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Załogi

PZPB Nr 3 i , PZPW .Nr,· :1

podejBlulą

Czyn .,;"UajoUJI.I

dając krajowi dodatkowe setki milionów zł. osz.czędności i setki tysięcy metrów tkanin

0-1 PRZijDZY,
DZALNI ODPADKOWEJ 59.961 KG
W AREDNIOPRZJ!lDNEJ

Sala PZPB Nr I wypełniona do
statiliego miejsca. Scenll. udekoro,wa'tla kwiatami i zielenią. lliiś załoga
"BawełnianeJ Tr6jki",
idąc śladem
robotników PZPB im. Stalina, podejmnje ~bowi,zania I-MaJow·..
Pierwszy .p rzemawia dyrektor na'
c.zelny, tow. Radzikowski:
_ Nie Jesteśmy pierwsIo wyprzedziła nas załoga Zakład6w Stalinowskieh, lecz odpowiadamy od razu na
jej apel. Podejmując nowe zabowi,zania, deklarujemy w ten spos6b naszą , nieuomn, wolt
przyśpies'zenla
wykonania planów produkcyjnyelt,
prowadzenia zdecydowanej walki w
obronie pokoju.
Na sali l(:.zlegają si, huczne oklaski i okrzyl\i na cześć pokoju. na cześ':
tow. Bieruta i Wielkiego Stalin.a.
- Niech tyją przodownicy pracy!
- , wpłają zebrani, gdy na , tl'Y'bunęwstępuje znana wszystkim bohaterka pracy, tow. Józefa Szewczykcn'l"o.
- Wzy~al\t wszystkich, całą zało
gę naszych łlakładów,
do podjęeia
zobowiązań l-Majowych. W ten !lipOśób brmumy pokoju,
w t.en sposób
realizu)emy ~zniosłe ' hasła SOCjalizmu, postępujemy w myśl wskazań
Towarzysza Stalina.
Sta-Tin, Sta-lin! - skandują robotnic)T. - Po-kój, Po-k'oj! - wtóruje
t,) w, Szewczykowa, wzru$Zona illzez,:
śliwa,
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Mój PLAN ROCZNY
DO 22 LBl'OPADA.
Na stępn:i & Sikłada. zobow'iązanda
t.ow. Helena Okrój, która do l maja
da 128 kg przędzy ponad plan. A C.o\.f,Y JEJ ZESPóŁ WYKONA PLA~
ROCZNY DO 26 GRUDNIA. Wzywamy wszystkie prządki w na~z ej fabryce, do podejmowania zobowi~zań! - kończy tow. Okrój.
Burza oklasków wybucha w odpowiedzi na wezwanie tow. Okrój.
ponchod 'l. Ct ławą robotnicy różnych
oddziałów produkcyjnych, deklarując
w CZYJlie I ·Majowym większą wydajność, wyższą jakość. Majster remontów, tow.Olejnik, zobowiązuje się do
dnia 8 grudnia wykonać roczny plan
remontu, a na dzień l Maja wyremontować ,
maszyny' obrączkowe
i ' uruchomić je. l'fIajster MarcInkowski .ukońcży 4-miesięczny plan produkcyjny o 15 dni wcześniej.
Wiele, bardzo wiele zobowiązań
pad lo, na tym pamiętnYm zebraniu
załogi. Pr::ys<po1'zą. one krajowi olbrzymie, dodatkowe ilości przędzy
i tkanin. wartości wielu milionów zł.
Rezolucja, jaką uchwalono jednomyślnie głosi m. in.:
.,My, załGga Państwowych Zakładó,'I" Przemysłu BawełnIanego Nr 3,
\'\" obliczu święta międzynarodowego
proletariatu, odpowiadaj,e na apel ee
mentowni "Grodziec", kopalni imienia
Stalina i ..Pol~ka", PZPB im. Stalina,
w óparciu G długofalowe zobowiązania naszych przodolvników pracy,
o zobowiaz&nia indywidualne i zespo
Jowe po.stanawiamy:

- 96.578 KG, W 'l'J[ALNI-346.807
METRóW. W. WY.KO~CZALNI 480.000 METRóW, JAKOść TOWARóW GOTOWYCH PODNIE~ć
O 1,5 PROC.
Przez racjoll8m, goapo(łark, surow·
cami.. dokłacm. kontr~l§ oraz 7lIlI.mej
szenle ?Metka odpadków, lIObowittzu·
Jemy ~l~ zaoszez!dzi6 do końca roku
140 mIltonów zł.
Niezalełnie od~go, wydział socjal
ny PZPB .Nt' 3 IObowi~ sit do 1

Maja:
ł

.

ul'Zą.dzi6
.a.tni! w
tkalni oddziału "Bił,

praędzalnł

zainstalowac
wentylatory,
otW'orzy6 ambulatorium · na oddziale ,,0". W oddzia.le
"AU urządzić pralni, oraz zrealizować wiele itmych ur2lłcl!le:ń socjalnych.
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Proces 26 titowsl{ich szpiegów-terrorystów rozpoczął się w Sofii

bulqorsklch

Zacieśnia się współpraca
między

ZSRR

a Chińskq

BlO§

gospodarcza

Republikq Ludowq

ły na zasada.:h parytetu i ntaj, na
celJl popieranle rozwoju chińskiego
przemysłu- narodowego oraz wzmo-

ą n!.ia.nowam .połr6d ".".wateU

n-

dzłeddch, a wteedrrektorzy spośr6d
obywateli chińskich. W nuttP1lyeh
okresach 3-1etnich stanowiska. zajmowan. dotychezu przez przedstawicieH ,ednej ze stron. ~d. ~bsadZllne
przez przedstawicieli strony drugiej.
Urzędnicy obu towarzystw będą
mIanowani spośród obywateli radziec
kich ł chi*skich w równej liczbie,
przy ezym we ws·z ystkich wypadkach
przestrzegana btdi~e z88'ada kolejnej
zmiany obsadzania stanowisk.

nie przejść granicę bułgarską 1 na
wiązać kontakt z naczelnikiem wydziału paszportowego ambasady ju
gosłowiańskiej w Sofii S aw'iczem ,
który udzieli mu instrukcji odnoś
nie jego działalności szpiegowskiej.
Penezicz
oświadczył oskarżone-o
mu, że fikcyjnie zostairle zwolnio-

ny z armii I usunięty z partii za. rze
kome pijaństwo. W toku rGzmowy
Penezicz· podkreślił, :te Bułgaria l
nar6d bułgarski są wrogami Jugosław1l I narod6w jugosłowia.Askich
I ie niedaleki jest czas kiedy Bułga
da sta.nie . się siódmą republiką ju.
gosłowiańską.
Władza ludowa
w
Buł«aril wkr6tee zostanie obalona.
Penezicz udzielił
oskarżonemu
szczeg6łowych ' informaCji,
dotyczą
cych sposobu kontaktowania się z
Oba poroZ'lUllienia zaw..~ .ostały Sawiczem oraz polecił mu we
wszystkich sprawach, związanych z
na okres 30-letnl.
jego wyjazdem zwracać się do zaRokowania upłynęły w atmosferze stępcy szefa wywiadu Jugosłowiań
przyj dni i w duchu pełnego wzajem.- skiego w Belgradzie - ppłk. Łuki
oza.
nego zrozumienia.

Utworzenie dwóch chi ńsko-radzieckich s półek akcyinych "
l\tOSKWA (PAP) W daiu ZT marca br. pod,pisme aostały w Moskwie
POJ,"ozumienia w sprawie- utworzenia
dwóch mieszabych radziecko - chiilskich towarZ)'stw akcyjnych: towarzy
stwa naftowego i towarzystwa metali kolorowych.
Oba towarzy
· stwit. u.t worzone zosta-

ZOBOWIAZU.TEMY SI~ WyZadan~em towarzystwa ·metaUko·
PON'AD PLAN W PRZĘ · ]Growych ~est PoSzukiwanie i wydo.
wanie 'tych metali w IJrowineji Sinkiang.
. .f'
.'
"
, ,Ko~g
. , Prodnkcja •.o'6u.- ~ieniony<!h towarzystw będZie przypadała 'w rówpostępowych
r-ych częściach. ZwiązkowI Radzieckiemu i Chinom. Również wszystkie
"'ydatki towarzystw i zyeki będa d.zie
BERLIN (PAP). - Jak donosi ag en lo~e w równych częściach niię&zy
cia ' AD'!. w dniach 21-24 kwietnia obie strony
odbędZie si ę w Berlinie III Kongres
Zarząd towarzystw będzie sprawo[)emokral\ czn ego
Związku
Kobiet wany
kolejno przez przedstawideli
Niemieckich, W kongresie weźmie u- każdej ze stron.
dział 2.000 delegatek z Niemieckie]
Republiki Demokratycznej, z Berlina
Porozumit.nia przewidują, że przez
. i Niemiec Zachodnich. Na kongres pierwsze '.) lata działalności towarzypnew·odIticzącymi
zarządów
zapowiedziany jest przyjazd gości za stwa
będą wybieranI przedstawiciele Cbiń
gPlnicznych,
Kon9 r€'R ]l1':l:ebiegać będzie pod . zna skiej Republiki Ludowej, a ich zakiem l.I.D1ocni enia narodowego frontu stępcami przedstawiciele Związku Ra
d.!:ieckiego. Dyrektorzy reneralni bęNiemiec d~mokrat)' c zn vch.

',,'

budowlanych

/

Plan państwowy wyko- żenie WSllÓłpracy go~podarczej mię
w przędzalni odpad- !lżY ZSRR a C,hińskł Rep·ublikl! Luko we; do dnia 9 grudnia ciow,.
.
br,. w przęd'Lalni średnio- Zadaniem mieszanego radzieckOc
~
d - b
chińskiego towarzystwa. · naftowego
przędnej do 19 gt-u nla r., jest ł. prowad.zetrle.poszwkj.wań nafty,
W " tkalni d() 20, grudnia, wydooyciet naftY"i ' gazv oraz produk'" Jw,kończa!ni. do 18 gru- ci.a przet.wor.ó,!. lJa;ft«iw;ych na terednia
.
me proWUlejl·. iSi!tJri&ng, w · Chińskiej
'. •
,. .
,
,Republice , Ludowej.
W R .U-1'ACR CZYNU I-MAJOWE~.. ' . .
."
GO

Na zebranill dni!! 24 bm. rilbotnicy Cementowni .. GrodziecH podj~1i
W dal6Zynl e:I,gu re.olucja zawieszereg powa~nych mbowiązań dla uczczenia święta 1 Maja ł rmcUi wera szereg z~bowi,~ I!oejaln~~h.
"W trosce o popraw~ wa.'Mlu'k6w zwanie wszystkim zakładom pJ:"odukcyjnym w Poisce do podejmowania
pracy i podnieMenie warunk6w I'OC'" podobnych zobowiązań.
Na zdjęciu przemawia elektromonter, rac.jonaliza.tor, tow. Saa Maehajalnych, postanawiamy oddać do njewSki, kt';ry wzywajllc do ciągłego wprowadza.nia uęra'wnł~t\ raejOllaliżytku w bieżą.cym roku dwa nowe kllpieliska z garderobami. Do pięrwsze Jl8.torskich, powiedział m. in.:
go maja otworzyć kąpieliSko vr tkal- "trzeba przed przystąp'ienie:m do 'praey głową p~ma.rowa~ kilof",
,
ni oraz wybudować jednlł palarnię, ...............................................................n .................................
a do kotlca roku dwie na,litępne.
Na dzień 1 Maja wydział soojalny
zespołów
zobowią.zał si,uruchomić tłob'ek na
o
dwie zmiany, a do końea czerwee. odda~ do użytku
przedszkole · dla 70
dzieci".
poza tym nłoga z()Ibowiąuła się
,
do końca kwietnia urządzić .wzdłuż ,WARSZAWA. (pAl». - W z.a1ni-ln1ctwa Przemysłowego, najmniej taś
budynków fabrycznych kwietniki i zie cJowanym pr~ez czołoweg.o raCJonr;- - 20 ,~ zespoły ze Społecznego Przed
leńce, oddać do użytku strainicę i re Il!:zatora, Mi~ała Krajewskiego w:spół eiębiorstwa Bhdowlanę,go. Z Państwo
mizę atrażacklł oraz dO!pll'owadzić do zawodructwle pracy o tytuł naJlep- wych Przedsiębiorstw Bui:towlanych
porządkU całe zakład1.
s~ego zespołu budowlanego w Pols,C!:e do wsp6b:awodnicno.·a
pftystąpily
lllerze ud:rlał obecttie 1.070 zesJ)ołow 373 ~1Ipoły.
Pcxloblle zebrania, na kt6l")'eh ro- rółny<:b specjalllośd budownictwa,
Zę;poły,
M6re blor" udrlał we
botnicy podjęli Czyn l-Majowy, od- jak np.: murarskie, tynkarski q, beto- wsp6łzawodnictwie o tytuł najlepsze
były się w dniu wczorajszym w PZ.PB niarskie, zbrojarskie itp.
'
go zespołu obejmują ogółem 11.161
Nr 9, PZPDz Nr l, Wi-fa:mie, zaJdaSpośród
poszczeg6lnych central- ro}Jat(lik6w i 164 pracownik6w umydach "Weigta", w Zakładach Wytwór nych zarządów przedsIębiorstW' budo- słowy.:b.
czych Aparatów Niskiego Na.pię.-:ia wlanych najwięcej zespoł6w - 494
Wspdł-lawodnietvro prowa~ne jest
i w wielu inny~h zakładach pracy.
przystąpno z Przeasiębio.rstw Budow nil 112 budowach.

W ( dniu wczcrajsz-ym zo.bowil}Zania
l-majowe podejmGwała ~kże załoga
PZPW Nr 3. Zgromadzeni Hemie ro'
botnicy, personel teehnic~ny i administracja zald_dów w wypowiedziach
s\'vych podkreAlili socjalistyczny, bojowy stosuneli: do pracy, do zadań,
stoją.cych przed klas, ~botniCZ4.
O bGjowych ł.nadycjach '"Wełnianej
Trójki", którlj, zawsze w pełni WY'
wil}zywała !!i~ ze /!~h zadań - mól'.ilf: dyrektor 'Ucalllf zakładów,
to.",.. Kr.lkows1cf Mu. "-'.. .a.,.dai.
Lic~n. i • . podejm~
. iM zobowillza1'1" po~\~ietlia wyd-.Jaośei ptaey
i przyślłieS'Złlllia obiegu, il'Odk!Sw 0brotowych.
Inl/lllalllllllllOlOlDIlIlIUlIlIIWIHllIIlIl/llnlllllllll/llllllHlIlHnlllllllnHlUlllllllllllnllllllllllllllll1lIIII11I11HIIIIIIIIIIII'HIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIHIRHIlI
Robotnicy tJow. tow. Jaworska, p~
diieki, Wawnał.. Barł.ezak J wielu
innych, dęklarow.li przedterminOW'e
wykoname swy~ planów. Oraz ponad·
planowll proc!ukeJe na clzięń 1 Maja.
Kierownicy' oitdziałów żobowilłZali się
upłynnić zb~ r~manenty, doproSOFIA (PAP). - Dbla %9 maroa br. rozpoczął się przed Sądem: Okrę
wadzić do 11'~11' plany rwOOukgowym w Sofił proces 26 szpiegów- terrorystów l dywersantów jugosło
cyjne.
wiańsklch.
Składali z..,bowiąuaia przedstawiciele ZMP, Ligi Kobiet. praco,mice
W pierWszym dniu procesu zezna mli jugosłOwiańskiej, wezwanY' zo· źłobka i przed,sd(ola.
wał oskarżony
BRANKO ZWIE- stał w czerwcu 1948 r. do nibiistra
W rezolucji ucbwa.lonej wśr6d PO" 'RAC, który w całej pełni przyznał spraw wewnętrznych SerbU - Penezlcza.. .
.
wszechneg,)' entuzjumu, czyta.m y, co się 'do za~ucanych mu zbrodni.
Penezicz zakomunikował mu, że
następuje:
Oskarżony, kt6ry był dowódcą ba
"ZobolV'iłzujeJllY sit wykiOll.a~ państ talionu ' służby bezpieczeństwa ar- oz rozkazu Rankowicza ma· n,~elegal

Dać

' KON'Ać

wowy plan J'OeZ1ly
W prztdzalnl do dnia 21 Hstopada,
w tkalni do 26 listopada.
w wykończalni do 28 listopada.
Dla uczćzenia' awi9ta 1 Maja podniesiemy naszą wydajność o 2 proc.
Plan za pierwsze cztery miesiące br.
wykonamy w 111 proc., co pozwoli
nam daćPar.stwu 60.000 metrów
tkanin ponad plan.
Id,c śladem załogi Ha.jdueikieh Zakłado,.- Hutniezyclt.,
zobowiązujemy
l!Ii~ przez żmnieJueM. nadmiern"ch
zapasów i skrócenie cyklu produkcyjnego, zwolnić do dyspozyeJi gospodarki narodowej sumę 194.500.000 zł,
z CEego dla llCzczenia 1 Maja zo·bowiązujemy się zwolnić do 30 kwietnia &Ul)'1f;! 58 milion6w zł.
Odpowiadając zaś na a.pel oszezęd
nośCiowy tow. Walaszezyka, zobowią.
zujemy si,: zmniejszyć odsetek od,.
padk6w o 2 proc., przecz co do końca
rm !aMZ(!zędzimy 12 mim. U, zobowil}lZujem1 się ponadto podnieść jakość towar6w surowyeh, eo d& 3 miliony zł on.ezędności 01'8Z podnieść
odsetek pie'twszego gatunku :II 92,3
na 94 proc.

Porozumienia podpisaJ:l:
Z upoważnienia nędu ZSRR - mi
nister spraw zagranicznych A. Wyszyński i z upoważnienia ,Centralnego Rządu LudoweglO Chińskiej ;RepuI bliki Ludowej ambasador Chiń
skieJ Republiki Ludowej w ZSRR Wan Czia-sian.

Miliony obywateli brytyjskich

przygot,owujq petycję domagajqcq się
zakazu broni atomowej

];,ONDYN . (P AP) .... Ęrytyjski 'Ko I leżności p a.rty jne,i. zaJęcia. czy też in
mitet Obro'tly Pokoju po ro atrzeniu teresów grupowych, ' wzywa do zaka'
apelu Stałego Komitetu Ś
towego zu broni atomowej Graz napiętnowa
Kongresu Obrońców Pokoju w spra- nia, jako zbrodniarza wojennego rzą
wie zakazl1 broni atomowej, uchwa' du tego kraju, który pierwszy zasto',
lonego na nieda.wllej sesji w Sztok- suie bombę atomową. Petycja naw~
holmie, postanowił przeprowadzi~ w łuje do redukcji zbrojeń oraz do zwocałym kraju akcję zbierania pod pi- lania konferencji przedstawicieli pię'
sów pod petycją, którą zamierza zło- ciu wielltich nlOcarstw.
żyć w parlamencie jeszcze przed roz- · Brytyjski Komitet Obrony Pokoju
poc21ęciem letnich ferii.
apeluje do wszystkich miłujących poW oświadczeniu dla prasy Komitet Mj ludzi, aby zjednoczyli się w celu
stwierdza, iż petycja ta; pod którą zapewnienia sukcesu akcji petycyjzebrane . zostaną podpisy milionów nej.
. I
obywateli niezależnie od ich przyna.-

eza, zwolennika Biura InformacYJnego, który zbiegł z Jugosławii do
Bułgarii.

Ambasada titowska
dostarczała

bomb i broni

Sawicz -- zeznaje oskarżony-
mi lO tysięcy lewów oraz
polecił zbierać i komunikować mu
poufne dane, dotyczące dyslokacji,
uzbrojenia i stanu liczebnego armil
bułgarskiej, a
ZWła.sZCR lotnictwa.
Sawiez zapewnił mnie, że ambasada jugosłowiańska w Sofii dostarczy mi wkr6tce bomb, pistoletów ,
materlał6w wybuchowych, niezbęd
nych dla dokonywania aktów dywer
sjł . l terroru. Kazał mi on nawiązać
kontakt z poszczeg6lnymI pracownikami przedsiębiorstw
sofijskich,
wrogo
ustosunkowanymi
wobec
bułgarskiego, tworzyć z nich
Przemvt szpiegów rządu
grupy, złożone z trzech do pięciu o
sób I z ich pomocą dolwllYWaĆ dyprzez granicę
wersji
w
. przechi.!)hiorsłwacil,
w czasie następnego spotkania, I' właszcza w zakładach im. Georgi
Penezicz oświadczył oskarżonemu Dymitrowa.
Zwieracowi, że w rozmowach ze
Plan ·zabójst wa
znajomymi po'Winienostro krytyko
Marsz. W oroszylo wa
wać Tito i rząd jugosłowiański oraz dawać do zrozumienia, że zwol
Sawie z powiedział mi, -- o·
niono go z
z tego powodu, iż ś~adczył ' dal,ej, oskarżony, że w
iest zwolennikiem B'
I f
zWlązku ze
sWlętem narodowym
.
lUfa n orma-,. Bułgarii - 9 ' września - do Sofii
przyjadą goście _z krajów demokracyjnego.
Dnia 28 marca 1949 r. Łukicz wez cji ludowej i ZSRR i że ze Związ
wał do siebie oskarżonego l pOlecil leli Radzieckiego przybędzie prawdopodobnie Marszałek Woros7.yłO\~· .
mu niezwłocznie wraz z dwoma Polecił mi (ln zorgallizowaó grupCl
jeszcze szpiegami jugosłowiański- terrorystyczną I rzucić bombę na
mi - l\litrowiczem
I Miłoszewl- Mauzoleum Dymitrowa w czasie d~
monstracji, gdy na t.rybunie znaj chI
czem -- nielegalnie przekroczyć gra wać się będą czlon!mwie rządu bul
nicę bułgarską.
garskiego, delegacja radziecka z
Po przedostaniu się na· teryto- MarszaUtiem \l\'oroszyłowem na cze
rium Bułgarii, szpiedzy jugo słowiań le i inne delegacje krajów demokra
scy oświadczyli, że są emigrantami cji ludowej.
Sawicz zapewnił mnie, że korzypolitycznymi i uciekli przed prześla.dowaniami ze strony władz
ju- staj ą c z zamieszania zdoł a my uciec,
gosłowiąńskich, 1 maja otrzymali G Polecenie to przyj ąłem,
Oskarżony zeznał dalej, że
Sa ni zezwolenie na pobyt w Bułgarii
w charakterze emigrantów polityc~ wicz polecił mu w dniu 1 wrześni~
wyjechać do miejscowości Szumen,
nych.
aby zebrać tam rt pomocą emigranW czasie tl'zeciego spotkania w ta jugosłOWiańskiego kapitana Jova
dniu 15 czerwca Sawlcz polecił no;yicz& informacj e
szpiegowski~.
Zwieracowi zabić Pl:>lk. armil ~ngo DOla 15 w'lw.śnia Zwierac wyjechal
slowiańskiej,
deputowanego
do z poleceni/.' ~awicza do Płnwdiw.
Skupuczyny Radomiu Andry(r"alszy ciąg na str. 2)
".
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Pierwszy w Polsce

Przed Krojolvm ZjozdemOlłdkniorzv

AcIJeson i je"o suller

młodzieżowy
ukaże się 1 maja
Obrady plenum Zarządu Głównego Związk:u Zawodowego Włókniarz y
WARSZAWA (PAP) - W dniu 1

dziennik

maja ukaże się picl'wsze w Polsce co
dzienne pismo młodzieżowe - centralnyorgan Zarzlłdu Głównego
ZMP.
Dzienni1\:, poprzez szero
rozbudowany dZIał informacji i publicystyki o 'tematyce dotyczącej ży~ia
i pracy młodzieży polskiej, przez popularyzowanie osiągnięć i organizowanie wymiany doświadczeń młodych
przotiownil<ów pracy, l'ącjonalizato'
rów, najlepszych uczniów i aktywistów organiz.acyjnych, przez zamieszezanie materiałów o wychowaniu fizycznym i sporcie oraz przez szeroko rozbudowaną łączność z korespondentami mobilizować będzie całe mło
de pokolenie do realizacji zadań sto
jących prl:ed nim w okreaie Planu
6-1etniego.

Obrady Rady Nac,zelnei
Związku

Inwalidów Wojennych RP
WARSZAWA (PAP), - 28 marca
br. obradowała w Vvarszawie pod
przewodnictwem ItoW. Ćwika Rada
Naczelna Związku Inwalidów Wojennych RP.
Głównym tematem obrad była dyskusja nad preliminarzem budżeto
wym na rok 1950 oraz nad problemami leczenia, szkolenia l produktywizacji inwalidów.
W rb. przeznaczono na szkolenie i
pomoc w studiach, indywidualną pro
duktywizację, leczenie i wypoczynek,
na szerzenie oświaty przez prace w
świetlicach i na akcje masowe oraz
opiekę nad dziećmi inwalidów sumę
1;Ot4.638.745 zł•.

w dniu wczoraj~ym obradowało
w lokalu Zw. Zaw. Pracowników
Przemysłu
Włókiennic~ego plenum
Zarrządu Głównego, w którym ud~ał
~ięli: wiceprzewodniczący Centralnej Rady Zw. Zawodowych - tow.
Aleksander Burski, sekretarz' CRZZ
- tow. Irena Piwowarska, sekretarrz. Ł'K PZPiR tow. Adam ŻebrowskI,
wicepl'zewodnicrz.ący
Zarz.
Główn. tow. iBrIlybył, sekretal'z Zarrz.
Główn. tow. Anio!:kiewicrz, członkowie prezydium. Zarządu Głównego,
przewodniczący i sekretarze oddziałów zwiąllku oraz kierownicy wy-

dlZ€ń. Aby to os,!ągnąć musimy' uruchomić ws~ystki€ re2€rwy prodult-

cyjne, lltajQne jes!Zcze w naszych za
pracy.
Dlatego jednym z lZaSadnl~ych lA
dań stojących !przed lD3Imi w związ
ku z wykonaniem Planu G-letniego
jest walka o raojonalne wykorzystanie czasu Pl'Q.CY, wzrOSil; wydajno
ści, IPrzYŚllieszenie
obiegU środków
obrotOWYCh, o uruclhomienie rezerw
wewnętrznych i jak naj dalej idącą
racjonalizację procesów produkcyjnych.
Musimy walczyć o wykorzystanie
każdej minuty, aby n:ie powtórzyły
się wypadki ~ roku 1949, kiedy prze
mysł włókienniCZY zanotował miliony opuszczonych j nieuspraWiedliwlonych roboczogocW;in. co w przeliczeniu na place robotnicze wynosi
OKoło stu milionów d., a w przeli!!'leniu na wartość !produkcji znacznie więcej.
W porównan:iu rz; rokiem 1949 obec
na sytuacja wygląda o wiele lepiej,
bowiem wydajność w przędzalniach
Cienkoprzędnych wzrosła o 30 proc.,
ale rza to w odpadkowych przędzal
niach tylko o 1 proc. Ta druga eyfra stanowi dowód niedostateclZnej
opieki' nad tym odcinkiem ze strokładach

dr!;iałów.

Na zebraniu wc~orajs!Zym omówio
no przygotowania do akcji wyborc~ej w związku z Krajowym Zjazdem Włóltniarzy, który odbędzie się
w Łodzi w dniach 1'7, 181 19 czerwca. Szeroko dyskutowano również o
zadan:iaoh stojących przed aktywem
związkowym w związku z realiaoacją
Planu SeeŚcioletniego.
Prrzewidcr.iany w Planie 6-letnim
WlZrost produkcji wymagać będzie
od nas wielkiego nakładu środków
.finansowych, budowy wielu nowych
zakładów
ł obiektów
przemysłowych, rorzszerzenia oraz unowocześ-I
nienia obecnie posiadanych urrzą-

Włosi

W

i Finowie starto,",9ać będą
wyścigu Warszawa-Praga

leon Leona 81uma

GENEWA (PAP). Z Paryża. donoszą, ze w wieku blisko '78 lat zmarł
Leon BIum. p,r zywódca. pra.wicowych socja.listów fra.ncuskich.

szyn.

.

J'eiell sprawami tymi w więk
szym stopniu zainteresujemy PN'IIDnel teohniczny 1 W!llłDożemy Pl'a.Cf};
akiywu ~ą'.l.kowego - braki te 11:0staną usunięte i nasze sukcesy produkeyjne będą, o wiele większe anIźeli dotychczas, co stanowi niezbęd
IDy warunek do pełnej realiz~ji Pla ł
nu G-letniego.
Dla wykonania tYCh planów musimy podwoić szeregi naszego aktywu zwlą7Jkowego, musimy rozwin~
zobowiąza.nia t'Uugofalo.we. które do.
dnia dzisiejszego - Ii.ndywiduaJnie i
zespoło.w4> podjęło. Już GO pro.cent
praeowników przemysłu włókienni
ozego, muSimy czuwać nad poprawieniem stanu bezpieczeństwa :i. higieny pracy, opierając się na przebogatych dośw,iadCQ:.elliach ZwIązku
Ra<hieckiego.
W tym celu należy wszystkie kGD
ferencje i zebrania zwłąZftii1e 2' wyborami delegatów na Zjazd KTajowy wykorzystać dla spopularyzl)wanIa. i realizacji uchwał m Plenum
KO PZPR i III Plenum ORzz.
Kampanię wyborczą
korzystać

tt.zeba. WY-

dla usprawnienia

prlK!y

grup ~ązkowycll 1 zOil'gani!!:owania
Ich ta.m, g(l'Zle ich jeszcze nie ma,
dla pot1Jn~esjenla, ogólnego stY'lu prAcy związkowe.i.
Na Krajowy Zjarzd idziemy ~ osiągnięciami i niedomaganiami lISsrzej całorocznej pracy zwi~'Ir.Jwej,
aby tam wobec wszystkich, tv ogniu
krytylka i samokrytyki usprawrdć
styl naszej pracy i wrzmóc cZ'.l~ność
klasową, co pomoże lIam w ,"ealizllcjL iPlanu 6-letniego i w utrwaleniu
pÓkoju na całym świecie.

ce o pierwsze mie,sce.
IDo komitetu organizacyjnego
wyścigu "Trybuny Ludu" i "Ru
dego Prava" wpłynęło również
pismo otrzymane przerz CRZZ ·
od Robqtnicrzej Federacji Sportowej Fjn.landii (TUL).
W liście tym Finowie rz:aw:adamiają, że ' na wyścig
przyślą
ek ipę złożoną z 6 kolarzy, kierownika. mechanika i masaży
sty. Nazwiska rz;awodników podane /Zostaną w termi,n ie p6ź
niejszym.

Do wyścigu "Trybuny Ludu"
d "Rudego Prava" zg,łos/Zeni zostali kolame włoscy. CRZZ w
Warszawie otrzymała p~smo od
Generalnej Konfederacji Pracy
Włoch, w którym organirzacja ta
wyraża z.godę na start robotniCIlej reprerzentaCji Włoch, w wyści-gu Warszawa Praga. Przygotowaniem tej reprezentacji
rzajmie się Włoski Związek Spor
tu Ludowego (U[SP). Kolarze
włoscy będą niewątpliwie
poważnymi konkurentami , w w3.1-

ny personelu technicznego, braku
remontów l lUej Konserwacji ma-

Ostatni, przelJlówtenie Achesona o "dyplomacji totalnej" słynne przemówienia Ribbentropa.
(Z prasy)

przypominało

Młodzież polska pozdrawia
komUD;istyczną młodzież
WARSZAWA (P AP) ZaZMP skierował do
obradującego. od 29 bm.. w Livo.rno pierwszego po wGjnie Narodo.wegO K4>ngretlu Federacji
Komunistyc.znej Młodzieży Włoeh

kongres delegacji wskutek nie
udzielen~a jej
wiz wjazdowych,
• przekazujelny Wam tą drogą
najserdeczniejsze życzeuia.
Przekazujemy nasze gorące
pozdrowienia w imieniu całego
młodego pokolenia PolskI Ludowej zarówno-'Vaszemu pierwszemu po wojnie kongresowi wło
skiej młodzieży komuni.stycllnej,
jak i wszystkim młodym patriotom i demokratom Włoch, którzy
razem z Wami nieustruszenie
i nieugięcie walczą o pókój i lepsze jutro swej. ojczyzny_
Młodzież polska w uczestnikach '" aszego kongresu i Waszej bo(,o'Wej orgaaiz.acji widzi

rząd Główny

depeszę, następującej treści:

.,Nie

mogąc

wyslatS na Wasz

0000000000000000000000000(!)000000000000000000000oo
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,.TRYBUNY WOLN05CI"
nie posiadając należy skłonić jakiegoś Bułgara do
rzucenia bomby na trybunę, aby pod
gdzie spotkał się z emigrantami ju oparcia w narodzie, ucieka się coraz ważyć przyjazne stosunki między
częściej do szpiegostwa.
dywersji i
gosłowja11skimi, służącymi w lotnicBułqarią a Związkiem Radzieckim.
twie bułgarskim - pilotem Bant- terroru.
PROKURATOR: Było to zatem ude
Odpowiadając
na dalsze pytania
czem i mechanikiem Popowiczem.
rLe!\ie, wymierzone również przeciw- To ostatnie zadanie - oświad prokuratora oskarżony stwierdza :
- Uważam, że Tito jest wrogiem ko Związkowł Radziecl;:iemu?
~zył podsądny wykonal.em i zaOSKARŻONY: Tak,
komunikowałem
Sawiczowi dane, socjalizmu j agentem imperializmu
dotyczące
dyslołl:acji
lotniska w anglo-amerykańskiego. Stało sl~ dla
O skarżony
oświadczył dalej,
ze
Plowdiwie oraz Ilości znajdujących mnie obecnie jasne, że Tito dawno odpowiedzialność :l:a ciężkie zbrodnie
Już
zamierzał okupować i
ograbić
się tam samolotów.'
wszystkie kraje demokratyczne .I że popełnione . przeciwko Bułgarii pono'lito kroczy śladami dawno już opracował odpowiedni szą również Tito, Rankowicz, PetIeplan działania.
zicz l inne osoby :& kliki Utowskiej.
Hitlera
PROKURATOR: Czy nie wycz1lwaOdpo'wiadając na pytania obrony,
Oskarżony Zwierac stwierdził na- no wmgiego stosunku przywódców oskarżony stwierdził, że nie wyko~tępnie. że zbrodni swych dopu~cił titowskich do Bułgarskiej Republiki
się pod wpływem propagandy, ktorą Ludowej jeszcze przed ogłoszeniem nał zIeconyc.'t mu zadań z tej tylko
W Jugosławii prowad~iła l prowadzi rezoluc.ii Biura Informacyjnego? W przyczyny, iż nie mógł znaleźć odpotzą,dząca klika titowska.
szczególności zaś, czy gazety bułgar- wiedllich ludzi.
skie były dostępne w Jugosławii i
Na pytenię pr,zewodn:icrzącego są
_ Zrozumiałem obecnie swe błędy Macedonii?
~oświadczył Zwierac-i cały ogrom
OSKARZONY: Nie mieliśmy moż du, czy oskarżony potwierdza swe
popełnionych przeze mnie zbrod- ności czytania gazet bułgarskich, zaś zeznania, złożone w śledztwie oraz
ni. Tito i Rankowic;z: są agentami im- po rezolucji Biura Informacyjnego fakt niestosowania wobec niego przez
perialistów anglo-amerykańskich i wszyscy oficerowie podpisali zobowrogami międzynarodowego ruchu ro wiązan"ie, że nie będą uczęszczali na władze śledcze lub inne organa siły
botniczego. Tito czyni obecnie to, co zebrania organizacji, których działal lub presji moralnej, Zwlerac odpodawniej robił Hitler. Tit-o zamierza u- ność związana jest z pm'J.stw!lnti· de- wiada, że w całej pełni potwierdza
jarzmić demokratyczne kraje słowlań mokra tycznymi.
złożone zeznania oraz zaprzecza, jaskie i tmicestwili nal'ody słowiańskie. PROKURATOR: Co mówił Sawicrz o koby stosowano wobec niego przeOdpowiadając na pytania prokura- skarżonemu, gdy dawał mu polece·
tora, -oskarżony zeznał, że w Jugosła- nie dokonania z rozkazu Tito-Ranko- moc.
Na wieczornym po~dzeniu w dniu
wii titowsldej prowadzi się - zakro- wicza-Penezicza zamachu na Marjoną na szeroką skalę - wielltoserb- szalka Woroszyłowa i przedstawicieli 29 bm, zeznawali oskari.e ni Miłosze
ską politykę szowinistyczną i że na- Innych krajów i demokratycZJiych w
rody jugosłowiańskie wychowywane czasie święta narodowego w dniu 9 WI~, I1~~z, . Bory~ławowa, Sp~sowa l
sa w duchu nienaw.ści do narodu września?
Ba,lalcalI]ew, ktorzy w całej pełni
bltłgarskiego. Oskarżony. ośwIadczył,
OSKARZONY: Sawicz uważał, 'że przyznali się do winy.
(DokońozeDil.e

2.e str. l-ej)

rprzyniesie m. in.:

iż rząd jugosłowiański

I

I. ..

"ZWIEDZAMY
reportaż Jarosława
miesięcznym

czołowy

FABRYKĘ

POD PEKINEM"
Stroczana, który wrócił z Ohin rpo dwu-

~1:w.rELKJ DZIEŃ JEDNEJ CEMĘNTOwm/C
-jak doszło do inicjatywy "Grodźc<i" - pi\Sze sip'ecjalny wysłan
nilk Jan Wasowski,

(!ie~źp.ie.
.
Wiemy, że w ten sposób naJskuteewiej wnOSimy nasz wkład
w obronę światowego pokoju. Zapewniamy Was, że w naszej pracy i walce wciąż będZiemy Z1vięk
s~ać .nasze wysiłki.
Jesteśmy całym sercem z Wami . w walce, . jaką prowadzicie
z imperializmem amerykańskim
i jego sprzedajnymi lokajami.

I "TYDZIEŃ ZAGRANiICĄ"

Poza tym bogaty materiał ilustrowany i satyryczny.
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Wspaniały sukces kolejarzy radzieckich

.

gu 15 lat ponad 1.600.000 km. bez ka.
pitalnego remontu. Tym samym ma
szynłści radzieccy zaoszczędzili pań
stwu ponad 1.000.000 rubli. O podo
bnych . sukcesach nadchodzą również meldunki z innych dyrekcji ko
lejowych.
Maszynista Zacharow
przebył na swoim parowozie w cią
gU 12 lat ponad 1.000.000 km. bez l[a
pitalnego remontu,
zaoszczędzając
państwu około 800.000 rubli.

I
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Dzień

27 marca 1950 r. przejdzie I
do historii kolejnictwa polskiego.

Towarzyszowi
Rzeczypospolitej
Bierutowi o wykonaniu liwych wieIkich zobowiązań, podjętych przed pię
doma miesiącami.
"Przejechać na parowozie Pm2-5
80 - 90 tys. km bez płukania kotła.
i napraw bieżących, osiągnąć przy
tym przebieg dobowy parowozu ponad 500 km" _ tak brzmiało zobo-

· .prze łonl w e k sploa aCJl parowozow
za począt k
owule
-

niem regularności kursowania poci!}gów.
* .. *
zol)oNa czym polega doniosłość
wiązań i czynu maszynistów Czap,
czyka, Krygiera i Szwarca?
wiązanie.
Dotychczas współzawodnictwo pra
Farowóz Pm2·5 w dniu 26 bm. 23 cy wśród maszynistów sprowadzało
b
się przede wszystkim do osiągnię.:i:l
kończył przebieg 90 tys. km ez możliwie największych oszczędności
płukania ko.tła i naprawy, osillgając w zużyciu węgla. Niewątpliwie
niespotykany dotychczas w Pol!';ce ta forma współzawodnictwa pracy
dobowy przebieg 672 km - . jad:lc wśród maszynistów przynosi pań
śCiśle według rozkładu jazdy_
stwu duże oszczędności - spowodoOszczędności, uzyskane .przez 2'alo wała ona znaczny spadek zużycia wę
gę parowozu Pm2-5 w CIągu ty~h gla na 1.000 brutto-tono-km; wysunę
pięciu miesięcy na kosztach płuka~l1a ła dzie;oiątki przodowników pracy
kotła i naprawy ora~ na pr.zedłuze- wśród maszynistów, takich jak l'a·
niu przebiegu dobowego parowozu, weł Kocot, Wiktor Forajter i inni.
wyniosły około 4 milionów złotych.
Jednak ograniczanie' się wyłącznie
W ślad za załogą parowozu Pm2-5 do tej formy współzawodnictwa cma
17 drużyn parowozowni bydgo3kiej czałoby nienależyte jeszcze wyko-r.zy
zobowiązało się zwiększyć przeuieg stanie wszystkich l'ezerw
wzrostu
parowozów bez płukania kotła do 30 wydajności pracy maszynistów l 'V
tys. km., 63 drużyny dyrekcji gdafl- zbyt słabym sto'p niu wiązałoby wFlpół
skiej zobowiązały się zwiększyć do- zawodnidwo wśród maszynistów z
bowy pr:Pi'bieg parowozów do ponad rozwojem współzawodnictwa w m500 km., 185 drużyn parowozowych nych służbach kolejowych.
postanow;ło
Doniosłość zobowiązań towarzyszy
dY"ekcji
katowickiej
prr.edlużyć przebieg między naprawa Czapczyka, Krygiera i. Szwarea pomi okrcwwym: do 80 _ 160 tys. km., lega na tym, że -:- wzorując .się .n~
a 255 drl1:i;~ 1\ w U~Jże dFekcji 'wł o· czolowych ma"zynlstach .radZleclmn
,\i:ulJło "i~ 'Ipu1n6 or! fiO do 90 P"oc' i Pr7.yst,osowując le,h dos\\iad~um~
mSl,"l!atn1ll;owE'Ir{J węda z zachowa- l do na~zyCh warunkow W)·~''''t>h

~ul

Zastępca

jon Gordon

kier. Wydziału Komunikacyjnego KC PZPR

oni przed ogółem maszynistów w Pol cy o przedłużenie przebiegu między
sce wielkie zadania rozszerzenia g'ra remontowego i dobowego parowozów
nic wykorzystania parowozów - po- jest, aby ruch ten objął nie tylko maprzez zwiększenie przebiegu bez pIu szynistów i ich pomocników, lecz ró
kania kotła i okresu między nap!'l- wnież pracowników warsztatów, pawami, pop,r zez zwiększenie przebie- rowozowni, ruchu i innych służb.
gu dobowego; że wysunęli oni pr:~ed
* '*' *
ogółem maszynistów
żądania,
któPrzed wojną parowóz po przebterych realizacja wymaga nie tylko u- gu 2.500 - 3.000 km szedł do parosprawnienia pracy maszynistów i ich wozowni na płukanie kotła i nap!.'apomocników, Ierz I'ównież usprawl\ie wę bir;żą.cą. Lat~ ub. roku Gene·
nia pracy innych służb: W31'Sztat.o- ralna Dyrekcja, opietając się na u3ią
we;, ruchu, drogowej, elektrotechnicz gnięciach przodujących maszynistów,
nej itp. oraz wcillguięc1a ich do posiłkujących się w swej pracy ślod
wspólnego współzawodnictwa llracy. Idem zmiękczającym wodę kotłową
Przedłużen.ie przebiegu międzYl'e- - "sodafosem" przedłużyła ten 0montowego i powiększenie przebiegu kres do 6 do 8 tys. km.
dobowego parowozów bez wybicb, gię
~nan~ ra<:jonaliza~or tow, M:il~w
z turnusu, wymaga również pod'lie· ~k.l stwIer?Zlł: ,,~osu:.damy . roozlmo;
sienia jakości napraw w parowo.ww SCI ('ałkowJt('·~o ,hkwHiowama phIkan
niach i warsztat)Jch. wymaga Ui'll)!'i I wykl'eślen :. . slowa ,:płukanie" z
",nienia (li'aty rt1~hu. by nie zatrzy · I echn iczne;: :1 'c'Zyka PKP",
m:!, wano j)od::~u przed '!el11<1 fnr~ ,11 i
Co się 'f.!pżyło na te wilpa1lial e i
nic przedłużano jego po .. t.oju Hl sta· l'Ewebcy,inc <l3iągllięcia?
_
cji. wymaga lI;prawnieniu pr"['Y " Iuż
Pneol' w~zY',;tkin\ umiłowani" ~we
b) drogowe.i, ł:ly "tan na\\'i~r7,el'ui U;Q war-:ztatu pnH~ ;Y. umieję'na i
ZabC-Z I)ieczał zaP.lan'J'\HlnlJ
'zyhk,lSĆ i,prawna !JTliCa ma'. zynh"tów: Czaptl' r hni ~ 7.na 110!'iaa:ów itd.
('zyka, K n t:('icra i. Slzwol'C'a. onl;~ po·

Posługiwanie się "sodafosem" ~Iie
jest bynajmniej rzeczą prostą; trze,
ba znać twardość pobieranej wody,
trzeba umieć dawkować "sodafos",
odmulać kocioł, trzeba "" pełnej spra
wMści utrzymywać cały parowóz, a
w szczególności jego szybciej Zll:ZY'
wające się części itp.
Laboratorium parowozowni by1go
ski ej, badające dokładnie twardość
próbek wody różnych stacji na szlaku, którym biegnie pal'owóz PM 2-5,
udzieliło i udziela nadal powaillej po
mocy oraz cennych porad naszy;n
dzielnym mas,żynistom.

Wypełniając podjęte zobowiązania,
maszyniści bydgoscy podnoszą nieu-

stannie poziom swojej wiedzy 1ech,
nicznej, umiejętność maksymalnego
wykorzystania parowozu. Maszynista, pracujący p:-zy pomocy lanorato
riów - to krok naprzód na tlrodzc
do podnoszenia robotników do }107.JO
mu pracownikw inżynieryjno-technicz
nyt'h,
Badania komisyjne parowozu Pm2-{)
wykazały. że parowóz, którego prze·
bit\g międzyl'emontowy i dobowy lYla
być znacznie przedłużony, powinien
bj'ć szczególnie dobrze utrzymywany
pl'zez drużyny parowozowe, że jakość
moc" o1i.~ ; na il1~, l}r·;r.t>l~ :l.lI~b\: me- Ij'~o napro,,'y okresowej (gł6wnd
i średniej) winna h"ć bez l:Url'l1l.u,
~ hllnl " zna dJr<,I\Cll !.!:iktn '·{l t'J,

Tote ż, "~'['ze' .i" '1 bJ,
ma ,~' xeg'o
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Jesteśmy pewni, że Wasz kongres przyczyni się do dalszej mobilizacji najszerszych mas mło
dzieży wło~kiej w walce o pokól
i o naj żywotniejsze interesy mrodego pokolenIa.
Niech zYJe światowy obóz
obrońr.6w pokoju
ze Związkiem
Radzieckim i Tow. Stalinem na
czele!
Niech żyje jedność postępo.wej
młodzieży świata,
zorganizowanej pod sztandarami śFMD!

Niec!\. żyje Federacja Młodzie
Komunistycznej Włoch!
Niech żyje przyjaźń demokra~
tycznej młodzieży włoskiej i pol'
;;;kiej!
ży

Przed podjęciem zobowiązań. paro.
wóz musi być dokładnie obe1rzany
przez obsługę i przedstawicieli ailmi
nistracji oraz technicznie p:.'zygotowany - pod każdym względem - do
drogi.

* • *

Wzrost przebiegu międzyremontowego i dQbowego parowozów o71\acza
poważne usprawnienie pracy kol(>j- ·
nictwa i obniżenie jego kosztów wła
sny ch, oznacza przewiezienie ooJc!af..
kowych tysięcy podróżnych, dodatko
wych tysięcy ton towarów tylll samym taborem, oznacza miliony zło
tych oszczędności dla gospoda':ki na
rodowej.
Toteż pokierowanie masowym ruchem współzawodnictwll pracy o :.lwię
kszenie przebiegu międzyremonŁowe
go i dobowego parowozu powinno
stać się jednym z czołowych z~uail
organizacji partyjnych i związkowych w kolejnictwie.
Na apel maszynistów Czapezyka,
Krygiera i Szwarca stanęły d~iesi3t
ki maszynistów z różnych dyrekcji.
Maszyniści parowozowni rze,7,OWskiej Krupicki i Kyc zobowiązali się
wykonywać na parowozie towarowym
Ty 45-374 przebieg 462 km w .:il!gu
doby wobec dotychczasowych 30S km.
Długofalowe

I
I
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wło

cujlJcemu tV buu.o1wie socjaliżmu

"TOWARZYSZE WSPÓLNEJ WALKI"
korespondencja Kamili Chylifiskiej z Berlina. Fragment · powieści wielkiego antyfaszystO'Wskiego pisarza
niemieckiego,
Henryka Manna. Przeglądy najważniejszych wydarzeń:

MOSKWA. Ministerstwo Komunikacji ZSRR otrzymało z UlanUde, stolicy Buriat - Mongolskiej
Autonomicznej Republiki meldunek o wspaniałym rekordzie tamtej
szych kolejarzy. Starszy maszynista parowozowni w Ulan - Ude
Asiejew oraz jego pomocnik Jagodin, pracując bez zmiany na ję
dnym paro~ozie, przejechali w clą

młodzieży

w naszej

-

Bierzmy z nich

oddział

skiej, ucieleśnienie jej najlepszych, rewolucyjnych tradycji.
Nas:;a młodzież nie szczędzi
trudu pomagając polskIej klasie
robotniczej i całemu ludowi pra-

pobycie,

"TYDZIEŃ W KRAJU"

Wioch

I

zobowiązania

m a1l'ly-

nistów zlewają się w jeden po'Olt z
zobowiązaniami całej klasy rohotniczej w odpowiedzi na wezwanie !~.lir
nika .Marldewki. w odpowiedZi oa we
zwanie załogi cementown:i
.,Gt'IiI'(}zlec" do podeJmowania Czynu l-Ma
jowego.
("Trybuna Ludu"l.
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zakusom.
kolonizatorów

lak ~~ V!etnamska Agencja Inłormuy]lla, ZWIązek Kobiet Vietnam
lt)Uch wys.tosował telegram do stu!dent6w Vletnamu, którzy ZO!"l'anizo

.j,

1InIl1 19 ma.rca w Saigonie demonstra

protestacyjn, przeciwko pomocy
udzielanej kolonizato
.-om traneuskim.
- .. W ciłJ(u 0!Jta łnich trzech lII.!e~y - sb'iero:.z. depesza - dwulcr«
zademonstrowaliście przed koloni
•• torami fral\4!ukimi i imperial1sta.
h.l amerykańskimi wol, narodu vietnamskiego prowadzenia aż do zwycię
.twa walid o niezależność narodową
i jedność, pod kierownictwem rZlldu
H~ Chi-mincha. Kobiety vietnamakJe zobowiązują się dołożyć wszelkich starai, w celu przyspie..zenia wy
swolenia Vietnamu i składają pnysię
gę ~ms1.c1Jenia młodych mfżczyzn i
koblet. którzy padli w walce. przeciw
ko lrolon'zatorom francuskim".
~erykańsldej,

.ue

Robofnica - racmnalizatorem

Komisja U:;pl'awnień Technicznycll
przy Ministerstwie Leśnictwa rozpatrzyła ostatnio ciekawy pomysł racjo
tlałizatorski
Bolesław;,
Chmielew.
skiej - robotnicy z Fabryki Sklejek
w Bydgoszczy. która ~racowała no
wą metodę sklejania sklejek.
Zastosowanie pomysłu Ch\1lielew&kiej pozwoli na uSlprawnienie produk
eji i podniesienie jakości sklejek oraz
na zaoszczędzenie znacznych Ilości
lurowca drzewnego.
Chmielewskiflj, która jest, pierwszą
kobietą-Ta~jona,loizatoT'em w przemy\.
śle dr7Al'wnym, przyznano premię w
wysokości 34 tys. zł.

l",mmlllllJlnHnłBRl!lllllnmR_IIł~HnnMRlłlłIHIlłłI1lHIIHlltllnłlIlIlIlIlIlIlłltłHIlłIHHłIllIłłRMlHIIRIIIIIIHIIHIIHllIlIIIIHnnIlłtllIHllłllnHRmIllHUIOunUIllIlIlłOllRłllłIlIllllIlllUllI _ _ _•

Kobiety

Łodzi współzawodniczą

wwalce o z obycie proporClyka ofiaro.aRego przez
Bohaterska

klasa
robotnicza
Włoch
wylItępuje
zdecydowanie
przeciwko zdradzieckiemu rządowi de Gasperi. Walczące kobiety
włoskie zwracają się do włóknia·
rek z całej Polski z gorącym ape
Iem nawiązania jeszcze ściślej-

szej więzi solidarności międzyna- czej. Zaś kobiety 'Ir:~()skie odwzll
rodowej. Nieugięcie zmagają się jemniają się, przesyłając nam pro
one o pokój, o przyszłość swych pOl'czyk dla najl~.,szego zespołu

ziemię, pracę

dzieci, o
i chleb. W
tym zmarshallizowanym kraju,
zdanym na łaskę i niełaskę anglo
amerykańskich imperialistów licz
ne kobiety pozostają bez pracy,
cierpiąc nędzę, głód, chłód, nie
mając co dać do ust swym dzieciom. \IV miastach włoskich trwa
ją strajki, na ulicach leje się
krew robotnicza - , brutalne zarządzenia pachołków angloamerykańskich nakazują strzelać do
bezbronnych ludzi.
Ale klasa robotnicza Włoch har
64 letnio absolwentka kursu zawodowego tuje się w bojach, jakie' stacza z
Ostatni kurs szkolenia zawodowe· 1{apitalistami. Nie lęka się gróźb
go, zorganizowany przez Spółd7-ielnię ani karabinów.
Pracy Kl'awieckiej im. Waryńskiego
w Wałbrzychu ukończyła m. in. z doKobiety włoskie stają do walki
skonałym wynikiem 64·letnia robotni przy boku całej klasy robotniczej.
ca działu konfekcji ob. Maria Libe- W odpowiedzi na zarządzenia fa
racka.
k 1 i
d
szystowskiego rządu, zabraniają. kI
DZlę
sz o en u zawo owemu pro
k b' t
.
l
c\ukcja bielizny i konfekcji w Spół. ~eg? o le om p~acuJącym na edzielni im. Waryńskiego otriągnęła do zeDla do związkow zawodowych
slronałe tempc. Np. uszycie płaszcza rozpoczęły one wielką kampa
metodą taśmową trwa 6 minut, mary nlę w.erbunku do związków zawonarki - " min. itd.
dowych. Czynem tym uczczą wieI

I

Tka~zka

Natalia Ławrientiewa
twórcq
nowych metod
•
ra.dziecka-

m!I/IlIIImRl11t'.I'tlllfltUI!IIł:tUllil'I!IIIrt~II,~ft 1!III!lm:III,I'U

Natalia Iwanowna ŁawrieDtie
wa, robotnica Kazańskich Zakła
dów Wł6kli.enniczych im. Lenina
cieszy się sławą jednej znajlep
szych tkaczek Tatarskiej Republi
ki. Wyniki uzyskane przez tow.
Ławrientdewę, dobitnie świadczą,
co można osiągnąć, wykorzystując całkowicie czas pracy i moż'U
wości produkcyjne maszyny.
Najwięl(6zą
troską
tow. Ła
wrientiewej jest wyszkolenie nowych, wysokowykwalifikowanych
kadr tkaczy. Ocenia to, jako problem wagi państwowej, i dlatego
dzieli się swym doświadczeruem,
uczy i dokształca słabiej pracują
ce robotnice. Ona to rzuciła wez
wanie, aby Kazańskie Zakłady
Włókienrucze objęły ruchem stachanowskim wszystkich zatrudruonych. Ażeby to osiągnąć, powinni stachanowey przyczyruć się
do podruesienia kwalifikacji wszy
stkich robotnik6w i robotnic. Wy
pełniając to hasło, tow. Ławrien
tiewa w 1949 r. nauezyła 85 tkaczek stachanowskich metod pracy
Orgaruzacja partyjna i związko
wa spopularyzowały eenną inicja
tywę tow. Ławrientiewej, a za jej
przykładem poszło już 264 stacha
nowców, szkolących około 600 ro
botn-ików słabo wykwalifikowanych.
Inicjatywa tow. Ławrientiewej
pozwoliła na lepsze wypełnienie
planu produkcyjr.ego, ilościowych
1 jakościowych tkanin.
Tow. Ławrientiewa
wezwana
Z06tała do Moskwy, gdzie w Pre

JAK

k-altilły włosłtł•

I kle święto robotnicze - dzień 1 stry, nie ustępujcie z pola walki.
Maja.
Walkę tę, o obalenie kapitalizmu
liVłókniarki polskie
przesłały wspólnie doprowadzimy do
kobietom włoskim Sztandar ZWy zwycięskiego końca.
cięstwa za ich bohaterską posta'Helena Kędrak
wę w walce przeciw faszystow- Kierownik Wydz. Kobiecego KŁ PZPR
skiemu uciskowi klasy robotni-
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owych ·,m. d·r. Pro'chnika
•
s l- ę d o l M al-a

Zał·oga lo'-łado'
W Od"'ł·ez·
1(
L

przy g O

budujących

OW

kobiet,
przy swych
.J+.
warsztatach swym cod::icnnym
j\
trudem _ socjalizm w Polsce.
O proporczyk kobiet włoskich
Robotnice Zakładów Odzieżowych
ubiegać się będą kobiety 12 naj im. dra Próchnika zaczynają wykazywiększych fabryk Łodzi. Robotni. wać coraz większą a.ktywnoŚć. W7-ra.ce łódzkie dadzą godną oclpo- sta wśród nich zrozumienie, że udział
wiedź drogim nallzym siostrom we współzawodnictwie pracy że
i towarzyszkom: będziemy szyb- każdy wykooany komplet odzieży
ko budowały fundamenty socja- przyczynia się do utrwalenia pokoju
lizmu w Polsce, aby podać Wam światoweg?, o który. walczą kobiety
bratnią dłoń i pomóc w walce 7. I całego śWlata. Koblety z Z&kładów
jarzmem ucisku kaPitalistYCZne., Odzieżowych za,manifestowały też
go.
swą solidarność z kobietami pracująPozdrawiamy Was, drogie sio- cymi całego świata w czasie pełnie--

Ul- e

nia Wart StaIinowsktcłt i Wart

po-l

społem

metrów nici' i 43 tys. metrów jedwabiu. Wiele robotnic swą wydajną \lraClj dało produkcję ponad plan zarówno ilościowy, jak i jakościowy.
Przyczyniły się do
tego wydatnie
przodownice społeczne. Dzięki ich
wytrwałej
akcji uświadłl.miającej
współzawodnictwo w Zakładach za.taC:/Ml cora.z nersze kręgi.
W tych włainie za.kładaeh przoduje
tow. Augłł!łtyniak, która w dniu 8
marca w imieniu swego zespołu z kra
d
ja1ni przejęła proporczyk z r,k przed
W PabIanicach przy Zarządzie Od cje mężów zaufania w zakła ach pro stawicielki Zarządu Głównego ZW1ąZdziału Zw. Zaw. Włókniarzy pracuje cy. W przemyśle włókienniczym, pod- ku Prac. Przam. Odzieżowego.
W
Rada Kobieca. We wszystkich nie- ległym oddziało\vi w Pabianicach, 41 imieniu eałego zespołu przyrzekł\\
mai tutejszych zakładach pracy ist- kobiet zajmuje stanowi.ka. kierowni· OM wówczas: wiernie stać na straży
pokoju, wyt~toną pracł i przekazynieją komisje kobiece. W ich pra- cze. W. wspólzawodnictwie pracy wa.n.iem swych wiadomośd innym _
cach bierze udział ponad 120 kobiet. bIerze udział 4.924 członkiń Zw. Zaw. przyczy~ się do przedterminowego
W związkach zawodowych włóknia- Włókniarzy. K(}biety-włókniarkl zor wykonanIa Planu 6-1etniegoo. Słowa
rzy w Pabianicach - zorganizowa,- ganizowały w ?abianickich fabrykach tcw. Augnstyniak nie przebrsmiałY
be. echa. Do W'Spółzawod:nictwa dłu160 zespcłów pierwszej jak(}ści.
gofalowego przystąpiło tu 80 procent
nych jest obecnie ok. 8 tys. kobiet.
W skład rad zakładowych wchodzi
kobiet. PierW!~ wystąpiła ob. Za.
____________________________________________________________________________________
ju*
47 kobiet, a 41 kobiet pełni funk
WIt.
krzewska, która wre.z ze swym__.
ze-

A wans społeczny
pabianickich włókniarek
I

taśmą

nr 9 -

podpisała

jących zawodowo i społecznie.

Mimo pewnych braków, które jeszcze nie zostały usunięte z organizJ.cji kobiecej, zakłady maj .. wszelkie
dune, aby stać się prz<ldującym zakładem w swej braJII,Ży.
Niedawno wybrano nO'\vą radę za.kład<lWlh w fłkład prezydium której
weszły kobiety. Przewodnicząca redy
- tow. Śniada potrafi połączyć s'\.vą
pracę z pracą w Dzielnicowej Radzie
Narodowej, w związkach zawodo
wycA i ~. doonu. Ni~ sz;z~dzi t~ .c~asu, aby. lSĆ na ~It:.lusWladamla~ 10.
n~ kobiety. DZI~lme w~p6łpra~uJ~ z
nią tow. tow. Goreeka 1 StankleWI~z,
pełne zapału i najl8(Jszych chęci.
W swej wytężonej pl'acy kobiety
w zakładach nie z/lilomina.ją () zbliżającym się dniu 1 Maja.
Kobiety z Zakładów im. dra Próchnika uświadamiają sobie, że wzmożona praca, setki sztuk konfekcji ponad plan .- to j~!t ,,1aś.nie d?bitny
w~az whdarnośc~ li k(}bll~t:am~ pranych.
cUJącymi
w kraJach kapltahstyczZakłady Odzieżowe

im. dra Próch·
pracy załogi
kobieoej są już przygotowane do podjęcia f wyk{)na.nia zobowiłzań 1- Majowych. Wszystkie pracownice doskonale pojmuję, le przeiltermmowe wyMyjl d~1>udowania do żłobka odręb I nieniem tym zaintere8lOwały słę ły-Isiątki i setki kobiet, zatrudnionych w konanie plan.u Da rok bieżący oraz
negi) pomiesuzenia dla chorych dzie- wiej niż dotyehczas rada zakładowa, PZPB Nr 8 ~jł sit, ab, eh dzie' Planu Szeiełołetniege zbliźa tio nas
ci powstała w PZPB Nr 8 juź w uhie wydział socjalny oraz organizacja ci w razie ehoroby miały zapewnioną nowy ustrój - sprawiedliwości lIp1)głym roku.
Niestety, nie doczekała partyjna zakładów. Dotyehczasowe nalełył4 opiek, i aby one Ił8me mo- łocznej - IIOCjalb;m.
się .Zl'bkiego urzeczywistnienia. Spra karygodne niedbalstwo, bagatelizowa gły w tym czasie aormalnie praco.
Jani.nfl WaHak"wa
wa., choć paląca, ciągnie się już pra- nie sobie zagadnień poważnych po- waE.
Instr. Wydz. Kobiecego
Ut: PZPR
M. S.
wie od roku, od czasu kiedy przyzna- winno skończyć się wreszcie. Dziano zakładom specjalny budynek na - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ten cel. Budynek ten należało gruntownie wyremontować. Jednak spraWił tli nikt nIe ujął się poważnie i
nie doprowadził jej do końca. Zawimł
tu przede wszystkim wydział socjalny
PZPB Nr 8, nie wyznaczając niezbęd
nych funduszów na przeprowadzenie
Lat temu kilkanaście, lub jee1i nie te w powstaj~ych spółthietniach pro
Jedna z wiejskich Clłytelni~ek "Gło
odpowiednich robót. W ubiegłym ro·
sięgaE aż tak daleko, przM ro duklcyjnych z&siadają w Z8rfądaeh ko su" nadeslała nam krótki a wzrusza
ku wydział !Socjalny przy Centralnym chcemy
kiem 1944, kobieta wiejska była cał- biety, te przemawiaję one z trybuny
Zarzitdaie Przemysłu Bawełnianezo kowicie odcięta od nurtu, jakim to- na na.re.daoh i konferencjll#h. I nie j,ey list, w którym zapytuje: "Czy ja
- kobieta. mogłabym nauczyć się
postarał slv
wprawdzie o fundusze czyło się życia kraju.
d:r;iwi nas to, że na PrZYkład w &pół srofersbwa. Zawód ten bardzo mi się
na ten cel, ale zaniedbał sprawę. Kie
Nie posiadała ona moili~ atwo dzielni produkcy}łleJ Srebrna .,.. porOW'lliczka wydziału ob. Olszewska nenia sobie niezaletnego bytu, zdo- wieeie łÓ<bkhn tow. WO~łtiakowa w pcdoba i pragnęłabym 1'0 opanowąć".
przyznaje, te jest w tym niemało i bycia jakiegolrolwiek zawodu, prowa· imieniu koła Goapodyń Wiejskich do PiszlłCR te słowa Janma Ambroziak
jej winy, ponieważ "nie deptała" tam, dzenia zwykłego, normalnego życia. maga się udziału kobiet we władzach z. wsi Piątkowisko w pcwiecie łaso
kim nie przypuszcza może nawet, że
gdzie należało, a mianowicie nie przy
Klęska analfabetyzmu, głód i po- spółdzielni, lub że w spółdzielni pro- list jej to w pewnym stopniu hipilnowała, aby fundusze wyznaczone
niewierka nie zdołały jednak stłumić dukcyjnej Grochów w pcwiecie !rut- storyczny dokument, świadczący o ro
przez -cZPB zostały jak najszybciej w
kobietach wiej.skich dążenia do wy TIowskim do coołowych aktywistów na <kącej się nowej epoce, w której kozużyte na remont.
zwolenia społecznego.
lety żona sołtysa, tow. Waśkie1\"iao- bieta wiejs-ka uzyskuje pełnił praw
Kierownik inwestycji puy PZPB
Ledwo zabłysła pierwua jutrzen· wa.
i. możliwości wszechstronnego rozwoNr 8, tow. Ustia.nowski przekazał pla ka, zwiastujlłC& wolność, kobiety HKobiety wie.~kie przełamały opory, ju.
ny remontu technikowi z CZPB ob. początkowały z ra~u nieśmiałe, po· zwa~zyłY truc!.nośei i nie tylko na
Dziś, droga Czytelnłczko, marzenia
Stefankowi 1 jui dalej nie intereso- tem coraz pewniejsze próby tworze- równi li mężoiYf:nami kieruj, gospował się ich losem • Gdy zapytywano da sobie samodzIelnego, pełnowarto- darą wsi, ale sitgaj-ą też do zawo· Twoje nie będą skazane na drwioy.
go, kiedy wreszcie rozpoczną się pra- ściowego :tycia.
dów, które kilka lat ternu były wy- Dążeniami Twymi zajmą się niewąt
pliwie Związek Samopomocy Chłop
ce, tow. UstianoW'&ki mówłł. źe sprawę
Dziś nie jest juź dla nas oowoAcią, łącmą dzłedriną mętczym.
skiej oraz Powiatowa Komenda SP, a
skierował do CZPB i czeka na plan.
także Związek Zawodowy Trans.por.
Kierowniczka Uobka tow. Bogaczowa
towców. W Polsce Ludowej jest i b:r
nieraz pc takiej rozmowie osobiście
naukę
Jalt
późno
dzie miejsce dla Janiny Ambroziakudawała się do ob. Stefanka z zapyszofera..
taniem, kiedy plany będ, gotowe?
Ten podawał stale now~ tenniny. W
Smutny los kobiet wiejskich stał się
ten sposób plany przeleżały w CZPB
już dzisiaj smutną, niepowrotoą prze
Stara Kozłowska siedzi schylona się tego, czego nie mogłam nauczyć sdością. Wyzwolone z ucisku, obdaprzez a m"slQce.
nad zeszytem. Spracowane palce się, będąc dzieckiem. Chodzę na kur rzone prawem co pełni życia, silną i
WSZYII!J' w "Bawełnianej Ósemce"
5y, UCllę się czytać d pisać. P1v.ek~
zdawali sobie z tego sprawę, te re- ścirSkają ołówek. NIewprawna ręka nałam się. że na naukę nigdy nie odważną dłonią wykuwają one dziś
ramię w ramię ze swymi towr.rzysza
mont budynku powinien być dokona stawia o,p6r. Kozłowska nie ustaje jest za późno".
mi pracy nową, s:!:cz~liwą przy ,złość,
ny jak najszybciej, jedynie tow. Ustia jednak w wysIłku. Nie Ilraża się
której na imię socjalizm.
l\larla. Furmańska
nowski twierdzi, że on o t~'ffi nic nie trudnościami i pisze, pisze ...
Kar.
wiedział.
. kore8p ... mosu" z :?ZPB Nr 16. I
W dzieciństwie nie było czasu na
Gdy plany były jut wreucle goto· naukę. Wceeśn!e mWłiała pójś~ do
we, zbliżała się właśnie pierwsza ro pr.acy. iPowyjściu /Za mąż trzeba
czmca Zjednoczenia Partii Robotni- się było zająć wychowaniem dzIeci.
cz-yeh. Niektórzy pracownicy, prag- W cii~8'U tych długich lat nie mi.ala
nlłC ue:rcić tt uroczystość czynem, zo czasu myśleć o nauce. Aż dopiero bowi,zaJi się pracować przy remon- ter~ - kIedy dowiedziała się o kur
godziwą rozs.*ywkę
cie budynku, przeznaczonego na żło sach dla analfabetów, natychmiast
Powstaje corarz: 'więcej ŚwietliC,' ręcznymi, wywija srebrnymi igiel ·
bek dla chorych dzieci i wykonać go zgłosila się na plerwSfly apel.
kobieta po uciążliwej pracy karni i twor.zy swoje dz:eła - hafi"
gdzie
w jak naj szybszym cza.sie. Niestety,
Kozłowska
kształci się
w zakła,
'ł'ówczas okazało się, że plany nie Z<l
daeh PZPB Nr 16, na kursie II domowej rlnajduje wypoczynek i i zabawki dla dzieci. W inne znĆ\\
stały jeszcze zatwierdzone. I znów
dla analta.betów. Wieczorami także rozrywkę lZajmu5ącą l pouczającą. dni panuje tu n)strój Ożyw,ony ;
nastą.piła długa przerwa.
ucu.y się w domu i nie będzi więcej książkę i prasę, może wysłuchać re- wesoły. To zesl)ól recylaCY;:IY odDopiero niedawno roboty podjęło chodziła do sąsiadek z prośbą o od- feratu lub wziąć udział w dyskUSji bywa naukę. Uczymy się śp:ewa(
Przedsiębiorstwo
Remontowo- Budo czytywanie i pisanie listów do najwlane. Kierownik robót, tow. Skór bliższych, a teraz sama już będzie na aktualne tematy. Są też gry to- pieśni, jak równ ' cż i tańczyć. bo t(
warzyskie, jak szachy i jnne.
prl.ecież p'<>73długo 'uż n~·7.p wi~l
ski, wraz ze swymi robotnikami posta sobie dawała radę.
nowił ukończyć pracę przy żłobku na
Jej spracowane ręce kurczowo ści
Tak też jest i w naszej świetlicy kie Święto Pra::y, które uczcimy
dzień 1 Maja, o ile tylko plany na skają ołówek pisze list do córki, Ligi Kobiet - Dzielnica Chojny.
jak najuroczyśc:ej,
instalacje dQs,tarczone zostaną na Zosi. "A to się dopiero żdziwi Zosia
Są dni kiedy w świetlicy bywa ci
czas. Sprawa planów znów oparla po. powrocie z fabr.>'~d" - myśli z
cho, jak makiem zasiał, To zespół
sit o tow. Ustianowskiego. Byłoby uciechą.
wiec wakazane, aby lI'reszcie zagadMatk~ ni~: ..Na staro;! lata uczę I kobiet
zajmujących się robotami
~ore:m'l.,dentkćl "Gł()1l1l"

Biurokracja i niedbalstwo

---11----

Dzieie rozbudowy żłobka PZPB

~a

dzi~ki

wytrwałej

Nr 8

Nadeszła epoka pełni praw kobiety
Kobiety wiejskie zdobywajq nowe za'wody

zydium KC Zw. Zaw. Wł6kruarzy
i w K0.egium Ministerstwa Prze
mysłu Lekkiego ZSRR mówiła ó
wynikach swej pracy i wykonywa
niu planów przy przestrzeganiu
kolektywnych stachanowskich me
tod. Związek Zawodowy i Ministerstwo Lekkiego Przemysłu uz
IJało nowator-stwo tow. Ławrien
tiewej za czyn o znaczeniu ogólnopaństwowym i poleciło
rozwi
nął
wsp6łzawodnictwo 10 przekształoenlu zarówno
pod wzglę
dem ilości, jak 1 jakości wszystkich fabryk Przemysłu Lekkiego
w pnedsiębiomłwa kolektywnej
pracy stachanowskiej.

SIĘ

•

UBRAC

I

nigdy nie
za
------------------------------------------------

Na

List starej matki do córki

Świetlica Ligi Kobiet
przynosi

Praktyczne modele Iweterków, 'W}'!toDanych w pracowni rob6t ręcz
nych w ł,odzi "Ułanka", prowadzonej przez Zarząd Miejski LK.
Po lewej - kamlze}ka, zapinaM. l'1l guziczki. Scleg: "ryż" pojedyn .
czy 1 oczko w prawo, 1 w lewo, w następnych rzędach nad oczkiem praw.,;o plzerabIa~ lewe, nad lewym. - prawe. Sd~aacz podwójny - 2 oczka lewe, 2 - prawe.
Sweterek po prawili dowolDY.

kt."

-

zcbowiązanie. W ślad za tym z~po·
WszystkIe pcdjęte zobowiąza.nia łem - poszły inne. W ciągu jednego
zostały wykonane z nadwyżką i przed dlłia 16 taśm i 2 stoły przystąpiły do
terRtłnem, a na s7.czególne wyl'ó:imie- współzawodnictwa długofalowego.
nie zasługuje taśma 8, k:t;óra zoboWśród aktywistek Itobiecych
wywiązała się zaoszczędzić 15 tys. me- różni a się tow. Bara·n, jedna z najtrów nici - zaoszczędziła ZM 69 t}'3. lepszych szwa.czek, doskonale prac u-

koju.

,

GlIOS RADOMSZCZANSKI
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poziom'
nauczania
w
szkolnictwie
41 nowych,- klub?w racjonalizatorskich powstało
---.
w przernysie lesnym w ci'qgu trzech miesięcy

Kronikam. Radomska Owyższy
l:~=~s:::!~EFONY

Doniosło narado nad usprawnieniem pracy wychowawGzej

W zakładach
i
przedsiębior-I życie,
przedstawiają znaczną war
stwach, podległych Centralnemu Za tość dla przedsiębiorstw przemysłu
przedstawiciel"!
WK
i
ŁK
PZPR,
tow.
działu
odpowiedzialnego
za
wyniki
11' - Urząd Be~. Publiczn.
rządowi Przemysłu Leśnego i Cen- leśnego i drzewnego.
Seniow - kurator okręgu szkolnego, nauczania w szkołach średnich i ogól tralnemu Zarządowi Lasów PańM. in. członkowie klubu racjona
12 -- •• Głos Radomszczar;.sld"
J;lrzedstawiciel
Ministerstwa
0- noks2:tałcących, złożyła samokrytykę stwowych, w ciągu ostatnich trzech lizatorskiego przy ~bryce Sklejek
12 - P. P. K. "Ruch".
.
~wiaty tow. Czyżyk oraź kierowo z działal'ności wyd2:iału, stwierdza:- miesięcy powstało 41 nowych Idu- w Białymstoku, robotnicy tych za13 - Powiat. Komenda M.O.
nicy ośrodków dydaktyczno-nauko' jąc, że brakowało właściwej opieki bów racjonalizatorskich, które sku kładów: Piotr Zdrowomysl, Alenad zakładami naukowymi, brak było piają ok. 700 pracowników. Człon- ksander Wojtach i Adam Płaszek
wych.
35 - Komitet Powiat. PZPR
powiązania
z tere- kowie tych klubów w tym czasie opracowali specjalną sztancę do
Pl'zewcnniczyła obradom naczelnik odpowiedniego
51 - Miejski Komisariat MO.
II Wy'tlziału Kuratorium tow. nem. Nie wykazano należytej czujno- zgłosili 32 nowe pomysły racjonali wycinania sęków w drzewie, co
91' - Starostwo Powiatowe
mgr R. Gerlecka, która wyczerpują ści, zwłaszcza przy realizacji zało' zatorskie, które nagrodzono premia wpłynęło na znaczne uspraWl1ienie
27 - Szpital Powiatowy
co omówiła zagadnienie walki o pod- żeń ideologicznych nowych pl'ogra.,· mi w wysokości ponad 500 ty s: zł. produkcji sklejek. Za swój pomysł
163 _ Pogotowie Ra,tunkowe
nlt~sienie wyników nauczania IV szko- mów szkolnych.
Zgłoszone pomysły, z których więk I robotnicy
ci otrzyl).1ali premię w
lach średnich ogólnokształcących.
Dzięki przełamaniu starych błędów szość już została
PCK.
wprowadzona w wysokości około 47 tys. zł.
"Każda
ocena niedostateczna - udało się usunąć wiele braków. Juź
mówiła tow. Gerlecka to nie tylko w tym miesiącu odbyły s.ię wizytacje...
:>prawa OSlł:iSta ucznia, jego ojca lub w 12 szkołach w terenie i 7 szkołach,
KINA:
matki i nauczyciela danego przedmio' w Łodzi. Służono pl'Zy tym radą i poWyświetlany
jest film pt. .,Miltu -- to sprawa Planu Sześcioletme mocą nauczycielowi.
cząca barykada" produkcji czeskiej.
go, naszej przyszłości, naszych zaPrzeprowadzone w szkołach wizy- do wprowadzenia VI życie ustawy o społecz-'
początek seansów od godz. 18 ł 20.
mierzeń śmiałych lecz całkowicle
ta<lje wykazały, :ie w wielu wypar!'
W niedziel~ 9.30, 11.30, 16, 18 j 20.
realnych.
.
nie realIzuje się założeń ideonei inspekcji pracy
Z naszej młodzież\> w przyszłości kach
wych nowego programu i nie nadąża
składać się będą kadry wykwalifiko'
Xdres Redakcji i Administracji
W związku z uchwaleniem przez torów pracy, określające zakres i
się często za naj nowszymi postępami
wanych specjalistów i nowatorów, od
ttGłosu Radomszezańskiego"
Sejm ustawy o społecznej inspek- zasady ich działalności oraz podsta
ln-ywców i naukowców. Zadaniem nauki i wiedzy w wielu dziedzinach.
cjl pracy, Centralna Rada Związ wy współpracy z radami zakłado
Radomsko, ul. Reym.onta Nr 39
W
szkołach
naszych
nie
stosuje
się
szkoły średniej
i ogólnokształcącej
wymi, ogniwami związków zawodo
lIarad
produkcyjnych
we
właściwym
ków
Zawodowych prowadzi przygo wych j Państwową Inspekcją Prajest wychować i wykształcić nową,
ludową. inteligencję, a oceny niedo- znaczeniu teg.) słowa - mówiła dalej towanJ.a do wprowadzenia tej usta cy.
* OOL Nr 12,
ww, Gerlecka. - Dyrektorzy szkół wy w życie.
~Gministracja stateczne utrudniają to zadanie".
Po
ostatecznym ;!':atwierdzeniu
czynna. codziennie od godz. 9 do 16.
Tow, Gel'lecka, jako naczelnik wy· i nauczyciele winni częściej odbywać
Komisje, składające się z przed- Lych regulaminów, na początku dru
wspólne narady, aby poprzez krytykę i samokrytykę
wykuwa c coraz stawicieli CRZZ i zarządów głó giego półrocza br. rozpocznie się
skuteczniejsze metody pracy. Rzetel- wnych poszczególnych związków za <lkcja wyborcza w zakładach pracy
radomszczańscy
ny stosunek do nauki i jej wyników wodowych, opracowują regulaminy przede wszystkim w przemyśle ~ór
musi stać się sprawą honoru i sumie- i instrukcje dla społecznych inspek niczym, hutniczym i metalowym.
nia wszystkich odpowiedzialnych za
to czynników.
W dyskusji. jaka wywiązała się po
wZlE~li udział liczni uczestreferacie,
VI. ostatnich dniach młodzież przystąpić do kopania rowów od ganizowa6 do dnia 22 lipca szwal·
nicy konferencji. Wysunęli. oni &ze- weźmie udział w turystycznych i krajoznawnię.
radomszczańska zrzeszona w orga wadniaj ących.
ruzacji młodzieżowej ZMP oraz
Poniże; podajemy szereg zoboCzłonkowie koła ZMP i hufca reg wniosków, zmierzających do ucZJ'ch wczasach
w hufcach junackich Powszech~ wiązań .podjętyoh przez p{)szcze' SP w gminie Brudzice zobowiąza sprawnienia pracy szkół ogólnokształ
.
Już obecnie starannie przygoto I grup wędrować będzie pięknymi je
nej Organizacji "Służba Polsce", gólne koła i hufce. I tak:
li się dać 70 "junakodniówek" cących. Stały, wzajemny kontakt dy- wuje się liczne domy wypoczynko ziorat;'łi:. Nid~ic1dm,. .Śnia.rd:vam !,
podjęła szereg zobowiązań, w któ
Młodzież gminy Dmenin zobc- przy robotach drogowych, zalesić rekcji, rady pedagogicznej,
komite- we i schroniska. We wczasach tury Beldanskim, NIegodzlcklm, JezlOrem
rych deklaruje podjęcie wzmożo wiązała się pomóc przy budowie nieużytki oraz' wybudować boisko ów rodiicielskich i opiekuńczych, or- stycznych i krajoznawczych w rb. Mamry ~ prze~ puszczę Pis.~ą. Inni
nych wysiłków celem przyśpiesze dróg w swej gminie oraz do dni:1 do piłki siatkowej w Brudzicach. gpnizacji młodzieżowych, zorganizo- weźmie udział 0.500 robotników i wczaSOWIcze odbędą podroz statnia realizacji Planu. 6~letniego. W 15 maja wybudować boisko sp o!'
Junacy i junaczki hufca SP w wanie nadzorowanej przez nauczy- pracowników umysłowych.
kiem przez kanały i jeziora od 0zobowiązaniach tych poszczególnE' towe.
gminie Masłowice, zobowiązali cieli pomocy koleżeńskiej 'IV nauce,
FWP zaprojektował szereg tras stró~y ~ż ~o zalewu Wiślanego.
hufce SP i koła ZMP zobowiązu
dokończyć
budowę
boiska
Młodzież ZMP-owska gromady się
cHa turystyki kolarskiej wysokog6r . Rownlde clekka:vv~ są wsczas y. na tdra
'··
d' ek p'eszych
sJ.e na mors
ją się przyśpieszyć budowę boisk Kietlin zobowiązuje się uporząd sportowego w
Bąkowej
Górze, pogłębianie przez nauczycieli włas. s ki eJ,· wo dne]
l we row
l
. D .
b dlej zek zczecma
b'
. węo
sportowych,
przeprowadzić we kować boisko sportowe oraz wy·- wybudować boisko do piłki siat- nego poziomu ideologieznego i zawo- Wczasy WYSOkogórskie będą się od d z~wr?wa, dnę. ą~e . om . m~cJ~ b
oto drogi, jakie wskazy- bywać w Karkonoszach i Kotlinie row {l wo ej l pIesz~J. o o ny
własnym zakresie remonty świe zwirować okoliczne drogi.
Młc kowej w Masłowicach, zalesić nie dowego . , l' . W . g d "O'ch tv wypoczynek planowany Jest na po
J e1emogOl'sneJ.
wano
na
wczorajszej
naradzie.
Clą u
li.
"-..
S
l k
A
t
k'
tlic, repera,cje dróg polnych oraz dzież żeńska zobowiązała SIę zor użytki w Bąkowej Górze, w Maj
godni uczestnicy zwiedzą całe pas- JeZ,lerzu uwa s o· ugus ·ows lm,
kowicach i Strzelcach.
Z pewnością pierwsza w naszym
Karkonoszy. Inne grupy wczaPodobne zobowiązania podjęło okręgu narada tego rodzaju- pozwoli mo
soWiczów będą wędrowały na trasz~reg innych
kół ZMP-owskich
podnieść poziom wyników ną,uczania, sie Chojnasty, Jelenia Góra, Kowa
i hufców SP. Ponadto młodzież
ry, Szklarska Poręba, Przesieka i
powiatu radomszczańskiego wstę pozwoli wychować i wykształcić na- Karpacz. Dla pracowników posiada
radomszczańskiego
ściennych
puje do_ ochotniczych brygad leżyeie kadry młodzieży, k.tóra po' jących rowery przygotowano trasy
trafi
pl'zodować
w
nauce
tak,
jak
jej
Obecnie na ekranie kina radom
Piękne zdjęcia w plenerze pod ZMP, które wezmą udział w róż
nadmorską i podgórską·
na dzień 1 Maja
szczańskieg'o
wyświetlany
jeat noszą artystyczną wartość tego nych pracach, mających na celu rodzice przodują przy swych wal'"
Dużo wrażeń dadzą uczestnikom
Ostatnio w Powiatowej Radzie
film produkcji węgierskiej p. t.: oryginalnego filmu.
sztatach pracy"
(m. z.)
odbudowę .naszego kraju.
w~za~y,"{oclne na Ma~urach. l{ill~a
Związk6w Zawodowych w Radom
"Gdzieś" w -Europie:' .. - Jest - ttl.
s1).u odbyło s~ę, zebranie kięrow
pierws~ film produk.cji 'węgier·
ników. świetlic ,fabrycznych, na
skiej, j~i oglądamy na naszych
którym omówiono sprawę zorgaekranach. Twórcą filmu jest Bela
niz(;)wania wystawy gazetek ścien
Balazs, jeden znajwybitniejszych
nych na dzień 1 Maja. Na zebrareżyserów świata.
niu tym zostały omówione spraW filmie tym oglądamy bezwy
techniczne oraz wybrano ko'
domne sieroty, wyrzucone burzą
mitet wystawowy i komitet or'
wojenną na bezdroza życia. Wę
ganizacyjny.
gierski reżyser jednak widzi ich
Kontraktacja ro~Jjl1 przemy- ki przemysłowe, gorzelniane i dostawę specjalne premie, któ- trów wvwaru ziemniaczanego
przyszłość w
jasnych barwach.
W nowym, powojennym świecie słowych i okopowych przebiega jadalne i niezwłocznie przystą- re wynoszą od 5 do 15 proc. od każdych 100 kg. ziemniaków
demokracji i socjalizmu, sieroty w całym kraju bardzo pomyśl- pić do kontraktacji. Rośliny te podstawowej ceny ziemniaków. gorzelnianych.
bowiem ze względu na wielką Za -ziemniaki sortowane rolnicy
Warunki kontraktowania rz€ zostanie powiększony
nie będą bezdomnymi istotami. nie.
Ponieważ kontraktacja prze- przydatność gospodarczą i opła- otrzymają dodatkowo 715 71. od paku jarego, który kontraktoJedną z poważnych
bolączek,
Taka jest ideowa i społeczna
wymowa tego filmu, w którym biega w dalszym ciągu, a nielrtó cainość dla gospodarstwa chlop 100 kg. Pierwsza zaliczka, któ- w;:tny jest }wzez nrzemYRł <:". która hamowała dotychczas rozkażdy epizod wzrusza i zachwy- re gromadzkie grupy plantato- skiego powinny być kontrakto- l'ą otrzymają plantatorzy ziem- krowlliczy, są następujące: plan' wój placówki PDT w Radomsku,
ca artyzmem wykonania i w któ rów nie znwarły jeszcze umów wane Wszędzłe.t!l:m,. gdzie str1;lk niaka na zakup nawozóW sztucz tatorzy otrt:.ymają za kaLl' było zbyt szczupłe pomieszczenie,
rym oszczędne posługiwanie się z wlaśchvymi przemysłami roJ- tura gleby sprzyja lch uprawle. nych oraz na sadzeniaki wynosi 100 kg rzepaku jarego 5.700 zł. Ostatnio kierownictwo wynajęło
lJlant~tor~y po:winni się
Na korzyść plantatorów zmie 15.000 zł., druga zaś udzielana oraz 1 litr oleju rzepakowego- nowy lokalI, sąsiadujący z plac&w
słowem uczy, jaki powinien być nymi,
zapo~nac z. m~kt?ryml . korzyst-/ nieno w roku bieżącym niektóre
dokładnej lustracji pól wyno rafinowanego, a ponadto bez- ką PDT. Nowowynajęty lokal Z'::l
film dźwiękowy.
,Należy zwrócić
uwagę
widza nyml dla ruch zml~11aml w umo- warunki umowy plantacyjnej si 5.000 zł, Reszta należności płatnie 20 kg śrubi ll'h m"lw- stanie wyremontowany i połączo
na W$paniałą grę gromadki mło wach kontrakta~x.lnJ:ch na do: na uprawę bu,raków cukrowych. zostanie uregulowana po zakoń- chy rzepakowej. Po podpisa' ny z dotychczasowym lokalem
docianychaktorów oraz na umie stawę takIch rosli~, Jak:. bur!l:k~ Chłopi . kontraktujący buraki creniu dostawy.
niu umowy na upr..t\\'1,) l·~·.:' ,al.ll sklepowym. Pozwoli to na u·
jętne wykorzystanie przestrzeni.
cukrowe, rzepak Jary, Zlernma- cukrowe otrzyma;3. na 1 ha
Warunki umów
plantaeyj- jarego plantatorzy otrzymają sprawnienie obsługi klientów.
plantacji zamiast 25 kg _ 30 kg nych na dostawę ziemniaków zaliczki bezprocentowe w wysoIIasion . buraków c;'llki'G'
dla krochma,lni i gorzelni sa po- kości 8.000 zł. 1 3 Htrv oleju raKłomnieach
Pierwszą bezprocentową zalicz' dohne, z tą różnicą, że premie za finowanego na l ha" plantacji.
kę dla plantatorów podwyższa- tepT1 i. 1Vve dG; " ' w7 r"':ie,. ~ ,
Za terminową od.staw;3 rZ0palw
no z 0,30 kg do' 0,40 kg cukru kaw dla krochmalm ~ynos,zą jarego przewidzia.ne są sJ)€cjnlprzyjmuje ochotników do Szkół PrzyspOSO- białego za 100 kg buraków, oS 5 do 15 proc ..' a dla Zleml1la- ne premie. Przy WS~l.3tk'.dl roz- Parę dni temu w fabryce Arty
przy czym w naturze do wyso- kow: dla gorzelm 9'd 8 do 12 pro Uczeniach z odpowiettmmi prze- kulów Spożywczych w Kłomni~
bienia Przemysłu Węglowego
kości 200 kg cukru, a ponad cent podsta~oweJ ceny. P~mad- mysłami rolniczymi plantato- cach odbyło się zakończenie kurObecnie w Komendzie Powiato wie otrzymują również bezpłatne 200 kg. równowartość w goww- to planta~olZY otrzymają z rzy winni pamiętać, że nalt!ży su początkowej nauki czytania i
wej SP w Radomsku przyjmuje zakwaterowanie, wyżywienie, u- ce. Po sprawdzeniu przez cu- kro~h~alm dodatkowo. 10 kg. uiścić opłatę plantatorską nn pisania. Społeczna Komisja Egza
zasiania całej
po- wycIelek .kartoflany~h tzw. pul szkolenie i fundusz współza minacyjna stwierdziła, że wyni~<1
się zapisy ochotników do Szkół branie robocze i świąteczne, przy krownie
wierzchni
unrawv
buraków
cu- py, za kazde odsta~H~ne 10Q kg wodnictwa
pracy, wynoszącą przeprowadzonego kursu są zada
bory
szkolne
oraz
1500
zł.
miePrzysposobienia Przemysłu Wę
iplantat'orzy otrzyma' p~an~atorzy odst~wla]ący zle~- zaledwie l proc. wartości odsta walające. Należy się spodzicv';l!~.
sięcznie na drobne wydatki. Na- krowych,
glowego. Wymagany jest wiek od
że w najbliższym czasie w fapo 50 11- wionego plonu.
uka trwa 5 miesięcy, po czym u· ją drugą bezproceUlową zaLcz- ,1llakl dla gorzell1l 18 do 20 lat. Ochotnicy winni prze czeń odbywa 2-letnią praktykę w
bryce zorganizowany zostanie
dłożyć metrykę urodzenil'l,
świa kopalni.
kurs rlobrego czytania.
dectwo szkolne, zobowiążanie l ' Bliższych- informacji udziela
świadectwo lekarskie.
Komenda Powiatowa SP w RaDrugą. zaliczkę. plantatorzy
włosnq
ię
Nauka jest hezpłatna. Ucznio- domsku, przy' ul. Kościuszki 'l.
Ogłoszenia
otrzyma.Ją ok. 31 lIpca br. TerU t .. k 't l' t
b
.
min zakończeni
b
h l'
s rOJ apI a IS yc.zno-o szarm swe ręce całokształt życia wioFRZEPRASZAM Witolda Urbarlskie• a
o rac un cow czy w Polsce przedwrześniowej ski.
- l J..
z p amatora1}11 został ustal<?ny nie dbał o zwiększenie plonów
Dobrze rozwiązuje sprawy go- go, Eu"eniusza Stępnia i Ahckr,'mdra
Karlińśkiego za oczernienie oraz odna .31 styczma 1951 r. Za kazdy rolnych o rozwój hodowli w go- spodarcze sw"ch członków spół- wołuję
wszystko, co powiedzialem.
kWIntal
dostarczonych (czy- spodarstwach d b
h
t
J
stych)
buraków
cukrowych
..
. ,ro ~yc , pozos a- dzielnia produkcyjna w Wilkowi Kopo Julian, zam. Radomsko.
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plantator otrzyma jako zapolatę wlaJąc mało l sredmor.ol~e~o chło cach, która we własnym zakresil'!
budują socj~lizm
NINIEJSZYM
tą drogą wyrażam po·
3,4 kg. cukru. Jeżeli umowna pa na łup bogacza wleJskIe~o.
prowadzi sklep spółdzielni "Sadziekowanie ob. Sandomierskiemu,
Rz~d .lu~owy, troąz~ząc Sl~ o mopomoc Chłop~:~a", gorzelni.~, zam-. w Radomsku, Brtcźnickd 3, 'la
Cały naród polski pod przewo- odprawie w dniu 22 bm. przeanali- ilość dostawy zostanie przekro..
dnictwem PolSkiej Zjednoczonej zowawszy zadania stojące przed cr.ona, plantator otrzyma pre- podmesIeme produ~cJl rolne], o: a ostatnio uruchomiła w budyn- zwrócenie mi znalezionego przez
Partii Robotniczej przystąpił do re Związkiem Harcerstwa ·Polskiego mię w wys. 0,30 kg. cukru od ~acza. szczególną opIeką drobne 1 kach spółdzielczych mleczarnię, Niego portfelu z pieniędzmi. Kraw,. by na miejscu zapewnić swym czyk.
34
alizowania Planu Sześcioletniego, w Planie 6-letnim i idąc za przy- 10 kg. burak0w dostarczonych sredme gospodar~tw~ roIn,e.
umo\yę . Poza zapłatą. Je~n~m z przeJawow teJ trOSitl członkom zbyt mleka.
planu budowy podstaw socjalizmu kładem klasy X'obotniczej przyjmuje ponad
wezwanie Komendy Hufca Hai.'cer- plantatorzy otrzymają również 1 opl~kI rzą~u l~do:vego są p~Docenia również rolę mleczar- ZGUBIONO książeczkę Ubezpieczalw Polsce.
ski ego Brzeziny do długofalowego od każdych 100 kg buraków wstaJ~ce społdzI~I:lle pro~ukcYJ· ni, prowadzonej we własnym za- ni Społ., Tutaj Marian, wieŚ Zagórze,
gm. GidIe, pow. Radomsko.
31
Klasa robotnicza na wezwanie współzawodnictwa w:
cl'krowych 45 kg. wysłodków ~e, ktorych rozwol ~abezpIeczony kresie, spółdzielnia pr{)dukcyjlla
czołowego rębacza kopalni "Polska"
_ umasowieniu organizacji,
- tow. Wiktora Markiewki - po
_ podniesieniu poziomu uświado bt!raczanych zawieraiacych do Jest pomocą materIalną ze stro- w Podkońskiej Woli, która już po ZGUEIONO dowód osobisty, Kuta
· su b st ancJl.
. - ..
nyDwładz
ludowych.
czyniła starania o otworzenie mIe Stanislaw, wieś Adamów, gm. Radziedejmuje długofalowe zobowiązania mienia politycznego i ideologIczne- 10 proe. suc h' e]
.. .
.
chowice, pow. Radomsko.
36
.
.
o b rze rOZWIJaJąca
SIę
spo'ł - czarni.
produkcyjne.
go,
J
ei;eli
chC'chi
o
kontr·,l.-tow"
dzielnia
produkcyjna
nie
ograniK.
Mędrzycki
Także młodzież polska,
świadowyrobieniu socjalistycznego
ZGUBIONO
książeczkę
wojskową
nie ziemniaków jadalnych, prze' cza się tylko do wspólnej uprawy
korespondent ,Głosu"
ma zadań. ;aki.e nakłada na nią stosunku do pracy,
.KKU-Radomsko, seria E. Nr 0577124
PJ:'l11 (;. - jp.,.ni,
przyrzeka wło:!yć
podniesieniu dyscypliny we- P"vw;\c1Z1ją je gmi!:lle ~\jJ "LizIe] ziemi. Zarząd jej przejmuje w
z dnia 7.12. 1942 r., Grzejdziak Wanie. Za 100 kg zdrowych i su- ............................................, •••••••••••••• 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . cław. kol. Dobryszyce, gm. Dobry.
.nak~lmllm wysiłku,
by przyśpie- wnątrzorganizacyjnej.
szyce.
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szyć jego realizacjęJednocześnie
harcerze wzywają chych ziemniaków jadalnych
~.Ic1y\V ZMP-owf'ki powiatu wie- I do takiego współzawodnictwa Huf- l'olnicy otrzyma.ią cene nie niż-l
u
ZGUBIONO dowód kolejowy, Golun,;J'I(.~go,
pracujący
na odcmku ICo. Sif:ra(L KutnI). TOl'1a~zów Ma7. .'7.<: ]);,;; 461) ;-1 Pona-i,o planta7dalska Maria, wieś Łazy, Pierackier.a;·(" rskun zebrany na uroczystej PlOtrków Łask. Łowicz i Zgierz.
torzv otl'zvmf\ i:I Za te 'minowa <
go 15, pow. Zawiercie .
Zagadnienie p.odwyŻ~zenia wyniłI:ów nauczania w szkołach, zwłaszcz'l
checnie, g;dy zbliża się koniec roku
szkolnego - interesuje nie tylko mło
dzież i r ... dzi('Ów, lecz rÓW11ież ws;Z;yst
kie czynniki, odpO'wiedziaJne za 1)0zioh] uzyskanej pr~ez młodzież wiedzy. A ~lość ocen niedosiatecznych,
nIestety,. ciągle· jeszcze pozostaje
zbyt wysoka. Cyfry są niepokojące:
w okręgu łódzkim ogółem 54 procent
u"z'liów szkół średnich ogólnoks.zŁllł
cąrych
otrzymuje oceny niedostatecme i to vrzeważnie z .ięzyka polskiego. Ta liczba ocen niedostatecz'
nych ma swą smutną wymowę i musi
skłonić
odpowiedzialne za ten stall
czynniki do przedsięwzięcia środków
zmierzających do poprawy istnieją
ceg'o stanu rzeczy.
Właśnie sprawy te były przedmiotem wczorajszej konferencji, w któ'
1 ej po raz pH;nvszy obradowali wspól
nie - dyrektorzy szkół średnich 0gÓJnoksztl'·lcącyc.h i szkół dla dorosłych, pl"'T.pdstawiciele I«~mitetów rOdricielski!:h i opieku:\tczyclt - z terenu Łodzi : wojewód~twa.
W konferencji udział wzięli także
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Członkowl"o wego
Koła

ZE SPORTU

I
Pierwsze posiedzenie Pr'ezydium WKKF

Ilr.lch

Zakładac:b

Okręg Łódź,

odpowiadając

apel

powzięło

Dnia

Sportoprzy Pol

II'

~botowych

robotników
cementownl
"Grod:rłec"
Czerwonego Zagłę
bia w ramach Czynu t-Majowego, zobowiązuj~ się do dnia 30
kwietnia br. 7!budować wllasne
boisko sportowe do gry w siat-

szereg doniosłych dla sportu łódzkiego uchwał

doprowadzony do porządku w cią
posiedzenie Prezydium
kówkę ł koszykówkę.
WKKF., na l{tórym podjęto szereg ważnych uchwal. Uchwa gu miesiąca kwietnia), oraz proJednocześnie Koło wzywa Inne
ly te sta.nowią opracowanie wniosków i dezyderatów I plenum WKKF, gram sportowych uroczystośd, jaKoła Sportowe
do podejrnowaPRZED UNIERUCHOMIENIEM
ZJAZD MONARCHISTóW
bą.dź też są wynikiem potrzeb życi owyeh
naszego terenu z zakresu kich będziemy świadkami w dniu
nia zobowiązań w rarnach Czynu
FABRYK BAWEŁNIANYCH
W ŁODZI
kultury fizycznej.
1 Maja w Łodzi i wojew6dztwie.
l-Majowego.
W Łodzi odbył się z.ind Monarchitegorocznych imprez 1
Wobec dl,l1szego kompletnego zazlłłożpnych już
Ludowych Zespo- Program
stycznej
O!'ganizacjj
Wszechstanowej.
Z
ważniejszych
uchwał
na
pierw
Majowych
prześcignie
wszystkie
do
stoju na rynku łódzkim - fabrykanłów Sportowych. W tym celu p·owo
ci produkuJący 11,1anufaktUl'ę baweł W zjeździe wzi~ło udział 17 hrabiów, szym miejscu należy wymienić po łano r6wnież do życia komisję, kt6 tychczasowe, ale do nich powróci23 bUl'bnów i 13 osób z tytulallli ' wołanie do życia Komisji Opiel~j
nianą, noszą się z zRmiarel'l1
2Iam'
1'a poi! kierunkiem wiceprezesa my osobno.
uprawlaJq masowo sport
kllięe.ia
zakła(!ów' pracy.
Sytuacja ks5ążc,.'Cymi. Wśród wielu postulatów. Sportowo - Lekarskiej pod przewo WKKF J. Dolecińskiego zajmie się
PKKF POWOŁANE ZOSTANĄ
przedstawia się bowiem w tell spo' uchwalonych na zjeździe, widnieje dnictwem dr. Cholewiusa, której za opracowaniem
projektu
nagród
w bieżącym roku akademickim '
W KWIETNIU
sóh, że fabr.\,ld T}l'acują na skład, a żl}danie udzielenia. natychmiastowej daniem będzie zorganizowanie 8y- przechodnich dla wyróżniających
praca naszego Zarządu Uczelniane
stematycznego
badania
lekarskiepomocy
kredytowej
dla
"wielkiego
Z
dalszych
spraw
załatwionych
składy są za\Val011e towarem, którego
zawodników
wszystkich się w całorocznej pracy LZS co nie na pierwszym posiedzeniU ' Prezy- go AZS przy WSGW poszła przede
go nie ma kto kupować! (.,Kurier rolnictwa" .
dyscyplin sportowych, usprawnre- wątpliwie zainicjuje zdrowe współ dium WKKF, a mających ważne wszystkim w kierunku organizacyj
Łódzki").
ODKRYCIE "BAKTERII MIŁOśCI' nie i skoordynowanie prac czyn- zawodnictwo między poszczególny
nym. Obecnie do Koła AZS przy
"Kurier Łódzki" donosi. że niejaki nych już u nas Poradni Sportowo - mi LZS i podniesie poziom ich prac. znaczenie dla naszego ruchu sporta WSGW należy 175 studentów. W ko
W ALERY Rf~A WEK
wego,
nalety
wymienić
uporządko
profesor . Paul Voinevel dokonał od- Lekarskich , oraz zapewnienie opie
SPRAWA ŁĄCZNOSCI WSI
NA WIDOWNI
wanie sprawy cen biletów na im- le działają następujące sekcje: lekkrycia ,.bakterii miłości". Zacny pro- ki lekarskie:i w czasie wszelkiego
Z MIASTEM I AMNESTII
Po nieudanej misji jana Piłsu:i· fesor
prezy sportowe, oraz ustalenie ka- koatletyczna, gimnasty~zna, piłki rę
twierdzi, że milość, zazdrość, rodzaju imprez masowych.
SPORTOWEJ
ski ego (:manego ze sweg!) słabego
lendarzyka pierwszych posiedzeń cznej, narciarska, pływacka, tenisa,
a. nawet ci~żką głupotę wywołuje jeDo życia powołano również komi
stołowego I szachowa.
Ulll~rsłu),
misję tworzenia rządu O'
OPIEKA J~EKARSKA I AKCJA sję, która zajmie się opracowaniem Powiatowych Komitetów Kultury
i
ten
sam
gatunek
drobnego
bak
den
W drugiej połowie m!\rca br. zor ,
trzym3.ł pułk. Walery . Sławek.
cyla z gatunku tzw.. ,przesączaków". KULTURALNO - OSWIATOWA łączności i wymiany sportowej wsi Fizycznej. Posiedzenia te odbędą ganizowano trzy turnieje: w · siatsIę
w
dniach:
od
12
do
22
kwietnia.
Obok
zapewnienia
troskliwej
0(Kto wie, ezy profesor V. nie został
z miastem, oraz komisję dla spraw
kówce, w tenisie stołowym i · w sza
PIES URATOWAŁ DZIECKO
zaatakowany przez Wykryte przezeń pielu lekarskiej, która dla rozwoju amnestii sportowej, która winna
LIGOWCÓW
ŁKS
WŁÓKNIARZA
chach.
W mieszka,niu górnika Słuczka, w mikroby).
kultury fizycznej ma kolosalnie do być jednym z ważkich czynników
OTOCZYMY .OPIEKĄ
W turnieju siatk6wkl systemem
Michałkowicach powstał }.'Oż.ar od
niosłe znaczenie Prezydium WKKF wychowawczych naszej
PRACA RAZ NA TRZY LATA
młodzieży,
wadliwego pieca. W krytycznej chwi·
Jeśli
chodzi
o
sport
czysto
wyczy
szóstkowym
o puchar
przechodni '
słusznie
zatroszczyło
się
równicż
DLA SEZONOWCóW
Pracami tych komisji kierować bę
li w mieszk;l.nht qyło małe dziecko
kulturalno - oświatową dą: pierwszej-przewodniczący ORZZ newy WKKF postanowił w plerw- J. M. l!ektora WSGW Prof. ~. Fr.
Wczoraj odbyło się w Łodzi wieI· o pracę
śpią.ce w kołysce ora~ pies-wilk, któzebranie robotników sezonowych, wśród naszych zrzeszeń, klubów i S. Krzywallski i drugiej - sekretarz szym rzędzie otoczyć opieką ligo- S pienskie~o, wzięł? ~ udzIał. 11·
ry na widok ognia wypił szybę w ok' kie
wą drużynę piłkarską ŁKS Włó- dru~yn.
PIerwsze nlleJsc~ WZięła
których
ostatnia decyzja kół sportowych. J ak do tej pory WKKF J. Okoński.
nie i zaczął prz.eraźliwie szczekać. magistratuoburzyła
!miarza przez kontralę jej trenln- druzyna III roku Wydziału Przew sprawie zatrudniania praca ta kulała i nie dała tych re
STADION
ł.KS WŁOKNIARZA
Zaintrygowani przec!iodnie l.vyw-ażyli
gów i zapewnienie drużynie jak twórstwa. Rolnego.
.
zultatów jakich
oczekiwaliśmy,
PRZEDMIOTEM OBRAD
drzwi do mieszkania i uratowali robotników sezonov{ych - raz na 3 gdyż prowadzona ona była cha0warunków higienlc~Turnie] szacho~, zorg~zo,,:,a
lata.
Obok
powołania 'wyżej wymienio najlepszych
dziecko z płonącego domu.
W tym celu odbędzie tnę ny przy pomocy Kler. Sekcji SzacJ1.
nie planowo, po prostu od nych komisji Prezydium WKKF w nych.
Chodzi miano1!\-icie o to, że wszyscy tycznie,
przypadku do przypadku. Ten zły Łodzi zatwierdziło plany robót in- szereg narad roboczych
w kt6- Klubu AZS. Stefana Fursa, zgroma
TRAGEDIA BEZROBOTNEGO
bezrobotni sezonoVii nie mogą być za.- styl
pracy ulegnie teraz zmiani.e westycyjnych na rok 1950, a mię rych wezmą udział zawodnicy, kie- drlł 20 za?,odników.
wyniku ror.
trudnieni
w
roku
bieżącym.
Pracy
W mie~zkaniu włas11ym przy ul.
Specjalna
Komis.ia
Kulturalno
O
rownicy
klubu
j delegaci WKKF.
grywek
pierwsze
3
nuejsca
w kl?dzy
innymi,
co
jest
rzeczą
w
tej
Lutomier~]';iej 19 p-owiesił się 11a ha' jest tylko dla jednej trzeciej 1'0 bot- światowa, na ~{tórej czele stanął wi
lejnOŚcl zajęli: Majeranowski,
Byku 42-letni Marcin Koszyc1\i. Wisiel- ników, zatrudnionych w roku ubieg- ceprezes WKKF Jerzy Wołczyk, za.i ch",rili naj pilniejszą, plan doprow'ł \" b k
ki B
strycki i Gorlaqh wszyscy z II rodzenia do porządku stadionu ŁKS w o sers k'e'
ca, kt6ry dawał słabe oznald życia, łym.
I
I
.
ku
Wydz.
Rolniczego.
.
mie się obecnie opracowaniem pla
przewieziono (10 silpltaIa w RadogoDalsze dwie tr7.ecie robotników se· nu i form pracy kulturalno - oświ<: Włókniarza, będącego obecnie reli. IJlst""niły zmi~n"
W t~rnieju tenisa stołow:ego wz1e
st adionem ·Łodzi.
~z(!czu. Przyc<lyną rOZ1Jaczliwego kro- zonowych otrz;ymałyby pracę w Ja- towej nie tylko wśród zawodników prezentacyjnym
filio
1!~p6
UJ 'N
ło udZiał 16 osób.
Na pierwszym
ku - nędza i brak środkGw do ży Łach następnych i tak co roku na ale i \.Ii"Śród działacz~' sportowych. (Stadion ŁKS Włókniarza zostanie
W ubieqłyrn tygodniu zanotowano miejscu uplasował się Miłkowski 7cia..
zmianę·
;Ja co dotychczas zwracało 1l1ę zbyt
tylko jeden walkower w spotkaniach' I r. Przetw6rstwa R~lnego. n3 '2 Stu
-----F mało u'.vagi·.
Wydzial Gier I Dyscypliny o drużynowe rnistrzostwo klasy B sio Wydz. Przetworstwa Rolnego
li ŁOZPN komunikuje. że wyru
Okręgu Łódzkiego w boksie.
rok II.
. NA ODCINKU WSI
ki wszystkich spotkań o misKolejarz nie stawił się do walki z
We wszystkich trzech imprezach
DOKONAMV PRZI':ŁOl'rtU
trzostwo kI. A okręgu łódzkie
Legią łódzką i tej ostatniej przyzna- poziom uczestnikDW był na ogół wy
NiezmieJ."nie pilnym zadaniem sto
go mają byc podawane telefono zwycięstwo w stosunku 16:0. Le- r6wnany. Zdobywcy trzech pierw,iącym prz':!d WKKF, na
odcinku
nicznie co niedzielę na numer
9ia z Sieradza pokonała drużynę Wi- szych miejsc w szachach 1 ping usportowienia zacofanej jeszcze w
201-40.
dzewa 9:7. Włókniarz w Pa.bianicach pongu otl'2lymali nagrody ksil\żko
R.
swej więliszości nasz~j wsi, jest
lAŃS'fWOWY TEATR
uzyskał wygraną ze
Spójnią
10:6. we ufundowane przez Komitet Uim. STBFANA JARACZA
11.55 (łj). Sygnał - chwila muzy- sprawa więks2'Jego zaktywi~owan!a
Gwardia w ringu zdobyła zwydę- czelniany FPOSS.
(ul. Jluacza 27)
ki. 12.04 Dziennik południowy. 12.25
stwo 16:0 ze Stalą łódzką. Wreszcie
Turnieje spełniły niewątpliwie
D~iś z po',l{odll. próby gena-ralnej Ptlel'Wa. 13.20 (Ł) Chwila muzyki.
derby lokalne w Tomaszowie zakoń- swoją rolę propagandową i sporto
t.eali.- lliecz~'nIlY.
13.25 Program dnia. 13.30 Muzyka.
czyły się zwycięstwem Wł6kniarza wą. Już obecnie daje si~ zilUważyć
P.<\ŃSTWOWY
14.00 Radiob.-rc.nika. 14.15 (1.) Komu'
duży napływ nowych członków koTEATR POWSZECHNY
nikaty. 14.20 (L) Muzyka symfonkz- pięściarze ,,'Bawełny" stoczą jutro decy~u;ący nad Związkowcern 10:6.
.
na i kameralna. 15.00 "Mówią książPo uw~gl~dntenlu tych wynikÓW' ła AZS jak równiet llowiększyła
(ul. Obrońrów Stalingradu 21)
Id". 15.10 (Ł) "Wola i Wólka". 15.30
tabela uległa zmlanl. I przedstawia się liczba trenujących, co przyczyn!
bój
miejsce w finale
(tel. 150-36)
"Kompas" _ słuchowisko. 15.50 Musię, jak następuje:
się do zdobycia lepszych wynik6w
Codziennie o godz. 19.15 .,Niemcy" zyka. 16.00 Dziennik popołudniowy.
w następnych turniejach.
Rzadko kiedy w długotrwałych 'Tal Scigala II no, i Urzędowlcz -:- GrzeLeona Kruczkowskiego z Józefem 1G.20 (t,) Aktualności łódzkie. 16.25 kach o punkty na finiszu znajdują lak.
136:96
Włókniarz (Pab.)
1~ 21
.
Karhowskim w roli profeiora Son- (Ł) "Jedziemy na wczasy". 16.30 (I.) się dwie drużyny idącę!, jak to lię
Wł6kniarz (Tom.)
15 20 141:85
P07io!ltałe walki ~o:!:e. będą ę.~ały na
nenbl'ucha.
Audyejjl. słowno-muzyczna o ·Lemie- mówi w języlću sportowc6w. "łeb - w nieco 'słabszym pOZlOlIUe. technicznym,
Ił
Związkowiec (Tom.) 13 19 119;61
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
szowie. 16.40 (Ł) MuzyJ.;a rad~iecka. łeb". Przypadki jednak takie bywa- alę .z pewn:pścią, łeśl! t cM.qzf ?,. ~~~~
Legia (Łódź) . ,
18 111;93
bokserskie,
(Daszyńskiego 34, _tel. 181-34)'
16.50 (Ł) "Z dziedziny radiotechniki" ją. Niedal~ko szukając mamy taki cję, nie będą ustępował~ wyze1 wySpójnia (Kutno)
H. \~ \'l~'.'d~
Zarząd . PZB odrzucil protest Ko
O godz. 19.15 "Makar Dubrawa"- 17.00 Konce::tdla świata pracy. 17.45 przypadek u siebie na własnym po- mienionym, to też jutrzejszy mecz za
Korab (Piotrków)
12 14 134:74
A. Korniejciulta..
Audycja' słowno ·muz. Powsz. Org. dw6rku. W walkach o wejście do powiada się na;prawdę ciekawie I poGwardia (Piotrków) 15 13 106:122 lejarza (Poznań), odnośnie ponoLegia (Sieradz)
·14 13 84:126 wnej weryfikacji spotkań tej druPA:ŃSTWo\VY TEATR 1;YDOWSKI .. Służba Polsce". 18.00 "Z kraju i ze U ligi bokserskiej łódzka "Bawełna" winien przynieść widowni wiele emo
Widzew
14 10 95:129 żyny w ' rozgrywkach o mistrzostwo
, (l1l.Jaracza 2, telefon 217-49)
świata".
18.15 "Melodie świata". i kaliski "Włókniarz" zabezpieczyły cjl.
.
Kolejarz
15 e 11:155 II Ligi PZB.
Dziś teatr nieczynny.
18.40 "WszecłJ.nica Radiowa". 19.00 się w identyczną ilość punktów nie
Nie wszyscy może wle~ą, te
Stal (Łódt)
14 6 56:164
W związku z tym decydUjący
TR
KOMEDII
MUZYCZNEJ
"Szpilki".
19.15 Koncert symfoniczny. tylko dużych. ale I małych, w iden- Wł.ZKS "Bawełna" to klub PZPB
TEA
20.00 D!;;enl'.ik wieczorny. 20.40 Mu- tycznvm stosunku obydwie drużyny Nr 2. Wśród pracowników tego
mecz o spadku li II Ligi PZB, mi~•. LUTNIA"
zyka. 20.55 "Marzenie jej życia". wygniły w· Częstochowie 10:6, a w zakładu mecZ wywołał kolosalne zaStal, która ·znajduje się na końcu dzy Kolejarzem (poznań) a Ogni(ul. Piotrkowska 243)
21.20 Koncert. 22.00 (I.) Satyry Leo- Kaliszu zremisowały ze sobą 8:8.
interesowanie I żywo jest komento- tabeli, w celu propagando~ roze- wem (Wrocław), odbędzie się na
Dziś o godz. 19.15, "Królowa przed- na Pasternaka. :22.10 (Ł) Kalenda·
Która za tym z tych drużyn wej- wany wśród sportowców "Bawełnia gra mecz mistrzowski z Widzewem neutralnym ringu w Warsz3Wle, W
mieś~ja".
rzyk impre;" sportowych. 22.13 (I.) dzie do finału rozgrywek? Odpo- nej Dwójki". Z pracowników tych w sobotę na prowincji, gdzie jest du, dnill 16 kwietnia .•
I!"'_ _ _ _ _ _ _ _ _~_~.,
P AŃSTWOWY TEATR LALEK
Program lokalny na jutl'O. 22.15 Kon wiedź ~a to pytanie przyniesie nam zakładów rekrutować się będzie ju- że zainteresowanie boksem. Typuj eARLEKIN"
cert transmisja z Budape~7,tu. jutrzejsze spotkanie, które rozegrane tro ,większoŚĆ widzów. Wśród nich my na zwycięzcę zesp6l Widzewa, po
'.
Q ł.
(ul. Piotl'l,~wska 152, tel. 258,99)
23.00 Ostatnie wiadomo~i. 23.10 Pro zosta,nie pomiędzy tymi dwoma ry- znajdą się r6wnież przodownicy pra-. siadający kilku dobrych pięściaray.
D.ziś, dnią. 31 maren br., o godz. gram na jutro. 23.15 ~udyc:ia słown~ walami w ł-,odzł w hali "Włókniarza" cy specjalnie zaproszeni prZEiz orga- Korab również w soboŁę spotka się
Orl'&1l Ł6dZkJel;o Itomłłe" J Woje- II
wódzItiego Komiteła polsldeJ ZJ.,.·
17.15 widowisko pt. "Złot.a rybka".
muzyczna. 24.00 Zakonczeme audYCJI na Widzewie o godzinie t9.
nizator6w, co niewątpliwie przyczy- z leaderern tabeli Włókniarzem li Pabianic. Włókniarze wynik powinni ułIIlO~ODel Partłl Rob.UIi_,
I
Kasa czynna codziennie od godz. 10 i Hyrnn.
Wielka stawka, jaka towarzyszyć ~ się do zdwoj~~ia wysiłków zaw~d zyskać dobry, jeśli chcą w dalszym
II 114& r 11 J el
będzie jutrzejszernu spotkaniu każe mków "Bawełny w .c~lu uzyskama ciągu prowadzić w tych mis moKOLEGIUM IlBDAJUlYlNL
praypuszczać, ze hala jutro wypełnio :ZWYc!ę.stwa ł !:zakwahfikowama się stwach. Legia Sierach: zmieny się z
'1'. I. t. II J'I
na będzie po brzegi, a mecz WYJątko- do pull finałowej.
Gward1 ą. T u t
' nal ebl
oh.
Redaktor red.
lIaczelDY
111-14
a j
raczej
• i ę spo
Zastępca
llaeuJreiO
111-13
wo ciekawy. Zbytecznym było by
dziewać wyniku remisowego.
Legia
Sekretarz odpowłedzlal~
111-05
dodawa,s, ze obydwie drużyny wyłódzka rozegra
zawody li WłókniaDział ~JIlJ'
, 111-19
Dziś
ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1)
stan ty Zasłonow" godz. 18,20
stąpią jutro w swych najsilniejszych
rz6lm E Tomuz<>wa. Faworytem Jest
Dział lEorespondntllw rob~ł"Skarb Tarzana" godz. 16, 18. 20
ROMA (Rzgowska 84) "pustelnia składach l te o każdy punkt walczyć
zespół wojskowych. Związkowiec w
JllClllJ'ch l chlopsldcb oras
"TYK (N
t'
20) N Y
Parmeńska" I seria - godz. 18, 20 będą do upadłego .
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aru oWlcza
"ow REKORD (Rzgowska 2) "Statek pu-..
llJ'cb
ItM2
- Do na]'c!ekawszych walk - móW dniu dzlliejszym, to J'est w pi".. wić się z Kolejarzem, oczywi~cie, jed om" g oclz . 16, 1830
Dział mutae't
121-19
. , 21
łapka" _ dla młodzieży godz. 16;
Dnał młeJsld t IpGI'tow7
IM-al ,
BAJKA (Franciszkańska. 31) "O 6
"Krwawa wendetta" godz. 18, 20
wl narn prezes ŁOZB, ob. EJme - tek, odbędzie się drugi 4zień "Pierw śli przystąpi 'ten Z68p6ł do .potkonla,
..
jAć
",ewa. • I. 111-11
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18 20 STYLOWY (Kl'lińskiego 128) "Awan należeć będą: $ Anielak - Wojteckl, szego Kroku" bokserskiego w grupie b o mo",.
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taka ewentualność, że
Ddał ""onomł~
wieczorem po wOJnIe
Kowalski clgała l, Szalińskl kolejarze
znów
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punkt
walol1a'
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tura na wsi" godz. 17.30,20
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szpiega" godl!. 18, 20
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TĘCZA (Piotrkowska 108) "Dom na
W pływaniu
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t.64ł. Piotrkowska..
teł. 121-12
HF~L _ dlan,łodzieży (Legionów ,2)
pustkowiu" godz. 15.30, 18, 20.fjO .
AdmInistracja
....:
Dział o,łolzet&: LMł, l'lotrkow,.Km'han Małachowski" godA. 16, TATRY (Sienkiewicza 40) "CzarCI radMzł~SckKiWsAty'le-m grCzbzol.!OtoWYwympłYWKtu
Pirożyński
Za nadesłane pozdrowienia tak dla
aka 10ła, teL 111-" ł 11'-'fI
18, 20
tleb" godz. 16, 18, 20
nas, jak i dla wszystkich 8portowe6w
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Prenu.mera~ przyJmuje
P.P.K. "Ruch" Da konto ' P.K.O.
l'E7.E'nWIOŚNIE (:ierom5kiego 76)
Dom na pustkowiu" godz. 15.30,
Rekordowy wynik
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ROBOTNIK (Ki1ińskiego 187) "Kon,
westchnień" godz. 18, 20
Iwał podczas ostatnich treningów. ,
wy woj. krakowskiego.
s ramy :nę ri8. o"cuellY11l •
~Uti~ĄB;CM~M~~?~.i~~~Z&~=~~~"~~"""""""""".saa
~
~
~
Zrozumiał, te Indie Sil silniejsze od niego.
ognia. Zdawało mu się, że słyszy przeciągły jęk, jęk wiedt.t głosów,
GWCl~townie obróci'ł się i Wszedł spowrotem do namiotu.
unoszący się z nad warowni do samego nLeba.
Za zakrętem rźeki wszystko znikło, zbladła runa po~, znów
ROZDZIAŁ XLVI
zapadła cisza.

Co pisa/a prosa łódzko 31 marca 1930 r.

28 marca br. odbyło tilę pierwsze
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CÓRKA PANDEGO

• Gdzie

stary? ..- spytał Hodson. - Nie mógł jeszcze odejść
daleko. Dopiero co był tutaj.
, .
"
Hindus odjął dJ.onie od oczu. Wstał bez pospiechu z zIenu
i nisko ukłonił się Hodsonowi. .
.
_ Nie szukaj go, sahibie! - powiedZIał. - On poszedł daleko
i nie zn<ljdziesz go, sahibie.
Jakby wiatr rozwiał WJsokie cza:pki S~ów, zgroma~zo?ych ?a
łące, tak lekkie porusz'en1e prze~knęło SIę po tubylcze] plechocle.
Szeregi rozsunęły się i natychmla~t ,zam.kn~ły spowrotem, ledwo
widocznie przepuszcz.ają<: kogoś wsrod SIebIe, jak wysoka trawa
ul,rywa kOl1iJka polnego.
.
Znów zap~dla cisza.
Hod~on !popatrzył w twaru tołl1i.erzy. Po raz pierwszy od
wi-elu lat słutby w Indiach zamarłY mu n-a W181I'Qach słowa prZY,"
a~towanillO. ~o.zk~
._

W ciemności bezksiężyoowej nocy ~ery duże łódki odbiły od
płaskiego piaszczystego · brzegu mał·ej wysepki. Łodzie popłynęły
na

południe.

Na pokładzie stali ludzie zbitą gromadą. :Była to ostatnia partia
powstańców, do tego czasu walcząca uparcie w forcie Selimgura.
Na rufie ostatniej łódki stał Czandra-Sing, a przy nim, otulona
\V obszerną chustkę Lela.
Wioślarze patrzyli za siebie w ciemno~.
Wkrótce nad fortem wystrzelił w g6rę ogromny słup p1omieni;
zburzy1!a się woda i z pluskiem uderzyła o brzegi. Fort Selim.gura wylecial w powietrze.
JJiugo jeszcze kłębiły się vr oddali płomienie pożaru, oświetla
ją~ ciemne niebo, mury warowni i rzekę.
Ozandra-Slng patrzył za s\..ebie. W oddali widział ogromny
obłok dymu, unoszący .iq nad miastem i oświetlany odblaskami

Wioślarze mocniej nacisnęli wiosła. Skryje ich ciemnoś~, pod
jej osłoną dopłyną do Bcha,gputu. stamtąd pójdą dalej - do fortu
Agry, do szafasów powstańczych, rozłożonych na brzegu, pójdą
",-o1.ną drogą do rodzinnych miejsc .

Konny oddział Hodsona znalazł wreszcie zaj~cie dla siebie:
puścił się w pogoń za zbi-egłymi na południe powsta<l'lCami Delhi.
Przez wszystkie dni szturmu kawaleryjskie oddziały Anglików zostawały w rezerwie, gdyż w ciasnych uliczkach miasta konnica
nie mogła walczyć. Teraz Hodson mógł się popisać jako wódz.
"Hodsonowe konie" -

tak brytyjscy oficerowie nazywali jego

oddział były zawsze na prZledzie. .,Konie Hodsona" niecierpliwie przebierały kopytami; w tych okolicach po obu stronach Dża·
mny rozciągały się pasy grząskich błot, zalewów, sypkich piasków

_ nie do przebycia dla kawalerii. Dlatego ostatni. PO\"'sf-ańcy,
którzy uciekali z fortu na łodziach mogli bez Drzeszk6d posuwać
sie na południe, do Agry.
D l-lłS1ł
O. c. · n..

