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KATOWICE (PAP) - w o_
etatnich dniach w Katowicach
K
WARSZAWA (PAP) - R~:}d pie; że opis okolirzności faktyczodbyła się
narada Głównego o brytyJ"ski odpowiedział notą. }'o- nyct., zawarty w nocie rzą.dcr liry
mitetu
Współzawodnictwa Pra.
reign Office z dn. 7 czerwca ·br. tyjskiego, „sprzec·zny jest z rze.
dalsze u. aa
Rzqdu
dma czywistym przebiegiem wy;:iad. s rawnieni-e met-Od pracy w gór 16 maja w sprawie uprowadze- ków, a konkluzje prawne oparte
nl\ctwie rozwój współzawodnie nia Eislera z m·s „Batory' '' przy 81} na mylnych przesłankach.''
twa i ;acjonalizat-Orstwa.
- czym przebieg wydarzeń pzedWbrew twierdzeniom rządu
N
d
.
t
.1 stawiony został odmiennie, niż to brytyjskiego nota polska Wvj~Ś·
ara atm. t in. po~ anowi a opisywała nota polska.
nia, że przedstawiciele "l'ła1 lz
prze~ sys1.ema yc.zne ot sderwowha Rz!!d brytyjFki wyraził 11bole· polskich udający się na statek
n:e i ana nowame me o ruc u
.
· ·
ół
d · 11
d
ó d0 wame z powodu braku upr<.ed- tym samym holowmktem, co rowsp 0 ~awi° me w~ -O'PO~ c
uieo·o
zawi11domienia kons11~:.i. '{p licja brytvjska, nie zostali rrżez
0
ro;~ 1JU . egod
pormzeoz o z amicrzoncj akcji władz hry· n~ poinformowani o zanuerzo0 ruc .ud'. ·e~
eme
powie lll J P po• tyjskich.
·
· natolllrnst
·
· Eis1era i· r.1e
·
cuuizieodnieść
dotychezasowy
Samą. o.kcJę
nym aresztowamu
zio~ współzawodnictwa, :Racjo= rząd bryt!js~i w swojej n~cie prowadzili żadnych rozm·5w 1'.a
nalizato.rzy otaczani będą tro przedstawił Jako zgodną. z cok- ten temat. Ponadto sprza<::rn1e
skliwą. opieką., zaś nnd zmian~ trynii. prawa ;niędzynarod'.iw~go 1'. twierd?.eniem bryty,iskim,. podotychczasowego, często nie_ i prakt;rką panstw, pole~1zu "!C beja zachow?-ła s~t wobec 1.1r.lewłaściwego sto~unku dyrek~ji e>bszernie z argumentami pnnv· ra brutalnie, wloliąc go po lioryzakładów do wynala zków1 CZU- nymi i przykładami, przytoczo- tarza.eh i pokładzie stat\i:u.
wać będą ~1ecjalne sekrie <Hów nymi w nocie Rządu PolskicJ;O. Obecność zaś na statku, bez
nego Komitetu.
w ten sposób przedstawiając zgody władz polskich, przelot.aprzebieg wydarzeń rząd bry-;yj· wicieli trzeciego państwa, •.o jest
Dokumen1arny film óki odrzucił protest Rządu Pol- urzędników Ambasady St'iU'•w
skiego i jego żądanie uhrnnia Zjednoczonych w Londynie, kt6·
winnych oraz naprawienia. wy- rzy grozili kapitanowi i czyuaie
rządzonej nkody. r
współdziałali z policją IJrytyJ·
SOFIA. - W dniu 18 bm. trzy
•
ską, nie była w żadnym wypadso.fij~kie kina rozpocz~ly "'-Y- Rząd Polski odpowiedział na ku Ul!prawiedliwiona..
świctlanie dokumentarnego fil- notę rządu brytyjskiego notą. Przechodząc do analizy l.!Tawmu z pogrzebu Georgi Dyruitro- wręczoną amba~adzie brytyj~1dcj nej, nota polska stwierdza, ·że·
wa, wodza i nauczyciela narodu w Warszawie w dniu 15 lip~a tr. RZĄD BRYTYJSKI NIE MlAŁ
bułgarskiego.
Nota pol~ka stwierdza na w~tę PRAWA DOKONAO .ARESZ'rO-

cyC:i.e!ó:'!~~~e.było

RP

zbija obłudne wybiegi ·noty brytyjskiej
•
a
Polskiego~

z pogrzebu Dymitrowa

.

WANIA EISLERA
t
. .
. .
- .a 0 litezalezme od
Jak1chk_
olw1ek
tra.kk
d
h
tatów e. stra YCYJll!C •. pom?,,w zadnym razie .me
na przyznać prawa mgercn~J~
władzom lokalnym, gdy ebocz1
o pasażera, któ;y n~e pod1~a~a
pod bezpośredmą. JUrysdyt1:.~Ję
tych władz''. Ingerencja bo·.V·.tm
państwa przybrzeżnego w stok d
b
h
kó h >J
suu u o o cyc stat w anr, o
wych może być uzasadniona faktem zakłócenia porządku i spo·
kOJU
· na statk u. N'ic po d ob !lei;o
w tym wypadk~ nie zaszło.
.
W p. 19 sweJ noty rząd bry·
tyj~ki określa zestawienie h.k-

waż

111c·~~

prac)f
i W nauce
k
d
l,

wartym na. Rząd Jego Królew1.
•
skiej MoSci przez władze Stac1w
R ozaaz
speqa
nv omeiśn anta g ownego „SI uz• y Po sce16 Z.iednocronych".
Nota R>.;ędu
więta
Polskiego nie zawiera takiego
sformułowania,
·
WARSZAW_A (PAP). l_V 5 Rząd Ludowy w ub_iegłych .s lnym, zrealizowanym
prz~ w zakończeniu ewo·ej l'nty
rocmlcę Ma.nifestu Polskiego laitach, rozkaz stwierdza ze Rząd Ludowy i wspaniałym R d p k' d
k Jt
0 15 1 ? r~u~a.
Komitetu Wyzwolenia Naro-· młodzież polska nigdy nie inia wynikom ludu pracującego w _zą.
~ egol'yc:i;·
dowego, komendant główny ła i mieć nie mogła tak pięk- codziennej wytrwalej pracy 1 me „eo naJmrueJ dz1wn~ pr~
„Służby Polsce", płk Edward nych osiągnięć i perspektyw walce 0 postęp, pok6j, spra.wle test, dotycz~c~, ~acho_wan1a się
Br~nlewski, wystosował do ofi awansu społecznego, jak obec dliwość społeczną i socja- wład~ po~sk1ch i st:vie~dza pocerow. !nstruktorów, Junaczek nie. Zjednoczona pod sztanda- lizm."
nown~e, ze „t!lko. dz1ęk1. op!u10:
f Junakow rozkaz specjalny, w rami ZMP, kroczy ona w
Piątą rocznicę Odrodzenia waneJ postawie k1erownrntwR ł
którym podkreśla historyczne pierwszych szeregach budowni Polski „SP" wita poważnym! zaŁc.gi m.s „Batory"', zdarzenia
zna,czenie Manifestu PKWN i czych Polski Ludowej.
osiągnięciami,
uzyskanymi nie przybrały jeszcze powaiuiejwskazuje na zadania młodzie„Swladomł jesteśmy" - pod pod przewodn:.ctwem Z wiąz! szych rozmiarów.''
ży zorganizowa.nej w „Służbie \ kreśla rozkaz - „że stało się' ku Młodzieży Polskiej. Roz- Rząd Polski podtrzymuje ata.·
Polsce". .
.
to dzięki sojuszowi z potężnym kaz mobilizuje junaczki i ju nowczo swoje postulaty, iloty·
Wskazu1ąc
na doniosłe re- Z'."'1ązklcm Radzieckim, dzięki nak6w do włączenia się w bu- czą.ce ukarania winnych i uapraformy, przeprowadzone przez w1elklm reformom społeel'-- dowę Polski Ludowej - mat wienia szkody wyrządzonej t'Olki wszystkich ludzi pracy:
skiej banderze, statkowi i jego

J
z okazji

,

Papież

w n i e dzie· 1ł

mówi

Po. n1•em1•ecku

kłych i nadludzkich nieomal ra_
let? Papież dopatruje BiQ tyrh

nadludzkich

J

Odrodzenia

· •
ówił
papiez przem ·
go przeciwko naszym granicom
Po niemiecku do katolików nie. zachodnim. W Ostatnim "Wym
millckich. Papież przemówił ję. przemówieniu do Niemców pa.
zykiom pełnym miłości i pod.?:i. pież dalej rozwija SWł rewizjo_
wu dla swych niemieckich owie_ nistycznt propagandę, m6wiąc
czek. W gorą.cych słowach wy_ w słowach pełnych żalu i .litości
chwalał ich „c11downą pcdnio_ l tych, którzy zostali wygnani
słość", „mocnt jak granit wia. ze „swej ojczyzny''.
rę• •, ich wierność dla przy1uzań
Nacjonauaci t neohitlerowcy
bożych i gotowość ponie•nenia niemieccy dobrze rozumieją r.!ośmierci w obronie tych przyka- wa ich watykal1skiego przyjacie_
zań, ich ofiarność i nieustętą. la 1 profesora. Tego samego
bogobojność.
dnia, kiedy przemawiał pa.piet,
Czytamy f własnym oczom odbyło etę w Berlinie zeb:.i;ito
nie wierzymy. w kim to dopa.. wysiedleńców, na którym wyst"
truje się papież tych niezwy_ powali
chrześcija!isko-demokra"

.

b

tyczni politycy żłdajfC .,:POwrotu" do Niemiec polskich
zalet w katollltach ziem zachodnich.. WYSTĄPIE-

nientleckich,
których przed'Jta.
NIE NOWEJ
PAPIEtAKAMPANII
JEST HASl.ilM
wiciele, jak powszechnie
wiado. DO
I:.E1
mo, w przytłaczającej swej '\<'!ęk WIZJONISTYCZNEJ
ANTY1
szośct
rAKI
1 poparli Hitlera., jego woj_ POCZDAMSKIEJ.
nę jego zbrodnie.
JEST JEGO CEL.
Papież kieruje do kato Hitów Watykan nie może dcier;>ieć,
niemieckich słowa, jakich niędy że w wyniku ostatniej konnren
nie słyszeli z jego ust kat'Jlicy ej! paryskiej przyszło pewne od
polscy mordowani przez N•„m. prężenie w sytuacji międzynaro_
ców, ani katolicy żadnego innego dowej Watykan chce zerwać to
kraju!
-1,.,rężenie i dlatego podjud:ra
Papież niedarmo tak 'WYCll.•\'ala Niemców do nowej kampanii na_
katolików niemieckich.. Watykan cjonalistycznej. Ale ełowa Wamówi im
tych słowach, że po_ tyka.nu trafi" nie tylko do !'item
„
chwała i aprobuje. nie ich wiarę, ców. Zastanowią
się nad nimi
lecz ich reakcyjnf polityl!ę, a również ludzie wierzą.cy w Polj
t
ł
i
h
k
1
1
i
h
kr
• btze
zw a.szcza c
as rawy an vpo - sce w nnyc
a j ach , „o
ski rewizjonizm i szow'.mzm. znający niemieckich szowimstów
lttóż z nas nie pamięta zesztoro ~ własnych przeżyć. Zastano;vi.ą
cznego listu papieskiego do l:iE. się nad słowami Watykanu i wy
kupów niemieckich, skierowane. ciągną 1 nich wnioski.

uc~~~~~~e ';,o~~~yv1as~!= załodze.

go przySpOSObienia wojskowe
go. Przygotowujcie 8ię do zaszczYtnej służby w odrodronym Wojsku Polskim. Umacniajcie szeregi naszej organizacjf, podnoście świadomą dy
scyplinę, walczcie 0 pełne i
pnedterminowe
wykonanie
zobowiązań,
złożonych
na
„apelach wiosennych" Frezydentowi R. P .
„Niechaj Swtęto Odrodzenia stan!e się dalszą mobilizacja wasz.ych sił do nowych,
jeszcze piękniejszyh i wyższych osiągnięć, niech stanie
się bojową pobudką do pracy, do nauki, do dalszych czy
nów"!

Meldunek
J k• h •
k• h

po s

I czes IC
I
h
•k'
• •
1nzymerow•

•

•

IC

'

ee m OW gorn1czych

WARSZAWA (PAP). PRZE-'niu wydajności pracy w górKC PZPR nictwie, uważając jej podniePREZYDENT R. P. TOW. BO-' sienie za pierwszy i najważLESŁAW BIERUT. OTRZY-. niejszy obowiązek inżyniera i
MAŁ NASTĘPUJĄCĄ DEPE- ' technika, zarówno partyjnego,
SZĘ:
jak i bezpartyjnego.
,,Polscy i czechosłowaccy inW dążeniu do tego celu inży
iynierowie i technicy przemy- nierowie f technicy przemysłu
siu
rómlczego, zebranJ na górniczego Polski i CZechosło•
p lerwszym z je'd-'
z ;rae polsklm ł wacj.1 w łączaj ą s i ę na wszyst •
czeskim w Cieszynie w dniu kich eta.pub do ruchu współ•
16-17 lipc~ 1949 r. pn;esyła.ją zawodnlctwa i racjonalizator•
meldunek, ze .s~oje _dwudnio- stwa szerokich mas praeują
t~w, dotyczą.cyr,h ~prowa.i~~n~a we obrady posw1ęcili zagadnie cych.
Eislera z faktsm1 uwoln1ema
zbrodniarzy wojennych ł)!7.l'Z
UJą
władze angielskie - miane.u in·
synnacji.
przedterminOW'1m wvkonaniu
Nota polska eprzeciwła ~ię 0
'
'
stanowczo takiemu okrdlcnii.,
zobowiązań OSZCzędnOŚCiOW"fCh
gdyż nie może ono .zmieni~ w niWARSZAWA (PAP) Prezy. stał wypełniooy dni.a 18 bm.
tzym wymowy tych faktów, wy· dent RP. otrzymał meldunek o
:Meldunek podpisali: przewod
padki zaś uwolnienia zbro.iuia- przedterminowym
wykonaniu niczą,cy Zw. Zaw. Hutników rzy wojennych przez rząd l•ry· przez przemysł hutniczy wbo. Józef Knapczyk i generalny dy
tyjski nie tylko były przed.nic- wią.zań podjętych na Krajowej rektor Centralnego
Za.rządu
tem wielu not Rządu Pob>ti.,•go Naradzie Oszczędnościowej. Plan Przemysłu Hut.niczego inż. J.
- ostatnio w związku z uwol· nakreślony do dnia 22 bm. zo. Borejdo.
nicniem zbrodniarzy Rund.;tadta
i Straussa - ale są. notoryc7uie
znane i mówią. same za siebfo.

Młodzież polska osiągnie dalsze sukcesy ~:0~~~::;:~;,..:::~;
W

22 • 23 }"
I

lpCa
Konores
e

o db u d owy
Warszawy
WARSZAWA (PAP). _
w
dniach
i
lipca b. r. obra22 23
dować będzie w Warszawie
I Kongres Odbudowy Stolicy,
w którym udział weźmie ponad 2 tys. terenowych działaczy Społecznego Funduszu Od
budowy Stollcy.

WODNICZĄCY

Hutnicy
• me· Id • prezy dentOWI• RP

W spaniały dar

dla uczczenia piąte; rocznicy
Manifestu PKWN

Aparaty radiowe dla 2.000 szkót i świetlic

Za.. wieniu oświaty i kultury ma po
Komi djęta, jako Czyn Lipcowy, ak..
tetu Radiofoni:z.a.cji Kraju pod cja SKRK wystarczy powfo_
przewodnictwem prezesa., mini. dziec, że zaopatrzenie w apara
stra
Jana
Dą.b.Kocioła
na ty radiowe 2.000 szkół i świet
wspólnym posiedzeni·u z dyrek. !ie, to umożliwienie przynaj.
cją. nacrr.elną. Polskiego .Radia w mn1eJ
półmilionowej
rzeszy
dniu SO m-aja br. uchwalił dla młodzieży i c1orosłych korzysta
ueozczenia piątej rocznicy świę. nia we własnej klasie, czy świe
ta Odrodzeni·a zaopatTzyć 2.000 tlicy z radia, tego najbardziej
szkół i świetlic w aparaty ra. nowocresne-go i potężnego
in.
di.owe.
strumentu kształc&nia młodozieży
Jak wielkie znaczenie w krze I i dorosły.eh.
WARSZAWA (PAP). -

ną.d Główny Spcłecwego

Klo'tn1·a w ,,rodz1·n1·e·''

St. Ziednoczone ignoruią
NOWY JORK (PAP). Prasa
amer:itlmńska podaje, że rząd
brytyjski. zwrócił s!ę do rządu amerykańskiego z prośbą
o dostarczenie informacyj w
sprawie produkcji bomb atomowych i energii atomowej.
Rząd brytyjski !Zaznaczył, że
Stany Zjednoczone od stycznia 1948 roku n:.e przekazały
Wielkiej Brytanii żadnych informacyj odnośnie . produkcji
e nergii atomowej.
Prośba rządu brytyjskiego
była przedmiotem narad na
tajnym pos!edzeniu rządu ame
rykańskiego, na którym przewodniczył prezydent Truman.
Znany amerykański komen-

-=--=----------

40 m1l1ono·w złotych
I

w rejonie Lung ~lai wojska lu
dowe . zad~ ~rmii kuomintan
gowski.e j c~~Zkl~ straty. .około
10 tysięcy zolni~rzy i oficerów
~omintangowskich zostało zabitych lub rannych,
o d •o
•
P na ~
tysięcy wzięto do niewoll.
NOWY „TORK (PAP) A ge!lcJa
·
.\ssociated Press donosi, że pod·
ięde ofensywy prżez wojska In
owe w Chinach Centralnych
wywołało panikę w tymczawwej

s1"ę

stolicy
Chin
E:uomintangow
skich - Kantonie. Kilka.naście
samolotów trzymanych jest w
t . dl
t al e. e va
pogo owiu a ewen u n J ' knacJ·i rządu kuomintangowskie
go na Formozę.
:Wojska. ludowe

wkroczyły w

głąb prowincji Hunan 1 znajdu-

ją. się w pobliżu prowincji Kwan

tung. której stolicą jest Kanton.
Wśród obsexwatorów am~I'Y; . 'Ili'. Chmach
.
. p1 •~e
kansk~ch
pa?uJe
koname, ze Kanton me '>ętlzie
· b rom„.
·, Zd amem
·
mógł długo się
tych obserwatorów, wojska hido.
we liczą. obecnie na wszystkich
frontach około 1 miliona .ZOO ty
si~c;r. dobrze wycwiczonych żoł-

dla

przodowników pracy

i racjonalizatorów ZZK
WARSZAWA (PAP).
Główny Komitet Współzawodhictwa Pracy przy.
zarząd:z:ie głównym ZZK
przyznał z funduszy otrzy
manych
z ·Ministerstwa
Komunikacji,
wyróżnia
30
.bowym
i ącym się jednostkom
służ
poszczególnych
DOKP, nagrody zespoło-

yy

Wo1·ska ludowe zbl1"z"a1"ą

prolbę w. Brytanii

tator radiowy Drew Pearson
dowiaduje się, że na posiedzeniu tym większość wypowiedzfała się przeciwko uwzględnieniu prośby rządu brytyjskiego.

No"11•7'e klęsk.•• Kuo1D1•ntangu
PEKIN (PAP) A gencja
Nowych Chin donosi, że 'vo.jska
ludowe przekroczyły rzekę Ż(•łtą,
wkroczyły do nrowincJ'i Szeu~i
"
· rozpoczęły oswobodzanie 1•ół·
nocno-zachodnich prowincji.

muru

jednego dn1a pracy

Robotnicy budowla.ni w-.jewództwa. łódzkiego uzysk:i.U w
dniu wczorajszym nowy- rnkces.
Ustanowiony niedawno w okręgu łódzkim rekord :r.os~ał
w dniu wczorajszym pob,1.y. Trzech murarzy pucowm·
ków PPB - Oddział 1 z ri1e<radza, zatrudnionych przy hudowie gmachu starostwa w Łasku przy ulicy Warszaw~h•e.1,
ąstaliło wczoraj nowy rl'i;ord systemem trójkowym, wyrum·owując w ciągu ośmiog·ld.zmnego dnia pracy 26.040 sztuit cE:gieł co da.Je 71 m;it!:ow sześciennych muru.
Nowymi rekordzistami ~ą: murarz ob. B<1.LESŁAW WJNIARSKI i pomocnic{ i::t>. ob, STANISŁAW RYC.Ei'l'CR
i STEFAN OSI:&SKL o:i:,elnie sekundowali im robo~·ncy
dowożący zaprawę i cegt:r.
·
Wyniki dnia obliCułi komisja, złożona z przedstaw~rieli
Starostwa, Komitetu Powiatowego PZPR , Zw. Zaw. i <>Ig.

ORGAN WK i ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
ROK Il (V)

ciągu

do Kantonu

we
na
zł.

sumę

40 milionów

M. in. 4 ntlj. d otrzy-

uierzy, podczas gdy Kuomin
tang może liczyć tylko na. względ
nie skuteczny opór około ~wierć
T
.
..
p .C
mi ionoweJ armu gen. ai iung
Hsi.

mały okręgi: Wrocław,
Gdański. i Kraków, a po

3,5

mi J.

zł:

Łódź, Poznań,

L u blin, Ols zt yn
·
Cll!1.

Towarzystwo Przy1'aźn1·
Radz"1ecko- Ch·1n'sk1'e1·

Nagrody

Warszawa,
Katowice,
1· s zcze-

przeznaczone

są na rozszerzenie opieki

nad przodownikam: pracy
i racjor;iali~to.rami, na zaPEKIN (PAP) _
Au
·
k!adame bibliotek tech„e!lcJa
m cz.nych, oraz na zaspoko
N owych · Chin donosi 0 utworzejenie
potrzeb nagrodzo. T
tw p
. „ . ''" .
n ych J'ednostek w zakre·ie
mu owar:rvs
.
"
1, • • • a rzyJa:on1 Uu·
• n
kulturalno
_ oświatowym.
sko-Rnd:dteckieJ, na czele kt<•re
Rozdział nagród nastągo stllnie pani Sun Jat Sen, wdo
p.! w dniu 22 bm. z okazji
wa po twórcy Rcvubliki Chiń5-ej rocznicy llVI&>ifestu
skiej.
-...-PK-..W_N_._ _ _ _ _ _ _
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ię dopuścimy do naduży·wania wiary
Robotn:cza

Łódź jednoglośr1~e piętnuje

fubelsl<ich

mącicieli

stwu - o~wiadczył ob. Gór~k.i,- 1 - Wypadki lubelskie - mówi
Wczoraj W d&lszym ciftu od- - Co tll dużo mówić - koń· 1 potępienia posta.wę.
Ci, którzy ~organizowali skoro państwo otacza opiek~ za tow. Józefa Sienkiewicz - Lyły
bywały Bit w ŁOdzi, podobnie czy rozmowę ob. Mnlaszczyl owa.
jak W całym kraju, wiece prote- - Całą tę aferę zorganizowały ten „cud" - mówi ob. Pietra. 1ytki kościelne i odbudvwuje jo tyle „cudom", że istotnie cu·
downym apoHobem wie~ć o nich
chrą sklóeie społ~1izeń zruj'nowane koś<.'ioły.
stacyjne przeciwko nadużywJlllU szkodnicze elementy, za wszelką sik, dotarła już na drugi dzień do
J. Szaczkrul
wilU7 do celów ~opaga.ndy reak- cenę dążące do zamętu i !liepo· ~t.vo. ale to się im nie uda.
korespondent Pz!>W Nr 38 speakerów BBC. Właściwie kto
Kobiety polskie nie są już
eyjnej. Robotnicr 1 pracownicy koju. Nie uda im 1Się to. My
me, czy czasem 0 „cudzie Jubelbiurowi jednogłohie potępiali wszy8ry, ludzie pracy, lojalni o- „ ciemną ma8ą'', wierzą<'ą. bn~l"o~kim'' nie wie1ziano wcz~6niej
niegodny pod:itęp, ·za pomocą b~atele Polski. LudoweJ, prute rhwal<'7.0 we w~zystko, ro ~h•zą. '
w Londynie, niż„. w Lubl-ini„,
którego reakcyjna częM kle1u stu.Jemy przeciwko podnnnym ludzie, odziani w ~u.tannę -- do·
usiłowała wzn18Cić ferment w wypadkom i o6wiadczamy, że z t41. dnje ob. Kacperska
naszym kraju w przededniu f'.wtę ;;.ą samą energią. zdcmaskuJemy J
Robotoioy „cu~onogo Hi·
pięciolP.cla i potępimy każdą. podobną. ;>róbę '
ta Natodowego przętu
1dzewa'· n!l zeb~aniu, po6w1ęco W~tw6rma
zamachu na spokój i d~lszą. twor
PKWN-u.
N 36
h ·c
uym wypadkom lubelskim, mani M
I
czą. pracę naszego kraJU.
r
ee an z.
festowali żywiołowo przec~wko
w no<lobnym duchu odbyh• się
w dysku~ji, która wywiązała wyst{'nnej działalności mą.cicieli
zebrani& w pozostałych od<l,da·
1
Pracownicy Wytwórni wzięli
!>ię po referacie tow. Jnszczm- ~pokoju pub1icznC'go, insrii·owa
..! lnch PZPB Nr 1.
- - - - - - - - - - - - - . skirgo, zabrnł głos tow. Stępień. nych przez Watykan i jego dola liczny udział w masówce, wyra·
Podczas ża-jąc w jednomyślnej rezolucji
Oświadczył on, że fakt wytlałe- rowych mocodawców.
W Nowej Tkalni tłum robotni. ,
nia uczniów choeiażby ze szkoły przemówieft robotnicy wmosili ewe oburzenie z powodu poczy.
16
ków wysłuchał z uwagą refemtu,
. księży &lezja.nów ZA należenie okrzyki, pełne oburzeni&, prze- nań wichreycieli w Lublinie. R?omawiającego szczegółowo wyda·
Na zebraniu w Niciarce prze-I do ZMP św'a.dczy o tenden.. ciwko organizafA>rom zajść Jubel botniey wyrazili zdziwienie, ze
rzenia lubelskie. Tow. Gab:i.ra,
który :z:abrał następnie głos, 'fliy- wnżnły kobiety, które wob~c a . cjRch, nurtujący~h wśród tam- ~kich. Długó jeszcze po za.koń-, podobne „cuda" nic działy s1-; ~a
czeniu zebrania. grupki robotni- przvklad w okresie 1'vw„L11.n1n
niownie przedstawił zebranym tnctw dokoła „cudu" lub•'l31{ie I tejszego kleru.
Nie możemy zrozumie~, dla. ków omawiały tematy, poruszo 'Ve.~szawskiego, CTaz X11pytywa1i,
istotne przyczyny zorgani:?:owa· qo, 0 czym mówił tow. 0rczy·
dlaczego kościół nasz dotyclirzaH
nia znanego już dziś fałszywego ko'!'ski, zajęły pełną. oburzrnia ezego kler walczy przeciw Pań- n@ w wygłoszonym referacie.
„cudu lubelskiego''. Celem tej

I-

I

I„______,______ I
PZPB Nr

I

PZPW Nr 36

I

_J
PZP B Nr 5

1

J, Boryna

korespondent t WZM Nr

I

. s

I

PZPB Nr

nie odpowil'dział pozytylnafe 06wi11ilczenie liządu .l!obkiego w
Rprawie uregulowania atoeunk.~w
z kościołem. Już wielki czas, aby
władze kościelne prsy14pily do
załatwienia tej eprawy.

I

I
nne

R ad o sny b 1·1a n s 5-1 e c 1· a

i:~:::
:.:::~~:jw:~;e~~ęd~~łow.
cymi i
niewierzącymi.

Po przemówieniach rozpoczęła
gię ożywiona dyskusja. Oma'Vla·

•

docenia wa.gf li-tej
Łódł robotnicza. w pel'li pojmuje
będącej podsumowaniem olrocznicy Manifestu PKV<.',t.; brzymiego dorobku, wyJtłków i osiągnięć rządu Polski Ludowej i wszy;tkich ludzi pracy. w naszym kraju
Totes urządzane z tej ukazji akademie w łódzkich za.klar
dach pracy odbywa.jł sit w atmosferze u:toczysteJ 1 radosnej
za.razem.
Z dlllllł oraz poczuctem dobrze spełnionego oboW\l!zku
klasa robotnicza cgrom dokona.nycb
sobie
uświadamia
wyałuchuje wyliczefl liczb i fak~:)w,
radoścfł
dzieł 1 1
stwierdza.ją.cych dobitn\e, :i:e zwycięsko idziemy naprzód na
drodze do usiroju sprawiedliwości, postfpU i dobrobytu, do
ustroj•1 socjalistycznego.

.

Op7

•

ł

pro e1łu.q

rów n~ ei

We Ws! Witonia, powiat ~
czycki, odbył się wiec m&n1fllllła

r;k~r~r:
:ii~~~ini:.
~~~~~m~
w kraju w }ecli
o
ebłopi

rezo!ueji
za.apelowa.li do

;!:;~0:C~Yd0 ~=d~~~"==t:

w warsztat.ach wiązani" wykona~ przed umni·
MZK. Zapał załogi dokonał t b!!O, rem, jnk na przykład :z.b udowaze w krótkim okresie pięc~ole- nic linii tramwajowej na ulicy

cia zbudowano 11 kilometrów J„agiewnicki cj.
Po spra wozdaniu ob . Waw-rzyń
nowych linii, podczas gdy w O·
kresie od 1930 ~ku do 19.!9, to ~kiego odczy tano nawii1ka 5J9
.
.
znaczy w okres1e lat. 10. ~b·Hlo- 1
wano zakdwie 7 km linii. E~r· tramwaJarzy , którzy otrzvma.h
monijna współpraca całeg:o ze- ,· nagrody picni ('żne za wysoką
~polu pozwoliła niejedno zei bo· 'l'l' y dajno§ć prncy.

z~ kładv

•

Chf

zebrani

i higieny pracy

z ed11oc-,;o'le

I

porządek
ład
powziętej
nomyślnie

Uroczyste zebranła w łódzkich zakładach pracv
z okazii rocznicy Manifestu PKWN

;fen~!e~!;l:;~ :~~~rz7~!~

temu w: czułych słowach, "' ję·
zyku niemieckim, przemawiał co
lud.no6ci niemieckiej.
- Sły~zane to rzeczy _ uno~i
się tkaczka, tow. Nowa.kow~ka.
- Dla na.rodów nieludzko uciiikanych i mordowanych właśnie
przez tych Niemców podcz..is 0 .
statniej wojny nie miał Oj-:iiec
święty ani jednego słowa po„·ie·
chy. Nigdy nie stanął w ich 0.
Lronie. A obecnie błogd 3ł:J.wił
' tych organizatorów maso~ego
ludobój stwa.
- Malo tego - dodaje tow.
Obal"ka - ale podsyca ich r:a·
dzieje, że uda im się powrócić
na zagrabione nam niegdy6 wenue, na śląsk, Pomorze i Prusy
\Vschodnie. Przecież po prostu
~łuehać tego nie można, bo l'zł<>wieka „aż zatyka" słuszne oburzenię, Papież lituje się nad zbu
rzonym Berlinem, a o naszłj ho·
baterskiej Warszawie w o~>(.le
sły"ZCĆ nie chce.
jest
która.
Ob. Partyka,

zebrania
.

Podobne zebram& odbyły nt
w PZPB Nr 17 oraz w Pa!Lstwowym Monopolu Spfr7tusowrm.
gdzie jednomyślnie potępiono alt
rję kleru i domagano się pr~
kładnego ukarania winnycll.

„

I_

ł

ry dla celów, zupełnie sprz..~s
nych z religią.. Zebrani do m a~
8ię uregulowania stosunków k~
ścioła z państwem na podata.wie
oświadczenia Rządu .11: ma.rea
1949 roku.
W. Batory
K?r~ndent Ga.zownt,
która. opiekuje Slf
wsią Witonia.
---~-----·

--------W Grecji

szaleje
Garbarskie
terror faszystowski
r oku produkcja naS'Za

Pracownicy Zjednoczonych Za w 1946
MOSKWA (PAP). Agencja
z uwagą wg. cen z Hl37 roku mha.ła war
kładów Ga.rba.rsk eh
TASS donos! z Aten, że sąd
roku
tym
w
to
4.947,000,
toeć
na.cze!
przemówienia
wysłuchali
tram waiarzv
w
monarcho - faszystowski
W pięknie udekorowanaj 110· kiedy od Lenino do Berlin.i, 11 nego dyrektom, tow. Mu:.>zyń- w przeciągu pierwszego tylko Kozanu skazał ostatnio 21 owyprooukoW'!l.liAmy sób na karę śmierci i 29 osób
wej świetlicy Zw. Zaw. Pra:iow· boku !l<ljuszniczej Armii Czerwo- irkiego. Przybyli tu wszyscy, półrociza
ników Samorządowych i Insty· nej gromiło . bandy hitlerowskie. wypełni'llją,c szczelnie ob8Z<!rną skór za tę samą. kwo tę. Produk na karę dożywotniego więrie
cja. nasza u zyskuj e także coraz nia - „za sympatię dla ruchu
tucji Użytecznotlci l'uhli•:znej Kiedy po wyzwoleniu ro7-i)iło salę Teatru Powsi er hneg,o.
- }fan4fest PKWN wykre§lił lepszą jako§<!. Lódzkie Zakfady partyzanckiego".
odbyła się wczoraj ttroezy5~..a. a- bandy reakcyj!le i , poma~alo
· l
na przec ą.g wielu lat drngę, po Ga.rbar1;1kie otirzymały w eią.gu
'.tademia tramwa.jarey dla ucz- chłopom w foh procach".
W sądzie wojskowym w Vo
czenia. rocznicy Manifc::itu Lip- Burzliwymi oklaskallii pr:i:yjęli której kroc-zyć ma na-sz naród. ubiegłrc.h !tit nowOC·7&."ne mn..qz:v losantanm rozpoczął się prozebrani przemówienie ppor. •,zer. Im hard ziej oddalam;v ~ię od ny snrowacli.0ne z Czechoslowa ces 27 komunistów greckich.,
cowego.
l:nco. cji, dzięki ezemu praca robotni przeważnie robotników.
pamiętnvch wydarzeń
Odrodzoneg:o wiń~kie~o.
Przedstawiciel
Dyrektor 1fic>jskich Z1tkł~rlów wych 1044 roku, tym bac rn iej kó-.;v "''l"ł:'\ rn,c-:uemu ul:atw!e
Wojska Polskiego, ppor. Czenviń
wierzącą. katoliczką, także t-Otę- ski powiedział w swym pr:r.emó· Komunikacyjnyc~, ob. Wawrz~·ń. powinni<l.my "ohie ziławać snra_ niu. BAzn st.nn n\e fll"Zep.rowaiłza.
pia m!chinacje kleru, który za· więniu: „Dziś, kiedy całn klu~a ~ki, dokonał podsumowania ro· wę z tesro. w ;jakim stJJnn u ne U.5t~1ą. rczte-łe inwestycic
miast ~nteresowa~ się sprawami robotnicza Polski zestawia ~we knźnych 8 ukcesów załogi ~r't:K, zrealizr.waliśmy oost.ulat:v ?>fa- Jedne z nich pole:;ają na. rozbu
ldobytych przez nią. w okresie nifestu - ośwbdc:zył tow. dv_ d'lwie gaTharni, wdodizących w
osią'gnięeia
"'iary, prowadzi całkiem l'rzy. dotychczasowe
skła<l zje-dn r ("Z.&nia, drogie, (jak
ziemną politykę ,,nabijania k e· również i odrodzone Wojsko Peil- winionego pięcioh:cia: oduudowa rektor
asy odwracafą .s·ę
- Co rok dzień 22 lip<"ll je~t zr>n?a.nir.nw~ niA rl wórh st:vf o.
&y''. Księża luoelscy wyhłzili skie zapewnia Wll.8, że żolnien: warsztatów i wozów kilkan.1śeie
<'iężko zapracowane pi~niądze od i oficer polski, wywodzący Eię kilometrów nowych torów tram· porl„umowa.ni<'rn osiągn ·ęć na. pieki nad ~at'ką i Drieckie_m od francus~ich
rozpri n~ l 1 a.mbulatonum) na twoTzenrn
. eh w dzielnicnch rohot· ~z:vch zakłRiłów ludzi pracy dzi~ki owemu „c;,do- z ludu, nie zawioda zaul'ania / "'aJ'owv
ttSOC
-c;.,-l nych. lie&liZU.....
hiJAn• pięrinJecill dyrektor t l'W nrzail.ze..t.
°"
• t
•h
•., n °" .r·
·
·
· ·
w1' . Każdy, mający zdrowy roz klasy robotniczej. Woj~ko Pol· niczych, połączenie Choj r n z ~rlid
PARY:t (PAP) ~ Od k.: 'J..u
- Po<'zątkllwo nie iPrlen my t.a.kże z P°"':'od-zeniem n8.S'Z
.!!~dek, 'musi potępi~ takie ~zal- •kie będzie wypełniać swe r.ol.o· mic>ściem hnią. outobu~ową. po- MPńka.
1111
0
d · trw · t 0 b a.d K 0
k~mce rurhe plan oszC'7.ęd'llośetowy.
~ ~ra-cował
/wi•ze.ni& tak juk dotycnczr.s,prawa warunków bezpieczeństwa z
biercr.e po~tępowame.
!. Y • ?a:ri·osu
~J~ u
Tow. Ma-ók& zalrońceył J'.>l''U- 111
go rhleb&, borykn.l filę z wielu
"
tn1ilnn~c'ami, ale tC'l"llz mo?.Pmy mówieu;e apelem o ,jak najM:yb ~ra.neusk~eJ partu_ SOCJ~listvcz:
b:vć dnmni, te w ciągu u b ieg. sze nkoń<> zenie planu roc-z.n ego e3 (SF O). r>ysk~s.ra. „1est h~-·
~agmat~ana, wypowiedzi tak me
łych lat zrr biliśmy powa żn y i tnvletniei:to.
Bu.~:>:liw~i okla~lrnmi wyra. Ja~ne, ze generalny sekr1",arz
krok n11.m-"..ljd w . rnzwo~u n11 _
szych za.kla.d.Ow. Na.1let1iej Uu_ zili robotn·cv iswą ra.dość i du- SElO, Guy :lfdlet, zmuszony byJ
~ezwać mó"'.'ców,. by pc3t1H?li
!Otrujl} to cyfry. Podezas, udy mę ze irwych osią.gniięć.
się przemawiać „Jak naJbardz:iPj
•
,
.
wyn !<.lego n 1 s '.< utek rozłamu między blok :em
zrozumiale".
Browarze MJeSZC''Z~nsk1m
·szterlingowym a strefą do arową Gdy dyrektor browaru tow. produkcja. W porównaniu z Pod~reśla się, że niektórzv uLONDYN (PAP) - M:nister brytyjsko..xadZieckieh min. Be. I c zył, że n-a Zachodzie zaryS-Owu K.not mówił podczas uroczy- 1945 rokiem. rok ubiegły przy <'Zestmcy Kongresu wystę;:> c1j~
:Eevin wygi sił w Izbie Gmin vin oświadczył, że „najlepszym je się możliwoś~ r~złamu m!ę staj akademii w Browara:ch nlósl wzrost produkcji piwa o przeciwko 'polityce realizow1111ej
przez rzą d w szeregu zaga1l meń,
przemówienie, poświęcone anglo wkładem w rozwiązanie teg:i dzy blokiem szterlingowym a Mieszczańskich o tym, co zo- 50 proc. i octu o 277 proc.
J eszcze lepi ej rysuj ą się Wypowi a dają się oni także 11rze.
ameryka!Lskim stosunkom gospo problemu był by nierezygnowa_ 1strefą dolarową. Mówca zapew. stało doko nane w tym zakłap rzed ciwko u działowi przedstawi„ieli
darczym.
nie z handlu ze Związkiem Ra_ j nił, że d.r łoży wszelkich starań dzie pracy w ciągu ubiegłych perspektywy śtojące
l'-.1ieszcvińsk'm w :SFIO w rzą.dzie.
czterech lat Istnienia Polsk! Browar em
J aby do takiego rozłamu nie d<iZazna.czyi O'll, że Ameryk11nie dzieckim".
Jec11.·1<kżc wypowiedzi wszystzałoga
Ludowe j .wszyscy zebrani wra przyszłości. bowiem
niewątpliwie otrzymeją spowrt>.
W końcu m ' n. Bevin oświod. puśc i ~.
cali myślą do owych pierw- przystą~l do. ~udowy noweJ k~ "h mówców na Kongresie "h&
tem oo do groirza wirzystkie fun
szych dni i miesięcy intensyw w arzelni, dz1ęk:. czemu zd ol- rakteryzuje specyficzne. demi.go
dusze, jakie włożyli w plnn
browaru gie., włnAciwa. prawicowym s0<•j&
nej a pełnej samozaparc!a ność I?rodukcYJna
Marshalla.
listom. Ci eami mówey .,uytypozostaną w wzrośmi: o dalsze 50 proc:
zawsze
Na
pracy.
Mini11ter Bevin wvraził ubopolitykę rządu Attlee pamięol pracowników browaz.gubnq
wykazu;e
- Każd:i;r z i:ias wypełryając kowali" stanowisko partii aoc;a
lewanie z powodu U:Ui!.ności, jn
. . J
.
.
ru nazwiska tow. tow. Słod- swe obowiązki na powierz0- r
LONDYN (PAP) - Członek w Rtnna.ch Zjednoc1.onyrh JllZ kowicza, Sokoła. Borowicza. nej mu placówce dokłada rów utyr.zn_eJ ~ ;ielu z~admenia<-h
k !e ujawniły się w iot~unk er h
g ospodarczyeh m i ęd z;v Stnnnmi Izby Gmin Zilliacus wygł :sił w cxlbiły ! ' ę fntnlnie na krajach Potockiego. Kaczma rka i in- n!.eż i swoją cegiełkę n ie tyl- w.yrn za~ą<: ~e nor.~cśme aprooa~
Zjednoczonymi a Wielką. Drvta. czas e debaty na temat kryZysu marshullowskich.
.
nych, dzięki którym zaraz po ko do rozbudowy naszych za- •1 • polity ki P81:tu.
nią. Pookreślił en, że blok ttzter dola.rowego obszerne przemówie
W Europie Zachcxlniej defL uc:eczce Niemców można było kładów, a.le także do budowy _We wszystkich. przemówielingowy omz strefa dolarowa nie, w którym zaznaczył, że je cyt dolarowy pogłębia się ocraz przystąpić do norm a lne j p ra-, Polski Socjalistyc;ne j za- r.lach .wyczuwało Bl\I strach pr!ted
p owinny znaletć ,,odpowienn ·ą dynym rozwiązaniem trndn · śei bardziej. Równ<>cześnie rośne cy.
kończył wśród oklasków swe <'Oraz bardziej widoezną. ut!a~
gospodarczych w Wielkiej Bry- nadwyżka produkcyjna towa_
formę w~półrra c ;v".
Z roku na rok wzrastała przemówienie tow. dyrektor. wpływów SFIO w masach.
odrzucenie p : lityki rów, dla których ńie m& naWspółf)raca. ta ma m. in. zna. ta.nii jest
zdaniem Br ule P.łc.~ woilec Stanów Zjedno bywców. Kraje Eu.ropy Za.chod.
„ •
w norozumieniu, n11. pod czonyc~ oraz rozszerzenie sto. niej nie będf mogły Ilię utrzy.
~ina handlcwych z EUl"op:,.
trum1tn-0w~ki sunków
stawie którego
plan „pomocy dla krajów zaco_ Wschodnią. Zilliacus zaznaczył, mać, jeżeli nie rouizerzt swych ~
emiec i Japonii jest sprzeczna
11
OmOC
fan,·ch" b,·łhv real'zowa.ny n~e że istnieją ogromne możliwości stosunków handl• wyeh z Euro_
organ Z.flei!
z 7,ałoź.eniami rrooramowymi
t ylk o p rzez finAn<!li ~tńw &mery wymia.ny handlowej między w pą. w~chodnią., któr& ~01;tęouje
e
knń~kieh. lecz również · przez Bryta.nlt a Europt Wschodnit naprzód w swym rozwoju go~po lf' "
S11oł.-GOSJ.
Zilliacus p.r.dkreślił, że pierw pd~~~k.v.'~e~ealizuje swe plany u
br-~ vi•kich.
GENEWA (PAP) w d
·•
P~rusz11ino: spraw~ st· ieunków sze objawy depre~ji go~podarczej
n:.u 18 Polsltą a UNESCO od roku I wszystk:.m zupełna niedosta·
Br.v tyjska polityka agra ·
jaką
pcmocy,
teczność
mcz- lipca omawiano na pos~edze- 1945.
z
zniPolska wiązała poważne na UNESCO okazała k,_;,.m
erowana p-rz&z Bevina i
na, ki
1'0 0kO W :
~-.
·~
• J ·n„... w · yA 1·~ pro'""'m kon niu Komisji Spolecme3' Rady dzie je
IL~
,..,..
przez wojnę
działałnośeią sz.czonym
z
„„.
z ~~
wci e BJ.,.~
1
serwaty~tów, ooprowad·ziła je-O- Społeczno-Gospodarczej ONZ UNESCO, której celem rniałalwszystkie te względy powodu
Radv Narodowe;
Wo"ewódzk
nak do rozhic:a Europy i. do sprawozdanie z prac UNESCO być m. in. pomoc krajom zni- ją, że Polska musi wyrad~
poważną wątpliwość, co do wy
podp0orządkowo.nia Wielkiej Bry w roku 1949. oraz program szczonym przez wojnę.
Prez;vdium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Szeroki plan propagandy i- ników dotychczasowej drlałal
Stnmom Zjednoczonym. prac te j org anizacji na rok
tanii
dei, n!e będących w zgodzńe z j noścl I wysunąć jak n&JoarSkutkiem tego są obecne t.rud.. 1950.
nia WRN-t. wyznaczonego początkowo na dzień 20
zamierzeniami dziej stanowaze zastneżenla
Polski zasadniczymi
Przedstawicielka
n.ości g<ispodareze W Brytanii
lip<.'a przesunięty został na dzień 21 lipca na godz.
- oświa.dczvł w końca Zillia. !lll'of. Konna.nowa pJ"Lypomnla UNESCO, jej akcja na terenie I przeołwko ideologłmnym pod·
.
• 7,45•
'łla historie .st.asunków miedzl' Niemiec i Jaoonid. a orzede stawom dzłała.lnośd UNF.SCO.
: . . . . . . - - - - - - -- -- - - - -- -- - - - - - - - - • • e u a .
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ostatniego roku Planu 3-letniego

N.
iczby, za.warte w komunika.- Wzmożenie ilościowe i jakościowe produkcji pisuje rosnącej wydajności pr~ angielskiego, był obecny tak popularny tv&ród arystokratycmocie świadczą., że podstawowe
cy w wyniku podjętego prz€'z pl~tokratycznej "śmietanki" brytyjskiej
mister Winston
zadania wyznaczone przez pian
przez rozwój współzawodnictwa pracy
klasę robotniczą. współza.wodnic- Churchill.
wstały przekroczone.
twa..
Plan prodUkcji przemysłU pati.Już pierwsze zapoznanie się z
Jeden z gości, dziennikarz, korzysta z okazji i pragnie
Btwowego został przekroczoay 0
Niedawno ogłosiliśmy komunikat o wykonaniu na.rodowewynikami naszej pracy w mi- przeprowadzić dłuższą rozmowę z wyleniałym „lwem" brytyj9 procent. Wartoś6 tej produirnji
go planu gospodarczego w pierwszym półroczu br. Komumkat
nionym półtoczu wskazuje na to, skich salonów.
w porównaniu z pierwszym p(.łten daje wszechstronny obr a.z naszego życia gospoda.r~z'lgo.
że droga, po jakiej idzie polski
- Niech pan tylko głośno mówi! - ostrzega ktoś d%Umroczem roku ubiegłego wzro 0;a
Komunikaty Pa.ństwowuj Komisji Planowania. Gospodarczelud pracujący, jest słllszna.. Dal- nikarza.
go uka.zują się co kwart:il. Komunikat ostatni ma. jednak
szy rozw~j współzawodnictwa,
- A co - dziwi się dziennikarz mister Churchill
0 . 24 -procent. Największy wz.-:-ost
w stosunku do roku ubiegłego
szczególne znaczenie. Zamyka. on pierwsze półrocze osta.tcil!lgo
dalsza. walka. 0 wzmożenie wyogłuchł?
~ykazała produkcja ciąg:Hk5w
roku planu trzyletniego, mówi o tym, Jak za.dania. tego pladajności pracy, dalsze wzmoże- Nie zupełnie - uśmiecha się informator. - W każdym
(97 proc.), mydła (96 proc.),
nu wykonamy, przygotowując tym samym teren dla. relltzar
nie produkcji ,oto warunek zwyrazie wydaje mu się, iż jest głuchy, bo od 1945 roku nie
obrabiarek (62 proc.)' skór pocji planu większego, planu rozbudowy i rozwoju, dla rea.licięskiego wykonania. ca.lego Pia- słyszy ... huku armat.
deszwowych (64 proc.), super·
za.cji planu sześcioletni.:igo.
nu Trzyletniego.
To prawda. Mister Churchill, w rzec:r.y samej, nie slys:y
fosfatu (60 procent). Uważny
K. W.
obecnie huku annat i bardzo nad tym smutnym faktem boleje.
przegląd liczb wzrostu produ'~cji
Tej boleści dal już niejednokrotnie praktycrny wyraz, daje
poszczególnych działów na.s·~ego
• • zro
'
z.rentą rówmez wyraz nadziejom, iż upragniony
przemysłu wskazuje, że najwiękp t
1e1
przez
szy postęp osiągnięty został w
siebie „hałas boj04VY" jeszcze usłyszy.
tych dziedzinach, które doty<.<h·
m~es"anigłll.
Oto ostatnio znowu wypływa nazwisko mister CTwr.chilla."
czas pozostawały w tyle L;l ca·
'YJ
'ł
"
L Hl
D
jako filantropa. Mister Churchill otwor:yl listę ofiar na obrołym na11zym rozwojem gosptJd:..r·
nę... osławionego zbrodniarza
wojennego, generała SS, tJon
Mi(·,tt.o·.
p·ychozy
głó~rni·e
wśród rodz;
sk.e czy
wiśniowo!!órskie
nie są Mannsteina. M ister Ch rirch'll
• szter1·1~
czym. świadczy to, że prlemyi.l
~
"
„.
·
1
o1·iarowal aż 25 f untow
Wys
.
tarczy
nieco
wody
ców,
J'n.ko
że
J·ak
wiadomo
zwykłymi
„bnf1kami
mydlany.
nasz pracuje coraz bardziej ł•ar. gów, aby dopomóc w zu·o/nieniu z wię::ienia hitlerou„s ki·ego
-.
do """'klej nalać szklanki W ~!iniowa Góra jest miejscow•'- mi". Prócz nieczystej wody i
monijnie, w sposób coraz bar- •• „
' ikią. kok.nijną. W braku „mo- ług<·wa.tej my d lrny
·
d k ·· oprawcy - jedn~o . z „wodzów" faszystowskiego najazdu na
i
by ba.tiki można. było
w pro u ··CJl
dziej zgra.ny, że l kwi.dujemy
z mydl.a.ilej puszczać pianki. .• rz.a", czy „jeziora." „niezna ir,h udział b:orą. takie „surow. Związek Radziecki. Mister Churchill wraz z „ofiarą" łączy,
szybko dysproporcje, wynikają.·
(S. :Marsch:a.k _
ni sprawcy" iwrui.li, i.ż ruobra ce", jak ślina szubrawca., wy. oczywiscie, marzenie, :te może
kiedy.t .• że jeszcze raz ..• 'u
ee
ze hskutków
dl
) tu b ęr1zie
· i· ,, b omb a " ..•
ci·ą!!
· k zarówno
·1
d
· db wojny,
•
,,Bańka my ana"
" z brudnego palca i „-ind razPm :r. von Mannsteinem, tJon R1mdstaedtem itd.
Ja
z a.wnyc zame an.
ży'i\ot „bańki" jest, natnraL żmii.
Być może, że na ten cel mister Cllllrchill dalby nie 2.S funokresie sprawozdawczym prze·
uszc 7.anie baniek
mydla. oie. krótki: „powiet:rzem nn.peł.
I dlatego należy zaostrzyć
tów, ale cały swój majątek. Nie ulega jednak wqtplitrości, że
mv.sł nasz podJ.P..•ł szereg nonyc.h •;.,st w zasadzie i• niona - pisze w swe.)· mą d rc.J· CZllJnO
· ś.c wob ee r ó'n
b a. ani ta ani inne „ofiary", składane „bożkomi wojny" przez
z ych
kawych prodUkcji i rozszerzył pro· gmszką dzieci. W tej zabawie baJ·ce _ nie bajce s. Marnak niek" w naszym
powietrzu.
k k
.
. l .
d d
· · b
dukcJ·" wielu artykułów, wytwa- nie ma. nie zdromeo-o. Gorz.eJ·
pitalizm
amery
·ańs i nie na wie e się pr:r.y a zq. 1srme1e o'
"
_ w powietrzu 1)łynie ona, PrzckłUwać je od razu igłą., a
·
d „ .d
· lk
·1 k • · · d
• kl dk ·u •
~ę sprawa.,
k:edy lecz
rzanych dotv. chcza.s w nie,viel- p-adstawia.
·~
nim się obejrzałeś, cM\.r wobec ich
„ ftak
abryk antów" i wiem zis 1e na. wie a si a, tore1 za n:vnn „s a ami się
baniek
bior<>
u.
Jl
.
k
rt
i
.
nie
przekupi:
potężniejący
coraz
bardziej,
wielomilionowy
obóz
kl.eh 1·1ości·ach w takich dzia· w puo~~zaniu
0
~
„
prysł i bańka k-0n-.i". e JC- „ clpo er6 w"
s ę mmec
łach, jak: maszyny rolnicze 1 dział doro~li...
Wtedy TZecz nn.k i;ozkody wyrzą.dTAJ. to jej zna.leźć, aby im się Odechciało 1 pokoju ze Związkiem Rcu!;iecldm na czele .••
obrabiarki, ma8zyny i narzę:l.zia przesfaje być niewinną. rozryw „~zybowanie" w -powietrzu' Roć takich „za ba,w".
E. TAM.
górnicze i wytwory chemii, za- kf).: znmienia się - jak uczą. „bańki" czarnkowskie, olsztyń.
Stef. Atiski
spakajająe w coraz pełniejsz:ym ostatnie wypadki - w roZTyw-----------------------------------------------------stopniu rosnące potrzeby kraju. kę kr.1·min·alną.
R.ezultaty uzy;;lrane w. rolnicPodawaliśmy w nuroene n;e
twie przedstawiają się niemniej dzielnym „Głosu" całą ' serię
pomyślnie: obszar zasiewu został „baniek" puszczonyt'b. nie.dawno
wydatnie zwiększony (likwida- w Czarnkowie, w Szczecinie i
ejo. odłogów przekroczyła plan o 01'•ztynie. „TCtm" - (nie tn1il
l:l procent), a. dobre warunki we no domyśleć się kto: „cud lu.
getacji roślin pozwalają. s-po:lzie- l>el~ki" po='ala się chyba or'en
:'ać się doskonałych z?iorów. „
tować w osobach „nieznanych)
Zarówno
kontra_kt.a.cJ~
roś.,n sprawców") postanowił „zn _
_Jlrfl!mysłowych, Jak I trzo_dy bawić ~ię" kosztem rodziców z
clliew1)ej przewyż~zyła liczby za· Czarnkowa., Szczeci1l1t i Obzty./ Już tylk\l dwa, dni dz~elą n&sllepiej c~cą. robotnicy wykonać
Każdego dnia na}Jływa.i~ do raz na zawsze błoto, 11trudnfa;iQ.·
planowane. Zakontraktowan;r ra
, . -~
któ
h d . · . \nd wiclkieO'o naszego św1ęta na- prod lkcJę na. dz1Gń 22 lipca.
nas wiadomości, ze w tej fabry· ce przejście z jednego oddzi<!łll
· k na '. roc1·ZlcvW'
ryc
z1ec1 rodowego, "'5-teJ. roczn1c;y
.
p.,_''N •
, u.sta1onych z &óry cyfr, C"! upor zą.dk owano JUZ
· · teren, w do drugiego. Poza tym załoga tej
przykład obszar uprawy rzepa u
. ·
u.\v
Oprocz
jest o 115 proc. więkgzy, niż w WyJechały 11.111. ko1'oni;i'. czy obo. We wszystkich fabrykach wre i bilans ka~dej fabryki 'Wzbo~aca. tamtej iorganizówano zel!'poły fabryki zbuduje magazyn na na·
roku ubiegłym.
zy hnr".'8rs~1 ~ w okol:ce. morza!! tym żywsza praca, tym szyb~icj l się o liczne dodatkowe zobowią.- najwyższej jakości, w innej rzędzia. i zakończy remont nrzed
handlu wewnętrznym ob~er· czy ,;wielkieJ wody" Jezior. C6z warczą. wrzeciona. i stukają war· zania, -porll'jmowane specj-i.lnie znów wyremontowano żłobek lub szkota. Również w PZPDz ·ur 3
wujemy dalszy wzrost i:ości zrobił ów „anonimowy ktoś"f sztaty. Jak najprędzej i jak nnj na cześć święta Odrodzenia.
przedszkole.
pracują
energicznie wszy~·•1tle
towarów, rozpro'."adzanych przez ~no, .w~iwie. puś~ił „b~ńkę",
,
•
PZPB i W Nr 22 donoszą. nt<m. oddziały produkcyjne. Wy1ló1;}
1
aparat uspołeczmony. Wzrost ten ze dzieci potop:ły się ... Więc z.a
że zorganizowały już 38 brygad Techniczny już od szeregu O.ni
sięga w z~kresie niektórych ar- mz rozpac~, łzy, panika wśró. d
najwyższej jakości, PZPDz. t G. naprawia ma.szynę kotonową., kt6
tykulów kilkuset procent. W za· m:rfek I OJCÓW, telefon.y, d_epc.
Nr 5 posiadaj~ już w dziewiuni ra z całkowicie zniszczonej nieopat.rzeniu w m.ięw i tłuszcze na qze:.do ohr;z~W: ha.roe~shch. 1 ~o
2 ze8poły gatunkowe, które 1:rzy- :;;datnej do użytku, przer~bion&
stą.p1ła w drugim kwartale wy· !onn w .L:lnniu, Suc~ed.n10wie
kładem swym przydągają pC12.0· bl'dzie na sprawnie d:ciałają.cą.
raźna poprawa, a powodzenie tik· i S~c 7,ecinie. I odpowiedz. tele.
crGłY
~
stałych pr~cownikÓw tl'go dzia- maszynę kotonową 39 GG. l::oeji kontraktacji trzody (prze· fomc1.na
1111; telegraficzna:
rK' V I\ JM I:
a T.10 łUiU
łu.
botnicy i t echnicy donoszą., że
7
kroczenie planu o 26 procent) bzdura,
.łośhwa P1'."tka, kary.
w MnlC>ł!MH m~....-·~udi'\I
Ośrodek Konfekcyjny l~r 3 maszyna. ta ruszy w przecldzicA
pozwala spodziewać siA dalszej go<lne oszustwo - zadnego wy
.
~~
„Wólczan.ka' • tak energ1•!z.nie !lwięta. Odrodzenia.. Poza tvm
stałej poprawy.
'
' p~dl~u u~opienia. się~ a. nawet ~o
zabrał się do pracy, że plan mle- prncownicy tego wyd;i;iału u'rn·
•
• • n 1ęcia me było, dz,ec1 c.ałe. zy
.t;;,:.
Pfil111)11.1'j
il;Emlti
1
N
. aid~dy
i~westy~y3ne, d~1e we i zdrowe 5'\'>ęiJ.zają. wesoło
r-... ~
!l'iHłlll 1§1
sięczny będzie tu wykonany o 3 rhomią na dzień 22 lipca jeden
~tół z ośmioma. maszynami 3ZWal
d z1.na mezwykle ~azna .w prl.. de 1czaR na wakacJ·ach.
BI~,,_~lll'l'flr-I
dni przed terminem.
dnrn. planu sześrioletmego, wr
•1Bnń1rn" od razu prysła. Ale
ll~7i"".1"' ma~
·~
We W~7.ntkich zakl:ldach :'\wa nirzymi do szycia rękawiczek, a
k~ZUJą. wzrost w stosunku. c.:.o ..n11eniła 11ię" przecie przez pe.
R,"'
l!ei5lBfl l!łill~ll!i~
wo prowadzone SIJ. roboty porząd Rnda Zakładowa i Wydział S:1e•
p10rwszego półrocza. roku :.J.bieg· jwien czn~ kłamliwp:ni barwnmi,
lll!ldl!llll!llill &:lll'!ll'J5'HliC! w~~
kowe. Pracownicy Zakładów :M.e- ja.lny skompletują. wyposa~enie
łr.go o 49. procent. .Na tym od- ,.,czarowała" naiwn.vch, opryska
ll§Gilm:IE1ll Rr;;u;J~liloid mi~~
t.c'tlowych d. „Weigt'' w wolnyrh żłobka i przedszkola. l.6dz.kie
19~6
·~
-~...:.?..4
crn k~ . me został:V :leszcze prz~- Iła im oczy brudną
gryzącą
chwilach oc zy11zczają t.rnm fa- Zakłady Garbarskie Oddział I,
zwyc1ęzone wszptk1e t.rudnoś~i, I m:n'lliną.
Obecnie, jak wiadomo, w bu. r cym się ruchu budC""wlanym. bryczny ,robotnicy PZ:PJG Nr 4 II i IH, dono~zą nam, że dla nez.
eo ~aga dal.Rzego. zw1ęku0!!1a
Przed pa.ru .dn~nmi roze~zła d~wnictwie stosuje się w coraz gdyż ta sama ilość cegły, któ- ro7.1Jierają stare komórki, do· czenia rocznicy PKWN pracow·
wys1l~u orgam_zacyJnrgo. wyko· lsoę w Lodzi w1eśc o„. wybuchu w111kszym stopmu kr. nstrukc;1e ra potrzebna była w 1945 lub t~'cl1c7.a~ b('zużytcczne i +;arn~u nicy zakładów już od szeregu clnł
rawc~w planu mwcstycy.JM;.{.o.
bomb.v w :Vi~niowej G?rze: 7-no żelbetonowe i n;ia.t.erialy prefa. w 1946 roku dla ';idnego bu. jąee -podwórze fabryczne, oraz biorą. czynny udziel w od~mzo.
myslne rezultaty osiągmęć wu, oczyw1ście me zad na brykowane. P-0mimo to zapotrze
. '
J
zakładnją. na tym miejscu tri.w· waniu Bałut, oczyszczając przy
go~podarczy pierwszego pół „bomba ". a pa~kudnia „bańka ". bowanie na oogły wzrasta u nru! dynku, dą.iś wyst41.rczy na dwa nik. Cały teren fabryczny ota- poIDocy taboru fabrycznego pl:w:
przy ul. Zgiersloej.
rocza komunikat słusznie przy- Z·oowi1 chodziło o wzniecenie stale, eo świa.-Oczy o potęg"Ują.- o tej samej kubaturze.
czają. prÓ<'z tego siatką..
Centrala Rolnicza. spółdzielni
W PZPDz Nr 1 robotnicy prze
toW toW. Marczewski, Nykiel, prowa<hnją wzdłuż podwórza be- „Samopomoc Chłopska'• także
~asi "ore~~ondenci pi!SZflJ
Lesiak, Kozielski, Chojnacki, tonowy chodnik, który i:sunie podjęła szereg cennyc_h. zobowią.
zań. Inspektorat Centrali l)Osta·
Ma.zur, Januszewski, Janiak,
Pieszczeuiewicz, Łotocka, Kożu
Dalsze zobowiązon1a nowił wykona6 plan kontrakt&·
chowski i Pilniak.
~ji trzody chlewnej na pie~wszy
W nanych zakładach PZ proc„ a w drugim kwartale br. piły dio tworzenia zespołów pro · Wierzymy, że dzięki zespołom robotników łódzkich
kwartał
1950 roku w ilości 66
PW nr 3
notujemy stały wzró>'ł nawet do 0,6.
dukeji p 'erwszej jakości.
jak.o3ciowym
p...dstawie
Znłoga
Łódzkich
Zakladów
w zrost uczestnictiwa rolX>tni.
Orwrnizacja partyjna i ak.
Z dniem l.ym lipca -, . przy współzawodnictwa pracy od Przemy~łu Odzieżowego przy ul. tyRięcy sztuk do 22 lipca, r.-0 przy
ków we współ1..awodnictwie pra ty.~ związkowy w naszych. za. stą.pllo w naszych za.kła.anch do setek braków spadnie do miniSterlinga 26, dla upamiQtnienia śpieszy termin kontraktacji o Z
cy. W pierwszym kwa.rtale br. kV•dach w oilpowi11d7.i na uchwa współzawodnictwa. pra.cy 12 ze mum.
rocznicy
Manifestu PKWN po· miesiąc:e. Dział zfamiopłodów za·
we współzaw<Jdnictwi.a pracy u. tę II Kongre8u Związków Za- społów pierwszej ja.kości. Na
J. Warcik<Jwsk1
~tanowiła pracować 7.500 godz;D kończy przedterminowo kontr-.i.k·
dział
hra.ło 22 procent człon. wodowych w sp:re.wie podniesie czele tyth zespołów stanęli na.
Korespondent fabryczny przy odgruzowaniu Bałut. Koł1)
ków załogi, w drugim kwarta. nfa jakości prQdukcji przystą. stępujący przodownicy pracy:
tarję i zakup ziemniaków dla lu
„GłoSIU Robotnicze~o" 1.;gi Kobiet
ma uporząc1kow!lć
le br. liczba W&\'>Ółzawodniczą..
8ale oddziałowe na terenie za· dzi pracy na. okres jesienno-zimo
eych Wl"-Osła do 38 prccent za_
kładu
oraz doprowadzić do esM- wy. Dział produkcji rolnej przed
łogi,
w rozpoczynają.cym się
tycznego wyglądu groby poi~g terminowo uruchomi nowozt»1dotr,ecim kwarlale produkcyjnym
udział już bierze 55 procent
Ns. zaproszenie prll"'_,owników wśród girści Wllbudziłe odlew_ ~ 1 ę do kina Baltyk na film pt. lych żołnierzy polskich i radzi re waną przetwórnię owocow0-wa•
kich, pracownicy działu techzałogi.
·w zrost li cz by współza.wodni. na.~zej fa.bryki w dniu 13 lipca u.a, gd·zie odbywał się właśnie „l-lic:i Graniczna", a następnie nicznego zobowią.zali się wyre· r7.ywniczą w Piątku. D:cinł szko
e'Zl!Cych przyczynił się do zwię przyjechała do nas w godzinach oiliew. Również ba.rdro zaci;ika żegnana serdeczn:e przez robot montować do dnia 22 bm. 77 ma leniowy dokona inspekcj1 we:.yst
ks?.enia produkcji. W pierw. rannych delegacja rolników z wiły rolników pla.ny rozbudo- n.ków i dyrekcję naszych za- szyn kompletnych oraz 6 uną· kich pra.ktykant::iv w sp6ł1fr,ielezo
i;zym kwartale br. zakładv na. kolonii Gałkówek w liczbie 15 wy nas7..ej fabryki, jednej z naj kładów udała się w drogę po. dzcń taśmowych ruchomych i:lla ści samopomocowej, uporządkuje
WarszawRkich 7-akłailów Pr.1ewyloonały plan produkeYJny
ilościo-wy w 103, 8 proc„ a w csób. Z rolnikami tymi łączą większyc.h fa.bryk maszyn włó Wtt".ną., zapraszając nrui do sie myRl11 Oilzieżowego. jnk równt\łŻ i uruchomi biblioteczki we wszy.
drug'. m kwartale br. plnn zo. uas więzy współpracy i soj11szu kienniczyd1 w Polsce, kf6re bie na 7.18.bawę lu d-0wą.
zlilcwidowa6 postoje mnszyn ;;pe- Rtkich gminnych spółdzielniach.
etRł wvkonnnv. w 114,5 -proc.
rnbotniczo.ehłopskiego. PrR~nąc przedstawił im dyrektor teehni.
cjalnyrh. Brakarki uchwaliły do
Zakłady przemysłowe i rn~ty•
Z. Weszke
Wra~ ze w~rostem ilościowym jcszc·ze ba.rdziej te więzy zacie czny tow. R. Chmielew~·ki.
dnia 22 bm. skontrolować po7:i tncje Łodzi i województw'!. :5t&·
[\orespondent
fabryczny ;:odzinami pracy
produkcji
nie
ezło
jednak \ śnić pokazał śmy im, jak wy.
Po pokazaniu na."z:vch za.kła..
3000 sztuk
rają się jak najgodniej przyJO„Głosu."
zmniejszenie prQ<lentu braków. glii~a nasza fabryka i ja.k w
za.prosiliśmy miłye>h go.ści
płaszczy.
Procent braków w pierwszym ~;ej pracujemy.
na cbiad do Gospody Ludowej.
tować do godnego obchodu &witc.
z.
z Wi-Fa.. My''
I
kwart.A.lA h~. wvniósł u nas 0,2
Najwiec<ii
za.interesQWania
Po obiedz.ie deleizacjio. u:ia.la
c:orespondent „Głosu • •
ta Odrodzenia. (&a.In'
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Rzeczy wistość za „dolarową
kurtvnq · ·

Sztabowcy Hitlera
'
D Z eca• ~ kt orym

•

ma1ą

d
• •
i." t
O IQaWJa Się pow O U

do OJ. CZ";y ....DY i rodzinv
.Y
~

IOd speclalneąo #1.orespondenta uGlo.1u"J
Ze specjalnym zaintaresowa.niem zbieram wiadomości, dopolitycznego i i:ospoda.rc21ego życia. w Niemczech

tyczące

Zacllod!lich, dzieląc je przy tym n~ dwie kategorie: na te,
które pochodzą z a.nglQ-aruer;vkaflskich tródeł propagan.lo..
wych i na. te, które.„ odp:>wiadają rzeczywistości. W wytµku
otreymuj9 pra..wdziwy obrnz tego, co si~ dzieje .;a „dolarową
kurtY114".
to kilka. faktów z ostat:iid1
O
tyg-0dni; mol'.na w nich jak
nviercia.dle ·
do
'V

zobaczyć,

-:-.zeęo

nnierza. polityka władców Trizonii, którzy z jednej strony trzymają za. kratami więzienny
mi b. więźnia hitlerowski.eh obozów, przywódcę lwmrini~tów )laxa Reimanna, z drugiej zaś udzielają w strefie
amer1'k!lń
skiej gościny b. „fuehrerowi''
berliński.eh oddzi&łów SA, Walterowi Stcnnesowi. który u~i~kł
aż„. z Szanghaju do Niemiec.

GENERAŁOWIE PISZĄ„.

k~ię-

w,ystawach wszystkich
N
garń Niemiec Za.chodni.eh i
zachO'dnicgo Berlina, na uw<>r!I.

cach kolejowych i w kio~kach
ulicznych ukazałę. się oątatnlo
ksi~żka z w:idniC'jącą na o kia dco
fotografią. Hitlera w pełnej gnli.
Tytuł ksi:i,żki br1mi: „llitler jako dowódca.". A u tor _ b. ~ze!
PZtabu geMralnego, Franz Halder.
_
Czytałem tę książkę: st'l.nowl
ona próbę usprawiedliwienia niemieckiego sztabu gener:ilnego
z odpowicdzialno~ci za kl\l~kę,
którą. poniosły Niemcy,
ina1•zej
powiedziawszy chęć ,Y.Jwiedzen ia. narodowi niemieckiemu,
że gdyby na czele wojąk niemieckich stał, jako dowódca. prnski
generał·!achowicc,
a nie „dyletant' ', którym był Hitler, lm··y
Niemiec i Europy u.łożyłyby Eię
ZU{K'łnil'! inaczej, a zatem... cze!lć
t chwała pruskim militarystom.
To „odbronzowicnie" genera.·
łów nie jest bynajmnic;i pot~. c:..one z ostrą. krytyką. .Hitlera. za
jl"go zbrodnie. „Zdenazififro.Vany" zhr.i>dniarz wojeJlny Ha:der
nie może p()tępiać tego, co r.akazywa.ł zbrodniarz Nr 1 .......: llit·
ler, a jeżeli już go osą.dzn, to ty 1ko dlatego, że nadto szafował
życiem ... własnych żołnierzy, F-ynów niemieckiego narodu. Poza
ty)Il nie odmawia mu nawet pcw
nych „zasług" pisząc, że Hitler
był „motorem, poruszającym ży
wotne siły armii i narodu".
Książka. wydana została. w Mo
11acbium, gdzie przeszła (łącznie
z okładką.) przez amerykali3ką
cenzurę. Nakład ma. olbrz.vmi,
gdyż
wielu „zdemokratyzowanych'' Niemców kupuje ją pu to,
nby mieć na pn.mi.ątkę .i<'~zczc
jeien
powojenny po;tret
„fuehrera''.
Franz Ha.lder, który c>ficjal:r;io pracuj') w amerykań~l~im
„Biurze Historycznym", a faktycznie ma. wraz z Guderianem
„~pec)a.lno zadanie", no.tury militarno-wywiadowczej, otrzymał
d1jęki wydanej
za. zezwoleniem
swych chlebodawców ksią.żce nic
złą.
„gratyfikację" za.· wierną.
s!użbę teraz i.„ w przy.,;zło
ści.

BYLI MINISTROWIE RADZĄ
ie tylko b. generałowie H1t~era, ja.k Guderian lub Ealder, mają '"" Niemczech Za.cMdnich pełne ręce roboty. Równict
i b. hitlerow~cy ministrowio są
coraz częściej zapraszani do narad i do pomocy obecnym wład·
com Trizonii.
Kariera b. prezydenta Baukn
l'ł·zeszy, HiaJma.ra. Schachta, j<Jst
już znana:
niejednokrotnie clawano mu do zrozumienia, że mógł
by właściwie zająć odpowi<>;'!nie
stanowisko w przyszłyri ;-~Mie
„r.epubliki zwią.zkowej" i t;v!ko
o~awa przed protestem h1d11ości
robotniczej Za.głębia. Ruhry i
Westfalii powstrzymała. do;;ychezas „miarodajne czynniki'' Zachod1:1ich Niemiec do oficjalnego.
...-prowad7.enia Schachta z powro·-.-m na i..inisteriafoy fotel. .! . le
władze okupacyjne mniej są. ;;krę
powane od władz nicmi.eckicb,
nie liczą. się też :i-. wolą. i opinią.
mas robotniczych i dfatego - ~ta!.o
się możliwe, że hitlerowski minister fina.nsów Schwerin vcn
Krosigh (jeden z o~karżonych w
proce&e norymbers.k.im) został za

N

siroar.on::v. przea amer,:kWq

(

)to-

narl . miarę i ponad ~iły,
r,ic
uwz~lęoniając ani niedziel
Piii
świąt. Tak było w cz11-sie .v:ijny,
ale dziśł Czy Józ<'f Rose ~ir.<lzi
może sam w baraku obozowym,

,

zno w

los
&

dziewczynkę

z powojennej niewoli, od roku już śle matka. z aa.
lekiej Ukrainy list za listem, o.by
odd11no jej córkę.
.Ale władze !RO (Międzynaro·
dowa. Organizacja. Pomocy Uchodźcom} umywają. ręce twier·
dząc, że nie ~~ kompetentne w
tej sprawie, zaś policja nicmiPc·
ka zhyt. dobrze żyje z Jos~fem
Rose, a.by miała. interweniow'lć
i odebrać zngubione na. ł.iilc·
rowskim
folwarku ukraiń•kie
c!ziccko.
OczywHieie, wypadków tego
rodzaju jest w strefach zachodnich o wiole więcej, a wśród wy·
wiezionych przez hitlerowców
cl7.ieci nie brak równil'ż w·iE>ln
dzieci pol~kich..
•
n
.
ł
ny 11 genera owie pis14, , by11.
ministrowie radzą., a do ·upr:i,wy
zachodnio-niemicckich pół używa
i<ię nadal „niewolników :re
Wschodu".

a jego rozpnrc<>lownny majQtek
odo ano l'hłopom 7
Ani jedno, ani drugie. .Jo3ef
miRję, jako „rzeczoznawca" cUa
Rose, obszarnik ~pod Stuttgartu
omówicnin. niemieckich spraw fi~
nanRowych przy uchwalaniu kon w strefie amerykańs"ki<'j, ma dzi~
znowu 30 parobków niemiec'{ich,
8tyt11cji w Bonu.
a -wśród nich (słuchajcie!) 14letnią dziewczynl(~ ukrai1\lłką,
IDTLEROWSKIE
D2.:i.zę Kawel!!ak, Z tą dziewczynNIEWOLNICTWO TRWA„.
ką. to cnla his.toria: · wywie~li
eszcze jeden fakt, tym razem ją wraz z matką. hitlerowcy z Uz życia na wlli, ści!ile mówil!c krainy do Niemiec i tu na tt1rgu
z życia. w maJ'ą.tkarh ob~zarni- białych niewolnic zilobył je Ro~e.
czvch Niemiec Zachodnirh.
Pracowały od świtu do nocy,
'oto maJ·n.tC'k o szkoekicJ· 11&- ale i to nie wy~tincza.ło ob~zarzwie - GlMgow, obok Stnt!.~ar- nikcnd. Zad<>nuncjował ma.•kę do
tu o wirlkości 200 ha. Wb.ści- gC'i<·-.....~· po czym -wywieziono ją
cielC'rn jest b. aktywi~ta hi tle· do H:i V('n~brucck. Natomiast Da.Nic dziwnego, ze Walter Stenrowski. Józef Rose, którem\l w ~zę przeniesiono do innego ma- nes. b ..wódz brunatnych kosz\1l,
a do n1edawi1a dowódcn gw•r
czasie wojny' Arbeitsamt przy- jątku.
.
.. „
.n
w." " dzielił 35 robotników za"ramczWojna minęła, matlta uwoln.10- du_ Czang KT.a.1 ;:,zeka, li.Z z C_htn
"
h
nych. Rose traktował ich ze zna- na z obozu wróciła na Ukrain_ę uc1:kl .d o. N 1e.~1~c zachod
' ~nr, ,
ną. hitlerowską brutalnością, trzy i. czyniąc rozpaczliwe poszuk1- b? 1. gdzicz znaJ~z1e lci;>s~ sd1ro
ruajac pod strnżą w ba.raka.l<h na wania za córką, natrafiła "'.resz- m~n~P, pomoc .1.... (mlC~JmY. n:i-zgni>cJ· słomie: za najdrobmej-1 cie na jej ślad _
w m~)'~~k~/dz~PJ~) ocpowicdmo dla. s1eh1e
l
Od
k
t
a ęc1ef
Rzo przewinienie groził oddaniem Gfo„~go_w.
ro
·u
.
Leopold Marsch· ~_:r
l
1 ćrwa.1ą.,
11 J t :u. z 7. J
"~
...d_o_:g:c_s_t_a.:_po_:'_z1_n_u_sz_a_ł_d_o_::p_r_a_cy_11_0_·_s_t_a_ra_n_i_a_,_a_1_y_z_w_o_n_1__·_·_c_.n_.i_ą_ _- : - - - - - - - - - - ·
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Wpłynęły już
na

pierwsze, gazetki

W '1Sła
wę
:7

.Tuż za. kilke.
drui odbędzie
się otwaircie !Lej Wystawy Ga

retc.k $ciennych.
Dnia 16 bm. wpłynęły d1J na
si.ej Redn.kcji piarwsze ew.empla.rze
wystawowe
gazetek
ściennych międozy innymi z Cen
tra.lnego Za.rzQ.du TOR. gazetka
ści&nna
Miej!<kieh Zakmdów
Komunik11.c'yjllych
„Tramwa.
jar.z", „Wiaclomości z PZPB
nr 6", ,.OdTÓd7..enie" orn.z ga_
·zet:roo.··1foienna. z 'PZPB u a;
Je~Mze za. •W~U.fl<hie. by flr
da6 O<'en~ ty<>,h gazetek, doki).
na.ją jej mi~.d<zy in11ymi i Z"l'I'>«
dzający II-irą. Wystll!.wę Gazt>
tek ścien11yeh.
P.ragnę1ib;v~my
jednak zwró
ci6 nwairl' n41. niedol\tat-ec7.nv .i~
!<ZC'ze napływ gazetek ścicnn;vrh
Wydaje się, że większość 7.akh
dów pracy w nia~7.ym niie§<'it> :

,&Głosu
7

ścienne

Ro.botniczego"

wojewód'ztwie n11deśle nam wy
sta.wowe eg7.emplaTZe gazetek
ściennych w ostatniej ehwili.
Stą.d też a.pel ·Komitetu Orga.
nizacyjnegio Wystawy: Kom_ite.
ty Rednkc~·jne gazetek śc1ennych, dzień otwarcia. wystawy,

•

•

•

\Yażne

•

•

2~ lipca. bT. - jest JUZ bl·s~,
me nalezy zwlekać do o.statn1e.
go momentu z na.desłamem ga..
zetek ściennyeh. OstatecLDy ter
min zdawania. eg'Ze1t!.plarzy ga.
zetc.k. upływa. 20 lipca br. o go
d-zii.nie 12.
•
(Dz)

i cenne

źródło doświadczeń

Wyniki prac Rady Naukowej
Akądemii Nauk ZSRR
Staraniem Łódzkiego Oddzia' cze op~wanie pra.widło
Polskiego Towarzystwa E- wo®cl isocija.Iistycmej ekonl)konomicznego wydany z.ostał m!kł na podstawie upow!!zccla
skrypt, zawied"ający tłumacze n:iC'llią pra.ktykf Sl)(!jali.n;vcznie materiałów do dyskusji z nego budownictwa, UJlhroj~
posiedzenia Rad:r Na.ukowej nie ka.dr w zna.jcm.~ć eko~"'
Akademii Nauk ZSRR. Mate- micznycb praw socjalizm1• I
riały te, obejmujące
referat umiejętność pasługiwa-nia o11lę
członka - ~orespondenta A. N. tymt prawami w pr:1ktyre ·ZSRR K. W. Os.trowitianowa
„Decydującym
war:tnkiein
p. t. „O zadaniach naukowo - likwidacji opóźn:enia prac na
badawczej pracy w dz:ed"z.:nie uk9wych w dziedzinie Ec!On()•
ekonomiki w Związlnt Radziec miki konkluduje O:;tro-4
kim", streszczen!e przebiegu i witianow - jest wszechstronpodsumowanie dy~kusji. oraz ne stosowanie krytyki l samo
rezolucję, uchwaloną
przez krytyki w naukowych instyRadę
Naukową A. N. ZSRR, tucja.eh, na katedrach
wyż
drukowane były w numerach szych uczelni i na łamach i:ra
8 i 9 radzieckiego miesięczni sy, na podstawie stopniowego
ka ekonomicznego ,.Woprosy wprowadzania zasady partyj~
EkonOiniki".
ności w pracy nauk.:>wej i n:~
Głęboka, a
zarazem kon- ubłaganej walk: ze wszelkimi
struktywna krytyka dotych- przejawami burżuazyjnej id~
czasowych wyn.:mców pracy e- ologii w pracach ekonom·.stó\9'
konomistów radzieckich, prze- i uni:i:®ości w stosunku do
prowadzona z bolszewicką bez burżuazyjnej nauki i technikompromisowością przez zna- ki."
nego uczonego radzieckiego,
Powyższe cytaty
św::idcz~
K. W. Ostrowiltianowa, stano- bez komentarzy, jak doniosłą
wi dla nauki pols.'Cej, ważne pozycję dla usprawni~•1ia mel cenne źródło doświaikzeń.
todyki pracy polskich naukow
Uwagi Ostrowitianowa o czę ców a przede wszystki'11 ekosto popełnianych błędach w nomistów stal)owią wynild
pracy nau~owo - badawczej w obrad Ra.dy Na.ltkowej Aka.dziedzinie ekonomik: socjali- demil Nauk ZSRR. Szkod:::i, że
stycznej znajdu.}ą pełne z3sto mater!a:ty te, starannie oprasowanie w naszych war.m- cowane
i przełożo:le przec
kach oraz dają praktyczne pod
stawy do zwalczania szkodli- mgr. Władysława Holtimana,
we.go w tej dziedzinie ciasne- nie zostały \vydane w formie
go empiryzmu.
broszur1, co umożliwiło ny ko
„Centrałllym pnn"k;tem. (li'a- rzystanie z nich wszystkim.
ey nat~kowl)J w dziedzinie ra- pragnącym studiować za~ad
dzieekiej ekonomiki - czyta- nienia ekonomik.: socjalistyczmy w referacie Ostrowitiano- nej.
Kar.
wa, - winno stać się twórłu

I

ff ,,,,..,.ibnrdziei na zachód wu~uni~tqna aorcie pol§6'ina

Rrace ,i duma ·.SWinoujścia
Bu&nwa natw1ększej wEuropie baży rybackie1
raźno

posuwa

J'.ście już „nasz" prcm, zw:edziliście latarnię, oglądaliście
budowę"?

* * •

~
ed
godz. 6 - t ej por'"'' prz
dworcem morskim panuje ożywiony ruch. o tej godzi
nie codz:ennie do Odry - Portu
zaw'.ja
statek _ prom.
Mieszkańcy Swinoujścia choć
widzieli już nieraz, jak to pociąg, silnie gwiżdżąc
zwolna
opuszcza statek i wjeid.ża na
ląd, przychodzą tu n:eimal codziennie, aby jeszcze raz popatrzeć na prom, na dym, któ
ry bucha z kominów staitku i
układa się na niebie w delikat
l}e obłok!.

O

się

·1· - ,,...

. ,

naprzód

Co było robić, udaliśmy s!ę
na zwiedzenie bazy. I dobrze
się stało, że poszli$my. Z hu- 1
kiem
praC'Uje
betoniarka, '
zgrzytają

l>iły,

przecinające

deski na szalowania, r-..-trniczJ
nie uderzają młotki. 24-0 par
rąk wspólnym wysiłkiem z
dnia na dzień wznosi w górę
wielk~ kom,pleks budynków
I-ej Chłodni.
dla profesor6 w
Swinoujście najbardziej
.
Szare słupy b~onowe, po- .
wysunięte na zachód ze wszyst
przeczne ściany nie odcinają
konserwatorium kich
naszych portów, szczyc~
się kolorem od tła piasku, na
w Moskwie
się
swym statkiem - proktórym wyrastają
gmachy roga, Patrzę na jej zdrową, ochłodni. Niezorientowany w gorzałą słońcem twarz, którą
W zwię.71ku z po.bytem w War mem, kursującym pomiędzy
Odrą - Portem
a Treleborbudowie zwiedzający n:e bar- zdobi pogodny uśmiech. Haliszawie znanego pia.nisty rądziec giem, piękną, sto lat liczącą
dzo może sobie uzmysłowić na Poroga uśmiecha się zakiego, człO'Jlk:a. Instytut Fryde. latarnią morską i budową na.j
rozmiary i zarys tej gigantycz wsze, gdy mówi o budowie.
ryka Chopi.n11., Jakuba żaka - więks-zej w Europie ba.zy rynej budowli. Lecz dla robotni- Pracuje tu rok i pracę swą
bardzo lubi.
backiej.
rumaczyliśmy, że jest póź ków - chłodnia jest juź wiIn~tytut mofUl.rował za jego po
- Przecież
każdy
dzień
no. że kiedyindz:ej z,wie- doczna, jak na dłoni.
przynosi widoczne rezultaty.
średnictwe~ dla. ~rofesorów klal
a promie, _
łączącym dzimy stocznię rybacką i te- Tu będz!e
fileciarnia, Budowa posuwa się w oczach.
sy fort<l'p1a.noweJ Jron~rwuto.
dwie strony Swino~jścia, ren budowy. Lecz rybacy ! tam zamrażalnie a w środku
Popracujemy jeszcze dwa la'
r ium w MO!'lkwi.e 24 portrety! w sklepie spółdzielcz~, n~ robotnicy
nie ustępowali.
chłodn!a właściwa. Tu robimy ta, a wtedy ujrzycie piękne
Jeśli
przyjechaliście
do
stropy
piwniczne, tam już gmachy, które tu z piasku i na
Chopi.na wyk.cma.M w rotogra. przystanku P~S SJX?t~ac moz
•
'
•
•
na stałych mieszkancow por- SW:noujścia, to trzeba zoba- wznosi się 'parter - mówi zawmn.e, wg. JedyneJ autentycz. 1 tu, którzy zapytują każdego czyć to, co w nim najważniej- trudniona przy betonowaniu piasku wyrosną. 10 tysięcy ton
ryb
przejdzie
m'.esięcznie
nej podobizny f~tografirlL'llej. 1nieomal turystę - „A widzie- sze.
przodownica pracy, Hal:Oa Po przez naszą chłodnię.
- Oj, będą się mus!eli rybacy nauwijać, aby magazyny
cję kulturalno - oświatową.
0
zapełnić. O.i, nie zabraknie ro
A więc: urządza pogadanki, boty - z zapałem dorzuca na
wyciec.zk:.,
rozprowadza
jaźni Polsko - Radz1eck1eJ
I-!
Io!
zakończenie rozmowy dziewwśród członków ulgowe bile
czyna.
natriy
koło przy P~PB Prawie cała .załoga PZPS Nr 1
ty
i
kuPQny
do
kin
i
teNr 1. Jest ono zarazem 1 1?ta
at~ów.
·
re, i nowe. Stare - bo zon~ ezy
O
obotnicy ;uż dawno opuści
mało zawiązane juź w 194.6
Na specjalne podkreślenie \
nie: koło terenu „G", któreCo tydzień odbywają się
. li budowę, osłatni wczaroku, a n<YWe dlatego, że do
go przewodniczącym
jest odprawy sekretarzy i przezasługuje fakt bardzo regusowicze odeszli z plaży, zapapiero od stycznia bieżącego tuw. Kurowski, koło wykoń wodniczących kół oddziało
larnego opłacania s>kla.dek da zmrok. Lecz nad brzegiem
roku rozpoczęło normalną czalni z przewodniczącym wych. Z całą energią prowa
przez czlonków kola. Około
Wolina i Uznamu, tam, gdzie
pracę, kiedy funkcję prz~tow. Ma.rchewil i koło stra- dzona jest akcja werbunko30.000 złotych miesięczn:e
leży Swinoujście, ruch nie zawodniczącego objął tow. Ka
ży pożarnej z przewodniczą- wa. Zarząd koła zakładowe · przekazuje zarząd koła do
m:era. Przęciwnie teraz
ra.szewskl.
kasy Zarządu Grodzkiego
właśnie wzrasta. To rybacy oTowarżystwa.
- Wstyd powiedzieć
Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej stawia
puszczają łodz;e i kutry na wo
mówi on - jak koło przed
Mimo to wszystko przesobie na.stępują.e-e cele: a)
pogłębienie
harmonijnego
dę.
Dziś przy pięknej pogotern
wyglądało.
Liczywodn:czący k<>ła, tow. Kara
współżycia ną.rodu polskie go z narodami Związku Socjadzie jadą na połów.
ło ba.rdzo mało członków.
szewski, nie jest jeszcze zalistycznych Republik Rad ziookich; b) zbliżenie i pnyCiemność
g~stnie.ie c-0raz
dowolony z wyników pracy bardziej. Trudno odróżnić poPonadto nie odbywały się! ja<7lllą współpracę między Polską a ZSRR na polu irospozebrania, nie płacono skłazarządu.
darezym l kultura.łllo - iiP ołecznym; e) przez umaeniaszczegó1ne postacie. JE!'iynie
dek członkowskich.„
- Musimy dokonać wię
nie pn;yjaźni między nairo den\
ich cienie majaczą z dala.
polskim. a narodami
cej,
musimy
bar9ziej
uak- Jak się przedstawia syZSRR pnyczynhl.nie się do ugruntowania pokojowego
Wsiadają do łodzi. Plusk
tywnić
działalność
zarządu
tuacja obecnie?
współżycia wszvstkich , de mokratyc:r.nych na.rodów.
wioseł ginie coraz bardzii>j w
zakładoweg<t,
jak i zarzą(Ze Statutu TPPR)
srumie morza, -wreszcie cich- Dziś koło liczy
950
dów oddziałowych, by idea nie.
c-r.łol1ków
r.i:~YWistycb i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rybacy odpłynęli.
~4.000 członk~w wspierającym. tow. Dobrzyckim.
go postawił przed sobą zada przyjaźni polsko - rad~iec
cych. Kolo zakładowe dziePosiadając własny kol.por
nie uzyskania łiez.by 5.000 kiej stała się jak najbardziej
popularna
wśród
załogi
li się na oddziałowe z taż, zarząd kola rozprawa- członków rzeeiiYWisbch.
abłysło św:!alf:ło Chorzel:6.włas'l'lymi zarządfl.mi. podledza wśród SWYch członków
W najbliższym czasie zo- PZPB Nr 1.
&kiej latam.i. Z dala na
Wszystko wskazuje na
gł~mi r;irządowi 7.akładowepisma radzieckie, jak: „Praw staną zorganizowane kw'sY
peł!nym monu migoczą słabe
że ambitny zarząd koła zr.emu. Kół r"Jdct -,, ; ~ lowych jest da", „17.wiestia", „Komso- j~a rosyjskiego.
ogniki okrętów.
ali:ru.ie swoje zami<łrzeJJ.ia.
siedem, z których trzy zasłu molskaja Prawda", „WolNiezale:żm:ie
tej działalNad Swil:louiśc:iean zas:>an~
iruia na SDeeialne WYróżnie- ność" or8i1' ~~
11ośd. izarzad mowaOzi ak~
wała noc. •

Dar

łnstymtu

Fr.

C~opmr:

I

* • •

ft

* * •

ą k~a~=~:;;~.j~;~;:i Krzennie przy1·aźń

I

nolsko-radziecka
I • d

TPPR

R

I

-1

• • •

I

w,

oe

-

Z

• • •

GlOS

Kronika m. Kutna
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Program Obchodu Rocznicy PKWN
20. VIl. (środa\:

Godz. 16 - Błyskawiczny1Warszawy dziełem całego 1 grodzeni przodownicy pracy
i racjonał zatorzy.
Godz. 16.15 - Między- turniej p łkarski o nagr_bdę Narod u " .
miastowe zawody p:łki noż- Pow. Kom. Obchodu Sw.ęta
O godzinie 21-ej odnej Kutno - Żychlin (Sta- O~rodzenia (Stadion Miej- ŻYCHLIN
.
będzie s· ę capstrzyk i złożedion Miejski) o nagrodę Za-jski).
bUhrodczysto ści z':"iązaMne .z nie wieńców na grobach
rządu Powiatowego ZMP w Wstęp
imprezy spor+o- fo c o Le_m
rocznicy am- żołnierzy polskich i radziecKutnie
na
•
estu ipcowegu rozpoczy- k'ch
·
.
we i zabawy bezpł:ltny.
nają się w żychl nie już w
· ·
.
Godz. 16·30 - Przybieg
dn·u 21 li ca uroczystą aka W dn·u 22 lipca o godz.
sztaf;ty C~n.tr8:lnej ZMP ~a
W dniu 22. ~ipcą . zostaml! demię w ~all Państwowych 7.30 przemówienie przed m i
Stadion MieJ_sk1. Wr_ęc~en. e 1przeprowadzona zbiórka u- Zakładów Maszyn Elektrycz krofonem miejscowego radio
meldunku. . i . przemowiema liczna na odbudowę Warsza nych i Transformatorów· 1węzła .II . se:kretarza PZPR
przedstawicieli władz.
lwy pod hasłem · „Odbudowa Na akademii tej zostaną na- tow. Lipnickiego. O godz.
Godz. 20 - Zabawa Lu-

I

I

.

I

5

1·

aOMtl WINSZUJE~

Czw"'te\~;'~. •l

lipoa

Dziś: Wiktora

--o--

WMNIEJSZE TELEFOITT

P ow. Kom. M.

o. _ 22

dowa;l. vn. (=var tek)
Godz. 9.30 - Zbiórka zawodników
na Placu 19
St
·
· · ·

pr~~rst!~icieUP~ł~~~wiema

10.10. otwa~te . z~stanie '"'.'.'.re
dzeme M eJskieJ Rady Naro
dowej, na którym sprawozdanie
z dotychczasowej
działalności złoży burmistrz.
Jednocześnie omówione zostaną podstawy planu G-let.
d 15
db d ie
n.iego. O go z. . . .0 ę z
się w parku MieJsk;m zabawa ludowa oraz kiermasz u7
rządzony przez PC:E~, PSS :

Dobrze

I

O~ręgową Mleczarnię Spół

dz.elczą.

O§Zczędza ją
k•
1ego·

k o lejarze

wę zła kutOOWS
W dniu 31 marca 1949 ro-' dziła już· sumę 5.353.101 zł. oszczędno~ciowego. .

·

d 1

j j

.

j ciach i . w . a szeJ swo e

ku kolejarze węzła kutnow-lco jest znacznym przekro- 1 Ze swe] strony zyc~ymy prac~ .osią.!tah coraz lepsze
skiego zobowiązali s:ę do czeniem planu oszczędnościo im aby nie poprzestali na wymki.
1
H.
zaoszczędzenia do dnia 31 wego.
dotychczasowych 051ągmęgrudn'.a 1949 r. w poszcze- W służb'e ruchu i handh- ~.;;__ _ _
1
P;;. ~=kłal1 .Elektrycm1 - 32 dy Narodowej z ud~iał~m gólnych służbach. następują·- wej, oszczędności bezpośre-1 Wy b4':ry
Za !tład owyc
Urąd Zdrowia - 91
społeczeństwa w sal· kma
h
.
dnie wynoszą 5.816.754 zł.
~
.
p 0 lak 0
Kr - (PCK) „Polonia". Po posiedzen;u cyc sum.
.
.
ł
· _
~ zerwon1 z„.
złożenie ':":eńców r:a E!;o- w służbie mechanic~eJ na zapla~o.wane 4.502.945 z. w
S1)0 ZV WCZV
l zp1tal ,Powtatowy - 20
?ach Ż?łruerzy Radzieckich 49.032.000 zł., drogowe] . - W słuzbie dr~g~wej otrzy zw. Zawodowy Pracowni-1 W powiecie łęczyckim 1..or
1Jbezp1eczalnta Społeczna - S4. 1 Polskich.
10.241.547 zł., w handloweJ- mano oszczędnosci na sumę k. p
słu ·spożywcze- ganizowany został pododP ogotow1e Sanitarne PCK - 90
ow rzemy
.
~
'kó
Urztd &epa.trtac:vJnJ _ 86
Godz.. 20 .- Capstrzyk 1.291.450 zł. i elektrotech- 5.176.603 zł. Plan został go Pododdział I w Kutnie dział Zw.
Pra~own. w
row. Zakł. Ubezp. WzaJemn. 111. przez uhce m asta.
niemej _ 6.032.000 zł.
więc przekroczony o 0,3 pro przeprowadza w poszczegól Prz~mysłu
Spozywcze~o,
Narutowicza nr. ~tel. 1oa
22. VU. (p'ątek)
W służbie mechan;cznej centa.
nych zakładach pracy na te lgdyz dotychcz~ na t~ „eApteka „Poo Orłem•• - t06.
.
.
.
:
. .
.
renie powiatu kutnowskie- renie pracowrucy branz spo
Walenta Apteka Nt teL 1
Godz. 9 - Otwarcie Kier- zobowiązame podwyzszono Jak w dz1my koleprze
b
nie byli zrzeszeni.
1 n. rl ?~'• ·• do- ,' żvwczych
•
·
k
.
d
b
go
wy n:v r.o
.
Pl
W
1
Chac1A11ka, Apteka Nr tel 62.
m~szu na
a~u
o nosc1 0 865 tysięcy zł. i wygospo- węzła utnowskiego o rze wych
i wyboryn o1 delegatów
Zebraniu·
przewodniczył
(K~ermast, będzie czynny do darowano do dnia 31 maja pojęli istotę planowego sy- Wybory odbędą się od 23 ,Cz!onek Wojewódzk.iego Wy
Redakcja t Adminlstrac1a inia 24. Il).
17.037.430 zł.
stemu oszczędzania i należy do 30 "lipca 1949 r.
d~iału tow. AftoWlCZ Lud„Głosu Kutnowskiego" mieGodz. 15 - Zabawa Ludo
.
.
.
.
z
d Związku Pracow- w k
łeł siew Kutn1f' orzv ut N11- wa w Parku Wiosny LuSłużba elektrotech:i:czn.a cie wywiązu1ą się z przyj1 . arzą
ł
S .
Z . k
bj
rutowicza 2. tel 217.
d·
do dnia 31 maja zaoszczę- tego na siebie zobowiązan;a mków Prze~ys '.1 d~o~ywybo Organtz~cJą wkłiądz u 0 · ę
ow.
zego przvw ązu3e
.
to wszystkie za a y pracy
rów wielką wair_ę. ~owe Za- przemysłu spożywczego te~
rządv hE>da :f'\W! Pm tv:~ rtnu łęczyck!ego.
czynnikiem, ktory uaktywni
ł
dotychczasow4 pracę związ- Do zwi;zku przystąp! o
kową.
180 członkow.
K1eJ11.1u Posterunek M.. O. - S3
Godz. 10 _ Wyb ea Szta;- '1
fety
Centralnej ŻMP...
~utna - 30
·
Starostwo Powtatowe - 31
Godz. 17 Posiedzenie
l"te:ąditUD Pow Rad1 Naro<S Powiatowej i Miejskiej Ra-

~trudPoMtta.rutia
„arzt
as a

I

· ·

1

..:.- -----------------:h
do Rad

_,rzemys'Ie

•

m

-I -• . .

Kontraktacja trzody

chlew~eJ

na rok 1950

Z dniem 11ipca zaczęła sirl 'liu planu kontraktacji mus.ząl Produkcja. i hodowla,. jak c~eniach bieżącego roku muw całej Polsce kontraktacji. ;tać się gri1py producentow zresztą kazda praca me mo >i. być wykon~ny, a wszyst.
.:rzody chlewnej. A.keja ta że być pozbawiona planowo- lnch tych, ktorzy będą nam
trzody chlewneJ na rok 1950· obejmie dużą ilość chłopów, ści. Plan kontraktacji trzody w jego realiz!1cji s~kodzić
· wpr0- a kierować nią będzie Zwią~ chlewnej na rok 1950' pan
1 zwa1czac• bę dziemy rueubła Nowa k ont rak tacJa
wadza zasadniczą zmianę w i:ek Samopomocy Chłopskiej. realny - oparty na doświad- ganie.
H.
premiowaniu zakontraktowa- - - - - - - - - - - - - - - · - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~~ą
s:!~~~tr~~i~~~c::s~~~
kę płacono 1000 zł. bez rożnicy wagi tucznika.' Premie

t~ b_yły kt. krzywi:~er1 d~a

c ~opowd, orzy whoda a W;lę
ceJ
tru u przy wy
owaru~
sztuk
większych.
Obecnie
wprowadza się zróżnicowanie
premii zależnie od wagi do-

Naw Oz d I a

og rod ni k ó w

CENNIK OGŁOSZE°FJ
w dzienniku „GŁOS KUTNOWSKI"
Za jednostk1: obliczeniową dla ogłO!'zeń wvmiarow•.•ch przy]·ęto 1 mm przez szero.kośt 1 łamu (szpalty).
_,
\\ tekście i za tekstem - 8 łamow po 45 mm
Ogłoszenia dr0bne liczv si ę za słowo: ~
Welkość
O"loszeń
Za tekstem Nekrologi Drobne
od
do"' OC mm
o
30 zł.
7
70
otł 1011 do 1200 mrr.
110
110
.
Ogłos:r:enia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o
100 proc. droże1.
· Ogłoszenia w numerach niedzielnych i świątecznych
0 50 proc. drożei
•

~~ier ~~~ ~

Jednym
z najpewniej-1su i azotu, dużo składników,używać tego płynu, jako naszych sposobów zapewnie- roślinnych, które wzbogaca wozu po rozcieńczeniu wodą
nia rentowności vgrodni- ją ziemię w kumus, można w stosunku 1:2.
(C)
.
.
.
ctwa Jest
uzywanie
nawozu •
_
kompo~toweg_o. yv tym celu
ce .,, 1eł
ogrodnicy wmm prowadzt<:
'7

i~g

~~g

=-.;.„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„ „„„••„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „ „ „.

Ponad 2 6 . 000

w ·a qodz1 n

Nowy rekord murarski Os1ą60 niąty wlasku

~~~~;·I.ii:.'!;.~ ~~~;~:;:.~b~:~~~,;~

miast w okresie letnim naj- kompost do zasilania ziemi.
trudniej~ym do tuczenia, a
Jak wiadomo znajdująca
Każdego nieomal dnia ga- cej wierzchnią warstwę fun ·nadzwyczajnych wys:łków.
- Trójka mura.r ska w O•
więc od dnia 15 czerwca de się na terenie.Kutna fabty- zety donoszą o nowych o- damentów. W ciągu p1erw- Murarz i pomocnicy pracują sobach murarza ob. w:niar15 wrześnir punkty skupu ka dawniej „Motor-Alkaloi- siągnięciach murarzy pracu- szych godzin reur rósł w równomiern:e zawsze z tym skiego Bolesława i pomocniwypłacać będą prem.ie w wy- da" obecnie wytwórnia Nr. jących systemem trójko- oczach.
samym natężeniem.
· ków ob. ob. Rychtera Stanisokości .12 ~ł. od kilograma . 3 Zjednoczonych Zakłaqó'V wym. System ten spowodo- Na czym polegają sukce- Południe. Godzina odpo- sława i Osińskiego Stefana
Ma to rownież na celu za~hę: Farmaceutycznych posiada wał zupełną rewolucję w do sy murarzy?
czynku.
wymurowała w ciągu R gocenie h.od?wcy do tuczenia ~ odpadki przemysłowe w po- tychczasowych
metodach
Chodzą jak w zegarku ·Czy jesteście zmęczeni? - dzirmego dnia prncy 26.04C
odstawi9:ma tr~ody chle~neJ staci wyextraktowanei siecz pracy w budownictwie.
dziwi się stary murarz. Nie pytamy.
cegieł co stanowi. 71 metrów
w okresie. letmm, w ktory~ ki z główek makowych oraz Starym fachowcom - mu słychać krzyków, przeklinaWieczorem
pójdę tań- '>ześciennych muru.
pod~ż. nu~sa. zawsze się wyextraktowany dżem.
rarzom, nie chce się wie- nia tak zwyczajnych w na- czyć odpowiada wesoło - ..To praw 'e cały dom
zmmeJ~za i r~wi:owaga ryn- Wyextraktowana s 'eczka rzyć, żebv można w ciągu 8 szym fachu, a robota idzie ob. Winiarski.
dla jednej rodziny mruknął
kowa Jest zac wiana.
makowa stanowi. doskonały godzin ułożyć 20 tysięcy a i to jeszcze jak. Główną pod Tańczyć to może nie - stary murar z i to w ciągu
Poważnym
zachęcenie~ samozagrzewaj~cy się matl"- nawet ~ ~ęcej c~gieł.
stawą sukc.e su systemu trój dodają towarzysze
ale jednego dnia. Gdybym nie
rolników do kontraktowania riał na kompost. Celem „Jakzez tu w1erzyi:, pra- kowego jest organizacja pra zmęczeni nie jesteśmy. Po- w' dział znów bym nie uwiejest udzielanie bezprocento. wzmożenia procesów zacho- cowałem przez 50 lat na cy. Każdy ma swój wyzna- czątkowo tylko trzeba było rzył".
wych kredytów. Pon~dto ka:l dzących w kompostach na- różnych ~mdo~ac~ } nie ~o- czony odcinek, który stara się przyzwyczaić do nowych Uszczęśliwieni rekordziści
dy,. kt? .zakontraktuJe przy-. leży kilkumiesięczny kom- głem ułozyć w1ęc~J Jak ~s1~c się jak najlepiej obsłużyć. ruch?w. Teraz idzie już zu- dzielą się swą radością z canaJmmeJ jedną sztukę kom.:Y post pr~en~i~zać, ~odając o- do 1.200 _sztuk cegieł dziennie Ten rozkłada na mur~e za- pełme dobrz~.
.
łym zespołem
który posta z ulg po~atkowych, kto;, 'rnlo dziesięcm k Io wapna - opowiada jeden ze .s1;a: prawę, tamten podaje cePo południu numo upału magał im przy dowożeniu
re pr.zys~uguJą tym, którz.. palonego w proszku na 1 m. rych. murarzy, - ale ? z?s1a1 gły, a murarz fa chowiec u- tempo pracy nie słabnie. zaprawy i cegły.
podpisali kontrakty.
sześcienny kompostu. Za- specJalnle tu zostanę i będę kłada je waNtwllmi pilnu- ?hliża się godr~n'l piąta, T b ł·
Plan na rok 1950 przewi- miast wapna można używać patrzył jak się to robi".
jąc aby zat>howane z Jsta•o k"on:•" ;)r11c-y. Em•Jrja roś- - • "
Y śn~sdz c~ynknńa
·1 ·
. k
k ś . 15 k
D . . . t
I .
.
.
k
.
k d
. " 22 1ipca - o w1a czaJą. o
duje kontraktację 3 . nuAbJ. azotntia
u ~ . o CI T kg. n.a . dz~1 aJk,
o znbaczy WWdP?- ~" e7.yre wki~2'ame
- . rzy- !"!W
.a~ •. p Ad :·~~
re or c·~v. m~· cząc swój pracowity
dzień
18 m .
sztuk trzody chlew~eJ.
• y 1 me r szesc1enny. a przy me zia e
mu 7owe. w1os ie _czv t e7 nne.
Ot;c.1o JU.2' .mur na ,
:ne rekordu.
cyfrę tę bsiągnąć kazda społ- gotowany kompost juz po tym murarze z PPB od- Zespoł pomocników składa- tra VJy~oki.
dzielnia winna przystąpić do roku nawet zdatny jest d(' dział 7 zatrudnieni przy bu- jących się ·na obsługę trójki
- „'l'eraz 1·1ł wiem - ====~~=====
.
akcji kontraktacyjnej z ener użytku. Ogrodnicy jak rów- dowie gmachu Starostwa w dba o stałe zaopatrywanie mówi ę~arv murarz - jak
gią i sumiennością, pomyśl- ni eż i drobni rolnicy mają Łasku postanowili pobić do- pracujących na murze w ma to ~ie robi.
'f
ny przebieg akcji zależy bo- mo:7:ność zaopatrywania się tychczasowe rekordy trójek teriał, a mianow:cie w za- „Ile tu już cegieł mogło
wiem przede wszystkim od w Wvtwórnl Nr. 3 w wy- murarskich.
prawę cementową i cegły. być wmurowanych? - pyta
odpowiedniego ustosunkowa- extraktowane makowiny w
Od samego rana na miej- Nikt nie kręci się tutaj bez my naszego doświadczonego
LASK
nia się do niej wszystkich cenie 50 zł. za furę.
sce budowy zjechała komi- zajęcia, ludzie n :e przeszka- rozmówcę.
~ycie kulturalne Łasku
gminnych spółdzielni. Chłop Drugim odpadkiem, który sja złożona z przedstawicie- dzają sobie wzajemn· e. Nie
- Jak na moje oko to ożywia się coraz bardziej.
mu~ ~?kładni~ wi~ll'hiie~ ~po wytwórnia ortdaje jedynie li Starostwa. Komitetu ~o- słychać okrzyków: .,Hej! !'f już gn:bo P?nąd 20 ~ys·ęcy Ostatnio przy St owarzyszeznac, iz spółdziel.ma cz~m to za cenę wywozu jest dżem wiatowego P ZPR, Związ- podaj no to!... Wszyscy w1e- Godzina piąta. Koniec pra nii; ,.Harfa" zor ganizowane
w obronie j ego m.teresow.. a z .E!łówek makowych, gęsta ków Zawodowych i organi- dzą co do nich należy, bo cy.
zostały •chór, orkiestra i ze
wtedy kontraktacJ~ przeb1e c ekła
~asa.
Ponieważ zacii młodzieżowych.
praca jest dobrze zorganizoKomisja przystąpiła do o- S1'lół dr~mJtt:vcznv. Te:i ostat
gać będzie szybko i planowo stw erdzono, że ten odpadek Kładzenie muru rozpoczę, wana.
bliczeń,
wln-ńtr.P oi?łasza ni wvstąpi wkrótce ze sztu.
Wielka nomoca w wvkona- zawiera obok fosforu. T)Ota- to od izolach zabezoieczaia- Nie widać tutai iakichś wvnik:
·~a .TThin i mlvnqka".
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TEATR WOJSKA POLSKIEGO

(Jaracn 27)
Drr• o godz. 19,15 widowisko
woka.lno-ooneezne ,,Kram z pio_
aenumi" w reżyserii r onna
Schillera i w wykonaniu pię~
dzi~ięcioo!tObowego

ze!'połu

chaciy Pa:6ittwowej
Sdoly Teatralnej.

słu

Wyższej

TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA

~,

Coraz bll#el

H'nrs7nUJą

Meldunki z czwartego dnia sztofety ZMP

Sk'ad wioślarek CSH na regaty w Bydp,nszczy

W wyniku zawodów elimina va, ~. - Maloniova,
cyjnych, wyznaczono sk!ad
6semki Kuberna.t.kova,
wioślarek
czechosłowackich Zehorzowa,
Domeekova,
na międzynarodowe regaty w Steiskalova, Vrzalova, NepoBydgoszczy w dniach 23-24 zitkova, GeTslova, Beinhauero
bm.:
va, ster. - Rumlova.
.jedynk!
Spachilova
Kierownikiem ek!p~ ~~ Pa
Gerslova,
sova. Ponadto przy1eżdzają:
czwórki - Gerslova, Nepo- kierownik techn. - dr Czezitkova, Vrzalova, Beinhauero sany i lekarz - dr KneidL

OLSZTYN. - W dniu lS hm. za.kładów pracy oraz liczne ko- rych startowało ogółem 700 osztafeta ZMP do le. ZMP terenowe i wojskowe, sób. W poniedziałek wysta.rto·
Łód:i Daszyńskiego 34
pierwszego etapu na trasie Nr 2 wzięli udział w ~zte.fecie i;wiaf· wała z Suwałk do Grajewa szta.·
Dziś o godz. 19.15
Górowo - Olsztyn. Na st:mie dzistej miasta.. Startowało w ni<'j feta na. trMie głównej Nr 3.
komedia Scribe'a „SZKLANKA w Górowie odbyła się krótka u· 11.800 zawodników.
Łącznie na. wszystkich ~ra..~ach
WODY".
roczystość. Ulice miasta. 'Jyły
Ogólnie na. eta.pie trasy Nr 10 pomocniczych i głównej sbrto·
Kasa czynna od 11-ej do bogato udekorowane. Na. •ra.,ie wzięło udział w biegu 19.600 za· wało 2.805 uczestników, w tym
13-ej i od 15-ej. tel, 123-02.
głównej brało udział ogółe'..n 4;łl wodników. Na mecie w By:lg·Jsz- 405 kobiet.
TEATR LETNl ,,OSA"
uczestników, w tym 98 kol:!iet. czy zebrało się 20 tyllięcy wi·
ul. Pfotrltnw"''" 94
Na wszystkich trasach bol'lznvrb dzów.
RZESZóW. - Z Przemylil'.l do
Polski Czerwony Krzyż ob~ął ' sta<'h i wsiach bfdą czynne pa·
Komed!a mpzyczna ,.Jadzia wzlęło ud.ział 2,381 uczestnik.ów
•
Rzeszowa (86 km) wyruszyła c'o stronę sanitarnę. wyścigu . .:fa e- 1trole sanitarne PCK, ze spe•~ja.l·
Wdowa" z występami Władys w tym 676 kobiet. Na trasie lic~
POZNA~. Na. drugim P.ta· pierwszego etapu sztafeta. na. tra
niebe:&ława
Waltera - codziennie no bramy triumfalne i tranMpa· pie trasy głównej Nr 9 ze ~kwie sie glównE'j Nr 5. Startowało !;.fl3 ta.pach organizowane będą bada- nyu:i uwzględnieniem
nia
dla.
zawodników
i
punkty
piecznych
miejsc
(jak
wiraże,
o god'Z.. 19.30 - w niedziele
renty. Mi&Rto Olsztyn bog'lto u· rzyny do Poznania (128 kJlJ), zawodników, w tym 55 azir.wpomocy lekarskiej dla. kontuzjo- przejazdy kolejowe, oetre wznlelwięta o god'Z.. 16, 19.30.
dekorowane.
•tartowalo łą,cznie 12.000 wwod rząt.
wanych. We w~zystkic h noia· sienia. itp.). Przez całą tra.~ę l·~
ników, z tego 443 na trasie ~·lńw
PA:9STWOWY
•
•
dzie towarzyszyć wyścigowi ~a
TEATR POWSZECHNY
BYDGOSZCZ.
Z Piły do nej. Sztafeta witana. była we
KĘPNO. Na trasie Nr 8
mochód sanitarny PCK.
Godz. 19,15 dOl'!konała korne_ Bydgoszczy wystartowała 1S l·m. wszystkich wsilloCh i pniast..ecz- ~ztafeta przebiegłe. czwarty rt:ip
dia G. Ze.polsk:ej „Moralność do czwartego etapu sztafeta na karh przez tłumy widzów. :!'a Wrorław - Kępno, dlugo!i"i '.'8
Komitet org:nhacyjny 11 .nrePani Dulskiej" z udziałem Ja. trasie głównej Nr 10, dlup,ośei metę w Poznaniu sztafeta. rny· km. Na traRie J!l0wnej star~owa·
dwi~ Chojn~c' 'r>j.
92 km. Na granicy wo,jcwództwa była. w przerwie meczu piłki noż Io 351 zawodników, w tym 152 priybędzie do ł.odz.i ~ci na trasie wyścigu 1000 d~o·
sztafeta ZMP
gowskaz~w, które -:- . uste.•noZe względu na. okres nrlopo- poznańskiego i pomorskiego 1.a· nej między juniorami i seniora· kobiety. Ogólna. liczba stanują
ue na mdoc:znych mieJscaen wy komedia Gabrieli Zapolskiej stąpiło uroczyste powitanie ll?.ta.· mi poznańskiego OZPN. Na. tra· cych na traRie głównej i pO!UO<'·
W dniu dz:siejszym, robotni wskazywać bfdą kolarzom włtr
„Moralnaść Pani Dulskiej" z u_ fety. Na. trasie dołączylo ;ię 6 sie pomocniczej z Ujścia do Po· niflZ:V<' h wyno~I l .424. w t.vm „zg
cz:i ~~i powita uc~e~tn~k~ó~ ściwy kierunek jazdy. Po1111.dto
dT..ie.łem Jll.dwi<ri Chojnackiej sztafet pomocnic-r.ych, w ktći(ycb znania startowało 60 samo~ho· kobiet. Na granicy województwa wielk1~3 sztafe~y gw1azdz.1 s .eJ, w odległości 3 km od • każdego
grana będzie tylko do dnia 24 •te.rtowało 6.800 uczest.1;1<r,w. dów z Automobil·Klubu Pozna:d· wrocławskiego i poznańRkiei?"O zorga~1z.owane3 1,>rzez Zw1qzek nda.sta. umieszczone będą. liute
lipca 1949 r. włącznie..
Na trasie głównej biegło 270 za. skiego.
na.pi~y a na.zwę. danej · mioji.COodbyło się uroczyste powitanie Młodz1ezy Polskiej.
GRAJBWO. - W niedzitllę 17 ~ztafety.
TEATll KOMEDII MUZYCZNEJ wo~ników, ,., t~ 30 _dziew-:i:ąt.
·
Uroczyste pow!tan~e szt'lfe- wości.
LUTNIA"
Kazdemn zawodmkowi towa.n.y· bm. przybyły do Suwałk 3 szta·
•
ty biegnące1 przez Łódź nastą
* • •
Pl~trkowska 243
szyło 6-7 biega.czy. W Bydgo~z. fety pomocnicze z GoHr..pek,
KWIDZY~. - Na tTa•ie :NT 1 p: dziś ? godz. 19,2~ na Pia~ . TowarzY"ltwa Przyja~ni Pols'ko
Codziennie od dnia 1 Upca ezy biegacze, reprezentujący lJ 1 Szypliszek i Brzezinek, w któ· ntaft>ta. pr1ebieP,ł11. drn'!i !'tnp Wolnośc1. Pi::ern6W1en:le poWl Czeskiej i Polsko-Węgierskiej z:a
b~. o godz. 19. 15 „ROSE MA·
pr~ewodni?zą- opiekują się za.wodnika.mi tv<'h
· GdańRk Kwidzyń ~91 km). talne wygłosi
cy zarządu
wo1ewódzk1ego
.
.
•
RIE" Przepiękna romantyczna
usłvszvmy
Startowało
l.063 zawodnik:h r, w ZMP kol. Starzec.
kraJÓW podcz:a.s ich poby•.u w
operetka w 1 obrazach. Udział
~
•
tym 214 kohiet. Na. tra~ar,h tocz
Jutro o godz:nie 10 rano na Polsce.
bierze cały zespół. Balet 12.04 Wiadom. połudn. oraz pl'zy fortep. A. Tarski, 14,50 nycb - 4 916 zawodników, w
sygnał radiowy nastąpi start z
V
Chór - Orkiestra.
przegląd prasy stel. 12,20 Mu- (L)
Komunika.ty, 14,55 (t.) tym 811 "kobiet.
Placu Wolności do następnego
UWAGA: Operetka „Rose - zyka.,. 12,25 (L) Audycja Zwią Skrzynka. LRR. 15.05 (L) In- , KRAl\:óW . . WyTuRzvła do etapu.
Marie" grana będzie tylko zltu Samopomocy
Chłopskiej, terludium z płyt. 15,15 (t.) Ak nit>rw~zego 1>to11pu Zakopane
na półmetku
przez Upiec. Bilety w kasie 12,35 (L) Fragmenty z I : I tual'mrśei ł6doZltie. l !i.25 In for.
Kraków Rztafeta. na traRie Nr 6.
teatru od godz. 10 do 13 l od Suity Poo„ Gynt E. Griecta, macje.
W dwóch ostatnich spotkarn,30 ,.WierRze dla d7ie ~a RtRrrie mzemówili m. hn.
niach rundy wiosennej Ligi
17-tej.
1.2.55 „Melodie ludowe" 13.30 c:". 15.50 „Mierzeja Hel 0 ka" orzedRtawici<>le
aniriclskit>j
i w lekkoatletyce kobiet piłkarskiej CSR padły nastę
TEATR MELODRAM
(L) Chwila. muzyki, 13.35 (L) PoO""danka naukowa. z cvklu:
il
p
·
K
·
ka
'ad
..,„
•zwe 1kiej
art1i
omumstvcz·
Rozegrane w Brnie międty- pujące wyniki:
Nieczynny z powodu remon- M
uzy
obi owa., 14,0 O ~L) „Poznaj swój kNj" 16.00 Mu. nej. Na nif'eie na Rynku KTa· 1p~ństwowe spotkanie lekkota.
Sparta-Tepl!ce 1:1, ATKRezerwa.,
14,l5 (L) Rec1t.al zyka ponulRJ'tlfL 16,20 (L) Rm kow~kim zrhrało się ok. 25 ty· atletyczne kob:et CSR-Ausk?1Zypoowy W. Wiłkom'rskiej, mowa. z d..-r. nacz. Centralneito •1ę('v
·
startow~n· S t na
· zak on• c Zyło si'ę .,.,,rvc1
·„-.- - Kladno 6:2.
""""d Zó W . ()-"
•"'"'ID
~„J
Zarz. PrzemyRln Odzież. - ob. ło 8.300 nc:ze~tników. w t~·m stwem Austriaczek 54-:52.
·M istrzem rundy wiosennej
REKORD - ,,Mali detektywi" .T. Koła.c 7 em, 16 :io fi'...) InteTlu 1.700 kobiet. Długość trasy 115
Poszczególne
konkurencje została Bratislava 21 pkt.,
dla młodzieży j?Odz. 16
dium z płvt. 16.40 (L) Z cyklu km.
wygrały: 100 m - Sicni:rova przed Teplice 16 pkt. Spartą
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„C"&Warty perJ'!'lkop"
nnilvdi ,.W 'Dl'RrowniA.ch łódz•
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Ste1'negger (Ąustria) 15"
m·' 16 pkt.,
Slavią
i ATK.
AD........,.,
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film dozwolony dla młodz: eży
„Kwiat Mił · śc.i"
D„i~nnilc p0'J)('łudniowy,
17.15 - - - - - - - - - - - - - 2:28,8; 80 m p.pl. - Bruschak
orran
t.6d&kleco
Komitetu
BAJKA - „Kulisy Ringu"
godz. l8. 20
„M"~l<-nip onP'l'i>tkowe i filmo. I( ,.,munrknt Nr 4
(Austria); 200 ·m - Jenny (Au
I
WoJewodzktero Komitetu
PobldeJ
~Jednocson•J
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godz. 18, 20
dozwolony od lat 16
we". Hl no „Gło~ mRią kohlety"
·
stria) 26,6; skok w dal dozwolony dla młodz:aży
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4 x 100 m - CSR 51,7.
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Gr•tlMne
lł. s. W.
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POLONIA - „Ulica Graniczwewn. li
godz. 15,30, 18, 20,30
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film dozwolony dla młodzieży ,.., _ _A~ft d7.i'enni'ka. 21 .40 ,,D„ 1lekaTskieg.o.
.
.
robotnlezycb
I chłop.
film rln„wol""'' dla młorhiP.ŻV
n~ ,.~,„. ~
a_
k
•klcb orat red•lrtorów
P:RZEDWIOśNIE
„Kulisy WŁó:KNIARZ
„Pocałunek lP"kn 1>n °?l{<""'"kwv" kol. nt1e. ,.,,..
a.~n mey mHltoz a~ący w i;n·
JłHet łclennJ"c:tu ·
llt-ł2
Wielkiej Rewii'
n& stadionie"
wiPści W. A:7.ai•""'· 2? no 11-fu. Łoilzi mo~. podda6 e1ę be.da~n~
Ot:lal mur.cli:
111-ll
godz.
1.7,
19,
21
"n""Kl'I.
nTIE'!OWR.
l!~.
5
('f,) WiR . w Poradni Spor!owo • Lekarslne.1
Dl:lal
mfe1
Pkl
I
mport.:
Uł·ll
4
godz.
16, 18,30 21
dozwo I
. .
wewn. I I U
niedozwolony
dla. mlod·zie1.y
ony dl 8 mł0 d iiezy
~- mo(ri !"l'IOrtow~.
2!? !'\O (l', 1 przy u 1· p r 6cb nika. 11 w · godz„ cd
Ot:lal E'·~nomtcsnyl
au-a
ROBU'l'N LK
„.Na.rzeczona WOLNOśO
„Tragiczny po. TntPrlnd'mn :r; płvt. 22,58 fl,' l fi do 18..
.
Dział rolny: wewn. I - 154-Zl
z Turkmenii"
ścig"
Redalrcja noena1 171-ll; 1»-11
O,..,ów. T1rn'!l'. l<>k. n11. jutro
~~wodmc)'. z .poza Ło~zi - na
Koloori.1:
godz. 16,30 18,30, 20,30
godz. 16, 18, 20
"~OO O!!Ptnle wfa.dOJ'l~ci, 23.10 mieJscu u Jlt~egoko~wiek leka·
L6dt. Plotrlrmna w. t.a. aa-n
film dozwoiony dla. młodz:'eży
nietlr>--,,.olony dla. młodz;eży ntworv ~.....,,,f„..,i~7.M W. A. Mr :za.. Pr~ypomrn.amy Jeszcze r~z~
. Admłntstracia1
l80-łl
JtOMA _ ,Opowieść 0 pra.wd.zi ZAC~TA - „Podróż w nie. „11 ,.tq_, 2:l.5n f'rol'!'l'łm. nia. jnłrn ze godzrna wyJazdu. do Wars... &.
Ot:lal «Hrt0He61
lit-N
f.Mt, Płntrlrn-lra
111-IO
wvm czł~wieku"
znane"
<>J.110 f?,\ Kr>n~Prl żv("f,eń. 0,4!1 wy zo~ta~e. przy_śp1esz?na „ i:a
·d
18
20
aodz
16
18
30
21
f?, )
Zak~ń~?~nie
nudvcJ'i
i
10,15
a
zbiórka.
na
godzinę
• ·mą
go z.
f'•
b
- :Mi' że się pani poczęstuje ł
dozw·)lon:y dla młodz"eży ,
niedozwolony dla mll-dzieży 1Hymn.
D-04720
.
21 lipca. r.
wyruszyła

I

Opieka PCK nad „Tour de Pologne•·

•

Wdniu dz-siejszvm

Co

przez radio?

l ga

piłkars~a

CSR

Austria- f SR 54: 52

.~ ~>~· .

0

...,,

_,

0

·

-„.

„.

"""

d

M' k' •

OleWO ZkC- le S lel
s1.lmorez "portowy et

-

„

0

„

z

„ „,.

f

y1. .P. ?aiew

I

'

I

"

203

uarekn od MoskW''
Czy zamierzacie tu na mrozie, składać mi sprawozdanie? ~ zapytał niowróżącym nic dobrego gło
sem Batmanow. spojrzał n.a tekę i poszedł dalej.
Merzlakow, o sino czerwonej od mrozu twarzy starwt się dostosować swój chód do energicznych kroków
Batmanowa i szybko go informował, że na punkcie dziesięć dni szalała burza. która naniosła kolosalne zwały
iniel?U i że dopiero teraz wszystko zaczyna po'\\411i oży
wać.

- Gdzie Pankow? - przerwał naczelnik budowv.
Coś mu złego s1" przytrafiło, znikł gdzieś„. Zgittął, jakby w poczuciu winy odezwał się Merzlakow?
- Jakto zginął? - Batmanow przystanął przerażo
ny. - Co mówicie?
- Zginął, towarzyszu naczelniku. Dobrnął do punktu·
w nocy. był bardzo zdenerwowany i od razu nanadł na
mnie„. Spotkał po drodze pewnego człowieka „ . Ten pochodzi z zatoki Umi. ~dzie posiadamy swoją bazę oraz
pięćdziesiąt pracowników, którzy ro;i;ładowaH tr-zv okrę

ty z m„t..,sia łami .. „

•

Co to ma wspólnego z Pankowym? Co pleciecie!...

stał sierotą? Spojrzał na Tanię i odwrócił oczy: dziew-

Człowiek z którym -się spotkał Pankow naopowia-

czyna wstrząśnięta wiadomością gryzła wargi i skrzywiła się jak gdyby odczuwała jakiś fizyczny ból.
Merzlakow zaczął składać sprawozdanie ze spraw
na punkcie. a Batmanow. co zdarzało mu się bardzo rzadko stale przerywał. Idący za nimi inżynierowie uśmie
chali się słuchając jego ostrych odpowiedzi.

-

dał mu wszelkich bzdur, że ludzie umierają z głodu i inne rzec~y. Pankow postanowił natychmiast tam pojechać. Mówię mu: nie ma droJ;?i. trzeba zaczekać. nic stras-o:ne'{o na bazie się nie dz;eie. Jednakże nie chcia_ł się
ZJ?Odzić. Nad ranem odjechał na nartach i od tej pory
więcej nie widzieliśmy go.
Dlaczęgo więc pozwoliliście mu odejść?
- Jak rno1?łem rto n:e puścić! Przybvł tu w charakterze ini:;pektora; rewizora zarządu„. Uorzedziłem go„.
Dlaczel?o nie roZPOczel;ście p·oszukiwań? - Batmanow rzucał slowa. jak 1?dvbv rozumiał tylko jedno:
że pytaniami ju:': Pankowowi nie pomoże.
- Szukaliśmy, a jakże. SzukaHmv bardzo szcze1?ółowo, ale nie natrafiliśmy na ślad . Tutaj jest straszliwa
głusza .. „
Merz1akow zaczął znów mówić o burzy, o trudnoś
ciach klimatycznych, o tym, że punkt jest najzupełniej
odcięty od świata.
- Jeśli już koniecznie chcecie rozmawiać na mrozie,
to ooowiedzcie mi konkretnie. co się dzieie na waszym
r;un'kcie, - wycedził przez zęby Batmanow.
Serce je~o ściskało sie z goryczy i żalu. W wyobraźni widział Pankowa silnego i pewnego siebie czło
wieka. Wasyli Maksymowicz przypomniał sobie Gienka - czy to możliwe. że ten wspaniały chłopiec nozo-

liście?

No, a jak tam z budową drogi zimowej? Nawali-

- Przyznaje się towarzyszu naczelniku, że nie nacisnęliśmy w odpowiedniej chwili pokornie przyznał
się Merzlakow.
'
- Ile posiadacie na punkcie rur i jak są rozmieszczone? Co zostało przygotowane dla przewiezienia na

•

wyspę? Jakich materiałów brak? - sypał pytaniami.
Jakie macie zapasv żywności na składach i 1,1-a
punktach aprowizacyjnych wtrącił Liberman.

Je~ną chwileczkę, zaraz wyjaśnię, wsz~o tu
zakrzątał się Merzlakow,
odpinając
kozuszek.
- Nie, trzeba, jeszcze się możecie zaziębić. Takie
rzeczy należv mieć w pamięci, a nie żapisywać. Ile aut
rozwozi rury?
m~m zapisane -

- Ile posiadamy wozów do rozwożenia rur? - zapytał Merzlakow Kotlarowskiego, który szedł za nim.
Technika, to jego dziedzina, towarzyszu naczelniik.u budoWY. staram sie do niei
nie wtraca~
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