą Wraz z mo I
W Radomsku
nami, wzbudzały powszechny
ją zacną .małżonką, Agatą, przed kilPrzed paroma dniami otwart& ZOn zachwyt· wsród przechodniów.
ku dniami przeżyłem.
stliła w Radomsku Powiatowa Dele· Ten i ów oglądając się za nimi,
Jak wam wiadomo, pracuję w "Me- gatura Centrali Spółdzielni Mleczar· mówił:
talurgU". Dlatego przechodzę często sko·Jajczarskiej przy ul. Reymonta
- Patrzcie, to kobiety ze wsi
obok sklepu rzeźniczego PSS przy ul. Nr 26. ZlJ,daniem nowootwarlej plan
<ówki spółdzielczej jest: zorganizo· przyjechały do nas na swoje
Reymonta naprzeciw stacji kolejo· wanie skupu mleka, jaj l drobiu na święto.
wej. Przed kilku dniami moja Agata 'terenie powiatu radomszczańskiego
*
poleciła mi, abym zakupił kilogram oraz prowadzenie właściwej dystrybu
••
słoniny i pOl: kilo mięsa. Kobiecina cji wyżej wymienionymi artykułami.
Delegacja kobiet ze spóldzielbowiem bardzo I t :zapracowana t
Obecnie organizuje się szereg no· ni produj{cyjnych wojew. łódz~
wych punktów skupu na terenie na· kiego, która zapros1:ona zostanie zawsze ma czas li Kowalowca iść szego powiatu, w ten sposób, t'by
po zakupy do miasta. Jako przykład- poszcz~óIne punkty spółdzlefcże ln'O la przez Zarząd Ligi Kobiet na
ny małżo~ek, ażeby nie zapomnieć g'ly skupie e~ą nadwYżkę mleka i Centralną .Akademię z okazji
•
)11]. o lle powyzsze punkty skupu pra Międzynarodowego
Święta Kozawiązałem węzełek. na chusteczc$ i cowaot będą należycie, dostawa nabia biet, zwiedziła PZPB im. Stalina
po pracy udałem SIę po zakupy.
łu do Radomska powinna ule(' 7.:nacz W Łodzi.
W sklepie grzecznie stanąłem w ko nej poprawie.
Pierwsze swe kroki przybyłe
lejce i już po kil~u minutach znalakobiety skierowały do żłobka i
złem się przed ladą· Sprzedawczyni
szkoły
odpowiedziała mi jednak, że mIęso
przedszkola, chcąc zapoznać się
owszem, ale słoniny nie ma. ZdziwiW Radomsku
z warunkami, w jakich przeby
to mnie to bardzo, mojej Agacie
wają dzieci robotnic. To, co zo
rzecz taka nigdy się nie zdarzała. Je· . W bJeżąl~ym roku ~zkolnym zosla. baczyły, przeszło ich oczekiwadnak nic nie odrzekłem, pomyślałem la uruchomiona w Radomsku po.dsta. nia, Czysto i zdrowo wygląda
sobie bowiem, że widocznie akurat wowa szkoła Towarzystwa Przyjaciół jące, wychowane w gromadzie
w danej chwili słoniny zabrakło. Po Dzieci. Szkoła ta posiada najwięk· dzieciaki nie chowały się wstyd
powrocie do domu Agata wid~ąc, że szy w Radomsku gabinet przyrodni· l
',
z powierzonego py (ktorego
.
"c
i
ł
iwie przed. goscmi,
lecz
rozmanJ·e wywl·ązałem "i"
" '<
wartosc
urzą zen l i ·
. ,.
.
mi zadania pogroziła mi trzepaczką, przekracza dwa \ miliony złotych) o. Wlały z mmI smIało, zapraszasłużącą, jak wiadómo, do trzepania raz bogatą bibliotekę, składającą się jąc do zabawy. Kobiety, patrząc
dywanów, i chodnik6w, a czl1sem z prze!!zło tysiąca tom6w. Jak nas in. na ich zdrowe i wesołe burie,
b~zydszej 'połowy rodu ludzkiego. formują czynniki mIarodajne, w naJ- były do głębi wzruszone.·
Nie pomogły moje tłumaczenia, że bliższym okresie zostanIe przeprowaK' d
d· . k
orzy-.
sło niny zabrakło itp. Agata nie dala dzony remont budynku szkolnego t- ' b 1e
d y naSze
t l' ZleCI
. t
kl·
się przekonać.
kosztem blisko 3 milionów złotych. S ac ę ą z
a GeJ ros lweJ
Na drugi dzień' udałem się po pras Po przeprowadzen1u remontu szkoła opieki - powiedziała tow. Bocy do Komitetu Sklepowego i Zarzą- ta będzie najlepiej urządzona i wy- gatek, ocierając ukradkiem łzy·
du PSS, aby sprawdzić, Jak sIę fak· po~ażona w całym powiecie radom- - bo tymczasem to od najtycznie sprawa przedstawiała ze $10' szc;zańlklm.
młodszych lat już muszą
ciężko
niną. Okazało się że Agata miała cal
pracować, pasąc gęsi i krowy.
kowitą rację,
magazyny bowiem
N
B
pSS-u w tych dniach przepełnione
ie płaczcie, ogatkowa były sloniną. Wytłumaczono mi, że
li
pociesza ją ob. Kowalska, w
widocznie personel sklepowy nie zaPaństwowe Przęd91~błor8two Kol której wsi już zorg'anizowano
potrzebował we właściwym czałlie portażu "Ruch" W Radomsku zawia spółdzielnię produkcyjną - gdy
odpOWiedniej ilości słoniny i dlatego damia że z dniem 1 bm. prenumera u was również założą spółdziel
też artykułu tego w sklepie zabrakło. tę za pi$ma "WspółpraCa", "Przy~ nie, to małe dzieci nie będą tam
z winy więc personelu sklepowego ja~ń" i "Wolne Narody" należy paSaĆ krów. Jeden pastuch, dooberwatem całkiem nlesllisznie :od wpłacać w rozdzielni ..Ruchu". Pre rosły mężczyzna obejmie to zamojej lepszej połowy tak zwarte "Clę humeratę za
kwiecień
należy jęcie. W każdej społdzielni zoUiszczaĆ' W terminie do dnia 26 br. staną urządzone żłobek i przed
gi".
szkole.
~E
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ca pracy, tow. Stanisława Lojszl
czyk, wypytuję jak tam układa
się życie w spółdzielni, jak rea~
lizowane są plany. Ze swej stto
ny przedstawicielki wsi wypytu
ją znów o współzawodnictwo W
fabryce, o akcję socjalną.
- Będziemy się starały na·
śladować was i korzystać z wa
szych wielkich doświadczeń oświadczyła ob. Franciszka Michalska ze spółdzielni produk~
cyjnej Jackowice - . będ~iel1}Y
tak pracować dla naszej społdzielni, tak rozwijać współzawodnictwo, aby ;vypełniać nas.ze
vlany z nadw~z.ką,
podobme,
jak wy to czymcle.

*

*

*

Powstałe

sa~ Nc;;,~jąg'f~~kii.

przy krosnach oznaczają, Że tutaj pracują przodownice pracy od~
powiadają tkaczki.
Goście kręcą głowami z podzi
we m, że tyle przodownic i pr2C>
downików pracuje na jeonej
sali. Tow. Seweryniakowa opowiada przybyłym
zobowią,za w
niach, jakfe podjęła tkalnia celem przedterminowego wykona~
nia planu. Gospodynie z podziwem przysłuchują się jej . sło~
wom, a potem ściskają ją serdecznie.
- Wasze słowa dodają nam
otuchy do pracy - mówi mło
da
gospodyni ze spółdzielni
Nowosolna, ob. Wośka.

1

I
I

zabrać ich upartym i wytrwałym dąże
po śl'odku niu do lepszej przyszłości.
sali, powiada wreszcie donio~
- Wizyta dZisiejsza natchnę
słym głosem.
ła nas otuchą, że podobnie, jak
- Jesteśmy z wami całym wy, którzy rozpoczynając pracę
sercem, siostry kochane. Produ- W spustoszonych fabrykach ukujcie dobry towar, ll}Y zaś do- rządziliście sobie już doskonałe
starczymy wam w brod produk warunki pra~y, również i my,
tów z naszych spółd'lielni.
organizując Wsie
spółdzielcze,
• Dalej gorąco mówiła o tym~ pOdniesiemy na W~7ŻSZY poziom
~ razem, ręka w rękę, kroczyc naszą gospodarkę 1 naszą stopę
będą wszystkie do socjalizmu, życiową oświadcza na poże
Burzliwe oklaski robotnic za- gnanie z mocą glębokiego przegłuszyły jej ostatnie słowa.
konania tow, Michalska.
głos, znalazłszy się

Z
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Sądu· Starościńskiego

W ostatnich dniach za nieprze· grzywną w wysokości 500 zł. Anto
strzeganle obowitjzująC:ych przepi- ni GrochowaIski, zamieszkaly przy
sów przed Sądem Stal'ościt'lskim w ul. Sw. ROzalii.
Radomsku stanęły następujące oso"-- Za zakłócenie spokoju nocnego,
I za urządzanie burd i awantur w sta
by z naszego miasta i powiatu:
Właściciel piekarni Pokora Józef, nie pijanym wymierzono
Józefowi
zamieszkały przy ul. Limanowskie~ ZbrOi, zamieszkałemu we wsi stogo 17 odpowiadał za nie przestrzega biec1w Miejskie 500 zł. grzywny.
nie obowiązujących przepisów sa·
JÓzef Pokora, zamieszkały we wsi
nitarnych na terenie piekarni. Prze Kolonia Młodzowy, gmina Radomprowadzona
u ni-ego inspekCja sko za nieprzestl'zeganie przepisów
stwierdziła, ie nie tYlko piekarnia sanitarnych w obr~bie swej posenie utrzymana. była w należytym sji skazany został nn zapłacenie
stanIe, ale równiez sam proces wy- grzywny w wysokości 2.000 zł.
pieku odbywał się w antysanitarnych warunkach. Ukarany ~ostał za
to grzywną w wysokości 1.000 zł.
Grzywnl\ w wysokośei 500 zł. uka
W numerze 36 "Głosu Radomszczań
rany został Edward Stępień, ta a skiego z dnia 5 lutego w notatce pt.
mieszkały przy ul. Skorupki Nt'. 6,
"Sąd GrOdzki karze" wkradła sl~ polit
za niezamiatanie ulicy.
myłka, którą niniejszym prostujemy.
Za nadużycie napojów alkoholo- Zamiast "Aleksandra Babinska, zamie
*
*
Na "dzień dobrt' wszystkie wyeh i urządzanie burd na ulicach szkała przy ul. Fabianiego Nr S, skaczyściarki odpowIedziały chó- lniasta ukal'anJ' został mieszkaniec zana została na 1 miesiąc aresztu l
rem. Od razu nawiązała się nIć W&i Gomunice, gminy Dobroszyce 5.000 zł grzywny :za kradzież sukni"
~~~~~~~~~.~~~~!: Konstanty Zagoński, grzywną w wy winIlo brzmieć: "skatana została na
lIoIto§d 1.000 zł.
5.000 zł z zamianą na 1 miesiąc aresz
Za utrzymywanie w niechlujnym lu za pOsądzshie Heleny Ostałow
stlnie swe, posesji ukarany został skiei o kradzież SuknI".

°

Sprostowanie

=

Nowa plicówka
spółdzielcza w Gidiach

ubiegłym
tygodniu Gminna
~półdzielnia
Samopomocy. Chłop ..
skiej w GidIach uruchomiła Gospo.

W

do remontów
br., skiego
18, w
zostanie do

dnIem
marCQ
przy Zarządzie Miejskim W Radom
sku Miejskie Przedsiębiorstwo Budowlane przystąpiło już do pracy.
Zadaniem Miejskiego Przedsiębior9twa Budowlanego jest przeprowa~
dzenie remontów domów znajdująstołowym
cych się pod Zanądem Nieruchomoś
W ośtatn,kh dniach odbyło .i~ spotktll1ió pomiędzy "Stal" RAdoDl~ko a ci, jak równIeż domów prywatnych.
"Ogniwo" Przedbórli. Wyniki poszczególnych lIpotkań przedstawiają sic Istniejąca przy Wydziale Powiatowym, Komisja Fundu.szu Gospodar
następująco:
ki Mieszkaniowej wytypowala do
24:22
21:13
21:1 'f
Doroziński Trepczyński
(3:0)
remontów w 11ajbliższym okresie
21 :9
21:19
21:10
(3:01
Piekarniak II - Awar
następujące domy: przy ul. 18 Stjrct
21 :15
21:6
21 :11
[3:0)
PiekarlJ.lak II ~ StanlkoWskl
Inia Nr. 2, Zel'omskiego HI, Miokiewi
21 !tO
18:21
20:~2
(2:1)
Borowik - Awar
cza 19, ArmIii Czerwonej 7, Reymon
21:11
20t22
(2:1)
16:21
Piekarniak II - Stanikowski
ta 8 oraz dom przy ul. Jachowicza
21 :10
21:6
21 :10
(3:0)
Pieknrniak I - Trepczyński
,Nr. 3.
21 :19
21:17
(2:11
11 :21
Dorozińs];i Stanikowski
(3:0)
W ostatnich dniach przystąpiono
21:11
'21 :12
21'14
Pieklrni"k T - Awar
':<1 ,7
~1: l:l
<io remo tu domu orzy uL Żerom~1 :15
'3:01
Piekarniak II - Trl'nr7Vńskl
"

W tenisie

z

już chciała

od dawna

Co to za chorągiewki, zatknię
M. S.
*
te przy warsztatach? - pytały
kobiety, wchodząc do ogromnej ------""""--~------------------

N 3stępnle delega toki uclały się
na obejrzenie pracy w fabryce.
Ogromny podziw wzbudziła w nich dę Sp6łdzlelczą. Brak te' plac6wki
w GidIach daWał się odczuwać nle
przędzalnia na Księżym Młynie.
tyle mieszkańcom samej osady, ile
Oszołomił je huk j łoskot ma- ludności przyjezdnej. Nowootwarta
szyn.
Ostrożnie
przechodzą GospOda została należycie wYposawzdłuz ganków.
Prządki same żona i spodziewać się należy, źtt
nawiązują rozmowy. Przodowni- spełni swe zadanie.
"

Przystąpiono już

serdeczności i wzajemnego zroOpu8zczajlłc fabrykę kobiet}
zumienia między gośćmi a 1'0- wiejskie obIecały robotnicom,
botnicami. Z ciekawością, przy- ~e opowiedzą na wsi to wszystbyłe oglądają towar, obserwu- ko, co dzisiaj tu ujrzały. Opojąc zręczną i szrbką pracę czyś wiedzą o bojowej postawie rociarek. Tow. MIchalska, która botników, o ich osiągnięciach, o

..,•••!!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••! ...........................!
CENNIK OGŁOSZER
W DZlENNIKU "GŁOS RADOMSZCZ~SKI..
Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przy.
jęto l mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za teks-

tem - 6 łamów po 45 mm.
\vlelko'ć ogloszetl

od

od 101 do 200 lńm
od 201 do 300 mm
powytej 800 mm

mieszkań

którym doprowadz6ny
należytego stanu dach,
belki, klatki schodowe i td. W mla
tę napływu materiałów, a szczeg61nie drzewa, papy i smoły podjęte zo
staną dalsze prace. Remont wytypo
wanych w pierwszym etapie doUlÓW ukończony zostanie w najbliż
szych tygodniach, a w tym czasie ko
misja wytypvje dalsze domy do remon tu. Przy typoWaniU posesji do
remontów bierze się pod uWllgę
vrzede wszystkim d<Jmy zamieszkałl:!
przez l'obot!1ików,
Niezależnie od remontów gl'untownych Miejskie Przedsiębiontwo
~udowlane prowadzi obecnie szereg
d1'obnych napraw w dorna~h znajdu
jących się w admimstracji Zarzadu
Mieiskiego.

Zł tekstem

1 do 100 mm

70 ~ł
110 zł

160 zł

200 zł

Ogłoszenia tabelaryczne,

drożej.

~~łoszenil w

drozeJ.

bilanse i

N&krOlogi
10 zł

110 zł

Drobne
30 zł

1602ł

- zł
- zł

200 d

-

kombinowano o
~

zł

100 proe,

.n·rach fi.iedzłelnych 1 swiEttecznych o 50 proc.

Ogłoszeniu w numerach specjalriych l okolicznoŚciowych

o l()O proc.

dro~ej.

Od cen powyższYf:h żadnych rabat6w nie udziela się. Ogło
szenia drukUje siE: w miarą wolnego miejsca i za terminow~
druk ogłoszeń nie ponosi si~ żadnej odpowiedzialności.
.
••••• I ••• II~a ••••••••• a ............. II ••••••••• fl:lII •••••••••••••••••••••••••• ~ .........................
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SPORTfJ

Wsobotą pierwsze plenarne posiedzenie
Wojewó~dżki,go

Kom.iletu

Kul~ury

Fizycznej w ' Łodzi

Co pisało prasa łódzka 16 .mqr.CQ 1930 r.
SENSACJE AMERYKAŃSKIE
329.459 ZAREJESTROWANYCH
Najbliższe za'dania stoją ee', przed naczelną magistraturą· naszego sportu·i wychowania fizycznego
F'jsmapodają, że n iejaki William
. BEZROB.O TNYCJI
. Celem ;t\:on;eni~
lJajlep- ~ący<;h. się zagadnieniem ku.ltu~y fi- rać, lJię jak najbardżiej. ~po~ularyzo·1 z Dyrekcją Zakładów Wyt·wórc'z.y~h

I

SundflY, pastor kościoła anglikańl'klego - dJa ściągnięcia tłumÓw
wiernych do swej świątyni ~ wpro
wadził podcrlas nabożeństw muzykę
jazz - bandową. Sunday zorgani-zo-;
wał równ,ież ..maraton" biblijny celem ustanowien.ia relmrdu szybko,~ci cz'(tanl
' a B",b
' ,' l'"",,,,
, r' e'zy , p'0-'
J
" ' '1'11'1
....".
,","z'
~ze
ŚCI'ąO:nęły
'. tVSL'ąC!Z
' ne 'l'Z~S"e'
" ,1
" .
'"
<
,~ ~ -,"
wiel;rJ.y<;h:
'., ' , .
t"
','
".""""A .. rILKA '
KO ,~....,..~ ..
"
.
Pro.fewr Wilk - ~.<ijunkt obi;erwatorillm Juakowskiego odkrył nową
kome tę siódmej wielkośc:'i -w gwialldozbi{)rz~ Ryb.

Po ostatnich masowych reduk"."
_z)l,:11 wa;nln~ow u: ,.yczneJ, do pełnego wykonama l. prze )Vac Odzl}a~ę Spl"~\Vnosc~ FIzycznej, Sprz~tl1 Sportowe-go i Szkut.nictwa"',
cjach w przemy~le - li<:zba bezro- p~w" zechn~en:~. kll:~I"Y ~:zyc~~eJ kroczema .tego? I>l,anu. .W, 'zwIązku Oopl'acowac I pr~YInlnowac udział. na, celu przeprowadzenia . €\yidencji zabotnych w Polsce (zall"ejes(rowa- ?l az pod~.leslen!~ pOZ/O-l11il.l 1U.eow_,~o z .tym 'Y oJ7~~odzkl KomItet 'Kultll,q r ~zych sportowcow w uroczystoścIach kładó\v VI'Ytwórczych produ-lcujący~b
nych) wynosi 329,459 osób. ("Re- 1_ wych~:wawc~e",o .~~chu SPOlto:",~;'5~ Fizycznej WInion:
, 1 obchoda~h, mających charakter iłp[)- sprzęt sportowy u nas w Łodzi i ,N'
publika").
"
"" :"'olsce, Jako W,IZl~ych czynn~k?"
teczno-.pQolttycz.ny. '
,
j~wód~twie i zaja'Ć się sprawa (w
LEKARSTWO NA IUSZPANKĘ
ogolnego
'wychowama. młodZ'lezy,
PRACE OUGANIZACYJNE
porozumlle-niu :& włlidzal11,j centr~lllY.
ws~ech61tl'?nrĄeg'o trozw~Ju" nla,; pl'~W zakresie prac ol'!l'anizacYJ'nyo!łl
SPORT WYCZYNOWY
mi) J'ak najwlaściwszeg'o l'ozlbkow2,Mieszkaniec" Wielkle)',
Wsi. - JócUJacyr'
owama lC'1' d.
<> .
WV
~
• ,
.
'
.'
. ' l pllZygo
-.
'
zapewnić jednolite kiel'ownictlwo
pra::
W zakresie """'rtu "'yczynowego nia w województwie i Łodżi sldepów
zet. ...v," 1$oie1 zacho,l'{)wał na his.zp'ankę· ulaJ IleJ l
Dl'acy "
l obrollY
nn<'zeJ Lu , lo - na szczebl ach wojewódzkim i p<>wia- najważ.nńeJszym ~y"
zadaniem ' stojącym spr edaiy te"'.
ętu
,Sąs,iede.i
po.ra~zHi,' mIl tzw. .,ptl~ wej .Ojczyzny
- powołany został n ie- t
.- b
'd'
OZto'
, "'o sprz. k: to"
_.J
~zcż~nie" krw.i" ,. ckJ.emzołagodzen'ia go l
d d' ł l ,. Gl'
K'
owym, zapewmc' ez-pOSl'e nI wpłY'.v w tej chwili przed WKKF, jest sce-nogrom prac, Ja. l s. ~ p1:Z"",,
".
c awno o Zl<\! a nOSCl
ow:ny om:- Powia'towycll Komiteto'\" Kl1ltU:t'y FJ- tralI'~.~ w"nl·. e ~l'~dz;by pń'O"ez~"'o'lny~1. u'K'KF kto'ry w s';bQt" zbl'er~ !'.J·e 'rączki. Kisię,l n'~e wę-iada,.iąc. pien':ę- tet Kultury R i z y { ! z n e j . "
~..
~ ~.
V~~ e..
...'11" . '
."
'" -," ..
dzy na ()płacenre "felczera" '-, "sam
W 1'8,mach . adminis,tl'lIcyjnego !J'l- zycznej 1'a sprawy' sportu wiejskiego, zwią.zków okrj}gowych, i odcią:i:yć ~!Zl n~_~w~ plet'WSZY'Il\, Ple(lk:~~)sobie puśc.u krew ~ na~inając żyłę działu naszego państwa, w stadi:llil zapewnić ucl?:ial przedstawicieli Zl'ze- związ~i w ich praey administracyj.no- nJ'~ pos.t>Uzemu.
. L.
na pIllegtlbie r"ki. Osł.abiony utra...
',l.'
,
ob'
S'ceń sp(»l'towych we władza<;h Okl'ę- gospodarezej, dalej opieka nad kadrą
tą krwi KiSliel ~marł po kilkunastu ol'gamZacJ'l ZnalJUlllJą SIę
eellle wo- gowych Związków S"portowyeh( współ reprezentaeyjną. oraz zapewnienie
KIlI- działać z jedn<lstkami wojskowymi w ja,k najlepszych warunków treningojewódzl?e i po:~iatdo~:eł~OiIl1ite~y d
~
KOCIA CHOROBA
minutach.
tur Y F I1.y-czne}, h Zl8 8J ą Ce hwe ług r..aszym w.ojewództwie w pl'a'Cy nad wyeh wszystkicll sekcjom spOrtowym.
w
zwi~ku
I meczem I zapaśni-c:r.ym
'Po .ostatnich "sensacyjnych, ~hoTllAG~nIA MATKI
zasa d wytye,znyc us a onyc przez rozwojem kultury f;zycmlej). współ.
Polska - ~umunia, ' w ,WaIlizai.·rie ba-o
, OPIEKA LEKARĘlKA
robach" - papuziej 1 kana.l 'kowej N1E8L'uBNEGO ' DZLECIĘCIA
GKDKn'F · lS bm., w . sobotę, W s"ł'l Urz A pracować z Komitetem, dla spraw ma
ia
h
wiceprzewodniczący
Komitetu
w Warszawie wybuchła Wdobno
.
..
..
'>
sowe'
tury
t
k'
ORZZ
'
k
•W
Koniecznym warunkiem dla dalsze- ~ił
Marl'a N~~·;~l·n'ska - du uroJ'~"o'd~kiA<ro pr'Y ul_ Ogr--' .• J
s Y -1 przy
' ) na "3
20 - letn]'a
tl.w. ..,.choroba koc I·a". Jest to "pe.
~"~~~
.. ~.. ~~..
u
VUv
.
nić d?:iałalność p<Kiległych mu Powia- go pomyślnego rozwoju naszej kul- Kultury Fizycznej Rumunii Likiarlo""len rodzaj dokuczliwego świerzbu robotnica fi:rn1y Allart - zamieszka v~ej 15, odbędzie się . o go~~nie.11 towveh Komitetów KultUl-v Fizy\!z- hury fizycznej jest właŚCIwa opieka pol, który zgłosił rumuńską dr~ży'nę
ła przy ul. Piaskowej na Chojnach plf~rw~ze p.lena'r ne PfOSledzeme, WOJe- ne"
,
kocieg,o" - pi-sze "Republika" lekeJ'ska, toteż na tym odcinku kolarską do' III międ?-ynarodowego
.b
dł
n·o' dzkiego Komitetu Kultury Fizycz.. J.
•
,
'. l
SPItA W A KAD,It
,. W W arS'laWle w.le e oso zapa o popełniła sa.m obójstwo, rz.adając 50- ..
WKKF będzie musiał przede "iszyst- wyścigu kolarskiego ' "T'rybunyLudu"
os'latnLo na tę niebezpi.ec!Zną choro- !:ile szereg' ran n~z'em ' ktlChennym
, .' nej w Lod,m.
,
W. zakresie poli,tyki kadr~przej kim dopiIno,vać ':wpro)!lóftdzenie w ży
bę. Ni e całować , więc kotów. me
v
Ja. kie za§;adnicz e. zadania
stoją rzeć , pos.iadane kadry' facnowe i ' roz' cie przepisów normufących opie'kę le- ! "Rudego Prava". Rumubią przyśile
pie-śc.ić, bo to grozi przykrymi 'kon- Namiocińska powiła ostatni.o dz:iec- przed nowo/pows-tałym Wojewódzkim
mieścić je zgodnie ' z naszymi 'poti'ze- J.."'ars-ką. w dziedZli.nie wf .i sportu ·i w na wyścig drużynę 6... osobową, ·1 .~
sekwencjami" - ostrzega dziennik. ko - które-go n~e mogła 'wyżywić.
Komite-lem Kultury Fi'lyeznej w I.JO- bam i, zastosowac w praktyce wy· tej sprawie ,nawiązać: ścisłą wsp6ł
:"
------~--------------------------------~--~--~--~~----~ldm1 '
We wtorek rozstrzygnięfo ión'lŁul's
Jak wynika z uchwały o planie fi- tyczne GKKF w doborze kandydatów pracę z Wydziałem Zdrowia, dąlej
nansowym i pllltnie działainości w 'ta- na kursy i '.do szkół 'sportowych, 19'~ ustalić ściślejszą współi!l',licę ' ze Sto- :zam.knięt;y na ' pl~kat propag\lI}4p~
kresie wychl)wania fizycznego i. s;por .d nie z z'ałoieniami polityki' pań,stw·a warzyszeniem Lekarzy Sporto·w ych III nliędzynarodowego wyś-cigu' kolartu na roik 1950, przed n8$Z'yln Woje- ludowego, wprowa'dzić w żYcie na na~ i opl~aco\Vać formy " zmobmz~wan,ia skiego "Trybuny Ludu" 1 ,;Rudego
wóJzkbr Komitetem Kultury Fizyl'z- szY!1l , terenie oJnoeślone przez GKKF jak naj szerszych rze.;!z lekarzy do
Prava". Po rozpatrzeniu , nadesłanych
nl'j staje przede wszyst.kim s;prąwa zasady opieki ' nad l,adrą fachową, w potrzeb imprez masowych.
dziedzinie
podnoszenia
ich
kwalifikaprac, sąd konkursowy postanowił
r,]obilizacji. 'wszystkich sił zrzesz~ń
. l'AŃ::l-rWOWY TEATR
CZWARTEK 16 MARCA
c.'i, uprawnień, awans<lwania-itp. oraz SPRAWY URZ4DZE~ SPORTOim. STEFANA JARACZA
12.04 Dziennik p-ołndn~owy. 12.25 sportowych, związków sportowych, :ilorgan~'Zowanie polityc'Zl1eg9 szkole- WYCH I SPRZI;:TU SPORTOWEGO przyzndć I nagrodę, wysokości 5O,oho
zł. proJ'ektowl ' CzesiawaBorowCzyka '
..
(lII.' Jaracza 27)
_
Przel'wa~ 13.20 (Ł) Muzyka z p'łyt. klubów i kół sportowych, ora~ wszy.st nia kadr.,
Do wa~nY'ch jeszcze zadań, stojąkich organiz'a cji i' instytucji, zajmu·
PROPAGANDA
D~Js. o godz. 19.15 sztuka. L. K~e~ 13.25 Pl'ogram dnia. 13.30 Koncert
cych przed WKKF. należy zaliczyć z Warszawy (godło ;,Rok"). ,
kow1;)nego pt. "OJwety" w d r \ l g I e r .'
..
'
· Jakie zadania sp-oezywef>, będą na spraw~ inwentaryzaeji'wszyS'tkich ,na
II' nagrody' nie przyznano' tad~ej
połudmowy. 14.00 Kromka ZWIązku
wersji.
WKKF w' zakresie . -}>l'opagandy? szych urządzeń sportowych na tere- pracy, natomiast projekty J. ' ~. B~e
Kącik '
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
Rlidzieckiego.14.;l5 (1.) Komunikaty.
Przede wszystkim WKKF będ21ie. mu- nie całego województwa, nadzóI' nad skiego z Krakowa "(godło "Maja 50")
(Daszyńskiego 34. tel. : 181~!łł)'
14_~0 (L) Audycja dla kobiet. 14.30
redagują:
siał ustalić f~my systematyczne.j.pi:a wykonaniem planu inwestycyjnego i W. Ka.lickiego z ,Warszawy (godło
'l'eat r nieczYn.ny aż do ' odwoł.ania·. . (1.) MU71yka dla w5zystkieh. 14.50 K. WróbI~wski i ·S. Furs
cy ' polityczno·wy~bQwawczej ,. i kultu- na rok 1950 oraz nadzór nad konser- "X-XI") 'odznacz-ono ,m 'llagrodami.
,
.
PAŃSTWOWY
(Ł) "Sprawy naszego miaita". 14.55
l) ·Włókn4arz·ZgieTZ ' '- Spójnia: ralno·oswiatowej we wszystkich or- wacją naszych ob,iektów i urzą.dzeń wysokości 35.000 ił kazda.
ganizacJach sip ortowych, d!llęj zwró- sportowych w województwie no i...
Ogółem na ko~ku~: .:' n~dei~ano .,
TEAT~ !,OWS~ECBNY,
K(tt!'cel't solistów. 15.30 Budujemy 4%:n~ , '
ciić 1.lwagę na sl;r.mę org~:niżacyjną pawiązać wJ'eszeie śedlsłą współpraeę projektów.
,., (uL Obroncow
Stahn.gr a 4u lU,
" l'ozryw-,
2) agn' l'wo - ŁKS
, tel. 150'36)
N'ieznanowo " . 1'5.50 Muzyka
. . . - Wło'kn l'a rz;
i de-koracyjną
imprez DlMowych - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CoĄziennie o godz. 19.15 "Niemcy" kowa. 16.00 Dziennik ' popołudniowy. 1 :~i A.Z.S. _ Związkowiec: 3~ :2 1h. wszelkich zawodów sportowych.
Leona. Kruczkowskiego z Karolem 16.20 (1.) Aktualności łódzkie. 16.25
Drużyna Ł.K.S. Włókniarz maSAMOKSZT AŁCENIE
Adwento~'iczem w roli :prof. SonneJ! (1.) R1!Cital fC)l'tepianowy. 16.45 (Ł) jąc ' 20 pt. zapewniła sobie zdecydoW za.kresie programowym., zorganibrueha.,
Au<iycja dla młodzieży pt. "O Karolu y.'anle I miejsce. Walka. o II miejsce
PAŃSTWOWY
między
Włókniarzem-Zgierz
a zować stałe ooJ.>rawy kadr instruktor
TEA'l'R zYDOWSIU
Marksie". 17.00 "Słuchamy nluzyki". A.Z.S-em zakończy się prowdopodob skich ' wf i sportu. cehom 1!'8-1i'!Oks~
dniu dzisiej(ul.Jaraeza 2 - te\. 217-49)
17.45 (Ł) "Śpiewamy pieśni.nlłodZlie- nie zwycięstwęm Włókniarza 16 pt. cenia i' doskonalenia , zawodowęgo
szym "w hali!
16 marca teatr nieezynny z powo- żowe". 18.00 Komentarz. 18.05 OdJpo- A.Z.S. z<ljmuje III pozycję z 14 pt.
pr:r.ez przyswajanie sobie najś\viez·
sportowej zrzeszedu wy.iaz{]u na Górny śląsk.
Tied~i fali 49, . 18.15 Koncel-t kapeli ,,-.nóda drużyna Związkowca uzyskała szych zdobyczy sportu, radl}i~kieg'o
nia , Włóknilu.~ roz
TtATR KO~EDJI ,MU~YCZŃEJ
..
12 pt. Zgodnie z naszymi przewidywCl i wymianę, ob~~~~i, !.ct~enol't'Yeh.
J)OC;t:l"najł .tię ,in"LUTNIA"
lJdow&.i. · 18,40 ' Wsż~ehnie~ Raru.o-w8.. niami, walka "o l.ittzymanie i .się\ 111 /łł.- '.
•
dyWidualne' ..;'-;Jni.. ,(III, Pi9trknwsk. 243) ,_
19M, Muil:'~ą,. ł,9.1~ ...,J!l!l{ spl?lę, po- klasie rą~!lgra si1 mi~,dzy drużynami: SPRAWA KULTURY FIZYCZ'NEJ
stttost-.Ma . .; 6e.ftU;J.,
DZIŚ, o g·odz. 19.15 "Królowa })l'zed ścięlesz, tak ,!I:ię \vyśpi.sz" - słucho~ Ogniwem~' 5% -pt: "1 '·Sp'ójn.rą~4~ l'~;
W SZKOŁACH ·
rów w"boksie 0*
mieścia".
whsko 20.00 Dziennik wieczol'JlY. 20.40 Decydo'Y ać będzie ostatnie, bezpośre
kręgu, łódzkie~o
Bardzo odpOwiedzialne zM&n-ie stoi
n~ rok 1950. OgóPAŃSTWOWY TE1..TR LALEK
Muzyka z płyt. 20.55 "Porozmawiaj- dnie starcie.
przed WKKF na OO,cinku kultury fi"ARLEKIN"
my". 21.00 Koncert. 21.40 Opowieść
W niedzielę w gmachu O.R.Z.Z. w tycz:nElj w szkolnict'\'\';e. Tutaj WKKF
łem zgłoszono 66
radiowa o A. Mickiewiczu. 22,00 (L) Łodzi odbył się seans szachowy gry będzie musiął okazać &Wą : 'Pollloe W
Il.awodników. z <:'Ze
(Lix1ź, Piotrkowska ] 52, tel. 258-99)
,
.
i
M
Rosną szeregi łódzkich l'if\cjonal1za. jednoczesnei mlstn:a Kazi.m en:a
'ago
niewątpliwie
br., o godz.
55 szach o,wmcac.,
h Seans usprawnieniu pracy ąparatu ol'ga,niCzwal
r:
•tek,
• . 16 marca
r.
"torów", 22.13 (1.) Omówienie progra- k arczy.k a na ...
~ ftte stawi sfę
2.acyJnego,
nadzorować
i·a.ktywizować
l'T,h WidOWisko pc. "Zlota rybka.
l kI' t
2215 M
k trwał 6 godZIn l zakonczył SI" dosko
a kilku moie le-~ '
d'
.
d
d 10 mu o 'a nego na JU 1'0.
•
, nzy a
'
.
.
"
K asa ćz~n1l." co Zlenme o go z., z. . płyt. 22.20 lIfuzyka ludowa. 23,00 nałym .w'y mkien:: + 43: = 9, -; 3 lFalizację opieki ZTze~zeń sJJortowych karz odrnucić. Fakt~ jednak jest,
nad mkolnymi kółami sport<>wymi
PAŃSTWOWY TEATR LALEK
Ostatnie wiadoJłlości. 23.10 Program dla . Mlstrz~, ktory oslągnął 86/0. i otoczyć szczególną , opie~ą sport że zostanńe pokaZna ilość bokserów,
"
,.PINOKIO"
na dzień . nast'}I)ny. 23.15 Muzyka z Pa!tJe z MIs!rzem wygralI:. Mrozow: szkolny ' przez przydzil!oł p<>:\'.rzebn)-ch ktooa stanie w ,ringu w walce I) !ZaGŁOI
(ł,ódi. u!. Nawrot 27, teI.135-7.J..)
płyt.
24:00
Zakończenie audycji s!<;J ~tefą~, BIałkowski ,S,tarus~a::,. Wl urząd~eń sportowych ' i spr:z.ętu. To szczytny tytuł mistrza okręgu. Po,Orgalł Ł6dzkie,"o K~ltetu 1 WojeTeatr nieczynny.
i Hymn.
linskI ,Ml~c~y?ław. Wsrod gIaA(y~h
była rownrez.1 ob. Kruszewska Marla samo dotyczy kół uezelni~nych A.zS. czątek waik 'wymaC2ono ' na godz.
.wDd7,kłe~o Koml~(!~ "P01s1'\1fJ,. :Zje-.
Ul, a:aś .w:~żeil'ie
lO$ówanie par
dnOeZO!lłlJ Partli IUłboliifclleJ '
(jedyna prżedstawicielka płci pięk
na godz. Hl.
I
IMPREZY MASOWE '
. ' :ęf)dllo~ z:"H:
'
nej), która partię, swoją zremisowała.
KOLEGItJM ltEDAKCY-3NE. '
Zgodnie li> ułożonym kalendarzy·
W zakres:ie' im.pr6 ma.,s~wyeh
W pierwszym ,dniu ·turnieju bokTelefoil y:
kiem rozgrywek turniej Kół Sporto- WKKF musi w pierwEi.'Zym rzę<.bie serskiego o-dhęd~ie s-ię kilkanaście
Redaktor !laczelny
:il~U'
wych dóbiega końca. W , niedzielę r-o starać s1ę o jak na.jlepszą. organizaeję spotkań. Apelujemy do ' zawodni'Zas~pell red. !la~zell'~
lU~!.'ł
imprez
podanych
prt~ GKKF,st.a:- ków, aby staczali walJci ' jak na spor
REKORD
(Rz-gC)wska
2)'
"Milcząca
legrannó
czwartą
i
piątą
ru'
n
dę.
Z
Sekt-etarz odpowiedzie1n,.~ , !111-1l,
ADR.a. - dla młod~ieży (Stalina 1)
Dział par~jnJ"
215-19
b1\rykada" dla młodz. gooz. 15.30, 200 szachistów przez eliminacje prze"Skub" godz. 16, 18, 20
Dźlał
korespondeńtćw t'obrtseanse
normalne
gGrlz.
18,
20.30
szło
6,
''J{tór'zy
'
rozegrają
prawclopoBAVl'YK (Narutowicza 20) "Mia!to
' nłcEYch t ehłopskich 01'8Z'
ST'Y'LOWY(Kilińskiego 12S) "Lek- dobnie turniej systemem każdy ' z każ
we;;tchnień" go.dz. 17, 19, 21
redaktorów gS7etek ści~nieh
"
. ',~,
komyślna
siostra"
gGrlz.
17.30,
20
dym.
BAJKA (Francisz;,ańska. 31) "PuŚWIT
(Bałuck,i
RynE':k
2)
"Cygańsh-i
Zakończony
zosta-ł
już
I
r
II
połfiDział \!Iutacji "
",
:123-28
t:.telnia Parmeńska" I seri,a. godz.
nal Mistrzostw Indywidualnych Pot·
Dział miejski 1 spor-tow:r
2U-21
, ,tabolJ ' ,gQ?2.\: 1S-r 20
,
,'
k' Z
. . 9 fi l' t'
Pl t
.
•
, 18, 20
wi!wn.illl
(Piotrkow$k8 108) ,.0 6 Wl. S l, namy .luz
na 15 OW: " a er,
%)Zlał e1l:onomiem,.
, . 211-11
GDYNlA (Djtilizy'ńskiego 2) : ,- "Pl'O-- T~CZA
'~zorem
:
''Y'ojnie'' godz. 16.30, Tarnowski, :A:rłamowsld, Szapiel, Ga- . MO~KWA. - Sportowcy 'radziee na' 300 m.. , z trzech, pozycji (stojąca,
Dział
romy
18ł-zi
, p-am aktualności ,krajowych i, za;j '
" ,, '
wlikowsld, Panasewia.. Czarnota, Py
cy uculIł dzień wyborów :dd Naj- kl~cząea i leżąca) :r: karab4'lu uzY!\granjcz~yeh"Nr 11$"- god2i.l1, 12,
18.JO, 20.30 '"'
,
tlakowski i GranoWski.
'
Redaktj • .Doe&!i "
' . :l7i,.,t,
TATRY (Sienkiewicza. 40) "DubrowIV runda mistrz. druż. kl. B 111.111. wyższej Rady szeregiem;' imprez kał doskonały wynik 489 pkt. na
13,16, ,17,18,19.20,21
.
Ilolpef.,,-t. ' "
sportowych, które przyniosły dOllko 600 motliwych\
,
ski" godz. 16, 18,
50
" - 10..
HEL - dla młodzieży (Legionów 2)
. ,2 0 '),M'
r. go.....
Łódt, Piotrkowska 'fł, tat. tn~i!'
nale wyniki.
.
Narodowe Swięto, jakim były wy
,lASto'
1. Bawełna - paw:uje,
.
"Statek pułapka" godz. 16, 18, 20 WISŁA (DaszYn3kl~go 1
A dminlstraej!l
W-42
Dział o,ł6sl!eń: l.6d~. Piotrkowwestehnień" .goozma 16.30, 18.30,
2. WłóknIarz.Zgierz II - A.Z.!. n.
MUZA (Pabianicka 178) "KonstanNa zawodaeh pływackich. młodzie bory do ~aj'W!ższej ltadf. uc~cili
ska lGł., tel. lU-M i lU-U
20.30
(Zgierz _ Szczęśliwa 12).
. . zy llka4emickiej" k~óre odbyły się we ~e~koatlecl Tbil~si zorgaruzowamem
ty Zasłonow" godz: 18, 20
"':rllawca BSW' "pr""
3, 1..K.S.-Włókniarz II - Ogniwo II Lwowie _ Dosajew ustanowił no- Wlosennego . biegu
sztafetoweg~
POLONIA (Piotrkowsh 67) "Piędź WŁóKNIARZ (Pr6chnika 16) . "Awan
Adr. Red.: ł:.\~dł, Płetrkowska a'l;
turu, na. wsi" - godz. 16.30, 18.30, (Łódź, Piotrkowska 21211 ).
7.-iemi" g'odz, l6, 18.30, 21
wy rekord ZSRR w kategorii jun10 .prz~z ulice mlasta, w kt~rym brali
, '
Dl-ele piętrQ. '.
"
20.30
4. Budowlani - Włókniarz-Pabia- rów na 200 m. st. dow., uzyskUjąc udZiał spor~owc! 80 ~lubow. .
PEZEDWIOśNIE (Żel'oms,kiego 76)
Druk. ząt. Grllf: RSW "Prus"
WOLN0,M (Napiórkowskiego 16) - nice (Łódź, 'Zachodnia 63).
czas 2'513
W klasyfikaCJi dl'uzyn kobIecych
"Wilcze doły" godz. 17.30, 20
Ł6tit, ul. :twlrki 1'1, teL l!06,-ł2;
zwyciężyła sztafeta Gruzińskiego In
. ', '
"Torpedowiee Nieugi~ty" godz. 16,
5. Związkowiec II - Spójnia n.
ROBOTNIK (Kmńskiego 187) "Zo'
Doskonałe rezultaty osiągnęli rów lltytutu ' Kultury Fizycznej;
v.>"Śród
18. 20
(Łódź, Piotlkow$ka 262).
ja" godz. 18, 20
,
6. Stal - Kolejarz·Koluszkl. (Łódź, nież na zawodach w ' Moskwie, strzel drużyn męskich zespół p,olitechniki,
ROMA (Rzg'owska 84) "Panna bez ZACHJi)TA . (Zgienks. 26) "Burza nad
" ,D 1-147te
cy Spartaka. Gusiew w ,. stl'zelaniu w skład którego wc,,'lodził Sanadze.
I Azją" godz. 18, ~O
PiOlrkow$ką 24~).
'
p<>sagu" godz. 18, 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .,. .
, ............
"
. . . . . . . . . . . . . . . . . .·. .
' . . . . .~".·.
' . . . .l
Zołni~rze sprawdzali broń, napełniali świeżtt wod~ manierki.
ni.ami ' głębokie wyrwy w murach, podciągali .armaty ti-o głównegó
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Nad ranem, przy świetle pochodni, odczytano żoł:nierrom r<lzkaż gewyłomu. Rozstawiali ludzi. na murach.
'
.
ntlrała:
-"
. ' Lall-Sing (jego Alligui·czycy zajęlist.anowisko u wyłomu; Irt.')~r
- Bić , ąię do ostatkal - brzmiał rozkaz. - Jeńców :nie brać!
pełni ·s~użbę na wieży: kaszmirskiego , baStionu. '
' .
Każdego Hindusa napotkanego w mieście, z bronią czy bez broni,
Wstaje słOńce ' Lpie-rwsze ~zar~ promienie: kładą się
równin~.
zakłuć, jako buntownika! W tej wojnie nie będzie jeńców - za·
Słbńce oświeca ko~uły', zęl:>ate , mu"'" i baSzty obl"!źonego miasta.
bijać wszystkich bez litości! Nie wyllosić z pola bitwy rannych,
'"
>J
'"
zbyt mało mamy ludzi! Niech czekają na miejscu! Jeśli zwycię-r
Rozlega się przenikliwy dźwięk t~.ąbki. 'To sygnał sześćdzi~sią·
żymy, okażemy im , pomoc. Jeśli zostaniemy pobici, nieeh' 'będą
tego pułku wojsk królewskich.
!przygotowani na najgorsze!
Za ",Grzbietem" wznosi się chmu,r a kurzu, i dYmu'. " Wojska ruPastor angielski. leżał chory, Oj·ciec Bertrand, ksiądz ,zakonnif
szy:ły. do , ataku.
'
.
- Do' dział!... Gotować się! - kom~nderuJe Insur,
blogoSlawH przed szturmem oficerów i ' żołnierzy i z 'góry modlił się
G zbąwienie dusz tych, którzy polegną w jutr~ejszYm boju.
. Na "Grzbiet" wbiegają ' pierwsze szeregi. Na przE!dzie "Bbłe
koszule". Chcą dziś pomścić niedawny . pogrom.
-:",Ogie-ń pojedyńczy;! krzyczy Insur. .
,
ROZDznAt: XL '
Bij" armaty. Huk i grzmot, z metalicznym zgtzytem lec~' kar·
. SZTURl\-1
tacze.
. ,,~O&wle". idą chmarą po st~kach pagórka; 'j~i iPadają, nadbl~gaJą nOWI.
Na praw{) od nIch zwartą kolumną posuwają· si ę
Trzema kolumnami mają Anglicy iść na miasto. Centralną.
Sikhowie-, .'w czerwonych i niebieskich turbanach. Provir~dzi ich
środkową kolumnę prowądzi sam.Nicolson. "lew Pendżabu". "Bia·
Nicolgon.
'
~e koszule" P15jdą na przedzie. Sta·r e "Białe koszule" lorda Leigh'a
Za mur~mi przypadli. ~t:7.elcy. :Anglicy dobrze wySZkolili swoją
chcą zmyć z siebie hańbę nie dawnej ,porażki.
O brzasku słońca, l11ł sygnał trębacza
rOZ/POCl:ąc się . atak.
~by:czą rJle~hotę <lm Jeden strzał broniqcych miasto sipa:jów
, me Jest chybl{)ny. ,
'.
'
Si,lpaje czuwają na b.9.stionach, sygnaliści czekąją na pUllktach
obserwacyjnych. Powstańcy pracowali całą noc; wnacniah kamie·
D. e. n.

na.

Generał Wilson rozkazał, aby całą tubylczą obsługę wycofać od
Na :rniejs<;e Hindusów stanęli żołnierze angielsoy. Ale .a rtylerzystów było mało - ściągano ludzi z piechoty, a nawet z:
kawal~rii. Starzy oficerowie ' kawaleryjscy, którzy nigdy w życiu .
nie znali: innej b~oni prócz pistoletu, 1ancy i szabli, kopali ziemię,
~gł!'Mając zawiły problem wiedzy o oblężniczych haubieach l szybko

annat.

strzClnych moździeżach .'

'

,

_

Rankiem j~dena'sfego września, na znak podany r,akietą, wielka
~udziestoczterofuntowa haubica przedniej baterii, otworzył.a
ogień na, miasto. Za nią poszly pozostałe armaty,
_
W :mury twierdzy walił pocisk za pociskiem, rozrywając po tę!
",e, kamienne wiązania. Pod wieczór dwa wyłomy świeeiły na mU"
rz.e p{>łnocnyro: na kaszmirskim i rzecznym ' bastioru.E:,
Całą noc' ni-e zmruż~no ~a y, brytyjskim ooozie; szykowano siEl

de, szturmu.

'

' Oficerowie . nakładali na kepi po d'wa i trzy zawoje, aby u~hl"()~
!!'lit głowy oc;!. celnych .kul .si'pajów_ W namiotach pi...o:ano ostatnie li6.!y. J? kre~yllych i prowadzono przyCiszone rozmówy'.
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