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~r1~-ORGAN WK iŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
WTOREK 19 LIPCA 1949 ROKU

ROK li (V)

Polski

Je~hn~i~:n~w
CSR. i Polski
CIESZill (PAP) -

świat
·

potępia dywersję

W cze.

reakcyjnej

skiln Cieszynie, .rozpocz~ .2. KATOWICE (PAP)~ Sląska lejach odbywają. się masowe ze·
dniowe obrad! 1 ZJ&zdu inzynic· klasa. robotnicza. zajęła zdecydo· brania, na których robotnicy w
r~w i techn~ów cze~hOsłoWa.<;. waną. postawę wobec prowoka· uchwalonych rezolucjach potę·
ki~h .1 p<>lsk~c...,, ~poświęcon! TY cyjnych metod,
stosowanyeh piają. działalność lubeh•kiej kurii
~a.nie dOświadc„eń w dziedzt. przez rozpolitykowaną reakcyjną biskupiej, która. rozprzestrz·m\a.
~e wydajncści prac~ oraz 1orga część kleru zmierzającą do dfa· jąc w sposób zorganizowany wie·
nizacji współzawodnictwa
ni~· ści. o rzekomym
cjonalizacji
metod produkcji ra.
w natyzowani~
.
. i pcdburzama
.
.
!'cudzie''
h ' nnd·
. tw1
uewiadom1onych mas l oaerwo.· nzyła. za.ufama. w1ernyc •
bierze
po. nia ich od tw?rczej pracy, . na·i
nad 220 Inżynierów technikOw, odbudową. kraJU.
ROLNICY WIELKOPOLSKI
~jonalizatorów i 'przooowni. Na. terenie całego wojew. łlę.· POZNAŃ (PAP) - 200 dt>le·
ll:ów pracy polskich i czechosło. skiego w kopalniach, hutach; fa· gat6w Związku Zawodowego Fra
wackich.
brykach, urzędach i instytu· cowników i Robotników ł\ol·

gó:1~bra~ach

1

ŚW

udział

IO

•IęI O

ł

·I

z
RR
n IC Wa W 5
e

,~
lbJi_
.
pracy
Nr 194 (1118)

1.9~4

części
nych,

z~branych

kleru . .

Okupacja
angielska

Okupacja

amer~kańaka

w 01• ewoda lubelski

na. .plen9.ruyin

~osiedzenm. w Pozn~m~, uch\~O.·
h!o rezoluc~ę, w ktore~ "!" 1_nuc·

mu ~OO tysięcy l'obotmkow 1 r~·
~otmc
ro.lnych
. prote5t~Ją
lmtegoryczme przeciw naduzy·
waniu
n religii
eh do ciemnych celów
po 1 yczny ·
ROBOTNICY
_
BYDGOSZCZY I SZCZEC~A
BYDGOSZCZ (PAP) _
w
d . 11 16 bm w Bydgoszczy odhv·
6'wi;i
1 :·~ię 67 z;brań. Pomorski
· ref eratow
·
pracy po wysłuch a.mu
uchwalił rezolucje potępiaj~cc
działalnoM reakcyjnej części kle
·
.
~u, żr~iją~e~ ~~ .ciemno~i~ i n:~

19~9

1945

Okupacja
niemiecka

odrzuca

podstępną propozyc1·ę

przedstawiciela

zarządu

katedry w Lublinie

Jak nas informują., dnia. 16•1ipleia katedry i utrudnienia. p!akca. br. zgłosił się do ll'OJ'ewo·:ly lu tyk religiJ':iych - oświadczył, że
bełskiego z ramienia. ~arządu Ka uważa. zamknięcie katedry zaJlie
tedry lubelskiej wikariusz g<ine wskazane, natomiast za celowe
ralny ks. Stopni:ik i przedstawił położenie kresu fantastycznym
projekt komunikatu, skiero\'lJ.lle wieściom i fałszywym pogłoskom.
go do wiernych, a datowanego 14
Wojewoda. wyraził życzenie,
lipca, w którym zawi'adamia o by władze kościelne wyciąguęły
zamknięciu katedry na. okres kil odpowiednie wnioski z godnych
ku dni.
pożałowania. wypadków i ukróci
W odpowiedzi wojewoda ły poczynania. tych duchown.vch,
stwierdzając, że rozmaite indy. którzy nadal wprowadzają. w
widna. rozpowszechniają t'ałsey błąd wiernych i organizują piel.

obch.odzone było uroczyście przez cały naród radziecki 2~z:::::ti~~~~e!~~~i1~~~ :~d;~!c~m1::;~~ w~~dz:a.~~; grzymki dok~.
Wielkie manifestacje ludności na cześć twórcy ,;j:;~~~~1; <i;:~~i~ Na pl~· Wielka akcja oświatowa
największej potęgi lotniczej świata
~~~~::niep0:~~~:~::0 ?a~:,~„j;,
.zw. Samopomocy Chłopskiei
.
Generalissimusa
Stalina
w kt6 rej zebrani potępiają nad·
We wszystkich wojewódz- 160
członków. Uruchomio
użycie :zaufania. wiernych i l:lro· twach odbywają s!ę obeenle nych zostanie 80 kursów dla
tyi;,

Uroczystoact święta Lotnika rozpo-

wych w pnrkach moskiewsKich, fanowanie
uczuć
religijnych plenarne posiedzenia zarządów kierowników grup plantatopoza najlepszymi siłami arty· rzekomym cudem w Lublinie.
wojewódzkich Związku Samo rów i hodowców. Postanowiostycznymi stolicy, jest szeroko
pomocy Chłopskiej, poświęco- no również dążyć do zwiększe
sięcy osób wypełniło cl!it'zym1 amfiteatr „Zielonego Teatru·• reprezentowana twórczość amane omówieniu prac kultura!- nia liczby wsi samopomocow Centralnym Parku ~111tucy im. Gorkiego, gdzie odbyb elę torska.. W występach chórów fa
no-oświatowych 1 organizacji wych w woj. poznańskim do
uroczysta akademia Radv Moslrlewslrlego Komitetu Miejskia.. brycznych, orkiestr ludowych,
Regularna
grup produkcyjnych w zw!ąz- 85. Uchwalono nadto podjąć
go WKP (b) 1 naczelnego dowództwa powietrznych sił zbt?J· zespołów tanecznych i d~tych k
"k • k I •
ku z uchwała.mi III kongresu szeroko zakrojoną akcję kultu
nych ZSRR.
orkiestr bierze udział przesdn OmUnl acga O e OWG ZSCh i ootatniego czerwcowe- ralno - ośw!a:tową.
Przy stole prezydialnym zasiedli: marszałek lotnictwa 3.500 amatorów robotników
PRAGA (TELEPRESS). go plenum Zarządu Głównego
Na konferencji aktywu woWIERSZYNIN, marszałek artylerii - JAKOWLEW, n::ar- moskiewskich zakładów przemy· z Pekinu do Szanghaju wyje- Zwi.ązku.
jewódzkiego ZSC:h w Bi·ały;n'
.Il
.
.
.
Pierwsze rozszerzone ple- stoku ustalono. ze do konca
szalek wojsk pancernyc
- B ogd anow, sekret arze moskiflW. słowych •
chał niedawno
pociąg
pośpiesz.
num
Zarządu Wo3·ewódzkiego roku bież. ZSCh uruchomi 21
skiego Komitetu WKP (1'/ FIBitT.BIN, iOŁBIN, KOLO.
Wieczorem w Moskwie i w sto
""'""'""T"T, minister przemyału lotniczego _ CHRUSZOZEW, I' h R bl'k
ny, inaugurując regularną ko. obradowało w Warszawie.
nowych świetlic związkowych,
1 R d . ki h
... x"".u.u•
tcRe
epu
a ziec c roz· munikację między tymi dwoma
Na zebraniu wojewódzkiego 180 kół ciytelniczych i 110 bireprezentan+. władz stołecznych. generalicja, oficerowie; czo. legła. 11ię tradyeyjna salwa arty·
.
.
.
. . aktywu ZSCh w Poznaniu po- bliotek gromadzk!ch. 86 zespo
łowi stachanowcy, przedl'lta.w iciele kCił literackich, naukowych leryjska. na. cześ~ lotnictwa. ra.· m1a.stam1 Chin, po 12.letmeJ stanowiono zorganizować 8.206 łów artystycznych oraz 14 ka
i artystycznych stolicy.
dzieekiego.
przerwie.
grup produkcyjnych z t:czbą pełł ludowych.
Akademię zagaił' sekretarz .Ko rozpoczęły 11ię róW11ocze6nie we
mitetu Miejskiego WKP (b) - wszystkich miasta.eh radziec·
Firiubin. Wśród burzliwych, dlu- kich.
go niemilknących owacji zeora·
W KIJOWIE, po wielkim
nej publiczności, wybrano p:ez.v. ogólnomiejskim wiecu, piloJi·
dium honorowe akademii, olo któ sportowcy, zrzeszeni w Towarzy.
rsgo weszli członkowie Biura stwie Ochotniczym Współpracy
Politycznego KC WKP (b) z Oe- z Lotnictwem, wystartowali tlo
neralissimusem Stalinem na. cze. lotów propagandoWYch nad wa1q
le.
radziecką.
Wywiad z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych ob. Dqb-Kociołem
Obszerny referat, poświ'J'!ony
W MIŃSKU odbyły się ogólno
świętu Lotnictwa ZSRR, wn~o· republikańskie zawody modeh·
WARSZAWA (PAP) NakrA4lony w roku bież. pła.n kontraktai- ] udzielonym
przedstawicielowi rodzaju odpadków z kuchni m~oj
sil wiceminister sił zbrojaych rzy. Na. placu Komunardów w
cji 1 miliona. sztuk trzody chlewnej został zrealizowany, ;i. na.- Polskiej
Agencji
Prasowej skich, restauracji, stołówek ttp.,
ZSRR i głównodowodzący po- RYDZE otwarta. została wielka
wet znacznie przekroczony. Dobre wyniki pierwszej ·kontrakta,. PAP - minister Rolnictwa i Re a także z drobnych gospoda.utw
wietrznych sił zbrojnych aia:.;in wystawa, _poświęcon~ ~ohat;er·
cji dają podstawę do twierdzenia, że nowy plan kontraktacji form Rolnych ob. Jan Vtb- domowych
lek Wierszynin, który zobraw· stwn lotmków radzieckich, n·
3 miln. szt. trzody chlewnej na rok 1950 bt<f.zie w pełni wyko- Koeioł.
Za granicą. przeprowadzono sp.a
wał drogę rozwoju lotnie.twa. ra· czestnik6w ostatniej wojny.
nany.
• Tucz trzody chlewnej w mia.- cja.lne badania naukowe nad tyoi
dzicckiego. Mówca. złoży1 bdd
W niedzielę WE WSZYST·
. .
•
.
stach - z powodzeniem prowa. zagadnieniem i tak np prof. I. S."
narodowi radzieckiemu i tatnic· KICH MIASTACH RADZIEC·
IstmeJe Jednocześnie !llOŻli· ~· których w. ogro:nmych tloA. dzony w Związku Radzieckim I Popow w swojej książce- „ty.
twu radzieckiemu, jako dzitłu KICH odbywały sit zabawy lu· wo86 ~ydatnego
zwięk>Leni:i ci~ch. doshrczaJą. miasta. Zaga na. zachodzie Europy,· w PoL!ce, wienie zwierząt domowych•• _
jego rąk.
•
dowe, połączone z popisami lot· produ~CJl mięsnej . poza kon· druerue tuczu. trzody chlewnej . w jak dotąd, nie był jeszcze sze. powołuje się na. dane, z którye'i
Kończąc marszałek Wiern.\'llln nictwa sportowego, ~ystępami traktnJącą.... Tą. . me~yzy3k:tn'} mieście, a ściślej na. przedm1e. rzej !ltosowany, cho6 wiadomo po wynika., że przez użycie odpad.
wzniósł okrzyk na cześć Genera- artystycznymi i tańcami.
dotąd mozhwośc1ą Jest h :..cz ściach, dotych?zas w Polsce nte wszechnic, że w tym celu mogły ków, pozostałych przy żywien•:i
lissimusa Stalina., twórcy ,;>->1;1!151
W programie koncertów Ju".lo· 8wiń
odpadkami
kuchenny· poruszane, omowił w wywiadzie, być wykorzystane masy różn~g> jednego miliona. ludzi, można.~
lotniczej Związku Radziec:.tie~o.
hodowa.ć 450 tys. tuczników,
W nocy z 16 na.17 bm. wsz,y~t·
I
Podobne wyli~zenia. przeprowa
kie rozglolinie radziecki~ na•lat.i
dzon? osta.t.nio !'ó~nież w_Polsc~.
rozkaz ministra. sił zbrojnyen
Wymka. z mch, ze i u nas istm-eJą.
ZSRR marszałka Wasilewskieg.:1
poważne możliwości racjonalne.
MOSKWA (PAP) -

częły się w pięt~nie udekorowanej stolicy ZwiązkU .Ra.dzieckiego już dnia 16 bm. W sobotę wieczorem przeszło :lO ty·

Szanghaj-Pekin

I

Niewykorzystane

zwiększenia

możliwości

trzody chlewnej

poatowia

Odpadki kuchennę -

doskonałą karmą dla świń

KI asa ro bo I n1cza caIego sw1at ae

:ejk;i~:.więta. Floty Powietrz·
Uroczystości

dnia

lotnictwa

•
Mani•fest CCJO
robotn'"o'W portomych
•
W L
, On dyn1e
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n

Lóndyn (PAP). W niedzielę
na Trafalgar Square w centrum Londynu odbyła się po·
tężna manifestacja robotników portowych, którzy biorą
udział w akcji lokautowej, oraz w strajkach solidarno~ciow porcie londyńskim.
lfestacJ·1 wzl„li t ...
a.n
..,.
cz a·
dział strajkujący marynarze
kanadyjScy, Mówcy potępiali
stanowisko pr7!ed„łębiorl'ów i
postepowanfe rządu. który po
sunął się aż do ogłonenia !!ta
nu wyjątkowego w celu 7llamania akcji robotników.
Przemawiał m. in. nieza.leżDY nosel Platts Mills.
wycb
W m

solidaryzuie

się

ze strajkuiącymi robotnikami londyntr
I

. lk'
. !
bot
L<?NDYN (PAP). Wbrew re . Wie 1e wrazen e ?a .ro presJom rządu Labour Party i nikach doków londynskich wy
ogłoszeniu stanu wyjątkowe- warła· otrzymana z Warszawy
go akcja antylokautowa wiadomość, że polski związek
trwa nadal. Ilość uczestników transportowców w całej pełni
t.ej akcji wzrosła w dniu 16 solidaryzuje się z akcją robot
bm. do 14.600.
n!ków portu londyńskiego.
P:zema_W!-ając . w
Iz~ie o całkowitym poparciu
Gmm,. m:nister ~saacs oświad świata pracy dla akcji robotczy~, ~e z przebiegu . per:trak- ników portu londyńskie~<?
tacJi .Jest . on„ w naJ';.yzszym świadczą również wiadomoSCl
stonruu niezadowolony •
napływające z Włoch, Czecho
Rząd nie może sprostać sy- słowacji, Franji ~ innych kra
tuacjt wynikającej z unieru- jów.
chomienia portu londyńskiego,
Równocześnie wzrasta po: mimo uż:vcia oddziałów wo. j parcie całej brytyJ'skieJ' klasy
s k owych d o wyła d owyw3ma robotniczej. W dziesiątkach ustatków w dniu 15 bm. zdoła- chwalonych rezolucj~ robotn!no jedynie •aładować jeden cy różnych gałez:i przemysłu
· lltl• sta t e k , u d aJący
·
· d o protest~Ją
· pr~eci.wko
·
·w1e
się
terroryHong Kongu.
styczne1 ~kcj1 rządu Labour
Party. Zb:erane są w poszczePOPARCIE SWIATA PRACY ~ólnych miejscowościach funZe wszystkich stron świata dusze, na pomoc dla uczestn!nadchodzą depesze z wyrau- ków akcji antylokautowe} i
mi solidarności dla strajkuj!ł-lich rodzin.
,
cych mar:vnarzy kanadyjs~icb
Na 17 bm. zapowiedziana
! robotników norlu londyń- jest w Londynie wielka mani
skie.2„
f.est::icia sol!darnośc:i Droleta-

1

e

~:e=~k:~a:~~~d~~~~~~hl:

nej. Ustalono, że Warszawa 1
neralny FZZ, Elliot - dele- Łódt mogłyb
wykarmić
gat związku marynarzy au.k Y
po 23
stralijskich, Budorow _ dele- tys. tu.czm ów o -:Va.dz~ 100 . ~g.,
gat
radzieckiego
związku Katowice zaś, pos1adaJą..ce w;ale
transportowców Guernais _ gospodarstw prz! kopalmach 1 .f~
delegat francuskiej Ma.riti.me brykach, maJą Jf.Szcze dogodn1tiJ
Un.!on" Stefano _:: delegat sze warunki na. zorganizo'!'anie
włoski~j Federacji i robotni- tuczu trzody chl.ewnej. Stiri~r.
ków transportowych, Kleins- dzono przy tym, ze warchlak o wa.
man _ delegat holenderskie- dze 80- 40 kg. po 4--5 miesi~cz
go związku transportowców nym karmieniu odpadkami z ltU
REZOLUCJE
oraz inni.
chni, z małymi dodatkami ka.rn:;v
SOLIDARNOSCIOWE
Nadto przybył deoesze od zbożowej osiąga. wagę 100 kg, a
. . . Y ••
• nawet i większf. To ostatnie W7
16 bm. w godzinach popo- KanadyJsk1e3 Unu Pracowni liczenie wskazuje jak opłacalne
łUdniowych na ręce Komitetu ków Przemysłu t'utrzanego w jest tuczeni·e ,__..1.' odpadkami ...,.,
Antylokautowego
' łów chennymi
"w"'
-„
doków
londyńskichrobotników
nadeszła Montre
.
a 1u,
od
. oddz..a
związku marynarzy kanadyj·
d
.
tu
depesza z obrad M!ędzynaro- skich w Quebec i Halifax.
. 8 a~ot pr~epkrłowa l~eme . c::u
dowe•.1 Konferencj'- 'M a r yn arzv
01e JC:S
an1SiQ opot
tru...
W ostatniei chwili nadeszły dne
Może
nim iwe
zajićam
prawie
i I'Qbotników portowych w depesze solidarnośc!owe od k:a~da rodzina, jeżeli nie
Marsylii. Vf któr~j uczestnicy Włoskiej Konfederacji Pracy,
.
sam0.•
konferensj1 wyrazają. robotni- od włosk!ego związku robotni dzielnie„ to wspólnie z sąsiada.mL
kom dokow lo!1dyńsk!ch uzna ków portowych. od robotniPoddając to wszystko pod roz
nie za ich akc3ę, pod3ętą w !- ków doków portugalsk1ch. od wa.g~ władzom miejskim, ap!!lUjf
rn!ę solidarności ze strajkują- amerykańskiego związku ro- jednocze§nfe do gospodyll w mia
cymi marynarzami kanadyj-1 botników przemysiłu radfoweskimi Depeszę tę podpisali: go oraz od robotników por- stach o zaj~cie się tuczem trzod7
Lou~s Saillant - se.kreta.n: l!e tów w Sztokhnl.mi•.
JUi. wlasn.v użvteJi:

ri tu 1 d • k"
a . on ,,Yns :ego. ·z uczest?-1
ka~ akcJi w porcie londyn3k1m. Z wiecu, który odbędzie się na Trafalgare Square
robotnicy udadzą się pochodem przez ul!ce Londynu. Spo
dziewany jest przyjazd J..:cznyc~. delegacy}. robot}liczych
z .:oznych mieJscowoscl Angli1.

$
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----Nie będzie waśni religijnych w
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Polsce

Kanalia ludzka

Idziemy razem naprzód - wierzący i niewierzący

cieszymy
~ Próżne wysiłki inspiratorów l'ubelskiego ,,cudu'' Warszawy,

wierzę.cy i niewierzący się z rosnlłcych murów
z na&zej młodzieży,
!lminło kroczącej ku lepszej l•rl'-Y·

zem -

.~d ~zeregu dni _„Głos Am<?ry· wia. ~~dzie mówił w ich l)j.:zy- ..chwale wiary" i ku więk~zemu
londyński „Bum-Bom· Rtym Języku, po niemiecku. ,f:i.k- pożytko'lfi amerykańskich finan· &złości, ze wszystkich sukcesów
1
B~m" hu~zą. o „cud~ie" l~fricl: że by to było pi\'knie, ~dvlły sistów i niemieckich szowini· Polski Ludowej.

ki

11kun. ZnaJą. one o wiele więeeJ
szczegół?w tego „cudu'', aniż'3li
mogła s1~ .aoszuk11ć ll;awet, rli~tna ~rzec1ez w za.11adz1e do uwu.·
·wa.ma „cudów" .. ko~il'ja ks. his
k~p~ Kałwy. Nie Wladomo. w~a·
. lic1wie, kto od kogo czerpie rn·
formacje - „Głos Ameryki" od
lubelskich straganiarek. czy tr-ż
lubelscy ma11arze od „Głosu .hme·
ryki". Jedno jest faktem, trzeź·
wi geszefciruze Stanów Zjedn.oczonych, przeważnie prote11tanci,
ludzie, którzy katolików traktu·
ją niemal na. równi z Murzyna·
mi, jako niższy od siebie gatu·
nek ludzi, stali się nagle gor~cy·
mi entuzjastami „cudu", k~liry
dokonał sil} w katolickim ko•ciele.
J?laczegof Odpowiedź pro:'lta.
Dnjo ją. sam „Głos Amery.!ti",
opowiadając szeroko o okrzy·
kach antyrządowych, które ir wli
rzekomo wznosić lubelscy piel·
gi·zymi. Te b"ajcczki, nie za.wiernją.ce ani fdźbła pra.wdy, ~t,anowią. uchwytny, konkretny do·
1!"ód, wskazujący, 0 co właiiciwie
h ,1, •
inspiratorom całej ~pra·
c o._z1ło
wy. "Władze Bezpieczeństwa '1Ję·
ły studentkę Katolickiego TJniwersytetu w Lublinie przy ruz·
klejaniu ulotki, w której, nawiąZU.if!C do fałszywego „cudu''
wzyw& do walki przeciwko Pol·
sce Ludowej. Jitk widzimy, nie
tylko panom z „Głosu Ameryki''
chodzi o iamianę historii „en·
downej'' w pospolitą. a.nbyd<7mO·
kratyczn'ł politykę.
Helena. Rabczuk zginęła,

kilka·
11a§cie jej t<Y\\arzyszek · \ towa·
rzyszy jest rannych, bo bank•u·
tom reakcyjnego podzi~ia, bo
komoo, gczieś daleko, trzebii by·
demonstracji
ło antyrządowych
w Polsce...
· Właśnie dzisiaj papież p;ns
XII, za.bierze głos przez r1dio.
Będzie mówić do swych niemicckich wiernych. Do tych eamvzli,
któr'ly do dziś dnia trzymają.,
gdziol , ..a zachodzie. ks. ·.biskupa.
:Kallera, jako pret.ondenta ~o o•s
kupstwa „Ermland'', do biskup·
11,,twa warmińskiego, tego sa„1ego · którego rzą.dy sprawował un·
gi Ignacy Krasicki. Do ty~h saxnych, którym nie tak dawno, w
swoim li~cie do biskupów me:inie.-kich, ż;vczył 8zczęśliwc,;o
powrotu do ,„H<>imat", do Gdnń aka. do Szczecina, do Wro:>:ła·

mógł był powi edzi<'ć coś o os- stów...
Nie uda się. Nie będzie waśni
trych konfliktach religijnych w
Polsce, gdyby mógł im powie· religijnych w Polsce. Razem polscy „podludziw ', wierzą.cy i niewierzę.cy - odbu·
że
dzieć,
którzy nie chcą im oddać 1iem clowujemy nasze miasta, podnona wsch6d od Odry i Nysy, gry- lsimy produkcję naszych fa.bryk,
zą się wzaj<'mnie, ku wi~•1rnLcjl rozwijamy nasze rolnictwo. Ra·
·

Tak eię złożyło, że właśnie w
czasie, kiedy ukryte za kulisa·
mi siły usiłowaty wokół lube!·
~kiego „cudu'' rozpętać ma.sową
histerię, Pn6i.twowa
religijną.
Komisja Planowania Gospodar·
c;i;ego podsumowywała. wyniki
pracy na•zego narodu w 1n111ionym półro czu. Tak się złożyło, że
I
dk ·
< •
•
rownocz<'~me z wypa ·ami w .u
kole;nego numeru czasopisma
blinie PKPG ogłosiła komnuik'lt
Trwalv Pokój, o Demokrację Ludową" o postępach realizacji Planu
.,
Kolejny, 15-ty numer cza- omawia przyczyny zwycięstwa . Trzyletniego w ciągu tego pći~rooopisma „O Trwały Pokój, o włoskich robotników rolnych. cza, Ten komunikat - to najlcpnumer zawiera sz& odpowiedź wszystkim dem·
Następnie
Demokrację Ludową" poświęeony jest w dużej mierze pa- szereg artykułów, dem.askują j~o:~ło::;szep;:b:~;~r:: V:''~~~
cych klikę Tito oraz zarnieszm~ęct Georgi Dymitrowa.
podkre- cza bogatą kronikę z życia par rach opublikowanych w tym kowstępny
Artykuł
śla, że partie komunistyczne til komunistycznych i rob·1 'tni munikacie jest wkład pracy mi·
lionów Polaków _ milionów lu·
i robotn~.cze oraz światowy czych.
dzi pracy, w tym wierzą'.lych
•
e
•
obcn demokratyczny głęboko
Jak donoszą :z: Bukarcszltu, i praktykujących katolików.
odczuły zgon wodza bułgar
ód
Id .
skiego narodu oraz iednego z organ Biura Informacyjnego
raze~,
. ziemy. n~prz.
czołowych przywódców świa Partii Komunistycznych i Ro1
meódwierzą.cy. BędzieO Trwały PokóJ'" o merzący
.
-~ć
"
J -.
towego ruchu prole<tarlackie- hotnicz-h
1
coraz szyll•AeJ.
go. Sekretarz Komitetu Cen- Demokrację Ludową", . którv
na·
ku dobrobytowi
Naprzód naprz
· do my
. . '
tralnego Komunistycznej Par- tychczas ukazywał s1ę 2 . razy
upowszechn1~mu kul ~
k~
pn:ód
wr.re15
dn!a
od
mies!ącu,
w
ti! Bułgarii Czankow omawia w obs7..e-rnym artykule ro- śnia rb. ukazywać się będzie ~ury. ~1e damy rozbić naszeJ
lę Dym:trowa w utrwaleniu co tydzień w języku rosyj-J 3edno~c1. A tych, którzy hy ua
ustroju demokracji ludowej w skim, francusk!m i angiel- nią. usiłowali podnie§ć ręk„. po·
Bułgarii.
skim, nlemieokim i rumuń- trafimy w spos6h skutecz ny
w• artykule zatytułowanym skim w Bukareszcie.
przywołać do porzą.dku.
„O dyktaturze demokracji ludowej" Mao-Tse-Tung charaktery7111 je przycr,ny zwypartii
cięstw komunistycznej
Ch:n oraz analizuje charakter
ludqwo - demokratycznej repodniesie~oa
wolucji i omaw!a zadania, sto
EkonoRaport
Zesz.łococzny
Zadania jakle sitawialiś
twe.
jące przed chińską klasą rostwierdza, że Już my planowan!u rosły w m!abotniczą w umacnianiu wła- miczny ONZ
w 194'7 r. przodowaliśmy w rę rMWoju naszej gospodarki.
dzy ludowej.
pod
Europie (poza ZSRR)
Swiatow~j
Przewodniczący
tem1>a. rocznego UDOSKONALENlE METOD
względem
ZawodoZwiązków
Federacji
przyrostu produkcji przemy·
PLANOWANIA
wych di Vittor!o analizuje w słowej, a teg-oroe-iny „Przeporównamy zadania
Jeśli
artykule zatytułowanym „Dru gląd Gospodarczy Europy w
gi KQngres $FZZ" wyniki k•)n 1948 r.", wydany przez Euro- planu trzyletniego z zadan~a
gresu w Mediolanie. Kongr~ pejską Komisję Gospodarczą mi rozpoczynającego się z
- stwierdza autor - był po- ONZ. przyZJlaje. że również w dniem 1. I. 1950 r. planu sietwierdzeniem rosnąc~h wpły za.kresie produkcji rolniczej ścloletniego. to przekonamy
wów ŚFZZ wśród mas pra- Polska zaJmuje w lata.eh 1946· się jak wielki jest ich wzrost.
cu.jącY,ch na całym świecie. 4'7 qrą 1948-49 plerwne miej Ale przekonamy sie j~dn:i
cześnie o rozmlane rótnic po
KOll'lgres zwyC:ęsko wykonał
swoje zadania ! przyczynił się sce· wśród państw naszego kon między metodą planowan :a,
uwzględniając
(nie
tynentu
do wzmocnienia. roi~yna!'o
jaką stosowano w rnku lll47,
ZSRR).
a metodami. opracowywanytlowe.i jednoścl r.obotrii.::?:ei.
tych
osiągnięcia
Warunkiem
mi dla planu sześcioletn:eg0.
Harry Politt. ~kretarz koW skróc:e i upras7czając
munistycz.ne j part:.i An~li:, z.a sukcesów, przyznanych pr"tez
mieszcza artykuł 0 zbliżają ONZ, było wprowadunle na sprawę powiedzieć można. że
cym się nieuchronnie kry-.z:y- gruncie obalenia władzy kapi- planowanie nasze w począfko
sie gospodarczym w Wielkiej talistów l obszarników - ro~ wym okresie stawiało bardzo
spodarki planowej.
często zadanie ogólne I o~a
Członek Komitetu
Brytan~i.
Początki planowania w na- n!czało się do reiestrowar-ia
Centralnego Komun:stycznej
Partii Włoch Arturo Colombi szej gospodarce nie były ła- wyniku jego wykonan!a. Ob-oc

Co za w i· era tres'c'

O

„.

I

stopy

Droga do

atrokcje Moskiewskiego Parku Kultury

Wrażenia

z wy.;ieczki po ZSRR

ł1'J zgórza Lenina okrąża.ją. }.1..,s •jaj, po k.tórych zostają sk?~upy I N.a sc<'ni~, zao~atrzonej w. rnikrofou, stoJą. dwie na~czyc1el_h.1
li kwę szerokim kołelll i ,to- na młodeJ trawce.
i. tu przyg~dne .audytorium .~zie
·
jąc n& nich, ma się rozległy wi·
cięce sta~1a p1envsze kro,,1 ':'
150 TYSIĘCY LUDZI
dok na miasto i j<'go najwyższe
poznawamu alfabetu. To me
ODPOCZYWA
budowle. Poniżej wzgóri pnenauka, to zabawa, gra dla •u•J·
,
k
ś .
.
biega rzeka Moskwa po której
którzy opuszciaJą
dalszcJ czę "1 • p11.t<l '~· o..:To- młodszych,
krążą tramwaje wodn'e paro~tat·
słl'g~ drze~ami,. oz o !OMI{~ park poznawszy pierwszy ksztnlt
ki n1otor6wki łodza1 'Pomię,izy
'
•
.. l poszczeg ól uych 1·i ter.
. . ' . rzezbann, k'w , ktorOJ
a · rzeką ·wi· klombami
wzgórc
1irzbietem
Tradycyjne „tawienie 51ę 1 '
rna, ~·1 e
znaJdU,Ją " 1 ę teatry,
ł
k
lb .......
.
.
d oczny JCSt o rz„ ..... par , a w n· do ~ry w szachy 0 „ródki z zR·
przestaJe być atrakcją, unto·
.
.' "
.
"
łciwie ta Jego część bo eal.o.ici
bawkam1 dla no.Jmłodszycn 1 gry miast 11trakcją dla.je się pozna·
,
<b h' L k!
.
d n.:·t a ja c<> 1· młod zi e i. y Jlle spos11 o Jąc o · iem, &ct.,rą dl
GOQ wanie liter. Zbiera się na Je;;z,, z.
dl
obsiadły jednorodzinne doml..i . a. po r .' ·" · ·.
Dzi<'ci nie wid1.• nadchodz•t.vch
a 1 0
. . .iest <p0m1e11zczeme
.
.
""'"k
·k• J ,
·
· .,
.
o<lwiedz:iJ"c·ych prze~.~t·
a ogrvu 8Dll, ~łur.Qce Jako nUPJ· ludzi
l chmur, me widzą wiatru, toiy
.
,
.,
·
sce wypocr;ynku dla całej rodzi· . „
ny w dni wolne od pracy Rkie· me t~u olbr 7 Y011 . te.ren ~ itaz'. ą poduo~i pył i zsypuje kwie1•1e z
rowanie .,.....dane przez ~~i:izek ni~dzi!'l~. Oczywiśkcie, nre ~~ne· jnbłonrk i kasztanów, to w1.iz.ę
·
d z rłem cakgo par u. oczywd l'H',
·. ·
·
•ine
d ty lk o .J·a, d oro~ ły, nat om1ast
k'
.· . .
zawodowy··,umożlhia całodniowy
· w
.1
· prZ!' d e11t rnuą,
i<>go,
wo ł RJI!
.•:o1n 1· zo8tR,JIJ.
..
•
pobyt . rodzinie• pra.cującerro me w1d z1al<'m wszvst
wśród zieleni nil hamaku·· r-<:d dano tu do dyspożJrJI na Jlll oc · duls1.Jm ci~ gu, nie uchodzą,. • ,zy
1 k " 1a •to·
. r 'l·
.
d . k oIHC•ty
i .starszego
tak ocz<i
. d to te wie
k R do .1y wnte
·
drzewami a • pobliska re"tI :inr •<i· R.ZPgO
·
•h cą !llę
·
· · :ze me
, IY d z1er1,
a 7.H'C irgo. ,;e . · l'ifi
IH' Y Zw1ą z u
·
•
c
· .
ich• w żywnoś;\,
eJ·a •zaopntruie
•
•
d
d
„
h
zdoła1em zo11 RC 7.:fC
ro
to
nakze
.,
·
tez
czy
Cl'1.czem,
przr,
romc
e
_1
ć
b
'
·
Nikt więc DH' zabirra z s()ba
·
oł
·
·
stworzy
. · „ ''"''starf'zy.
iki ·O Hf' <111ec1 sw~1111 n:i~v ywamem i
·ś
• , .a v
•
liniacfań w r.atluqn zonym papicwycn ga
. obraz moz1iwo cl na\ • t'. ry, odo-acl'' Wl.lm<'m hter
.
·. • ·
.
.-..• , k
rze, butelek z mę1ną hc>rbntą. 1101 wy poczynku które czeknją przynych z opert me pozwalają
"·
.
•
.·
dwom nauczycielkom odej:~ć pod
bywnJą.ccgo tutaJ.
dach najbliższego budy nku' i· ą ·
ZABAWA NAUKĄ
dzę, że tu uie ma żadnej ~ajl'rn·
astmy, bie~e, boiska czc k&Ją nicy, tu ujawnia się jeduo z o·
sportowców, sala wykfaJo· "'-ych zjawisk, które ~ą tak po·
odkłada
w& na wolnym powietrzu i:zc;.a wszechne w Zwia.zku Ra.:izioe·
n emtlą sprawę przygodnego przechodnia, kt.\r:v kim: współdziałanie. witl d:ire>nad ratyfikacją. z afisza dowiaduje się, że wybit· słych i najmłodszych. Ale t.tl by·
Gł'1&0wanie
pak tu północ no. atlantyckiego w ny ucrnny będzi11 m ó wił wlafi n1r ło jeszcze coś innego: widoczai':l
k' ' •e dziś, o godzinie 15·ej o teorii metoda nauki, widoc znie !dero·
amerykań!kim,
senacie
miało s·ę odby~ w pią.tek 15 Ly~rnki, dzieci czeka widow1sko wanie · naukę. jest poparte trJ.-ą
metodą, Ż<' żadne z dzieci nie hpO
lipca br. zootało ponow ni e odro knki<>łkowe (nie podsuwajcie mi,
który u<•r·
Źl' to Ohrazcow tu wyst!!pi, wy· &trzeg1tło czynnika.
c:zone.
stawia właśni e nową, 3-aktowl} malnie wywolujl! popłoch i 1a. .
Senat postanowił, ze głosować sztukę w swoim teatrze), inuy 1n mieszanie. Dodnjmy .zresz tą od
będ zi e nad ratyfikacia. w śro • • film, alo najwi ęc rj dzieci g ro· razu. że był to dc~zcz niesziwdli
1 wv i nie groźny
lmadzi sie urzećł P&trada
de. dniit 20 linea.

W

5

B

życiowej

mas

ju, jedna i ła , ama plotka. Wsz~
dzie tak samo okrutna, tak tamo
nieludzka. rozdziera]l!CU
· serca nie
.~zct1~snych rod:riców. Zresztą.
my wiemy tylkn o tych trzech
W ilu innych jes:.
punktacli.
cze ta sama plotka zabrała spokój setkom matek i ojców? IV
:!~e-~njau.i się jutro lub poju.
0

IV trzech różnych m.iejseaeh.
odległych od siebie o setki kilo.
ml'trliw. Przypadek? A mnie
„cud".. Jeieli „cud" - bo· nc
peu.-no nie przypadek - to nie.
wqtpliuie s tej .farnej serii „cu.
organ•.,. dobr•n
dów", co tn u„
~
a i"esa
znwnne i przyunto"'"Wane
~,
"
kraju.
po
rozgłaszane
cze lepiej
N f d
a 11 ::kq udrękę, na ludzkie cier
pienie.
]akai kanalia wymyśliła tell
nieludzki sposób hurze11ia !po.
knju nieszczęsnych rodziców?

płanó~

pracujących

nie troską organów planują
cych jest jak naJpełnleJsu wy
korzysta.nie sił i możliwości
produkcyjnych. lstnieją.cych w
gospodarce narodowej. Należy
sięgnąć pQ niewykorzystane re
zerwy i zaangażować je z jak
na ikorzy~niej szym skutkie'll.
Wyrazem tej troski są opra
cowywane przez Państw::..wą
Komisję Planowania Gospodarczego lnstrukc.fo w sprawie sl)-Orządzenijl Narodowego
Planu Gospodar~zego na role
Instrukcje te nie tylko okre
zadania w sposób ściślej
szy, niż dotyc;h r.zas. lec:i; szc:i;e
sposoby ich
gółowo us-t:ilają
wykonania. Coraz dokładnie j
sze opracowania norm technicznych. czyli przec!et:1ych
r cn.m:arów. określających warunki wytwórczości pod wzgtę
dem z.u i ycia czasu. r obocizny.
surowców, materia łów pomric
n icz:vch itrl są także czY"lnlki'!"nt, wplywającycm na ol spra.wnlej~ze
szC?:ędnie.ls ze
wyk0<nr.nie plancwa.nych 11a-

ślają

:lań.

ROBOTNICY

POPRAWIAJĄ PLANY

Znamiennym dla ro1P;Judowy planowania jest współ-

J

wychowanie, tak zwane kol1•t<·
tywne, gdzie czło\viek nie JEbt
~wobodny, zawsze pozostaje w
gromadzie, nie ma. ani ~h\v;11
· -. ' , swo borl D!'J,· spo k opeJ.·
„sWOJeJ
Kłamstwo, kłamieeie oszuki·.va ·
liście i usilujccil' oszukiwać w
dal~1ym ci~gu. Nie mieszajmy
pojęć. Człowiek radziecki na jlepiej odpoczywa w gromadnej
grze i zrei.zt'! u założeń w3'.!:~l!dej rozryv•ki i gry spoc.!:ywa
poj ~rie gromady; ale wid.ii11J.~m
·
11.1e
·
· w I ,enrngra1
·
· dzy 111nym1
mit>
owo rozl <>gie mi!'j•re, na '•t•\re
m11 ~ię przrnil'śi< tamtrj~zy ;;a rk
k nItn r:v. nb:v prz:l"(!Otown1•L mi"JR·
· '-„ę.
ce po11„ par k·. w k t 6rym nte
dzie j?ier. nie b~ d zie znbnw, 11al
tomia!<t b<>dą. gn1ony i k o:nh~'·
< .„
ctez i •nokój dl t
a ego ~l'O•r'"'
•
c..
n a
obywateli rn dziec kich . którv zerh~e w ~iszy pr7.<'czytać wiar 3ze
Lt>rmontowa i Pusr.kina, Mi1~ki.i·
wie-w w pr zekłn dnrh na ro~vj
~ki. karty L wa TołM ojR i .,l.Ji"ill
Don'' Szołoc howa. Uspok•)jc1c
~~„m
si~, .,ohro6cy !'Iwo hod;--'' I
po raz pierws;-y widzi?.ł<'m ~zło
wteka swobodnego we wsz:v:!tkich swoich poczynaniach Pi ę·
eiol!'tni moski<'W~<':V obywat?le i
obywatelki nir rhei di odejF.ii od
nauki. a. osie111 11n sto]r>tni ob.vwntell' Zwią zku nir rhr.i<'li op11 §• '.ć,
nni muru o<t at Pirg-o !<trza;:,'ITJe·
a:o nomu Rti.li n~rndu. ani µne d·
oo!R •wo.ie.i st oli r ~'.
.St. Wyi;rodz.la.

I

w ciągu bieżącego lata wiedz~
zawodową i znajomość możl!
wości wytwórczych zakładów,
posiadają rnzodujący ro
botnicy w samym procesie p :a
nawania. W sreregu przed.>i ę
biorstw odbędą się na.rady robotników i inżynierów nad
do
mGżliwościami wniesknla
planu na r. 19:>0 PoPrawc-k. do
tyczq,cych lepszego wypełnie
nia zadań produkcyjnych.

jaką

WZROS1'
STOPY ŻYCIOWEJ

19:i0.

ODPOCZYNFX CZŁOWIEK..!\. udział, po raz pierwszy w P ol
RADZIECKIEGO
sce. s„.eroklch rzesz robotniuż widzę tych, którzy mi po· czycb w pracach nad układawiedzą: cóż jc~t warte t <1kte ni~m nlanu. Dotychczas 1d~sa

I

Senat USA

Ale nie dość na tym, Cię.ikie
chwile niepokoju j ros&erli prn
jywaly r6wnid maiki s Ouzty.
na. Gruchnęła po mieście plot.
ka, ie na obozie harc~skim w Su
chedniowie potonęli chłopcy s
Olsztyna. Nikt nie wie 1kąd·
pr:r;ysda ta u·ieść, ale zanim wllJ
dze olszty(ukie skomunikowały
się z Suchedniowem i stwierdziły
jeszcze jedno kłamstwa - 1rn1t1J
i ojcowie przeżyli dlu«ie !OOriny okrutnego oc:rekiwani4.
W trzech ró:inych punktach krt1

Robotnicy "1spólt""7Órca111i

Odpoczqneh!' ·zabuH'a i nauka

Niezwykłe

Jedna balia drugiej babie powiedziała w Czarnkowie, co &ly
szala od trzeciej baby:
- Moja pani, moja pani, a toć
te wszystkie 60 dzieciaków, co to
wysłano stąd na kolonie do (,ibi.
nia, to się potopiły w · morzu...
Kara boża, m6wię pani...
Plotka szł.a z ust do ust, aż do.
tarła do jednej i drugiej m.atki,
która miała dzieci na koloniach.
Matki wpadły w rozpacz i tnulno
im się dziwić. Zaalarmowane
władze skom11nikou;aly się telefonicznie z Libiniem i już po go
d:inie matki czarnkowskich dzie
ci wiedziały, że cala historia zro
dzila się w mózgacT1 plotkarzy.
Nie bylo w niej słowa prawdy.
Wszystkie dzieci, i ywe, zdrowe i
wesołe, spędzają wakacje nad mo
rzem.
Plotka czarnkowska byłaby mo
:ie dmrndcm glupoty, okrutnej
głupnty jej tu,órców i szerzycieli,
"dyby...
„•dv. by była tylko plotką
<>
czamkow$kq.
Bo oto dziwnym zbiegiem okolicznnści rozeszła się te~o samego dnia identyczna plotka na
drugim krańcu Polski - w kie· · wysl ane na
· d zieci
zeek"im: :e
· pot o
wczasy w ok nl"1ce Szczecma
•
l
.
l
hznowl frozpt1dcz
nę Y kl4: lmor~u.
~atc , . zy 1 !trac . .' . te e on . o
kieroumctwa kolonn i westchnienie ulgi: plotka, zla, okrutna plot
ka i nic więcej. Znowu kłam.
stu,o.

robot:n:cza w swej m as :e hratylko w wykonaniu
planów. Obecnie wnosi ona po
prawki ·o dużym znaczeniu do
tych planów w postaci Czynu
Kongresoweg-o l wypełnienia
pierwuc-rna.i o1;obowią.m.ii
wych, robowlu·.a ń na K~m'T~"
ła ud ział

z~.;ą~ków Zawcd<:>wyrłt.

Ale ta lq>rektura. kt ór e j mo
torem była rosnąc.a świa.dom~ć robomlków o "oll współ
ll'OSPoda:rza WitrSzt11tów pracy.
wn~zona b~·ła w tra.k cie wykonanla planów. Opiera iac s:e n a
doświ ad czenia ch ruchu wspól
w wodrlctw a . wynala'.'.C'WŚci ro
botnicv."i i 'lS7czedno4c! or gana p h nowan ia wykorzy~+a i a
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Dotychczasowe wynik! gospodarki planowej w Polsc~
są bardm duże. Nowe wie:k ie
zadania stawia przed nami
Plan 6-letni. Zadania te wymagają pełnej mobilb:ac.ji rezerw, rt"r.Winięcia l poęłęble
nia systemu oszc-iędności i da.I
szcgo wzrostu wyda.jności pra
cy. Wartość produkcji pnemy
słu wi.ro śnie w ciągu El-lecill
o 114 proc. w stosunku do r.
1949, wartość produkcji rolniczej o 45 proc. i wartość usł• ic
komunikacj! i łączności o fi7
proc. Rozwój gospodarczy w
wyniku realizacji planu s-ześcioletnlego spowoduie dwu·krotny wnost dochodu nn.,_
dowcgo, który wYTiiesie 41,8
mld. «ł 'r,1"7.edwojł'nnych w roku 1955 wobe<> 21,2 mld. zł w
.
roku bieżącym.
Wykonanie zadań planu sze
ścióletniego przyn!esie jednonie ,
cześnie dalszy poważny ,
mal dwukrotny wzrr.st stopy
pracujących.
mas
życiowej
Rozmiar przewidywane ~o v.rzro
stu spożyci a dla ludr>o~ci wyniesie bowiem - przy jmuhc
za 100 poi.!cnn te~oroczny w roku 1955 - ·ao.
Gospodar k a plano wa j est za
r ówno po<l5ta'l'!.·o ~rym CTYn 11ld"m n3."7A."j STVbkl;>.f odbuth•
wy po wojnie, ,fak tci r-w:>f'l\D
r.łą d:t.1"7."~o rmwo.J•1 ł dPlFTI'\•
po7fo~o !:zybkłeiro wzrostu
mu hytu m a t„rl:>ilnel!"o i kultu
ralne~o szerokirh ...,as pracu•
.lącycb.

Józef

Sworzeń

Wielki koncert
muzyki

('ołskiej

15 l·pca br. odbył gię w Ki.
jowie ną. " letniej estradzie w
parku 1.go Maja wielki koncert
muzyki pol~kiej, zorgan.izowa.
ny przez F lh nrmoni ę Pa ń~ tw o.
W koncercie brali
wą. USRR.
Orki0$tra
Państwowa
uilział :
Symfoni czna USRR, pianistkn
śpiewa.czka
J ulia Budn"cb.
Maria Bier her. Na. program
utwory Chopina .
sk ładały się
)J?ni~~zki, Mostow~kiP'!O.
lrns.k1<''!0 oraz współczesnych
komnozyt orów n nl c.lr ;„h.

w Kfiow;e

Na. koncercie obecnych było
3 tysiące słuchaczy, a wśród
nich przed!<tawiciele mte;ti.co.
wych organizacji społeea:nyeh,
~eneral;cja, uczeni, pisarze, iu.
ty.iści ora.z wybitni "'ta<"ha nr>w.
cy i nowator zy przemys.tu 11to.
Hey USRR.
PuhlicznoM gorą.co okl11~ki.
knmpo.
wała ntw r ry polskirh
z_ytorów. Na konr erc·e byli o.
hecni pracownicy pnlFkiego kon
~ulatu w K i.iowie, z wicP.1'"1l!!U
l<>m Wło ńalcim nA czele,

ir. ,
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Kronik.a m. Kutna Książki wędruią

pod strzechy

s!-::::..z~;:J!:!e
5-tą roczu-cą

i d o .zb r ob o I n i c zy ch
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P.KWN

Sieradzu Komitet Obchodu 5 rocznicy PKWN
•
•
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W dziedzinie upowszech-j' cieczki do Kruszewa, gdz'.e ikami. W wyniku tych wy- ga~ń , um:ała doradzić~ po- przystąpił do pra:c przygonien· a oświaty poważną ro- młodzież szkolna miała moż _jazdów sprzedano różnych ~ecić coś ciekaw~go, obiecu- towawczych związanych z
lę odgrywa książka, któralność wybrania taniej książ-,książek za przeszło _ćwierć j J~C n~ przys~ł~śc ~ostarcze- 1organizacją szeregu imprez
trafia do rąk masowego czy ki dla siebie, a często dla miliona zł. zaś Komitet U-jme ~1elu ksiązek i broszur, na dzień 22 lipca.
. Obch~d święta Odrodz~Również powsze.chniania Książki zy-,o ktore zapytywano.
.
telnik~.
1swoich r~·ców.
zdobyte ma _w Sierad;u .w br. b~dz1e
Doświadczen:e,
,
AkcJi rozprowadzania do- i podobny kiosk urządzony skal w:elu abonentów.
brej k~iążki pod}ęly się. mi~ 1b;yl w Tuszynie-, W ·'Yielu- . W nas~ępnym etanie wal- w licznych wyjazdach do nosił szczegolme. podn:osły
dzy mnym:t mstytucJam1 mu samochodowi - ks1ęgar- k1 o oświatę. PZWS prow_a- . wsi i osiedli województwa, char~kte~. W druu tym od
akcJę. nauczvło, że najprostsza dro ~ęd~1e się ~roczyste odsło
PZWS · towarzyszył dzą nieprzerwaną
Państwowe ni
oświatowymi,
. Zakłady Wydawnictw 'Szkol poeta Mar an Piechal, któ-1 Działalność oświatowa, p~1e 1ga do zdobycia wśród ludzi męcie pzmn:ka .przy p~acu
1ry czytał swoje utwory ze- gająca na zbliżeniu człow1e-!pracy czytelnika i miłofo ka marsz. ym1ersk1ego. u UJ?-'nych.
PZWS rozpoczęły · jeszcze !branym. Ta impreza ogrom ' ka pracy do słowa drukowa lksią~ki prowadzi przez cią- dowan~go Jr~.ez spo1eczenltOMtJ WINSZUJE~
„odz
w maju wędrówkę po na-!n·e ułatwiła skontaktowa-lnego, - prowadzona je.st wlgłe ut;zymywanie kontaktu stwWo sdie.ra z ie: ca
Wtorek, dnia 19 lipca
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Komitet
lS-e·
svcame
po
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.
szym woJewo z wie, ociera lnie się z m·e1scowym spo- a szym ciągu.
· r.
Dlat!'!go rocztst akademię, a następ
ją.c do .różnych jego zakąt- łecze.ństwem. kt~re wykup_1- tworzono k osk sprzedazy 1zainteresowania.
Dzi§: Wincentego
kow. Pierwszy wypad samo ło wiele wartościowych ks1ą w Inowłodzu. Sprzedano tu też re;tl zowanie w dalszym nie · 0 ~odz. 21-ej ulicami
-o-c?odami księitarskimi nastąl~ek. K.ol_ejn~ ~:m?kt sprzeda- ~~ele ksi~żek .r~zmaitej t~e-;ciągu wyjazdów w teren, miasta przeciągnie caJ?WilNIEJSZE TELEFONY
pił do gm ny ~ruszew. Urzą zy tameJ ksiązk1 był w Ale~ s~1. a tak.z~ k~1ązek dla dzte- do małych miasteczek, do o- strzyk z orkiestrą Straży Po
l"ow. Kom. M. o. - 22
Miejskt Posterunek M. o. -S31 dzony tam kiosk ks'.ęgarskilsandrowie, gdz e sprzedaz c1. W ~1 sw1~teczne auto~u . sad i wsi. z pewnością da żarnej. w dniu 22 lipca o
Im~ał wielkie powodzenie.! dała dobre rezutaty. Następ sy -. ks1ęgam1~ ~dw e?zaJą 1dobre rezultaty i zdobędz; e godz. 9,30 na Rynku w Sieltrai PożaI'l11ł - łl
· Miei:=:cowa ludność bardzo n'.e dwie zaopatrzone w lek Łowicz. Szczegoh_1H~ duz_e za masowych czytelników w radzu zbiorą się członkowie
l'.arztd Miasta Kutna - SO
31
za\lteresowała si.ę książka- turę eki.py samochodowe od interesowanie ksiązkam1, o- każdym najmniejszym zakąt wszystkich organizacji polilta.rostwo Powtatowe tycznych, społecznych i mło
dostępnvmi wiedziły Małków i Rzgów. l~azal~ ludność wiejsk~, z~- ku naszego województwa.
1m', szczególnie
i kne i dzieżowych, skąd po uformo
.
KUK-u.IMasowo zgromadzona .w kupuJąc broszury z dziedz1-1 Z .
Redakcja l Administracja,wydawn!ctwami
amie~z~nia są P ~stnio- waniu pochodu przemaszepobliskich, tych miejscowościach lud-I ny roln ctwa i dostęone dzic
„Głosu Kutnowskiego" mie- Kierownictwa
łci !lie w Kutnie orzv ul. Na· - szkół wiejskich podstawo- ność wiejska żywo intereso- ła beletrystyczne. Fachow1 '1 muszwą ty burz~czywJ. d" c' rują ul. Warszawską, Sien. ki na
K o ściusz
.
. . ne.
. . 1ob sł u.:ra „ruch omych · k się. •.{s1ąz.
.
Iwych zorgamzowaly
. 2 tel. 217.
1.
. k . d pot Jąd k.1ewicza
k . d ar o: kowiem
wy- 'wa ł a s .ę wyl ozonymi
rutow1cza
-t11zs:aacz I a~ Y wysi1e i az Y :u ' plac marsz. Żymierskiego,
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'ktory by zdołał przenieść gdzie odsłonięty zostanie
lksi~żkę zza niedostępn~j dla pomnik - symbol dorobku
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5-ciolecia Polski Ludowej.
lnieJednych w.tryny
•
._
,,:!!1JI
•IM lilii
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Przez cały dz:eń trwać bę
skiej, do masowego pzytel~
l~ict"':'a i dać ją - nie nie- azie ~abawa ludowa w parZakładów Od~ieźowvch
hczme wybranym, ale tym ku Sielanka, podczas której
•
~
Zg'erskie Zakłady Prze- ści, Roczny plan oszczędno- Zakłady mają również wie- dą Zakładową i dyrekcją wszystkim robotniczym i odbywać się będą występy
ic~ł?ps~·m rękom, któr_e d~w artystyczn~ miejscowych ze
·
do „zrob·enia . • ~al~ży Zakładów.
mysłu Odzieżowego pracują śc}owy, wynoszący 26 !11ilio- le
w trudnych warunkach. Za- now złotych do dwa 30 uaktywmc zespoły swiethco Dużą zasługą Rady Zakła me1 nie mogły po nie su~- spolów św1etlicowyc~. oraz
zawody sportowe s1eradzkłady podzielone są na trzy czerwca br. został zrealizo- we, _któ~e do tej f?O~Y. r:ie dowej i dyrekcji jest dobrze I gnąć.
kich klubów sportowych.
(Sak.)
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N~tw~ęcej. kłopo~u tak dy tencjału produkcyjnego Za··1ze wsi Kęsno w pow. łow:c- kich analfabetów których W Gosnodzi.., Spóldziekzęj w Kutn'e
•
•
•
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'"'
rekcJ1 Jak I Radzie Zakła-1 kładów. oraz oszczędności kim, i ambicją zespołu świe- Zakłady li<!zyły 40 "lSÓb.
dowej, spraw a Oddział A: na surowcu i energii elek-itlicowego winno być zor~a- W dalszym etapie 0rganizo-. Celem usprawnienia d~a-jTomcz~k, Matusiak 1 Łu.
\nizowan e w tej wsi wystę- wany jest kurs dla pół-j łalnośc1 Gospody ~półdz1el- komski . .
przy ul . gen. Sw1erczew-, trycznej.
skiego. Znajdujący się tam 91) procent robotnic bie·. pów artystycznych w ra- l analfabetów. tak że już nie czej Nr, 1 '!I Kut~1e povi.:o- ~ebrame orgamza~jne :za
długo w Zgierskich Zakła-1łano ostatnio komitet opie- gaił t?w· Tomczak Eha~z za
budynek nie nadaje c;ię na , rze udliał w zespofowym i 1mach łączności.
pomieszczenie dla zakł::1du 1indyw;dualnym współzawod Są to zadania, stojące za- dach Przemysłu Odzieżowe- kuńczy, w skład ~t6rego w; po~na3ąc cz~onk.ów komitetu
.
organizacją ,go nie będzie robotnic, n;e szli ob. ob. ZaJącz~ow~ki, z ich zada~i~~· .
produkcyjnego. Robotnicom, nictwie pracy. w drugim równo przed
Szymankiewicz, D!a umozli"':'1en;a ko~1;:;
pracującym ·~ prz_r r:asz~-, kwartale br. na czoło współ podstawową PZPR jak i Ra- um.iejących czytać lub pisać. Zagórska,
tow1. zapoznania. s~ę z po .
.
nach, na głowę syp1e s1ę zawodnictwa wysunęły się:
bam1 Gospody i zyczeniami
• b
.
przez szpary w sufie· e kurz :
ko:i-su~entów, któ:zy. rekru
~·
i odpadki z sal wyżej poło- ·. w O~d:ziale A zespo~ ~ :
tuJą s:ę w przewazneJ częV'J
11'1
. !ładeck1eJ ,Eleonory osią„~
żonych.
ści ze świata pracy. zapro•
• •
•
• •
. :JlJC 138 ~rocent wykonania
.
•
wadzone zostały stałe dyżuzapeWD18~ą
Od dwoch lat Zg1ers~ie lnormy .1 przy t~m 99 proktórz notoł k•
.
.
.
.
Zakłady Przemysłu Odzie- ; cent p ·erwszego gatunku.
.
~
Sobierajska Zenob:a, 1 Na terenie powiatu łowic- ' mowane od 3 do 10 lat, lecz's1ę stopniowo, z polecerua le ry .czbo~ ow, .
żowego starają sie o uzyska Tow
v.:ac dz7 ( SW?Je ~?<: rz~~enie innego ł>'lldynku dla Od- mas;ynowa z Óddziału Głów kiego akcja organizacji dz e w istocie starsze dz:eci po- karza powiatowego.
d&lału A. W ubiegłym m 'e- 1n ego, osiągnęła 119 procent, Icińców jest prowadzona nad 7 lat spotyka się rzadko. f Zajęcia i zabawy dziecię- · ma . ~e ąc s~S~:mi z ~) .
( ·
u.
siącu sprawa ta została po- · a ob. Cieślak Teresa z Od- Jprzez Tow. Przyjaciół Dzieci W dziecińcach przestrzega ce są prowadzone pod ką- rownic wem
myślnie dla Zakładów za- . działu B w Ozorkowie 106,51·i przez Koła Gospodyń z. s. na jest przez wychowawczy :tem wyc?owa~~ym p~- Wieluń
,_
. lnie. czystość. _Dz_ieci prz~d dług specJalneJ i11:5t~kcji,
.
CH.
łatwiona i . w najbliższyi_n procent.
Swięto PKW N
myJą o~r~co.~anej dla dziec nc6w
posiłkiem
czasie Oddział A zostani~ . M:mo masowego udziału T. P. D. prowadzi obecn·e Ikazdym
Z okazji przypadającej 5
1w1eJskich przez T. P. DOL
przenies'ony do innego bu- rnbotnic we wsnółzawodni- 2? dziecińców z liczbą dzie- rączki. .
1. ctw· e pracy, akcja ta na te- Cl ~80, a Koła Gospodyń . Badan:e dzieci odbywa
( .) rocznicy powstania P. K.
dynku.
W. N-u, Powiatowy Zw.
•
Samopomo~y
11/Iimo tak poważnych trud renie Zakładów wykazuje je Związk~ .
1
9
Chłopskiej w WieSamop.
pracu1ą
naści Zakłady z miesiąca na 1szcze pewne niedociągnię- C:~lopskleJ .pro~adzą 2 ?z :
po
zorganizuje
luniu,
.
miesiąc zwiększają produk- cia. Słabo zorganizowane lcmco'!l w hc~bie 7_20 dzie~i. U
niekt6
i
gminach
wszystkich
aszowie
m
To.
W
J
Nr
PZPJG
W
mstytuc1e
pow~zs~;
Obie
współzawodnictwo
burtownielzostalo
cję, zaopatrując
rych w ;oskach wspólnie z
handlu uspołecznionego w . indywidualne i współzawod p_rowadzą d~iecmce w op_artysiące · ubrań, v~It. koszu) nictwo młodz· eżowe. Bryga !cm 0 • Powiat~wy Kom:tet Do niedawna praca Koła brze:!. Konkretne wyniki ich czynnikami politycznymi i
i t. p. w najlepszym gatun- ~da młodz;eżowa ZMP w II :Vczaso'Y' .Letnich dla dziec; Zl\fl> na terenie PZPJG Nr. pracj to: założenie pięć Mło społecznymi, uroczyste aka•.
ku. Półroczn:v plan produ!~-, kwartale nie potrafiła się i. młodziezy przy Inspektora 3 przedsta.wiała się opłaka- dzieżowy"h Brygad Produk- demie, połączone z wystę
cyjny Zakłady wykonały w wysunąć na czoło wspólza- cie ~zk~ln~m w ~wic~u.. . nie. Koło liczące 30 c:r..łonków cyjnych (przy zakładaniu parni artystycznymi. Na za•
. Kiero~mczkami dzie~11:- nie przejawiało żadnej dzia tych .Brygad wyróżnili się kończenie odbędą się zaba111,4 procentach, osiągając: wodnictwa.
przy tym znaczne oszczędno Na odcinku świetlicowym' co~ letn,ch są p;zewazme łalności, nie było widać i szczeqólnie kol. kol. Pachnik wy ludowe. Ponadto przedo
dz1ew~zęta z rodzin bezrol- słychać ZMP-owców na te- E. i Kuliński), to podnieJie- prowadzona zostan'.e
„....__.....,.„._.._ .• _.
nie stanu organizacyjnego z dnia 22 lipca masowa napra
nych l małor?In:rch, prze- renie fabryki.
q;ll'.~.Mtfeł~ic•.-,,,; '"4ZO
s~kolone na ·specJalnym kur Zarząd Miejski ZMP posta 5~ ?o 65 cz~or.~ów. to b• 7 - wa drogi i oczyszczenie ro
Gł
JednoZMP:ov:c6w wów
ten stan radykalnie rneJ!'ZY
..
.
.
sie. .
:V in.tere~1e kob1~t . v.:ieJ- zmienić. Został wybrany no w wyjazd~ch do wsi Bogu- cześnie powzięto uchwałę d<?
(
]Związane są z tym różne skic~ 1 dziecka. w.eJs~ie~o wy Zarząd Koła z kol. Hara- szyce, to mten~vwna prac< prowadzenia do całkowitego
O';) Redaktorze!
J est nas 24 racowników trudności, bo traktują nas nalezało by otwiera~ dz~eciń simowiczem jako przewod- w k~łku sportowym, t~ porządku świetlic w powie~
Zakładów s r/tu Trans or tutaj jako przyjezdnych. ce. 0 ~o~zątku ~wietma, a niczącym na czele. I należy- wzmozona praca. produkcyJ cie, pow:ększenia liczby bito.we<TO w bło~nie zaniie-/·Szczególnie ważne jest to naJpozme1 w kma1u, a ty~- jstwierdz.ić, że członkowie na. przy w~rsztacie. - .Ik ta~ bl'otek, oraz przekształcenia
1epszym1
ami placów sportowych na boipracowm
zrobili trafny wybór' świad naJ
z bra~u
pra tyce,
l ek arza d o.śczasem
.
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ct:cemy wam opow1edz:eć. ~~ ~ ~ e m :c.zny~ d ·" będą trwały tylko do 20 czej, a mianowicie: w trak- '1ajbliższym C7-asie otrzyma- Manifestu PKWN-u
· ___ ·
ci~ intensywnej pracy u two ją n,agrodę z Zarządu Głów~
ru no sierpnia.
Pierwsza sprawa to bony I· z~ec~, o ~rzeciez
lf ł
tłuszczowe. . Zakład w. kt~- IJezdz:ć po Ur mleka z Ło- Zagadnienie dziecińców rzono na terenie PZPJG Nr nego Związku MlodzieŻy Pol
L
OWe nG 0
nie jest w;ęc rozwiązane w 3 trzy ZMP-owskie Koła w kiej za zwycięstwo w II eta
.
rym pracu1emy, znaJduJeldzi. do Kutna.
Przyjaźni
Towarzystwo
si~ n_a terenie . powiatu ło- Takie są nasze najpilniej- pełni i pod tym względem których oi?ólnie było ' 50 :e 'vspółzawodnictwa.
W planie pracy nowy Za-1 Żołn'.erza zyskuje coraz wię
~ick1ego, w _związku z tym 1sze kło~otr Pracy me .chce wymaga_ w_przyszłości inne-1 członków, ZMP-owcy brali
czynny udział w akcji łącz- „„ąrl przewiduje: zo:-ganiz0 • cej członków. Ostatnio o.
n :e otrz~u3emy bonów, a n:1Y ~~ema~, b~ czuJemy go P<;>de.Jścia.
. prócz nowo zorganizowanek
.
. k
Dzieci normalnie schodzą. r,ości miasta ze wsią czy to .
e związani z naszym
w1ęc mieszkając w Łodzi !siękłsrln
ursu
· k' h
· „ · w ·.eJS
· d o d z1ecmcow
· · mi·ęsa czy . z~ . a de1:1 b r? i··
k upie
·
. n:_iozemy
go koła TPŻ przy Ubezpie-:i „
„ .„ ~Ą'J ęzy' -; a rosyJ,, , „
ie · w p 1 acach brygad remonto- m:nie
lsmy prz_e- się
rue
0 · rr .Ll"" '' · ~c~"~' · czalni Społecznej, do które~
..
udział
biorąc
też
czy
wych
porano,
do
8
godz.
od
?udowie.
1e~o
.w
c1ez ~dz;ał
'Wędlm.
. Druga sprawa to Ubezpie U\~:azamy Jednak, ze. wsz1- siłki otrzynm1ą 2- 3 razy w występach zespołu arty- fu i nauki o Polsce i swie- go zapisało się 36 członków,
stycznego. Okres mart·Notv cie współczesnym; zorgani- powstało nowe koło „Spa.sprawy ;mozna by dziennie.
czalnia Społeczna. Pracując stkie te
1
We wszys_tki~h dz.iec~ń- w pracy ZMP na terenie P . zowenie imprezy al'tystycz-'łem" w Kutnie.
w G!ownie. należymy do.°: pomy ·1 me załatwić,. trze?~
I Na pierwszym zebraniu
j
k
kutnowsklel, tylko trochę dobreJ woli 1 cach po spozyciu ob adow Z. P. J. G. Nr 3 bezpowrotbezp1eczalm
owe. , przy czym .organizacyjnym referat o
no-"rozryw
· ł
· · mmą.
· }UZ
· · b"mrok ra t yzmu w na- przygotowanych przez spe- ni~
~
tymczasem wszystk .ie spra-· mme1
cjalne kucharki lub dyżur- Nowy Zarząd Zakładowy dp~hód ~ałkowity ijrz~znaczo celach i. zadaniach ':'PŻ wywy związane z lecznictwem, szych urzędach.
ne matki, dzieci obowiązko- ~MP i jego przewodniczący n,> będzie na Budowę Cen- głosił przewodniczący powia
Z. l\ł.
zasiłkami chorobowymi, mu
jtowego oddziału TPŻ tow.
· kvl. Dela Zygmunt - p:ra- tralnl?o Domu Młodzieży.
(nazwisko i adres znane wo odpoczywają.
simy załatwiać w Łodzi, bo
, · ·, .J.Smi~o.wslri. Ant.on\;
·
.Zasadniczą dzi~ci s_ą przyj _cuje d~ .. :il.lt,z~e...d.~
r edakcji).
mieszkamy.
przecież
tu
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~TEAn
l'A&STWOW1t
TEATB WOJSKA POLSKIEGO
(Jaracza. 27)
Dz'A o godz. 19,15 wioowieko
'piewno_ta.neozne "Kram z pio
aenka.mi" w reżyserii T"•ona
Schillera i w wykonaniu pięć.
dziesięcioosobowego ze51"lołu !lu
Wyższej
ehaczy Pabtwowej
Szlroły Teatralnej.

TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
Łódź Daszyńskiego 34
Dzi$ o godz. 19.15
komedia Scribe'a „SZKLANKA
WODY".
Kasa czynna od t t -ej do
13-ej I od 15-ej. tel. 123-02.

Pr~ed spothnnlen1

Pilnie

trenują

„

H'ęoran11

na obozie kondycyjnym Żerkowie

. Polski Związek P~wacki n•~w perspektywie. spotk;1m~
mi?dzypanst"".ow~ z ~ębraau,
ktore odbęd~ie się w. dum śwlęte. Odrodzenia Polski, zorgam;.o
wał obóz kondycyjny dla naj.
lepazy~h J?ł~aków Polsk!· ( 1 ~r..z
ten m1eśc1 się w uroczeJ n•if,Jnasza
~erków, gdzie
scowości
ćwiczy
kadra reprezentacyjna
od rana do nocy. Jak nam 1lono_
si jeden z uczestników tego <obo
zu, łodzianin Martynka, pływa·
cy znaleźli tam ideRlne warnn_
ki do osiągnięcia potrzebnej l on
dycji. Żerków bowiem ohok
malowniczego położenia po~inda
Ją_c

O solidnych przygotow'lninrh korzyści.
naszych pływaków do apotka1.1a
międzypaństwowego z Węgra;nt
świadczy fakt, iż każdy z o;.,o.
zowiczów obowiązany jest prze_
płynąć każdego dnia przestrteń.
3 do 4 kilometrów. Tak int.en~ywny trening przynosi pel!.e

TEATR LETNI „OSA"
ut. Plotrkows'<" 94
Komed!a muzyczna „Jadzia
Wdowa" z występami Władys
Waltera - · cod7.iennie
ława
o godz. 19.30 - w nledz.iele
w
święta o godz. 16, 19.30.
W półfinale międzynarodvwe_
P.ASSTWOWY
w
tenjsowcgo
turnieJU
~o
TEATR POWSZE-OHN"t
Sztokholmie Szwedka. Sperling
Godz. 19,15 dosk011ała kome_
pokonała. te~isistkę austra\i.j~ką.
dia G. Zapolskiej „Moralność
Fitch 6 : 3, G : 1, a Long ~Au
Pa.Di Dulskiej" z udziałem Ja. piękną., nowocześnie urządzon'j. stralia) zwycii:żyła Gullbraud.
pływalnię.
dwigi Chojnac~:\ej.
son (Szwecja) 6 : 1, 6 : :1.
Pokaźna. ilo~e powołanych r;a.
Ze względu na okres urlopo.
w finale gry pojedyńcze;j rań
wy k<Jmedia Gabrieli Zapolskiej obóz pływaków, czyni wynine
~ię za tym Sperlir1g
spotkają.
,,Mora.In06ć Pani Dulskiej" z n- postępy,
Zawodnicy otoczeni są. tr.>.ikli \Szwceja) i Lo.' lg (Australia).
Ja.dwiiri ChojnRekie.i
dl'Jiałem
gry podwójn<'j paPółfinał
grana będzie tylko do dnia 24 wą opieką instruktorską w o~o
bie wybitnego znawcy spol'tu nów przyniósł zwycięstwo pa;·ze
lipca 1949 r. włą,cznie.•
południowo • afrykań~kiej i:,tnr.
Wieli~ski1'~0.
pływackiego - ob.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
pnrl!
nad
Fanning
gess Wfolin_
ob.
tylko
nie
.Tednak
,,LUTNIAH
Oa\'ISForustedt się poprawieniem nwedzkl!
zajmuje
ski
Piotrkowska 243
son 6 : 1, 6 : 1, 6 : 4 i parze
Codziennie od dnia 7 lipca stylu u młodszych zawodnik,)w,
(Szwecja) - ~.vcrt.
Johanson
n•u
pośpieszyli
pomocf!
z
bowiem
b::-. o godz. 19.15 „ROSE MA·
geuern::ji, hington (Au~tralia) nad WdRIB". Przepiękna romantyczna pływa.cy starszej
in· sscm ~Argentyna) i Nielstln' 1•m
pracą.
swą
operetka w 1 obrazach. Udział przynosząc
struktorską wielką. korzyść ply _ (Danin) 6 : 4, 4 : 6, 6 : 2, 5 : 1.
bierze cały zespół. Balet W ćwierćfinale gry mieszanej
wa.etwu Polskiemu.
Chór - Orkiestra.
UWAGA: Operetka „Ro-se Marle" grana będzie tylko
przez lipiec. Bilety w kasie
teatru od godz. 10 do 13 i od
12.04 Wiadom. południowe oTaz na (płyty). 15.15 (L) Ak.t,ualprzegląd prasy stołecznej. .i.::.:<O ności łódzkie. 15,2:1 Informacje
17-tef.
TEATR MELODRAM
15,30 „śladami
12,50 „N n ogóluopolskie.
Audycja dla wsi.
Nleczynnt z powodu remon- Awojsk'ł nutę", 13,20 Skrzynka rzadkich roślin i •zwierząt" tu.
P. C. K. 13,30 Muzyka obiu.'l.'l- pogadanka dla dzieci. 15.45 Purt
wa. 14.00 Audycja Związku J:';au fortepianowy. 16,05 Poga1h11ka
czyeielstwa. Polskiego. 14.lS Mu z cyklu: „Ochrona przyro i.li'".
' ,, h -.!/, ~ „
zyka rosyjska.. 14.50 (ł..) Komu 16.15 Audycja. Powszechnych
ł -'~
nikaty. 14,55 (L) Z alb•!mu Domów Towarowych. 16.20 (!.)
twórczości Dymitra Szostak„,vi Audycja dla dzieci starszych -"-Jur JanowskiPl!,O
opowiadanie
ADRIA - „Wołga! Wołga!
front". ~ft rJ5
przez
„Po
pt.:
detektywi"
~!p.li
••
.
.ą._KORD
20.
godz. 16, 18,
J•3.E.O
(L) Muzyka popularna.
·
dla młodueży godz. 16
film dozwolonv dla młodzieży
:re}'OT
(Ł) ,."Umiemy czytać" ,,Czwarty peeyikop"
„Młoda Gwardia"
ił.Al.TYK tRŻ naszego korespondenta Wl.
godz. 18, 20
I s~i'i.& '"
zakońezP.nl'l
z
Czekańskiego
dla młoflzieży dozwolony
godz. 16, 18,a<T, 21
,,Krwawa Wen- pierwszego kursu dla analrao~film dozwolony dla młodzieży STYLOWY tów w PZPB Nr. 1. 17.0u I
dett.a"
:BAJKA - „Krą.żowuik W .reg"
Dziennik popołudniowy. 17,15
god~. 18, 18, 20
godz. 18, 20
rozrywkowy. 13.00
Koncert
dla młodzieży dozwolony
dozwolony dla młodzieży
kobiety''. 1 ~.15
GDYNIA - Program .Aktudno śWIT - „Mężuy.tni w jej ży. „Głos mają.
A-dur
klarnetowy
Kwintet
ciu"
śei Kraj. i Za.gr. nr 30
Mozarta, 18,40 Pieśni w wyk.
godz. 18, 20
godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18,
Chóru Cz'ljanda. 10100 II dzrn:i.
dozwolony od lat 16
J.9· 20· 21
nik popołudniowy. 19,1:> .,Od„Zawieja"
(dla młodz.) ,,Kulisy TATRY rodzone Wojsko Polski Ludogo~z. 16, 18, 20
Ringu"
f:lm dozwolony dla młodzieży wej'' - mOntaż literar,ki. ·1:ł,4-0
_gon.z. 16, 18. 20.
„Tragiczny po§oig" .Recital fortep111.nowy M. J3ilil!_
„Nikt nie ni~ wie" T~OZA MUZA skiej _ Riegerowej. 20,00 \'ł •ze··h
godz. 17, 19, 21
godz. 18, 20
niedozwolonv dh młod:r:'f'7.y nica Radiowa". 20.20 KoMert
f!lm dozwol011y dla młodziety
„Młoda Gwardia" popularny. 21.00 Dziennik \\Tie.
„tmca Granicz- WI~A JIOLONIA czorny. 21,30 Reio:erwa dzfo:itnna~ godz. 15.30. 18, 20.30
· 98na J
film dmwcil'lr>V dla młod7i"zv
ka. 21.40 „Daleko od Moskwy',
.
g_odz. 15,30, 18, 20,30
„Złoty
l'RZEDWIOśNIE
film dozwolony dla młodw•źy _ kol. odc. powieści w. ,Haje„Pocałunek wa. 22 ,00 „Na. dobranoc". :l:!.ł.5
WŁ6KNIABZ
•
Kluczyk"
godz. 16, 18, 20.
(L) „7 dni spo'rtu łódzkieso"
na stadionie"
dozwolony dla mlod z1eży
opracowaniu rrd.
audycja w
godz. 17, 19, 21
„Na.r2l0czooa
BOBOTNIK
L. Szumlewskiego. 22,58 (t.\
dozwolony dla mło~zieży
z Turkmenii"
WO~~AO - „Tra.giez.ny po. Omówienie progr. lok. na jut10.
godz. 16. lS, 20
2:1.00 Ostatnie WJadomości. 23.11)
~g
16 18 20
film dozwolony dla młodz;ety
Koncert symfoniczny. 23.50 l'ro
łod . ·
' dl
•
g. ~
JtOMA - ,.Opowieś~ o pra.wdzi z.:~ui;~1ony P:dr~ż
g~am na ~-u~ro. 24.00 Zako:ii:ze.
wym człowieku"
me audyCJl i Hymn.
"
znane"
god.z. 18, 20
godz. 16, 18,30, 21
1 .
dozwolony dla młodrieży ,

Co
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Daleko od Moskwv
Na bliżej położonych punktach wiele rzeczy cieszyło
c,ko: zimowa szosa po której sunęły sznury aut i konnych orszaków, domki kierowników ruchu, zasiedlone
posiołki, ułożone sznurem rury, ruch i kłopoty tys'.~cy
ludzi. Tutaj tego wszystkiego nie było. Jedynie _widoczna była przesieka w tajdze oraz słabe jakieś oznaki
świadczące, że były czynione próby wybudowania szosy
automobilowej. Nie było również budynków, prócz kil.:
ku naprędce skleconych, szop, przeznaczonych na skła
dy. Ale i te stały próżne
- Cały punkt jest wymarły - z oburzeniem i trwoga
Gdzie są ludzie, których przymówił Batmanow. słaliśmy?

Już w odległości kilku kilometrów od cieśniny obraz
trasy ulegał zasadniczej zmianie. Droga była zapuszczona i niemal nie nadawała się dla transportu automobilowego. Natomiast częściej widać było składy, baraki mieszkalne, gdzie n;egdzie spotykało się ~rupkę ludzi, powoli. ospale oczyszczających dro~ę, na której stały
zasypane śniegiem puste auta lub z ładunkiem: leżały
łeż stosv ru,r. naicześciej jednak były porozrzucane.

r

Pływacy nasi popn_

wili swoją. formę od strony .kon
c!yc·,ji, jednak nad:d źle jest ze
stylem. Wielu bowiem pływa.
ków młodszej generacji po.d•A.wionyeh je~t w macierzystych
klubRch należytej opieki iu.
struktorskiej.

M!ędzynarodowy turniej
Sztokholmie

.„

· · -· , ·

pływacy

nasi

tenisowy

Gullbrnnd_
Johan~on l'ara
son (Szwecja) zwyciężyła parę
Anderson { U<iA)
Pornstedt 9 : 7, 4 : 6, 6 : 4. Davi;ison 1
p<>konnli
(Szwecja)
Sperling
swych rodaków Nilsen - KlofMten 8 : 6, 6 : 3.

Mistrzostwa szach'owe Polski w Poznaniu

„W1sła-Gward1a" (Kraków)
„~olejarz" (Olsztyn) 6: 1
:Krakowska „Wisłafł ro~gra
w Olsztynie towarzyskie ~!)Ot
piłkarskie z mist:"-'3'11
kanie
.,Kole_
okręgu ols~:tyńskiego jarzem''. Mecz zakońc.zył ~ię
zwycię9twem gości w stosunku
G : 1 (4 : 1).

ła

Wyścig

Gdańsk

kolarski
- Szczecin

ZKS „Ogniwo" (Sopot) m:ta
niz.uje pierwszy wy8cig kc;lm·ski na trasie Gdańsk - Szcze„Brzclliem
cin, pod hasłami:
polskiE'go Bałtyku'' o przechod
nią. nagrodę wojewody gdań•Kie
go i szczecjńskiego. Wyścig roz.
pocznie siQ dnia. , 22 lipca w
Gdańsku i posia<1a nastę:_:>uJące
etapy: I - Gdańsk - t:'lłup~k
104 klm„ II - Słupsk - lJia.logard 10(3 klm., III Białv;~nrd
- Szczecin 103 kim,
przyjmuje 7.Jrn
Zgłoszenia
„Ogniwo" (Sopot).

Dobre w-yniki
lekkoatletów
szwedzkich
Na zawodaeh Jekkoatlety•!Znych w Sztokholmie zawotluicy
szwedzcy uzyskali szereg do·
brych wyników: kula - Nil.d~on
15,67 m, dysk - Nilsson 4i-:,f.3
m„ tyczna - Lunberg 4,10 m.,
400 m ppł. - Larson 54,3, !)JOO
m. - Ahlden H : 37,0, 400 m.
- Wolbrand 40,0, 1.500 m Strand 3:48,6.

Z polecenia Polskiego Związ
ku Szachowego, okręg poznań~ki
<>rganizuje w dniach od 4_go <10
:!5-go września rb. VII szaeho·
we mistrzostwa Polski.
W tegonicznych mistrzostwach
weźmie ud ział 20 uczestnik.Jw,
:.>: któryrh lO.ciu wyznaczył l'ol
ski Związ~k Szachowy, a r:ii:t(mistrz
nowicie: Makarczyk
Polski), Gawlikowski (Wanza_
wa), Szapie! (Bydgoszcz), 81iGRdal\;".~ki
(Kraków),
wa
(Wur~za_
Borowski
(Łódź),
(Krak-i1cr),
Tarnowski
wa),
Grunfcld (Warszawa), Pbt~r i
Pytlakowski (Warszawa).
sta.10dziesiątkę
Następni}

-

W Lodzi rozpoc zął się mię
dzynarodowy turniej ez:i.cho-ivy
z udziałem Węgrów: Benl\ąc
(mistrz W~gier), Jency i .:<.Je_
bcrl oraz PCllaków: :Makar<!zv.ca
(mistrza Polski), Gawlikow~iue
f!O (wicemistrza Polski), Sz::J.!)ie
Pytlakowskiego, GadaliJL
la,
~kiego i Piechoty.
Wyniki pierwszego dnia turnieju przedstawiają się na~t.ęp'.l·
ją.co: Pytlakowski wygrał z Sza
piciem, Piechota przegrał z Koe
berlrm, Makarczyk' zremisował
Gada.lit'iJki
z Gawlikowskim,
Bonkoe nie !Jrał
uległ .Teney,
udziału w pierwszej rundzie.

Kołomecki

(Olsztyn), Pie
Matko;v,ki
(By•L
.Jurkiewicz
(Łódź),
(;Oszcz), Dreszer (Gdańsk), P.al
Dzięeiołow~ki
Cl'rek (Bytom),
(Gliwice), Tylkowski (PozJJ1tft),
Ciejka (Krnków), i Litwinowicz (Kraków) .
Ohrnrcie mistrzostwa naR1 qpi
w dniu 4 września, przy czym
rozegrane zostanie międzyokr-:
gowe ~potkanje na stu szach1H-.·nicach Katowice - Poznań. \V
ramach tych mistrzostw Poznań
~ki Okręgowy Związek 81.tL•:ho_
wy obchodzić . będzie jubi!uusio;
].3-lccia istnienia.
(ł..ódź),

Łodzi

W II rudzie Szapie! zwyeif.
Pytlakow'!ki
żył Makarczyka,
Koebcrl
z Piechotą,
wygrał
..remisował z Jcney, Benko.J c.dpartię z Gadaliński:n w
łożył
Gadallfl·
gorszej pozycji dla
s.lticgo.
Po dwóch rundach prowaJzi
2 pkt„ Jeney i Koe_
~zapiel berl - po 1,5 pkt. Pytlabwąkf
- 1 p'kt., Malrnrczyk i Gada.
po 0,5 pkt.
liński Gł.OS
Komlteł11
t.6da1Lte10
01'Ca1t
Komnato
W0Jewodzkt~10
--t
ZJednocunel Partii
PolskleJ
BobotolccaJ

R<!dacu1e:

Kole&luaa Re~hkc7Jna.

Uśmiechnij s;ę!

Wycs •ca: RSW ..Prasa·•.
Adres . RedakcJJ: Lódt, Piotr•
W P,
lcOWll.ka

„

Druk.I

ZakladJ' Gnftcme Il. s. W
r:~·::;.:Odt, Ul. Zwtrld 1',
Telet<>nJ'&

""doktor naci.eJny:
red. 03~.._
'lekretera Odpowted„

Zast~pca

Jl8-lł

:llMf
219 ·21
m-„
Selrretertat 0"61n7:
221-'9: 254-at
OE!.ał partJ>1DJ'

lroreaponcse~~::- 1'
Dztal
ł cblap.
robotn1e1::rcb

redaktOl'Ćw
Zll-łt
łcleon:rcbt

•kich oraz

cnet

„Dynamo"' (Tbilisi)
2 : 2 (1:0)

W Moskwie odbył się mecz
piłkarski o mistrzostwo ZSHR,
moskiewską. • drużyną
między
„Torpedo" ,a „Dynamem" z
'l.'bilisi. Po obu;,tronnej ostrej
i s_zybkiej . grze, .s~otkanic za.konczyło się wynikiem remi3o_
wym 2 : 2 (1 :•O).

wię.:

ehota

Turniej szachowy w

Torpedo„ (Moskwa)
n

Batmanow rozkazał wszystkim wysiąść, iść pieszo do
i zwracać po drodze uwagę na każdy szczegół.
Jedynie Topolow został w saniach okryty trzema ko·Żuchami. Tania na nartach jedziła na prawo i na lewo,
[,;,dając teren w którym już wkrótce miała pracować
razem z brygadą. Batmanow ze swoimi ludźmi wstę
p<1wał do wszystkich składów baraków, liczył rury, wypytywał napotkanych ludzi. Zatrzymywali się obok każ
dego porzuconego na lodzie auta - Filimonow oglądał,
zapisywał numer i stan w jakim je znalazł.
zatrzymawszy się obok auta, które
Długo stali,
załadowane rurami stało wpoprzek i zagradzało drogę.
Szofer kręcił się i coś naprawiał. Miał ponury wygląd,
ze złością odwiązywał przyczepkę usiłując rozładować ją.
- Nazwisko? - krótko spytał Filimonow, który
p' erwszy razem z Aleksym zbliżył się do auta.
- Smorczkow - niechętnie odpowiedział szofer, zeskakując z auta na ziemię.
- Smorczkow?! - zdziwił się Aleksy.
Wynikało z teg_o,
Inżynierowie spojrzeli na siebie.
że Smorczkow dobrnął do cieśniny- Czy udało mu się,
doprowadzić swoje auto do Czongry, czy też pozostawił
je ~dzieś na Adunie. ci.owlókł się pieszo i otrzymał nowe? Fakt jednak pozostawał faktem: Smorczkow znajdował się na miejscu, ale w jakim stanie? Chudy, o
twarzv obrośnietej rudą szczecina. a ro~oraczkowacieśniny

Masowe pokazy gimn3s.ty czne w wylrnn:iniu mł:>dzieży
ciemą się w!elką popularnością w ZSRR.
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nych oczach. niczym nie przypominał wesołego, schlu<Jnego człowieka, którego inżynierowie odprowadzali na
Starcie.
Co z twoim autem? - pytał Filimonow, odkładając
na kiedyindziej dalsze pytania.
- Motor się popsuł.
zbliżył się
- Czy próbowaliście go zapuścić
do nich Batmanow, który również nie poznał szofera.
- Próbowałem sto razy, ale nic nie wyszło!
- Cóż zamierzacie zrobić? Wszak zamarzniecie tu
biedaku!
Szofer wzruszył ramionami i odpowiedział apatycznie:
- Może tu nadjedzie inny szofer z rurami, to za•
wiezie mnie do zatoki Czongr.
- Po co w takim razie zdejmujecie rury? - wtrą
Przecież dalej nie będziecie ich wocił się Beridze. zić. A poza tym, jeśli auto stoi, czy nie wszystko jedno.
czy załadowane rurami, czy też puste? Proszę nam wyjaśnić po co to robicie.
Szofer gorzko się uśmiechał, ale nic nie odpowiedział.

Batmanow zaproponował Filimonowi, ażeby zapuauto. Filimonow przez kilka minut pracował przy
motorze i nagle motor ożył. Wszyscy popchnęli z tyłu
ścił

i

Jl"l:łS7.vnA ruszyła
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