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żerują na nędzy

robotników

zagrażać będą pokojo~i Ś'\'Viato~einu

kubańskich

NOWY JORK (PAP ) Wychodzę
cy w ."fawan ie d ziennik „ Notisias
de hoy" pisze o wzmagającej się
e k s ploata c ji
robot ników kubań
sk ich l lr'-t:.7 amerykańskich wła
ścicieli plantacyj. Amerykańscy
wlaścicie le p lantac ji cukru boga
milionerzy i żebracy, biali i Murzyni. cą się n a nędzy i głodzie robotni
P olska koncepcja. wolności informa- ków kubańskich.
cji - stwierdził dr Suchy - opiera
się na dysponowaniu środkami informacji przez naród polski, którego celem jest zapewnienie trwałego pokoju
1 przyjaźnej wspólpra{:y międzynarodo
wej.
1.fin. Rurl1y wskazał 1V dal~zym cif!·
g-n na, ~ukPesy prasy pol~kiej: od chwili wyzwolenia nakl!ttl d7iicnnik6w w
Pol,<-e li legł podwojeniu. a tygoduik6w
BERLIN, (PAP).
A gencja

pokąd mocarstwa zachodnie n fe zaprzestaną utoisamEac
wolności informa~ii . z oszczer st wem I podiegan ~em do woj ny

Delegat polski w ONZ demaskuje obłudną
GE N E WA (PAP) N A POSIE.
DZENIU PLENARN YM RADY GOSPODARCZO • SPOŁE CZNEJ
ON Z
R O.t.PATB.YWANA BYŁA R E ZOLU_
CJA O WOLNO śCI INF O,R MACJI
I PRASY, OPRACOWANA PRZEZ
K OMITET SPOŁECZNY.
C.ELEM TEJ REZOLUCJI MIALO
Kolumfta Zrgmunta
BYć UNIEMO~LIWIENIE SZERZEstanęła znów na Placu Zamkowym
NIA
J AKIEJ KOLWIEK
P ROPAw Warszawie
-----El!Dl!IZBlilll3iflB!llll!IJl_ __ __ ,CfANDY WOJENNEJ LUB PODBU.
RZAJĄC'EJ DO
NIENAWiśCI NA-

litowscy

~~~~WEJ,

RASOWEJ I

RELIG!J-

wskazująPe

„wolnośću

Dlatego twierdzenie, że wszyscy A•:i, wolni i mogą wpływać.
cy,iHego w USA. Przeważająca ilość na opinię puhli~ną. - powiedział d!·
dzienników, agencji prasowych i rndio 1 Buchy - o tyle jest „pra wdziwe", o
stacji pozostaje pod kontrolą trustew ile prnwdz111e jeRt twie••he:ut>, ie
prywat.nych, monopolizujących infor-; clo lnk•u•oweg hotPlu ameTykań"kiego
macje.
WaliloTLAstoria mają. „wolny wstęp"
dane o-fiejalne,

li5t~'czną.

strnktnrę

na monopo- 1<

~nwi~u informa- merykanie

!

Posiedzenie
4-ch komendantów
w Berlinie

Trzykrotne powiekszenie obrotów
pr:zewiduie z a w a t•ty dodatko WO
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n~.;~{~k~ot~~~(c:~~~a wolności_ inf~rma,_

U

c.i1
stw1er.dz1ł na zakonczeme dr
Sm:hv - nie jest zgodna i me pokrywa się z pnjęc1em wolności podburzania do wojny i nteuawiści, podobme
jak koncepcja wolności osobistej me
może zawierać w sobie wolności popel_
n:auia zbrodni.

że

ADN donosi,
drugie posiedzenie 4 sojuszniczych komendantów Berlina odbędzie się w środę 27 bm. o godz. 15.30 w gmachu
sojuszniczej rady kontrolnej.
Przewodniczyć będzie radZ'iecki komendant Berlina gen Koti•
I kow.
'
•

.
k" J d
..
WARSZAWA (PAP) - W uzupeł. mczącego po1s ie
e 1eglllCJI - m 1n 1ostrej krytyce
0
delegat ZSR:R, ""onow. k'tóry stw1er_ nieniu umowy clearingowej oraz urno- stra pelnomocn. :i:t se. Z~ stron~ wł0 dził, że rezohtcja w obecnej red:ikcJl wy p!atniczej, za.w arte.i w Rzymie 15 skiej u~ład po~p~sal
p~zewodmczący
nie daje rękojmi uniemożliwienia pro- cze,wca br., po 3 mies i ęr.znych per. delegacJ1 wloRkleJ - m1mster pełno.
U ~- ,
i, pagandy wojennej lub podblJfZającej t.r::i.kt adach został z:iwarty dodatkowy mocn. - Anza d'Ajeta.
J1 ~
do nienawiści między narodami.
ukfad bancllnwy pol0 ko-włoski.
ŁA:M:STWO i
e t
_
t0
Komitet społeczny nie przyjął poW ramach trzyletniej umowy prze.
ci;zcz rs wo
prawki radzieckiej, zalecając pań_ widn_'e się. że Włochy dostarczać bę
w polityce 11 oń krótkowzroc2na stwora _ członkom ONZ _ przeds1ę
dą P olsce m:\Szyn, wyrobów elekt.roi obracająca się yrzeciwko samym ich~ wziecie kroków ustawoda.wczych i in,
m.1ich~niczny<'h, okrętów
- na sumę
a:1torom. _Doświadczy~i t~g.o. na so-f nych przeciwko pr~p~gandzie nazistow
60 miln. dol. . W razie przedłużenia
b1e ostatnio władcy t1towsk1eJ Jngo. skiej i fa.:;zystowskieJ.
$lawii. .
.
De!Pg::tt p(ll~ki dr S11cby ro7praw1ł umowy na i::zv.-arty -ok suma ta mo.
W związku z porozu:n~eniem_ osiąg. ~i~ z twierdzPniPm dPll'gsla l'SA o r 7„ ±e s' ę zwiękr..Z~7ć do 80 miln. doi.
nic;tym podczas parysk1e1 ses11 wrcI kom<'.'j niNiktualnoś<'i niPbP?piPC7.P1'· FClsl-n do;,,tarczy Włochom ponad 1.5
k;ej czwórki w sprawie granicy an. s twa nazimu i faszyzmu.
miln. ton węgla rocznie oraz innych
stria.cko-jugosłowiaitskiej rząd Jngo.
W dalszym ciągi.i dr Suchy przed- produktó'#.
sbwiański podniósł wrzawę, protestu Rtawił
prawdziwy ol>raz stosunków,
Zawarte umowy powiększą obroty
PEKIN, (PAP. - Agencja Nou>ych Szensi-Szerh11an zdobyła kilka miast, ludowej znajdują się w odległości 5 mil
jąc przeciwko decyzji pa,;ysltiej, twier panujących w prasie amerykańskiej. handlQwe m;ędzy obu krajami trzy.
od stolicy prowincji Huna.n.szangSG
dzą,c, że podjęta cna została bezpod- cytując liczne przykłady podbmz:mta krotnie w stosnnkn do r oku ubiegłego. Chin donosi. że formacje chińskiej ar· nie napoł} kając wiekszego oporu.
mii ludor«ej, po rozgromieniu 4 armii
W środkowej czę><ci prowincji Tukien
do wojny i zniek~ztałcania względnte
Bezpośrednim
celem wojsk ludi>'
Układ handlowy
został
podpisany lmominttmgm„~lriej w pobliżu Taol.i formacje armii ludowe.i wyzwoliły mia
stawnie i bez naradzenia się z pr7ed. podawania oczywiście fałszywych wtawych jest miasto S11·Czou, od którego
1
w imienilt Ri~du P()lakiego przez am- kontynuujq tr:ema kolumnami swój sto powiatowe Juki położone w odle- oddalone eą one o 10 km.
stawiciclami Jugosławii. Rząd J 1go. ·domości przez pr:i.sę amery1rnńsk4.
słowiański posunął się nawet tltk daDelegat. pol~ld pr7.ytoe7~·l róivniPź b:tsadOf'a Oskov:r.ldego oraz przewod. zwycięski mnr~z n1.1 południa.
gJości 100 km na zachód od Fuczou.
Reuter przewiduje, źe miasto to po·
Jece, że wysłał w tej sprawie notę ao
Pierwsza kolumna woj•k lndowyrh, Garnizon kuomi11tan gow8lti złożył broń. łożone na południe od Sza.ng-Sza zo•
rządu radzieckiego,
podejnm.iąc
da- •
L ONDYN (PAP)- Jak donosi agen stanie zajęte w ciągu najbliższych 48
posuwając sir wzdłuż rzeki Jfon zrt.ię·
1
r€nmą próbę usprav.'1.edliwienia rirzyl
fo miasto · pmtinlolł'e Pingli na pogra- cja Reutera, odd;;inły cl1i1iskiej amiii godzin.
pomccy oszczerstw
antyradziecloch
niczu prorl'inc,ii S:en-Si i Honan, bi orąc
swych zakulisowych madlinacji z im.
cło niewoli kilka tyśiecy żołnierzy kuo·
Centralne~o
periaUGtami.
~mintangowskich.
WARSZAWA. (P.~P). - J;ik "'71 nika ze sprawozdań ze stanu
Ocldzinły Rrmii ludowej wkroczyły
Pr6ha ta zakończyła ~ię haniehną
zbiórki n .l f tmdusz hudowy Ct>n t;;•ln~'i';O Domu PZPR do
k 0mprnm1t.arj~ titowskieg-0 rząrlu. W
równir.ż do kilku innych miast w po·
20 lipca br. zebran o łą('znłe 1.6ili.li,9.7G4 zł.
r hli żu Pin~li.
baw ią cy
'"·pj odr•owierl:>i na ndę j11:r0Rlo" 1:itl
W dalsz~m ciągu prwdu}e w ,-biór('e woj. śl;:skic, które
l!' •
-k:!, rzt)d rarlzierki w~·kn7llł ~alk<" witry
wpiaciło 218.202.979 zł, pr;:i:>kraCTaj;_c sumę 7.adckłarowaną.
„Ko~umna ś~odkown, któr~ w prowi_n·
a~ze
hezpnrhlawno§ć t itowsl:ich pretcn•,ii.
.
h ,
I·
' I·
ri• Sian zdąrn na połudrne wyzwoltla I """" f ' ( ,
.
_
d z t wa wroc ł aw~ k-;e,
\Vojewó
yo.~os ne, pozna11s oe, szczekilka
mia~i
rozhija,!ąc
dwie
dywizje
"~-\'
>;V
~PAkP)
-d
w
dm.u 2d<> _bm. Jem już stwierd zić., że naród. po1 81;i, któ
W .dm zał
on
ponn rHo,
Ż!'
1ega~Ja zien_ ry przeszedł tak straszne kole.ir losu,
rińskie, krakowskie i m . Warszawa wp łaciły p e n ad 90 proc.
knomintan~ow•kir.
1
P:·~:"'
·i::.
"'J
.•
\.rn
;owa
e.
tw \er<l7e n a Tzą r1u ju gosłowiań s k i ego
~urn zadek łaixow anych.
T
. k
.
•
1:1,:,,.:::v 1 L·erntow radz1eck1ch z Da_ z radosną, energią leczy $we rany.
i·~·ly
o111irzone na to,
by ukr.>Ć
Termin zakończenia zbi órki upływa w pi-.ździerniku hr.
rzecia 0 1umna pofinwa,1ą<·a się na · w i.i 'ia. Z:i<}•l''8kim na c:r.ele.
Bz:bkie odrodzenie Warsl.nwy
to
irrn•rl
nnro<1cm
ju~r~łowiań~kirn
~===============================~1~10_1_~_n_i_a__o_d__1_·_a0_1_ti_ _wzilliii no~ll G~-; nrlz:ecki~ ~wi~li na dwo~ ~~nzw~wo~~n~~JO~~eia. T~
krnch
tnjnyP11
To1,\owań z pr7P.f!- _
- - - -1·11 p;-11.>r',' awi(liele Z1'I'. Zaw. Dzienni_ wielką pracę można wykona·ć t.dko
'tawi,cielami W. Brytanii, ;iak'e rz:in
1 ~~rzy, Zw. Litt>ratów Pol~ltich oraz wt~dy, gdy pod!'jmuje ją ca·ł~ ~inrild.
yr:Łnr.:-1· 'J'o". Pr7yjnźni Polsko_R_adzieckiej..
jugo,<ło1Yin ft~-k 1
prowad1.il w i-pr-1wie
--~
._
,,;
UPil. D. Za.sławski oświadczył m. rn.:
traktntn nu•tr·a~kiego za pl ~carni 1'7~
a
,) Pft<'Śmy bard zo SZC7.ęśJiwi, 7.e 1110_
rzęsi e
rlu rno·7,irekiego.
gli~rn.v przyjechal\ do Warszawy w
Dwie "'PMW.V za~lng-i1jl). nn g7.rzec:ń1.
dniu 6"·i ~hl. PKWN. Byliśmy na
~
ue poclkremenie w odpo'il-'edzi
rq1l11
.Jeden z oddzinł6iv kawaleryjskich
PARYŻ (PAP) Ostatni komuni.-1 blność na obszarze całego kraju,
ni warciu 'frasy W-Z, widzieliśmy
rad7.ieck:.ego.
olbr?.ymią, po1·ywającą. manifestację
kat wojenny ogłoszony przez agencję
Z P elopo.nez.u dono$zą, że jednostki wdarł i>ię g!ębokO' na tyły nieprl~'ja.
LONDYN, (PAP). Agencja
PIERWSZA - to fakt, że rząd ju- Elefteri Ellada stwierdza, że grecka t.rzeciPj dywi zji ann'.j demokTatyrznej ciela i wln,oezył do wioski Ampelo.
lud no~<'i,
wzięliśmy równirż udziaJ
R eutera donosi, że w rejonie Izgosłowiański prowadził tajne rokowa. armia. demokratyczna
w Kongreeie Odbudowy War~zawy.
wzmaga. dzia. 7,aatak.owały i 7.li·kwidowaly siły nie- nes w odl egłcści 11 km. od miasta La.
WRzystko to wywarto na nas głębo_ miru koło Smyrny (Turcja) w no
uia w sprawie traktatu anstriackiego
pTzyjacie1skie, z.najdnjące się w wio. rissa.
kie
wrażenie.
Na własne oczv wi_ cy z soboty na niedzielę trzęsie
!fee :&··etimi w rejonie Argolidy.
z państwami zachodnimi, bez wiodzy
W Macedo_nu wschodniej i Tracji
d7ie1i8my. jak odradza się wol~y na_ nie ziemi zniszczyło setki domów.
W
Rumelii
jednostki
drugiej
dy.
ZSRR, jc:>icze w 1947 roku.
toi
o<ldziały s iódmej d,vwizji armii demo.
rr.d pobki, dla którego Związek Ha_
jesz-::ze na długo p;:zed ogłoszeoiem
wizji z nis7.rz)·ły kpmpanię nieprr:v:ia· kTatycznej
dzi1>rki żywi uczucia serdecznej pr~y 8 osób zginęło.
odp 'erają.
skutec7nie od
..
.
NO,~/Y A?vIBASADOR BUŁGARII
rezolUCJl Biura
ciehką. koło miejscowości
lnf-, ~acy Jnego w
Koryscha. trz&<"h dni
W MOSKWIE
jaźni.
.
tymże czas ie trzęsj·e·nie zieataki ~k<Jacentrowanych
~nr~wie sytuacji w KPJ. Już wówczas
des w rejonie Ka.rpenisi oraz dokona
PoPta Aleksy Surkow powiedział:
m1 nawiedziło wyspę grecką
sił
nieprzyjacielskich
na
odcinkach
r;ad jugosłowi;iński prowadzH więc ·
2:1 lipra rb. prz:tb:v-ła do .Mos kwy D1 ły uda.nego wypadu przeciwko b9zie
Podc zns_ ostatnich lat byłem w róż_ Chios, niszcząc 40 proc_. zabudoOreon, Parenes~1, K•„yophyto 1 Xan• · .
. .
Eh1"oiewa, nowy ambasador Buł gar·
>wa• p:>l1tykę antyradziecl~ą,.
fa,;7.ystowfl-kie,i w Moschokaria tu:t thi.
Gdyb~ no . .. ". · ,
bl'k· L U d OWE'J.·
n ~' c· h krajach demokracji ludowej, w wań.
2 osoby zostały zabite a
,
" 1,lt'J 1<t'pu l l
wiem rząd jugoslowianski traktował
Polsce je>tcm po raz pierwszy. Zdą,6y_ 28 odniosło r any.
·
·
.
obok miasta La.mai.
We wszyst.ki~h tych bttwa.ch nie.
t:zą,d radziecki jako rząd sojnszn i')zy,
STRAJKI w FINLANDII
W Tessalii jedno.«tki pierws7.ej dy.
uie prowadziłby wówczn.s za jego ple.Tak dono•i pr11 Ra fi{J•ka, li czlrn. óez- w iżji zlikwi dowały kompanię nienrzy- przyj:iciel poniósł straty w wysoko.
r~mi. zakulisowych rozmów. W
ten rolJot n)'{"h w roie~r ie Kemi osiągnęła ja<'iel ską. na wyżynach Polydendri i ści przeszło pól ty·sią.ca ludzi, przy
Za powiedź
, posób cdslonięta została jedna z ka."'t 4 ty ,; i ą<'e osr.b. Robotnicy doma gają d<Jkonały ivzeregu mniejszyeh skutecz czym w ręce a.rmii demoikratycz1Jej
ivpadło wiele Sój'll"l.ętu.
zdrad y titowskiej, karta datująca sfę gię -podwyżki plac w zwią.zku z dewa_ nych operacji.
jeszcze z 19±7 roku.
luar,ią, maTki fri'l skiej i o~trą zwyżką
ce n na produkty żywności owe.
D:R.UGA istotna sprawa uwydatnio.
L01\J)YN (PAP) - · Powrót do pra_ nie załatwienia postulatów podwyżko_
na 11rzez notę ra.dziecką, - t!> fakt,
BEZROBOTNI DEMONSTRUJĄ
cy cks_ro botników doków londyńtik1ch wych kolejarzy brytyjs,kich - ogło.
że t ylko dzi'lki wysiłkom
rządu
ra.
W HAIFIE
o blisko miesięcznej walce, bynaj_ szony zostanie po upływie 21 dnt
dzicck:ego zagwarantowane zcstały w
.Tn k don Mi
dziennik „Pt>IE>stine
P
strajk.
Paryżu prawa dla słoweńskiej i chor Po,t'', w Haifill odbyta się wielka de·
mniej nie spowodował wielkiego odprę
Zaostrzył się również konflikt w ko_
wackiej mniejszości
narodowej
w 111011strarja bezrobotnych i zdemobihżenia w życiu wewnętrzno - polityez_ palniach węgla. ]federacja robotników
A.u:.;, ii orl!z, że przekazano Jugosła . zo>..anych.
11~·m A n glii, gd;vż w międ zJrZa$ie za_ d źwigów kopalnianych
· wystosowała.
Drn;ons t.ranci zg-romail1.ili się przed
Wii, j a!tO cclszkodowanie za straty wy
ostrzył się konflikt w kolejnictwie i
pod adTesem mirnist.ra pracy ls:tacs:~
s
rclzibą giełdy pracy,
domagając !!Ię
kopalniach.
pisruo, w którym ostr zega, :i;e w wypad
rządzone jej w czasie wojny, mienie
JWllt"<".
17 ty~i~cy kolejano:y okręgu Li1•er_ ku nie załatwienia postulatu podwyż.
·!ustriackie, znajdające się na teryto_
r ;1yl ·yle oddzfaly policji rozp<?dziły
pool i Walii północnej uchwaliło rczo_ ki płac w terminie 21 dni - ogłoszo.
rium Jugoiławii. Stwierdzenie to jest 1h·mofl• t.ru n tów.
lueję, domagającą się od władz zwią z_ ny zostanie strajk.
icszcze jednym dowodem dla naroóów
kow~•rh ~kierowa 1~ia. do. ministrn
W W:)'Padku takim JUl.stąp}ło \Jy Unl8
Tngonawii, kto jest ich PRAWDZI.
cy faaacsa ostrzezema, ze w wypad;i:u rud10rn1eaie ponad 30 kopalń.
WYM przyja.cielem.
przez Związek :Radziecki, Titowscy
w świetle wymicnicnych faktow, co oszczeocy przeliczyli się jednak,
pozostaje z pretensji rządu jugesło.
NOTA RADZIECKA ZDEMASKO.
wia.ńskiego?
WAŁA ICH
KŁAMSTWA. UJAW.
W dniu .22 lipca 19i9· roku, w piątą
Pozostaje tylko i wyłącznie kom- NIONA PRZEZ NIĄ PR.AWDA O
G1erbichowi 'Iadeuszowt - ki en,„.
rocz ui<-ę
powstania Polski Ludowej, nikowi Zjrdn. Zakł. P1·r.~111. Kapci. Od.
promitacja tego rządu, zdema.skowa. KONSZACHTACH TITOWCOW Z IM
Prezydent Rzeczypospolitej nadał uRta d ział .,A" w Lodzi,
nie jego antj.')iadzieckiej intencji, wy. PERIALISTAMI POMO;rn NAR0- 1
nowiony za w_ybitue za~ługi orde1·
Królowi Janowi Aleksa.n ·trowi - · re.
k~Zll.Ilie jego powiązań z imperializ. DOM JUGOSŁAWII JESZCZE LE,.SztandaT Pracy" m. i.nn.:
d~ l<«nowi _w Lodzi.
•nem. Nie to oczywiście było celem PIEJ ZROZU'„"'1!Eć ANTYNARODO.
Zapartowi Czesławowi z.a't~pcy
Michalskiemu Sewerynowi - ma szy
;liki titowskiej, gdy podjP,ła swą z;i.. WY CHARAKTER POLITYKI OBEC
kier. 01ldz. „Vvariamiuy" w Zjeilnoczo
.,;fa.maną akcję, dl;i. wykazania rzeko- NEGO RZĄDU JUGOSŁOWIAŃSKIE
11-n:h Zak ł adach Przcm. Barwnikó1>' ruscie paro wozu, u parOl"\iO ZOIY' Uia w
mej krzywcly wyrządzonej Jugcsławii 1 GO.
„Boruta" w Zgierzu.
l Piotrkowic 'J'ryb.
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nnlska pracnją teraz razem, razem prze·
źliwość„. unikał chwalców, cenił kryty· 1cu,iącego, o PoLkę ludu pracującego.
Już w 1930 r. zapoznaje się tow. Fin- zwyci{'żn.ią tysiące nirbezpierzeństw, jaczne zdanie, wypłrwająre z troski o do·
w W nrszawie, zatriymało sio auto, s bro sprawy, siebie kontrolował - stąd der z więzieniem w Łodzi, a potem z kie niesie ·okupacja i straszliwy terror
które10 wysiadło kilku gestapowców. Po wszystko, co robił, było proste i ja~ne, .,Centralnfakiem", Pawiakirm i Moko· wroga. Rośnie ruch oporu, wzrasta ak·
dluiazej rhwili wyprowadzili oni 1 za· bezpośrednie i przekonywujące, wzhu· towrm w War zawir, wreszcie z więzie· rja abotażowa i wzrasta też liczba ofiar.
konspirowanego mieszkania przybyłych dzajęce resprkt i szacunek".
niem w Rawiczu, gdzie miał odsiedzieć W listopadzie 1943 r. ginie od skrytobójna zebranie sekretarr.a generalnego KC
rr.r,i knli pi~rwszy sekrrtarz generalny
A oto, co w broszurze poświęronl'j 12 lat.
PPR tow. Pawła Findera i członka KC tow. Małp:orzacie Fornalskiej, pisze tow.
Podczas kri>tkirh pnt>nv mirrlzy nrc•z PPR, tow. Marceli Nowotko.
tow. Małgorzatę Fornalską.
Pm;trrunrk po nim obrjinnje tow. PaTeo.dora Fedrr: „Każd~, ~to spotkai się townniami pełnił funkcje sekretarza o·
Posiedzenie Komitetu Centralnego, z mą w pracy, czy w zyc1u prywatnym, krc~owego komitetu KPP, najpierw w wrł. Tow. Fornal•ka zostaje jego naj·
wyznaczone na ten diień, 'nie odbyło wiedział, że jest ona bojownikiem i;pra- Ło<lzi ,a następnie w Zaułębiu i w War· hliższym współpracownikiem. Bez przer
się.
wy, żołnierzem wolno~ri, że kocha fu. szm1 ie, org:mizował i kierował wielkimi wy. z Cf'<'hującą irh. pogardę śmierci roz
W osiem nues1ęcy pozmeJ, 26 lipca dzi i walczy o ich dobro, zapominając strajkami na śJ~,Jrn, w Warszawie, Za· wijają rewolucyjną i patriotyczną dzia·
1944 r., kiedy Annia Radziecka wyzwa· o sobie".
łnlno~f. Tow. Jasia jest czynna we,
r~ł~hiu Dąhrowsl-im.
lała tereny Polski spod krwawej, hitle
Tow. Fornal,ka, znana pod pscudoni· wszy•tkich prararh organirncyjnych, re·
Życie Pawła Findera i Małl':orzaty For
rowskiej okupacji - tow. tow. Finder nalskiej - to wzór i przykład oddania mem „Jasia" zapoznaje się z wi~zienicm dPgnje „Tryhunę Wolnośri". Tow. Pa.
i Fornalska zostali bestialsko zamordo- partii, wierności sprawie socjnlizmn, re w 1921 r. poclrza~ swrj pracy partyjnC'j wrł opracownje proi>:ram Polskiej Partii
wani podczas likwidacji Pawiaka, prze· wolucyjnej pracy i rewo.lur.yjnej walki. w Luhlinie. Od 1922 r. przrz 4 lata Rohotnirzej. Dzięki jPgo aktywm•.i współ
chodząc przedtem całe piekło gestapow
nn<'5złn przez wirzil'nic w War~zawie, rrncy ukazu.ie się drklarar,ia PPR „O
* • ·:t
skich „badań".
Oboje w·yrośli z Indu. Tow. Pewel już Lublinie, Sun1lomicrzu i Sieradzu. Okres ro walrzymy", u podstaw której zawarta
Nie doczekali się urzeczywistnienia jako o~iemnastoletni gimnazista zwią?.ał wolności poświęca ona wytężonej rracy h) la my~! ścisłec;o związania walki, pro·
swyrh marzeń - nie zobaczyli owocu się na ~lą~ku z ntrhem rohotnirzym. Na nad srram1mi 1.-icj:>kimi i orl(anizowa· wadzonej u boku Związku Radzit>rkieawych lat pracy i walki. Zginęli, jak uniwersytecie w Wiedniu, a później na niem rewolncyjnego ruchu kohil'cego.
go, o wyzwolenie narodowe z walką o
bohatersko, dumnie, z głęboką wyższych uczelniach we Francji pod pse
żyli Kró kie aresztowanie nastęrm.ie jrsz. wrzwolenie społerznc.
wiarą w prawdę, którit głosili.
praca
rewolucyjna
Niestrudzona,
udonimcm Paul Reynot, hierze czynny cze w 1935 r., ale od 1936 r. bramy wię·
smierci, udział w pracach partii komunistycznej. zienia warozaw kiego zamknęły się za w:;ród cią)!łyrh niebezpiccuństw zabiera
Dziś, w piątą rocznictt irh
polska zjednoczona klasa robotnicza od
im w~zy~tkie dni. Dzięki ich pracy
Pierwsze aresztowanie młodego d~·plo tow. Ja„ią a:i: do wojny.
daje hołd tym niezłomnym i ofiarnym manta chemii na~tępnje rrzez policję
Wybuch wojny otwiera cele więzienia zhli:i:yła się wolność, zbliżyła się: jasna
bojownikom o sprawę ludu pracujące francuRką w Clermont-Ferrand po wy· w Rawiczu i w \':'arsznwie. Ohoje wy· nadzieja zwycięstwa i powstania odro·
go, o sprawę wolności Polski Ludowej.
tysięcy
siąpieniu wiecowym. W połowie 1928 r. dostają się na wolność i stają natych· drnnej Polski Ludowej.
* • *
\V nieszczęśliwą listopadową niedzie·
wraca do Polski i staje się aktywnym miast do walki z nn.ieźdźcą, tak J'ak to
SekrePRAGA (TĘLEPRESS)
1
1
I k"
-k·
·
W artykule, posw1ęconym pamięci b OJowni
!Pm po s tego ruc m rewo U· ucz,·nili wsz,·scy działacze komunistycz· I" 19~3 r. zabrały ich Polsce gestapow·
Międzynanc•dowego
generalny
tarz
"
tow. Pawła Findera - pisze tow. Kazi· cyjnego. Małp;orzata Fornahka - wraz ni, 'tok jak to' uczynił Nowotko, Buczek, ~kie
zbiry. 26 lipca 1944 r. zginęli od Zwią.zku Stud'entów, Tom Madden,
mierz Mijał:· „Ponieważ był człowie· z rodziną - biednymi chłopami z lu- LRmpe i inni.
faszystowskich kul, ale nie zginęli w pa po-dał wczoraj do wia.dooności, że w
kiem o dużej kulturze politycznej i wy helskiego została w 1914 r. ewakuowana
Tow. Finder i Fornalska przystępują mięci polskiego iudu pracujęcego i Pol· 1 światowym festival~ młodzieżowym,
sokim póziomie moralnym, obct mu do Carycyna (ohernie Stalingrad).
który odbędzie się w sierpniu w Bndo pracy nacl zorganizowaniem Pol~kiej skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
była zarozumiałość, opryskliwość, obrada.peszcie - weźmie udJz,iaJ: 500-600
Brontslaw Troński
Wróciła do PolRlti zbrojna w doświad Partii Robotniczej. Tow. Findcr i For·
czenie pracy w SDKPiL, którl'j organi· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . . : . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
,
D
zacja skupiała polskich robotników pm•
(I .
cujących w Carycynie, z doświadczeniem nabytym w czasie Wielkiej Socia·
9
Jtrasują w Karyntii
e
listycznej Rewolucji Listopadowej. Oho
Zgod.. je - choć sobie jeszcze nieznani WIEDEŃ' (TELEPRESS). nie z :rozka-zami., płymącymi z Belgra. kontynuują swą działalność w Komuni·
du agenci Tita. w austriac1kiej Ka.rynPartii Polski.
tii1 11ta.rają. się osłabi6 austriackie siły stycznej
I
Czym było życie działaczy rewolucyjdemakratyc=e w na.dchodzą.cycli wykiemu przywiązaniu do nowej, wielDZIE:& 22 LIPCA - był to c°iz iel1 wielkiej radości i triumfu. JednoP I
h
„
jeśli
przedwrześniowej,
sce
o
w
boraie·h. Titowscy :OOira.jey pragną Ui.y6 nyc
kicj i postępowej tra dycJl.
odprodukcyjnych,
ośrodków
nowych
u
szereg
i
Trasy
otwarciem
z
cześnie
lk
·
·
1
słoweńskiego „Frontu WY'zwolerui.a" do me meustannę pracą i wa ą przep eta
Do Warszawy w dniu święta OdroKULTURY POLSKIEJ,
dane zostało narodowi WIELB ZABYTKOW
wywoła.nia t10'1J:amu w cz!l$ie wyborów. ną więzieniami, aresztift1i, śledztwami?
dzenia pr~ybyło tysiące gości z róż_
barbarzyńsko zniszczonych przez hitlCrowskiego na.jeźdtcf.
odwie.§6 wybo<IX'.ÓW
Chcą 001~ także
nych miast i wsi Polski. Do późna w
Toteż więzienia i areszty stały się ich
au1ttriackich 'od gł0$0wanią. na partię prawdziwymi uniwersytetami, po opusz.
odrestaurowanym gmachu „Zachę· sz~~eamji?esnte.cśmayJodhumnani.posi·ada takz'e ~ noc przelewała się szeroka. fala ludzi
"
fa
ty'' umieszczone zostały- pouowme
. z nową ener·
. kt"orych rzuca 1·i się
i pozysika6 ich głosy czemu
kcnnun.i~yczną
przez most śląski. Do późne,j nocy War
dla partii reakcyjnych, poipi.era.nych gią i pasją do walki z wyzyskiem i fa· na ~tale jego największe skarby: obrazy swych murach jeszcze inną. wystawę. sza.wa bawiła. się na placu Zwycięstwa,
~rzez brytyjskie władze oku'Paeyjne.
ezyzmem w obronie interesów ludu pra· Jana. Matejki, wśród nich .,Bitwa pod Ośmiu plastyków pokazało w 11wyeh Zamkowym, na Mariensztacie i przed
Grunwaldom''. Wróciły także do „L:;a- rpunkach i obrazach olejnych całą Politechniką.. Do zmroku przesuwali ;;ię
chęty „Kol!.stytn<·ja Trzeciego :Maja'', historię powstania. Trasy, od wysadze· w skupieniu przez sale ,,Zechęty"
„Kuzanie Skargi", „Batory pod Psim· nie. w powietrze szczątków wiaduJctu zwiedzający _ przodownicy pracy, rożmndneJ· Pancera aż po J eJ· wykończenie i' usta
Dzięki
~em" i' ,,Hn.i'tuu".
· botnicy, chłopi w barwnych stro,j~ch
· k'o1umny zygmuuta
. me
~
J. e wie
zdołano
l"Jracy konsc1·wtit'orskioJ·
wieczór tłumy
·
\
'] ·
·
W h ·1· a k1ira t zegara na ryn- regionalnych. Do późna
d::twlleJ· świetności.
do
„Książka giczne są. tym łatwiejsze do zrozumie- P rzywrót:ić
Spółdzielnia Wydawnicza
pomm nem
.
c wi
odzi·nę ludzi gromadziły Sll} przed
b'ł
· i, gt dY k' n
i Wiedza" wydała ostatnio nowy na- nia, że poparte zostały przykładami świadcz~"' 01.10 znów o wielkich i p1ęk· k u "1
0 i du·
wielkiego astronoma, z radości ...
im • wySti . ' g
"' anensz ad z,,,L.ł
międzynarodo_ nych tradycJ'ach na3zej sztuki.
kład dzieła pt. „Historia Wszechzwiąz_ bogatych doświadczeń
aszica opa- mą. oglądały wystawę książki. Ws:>:ę_
dzesnastą., p'rZ:e 1'" llvem
przodującej
i
robotniczego
ruchu
wego
(bolsze·
Partii
kowej KomuJ!istycznej
Z „Zachęty" wiedzie prosto droga dło płótno ze statuy Kopernika. W dzie czuło się wielkie wzruszenie i du·
partii robotniczej świata. Na dośw1ad na plac Zamkowy. Odsłonięta; w dum rocznicę powstania Polski LudoweJ mę. Dumę, że potrafiliśmy zaleczyć
wików) - Krótki Kurs".
Książka ta w sposób niezwykle pro_ czeniach WKP (b) opiera się obecnie święta Odrodzenia kolumna Zygmunta wrócił na swe dawne miejsce pomnik straszliwe rany, jakie nam zadał fa_
sty i przystępny przedstawia histonę walka o lepsze jutro dla mas prac~ wystrzela znów w niebo,
jak przez największego astronoma. świata, chlu· szyzm, że potrafili8my pokazać całemu
walki ludu rosyjskiego z caratem, hi· ją.eych, o trwały pokój i demokrac,ję trzy;.ta lat.
by polskiej nauki, wielkiego myślicie- światu, jak w oparciu o najlepsze tra·
Nowootwarta nnJ'nowoczcśnieJ'sza ar- la, który wbrew kościelnym. autoryte· dycje postępowe, b udujemy nową, bę_
Rtorię Wielkiej Rewolucji Listopado_ lu.dową. we wszystkich krajach świara.
d k lt
•
· ł
k
pr.1:0'Varszawy,
komunikacyjna
teria
weJ i budownictwa socjalistycznego w Z książki tej czerpali wiedzę działacze
u u urę,
na.ro dz
b
i
i em ca~ego
birgojl}ca obok ruin Zamku Kr6ldw- tom minł odwagę prawdę na.n ową. nie j d,ą.cą udz1a
ZSRR. Znajdziemy tam omówienie pod i bojownicy ruchu robotniczego.
za kilka lat zostani<l tylko odkryć, ale ją głosić. Odbudową. kulturę, n osącą .P ękno, wie ę i do ro
Książka ta winna znajdować się nio skicgo, który ,;uż
8tawowych zagadnień teorii marks1zpomnilm Kopernika Polska Ludowa do najdalszych zakątków kraju.
"
K N
mu i leninizmu. Ta prawdziwa ency_ t.ylko w domu każdego członka partii, odbudow1u1y, przebiegaj:}ca obok od· jeszcze raz dała wyraz swemu gł~bo. •
pięk·
i
Bhwhą
pod
pnłacu
budowanego
przestudiować
i
klopcdia marksizmu-leninizmu jest nie_ lecz winien ją. mieć
jcHt
Mariensztatu,
zabytkowego
ucgo
w.yczPrpaną skarbnicą wied?.y o zagad_ każdy człowiek pracy.
1 pomostem, ł11c z1icym no1YQ., budujiicą
Dzięki olbrzymiemu nakładowi nieniach teorii, ideologii, taktyki, stra
cena „Historii się kulturę Pols1ti Ludowej z na,jlcpteori i praktyki walki o socjalizm. miliona egzemplarzy,
Stanowi ona klucz do zrozumienia o ta· WKP (b)' '' wynosi zaledwie 100 zł, co szynii tradycjami sztuki i kultury na·
czających nas zjawisk ekonomicznych umożliwia kupno tej książki każdemu szcgo kraju.
Jeden z najpiękniejszych budynków
i politycznych. Wszystkie poruszone w bez specjalnego uszczerbku budżetu
starej Warszawy, kamienica Johna,
niej zagadnienia teoretyczne i ideolo_ domowego.
Na podwórzu fabrycznym PZPW .Nr co znów ujemnie odbija się na produk
mic~ci ot1Vartą, w dniu święta Odrodzenia Wystawę Książki Polsklej. 40 pod rozłoźystym kasztanem rozpra_ cji, ponieważ trzeba na ten czas zaludzi. To robotmcy trzyma6 maszyny - skarży się wice_
grupka
Daje ona obraz dorobku polskiej lite- wia
ratury pięknej powojennej. Okolo lfiO z pierwszej zmiany, którzy ukońc:>:yli przewodniczący Rady Zakładomij, tow.
pozycji prozy artystycznej, 120 tom<nv już swą pracę i pragną teraz omówić Stanisławski.
Polską poe~ji, wznowienia dzieł naj1vybitniej· różne biożę.ce sprawy. Cała. trudność Ale to jeszcze nie jest najważniejsz1
domagają się
WASZ"YNGTON (PAP) - Z oka.zj1 ski do zwróconych jej terenów oraz do szych autorów polskićh minionej <>po· tkwi w tym, że :fabryka. nie posiad!!. ?olą.czką. z.ałogi. PZPW Nr ~O. O~a zu_
. Je się bowiem, ze zakłady nie pORtnda·
na warunkach równości ki wvdania Mickiewicza, Pus:>:kina, świetlicy.
święta Niepodległośei orga.nizacja. A· wznowienia
- Latem . zbieramy ~ię pod g~IY1:1 ją. magazynu na_ bele kurzu odpadko_
merykanów pochodzenia. polskiego wy- stosunków handlowych, które korzyst· G~eth~go, Christo Botewa, Balznca oto pięcioletni dorobek, z którego słu· niobem, a zimą. w aah produkcyJneJ, I wego, w którym Jest 60 procent wełny,
ne będą. dla obu stron.
stosowała do prezydenta. Trumana. me_
mora.ndum w sprawia stosunków a.mei Mozambiku. Nici wiążących Wa·
rządu są bl~scy krewni o?ecnego
rykal'isko-polskich, w którym wzywa
z interesami bank6-.v
związku
Po to, aby opłacić administra_
tykan z interesami amerykańskich
rodzina Pa_
p11pieża Piusa XII świeckich i innych świeckich po_
cję cywilną., korpus dyplomatycz·
do na.wi~ania. ścisłych i przyjaznych
kapitalistów jest wiele. Tak np.
cellich.
tęg kapitalistycznych.
papieskiego
dworu
utrzymanie
ny,
stosunków mi~y Stanami Zjednoczo.
w innych · krojach interesy wa_ ostatnio Waiykan od~przednł 1000
Oto dlll prz~·ldtnlu, juk wygląda
i kościołów na terenie Citta del
nym1 i Polską.
akcji „Towarzystwa K11nału l:::luoz_
tyka.nu są. równie rozległe. W Hisz
ją pozycje wntykańi;kie go impe_
Vaticano oraz dla finansowama.
panii „Bank Hiszpańsko _ Amery.
kego" rządowi amerykai1~kiemu
Amerykanie pochodzenia polskiego
rium fiuansowego we "'loszech.
szerokiej d7-iałalności Watyka:m
Francji - „Ban:t
kański' •, we
oraz zawarł umowę z ameryka'L
Watykan posiada decydujące u ·
na całym świecie, Stolica .A.postoL
- głosi mem,orandum - są. zdumiem
„Fra.ncusko_wtos~
Wormsa" i
skim zrzeszeniem producentów fiL
działy w 30 nnjwiększych towa_
milio·
dziesią.tków
potrzebuje
eka
faktem, że Polsce odmówiono poży·
Bank dla Ameryki Południowej",
mowych na wyłę.cznę. eksploatację
rzystwach akcyjnych, które roz_
nów dolarów rocznie. Nie jest obo_
czek, że nasi mężowie stanu podsycają
w Portugalii - „Banco Ultra.ma.
filmów amerykańskich we Wło·
porządzają. łącznym kapi~ałem 7.&_
jętnym. dla kierunku polityki wa·
rino • ', w Szwajcarii - „Electroszech.
marzenia nacjonalistów niemieckich o
kładowvm 150 milionów dolarów.
tykańskiej, skąd czerpie on te fun
oto przykłady instru_
bank'' Udział 'watylmnu w innych przed·
odŻyskaniu prastarych ziem polskich,
dusze.
przedstawicicle'Il
Generalnym
mcntów finansowej polityki wa_
siębiorstwach przemysłowych wy_
ziemskich interesów Watykanu w
które wróciły do Polski na podstawie.
Regularne dochody Watykanu
jest naj_
ątanach Zjednoczonych
pochodzą. głównie z dwóch źró deł: ·
układu poczdamskiego oraz że bojkot
z ofiar „świętopietrza" oraz z ty_
większy koncern finansowy USA
gospodarczy stoeowany jest wobec te·
- koncern Morgana, bfi'dący jed_
tułu podatków i danin za wszcl·
go kraju, który tak bardzo ucierpiał
nym z głównych motorów zabor_
kiego rodzaju usługi, a więc anu_
z rąk wspólnego wroga.
nadawania
czej polityki amerykańskiego im·
małżeństw,
!owania
Memorandum podkreśla, że wznowie_
perializmu. Nie jest Jłrz~·padkiem,
tytułów szlachęckich, nagradzanta
że przedstawicielem osobistym pre·
orderami itp. Jednakże te źródła
ni~ wymiany handlowej między USA
Stanów Z,jednoczonyr.h
zydenta
pokrywają. tylko w nie·
dochodu
kra
a Polską było by korzystne dla obu
znacznej miei;ze potr-zeby fiuun_
przy papieżu jest dyrektor konccr_
jów.
sowa Watykanu. Znacznie waż·
nil Morgana., :Myron C. Taylor.
tyka.nu, które rvią.zą go bezpodre_
nosi dalszych 125 milionów dola_
meJBzym, lecz najczęściej prze·
Memorandum wyraża oburzenie z podnio ze światem wielkich intera·
rów. Oprócz tego państwo papie_
Jak można łatwo wnioskować z
milczanym źródłem dochodów W a_
wodu prze.śladowania przez władze a ·
sów kapitalistycznych.
slde jest właścic,ielcm 250 tysięcy
powyższego ułamkowego przeglądu
tyka.nu są. zyski pochodzące z ~n
W ostatnich latach azezególn1e
hektarów ziL•rni, a arystokracja
finansowych powiązań " 'atykan 1,
merykańskie zwolenników przyjaznych
westycji przemysłowych i finan·
silnie zwiii-zał sit Watykan z Ka-•
pal'istwo papieskie to państwo
watyka11skn, rodziny Ricasoli, Tor
stosunków między Polską a USA w
sowych Watykanu oraz jego wieL
pitalizmem amerykal1skim. Waty_
lonia, Pavanclli, Chigi, Vollonna
o bardzo rozległych interesach fi-1
tym samym c:msie; gdy reakcyjni emi_
kich posiadłości ziemskich na :ia_
kan jest udziałowcem wielu potęż_
i inni - ~ą włnścicielami dodat_
nansowych, to wielki przedsiębior;;ranci, których naród polski. się wy·
łym świecie.
nych korporacji amerykańskich,
kowych 500.000 hektarów ziemi.
ca i bankier, żyjący z wyzysttu
popierani są przez mektó~ych
rzekł,
między innymi: koncernów nafto·
40 banków katolickich i 100
Nie sposób obliczyć, choci~by
mas robotniczych i chłopskich :;>Od
przedstawicieli rządu ameryka.i.sk1ego,
wych „Sinclair Oil'' i „Aramco·'
tzw. banków ludowych, które kon·
w przybliżeniu ogólnej warto ści
wszystkimi szerokościami geograa organy rządowe pozwalają im na sze
oraz trustu górniczego „Anacon_
troluje Watykan, dają mu narzę_
olbrzymiego impe\'ium fimnsowe_
ficznymi.
rzenie propagandy anty:iolskiej.
da'', który przed drugą wojną
go, którego stolicą jest Watykan.
dzie skutecznego nacisku na życie
Memorandum wylicza wspaniałe o·
Ten stan rzeczy sprawia, że Wa_
du że ud ziały
posiadał
6wiatową
goRpocfo.rcze Włoch. W więks7.oś~i
papieskie nie ogłasza
Państwo
8iągnięcia Polski w dziedzinie ~db.ud~
za·
t~rkan :w swojej d1iałalności
w polskim przemyśle węglowym.
Vy'ch banków partnen:uni kapj.tatu
publicznych sprawozdań
żadnych
wy życia gospodarczego, podmes1enia
równo politycznej dą ży do za.bez_
Watykan dzieli z amerykaiu1kim
są. w charaktcrzę
watylrnńRk.iego
ze swoich transakcji handlowych,
•topy życiowej i przeprowad~nir. repieczenia swoich zpków i zdła_
trustem Guggenheima monopol na
pry1rntnym najwyzsi dostojnicy
nie posiada nawet budżetu. Jedyform socjalnych.
wieuia ruchów postępowych i rokopalń
boliwijskich
eksploatację
Schu_
kardynałowie
~
Watykanu
bogactw
oceny
do
kluczem
nym
.Memorandum wzywa w zakończeniu
które zagrażajR. jego
botniczych,
kańskinn
alllery
innymi
z
a
cyny,
Castak!n,
Battiselli,
ster; Ccrutti,
Watykanu są. dane, które od czMu
••1 l'zvdenta Stanów Zjednoczonych do
materialnym, doczesnym il).teresom
grupami kapitalistycznymi - mo_
Nogara i inni. W „Banco di Ro_
do czasu przenikają. do wiadomo'ści
'rcz~·"'novrnnia z polityki odbudowy
jego uprzywilejowanej pozycji ka_
nopol na. eksploatację plantacji w
.u:a", o kapitale zakładowym 40
publicznej o ziemskich, i11ateria1_
XiC'~ifec jako bastionu reakcji, do nie_
pitalistycznego wvznkiwacza,
Anuoli
koloniach
portugalskich
za·
członkami
dolarów,
milionów
w
Watykanu
interesach
nych
Pol
praw
potwierdzenia.
rl wu znacznego
niPdzielo 1943 r. przed
W liatopadowt
domem Nr 12 przy ul. Grottgera
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roczystości. 11Rod71i~ brytyjslk,a złoży
po<larunki mło~fa1eży mala;j!:kie,j, a de
legaoi frameu~y - delegatom net.

nalllsk.im, wyroża.;jąc w ten !!!p056 pe
· k 1. l · 1
d1
·
a UCJ!< u .l\.O oma negv..
tęp1oC>nie
Wiele wybitnych oMbi!Wtości obiec&
Wśród f nich
ło pri;ybyć na fe-;:1hva.J.
:mrn.jduj-e srię 1many n9ukow'e.c .ran.
l' c ·
d
cui:;ki profewr Fry ·e<ryk Jo Krt- urie.

Dlaczego marnuje się surowiec

I

I

b
ry_
i rob<.tn.i.ków
studentów
ła
'
'· d
p
rz~")~ ą. 001 z w sną or.
.kies.t.rą. i grupą. rerytafoir~iką, któ'I'&
prz.edst.awi drama.tyczny obrazek n'I.
temat walki ludz.kośc.i o !~piszą. prz,.._
sz,tosć. btuden-ci brytnscy przyinoą
dwie grupy artyst~·e1,ne i odegraj„
sz:tukę o si;>ołe<>ZJnej temat:ce. Szkoeey
Człomkowie delegacji urządzą poka.3
spoctowy.
Madden stwierd"Ził da lej, że mimo
impor.ah tów,
tru<.Lności. delegacjom z krajów zRchod
nio_europejskich i kicłoni~ ~ do Bu.
dapesz.tu rTZybędz.ie 72 deleguje licząc.e p<J111ad 10.000 o7J:oink6w. Ata ki
ren.k.cyj;ne przyczyn~ły 1ti„ jeidyn~e do
•olid••
mi'ę<l·z;vn•rod·nwe,i
W7Jlllh•.ni'nni'a.
,...
c
,,
v
•
y
ności młodzieży, która wyttŻ41, si„ mit
dzy lJ!lnymi w p-0<liarumJtach pr~sla..
nych z ok~z:ji f'*'rbivalu. Między. inny
mi młodzież au10t.rah.}o;ka 'ofiaro~ł&
-- •
• k'1Amu ka.ngura., ......,
b u anipe~ztensi
zoo
,
młod,zńeż brytyjska. prz.e.~ała. do Bud&
pe~·ztu s.zeTeg pieśni fe.stivalowych.
Festival trwać będzie dwa t~"'od..
'"
,
1
;~~ !°a.a~:~ j!~!.zot;;::6'w zn:a~~
-..-•.„
m~:rlmiM delega·CJ'e młodZJieżowe, nta.
.foty przyniosę. oiręcl7.lia z ezt01J'ech
7.00(} ł6s-tron świata. 10.go ~ie,.,..,ni1'
· ''
->--d
deik i 14 sita.tków paro-i.
P'J"
n JV"4
będzie wi.e ewrem po Duna,ju, DA któ.
reg<> brzega.en Qdb~ą. 11;ę wi.elkO.e 11..
młodych
· k. h
tYJ~ ic .
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w PZ PW Nr 40
a który służy jako domieMka. do wa..
toliny. Cenny ten surowiee leży na po·
dwórzu fabryc. ym, wysta.wiony n&
deszcz, wiatr i inne zmiany atmoefe.
ryczne.
Od roku już, czyli od chwili, gdy
stary magazyn po prostu się zawalił,
fabryka przygotowuje się do budowy
nowego magazynu. Budulec jest juj
prz~·gotowany, ale od 15wietnia ni11 za.·
n&
twierdzono w d~·rekc,ii wniosków
Marnotra.w·
kredyty inwe~tycyjne.
stwo surowca, sprowadzanego z zagra„
nicy za drogie dewizy, jest godne po.
tępienia. Dlaczego dyrekcja PZPW Nr
40 czekała tak długo, aż magazyn li.·
legł calkowitej ruinie, nie sta.rająe •it
wcześniej o wybudowanie nowegoi
W tej sprawie trzeba działać - za_
równo dyrekcja, jak organizacja. podstawowa i Rada Zakładowa. przy
PZPW Nr 40 po,vinny nie tylko urzt·
dową., „papierkową.'' drogę., ale osobi_
ście interwe.niować tam gazie trzeba,
sprowadzi6 komi~ję i jak najpr~dzej
zabezpieczyć niszczeją.cy surowiec.
Również nieco przedsiębiorczości za...
łatwi6 możo sprawę świetlicy. Ka podwórzu jest dość micjMa., żeby wybu_
dować tu, chocia żby tymczasem, drew.
niane pomieszczenie. Łatwiej będzie
radzić nad wielu zagadnieniami, gdy
zebrania załogi nie bQdą organizowane
od przypadku do przypadku i w nie·
ustalonym miejscu, kcz w specjalnie
na to przeznaczonym lokalu. Wtedy
też dopiero powstanie ognisko kultu..
ralne robotników PZPW Nr 40, kt6rey
dotychczas nie mają jeszcze zorga111zo
wanego życia świetlicowego.
Trzeba więc przystę.pić energic1:n1e
do zlikwidowania tych · dwóch bardzO
braków PZPW Nr ,O,
poważnych
Wierzymy, że gdy prz.ylożą się do ·te·
go dyrekcja i czynnik partyjuy, za..
kłady otrzymają. w krótkim cza5ie u..
równo magazyn, jak i świetlicę.
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być

wokr·es~e

ze rane

Organizac;e partyjne i

ustalającej

władxe dopilnują

sz-ybkiego zbioru

Wczo·raj Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych ogłosiło na- ekipy robotnicze z fabryk i zakomunikat do rolników - chłopów i Państwowych Gos- kładów pracy. W powic~cie brzcpodarstv,11 Rolnych.
'
· zif1skim w majątku Rogów wE>ż
WEDŁUG DANYCH METEO ROLOGICZNVCH
NA OKRES mie udział w żniwach 60 ludzi.
NAJBLIŻSZYCH KILKU DNI USTALA SIĘ POGODA SŁONECZ W majątku Babsk w powiecie rnw
NA NA TERENIE WIĘKSZOŚCI KRAJU. PONIEWAŻ NIE JEST skim pomar;ać będzie przy żni
WIADOMO, JAK DŁUGO UTRZYMA SIĘ TEN STAN POGODY, wach 40 ludzi. Do zespołu Leszl\fiNISTERSTWO ROLNICTWA WZYVl'A
TAK
ROLNIKOW- no w powiecie łęczyckim wyjeCHŁOPÓW, JAI{ TEŻ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE dzie 100 ludzi. Ogółem ekipy pra
DO PEŁNEGO WYKORZYSTANIA STANU POGODY PRZEZ cnjace prz:v żniwach liczyć h~clą
ponad 500 ludzi. Ekipy te w pierw
PRZYSPIESZENIE SPRZĘTU ZBOŻA.
~7.ym rzęcfaie pomogą w zbiorach
Aby akcja 7.niwna przebiegała Państwowym Gospodarstwom Rol
Po uciążliwych deszczach nadchodzi obecnie okres pogody. Wo- sprawnie i aby zboża zostały ze- nym, gd;\'Ż w niektórych zespojewódzki Komitet PZPR natych- brane na czas, Wojewódzki Komi lach rlo akcji żniwnej nie przymiast przystąpił do organizowa- tet PZPR pqwołał specjalny Ko- gotowano się należycie, jak na
nia akcji, mającej na celu wyko- mitet do Akcji Żniwnej, którego przykład rłyrckrje zespołów w Ra
nanie zbiorów i wykorzystanie u- przewodnic 7 ącym został tow. Bu- wie, SkinniC'wicach. zespołów
stalającej się
pogody. W dniu kowski. Komitetowi podlegają łódzkich, łowickich, piotrkowwczorajszym cały teren wojewódz zorganizowane w powiatach Ko- skich i. radomszczańskich.
Olbrzymie zadanie staje przed
twa łódzkiego został skontrolowa mitety Powiatowe, na których
ny przez specjalnych pełnomocni c?ele stoją starostowie, a tym zno OrP."anizacjnmi partyjnymi w poków delegowanych z ramienia wu Komitety Gminne i Komitety wiptach i gminach. Komitety
Partii. W wyniku kontroli stwier Gromadzkie do Akcji Żniwnej. Do PZPR wspólnie z Stronnictwem
dzono, że plony z powodu desz- zadai'i tych komitetów należy w Ludowym muszą dopllnować, aby
czów nie ucierpiały. Aby jednak pierws":Vlll rzęd?.ie zorganizowa- w majątkach zboże było bezpouniknąć ewentualnych strat mu- nie przebiP<.{U żniw oraz wciągnię średnio stawiane w stert:\', a nie
C'ie do akcji pracowników zakła- leżało w g11rścjach na polu. Muszą być zebrane na czas.
szą również dopilnować, aby nie
Bezpośrednio po lustracji w te- dów pracy, urzędów itd.
W 11kcji, która jest bitwą o uro było braków w sprzężaju i aby
ren województwa łódzkiego wyruszyły ekipy robotnicze i funkcjo dzaj muszą wzi:.)ć udział znajdu- <•kipy rohotnicze, młodzież z ,,SP",
nariusze Milicji Obywatelskiej, :iące się na terenie wsi i miast ZMP i mili<'janci pomagRli w tych
którzy pracowali· na terenie ma- hufce „Służby Polsce", młoiłzież majątkach, w któr;ych ta pomoc
jątków. W dniu dzisiejszym i na ZMP. \'V pomocy, przy żniwach jrst niezbędna.
stępnych wyruszą z Łodzi dalsze wezmą również udział
od1lziały
lf..omitety Gminne i organizacje
podstawo~e na terenie wsi winekipy, by pomóc PGR-om i chło Milicji Obywatelskiej.
pom mało oraz średniorolnym w
W dniu iłzisiejszym po terenie ny za wszelką cenę tak akcję zor.
sprzęcie zbóż.
całeiro województwa rozjadą się I g-ani?.ować, ażeby chłopom mało
stępujący

KOMU WlNSiiUJEMY
środa, dnia 27 lipca 1949 r.
Dziś : N a talii

WAiNIEJSZE TELEFONY
P(YW. Kom. M. O. - 22
Miejski Posterunek M. O. - 33
Straż Pożarna ~ 41
Zarząd Miasta Kutna - 30
Starostwo Powiatowe - 31
Prezydium Pow. Rady Narodowej
-102
Pow. Zakład Elektryczny - 32.
Urząd Zdrowia 91
Polski Ozerwony Krzyż (PCK)
- 89
Szpital Powiatowy - 20
Ubezpieczalnia Społeczna - 34
Pogotowie Sanitarne PCK - 90
Urząd Repatriacyjny 86
Pow. Zakł. Ubezp. Wzajemn. ulica
Narutowicza nr. 20 - tel. 108
Apteka „Pod Orłem" - 106
Walenta Apteka Nr tel. 7
Chacińska, Apteka Nr tel. 52
Redakcja i Administracja ,.GloKutnowskiego" mieści~ się w
Kutnie przy ul. Narutowicza 2,
tel, 217.
ąu

Potępienie

ki transportowe winny je na okres ?:niw w miarę potrzeby dostarc?.ać chłopom małorolnym.
Jednocześnie or~anizacje partyj
ne muszą czuwać, aby dekret o
pomocy sąsiedzkiej był wykonany w całej rozciąido~ci. aby nie
było wykręcajac:vch się od udzielania pomocy sąsiedzkiej.

.zaiścia

h lubels.
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inspiratorów rzekomego „cud "
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Zapomogowo _.pożyczkow~
przy cukrowni Ostrow,,
Pracownicy cukrowni_ ,.Ostr ,,
wy" d0cer 'a;ąc znaczenie kas ;·.
nowili na zebraniu odbytym v.;
sali kina „Polonia" założyć takąż,
Po nakreśleniu calokształtu za...
dań i celów Pl'7.C7. oh. I\<>iężopol
skiego i Szarzyńskiego 110 robotników cukrowni postanowiło
opodatkować "ię w wysokości 1
proc. od mir-.il;'C7!lej pen~.ii brut
to na powyższy cel.
Na zakończenie zebrania wybrano za1z11ct 1 do które_go weszli
ob. ob. Księżopolsk i Kazimierz,
Danecki Józef, Pawlew>=,ki Jan.
Korespondent „Głosu"
·
Tomn!z Nowak.

KJnferencja
w Starostwie
W dniu 18. lipca 1949 r. w sali Konferencyjnej Starostwa Pow atowego w Kutnie odbyło się
posiedzenie
przewodniczących
Gm"nnych i Miejskich F.ad Narodowych. przełożonych gmin, sekretarzy i rachmistrzów, przy
współudziale przedstawicieli partii i Związku Samopomocy Chłop
skiej oraz przedstawiciela Urzędu
Skarbowego.
Konferencja miała na celu opracowanie ,preliminarzy budże·
towych na rok 1950 według nowych przep'sów.
Instrukcje Rady Państwa i wytyczne, związane z opracowaniem
preliminarzy budżetowych na r.
1950 oraz dodatkowych bud~etów
na rok 1949 omówili starosta pow' atowy ob. Galka Stanisław,
inspektor Skonieczny Wł„ Halli
Jerzy i Mitrus Wacław, inspektor
Gminnych Rad Narodowych.
Szeroka dyskusja wywiązała
się na temat właściwego przygotowania preliminarzy w myśl zasad planowego systemu oszczędza
nia. Obecni zobowiązali się wykonać nakreślone prace w wy•
znaczonym terminie.
(C.)

•
•••
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Regu,acja rzeki

ud wi

Harcerze z Kutna
śpieszą z pomocą ludności

wn: mach zobow·ą7ań Zarządu Mie;skrego wZychl ne

I

Przez Żychlin przepływa r zeka tys. zł., prace prowadzone były

Słudwia, o wąskim i płytkim ko- pod kierunk·em Urzędu Meliora-

Na terenie powiatu grajewskie pawanie i wyżywienie całego oho
go na Pojezierzu Mazurskim r,n zu jest bardzo dobre. Uczeiolnicv
bili swoje namioty harcerze z buf obozu otoczeni są wzorową opic·ca Kutno, z miejscowości Żychlin, ką przez micj~cowe władze.
Dąbrowiec, Ostrowy,
Miecz.y3łaW ramach Harcerskiej Służby
wów. Strzelce i inne.
Polsce zorganizowano w poblisMalownic11y i zdrowy teren, p0 kit>j Czaxnej Wsi kurs sanitarnokryty świerkowym lasem, otaczają ratowniczy dla miejscowej ludno
cym jedno z ogromnych jezior ma ści pod ldcirunkiem wyszkolonych
zurskich, wpłynie d()datnio na harcen.y. Zo::itało również zawią
zdrowie naszej młodzieży. Wyckwi zane we wsi Kółko Głośnego Czy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- --

ryc:e i bardzo słabym prądzie wo cyjnego w Kutnie.
dy. Koryto jej j est nieco szersze
Koryto zostało obłożone faszytuż przy moście w ul. Nat;utowi- ną a skarpy darniną.
cza s 'ęgające 15 n;;r..' a znikomy
Należ::iło by zaaprlować nod ad
stan .wo~y, szczegoime w o~reste resem Powiatowej Rady Narodotr":'aJąceJ suszy - stwarza Jed~o we. j, by zechciała przewidzieć w
baJoro po~ry~em bagne~, ~ !tto- swym 6-letnim plan·e gospodar1~
rego unost się „zapach n e do rzym, tę tak ważną i palącą sprazn~esienia .. Istniejący stan tei:, wę dla ludności miejscowej i o-1
Om~tetu
O Z'Cle S 1ego Przy SZ Oe
r
k~ory ~~ n edav.rria, był ro 7.sadru~ kol'cznej, j::iką jest całkowita i
W szkole Nr. 4 odhylo się ze- 1powa ła na kolonie letnie \YSZYl'k1en; . roznych choro~, w obe~neJ 'grur~towna . r~gul~cja Słudwi na hi·a •1 ; e · «pra " ·ozcla wcze Kom i- tki e 7:g"laszają.ce się dzieci w il o
chw1h uległ . z~a~zneJ .popraw e.
cą.łeJ długosci. O ilę mowa o r ze-1 trtu Ilodzicielskiego i Ifomitetu ści 126. Dla najbiednie.h:ych
. .zarz~d M·eJski dba.ią~ w. usta- cę nie należy zapominać i omo- OpiP·lrnt'lc-ze1w pl'ZY te.iże szkole. dzieci Komitet Roct ziriclski wr- .vic~i:eJ trosce 0 .poprąw1enie \".a- scie - gdyż zbudowanie mostu\ Jak wrnika ze spra\\'ozdania , a<:ygonowat 15.500 ;;:ł. na pokrycie
ru\ ow bytow~n a mas l'pracug- żelbetonowe"o na Słudwi w ży-, zro«pół społrrzno - peda.~ogicz- opłat. I{ornitet Rorlzicieh>ki i
1
cyc 'tw , radmac czynu ~co"':ega chl:nie 0 wł~ściwej szerokości by Il\' po uz~oclniPnin z rorl zirRmi Onir·km'lrz.v 7.0rga111i z0wRł loteprzys ąp 1 0 uregulowania l o.
.
"lskiHował " ))Ośród kończ<>rych rir. fantowa która da ła rlochoi
Sł d ·
d · 1
poządane pomewaz ·
. .
"~.
'
·
'- •
·
czys;i;czen a
u w1. na o cmKu ło by bardzo
. · .
' t
du- klfl<;Y 7-me ·.(10 clz1ec1
rlo szkol za cln :?UHG
zł. S111nę tę pnc:w apr.zechodzącym , przez centmm ?hecny drewruany przy ak
w-0dowych oraz fi o 6'b do szkół C' 70no n.n potrzeby nkol~·.
miasta na długosc1 1 klm.
zym ruchu koł?wym ulega c~ę~ orólnok$ztałri;ic~·ch.
Z inirjatnvy ob. Borz~·ma urr.ą
Zobow iązanie
wykonano na stym defektom i wymaga stałeJ 1
5ekcia \\'C' Zasów dzierię.cych rl zono \\'~·cirrzkę kl a s si6drn~- rh
dzień 21 b. m. kosztem ponad 200, kosztovn1ej konserwacji.
(r) w trosc>' o Zfh·on·ie dzieci ,n· t~·- do Liceum Ogrodniczego \\' :\fie
·
cz~-~ławowie w relu zwied zenia
i za<'hcr·enia. d zieci do \\' StC:•POwa,nia do tc)?'o typu s 1: kół.
r:>
po·trzeb~·
drużyn . harrrr„kieh
szkoly wy.as,·~owano 7.000 zl.
Suma ta przeznaczona ZO"tała
Radą
Jak już podawaliśmy, przewod- mi finanrn,vymi. Tow. Krajewski czości odznaczony zostaje Złotą na wyjazrl na obóz aia.ihK>rlni r.iszrch dzieci. Komitet 1J1a wnioOdznaką Spółdzielczą, nadaną mu
niczącym Rady Nadzorczej PSS jest kierownikiem sklepu.
<1ck prr.e\\'odnirzf.l cego .iNh1ogło
W
kilka
lat
później
wybrany
zoprzez
b.
Związek
Gospodar~y
Spół
w Kutnie wybrany został tow. Kra
foie P17T7.1Hll nauc;r,ycielo\\'i ob.
staje do Zarządu jako drugi czło- dzielni Spożywców R, P. „Społem" Borzni1owi Józefowi
jewski Stanisław.
za peJn ,
Tow. Krajew;tki jest synem ro- nek. W tym s amy m roku spółdziel jako za;1łużonemu działaczowi spół JJ O'Ś \\'ic:renia p·rarę spo·łeczna ja1)\
nia „.Jedność" łączy się ze spół- dzielczemu.
i zawodowę 111\ terenie "" knh ·
dziny robotniczej . Po u k011czeniu dzie!nią „Siła" i pov-Ftaje na teW uznaniu jego zasług ostatnie
$koły już jako 1;3-letni chłopiec renie Kutna Powszechna Spółdz;el - pos iedzenie Rady Nadzorczej PSS nrrmię pieniężną, w \Yn:okości
zmuszony był do pracy w byłej nia Spożywców, posiadająca już wybiera go jdnogłośnie przewod- 1O.OOIJ 7ł. jak r6wni eż li"t p.o
ch \\-a]m-.
·cukrowni „Konstancja". Po zakoń trzy sklepy. Tow. Krajewski wy- niczącym Rady,
Spra,yozctanie kR!'Owe. 7.ło ż o~
czeniu pierwszej wojny światowej bran.y zostRje. do Rady Nadzorczej
Tow. Krajewski jest jednym z ne ,przez skaThnikR, wyr;:1 ż R "ię
przystępuje w roku 19-18 do orga- pełmąc funkc.rn członka, a nast ęp- pierwS!zy ::h pionierów spółdziekzo w ctochoclach
suma 112.5i'l6 z ł.
nizowania przy fabryce „Konstan- nie prizewodniczącego do r. 1937. ~ci kutnowskiej. który całe swoje ~iilrlo na d 7.ie1114.7.1.9 1 . \\T nos i
cja" pierwszej spółd zielni na terePo wyzwoleniu tow, Krajewski :7.yeie pośv,·ięcił krzewieniu i popu- 52."0n zł.
nie naszego miasta, _ która nosiła przystępuje do pracy w „Ppołem" Jaryzacji jej zasad. Dotychczasowa J\omitet posta;nowił ·w r.za«ir
nazwę „Jedność". Trudności orga- pełniąc do chwili obet:'ncj funkcjt;; .iego działalność, energia i przedsię ff>rii
~z kohwch
kornt~-nuowa-c
nizacyjne były duże. Trzeba było magazyniera. W r oku 1946 wybra- bic·rczość dają nam gwarancję, że pracę m-zrz 11rr ą.d z anie im.pre?,
przełamać nieufność robotników do ny zostaje do Rl:\dy Nadzorczej z obo,•1ii>.zku prze•,vodni:zącego R<>- relcm ZR"ilrnia ka
sy na potrzenowotworzącej się epółdzielni, tme PSS w Kutnie. W rok później w dy Nadzorczei wywiąże się dobrze. by nanchod ząr r;rn roku szkolne
ba było borykać się z trudnościa- dowód wydajne.i pracy w spółdzielK. J.
iro 19~9-50.
lC)
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Najstarszy spółdzielca Kutna
na czele

średniorolnym zabezpieczyć odpowiednią ilość środków transpor
tow:vch i sprzężaju. Zakłady pracy, urzędy znajdują'ce się na tnenie powiatu, a po!iiadające środ·

i

Do pomocy chłopom mało i śre
dni<~rolnym trzeba także zwerbować oddziały „SP". młodzież Zl\'.IP
ow„ka, pracowników urzędó~,
Starostw, Zarządów Miejskich. Ekipy robotnicze z fabryk, które na
wiązały już łączność z wsiami, mu
szą do tych wsi w okresie zbiorów
w okresie kiedy toczy się walka o
chleh, prz:vjeżclżać i pomagać \V
sprzęcie zhóż. .Jest to nieodzowne, gdyż bezpośrednio po sprzęcie
żyta trzeba przystąpić do zbiorów
Pszenicy, ięczmicnia i owsa.
Akcia pomocy wsi i Państwo
wym Gospodarstwom Rolnym mu
s1 być tak zorganizowana jak ją
.
. .
zorganizowano w powiecie kutnow
skim, gdzie Komitet Powiatowy
PZPR z 1-szym sekretarzem tow
Kurasem tak pokierował akcją,
że w chwili obecnej do momentu
nastania pogody całe zbiory wykonane zostaną we własnym zakresie przy pomocy ludzi jedynie
z powiatu kutnowskiego.
Zboże musi być sprzątnięte jak
zolucja uchwalona na zebran:u: I żyła zaufanie wiernych, sprofanoZajścia lubelskie wg nas są wy
najszybciej
- w stu procentach!
„My 'zebrani, pracownicy wę- w-ała ich uczucia religijne, a przy- nikH:.in tej ;.;a:11c.1 akcJ1, 1nma cw(Tasz.)
zla kolejowego Kutno, po zapo- by~izów z:imiejscowych wystawiła prowadziła niektórych księży do
znaniu Śi.., z W"'padkami w Lu- na łup spekulantów i złodziei.
w~półpracy ze zbrodniczym podzie•
blinie stwierdzamy, że pogłoski 'o
~twie_r,dzamy, że cięż~a odpowie- miem i bandami, czego wyrazem
rzekomym „cudzie" byly rozpo- dz:~l~os.c za wsr.yst~ue .gorszące był niedawny napad rabunkowy,
wszechniane sposobem świado- za]sc1a 1 spowodowanie ofiar w lu- jakiego dokonała banda księdze!
mym i zorganizowanym; przez re- dziach, spada na organizatorów Gurgacza.
Na skutek
przeprowadzonej
akcyjną część kleru.
rzekomego „cudu".
W trosce o dobro kra)u apelujc- kontroli przez kontrolerów SpoWidr.;imy w tym próbę wykm.·zyWidzimy w tej 11kcji wrogą kam mv do wladz, by położyły kres łecznej Komisji Kontroli cen w
gfanfo lndzkiej naiwnn4<'i, nr11 :r, 11 „ panię rcak~yjnej części kleru, zmic hańbiącemu Polskę widowisku w Kutnie w sklepach i str11ganach
dużycie wiary, dla celów obcych i rzają.cej do podburzenia mas i\ Lublinie i aby w przyszłoś~i nicdo- Wojewódzka Delegatura Komsji
wrogich narodovvi poi· .•• ~ ,1u 1 1 0 ,._ odC'rwania ich od ofiarnej pracy puszczały do nadużywania wiary Specjalnej w Łodzi ukarała nasce Ludowej.
n::td wykonBnicm planu odbudowy dla celów wrogich Państwu Ludo- stępujących kupców:
Znany nam jest stosunek Rzą- kraju.
wem11".
F. K.
Wasiak Cecylię, współwłaścidu, do spraw religii i kościoła i dhl
tego z oburzeniem potępiamy dzia
łalność Lubelskiej Kurii Biskupiej,
która przez
rozpowszechnianie
wieści o rzekomym „cudzie" nadu-

Kolejarze o
Zebrani w lokalu Z. Z. K. w Ku
tnie pracownicy węzła kolejowego w obszernej dyskusji astr po
tępili działalność reakcyjnej części kleru, która wszelkimi sposobami stara się wprowadzić zamęt w kraju i odciągnąć ludzi od
twórczej pracy. Wypadki lubelskie ·świadczą o tym, że ta cześć
kleru chce żerować na uczuciach
religijnych.
Kolejarze jako świadomi obywatele Polski Ludowe; potepiają działalność reakcyjną kleru i
twardo stoją na stanow sku prŁy
wołania do porządku wszystkich
tych, którzy usiłują siać zamęt w
naszym życiu gospodarczym. Wy
razem stanowiska kolejarzv w
sprawie r;;ekomego cudu jest re-
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działalność
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cielkę

sklepu galanteryjnego za
pobieranie
nadmiernych
cen
grzywną 300.000 zł.
Kottana Eugeniusza za ·pobieranie wysokich cen za nici jedwał:ine grzywną 10.000 zł.
Kiersnowską Kryst,•nę,

właścicielkę

współ

apteki w Krośn'ewi
cach za to, że pobierała niedopuszczalne ceny za glicerynę grzywną w wysoko~ci 75 tys. zł.
Skarbek Janinę i wspóln'ków
7.a pobier:mie naclmicrnej ceny za
tania. W godzin<Jch wieczornych torebkę damską - o;rzywn;i 500
po pracy ludn ość miejscowa zbie tys. zł.
ra się w świetlicy, by przy udzia
Oslanow;cz .Jan.im:. 'VSpólwlale harcerzy zapoznać się z najcel ścicielkę aptek: w Kutnie za to,
n.i<'j„,zymi dziełami naszej i obcej że sprzedawała terpentynę po nie
h!erat11ry. Pod kierunkiem refo- dozwolonych cenach - grzywną
renta kulturalno-oświatowego od 300.000 zł.
bywają się pogadanki na tematy
V(lSS l\1arię,
wsrółwh<icicielkę
aktua lne, wieczory śpiewacze i roz
rywkcwr, ogniska - gRWQdy i składu apteczne~o za pobieran;e
/
dysknsje, w których żywy udr.iał nadmiernych c2n za ixl cerynę bierze również Judno~ć miciscowa grzywną 1OO.OOO zł.
Prowadzona jest także '~ypoż:v~
Bileckiego 1\iich;-ila, wła{;dciela
cr.Hlnia książek z wln!>nc~o ksi~ straganu za pob'cran•e wysokich
gozbioru i zakup 1onej biblioteki cen za grzeb ·enie i noże - grzyw
KUK, popul?.ryzacja pr11sy. Herce ną 5.000 zł.
rze pomega.i~ równie'i w niszczeLewandowskiego
Bolesława,
niu szkodników leśnych.
NA wybudowanych
boiskach mającego sklep galanteryjne snortowych. skoczniar.h, bic~niach bławatny w Krośniewicach za po
oddRnych do użytlm wsi. odhywa branie nadmiernej ceny z;:i torby
ją się różne · imprezy
sportowe, damskie - grzywną 250.000 zł.
które cieszą się du żą frekwencją.
Stypułkowską Józefę,
za hanmiej::>cowej ludności.
del łańcuszkowy g rzywną 20.000
Punkt sanit.a.rnv otwarty przy złotych.
obozie służy każdemu bez:płi:>tnie.
Graczyk Mar;ę za pasek nićmi
Miejscowa ludność ustosunkoi
sodą krystaliczną grzywną
wuje się jak najż~rcr.liwiej do ha
20.000 zł.
wiącej na ich terenie braci harcor
sldl'j z Kutna.
Ancerowicza Wacława., właści
Swiadomość dar!rm
spędzone ciela sklepu spożywczego w Kutgo, z pożvtkiem dli> wła1nrng0 zdro nie za pobieranie nadmiernych
wia i z dużą korzyścią dla inny<'h cen za mydło do prania firmy
- cz:i.sn, wytwa.rza wśród mło „Schicht" - grzywną 30.000 zł.
dzieży ha.rcen1kicj miłlJ, i rn<l"<iną
Ponadto grzywną w wysokości
atmosferę,
(C)
3.000 zł. za brak rachunków zakupu ukarani zostali: Siech Łucja
(Żychlin), Hokula
Maksymilian
(Kłodawa), Wybrańska Kazimiepo woiewództw:e ra (Kutno) i Pasturczak FranciSIERADZ
szek z Krośniewic.
W na.jbliższych dniach Zarza.d
Grzywną 2.000 zł. ukarana naMiejski w Sieradzu przystąpi do
przeprnwan.zania ror « ' -··-·~i:- . tomiast została Major Franciszka
cyjnych na przndmicbiu Olendry właścicielka straganu z materiala
Du że.
W pierwszym etapie rob0t
n m i włókienniczym.i w Kutnie.
(S. B.)
nalizowana zostanie ul. Legionów.

na

~łfallirach

Wędró..-1ka

P IEKARY
W Piekarach pod
Pii:itkiom
Ogłoszenia drobne
Gminna Spółdzielr ia „Samop:nnoc ZGUBIONO kartę rejestracyjną
Chłopska"
dla 11c7C7°r>iA 5~tej
RKU Kutno na nazwisko Bła5Z
rocznic:• M1„1ifo c.t11 f'T·-- ·
rzyk Antoni zam. Wały pow. Ktj.t
chomH:-1 ·· - -~·
1 ~nk
rz ~· · ·

„. ··-·:-

~--~--~~~~~~----------------------------------------~--------------·------------------------------

Ns. rec'!.lli:~.l"jth'j nara,izie P~Ji,two·
\\'yd~'l'~ntc·: wa Lit crn.tnry l'i~k
oma.·
~e.J „Go3Jitizdat" w :Moskwir,
wiany był projckt tematyczn„go planu
na 1!);)0 rok. Xnl>ł>id bclctr.r~t:,-ki ma
w roku 10.JO 11oważnie wzro~uąć w po_
równaniu z okresem przed'.l·ojennym.

""'®

(Jaracza. 27)
wi<lowiskn śpiewn-00$1:.s.Łnie dn
tanecznegr.i „I'i.:rain z piosenkami"
TEATR KAMERALNY
DOil-1U

tOŁNI:ERZA

ul. Daszyńskiego 34
Dzi~, o godz. ID,15 ostntn e dni ko
mcdiit. l:'crih"' a „Szklanl~a wody" z
:M. G rczyń~ką.
Łódź,

'IEATR LETNI „OSA"
111. P;oti:kcwska 94
Komedia muzvczua „Jadzia. Wdo.
wa." z w;r:<tępa~i Wład.n;bwa Waltera. - codziPnnie O gOUl. HJ,:JQ - W
niedziele 4 Ś17iQta o godz. 161 19,ilu.
„LUTNIA"
Piotrkewska. 2•13
Oshl .n e c:ni t~·lko do :n li·pca 'dąc.z
nie „ROJ::lJ:;_)L.\Rl:J~", ri •mnntyczna o.
peretk11. w 3 nktneh (7 ohrnzaC'h).
c„lzial birrze (''1ł.1· ze> )l)j artystycz
ny, ehór, lJ:ilcL i orkicst rn.
l3:lol\· do naln·ci:t. w k'i•ie teatru
ocl gt,d~ll lU do i:J i od gndz. 1 /_ej.

l'n1istwowe Wvdawnictwo Litrr:it ury
Pirknej wydal; w roku l!HO 1'9 rlziel

s..

BAI
l!l'l'IJ'

t
5
38
5
40
k
' : ' p
j[ktuj!z~~~p~~J~niew3;;kduzi;:~~1ef;;~ ('łO!S a przegra1a z Vvęgram1
o ogóluym

nakładzie prz ~1.lo ·~
0

.
stycznych o ogólnym nakładzie pGnRd
Pierwsze m•ędiypaństw<>we zawr<ly
37 milionów egzemplarzy.
Plan „Goslitizdatu" przewiduje no_ . kajakowe W<;'ii;::Y - Polska. za.kończ~.
we wydanie ro~yjskiej literatury kia· ly się zwycięstwem Węgrów 40,5:3!1,c
Rycznej. Ukażą. si9 zbiory dziPł Pusz_ pkt. O zwycię3twie go!!ci za.dei:-yd0w:1!
kina, Nic>krasowa, Czcrnys;,:p-gkiego, ostatni bieg cz·w6rek vryśc!gowych. w
Czechowa, Lwa Tołstoja, G<>rkiego, k'OOrych osa.dy węgier!!hle Z;tjęły dva
•rurgieniewa ·i innych o ogóln:""m na- pierwsze miejsca. Na.jba.rdzie i Eimocjo
kładzie 20 tys. egzemplarzy. Pr.ze. tym nują.cy był bieg dwo)ek r.-;~t:igowych,
wydane zostanę utwory wsp&czesnych w którym mistrz.-;vie Polski MatlopiRarzy rosyjskich: Serafimov-icz11-, .A._ ka. i Jeżewski pi<iknym finiszem wy.
leksego Tołstoja, Krymowa, s,~e!ocho· przetlzili I zespól węg.erski: And-as.
wa, Fiedina, Pawlenki, K11taj,1wa, si - Gronek, a n zespół polEki: Ko_
z-.or:is - Krzyska., ostatnimi uderze.
Lronowa i innvch.
Plan „Go$litizdatu" przewiiluje ró_ nla.mi wyszedł przed II osadę wę~ier
IVnicż wytlanic w rn;rn roku 45 ut':\·o· 15ka: Il:uti i Va.go. Wielki sukces od.
·· .. Jeżewski w jedynka.eh, bij=!c o.
·
i wspókzcsn.vea pi~arz:- n:.iósł
rów klą,~•.·ków
1
(TSRR, BSRR, republiki Ormiai ~kiPj, l'mp1.iczyka. Varga11e dopiero na ostat
Cfrnziugkicj i innych republik rndziec_ nich metrach. W drużyn.ie pclskiej za
natomiast dwójki kobiet 1
wiodły
kieh.
N'akład utworów pisarzy kr'l.jów de· czwórki mężczy:m, kt<. ·e zajęły ostat
·
·
po
Za.wody zgroma d zlly
mob a<-ji lm1owcj wzro!\nie ! ·zykr..it_ nie miejsca..
Hie w porównaniu z rokiem ubicgl:rm. nad 20 tysięcy widzów.
konkurenrjP
Wvniki t!'cliniczn!':
C1ytclnik rarlziPcki zapozna q1ę z no·
wymi wydaniami utworów żrrom,,kir_ męskie - jedynki (1000 m.): 1) ;Je.
gc). Kon~pni«kie.i i w~półczesn:;-th wy· żewski (POl!!ka.) 4:28,ł; 2) Uranyl
(Węgry) 4:37,0; 3) Kardacz (Polska)
bit11,veh pi~arzy i poct6w p, bki.
N'al<'ży podkreślić, :'.c pOZ<l „Qosli_ 4:41,0; 4) Boros (Węgry) 4:44.8;
tiztlatem'' utwory bclrtryst..,czne wy· jedynki (500 m.): 1) Varga. (Węgry)
dn,jo również Hzrreg innych wyda w_ 2:21,4; 2) ROdziejczak (Polska) 2:28.4
2:32,0;
(Polska.)
jak: .. Sowiet•kij 3) Szymkowiak
11irtw ri1clzi!'rki«h,
Pisa tirl", „~foloilnja <tw11rdia" 1 „Pro· 4) Sznak ('Węgry) 2:37,0.
Dwójki (1000 m.): 1) Polska I ['izdat", „~'ojrnizilat" itd.
Matloka, Jeżewski 4:11,0; 2) Węgry
----

Zakończeme roku sz!rnine~o
....
w uczeln~ach Dyrekcji
P. i T. W Lodzi
prowadziła

I

Linka 2:39,0; 3) Polska. II - Szaj.
kówna.; Mlyna.rkiewicz 2 :40,5, 4) Pol
Szczepańska., Gruclniewicz
ska I
2:50,0.
Jedynki (500 m.): 1) Vargane (Wę
gry) 3:47,3; 2) szajkóvrna (Polska)
(Polska)
SZczepańska.
3:48,5; S)
3:58,2; 4) Linka. (Węgry) 3:58,6.

l\fo<:haczy - 3:39,6; 3) pr.1
ska. I - Kardasz, Jankowski, Ziętek,
3:45,2; 4) Polska II Sl~•;elecki, M;...tloka, Ko:>:ieras, Krzyska, TalaroW
ski - 3:52,1.
Konkurencje kobieice - dwójki (500
m.): 1) Węgry I - Kecskes, Varga..
Maros1,
ne 2:.J6,2; 2) Węgry II
KleiłMn,

V/ Warszawie

P ływacy

11 nierscy znów
w'f6

czus Smoe,vka '"'·no~ił
•
6
Proc<'l) 5:0::,0 3) śl~·k ków zw.vci~~tw~ ;.tlohyli ponnclto: 1\ra_
rirj<''Y~ki (lO_ty bit•g), Kołrtzko (13
worly plywat:kie, z tHlzinł!'m zawodni· (Wl)~. E:rntlze, S?.olty:<ck, I'r7.~rlo) k<iw W\'gierRkirh i pol~kieh. Pl:nnl'y 5:JG,3.
bieg) i OlPjnirzuk (14 bi0g).
"•:giPrH<·:v J. e~zcze raz rndemon~trowa li
r~łuir.•"A~!1i ~q~d.'tf.rf~r
\V meczu pilki wodnd W~g-rz:v po·
wysol::i kfo~ę. W:-'gr~·wając zdr~yd<m a· konali ze~pól pobki 7:0 (:;:O). Po ka·
S\\i ~ !}• l łll'lł~li\ii ~il ll.1&•""
nic• wszy~tkic ko11kur<.'ll<',jl'.
7.0>\·e skoki do woil~'. w wykonaniu do· 1 Ptywurz]rn "T.'(e1-.-k·: :':ilo'kely P"PrR.
zawodników \\<:gicrHkic•tL ,..-iła. 'da•n~· rekord ł;rajowy o :.l.6
800 m Rtvl. elew.: l) VoercFi' 10:!7,8, skouai.vrh
poilziw publicz· !'Ck„ przepływając !?OO m. st. d,)W. w
zrozumifi1y
wywoł~ly
2) Jno 10·:.il.~. 3) Csapo lO:fiJ,l, 4)
'.!: 31,4.
Bo11iccki no~ci.
5)
10:i:i3.01
GrcmlcwFki
Jl :2'.i.(i.
m Ftyl. klas.: 1) YrgYari 2::5:~.1
międzypaństwowym
200
) Kikode~ ski 2 :57.0 3) Dohrowolok1
2

kodcm~ki,

.Na pl~'11alni ~t. l'l<F odb:l'ły sir 7a·

Re„u111rR1!

3

W

1

meczu

lekkoat~eci ZSRR prowadzą zCzechJsłowa~ją 102: 68

:~~~;· m st~'J. IT'Ot~·l.:

~) Cic-hoft~ki

Pływack~e Mistrzost;~a

209

Fareko od M·o~kw"

Pltlski Kobiet

Ł. K.

s. Włókniarz -

„Spójnia" Katowice 3: 3

mistrzost'9f Polski
·atletyce

w

Trzecie spotkanie nn t.erenie Holan·
dii rozegrali żużlowcy polscy w Am..
sterdnmie z drnżyną. „liolaud~c Leu..
ven' '. Mecz odbył się przy świetle
sztucznvm. .Mecz wygrali 11icznr.czme
Holend;zy 43:41 pkt. Wynik ten należy uważa~ za sukces Pohk6w1 tym bar
d~:iej. że punktowano tylko trzy miej. '
sca, a nic, jnk praktykowane ,jest n
nas, cztery.
Kajlepiej z zawodników polskich
wypadł Srnoczyk, który wygrnł pierw_
1

-1

dzień

w trzecim meczu
\V Holandii

b~~·,e~sz;
;~~ty~:i:.:j~1 ~n~g~~w;:::~.1:~·c.
1:2.3,3. Z Pola·

wyorywaią

I

II

Drugi

V..l • .

11

!) Garny :Hi.~
1
:l8, 3) SzoJty,.,rk 1 :lS,8
W Moskwie rozpocz~l $ię mięcl?.yna·
1
4
rodowy mc<'z lt>kkoailc·t~-.·zny 111ięd1.:v
400 m Rtylrm grzbiPt.: 1) P.olvrm
rt'pn»~entn„.iami Zwi:.t1k11 Hnclzil'C'kic·
:;: 1.1,:! 2) Jnhloli•ki G:O~.~ ::) JI"' <'''i go i CzP1·hoslo11al'ji. l'o pi<'rws/:;m
9
d'1iu rnwoclc'1w p1·01ynclz:i. 1Pkkoatl1'ci
.
.
Aur, {{~~ie!~~ue~r!~!·~; !~2ti~ G:l:?. .
!a
100 m Rt~· 1 rm :>:n~1rnny~1 :„ l) rlttl:r.iccry 102:6S. pkt
riny
4
4:22,0.
4) Węgry II_ Kuti, V'lgo
"·r·~'"" (Boln1ri, Garny, \ !'g\·:1r1, .1lllll Ro ?.poez~C'ie 1.a\1011ów pop1'7ed1.il.v
Czwórki (1000 m.): 1) Węgry T
pek) 4 :fi7.7 2) rrprr.zcn.~nc.,·.i_n'1. ~~1.a- przcmówirniti wi„cprzP1ro11n . Kornitc>tu
Uranyi, Andrassi, Gronek, Sekffi 3:38,6; 2) Węgry Il - Varga, Boros, fpt a Pol, ki (.fahlofok1. CH·hon,k1, l'\ 1 · do Rpraw Kultury Fizvezncj i f\portu
"' Zi'RR - Wier~zyń<ki<•go i gen. ~e·
krrta1 za czccho~lo" acki«go Sokola Spirka oraz otl<'!!ranic h.l'!n11ów naro·
dowych obu pa1htw.
\V czn~e zawod6"· 11.•tanowiono dwa
W drn[.\'im 1lnin mistrzostw pl5·wac· (Wars7t\wa) ] :~.1.4. 2) ł;'irclziel<lwirn
kich Pol~ki kobiet 11zys1(uno nn't~pu· (Rvtom) l ::~/.1. :l) żmkc'.wlla (l'oz- uowe rPkorrlv 7.~RR: w biegu nii 1.JOO
jt1ce wyniki:
11a1:1) l::lS,O. ]'oza lrnnlrnr''!'Ill '"'':.~ier· mrtrów Wrrtyusm<', zwyri~żając w cza
sie 3:51,4 oraz w sztafecie •i razy 100
400 m stvl. dow.: Bemówna (Wroc· ki: K:upaty I - 1:29,:-J, H11nyal1 met1·c)w - zwycięFki zespól radziec k1
ław) 6:::~,s; 2) Fikówua. (Bi<>lsko) 1::12,:t
200 m stYl. kia~. (kla~a A): 1) Do· w składzie: Karakułow, Sanadze, Go·
6:il8,5 3) ll,f:tlicka (PoznRń). Startu·
2) Pro·
jącc poza konkur~em ·węgierki uzyska· br:wowska ·(Krak6w) 3:19.2,
------niewicz (ł',t.dź) 3 :!l5.0, 3) Kalrta (Gli_ Finały ligi szczypiorniaka
ly czasy: G•ynge - 5:50.3, Greger wir<') il:~;).5. Poza konkursem: J\arpa·
5:1'.l.2.
JOO m styl. klas.: 1) Malinow:'ka ty TT (W<:t::r~·) :l:l:-1.9.
W ko11kun'11<•ji io1'alnej: 200 m Ftyl.
(I..6<17.) 1:4J,l, 2) Weuclówua (Kato·
clow. m~żczvzn: 1) ll,fard1lewski 2:313,2
wice) 1:41 18.
Zawody trwają.
100 m styl. grzbiet.: 1) Fijalkowska 2) Pntron 2:41,9.
W finałowym mecz.u o misLl'1Z-Ost~
Ligi Szc.zypiocn.iiaika rozegramym w Ęa
tiowic.acli LKS „Wlóknirorz" (ł~6dź)
zremisował z katoiwicką. „Sf>ójnią!' 3:3
(1:0). Druży= „Spójn·i" wystą.piła w
lekl~iei
oełabfonYI!'l. sJtładzię z 6-cioma re:oocr-wowymi, milJllO to miała. przez caJ~·
W drugim •dniu lekkoatletyczny::h 15 :43,8.
400 m przez plotki: 1) Puzio - 57,4 c11as mecz.u lekką. przewag~. Bram;Ju
mistrzostw Pol.•ki tytuły mistrzów i
d,la LKS zd-0byli: Bujnowicz, Szuk.
sek„ 2) Wdowczyk - 58,00.
wicemistrzów zdobyli:
Skok w dal: 1) .Adamczyk - 7,!:lO i U'l.a.towski; dla „Spójni": Sideł ko,
Oszczep: 1) Szendzielorz - 55142, 2)
Jom•kisz. i Gmyrek. S~zi0<W11l Muszyń_
Szelest - 53,50, 3) Sumiński - 53,06. m, 2) Kiszka - 7,05, 3) Sucheński ski z P(}znMLia. Widz6w 1000 osób
6,98.
800 m: 1) Statkiewicz - 1:57,0 mm.
Dvsk: 1) ł,o· 1wski - 45,70 m, 2)
2) Korban - 1:59,6, 3) Bartecki Hofi'mun - 43,10, 3) Praski - 41,16.
2:00,2.
200 m: 1) Stawczyk - 22,2 sek., 2)
5000 m: 1) Kielas - 15:25.4 min.,
W Charkowie mo<t.oc,1klist& radviecBuhl - 22,3, 3) Bi>ndkowski - 22,S.
2) Boczar - 15:32,8, 3) Kwapień Tyczka: 1) Morończyk - 3,86, Il) ki LoTe.nt na maszynie' o pojemności
Mnlecki - 3,50, 3) Krzesiilski - 3,50 500 cc.m. US'!s.n-0wił nowy r<l'k-Olrd ZSRR
Po'1.sikie pieśni ma.sowe1 16,JO (I..)
3:14,45 oo. dyHtansie 1000 mtr. z,e ~tartu Jot
'Maraton: 1) Głuszcz
godz„ 2) Piotrowski - ;):19,:37:. 3) J~o ne.go, przebywając t.rasę w 25:33 wk.
Przed mikrofo.ne.m J. Ulkcwska
s7.ybkość
śred.n'ą.
L0orent uzy.kał
pl'Zo-0-0wn;ca. prac.y z PZPB n.r 2, 16,50 zrra - 3:19.55, 4) Gancarz, J) W1ę·
10~,l'.?3 km. na. god·z.
cek.
(L) 11Lódź w 5.let.nim dorobku go:;po
da.1"kii na:ro.d-0wej" - reportaż z wysta
wy w Helen-0wie. 17,00 I DZiennik po
południowy, 17 ,15 Konoert ronyw ko•
wy, 18,00 „Z frontu brygad S'P" 18.1 .J
Jules ~fouguet: Ron.at.a na flet i foT
teopia.n. lS.:JO „Bulga.ria przemaw:a do
Janowa 6:3 (3:1). Bramki dla
W meczu piłkarskim o wejście do ka.
Pol~k:i" 19.00 II Dziennik popołudnio
zd'<lbyli: Boirek 31 Laseczwv~ię..m6w
(Stara.ehowice)
„Rtal"
RKS
Ligi
II
wy, Hl.15 „Nu muzycznej fu.li", Hl,4;'\
ki 21 ii. Gór'ka 1. Dla poko11amych Bą.k
11 0powieść o Clwpinie" A. Czartkow zromiwwał z „Hosov1ą." 3:3 (1:1),
2 i Górecki.
s1t1ego.. :w.uu .h..on1cert symtomrzny
*' *
* • ~
o wej<cie do
W merz11 p:Jk.:n·„kim
21 ,40 Muzyka ta.necz.:n.a., 22.00 „UlnW meczu piłkarskim o wrj-"rie do
bione melodie" 22,45 (ł~) .Sowe wier n L\gi „Brda" (Byclgn!'IZCZ) })Okf>Dała
p ·1konala
TI Lig-i f'tnl (i"o!<nowiec),
22.iiS (f,) „Polon•ię" (Le$Zno) 3:2 (2:0).
S7'6 "'ł. nn 1n.iewskiego".
:K' a 7 min. przecl koń rem itry r\rn- Stnl (Bobre-k) 4:0 (2:0).
Omów. proi:rr, lok, n.a jut ro. 23,00 O.
* • *
sta.tn;e wiadomości. 2:1.10 „'Muzyka ż~·na. „Polonii" uiezad'°wolo'.na z o.
O wej~r,ie do J1 Ligi „Kolrjarz
do dzieł i<ztuki ~··c>nic.znej". 23,i:>O Pro rzca~.ó. S<:'dzic.t::o ze.•zła z boi~ka.
g-ram n:t. jul.rn. 24 ,oo (L) Koncert ży
· <l) - ,,Budowlani" (Kraków)
(p rzemy.
..
* • *
rz'V'i. 0,30 (L) Za.końc.ztl'Die audycji 1
W m!'C<7.U o we;~~cie do II L1g1 ,wr.o 1:1 (0:0).
Hymn.
cław„kie „Ogniwo" poktc:rn.alo 1,Gorn1_

Poczt i Tele:grafów w
:;: ~cole n .e zawodowe w dwóch k :erunl-:.;:ch: doksztalcała pracowników pełniących
już służbę i szkoliła siły nowe ze
szkół ogólnokszlalcących celem uzyskania nowych kadr pracowników. Z pracowników będących w
ADRIA - „Der~-zjii prof. ~lila.sa."
godz 16, 18, :20,30
na kursach
dokształcano
służbfo
cloz:wolony dla młodi1.ie-~y
268 pracowników umysłowych i fi„)t:J:oda. Gwarclia"
BAŁTYK zycznych w shlżb!e pocztowej, telegodz. 16, 18,30, 21
(telefonistki, tPl<:!komunikacyjnej
dozwolony dla młod1ieży
typ;stki) i teletechnicznej (mon1eBAJXA - „Waka.cje"
rzy).
godz. 18. 20
Z kandydatów ze szkół wyszkonieclozwd rny dl.a mlodz' czy
kursie
lono na 10-mjesiQcznym
pocztowo - telekomunikacyjnym 66
GDYNIA - Program .Akt. nr 31
godz. 11, 12, 13, 161 17, 18, 19, 20, osób, na 2-letnim kurs:e technicznym 48, zdobywając w ten sposób
21.
w służbie
HEL - dla. mlodz. „ZŁoty Kluczyk" nowe kadry sił młodych
pocztowej i teclhnicznej.
goa.z. 14, rn, J 8, 20
Łączna ilość osób, które przeszły
POLONIA - „Ulic.a. Grani.ozne."
kursy wynosi 382 osób w ciagu rogodz. 15,30, 18, 20,30
ku szkolnego od 1 września 1948 do
dozwolony od lat 12
30 czerwca 1949 r.
szkolnym
W roku prz~złym
„Dzieci z jednePRZEDWIOśNIE (1949-50) przewiduje się stworzenie
go pGdwórka"
nowego kursu dla telemechan:ków,
god.z. 161 181 20
ażeby w możliwie najkrótszym czadozwolony dla. młodzieży
sie zlikwidować analfabetyzm zaROBOTNIK - „Carrie kłamie"
wodowy, oraz by w dalszym ciągu
godz. 16,30, 18,:rn, 20,30
zasilić kadry pracowników nowymi,
dozwolc·ny od lat 16
młodymi siłam:.
ROMA - „Volpone"
godz. 18, 20
nied-0zwol-Ony dla mło<lzieźy
REKORD _ „śluby kawalerskie" dla
młotlz. g<>dz. 16
„Podró;< w niezna.ne"
gii dz. l S, 20
dla. mło<lzieiy niedozwolony
12,04 Wia.d.Om. połudn. oraz przegl.
STYLOWY - „Szewc Mateus.z"
prasy ~trł. 12,20 .Audycja dla wsi 12,50
dla. młodzieży godz. 16
„Na swo:j:;.ką nutę" 13,20 Skazyn.ka
dla domsł~·ch 18, 20
PCK, 13,30 (L) Chwila muzyki, 13,35
„Oflag XXVII"
śWIT l\Iuzyka ob:a.doW11., 14.00 .Audycja dla
godz. 18, 20
chorych , 14,15 Muzyka kameralna,
dozwolony dla młodzieży
lJ„30 (I..) K/:l1mu.niknty1 14,55 (1,).
TATRY - ,.Klęska sz.piega"
„Jak rat-0wać krowę podczas wzdęcia"
godz. 16 18, 20
dozwolo~y dla młodzieży
];3.05 (I..) Interludium z płyt. 15,15
,_Traqiczny pościg"
TĘCZA _
(I..) .Aktualności łód;r,kie. 15,2.5 Infor.
godz. 17, 19, 21
15,30 11Dwie dz;iewczynki u
mnc.ie
młodzie7.y
dla
nirdozw,;·lony
dwóch ciotek", J 5,50 „Fj.nder i Fornal
„~n„<la Gwardia"
WISŁA Hkn", 16.00 „Na. najwyższyd1 szczygodz. 15.. 30, l 8, 20,30
d<>zwolon:v dla młodzie:i.y
t11ch Apen.i.nów", 16,15 Muzyka. 16,20
„Pocałunek na. sta_ (L) .Audycja Ligi Kobiet,
WŁóKNIARZ 16,25 (I..)
dionie"
godz. 17, 19. 21
dozwolony dla młodzieży
Ażaiew
,,Tragicz'Ily pościg"
WOLNOść ..
go·d•z. J 6, 181 20
n,iedozwclony dla. młodz1ezy
„Aktorka"
ZACHĘTA gr·dz. 16, 18, 201
dozwolony dla młodzieży
- Woda w studni zamarzła. Wodę wozi się z daleko
„Dwu.licowa kob'eta"
MUZA rzeczki. Wszystko się rozbija o brak transpołożonej
godz. 18, 20
portu. Wodę wozimy jedynie do picia.„
niedozwc..Iony dla młodzieży
Batmanow usiadł na pryczy obok jednego z robotników, gdyż spostrzegł, że bacznie go obserwuje. Leżał
Uśmiechnij się
zupełnie ubrany jak wszyscy.
- Zaglądał tutaj szofer Smorczkow, - powiedział. NA ŁONIE NATURY
Podobno, że Niemcy .zostali rozbici pod Moskwą. Czy
powic>działeś mu o tym?
- Tak! Czerwona Armia zwyciężyła, Niemcy są odrzuceni od Mo·skwy!
- Więc to prawda! - wzdłuż baraku przeleciał szmer
u1gi. Ktoś zaczął szeptać z podnieceniem. Ludzie poruszali się i zaczęli zbliżać się.
z zaDzi~kuję ci, żeś dobrą wieść przyniósł, dowoleniem powi-=dział sąsiad Batmanow3. leżący na
pryczy. Mówił z nieuchwytnym akc~n.tem, ni~prawidło
wo układając zdania . - Tu u nas basme gadah - Moskwa u Niemców. Wierzyć nie mogłem - jak tak u
Niemców? Stalin powied zial na Czerwonym Placu, że
oddać Moskwa.
~.wyc · ę:':ymy i nagle i nada1 uwa żnie :::poglądał na BatmanoZamilkł wa, podwijając nogi owinięte watowaną kurtką.
- Z:>:nia,-t s·ę h"t 11· ;\' _z .t~ krów·kf! . - .c.zy też c~orujE;cie? --:-- spytał Batmanow. który
pG-ta:-::lk•.s ~1~ u ml••k• / oomysJ1.ł s.ę z kim rozmawia.
·w " ·yd1·igi Jl:i. Bohu,·a!
Choruk~
•
Dyrekcja

Łodzi

"'~g

ł,

I

milio·

poraż~a żużlowców

H1eznaczna

:Zl'l11UJOdUCti11 ltHf!ljOhOl.!!J_flJC11M

Rrkorrl m· tocvk\1sty radzieck ego

Z frontu rozgrywek
,

o

.

~e1sc1e

do li-ei ligi
0

*

c.:r.asPm 41.6 H<'k.
łowkin, KorojMv Opróc·z trg-o nzy>·I,ano n:i. :t!lWou::icb.
~zPrC.t\ do.<konnlyd1 '"y1dk<lw. I luk:
JOO m w ko11k11n'11r,ji kolJie<'cj "·y·
i.:ral11 Rirnrrowa (l\l.:;H) w czasie rów11.vm rrkordm1i Cz''"lto.<tow:tl'ji - 12,0
H<'k„ 11·~·pr zrdz:1j:)c RiN·z,'nową (ZR!ł H)
o 0.1 Hl'k. Bir·~ na l llll m w kon kurrn<·ji m\•,ki!'j "'~~rat J;:::rakulow (Zf'RTl)
''" J0.7 H<'k. P.ic•g ll:t <\()ft 111 pa.n116•ł
!":1<·11„•1111„wi (Z~nn J w
z~1· 1·ę ie<I wo
c·z~sif: l :~j:~.G. r;.:~c·ho:-.;~-0wn k <'rv<'na
zdoliył dr11!!·ir mirjsc·r w hiPgu na 1 I.100
lllt•tnlw ~:Tl.O. " ' ~l:okn ~ <lal zwv·
ei~7yl l"ikc-:jz (C:NH) "." 11ikirm 7.2:! 1~.

Zebranie zarządu
l. _.,., •
"'Cl)l;7nvw"='ft'~
c.6

Za.rząd

ZKS „Ogniwo" zawi11dami&,
że w &ro.Jr, dniu ~7. 7, br w. lokalu
wła,-,nym przy ul. ll Li,top~da nr ::IO
o god-7- l 8-ej 011 b<;"dzie się 11ebranie
crl11onków ZarząU.u.
Obecn-OM w 1.ystkich (}bow ązkowa..

„Sokol" Kohn mistrzem CSR w Riatkówce
Miatl'zostwo Czechosłowacji w siat·
kówce męskiej zdobyła. drużyna ,,So·
kol" z Kolina. Pierwsze miPj8ce w
rozgrywkach kobiecych uzyFkal praski
zespół „Sokola".
GŁOS
Komltelt.
f.ódzlU4'110
orran
Komitetu
Wojewódzkiego
I
'Z;JednoczoneJ ParU!
PolskleJ
Redagu)e:

ftotintolczl"l

Kolegiu4, RedQkCylne.
Wyd ivce: RSW „Prasa".
Ad1 "" Redakcji: Ł<'dż. Piotr·
ltowska aa, m p,
•

Druk.:

Z•l•ład7

Gra:llcznO! R. S. W
„PraM" t.6<'Jt. ul. Zwlrkf 17
tel. 208-łJ.
·retO!fODJ'I
21&-h
..,„daktnr naculny:
211-0·
Zutępce red. oa<.'1:.
211-21
221·2>
223-29; 25ł·2!
WO!WD. 10

OllPVwledz.

'lekretan

Selł~etartał o,,.f>lnY!

Dzflll partyjny

ll:orespQ11deot6w
Ditlał
I chłop..
robo1nlceycb
1kfeh onr '°"daktorów
21'·41
gazet łcleonycb:
Dział
Oitlał

mutacji:

mff! »k! 1 1port.:
wewn. 8 ł 11

Dzlal L'.· „nomt"TI!y:
Dział rolny: wewn. I Rlldakcja

D<l<!na:

Uł-11

254· 21
JU-i~

254-:01

112· '1: 156· 81

Koloortr.t:

t.ódż.

PlotrkoWlllta '10. teL m-22

Admfnł•troc]a:

n71al

o~los•eó:

250...ł2

111-so

P,óclt. Plot:rkoW111ta SI, tel. 111 ·~0

I

Czy grypa? Temperatura?
- Co· tam grypa? Serce boli, głowa boli, dusza boli.
robotnik wskazał MerzPrzez niego rnchorowałem, lakowa. - Dlaczego pytasz, ty - doktór?
Zapoznajmy się, jestem nacze1nikiem waNie!
szej budowy, nazywam się Batmanow Wasy1i Maksy. .
mow1cz
Robotnik s7,ybko wstał, był niewysokiego wzrostu i
bardzo szeroki w ramionach. W baraku rozległ się
szmer.
- Czekaliśmy cieb'.e. och jak czekal'śmy! - powieMówi1i, że nie dojed ziesz. Daleko,
dział robotnik. C:y n„,,;„ '"'b'e
drogi nie ma. zimno. :~ 1 ~~i ś·vi·t~.
przysłać, czy sam?
- I Dudin przysłał, i sam. P-0tem opowiem wam towarzysze, dlaczego nie mogłem wcześniej przybyć. Przy
słałem tu za ufan e~o człowieka ale stało się z nim nieZdaje się, żeście go nawet nie widzie1i. A o
Ezczęscie.
\Vas, wiele sły"załem. Jesteście Umara Mahomet. spawacz, czy tak?
Umara 11.fahomet. Byłem spawacz.
Prawidłowo.
- Byłeś? . A teraz?
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D1aczego jesteś próżniakiem?
Nie ma dla mnie nracv. So;es zyłc>m tutaj. A1e
tu moja praca nic potrz.ebna. Posłałem do Dudina pouciekać.
musiałbym
Gdybyś nie przyjechał,
c~::inie.
. . : .E. · · : FJ·
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T wszyscy by u ciekli, P'·ócz
zostałby. Albo wygnalibyśmy go ...
spytał Bat\.Vięc i pracy dla ludzi nic bYło? i\'Ir.rzlakowa.
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Na razie nie prowadzimy jeszcze pr.ac, które wy-

magały by spawaczy, towarzyszu nacze.1niku budowy„.
wybuchNie proszę o pracę przy spawaniu! -

Zgad zam się ładować rury! ZgadZam f'ię c?y .. „; ~n;c~' r>o -1: :, gdóe chcesz - byle t:-r1ko był pożytek z mojej pracy, nie rób z~ !11-nie tylko
traktorzysc1. . spa'.':acz,
próżniaka! Wszyscy wokoło wszyscy chcemy, choć jakiejś praślusarz, monter cy! Teraz nie ma naszej pracy - będz'e potem. Budowa stopniowo musi slę rozwijać.
no··-::~ -- · ·- ""· :?,c
1i '1'1'."'
Słusznie, towarzyszu
zdenerwowanie powiedział Batmanow.
Umara zb1iżył się do Merzlakowa i z bólem i namiętnością wykrzykiwał mu prosto w twarz:
~ ; - • .'
- Nigdy nie wybaczymy, ;,r ?: - . .
ta. Słyszałeś co Batmanow powiedzial? On - gospodarz. A ty.„ Nie gospodarz! Opuśc'l;śmy ręce, ledwie
nie przepadli~my tu z tobą! Chciałem od ciebie udekać, a dokąd? Nawet uciekać nie można. Na front n·e
tak• daleko. a~:el:lvm spapuścili mnie, tutaj wieźli wał rurociąg. Sam Dudin mnie tu p zvsłał. Jak śnie

·nał nagle Umara. -
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szyliRmy tutaj! Auto

popychaliśn1y.

szliśmy piec~1ot<!··•

?o<:o?
z rozNie krzyczcie tak, nie jestem głuchy, odsunął się Merzlakow od s1nvrncza.
- Nie jesteś głuchy - zgod? i] się Um<ira. - T;„lko
" ' ata z apchaleś us zy. .. Nic. ja bedę kr zyc :-c'ć, ty słu
chaj! Ni0ch:ij nac~elnik budov;y patrzy .na ciebie i na
:nn;e. Nicch~1j powi" " "i ma racir, a kto n'ć'!
r0 >.::$'1ie\1·:i! się
1 porząd:rn!
Przywołuję ,.
Merzlakow.
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