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odpowiadaiq na apel cementowni "Grodziec"
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CZYN PIERWSZOMAJOWY! Na-I tych tow. Trzęsowski z przędzalni biegu środków obrotowych. Oto naj- dziemy pokój ł szczęście dla ludzi
w tym rol<o w cementow-I odpadkowej - sumę ponad 57 roilio- lepszy wyraz, że robotnik czuje si~ pracy.
ni "Grodziec", która na cały kraj nów zł; tow. Krzyezmonik, dyrektor w całej pełni gospodarzem swego zaZ natężeniem i uwagą słuchają zerzuciła apel podniesienia wydajności tkalni, oznajmia, że do 1 sierpnia kładu.
Widząc Wasz zapał można brani słów rezolucji. Wysunęły się
pracy na cześć robotniczego święta. obydwie tkalnie zwolnią ok. 48 mi- być pewnym, że zobowiązania przez naprzód głowy, twarze o twardych,
Obiegł lotem błyskawicy kopalnie I lionów zł, a z tego poważną część już Was przyjęte, będą wyltonane eałko- robociarskich rysach. Ważą w sobie
każde zdanie. 'l'ak, tak właśnie po.
Czerwonego Zagłębia. porywając :lo do dnia 15 maja rb. Tow. Tarchaiski, wicie.
nowych, wspaniałych sukcesów masy lderownik wykończalni, ośwIadcza:
_ Niech żyje dzielna załoga za- winna brzmieć rezOlucja dzisiejszegórników.. . . .
:Ilehrania.
Takie powinna
odzwier.•
- Do d·
Dla 1 Ma j a zwol Ul. my sllm~ kładów im. Stalina! - kończy swe go
·edl·
'l·' b ·
.
~ OdpowlerlZle~ lm włob.-tullrze, :oJ:wt- ok. 367 milionów zł, przyśpieszając pr:llemówienie tow. żebrowski.
Ct
ac mys l l :IlO oWlązama.
nIcy naszego nU8sta, zaJoga naJWI_ęk-,,,. , __ spo~~b przedterml'no ma wyko.
Przez otwarte okno na ulicę nie.. LC'J'
~
"~
- Nlls:Ile zebranie ;e~t rękojmią, . 51' potęz-ny okrzyk
Rozkołysał
s,zyc.b w Polsce zakI adow. PZPB UD. nanl·e tegoroc-ego
planu prodn'rAY]--, G-letni zrealizujemy,
,
sle
ę
•.
U"
n~
że
Plan
że
wy.
tł um
' ·ewał
Stahna.
newo
,SIę
robot m-k'OWo R
OZSpl
Już od kilku dni odbywałY się zelO·.
••
,
soko dzierżyc będ:lliemy sztandar .\a- hymnem klasy robotniczej.
Czyn Plerwszomajo-wy, Czyn, mają
branIa na wszystkich oddziałaeh. Od' . ,.N!ech ~YJe }ług~fa.lowe w~połza- szych zakładów - mówi twardo se·
kilku dni przy maszynaeh, w loka-I WO~~lctwo ...~lI:!~h,.~Yle socjahzm - kretarz Dzi~lnicy Fabrycznej, tow. ey na celu I!rzyśpieszenie wykonania
Lewandows~I..
Planu 6-letmego,' .rozpocz~na ~o,~y
lach rady i organizacji podstawo-, tresc naszego zycla.
Sala. Robotniczego Domu Kultury W PZPB im. Stalina, - wypeł
wych, trwały mozolne wyliczenia.
Oto nasza odpowiedź dla tych, któ- W d:u~. ~ MaIa ,na sztandarac~ etap w z~kładac.h II:". S,talml!' ,NIeSIe
nhma do ostatniego miejsca, Z zapartym tchem słuchajl\ W&7;yscy zoboOb.radował al.t.yw gospodarczy NAD rzy nie wierzą w solidarność mas pra nasz~ch mesc będz.Jem~ m~I~?neK falę. n?wych zobow~ązan .wsrod rowiązań swyeh towarzyszy pracy.
PRZYśPIESZENIEM
OBIEGU cu.iąc~'ch, którzy ni'! wierzą w
?,r('ahzowanye.h zobowlązan. Nlese bę- botmkow Czerwone] ŁodZI.
śRODK6W OBROTOWYCH. Późno myślne wykonanie na.szych planów.
11
w noc gorzały światła na Dzielnicy Tym oto zobowiązaniem damy nasze-1
lIT
ł
Fabrycznej. JC"lzc'le nie przebrzmiał mu Państwu ogromne sumy, kt6re I
apel rzucony na śląsku, gdy 'IV PZPB zostaną przeznaczone na dalszy roz.
_
im. Stalina powstały nowe, !liespoty- wój .naszej gospodarki, na przyśp}eII
_
kane dotychczas zobowiązania, nowe szenle wzrostu dobrobytu szerokich
for~y. przyśpieszenia budownictw. rzesz pracujących. Zebrani rozumie
:m:Jal17:mu.
ją każde słowo - wiedząc, że 'Zl)bozaoszczędzi
końca
załoga P~PB
Wreszcie wczoraj ... Na murach 00- wiązu!a. Jakle tu pada.jl\, to szybmu Kultury powiewaj, czerwone· szy marBZ ku 50cja.llzmowl, to zapesztanduy, a wewnątrz - tł'Umy ro-I wnienie 5z("l;ę8cia i dobrObytu dla kla
botników. Przy drzwiach wiodących sy robotniczej.
współzawodnictwa długofalowego,
nl\ sa~ę. zator nie do prz~~yeia.
_ Niech żyje tow. Markiewka, inl~nodz! l st~rzy, tkac;l;e, ,P~Zą~~1 t m~! cjator długofalowego współzawodnicstrowle ŚPIeSZ, dZls SWlęC1C sw O] twa!
'
przyśpIeszenIa
środków
wielki dzień. Nastrój gorączkowy,
pełen napięcia, t.ak jak przed każdym A oto i oni, ci, którzy podchwycili
wydarzeniem wielkiej wagi. Na sali wezwanie górnika-przodownika, górJednocześnie, w zrozu- socjalizmu, do utrwalenia pokoju,
Dzień
święto wo-rolniczą: Każda zwolniona :do
szmer glosó'W. Wszystkie miejsca za- nika-bohatera pracy.
Wstępują komas pra- łówka zwiększa możliwości roz;mieniu, że trzeba produ- do dobrobytu mas pracujących.
jęte. A !ltale przybywa', nowe dele- lejno na trybunę tkacze, prządki, maj cujących całego świata, robotni- budowy tej gospodarki, przyśpie
kować tanio, dobrze j du- Droga ta wiedzie przez rozwój
"aeje z całego wielkiego kombinatu. sfrowie, saJowi. SkładaJ, zobolVl!łz a - cy polscy obchodzić będą w tym sza budowę fundamentów socjażo. w oparciu o indywi- współzawodnictwa pracy, przez
..
nia przyśpieszenia ~\vych r~Z1Iych
i zwiększcnie
- 'l'oWt\nY!l~ ltO'&\loct.,.nl1ml \\a- 1)hnów nTodu1u:y'nycll. PRECZ ZE roku pod hasłem walki o wyko,: lizmu.
dualne i zbiorowe zobo- racjonalizatorstwo
etapu Planu
;ze zebranie", !!prawie po:ljęcia ZIl- STARYMI,
PRZESTARZAŁYMI nanie pierwszego
oszczędności w procesie produJtDotychczas zakłady nasze na
wiązania
długofalowe
robowiązań dla uezczenia Międzynaro- METODAMI
PRACY!
NIECH G-letniego, kładącego fundamenty skutek niewłaściwej gospodarki
cyjnym. Droga ta wiedzie pobotnik6w, majstr6w i te- przez rozwój współzawodnictwa
dowego Święta klasy robotniczej - śWI:Ę:CJ TRIUl\lF NOWY, TWóR- socjalizmu w Polsce.
wydawały zbyt wielkie sumy pi"
\OZpoczYUll. tow. Augustyniak, prze- Czy. SOCJAUSTYCZNY STOSUchników, postanawiamy: w zakresie przyśpieszenia obiegu
Dzień ten klasa robotnicza ob- niężne na zakup zbędnych zapawoduiczący Rady. Dal~7ych słów nie NEK ROJłOTNIKA DO KROSNA.
środków
obrotowych. "I;:ra~ar,:c
sów
surowca,
materiałów
pomoc,;!ychać. ~a sali bowiem ,,-bucha je- DO MASZYNY!
chodzić będzie pod hasłem wzmo
Plan pańllłwowv przę cyklu
produkcji, udoskonalanie
dea pott'znv okrzyk "NiECH żYJE
O 31 d .
, .
k · żonej walki o pokój, walki prze- niczych, chemika Iii itp.
dzalni
odpadkowej
""yko
DZIEŃ·t i\.IAJA!"
,.NIECH żYJE
nI prZY8plesz~ v:;y.onanle
organizacji pracy, zmv.iejszemc
Zbyt duże sumy były zamrożo nać do dnia 18-Xn,
ZWL~ZEK RADZIECKI", "NIECH mego planu !oczneg!> - ~OWl przę ciwko knowaniom podżegaczy W9
postojów, walkę o podniesienie
jennych, którzy z amerykańskimi ne w półfabrykatach na skutek
' tYJE POKóJ". l\Janifestują szcze- dzarz tow. Jozef śClsławskt,
Plan państwowv przę dyscypliny pracy. o wydajnośf
niewłaściwej organizacji produkimperialistami
na
czele,
usiłują
rze. serdecznie, już teraz, ledwo tylko
- Dam 107 metrów towaru ponad
pracy.
rozpoclęła sił uroczystość, zaledwie plan do l Maja krzyczy wprost w przeszkodzić narodom w budowa cji. Obrót środków pieniężnych dzalni średnioprzędne; wyPodjęte zobowiązania doprowa
padły
pierw~ze
słowa
o 1 Maju, rozentuzjazmowaną safę tkaczka, niu szczęśliwej przyszłości, za- był hamowany na skutek powol- konać do dnia 2I-Xn,
dzą do tego, że każda złotówka
nej
pracy
aparatu
finansowego.
o współzawodnictwie.
tow. Kotula.
.
pewniającej spokój i dobrobyt.
Plan państwowy przę ulokowana. w środkach obrotoNa trybunie dyrektor naczelny za- Wyprodukuję do końca roku 621
Usprawnienia organizacyjne w
Robotnicy polscy ująwszy wła
kładów, tow. JÓŹwiak.
Głos
jego I kg przędzy ponlłd plan i podniosę o 2 dzę w swe ręce, sukcesami pro- produkcji, które doprowadzą do dzalni cienkEe; w'Ykonać do wych naszych zakla(lów, dokona
w roku bieżącym 6 obrc.tów_ zadnia 5-Xn.
brzmi jak pobudka do nowego czynu, procent jakość mej produkcji - ocyklu produkcyjnego,
dokumentują
swą skrócenia
miast dotychczasowych 2,8, dzię
nGwych. l-Majowych zobowiązań.
świadcz a śrubownik tow. Wachecki. dukcyjnymi
Plan 'państwowy tkal- ki czemu plan produkcyjny naniezłomną wolę walki o pokój i usprawnienia pracy aparatu fi- Obok 1;obowiąza~ P!odukcyj_ Moja partia przyśpieszy o 12
nansowego, zmniejszenie zapasów ni w'Ykonać
socjalizm.
, do dnia 2I-XII, szych zaldadów wykonamy wczenych; płynących bezp~sredn!o od ro- clni wykonanie planu rocznego _ depel robotników cementowni do właściwego stanu, pozwoli na
botOlkov:, my, adm~UlstracJa zakłl1- klaruje majster Czerwiński
Plan
państwowy ~y śniej, zwalniając około 1,681 milu.
dów,
di!klarn-jemy
przyśpieszenie'
....
.
.
"GRODZIEC" Z CZERWO- wykorzystanie zwolnionych środ kończalni wykonać do dnia zł. dla innych celów gospodarki
obiegu środków obrotowych, zwalnia~mleOlaJą Się ludZie, le~~ ten sam
ków
pieniężnych
na
inne
cele.
NEGO ZAGŁĘBIA, stał się iskrą,
narodowej i budownictwa socjając w ten sp03ób pow&7:ne sumy dla t~vorcz! entuzJa~m przebIJa w. gło
W zrozumieniu ważnoścl tego 19-XU.
listycznego.
qa3zej gospodarki naro&nwej. Zobo-/ sle k~zdego z mowcow. Te.n tworcz~ zapalającą ogień twórczego entu
A więc do końca roku wykonać
Nasze zobowiązania l-Majowe
wiązujemy s:ę upłyhnić zbędne rema- _entu';Jazm mo~n? pQłączył 1 t~-ch, któ zjazmu wśród mas pracujących zagadnienia i wzorując się na ini
cjatywie hajduckich zakład6W ~ ponad ' plan państwowy:
nenty, skrócić cykl produkcyjny, prb-I rzy są. na ~ah I tych, co s!edzą w Polski.
przyczynią się do wzmocnieni 3
wadzić planową, prawdziwie sociali-I prezydlU~ l tych nawet, ktorzy teMy, załoga PZPB im. Stalinlł, W przędzalni odpadkowej
sil obozu postępu i pokoju, ktoSSwe robotnicze święto uczczą
styczDIł g03/lo:łarkę , w naszych za- raz stoJą przy swych ~asz:ynach,
o 3,3 proc. ry pod przewodnictwem Związku
one
nowymi
osiągnięciami produk w oparciu o uchwałę aktywu gokladach. Idąc ręlra w rękę - robot- w~lcząc o to, ~by zoboWlązama pospodarczego naszych zakładów W ,przędzalni średnioprzędnej .
Radzieckiego
walczy o lepsz'l
niey. personel techniczny i admini-j deJmow.an,e tubu były wykonane bez cyjnymi. Wezwanie załogi cemen
zobowiązujemy się:
proc.
przyszłość
dla
wszystkich
ludów
o
2,4
towni
"Grodziec"
podjęli
już
gór
stncyjny - zwycięsko podnIesiemy! zastrzezen.
l) Walczyć o usprawnienie W przędzalni cienkiej
o 7 proc. świata.
nasze. sztandary, lI\elduJ~c \V dn;u
Majster Pawłowski, tkaczka Tra- nicy śląscy, którzy na Swięto Pra
organizacji produkcji
przez W tkalni
o 1,9 pro~.
l\iY, ZAŁOGA PZPR IM. STAt l\Ial~ o pełnym wykonan;u n 3 s.zycll wińska, przl!dka Łojszczyk, majster cy wydobę(łą nowe, dodatkowe
skrócenie cyklu produkcyjne- W wykończalni
o 3 proc. LINA WZYWAMY WSZYSTKIE
zobowlązan.
Wyrzuc, tkaczka Zimoń. Padają cy- tysiące ton węgla ponad plan.
go, co pozwoli -zwolnić z na- W RAMACH CZYNU I-MAJO- FABRYKI WŁÓKIENNICZE W
- Niech żyje planowa g03podarkai fry, kilogramy przęd,;y, metry tka,.
y, łódzcy włókniarze, członszych • środków obrotowych
s()cjalist.ycln~_!
Niech żyje solidar-! nin. Przed terminem. Ponad plan.
kowie załogi fabryki, która
WEGO ZOBOWIA~UJE1VlY sm ~~~~I ~S~ST~~EJIN~~L~~{
\1oąć mas llra~\Iiących ! WSpÓlnie dą- 'I Wyższa jakość. Większa ilość. Mniej
około 253 miln. zł.
WYPRODUKOWAC DO 30 KWIE
'
..." -i,.my do sodałizmu!
braków. - Oto Czyn Pierwszomajo nosi zaszczytne imię ukochanego
2) Wprowadzić oszczędną i TNlA
1950
ROKU -PONAt> I{ŁADY PRACY DO PODJJ.!/CIA
_ 'Nic~h żyje na"lr. ukochany wódz, wy robot:ti!,ów zakładów im. Stalina. Wodza i Nauczyciela mas pracują
.
NASZEGO APELU DLA UCZplanową,
zgodną 2! normatywódz międzynarodowego proletariaTkaczka Zimoń ma słaby dziew- cych, TOWARZYSZA STALINA,
CZENIA ŚWIĘ'l'A I-MAJOWEwami gospodarkę materiałową PLAN:
częcy głosik, lecz zebrani podchwy- poczuwamy się do obowiązku
tu, Towarzysz Stalin!
w magazynach surowców, ' pół W przędzalni odpadkowej 2000 kg. GO. WZYWAMY no WSPÓI.Z SZl1l11em po\\"staj,. WSZ;\'scy z tują wznoszone przez nią okrzyki. pierwsi w przemyśle włókienni
fabrykatów,
artykułów goto- W przędzalni cienkiej 18,400 kg. ZAWODNICTWA DŁPGOFA.LO miej"lC_ ::.1TA-LIX! STA-LIN! JłIE- Rośnie i potężnieje fala entuzjazmu. czym o(lpowiedzieć na apel robot
- 150.000 mt!'. WEGO,
DO
PÓDNIESlENIA
wych, chemikaIii, artykuld IV W tkalni
IWT! B[E - ~1UT! PO.KÓJ!
Drżą mury sali. Brzmi huragan oklas niltów Sląska,
W wykończalni
1.200.000 mtr. ILOŚCI I JAKOŚCI PRODUI\:technicznych
i
po.mocnicz~h,
St'n.lin i. Biel·ut ..... to wlaśnie po- ków.
Łódź włókniarska,
Czerwona
co zi,volni dla gospodarki naro
Podnieść jakość pro(lukcji na- CJI, DO WSPÓŁZA WODNICT\'\' A
kój. O t:m wie kBżrly. HeaJizując
Kierownik Tkalni Nowej, tow. Pa- Łódź, staje w pierwszym szeregu.
dowej sumę około 1.289 miln. szych przędzalni, ' ażehy zmniej- O PRZYŚPIESZENIE OBIEGU
w,ka:zania WieJk;ego Stalina i prze- wcIec, składa zobowiązanie zmniej- w tym szlachetnym współzawodzłotych.
szyć do minimum REKLAMACJE ŚRODKOW
OBROTOWYCH I
wodniczącego
PZPR to"?_ Bieruta, szenia o pół. procent ilośei odpadków. • t '
Zd·
b·
.
ZMNIEJSZENIE
KOSZTÓW
.
•
OlC WIC.
aJąc so le sprawę, ze
3)
Usprawnl·c'
pracę ~paratll n' jakość przędzy.
bronimy pokoju. świadomość tego 'T owo F ab·lanczyk
w imieniu wykond
"
gofinansowego, przede wszystkim
Jakość tkanin surowych pod- Wł,ASNYCH PRODUKCJI.
widać dziś na ws:&ystkich twarzach. czalni deklaruje skrócenie planu rocz jedną z podstawowych zasa
przez skrócenie czasu fakturo- nieść do 67 proc. pierwszego gaCzyn l-Majowy polskiej klasy
- Precz z podźegacz;\mi do nowej nego. Kierownik wydz~ału socjalnego spodarki socjalistycznej jest jak
wania dostaw towarów i inka tunlm i iIośt braków zmniejsz.vć robotniczej musi wpisać się nawojny! Niech żyje -pokój! Niech ży tow. świtoniakowa zctbowiązuje się najlepsze wykorzystanie sił wysa do 4 dni, co pozwoli przy- (lo 5 procent.
je pokojo\\'lt współpraca mirdzy na- do wzmożenia akcji socjalnej, do po- twórczych dla rozwoju gospodarwymi zwyci~stwami w dzieło uwiększenia żłobka. Kierownik Przed- czego kraju i podniesienia stopy
śpieszyć obieg środków obrorodami!
W tr!,sce o po~rawę, ~a- trwalenia pol(oju i budowy soDz;sicj"ze zobowi~zal\i3, UJ nowy, siębiorsŁwa Remontowo-Montażowe- życiowej mas pracujących ~ po
towych o około 139 miln. d.
runlmw pracy l podme!ue- cjalizmu.
p011 ainy wk!a'J
do ogólntP.:O dzieła go oświadcza, że pracownicy przcd- stanawiamy dać gospodarce naro
Niech żyje obóz pokoju i pobudowy pokoju.
To wzmocnienie siębiOl·stwa skrócą o kilkanaście ani Qowej, stojąc~j w obliczu zadań
W ten spos6b zakłady na- nie warunltów socjalnych zobostępu z wielkim, niezwyciężonym
~\\ iato'.vf'go frontu obrońców pokoju. okres przewidziany na remont kotła Planu Sześcioletniego, dodatkowe sze zobowiązują się do koń wiązuJemy się:
b
k
I
lall.ie wiec nie manife.o;tować swej na wykończalni, aby w ten sposób
I) Oddać do użytku żłobek Związkiem Radzieckim na czele!
iezącego ro U zwo nic
radości! jakże nie okazać uczuć wy- t:łatwić robotnikom wykonanie zobo~ środki finansowe i materialne, ca
dla 150 dzieci do l paździer
Niech żyje międzynarodowa 50
,,,iązań.
przez uruchomienie wewnętrz- dla gospodarki narodowe;
pełniających dziś ws~y!!tkic serca!
llika br.
lidarność
klasy robotniczej w
_ Entuzjazm Wasz jest wyrazem nych rezerw i przez przyśpiesze- sumę okolo 1.681 mil. zł.
walce o · pokój i socjalizm!
Kierownicy po:;zczfgó!nych oddzia.
lk·
l
.
.
k·
nie
obiegu
środków
obrotowych.
2) Otworzyć pokój higieniez
Niech żyje Polska Zjednoczona
łćw produkc,-jnych składają zobowią Wje JC 1 przemmn, )a le
zaszły w
~ Dla uczczeni a
1.Maja.
zania, Z.mierzające do przyśpieszenia naszej klasie robotniczej. Dzisiaj do
ny dla 1mbief.
Partia Robotnicza i jej przewodni
Nasza gospodarka narodo- S·
l·d
ś·· d
d
wJęta so 1 arno CI mIę Z'Y
obiegu (!todków obrotowych. Tow. długofalowych zobowiązań stal·ą ra3) Wy dz. Remontowo-MoiJta czący Towarzysz Bierut!
wa, przystępując:! o renaro d owel. kI asy ro b
otnl'~Ara wski z przędzalni śl'cdnioprzęd zem robotnicy, majstrowie i kierowżowy skróci czas remontu koNiech żyje ukochany Wódz,
nicy
mówi
sekretarz
U{
PZPR,
alizacji
Planu
6-letniego
potrzecze,·,
zobowiązujemy
się
z
;~j dekJllruje upłynnienie do dnia 1
tła
z
30
na
17
dni.
Nauczyciel
mas pracując)'ch całe
J
'
•
bUJ·
e
olbrzymich
środków
finan·
sierpnia br. snmy ponad pół miliar- tow, •Ż eb mws kI. estescI!! pierwh·
t·
bu powyższe; suiDv zwolnić do
nieugi~ty bojownik o
odejmując te zobowiązania je go świata,
..
'
•
da złotych. Tow. Olczak z przędzalni szym w Polsce zakładem, ktory w ra- sowyc na .mwes ~ cJe, I!B prze.
steśmy pewni, że jest to je pokój i szczęście ludzkości. Tow.
gospodarkI'" roIDI- 30 kWIetnia 1950 r. 1 mlcienkoprzędnej składa zobowiąza mach Czynu Pii!T\nzomajowego IWd-1 dowę naszeJ
dyna, słuszna droga do budowy rzysz Józef Stalin!
nie upłynnienia ok. 17 milionów zło- jął zobowiązania przyśpieszenia 0- Il;zo-przemysłowej, na przemvsło- I łiard zł.
rodził się
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Komuniści francuscy pozdrawiajq

a era Generalissimusa Stal-na

l~C

. uczciło społeezeń~two ~tolicy

Uroczystości w III rocznicę śmierci gen. Karola Swierczewskiego
WAR~ZAWA (~A~). Dnla ~8 bm. w trzech, rocznicę śmlertli reneW suchYCh, rzeC!Zowych słowach
rala .brom Karola o';lerczewskle!!'o - w Tea.tru Narodowym w Warmeldunku służbowego, stanowiących
szaWIe, staraniem Głowne~o Za~zącłu Po)ityczneł!0 Wojska Polskiego od
raport o jego ostatnim boju, od najbyła się. uroczysta akademia l)oswlęcona uczczeniU pamIęci bohaterskiedziemy w olbrzymim skrócie całość
go genclala - 'Yielldego Polaka 1 rew~lucjonlsty.
tego pięknego żywota: bezprzykładNa al{~dem\fl przybyli: człn.nkoWJc Rzą.du RP z premderem Józefem
ną Odwagę i pogardę śmie,rei w wal
Cyranltiewlczem na czele, członk{}wie Blura Politycznego i Komitetu Cen
ce z WToaiem klasowym d"wizę
tralnego PZPR oraz najwyższych władz stronnIctw politycznYCh, gen era
ani krok~ wstec~ _ i r~zk;z któ;;
li!lja, P!zedsta,!iciele organizacji spole.cznych oraz l~cznl oficerowie, tołbrzmiał jak program i testa~ent je
merze l robo·hucy - towarzysze brom pOległego genel'aJa.
go życia' DO FASZYSTÓW OGNIA'
Obecni byli równlei przedstawiciele korpusu dy'ploma.tycznego z '
.
dziekanem korpusu a.:mba.sadorem ZSRR Wiktorem Lebledlewem na
.. Po takich ja.k on, nie płaczą czele.
kończy mówca. - Po takich .tak on,
lud pra.cują.cy jeszcze mocniej zwie
. Akademię. która rozpoczęła się o- stanty Rokossowski.
ra szeregi w marszu ku wie!ltim ce.
degraniem Hynu1U Narodowego za·
Po obszernym omówieniu czynów 10m, wytyczGnym pnez Partię, k.t6gaił wiceminister
Obrony Narodo· wojennych gen. Waltera Swlerczew rej genenł służył swym życiem
wej - szef Głównego Zarządu Po- skiego, l)łk. Werner mówi:
śmiercią.
litycznego Wojska Polskiego - gen.
"Na południe od Ba,Ugrodu stoi
Pamięć o nim, o jego życiu i
bryg. Edward Ochab.
skromny pomhlk w miejscu, na kt6 śmierci jak sztandar bojow:,: prowa
"Imię generała Kał'olą. Swierczew rym z rąk agentów jmperiąli~mu
d2ić nas będzie za.wsze nap:rtzód i:na
skiego na zawsze pozoi!tanie na kar- padł śmiercią żołniępza gen, bronI przód do celu, któremu 011 poświęcił
tach historii narodu polskiego. Ge Karol .swierczewski - członek Cen życie _ DO SOCJALlZr.iU",
nerał Walter Swierczewski łączył w tralnego Komitetu Polsldej
Partii
* • *
sobie ()cchy najlepszego rewolucjoni- R<>botniczej. Padł tak jak żył sty i dowódcy. Jego świetlana. postać w walce.
W tn:ecią roeznieę śmierci Budowni
reprezentuje zarazem ciągłość trady
cji waJk "za. naszą i waszą wolność"
- powiedział gen. Ochab. WlZywając
II
rz.ebranych
do uczC!Zenia minutą
ciszy pamięci poległego bohatera
Polski Ludowej.
W skład pr~ydium akademii we
szli m. in.: przedstawiciele Komitetu
Centralnego PZPR z członkiem Biu
ra Politycznego KC PZPR. JÓŹwia·
kiem - Witoldem na czele. przedstawiciele Wojska Polskiego IZ s'lefem
sztabu generalnego WP - w1cemlni
strem Obrony Narodowej gen. Kor·
WARSZAWA, (PAP) - Apel cementowni ,.Grodziec" () ucz·
czycem na czele, uczestnik walk: o
czenie święta mas pracują,;ych "Czynem l-Majowym", zmobHiz!)\vał
wolność ludu hiszpańskiego -- wimasy pracujące całego kraju do podejmowania nowych zobowi'pai.
ceprzewodniczący PKPG min. Szyr,
produkcyjnych pod hasłem ,nmocnienia. sił po tępu j pokoju "raz
siostry poległego generała ob. ob.
naj szybszego zbudowania fUh,lamentów socjalizmu w Polsce.
Tolowlóska i Świerczewska oraz
przodownicy i racjonalizatol"lY praZAŁOGA KOPALNI .. GENER,\ł. I Przodownik pracy l\'Iichał Borvka
cy.
ZAW ADZKI" zgromadziła się w w imieniu swej bryg·ady zadekl:lrt'·
Referat obra.zujący życie i walkę przerwie międzyzmianowej na wlel- wał wydobycie ponarl dotychczasowe
gen. Świerczewskiego wygłosił płk. kim placu przed kopalnią. T
długofalowe zobowi:planie 2.700 I,m
Henryk Werner.
_
"Jest w Muzeum Wojska PolskieSzkoła
go gablota - mów.i pIk. Werner, '--..
która dzień w dzień przyćiąga uwadziesiqtków i setek par
'f'
•
oczu. Młodzi chłopcy i dziewczęta
rozgorza·łymi oczamt
wpatrują się
przez długie chwile w stary, wyszamały mundur $!enerała.
ZnaJ·ą ten mundur starz.v żołnierze
WARS:aAWA (P.U), Zespół praco I nas równłez powaine Gbow.i~~"i,
'ł""
:<;nad Oki i znad Nysy, spod .Budzi- wnjków i słuchaczy Centralnej Szko .zwIększa odpowiedzialność wabcc
szyna i Dl'ezna. Znają ten .tlmndUl:. 'l y PZPR imienia Juliana Ma,r chlew PadU i Komitetu Centralnego".
YJ którym kiedyś walczył i w którym skiego nad('~łaoł do Komitetu Centra.!
Pismo podkreśla, że szkoła tmie. ł
KIŚ
k·
i
. d
d'
l 'l .'
rzgll1ą gen.
ar.o
wierczews -l. . nego PZPR ną ręce ppzewodnic:2ą- n.~ Je nego z pr~ywo cow po Sl{o ej ~
. To slusz~e, ze młode pokolel1l'! ce<to KC PZPR tow. Bolei'\ława Bie- mlędzynarodow~J k!asy robotnlC'leJ
iPlelgrzymuJe do tego miejsca, w kto
b
.
. •
mus! być przesląkl1lęta na wsJn'oś
rym mundur generała .lak s,z tandar ruta pismo z. serdeC!Znym l.gorącym duchem intern8cjona1izmu i głęboęymbolirluje honor żołnierza - re- ~o~zi~kow~me.m za ~ada~le szkole . kiego proletariackiego pat.riotyzmu,
:wolucjonisty, żołnierza sprawy ludo 1mlenIa wleThaego bOJOWnIka klasy którego przykładem jest życie j, dzia
:wej, mundur .nieskazitelny, na \ttó. robotnic.zej.
łalność Juliana Marchlewskiego.
rym jakże zaszczytną smugą rdzawi
"Zdajemy sobie d09konale sprawę
W zakończen~l pisma pracownicy
się plama krwi własnej, wytoczonej, z tego. --; czytamy w piśmie, - lie j słuchacze szkoły zapewniają Komi
!pnez wroga. To tutaj uczą się i bę ,n~anIe s~ole
nas2je,i. imienia tet Centralny, że dołożą wszystkich
dą się uczyć młod,zL jak żyć i dzia~ I Marc~lewsklego - jest nIe tylko sił, aby szkoła sta.·ła się godna nada
łać dla swego narodu i jak rz całej wielkIm zaazczytem, ale nakłada na nego jej imi€nia.

czego Polski Lud-owe.f. generała bro
ni Karola Swierczewskiego, odsłonięto w Akade.mli WychowlUlia Fizycznego Jego Imienia tabli~ę pa.
mią.tkową.
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GENgW A (PAP) - Konferell~.itJ. wi Radzie-ckiemu".
Federalna Departamentu Sekw!ln~T
Zob<l\viązujemy się prowadzić l po
Francuskiej Partii
Komunistyc:m('.i wodzeniem walkę przeciwko fabryka
zakończona w niedzielę w Gennevi!l€'l':'l cji, transportowi
i przeładunkov.i
pod Paryżem uchwaliła jedllogłm\nie broni o prze:8naczeniu agtesywnym.
tekst depeszy do Ge1ó\eralissin\\l~a
Wierni proletariackiemu jnternncjo
Stalina, w które,i m. in. czytamy·
nalizmowi, jesteśmy zdecydowani l-;on
"DROGI TOWARZYSZU STALI·· tyauować z mlwagą walkę o zaprzeNIE! Komuniśei Departamentu
stanie imperialistycznej wojny w Viet
kwany z okazji swej konferencji fe namie.
Przywiązani nieza~hwianie do .. pra
deralnej puesyłają Ci wyrazy mito~
ci i czci".
wy kor,\uniznlll, której jesteś wcil~le"Z dumą i radością dono;dmy Ci, iż niem, zapewniamy Cię o naszym 1)ez
w naszym kraju rozwija się w~l\a granicznYln przywiązaniu i wzna ··ia
przeciwko imperialistycznym podżega my życzenie wYl"aźnne przez setki ty
czom wojennym () konktetne zastQS;) sięcy'robotników paryskich z ok.u~ii
wanie na szego hasła:
.
70 rocznicy Twych ul'odzin: "pt.l)!'if'·
.. NaróiI francllllki nie będzie ni\!tły go życia i dobrego zdrowia, D~ogi
prowadził wojny przeciwko Zwią\!.ko \ 'rowarzy;;zu Stalini.e".

'c·

dnoczoneJ Par,n Robotmcze~, WOJ.ska Polskiego, poselstwa Hm:pan1l
R.epablikansltle; w WarSiZawiA oraz
łrontu
społeczeństwa StGlicy.
Przy dźwiękach Hymnu Narodowego przechodzą pl'tzed frontem kom
ZO
Gl
G.
panU honorowych Wojska Polskiefi
go i KBW d~legac,ja KC ~ZPR 'l.
W Zakbulach Wytwórczych 'J:t'a.us podjęła zobowiązanie v.rykonywat
zastepca, cz~nkll Brura P?lltyczne- formatorów i Urządzel'i Termote- b,'zę w 140 proc. osiąga dotychczas
go. KC PZP~ .. t. Stef:me~ "ratusz,ew cbnicznych qługofalowe zobowiąza 145 proc.
sklm oraz ~eleg~cją ?,o.1 s ka PolsĄle nia produkcyjne realizowane są po
Załoga kotlarni Nr. 2 z majstrem
go .11.. Hr wlcem,n .. .Oi)!'ony Narod~- I myślnie.
tow. Pel'lińskim na czele przyśpie
weJ, gen. bryg. Plotrem Jaroszewl-/
szyła o 3 dni wykonanie kadzi, któ
czem na czele, składając wieńce u
Grupa tow. Mittelszteta na odra zamiast na 20 marca, była już go
stóp malIzoleum.
dziale wiertarek i strugarek, która
towa na 17 marca.
W nawijalni transformatorów ro
botnicy postanC)wili
\vykonywać
normę w
202 proc.
Tow. tow.
Chrzan i Hańczak realizuj q to zobo
wiązanie zaś tow. tow. Boczek, Kar
das. Lichawski i Imielil'lski przekro
czyli je wykonując normę w 212
proc.
Załoga stolarni z majstrem na cze
leo która zobowiązała się podnieść
\,'ydajność do 122 proc. osiąga na ra
zie 127 proc, bazy produkcyjnej.
* • *"
węgla do dnia l maja. Rębacz M'lt~'., ISowady, Gnutek. Wołoch, Strzekt:vK
W Z.jedn. Zakł. Pr~em. Gumowe
xobowiąz:) ł się dać ze swą
bry gartą i inni.
100 ton klinkieru ponad plan PO;;l'l go Wytwót>nia Nr. 6 zespół koniek
dodatkowo 2.412 ton węgla, Jan Ci·
chopęk. wraz 7.e swym zespołem
d" nowila w kwietniu wyprodukowllE: ZA cyjny Nr, 5 z tow. Chybicką oa cze
:),000 ton węgla,
I.OGA
CEMENTOWNI
,.NOW \ le nie zrealizowat dotychczas S'ł"e.
WJF'ś". Rohotnicy \rnmicnj.ołomow zo go zobowiazania Wpt'awdzie wydaj
Podobne zobowiązania złożyły h)·y bowll!zali ąię zwiększyć w kwietnlll ność sięga 120 proc. normy, lE'cZ jagady Michała Henca, Franciszka H.)ll
k(,ść pozostawia dużo do życzenia.
{ll'odukl'ję o 850 ton, zaloga łama\l<'Y
czaka i inni.
i sllszarni postanowiła zwiększyć wy
Łą.cznit1 załoga zobowiązała się wy
dajuość o 60 wózków na zmianę. r;)·
dobyć dodatkowo do dniłl 1 ma,ia ,Hl
botniey oddziału pieców postanow ili
nad dotychcilas podjęte długofl1]'lI'l;'! 7więk~zyć wydajność knidego picM o
zwiedza Muzeum
zobowią7.ania produ;~cyjne 12.000 tun
l tonę na zmianę. robotnicy pakowni
węgla.
'
l .egina w Poroninie
postanowili zwiększyć szybkość -'-lIt,~
"Tym Czynem zadokumentU}t'lll\' dunitu o 300 worków cementu na l
WARSZAWA (PAPl. Dnia 27 bm,
nier.łomną wolę walki o pu!\ój i· 'locja zmianę.
dyrektor Instvtutu Marksa - Engd·
li71m. To jent na'3za Odpl>Wle-:lź n'l. 7<1
·Wyremontować dodatkow.o 1 wa··..)n
kusy anglo-amerykanskich imperi:lli towarowy zobow ią.zala się w kwi~t· sa - Lenina przy Centralnym Komi
Plotr Pospiełow
tecie WKP(b) • ..
d"
h l
stow - gtosi je nomyslme ue W:\ 'J- niu. dla uczczenia święta l-Maja, ,inl wraz z synem Feliksa Dzierżyńsrl:ie
na rezolucja.
żYna nxz040wnika pracy Władysla\"a go i córką Juliana March 1ewskiego.
W HUCIl~ IM. STALINA ~.ohewia Wi~niew5kiego WA)łSZTA1'óW '\IrB· ZofIą Marchlewską zwiedził~;!u
zania prodnkąjne dla uczczenia ery CRANICZNYCH PKP Z BYDG08:T,·· ctf!um Lenina w Poroninie.
nem l-.MIł.;owym Śll'ięta mas praclti~ CI: L ld~ntyczne zobOtdłFtlIlie rUlu.!:!1
Gościom
towa.rzyszył
kietownik
cych podejmowali: wytapiacze, ()d~~~\ 7.cs'll6ł );ln.oduwn:ik\\ iW2.C'll K""1l\\i~h:.:\ • V>Jyó:z1a),uE.1s\'Qr\\
'Pan\i l~C P'ZiPl=t,
l
nicy, tokarze. frezeny. ś usarz:e, ko Podobne zobowiązania wyremontowa- tow. Tade\.lS'l Daniszewski.
nia \\ag'onów towarowych. osobowy:h.
wale.
W li'ABRYCE CHEMICZNEJ \1.' cystern. platform itd. podjęły dr·lży
CHORZOWIE załoga jednego z ::~la r.y Sejmy. Zakl'zew~kiego. Smllcz.."llłów postallowiła tak zwiekszyć sw<)5ą. s)dego, Różańskiego . .Tańczyka. l?irlisa i Prnsińskiego. Załoga działu pa
większość
produkcję, aby Czyn l·Majr;\vy u·
zobowiązała się do dma.
możliwił dodatl{owe wyprodukow,mie lrowozowcgo
tolerule
przedstawlcipli Kuomintangu
maja' naprawiĆ' dodatkowo 2 loi")ł\lG
70 ton nawozu sztuczneg(). Liczne 1.0tywy.
Fala
zobowiązań
dla
u~zczenb
NOWY
JORK
(PAP). - W dwóch
bowiązania. w imieniu ;;woich zespołów składali ob. ob.: Łazik, Wkke, l maja objęła i inne załogi warszta· dalszych organach ONZ mechanic?
tów kolejQwych, M. in. załoga parl1wo na większość odrzuciła wniosek ra
:.:owni węzla inowrocławskiego lobo· dziecki, domagający się wykluc.l~
wią.zała się d051atkowo wy,.(n11011~.i)- ma
przedst:l\\'icieli K.uomintangu,
których IJbl.'cność stallowi oc.zywi!iwac 10 wagonow towarowych.
.
..
W woj. kielcckin1 avel załogi '!ę- te bezprawie. Wniosek ten ZOd\"l.l
montowni "Grodziee"
podjęła j.lko lrnianowicie odrzucony w KOmi~J.·i
piel'wsza HUTA ~S~R~HVmC ... ~'rzo Plaw CzłO\~ieka orai w Komisii
dO\V\1Icy pracy w lmlenm poszcze,?:l)l- Transportowo - I··omunikacyjne I.
nyrh wydziałów huty ll1eJdo,vali z try
____.

Z

, "
G rodzca

Za przykładem towarzyszy z

b
· ' -'IIugof I owych
owmqzan

•

zy
ao
Wielki
podejmuie z entuzjazmem cala polska klasa robotnicza
I

l'Ientraloa

gę

Piotr Pospiełow

PZ R

dZIA
· k'
uJ·e K·
om.lelowi Centralnemu

młodych

za nadanie
. Jej
••.Imlen
. .la Mare hl ews
· k"lego

I

.

I

l

I
I

Mechaniczna
ONZ

~~~~jf~!~~~:~:;~ ~~;f·:~~~l~;j Pod ter'rorem' fa·szystowskl·ch zbldro" VI

zołnwrza rewoll\cJomsty, ktory
;pojmuje, że gdz.ie.k olwiek mi świecie
gromiłbyś faszYl'tów, bijes:e $lę tak
·że o ziemię nad Wisłą., o jej wolność.
To tutaj !Zgłębiają, młodzi żołnie
it'a:e istotny sens śmierci żołnierskiej,
iktóra zwyci't~a. śmierć, bo stanowi
fundamcnt piękniejszego, lC'1l5zego
.życia ojczyzny i ludu",
\Mówca przypomina następnie, że
•
!\\,owczas, gdy burżuazja polsl~a, pił
sudczyzl1a i stojące na jej usługach
!prawicowe kierownictwo :PPS IZwal
czał
. o w intel'esie lmperlali2mu "-a~
f~odnj,ego powstającę w ogniu wal.Ki rc'''olUC''J·nAJ·
"
" " ......
".lod"'" Fan",o,two Ha
nz:ieckie _ :malazły się w IIzeregaoh
Rewolucji Paździer.Ą1ikowej, za. przy
kładem Fellltsa Dzierzyńsklego i Juillana l\iał'clllewsldego, ty&I~czne ne
~e rewolucyjnych robotuików 1
chłopów po.Isldch, PO'l"Wanycb we-

.

'

Jugosłowianie musieli brać udział· w farsie wyborczej

~aJniQć.

W Belgradzie w większo~ci o);)wodów wyborczych, jal<o pierwsi ~gto.
sili się wojskowi, milicjttnci, nezniowie szkół fabrycznych i młod1.ie:<;
akademicka z internatów. Przybywa.Qni zwartymi gmpami po
osób,
0. p,~zyn~u~oW)·m. cbar3l'k!;erze "wyb?row śWl~dezy szcxe~oln~e wymow:
me .fak~. ze ~gła~zame Sl~ lnilnoś.~l
eyw!lne} do l~kalt wyborczych było
z gory z~rgam!owane.
.Tuż na kilka dni przed datą wyborów każdy wyoorca został powiado
miony, gdzie i w jakim czasie TlIn
głosować. Wszyscy mieszkań\:,y dnne
go domu byli obowiązani udawać się
na wybory zbiorowo. J eieli ktoK',l'
wiek nie mógł zgłosić się do lokalu

dziesiątlków tY/llięcy Iii

na

lucją. Padlliernikową.
Wśród tych polskich 'bojowników

!rewolueji walczy.l o realizację jej
haseł i kształtował swą świadomość
r.ewolucjonisty syn ludu warszawSkiego, późniejszy r4wycięzca spcd
1y.[oskwy, Stalingradu, Kurska. Witebska i Pragi, Gdańska, Berlina i
Łaby, wyzwoliciel ogr{)mnych poła
ci ziemi polSkiej - marsrGałek Kon~

buny o zobowiązaniach podjęi..'ll'.h
pl.·zez całe zespoły. Feliks Wala .• k
W imieniu odlewni stali zadeklal'ow<lł
podniesienie dotychczasowej prod ,.ll{
cji o 5 proc. Hynek z odle',vni źet<17.'l
meldowal o postanowieniu zwięk:;.:c,
nil\ produkcji o 8 proc. ZM:P-ow·;'f.:a
brygada frezerów im. 'fadeusza T':()ś
Ci1!8Zki z~łosila podwyt.szenie sW'rch
zobowiązań dł-ugofalowych ze 152 1)1'0
cent normy do 158 proc. "Niech świe
to 1 M.aja zmobilizuje cały nasz na·
ród do twórczej pracy przy budOly;e
socjalizmu w P.olsce j do wzmożenia
walki o pokój" - oświadczyła robot
nica huty "Ostrowiec" - Zofia Ż.1Jt.

MOSKW.~ (PAP) . - . KO.I'espon-1 wyborczego z~ .swoją gl:Upą w oZ}1Il: I W przeddzień "wyborów" f::lszvdent r.gencJr TASS donOSI z Belgra· czonym ternllme, mUSiał uprzeolac stowska klika Tito przyznała praW;l
du:
.
.
.
o tym obwodową komisję wyborczą, wyborcze lH5 tv~. byłych kola;,u:ra:1. W medZlolę w !ug.o~ławll odbyły i otrzymać odpowiednie zezwoleme.
tów uwolniła z· wię;~ień l .tys. zbroJSJI.! "wybory" posłow 1 lcb zastępe6w
* . . >li *
'. 'r. ,
.
.,
.~, ",.
.
do obu izb Sku szczyny.
. .,
•.
marr.)' wOJenn,;<.h .. pt,"J \Vl~caJ.ąc Inl
W ..
l? I .. k· h
Lokale wyboJ.cze urząd7.0Uo l_tz.e, prawa obyviatelsloe l ~ezwi,lhla 11P.
b
mleJ;;eo,,:oscl:'-C l WHl~$. l? 4 wy- ważnie w małych sklepach, zakładach 'I PO\\'1.'ót do Jugosławii dziesiatkom ty.
ory rozpoc~ę{y IHhę o goazln 1e.• r~; fryzjerskich i piwiarniach. Ich l'J~- ~l· nc" ZhJ·€o.hT~h r·aszvstów bu mo";'1i
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.. mlal'y wynOSl y z regu y
me· oni poprzeć klikę Tito w walce nrz'~ ·
e
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es
en
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kwadratowych
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o-łosowan'a
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Jugos OWJans )01111.1.
g, n. ow
.rozpowszec .11:all}'c prz,,~ do 101taln wyborczego Wpuszcz.ano o d .
.
. . ..
radlO, w nlekt6rych w:eJsklch obwo- l'azu PO 10 osób. Poniewai \V J ngo- ~koło 1~0, tys. tlcr.cnvyc.h pa~l')("tow
dach. wyb~rczyc?, zWias~~~ w P?- sławi( jest jeszcze bardzo wielu anfll- I komumRtow zostało ,UWlęZlOUYC?
grall.lczneJ str~fl~ Maeedon1! .1 na W~' fabetów, głosowanie odbywało się :Ji8 Prze~zł~ :\00 ty~. 11.ge~to,w Rankow!·
bl'zezu Słowenskl;n: ,w. god~l~a(:h od za pomocą kar~ek wy?orczych, jec~ :7:1 I TIto ~VY~ler~n meSlrhaną ~l'e
7 d~ 8 rano zal$oncz:yłQ .lur. gloSO- !>l'Z&. wrzuc(',me speCjalnych kulek. :>Ję na m~s:y pracuJ,!ce m.a.st I WSI.

~~~U~~~~hlO~OWMw~~~t~~~~

lWailzenie w czyn haseł wypisanYt'h
:na jej sztandarze, do ws-póInej z pro
Jetariatem rooyjskim walki z ca,.a~
tern, ucisldem, do wwlki o wolność
dla uciskanych ludów,
tych
polsld(}h rob()tników li Chłopów jest
ągniwem. które
zawsze łą~zy pol
$ki ruch rewolucyjny z Wle-Iką Rewo

.

3(1·-7~

K~I......
~ 'V

n:e
tI

lełn,-e

diadzieci \vvehodźstwa
poi§kie~o we Francii
GENEWA (PAP) - Z Pn~·yż'l ri?
noszą, że w Ambo.s<\dzie RP
odb~ h
się staraniem PCK l<Ol1ferencja
w
::lprawie tl!'gOt'oczl1ej akcji na t·~cc~
kolonii letnieh dla clzieci wycł!.Jdi·,
st wa polskiego we I<'rt.ncji. W 'mnIj!,
rencji wziął ud2:iał !\mb<1sa~or Putt'a.
ment oraz około 120 działaczy oluę
gowych i I(kalnycb komitetów blo·
nii le tnich.

Z ·I" Zk OWey puls li prtet·
,

~~~~~~~~oo~~u~ ----~----------------------------rl--------------

suniętego oiicjalni(' kandydnta, bą ;l~

też złożyć

do umy kulkę oznaczająe~, że dany wyborca głosuje przeciw1\0 kandydatowi. Poniewaź jednak
gł>3sowllnie odbywllło się wobec człon
k6w komiSji wyoorclej orUz innych
wyborców - i to z tego san\ego domu - niewielu WybOl·CÓW mogło od,
ważd....-slę na wr.zucenie do urny tu·
kiej .~Ilłki.

* .,

~

BUKARESZT (PAP) - Dziennik
"Viatsa Ca.pi~lei·' pi.sze, że "wybo1'y" te stały Slę okaZJą do zamanifestov... a.nia przez lud jugoslowial\ski
nienawiśc~ ,:"obec zdr~~zieckie~ bandy
b~lg;·a~zkleJ. Wl'ogosc mas ~U~OS!')-I
'\\'1an51~Ich:v stos;mku do k11kl TIto
wyra.zała SIę zal'owno w aktach ab·
sencji ~"yborCjle1, jak i w prtej,,.
" . l d·
wach czynnego opo.ru,,? k~ory:: l .0,
no~~ą z cał~go haJu. lotez "ZWYCl ę:
SkI k0l!lumkat, s-pI:e~arowany Pl'Z~M
Ranko~Icza we wła?Clwym czaSIe ,nI
kogo me. oszuk~. NIe ~doła on. z~c:::
s~ować faktu, ze lud .JUgosłowlans~u
me chce. przekształc,ema ~wego kraJ II
w k?~omę a~el'ykallską ~ w ?a~ę a '
gresJl przeCIwko ObOZOWI socJalIz1D\'
i pokoju.
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'

.
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przecl"w represl'om władz froncu.skl"ch w stosunku do marunorzy
l' dokero'w
VII
WARSZAWA (PAP). Aktywna po
stawa robotników portowych i mary
nanzy w walce o pokój wywołuje
wściek'łość w obo7.ie imperialistycznym.
Jak podawailiśmy nieda.wno włak'·
Gl. ł
'r es
dze !~~rc anskle wl'xtęodz~nY r~d~~ve

~~Z~rzesa:e~~ce~~iąz~Ów· ~awodo-

I

"Sekretariat
Międ2ynarodowego
Zrzes.zenia Zw. Zawod. Pracowników Przemysłu Włókienniczego i 0dzieźowego w imieniu swych miJiQnowych mus członl\Ow3k;ch en€l'gi·
czni~ protestuje przeciwko ares7.~owanlU sekretal'Za generalnego Mlędzynarodowe.go Zrzeszenia lVIarynarz-: i .~obotmków Po·r towycb - tow.
FleSSl1let. .
.
Czyn ten ,jest pogWalcen.l~m ZlI;sad
łlcmokratyc.w.ych, wQlnosc'l ZWlą,Zkowej i os~bistej, zagwarantowanej
K·t ONZ J t
.
k
III ą
.. es on wrogim
a ,tem

skierowanym w międzynarodOWY
ruch robotniczy, Domagamy się natychmiastcwego zwulnienla z aresz·
tu tow. Fresslnet . za.pfzestania Ol>
II.n:ys1łOŚć stosuwania te/{o rodza.iu
metod represji w stosunku do repr<:
zentantów Swia.tcwej Federacji Zw.
Zawou()wycb. której pl·awa przeulIta
wicieistwa pnyzmmc 'wstaly pne~
Generalne Zgmmadzenie Narooów
Zje~noe:~~nych".
.
.
Rowmez Zarząd Glowny Zwią.zk.1
Zawodowego Transportowców wy.
słał telegram protestar:Y.1 11 Y,

w ch mar nam i robotników porto;y ch _yHar/' Brid esowi. Ost.at. y
. k
Y, h g
d
ó
mo, na rokz ·ńa~ •.swhY: m?a1c~ ta:,c w,
- amery a S",JC lmpel'1 105 vW, ~
władze francuskie ząstos()wa.ły dalKolarze Niemieckie; Republiki Demokratyczne;
$Ze akty represji przeeiwko Mięcby
---<nal"odoweDlU Zrzeszen~u Marynarzy
. ZłB'IYl!!IIO
~.;;".Al
z9',.szaJą się do
i Robotników Portowych, lW'cszhtląc
JI.RJI.
11
•.i.W WY .'
w Ma-rsyUi, w biurze podczas pełnie
nia. obowi~zków znanego działacza Spółdzielnie chłopskre we Włos.l.ech za mu ą
l'ob()tnicz~o, sekretarza gcneralneposiadłości obs~arnn;;:{ w
i ,O M·lęd2;ynarodowego
Zrzeszenia
Ostatnio wpłynęłO do komUenika oraz pl·zedstawicieli korni
R2Y.M
(PAP).
Kohlm.ny -robotni- dwóch ro.botnHtów zestalo z~itych
l\Ilarynllfty
l
RobotDłk6w Portowych
tu ol'gamzacY.jnego wyścigu ko
tetu kultury fizycznej Niemiec
- Andł'e Fressinet.
.
ków rolny()h i bied.lly~h chłupów w pnez pelicję" cała ludność bh:..' ze ulal'skiego
"Trybuny Ludu" 1
kiej Republiki Demokratycznej.
* • ~
"Rudego Prava" zgłoszenie koCzechQsłowa.cki komitet
wyś
W związku ~ tym sekretM'~ gene- Crotone, Cus:ro, SeUilJ, Rocca di Net d1!:iał w tzw, .. zebraniach O:d'b udowY
TIRANA (PAP) - D~iennik "Zer! ralny IMiędzynarodowego Zrzeszenia to, Ca.rUzzi, S·l,miet'li, erichl za.jęły po l pracy".
lar7Y Niemieckiej Republiki De
clgll informuje nas, i.ź 15 kandy
i Popullit" pisze, że tzw. "wybory" Zwiąr1:}!:ów Zawodqwyoh Przemysłu
mokrntycznej. Władze sportowe
.datów do druzyny narodowej
W S!lJrdynii spółdzielnie chłopskie
w Jugot3ławii odbyły się w atmosfe- Wiłókiennicrz.ego i Odzieżowego _ nownle ziemię, z których usunęła
Niernieckjęj
Rep1.tbliki Del1loprzybywa na obóz w Polanie
strefy
NUOTO, lttóre od tl..a.wna l'a~po
rze tenoru i kłamliwej prop'.\gan<iy Aleksander BU'l'ski wystosował do ich p~l:ida.
kl'atyc.mej wysyłają ekipę złożo
w dniu 3 kwietnia br. Wru'l. z
pelnęj oszczerstw w stosunkil
do ministra spraw wewnętrznych w Pa
W strefie Vastese, która !l,bejmuje częły akcję oltupacyj.ną, uzys,ka.ły
ną z sześciu kolarzy, kierownl
kolarzami przyjadą znani w Pol
ł Z·SR.fi. i krajuw d~"::.,:'L"t!a.eji ludo<\veJ . 'ryżu tel~am 1t&stępująOOjj treści:
. r.6wnież miejscowość Lentella., gdzie pnyznanie im 500 ha. ziemi.
~,.~,~~ dl.'llżyny~ nl.~~y..!5!~ - ~.~.":. ~ ,trel]el'g.~~~j } - P~11~~~

Wyścigu Warsżawa- Praga
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Urząd Be.:p. Publiczn.
"Głos Radomszczański"

P. P. K. "Ruch".
Pr.wiat. Komenda M.O.
Komitet Powiat. PZPR'
Miejski Komisariat MO.
Starostwo Powiat.owe
Szpital Powiatowy
.
Pogotow1e Ratun~"we
PCK
.

Liceulll

UCZllI0W

Rachunkowości

a

l

OlI

'&

1aJ.2ąd ktła

lMP

Szkole. Zawodowo-

Odzieżowej
Przed kilku dniami w Szkol'e Z'a~
dowo-OdzieżoWej w Radomsku odbyło się zebranie wyborcze tamtejszego koła ZMP-owskiego. R~ferat ideologiczny wygłosił MieczYlSlaw Otoliński. sprawozdanie z dotychczasowej działalności dożył kol. Stępień.
Do nowego Zarządu ZMP wybrani zo
stali: kol. kol. Stępień, Orzechowfka,
Kalasińsjd,
Czubaj, Łańcuchowski,
Dorozirlska, Tyezyński, Chobo-t, Sdślak i Steler.

WAZNIE.; ."ZE TELEFONY
10
Straż POiarna

11
12
12

li

Rolnei'

,~T odległości f5 kilometrów ~d lorolnych i średniorolnych chlo- nicze, arytmetyka handlowa i na tym poprzestać. Oto w związ
PlOcrkowa polozona przy SZOSIe pów z terenu powiatu piotrkow rachunkowość rolna. W ramach ku z nadchodzącymi siewami
leży ,,:,ieś Bujny. Kiedyś znaj.do skiego, a nawet z powiatu opo-zajęć
praktycznych przyszli wiosennymi młodzież Liceum
:vał SIę tL~ 80.0-morgowy ma.Ją- czyńskiego, radomszczańskiego agronomowie biorą czynny u- zobowiązała się.pomóc w siewie'
tek memIeckleg'o
obszarruka. i łęczyckiego.
dział W pielęgnacji i doglądaniu parcelantom z Bujen, obsługiDopi-el'o rok 1945 zmienił radyMŁODZIEż CHŁOPSKA
istniejącej przy Liceum hodowli wać i.ch siewniki oraz całkowikaInie życie chłopa w Bujnach.
SIĘ UCZY
świń i bydła rogatego. Młodzież cie obsiać pole trzem gospodaNa skutek reformy rolnej kaiMłodzież chłopska w Liceum pracuje również zespołowo na rzom, nie posiadającym wIaKI N A.
Wl'świetlany
jest film pt. .Mil- dy z dawnych fornali i parob- Rachunkowości Rolnej uczy się swych działkach doświadczal- snych koni.
W związku ze świętem klasy
cząca' bary k ada
pr0dukcj i cze~kiej. ków otrzymał na własność dział iak lepie; i nowoeześniej gospo- nych. które obecnie ::;ą JUZ
Dzienne za:ię- obsiane marchwią, pietruszką robotniczej w dniu 1 l\laja mło
poc?ątel~ seansów od godz. 18 i 20 1d ód 3 do 5 hektarów, na kt6- darować 'na roli.
VI' oied;:iele 9.30, 1l.30. 16. 18 l 20
ryc~ z zapałem zaczął praco· cia teoretycz.ne
praktyczne itp. warzywami, niezbędnymi dzież podJęła zobowiązanie, po- skup trzody chlewne;
wac.
trwają tu od godziny 8 rano do dla P?tl'~eb. własn~j kuchl'!-i. Po stanawiając w ramach prac
Jak nas poinformowano, plan kon·
Na 70 hektarowej resztówce godziny 4 1)0 południu z uwzglęl z~ z~Jęclanll 'praktyc~nyml u~z- ZMP i trzydniówek SP dopro- traktacji trzody chlewnej na III kwar
t\dres Recakdi
Administracji
"Gt()SU Rlld4\nl",,("zRńslti~'g(J" z~łożono pocz~tkow~ ~z.koł~ RoI dnieniem • prz~rwy obiad?w~j, mO\~l~ pl'!:i.CUJ~ ~h~b~le w m-I wadzić do porządku teren szkol tał bieżącego roku wykonany zostal
opr0Cz przt,'<1mlOtow spekt<.ch l kWIacIaI m,
ny, uporzą;dkować
należycie
Ra(łmn"Ku. lll. Reymonta Nr 39 tuczą, a ob€cl1le lTIleSCl blę tu W i'lzkole
przed terminem i z nadwyżką. OgólP~tństwovve Liceum RaChunko-,logólnok:>.ZbllCąCYCh młodzież uSPÓŁDZIELNIA
pa·r k, zasadzić na przestrzeni
wości Rolnej. W pała.cu miejsce czy się również. przedmiotów
UCZNIOWSKA
jednego hektara
nieuźytków nie plan wykonano w ~23 procentach.
AdITllnL'ltracja - tel. Nr 12, dawnych właścicieli zajęli nowi hR\Vodo\'vych .iak np.: rolnictwo,
Wszyscy
uczniowie Liceum m~ody las sosnowy, następnie W akcji kontraktacji najlepiej stoczyr!na ~()d7 "'" dl" oc g-qrlz !ł do 16 iudzie ~ 88 synów i córek ma- hodowla, maszynoznawstwo 1'01 mieszkają w internacie, znajdu wybudować stadion sportowy, sunkowo wywiązała się Gminna Spół
jącym się w gmachu szkolnym, w którym pomieściłyby się bo- dzielnia Samopomocy Chłopskiej w
Prowadzą oni zorganizowaną iska koszykówki, siatkówki i GidIach. Obecnie przystępuje się d0
przez siebie "Spółdzielnię Ucz- boisko piłki nożnej. Młodzież kontraktacji na IV kwartał.
niowską", której zadaniem jest bujnowsl{a doprowadZi także
wyżywienie młodzieży, przeby- do należytego st.anu ~ark w
wającej w internacie. Niedawno resztówce majątku w Bełzatce
Spożywców
uże
żywności jeszcze bujnowska spółdzielnia (gm. Szydłów), Ponadto ucznio
młodzieżowa borykała się z wieI wie w ramach swego Czynu
d
.
.
Zbliżają Si(~ święta Wielkanucm:, l"ano należyte tapasy wszelkich Hr Centrali Spożywczej sprowadziło du 4:imi trudnościami, gdyż przy- Pierwszomajowego postanowili
sq Z rowe l tanIe
a w zwi<\zku z tym wzmaga się row Ityku!uw spożywczych. tal>, że nip. że zapasy margaryny mlecznej na- znane na wyżywienie stypendia pracować na resztówce szkolnej
Ostatnio w placówkach detalicznież ruch w placówkach detalicz- ma najmniejszej obawy aby czego- dającej się doskonale do wypieku nie wpływały regulahlie, obe- przy wysadzaniu buraków cu- nych sektora spółdzielczego i pańoych ha:odlu uspołeCZnionego \\' Ru kolwieJ.; zabrakło na stole światecz- ciast. Nie zabraknie także ol1-.\'y ja.
• . d k
'Id' l ' ta
krowych. Dotychczasowa posta- stwowego w Radomsku ukazały się
cme Je na sponadwyżkę
ZIe ma gotów
wy~ wa młodzl'ezo' wco'w z BUJ'en po- wl'ększe l'los'CI' suro'wek ow-oc"""ych.
ci El lneJ,' tł uszczu d os Imna l ego do sm'I gospodarowała
l przed nym.
ci-omsku. Zaintereso\':ani, ja,
stawia się zaopatrzenie sklep6".v de
W pierwszym rzędzie przygotowa żenia i przyrządzania smacznych SO kOWA. \Vielką pomocą dla gospo zwala przypuszczać, że swoje Są to owoce w płynie, zawierające
taliczn~;ch
sektora uspoiecznionego ao odpowiednie zapasy luksusow'~.i f6w, tak chętnie widzianych na wieI • ~ S
zobowią.zania
podjęte
celem wiele sk·ładnik6w Odżywczych, czym
l~dajeffiY się do ki~roVv'Ilictwa Cell~ mąki pszennej nadajacej się specjal kanocnym stole.
aarki pó!d~ielni jest upraw~a- szybszeg'o wykonania siewQ'w I ~órują nad lem?niadą i v:od~ S?d<l
tl':.>!i Spoż.vwC'7.ej w Rudomsl-u, .J"t~ niE' do v!ypieku ciast świątecznych
Ostatnio nadeszły do n3s poma- ny przez Jej młodych członkow wiosennych i celem uczczenia N~. Cena. owocow w p.łyme me Jest
m'.5 poinformowano w magazvrul'~h Sa tu róWnież doslateezn€" zap!1sv ,. nu'icze. a jak MS informuje kiero- 2-hektarowy ogrod warzywny 1 M'
t lk
k
wlele wyz sza od ceny mnych napoCf'l1rrali Spoż~'\·;l'ze.i przy ul. Hey- I rm\ld pszennej
pozostał,)'ch gatup- wnile Centrall już \-" najbliższych oraz wspomniane już działki do. - a.1a 1:1e
y o wy ona-I jów gazowych. Surówki nabyć moż
rtlOllta w zwiątku 7. wzmr)~,onym lU 11((,,\,/ oraz obfitei:apasy cukru.
\\ dnhc:h 31)od?l~wać się najeży tran,; ł świadczalne.
Ją w 100 plocentach, ale Je prze na we wszystkich placówkach hallcham przedświątec/:nym pt';Zygot(\ 'i'Wil\zku 7.e ś'\.,ciętumi kierownic:tw(.! portli ~YH·.)'~, rodzyn~ów. i C?nal!l0- i Młodzi SI)ółdzie1cy .'ami sobie kroczą.
dlu uspołecznionego i państwo'wego
I nll. I\ia sk{udzJe znajdUJa Sl€' 1'0Wd
S 'ł . . '
.
(H. lVI-a)
w Radomsku.
nież w dustatecznej . ilości zapasy g.OS~? arzą '~' pO dZleln~, sa:ru
,~'lJwek bułgarskich po 600 zł, kg" :onę rz~d~, plzepr~wadzaJ.ąc k~l
i
makaronu gotowego oraz pl'oszl;u kulac.lę 1 wszellne wyhcl,ema
v
yI
.ł V
•f
i do cia~i. Nie bnd~ jest różnych ga-!l'aehunkowe. Tak dobrze ZOl'ga, .. , .... , ," _ '. , .... _' t':!i!'?"Y kasz jak .iaglanej, gryczcl- ' nizo'y,nne
życie
zespołowe
w Cf'ntraJi .;opoży~cze.i PL<f'dsi~ ! zd,:pal.l.•.emu rn.e~zkan~ov. \\ <u ty !leJ l mnych.
UCZIUOW b 'l ]' nowskic'h J'est (}'O.
,'.' , . . . d
I
l.
. •.
l'iOl'Sil"\! Pal!, twowo -S:)ołdzielccn .h I,I U<\'
'. !)J('rv.-"zel
.' . "I·)ott'zebv.
. . ~,IJaL"r--"
l~"C7.QnO ~H~. J OWl1lez o osta- skonah'111 Pl'zygotowamem
do
\" Radomsku dotl;liwie OdCl.\lW I.: l" SI~C't me bOI~l~;l!,a 'tt:\ m~taład . Z!Jj - i ecznydzapas pro~z!{U do pr~n!a o-! życia \v ta.kim' 7.espoJe, jakim
"'.II.l)wanr.
h
t,s a,mcn
OIac \ raz su y. artykuły w okreRl€' przf'd \ . ..,. "
' .'
7'.
ok dawał dol"chczaF bruk 0\)37er- ;,)'zy ul. .~.rmii CZ€,,'wonej Nr. 69 świc,teeŹn~'ch porządków Jlh'ćbędne . .Ie"t społdzlehnu p-rodukcJ )na.
tljE'j,~zych 1118o;8zynÓw. lstnlei'-1 c c> b~'
l
lIt'llC l.oTmonu nowe magazyn~', :!O w Jak nas i11101'ml je kierownik Cen POMOC Vv· AKCJI SIE\\TNE,]
Iy zby-t szczlI!lle co nie ))O;·.'v8i l10 po ','Ml1,'m stopnlll przyczyni s~ę do tl'Uli Spoży\\'('ze.l . .luz w pienvsz:'cb DLA MAŁOROLNYCH CHLO.
Ud
zgl'Ollll,dzcnil' wy;t;;l'c"ajitCVCIl LI,'; lta\ 'l1ienin pr8CV w CentralI 5p·J dniach h,'ietni~ nadejd.1 dalsze
P6\V I ZOBO\,VIĄZANIA
'ezenv, i u.iemnie odbUMo "ię na żywczej.
1r.anspol't,v ~ody I proszku do pral-MAJO'iVE
--!JW.
O.
..
.
Jak więc vv·jd.ltim,v zaopatrzenie w
. Slą.gl1lęC}a W pracy bU.Jl1o\!,"Do jednaj z bolączek na zego mia ku ul. J. Stalina, począwszy od .!l'
O'l.\lW\Ć dz.\a\o\ność
pl:Qdukty ży\vnośclowe będz.ie na sklch llCZl1l0W są bezwzględl11B sta - pisze nasz stały Czytelnik ou. mel'U 98 aż· do numeru U6. Odcmek
,
WielkanocI1e Swi.,=ta tak obfite jak "vielkie, ale ani dyrekcja szkoły, Kasprzak - należy nieporządek na ten przemiE'rzan~' jest codzie nr,:",
złomu
nigdy w latach ubiegłYĄh.
ani tei jej ucz,rrio,,,ie nie chcą chodniku, znajdującym się na od~itl- przez setki mieszkańców tej dzielnicy miasta i przede wszystkim ll1'Ze:l
:robotników znajdującej się tu f1l.hr:.JĘ'~ZCZI' w roku nbicqlvllI zorg'IDI-1 nu sa. Zdaniem jego na terenie rudom
ki "Korab". Położony kilkanaście hit
zuw.my ?Ostał komj(pf d" akcji zbiór s7.czailskim istnieją szerokie jeszcze
temu chodnik jest tu tak merówllY
ki zlomu. Złom przyjmuj" Powiatowy niewykorzystane m07.liwości zbIórki
i powybi.iany, że nierzadko zdarza
ZwiHzek Gminnych • nólrJw'lnl w Ra złomu
się tu wypadek zwichnięcia nogi, lu~
dom~ku prz\' uł: Dob~,szyckieJ 2.
Należało bl', aby członkowie komiteż dotkliwego potłuczenia się. (.~dy
Kumitet ten nie wykazuje jednak letu do akcji zbiórki złomu wykazali
padają deszcze i w licznych coJkllch
żadnej prawie działalności.
ą jeżeli v.-ię\.·ej. niż dotychczas inicjatywy i
i dr;:lul'ach zbiera się woda l a wówakcja zbiórki złomu jest li lias pro- przedsiębiorczości i wykryli te wszyst
powstałe bajora są mem"źl.iwe
Szkolna organizacja Związku wybrano również nowy Zarząd cyjnej. Dotychczas ten odcinek czas
wadzona, to zawdzięczać to nalezy kie możliwości, jakie istnieją odnodo przebycia.
jedynie aktywności kierowniki1 refe- ~nie zbiórki złomu na (('renie Radom MłQluzieży Polskiej przy Pall· Szkolp.y ZMP przy Państwo pra~y
ZMP-o\vskiej
wśród
Czy obecnie, w ramach WiO;iUflTatu przy PZGS- ie Tudellsnl ,ater- ska.
stwQ.wym Lieellm Handlowym wym Liceum Handlowym. Prze- uczniów Liceum leżał odłogiem, nych
robót ulicznych prowad';unyc 'l
w piotrkowie liczy,\, obecnej wodniczącym nO'wego zarządu stąd tez mimo szkolenia ideolo- przez Zarząd Miejski, nie dałoby SJ~
chwili 307 członków. zrzeszo. wybrany został syn małorolne gicznego, członkowie mają po· również położyć na tym odcinku 110
Slode ....~ n05zucll
art"
...,ów
llych w 8 kolach kbso·wych. Ko- go chłopa Ka.z imierz Sala wice ważne bl'alei w znajomości, nur wego chodnika? .
-~-~
zapytuje '1<11'Z
la te wykazać się mogą aktywną przewodniczącą wybrana 'zosia- tujących młodzież polską za- Czytelnik."
działalnością i prawdziwie
ła Teresa Cieślakówna. Refe- gadnie!L Wypływa to ~ t.ego, ii
Prosimy Zarząd Miejski t> wy ja:;·
owskim stosunkiem do nauki i pra l'entką Oświatową została Hali- ZMP-owcy Liceum Handlowego nienie w tej sprawie.
W z'\'!iąz~u z notatką prilsowq pt.!l:::al.alu więreJ zrozumienia dla czysto ey. Z~-owcy z Liceum Handlowe na Gliszczyńska. kierownikiem
nie czytają "Pokolenia", nie
"Nieporząde~ w poczekalni
dworca sci. Bez współudziału podróżnych uw Rudomsku' · Zamif>S7,C'Zl;n;1 w nume ,~zymanie porządku w poczekalniach go ,,~'relc uwagi . po.święca.ją nHj kadr, syn l?io~rkowskiego hutn~ czytają Miesięcznika Instrukcyj Ze §iportu
Ro,s!Zkowskl. negCl ZMP "Nasze Koło Pracu- .
rze 356 "Głosu Radomszczanskiego", oraz zachqwame stanu sanitarnego swoJe wychowame ldeologlcZn€. ka WłodZImIerz
Dyrekcja Okr~gowa Kolei Pailstwo- w \Ibn acjach dworcowych jest nie- Stw{)rzono więc przy każdym z Danuta Kal'bowiak wybrana zo- je". Zup€łnie nieznane jest im
kół klasowych kurs ideologicz- stała sekretarką Zarządu Szkol- pismo
wych w-yjaśnill, że usterki opisane w lIJo;ilbrośrią.
ZMP-owskie
"Nowa
wyżej v.ymienionej notatce
zostaną
ny, na którym l10rmalnie dwa nego, skarbnikiem zaś wybrano Wieś", porusąają.ce wiele "vaż
Mgr. T. Zawiślak
w najbliiszvm czasie ziikwldowane.
razy tygodniowo odbywają się Czesława P'rymusa.
nych p:r:oblem6w z życia mło
WZarządzie Okręgu
wicedyrektor
Nleodzowńy Jest jednakże jednowJ;jc.ład.Y in~truktor61.\' Zarządu
Nowy Zarząd Szkolny ZMP, dzieży wiejskiej. Wielkie pole
Okl'ęgu
Kolei
Państwe
'
'!ch
cześnie apel pod adresem publiczno- ł
Na konferencji Zrzeszenia Sporto,
MleJsk.~e~o ZMP na. temat, .de. przy Liceum Handlowym będzie do popisu będzie tu miała nowo
ści korzystające I z dworca , aby wyw Łodzi
wego "Stal", które odbyło się przed
klaracJI Ideovi;O~PFogl'Um.oweJ ,~l miał do spełniania bardzo po- ohrana kolporterka prasy orga- kilku dniami w Łodzi, dokonano wy
zak1'es~ zagadme~, POIS~l WSP~f ważne zadania w przeciągu naj nizacyjnej Ag-nieszka Zemło, boru nowego Zarządu Okręgowego.
czesne.~, el~On?!lfll P9 htyczne), bliższ€1!9 okresu. Przede wszyst która musi zająć się energicznie w którego skład wszedł również
marl~slZmll-!emmzmu ltd.
kim trzeba będzie uruchomić sprowadzeniem w najbliższym przedstawiciel piotl'kowskieg'o Klubu
ob.
Oprócz
kursó\v klaso\vych świetlicę, na która, znalazł się czasie odpOWiedniej ilości ty- Sportowego "Stal-~orab" prowadzony jest równiei vv'yż- już odpowiedI!i lo~al na t€rellie godników ZMP-owskich i na- Nożownik.
<izy kurs ideologicZllY przezna- szkoły. B.rak Jest Jęąnak. szer- tychmiast zaj ąć się werbowaTegoroc~ny plan Powia~owego
w~pólnie z Gminną Radą Narod(lw:;\ czony dla.' zaawansowanych po- sz~g? zarnt€l'€so\".ama Slę mlo· niem prenumeratorów. Zagadrządu ZWIązku Samopomocy Chll'])' rozpatl'zy podanie. Następnie po Ul- litycznie i
f.lpolecznie uczniów dZIezy tą sprawą. l stąd powśta nienie świetlicy i. zagadnienie
skiej w Piotrkowie przewidu.ie '. Jy'. twierdzeniu podania przez wspom' Liceum oruz ella akty,vistów ją zwłoki z otwarciem świetli· kolportażu prasy jest ~v najbliż
sIanie znacznej .ilo~ci c~1łopów b,'z-I n.iane czynniki. winllo Pyć ono wnieszym okresie, bojowym zada- o mistr%ostwo klasy B
l'olnych, ~nalo J sl'edn!Ol'olny·:!h - sJOue do Zarządu POWIatowego ,,~a szkolnej organizacji ZMP. Kurs ey.
r8zp@fCzęte
Drugą sprawą,
na którą niem całej organizacji SZKolnej
chorych lub zR!?,'l'oi;ollycll c1101'oo:J -Imopo. mocy Chłopskiej" w Piotrko' ten ul'owadzony jest przez Zod~
najlepstych h.Tajowych IlZ(!'co- wie, gdzie ubiegający SJię otl'zym·o.l.:e fię Sadowską i jak dotychczas ZMP.owcy Liceum Handlowego ZMP, na którym skupić ona
w
uhieg-łą niedzielę rozpoczęły się
wyniki, muszą zwrócić szczeg6lną Llwa- musi całą swą energię i uwagę. już rozgrywki w piłkę nożną o miwl~k.
kll1:tc badania, z kt61'1) udaje się do daje pierwszorzędne
Większość wysłanych skorzysb z llekal'za powiatowego. Po stwienh.e .. PO~l1osząc poziom. wYl'obi€;~ia g'ę, to kolportaż prasy organiza(H)
strzostwo klasy B, które zapowiada'
bezll:atnego leczeliia
uLnym:wid. niu przez lekarza
koniec,m:Jści 1(" polItyczno- społecznego UCZ1110W
ją się bardzo ciekawie. Przypomnieć
,I, ... '
.
ll1icszknni~ i '\ bczJ)ł~tl1ych !l1'7,e.kn- ('zenit: sanłltoryjnego, lub uzdnwis'
,
.
.
przy tym należy, że w pierwszej run
=-____
~. :-., .",·~.~___ 'c~;;:iE:s:;'l'---M~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;~-:;;:;;3.=:::2:;;;.
dów kolej~!. Pierwszeńsh,·o 111'.tja chlo ko\V€,g'o, Zarząd Powiatowy akce:"tu- Liceum.
dzie l'ozgl1Twek mistrzem naszego
'ł\r
z\viązku
z
pro'V\"adzoną
obe
o:: ••• · ". . . . . . . . . . . . . . . . "' •• " ••• - .......
'
U
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pi, h,'t6rych pL'zychodowORĆ g'o~(Jo' je podanie, po czym chor;, kiel'owl>podokręgu został "Włókniarz" z Bet
dal'Rtw nie pr'zein'acza 60 kwinhli ny jest do odpowipdnielro u7.dl'owill cnie na terenie całej Polski
ch!ttowa, przed' "Włókniarzem" 7, Mo
akcją wyborczą. w kołach ZMP
zboża l'o~znie oraz czlonkowie ..;utit- ka,
szczenicy i piotrkowskim "Kolej::-dzielni pl'odu\;eyjnych.
POZ09t:ił:j.
nem". Na czwal'tym dopiero miejOd
dnia
1
kwietnia
'1950
r.·
prócz
naszych
Biur
Ogłosżeń
ilość miejsc puezllaczono dh ~h!o'
scu uplasował się były mistrz podpów, posiada.ilic:~·rh gospodu"stwa o
okt'ęgu, KS "Związkowiec".
większej przychodowości. Chłopi, kió
1'3'111 gospodarstwa
.przynoszą
dodo wszystkich dzienników R. S. W. "Prasa"
chód od 60 do 100 lnvl11tali J'oczn:I',
Kolo 'l'owal'zystwa Przyjaźni poj' botnikow "Korabia" cieszy się 1'<1przyjmować będą również wszystkie
O~.doszenYa drobne
G'llnca.ią jednorazowo 1000 zł za ul' sko-Radziecldej
przy piotrkowsi,iej dziecki ruch stachanowski oraz ra'
gową kartę kUl'al:yjną · Go~podarzp., fabryce "Korab" liczy w obe;nej Qzjeccy wybitni przodownicy pracy
ZGUBIONO
legit. Zw. Zaw. Kol
posiada.ią.cy gospodarstwa o pnycho chwili 152 członków, Koło przy .,'Ko- socjalistycznej.
URZĘDY
Walecki Zygmunt Piotrków, Towa·dowości od 100 do 130 kwintali zbo~ rubiu" normalnie raz W mieaiąc!.l ll"
Po referacie odbywa się dysku5ja,
Szczegółowych informacji o sposobie nadawania ogłoszen
rowa l.
11453g
żn rocznie.
poza kosztem przej,l7.cI U rząd za zebrania ol'ganiz!lcyjne, na w której robotnicy vrypowiadają :,wo
drobnych udzielają wSł:ystkie U R Z Ę D Y I A G E N C J E
i jedno!'azową opłata 1.111l'0wej karty. których wygłaszan~ są referaty, :.8.- je uwagi na pOl'uszone przez pre,,'OOOO<><>OO<X><><><><><><>OOOOO
kuracyjnej, będą opłacali ;:a pobyt poznające członków z życiem rad7.l·1c genta 'em!lty. Szkoda tylko, że 'Y3POCZTOWE.
w l.zdl'owisku 830 zł d~iE'~miG.
ki ej klasy robotnicr.ej, z życiem \11'- kusje »1! jeszcze za słabe i nie obaj'
Czytajcie
ROBOTNICZA SPÓŁDZiElNIA WYDAWNICZA
Chłopi chcący wyjecha~ do UZI.11·J' ganizacji politycznych i społeczny~h llltl io wic!-:szości l'obotnik6w. Wa·:t.J
wisk, winni 1.kierować podania o istniejących na terenie ZSRR, li ge0~ pOI';yśle{ u tym. aby je ożywić
"P
R
A
S
A"
rozpowszechnia.łcie
przyznanie im wyjazdu i pobyt w grafie} Związku Radzieckiego itd. i wciągnąć w nie wieksza ilość Ii~'s- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . .r ......................... 'II •••••
sanatorium do GminnYCh. Zarządów itd. .
kutantów
.,Samopomocy ChłoDskiei".
która
Specjalnym zainteresowaniem 1'0'
(l
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TPPR przy fabryce "Korab"
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I

i AGENCJE. POCZTOWE'

l

~

i

"GLOS"

Itr. ł

. · C

~t;

DZIKIE

SANATORZY

W miastec7.ku iMyśladowicze, powiatu chmanowskiego, woj. krakow
łkie, niejaki
Konstanty TUiPiała członek BBWR zastr%elił z rewol
weru Kazimierza Molendę, który
otwarcie krytykował rządy lianacyjue. Tupiała nie wyraża żadnej skru
chy - kończy wiadomość "Głos
Poranny".
SANACYJNY POSEf.,
BACMAGA NA WOLNOŚCI
Sanacyjny poseł Baćmaga, schwy
tany na gorącym ucrzynku kradzieży i pOdpalenia został wczoraj 'Zwolniony z więzienia i będzie
odpowiadał z wolnej stopy. Rozkaz
o wypuszczeniu Baćmagi nadszedł
II Warszawy ("Gl.· Por.").
lVIlN'ISTER DEFRAUDANT
W związku rL oskarżeniem ministra Miedllińskiego o sprzeniewierze
nie wielkich sum rządowycll - zebrał się "sąd koleżeński" rzłQlzony z

WIELBŁĄDY

PLAGĄ

AUSTRALB
Farmerzy Nowej Południowej Wa
Iii zwróc-ill się do rZfłdu australijskiego o pomoc w tępieniu. dzikkh
wielbłądów, które "rozmnożyły ~ię
w ten sposób, że stanowią prawdziwą plagę dla rolnictwa".
Chodl2:i o to, że z chwilą wprowadzenia komunikacji motorowej wielu farmerów wypuściło wielbłądy
na wolność. Zdziczałe zwierzęta włó
czą się Obecnie
całYmi gromadami
niszcząc zasiewy li plony. (Gł. Por.).
KARA ZA SZMINKĘ
Rzząd turecki wprowadził surowe
kary dla umędniczek. uczennk, nauczycielek i innych funkcjonariaszek państwowych. które by odważyły

się

używać

~nki.

~,.Gł.

Por.").
PUERTO MONT PŁON:lE
m.Lasto w Chile - Puerto
Mont plonie od 24 godzin. Około
200 o.~ób zginęło już w płomieniach.
Licz,ba poparzonych i kontuzjowanych przez walące się domy jest 01brrzymia. Na pomoc pr.zybywają stra
Duże

Rydza, Sosnkowskiego i innych pro
wodyrów sanacyjnych. Sąd koleżeń
ski ?g.łosił wyrok, że M i ed.ziński ni:
kraal po prostu, lecz postępowa.:
.,zbyt lekkom~ślnie". co było jed-/
nak "w zgodZIe tt honOTem" ("Głos że pożarne pociągami
Poranny").
mi.ast. ("Gl. Por.").

tt odległych

PAŃSTWOWY

TEATR POWSZECHNY
(\II. Obrońców Stalingradu 21)
(tel. 150-36)
Codziennie o godz. 19.15 .,Niemcy"
Leona Kruczkowskiego z Józefem
Karbowskim w roli profesora Son'
lIenbrucha.
PAŃSTWOWY
(Daszyńskiego

TEATR NOWY
34, teI.181-34)
O godz. 19.15 "Makar Dubrawa"A. Korniejczuka.
PAŃSTWOWY

TEATR 1YDOWSKI

(ul. Ja,racza 2, telefon 217·49)

30 marca te~tr niecZYIlny z powodu wyjazdu do Warszawy.
TEATR KQ)1.EDlI MUZYCZNEJ
.. LUTNIA"
(ul. Piotrkowska 243)
Dziś o godz. 19.15 "Królowa przedm1eścia".

PAŃSTWOWY

TEATR LALEK
"ARLEKIN"
(łAHlź, Piotrkowska 152, tel. 258·99)
Czwartek, dn. 30 marca br., o godz.
17.15 widowisko pt. "Złota rybka".
Kasa cr-ynna codziennie od godz. 10

K

J[

III larski
Międzynarodowy Wyścig KoWarszawa - Praga

01'-

ganialowany jak co roku przerz. redakcje dwóch bratnich organów
prasowycll "Rude Pravo" i ,.Trybunę Ludu" w tym roku wzbogaci się
o jeszcze jedną drużynę ' 'Zagran1czną. drużynę, która w tym roku star
tować będzie po raz pierwszy po woj
nie w Polsce. Drużyną tą będzie dru
żyna Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
PIERWSZY START

ADRIA - r.;;.. młodzieży (Stalina l)
"Skarb Tilrzana" godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Narutowicza 20) "No,Y~'
elom" godz. 16, 18.30, 21
BAJKA (Franciszkańska 31) "O 6
wieczorem po wojnie" godz. 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - "Program aktualności krajowych i zagranicznych Nr 13" godz. 11, 12,
13, 16, 17, 18. 19, 20, 21
nEr. - dla młod:deży (Legionów 2)
"Knock'out" godz. 16, 18, 20
'MUZA. (Pabianicka 178) "Torpedowiec Nieug i ęty" godz. 18, 20
l'OLONIA (Piotrkowska 67) "Dom
na pustlwwil1" fil:n produkcji polskie,i - g'odz. 16, 18.30, 21

Ko.LAlł,ZY

ROMA

(Rzgowska 84) ,,Pustelnia
Pann_eńska" I seria - gpdz. 18, 20
REKORD (Rzg<)wskfl. 2) "Statek pułapka" - dla młod.zieży godz. 16;
,Krwawa wendetta" godz. 18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123) ,.Awan
tura na wsi" godz. 17.30,20
śWIT
(Bałucki Rynek 2)
"Ziemia
woła" godz. 18, 20
TĘCZA (Piotrkowska 108) "Dom na
pustkoVloiu" godz. 15.30, 18, 20.80
TATRY (Sienkiewicza 40) .,Czarci
żleb" godz. 16, 18. 20
WISŁA (Daszyńskiego l) .,C6rka ma
rynarza" godz. 16.30, 18.30, 20.30
WŁóKNIARZ (Pr6chnika. 16) "Upiór
w operze" godz. 16.30, 18.30. 20.30
PRZEDWIOśNIE
(żeromskiego 'T6) WOLNOść (Napiórkowskiego 16) "Pl1stelnia Parmeńska" II seria "Dom na pustkowiu" godz. 15.30,
Ilodz. 18, 20
.
18, 20.30.
ROBOTNIK (Ki1ińskiego 187) "Kon- ZACHĘTA (Zg'lerska 26) "Miasto
stanty Zasłonow" godz. 18, 20
wesrehnień" godz. 18, 20
..~.....u.~............maM
........................ImB~

Jak

już

NtIEMlECKICH

donosiliśmy

wczoraj,
władze sportowe Niemiecki-ej Republiki Demokratyczne; zgłosiły ekipę llłożoną z 6 kolarzy< kierownika
drużyny,
masażysty.
mechanika
oraz przedstawicieli Komitetu KulCZWARTEK 30 MARCA 1950 r.
tury FiJzycznej Niemieckiej Repu11.57 (Ł) Sygnał - chwila muzy' bliki Demokratycznej.
ki. 12.04 Dziennik południowy. 12.25
JAK TO BYŁO W 1948 Jt.
Przerwa. 13.20 (Ł) Chwila muzyki.
13.25 Program dnia. 13.30 Muzyka . Wyśclgiem "Warszawa - Praga"
ludowa. 14.00 Kronika węgierska. Niemcy interesowali się już od
14.15 (Ł) Komunikaty. 14.20 (Ł) pierwszej <:hwili. W 1948 roku wy"Kobiety kompozytorki". 14.30 (Ł) ścigowi "Warszawa - Praga" towarzyszy.ło dwóch dziennikamy poMuzyka dla wszystkich. 14.50 (Ł) stępowych pism niemieckich. Kole"Sprawy naszego miasta". 14.55 Kon dzy niemieccy marzyli wówczas
cert solistów. 15.30 "Budujemy Nie- prawdopodobnie o tym. aby wkrótznanowo". 15.50 Muzyka. 16.00 Dzien ce nades,zła ta chwila, kiedy w tym
nik popołudniowy. 16.20 (ł,) Aktual- wyścigu , będącym tak wspaniałą
międr.r.ynarodowego
ności ł6dzkie. 16.25 (Ł) Recital śpie manifestaCją
waczy Halszki Bacewicz. 16.45 (Ł) braterstwa młodzieży krajów demo"O współzawodnictwie". 17.00 "Słu kracji ludowej, mogli w"ziąć również
chamy muzyki". 17.35 (Ł) .,śpiewa udział przedstawiciele ich odrodzomy pieśni młodzieżowe". 18.00 Ko- nego państwa. Chwila ta obecnie
mentarz. 18.05 Odpowiedzi fali 49. nadeszła.
18.15 (Ł) Koncert rozrywkowy. 18.40
NAWiIĄ~JEMY STOSUNKI
"Wszechnica Radiowa". 19.00 (Ł)
SPORTOWE Z NOWYMI
Koncert muzyki Bachowskiej. 19.15
NiIEMCAMiI
,,Bylo to pod Wiaźmą". 20.00 Dziennik wieczorny. 20.40 Muzyka rozryw'Dzięki pomocy Związku Radzieckowa. 20.55 "Porozmawiajmy". 21.00 kiego powsta!a Niemiecka Republi,.Dawna muzyka". 21.40 Opowieść ra' ka Demokratyczna . i
odrodzony
diowa o Adamie Mickiewiczu (22). sport ntemiecki, któremu przyświe
22.00 (Ł) .,Narodziny nowego filmu" cają dziś te same cele i idee co przy
22.13 (Ł) Program lokalny na jutro. świecają s.portowi całego obozu
22.15 Chwila muzyki. 22.20 Koncert. państw demokracji ludowej i który
Transmisja do Czechosłowacj~. 23.00 może już bez pm:eszkód wejść do
Ostatnie wiadomości. 23.10 Program tego oboru.
na jutro. 23.15 Koncert muzyki kame
wsPóLNY CEL...
ralnej. 24.02 Zakończenie audycji i
Hymn.
Start kolarzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej w III Mi~dzy
narodowym
Wyścigu
Kolarskim

N ({))

I

.. trruiął
- Dlatego i prowadzą, że mówił prawdę.
Na ulicy Ogrodów stoją obozem Sikhowie pendżabscy. 'Ich
milczący dowódca długo patrzy na Mac Ferneya. Pamięta wojnę
o Pendżab i bitwę pod Sobraoną, gdzie zielono-czarny sztandar
Sjkhów legł pod kopytami brytyjskiego konia.
- Weszliśmy do miasta... Cośmy tu zobaczyli?... Trupy naszych braci.
- A ten człowiek był dla nas dobry ... Słuchał opowi'adań nar
~zych starców.
Rannym ochotnikom opatrywał rany...

30

ty!ięcy.

}{o.larZ!
około 17

sprzoo

il'edarkcji

na starcIe w Czechosłowacii
PRAGA. - Trzydziestego pierw'
szego marca br., rozpoczynają się w
C:<echoslowacji wielkie igrtyska SpOI
towe młodzieży prilcującej, organizowane wspólnie przez czechosłowac·
kie związki zawodowe, COS i Zwią
zek. Młodzieży, z okazji rocznicy zje~
dnoCólenia sportu coz:cchosłowackiego.
W igrzyskach tych. które stanow1ć
będą

nlljwiększą

imprezę

sportową,

jaka odbędzie się w Toku bieżącym
przyjadą do Łod'li gdilieś
w CSR, weźmie udział 100 tys. mło- .
godziny i prujadą Placem Niepod!e dzieży z 16 gałęzi przemysłu coz:echo'
głośd. Piotrkow~ką do Bandurskie- słowackiego.
go, Bandurskiego do Łąkowej, Łą
Organizatorzy podkreślają 'W wyda
kową do Kopernika i Kopernika na
nym z tej okazji orędtiu, że mlodziestadion pr~y Alei Unii.
żowe igrzyska sportow. nie mają wy
Rozdanie nagród nMtąpi wieczo- łącznie na celu współzawodnictwa w
rem. Za'\\"odnicy !WStaną eakwatero- dziedzinie kultury fizyC!nej. alp. po~
pO'l.ytyw11Y
waru wraz z wyt.yw.ieruem \V "Ogni- tiiadać będą również
sku'" gdzie otrzymają Il'ówmeż na- wpływ wychowawczy. stanowiąc ~o
dz.lec do przeniesienia współzawod
tryski i masaż.
nictwa z dziedziny sportowęj na praStal'lt do «u~o ełerJ)u Łó4i
Wrociław nastlłPoi

"Glosu Robo1niczego"
ny 10 rlliJlo• •

oktlło

cę

zawodową.

.~

gool!i-

Hallo,

tu

"W-P"

ze zbliżającym się wyktórym interesuje się dziś
nie tylko Polska i Czechosłowacja,
ale cała Europa. w Łodzi rozpoczęto
już przygotowania do przyjęcia zawodników. 'Dziś specjalna Komisja
wyjechała na objaa:d trasy wyścigu
w obrębie naszeg~ wojewódtztwa
i w niedługim już czasie ukażą się
na mieście kolorowe afisze i programy.
Już dziś cała Łódź znajduje się
w gorąClZkowym oczekiwaniu startu.
Nie ma prawie dnia. abyśmy nie
mieli po kilka telefonów z zapytaWZLOT 1500 OOŁ~
,.Pierwazego
niami, gdzie będzie meta etapu,
Na
zak~~enie
WIU'tO
jesz~
pod
'
Rozpoczęły się
JUZ
elimill1wjt!
g<kie start i którymi ulicamir wykreślić, ze w tym roku. plerwsrze
Pierwszego Kroku" bol"sel'skiego w
ścig będ.zie pmechodził w Łodzi.
meld~i o lZakończeni~ eta-pu w I poszczególnych gru,pach: W ~l'Upje
ZAKOlQ'CZEN1IE I ETAPU
Ł~dzl dojdą do wszystklOh naSEY<2I: I drugiej mamy jUi :oo.wodników, 1rtóNA STADIONIE PRZY ALEI UNn tnJ.ast ~~gą powiemJlą. MeldunKi; rzy zakwalifikowali się do półfinalu
te p()Illesl~ na swych sk~ydłach. i fiAalu. Półfinały odbędą się w To'
w tym roku meta I etapu znaj- 1500 gołębl pocztowych. ktore ~o- mas2Iowie dnia 4 kwietnia, a finały
dować się będzie nie w Helenowie staną wypu~czone tt klatek
z~lD- 5 kwietnia w Skierniewieach.
jak to było w roku uhiegłym. lecz na stalowanych na boisku Ł~S ~łókW wadze papierowej Zwycięlca
stadionie ŁKS Włókniarza. W ten niaNa, zara2: po obłiczemu plerw- spotkania. Pawlak (Korab) _ Boro'
sposób zakończeniu I etapu będzie szych wyników.
wiak (Concordia) zmier~ się l:
mogło się przyglądać
nie 6 tysięcy
(Kr.).
Woźniakiem (Związkowiec, Skiernie---------------------------------------------------------- wice).
W

zwią7..ku

Pierwsi

czenie
K
Za rkon'

M~
~

SZU

zwycięzcy
Kroku"

PatrolOW810 I

W wadze muszej Zachar (Zwili-zkow!ec, S~iernie:vice) ~st.ąpi. z Klau
zem (ZW1ązkowlec, SklermeWlce).
Ostatnim szlak.em gen. SWlerc:zewskuBIO
w wadze koguciej zwycięzca Uleczu
Ik
°f t _.-I
eń.t.,.
Sobczyk (Korab) - ściślak (Concol"
zamieni o Się w wIe ą mani es aCJę sp"".ecz
dia) spotka się z Fronczykiem (Conku czci generała Waltera
cordia).
We wto.rek przed pomnikiem gen.
W og6lnej pu~lttaeji pieM!sze miej
W. wadze pi6rkoweJ Pr~h (C~nświerczewskiego w Jabłonkach, na sce. po ras dl"\lf! :II kole<1, zaJ~ LZS, co~dla~
.
Neuman (ZwiązkoWIec,
miejscu jego bohaterskiej śmierci, zdobywając pucha.r przechoolll, ufU',l- Skl6l'meWlce).
odbyła się uroczystość
zakończenia d~wallY przez KW l'Z'PR 'l" Rzeszo-.
W W~dZ8 lekkiej Lal~k ~Włókni,!rz
młodzieżowego marszu patrolowego me.
•
) T,Qmaszow) WulkleWlcz (Wiok'
Ostatnim szlakiem gen. świerczewLZS całą truę ma;ntlu 'R.'&lI&'l.<)'W- Tt\1l.'\:'l.. T(>ma1W.&vr).
~kiego".
J nbłonki pr~były w eza&ie 56:52,34,
!V "9f: p6~l'edniej Buezek. (Zwi.,z'k.
Koncowy etap marszu odbył się na uzyskujlłC 4.:W9 pkt., 2) ZMP
SkLel'n~e)V1ce) - MMtn' (Wł6kmarz,
t. . L k _ Jabłonlci długości 30 4.156 pkt., 3) WP - 4.138 pkt., 4) Tomaszow).
k~SlNa e~:tę w Jabłonkach przybv- ZS Gwardia - 4.130 pl..-t., 5) ,~P - f W wadze półciężkiej Zaj~zkowski
ły ;"'szystkie drużyny w liczbie 18: 4.125 pkt., 6) ORZZ (Rzeszow)
(Związkowiec) - Płoeuń&ki (Zwilf,z.
't'
't r 3.858 pkt.
łowiec).
E:l.tu~Jast!ezne poWi anIe. pa ro l
Wspaniałe zwycięst"o młoosi&ży
za.mIemło SIę w Wle~'ł manlfestacj~ wiejskiej jelit r6wnocmnie rezultamlejsc~wego społetzenstwa ku ezeI tern dobrze pojętego socjalistycznego
.. 1.01
gen. "altern.
wI>półza.wodll:ictwa zespołowego.
Ostatni etap marszu potwierdził
Organizatoray ZMP, OZLA
jeszcze raz doskonałe przygotowanie i WUF (Rzes~ów) hnprezę 1t prze.
Ludowych Zespołów Sportowych. W pro'mldzili WZOTOWO.
ostatnim etapie pierwsza na m~
przybyła drużyna LZS I 8:08,55,
przed LZS III i SP III.
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Dził rHłllRY11 sł,

F _P _

luńskiego,

woj. łódzkiego. Jest to
pierwszy bodaj LZS, zorganizowany
przez Koła Sportowe naszego okręgu.
Ponadto Koło Sportowe przy Atelier Filmu Polskiego zobowiązało się
do końca kwietnia br., zorganizować
następne dwa LZS-y we wsi Mukrsko
IChotowie.
.
Koło Atelier
wzywa jednocześnie
inne koła do współza'Nodnictwa w
dziele organizowąnia LZS-ów.
Więź LZS-ów
i Kół Sportowych
miasta, zapoczątkowana pr%pz Kolo
Sportowe Atelier Filmu Polskiego
przyczyni się do utworzenia wielkiej
rodziny sportowej mas robotniczych
i chłopskich.
.

•

wadzą?
- Prowad.!:ą

l~

młodziei1

ścigiem.

Nie wszyscy o tym w;ed~q
K. O IO sport owe Ate I-Jer
oraanizu,·
e LZS na ws,i
e
Doceniając wartość i znaczenie kul
tury fizycznej w budowie nowego
cdowieka - człowieka twórcy ustroju socjalistycznego, wielkie zadania
mają do spełnienia Koła Sportowe
przy zakładach pracy.
Jednym z przodujących Kół Sportowych na terenie naszego miasta
jest Koło Sportowe Atelier Filmu
Polskiego, które poza rozpowszechnianiem wychowania fizycznego i
sportu na t~renie swojego zakładu
pracy wypełnia ściśle postawione
przed nim zadania - umasowienia
w. f. i ~portu na wsi.
Wyżej wymienione koło założyło
LZS we wsi Krzyworzeka pow. wie-

widzów,

W ŁOD2'i1' R.oZPOOZ~O PRACE

- Patrzcie i Hindusi pozdrawiają go!...
O nieszczęśliwy jest naród Hindusów Doaby!... SikhowIe
zabijali Hindusów, a Hindusi Si~hów, ,p o to tylko, aby sahibowie
nad trupami jednych i drugich mogli święcić triumfy!
Mac Ferney idzie daB.ej. Witają go pasterze Pięciorzecza i gó'
rale Kaszmiru. On leczył ich dzieci. Zapisywał pieśni ich ludu.
- Ten człowiek mówił nam zawsze prawdę. Dokąd go pro"
Mac Ferney idzie dalej. Domy milczą, okna są głuche, ślepe,
puste, piwnice zawalone trupami." Delhi jest pogrążone w śmier
telnej ciszy. Na srebrnym Bazarze stoi piechota królewska. . Zol·
nierze tłoczą się przed namiotami.
.
- Patrz Teddy Johns!... Przecież to jest ten sam stary, który był z nami na okręcie. Troszkę się postarzał, ale zawsze wy'
gląda na dobrego człowieka!
Mówił nam zawsze prawdę.
Dlaczego prow.adzą go pod

się

przygotowuje
Warszawa - Praga będe1e pierwszym oficjalnym nawiątlaniem stosunków sportowych pomiędzy Po~l..
ską Ludową, a Niemiecką Republiką Demokratyczną, które rozwija'': się
będą po to, aby zbliżyć młodzież tych
dwóch narodów do siebie i W!llmOCnić tym samym jencze bardziej
międzynarodowy front walki o trwa
ły pokój j, socjalizm.
Tak jak dwa lata temu. Łódź bę
dzie i w tym roku pierwszym miastem w Polsce witającym kolarzy w
drodze do Pragi. Kolarze przy}adą
do Łodzi w dniu 1 IMaja i nailajutrz
wystartują
do
drugiego
etapu
Łódź Wrocław.

---------------------------------~,----

P-\,'$l'WOWY TEATR
im. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
Dziś o godz. 18 sztuka L. Kruczkowskiego pt. "Odwety" w drugiej
wersji.

100 tysięcy

do godnego ' przyjęcia kolarzy startujących
w III Międz'ynarodowym Wyścigu Kolarskim
Warszawa-Pr_ ...

pisało praso łódzko 30 marco 1930 r.

~ASLADUJĄ HiITLEROWCOW

i

'§PORTCJ

Łódź
Co

IQ

go do namiotu, do swoich.
On i swoim saMbom powie prawdę -- rzekł z głębokim przeko'
naniem stary siwy Hindus i u,si,adł na ziemi przed namiotem sztabu,
oczekując ciel'lpliwie.
Szkot długo nie wychodz' l z namiotu generała Wilsona. Stary
Hindus, oczekuj ący u drzwi, słyszał najpierw surowy głos generała, potem ciche słowa Szkota, potem zapadła długa cisza.
Gdy Mac Ferney wyszedł od generała był wciąż spokojny. Mil,
czano i w namiocie; Szkot powiedział im pewno coś takiego, na co
nawet Wiliam Hodson nie znalazł odpowiedzi.
Pierwszy otrząsnął się młody Roberts.
- Stary mówił dziwne rzeczy - rzekł zmieszany Roberts. Z·e nie mamy prawa rządzić się w tym kraju... Ze ten kraj na'
leży nie do n'a s, a do narodów, które tu mieszkają. Że jesteśmy
tu obcy.
- Stary dziw:J.k pominął jedną drobnostkę - złośliwie wtrą'
dJ Hodson.
Że myśmy ten kraj zawojowali.

~Pierwszy
w

Krok" boksrii
ŁCMhri

Podaliimy swego CIMU do wiodomołci, źe 'W tych dniach r~czyna
si~ "Pienml.! krd/t" lNkser.'i. la.'I#()d
nicy pod71ełeni zost~i na mery !łYU
py. OstatnŃl grupa obejmuje ~.
Pn:edboje 'II tej gtupie odbęt\ą . . 'W
Łodzi o gocb.
w OIwartek i pią
k~ IlOCD:t
tek:, dnia 30 i 31 marca br. w bali
KeI, erl."
zrzeBlIenia
sportowego Włók.nmz.
łAdI, PiVłl'lI:owaka '10.
MI. __
MnilntstraCJa
-..z
Półfinały będ, miały miejsce " AleD%lał
O(IttoszeA:
r..He.
l'tUII-.iI'itk$androwie, li finały " Konstantynoak. lłła. teł. lU.., l 111-.
wie.
W,.da_ca RSW .. Prua"
W gru'pie łócnkiej startować będzie
Allr. Red.l L64t, PlOłrluł_.. II,
m·de piętro.
około 10'0 adeptów pięściarstwa.
Dnk. kk.., Grat. asw ....,.....
W roku bieżącym zawody "Pierwsze
L6dt. al. twlrtll n, ..........
go kroku" bokserlIkiego będą rozgryPrenumeratę przyjmuje
wane o nagrodę przechodnią, Ufundo-\
~-:~; "Ruch" na konto P.K.O.
waną przez ŁOZB dla klubu, który w
Słl33
czterokrotnym turnieju zajmie I miej t t...::..::- •
sce, to jest wiosną i jesieni1ł 1950 r.1
oraz wiosną i jesienią 1951 roku.
D-1-14982
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- Nie, mówił i o tym. Ale mówił, żeśmy go podstępnie pod'
bili. I nie swoj4 krwią opłacaliśmy zwycięstwo, a cudzą.
Na chwilę w namiocie zapadła cisza. Tylko generał Wilson
sapal głośno nad swym cygarem.
•
.
- I powiedział jesz~e, że uemia Indii pali nam .$ię pod no'
gami. Ze nas tu nienawidzą i że wCieśniej czy później wygonia
n.as stąd!
•
- To jud: wystarczy, abym mógł tego Szkota zamknąć w któ'
rymkolwiek więzieniu Indii lub Europy! - oświadczył prokurator
wojskowy.
- Europa jest peW'nłe~2l8 ' - rzekł Wil~on. - Odeślemy go do
Wielkiej Brytanii!
.
Za płócienną ścianą namiotu zadźwięczała broń. To eskorta Mac
Femeya znów otoczyła go ścisłym kołem.
- Wywieźde go jak najprędzej! - niepokoił się Hodson. To niebezpieczny człowiek, wszędzie ma tu przyjaciół. SZJ'bko
wieźcie go do portu, na morze i dajcie mu pewną s~raż!
- Nie radzę wysyłać go do Bombaju, lepiej go przewieźć do
Karaczi - rzekł po namyśle .prokurator.
- Tak, w Kara.czi wsad:l.ić na okręt i precz z Indii!...
Zniecierpliwiony Hodson wyskoczył z namiotu . Przy wejściu
nie było nikogo, ani Ma~ Ferneya, ani żoln'erzy z eskorly. Tylko
stary, siwy Hindus, skrzyżowawszy nogi. siedział na ziE'JUi pod
ścianą namiotu i przyłożywszy dłoń do oczu, czytał słowa modlllwy,
stare i iak całe Indie.

