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Klasa
będzie

b
A ..
ro otnicza z11

zdecydowanie walc.zyt o pok6i

:MEDIOLAN (PAP) Na. rey'a usiłują. sparaliżowae rueh
czwartkowym posiedzeniu II-go zwią.zloowy w Azji, tworząe zwi'ł
Kongresu śFZZ rozdano uci:est- zki kontrolowane przez policję i
nikom kongresu referat przy- myślą. o utworzeniu tzw. „fed~
wódcy chińskiego ruchu zawod:r racji azjatyckiej'', podporzą.dko·
wego,Liu-Ning·I, któremu rząd wa.nej imperialistom. Usiłowania
włoski odmóWił wizy wJa.zdowej. te jednak skazane są na niepoLiu-Ning·I podkreśla na. wstę- wodzenie.
pie swego referatu różnicę w 'Yw czasie ofensywy wyzwolel1tuacji krajów wyzwolonych cal· "~ej Armii Ludowej _ robotuikowicie, lub częściowo spod jarz C.'1. kobiety 1 dzieci chronili maNr 185 (llOP) ma imperialistycznego, jak Chi- szyny i fabryki, dzięki czemu
ny, Korea Północna, republika można je było szybko uruch~
demokratyczna Vietnamu, Repu- lll.lć.
blika Ludowa Mongolii i kra·
jów takich, jak: Indie, Indone_
W dalszym cią.gu Liu·Ning-l
zja, Pakistan, Sjam, Burma i Rli przytacza sukcesy gospodarcze
ski Wschód, gdzie imperializru w wyzwolonych Chinach, opisumiędzynarodowy usiłuje utrzy. je wprowadzone reformy socjal
ma6 siłą. swą. pozycję.
ne.
Klasa robotnicza Azji wyp">Stały Komitet
Powszechnej
Wiedziała się stanowczo przeciw- Chińskiej
ł'ederacji Pracy
za·
ko paktowi atlantyckiemu 1. bt- twierdził 30 maja rb. decyzję
dzie zdecydowanie walczyć o po- śFZZ zwołania konferencji azfa..
kój. W walce tej potrzeba jej tyckiej Zwią.zków Zawodowych
braterskiej pomocy międzynar:r
Federacja chińska udziela cał·
dowej klasy robotniczej i świa. kowitego poparcia śFZZ. W pra.
towej Federacji Zwtązków Za· cy przyśWieca jej przykad i doktórych !ud czeski i słowacki wodowych.
świadczenie ruchu zawodowego
wyraża głęboki żal z powodu
Rozbijacze typu Deakina, Car- Związku .Radzieckiego.
zgonu n:ezłomnego Rewolucjonisty Georgi Dymitrowa.
Wład•e
Pogrążonemu w żałob;e !u..,
dow! bułgarskiemu złożyły
kondolencje l'.czne organizaUdzieliły
cje czechosłowackie m. in. Na
czelna Rada Związków Zawodowych, Związek Kob:et Czechosłowackich.
Komitet SloWARSZAWA (PAP) Na,francuskiego w Warszawie dnia.
wiański,
Związek Młodzieży zaproszenie francuskiej federa· 1 lipca br. z prośbą. o wizy, Ji.
Czechosłowackiej e. Związek cji wysoko-górskiej, 6-ciu przed- czą.c, że je otrzymają., ponieważ
Pisarzy.
stawicieli klubu wysokogórskie- ta międzynarodowa impreza alCała P.rasa czeska i słowac- go Polskiego Towarzystwa Ta- pinistyczna jest organizowana.
ka pośw:ęca obszerne artylm- trzańskiego mia.lo uda~ się na przez Francuzów. Do dnia 8 bm.
ły życiu i działalności Georgi międzynarodowy zlot alpinistów, konsulat francuski nie udzielił
Dymit:owa, P?d~re~lając ?1- rozpoczynają.cy się w dniu 9 lip. jednak wiz na.szym taternikom.
brzym1e zasługi, Jak:e połozył ca br. w Chamonix we Francji. zmuszeni oni byli wobec tego
Zm_ arły dla. dobra ludu bu.lg,ar
Przedstawiciele naszych tatar· zrezygnować z wyjazdu do Franskiego i międzynaro d oweJ it1a
sy robotn!cr.ej.
I ników zgłosili się do konsulatu cji.
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ROK li (V)

SWIAT W ŻAŁOBIE
po zgonie tow. Georgi Dymitrowa
Tysiące

de11esz kondolencyjnych

Sofia (PAP). Centralny Komitet Bułgarskiej Par\ii. Komunlstycznej, oraz rząd bułgal'ski otrzymują nadal tysiące depesz ~ całego świat" z
wyrazami współczucia z powo
du śmierci Georgi Dymitro-

Z TERENU WOLNEJ GRECJI otrzymano telegi:am treści następującej: „Lu:iność ma
C?dońska zamieszkała w Macedonii Egejskiej, z glębckim
smutk!em przyjęła wiadomosć
o śmierci Wielk!ego Syna nawa.
rodu bułgarskiego, premiera
- - - - - - - - - - - • ! ' ! L u d o w e j Republiki ·- Georgi
Dymitrowa.
Nie zapomn!my n!gd.1, że
Dym'.trow był z.awsze gorącym przyjacielem i obrońcą
bojowników greckich 1 macedońskich, walczących o pol~:ć>i
i 0 demokrację przeciwko imper!alistycznym okup:rntom.
My, obywatele W'lu:zącej
Przemówienie ministra Cripp- Macedoni! przyrzekamy, że bę
sa w Izbie Gmin na temat cięż- dziemy realizatorami spuściz·
i
klej sytuacj! gospodarczej Wiel ny po l I·tyczne j D ym1trowa
klej Brytanii nie stanowiło re- będziemy wzmacniać naszą je
welacjl dla brytyjskiej opinii Jność bojową z narodem grec

Anglia

wobliczu katastrofy
gospodarczej

publicznej.
Nie trzeba było oświadczenia
Crippsa, by przekonać brytyj·
czyków, że źle się dziele u nich
w kraju. Uczy ich tego dostatecznie życie codzienne.

Będz!emy

napływają

da sto1;cy

Albania pogrążona jest w gł~
bokiej żałobie z powodu śmier
ci Dymitrowa. Na specjalnych
żałobnych
zgr9madze:i:ach,
zorganizowanych przez robot
ników w zakładach pracy ~
przez chłopów w świ 1:tlicach
wiejskich, wygłaszane są odczyty o życiu Dymitrowa i 3e
go wkładzie w zwycięstwo ko
mun!zmu, w dzieło obrony po
koju na św:ecie.

*

*

*

Praga (PAP.) Cała Republlka Czechosłowacka żyje pod
wrażeniem zgonu wielkiego,
niestrudzonego Bojownika o
wolność l prawa ludu pracują
cego _ Georgi Dymhrt•wa..
Na gmachach rządOlll'.YC'-. •
'
publ!cznych, fabrykach · i "zakładach pracy pow!ewają f:a
gi żałobne. oraz flagi nar.;do-

~e>ł:w i. u.a
Poza telegramami kondolen
cyjnymi,
wystosowanymi
przez Prezydenta Republiki i
ł kó
d
h ło
c~ on w rzą u cz~<: a,s ~ac
k~ego do pr.ze.dstawtc1e~. ~.atn:ej R~publ!k1 Bułga~sK1e1, na
pływaią z całego kra1u na ręce ambasadora bułgarskiego
w Pradze oraz do KC Komunistycznej' Partii Czechosło,_.. d epesz li ó
wacj1· setn..
i .s'!: ·:n. w

kim.
of:arnie walki
wy-_ sztu.
we, opuszczone do
pelniać
nasz obowiązek
'1

wolność i nie dopu3ci:ny do

Bułgarii

francusk1·e

Die
wiz
polskim taternikom

r,· t o

wy p r z e d a ,. e

Ju g o sI a w ,· e

A ng1•ta I• USA k onk urent amt• w )•1cy t 8CJI
••

tego, aby anglo-amerykańscy
imperialiści uczyn:l! z nasz>;)gO
kraju bazę wojenną dla ewr~n
D
„ ·1 ł
•
tualnej
agresji
przeciwko
LONDYN (PAP) - W Lon·
.Jak wiadomo, znany a.mery„ aily »fai" t umaczy, ze ta
Jednakże ostatnie wystąpie- ZSRR i krajom demokrac~1 lu
dynie i w Paryżu jednocześnie kański komentator, Pearson, n· pośpieszna decyzja zapadła na
nie „dyktatora" gospodarczego dowej".
. wiły 8ię informacje o anglo. jawnil w poniedziałek, że rząd skutek otrzymania informacji,
Wielkiej Brytanii było szczeD
d ł ł
ó
..
poJa
. .
'J
USA
· 1
· 8 • cach że brytyjsko • jugmołowiańskie
1
gólnie żałosne. Ten orędownik sekre~~ę ge~~r':tnay .:u~~~~
ameryk~:dskieJ konk~encJ przy odracz:~~ae,
J:Y:J~~ u :.:~ił stę rozmowy handlowe szybko postę
planu Marshalla, zmuszony był, KIEJ PAR'rll KOMUNIS'I'"'titowskiej wyprzedazy Jugoiiławii Najobszen1iej referuje to na ud.zielenie Jugosałwii 200-mi- pują. naprzód i że traktat hanwobec faktów oczywistych •. CZNEJ _ Mara•, w kto'rej ...w
·
.
.
,,
•
zagadnieme
lionowej pożyczki dolarowej.
dlowy podpisany zostanie w cią.rzyznać się do pe~n
.. ej klęski „~kon'czeni'u cz:ytamy·. ,,Bo'-a" Daily Mail •
....
"
gu najbliższych tygodni. „Trak·
polityki „współpracy marsba- terskie życ!e naszego Pr~;viatat ten ma przewidywae wymiallowskiej, do bank~ctwa go- ciela i Towarzysza Dymitranę
towarówog6lne:i wartości 15!)
spodarczych ~<_>sunięc _rządu la~ wa, niezłomnego rewolucj:>ru
\
milionów funtów w ciągu 5-ciu
bourzys~owsk1ego. ktore mias. sty i antyfaszystowskiego Try
lat".
uzdro~ic sytuacj.ę gospc;idarczą buna - jest wzorem dla nas
Wielkiej Brytanii, przyspiesza. tureckich komunistów, jak
się
Oficjalne koła amerykańskio
jlł gwałtownie kryzys.
winniśmy walczyć przec!wko
uważają, że traktat ten zwią.żę
Narastające sprzeczności_ v. faszystowskiej reakcji i a m e - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jugosławię z Wielką. Brytam~
obozie marshallowskim wystę· rykańsk:emu uciskowi o nie-'"
w podobny sposób, jak dwu·
pują może najjaskrawiel w sto· zależność narodową, demotera
db~e- polityki mgranicznej rzą_ niczq,cy Izby posłów Grooohi stronny traktat, zawarty z Ar·
sunkach między Wielką Bryta- ję t o wolność tureckiego na
-~
przyjęli w dn~u 6 bm delegację gentyną.. Oczywiście, Stany Zjed
nią a Stanami Zjednoczonymi. rodu."
PARY:t (PAP) _ Generalna
20 tys. r0i>ublikan6w d~parta ogólno.krajowego komitetu• c-. noczona !ltarają. się przeszkodzi6
Uwikłana w sieci planu Mar·
Telegram z wyrazami współ k001fede-r aej.a pracy (CGT) opu mantu Alpes Maritimel!, 7.gro- ganizującego zbiera.nie podpi- zawieraniu umów dwuRtronnych,
shalla, Anglia zmuszona jes1 czucia z powodu zgonu Dymi blikowała komunikat, w któ. ma.dJZ-O;nych w Chateaux de Ni- sów pod pet:91Cjł przeciwko ra. które powodują utratę ameryimportować z Ameryki prze- trowa nadesłał również Cenehw ali'ło rezolucJ'ę, w któ - tyfikacJ'i paktu atlantyckiego. kańskich rynków zbytu na rzecz
rvm. prz"""mina swoją. deklara_ ce, u
rastaj"-ce
jej możliwości - iloś tralny
Komitet Postępowej cję z dnia
J ,.si·ę ratyfikacJl"
Dele=".;a
..,
17 marca br. stwier reJ• sprzeci'w'a
i
„--., sk!a.dała siA" z przed Wielkie.;, Brytanii.
ci towarów, czego skutkiem Partii Pracujących na ·WYS- dzają.cą., że francuska klasa ro- paktu atlantycki~go.
. stawiooieli wszystkich partii i
Przewiduje się, że traktat bryjest szybki odpływ dolaró~ FIF. CYPR.
bOtnicza nie będzie się czuła
Protest! przeciwko pakto~ organizacji demokra.cycznych.
tyjsko • jugosłowiański wywoła
i gwałtowne topienie rezerw
TOGLIATI'I I SCOCClMA- nigdy .......ia„ana paktem atlan. atlantyckiemu. na.a.chodzą. od liDelegacja usta.lila z przewod. t.aką. samą. burzę protestów ame.
złota.
RRO nadesłali depesze w 'm!e
~"""'!"
h
d okra.tycz ni~.• ~„ymi obu izb parlamentar rykańskich, J'~k trakt.at z Ar.
ó
i
ł.
k
t~kim, podpisanym przez rząd cznvc
org_anizacJi
~I'.1
..
....- że dyskusja nad petycj~ i;:ent;vną..
Natomiast eksport brytyjski ~u senator w .pos ow omu
nych z róznych okolic FrancJi· nych,
do Stanów Zjednoczonych, na n~stycznych, !rtorzy z głębo- francuski CGT wzvwa. wszv•t.
odbędzie
się w n.ajbliższyeh "'R=----d--,~---.--k
--.który tak liczyli w swych kal- kim wzruszeruem chylą czoła kie Orj:tanizacje Żwiązkowe l
••
Włoszech d . h
bu . ba h ó
ę
kulacJach brytyjscy finansiści, przed trumną Tow~rzy~za ~y w~zystkich praeują.c:veh do wy. •••
ś~i:c z ~eboatą ~d.c ra[;n:e;:
Ar
zawiódł, Stany Zjednoczone, " mitrowa i zobowiązui:i się rażania deputowanym
swego
RzyM (PAP) - Przewodni_
kt
tl t k' o Og61nok
part•1•
yc ieg •
re
I
kto·rych kryzys tuz· się rozpo- wzmóc wysil.ki o zwyc1°stwo
"
z decyd>0wanego sprzeciwu wo- czą.cy senatu Bonomi· 1· przewo a pa u k a an
't t etycyJ·ny
złOżvł
czą•.
zaczynają
się
dławić
za- klasy robotniczej.
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ;w:ekr~:~~ senatu i ~;y
Gaulłe'a
pasami własnych towarów i z
WILHELM PIECK I OTT,O
t
miesiąca na miesiąc zmniejsza- GROTEWOHL nadesłali te.eW niedzielę, dnia 10 llp!!a. t w poniedziałek 11-go Ih>ca
posłów dwa. wielkie omy, za- PARYŻ (PAP) - Wewnątrz
rt
ze
strefv
szterlingo·
gra.ro
nast_
ępując.ej
treści
do
wierające część podpisów prze. partii gaullistow&kieJ· RPF UJ·aw·
ją impo
b. r. w sali KW PZPR - ul. Kopernika '1
ciwko ratyfikacJ'i ""·ktu atlan
wej. Bilans handlowy Wielkie_ R Ózy Dym1trow~1: „Przi:s~ła.,...
· nil się konflikt personalny. Prze
Brytanii ze Stanami Zjednoczo· my nasze naJ~erdecz.meJsze
odbędzie się
tyckiego. Złożenie tyeh dwóch wodniczą.cy grupy parlamentarnymi J"est gwałtownie zachwia słowa współczucia. z oowodu
l.s•a
tomów .ma. .znaczenie symbolicz ne· RPF PaUl Giacobbi zrez g.
G
gi D
t
P. ł I
• KONFERENCJA WOJEWÓDZKA•
ne, poniewaz ze względów t~h·
J
'
'
Y
ny, a deficyt. dolarowy w p:erw zgonu e.or.
yrm r?wa; .y
niicznych niemożliwym byłoby nował z tego stanowi~ka i ustą.szym półroczu br. osiągnął 23~ n człowiekiem specialn.~ uPolskiej
Ziednoczonei
Partii
Robotniczel
prze"-tawi-ie milionó- pc"pi. P_ił z rady .R_PF. Oś.wiadczył on__,
mil. funtów.
k?chanym przez nas - N,ei:nu..~~
"
"
k d
Dla ratowania sytuacji mi· C?W· Da~ <;>n, nam w;tele z s1:w Łodzi
sów złożonych pod petycją. lu ze protestuJe przeciw o ecy zJt
p
te
i d I 1
j
-•--"zi
dow'ą
rady, wyłą.czają.cej z RPF jedne·
nlster Cripps wysuwa dwa Po bie, w cięzkich chwila<.h i ,,n;oczą k obrad w n e z e ę o godz. 10-e , w p......,.. a·
go deputowanego i trzech sena·
mysły
gd v o tym n i e zapomn:my .
ł k
odz
j
ó
Jed~n z nich - to dalsze
Róża Dymitrowa otrlVC1'lła
e o g
• 9-e rano.
tor w, którzy popierali pewneobni:ienie cen eksportu brytyj· również serdeczny tel~gram
Komitet Wojewódzki PZPR
k
.
..
go
nieoficjalnego kan dyda~a
'Jd RÓŻY THAELMANN.
W Łodzi
O pa Cle agreSJI podczas wyborów lokalnyeh.
sklego,_ celem skuteczne! konZ TIRANY donosr.ą te cała
NOWY JORK (PAP) -łur
50-ciu innych deput owa nych
kurencii na rynkach swiato'
wych z produ"tcją innych kra•••zuazyjna. prasa ameryka ska RPF oświadczyło, że solidarytu)ów. Oczywiście to obniżeni€ wiedź „Timesa", który pisze: kryzysem w przerzuceniu ca· 1cowych biurokratów zwlązko· wyraża jednomyślny poglą.d, że .ią. się z macobbi •
cen ma być oslągnięte kosztem „Ani wzrost pomocy amervkań- lego jego ciężaru na barki kła wych w realizacji lej planów po krótkiej i jałowej dyskusji
płac robotniczych.
skiej, ani rewizja tej pomocy, sy robotnicze!. Times nie Jest Angielska klasa robotnicza bę. senat lJ.sA uehwali ratyfikację
I
~
Drugi środek polega na chwl- ant nowe środki przeciwko im- zresztą odosobniony w głosze- dzle jednak stawiała opór o paktu półnoeno-atlantyckiego.
Słowian Amervkońskich
lowvm wstrzymaniu zakupów portowi dolarowemu. ant wy- nlu tego programu. Wtóruja fenzywie burżuazji.
„Daily ComP41S" zwraoo. uwa·
·
. __. __ ·
t
- aresztowany
w Stanach Zjednoczonych, co muszona dewaluacja funta szter mu głośno inne „poważne" ols- S i d
t
t "kl ó gę• ze na posi""-""mu sena n w
0
ma położyć tamę dla odpływu linga, ł.adna z tych rzeczy sa- ma. a organ bankierów Cih . ~a czą
ym s raJ
g r· dniu 5 bm. sala obrad była nie
NOWY JORK (PAP) - Wła
dolarów i przywrócić równowa- ma w sobie nie może wywołać' „Financial Times" uważa, że bntko~. i kolejarzy, stiral!~ ~~- mal pusta i stwierdza, że „nig. dze imigracvine aresztowały w
gę finansową.
nawet rozpoczęcia kuracll, o dla lepsze!Jo przenrowadzenic otn1kow portowych
V
dy żaden kraj nie brał na sie. siedzibie Kongresu Słowian
Lekarstwa ministra Crlppsa, ile n!e zastosuje się w Wiei- teao programu należv utworzy/ "'.ybuchalące wbrew woli aqen- bie tak ogromnych zobowiązafl An;ervkańskich George'a Plmające uratować gos1>odark~ klej Brytanii tych środków, ja- w ' w. Brytanii' rząd koalicyjny tow kapitału W organizacjac! przy tak niedokładnym omówie rynskleqo, sekretarza generalbrytyjską, nie wzbudziły na- kich wymagaJą Istnieją.ce nie· Bankierzy uważają. że przy· robotniczych. •
niu sprawy",
n"oo Knno~e!>u.'
dziel w opinii publicznej. Wy- ponądlti".
szedł czas, kiedy w rządzie poW wyniku proamerykańskie ·
Tenże d zi~nn-ik stwierdza., że
raz temu daje cala prasa bryTimesowi chodzi oczywiście o winni zasiadać ich bezpośred - antyradzieckiej i antyrobot to, co „obecnie dzieje się w se„ Dz1·s1·e ~szy
.,r.1łOS 'J"
tyjska, która w pesymistycz- generalną ofenzywę na klasę ni przedstawiciele. ·
11 iczej polityki rządu labourzys· na.cie trudno jest w ogóle na.
nym tonie ocenia możliwości robotntczą. o obniżkę płac, o
Przytoczone głosv pozwalajc towsJdego, Analia znalazła r
zwać dyskusją parlamentarną".
poprawy sytuacji, niektóre na- wzmożenie eksploatacji, o li- wnioskować, że w w . Brytanl w obliczu katastrofy fłnanso„Daily Woo-ker" zwraea UWRwet dzienniki stwierdzają, że kwidacje ubezpieczeń społecz- nadchodzi okres silnego zaos wej t aosoodrczej. Bankmctwr gę na. po~piech amerykańskich
·svtuacJa jest znacznie poważ· nych, ograniczenie prawa stral-/łrzenla przeciwieństw klaso tej polityki musi prowadT.łć dr sfer rzą.dowych, którym 11!1.leży
nlelsza,
niż ją przedstawi' ku na wiór amerykańskl itd wych. Burżuazja an!lielska mo· :zaostrzenia sprzeczności klaso na. ratyfikacji paktu przez se·
Crlnps.
Pismo wielkiej burżuazji an- że wprawdzie liczyć na przy. wych w samej AngllL
nat bez powainei dvskusji przy i skfada Siq z
stron
Cha.ra.ktenrst.v~ia. Jest WYOO aielsklel widz:! ratunek nrzed wódców Labour Partv I nrawi.:... M.
e'Otowawczej
·
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Nowy wkład Związku Radzieckiego
dzieło

w

trwalej walki o pokój

społecznych i naukow-ych przygotowuje
ogólnoradz.iecką Konferencję Zwo!enników Pokoju

Narada wybttnycb dz alaczy

MOSKWA (PAP) - 5.go lipca w pałacu Związków ZawodO_wych w Moskwie odbyła się na.rada przedstawicieli radzieckich
organizacji społecznych 1 naukowych, zwołana z inicjatywy cen..
tra.li zwią.zków zawodowych, związku pisarzy i antyfaszystowskiego komitetu kobiet zs:a.R, dla przygotowania ogólno-radzie.
ckiej konferencji zwolenników pokoju.
W naradzie wzięło udział około ławskiPgo i Kongre~u Paryskis_
100 wybitnych radzieckich dzia_ go stwierdził, że masy pracujące
łaczy społecznych, związkowych, całego świata czujnie śled zą. zaprzedstawi~ieli organizacji ko- kuAy podż~gaczy wojennych.
Tichonow podkreślił czołową
biecych, młodzieżowych, uczo.
nych, pi~arzy, dziC"nnikarzy, dzia rolę Związku Radzieckiego, wy.
zwoliciela. ludów spod jarzma fa
łaczy kultury i sztuki.
Naradę zagaił znany pisa:z ra szystowskiego w walce o trwały
dziecki Mikot:i.j Tichonow, kt.óry pokój.
„Na.rody zw. Radzieckiego, za
nawię.zując do Kongresu Wroc-

. Około

1,5

l~czy Towarzyst~40

dzieckich, centra.li radzieckich
jęte twórczą praą pokojową nie oba związków zawodowych i antyfa..
oświadczył Tichonow komitetu kobiet
żadne groźby szystowskicgc
wiają się gróźb.
wojny atomowej, chemicznej, czy - M. 'l'ichonow zaproponował
bakteriologicznej nie zdoła.ją nas utworzenie Komitetu Przygotonadal wawczego dla zwołania tej Kon.
zastraszyć. Będziemy t
wzywać narody do zwarcia.

sze- ferencji.

regów w walce przeciwko podże.
gaczom wojennym, w wa.lee o po
kój 1 demokracjt.
Wdnym wkładem w dzieło
dalszej walki o pokój powinno
się stać zwołanie ogólno-radzie_
ckiej Konferencji Zwolenników
Pokoju".
W imieniu związku pisarzy ra

tarz generalny za.rządu główne
go TPPR Stanisław Wrotlsk1 w
czasie obrad rozszerzonego p: _
num znządu głównego i Towa.
rzystwa.
Obrady rozszerzonego plenum
zagaił wiceprezes Towarzystwa,
1 __
wiceminister Chajn, kreśląc syl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;.
o
wetkę wielkiego bojownika
pe>stęp i socjalia:m, nieug ętego
antyfaszysty GEORGI DYMITROWA.. Zebrani uczcili pa_
mięć wielkiego Zmarłego m:nu_
tą. ciszy.
organizacyjne
Sprawozdanie
budowla- z działalndci Towarzystwa zło
Zespół robotników
nych Głównego Zarządu Odbu_ żył sekretarz genere.lny TPPR
dowy Stalingradu 6 dui przed Ste.niJ<ław Wroński, podimmowu
terminem wykonal półroczny jf}c dorobek za okres od 08tatniego krajowego zjazdu TPPR.
plan robót budowlanych. W
ciągu 6 miesi~cy robotnicy budowlani oddali do użytku około
9.000 m kw. powierzchni mieszkalnej, tj. 7 re.zy więcej, niż ·N
lekcjach urządzanych przez To
tym samym okresie roku ubieg_ warzv~two ohecnych było okdo
lego.
Mówca
~łuehaczy.
2.352 205
zwra.ca dalej uwagę na niedorla
I.• teczną. aktjwność kół teren o_
,ł
Ul
wych - natom ia!>t stwi!'rdza. z
\'~SPG
zadowoleniem znaczną. poprawę
·ą
na odcinku szkól powszechnych.
Leningradzki Instytut PolL Poprawa przejawia lit..,, zwięk
liczby i aktywnośei kół
szeniu
h
k l
techniczny im. Kalinina nawią~z 0 nyc
cyfr iln„tru
przvtoczeuiu
Po
miesięcy
trzech
zał w ciągu
trwałą., czynną. łączność z 98 fa- jących zwiększenie ilości filmów
brykami, 42 instytutami nauki>_ radzieckich na ekranach krajowo·badawczymi i 43 instytucja- wl. ycbh i klicz~y :idzów, or~z
icz • ws azuJącyc na. powaz_
mi. Uczeni udzielili pracowni- ny wzrost wymiany materialó·
kom, zatrudnionym przy pro_ naukowych, pozycji wyd'łwnL
. h czych i k~respondencji ze Zwią.1
d u k cji, ponad 1 Ooo rozma1tyc kiem Rndz'cckim, sprawozdaw\ca przytacza. dnne ilustrujące
porad technicznych.

Sukces robotników
budowlanych
Stalingradu

Aleksander Korniejczuk w
wywiadzie zamieszczonym w
„Prawdzie" 1 „Izwiestiach"
stwierdza, te Wszeehzwią.zkowa czn:ćstwa.?
Here•.tem bandy morderców 1
Konferencja Zwolenników Poko
ju będzie nową. potężną. demon. rabu&;trw - była. osoba. duchowna., ksiądz, jezuita, zarazem zastracją. niezłomnej woli narodu
radzieckiego do obrony pokoju stfpca. herszta. większej bandy,
ma.ją.cy na. sumieniu szereg morna całym 6wiecie.
dcri.tw i napadów rabunkowych.
Na.zwislro tego osobnika. - ks.
Gurgacz. Rewizja ujawniła. u lal.
Gt1rgacza. w jednej kieszeni psal~erz i brewiarz, a w drugiej ri~to.et i amunicję.
Ks. Gurgacz nie widzial nic
Po dyskW!ji plenum przyJęlo złego w jednoczesnym posługiuchwały o zleceniu prezydium wan!u s•ę_ pi$toletem i psałtemrzlłdu giłównego kontyruiowa rzem. w strzelaniu do ludzi i od·
nia· starań w sprawie organiza pra.wianiu modłów. Wytłuma.cze
cji Instytutu Wiedzy o ZS:~,. niem. tego faktu, a jeśli chodii
Plenum zatwierd1.iło projekt or- o osobę_ mordercy - ks. Gurga.ganizacji powiatowych ośrod_ czem, zajmie się Sąd. Ale opinia
ków kulturalno. oświatowych publiczna interesuje sit nfe tyłTPPR, oraz przyjęło regulamin ko osobą tego mordercy. Opinia
w~ółzawodnictwa, jak.o podsta pubiiczm ma prawo interesować
rozwi· się_ i interesuje się zagadnieniem
wę do wszechstronnego
w szerszym i ma.ją.cym ogólniejszy
współZlllwodnictiwa
nięCJ1i
TPPR. Plenum wyznac.zyło na_ charakter. Zagadnieniem podlo&tępnie termin Krajowego Zjaz- ża, na. którym wyrastają tacy
du Towarzystwa. Przyjaźni Pol- ludzie, jak ks. Gurgacz, jak f atsko-Radzieckiej na dzień 8 i !1 mosfery, panującej w pewnym
pddziernika. rb., oraz upoważni środowisku i sprawiającej że oło prezydium za.rzą.du głównego soba duchowna, powołana do glodo ustalenie. miP,j~ca Zjazdu. ~ZP,nia miło8ct blimiego, podno-

lirzhowy wzrost org•rnizacji.
W chwili obecnej Towar"J Gt_
wo Przyja!ni Polsko-Radzieckiej
lic.-zy w swych s:wregach 1.269794
Y.tórych 65
członków, wśród
prcc., stanowią robotnic:-, 18
proc. inteligencja. pracująca. i 15
proc. chłopi
Wroński. wskazuje na małą.
~to8unkowo liczbę kobiet i mło
dzieży w szeregach organizacj;
Z k-0lei zebrani wysłuchali
sprawoa:dan'a finansowego, zło
przez ob. Walczaka,
żonego
oraz za.poznali się ze wskazów_
karni o współzawodnictwie pra
cy, które ogarnia coraz eze-rszą
liczb~ kół i członków Towa.rzy_
st wa.
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rocznicę

Mandestu PKWN

Z CAŁEJ POLSKI NAPŁYWAJĄ MELDUNKI O
PODEJMOWANIU PRZEZ SWIAT PRACY ZOBOWIĄ
ZAR DLA UCZCZENIA PIĄTEJ ROCZNICY OGŁO
SZENIA MANIFESTU PKWN.
Robotnicy Poznania postanowili również uczcić 11ią
tą rocznicę PKWN wzmożoną/racą. Załoga wytwórni
Poznaniu postanowiła.
spn:etu mechanlc:mego nr 3
przyśpieszyć wykonanie panewek w ilości 500 sztult po
nad lllan do 22 lipca.
Ponadto brygada ml!!trz:t Fint-la 701lowia1ała si„ wy
rl"monttmrać do 2'! tlp"a dodatkowo jedną frl'zorke i jedną toki>rkP, a hr:--·e:tda ml"trza tokarskiego Kubali rewolwerówkę marki „Wart".

• * •

We Włocławku załoga Fabryki Lin I Drutu poshno
wiła dla urzczenia. rocznicy Manifestu Lipcowego wykonaó dodatkowo w lipcu 50 ton wyrobów, usprawnić
komunikach: wewnętrmą, oraz uporządkować całkowi
cie plac fabryczn:v.

•

*

•

JfobQtni<'y Państwowe.i Fabryki Mebli Giętych nr. 1

I nr 2 w Radomska zobowląza1' się do dnia 22 lipca
br. wykonać plan 1.600 foteli dla dwóch nowowy'mdowanych kin w dziP.lnlcach robotniczy<'h Wanzawy.

• • •

Załoga zakładów graficznych „Książka." I „Wleflzl\"
Toruniu zobowiązała. się wzmóc produkcję zakładu

w
w drlale wydawniczym i wykonać przed dniem 22 lipoa. 532.220 egzemplarzy książek i broszur, o łącznej Ilości 6.766.000 arkuszy.

• • •

Koło ZMP przy FllmiP Polskim w Bydgoszczy zobowiązało się urządzić bezpłatnie kilkanaście porMków
fllmqwycb w zakładach pracy, młodzież ZMP pny Po
morskich Zakładacli W~·twórczych Urządzrń Elektroie·
11bnloznvch weźmie udział w budowie basPnu kapielo·

weiw. ZMP-owcy prz.v Polskim Radio 7l'3diofoni7owali
P~i'stwowe Gimnazjum Żeńskie, młod7.1Pż w fabryce
„Lukullus" zor1i-;1>,iz1,wala 5 brygad młodzieżowych i
podniosła stan członk.Jw o 100 proc.

•

• •

Pracownicy <Jddziałów okręgowych CSS ,Społ~m".
pos:r.r7t-~ólnych
spfl<Jzielcz:vch :7.akladów wytwórcrycb
spółdzielnl ionoh wrów, po•tanowili uczcić piątą rocznicę
rowsfanla PK\V'\/ szeregier. zobowiązań

kościelne
.

?

si uzbroJont w rewolwer rtkt 1
z siD1nł krw1ł atrsela do bliJ·
niego, 1trzela, by zra.bowad pienią.dze, które poshitf dla celów
a.ntypail.stwowych, dla .nverbowania nowych morderców t nowych rabusiów.
Mamy prawo t obowifZell: sa.ie k!!,
zwłaszcza,
pytać o to,
Gurgacz nie jest pierwszym j_uchownym, trudniącym się morderczym procederem. te przed
nim byli ska.Za.ni juj przez są-
dy !tzeczypospolitej kil. Fertak
l wielu innych. Nie chcemy uogólniać faktów, dalecy jesteś
my od tendencji do uogólniania
tych faktów, &le chcemy post.
wić pytanie, które stawialiśmy
;.tf. niejednokrotnie: - CO NA
TO WŁADZE KOśCIELNE'l
Na. ta.kie samo pytanie, postawione w czasie procesu ka. Fer·
ta.ka, opinia na.sza nie otrzyma.la. odpowiedzi, a. wiemy, ie wł:J,
dze kościelne nie odgrodziły się
od morderców, nie potfpiły za.bójców 1 organuatorów zabójstw
ołn1 fa.-yzeuszy, którzy najpierw
V. l da wal> polecenie zamordowani:I. człowieka., a potem odpr._
'li !all modły za. jego duszę_. Stawiamy to pytanie pod &dre6em
hierarchii kościelnej 1 pod adr&rem prasy katolickiej. Wob"C
i.traszliwej wymowy krakowski'j
zb•<>dni, mamy prawo domagać
~ię_ 11;y:-1>łnej odpowiedzi. Pyta.nle n<L~Ł• dzieli sit bowiem ..,
g1unc1e rzeczy na dwa pytania:
Co na to władze ko§cielne?
I. co oznacza. dotychczasowe,
systematyczne i uporczywe milczenie'I
Należy bowiem powiedńeć jasno: Polska Ludowa nie tcferpi
anf morderców ani tych, którzy
morderców osła.nia.Jt t mordercom pot&kujf.
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Onegdaj wieczorem zostal zamknięty przewód sądowy w rozprawie Adama. DoboszyW!kiego. Po przemówieniu prokuratora,
które częściowo zamieszczamy na. dalszych stronach, głos zabrał
obrolica. oskarżonego, .adw. Maślanko, po czym przewodniczą,<::y
udzielił głosu Doboszytiskiemu.
"'""'kurato_ JC>Wal drOg•" 'Ideom hitJe-Po przemówieniu ...-•vn
ora, Sąd udzielił głosu obrońcy skim na terenie Pdski adwokatoWi Ma. brońca przytacza fakt przyjaz.
oskarżonego śla.nko, który rui. wstępie swe- du Goebbelsa. do Polski w 1934
go przeszło pięcfogodzinnego roku w C('lu wygłoszenia odprzemówienia. podkreślił hlsto. czytu p-ropagand><:rwego. Goeryczną wagę procesu Dob<>szyń bbels przybył rzekcan-0 na za.
skiego, Według słów obrońcy, proszenie jednego 7. profe!'!Orów
Warszawskiego,
proces ten jest procesem całej Uniwęrsyt.etu
ś b ł
, .... _...:
d "ł p 1 k
któ
kl
OID zaprosz.oy
ra rzą z1 a o e ą sa w """""''"e za
a.sy,
nacyjnę., która zawiniła i zban ny przez rzf}d sanacyjny, 0
krut-OwaJ.q_ Z wywc<lów adwo_ c.zym świlll.dczy to, że na. lotni
kata. Maślanko wynika., że lu- ~ku powitał go ówczesny mL
d·z i tych było be.rdzo wielu i nll!ter l'l!lraw wewnętrznych Pie
•IDoboln~ski mógł gra.6 jed~ie ra.eki. Ponadto Goebbels 1>rzyj..,, olbrzymim mowany był po wygłqszemu od
rolę
pośrednią
ezyt6w przez czynniki rządo
dziele zdrady na:roaowej.
stwierdza.i11-c dalej, Ze dzia_ we.
politycz.IWI. Doboszyń_
łeJnct16
W C\bec tego faktu wydaje się
skiego po~iada. niewątpliwie ce
inspiro_
obroń-ey niepotrzebne
chy faszyzmu i hitleryzmu, owanie idei hitlerowskieh po·
brońca zastanawia. się nad za_
średnio, T'Oprzez działalnoś6 Do
gadmiEmiem, czy idre te r~
bo,o:zyń~kieg().
pre:rRntował Doboazyńeki z wła
snego przekonania, czy też na
W dahzym cdą.gu ~eh wy
~kutt'k irnspiracji wywie.du nie wodów adwoht Maślanko !>tamirr kiego.
wia tezę. że hitlerowcy werbo
Dla T>qllll"Ciia totor.v, że in~pi wali na agentów wywiadu lud r.i
rnrjn. Niem'!'e hitlerc.-rwskirb w wpływowvch. zaA zda.niem obroń
P-01.<!ce miała ułatwione zaila- cy, w r.1934 Doboezyński nie
nle, poni<>wn~ sanacyjny rząd był je•zrze p c~e.ci~, z którą
polski tolerował, a na.wet to. się liczono.
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W Krakowie dokonano zuchwalego na.padu rabunkowego.
Kilku osobników, uzbrojonych w
J;.roil. palną, n.a.pa.dło na. dwóch
pracowników bankowych 1 po
Oddaniu kilku strzałów, zrabowało 8 miliony złotych. Bandycf ostrzeliwali aię ścigającym tell
jak
wła-dZom bezpieczeil.stwa. i ujęci
stwierdza komunikat ;:ostali dopiero „po ostrej wym!&nie 8h'załów' •.
Kim &Ił Ci zuchwali bandyc~'I
Kto 11oprowadził ich na mielP<-e zbrodni 1 kazał im strzelać
i do pracowników bankowych ~
do pr7.c :::stawicieli władz bezpie-

tniłiona czlonkó"W'
Przyjaźni Polsko- Radzieckiei

WAltSZAWA (PAP) „Woje_
wódzkie zjazdy TPPR stały się
potężną manifestacją p).'zyjaini
na rzecz Związku Radzieckiego
i pogłębienia współpracy mię.
dży narodem polskim a naroda
mi ZSRR" - cAwia.dczył sekre

Z

Co na fo. władze

·Rzq:/y sanacji oficialnie prowadziły
politykę proniemiecką

w

a~hzym ciągu swego prze
mćwienia obrrńca 8twierd1.a, że

sanacyjny prowa.dZił o!i.
cjalnie politykę proniemiecką,
a dyplomacja pol8ka podporząd
kowana była całkowicie dyplcmacji hitlerowskiej i w tych
warunkach rola Dob-Oszyńskiego
01(ra.n-iczała S'ię tylko do pll~tę.
prwaruift. zgodnego z ofie,jalu~
pcl: tyką. organ6w rządowych.
Charakteryzując z kolei O-"kar
żrrnego Doboszyń~kiego, obr~ ńca
stwierdza, że był on niewolni_
kiem komnleksu mn!'(lnerii, wv
znawcą kon>Coeoprji fe<forn<'yjnych i, według pnekr-na nia Obrońcy, w pewnyeh wypadkach
racz.ej m'stykiem, niż polity_
kiem, opierającym swe postępo
wanie na rP11lnych podstawach.
Adwokat Mnślanko stare. •;ę
Wl'RŻE'nie, że motywywołać
wem d ziałani•!I l)QboszyńskiPg·
l.iyły tvlko wielkie ambie ie, żą.
rnąd

rlzn sławy i żywy temperament.
PoW$taj,,_c w ciągłej opozycji
"' stosunku do w!IZystkich stron
nlctw politycznych w Polsee i
przeprowad zając wlfl.S1le koncep
cje Dob-0szyński mógł istotnie
wywołać pod<',irzenia. że dzaała
na polecenie ja.ki.egoś mocars.
twa O'hcego.
Obrońca. stara się wykaza~
d&.l!'j 7..e fa•zyst1Jwski pr,.,gram
1.olityczny Dobo!<zyńskiego by!
jego włiisnym programem, wy.
niesionym ze środr.wiska. .,Obo
zu Wielkiej Pol•ki", do której
to organizacji nalrżał o•karż-0nv prz' d w"tąpiPni~m do Rtf')n
nictwa NModrwPgo. Obrońca
pr-dkl'tJ.111. 7..e OWP jnw~ie pro.
wo·
pagował ideP hitlPrnwskie,
rec ·czego oilpadla - jego ula
·
!'iem - po~rY'l:rn wywoływania
tyrh nash'C'JÓW -!lr.zA 7 n„hoszyń
skiege

•
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00boszyn'sk·,· ·eg
n
do gen.Sikorskiego

W dalszym ciągu wywodów żrny mógłby &ię dostać la.two
adwokat :Maślanko stawia tezę, do kraju, gdyi Gall-O i Zycho:6
iż gen. Sosnkowski wykorzy.sty zajmc wali się wówczas przerzu
Doboszyńskiego tarni swych ludz.i do Polski.
i.ał nienawiść
Z kolei adwokat Maś1anko
do gen. S'korskiego, jako do
nckomego masona i człowieka prze.chodzi do omówienia vosz•
wynżają.cego się n.i€\><JChlebn.ie czególnych dokUJII1entów prze.i_
st.a.wionych Są.dowi przez proku
o Dmnw8kim.
dziatal. ratora. ,a stwi.a.rdza.ją.cy~h wi:n~
Omawiają.c z kolei
ność sanacyjnej „dwójki" obroń Doboszyńske·igo i st.ara się po.
ca zwraca uwagę na fakt, że wy mni.ejszyć siłę dowo~ tych dowiad i kontrwywia<l, zajmnjąc kurnentów. Obr-0ńca. stwierdza,
będąc aktvw_
politykę. iż Dobo.szyńskd
~i~ w rzeczywistości
i wpływając n.a jej b:eg, miał nym działaczem Obozu Wielkiej
olbrzymie możliwo~ci iinspira.eji, Polski, a nutępnie Btron,n ictwa.
~dyż działał o.n pod ochroną. a._ Narodowego nawet bez instruk
pa.Mtu rządowego. Obroftca jest ej-i ze irtrony wywie.du niemiec_
zdia.DJi&, i:e wo~c tego wywiad kiego prowadziłby swą. dziahitlerowski nie potrzebował Do ł-alnoM prl'.>niemiecką. i prohitle_
boszyń~kiego, gdyż TOL-p<>rząd~l rowską., Zllli,e.f'Zlljącą. do faszy.
zacji życia p clskiego, bow em
tak potężnymi środkami.
W drugiej cz~ści swE.'go prze dzi.ał11ln~6 ta. h;rła. wyrazrm
mówi.en-La obrońcR za..•tanawia idMlogii etromrictw polit:Nzdllwo- nych, kt6re ropre.zentowal Do_
się n.ad poszczególnymi
darni ujawDJionymi w prO<'Psie. t>oszyń~ki.
Wydaje mu się niew'.arygorlne.
VV z:akończeniu sweqo prze.
aby opanowana przez hitlerow.
rów „dwójka" inwigilownła Do m(w:eniu obrr ńca wdaje się w
boszyńskie_qo w wypndku, gdy_ c~ugi i zawiły wywód prawny
hv był on irh sprz;rm'err.eńcem. na temat podanych w a.kcie
Adwokat mówi d.alt'j, że Dobo_ oskarżenia artykulów, kwal'fi·
•zyń•ki usto•nnkował się nega kujących flrzr><tęp•twa, jald<'h
tywvie do pow!'-tania. wars-zaw- d>0puśdł się Doboszyń~ki.
W kookluzji tyieh wywodów
skiego, oo - jego zdaniem nie było z~odne ze stanowi- obrońca zgł~za wnio11ek dr Są.
skiem niemieckim w tej spra._ du o znkwalifikowen' e tvch
wie. Również. zdaniem ohrńń- czyn6w, nie ?- nrtykułów kridelt
cy, Wlltf!pienie Doboszyń~kiego •u karnego WP., jak zakwalL
d·1 wojska w 1!139 r. przemawia fikował to rzeca:ni.k ookrurżeni.a,
lecz na poostawie dekretu „o
raczej za osknrżonym.
W Rprawie stnf"'ń Mkarżone_ I fn•zy1..11cji życie. -politycznel!'(l w
Wnrisi
!:!"O o przyjazd do kraju w rokn PTZ<'ilwojenn<>j Polsce".
1043 obrońea uważa, że oska-r_ on o sprawiedliwy wyrok.

'
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S OWO

W zwięzłym, ostatnim słowie.
Adam Dob~zvński zanalim wał
poszczególne ~tapy swego życia
i usiłował od.żegnać się od
z wywiadem niewspółpracy
mieckim, utrzymnjąc, że jakknlwiek c'ąży na. nim wiele za
riutów, to jednak z tym wła .
„nie może się pogo.
śnie _
dzic". Dla poparcia swej tezy.
powtłał się n.a swą pracę n.a

• k'tego
O0 bOSzyns
rze powie§ciowym oraz n.a i:wój
w Wojsku Polskim we
września 1939 r. Oskarżony w
zakończen~u prosi o apra.wiedli.
wy wymiar kary,
„uil ział"

* "' *
przed godziną 22 Rejono
wy Sąd Wojskowy w Warsza·
wie zamknął dwuna.st~ dzieil.
procesu Adama. DObosZyńskiE:go•
terenie Gdań•ka w c11.a...•ie •tu· zapowi~ da iqc ogł·szen' e wyroku
d"ów. na myśli Antyniemieekie. na. pcłudnie dnia 11 bm
•yrażone w młodzieńczvm lltwo
Tuż

su.

I

Na dnie zdrady i upodlenia

DOboszyński- nę dz ny. ·sfuga ·o bcy ch~ wy wiadówwinien być -przykładnie ukarany
• pzpB'Nr 3 me• ·szczę dzą
. mcy
u~dlenia., ja.ki~
się
Robot
wyrazó w oburzenia

,

j

wzgardy

Proces a.rcyzdr~jcy szpi g
p~ńh łk !
ADA
m
,
e a. ' ~ o a. aszyzmu,
MA DOBOSzy*SKIEGO, wywoh1j'3 zrozumiałe zainteresowanie i oburzenie wśród robotników łódzkich fabryk. Gdzie
kolwiek pójd}:iemy, wszędzie spotykamy się z jednolitlł postawą robotników i inteligentów, zarówno członków PZPR, jak
1 bezpartyjnych, wobec nie bywałych faktów zdrady narodu
1 pal1stwa ujawnionych
t
st
.
.
,
w ym w rząsaJącym procesie.
• ywiołowo manifestują swe banicję z naszej rzeczywistości.
uczucia oburzenia robotnicy Proces uczy nas czujności w nai p•acownicy Państw Zakładów szym, budującym lepszą. przysz.
·
łość kraju. Trzeba dosięgną6 żePrzem. Ba.wełnianego Nr 8.
lazną. mlotłą. bujających jeszcze
- Zdaniem moim - stwier-

Z

dza robotnica tow. Herb1Chowa.,
jest

\i/

,

na swobodzie agentów obcych
wywiadów - szpiegów i dywer.
santów, pragnących poderwać
nasze budownictwo socj~listyczne. Trzeba przekonać się, skąd
. k ó
t k'
. b' ki "
rue t. re ś „dpki:a.sz i n;e ie\.~
c~erp~ą. ro
na sta ~ roz 1~a.me się p<> lok.al~ch 1 dancn~gach. .Niewątphwie wśród ró~dnyc~ c~emnych ele~e~tów zn~Ją się Jeszcze uczruowie, a. moze
i pomocnicy Dobos~skiego.
- Niewątpliwie, cenną rewelacją. dla nas wszystkich jest
toczą.cy się proces Doboszyńskiego - stwierdza kol. Łub!ech,
członek kola ZMP przy PZPB 3.

i

Obnaża

on samo dno zdrady
na.
stoczyli
„działacze narodom'' w rodza.ju D?~oszyńskieg~. _Obnaża. on
rówmez za.kłamarue 1 zaprzeda.
.
t
b
.
.
f,1e się age: o~ ~ cego/~t'.naizmu rea. C!JneJ czę ci e~u.
Naród poU:k1! kroc~ący zw_y?1ę
sko ~u ~ocJahz~owi, potrafi oez
wą!p1ke~1a wyc1ągD
nęćb s~skiz?-e
wmos i z pr ocesu o oszyns ego i oczyści 6 do r eszty kra.j nasz
ze sługusów kapitału i wojują.
cego kosmopolit yzmu, pragną.
cych zaprzedać Polskę w niewolę dolarll. 1 funta.
Kar.

d

łk

;::::m ~ ~~:~:~~;: vv zmozonym wysi iem- i wy ajniejszq pracq
0

znaczeniu,

gdyż obnażył

przed

całym światem zgniliznę moral-

uczczą robotnicy

Łodzi·

wielka

rocznicę

Już niezadługo cała Polska Manifestu Lipcowego.

ManifestH PKWN

chwilach doprowadzą do porządku teren wokół pqedszko
la ! żłobka.
Daje znać o sobie takie Liga Kobiet przy PZPB Nr 5
meldując, że do dnia 22 lipca
powiększy swą organlzacj~ fa
bryczną o 100 nowych c-Lłonkiń. Poza tym zwerbuje 100
nowych członkiń do Tow.
Przyjaźni Polsko - Radzieckiej.
Rozum!ejąc kon.!eczność oczyszczenia naszego m iasta z
wojennych zniszczeń, kobie ty
z PZPB Nr 5 poświęcają 60()0
godzin na pracę przy usuwaniu gnizu . w dzielnicy Bałuty.
Ligówki „bawełnianej p'.ątki"
dbają także o to aby ich zakłady produkowały dobry towar. .w tym celu postanowiły
więc zorganizować na terenie
fabryki 12 zespołów najwyż-

ną. rządów nnacyjnych, zgniliz- święcić będzie .uroc:z.yście 5-!\

E
Biblijny ojciec Noe mi.al, "jak wiadomo trzech synków: Cha·
7114, Sema i Jafeta.
Z iej trójki odmac::yl się specjalnie Cham,
imię którego po dzień dzisiejszy ·cieszy się pr:r:ysłowiową, choć
niezby1 zaszczytną - popularnością.
- Cham! - powiadamy, chcąc „wyróżnić" kogoś za gru·
biaństwo, ;iiegrzeczność czy brutalność.
W ostatnich jednak dniach do sław)' doszedł i Sem. Dzięki
ojcu Noemu? Nie, dzięki ojcu duchownemu, i ezuicie :r: No·
wego Sącza - ks. Gurgaczowi.
W sobotę 2 bm. - czytamy w komunikatach prasowych zo;'tali 'napadnięci w Krakowie dt;Vaj woźni Banku Spółek Za·
robkowych, posiadający przy sobie zainkru;owaną w Narodoo·ym
Banku Polskim kwotę 3 milionów zł. Napadu dokonali uzbrojeni w broń palną osobnicy, którzy po <1d':1niu strzałów wrr·
wali woźnym. teczki z pieniędzmi i zbiegli''..
.
Zbiegl; - nie daleko. Władze bezpieczeństwa zarządziły
pościg za bandytami j ujęły niebawem c<ilą szajkę, nc;i czele
Rtórej - jak się okazało - stał.„ KS. GURGACZ, JEZUlT .4
Z NOTYEGO S4CZA, MORDERCA I RABUś O PSEUDONIMIE
„SEM".
4no, czcigodny „01c1ec duchowny'" fatalnie zauargal reputa·
cję Bogu ducha winnego Sema, czyniąc to im.i"" ·synonime~
I opryszka i bandyty. Ale to nie jest najwatniejs:r:e. Bard.uej
istotne jest to, ii zbrodniarz nowosądecki nads:arpnql.. repu·
tację organizacji, do której należy: zakonu duchownego i Ko!·
ciola.
Oc:r:ywiJcie, ir:darza sif - nie przeczymy - pars:r:ywa owieclilka
i w najlepszej rodzinie, 1ale to „roJzina" zajmuje wówc:r:a3 wobec niej określone, potępiające stanowisko. A. KościOl :-przeprasza7n - nie. Mnoiq się Fertaki, Ortotowscy, Łososie,
uerzą demoralizację zboczeńcy - „katecheci", a Kokiól ani słóweczka. Taki ·niby wpatrzony w niebo, se zgorszenia
doczesnego w swoich szeregach nie dostrzega? E1 co to, to
-;ie:· Agentura Watykanu w Polsce (nie mamy łU na myśli na·
turalnie, ogółu wiernych, uczciwych katolików - dobrych oby·
wateli ani uczciwych duchownych-patriotów) slo to dostrsega,
nie ma jednak „sil~·", by je potępić. No, bo na kim w6wczas
by się opierała politycma ideologia Watykanu? Nie na tych
przecie księżach-patriotach, któr:y zaproiestowali przeciw sła
wetnemu listowi papieskiemu („międzymorsko-prohitlerowsk!e
mu"), ale u.Zaśnie na Fertakach, Łososiach i „Semach" roz·
maitego kalibru.„ .

Robotn!.cy skubalni zobcwią
Manifestu Lipcowe- zali s!ę podwy~zyć o 10 progo. Aby godnie ucz~ć to hi- cent jakość ~wej produkcji, a
storyczne wydarren:e łódzka gr1I!Py jakościowe tkalni posta
klasa robotn.!czą podejmuje nowily podnieść odset~k pierw
masowo zobowiązania polepsz~ szego gatunku o 5 procent.
nla pr?<l1:1koj1, rozszerzenia i
Na szeroką skalę zakrojo.
. .„ .
.
pogłębienia ruchu
współza- ną akcję podjęły kobl~ty „baneJ „dwóJki . me wierzę, .aby wodnictwa
poprawienia
waeł
·
j d wo'jkl'. w ·u.wor1.o
•
.
•
• w n1a.ne
fakt tkazan1a Doboszyńskiego runkow p.racy w poszczeg?l- nych przez ':Ligę Kob!et zespoprzez sanacyjne Sl!dY na 3 i pół n_Ych zakład,ach.
.R?bo~cy łach najwyższej jakośc: przy. . .
d
M łódzcy słuszn.e uwazaJą, ze w rzekły podnieść primę 0 f> pro
rok~ więzienia za napa. na y- ~en óJposó~ d~tz.\ ~ajleps~:>'. cent. Poza tym wszystkie po6lenice wypływał z istotnego ow
~weJ nu os.c
o Pols'.<1 święcą w tym miesiącu 1000
przeświadczenie. o jego winie. Ludowe) zrodzo.neJ w dn. 22 llp godzin na pracę przy odgruzo
Awiadczy 0 tym chociażby fakt caZ~~~!uPZPW ·N
j d
wa~iu . Bałut. ~o~otnice zc!r.
.
r 6 e na gamzuJą w św:etllcy 10 w:ewyJątkowo łagodnego traktowa- z p1e~wsz:>:ch ~adek1arowałn czorów' świetlicowych, 10 zenia Doboszyńskiego przez włe.- zobowiązama, . k~ore będą wy- społó,,w czytelniczych oraz roz
dze sądowe i wiPZienne w cze.- konane na dZ1en 22 b . ro.
prowadzą wśród towarr.yszv
. .
' .
·. . .
~ada ~akładowa ora~ . wy- pracy 10 kompletów ksi'łżek
s1.e Jego prrebywama w w1ęz1e- dział SOCJ~lny postanowiły roz wydawnictwa KUK i zwe.r::>umu.
budować złobek .fabrycl;lly, a- ją 50 prenumerato:ek tygod·1i
1- - - . mi. ,ię, ze
. k aya Inler
.
b!
w mm_
P<?m.eszcze
y d aJe
me Jeszcze 5-ro
___
dzieci.
"
· · _
ci dla Doboszyńskiego, której
Młodzież, zorganizowana w
Na11epsza ·fabryka nici w Pol'sce walczy o dalsze sukcesy
domaga się prokurator, jest je- ZMP i w młodzi~żowych b.:ydynie słuszną. karl! za tak zbrod g~dach produkcyJnych wystą.
t ki
piła z godnym poco wały posta
mcze pos ęp ·
, .
nowieniem
uprzątnięc!a
w
.
Proces
Doboszyn.skiego dniu 10 b. ro. złom:.i, leż:ice;;o
J~st nie tyl~o procesem jednost- bezużytecznie na terenie fa0
k1, - mówi ob. Łęcka, bezpar· bryki. Na zebraniu ZMP zotyjna urzędniczka PZPB Nr 3.- bowiązano się podnieśc dyT<;>warzysze z PZPB Nr. 16 najbliższy ch latach, w których dnię. Koszty, te j tak k oniczn ej miesięcy pismo nabrało już J:l!.O·
.Na ławie oskarżonych zasiada scyplinę pracy '. p~iziom idt•witają nas narzekaniem:
zagadnienie wody niewątpli inwestycji opłacą się stokrot- cy urzędowej i zakładom mozobok Doboszyflskiego cała gale- alogiczny młodzieży pr;:c!. re- Jesteśmy chyba j edyn ą wie wci ąż będzie dotkliwą bo- nie, bowiem zakłady. równo- na przyznać wreszcie tę niewiel
ria kapit!l-listów i obszarników alizowanie hasła: „Mlod.v oby
ką ilość desek, potrzebny ch do
miernie zaopatrywane w wo- ułożenia podłogi. Czekają na
kosmopolitów, powiązanych śei- watel świadomym budown!- fabryką, która ustawicznie od- lączką.
czuwa
brak
wody.
Nasza
studCałkowicie podzielamy zda- dę, będą produkować szybciej
~lymi węzłami z międzynarodo- czym Polski Socjalistycznej".
to dziesiątki ludzi, pracujących
nia, stale odmawia posłuszeń nie robotników „Niciarki", że i lepiej.
wym imperializmem i faszyz- / 11'.a uzna.n ie zasługuje r?ww ogromnej ciasnocie - cJn
stwa,
a
woda,
czerpana
z
sieci
stanowczo
należałoby budowę
Podobnie
należałoby
w
przyś
mem. Cho6 wyrok na Doboszyń- 1n•ez decyz1a prządek odd..:rnłu
miejskiej, nie zaspakaja wszyst- nowej studni przyśpieszyć. Za- pieszonym tempie zlikwidować słownie łokieć przy łokciu. uskiego dopiero zapadnie, to na fi:"~7.Y u.1. Łąk~v:J. któ;·e, po- kich
potrzeb. To też farbiar- kłady, zatrudniaj ące ponad dwa i inne bolączki „Niciarki": trudniając sobie nawzaJem. ro·
wspólników i inspiratorów jego si „now:ł:>: przeJśc na •)b:.ług~
nia cierpi na „posuchę", co o- tysiące ludzi, produkujące tak brak w entylacji w opalarni i botę.
zdrady, w oczach całego narodu ,~~g· ~~~~ jak dotychczas czywiście ujemnie wpływa na bardzo potrzebny artykuł, jak ciasnotę, panującą w szp1
Trzeba przyznać, że pomimo
towar~szących. Doboszyńskiemu ~ PZPB Nr
także biorą u- ptodukcję.
nici, powinny być wolne or Pierwszą sprawą powinny ze wyżej wymienionych i innych
Według oświadczenia dyrek- groźby ustawicznych uszkodz'eń jąć się rada zakładowa, refera t jeszcze trudności, załoga „1 'ina. ławie os~arzonych,. ~asy pra dział w zbiorowej akcj! łódz
CUJ~ce Polski wydały JUZ wyrok, lkich robotników. podjętE'j w cji branżowej, nowa s-tudn!a powodujących postoje i wstrzy higieny i bezpieczeństwa p r- clarki" stara się usilnie, aby
skazujący ich na bezwzględną 'celu uczczenia 5-tej rocznicy zo5tanie zbudowana nie wcześ mujących, utrudnia ją cy eh pro- cy i dołożyć wszelkich starań produkcja na tym nie ucierpia
niej, niż za dwa lub trzy lata. Nic dukcję. Zakłady powinny zos- aby· opalą.mia, gdzie robotni - ła. Plan ilościowy, stale podwięc dziwnego, że załoga fa- tać zaopatrzone najrychlej w ce
pracują
w .tropikalrn·" wyższany (w kwietniu o 11 pro '
Nasi korespondenci p~
bryki z troską myśli' o tych odpowiednie do i ch p o trzeb stu wprost upale, uzyskała nie- c.e nt, w lipcu o 17 proc.) jest
wyk~nywany co miesiąc nawet
1będne urządzenia wen (y 1:.
z kilkuprocentową nadwyżką.
ne.
Jeśli chodzi o b rak miejsca Także jakość tow aru nie b udz!
Nasza załoga fabryc=a. do_ że ~botmio/ uczcliwi, dobne
w sz~larni tir" w ydaw ak zastrz!!żeń , wyrażając się cy·
frą około 90 procent pierwszeskonale rozumie zadania. jakie pracuJący rue opUl!Z02l!l.ją. pracy
się, że została ona już p omy:'.
powierzyło nam państwo. Dla- bez powodu, cz~ też muszą
lnie załatwiona. Po dłu gie' go gatunku. Kampanię j akoś
ciową
prowa dzi 15 ze społów
tego też plany produkcyjne na po:Uywa6 briaki powodowane
staraniach bowiem udało sit' '
s.zej przędzelnti. są. z reguły w w produkcji przez nderobów.
rekcji zakładu usunąć z teren· na jwyższej j akości.
pełni
wykonywane, a nawet lekceważą.eych pr~. A przee~ eż
fabryki magazyny „Społf'"'
-PZPB Nr. 16 sk ończyły JUZ
prze~racza.ne, ale
i otrzymać w ten sposób d użą z l ękliwym planowaniem i ocóż,
kieily mamy w n.aS"Zej przędzalni wie
wśród tej na ogół dobrej zało. lu ludz:i takich, jak tow. Krzy
salę. Ponieważ jednak vt sali becnie stawiają przed sob ą dugi znajdują. się jedn.ostki. nie nowek i tow. Cieślak, którzy w
tej frzeba położyć podłogę, że zadania. Jesteśmy pe•Nlli,
zdają.ce sobie sprawy z donio_ ciągu ostatnich
PZPB N r. 16 starają się c przy- 1 że „szesnastka" stale już kroezterech lat
dz!ał drzew a. N iestety, już dru czyć b ędzie po tej linii. jako
słości walki o wykon·a nie pla- nie opuścili ani jednego dnia.
gi miesiąc mija, a na złożone naj J._,.~za w Polsce fn b ryka ninów pr~1keoyjnych. J-ednost.ki
Mam 11ad:tieję, że do walki z
zapotrzebowanie nie ma do- ci.
H . Sam.
te przez opuszcza.nie dni pre.cy opieszałością. i ma.rude rsttwem
i spóźnia.nie się, wprowadzają przystąpi cala 7l8.łoga. i nie
zamęt w harmonijny tok pracy zajdzie potrzeba publikowania
W gazetkach ściennych czytamy ...
naszej przędzalni. Słusznie też na zwisk na czarnych tll.blicach.
padły gorzki-e
słowa
prawdy
J.a.n Wedman
pc.d ich adresem ~e zebraniu
, koresponde.n.t fabryczny
Rady Zakładowej. Podkri:ślon.o
„GłO'S'll" · z PZPB nr 1
Hasło walki o jakość pro dzle czerwca br. maksimum
dukcji, rzucone na Kongre jakości produkcji, co ''
sie Zjednoczeniowym, nle zasługą całej załogi proPrzedstawiciel Dyrekcji Wełnianej ob. Kosma ls ki Edward
pozostało bez echa w na- dukcyjnej jak również perZakłady Mechaniczne im. J.
Zdaniem człowieka, któremu kontroluje Jakość materiałów w PZPB 1 W Nr 22'
szych zakładach. Już w koń sonelu technicznego. ·
Strzelczyka posiada oddzial, obrzydły zawiłe śCieżki biurocu pierwszego kwartału br.
Ale nie " 'oln o na m spozajmujący się · produkcją
wa· kratyzmu, właściwiej było by,
Jakość produkcji wzrastała cząć na laura ch zwłaszcza,
łów papierowych. W dziale tym gdyby Centrala
Odpadków
sy stem!lty cznie, w drugim że w drugie j d ekadzie laod p ewnego czasu uskla dalo się miast przypominać, że trzeba
kwartale br. Jakość u zyska kość - choć w niewielkim
kilkanaście ton odpadków ~- znać rozporządzenia, przypomPragnąc godnie uczcić piątą bm. na uprzątnięcie złomu z te
la nienotowan e dotych cza s sto-pniu obniżyła siP.
pieru, które z braku pomieszcze niała samą treść rozporzą dze- rocznicę
manifestu PKWN, renów zakliidu, oraz zwiększyć
w naszych Zakładach rozMusimy utrzymać się na
nia leżą na przewodach elek- nia.
piętnaście prządek z PZPW dyscyplinę pracy wśród młodo
mia ry, a więc ~ irJesiącu I najwyższym · poziomie trycznych, stanowiąc dla fabry
Tak czy inaczej - rozmowa Nr. 6 w oddziale przy ul. Łą- danych rob otników ..
k""ietn.iu procent „primy" to jest na !OO. proc. Jakoś
wyno~lł: 99,58 proc. a w ma ci nie zapomłnaj "-C o · 1 ::~o. poważne niebezpieczeń- ~d~~~:~P{;;~~~~\;~ot~c~!~~: kowej przeszło na obsługę więk i Wydział socjalny i Rada Zafu juz 99,r3 p roc.
'
„
Pa
Po kilkakrotnych interwen- Dyrekcja o treści rozporządze- szej ilości wrzecion. Piękny ten kładowa, nie chcąc pozostawać
"
I a.e k a d zie
. nowanej ilości - przez co
W pierwsze
ciach Dyrek cja Fabryki otrzy- nia nie dowiedziała się, cho- czyn nie pozostał bez echa. w tyle , postanowiły na dzień
czerwca jakoś6 produkc ji p rzy czynimy się do podmała od Centra li
Odpadków ciaż t racono czas na rozmowę
osiągnęła ostateczną grani- n iesienia naszej stop-y_ ż~
Użytkowych krótką telefonicz- i pieniądze na je j opłacenie.
Młodzież z Z~P, która jedno - 22 lipca powiększyć żłobek o J
cę, to. jest: 100 proc„ zaś ciowej i do
w zmocm em a
ną odpowiedź, że kierownictwo
Czy to właściwe realizowa- cześnie ze świętem PKWN ob- 15 mie jsc, których brak dotkliw drucriej dekadzie czerw- potęgi gospodarczej naszej
zakładów p i;>winno znać ·r-ozpo- nie sy stemu „O"?
chodzić
b ędzie w tym roku wie od czuwaliśmy.
ca 99,78 proc. J ak wi~c Oj cżyzny.
rządzenie w sprawie o~p6;dkow.
Stanisław Tomczyk !pierwszą rocznicę zjednoczeRózga . Stanisław
widzimy z wyżej przytoGaze tka ścienna
Po tak lakonicznym oswiadcze Koresoondent fab?) czny „Gło- .
.d
śl d
d k Korespondent fabryczny „Glo·pzpw Nr. 2
czonyc:.t cyfr, Zakłady na·
nłu rozmówca z Ce ntra li Od- su" Zakładów Mech. Im. J. mową, 1 . ąc w . a .Y p~z~ e
S7.P. nsiąqnełv w tP.f "•'"" H. R.
tiadków nr:uuwał rozmowę,
llrzelczvka
oostanowiła noświec1ć dz1en 10
1u" z PZPW Nr. 6
n~,

która objawiła się w zaprzedaniu nasżego kraju hitlerow.
.
•kim faszystom. Sądząc z UJawnionych kontaktów Doboszyńekiego z agentami przedwojen-
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Załoga ,,Niciarki-''

chlubnie przezwycięża trudności

Należy jej pomóc

w usunięciu dotychczasowych braków ty~~~~~~y~a~~e~ ~&~~iedd~~ch
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Umacniamy dyscyplinę pracy

H'alka o

I

podnieśliśmy j~kość nro ~ ultcji

Kto temu winien?

Robotnicy z PZPW na

część

22 lipca

I
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t'Jyis?.e uczelnie·

••• nic n:o

i szkoły zawodowe

Ctd

oc.tekuią na kobiety
Staraniem wyższych uczolni
i ZAMP.u w ł'.odzi zostaje zorganizowany w tym miesią.:m
kurs przedcgzan1iuacyj11y dla
kandydatów na Uniwersytet i
Politechnikę Łódzką. Setki có·
rek i synów robotników oraz
będQ. mogły

chłopów

---

dopełnić

Na marginesie obrad ahtl}wu

swoją wiedzę

i z odpowiednim
przygotowaniem przystą,pić do
· egzaminów wstępnych, które rnL
poczną się we wrześniu.
Niejedna absolwentka. szkoły
zawodowej, pragnące. dalpj się
kształcić, po złozeniu egzaminu
może uzyskać styp'endium i w
ten sposób będzie miała. zapew.
nione odpowiednie warunki nau_
ki. Specjalne komisje kwalifika.oyjne, delegowane przez Mini11terstwo Oświaty, w który~h
znajdą się również przedstawi_
ciele Związków Zawodowych i
Samopomocy Chłopski oj, będą
ezuwały nad doborem kandyd.1tow - pierw51;e15.stwo ma mło.
dzież robotniczo - 'chłopsk11o.
.Jeżeli która.§ z nas Z&sta.mwia się nąd wyborem drogi ży _

Godnie uczcimy
Obrady aktywu łódzkiego Ligi Kobiet, które odbyły się w
ubiegłym tygodniu, upłynęly w
atmosferze zobowiązań, idących
w kierunku uaczcnia. 5.tej ro~z
nicy powst:imia. Tk>l.skipgo Ko-1
mitetu Wyzwolenia Narodowego. Zgłoszono tysiące godzin roboczyeh dla pracy społecznej,
postanowiono podnieść jakoś6
produkcji, roz·wiuąć jeszcze ba·:ruch wspólzawf)d nictw'l.
dziej
. . .
.
pra~y.
': wyniku obrad Ligi napły_
waJą. cor~z to nowe zobowtąz~nia, a. więc kobiety - całonki-.
nie Ligi Kobiet przy Za.rządzle

Li~i

Kobiet

5-tą rocznicą

skutećzne1•
pxzeciwko

r•... •
wa.r„1

faszyzmówi i przeciwko wojnie
bez tRTciqgnięcia do niej
SZEROKICH MAS KOBIET

/

(G. DYMITROW -

·

.
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Wielki syn wie !--;:ie ~ matki

1

Man·fes.tli PK.IH Pi~~ęci
nią obecnie rolę, niż w cz11;5a.ch
sa.nacy,jnych, k~ody to zep~hn:ę

chem spółdzielczym.
Tego rodzaju zobowiązań byłu 0 wiele więcej. Rozbudowu_
je się i pogł~bio. działalność organizaeji kobierr ~ .,, Łodzi. Co·
raz bardziej wiąże się ona z 1!8.-

te były do roli po_drzędneJ,. ruo·
uświa~omionych 1 wyzyskiwa_

nych Jednostek ..
Właśnio jednym z dowodów
łokształtem życia społecznegQ, nowej roli kobiety były O$tMgo$podarczego, politycznego i lnic obrady aktywu Ligi Kobiet
naszego. kraju. podjęto podczas nich zobowiq.·
kulturalnego
Wra~ z całym społeczeństw~m zania.
Nie ulega wątpliwości, że ko_
kobiety _ równouprawniono i
pełnowartościowe obywatelki -,biety zobowiązań swych dotrzywaP<czą. 0 podniesienio produk- mają, godni.e i rado~nie czcząc
cji 0 rozwój gospodarczy i kul_ 5_tq. rocznicę Manifestu Pol.
tidalny Polski. Są. współgospo-1skiego Komitetu Wyzwolenia
.M. Zal.
peł· Narodowego.
darze.mi kraju. Jakże inną,
_ _ _ _ _.:____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

li

I

Geo~g1 _Dym ~tro~~a

n?ezłomnego

bo°JOWn1f{a o wo!nosc

czerwca br. teraz szczycę się nią jeszcze
i clężki':lj bardziej. Ż yczę jei, by n :e <>chorobie Tow. Georgi Dy- puszc7.e.ło jej m<;-stwo: J estem
mitrow - przewl!'dnic;tący przekonany, że się jes zcze zoBułga.rskiej _P~~tii ~omu!'i Ib~c~rmy i 9ędz.iemy siczęś:i
stycmcj, w1cliu h(}Jowmk , w1. ...
Mógł być dumny 'Nidki ~yn
sprawy wolności ludów.
ze swej w ielkie.i matk i. Ma;a
* . "
Niejedna z nas jeszcze ?~- Paraszkiewa, była z<ihartowamięta proi:-es, jaki w Lip na prze7. b ;::e i n ie J~~cr. l a się
·W'.1.lk:. Mialn <r';11 ·ra·'J dzi eci, a
sku w roku 1933 wytoi:-zyl~. 1
faszys towscy lv.'szntkie gineły w walce rcprowokatorzy
DymitrowoWi - o podpa}? nie wolucyinei. Bynaimniej ich cd
Reichstagu. Niejedna z nas ! tej v:alki nie cdc ią<>.:ala. przep omagain często.
pam'.ęta płotnłenną obronę Dy l c :wn ie, m:trowa, jego wspaniał~ i peł Fr".ed wyja:r.dl"m do Lipska
ne odwagi przemówienia na była w Paryżu - przemawia.procesie, które zdema.5kowaiy Iła na wiecu, urządzon ym p !·zez
podpal1czy antyfaszystów francusk.!.ch, clo
prawdziwych
Reichstagu i przysz}ych pod- magających się mv'olnienfa
wielkiego bojownik8. sprawy
·
palac~y świata.
Na procesie tym bez prz~r- robotniczej.
Opin:a publiczna. niezłomna
wy obecna b~ła matka ~ym'.Dnia.

2

zmarł po długiej

I

cnowoj po zakończeniu obecnego Okręgowym Paiistwowych Go- Od •olclłożnicQ do 6"inlstr.-.
roku szkolnego dla siebie czy ~podo.rstw Rolnych, prz;r·stępuma. wiele Jf!C do III etap,1 współzawcdni_
11wojogo dziecka.
możliwości przed sobą. Stoją. ctwa pracy, ilJOSta.IlOwiły ołia.
U i
f
bowiem otworem wrota wszyst- rować 800 gas.zm, które wyko·
na. wszechzwiązkowej wysta.Wie
kich wyższych uczelni yr Łodzi r:i:yste.ne będą. dla. pra.ey społocz ·
rolniczej w :Moskwie.
i wielu szkół zawodowych roz. nej na wsi wśród robotników 1 1
maitych specjalności. Nie mo. w ro~otnic rolnych. 500 godzin po.
tej chw·ili zawodu, w którym ko· święcą one na. pracę w polu, w I
.:...••
1'.•,
tieta. nie mógłnby . pracowar.: ce.lu powiększenia wydajnośei
\~ brać wysoką. nagrod,ę - order- 0 zycie syna, podobnie, jak on dy faszyzm niemle<:!'i był jekobieta.tech- plonów w PańAtwowych Gospo_ ~:
kobieta-inżynier,
,,,~.. „Odznaka honorowa" - za swą. s~ walczył 0 sprawę wolno- szcze za słaby, by .wb~ew bojowej postaw~e całego świata
nik, agronom czy lokarz ma peł. darstwacJi Rolnych. Poza tym !:'::
śc1 ludów.
1
tym, jak!! była matka Dy dokonać mordu na nie-u mn:e
szczególnie wydii,tnq. prac„ w ml
ne możliwo~ci pracy i rozwoju, wygłoszą. one na wsi odczyty i
oskarżonym Dymitrnvne.
najlepiej
~wiadczą
itrowa,
.
cza_
w
Wtedy
Adżarii.
chozaeh
kobieta fachowiec w pogadanki na tema.ty społeczne,
słowem sie spotkania z wielkim Stali_ listy Dymitrowa, pisane do
niczym nie musi ustęp<iwać męż- polityczne i gospodarcze, oboj_
KiedY' dzisiaj klasa robotntnem dała słowo, żo osiągnie 60 niej i do rodziny z więzienia
a w wielu wypadka::h · mują.ce 300 godzin.
ezyźnie,
kg zbioru liści heTbacianych w Moabicie, gdzie umiP.ŚC!li cza całego świata cz;:~ pam' ęć
:K:oło Ligi :K:obiet przy Cen- :
może go nawet prze&cignąć.
dziennie .przy istni ejącej normie Go faszyści do chwili rozpo- Georgi Dymitrowa, rown ież i
- Wyższe uczelnie i szkoły za- tra.lnym Zarządzie Przemysłu
masy pracu j ące nani;11,0 kraczęc:a procesu.
5 kg dziennic.
wodowe w L?dzi ~zekają na I Jd~~cżowego ' postanowiło · ur'zą._ :
„Zawsze byłem dumny z mo ju pogrążone są w głąook lm
- 'frzeba się nezyć, Ajszel ..:....
'
chętnych. Bowiem wielu fachow dzac odczyty, organizować wy.
jej' matki-pisał 10 maja 1933 smutku i bólu, spov,mdowapowiedział Stalin.
ców potrzebuje r.asz kraj, wstę_ cieczki do różnych miejscowości
1 Ajsze przystąpiła dp nauki. roku Dyrnitrow - z j~j szla- nym · śmi_ercią_ W?dz~ narodu
illa nawią.zauia
pują.e! w okres już nie odbudo· województwa
Wstąpiła do batumskiego tech- chetne~o <:har!łkteru, ~1ezł~m-1?uł_garsk1ego_1 w:elk:ego przywy, Jak to było w pierwszych kc,ntaktu zo wsią oraz ofiaro· I
nicum, a p<> jego ukończeniu zo.,ności 1 jeJ ofiatnej rmlośC1, a Jac1e la Polski.
latach powojennych, ale w okres wa6 50Q..gc.dzin p~acy na odbu.
stała studentką. Tyflii;kiego In_
· budownictwa eoejalistycznego i dowę kraju. Kolo to zobowią.za· Ajsze Gurenishe przy samo- stytutu Rolniczego. Uzyskawszy •
to we Wl!zeikich dziedzinach ł(\ się również werbować kobie chodzie, który sa.ma prowadzi. stopień naukowy agronoma, zoByło to w roku i939. 19. letnia staje zastępcą. ministra rolni_I
ty do Towarzystwa Przyjlłźni
życia..
. Również . i kobiety, zdobywa- Polsko - Hndzieckiej, wydaw1J.~ adżarska kołchoźnica Ajsze Gu_ ctwa Adżarskiej Autonor:iicz.nej
Jąc . samodzielny zawód, wezmą. własną. gazetkę, zakupić bibljo· renidze do 3tą.pila wielkiego za~z Socjalistycznej Repul{liki, a na_
u?zia.J; w tym wielkim budow- tekę KUK, urządzać kursy or..iz czytu otwarcia pawilonu Gruziń ~tępnic lud pracuj!J.CY Republiki·
(m. z.) • zapoznać swoje członkinie z ra. skiej Socjalistycznej Republiki wybiera ją. swym delegatem do
mctwie.
Rady Najwyższej Paf1stwa. Licz
no obowiązki państwowe nie
Troska o dziecko robotnicze
ta.k, ja:k po
przeszkadzają. jej rrzednio - odwiedzać kołcho~y
W czasie tych wyjazAdżarii.
dów dzieli się z kołchoźnikami
tego swym doświad11zeniem, wzboga_
ną z najnowocześniejszych
rodzaju instytucji nie tylko w conym nauką.
,
.
Łodzi, ale i w całym kraju. La- Potrzebne nam są kadry?.
zienki, natryski, kuchnie mlecz. wykształconych ludzi, którzy u_~
ne, specjalne sale dla matek kar zbrojeni w nową naukę rolniczą.' '-'. · ,
mią.cych, słoneczne odkryte tara .:\ficzllrina wypełnią. wielkie za.„, .
sy„ izolatki dl11. chorych dzieci- dania, postawione nam przez par Dym1trcra" przyjmuje delcgcję ~ob~et ·b~garski.ch w rocznic12
wyzwo ema
wszy11tko to zapewni dzieciom tię i rzą.d: przesunąć uprawę po
warunki rozwoju, a
właściwe
pl
matkom - pewność, że w cz!lH
.1 _ U I
sie, kiedy pracują, dzieciom ich działa Ajsze na V Sesji Najwyż
niczego nie zbraknie.
koła Ligi Kobiet przy dyrekcii Okr. P.KP
.
szcj. Radff ZS~R.
~Jsze Gur<'md7..e, córk~ adzar~ W końcu czerwca br. odb:;-1etapie prac Ligi Kobiet - to
dzieci i;najdzie w
Kilka.~et
n~rodu, p~osta k?l~hoźm ło s!ę ~e-bra.nie koła. Ligi Ko· walka o utrwalenie pokoju i
skiego.
żłobku wszystko, ezegą im trze.
ba: higienę, zdrowie, dobre odży ca, dzięki pr'.1-cy i sprzyJaJ~cym blet i Sekcji Fachov1ej Kobiet d alsze podniesienie naszego do
w_ar~nkom ~1ąg.nęła """! sweJ ~?- przy Centrali Dyreltcy jnej robku na odcinku op'.ek: nad
wianio i troskliwą. opiekę.
kobietą pracującą i je j dziec~ełm~ PKP w Łodlii..
CJahst;yczne~ OJczyź~ie
Sądzimy, że. mamy prawo w rozwoJu, 0~1ągnęła w1e~zę 1 moz Podczas zebrania kol. vis- kiem.
C ł k'ni k ła L" · K b' t
imieniu mntek _ dziewiarek ży- 11ość stosowania tr.i wiedzy tak, kowska omówiła zadania sto
0 ie
1gi
z on 1 e ·.o
K b' t '
d Ll
budowie J'o.k by buJ"no ogrody 'loneczneJ· t\. ·
.t:..obiety z Państwowych Zakła. czych, którym musimy zapewaić czyć robotnikom .na.
o ie w o- w związku ze zbEżającą s:~
gą
. ły - - Jące. prze
d. .. k 't:i- . ,
"kó
dów Przemysłu Dziewiarskiego jak najlepsze wan1uki • •.
na kre:>:e. III-go etavu , w~pćłza- rocznicą PKWN przyjęły szenajlepszych ~'Jd'?1t wh prbncy. i zarn . h w1b.J 1 ohwockow~,
raJOW ra._ w~n:ctwa, P?dkreslaJąc, że reg zobowiązań w d ziedzinie
im. Ofiar 10 wne4nia czekają z
wypełnienia po. Ję y~ zo .owią. \sz~ro1~:c o sznrac
będzie
żłobek
naczelne zadarue na obecnym produkcyjnej i organizacyj(m. r..) dz1ecluch.
nieciorpliwością. na budujący się
zań.
obecnie żłol)ek dla. dzieci. Czeka
nej. Między innymi postanomiał by~
ją. już dosyć długo w .;.o no przeznaczyć 600 pracoale
bicż„
roku
latem
gotowy
godz :n celem usunięcia z toprzy wykopach natrafiono na
rów kolejowych tr*'y i chwa
wodę, którą. trzeba. było wypom
stów.
pować. Ta nieprzewidziane. prze
Postanowiono też w dzie<lzl
szkoda. opótniła budowę. Obecny
nie umasowie nia L10 i Kob!et
plan prac przewiduje jej uko:Cl_
zorganizować nowe koło LK 1
CEenie na. 15 listopada. br.
podn!e ść ogólny stan członkiń
„.Ale nasza załoga - mówią
w istniejącym już kole ze 180
wraz z kierównikiem budowy ro
do 200 kobiet.
botnicy przy niej zatrudnieni W zakres~e opieki n'a d matdla uczczenia. .święta. Lipcowego
' icą i dzieckiem uchwa lono zor
zobo-wiązała. się przyspieszyć rot,:aniżować kursy racjonalnego
boty: odda.my żłobek wraz ze
l wychowania dzieci. W związwszystkimi urządzeniami we.
1ku z powyższym zostańie zało
NA
do użytku
wnętrznymi
l żona biblioteka z odpowiedn.:ą
DZIE~ 10 WRZE$NIA BR.·'.
: Hłchową literaturą.
Symboliczna nazwa. zakładów
(Dz)
!•
dziewiarskich przy których po_
wstaje żłobek w ten sposób znaj
dzie swe odbicie w nowej rzeciy

Dzlelna co· rka narodu rartz1e.ck1eq11
_u
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Jeszcze· jeden ~łobek fabryczny w Łodzi

~~~:~w~~~z~~~i~r!ju półn~~%:~1

··z-ob·o-w: az~nia rpsze.d roczawn1:sc"ą'-p7i\~,N
n

j

I
I

wistości.

Prace .przy bu~owie idą.

parą.

Odoowiedz1 Redakcii

cal~

Państwowe :Przedsiębior

stwa Budownictwa Pr;z;emysłow:e
go, prowadzącego roboty, nie
Murarz, tow.
szczędzą. wysiłku.
Leon Ją.ka.lllki, foicjator systemu
trójJoo.weg-0 PPB wraz re 13wy.
mi pomocnikami Adamem Grod!!l
kiJn i Józefein :K:ostrzev.rą szyb.
ko wznoszł mury: „Zda.jemy so
bie spra.wt - mówił - że budu
JemJ7 dla kobiet i dzieci robotlli

przedstawiamy naszym stych spódnic kloszowych. P~zu<l
Dziś
Czyte1niczkom modele bluzla stawiono na rysunkach modelP
letniej, snkienki oraz torby po-, blu:r.Pk są tak proste i nieskom_
plikówane w kroju, że łatwo ju
dr6żnej.
Bluzki stały się niezbędną same sporządzimy, Jeśli nam CZ"przy·
starczy, moilemy
częścią. garderoby kobiecej. No- su
simy je nie tylko do· strojnycb.łozdobić je haftem białym lub
lu.b sportowych kostiumów, a.la kolorowym. La.dnie wyglądajłł w
do klvi.Acistvch. lub k:ra.eia.. tan 11DOs6b WYko.Aczone kolnie·

Ob, Janina Z. - Zgierz. Sta._
,)Yil'dnlcjsze.1 do częst~go. prania. nowisko Wasze jest niesłuszne.
•
,
•
kw1ecr!ita lul> T
J 'l'~ ka. kretonowa
1krnciasta sukienka, odda. nam Nasze prawo małzcnskie nakłmnirocenione usługi w czasie na- ua na każdegp z małżonków o.,.
•::ego urlopu, gdyż może być no_ rowiązek ponoszenie. ciężarówi
ozona nawet wieczorem na zab!I.. utrzyn;!U\i!I. domu i wvchowywa,.1
·· '
wie wczasowej.
nia. dzieci, a . ponieważ Obywa.o
.
.
T orb ę p odrózną. no.lezy spo- lk
.
.
rze i mankiety.
rządzić z płótna. leżakowego 1u!:J te a prS.CUJe zawodowo, powin..,
Sukienkę letnią wykonamy z z różnobarwUYch lniap.ych taśm. na równiei łoży~ na. mowa.dz~
najodp.otk&nin:F bawełnianej.
~I). J)it .«<>m>odal'Stwa.

..

•
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Przed Konferenciq Woiewódzkq .PZPR
Znamy nasze osiągnięcia - widzimy nasze braki
Praca komitetów gmin- ludności wiejskiej.
Nasz aktyw wiejski zbienych obejmuje całokształt
politycznych, ra się co miesiąc na odprazagad)jień
gospodarczych i oświato- wach przepracowując aktuwych na terenie każdej alne problemy polityczne i
gospodarcze, które aktywigminy.
wiejskim ści przenoszą w teren.
odcinku
Na
KOMU WINSZUJEM'2
Jako wzór i bazę gospopartia nasza daje największy wkład w rozwój spół- darki socjalistycznej stawia
Niedziela, dnia 10 lipca
dzielczości we wszystkich my majątki państwowe 1949 r.
· ką
. · f ormach . N a k az· d eJ· gm1· partia .nasza otacza opie
Tow. Bronisław Kuras JeJ
Dziś: Amelii Cy!.
nie działają gminne spół- robotników rolnych, poma--udzielnie Samopomoc Chłop ~„a administratorom i rząd•
·
WA!NIEJSZE TELEFONY
.
" .
"
Pierwszym zadaniem par
tii po Kongresie Zjednocze-lska , z ktorych kazda ma com. Po prz~z nasze pod~taPow. Kom. 1r1. o._ 22
Miejsk1 Posterunek M. o. _ 33 nowym było scalenie k 0. 1 po kilka filii. Na terenie na w~we organizacje party1;ie.
powstała ktor.e mamy we wszyst.kich
powiatu
'szego
PPR . PPS Ak . t
Stras Poiarna - u
t t
K
tk h
p
'łd · 1 ·
CJa a prze- ó · ·
·
i
SO
:t.a.rzlłd Miasta Kotna
orni e y
oraz
prowadzona została pomyśl ~ ~1i:;z spoK zie mah ro- ma1ą ac
Starostwo Powiatowe - Sl
Folwarc~~ stworzymy no:
Prezyd1um Pow. Rad; Naroct nie co świadczyło o dojrze- u cyJna w .. onar~c . .
Sta.l; rozwiJa się ..dzia: we socJahs.tyczne. warun~i
niu członków obu partii do
_ 1014
łaln~sc ruchu łączn?s~i wsi pracr, w~r?d ktoryc~ me
Pow. Zaklat1 Elektryczny _ s2 zjednoczenia.
Po scaleniu odbyły się z. miasten:. Mamy J~Z obe~ b~dz1e mie~sca dla. róznych
tJrzlłt1 Zdrowia _ 91
których r:ue 7 e~ip robotniczych 1 merob~w i kombmatorów.
Polaki Czerwony Krz:v.e (PCK) konferencje, na
'Podnosimy stale stan gospo
dokonano wyborów komi- iedną ekipę lekarską.
- Bił
W zakładach pracy po- darki majątków, a tym satetów gminn eh 1. mie'Szpital .Powtatow, - 20
komisje łączności mym polepszamy warunki
Ubezptewtcza1n1a Społeczna - 34- skich Następnyi·e na konfeJ wstały
P ogoto e 5 anitarne POK - 90
•
b Yt u rob ot n.1· k ow
·
· k oo:d.Y~u~ą· t
rol nych ·
a z w~1ą
rencji· powiatowej wybrany- mias
Urząd &epatnacyJoy _ 86
wyborach
osta~mc~
W
y.7YJezdzaJąekip.
pr~cę
ce
Powiatowy
Komitet
został
ru.
WzaJeillil.
Ubezp.
Zakł.
Pow.
Narutowtcza or. l!O- tel. to& i wyłoniona została egzeku ce ekipy robotnicze spoty- do Zarządow i Rad Nadzorkają się z wielką życzliwo- czych do 5 spółdzielń mletyw~
Apteka „Pod Orłem·• _ 106.
Po~ieważ nasz powiat ścią i gorącym przyjęciemlczarsko - jajczarskich na te
Walenta Aptella Ni tel. 7
jest wybitnie rolniczy, KoChacUlll.lta, Apteka Nr tel. 62
mitet Powiatowy szczególRedakcja l Administracja ną uwagę zwrócił na odci„Głosu Kutnowskiego" mie- nek wiejski.
ścl się w KutniP orzv ul. Na· Komitety gminne zorga-1 dała
\ nizowane zostały w 11 gmi
rutowicza 2. tel. 217.
nach.
,,Proces Georgi Dymitrowa w Lipsku pamiętam.
tak, jakby to było dzisiaj - mówi stary działacz
robotniczy człrm~k byłej KPP tow. Czerwiecki. który pracuje obecnie w młynie PZZ-tu w Kutn:e.
Nie można
-Niadomości dosięgły mnie z gazet.
posądzac przedwojenną prasę prawicową o sympatię
Staraniem Zarządu Powia 'nińskim. Na obozie tym
dla komunizmu i Dimit rowa, ale i te skąpe wiatowego ZMP w Kutnie zor- przebywać będzie młodzleż
dol"'lości poruszyły całe Kutno.
ganizowany został obóz wy- ZMP. · Wczasy urządzone są
Hitlerowcy, oskarżyli Dymitrowa jednego z czodwutygodniowych
poc~y~kowo-szk<?leniowv w w 4 w
łowych działaczy komunistycznych o podpalenie
t.uc1enm w pow1ec1e gosty- turnusach po 70 osób każ
Richstagu. Tow. Dymitrow w słowach dobitnych
dy. O~ólnie więc z wczai przekonywujących wykazał jednak fałsz oskarżesów ZMP-owskich skorzy
nia i prowokacyj hitlerowskich. Z oskarżonego
lł'IEC
sta w rb. około 300 mło
stał się oskażycielem i tym wzbudził szacunek każdzieży.
dego człowieka, odsłonił przed światem wszyst~ie
Kob~et
zbrodnie i gwałty hitlnowców.
Obóz położony jest w bar
Walka między Dymitrowem a Goeringiem na pro
Powiatowy Zarząd Ligi dzo ładnej okolicy nad iecesie wykazała całą z~iliznę ustroju faszystowskieKobiet w Kutnie zwołuje na ziorem.
f.?O. Było to ostrzeżenie dla całego świata.
Minimalna opłata w suniedziele dn. 10 bm . .wielk•
Słowa Dymitrowa były tak potężne, że policja
wiec pod hasłem „Walka o mie 400 zł. pozwoli na wzię
kneblowała mu usta i wiązała ręce, aby w ten
pokój". Wszystkie kobiety cie udziału w obozie dużej
spoi:ób ustrzec się od oskarżenia.
kutnowskie pros?:one są prze ilośd niezamożnej młodi.:ie
Są to tylko krótkie wspomnienia, ale dla wielto o przybycie do sali ZMP 7,y, dając jej możność spę
kości i bohaterstwa Georgi Dymitrowa będę miał
w Kutnie na i:roch. 11-tą, dzenia dwutygodniowe~o od
szacunek i podziw do ostatnich chwil mojego życia.
aby w. ten ~posób zaman~fe poczynku na śwież~ poPostawa tow. Dymitrowa nla procesie 19pskim
stowac swo1ą w0lę poko1u. f wietrzu.
ogromnie na duchu działaczy lewicowych
podniosła
Małachowski
Świętkowa
w Polsce i tym samym w Kutnie. Dała nam
wszystkim poczucie własnej siły i godności.
W Zmarłym straciliśmy wielkiego działacza mię
dzynarodowego proletariatu, a pamięć Jego ciągle
jeszcze będzie trwała w naszych sercach i towaLasy w okolicach Koń- lzbiór i skup jagód stał się
rzyszyć będz~~ każdemu naszemu przedsięwzięciu".
skich znane są z obfitości dla wielu mieszkańców źró
jagód. Dzieci i kobiety z dłem dorlatkowych dochopobliskich mici„~owości zaj- dów, a dla państwa źródłem
mują sie. ich zbiorem.. . dewiz. potrzebnych n~ kupSkup iaqód prowadzi Społ \no maszyn. lekarstw i t. p.
..
.
.
.
. .
d'.!:;elnia .,Las". Codziennie Część zbieranych jagód
ładuje się na waitony kolej.o Spół<lzielnia „Las" przezna- . W ZduńskieJ Woli .zorga- su~ 1;1-roczyste zebram~ Mie.i
we ok 2 ton tych owoców.: cza do wyrobu różneito ro- mzowany ~ostał Ko:r;iitet ob skieJ _Rady Na:od?we], a n~
chodu Sw1ęta 22. lipca, w stępme ulicami miasta. przeJ
.
.
d.
kó
prz.ezna<'7onych na eksportld j
za u so ~· zemow 1 mar skład którego weszli przed- dzie pochód młodzieży i ordo A a)„ ·
11
miejscowych ganizacji politycznych. zastawiciele
wewnętrzuzytek
na
lad
me
.
n- •
władz państwowych. samo- wodowych i społecznych.
zorgaruzowany ny.
Dobrze
W godzinach popołudniopoiitvczrządowych, partii
nych i organizacji społecz- wych na stadionie, zorgani•. ........... ...... „ .....• „„ .. „,„„„„, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
zowane zostaną liczne imnych.
W dniu 22 lipca odbędzie prezv sportowe.
KlTTNOWSKI"
.,Gł.O~
w dzif'nniłrn

•
pos tawa tow. ovm1trowa
nam poczuc·1e s1·1y 1· godnosrc•1

ZMP-owcy na obozach

L=gi

Ja~odv

Doceni~jąc , ko~i~czność
renie powiatu kutnowskie-i
go wprowadzono do kierow wychowama mrn~z1ezy do
nictwa mało i średniorol- przyszłych zadan społecz
nych chłopów, wykluczając I no - poUyc_znych, :par.ti~ na
j sza ~~zostaJe w bllskieJ. łąelement klasowo obcy.
Odnośnie do odcinka prze cznosc1 z Z~rządem Po""'.1ato
mysłowego Komitet Po- I wym ZMP .1 Komendam: SP
wiatowy spowodował znacz 1 1 ZHP, słuząc i~ radą ~ po
ną rozbudowę fabryki M-11 mocą .we wszelkich akcJach
w Żychlinie. Staramy się orga.nizowanych przez młoez.
· na dzKształcenie
· · a.b y na t ereme
kadr partyjr ówmez
zk0
.
h 0 db
szego powiatu powstała noktywa się, ~rzk~zgs 1•
wa fabryka maszyn rolni- nyc1.
1
o
ie
m.eJS
ywu
a
e
en
b
kt.
h K ·ce
ora Y z~- wiejskiego na partyjnych
czyc . ,. raJ ,
2.000 robotni- kursach szkoleniowych i
tr_udmała
wysyłanie naJ"lepszych akty
kow.
Dobrze działa również or wistów do szkół centralganizacja partyjna węzła nych i wojewódzkich."
kolejowego Kutna. Kolej a- . Wszelkie aktualne zagadrze odbywają częste narady r.1enia polityczne i gospodar
wytwórcze i stale pracują skie są przenoszone w teren
nad usprawnieniem trans- przez członków zorganizoportu. realizacją planu o- wanych w kole prelegen•
Dobrze tów.
szczędnościowego.
Partia nasza zwraca uwarównież J'est zorganizowane
·
· ~omi!e·
t•.-taj współzawodnictwo. · gę na d~1~łaln?śc
Robotnicy fabryk w na- tóV: Rodzic1elsk:ch 1 op~eszym powiecie realizuJ·ąc zo kunczych. Przy ostatnich
wyborach zostały one zre~~wią~an~~zeJ'1er:~~~~e:~% organizowane przez wprowa
Związków Zawodowych o- dzenie do nich robotników i
·
.
raz plany oszczędnościowe chłopów.,
dając przykład nowego sty- Obec!1e Komi~et Po~iato
lu pracy i właściwego usto- wy. konczr, akcJę. wynuany
sunkowania się do socjali- legitf~aCJl p~rtyJny~h. · W
chw h o.b~cneJ wymienioni:;
stycznych metod pracy.
został~. JUZ s.o proci:nt legi
Hasło sojuszu robotniczo- tymacJt. AkCJa wymany za
chłopskiego realizowane jest kończona zostanie 15 lipca
przez ścisłe współdziałanie bież. roku.
w dniach od 3 do 6 lipca
we wszelkich akcjach ze
Stronnictwem Ludowym o- b •. przeprowadzona została
raz coraz bardz'. ej widoczną akcja kontroli wpłat na
współpracę robotników fab Wspólny Dom PZPR, co nie
rycznych i rolnych z chło- wątpliw:e przyczyni się do
parni mało i średniorolnymi. szybszego wpłynięcia zadeCoraz więcej jest przez klarowanych sum.
Idąc po linii nowego st:vnaszą partię doceniana rola
b
ko iety, czego dowodem jest lu pracy według wskazań II
do Plenum Komitetµ Centralwprowadzenie kobiet
Rad Zakładowych, do Zarzą <lego PZPR podnies'emy na
dów Związków Zawodo- szą organ·zację partyjną na
wych, Zarządów Gminnych wyższy poz:om - usunieSamopomoc my istniejące braki szczegół
Spółdzielni
Chłopska, Rad Narodowyc'\ nie na odcinku kobiecym i
dołożymy
spółdzielń i całego aparatu młodzieżowym,
aby zlikwidować
gospodarczo - admirłstracyj starań,
nego. Organizacja nasza przejawy biurokratyzmu w
współdziała na odcinku kut instytucjach państwowych.
Dla podn;esienia świadonowsk'. m z Vgą Kobiet,
Gminnymi Radami Kobiecy- mości politycznej zwróc;my
mi i Kołami Gospodyń W:ej baczniejszą uwagę na szkolenie partyjne.
sklch.

Nasz delegat

z koneckieeo płyną do AnelH

tow. Jan Konopiński

.I
, k•18)•w
.1pca wZduns
o
1
22 1

Za 'jednostkę obliczi-ntową

dla

ogłoszefl

wymiaro..

wych przyjęto 1 mm przez szerokoś~ 1 ta.mu (szpalty) .
W tel<ście I za tekstem - 6 tamów Po 45 mm.
Og-toszen.ia drobnr llezv się za słowo
Drobne
Za tekstem Nekrologi
Wielkość ogłoszeń
70
70
30 r.ł.
1 do 100 mm
O<l
110
110
od JOl do 200 mm
160
rno
od 201 do ::mo mm
200
200
300 mm
powyżei
Ogłoszenia tabelaryr.zne, bilanse I kombinowane o
100 nroc r!rotej.
Ogłoszemii w numerach niedzielnych ł świątecznych
o 150 oroe irotej.
Ogłoszenia w numerach specjalnych t okolieznoścto
wyeh o 100 oroc. drotej
Od cen powytszych tadnycb rabatów nie 1 1ziela się
Ogłoqzenla druku.ie się -». m!ar~ wolnego mieisca 1 za
terminowy druk ogłoszeil nie ponosi się tadneJ odpo.
wiedzialnośei

Złóż ofiarę

Wrócili zdrowi i weseli
W dniu 3 lipca br. powró cznych, politycznych i admi

do Łowicza 195 iunaków, którzy odbyli 2-u miesięczne przeszkolenie w 19
brygadzie SP w woj. Gdań 
skim pow. Malborg na terenie wsi Lasowice Wielkie.
Rozradowane, pełne rado
ści twarze junaków świ adczyły o zadowoleniu z wyko
nanego zadania i z osiągniętych wyników.
Powracających junaków
na stacji kol~jowej w Łowi
. .
.
czu witały w1elk1e rzesze
lu~ości .na czel~ ~ przedsta
WlCJ.elanu czynmkow: soołe-

na Odbudowę Warszawy j

ciło

n !stracyjnych.
Następnie powracających.

którzy przemaszerowali w
pochodzie powitał Komendant Pow. SP mjr. Kucharek, d ziękując za spełniony
obywatelski obowiązek i ży
cząc pomyślnych dalszych
wyników w pracy.
Najzdolniejszy z iunaków patrolowy Stępniewski
Marian otrzymał jako nagro
dę rower.
Po~zcze(!ólnyc.h. iunal~ów
rozw10zły do m1e1sc zamtesz
kania na wsi ochotnicze pod
wody.

UL.

Delegat
tow. Jan Konopiński
Towarzysza Konopińskie
go Jana, który jest delegatem na Konferencję Wojewódzką PZPR, trudno zastać w domu. Pracę kończy
wprawdzie o 15-ej, ale wtedy zaczyna się dla niego pra
c~ społeczna, której oddaje
Slę ,,bez reszty".
Tow. Konopiński jest pra
cown' k 'em PKP. Z kolejnic
twem związał się bardzo
wcześnie, zaraz po skończe
niu szkoły. Początkowo pra
c.:nvał jako robotnik na odcinku drogowym Strzelce,
później iako pracown'k biu
rowy. Podczas okupacji jest
zwrotn' czym, a następnie
p~acuje w ~kspedycji towarowej, by po wyzwol eniu po
wołanym być do Oddziału
ŁV P.KP w Kutnie na stanow:sko kierownika personrlnego.

[row.

Kononińsk.i.

nie ma

wieloletniego stażu -partyjnego, lecz w ostatnich kilku
latach wysl:nął się na czoło•
kolejarzy - partyjn'ków i ob ecn'e pełni obowiązki sekretarza organizacji partyjnej PKP w Kutnie. Jest również członk ' em Komitetu
Miejskiego PZPR w Kutnie
oraz zastępcą członka Komi
tetu Powiatowego PZPR.
Tow. Konopiński z prawdz: wą skromnością mówi o
kolejarzy kutnowpracy
skich. „Nie chcę się chwalić"
- powiada - ale my wszy
scy wiemy, że robota idzie
dubrze i składnie. Zasłul"ą
or~ani7:ac.F partyjnej je~t
ws1ą~męc1e 92 procent pracown:ków do współzawodni
ctwa .Kolejarz::? przoduia ró
wni eż w real" zowaniu o~;r~ę
dności. W pierwszym pó: rnczu zaoszczędzili prze cież 12
milj. zł.
Od 1 lipca tow. Konop ' ń
ski przenies;onv został do
DOKP w Łodzi. Mi eszkać
będzie jednak w Kutn·e.
„Dołożę wszelk' ch starań
- mówi do nas tow. Konop;ński - aby praca mo;a
nadal dawała iak naj]eusre
rezultaty. Będę -pracował
tak, aby w ciągu jednej go
dziny doko~ać tego, co przed
w ciuu
tym czynlłem

dw-6.ch'..~-
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Pań- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pokazówo prac
20-ej w ramach
godz. aktorskich
1twowej Wyższej Szkoły Tery
atralnej odbędzie się przedstawienie „Młodej GwardU" A.

• do b
Nareszcie

bo ks

Re preze ntac ·1a Z w.
io~~~:r:~;:d~:;n::;~rs~~~;.n
Passe - parout
nieważne.

SPORT w Z. S. R. R.

Za w. Franc·1i

walczyć będzie jutro

rr;~~ ~o':~izNJ

w Łodzi

Przydługi jut okres „ogórko- w całodct 1 mistrzów Zq1ków ców boksu w z.oon. Nadmieni&..
Daszy6skiego 34
'WY" ł6d%kiego boksu doczekał Zawodowych Francji na rok my, il spotkanie to odbfdzie 11i9
godz. 19.15
komedia Scribe'a „SZKLANKA sit wrll1!lzcie przerwy. Do Łodzi ·1949. W naszym składzie widzi- o godz. 18. - Organizatorzy za.
bowiem zjedzie ekipa bokserów my czołowych zawodników na.. powiadajlł punktualne rozpocztWODY".
reprezentujtcych szego kraju. Tak więc zawody cie meczu 1 w zwf4zku z tym
Kasa czynna od tl-ej do francuskich,
powyisze winny całkowicie za- proszt publiczno~ o wcze4niejsport robotniczy Francji.
13-ej i od 15-ej. tel. 123-02.
Juł w dniu jutrzejszym ujrzy. spokoić wybredne apetyty znaw- sze ujmowanie miejsc.
TRATR LETNI ,.OSA"
my na stadionie Z.KS „Włóknia.ul. Piotrkowska 94
Ó"Amkf
Gościnne występy teatru „Sy rza" reprezentacyJnt
Zwią.zków Zawodowych Francji.
rena" godz. 19.30.
Zestawienie par jest nastfp-JJł"
PAltSTWOWY
Juniorzy: Misiak - Odorkie·
Na kortach ,,Górnika" w Za·
ce:
TEATR POWSZECHNY
Waga musza: Treille - Kar. brzu rozpoczął się wielki tur- wicz 6:2, 7:5, Omański - Sie·
niej tenisowy pn. „Rewanż za dlecki 6:3, 6:0, Chmiel - We·
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150.:,'1, gier
Codziennie o godz. 19.15 •o- Waga kogucia: La.morra - mistrzostwa Polski". W turnie· retka 8:6, 6:1, Klimas - Koł.
ju bierze udział 25 tenisistek z tysz 6:3, 3:6, 6:3, Misiak akonała komedia G. Zapols1ne, Grzywocz
"ń
k
d ·
·
„Moralno8ć pa.ni Dulskiej" z u.
Ję rzeJows ą. i Kami · Tomczykie:wicz 6:0, 6:3, Misiak
Waga piórkowa: De Souza - J a d w1gą.
ską. na czele, 57 seniorów ze Sko II - Klimas 6:1, 6:0.
Kruża (Marcinkowski)
działem Jadwigi Chojnackiej.
Waga iekka: Voudan - De- neckim i Pi_ę.tkiem oraz 29 ju·
TEATR KOMEDil MUIYCZNEJ
niorów. Organizatorzy spodzie.
bisz
,,LUTNIA"
I
Waga półśredllia: - Souligna.c wają. llię udziału Licisa, Radzia
Piotrkowska 243
i Kudli6skiego, którzy poWl'ó·
Cod:dennie od dnia 7 lipca - Olejnik
dookoła Pomorza
Waga średnia: Paccagnella - cili już z Wimbledonu do kraju.
b:. o godz. 19.15 ,.ROSE MA·'
Wojewódzi Urz.ę.d Kultury Fi
W pierwszym dniu turnieju zyeznej w Bydgo3zezy rorgani_
RIE" Przepiękna romantyczna Grzelak
Waga p6łc1pka: Tempora.I - padły na!lt~pują.re wyniki: se- zowel ro.id kolarski dookoła Po
operetka w 7 obrazach. Udział
niorzy: Kwia.tek - Kowalski mnrz:a.. Tre.~11. raidu, w którym
łlien:e cały zespół. Balet - Kołeczko
Sporł motorawy stoi w Z w. Radzieckim na wy1oldm po
Ni
F 0 rt
waga ci•łk
Chór - Orkiestra.
'
6·1
ewa.a:
r
. , Tal 11.rezyk - K opacz bierze udział ekipa. 50 kolarzy ziomie.
· , 6·2
UWAGA: Operetka „Rose - dziL
z powyższego zestawienia wi- 6:4, 7:5, Krupiński - Adam· (młoodzicż ZMP, ZHP i ze Z w . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mańe" grana będzie tylko
pn:ez lipiec. Bilety w kasie dzimy, ii publiczność (nawet ezyk 6:2, 6:1, Górnik - Wiland Zaw.) prowdazi z BydgoST.czy
teatru od godz. 10 do 13 i od
wybredna) nie powinna. uskar- 6:1, 6:4, Kandocha - Latochn
17-tej.
żać sit na brak emocji. bowiem
Przeprowadzone zostaną. na.
tem do Bydgoozezy. Ra.id fna Sekeja lekkoatletyczna ŁKS
8.6 7. 5
- ja.k sit dowiadujemy - ze., . ' : .
TEATR MELODRAM
zapozna6 uczcRtników z p'ęk- Włókniarz organizuje w dniu 1il st.ąpujące konkurencje: bieg tiO
Kobiety: Skrzypczak - Sko. nem Ziemi Pomorskiej i za<'ie lipca rb. „Pierwszy Krok Le~- mtr., skoki w dal i wxwyż, biei
Dziś o godz. 12-ej w ramach spół francuski składa •it niemal
pokazów prac aktorskich Pań· TURNIEJ teni!OVfY w ZabrZ"t wrońska 6:2, 6:%.
100 mtr.
śni6 więzy, łączą.ce miasto ze koatletyczny Kobiet''.
i
I
stwowej Wyższej Szkoły Tea-----------11tadio·
na
się
odbędą
Zawody
punktach
na
celu
wstią. W tym_
tralnej sztuka Federica Lord
etapo~~h ra1du, w~znac:1',onyeh nie przy ul. Kilińskiego Nr 188
,,Dom Bernardy Alba".
usłyszvmy
w ~rnarh, odbywa~ą. Blę. z.or. (dawnirj „Zjednoczone" ), gdzie
Zespól tworzą dyplomatki
12.04 WIADOM. POŁUDN. oraz Teatrze Wojska Polskieqo w ga~1 iowane prz~z k1~rowmctwo wszystkie ~hętne panie 7głosZlł ogólnopolskim W}'kiPWST.
pn:egl. prasy stoł., 12.20 Au- Łodzi" - recenzja L Petec· ekipy, p rkaz_y 1 r.&wody sp~rto się w tym dniu o god!'l 17.i>O
Wstęp tylko za zaproszeniagiem motocyklowym
dycja dla wsi 12,50 Melodie lu- kiego. 17.00 I DZIENNIK PO- we om~ ogniska. pr~y udzlale celem zapisu i startu.
mi.
W nadchodąeę nij?dzielę rozt
dowe, 13.20 Skrzynka PCK, POŁUDNIOWY, 17.15 ,,Pn;y so- uczestników nndu l c.złonków
Należy ubra~ z !Obą. kostium
13.30 (Ł) Chwila muzyki, 13.35 bocie po robocie', 1a.15 ,,Wie- Lud~wych Zespołów
Sport-O. (koszulka i majteczki) oraz grany z.ostanie w Krakowie ogólMpOlski motocyklowy wy.
' Pogadanka pt. „Do polskich C?:Ór MickiewiC?:owski", la.40 wyc ·
. . ,.„
pantofle gimnastyczne .
'f
nzdrowisk po zdrowie i wył· !>ieśni Schuberta 19.00 II DZIE.~
jak<> elimim~ja
śe'ig ulic2'.llly,
. , ·. ,
:
: I . "
' / '
ł - .
do0 mistrrostw Polski n11o rdc
chnienie', 13.50 (Ł) Chwila IDU· NIK POPOŁUDNIOWY, 19.1.'
zyki, 13.55 Koncert dla wsi Ba· .,Na muzycznej fali", 20.00
J 949. W wyścigu tym starf8;
ADRIA - ,,Wołga! Wołga!
wa6 będę. najlept!li polecy ki'd;
ranów. 14.40 (Ł) Komunikaty, „Eugenfosz Onegin" - poe· Ligi SZC'Zypiorniaka
godz.- 16, ta, 20.
14.45 (Ł) Pogadanka W. Mie· mat A. Puszkina (2), 20.20 Mu· w niedzielę dnia 10 lipca rb.
został otwarty rowcy, ze 2d<>byw=i złotyeli
Olsztynie
W
młodzieży
dla
Ulm. dozwolony
rzanowsklego pt. „Walczymy zyka operetkowa w wyk. so- 0 od · . n'.te · na stadionie obóz treningowy P ZLA dla ju· i srebrnych medali na wregra
. b
g ~~ieU .. ~ db d
BAI.TYK - ,,Ulica Graniczna" z pożarami", U.55 (Ł) Interlu· listów i orkiestry PR w Bydnym w tym tygodniu „Raidzie
o ę Ił się · niorek. Na obóz przybyło 100 P r·k<>ju" - Brunem. Dąbrow„
· nn
dium z płyt, 15.05 (Ł) Aktual- goszczy, 21.00 DZIENNIK WIE- p~zy
· godz. 16, 18.30, 21.
Kie
kraju.
całego
.z
zawodniczek
film dozw. dla mlodz. od lat 12 ności łódzkie, 15.10 „Dzień prze CZORNY, 21.30 Muzyka, 21.4f ri~kawe zawody o mistrzostwo rowniczką obozu jest Wajs.:Mar- skim i t ymir!lk.im na czele.
Muzyk: Ligi. szaypiorniaka.. m~kiego
BAJKA - ,.Dzwonnik z Notre łomu" - felieton, 15.25 Infor· „Teatr Eterek" 22.00
macje 15.30 „Na jagody' - 22.45 (Ł) ,,Pierwsi absolwenci ~między ZKS SpóJ?Ia (Kato- cinkiewicz, instruktorami: Mo.
GWS
Dame"
sluchowisko dla dzieci 16.00 Gimnazjum Chemicznego w Pa wice) a LKS Włóknrnrz. Są to derówna., Kałużowa i M. Hof·
Komitetu
Ucblde10
or1a11
godz. 17.3Q, 20,30.
Warchałow·
tienerem
a
man,
llomttn•
W0Jewódzkte10
I
nie·
i
finałowe
rozgrywki
już
F
poqadanka
bianicach"
regdańskiej"
film dozwolony dla młodzieży „w stoczni
PmrUI
Zjednoczonej
PolskJeJ
ski.
dą.·
Omów. wątpliwie obydwie drużyny
oortaż z życia mło.dzieży, 16.15 Sc!hiorka, 22.58 (Ł)
od lat 16.
BobotnleteJ
-oMuzyka, 15.20 (Ł) „W szko- oroqr. lok. na jutro, 2:ł.0(' ży6 będą do Uz;vt'kania jak naj.
R„d1guje:
GDYNIA - Program AktualKole&lun. Red"kc7,ne.
Komunikat Nr
WIADOMOSCI leJ>tlzych wyników.
le oficerskiej - audycja slow· OSTATNU!
ności Krajowych i Zagrarncz
W:ro irca: RSW NPrasa".
19
no - muzyczna w oprac. \'{, 23.10 Muzyka, 23.50 Program Ceny biletów ze względów
A.dres Redakcji : t.ódt, Piotr•
nych Nr. 29 godz. 11, 12, 13, Wojdowskiego
popularne
16.50 (Ł) „Kram na jutro. 24. Zakończenie au propags.ndowych ll:owska ... Ul p,
16, 17, 18, 19, 20. 21.
'3.0 i 50 złotych.
z piosenkami" w Pań5 twowvm dycji i Hymn.
sędzi6w Drulr.1
HEL - (dla młodz.) ,.Konik
Zekł•d7 Graficzne 1'. S. W
„Pr•~tt" f.ódt, UL Z'll'irld 11
Garbusek".
ROMA - ,.Kulisy Ringu"
„Kariera"
TĘCZA Ł. O. Z. P N.
IOl-łl.
teL
godz. 16, 18, 20.
aod:>.. 1A, 70.
qodz. 16, la.30, 21.
Telefon7z
drużyn 1. Obsada zawodów w dniu 10 ~„oalrtor nac:--..elny:
MUZA - „Aleksander Matro- min dozw. dla młodz. od lat 14 film dozwolony dla młodzieży
tli-U
lipca 1949 r.:
llł·O~
nacz.
red.
Zastępu
REKORD - „Skarb" qodz 16-ta
sow"
„Pocałunek na Sta- w turnieju siatkówki
WISŁA łlA·Jł
Sekretarz OdPowleds.
dla młodzieży ,,Rudzielec" Piotr·
boisko
11
godz.
godz. ta, 20.30.
dionie'
W-~oe6ln7:
Sekretariat
W ramaeh imprez !JPOrtowych
qodz. 18, 20.
film dozwolony dla młodzi eży
m-2': 2Sł·Jt
ków: Związkowiec - Związ_ nztał part)'ln7
q0dz. 17, 19, 21.
na
jakie roze~rane zostały
film dla młodz. dozwolony
wewn. l i
POLONIA - „Ulica Granicz·
młodzieży
dla
dozwolony
film
ślą.sku z okazji święta. Odrod7.e
Wal
sędzia
(L6dź)
kowiec
lrorupondentc)w
Dział
18.
na" godz. 15.30. 18, 20.30
i chłop.
robotnlC%ycb
iej
turn
i'll.
m.
się
odbędz.ie
nie.,
W.;
czak
,,Powrót" dla WŁOKl\TJA.RZ - .,Cyrk".
sklch orn redaktorów
film dozwolony dla młodzieży STYLOWY
l'in.tk6wki, organill':<>Wa~y przez
młodzieży godz. 16 „Rzym
godz. 17, 19, 21.
łll-ł2
boisko ŁKS: o:net lelennycb:
godz. 11 od lat 12.
OZKRS.
i
.,G6mik"
ZS
Uł-11
Dział mutacJł:
miasto otw11rte" godz. la, 20
film dozwolony dla młodzieży
P,ę.
Emjeden
Ognisko
Dział młe lEkl I l!pOl1.: Uł- IJ
" PRZEDWIOSNIE - „Nikt nic
Do turniE'ju zgłosiło s;~ do.
godz. 17, 19, 21.
! I U
wewn.
·
na
„Pocałunek
WOLNOSC
nie wie"
dzia Gryniewski.
film dozwolony dla młodzieży
tyrhcza~ 108 drużyn. reprezen.
m -a
01:tał e'·onoml!'ZDJ'!
Stadionie"
godz. 16, 18, 20.
SWIT - ,.St11tek Pu?apka".
tujacych w~zystk1e większe z1- 2. Wzywa się na posiedzenie Dział rolny: wewn. t - »4·31
20.
ta,
16,
qodz.
dozwolony dla młodzieży.
łłedakcja nocne: 1'11· H: Uł-tl
dozwolony dla młodz, od laf
Zarządu w czwartek dnia 14
KOIPOrtat:
film dozwolony dla młodzieży kłady pracy w KRt<>wiMtrh.
,,Ulica GraROBOTNIK qodz. ta, 20
Turniej rn:r.egrn.n;r z<>6tanie ~y
t.ódt. Plotrkowaa 111, tel. m-ar
lipca rb. na godz. 18 kol. kol. Admlntstr•cJe:
niczna".
TATRY - „Pepita Jimenez"
,.Guwernantka·· ~tem ęm l'liminar'.l"jnym n.a eta...
'ZACHĘTA -.u
godz. 15.30, ta.oo 20.30.
lll·łt'
n~!llł O(l<>n.tll
godz. 16, 1a, 20.
qodz. 16. la.30, 21.
Bła~zr zyń.~kiego i D ęb~kil'g'O.
dien.ie ZS „St«tl".
111-80
eel.
a.
PtotTlrmnlte
,Mt,
f
film dozwolony dla młodzież,
film dozwolony dla, młodzieży
film dozw. od lat 18.
D-01695
Sekretarz.
Łódł
Dziś 0

Turniej tenisowy w Zabrzu

R at•d k o Iarsk•

fę~e~w~ę:~n°ćh~l~~:ic: ~:;~~=

p·1erwszy krok lekkoatletyczny '

I

przez radio?
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Olbrzymie zainteresowanie

· · ·~·
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Zawody o Mistrzostwo

',

Obóz ;uniorek P.Z.l.A.

Kolegium

108

W.

A.ża.iew

193

Daleko od ·Moskwy

Uspokoił się i zaczął z zapałem mówić o przyszłości
Adunu oraz swojej wsi, tak, jak ją sobie to wyobrażał.

•

• •

Niemal przy samej cieśninie sznur sań dogonił Tanię
Wasylczenko wraz z jej grygadami. Od chwili wyjazdu
Batrnanowa i jego towarzyszy z Nowińska uważnie śle
dziła jak przesuwają się wzdłuż trasy, gdyż mając telefon wiedziała wszystko: nowy projekt jest zatwierdzony, Batmanow wiezie ze sobą Rogowa i Karpowa, naczelnik budoy spieszy się, zaniepokojony sytuacją na
krańcowych punktach. Kilka razy Tania rozmawiała telefonicznie z Beridze, Kowszowym i Topolowym gdy za·
trzyrnywali się na postoje na punktach. Dwa razy wzywał ją do selektora Batmanow. Pytał ile jeszcze kilometrów przewodów powinna założyć i groził, że będzie
Pozostało
źle, jeśli dogoni ją jeszcze przed cieśniną
j eszcze jakieś sześćdziesiąt kilometrów - tak, że zarzą
dzenie Batmanowa można było uważać za wykonane
i Tanię jużn ie przerażały jeg<;> groźby.
~o raz ostatni Batmanow z towarzYSzami nocowali na

dziesiątym punkcie, skąd zawiadomili Tanię, że ruszyli
dale.i , tak że razem ze Smirnowym udała się im na spot
kanie,
Dzień był słoneczny i radosny, promienny blask
śniegu ośepiał oczy. W zaniesionej śniegiem tajdze, jak
gdyby pod wpływem słońca, słychać było jakieś d ziwne szmery, a od czasu do czasu ćwierkały ptaszki.
Tania szla szybko. Smirnow na długich nogach ledwo
za nią podążał. Dziewczyna była w świetnym humorze ,
różowych ie j ust unosiła
~śmiechała się i śpiewała.
s1ę lekka mgiełka, jak ~dyby łącząc oddech i pieśń . Od
tamtej pamiętnej chwili, kiedy wyprosiła inżynierów,
a potem cierpiała na mvśl, że zi:rinęli w śnieżnej zawie ji
Tania nie widziała B eridzego. z radością mvślała 0 ma
jącym nastąpić spotkaniu i nawet musiała się przyznać
przed sobą, że nie będzie się gniewać, jeśli Beridze zacz
nie mówić omiłości. Pragneła zobaczyć Aleksego i Topo
Iowa i Rogowa, a nawet Batmanowa, którego jednak
trochę się bała. Wszyscy zdawali się blizcy, jak matka
mieszkająca w Rubieżańsku.

z

Zbliżywszy się do r zeki Tania i Smirnow stanęli.
W tym miejscu brzeg był wysoki i raptownie opadał
w dół. Smirnow pierwszy zauważył na te białej pustki
ruchomy. czarny punkt. Tania poczekała aż sanie podjechałv blisko. chwvcila narciankia kiikL nnchvliła s.ie

i szybko zjechała w dół, pozostawiając za sobą śnieżny
cmfwypw
obłok.
Smirnow popędził za nią.
Za trzymali się na przeciwko pierwszej pary koni, któ
re przes~raszone szarpnęły się, t ylne sanie zahaczyły
o przednie... Tania i Smirnow zaczęli się śmiać obserwu
iąc, jak jadącv wypadali z sań na kształt worków, mrużąc oczy w oś1epiaiacvm blasku. 0Rwoiwszy się z słoń
cem .. o~rąży~i z radości a Tanię. B eridze onieśmielony
podz1w1ał dziewczynę. Tania pocałowała się z Topolowym i z triumfem szepnęła do ucha:
- Na co, d ziadku? Wszak morowy chłop z Beridzeao

miałam rację...

f=;,;

~Owszem, Taniusza, zgadzam się - również porozumie wawcw szepnął stary.
- Co z Wołodią? - szybko spytała_
:- Już przeszło miesiąc nie mam od niego wiadomo•
ści. Je~~em ~iespokoj1:Y· Liberman odsunąwszy Topolowa zbhzył się do Tam. Wytarł rękawicą usta i rozłożył
shrd1ufwypw
ręce,
- ~atko koc~ana, skąd się wzięła taka piękność
o rumianych pohczkach, w czerwonej czapeczce. Cudow
na leśna księżniczka!
Za bardzo wesoły na swój wiek _ pow· d · ł T •
wysuwając się z jego objęć i podając rękę ie zi~ \ am a
os ona1e
ś . tł · dziennali
sia ~lrł:id.11 iCł i w~~ wvci·ft....„e na wia o
~
·
·

•

