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Zaostrzenie
delegata radz -ec:kiiego - Arutun1anal
w obozie wasali marshallowskich
na po$iedzeniu Komisj§ Gospodarczo- Społeczne~ O N Z
(PAP). - Senat US~ uchwalił obcięcie. kredy
ItówWASZYNGTON
kolonialnych
W
marshallowskich na bieżący rok budzetowy o 10 proc. tJ. o 403
„
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Obronl•e niezalez•nos'ca c•1emioz•onych lu.Io'

GENEWA (PAP) - Na. posiedzeniu Ritdy Ekonomiczno - Społeczn3j
ONZ, debatującej nad sprawą oka zania pomocy technicznej krajom go_
spodarczo zacofanym - Wj-głosił obszerne i zasadnicze przemówienie
delegat lłwiązku Radzieckiego - Arut.nnian.
stoi na stanowisku, że
oświadczył Arutunian Związek Radziecki należy okazać najdalej idą.cą pomoc krajom gospodarczo zacofanym i ja.kkolwiek sam doznał w toku lat drugiej wojny światowej ogromnyctl
strat, to jednak olbrzymie sukcesy ZSRR w odbudowie i rozbudowie po_
wojennej pozwalaj ą mu na okazanie wydatnej pomocy krajom zacofa_
nym i państwom, dźwigają cym r.ię z gruzów po latach drugiej wojny
światowej.

'Poni ew aż

przeważną

c z~ść kr~.iilw

gm•podarczo .zacofanych sta n owią ter ytoria kolonia lne i półkolo ni al n e stwierdził Arutuuian - ni.e mozna roz_
pa t rywać problemu likwidacji zacofa_
ni.a go•podarczego tyc h krajów w oaer_
wani.u od sto•owancj wobec nich polityki kolonizn torski~j Wielkiej Bryta_
n ii, l•' rnncji, USA oraz innych państw,
posi a dają.cyr.h kolpnie.

Komitet do prac
nad h'storią Zw. Zaw.
WARSZAWA (PAP) - W ostatnich
du iach odbyło si ę zehranie - wyłon io
nego z inic-jat;n ''Y CRZZ, w porozumie_
niu z '\Y\·dz. Hist orii K C P ZP R - ko_
mit etu ~rprnizacyjn ego do p rac nad
hi, 1o rią. polskiego ruchu z wi ą.z kowego.
Na posiedzeniu wybra no s t ały komi_
tet w na stępującym skadzie: prze w.
komi tetu - tow. prof. Moszczeńska pr'l.edstawicielka P olskiego Towa rzystwa Hi stor~·cznego, sekretarz tow.
Kuszyk - kil'rownik studium histo_
r.vczncgo CRZZ, członkowie - tow.
pnedstawiciclka KC
Kamińska
prrzes Zwi ą z_
I'Zł'R, tow. Stebelski ku Archiwist ów i Biblioteknrzy oraz
rl'd. t ow. werfel - dyr. Spcilr1 z'. Wyd.
„Ksią żka i Wiedza".

J <':i.l'li t n1de kraje jak: Indie, Chtny, Indochiny, Indonezja i inne, kt..lre
d.'·~ponuj ą. ogromnymi bo~actwa mi naturalnymi i w prze•zlo~ci osiągni:l:
wysoki szczebel r ozwoju cyw1lizaPji
matC'rialnej, są d ziś w oplalrn n~' m po_
łożeuiu ekonomiezn:m i należą. do k m _
to
jów gospodnrtzo zacofanych
winę tego stanu €'zeczy przypisać można wy!ą.cznie polityce mocarstw kolo_
nialnych, kt6re i obecnie patrzą. na pro
blem rozwoju t:ch kraj<lw wylącz me
z punktu widzenia potrzeb „r~·nku
nie zaś potrzeb włas_
światowego'',
nyPh tych krajów.
P lan pomocy technicznej dla krajów gos_podarczo zacofanych, op1·acowa
n;v przez Stany Zjednoczone, przewiduje jednostronny rozwój gospoda rczy
krajów kolonialnych które mają. nadal
ogranicza ć się do produkcji rolni>j i wy
doh.n vania okrf.'ślonych sur owców.
Plan ten_ zdąża wi~c do zachowania
stanu zaleznośc1 ekonomicznej i poll_
tycznej krajów kolonialnych od mo_
'
carstw zachodnich.

Hołd dla

Nie j est przypadkiem - o§ ,„iad~z1'ł
że opracowany przez
.\ru t un.ia n
Stany Zjednoczone ,,plan pomocy t.cch_
niczncj dla krajów gosporl arczo zacofa nych' ' okl'Pśhrn y jest pr7.ez liczne
organy pra~y ' światowej, jako program
kolonizacji który j est zresztą. p odob_
nie, jak w czasach minionych, osta nia_
ny kwie ci st ą. frazeologi ą. o „misji cy_
wilizac:juej białeg;o czło wieka" itd.
~ u nkt czwarty ori;odzia prezydenta
Trumana do Kongre•u w ~prawie pomocy techni~znej dla 'krajńw zacofa_
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NOWY JORK (PAP) - Według in_
formacji pochodzących z kół kµomtn_
tangowskich w Kantonie, wojska demo
kratyczne operują.ce w prowincji Hu_
nan, obsadziły wczoraj główne miasto
tej prowincji Ozang_Sza 1 podjęły dal
uc1ekaJą.cych

południowym

uwzgl~dnia w ~'lącr:nie

Postępowa

taktykę

amerykańska

oszczerstw

NOWY JORK (P.AP) - Komi;intatorzy am.erykai\scy różnych przeko.
nań politycznych wyrażają zgodme pogląd, iź rząd USA podejmie próbę
wy,wolania. ~ztucznego napięcia w stosunkach międzynaro.dowych, a na_
wet sztucznych kryzysów między.riarodowych, aby przeforsować w Kongresie zatwierdzenie zgłoszonego przez Trumana programu dozbrojenia
uczestników paktu atlantyckiego i „zaprzyjatnionych .narodów'•.
Zdaniem tych komentatorów, za.stosowanie tego rodzaju t aktyki jest
tym bardziej prawdopodobne, że - jak wynika z pierwszych wypowie_
dzi czonków Kongresu - nawet tacy zdeklarowani zwolennicy polity\ti
„zimnej wojny", jak Vandenbei:g, zajęli chwiejne i zasa.dniczo nieprzy.
chylne stanowisko wobec dalek9 idących propozycji Trumana.

w kiemnku
wojsk Kuomintagu.

gen. Karola Sw1erczewskiego

i dla · zasłużonego przodownika pracy -

Pap:erniczy --

opinia

K omentator „American Broadcasting :Mi n i~trów Spraw Zagranicznych r ozpa
Oo", Agr oński , nawiązując do projek- t ryw11ła problem „sztucznego podsyca·
tu Trumana, podaje, iż wielu człon ków na niepokoju" w narodzie amerykań_
Kongresu przytacza niedawne oiiwia.:L skim, aby utrzymd napięte stosunki
Państwa
Uchwała
półroczny
wvkonał
czenie Dullc~a w Senacie, iż delegacja między wschod<>m i zachodem. J aK
WARSZAW~ (PAP). - Dnia .27 Państwa postanowiła, zleci~ wy- amerykańska na parys ką. sesj ę Ra:ly stwie1·dza Agroński, niektórzy ezłonko_
w 111 5 proc.
hm. odbyło się pod przewodmc- konanie posągu boha„tera Polski
'
RP 80 z kolei Ludowe1· gen. Karola Świ·erczewŁóDź (PAP) . - Zakłady podl~gte \twem Prezydenta
·Ń
• ·
C6ntralnemu ZWlązkowi Przemysłu Pa- 0 i d
pierniczego wykonały plan produkcji P se zeme RAD~ PA STWA. W skiego-Waltera, w celu umieszcze
za. L sze pólrocze br. wg wartości w obrad?c~ u_czestniczył prezes Ra- nia w gmachu Rady Państwa.
W związku z pięcioleciem
~imstrow tow. Józef Cyran111,5 pr oc. Plan roczny został wykoPKWN dla złożenia należne
_
nany do dnia 30 czerwca. br, w 52,4 k rew icz.
Rada Panstwa powzięła między go hołdu klasie robotniczej - czo przedterminowego wykonania Planu 3-letniego
pr oc. N ajwy?.· · wskaźnik wyk onania
łowej sile narodu, dla uczczęnia
planu osiągnięto w dziale produkcji inny mi następujące uchwały:
KATOWICE (PAP). - Na ręce wo Plan 3-letni, składa hutnikom
W związku z pięcioleciem pracy, będącej w Polsce Ludowej
papieru (110,3 proc.). Wartość produkdla uczczenia sprawą godności j honoru, dla r,cneralnego dyrektora CZPH inż. podziękowanie i życzenia dalszych
PKWN cji przemysłu papierniczego wzrosła w
porównaniu z pierwszym półroczem Jlb. szczeg-ólnycb zasług, odznaczono p<ldkreślenia wagi współzawod- Borejdy wpłynęła depesza od wi- zwycięstw w budowie fundamen
pośmiertnie orderem „Budowni- nictwa pracy _ dźwigni odbudo cepremiera Hilarego Minca. Wi- tów socjalizmu w Polsce.
roku o 30,7 proc.
cz:vch Polski Ludowej" gen. KA- wy kraju i dokonującej się prze- cepremier, podkreślając fakt, że ' Depeszę o podobnej treści prze
- - -- przewodniczący
również
ŚWIERCZEWSKIEGO- budowy spo,eczne j - Rada Pań- przemysł hutniczy jako pierwszy słał
ROLA
W ydeczka
z wielkich gałęzi g ospodarki Dll CRZZ gen. Zawadzki, śląc gorące
W ALTERA, który rozsławił imię stwil postanawia:
J.?.,ar bulg~rs'l!" ~Ch
zlecić wykonanie popiersi a -po- rodowej wykonał przedtermino- 1mz drowienia hutnikom.
P olski wśród woln:vch narodów
tb
o
ti .li
dla złożenia hołdu' niezwvkłem~ sągu inicjatora współzawodnicprzybyła do Polski
WARSZAWA (PAP) - We wczes_ J ef!O męstwu, dla podkreśl~nia wy twa pracy w Polsce, zasłużonego
nych godzinach rannych duia 28 lipca jątkow.vch Jego zasług W walce z przodownika prac:v WINCENTEprzyllyła z Sofii do Warszawy 48_oso- najeźdźcą, w wojnie przeciw fa- GO PSTROWSKIEGO, odznaczobowa. wycieczka chłopów bułgarskich, szy:zmowi, w pracach n8'd odbu- n ego pośmiertnie orderem „Buw skład której wchodzą przedst awi_ d()wą Pols ki Ludowej a w szcze- downicz~1 ch Polski Ludowej" w
R ZYM (P AP). - N a środowym gwałtownej 'wymiany zdań i n aciele P artii Komunistycznej, Ludowej gólności w d ziel e tworzenia odro- celu umieszczenia w g machu Raposiedzen iu doszło" d o n iezw ykl e stępn ie do starcia podczas dyskuoraz bezpartyjni. Na czele wyciecz3:i dzcnego Wojska Polskiego, Rada d y Państwa.
sji na tem a t n ied awnego str a jku
stoi członek K omitetu Centralnego Ko_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - . -- - - -- - - -r ob otników r olnych.
munistycznej Partii Bułgarii, Lato WeS en atorowie l ew icowi oska rża
pobytu w
li m inistra s praw wewnętrznych
metod y
Scelbę o t erro rystyczne
wob ec straj kujących. Wówczas
_
clniaeh sil'l'pnia w~·j11 o:i. na pohyt w~-prawica zaatakowała swy ch prze
LHH'/,'llkf1 . ~· <!o ~l>Rł.v.
robotników budowl awszystkich
pół
Przeszło
(PAP)_
YM
Z
R
Brutaln e postępowanie p olicji ciwników.
" 'ycip,cz:·;a przybyła na za.proszenie
Pod czas starcia rzucano krzesła
miliona r obot ników budow l anych nych , odbył si ę w środę olbrzymi wywołało olbrzymie obu rzenie
Związku samopomocy Chłopskiej.
mi, teczkam i i kałamarzami. Prze
straj~uje od przeszło t ygodnia n a \ w iec. . ~o w iecu, ~dy . robotnicy wśró d r obotników Rzymu. W e wodniczący zawiesił pwiedzenie.
Po'1n.d 90 1J1s . cz l rmkóu1! t ereme całych Włoch. Przed st a- s p okoJm e rozchodzili się d o d o- wszystkich fabry~ach miasta zwo N iekt órym sen at orom musiano u w iciel e przemysłowców zgodzili mów, p olicj a zaatakowała grupy łane zosta ły nadzwyczajn e posie- dzielić . p ;er wszej p omocy, nakła
o b3tn ·cy ódzcy
się już na odnowienie u m ów zb io robotników. J est kilk u rannych , d zen ia w celu om ówienia środo dając im opatrunki.
rowych, odrzucają j e dnak n adal w tym j eden ciężko.
wych wypadków.
robo tników,
wszyst kie żądania
Młodzieżowe
V.'\ókn ' arze łódzcy, świ a domi
dotyczące podwyżki płac.
,._, elkicc:o znaczenia przyja źni pol
Paryż
ma~zerują
W R zymie, gdzie s trajk ogarnął
,·k o-rad zi Pck iej, gremi alnie zgła Sztafety pokojowe
PARI'ż (PAP)
0 -·ają S\ '.'Ój akcPs do TPPR. Os tat
młod zieży francuskiej, szkockiej i ho_
r>'o do Towarzyst w a ws tąpiły ca
lenderakiej, udające się na światowy
10 zało~; 3 ,,- i<:~ lk ; ch fa bryk włó festival młodzieży demokratycznej w
::m tęiną bazą
kir·nn ' czych .
LONDYN (PAP). - Jak już d o posłów Zilliacu sa i Solley'a opozy B_uda~eszci_e, opuściły w środę Parrż,
pszeniczną kraiu n osili śmy, poseł Hutchinson zo- cja p rzeci k
kicruJą<: się pri:ez departament Scrne
B ·
polit
Towa r z vs l wo Pr z yjaźni Pols koe".ma, e t J\inrn!'.
_ .yce
. w o
„1>raw1l11" v,·
J\fOST\:W A (PAP) Racl."''?ckiej ·w ł;odz i liczy pona rł
stał us un i ęty z Partii Pracy.
·
.
. .
1 p aktowi alla
a
Marsh
i
now
la
p
.Pol1 «.1a u~ 1lowa h\ pr zr~ zkod z1~. prze_
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. :
· k ,
!hl.Or: u „zfonków. Na szvbki w zrost artykule \~ ~t ~p nym pis?.e o akcji żniw·
Oclpowi e clnie ośw i adczenie egze tlant Y.~-k i emu! JU
p,....,.·~ uw a s i ~ cora:r. bRrdLiej
·tn·a
1
k
nej,
Fo11tai11·'przez
sztafet
11
ni
m:i.~urnwa
ał
.ud:i1
nie:i
.row
P erri:;u..v T owar zystwa wpływa j ą
na "· ~c hód . Ka Uralu, na R;d iel'ii i w k u tywy p a rtii opublikowano w w . a kc1i straJk OWCJ. H:itch_i~sono hlau ze wzglęcln na to, że znn,ir1ujr s1~
i r z,,,de W"7.ys tk i m l iczne zgłos ze inn vl'i1 wschorlni1·h terenach kraju :lui_ środ ę wieczorem po tygodniowych
\ll'. L zar.zu can~. w szczegolnosc.1 po- 13111 „~ztuh zac·hooni" generala .Mo1H.
" a robot n ków ł ódzkich.
badaniach działalności pol it yczn ej pterame akcji na r zecz pokOJU or 1 gornrry ' ego.' Jl.fimo to u~zestnir,v szta_
'
\\a '~:~ w cale.i pel ni.
Najk•psze wyniki w p r ,1cy org a
„J'rn w<fa'' zwrnca U\~agę, :le żniwa Hutchins ona przez specjalny pod ganizowanej przez Wallace'a.
f et pru•zlt przez F ontarnehlau, wznoni .,.~ c ,·i n " i rnrija k o}a ·TPPR pn~y w w•t' honuich rejonach krRju mają. du_ komit e t partyjny.
W b a daniu Hutchinso a b I· 1 sząc: okrzyki: „Xierh ży,ie pokój!" .
r1•n t ral i T ckst:dncj, PZPB Nr 1 i że z1rnczC'nie dla go~'Podarki narorlo_
Powodem usunięcia Hutchin so
ra '. .,P1·pcz 1' ps ktem atlan tyckim!' ' .
: n
.
.. .
Miej s- wrj. Wschód jest potężnit bazł psze- na była, podobnie j a k w w y p a dku osob1scie udział prerrn er Attlee
::Sa tl'a•ie porhodu odh,rły si~ licz·1e
;~ nrz:c;d .:ie Nierui:homości
r.;czn1! Zwi11tzku Radzieckiego.
k ich.·
manif estacje w obronie pokoju.
niedawno w y d a l on ych z p a rtii wiceprem ier Morrison
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Za popieranie akcji na rzecz pokoju

Wschcdn e rejcny ZSRR -

Poseł

demaskuje

rządu

„Sztuczne kryzysy" i ,,f alszywe alarmy"

Polski Ludowej

bohater9

imperiali~tyczae

Stanów Zjcdnoczon.vch, rze_
dla t ych krajów
czywistą, zaś por·oc
należy zorg:mizować w zgodzie z zało _
źeniami Organizacji Narodów Zjed.n?_
czonych, a nie w i ntere~ie tego lnb in_
nego pańs t wa, zaint.ercsownnrgo w kon
tynuowaniu wyzysku kolonialnego.

intert>~y

.

_. ' . . '
Iszy .posc1g

•
•
miliony dolarów.
W tvm stanie rzeczy krcd:vty marshallo'!~k1e _na rok b~~ze!o•
wy 1949-50 zamykają się kwotą trzech m1hardow 778 m1honow
„
,
•
·
dolarów amerykańskich.
Na powzięcie tej uchwały wpłynęło stanow1sko leaderow partu
demokratycznej, którzy zdecydowali się na redukcję kredytów mar
sh a li owskich.
Koła zbliżone do administracji planu Marshalla są zdania, że
rozmieszczenie dokonanej redukcji w całokształcie planu Marshalla będzie zadaniem Europejskiej Rad,.y Współpracy Ekonomicznej.
W zwiazku z uchwałą redukuj ącą wysokość kredy tów marshal•
!owskich ocenia się prośbę Wielkiej Bryt anH o zwiększenie prze·
jako pozbawioną s~a~s
znaczonej dla niej „pomocy dolarowej" na uwzgletłnienie. Podkreśla się zarazem, że sam fakt wysumęc1a
przez Wielką Brytanię takiego postulatu wywołał ferment i. zaos•
trzył przeciwieństwa, nurtujące obóz państw marsha1lowsk1ch.
Senat USA rozważał również poprawkę zgłoszoną przez kom. bud
żctową, przewidującą, iż pótora miliarda kre dytów marshallowskich
muszą państwa zachodnio-europej skie zużyć na zakup amerykań
skich nadwyżek produkcji rolnej pod r ygorem obcięcia im odpo•
wiednich kwot z przyznanej „pomocy" .

n."ch slanowi typowy przykła.d polity_
ki kolonizatorskiej .
Po dntgiej wojnie światowej Stany Zjedno_
stwierdził Arntuniat. czone korzystają z osłabienia gospod.~r
czego l politycznego państw kolomal-.
nych, wykorzystują. słabość Wielki~j
Brytv:i;J, I'rancji, Belgii i Holandii, by
wedrzeć się w ich stan posiadania i
wyprzeć je z terytoriów · kolonialny~h
i zależnych.
Aru1uuia n ~twir>rdzil , że ame rykań _
sld „plan okazania pomocy teehnicz_
111•.i' ' k rajom gospodarczo za cofa n:•m

Hutchinson usunięty z Partii Pracy
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pr~z.

USA
Truinana

wie Kongreeu zapytuj ą., ezy nie ukar·
t-0wano obecnie nowych planów wywo_
łania „sztucznego alarmu", aby prze_
konać Kongres o konie czności przyję·
cia. rządowego projektu zbrojeń.
Narodowa Rada. PracOwn1ków Nau.
ki, Sztuki i Wolnych Zawodów, skupiająca wielu wy~itnych przedstawicieli
amerykańskiego - świata int elektualne_
go, w oświadczeniu dla prasy po dkreś
liła niedwuznaL-nie, iż rząd Trumana
spróbuje wywoła ć ntuezny kryzys, a_
by uzyskać w Kongresie kredyty na
realizację programu zbroj eń. Cała polityka . zagraniczna. rządu amerykań.
stwierdza oświad czen ie skiego opiera. się na „fałszywym alarnue
i sztucznych kryzysach• '.
„Daily Worker" w artykule reda~
cyjnym oświadcza, że Truman, „akcep_
tują.e oficjalny pogl ąd, że dla kół wiel
kokapitalistyeznych nie ma nic bar·
dziej „potwornego' ', jak okres pokoju,
rozpala obecnie psychozę wojenną, prze
ciwko której wypowiedzieli się niedaw
no na konferencji paryskiej miniRtro·
wie spraw zagranicznych " i elki~j
Czwórki.
Truman !tosuje technikę .,sztuczne·
go wywoływania niepokoju" w kraju,
tj. taktykę, .t'.l.emaskowaną jako część
kampanii rządowej w dziedzinie rza.ntażowa.nia opinii publicznej.
Stwierd zając, iż Truman opiera sw5j
apel o przyj!:cie programu z brojeń na.
oszczerczym twierdzeniu, jakoby poli_
tyka rad ziecka była „agre~ywua'',
dziennik pisze : „Ponieważ nigdzie na.
świecie nie ma najmniejszych oznak
jakiejkolwiek agresji radzieckiej, Trtt·
man wynalazł teorię o „agresji we.
wnętrznej", przez którą rozumie po
prostu walkę klasy robotniczej o socjalizm" .
Zdaniem pisma, t rumanowski pro_
gram zbroj eń „jest zbrodniczym planem, k tóry ma zapobiec dalszemu u_
grunt owaniu sukeosów sil pokojowych
na świe.cie, podważyć O rganizację Na.rodów Zjednoczonych i u c hronić Am'.!rykę przed szybko po głęl.iiającym się
kryzysem gospodarczym' ' .

W przeddzień Święta
Kolejarza Radz,eckiego
MOSKWA. Dnia 31 bm. przypada trad ycyjne doroczne Swi ęto Kolejarza R adzieckiego . W zw:ą zku z
tym przeszło 200 tysięcy agita torów
pr zeprowadza wśród ludności maso
wą ka mpan:ę, popul aryzuj ącą znaczenie i aktualne zagadnienie kolei
w Związku RadZ:eckim.
W najbliższych dniach we wszystkich przedsięb :orstwach i instytu cjach związanych z transportem k ole jowy m odbędą s i ę u r oczyste zebra
nia. Cen tralnym punktem obchodu
ś więta stan:e si ę ws zechzwiązkowa
uroczysta akademia, która od b ęd zie
w
b~n. w n aj większej
si ę dn:a 31
Moskwie sali 'Zie lonego Teatru, w
Parku K ultury im. Gork iego.
K olejarze r adziec<'y wit:i.M swoje
tradc~·jn e święto n owymi r ck<>rdowymi osiągnięciami, jeS7C'Te ~"fr·
sz:rm r1>zwinl ęciem wspólz~ w· dnie·
twa socjalistycznego o w~·~o !q w yd ajn ość p racy k ole i rnd l krkich.
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\Vykonanie

pełni.

Chłopi mało średnio

nie:;tałości Icowe

po
llf"mo
tniwrJ. w
gód, c,'!ło;1i i pracownicy PGR przepro
wad:~ją $przęt zbóż sprawnie, nie dopus-:czając, by ziarno zrosło na pnko.
sil! lub w kopach.
W roku obecnym na naszych polach
pracuje 40 OOO i:niidarek i snopowiqza·
lek. S,.,ćłdzielnie Gminne rozprou;adzi
ly 3.900 ton s"nura do snopowią::ralek
i 110,000 m. płótna do ochrony ziarna przed wyprószeni@m. Tam. gdzie
deszcze i wiatry pokłarłl.v zboża i nie
można 11żyć m2.nyn, pracują iniu·ia.rze
; ko!c-i, a n=et sierpami.

i
KC PPR.
roTni u>l4cayli dę CJ)nrfie do tej pali·
k
ty i, co znala:rlo wyraz U:e u·zroście ob·
s:iaru z1uie1ców zbó.ł o 158.000 ha, a sa·
mej p5 zenicy o pr::reulo BO.OOO ha i w
zwiększonych plonach ich pól.
W zrost plónów mało i Aredniorolnych
chłopów oznac::ra zwyd.euwo i dalsze
wzmocnimie sojuszu robotniczo-chłopskiego.
F. St.

toczy •ię walka o plon.
"Ani jeclno ziarno nie może srosnąć, ani
jedno nie powinno się wykruszvć. Jest
o ro u·alczyć, chłopi wypracowali dobre
plonv.
dusza się raclu1'e,
Kłosy, 1'ak baty Patrza.c n:J takie zboża - powiada1'q pra
eu1·a.cy i lzrddy, kto powraca ze wsi.

'!I

Burz1·iwy

N11 ,'ól~ch

· Lecz zbiory roku ob1?c11ego mają jesz
cze jedną ll'ażną cechę: są one zakoń·
czeniem roku gospodarczego. w rolnictwie, rn!!pnr~ęte'l;o pod znakiem zaostrzonej w'llki klasO!tej na wsi. Polity·
ka ta byl1 r1?1lizou>11na w c:ra$ie orki i
siewów Jtbiee;lej jesieni i wio.mą roku
bieżr,ce~o: chłopi m.alo i średniorolni,
poparci T)rze:: robotni~·ów i przez Pań·
stwo Ludowe. przełamali wplywy 11oga·
czy wiejskich w Samópomocy i Spóldzielniath, zdobyli kredyty i nau:ozy.
Plony ób1>c.-1egn roku - to plony tej
uVJlki. łAWQ szli chłopi przeciw bogaczom i lau·ą wyrody plony na ich pó·
lach.
W walce klfuowej biedny i Aredni
chłop diwiga si~ 1polecznie, zboże na
jego polu diwignęlo się również; w wie
lu miej:cach przerasta sbóie pól boga·
czy, a jedrtocześnie wyróżnia aię czy·
stością od cht.vru;tów, które w tym roku
na polach wielu bogaczy rozpleniły $ię
obficie.
]akie odmienny widok prsed1tawiają
pola dziś, niż przed wojną lub dwoma
nawet laty. Dawniej, międ:y łanami do
rodnych zhói bogaczy, cisnęły 1ię polet·
ka biedaków i iredniaków o drobnych
kłoskach; dzU ich :ragony zaczynają gó
rou:at, obiecując bogaty plon.
Takie zbiory z pól małorolnych i §re
dniorolnych chłopów omaczajq, ie w
ro1cu bieżącym dostarczą oni więcej zbo
ia na t.uyiywienie mimt, :e będą mieli
więcej własnej pa.szy na wychów. inwentarza. Oznaczajq one, ie rola gospo·
darc:a mało i średnioroln,-ch ~hlopów
wzr(l$ta, a maleje rola kapitalistycznych
elPmentów na wsi.
W prawdzie nie ma jenc:e prób1iych
omłotów zbót chlebnych, lcc::r omloty
rzepaków ozimych wykazały plon około
10,6 cetn. z ha to maar o J cl!tnary
więcej, nlż w roku ubiegłym. Wynik
ten wskazuje, śe ocena własnych zbiorów przez małorolnych nie jest przesa·
dz ona.
W: rastająca urodzafrtość pól mało i
lredniorolnych, to wynik ich pracy i
walki, jakq prowadzą przeciw bogaczom,
to pot?derdzenie słuszności polityki, wy
tlmiętej przez zeszłoroczne Plenum Lip

.

wymaga s kupR n1a wszystkich

ykonanio na. kilka dni przed ter·
In~estycji,
mi"nem „o 1·g".ntycznej
„
„
W-'.7.,
była b"dOW"·
Jn••ą
- mon_
" tr"SY
~
~•
taż w rekordov;ym tempie najwyższe_
go na. twiecie masztu antenowego radicsta.cji w Raszynie, to wielkie osiąg.
nięcia. na3zego budownicwta i triumf
polskiej techniki. Obok wspanialyc~i
rezultatów na ·wielu odcinkach nasze_
go budownictwa w tegorocznym planie

prze bieg o bra d

pariamentu francuskiego
PARYŻ . (PAP). -

Zanim fraucuskie Zgromadzenie ,Narodol\·e ratyfiko
wało pakt atlantycki toczyła się bar.
.
b
d
zo urzhwa dyskusja, w toku którr,j
·
deputowa111· 1ewicowi
'Potęp · ali w o.
s t rych słowach pa k t atlantyr k i, jako
francusk iemu
narzucony . narodowi
przez imperialistów ameryka!'lskich i
sprzeczny z jego interesami.
Jacques Duclos, przewodniczą.cy gru
PY komunistycznej stwierdził, że pnkt
atlantycki je-st produktem załamują.ee
go się kapitalizmu, służlłc przygotowa
niu agresji, za. pomocQ. kt.óre,i kap1talizm USA chciałby uratować s'ę od
kryzysu go>\)Odl!rćzego. Pakt atlant1c
ki porównać można z oślaw 'onvru
„paktem antykomineernowskim" H:·tle
ra.. Szczerzy d_e mokraci - podkr9ślił
Duclós - nie mogił · jednak uznać polityki antyradzieckie.i.
W dalszym eiągu posiedzenia zn.
brał m. in. głos jeden z deputowanych
z frll.ncusklej Afryki Zachodniej, o.świadczają.c, ~e rżłd francuski nie mo
że liczyć na p rparde francuskich ob.
sza.rów za.morskich, gdyby zech~iał
wykonywnd agresywny pakt atlantyc.
ki.

· pro t es t y,
·
roz l cgłY się
"•/ ław prawicy
które przekształciły się w pra1>dz"wy
tumult .
Po wznowieniu obrad zabrał ,1łos
„
b. minister Pierre Cot. 8tanowi.:;ko
Zw. Rad zieckicg~ _ podkreśl ł m. in,
Cot - nie usprawiedliwia w żsden
sposób zawarcia paktu atlantyckiego.
Między Francj~ a Związk.em Hadziec
kim nie ma żadnych sprzeczności in.
teresów.
Według ostatecznych obliczeń z'l. ra
tyfikac.ilł paktu atlantyckiego wypo.
wiedz'alo się 3!l5 deputowanych. 0
180. Prze.
przeciwko ratyfikacji _
cl w ko ratyfikacji głosowało J 68 dcpu
towanych komunistycznych, 8 republi
kanów postępowych, 6 deputowanych
demokratycznego zrzeszen·a afn-k~f1.
skiego, 4 deputowanych nlgie.rskiej
partii zwycięstwa swobód demoknty.
cznych, 2 deputrwan_vch MRP i J nie
zależny, 15 deputowanych wstrzymało
się od głosowania, 13 n:ezależnych z
terytorium Francji zamorskiej 1 czło.
nek FIO i 1 członek prawicowej pnrtii chłop~kiej, 7 deputowanych n:e
brało udziału w głoso"\\·aniu, a 10 b_ylo
nieobecnych.

inwestycyjnyµi istnieje szereg opóź· w cyf.rac h l b S-Ol u t ny,zh
·
· :6., mimo,
ze
me
.•
w rok u b'1eż ~cym z 11a_
wyb u dowa11~my
cznie więcej. niż w tym aa.mym okre_
sie roku 1948.
Ogłoszony przed kilku dniami .ko·
mu,nikat Państwowej Komisji Plano_
wania Gospodarczego o wynikach pie„_
wszego półrocza podaje jako przyczy _
nę tego stanu rzeczy zbyt p6tns przy·
gotowanie dokumentacji technicznej i
p~awnej oraz niedostateczny wysiłek
inweatorow
Dokumentacja. prawna, czyli zape1v_
nienie sobie przez inwestora prawa do
terenu pod budowę oraz dokumenta~.ja
techniczna, tj. sporządzenie projektów,
rys unków wykoll!\wczych i kosztory~u,
<l
otych czas przysłowiową pi~t~
są
h
Ac illcsa naszego budownictwa.
Graki i zaaicdbania w dzicdzi11ie do_
1~umentncji technicznej s:i- wynikiem
dysproporcji, jaka pow~tała. między
ro::machsm uspołecznionego budown1c_
twa., a. chah1pniczymi metodami projektowania. w prywatnych pracownia.eh
projektowych,
nrchitckwnicz.nych I
których styl pracy uniemożliwia typ1_
zację i standaryzację budownictwa.
Stałe op6źnia:iie dokumentacji, m_
ski poziom phnowania niektórych in_
weRtorów, którzy ograniczali się do
złożenia zapotrzebowania na kredyty
inwestycy,jno bez szczegółowego opr:i·
co1vanin sposobu ich wykorzystania o_
raz ciężki, biurokratyczny system uru_
chamiania kredytów sp.owodował, te
nę.tężcnie robót inwestyeyjnych D1e
przebiega u nas normalnie, osiągając
punkt kulminacyjny nie w drugim
kwartale każdego roku, lecz w trzecim,
a nawet w czwartym kwartale.

~r:~~:~cnlw. niek\órych

roboty przeciągały się
Silił rzeczy
za.wsze na następny rok kalendarzowy.
do
Pań~two odnosiło się dotychczas
tych objawów liberalnie, udzialają.c
tzw terminów ulgowych oraz zezwala_
na
ją.c w poszczególnych wypadkach
rozpoczynanie robót inwestycyjnycn
bez pełnej dokumentacj technicznej.
Jednakże stanu tego1 kolidującego z
założeniami i podnawami gospodarki
planowej nie moina było tolerowac
przez czas dłuższy, 1zczcgólnie, że w
roku bieżącym ko!'l.czymy plan trzyletni i przystępujemy z początkiem roku
przyszłego do realizacji planu eześcio_
letniego.
.Aby raz na ~awsze uzdrowić wyko_
nywnnie planów inwestycyjnych, zde...
cydowano że zaplanowane na rok
bieżący i~westycje które do dniu. l·go
,.
sierpnia nie będą. :itia.ły gotowej doku_
mentacji technicznej, zostaną skrdlo_
no z tegorocznego planu i ustanowiono
dziefl Sl grudnia ja.ko ostatecmy ter.
min za.kończenia robót, przewidzia•
nych planem na. rok 1949.
.
.
.
. Trzeba doda.~, ze w ostatni~~ m1e_
s1ącach na odcrnku dokumentncJ1 zano_
townno wyratne postępy dzi~ki •stwo_
rz:eniu Pn:6.stwowego Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Bu_
dowlanych. Od sierpnia biura zajmą się
całkowicie aporząqzaniem dokumenta._
cji technicznej na rok 1950.
Rok bieAący Jest zatem przełomo_
i jego
wym w d.zedzinie inwestycji, poniewat
zrywa z doiychc:r:a.sowymi metodami 1
nawykami, wprowadzając sur<>wt dyscyplint wykona.wstwa planów inwa.
stycyjnych.
Do końca roku mamy jeszcze 15 mie_
·którego filmy były ir.czególnie niebez okupanta :jako „dobrego gospodarza.". sięcy. Mimo, że tegoroczny plan prze_
p iecznym instrumentem propagando. Społeczeństwo polskie z miejsca zaję widuje na inwestycje olbuymią sumę
wylń w rękach okupanta, fa.łs zowały ło zdecydowano stanowisko, potępia 337 miliardów złotych, tj. o 40 proc.
to
bowiem rzeczywisto66 8twarzaj1tc po. jąa i bojkotująa filmy produkowane wi9cej n1a w rokU ubiegłym wszystkie roboty, posiadają.ee gotowił
zory normalności tyci& w „GG" i rolę przez NiemcÓ\V,

.
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Proces filmowca kolaboracjonisty
Dnia 27
WARSZ AW A (P.AP).
bm. przed Slłdem Apelacyjnym w War
szawie rozpoczą.ł aię proces przeciwko
Franciszkowi Peter.
filmowcowi sile, oskarżonemu o działanie na szko
dę Narodu Polskiego przez współpracę
z okupantem hitlerowskim zwłaszcza
przez pr•dukcję propagandowych krót
kOmetraż6wek filmowych.
Rozpraw;e przewodniczył ~ędzia T.
oskarża. prokurator WitPawłowski,
kowski, broni z urzędu adwokat Kraswdępski.

Petenile w 1940 r. zgłosił się do
Wkrótce
niemieckiej.
propagandy
wziął udział w kierowaniu i prowadza
niu instytucji propagandowej pod
und Propagandamittel
nazwą. „Film
Vertriebsgesellschaft" (Tow. Filmowo
Propagandowe"), powołanej przez wła
dze niemieckie, jako jeden z czynników planowej eksterminacji Ka.rodu
Polskiego, będ'łcej jednocześnie środ
kiem zmierzaj!łcym do osłabienia po.
stawy moralnej i ducha oporu wobec
okui:ianta. .
W okres.ie swej parcy w tzw. FIP,
na. czele którego stal twórca. osła.wio.
nego filmu polakożerczego „Heimkehr" - Niemiec Bauweis, Peters:ile
wyprodukował kilka. krótkometrażó
wek, m, in. „Lepsze jutro", ;rżniwa";
;~Tyfus i żydzi"; ·Imieniny pradziad
ka" i td. przy czym do filmów tych
angażował aktorów pohkich tłumaczl}c
im że będą. wyst~powali w tzw. „rekla.m6wka.ch".
Po odczytaniu aktu osk11.rżenia Bą.d
przyst11-pił do przesłuchania oskarżone.
go .
:Peter&ile nie przyznaje aię do winy.
Nie neguje jedna.k :taktu pra.cy w
FIP-ie. Usiłuje Są.dowi zangerowa6,
it pra.cę przyjął w obawie przed re.
presja:mi ze strony oku~anta. Stara
się p6mniejszy6 ewą. rolę w instytucji
że nie był kierownikiem
twierdZ'łC,
produkcji, jedynie zaA kierownikiem
zdjet, Twierdzi, it nie brał udziału
w realizacji :fibn6w „Tyfus i $ydm"
i ,,Lepsze jutro".
z kolei s~ pr.zystQ-pił do przesłuch&
nia 6wia.dk6w.
Awia.dek J. Toeplitz dyrektor Filmu Polskiego •twierdz&, te wi&domo
mu było o pra.cy oskarżonego yr FIP1

16-go lipca upłynęło 130 lat od
czasu, gdy rosyjska ekspedycja
antarktyczna, znana z odkrycia
kontynentu antarktycznego, wyruszyła na morze i. portu w
Kronsztadzie. Kierownicy tego
Belprzedsięwzięcia, ' kapitan
linghausen ~ porucznik Michał
Łazarew, mogą być tm!alo nazwani Kolumbami szóstej części
świata.
Już z początk1em

XVI-go wieku, wkrótce po odkryciu Ameryki, poczęli geografowie snuć
przypuszczen:a, że w okolicy b~e
guna południowego znajduje się
jakiś kontyrumt. Oczywiście, ża
den z ówczesnych żeglarzy morskich lądu tego nie widział i, na
wet znaczn:!e później, bo w poło
W:e XVIII-go wieku, kapitan an
g!elski James Cook gorliwie 1 da
remnle kraju t~go poszukiwał.
Dopiero rosyjscy żeglarze odkryli Antarktydę i umieściP. ją na
mapie.
W roku 1819 rosyjskie Ministerstwo Marynarki zorganizowało ekspedycję na bieg un Połµdniowy, na dwóch statkach ża
glowych: „Wostok" (statek dłu
gośc! 40 m, dowodzony przez kapitana Bellinghausen, późn!ej
szego admirała), oraz ,,Mirnyj"
przez porucznika,
dowodzony
późniejszego

admirała,

Łazare

wa. Na statku „Woetok•1 towarzyszył

BellinghausenoWi profesor astronomii, Iwan S!mohow,
uniwersytetu
późn!ejszy rektor
w Kazaniu. Simonow dokonał
podczas wyprawy antarktycznej
obserwacji a.stTonomicznych. Był
on poza . tym wszechstronnym
przyrodnikiem 1 pozostawił cenne notatk!. z podróży.
111-10 lipca wypłynęły oba stat
ki z Kronsztadu 1 przybyły pod
koniec roku do 'WY!PY Połudriio
we1 Georgii, połotonej na naj-

dalszym,

połudn10WYm

kraiku

Oceanu Atlantyckiego. Odkryli
oni wyspę Annenkow 1 stąd udal! się na archipelag południo
wych wysp Sandwich, gd:rie odkryli wyspę Wysoką i wyspę Sadowskiego.
16-go stycznia 1820 r. podróżni
cy przybyl: na 69~21" południo
wej szerokości geograficznej, w
księżniczki Marokolicę wysp
ty, w pobliżu kpntynentu antarktycznego. Na ląd ach tych nie
postała jeszcze stopa ludzka i n:e
było ich na żadnej mapie. Tu\aj
rosyjska
ekspedycja
osiągnęła

wach radości, jaką rozjaśn!ły się
wszystkie twarze, gdy zab::-irnial
okrzyk: „ląd", opowiada klerJwn ik ekspedycji. „Łatwo zrozumieć
ten entuzjazm po długiej, mott0tonnej podróży, pośród nieus~an
n!ebezpieśmiertelnych
nych
czeństw, pośród kry lodo.w1j, ś11ie
życy, mgły i deszczu„. „Gdy „Mir
nyj" dopędził nas, wyw!e>iliśmy
flagę.

Łazarew

zasyg:i::t,111.!:iwał

nam gratulacje z. powodu odkrycia wyspy i gdy stanął na ct.r.:obie „Wostoku", załogi •Jb\• statków zebr&ły się na po.Kładach,
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najbardziej na południe wysunięty punkt.
5-go lutego 1820 roku zbliżyli
się żeglarze do Antarktydy, w
okolicy wyspy Ks:Qżniczki Raginhildy. Marynarz Nowossilskij, towarzysz podróży Łazarewa , tak
opisuje w swym pamiętniku ten
doniosły dzień:

„Mimo gwałtownego wiatru mo
rze jest niezwykle spokojne. Nad
statkiem naszym krążą morskie
ptaki polarne i śnieżno - białe
alki. Oznacza to, że w pobliżu
znajdują się jakieś lądy, lub unie
ruchorn!one masy lodu„."
Istotnie „Wostok" i „Mtrnyj"
znajdowały się tuż u brzegów po
łudniowe30 kontynentu.
9-go stycznia 1822 r. odkryli
rosyjscy żeglarze u południo
wych wybrzeży Antarktydy wyspę Piotra I.
„Nie można wyrazić w sło-

Wzno~c trzykrotny okrzyk "hllr
ra!".
·Wyspa Piotra I ma ok1ło 30 ldlometrów długości i 11 km szeleży ona 12·zo .nelrów
rokości;
nad poziomem morza, poza ltrę
g:em polarnym, na 68°5!!" połu
dniowej szerokości geo)grafaznej. Kry nie pozwalają n!l lą::Io
wanie na wyspie.
W tydz.lei1 później od'·eyla ek~
pedycja rosyjska tereny góny~te,
które nazwano kra.Jem Aleksandra I-go. Dzisiaj przyp 11si:c1.a się,·
że kraj Aleksandra I-go jest w:el
ką wyspą, oddzieloną o1 k•.ntyne ntu cieśniną morską qłu~dc:
500 kilometrów. Przypuszczenia
te nie są stwierdzone.
Po upływie drugiego ty~odnia
przybyli żeglarze 9o wysp połu
dn!owo - Szotlandzkich. O::hutowal! wyspy na mapie i nazwali
je na pamiątkę walk w roku

Cu a,

sił

dokumentację techniczną,

· k t o f ormułu• JR
· to wyma.gnc,
8 .~ dzie
je komunikat PKPG, znacznie więk_
Mych niż dotychczM ""ysiłk6'lf 1 po_
ważnej mobilizacji sił.
· Trzeba bowiem stwierdzić, że adm!_
nistracja goapodarcza, nadrzędn'3 organa kontrolujęce, organizacjo partyjno 1
zawodowe, zdradzają znacznie mni:ij
zainteresowania wykonaniem planów
inwestycyjnych, niż planów produl:_
cyjnych. Zagadnienie inwestycji zbyt
rzadko poj'lwia się na porzą uku dzieu_
nyin zcbra'i pOd3tawow~·ch organizac,Ji
partyjnych, rnd zaklndowych i naraq
wytwórnych. Je3t to oczyvnś~ie sta_
nov.risko z gruntu fałszywe 1 krótl;;:>wzroczne. A !bowiem nicruo:·.liwy j<'st
na rlłuż~zą. metę rozwój procln\q·ji licz
roz1rnju inwe2tycji. ProdukcJa i imva_
stycje są z sobą ściślo zwią.zane i wza_
jemnie się warunkują.
Bmlowa trasy W-Z i ruontnż masz_
tu antenowego w Raszynie świad,•zą
dobitnie, jak wielkie rezultaty w przy_
śpieszeniu robót i w łamaniu, wyda_
walo by się nn poz6r tmdności nic do
przezwyciężenia., można osiągnąć d~ię_

ki troskliwej, czujnej opiece o:ganiza_
cji partyjnych i ich ścisłej w3pó:ty:acy

z

cude' lko •••

powinny b!•t!

w 100 proccnt ac h wyk onane.

całą załogą.

'iV bieżącym sezonie murarze i t=i
robotnicy budowlani zademonstrowali
nowe, rewolucyjne metody pracy. Na_
kazem chwil1 jest upowszechnienie
tych metod, dzięki kt6cym można. wYdatnie podnieść średnią w:vda.jno~ć
pracy.
p10_
Jednocześnie :d robotnikom nicrom nowego, socjalistycznego bu.
downictwa, powinni dotrzymać kroku
majstrowie, technicy, inżynierowie o_
raz przedsiębiorstwa budowlane. Trze_
ba pomóc robotnikom, stosować w naj_
szerszej mierze nowe metody pracy,
trzeba. racjonalnie i planowo organ1zować plac budowy, zapewnić term1_
nowe dostawy materlał6w, sp:zętn i
transportowych, opracować
środków
szczegółowe harmonogramy robót, trza_
ba stworzyć plany produkcyjne pri:ed_
siębiorstw budowlanych, co dotychczaa
natety jeszcze u nAI! do rzadko§ct.
Jeśli w ciągu 5 nadchodzą.cych mie_
~ięcy postawimy wykonanie planu in_

westycyjnego w cent.rum zaintereso_
wania opinJ.i publiczn~j, jeśli skupim~
na tym ':aznym ~dcinku. gospod~rk1
narodo1'eJ uwagę 1 energię org'amza_
cji partyjnych, u..wodowych i adminL
stra.cji gospodarczej, możemy oai:ignąć
bardzo powa.tne reaultaty. Istota. bo_
wiem trudnoACi w wykonaniu planu
inwestycyjnego niG polega. ani na br;l_
kU krtd)'tów, ani nawet na. braku ma_
teriałów, ale na. niedomagania.eh orga_
nizacyjnych. Nie są to trudności ta_
b ć pokonane.
ki które nie mo -...b
S•3 Y Y
e,

Są

u nas ludde, którJil!' realne,
rzeczywiste ~i1d~ o1buco-wy nie
A r3.et"J -- którym.
wystnrcz11ją.
te cuda wytrwa!o,foi i pracy naro_
du tak„. prz1>ukHlz.aj'ł, że chcieli_
by je prr.y~ml~, zagłuszy~... Ale
jak i Vi'"edług ~tan•j rt'ccpt~>: kli!'
klinem.. Wi~e zn~zęly n>:raz „1nrn_
g-a~" i „pl:' knć" ohrazy.
Przebrzmiał Lublin, kfrirego tr;i
gicznym fi nałrrn I •yin ś;n ierć ml•'drj dziewczyny, przebrzmiał Wysz
kól'v, któr;v w::;lmrl:>.il tyli:' nics!;1a_
kn. j>1ko że cuf! zdn z,rI ~i~ 1v 11o_
doM po:l!o'jrrnrcj 11tu kohiMy
mornlnnś<:i.
mówiąc ogl~dnie
Wsz~""Ftko to ,jednak nie orhtrus;:n
ara nżrrów tej pon 11 :·pj śreu;1~0-

,;-ir1•zurj impn•?.y. l ..cncl;;' • mno_
Ż:J. się w
Zapanował

cudc1Y'ny spo~(ib.
istn::i epi111•min „cu_

i~cio.„

d(ny" „
W gromadzie Jastków, gm . .la>t_
kuw, in spiru.ią. cud organistn wraz
z k•)~ci elnym. OHutcc;:nfe cucJ lu_
bel~lti wcale nieźle się CJfołacił, p11?._
niądze odnoszoun na pl~barrię "l':"Or_
kami, dlaczeg.Sż by . nie spr(l:>o"~~
rzegoś t::ikiego i I"/ .Ja3tko11"i1>?
Za obie kr „godny'' do~tąpien1a
łaski cuClu posłużyła J'lnin:i SzcnL
rown, pracownica 1r.iejscowe,j agen
cji pocztowej. On:i ro:!'.głosiła o tym
,;widzeniu'', powodując w koścfo_
lP o;biegowi ko.
,,Cudy'' roouą. jak grzyby po
deRzr2u. Gmina znzdrości gminie.
Bo jakżeż tak - u was jest rud,
a u nas uie1 A my to gor \1
domoro61i „cndctn·órcy•'
Wi~c
myh stare, pokryte pn.tyn:). lat
i warstwą kur7.1l obrazy Matki
Ro~kil'j, n potr,·:1 rorl110~7'l wi~lki
krzyk: obraz 8nm, w cudowny spo_
sób odnowił si~, zmienił barwę!
W powiecie Bl!lla byt „cud'' w
6_ciu gromadach. Trzy cudy zda_,
rzyły się we wsi żuk.i, 2 wo wsi
Tuczna. Wsie Paragwnj, Lubien_
ka i Wól1<a Dubowska były skrom_
nicjsze, czy te:i; mniej „godne" miały tylko po jc.inym cudzie!
W gminie Pisz:czr.k w gromnd7.ie
Chotyt-Ow pojawiły siQ od razu 3
cudy w postaci odnowionych
obrazów Matki Boskiej. A wieś
Motyk6w szczyci się już czwartym
z kolei cud~m.
ta „cudomania'' byłaby
Cała
\Vłaściwio Lemntcrn d1o. felietonisty
tylko„. gdyby kulisy jej nie byly
tak ponure, gdyhy z poza tyr:h
nie w-yzie_
mrugają<:ycb. obrazów
rala planowa, zorganizo1vana ro_
bota wrogów ludu, źerujri-cych nie
tylko na ciemnocie, ale i mi. u~.7.u_
ciach religijnych wicrqcycb pro_
stych ludzi.
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Najsilnieisza partia we Włoszech
liczy 2 ·i cwierć miJiona członków

Na

odRZYM (TELEPRESS). w Rzymie zebraniu
KC Komunistycznej Partii Wł .. eh,
wicesekretarz partii Pietro Sec-chia
wygłosił referat na tema.t pracy organi;mcyjnej w ub ;egłym roku i wyd11rze:6. w dziedzinie włoskiej polityki
bywającym się

których 2,028,042 cpłact10 składki d,
dnia. 30 czerwca br. Mówcl\ stwierdził

w ciągu o~tatniego roku zaznaczył
silny wzrost dz:'ałnlności partyj.
nej o:az ·wzmoż<'nio walki wlnsl;i<'j
klasy robotniczej.
o sukccsa.ch csi~gniętydi
Mówi!łc
przez pt'RSę partyjni}, flcccb ·a ~t1>ier
wewnętrznej.
Oświadczył on m. in,: JL P. WłOch dził, iż nakład organu partyjnr-go,
uczy obecnie 2,242,719 Clłonków ł „Unita" wynosi obecnie -przeszlo pół
miliona, podczas gdy w grudniu wy360,000 egzcmplanosił on zalcdwio
1812: Borodino, Smoleńsk, B'?re;zy, w niedzielę rir.mo wydaw::ne
zyna 1 Mały Jarosławiec.
jest w ilcści 850,000 egz:emplnzy.
Biorąc kurs dalej na północny
Secchia dokonał przcgl:idu walk wło
wschód, Bellinghau~n. Łazarew
skich ubotnłk6w i. zwyc ri:kich stnj
i towarzysze odkryli trzy małe
ków. Mówił równic.~ o jedności i ir. .
wysepk;., które nazv.;ali ,.Trzej
cydowl!.niu mn~, kt<Src prz~risy;rnł
bracia", a wk,,rótce po tym wywzrostowi wpływórr EI>. Przc.ilailo_.. aspy: „Adm!rał Mordwinow", ,,Mini a, g\Vnłty popdn'ano przez p'lli~.b
chajłow" i „Wiceadmirał Szyszarentownniii. i morderstwa dok~nl" >:i_
kow". W okolicach tych natrafiane na robotnikach, jak ró1>nież ·ma.
li na całe stada w\clorybów.
sowe redu1tcjo, w~z~d~ic napotykah
trwa
dn'..
751
po
r„
1821
W lipcu
na zdecydowany opór.
jącej wyprawie, podróźn:icy poW ci~gu ubieglego roku - p ~wie
wróc'.li do Kronsztadu. Ogółem
17 robotnikó·v zostało za
dział on przebyli oni 92.000 kilometrów;
objechali dookoła całą Antarktymordo"l'l"anych podczas mnu:festa •ji w
dę, zbliżając się trzykrotnie do
obronie wolności i p'.lkoju oraz w rza
jej wybrzeży.
sie walk el\onomiczn•ch. Pcn:i.d11 rllJ
końca czerwca arcszlcwano J 1,,17~ ro_
Wyprawę tę op'.sał Bellinghaubotników.
sen w swej książce pod tytułem:
„Dwukrotne podróże badawcze
zamach na przywódcę
Zeszłorocznv
na Południowym Morzu Lodowa
partyjnego, Togliatti'eg0, był sygna.
tym i dookoła św~ata, w latach
Irm do ofeusywy roz11CJCZQtej przez
1819, 1820 i 1821". Sprawozdanie
whdze
chrześcijaMko.demokrntyczne
to zostało wydane w dwóch toi s!ly reakc;vjno. lri:romni:rna ofen.
mach, łącznie z atlasem i szkicasywa, zmicrzahca do zlnmania jedni'.
mi.
ści organizncyji demokratycunych, do
Osiągnięcia rosyjskich statków
konania rozłamu w ruchu zawodowym,
„Wostok" 1 ,.M:rnyj" nie mają
osłabienie Partii Komuni~tyczn('j, pod
równych w historii odkryć gekopania jej orgnniMc,ii i odizolowania
ograficznych. Kierownicy ekspejej od robotników i od "-ło,k " ego nadycji, m'.mo niezwykle ciężk1ch
rodu.
swe
przeprowadz'.li
warunków,
zdecydowanej i stanowczej
Dzięki
żaglowce, dzięki wybitnej w\edzy
st:l'l.ny narodu włoskiego,
ze
odprawie,
nawigacyjnej, przez wszystkie
cele tej reakcyjnej ofonsywy nie zoniebezpiecze1'lstwa, nie tracąc s'.ę
staly jednak osiągnięte.
nawzajem ani na chwilę z oczu.
Na zakońcten:e Sccrhia oświadczył :
Podczas całej wyprawy nie było
„c::elm nas ci~ł.k.'), i tmdna wa.!k3. w
ani jednego wypadku choroby
Obronie wolności i pokcju. Nieprzyja
wśród załogi.
ciel dąży otwarcie d:> z::ealizow:i.nia.
Rosyjscy bohaterowle morza,
swych rea..ltcyjnych pl:inów i do po.
Bellinghausen· l Łazarew, odkryw
vn:otu do przeszłości. Plany te n:e zo
cy szóstej części śW:at;i, zajmują
staną nigdy urzeczywistnione, nie dla.
zasżczytne miejsce w h:Storii getego, by stan\łY im na. przesskodl:ie
ografii. Zatknę!: oni rosyjską ban
iccz
jakieś hjemrucza i fatalne siły,
lodowych Biederę na masach
dzięki temu, i.e deillOkracja. i wolncM
guna Południowego i zdobyli dla
zostaną uratcwane poprzez walkę roswego ludu prawo zabier&nla gło
botruków włoskich partii komunisty„
su we wszystkich kwest!ach, docznej 1 sił demokracji"
tyczących lądu antarktycznego.

I

że
się
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Zawiodą

racl) U.by Watykanu

Tworzqcy lepsze jutro ·- naród polski nie da się zastraszyć

Robotnicy PZPW Nr 2 o . groźbach
I
Uchwała

ligii. a nie podżeganiem do nowych rzyński najeźdźca faszystowski. W
konfliktów w świecie. Jest zapraw- czym wyk.racza to przeciwko przepi
dę zastanawiające, że nie został wy- som religii?
klęty przez papieża Hitler i calJ k!i- Papiez chce rozb:ć naszą jedka faszystowska, która przecież za- ność narodową - dodaje t~v . Anmykała kościoły, zamieniała
,ie na toni Bąk - majster prasy, aie
stajn:e i magazyny oraz głos;ła na- papież źle obliczył swój ostatni krok
wrót do neopogaństwa. Naszemu polityczny. Nas już mocno >.espoliłO
Rządowi nikt nie może zan•..1cić, że ubiegłe 5-lecie ciężkiej pBc:1. Nas
prześladuje religię, że utrudn:a du- mocno scementowała świ.ad0mość.
chownym spełnianie ich ol:lnwiązków że razem tworzymy Polskę leps;?.<:go
kapłań~kich.
W Polsce n:-? zamyka jutra. Jestem katol:kiem, ale co m11ie
się kościołów, ałe ·)•ibudo11:tJje
~;ę obchodzi polityka świecka pa1istwa
je.
watykańskiego. Dla mnie to jest w<iż
Majster draparn: ob. 8apleja, jest ne, że tutaj w Polsce mogę iść do
głęboko wierzącym katolikiem, um:e kościoła
i swobodnfe korzystać z
jednak odgraniczyć .'."P.ti,~i~ od Spraw usług religijnych, kiedy tylko Zr1pranatury politycznej. W u;:nwale wa- gnę. N'.ech sobie „Głos Amen'ld"
tykańskiej widzi zamacl1 na spokoi- wymyśla nadal swe kłamstw<!
ną twórczą pracę państ"N demnkra- my wiemy dobrze, jak jest w :-zecji ludowej.
czywistości.
. .
·
- N:e mogę wprost zroz.11m:eć, za
- Nas, katol:kow, zdumięwa
co papież grozi klątwą mllio·~·)m lu- oburza póstępowanie papieża
dzi, którzy tym chyba tyl'.-1:0 zawin:]i oświadcza tow. Franciszka ł,ubióo;;lca
Kościołowi, że w trudzie ·: of'.:irn:e _ przykręcaczka na przędzalni ..Już
odbudowują to, co zniszczył barba- 1 w czas'.e wojny napróżno czeka\iś-

Wafyk2nu, godząca we
ws,ystk:ch katolików, należących do
demokratycznych partii lub współ
pracujących z nimi, wywołała w spa
tccze!'i::;twie .naszym zmzumiale : uza
sadn'.one oburzenie. Groźba ekskomuniki milionów ludzi wierzących
za to tylko że pop'.era.ią pnstępowy
ustrój spoleczny i pol:tyczny i walczą o lepsze
jutro. spotyka się ze
zdecydowanym odnorem mas pracujących naszc.~o kraju. k1óry już
piąty rok w sp'>k'.l;U '. jcdnofci dźwi
ga się z bezprzykładnych zniszczeń
wojennych.
Robotnicv i pr<>cownicy umysłowi
w PZPW Nr 2 omaW:ają żywo mię
dzy sobą to wyqarzenie. mające wy•
raźne pod!oże polityczne. Ob. Jan
Chlebowski urzędnik biura planowa
nia, nie należy do organizacji partyjnej i jest pra~tykującym katolikiem. M:mo to nie szczędzi wyrazów potępien '.a dla stanowiska papieża i polityki watykańskiej.
- .Jestem przede wszystkim Polakiem
mówi ob. Chlebowski,
wsz~·stJde sprawy, dotyczące mej Oj
czyzny, są moim'. sprawami. Obserwując od dłuższego czasu politykę,
jaką prowndzi Watykan, można się
hi.two zorientować. że kroczyła ona
'10 lini-'.. sprzyjania i pomagan'a fa!'7.ystom w okresif' wojny, a obecn:e
7decydowanie oddała się na usługi
l')ań .~tw imperialistycznych i z nim:
'mierw do odbudowy mil:t:irystyrznych Niemiec. Jest to polityka wMP,a Pol~ce i zagrażająca naszemu n"rodow:. Musimy ią nie tylko potC'„ić. ale zara.zęm domagać się.
al\\'
Kościół w.imował s:e sprawami re-

56 lat przy

~ ~L~Ye

wo'ewództwa

ł6dźkie'~o

Wiailomo~ei,

tvwa li o jego sprawy? Podcz.:is urokongresowych rozmaw:alam wielokrotnie z prezydentem
Bierutem. W:7.Qstniczącym w przyiP,c:u w Belwederze dla wszystkich de
legatów.
Byl'hm świ'1dkicm, jak
sprawy. dotycz4ce warunk ·„.v pracy i bytu robotnika, staw;;Jv si<;
przedm:otem najżywszych zainte:·eczystości

I

ze wszysl·
!,ich powiatów naszego wo.iewó<lztwa po
t" iPrilzaią
rlotyrhczuowy
pomyślny
przehie!ł żniw. Okazuje się, ze ostatnie
r!P~7.Cze nie spoworlowaly poważniejszych
~trat i specjnlnyrh opóźnień w pracach
Obywatelka Stanisława Kunawa,
PZPW Nr 6, ma już za
pracy w tej fabryce. Lecz
72-letnia robotnica nie chce nawet
słyszeć o tym, by prz..ejść już na eme
ryturę. Czuje się krzepko i w dalszym ciągu pragnie pracować z pożytkiem
dla państwa 1 społeczeń
stwa. [)odaje jej ochoty i zapału
świadomość, że teraz pracuje dla
siebie i dla kraju, że w państwie zaszły zm:a.ny,
na które czekała z
utęsknieniel!l długie lata.
- Za czasów mej młodości nie by
ło żłobka ani przedszkola mówi
ob. Kurzawa. - Dzieci moje, którycrt miałam 10-cioro, pozostawały
dosłown:e na łasce losu. Pracowałam
wówczas po 12 godzin dziennie, nie
byłam więc w stanie zająć się ich
wychowaniem. Tci też z tej licznej
gromadk: zostało przy życiu, zaledwie dwoje, - mówi ze smutkiem
ob. Kurzawa. Jakże inaczej jest dzi'..
siaj. Matki spokojne pracują przy
warsztatach, ufn:e zostawiając swe
dzieci w żłobkach i przedszkolach.
Każdy może sprawdz!ć, jakie wspaniałe warunki rozwoju ma tam zapewnione młode pokolenie.
Z nastaniem Polski Ludowej ob.
Kurzawa mimo podeszłego w!eku za
częła pracować aktywnie w ruchu
związkowym. a kiedy odbywał się
Kongres Zw!ązków Zawodo'w ych w
Warszawie załoga PZPW Nr 6 wybrała .ją, jako delegatkę. Ob. Kurzawa wyniosła z tego Kongresu niezatarte i podnoszące na
duchu
wspomnienia.
- Warto było doc?.ek.ać tych czas6w1 żeby poczt.ić s!ę w pełni wartościowym i potrzebnym społeczeń-

Dzifki Aprnwncj dzialalności Komisji
,\o i\.krji żniwnl'j, ośrodków maszyno·
wych, oraz dzięki zorganizowanej pomocy ~ąsirilzkiej, 11końc~ono już 27 lipca
zhiór żyta w Państwowych Gospodar·
•!" nrh Rolnych. Żyto z miejsca etowia
ne jest w sterty. Jednocześnie w majłt
kach pai1stwovryrh na obszarze naszego
"o_jc„·ództwa prz)·•tąpiono do koszenia
n<7nnjcv i jęczmienia.
Do snrawnego przebiegu kampanii
żniwnej przyczynia się w dużym ~top·
ni11 rnlzial w pracach żniwnych młodzie
ży ZMP-ow,kiej i junaków „SP". Wy.
i<'irlżu.iir również na wieś robotnicy za·
kfadów przemyslowyrh oraz pracownicy
niżnych
instytucji, wykorzystując dni
wnlnc orl zajęć.
Do sz~·hkiego ukończenia zniw w bar
flzo wielkim stopniu przyczynia się sto
S(•wanie ma,zyn rolniczych, którymi dy
sn onują 112 o,;rorlki maszynowii, roz.
miesznone na trrcnie całego wojewódz
l\rn. Maszyny te przychodzę z pomocą
chłopom mało i średniorolnym
toteż
n.i. irh gruntach żniwa przeprowadzane
są ze wzrastającym nasileniem.
Prócz
tego przyhywaj;.ice ekipy robotnikóW'"
m~chaników bezinteresownie remontują
ma!zyny rolnic7.e.
W zmożone tempo prac żniwnych (po
przerwie i;powodowanej deszczami) daje
gwarancję, że plony nie ulegnł zniezcze
niu i że w roku bież. mimo pewnych
strat będą globalnie biorąc o JO procent wyż.~ze od urodzajów :eenloroc:r:·
nych.

Zasłu żonv
Tow.

prządka w
sobą 56 lał

organizator

współzawodnict ha

Wł. ~inczewski
1

z PZPW Nr 2

wodnictwa pracy i wtedy rozpoczę
ły się w tkalni prawdziwe „zawody"
mi ędzy robotnikami. Krosna kortowe tow. Linczewskiego· „stukały"
wtedy bez chwil! postoju, a liczmk
wybij ał coraz większą ilość wyrobionych wątków. Trzy razy zdobywał tow. Linczewski pierwszą nagra
dę w poszczególnych etapach, wie_le razy drugą. i trzecią. Po tym zaczęto

organizować

- two zespołowe.
- Teraz wspólnie
trolować swą

Gdy w PZPW Nr 2 zaczęto orgat~izo\:ać
wspotzawo.:int.:tw·o, to1v.
V.'łc1cl vsław Linczew:>-.;:'. ') "ł JE:rlo}m

z tych, którzy zap0cząt!<•) w.1li tę nuwą, tak ze wszechm'ar korzystną dla.
kraju i dla robotnika - formę pracy.
z razu napotykano na trudności.
Wkrótce jednak wszyscy przek9nr.li
się o słu sznośc! i celowości wspołza-

pracę

współzawodn:c

będziemy koni pomagać so-

bie nawzajem. Tkacze, dotychcz3s
gorzej produku jący, będą mogli ob.:c
nie podciągnąć się w pracy, - mówił tow. Linczewski. Załoga przystą
p:ła więc do
organizowan;a tych
nowych form pracy. Na czele sta:1 ął
rychło składaj ący się z 11 tkaczy ze
sp ół tow. Linczewskiego, zdobywając
znów nagrody.
- Potrzeba nam jak najwięcej
takich pracowników, jak Linczewski
- ośw!a!icza kierownik tkaln! tow.
Laube. - Dowodem, że zasługi ich
są w pełni ocenione przez pai1stwo
i społeczeństwo, jest przyznawanie
im wysokich odznaczeń państw:i
wych. N!c dziwnego, że tow. Linczewski otrzymał w dniu Sw;~ta
OJrodzenia order Sztandaru Prucy
II klasy.

I

św.

do katolików berlińskich".
Trochę statystylci. Berlin lic::v około czterec/1 i pól milio11ów mieszkań·
ców, s czego katolików „plus minus" 11 procent. 0%Jwcza to, że katoli-·
kaw w Berlime jest około pól miliona. A reszta? A pozostałe 4 miliony?
Nie szkodzi. Ojciec św. wszystkim udzielił błogosławie1'i.stw11 ryczałtem:
uivwal zaś przy tym pięknych słów: „TYM, CO MlŁU]J. BOGA, WSZYST·
KO wY<:lJODZI NA DORRE". Nawet Mfrltni udział w ludob6jczei wojnie
śtdatowej?
.

PZPW_Nr 6

knfczy ob. Kurzawa.
Ob Stanisława Kurzawa, niezm<1r
dawana pracownica, otrzymala w
5-tą rocznicę PKWN order „Sztandaru Pracy" II klasy. życzymy jej
jeszcze w!elu lat szczęśliwego ż.vc:a
w Odrodzonej Polsce Ludowej,
opiekunce wszystkich lud?:i pracy.
H. S.

Z innowiercą orzec. w - katoiikom
Szczególni} pr:r;yjaźrriq darzy Ojciec św. prezydenta USA., Harry Trumana.
P<>Wod.y osobiste? Harry '.l'mman jPst pr=ecie „i~n~wiercq", g~rq~ prote.,tantem. Z uwagi na intn<>s katolik6w amnykanskich? Bynapnn1e1. Relie:io katolicko u• PSA niP cieszy się wcale opieką rządu, b~ nie ma· tam
zi;pełnie swobody• jej pri.l.-1yko1t'<lnia: K_onstyt'.1cjo ~1 SA :~w1era pu~kt mó•~iqcy wyraźniP, ie prez)dentem Tm11u me mo~e by~ kątoli~. I~atolik amerykański jest w Stanach Zjed11oc=onvrh _czyntS ,.po.•re~mm.. nuędzy przed·
miotem lynchi· - /1111r=vnem, n ir!rt'! ofrnrq dyskrymmac1i rasowych np.

I

l

1 C/1ińczyi·iem.

~

Ojciec św. [101l'i11iett ted1, zdnrculnby się. troszczyć się rflczej o katolików
i lmpitnlistów , mnen·Trr1ń~kicl1; Ojciec §w.
ol1darza jed11nk n11losc1q ul1m11P prl.'znlPnta r S.4. Dlac.ego.
E. Tam

auwryl.-nńslcici1, niż_ o. _'.frr-,ma~a.

I

LISTY
O WCZASACH ROBOTNICZYCH
.

nnpływające

ŻtJiwnvf'h..

A reszta?
Parę słów na marginesie o.~rat11ie1w prz<>mówienia Ojca św. do miesz·
końców Berlina. OficjalniP t_·rul tej u•ypou iedzi brzmi: „przemówienie Ojca

warsztacie

człowiekiem. Czy przed wo:-1 sowań i dyskusji
władz
naszego
ną było do pomyślen :a, aby wysccy pa11stwa.
Warto było przeżyć tyle
rlostojnicy państwa bczpośredH'.o i lat, aby doczekać się tak pięknego
•erdecznie zbliżyli się do robQtn:ka, spełn:enia się tego, co dawniej pozo··ozmawiali z nim i tro~kJ:"IĄrie wypy stawało tylko w sferze marzeń,

I

Kiedy niedawno intelektualiści włoscy zapytali rzecznika Sekretariatu Stolicy Apostolskiej, Carlo Adami, czemu książha „111ein Kampf" nie jest przez
koici6l zakazana - monsignore .Adami „nie znalazł odpowiPdzi". Pocóż
zresztą jakaś downa od.powiedź.? Dajq ją przecie fakty z zakresu polityc.:mei
działalności Watykanu.

ligia jest rzeczą św!ętą, religia dotyczy tylko spraw duchowych. Do.magamy się wszyscy, aby księża ka
toliccy zajęli odpowiednie stano~:.sko wobec uchwały watykańskiej,
t k . k
t · t
b
a Ja· przys 01 0 prawym o ywatelom i patr'.otom oraz znającym
swe posłannictwo duszpasterzom.
·
{sam)

stwu

przebieg. _

Pisalilmy Jrni u--ielokrotni• o sławetnym watykańskim „indexie librorum
prohibitiorrun"· (indeksie książek zakazanych). Nie będziemy powtar:eali naz·
wisk wielkich ludzi, znakomitych uczonych, genialnych, pisarzy, którzy w indeksie tym figurujq. Zajmiemy 1it natomiasi nazwiskiem, którego w in·
deklie (nawet tym „ostatnim", najnowszym, na który się tak chętnie powo·
łit1e klerykalny „Tygodnik Pow.ueclmy") jakoś nie można dotąd araleźć:
Adolf Hitler,

Przecież zupełn:e wyraźnie zachęca
ich do następnej wojny! Nie chcemy, żeby Kościół uprawiał pol'..tykę
i to politykę, godzącą w miliony
mas pracujących całej Europy. Re-

odznaczona orderem Sztandaru Pracy

1·.

Mein Kampf - lektura
vo załecana

my od Watykanu na słowa otuchy
na list papieski, w którym głowa
Kościoła przejawiła by swą troskę
o nasz nieludzko torturowany naród. Ale papież wówczas nle miał
dla nas serca, gdyż błogosławił i dodawał Niemcom : Włochom otuchy
do dalszej wojny.
Wszystko burzyło się we mnie, gdy
słuchałam ostatniego przemóW::.enia
pap1eza do „biednych" Niemców.

Ob. Kurzawa - niezmordov1ana prządka

Pomvśln'r ·

.

papieża

ł,odzi, przebywający

obecnie na
wczasach ·w domach wypoczyn:wwych w Szklarskiej Porębie (w
„Baicczce" i „Zameczku"), nie
szczędzą słów słusznej krytyki
pod adresem kierownictwa tych
domów wypoczynkowych. Piszą
oni: „Nie ·wykorzystujemy w spo
sób najwłaściwszy wczasów w
Szklarskiej Porębie. Brak jakie~okolwiek _ życia świetlicowego,
gier towarzyskich, radia, pianina
itp. sprawia, że czujemy się poNosi ho.respondenci lobrqcznl piszą
niekąd, jak na wysepce odległej
od świata kulturalnego. Tym bar
dziej. że przyzwyczailiśmy się do
~wietlic w naszych zakładach pra
W dniu 26 lipca bieżącego rokt1 •Jd_ I śme wychodzą, co w wyui.ku r•rzynosi i ją warsztaty pracy.
było się ogólne zehranie robotników i ci:igło zarywanie plar,owanej ilości.
Walkę nic~·fhstwu wypow iadamy na cy w Łodzi i przed wyjazdem na
pracown.ików umysłowych terenu „G"
Na wnio~ek jednego z robotnik1w całej 'linii i wzywamy inne zakła<ly wczasy obiecywaliśmy sobie wykorzvstać okres wczasów na dalprzy PZPB ·Nr l, poświ~co1ie sprawie zebrani jednornyślnie wypowiedzieli się pracy do pój~cia nasz,1'mi ślad\(mi.
podniesienia dysc·ypliny pl'ary w na_ ~tanowczo nn wyr ·niem ostrej walid
sze, g lP.hsze zżycie się ze świetli
Czekański Władysław
szych zaklarlach.
ni ar '°hom, kt6rzy be:i. usprawiedliwie_
korespondent fabryczny „GłOS'l'' cą.
ma ~i;> i ist<'•nej przyczyny opuszcza._
.z PZPB Nr 1
Brak tu w Szklarskiej Porębie
„Znajdujemy się obecnie w koń.:o<V"j
instruktora kulturalno - oświato
fa.zie państwowegó trzyletniego pla.n,1
we~o. Oddnek oddziaływania ide
gospodarczego - stwierdzili obecni na
zebrauiu robotnicy. - Musimy wy".t'J_
ohr:"czne~o na •vczasowiczów jest
nać go według naszych zobowią7.ań w
r6·nnież zan:edhany.
terminie przyśpieszonyiu 1 tj. do 3 gru_
Pierwsze wrażenia. z trasy W - Z
Swiat pracy snra~niony jest
Rada Zakładowa ZZPG nr 5 ~rga
dnia. Dlatego też obniżenie wydajno_
nizowala wycieczkę robotników na... ll'ł niezapomniane. Wyrasta przed na- wiedzy, książki i błędem nie tyle
śt'i pracy w tym decydującym momcn_
ze strony kierownictwa naszych
cie jest dla nas podwójnie groźne. Na_ szych zakładów do Warszawy w celu mi nowa Warszawa, symbol ofifFllOtychmiastowe przeciwd1dałanie dalsze_ zwiedzenia trasy W - Z. W wyeieez śei. ludu pracującego, najbardziej wi. dornów wypoczynkowych, ile prze
mu spadkowi produkcji stało eię kin_ ce ud ział w.zięło '8 robotników-przo- domy .znak ~·ą.gnię6 rządów Pol~ki de wszystkim Związków Zawodornvch :iest, że nie J>Otrafiły one w
czowym zagadnieniem, którym żyje dy_ downików pracy, mistrzów oazez~o Ludowej.
okres;7 przed rozpoczęciem akcji
rekcja, Rada Zakładowa, podstawowa śei i ra.ejonaliza.torów.
Warsza.wa. przyszłości, Warszawa wczasow zorp,-anizowac dostateczorganizacja partyjna i większoś~ za_
Uczestnicy wyciecz.ki prwd odju.. atoli.o.& Pol.&ki Soejalistyczm.ej - bu.·
łogi."
dem do Warszawy na pod8tawie infor duje się w niewidzianym dotychczas n'e szernldeP-o i wyszkolonego aktyw•1 świetlicowego wczasów oJakie były przyczyny niewykonania macji i reporta.ży prasowych orar;
planów produkcyjnycn f Szczegółowa zdj~ z traay W-Z wyrobili 90bie tempie - nie m& ulicy, gdzie nie raz instruktorów kulturalno - o,
ana.liza obecnej sytuacja wykazała, że są.d o ogromie wysiłku i pracy, włożo wznoiriłyby .11ię rneztowania.
{Nv; ;i. towych.
Jesteśmy dumni
z tej Warszawy,
istotny powód leży w niezdecydowa_ nych w to olbrzymie przedsięwzięcie.
TE' słuszne uwa15i przekazujeJednak najśmielsz.e nasze oczekiwa- ezujemy bowiem, że niejedna ce~la i my łódzkiej ORZZ do rozważenia
niu części załogi. Niektórzy robótnicy
i robotnice oddziałów produkcyjnych nia, najśmielej snute fantazje na te- niejeden mur wyrosły na trasie W- Z w im;eniu n'.e tylko wczasowizbyt często i w zbyt wielkiej ilości o_ mRt tra~v W-Z bledną w zetkmi.ęeiu dzięki naszej ofiarncści - ofiarne ści
czów ze Szkla<skiej Porębv, ale
robotników łódzkich.
pugzczaj·: pracę, ~późniają ~~ę, za wc:>,e z rzeczy\~i•lością..
U"Jlżam,
że inicjatywa naszej łtR. również tych wszystkich, którzy
~-------~~
dy Zakładowej - umożliwienie przo- w okresie swego pobytu na wczadują-cym robotnikom zwiedzenia tra... ~ar.h nie znaleźli możliwości zaspo
sy W- Z powinna znaleźć naśladow koić swych potr:>.eb kulturalno nictwo i w innych zakładach prary, ośw·atowych i świetlicowych. A
Zwiedzaj:: c świetlice przy różnych młodzież i robotnicy naszych z.akła gdzie w funduszach socjalnych przf'- takich. niestety, jest jeszcze barzakładach, przyglądając się tętu iące dów znajdą. w niej szerokie pole do widziane są pozycje wydatków na tu
dzo w'elu.
rystykę i poznanie kraju.
mu tam żvciu kulturalnemu z pr7.Y- popis611·.
ifaria Labentowicz
M . .Michalak
Inneo:o rodzaju treść
-ra
krością. myślałam o na,zej, zaniedba.
knre~pondent fabryczny
korespondent Głosu" koresoondencja to1.:. J. Kalinownej i mart,..ej św:etlicy - świetlicy
z ZZPG nr 5 w Łodzi skiej z WPB.
bez świetliczan.
korespondentki fabryczPróbowano wprawdzie i u nas zorga
nej .,Głosu", która przebywa 'oni zo wać chór św:etlicowy,
dano nabecnie na leczeniu sanator:vjnvm
wet kilka przedstawień, ale wszystko
w Ciechoc'nku. Tow. Kalinowska /
to zamarło w bezruchu.
nisze
nam: „Dochodzą do r
Obecnie życie naszej świetlicy wy
oW na~zdj ·tkRlni przy PZPB Nr 8 jbyła samłl bohaterka chwili. Po j<'j
gasło prawie zupełnie. Powod~m •rii:o
botn· cze pisma z całego kraju. Ra
pracuje
wielokrotna
zdobywczyni
pier·
spracowanej
twarzy
spływają.
łzy
jest przede wszystkim brak k1erowm.
ka św)etliry, Kolejno zmi~niani _k.c- w8zych nagród we współzawodnictwie szczęścia. Głos więźnie jej w gardle. dością napa 'ają nas wiadomości
rownicy nie potrafili wyw1ązać ~1ę z pracy - tow. Michalina. Wieczorkie- Uroczystość ta zbiegła się z czterdzie· o tylu nowych sukcesach naszej
nał żonych obowiązków,
a d~·rekcja wicz. Nie ma chyba człowieka w ua· stol etnią rocznicą jej pracy w tych Polski Ludowej, o w zmacnianiu
na,zvch za kładów nie dołoż,1·ła sta.
obozu demol·::
~znego w Polsce,
rań,· aby dobrać odpo1dednicgo czło- szcj tkalni, który by nie z.nał i nie zakładach i w tejże tkalni.
cenił t~j ruchliwej, energicznej i nie·
Kiody dyrektor Lęgosz po kTótkim a także o dalszym pogłęb ieniu się
wieka.
·
A przec1ez warunki do rozwoju strndzohr,i w swej pracy robotnicy. To- przemówieniu dekoruje w imieniu Pre·
sojuszu robotniczo - chłopskiego
świetlicy posiadamy lep5ze, niż wiele
też z radością
przyjęliśmy
Rzeczypospolitej
wsz~c7 zydenta.
jubilatkę
w okresie obecnych żniw. Robotinnvch zakładów. świetlica nasza jest
zradi cfonizowana, posia<la scenę, wła wieść, która. w przeddzień wielkiej Krzyoom, nikt już nie wstydzi się nicy i pracownicy, przebywający
sną. bibliotekę i dużo
różnych
gier rocznicy PKWN jak błyskawica obie· wzruszenia. Bciskaj!}c jej spracowane
w Ciechocinku na wczasach. posta
gła nasze zakłr.dy, że tO\V. Wieczork.ie·
towarzyskich.
dł-011ie, życzą jej koledzy i :koleżanki
nowili połączyć przyjemne z poży
Wierzę, że sytuacja ta ulegnie w wicz zostanie udekorowana Srebrnym
jeszcze wiele lat pracy i osiągnię~.
najbli ższym cza~ie
zmianie i nasz& Krzvżem Zasługi.
tecznym i wzięli udział w żhi
l'elicj& Andrzejewska.
Zebraliśmy się wazys~ w łwietlicy.
świetlica na wzór innvth
stanie eię
korf'Spondent fabryczny „Głosu • • wach w pobliskim majątku pańogni!:'kiem życi!I. kulturalnego oraz Na. wielu twarzach wida.S było wl'll"1l·
a PZPB Nr 8
stwowym".
kuźnią charakterów, że utalentowana szenie. Na~bard?.iej je(lnak wzru11zont
(Dz.).

W dalszym ciągu napływają li
czne listy z wczasów od naszych
czytelników i
korespondentów
„Głosu". Nie wszystkie utrzymane są w tonie zadowolenia i poch
wal pod adresem aparatu admini
stracyjnego domów wypoczynko
wych i leczniczych.
Niektórzy korespondenci „Gło
su" i czytelnicy zupełnie słusznie
wskazują na cały szereg braków

w pracy kierownictwa domów
wypoczynkowych. Gdy z jednej
strony część naszych informatorów podkreśla dobre wyżywienie
i .h1gieniczne warunki pobytu w
domach wypoczynkowych i zdrowotny~h to z drugiej, skarżą się
na zaniedbanie takich rzeczy jak
brak godziwych kulturalnych roz
rywek dla kuracjuszy i wczasowiczów.

Wydaiemy

walk~

Wczasowicze i kuracjusze robotnicy pozostawieni są w tym
względzie własnemu konceptowi.
W zwiazku z tym organizacja ży
cia kulturalnego, rozrywkowego i
artystycznego na wezasach poważ
nie niedomaga. Robotnicy i kares
pondenci , 1 Głosu"
tow. tow.
Franciszek Słomkowski z PZPD
nr 4, Antoni Just z PZFF i K,
Moszkowicz z f-ki „Wstążka" w

nierobom.

Robotnicy ZZPG-5 zwiedzajq trasę W-Z

Martwa

świ·etlica

„

Zasłużona ro~otnica

w PZPB .Nr 8

---------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------·---------------------------------------------"'
;

Z

Młoda

W odpowiedzi na otrzymane zaproszenie do wzięcia udziału w Swia
towym Kongres!e d Festi.valu, Zwią
zek Młodzieży Japońskiej v.7~łnl pi
amo do Sw!atowej Federacji Mło
dzieży Demokratycznej,
w którym
oświadcza: „„. dziękujemy za otrzy
mane zaproszenie na Festi.val. Człon
kowie Związku MłodZ:eży Japm1skiej, którzy walczyli o prawa mlodzleży japońskiej i ?r~eciwko ~aszyz
mowi zapewniają Was, że zostanie
rozwin!ęta akcja, niezbędna dla wy
słania delegacji naszej mMdzieży na

Festival."

·

KOREA.
Terror w stosunku- do po1tępo
wych działaczy Południowej Korei
wzrasta z każdym dniem. ()sta'n!o
aresztowano tam 40 członl·ó·v L~i;i
Młodt:eży
Patriotycznej c:-:iz; jej
przywódcę Lee Whan Kee. W Połu
dniowej Korei wzrasta głód i bezrobocie. Ponad 5 m!llonów ludz: zp.a
lazło się bez pracy. Przy:ht?.ły ry
żu zmniejszyły się o 70 proc. Fala
terroru objęła uniwersytety. Postę-:
pow! studenci są wiezien! i to1'turowani. Sekretariat SFl\IID wy5hł list
do rządu Południowej Ko:ai, protestując przeciwko aresztowaniom i
torturom, jak:ch doświadcza mlodzież postępowa.
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ROBOT?'l'ICZY zespół W AKCJI
Robotniczy Zespół Pieśni, Muzyk! ! Tańca przy Zarządzie Łódzkim
ZMP uczcił 5-tą rocznicę powstania PKWN. i pierwszą rocznicę istnienia naszej organizacji wystaw:an!em programu, poświęconego przo
downlcom pracy.
W pracach Robotniczego Zespołu
Pieśni, Tańca i Muzyki przoc\uią kol
kol.: Pająkówna, Sw!derska, Cywkówna, Salska, Srokówna, Bo:>chniak, Klamrowski i inni.
LIST ZMP-OWCA Z NIEl\IIEC
Zarz~ Miejski ZMP . w Łodrl otrzymał w tyc}\ rl.niach
pocztówkę
któaj reprodukcj<; podajl"my powy
że.i. Poc7.łówkę tę przysłał Marian
Swięcim'lki 7. Lipska. z Niemiec wraz
mstcpującymi życzeniaJl'li:

'

Nie będzie niepiśrTI.iennych w Polsce
Nasze

osiągnięcia

w walce z anaif.ahetyzmem

orgnniznrji znrlanie po/.ytecznego ~pę
dzrn'a "nknt•ji.
.:\f1„,J1.irż F7kClha. j<'.i najlepna czi;-M
Plan likW1dacji ana.l!a.betyzmu, na.kreślony prZez Pat\stwo Ludowe, wy
podjęła •ię nanr?.llĆ inrlywitlualnio
w
maga zgodnego wysiłku 1 pomocy całego spc.łeczei\.stwa..
CZ'IF e wakacji w miejscu
swf'go zuW planie tym jest miejsce dla. działalnct1ci młodzieży. Młodzież musi
mir zk~.nin kai;rlv ll - 3 analfobctów.
pójść i pójdzie w pierwszym szeregu tych, co nioą kulturę i oświatę do
N1tsze kol11. fHrl1~czne mnją obowiązelt
l!obotnkzyc;h mieszkali i wiejskich cha.t. Młodzlet będzie przodowała,
1.akłndnć wśrórl rohotników zc<>poły po
gdyż rozumie, czym w tyciu jest nauka, gdyż poza nil!! są. lata. ciemno
czątkowf'j nnuki · czytania i pisania i
D'[l'l'kować się nimi,
ty - i dziS ma swobodny dostęp do wszystkich uczelni, może korzystać
w pełni z dobrodziejstw Pa:fistwa. Ludowego.
Na dzień 22 lipca zetempowcy woj!'
wództwa łódzki<'go 1.orgnnizowali 50
Dlatego ZMP, wzorując się na do- nam załoiy6 i pneprowadzi6 w cza~:e ze~polów i ktirFów nnuki piFani:t i czy
świadczeniach i
walce Komsomvłu, od 1 maja l!H!l r. 62 kursy początkO tnnia. z og-6lną l'czbą. urzą<.'yrh się
który w podobnyrh warunkach po wiel we~ nauki czytania f pisania.
6'10. Przrilnje 111 powin.t Koli•kie,
kiej rewolucji radzieckiej tworzył bry
Na kursach tych naurzrno pisać l g-ilz;e Z:\fP z: lo;'~·lo 1!l zc•polów i km
gady szturmowe, likwidująe nnalfabe czytać 719 osób, przeważnie młodzież. sów.
tyzm w młodej R~dzierkiej Republice
W rnmn~h nynu li-rcowego zoho~yi:~
Oho1< tego W_Ykflnaliśmy rl~n nnu- chce. wzią.ć pełny udział w tej wal zaliśmy Rię w województwie łódzkim crnnia in<lywidu;tlncgo analfahrtów
ce. W jesieni ub. roku rc1.poczęliśmy do podjęcia nauczania ind~·w'dualnie M·~~a.foc li r zbę 751 nnuczon.«ch. Przo
już działnlnoM na tym odcinku. Na te 1000 os6h przcwa7.nie n11. wsi. Z~iP po ilnjo t 11 Z~fP powiatu ł rwickirgo,
mnrenie województwa łódzkiego udało się I stawił przed każdym człc nkicm naszej .i:)r. na •w~·m koncie 35 Z]l[P_owrów,
którzy ucz:i- 123 analfabetów. Następ
nie powiat Sier~ilz, gilzie 51 Z?:.1P.ow
Wiedza dla młodzieży robotniczo-chlopsk:ej ców nnncza nnalfahet6w.
W mia~lach i wsiach cornz czę~ciej
.mnżnn ujrzeć star~zrgo czlowicka, po
ch,doncgo nad książką, który pod kle
Rzą~ Polski Ludowej troszwszyscy którzy skhd1ją po'hn111kiem zcterrrpol\·cn uczv się czvtać.
czy się o to, · by udostępnić na- nia o przyjęc:e. Trnd:J.t> było
To symbol nowych cZa«ów. Już ~ieda
ukę szerokim masom robotni- rozwiąrnć sprawę
;>r7.yj~cia 1
leki je!<t rzas, gcly w ZMP nie h~rlz'e
czym i chłopsk:m, by zapeW-' odrzucenia
zgłaszających
~1ę •
:i:n<lneg-o n;iłocle~o analfuhety, do każ
nić jak najdalej
idącą pomoc kandydatów ze wzg ęd.1 na dua~j?o z nich <'łotrze ksiażka
i krJc,,.a.
młodz'.eży studiującej i wstępu
żą ilość zgłoszonych 1400. a
kt6ry ur1.Ył h\'dzie pisa'6 i cz~·ta~.. "'
jącej na wyższe uczelnie. Wystosunkowo
niedużą
lloi,ć
Prz~·jrlzic ilz eń, że analfabetyzm zni
razem tej troski są Kursy miejsc - 800. Dlatego t eż lrnmi
lrnic tnk, jak i n•ti'6j, którego jest ~pn
Pr7.edeg'laminacyjne. 70r'.!'ani.:IO sja kwa1:r:kacyjna. Ki~rn'ąc się
~riznry. I to b~dzie mięrlz." innymi
wane przez Zanąd Główny wytycznymi, wynikajqcymi z
Z~fl'-owy sukces, nasza z;.rP-owa du_
Związku Akademic;kiej Młodzie założeń programu kursu, dobie
ma,
ży Polskiej we
wszystkich o- rala przede wszysikim takich
środkach akademickii1J. Kursy kandydatów dla
których poJan K1elan.
te prowadzone są przy Zarzą moc jest niezbędna. wywodzą
dach Okręgowych danych o- cych się ze środowiska robotn:środków ZAMP-owych.
Mają
czego i chłopskiego.
one za zadan:e umożliwienie
Warunki
uczestTiiicy kursu
młodzieży, pochodzącej z mamają bardzo dogodne.
Nauka
łych ośrodków wiejsk'.ch i miej
jest bezpfatna. Przygotowane
Imponująco
wyglądają mury
skich, powtórzenia materiału jest dla zamiejscowych cało
bawełnianej „si6demki". Rozmanaukowego i przygotowanie jej dzienne wyżywienie i mieszkawiamy z przewodniczącym Za-.
do egzaminów wstępnych na n:e w Domach Akademickich,
rządu Fabrycznego ZMP kol. Ja
wyższe uczelnie.
Program o- przy czym 50 procent uczestnl- .
bejmuje cztery grupy: 1. k:e- ków zwoln'.onych będz,ie z ochimstalem. Z u~miechem na twa
runek medyczno - przyrodni- płat.
~zy m6wi on o wykonaniu podczy; ·2. humanistyczno - społe
Ten krótki. bo zaledwie 3-tyjętych przez młodzież zobowią
czno - prawny; 3. techniczno - godniowy okres będzie dla
zań 1-szo Majowych, o tYm, co
matematyczno - f~zyczny i 4. przyszłych studentów pierwchemiczny.
szym krokiem na terenie akaZMP zrobiło na 22 lipca. Z każ
Jak więc z powyższego wyni demickim ! spodziewamy się, że
dego kąta sal fabrycznych, ze
ko, w ramach kursu mogą się ta P:erwsza wspólna praca dla •
świetlicy i gazetki przebija życie
przygotowywać
kandydaci na wspólnego dobra przyniesie na
ZMP-owskie.
wszystkie
wyższe
uczelniie, pewno owocne rezultaty.
Lecz, n :estety, nie mienn:<1 się
B. T.
- Mamy 185 członk6w - m6

Wyższe · uczelnie stojq otworem

•
Bis or1a

wi nasz rozm6wca, -

ok'łzji 5-tej

„Z

róeznicy wydania'
Munifcstu PKWN i pierwszej .:ocz-

połąnenia się organizacji mło-

nlcy

clzicżowych

do Budapesztu

nrzodownica rolna 1edte na f e11iwał

Taka sobie zwykła dziewczyna.
Ma jasne włosy, . trothę jakby „a
lęknione oczy, wyrażające jednak deknwośc i .z ainteresowanie
tym, co się dzide wokoło. Ohok
niej stoi podTóżna walizka i leży

'.JAPONIA.

•

Głogowa

w

\Vam z Lipska

Polsce

przesyłam

swoją
pracę, obr!\ZU·
Demokracji Ludo-

jąrą zwycięstwo

we.J.

Szi:oły korespondencyjne

Zwin1nk l\"'r„.;z:o7.y Polskiej. w
naclchr;~ , ; ~ ··•-.1 r r.!{'t szkolnym orga
nizuic V, \ r 1 \ I [ klasę s7.koły pod
sta 1\-lf\Vei s:;;' ~ "1! m k"lri'.'spond"!ncyj
n•·m or:7.Z pr~· 1~n1 'e z1pisy do Kore5uor:dcrc··!n" 'l Gimnazjum ~ Liceu'm dla Do•·'"'~I ·eh (typ m::itematy
czno - pr1yred•1icr.y).
Zap:sy do V, VI i VII kla~y Kore
s!:'cndwcyjnej f':i:koly Podst::i-.vowel
przyjmowane są do dnia lG. 9. 49 r.
natoPia3t zs:loszcni? do I~ore~: .on.-1:-·· ·c:rlne;;;o G~r.111~71111"1 i T"C"'11rn na
l: „·-· d ' ' 0 1 ~ć c'" rl1'''\ z>. n. 4!l r.
Z6lv::~enia k:~rowoć na ad ·e :
.
_......

I

ZMP

Korespondencyjne Gimnazjum i
Liceum (Korespondencyjn~ S~koła
Podstawowa) Łódź, Al. Kośc:uszkl
45.
Inforqiacje szc7.egółowe, dotyczą
ce zapisów i warunków przyjęcia
znajdują się w broszurze „Uczymy
się korespondencyjnie" (Wydawn:ctwo ZMJ:?). Vf Yi:ej wymieni~ną bro
szurę pos1adaJą: W0,1ewódzk1e, Powiatowe Gm!nne i Dzielnicowe Za
rządy z~'l:P Powiatowe '. Gminne

IZwiązku
.· Samopomocy
'

.·

ChłopskieJ,

Powia,towe Związki Zawodowe.

------·
o [l.j a· z r..1

województwa lódckie<40 w
1 :lni~j dla mtcdz:cży prowudzi 6 cbc7ó·v s.:.l; cl n'owycll.
o::,5z Z~IT> ,~. J.ii·citili. położony
j 3~ t w m:ib•.1Jniczy:n
z<liq,tku nad
;~z:orc:mi
ła1'icuc:1 '.1 Goplrd1ski ··go.
Jest tam G<1 1 :C:(.'Stn:ków Z powiatu kutnowskic_;o, ł owickiego i łęczy
ck;ego.
00bóz ZMP w S:;lt>j fiwl.e nad Pilica. ·1r:·pocywu tam i szkoJi się 73
.czion'.dw z miasta : pow. piotrrl:owski::-zo i pow. r .'.1·,vsk 'ego.
00b6~ Zl\IP w Dąlmwcj Górze. Obóz: pol0żony j ~st na wzgórzu w.,r.';ct
lasów, cbok
'n staree;o zam'rn.
nle dalelrn Flli::y. Prze0ywa tam 91
członków z pow. radoms-zczań'::kie
go, v.-ielufo·k;' '.jO i s!eradzkiego.
?: . IP

al;~ji

I

I

I

I

0

wić.

A czy wiecie - pytam
dlaczego
Zarząd
Wojewódzki
ZMP w Łodzi wysyła właśnie Was
na Festival do Bµdapesztu? Dlaczego spośród dziesiątków tysię
cy zm-owców naszego województwa w;v~r paell na Was?
·
Kol. Zosia nie zastanawia się
długo.

- B<> :festem pnodownieą pra
cy na roli - mówi dumnie.
W głogowskim · majątku praco..
wała już majac 14 lat. Ojciec pra
cowal również. Trudno h)'ło jednak wyżyć za nędzne zarobki ów

pe~n

Obóz ZlVIP krło Sonot nad moZJrganizow;.:ny prz:z k Jlo
Zl'.1.P pi7.y L:c<?um l\'Iechan'.cznvm
w Sk'.~rn!cwicach. 59 uc~.estników
korzysta -ze sl.:iń.:a i morza.
0w borach bra.tof':iewickicb rozlokował się obói ZlVIP pow. bt·zeziń
sk:ego, jest tam 70 ZMP-owców z
miasta i pow. br7czi11skicgo.
- 0Na zn proszenie' Zarz. Woj. ZMP
w Łodz i przyjc7.di:a 23- c!o osobowa
grupa Czechów z Morawsk :ej Ostra
wy, która SJ}(:rlzi ews od .24.7. - 9 .8.
na ob:nie s::.kol ~ niowym ZMP w
Orłowie nad morzem.
K.

rl: m.

Praży

lipcowe słońce. Pot spły
wa po twarzach żniwiarzy i źn i
wiarek. Żniwny trud, ciężki trud.
Twarze wszystkich są jednako ra
<losne. C7.ascm wśr6d dźwięku
kos i brzctczcnia :ź.niwiarek rozle·
gnie siit radosna, beztroska pioscn
ka. Coraz wictcej nagich ścier
nisk, coraz więcej wolnej przestrzeni pól, przez kt6re przetoczy
ła się „letnia ofensy·~·ta" rolnika.
Nie wszędzie jednak. Stoją
gdzie nicgdzie na polach lany doj
rzakgo zboża i nikt, zdawałoby
się. nic pośpieszał do nich. ·Wyglą
dają, jak samotne oazy \'.'Śród zło
cis~j pustyni ściernisk.
Czy nic
pilno ludziom, kt6rzy obs.ali te
pola? Czy może boją się słonecz
nego :i:aru?

najdłużej.

'!eh

liczeony ciągle wzrasta. Autorytet naszej organizacji rośnie dzię
ki wzorowej wsp6łpracy z Partią,
Dyrekcją i Radą Zakłado\\;ą.
Wsp6lnie rozgryzamy na naszym
terenie wszelkie problemy. A z
„SP" pracujemy naprawdę wsp6J
nie. Dość powiedzieć, że na wsp61
nym posiedzeniu Komendantów
Hufc6w „SP" i Przewodniczą
cych K6ł na Dzielnicy byliśmy
stawiani za wz6r.
Pytamy o produkcję. Okazuje
a nasz stan się, że i na tym odcinku ZMPow

trud i zn6j jest cięż

We . wsi Lipnice u gospodyni
Magdaleny Majcher, mającej tro, O takich właśnie ludziach po- je dzieci, z kt6rych najstarsze Iimyśleli zetempowcy miejskiego czy 9 lat, skosili i zestawili 1,5 ha
koła ZMP w Łowiczu. Postano- zboża".
wili im pom6c w sprzęcie zboża.
Zetempowcy dobrze wypeł
Zorganizowali 26-osobową ochot nili sw6j obowiązek. Dali piękny
nic7.ą „Brygadę żniwną" i wyje- przykład, w jaki spos6b młod zież
chali na wieś. Kiedy wracali z miasta może i powinna wsp6łdzia
akcji żniwnej, meldunek brzmiał lać w akcji żniwnej. Pokazali jak
nast~pująco :
komu należy w tej akcji poma„We wsi Jeziorko powiatu ło- gać. Wr6cili do Łowicza choć mo
wickiego u cictżko chorego gospo że trochę zmęczeni, ale za to opad::m:a J6zcfa Pietrzaka skos'li i leni pełni zdrowia i zadowolenia
zestawili 3 ha 7boża. We' wsi Pła płynącego z dobrze spełnionego
sl·ocin u gospodyni wdowy z troj ·obowiązku.
gicm dzieci skosili i zestawili 1 ha
Nie w;acali do _Łowicza sami.
68 a.
Towarzyszyły im słowa podzię• \:' c ws~ Lipnice, . u gospodyni ki ,i ~dzi~czności łowicki ej wsi,
Janmy P1ctrzakowei. wdowy po ktore1 dali w dci.rze sw6j mło
party:rancic, mającej na utrzyma- dzicńczy zapał, piosenkę i żniw
niu dwoic staruszk6w i troie cl.zie ny trud.
ci, skosili i 7.estawili 56 ar6w.
Oracz.
sży.

Przed

Lodzi

go

•
•
p o m a g a rµ y w zn1wnym
trudzie

·
Żyrzę Wam jak !l"ljlepszych osi~
Żniwa są w pełnym toku. Na trwa bezustanna praca. Obfity
gnięć w budowie ustro-ju sp.rawicdh
chłopskich polach i obszarach plon tegoroczny ma zapewnić do
woś~i społec:mej"„
•
Pailstwowych Gospodarstw Rol- stateczne wyżywienie dla kraju.
r.Jrr'an Swięcimski
nych._
Od świtu, aż do zmroku Chleba musi. być coraz więcej.
Lipfl{, dnia 15. 'I. 1949 r.
Chleba dla tych, kt6rzy pracują
dla ludu miast i wsi, budującego
swą nową, piękną ojczyznit.

Młodzieży

, czesne. Mieszkało się w brud~
nym barnkn i przymierało głodem, a robota była ciężka. Ale to
j było dawniej. Po prostu nie chce
się wspominać tych czasów.
Dziś zatrudn:ona jest w PGR-e,
jokieś zawiniątko.
ojciec ma tam również zajęcie,
To kot ZOFIA GAJDZIŃSKA wkrótce dl)łącz ...· się do nich i brat,
ze wsi Głogów powiatu kutnow- który w tym roku ukończy 7-klaso
skiego, przorlownica pracy na ro- wą szkcłę. Inne to już czasy. Pracu
li w Państwowym Gospndnrstwie l je się z zapałem, i ochotą, nie
Rolnym w Głogowie. Jest dele- szez~d?:i s:ę w~·siłków. Wiadomo,
~atk:t na Festfval
Młodzieżowy że dochód nie idzie do kieszeni
do Budap<'s7.tn. Znczynam rozmo 1hierlzica. że pl"acujc się dla siebie.
wę z kol. Zosi,.,, Nie chce wie}c o A po pracy nauk~ i zabawa w k&
sobie mówić. PowoH• jednak oży- le ZMP, k 1 órym troskliwie opieku
wia się a w chwilę później opo- kuje się or.,.anizac,ia PZPR. Nic dzi
wiada już zupr.hie swoborlnie o wnego, ·il! lepiej, że wyniki są co
swej drod'l.e, która z Głogowa, raz lepsze. Dziś kol. Zosia przekra
wsi powiatu kutnowskieP,'o, pro- cza już 160 procent normy. Zapew
wadzi do p;ęknej naddtm:łjskiej , nia mnie j~dnak, że to jeszcze nie
stolicy Węgier, miejsca Fcstivalu >wszystko. Musi osiągnąć jeszcze
młodzieży,
reprezentującej
60 więcej, musi pracować bardziej wy
kraiów.
dajnie. Ale to już po powrocie z
„Nie .Przypuszczałam nigdy, że Bndaprsztu.
bę(1~ mr:gła jechać tak daleko po
G.
za swoja wieś - mówi kol. Zosia.
- Kolrdzy i koleżanki z koła za
;·=--,
zrlrośd1i mi trochę tego wyjazdu
"
ale obi calam im, że po powrocie
ws7.ystko im dokładnie opowiem.
A będzie z p~wnością o czym mó

Dobrze
spelnioni1 zete ... pormslfl ObftUJRQZek
-------~~------------....; __________._

_
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Festivalem w B~dapeszcie

cy z PZPB Nr 7 nie ·pozostają w
tyle. Kol. Wojciechowska została odznaczona w Warszawie KrzY
żem Zasługi za dobre wyniki we
współzawodnictwie, a kol. Zenona Żurawska wyrabia 160 proc,
normy. W nagrodę za właściwy;
ZMP-owski. stosunek do prpdukcji wyjedzie na Festival do Buda
pesnu.
• W zaprowadzonym wzorowo
sekretariacie stykamy się z dobrze prowadzona ewidencią 185
członków. A jeszcze w ubiegłym
roku i na początku 1949 koło
ZMP przy tutejszych zakładach
nie liczyło więcej jak 40 człon~
k6w. Dyrekcja twierdziła nawet,
że w PZPB Nr 7 jest „inna mło- /
dzież" kt6ra ma tY.lko „boog;c woggie" w głowie, która nawet
zawodowo . nie pracuje dobrzc4
Tymczasem„.
Jak to właściwie siit stało?
Leszek Jachimst~l znowu sit;
rozgadał.
- Urozmaicaliśmy

nasze zebrania. Pomogli nam w tytn absolwenci '\Yczasokurs6w, kt6rzY
zapoznali nas z nowymi, nieznanymi nam metodami pracy. Spic
waliśmy nowe piosenki, urządza
liśmy pogadanki. M6wilismy r6wnicż o sprawach ·produkcji i
wszystko robiliśmy wsp6lnie. Jak
potrzeba było, zostawaliśmy wszy
scy po gotlzi1rnch pracy. Zżyliś
my się jakoś. D0brze nam wszystkim razem.
Jest godzina 13-ta. Z sal, od
maszyn wychodzą lud zie do domów. Tylko wąska smuga roześmianych młodycb ludzi odłącza
się od ogólneho nu.rtu i kieruje się
w stronę świetlicy. Będą słuchać
ciekawej rof:adanki, a następnie
zabawią sict wspólnie, wesoło.
Ro7.mawiają. Z grupy w-yodręo
nia się jakiś donioślejszy głos:
- Rozpoczynamy zebranie!

w Par~·:i.u w1<'l nowy FPRtiYal do Bndapesztu. w ob()c_
ludowa w związku z ności wiclotyRięcznego tłumu mowę po_
przyh:vciPm polrnjowych sztafet mło_
Nie. To przeważnie zagony wiej d;drży, udających siQ Jl!l. :!lfiętlzynaro_ wit:::lną wyglosił ~rkro1arz C:t;'l', 'l'oi_
loJ, który omówił Ml'.' mlo1l 1.irży w wal
skicj biedoty, '*-·d6w i .sierot. Zace o pokój, W imieniu świato~cj Fe_
nim przyjdą na sw6j skromny za
deracji Młod zieży DC'mokrat:1·cz;nej gon muszą wpierw odrobić u boBert Willi1tms podkrrślił wkla<l mlo_
, dzirży frnncusldrJ w dzido pokoju.
gaczy wiejskich. Za koni a, za żni
Przrmnwiał r6wni<'7. Anilro 1\farty.
·wiarza, 7.a miejsce w sąsieku stoKa ctapad1 At. DC'nis i St. Durrn poJ
doły, gdy wla~ncj się nic ma.
Pa ryżrm sz.tafrty mlod 7.it'ży zostnły' po
Dla tych lud zi żniwa trwają
" ·itnnc przl'z deputowanego Grenicr i
~<'kretarza dcmokratycznPgo zrzcr:;zenia
afrykańf'ke~o
d' Arbours~ier, którzy
~w piętnowali' ".ojnę
w. Yietnamie
1 pakt atlantycki oraz dah wyraz 'l"le_
- --o, rze w ostatf'cznc zwycięstwo śiriatorr.~Zarząd Główny Z'M P
organizuje będzie przeciętnie 8 godzin d z:enObóz ZMP w Odmuchowi nied1
1 I"' obozu pokoju.
n
ie.
Uczestnik
kursu
zwolni.1•1y
jest
leko Nysy liczy 62 ósoby z Tomasw we wrześniu kurs dla kandydatów
---0wa l\.1az. ~ powiatu łódzkiego.
na k1erown :ków i :nstruktorów am.1 od wszelkich opłat. Kandyd ici zaKSIĘGA PAMIĄTKOWA
torsk:ch zespolów wokalnych 1 m- m!e.i~cow'. korzystać mogct z zak'Va
O PRACY :MLODZILżY
strumentalnych. Kurs i;iodz1elony bę ten.wania i wyżywienia na miejPOZDROWIENIA Z OBOZU
d.:>:ie n a dw:e grupy: dla dyrygentów scu bezpłatnie.
.l\H.ltłnd"m
czccho~łowackiego zwi~z
Serdc:czne pozdrow'.e~:~1 KoZgłoszenia na kurs skladdc trzechóru : dla dyrygentów orki<>~tr.
ku I)'lłodzicży ukaże się w CzcchosłOwa_
~
:eg•Jm ZM:P- owcom, pr;icu iącym
Po ukoi'tc7.eniu kursu słu chacz o~riy ba w ZŁ Zl\1.P Wydi:ial Oin~·i::itowo
~
eji księga pamiątkowa o tzw. „trasie
-=::;;;;w chwili obecnej w Łodzi, zasySzkoleniowy, Piotrkowska. 262 do
muie
uorawn!enie
~
. ----11--instruktora
chómłod1,iety" w Słowąeji, priy budowie
łają uczestnicy Centrali1c go O7
dn:n 5 - ierpnia br. Do zgłoszm: a na
ró·.~ lub orkiestr amatorskich.
j której pra~n.ią m. inn. liczne brygady
bozu Szkoleniowego Zarządu
Warunkiem przyjęcia jest wiek Jeży cl ączyć: podanie o i;inyjecie,
organizacji Służba. Polsce. Publikacja
Głó~;riego ZMP im. Dymitrowa
powyżej 18 lat, ukończenie 7- m10- ""Y(::ełni1Jny formularz ankiety ' . noż
zawierać będ zie ~zereg artykułów wy_
w Złotowie Pomorskim.
na
ctrzymać
w Zarządzie t.:Jdzkiro.
k1asowej szkoły powszechnej, zdolbitnych czechosłowackich mężów sta_
Cześć Pracy! '
ności muzyczne
(dobry słuch, głos, ZMP), oraz ewentualne zaświadcze
nu na ~mat zadali i celów młodzieży
Ten kolega oslągnal
Zespół ,.Czerwonych".
lub dla instrumentalistów gra na in u.le potwierdzające •zdolności muzydemokratycznej.
Zespół im. Hanki Sawickiej.
'.d{)lll w nauce
strumencie). Nauka na kurs!e trwać czne i artystyczne.
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OPOCZNO zm1.en1

wygl.ąd

Budynki mieszkalne, ·o iedle robotniczea parl<~ Dom Ludowy
• oto inwestycje przewidziane w Pła ie 61!1letnillł!

Okre-s m mon ego 5-lecia Pol- usuwaniu zniszczeń wojennych.
' ski Ludowe) przyniósł nam prócz
Już 28 stycznia Opoczno dzięki
wspaniałych, głośnych :v1 całym wysiłkowi robotników posiadało
kraju O'>iągnięć, cały sz~reg co- światło elektryczne. Następnym ·
dzien;1ych, pozornie małyc'.1 zdo- pracami było uprzątnięcie sal
byczy, które w sumie jednak za- !'zkolnych. W pierwszych dniach
pewn ają c•.raz to bardziej wzra lutego 1945 roku obie szkoły postającv dobrobyt klasy robotni- ''-'Szechne podjęły normalną pra:::":.ej. N~e ma takiego miasta. mia cę przerwaną 6-letnią zawierus~eczka
czy bodaj naimnicjszej chą woienną.
.111ejsc9wości w całym kraju, któ
Pierwszy budżet Opoczm w
ra nie mogła by zapisać na swym wyzwolonej Pol~cc, uchwalony
kencie osią?,n · ęć, zwlą:r:anych z przez ~.{iejską Radr, Narodową
ogó1ną
odbudową
gospodarczą w:;;kazywał,
jaką drogą pójdzie
kraju.
go<;podarka m· ej ska.
Na drugi nieomal dzień po wy
Polowa całej kwoty budżeto
zw·oleniu vpoczn&. przez żołnierzy wej w roku 1945 przeznaczona
Armii Czerwonej mieszkancy została na wydatki, związane z
miasta przystąpili do pracy przy oświatą, lecznictwem i opieką

Zarząd

Miejski posiada już wapno, pia~e:k i około !oo.ooo cegieł.
W niedalekiej ·przyszlo:ki Zarząd
1\1[' ej ski zamierz.i przy~tąpić do
remontu 85 izb dla iudno:ki pracującej. Fundmze na to przydzi~
:one 70:.:.laną z wbv:2ncji Rady
Pdńst·01.'.

s~ortowa

* * *

W oię~i;n1 '<1stol'7ych zawoda h pił
karskich o pucb2r bu ~mistrza mia,ta
Kutna reprezentacja Kutna pokOnHła
reprezentację Płocka w stosunku 'i :O
do przerwy 3:0,
Bezwzglttlna przewaga kutnol'l"ian
od sani.ego początku gr,\', uwid ccznila
się doriiero c~· fro"lfo poi! koniec pierw
szej polewy meczu. Kutnowian:e zdo.
bYli wtedy w kilkuminutowych otl:tę
p~ch aż 3. bramki. Po przer~ic kutno
wianie całkowicie opanowali boisko 1
zdc b yli dalsze cztery bramki.
-._
Sędziował ob. Krauze.
(C)

·

s"ię

0

CżJ'ta:c~e
i rozpowszecłin 1a~cie
9~GLO§„„

~~ w.b~;e~~~i:: u~;;~!~~~w~~~~
47

. A

. bryki Maszyn Rolniczych „ Kraj".
W, Pal'lstwowym !-.fajątku Ti7rzy1
now pracowało 53 robotników
„Kraju", natorva3t w majątku w
Ostrowach
14 ZMP-owców z
„Kraju".
1 P~ prz:[byciu na miejsce zab~ano s ·f. razno do pracy. 1 ['odz1eżowcy wysunęli się szybko na czo
ło zostawiając daleko w tyle poo t ły h Wy '· · l' ·
· 1
z. s a c .
rozma I s1ę sp~? a, me w pracy ~rn.I. kol. Kra~c~yn:,
Rączka, Dębski I Makowski. Pracę zakol'i.czono o godz. 17. Rczultatem jej były równe szeregi us:a
wionych w mendle snopków. Sami tylko młodzieżowcy przepracowali tutaj 424 robcc:-:ogodziny.

I

Jednocześnie
nawiązali

„Kraju"
te>jszymi

młodzieżowcy

kontakt z tukolegami z 'ZMP przy·

majątku.

,Tak w idzimy akcją zmwna w
ścią. cechującą każdego pracowni~ powiec;e kutnowskim jest dobrze
ka kolcjowc~o. który potrafi zwal zorganizowana. Zawd7i~c7ać to
czyć wszystkie przeciwnoś~i l pra n::ileży
nie tylko
in .cjatywie
cę swą wykonuje sumiennie. Nic PZPR.
Związków Zawodowy::h.

Ponadto Opoczno ~e.~ prawdo- cl ziwne~o więc, ·że rezultat tego Starostwa Powiatowr~o czy Zwią~
podobnie jcdyn~rm miastem w wysiłku jest wspan·ały.
ku Samopomocy Chłopskiej, ale
wojcwództw'.e łódzkim, które n ·e
Łciczn·e we wszystkich c1.tercch przed2 wszystkim właściwemu po
posi:ida parb1. Zarząd M:ejski majątkach zwieziono 58 ha żyh, dcjściu do zagadnien a szerokich
uznając koni'.'!czncść po~iadania ustawiono w mendle !i6 .ha, oraz mas robotniczych powiatu kutnow
:niei:;ca, gd1.ie ludno:ić pr2.cująca przi:-~tewiono zamokłych mcndit 1 ;,~dego.
mog~aby znale~·~ miejsce na wy- 2'1 h.a.
J
;:ioczynek i wylclrn·cnie postano·
---------"----'-----.
Kolejarze wrncaj·•.c do domów
1
A
IL
. _n "
w:t .pocljąt'.: w tym kierun,rn o'l- r. racto::\c ą mówi!. żP dzień ten
M q}l'.Tf'. $Cl' n~r@YI
powiednie kroki. W okre:;ic pla- spr,ric:ili dobrze : pomo:jli rolnikom
nu 6-letni c~o Opoczn.o otrzym:i w ich rracy, a państwu w wy:rnpomaga W źniwoch
. ' 01:1 :l:'{:!J:rczcntacy3ny
.
'
'
h , ?:a- I
11:park . D o, nan'. 1.l p 1ano}'/
go:;.poaarczyc
W c:i1.il ncmc że nit. '''fi n c '-- ·i
r.aj~ilni~j~;;:ych zagadn'có, które bez.oi·~c7:yli .od zn~szc~enia s~tki
·:1'.wnej rzzpp i Z:-:·:;:d 1'·.ii·.<d
muszą znale;':ć swoje rozw{;p: 1 r.i0 kwn:tah zbc~a, ktor.e Jest dla nas
--, Alek3androwic ~1·Jdc~y -10 c-·:'.:o
•
• ••
•
•
~\rty;;:ulem p1erwszeJ potrzeby.
1
w o.uesrn
naJbh z~zycn lat nalezy
,..
·
k
t
kl'
?.;) majątków P~:.'1:-bvo·"ych G::::-·o
.
' .
. · 1.... o 1eJarze ·u nowscy przyrze i
:-;pr<>:'!va hu~fownzctw:i J~cs:tlnmo ró''{nież poświęcić następną nie- -l „.nbr Rolnych w B!:!':l'.'.:71ic i T'T::';i':llni~ y.
I
W:'~'l. Opocmo w okresie planu dz c:q n;i. prarę przy żnfo.rach w
Praco·.vt!i:y ci r:i-~z t:·;:y ć~1i po
6-lctni~go ntizym'l n~wc hudyn- tyC"h m~jątkach.
·
ki rr. ·e.~ikn!I1 c i o:-iedla ro!>o"niPcdobrrie do prac żni\'!nych wy .„.1ri-:a1S będą ro~~!l~c·n \? ~n:~.,..-~:~ i
LZ!!. (c)
j echali robotnicy Pań.st w:iwej Fa- ~Y1 Ćz3c zboża.

W 1Jl3'1ie 6-1etnim przewiduj!:!
b ·.ido\'iQ szkoly w Gorzalkowl~ jako jedną z n!ljpilniejszych
potrzeb· Opcc7.na, cla ej nlożeni~
nO'V'lcz0sncj Stacj; O?icki n:itl
.i\l:;.'.k:\ i D1i>:ic1d:?:·1 n<;n Ż'o:>!{a
<iła dzieci z ter;::na mi;1~ta. Rówwnie ko 11ieczn~ inwe·:tycją bę
dzie. bnd1H··il Dom· J,udowcgo.
któreio Opoczno mimo, że jest
siedz bł powiatu, r,dzie koncentruje r.ię ż:rcic si::ołeczne', gospospoleczną.
W podóbny mniej więcej spo- o.arcze i polityczne calcgo t·'..'r enu.
sób kształtowały się wydatki w clo dziś nie posiada.
Dzi.3, tj. w sobotę, dnia 30 hm. ro.
następnych latach, w okresie sta
zegran.> zostanie mecz romi~~z~· re.
bil ·.zacji gospodarki miejski~j.~ ;;
prezentacją. nanego miasta, a rerirc.
· W..- @
zentacją. llilkar~ką. juniorów LO/\P~. Znajduje to swój wyraz w z·vięk
Zawod:v le c:r,z,,•ć się brdą. n'cwątp11 szaniu sic; budżetu miasta. Rok

wie du7..n11 rnint')r!'F01ran icm mitośn1
k6w piłki n żorj . Przyporni nam.v, 7.e
os ta tn · c r~1o t kanie rep re zen bej i Rnt.
na z lód:: kim i jun'ornrni za ko1lczylo·
się na5 Z~'1U
z·wycię~twem w stosu1~ ku
2 :1. :Musimy jednak nadmienić,
że
drużyna gości znaczn;e poprawiła oobtnin swój p oziom tochnirzn:v ; uzysk:ih wi•·em 'strzost1'o PnlFki jn.
ni o rów.
Zawody znno"··aaaj'l Fię więc bar.
dzo ciek;-r;ie: Jeżeli jednak rrpre7P.n.
tarja E .utmt rod•gra (') ' P tkanie lak
doh~zc, jak grpla z Plnckicm, o W?nik
będzi emy mogli hrć srokojni.
(kj)

I

khn żni aw

?f

Kronika

na spłaty

współdziałania, rzucił hasło w~pól

ł6dzki11 na i:~:\: b c~;:cy c:~;ici i~- tno-ys:.:iin JCG, 'v \vlc~u:~,kim
szcze jest t:·l~m na p:r;fr~r:z().
- GZ l (
c ·:-59 i;'i;rrzystn pon'.ld
Aby ten s~<.in 1 ;:~czy z1ikwidQ- SIW n~n_:;~.".rfr::ó;:; ), 'V. ł.ęc~yci\im
wać, Wojc\vó::lzki Komitet E~e'.;:- - i!{)4 (z czciP skcr;;ysta oko'.o
tryiikacji Sl"'O\"/O::lo'-''ał wprawa- 2 ty::ią'.:c m;r -k::iic(1w) w ntnv· {'
C:zcnie do po~zcz"-:ó!nyc'.1 !·orni- c:o Jn3$jm - zos\" ni·o zdckt~·fi
tetów powiatowych i gh1iinych :rn~'lattych :n5 gosri:darstw, w
\Y~NIEJSZE TELEFONY
rjrzedsta,..,- cieli czvnni.ka spo:ecz· ló;h!d.m - . 4~ 1,
br;;c:o;:[!>'tim 22
Pow. Kom. M. O. nego i P a.rth. Te zmi~ny vv :okł~- ~2\ w plo1rk1r ·sldm - 50fJ, w sie
Miejoki Posterunek M. O. - 33
dz.ie K01nit~tón jui claly pofai:b- ra-'z1>im - 265, w rr:iornszczań
Straź Pożai·na - 41
nc efekty. R'.)hota rusz.a ~ miej- !>ldm - 8!H, ·7 opoci;yi1sk'm Zarząd Miasta Kutna - 30
sca.
977 i w powiede kon~ckim Starostwo Powiatowe - 31
Nare~zci€
Zjednocze:1ia
Ener:03G go:nodarstw.
Prezydium Pow. Rady Narodowej
\"ifoj'łwórłz.il l~omirnt E'11ktr~
_ 102
Na ostatniej konferencji w getyczne znajdują konkretne plat
Pow. Zekład Elektryczny - 32.
Wydziale Odbudowy Wsi, w któ formy pro.cy. Go:podarze bez clłuż Wrnc;1i rrsi, aby uaktywn;t r.aróumo- wno korrJtzty ter~nowe jak ~ zaUq:ąd Zdrowia 91
iej udział wzięli pod prz~wocinic szy„ nal;łanj'.1{1 .t:>O::lpisuj::i
1
Polski Czerwony Krzyż (PCI{) 1twem naczelnika inż. Plebanka, wy i wpfacają zarcz d na robo- rh-:~'ć m•cs~kańi:ów w;rzn?.tzn- 89
i:-rz:?dsta\\ic ele Centralt Holni- ty. Od int~nsywnej pracy Komi~ n;·ch do elektryfikacji gmin do
Szpital Powiatowy - 20
czej, · Sp6ldzielni .,Samopom~c
Ubezoieczalnia Społeczna - 34
Chłopska" SDółdzi2h1i Bu-ioY1mc
Pogoto;·..-ie Sanib.rne PCK - 90
twa . ~iej:;kiego,
ojewódzkiej
Urząd Repatriacyjny - 86
KomlSJi !'lan?wama . Gospoda~Pow. Zakł. Cbezp. Wzajemn, ulico czego, Łodzk e?v Z.iednoczema
Narutowicza nr 20 - tel. 108
Energetycznego 1 P. Z. P. R. poApteka „Pod Orłe~" - 106
sta,rano s1ę wszechstronnie z~aI
Walenta Apteka Nr tel. 7
dac przyczyny teg0 stanu. Stw1er
D
Chacińs!rn Aoteka Nr tel. 52
dzono, że ukon:;tytuowane ~' ti:::
pomaga1ą
' ·
ąnie
Komitety Elektryf1kacJ1
Wsi zupefoie nie wywiązały s ę
Kilkudnio\ve deszcze przerwa- Starostwem Powiatowym, które 'ważne z większych zakładów pra
z naloŻ'.ln ·eh m nie .Jbo,„i,wków. ły rozpc~zętą już akcję Ż!'l~wną, - j~st miejscer:n .z~i~rki ·ekip ro~o~- cy. P~nicważ węzeł kutn~w~ki za~
Nie podjęły one żadnej inicjaty- ·z nastaniem po~cdy al:CJa ta na . mt;i;~·ch, w~•Jr!zclzagc~·ch na zm- trudni a vręcej pracowmkow n1. t
>vy, ab} uświadomić mie•:z ;:an- terenie nrszcgo po· 'iatu przepro- ·wa. Co chwila przybywa j3.k1ś ~a- najwic;ks~e 7.akł.:idy przemvsłO'>\'e
1
ców wytypowanych do elektryf.- wadzana jc:'t szybko i Fprawn'e, mochód, by zawieźć grupę do któ powiatu, kolejarzy było też naiwojewództwie kacji wsi o dobrodziejstwie ta- Dotychczas m'eszlrnńcy mi ast re;;oś z majątków państwowych j wic;rej. Gremialn'e stawiła s:ę
k!e.i inwestycji. Nie zwn1„no 7a- owia.tu kut:iowskieao pracowali _Entuzja:-m jest wielk,i. Wszysc~ również do pracy młodzież Zl\'IP
ALEKSANDROW
dnych zebrań, na których by chło- P
.. .
.
lk 0
•
d 1 garną się do pracy, ktora zapewni i SP.
W Aleksandrowie Powszechna ~i mogli zapoznać się z samym przy ~niwach .ty
~·me
nam chleb aż do następnych żniw.
W czwartek na żniwa wyjechaSpółdzielnia Spożywców, urucho- zagadnien'em i z warunkami pra 0 .becme po~ta:v.ono so Je ;a za .a
I tak w środę do akcji żniwnej ła druga, jeszcze liczniejsza grumiła „Gospodę Spółdzielczą" któ- ktycznego rozwiązania. Pomimo, nie sprz.ątmę~e l~b. zasto?owame
J h r
t 1
kł
ra dziennie może wydać kilkaset że już od paru miesięcy Zjedno-1 ~szystk1~ zb?z~ JU~ do 3utra, to wyjechało 735 osób z miast kut~ P~· ee ,a i WSZ_YSCy 7: yc.'1 za aczenia Energetyczne sporza.dziły Jest do medziell..3.1 lipca. Począw. - nowskich i 77 milicjantów ze szko ~o'.". k.t~;ych ,nie obe3mcwała „mo
obiadów dla świata pracy.
·
k' · M
hdt ·
.) l1r.acJa w srodę.
Gospoda m~eści się przy pl. Ko plany sieci i kosztorysy, ciągle s~y 0 .d środy b .ezącego t ygo d ma łY tW OJe~v~
z. !~l t · 0 'r0 ~
mcy
Nadeszły już meldunki o pracy
ściuszki 8.
jeszczc n!e otrzymały od poszcze ozywwny ruch zapanował przed w ym mu r" nu owa i się prze- kolejarzy i robotników Fabryki
„Kraj" w ubiegłą niedzielę.
W pracach żniwnych brały udział 4 grupy kolejarzy w ilo5ci
230 osób, które wyruszyły ze stacji Kut.no do majątków państwowych: W:crzbicę, Turzynów, Chodów i Strzelce.
Kolej::irze pracowali z zacięto-

KOMU WINSZUJEMY
t'.obcta, d.'lia 30 Up::a 1949 r.
Dzi.3: Julitty

rolnicze

Rolnicy pow atu kutnowskiego
domagali się czę:;to stworzenia
zawctlnictwa międz:v wsiam·, o- mo;';liwoś::i nabywr.nia narzędzi
partego na za:sadach, przy jęt;vrh
ju-~ w województwie szc-:cdń- roln'czych na dogodne spłaty. Da
skim. Prz~widz:ane są premie walo by to im możność kupna tak
ni-enię':ne za najszyb~ze c'z a·a- potrze'::myrh marzyn bez potrzeby
ni.e ·W zal... rezie J;ropa,gandy jak i zb'erania na zakUiJ Wię'.~:;zej SUwykon'lnia pianu.
· · •
z,.. ..,,~{:zyloby to
Zjedncczenie En·~rgeivcrnr my pleLl.ięozy.
t ód7.ki 0 przystępuje do realizacji jedn:Jcześnie sił~ m:bywczą rolplanu z postanowien·em wyko- ników.
nania EO w pierwotnie prZt;!'ViPrzychylając s ' ę do żqclal't mas
clzi::mvm turr.inie. Pozo stałe Zjecinocicnia również przystąpią do chłopsk:ch, Biuro Sprzeda7:y Mao:;acy. Trzc~a, aby Kom'tety z.o- s:zyn Roln'.czych wrrowadz]o ·za
bowiązały dę dostarczyć w cza· pcśrorh· ctwcm
Hurt~:w;-i1
Hasie 11r.iów, podpisanych przc7 szyn Rolniczych Nr. 3 w Kutnie
chlor/m•. To też w<zysktie Komitdy Elektryfikacji Wsi, powia- przy ul. Jagdlo.1.skicj t spr::2daż
fo-„„e i gm·nnc. odpowiectzialnt> ratalną na wyjątkowo d'.>~odn:;ch
są za terminowe wvrelnienie swo warunkach.
i(.h obow:ą:>:ków . Oi nich w wiel
,
·
mn" J'·st co
8. .· ur~ r.rnrc:J
ki<?j mierze -zależy
czy w 81
vni czy - - . ~.
"'"ia-.:h nu.sz 8 g 0 województwa, za dz.enn e cd godz. !l do godz. 16.
p'onq jeszcze w tym roku żarów·
(C.)
k; e'.ektryczne. (Sa1i;.).

gólny .:1 Komitetó'.V Pow a towyc h t-=tów w terenie zależy w dali Gminnych deklaracji, m~1ów i'n- szym c>:::u c~tkowite wykonanie
dy·widualnych ar,, wpłat zalicz- pla;:u, Frzy dopilnowaniu sprakowch od z2:aszz:ijących się wła- w;r, jeszczP w tym roku światło
ścicieL gospocJar.,,tw. W ton spo- c.trzyma w po<vie::le skernicwicsób, zi:.mi;.st r.,J 1 i;-1,..ji odd:ivm2 hirJ. 4,11) r,us~:Jdantw. w raws!w-

tlyfikacji

Narzędf a

Udogodn e.n a dla
112rnzego powiatu

Elektryfikacji

tere11ov1e

Jeszcze w c~ągu ubizglego roku,
Wojewódzki Komitet Elektryfikac~i Wsi w porozt.mieniu z trzema
Okr. Zjednoczeniami Energetycznymi (łódzkim, płocko·-włoclaw
skim i radomska-kieleckim) opra
cował plan elektryfikacji w roku 1949 - 81 wsi na terenie naszego wojev.'ództwa. Prz:yznane
kredyty państwowe opiewaJy po
czątkowo na 50 milionów zł.. a
następnie podnics;one zostały do
l!lO m lionów zł. Sieć clektryfika
cji obejmować miała wsie w obrę
bie naszych 14 powiatów, przy
czym przede wszystkim pod uwa
gę wzięte zostały wsie spółdzielcze, samopomocowe i chałupnicze. Sporządzono sr.czc.zólowe opi
sy, opracowano kosztorysy i sprawa stanęła na martwym punkcie.
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ulic zakupu inwentarza szkolneD
·
·
·
·
·1„
· ·
·
·1
·
.
go 'ora
b
; zer.ia m ·asta
om Dziecka w Porszew.ca·:h ! biegły s1ę po salach w1 Il zaw:e- po w illi. Ogl ądamy sale przeznaJochymck Gi:.m 0 r.1 a zaledwie
przed
zar :-zp.ec ·
I przybrał odświr,tny wygląd. V1 rając mil:;dzy sobą w bar'1zo przy czone na sypialnie. Są to poko.i" 12 lat. m:cszka w mi1stscd;:u
ro~~a~abl~głym budżet mia-, willach. r;,z?rnion? z~st.ały wzor?- śpic.-;zon~. i ~pr_oszcz:Jny spo~61? o dl.1ży~h. WP.n_~~'.::ich okn::1-:h. r··~·-1 Rombas.
sta Opoczna zwiqkszony został w j \Ve porząa.-\:1, ~ziedz1111C'c ~ aleJC zn~3omos,c: .w.uo!ce tru~no JUZ ste ~ w1.dne. Łozl~a s~R'.annle ;a~ta
Głu~h~ Jolanta by ia już w Pol~
dwójnasób'. Odpowiednio do tego parku . s~ar~nme wyg'.ab o~e- .a by. o od~ozn·?· k tora ~ dztewc~y- n7 sn czi:cJ bieli i::iosc1elą. św1 e- sce, m ·a1a wtedy j :dnllk zaledwie
1
wzros1y równi.eż wydatki. Najno, przy W.J"zc:be o~ drog~ f'.abian~- nek i:ocnodzi z Fr:ancJ ', a ktorn tJ1c~ p~51ad::i p anmo i closk'Jnały 1 rok Po kr6tl.:· m, pobycie w kraważnj ejszf miejsce zajęły sumy l ce - Konst~ntynow dz:cci umn.1- z kraJu.
! o~lb:orn1k ~·ad owy.
.
, . I ju .1~odzi ce jej ponowmc wyem <!fO
przew· dziane na oświa+ę kultu_!1 ły bramę zielenią, przybrały Ją I Ob .Jardz och w ychowawczym
Wszystkie dz ewczynk1 mow11ł wali w roku 1937. Franeczek Perę i sztukę, zdrowie i opi~kę spo- ch~rąg· ewk:mi . o. l~arwach nart'- Dor? u Dzi?cka opowi.~d-~ _o \'.'~ru- ~10 po!~·'.;u O:.z;·w ~cie Im ~~: 1. ,„" I ar.-ia, . ~~órej oj~iec j (:st prez::sem
lcczną. ,fragi i place publiczne.
dowyc.h l wywic'siły .tran?parent sz~J~Cych scena~h: Jakie . miały J<i'~yk f~·ai:cus~1 . Rodz'ce dzi1'ci. ~o Pol:.ikie.i Rady J'.arodowcj, je~t m:j
w roku tym przystąpiono do z nap:sc~: „Serdecznie wita.my". m1 c.1s~c w Szczec1~:c. Dz·ec1, p~ ;,y p ::zewazm.e gormcy, z;i.lrucln eni bardz.ej ucieszona, gdyż wkrótce
remontów domów zamieszkałych
Wreszc:e odezwał s:~ przcc1~g~y b~:wa3ricc po ~az p1cnvszy na zie: ·w kopalpiach francusk'.ch
, wraz z rcdz'cam 1 p!·zyjcżd;':a do
przez robotników. vV budynkach sygnał samochodu, a JCCTn?czesme ~lG polską'. me mogły utrzyma~
Zosia Drobek opowia"ła, że przy Polski na stale.
przy ul. Kiliilsk e;;;o Nr. 12 i 14 za\ z dal e~a poc:zr:;.ty dochodz c odgło- j c:s.r. '1CY. eh s1.E:: do oczu łez. Podróz byc'e d0 P')lski było d1'l ntej naj- 1 Ośmielone dzieci na przemian
io:lono ncwe dachy, przeprawa- sv_ chorem spt?•vany~h polskich ·ido PorsZlewi.c mały wygodn•1, e-. w·ększym dotychczasowym prze- opowiadają jak bardzo im s:ę paczono roboty malarskie, otynlrn- piosenek..Wkrotce tez na dr~dze p•.ekę troskliwą.
życiem. Zosia m 'eszka w mieście doba Polska. z powagą Judz. doro
wana ściany i sufity, co zapobie- uk~zał . się samochód, . a z ~ego
.Kierown iczka kolonii w Por~ze- Hcttangc - Grande, gdzie ojciec 1słych mów:ą, że na.potykan:'! tu i
gło_ zniszczeniu 20 izb. .
ol-::1en wrglądały • zac1ckaw10ne :v cach, ob. Pro~?pczuk Regma, pracu~e w ~opalni rudy że. la~nej., ówd~ie gr,uzy ro:walony;;h bomW roku 1948 uruchomiona zo- twarze dziewczynek.
JC!'t ba.::dzo szczęshwa ze swych W k1 rnme.i kopalni zatrudn ony bam1 domow wywarly na nic przy
stała w Opocznie b blioteka, któ
Na ganku willi zebrali się wszy gości i prz(;dstawia nam bogaty jest i"i IS- letni brat. Zosi11 ma 16 gnębiającz wrażen'.e.
ra. początko:"'o po~iadaj~c .500 to- ~cy .do~o\~nicy, zar?wn.o .doros!i program zaję.ć, . jaki nak~cślony lat. Ulto6.czyhł w tym roku fran-1 Dzieci n 'e zapominają ng obmow ~b~cme ao~1ę~a Jt;tz cyfryj Jak i dzi~ci: Z kole~ d~<ec1 m·e1~ został dla dzieci _rodczas ich. po- cu:::k~ Szkołę Powszechną.
I czyźn;e języka polskiego. Chodzą
700 ksiązek. Z ·~n bhotek1 korzy-I scowe zasp1ewały r1c;śn. ~a. czesc bytu w P?rsz e:·n,cach. Prz,ewidz·a
Dz:eci wyjechały z Francji 21 przeważnie do szkół polskich, lub
1
zta .165 e;bonent?w.. ,N~ roz~mdo~ 1przy~~'.waJą~y:-h. „W,i~aJ~Jez k?- I ne są wy~ieczK1 oo . zakł~dow p:ze lipca koleją przez Belgię, Niemcy/ uczą s!ę po polsku na kursach wie
\"~ ~ pow1 rk~z:::m e b10l10tcki m ?J 1 chant 1 b_ąd ~c:e sz~z~~hw1 tu, mię n;yn 1 ~"~ycn, muzeow . J tea,trow do Szczec na. Helena Stępiei'i po- czorowych.
1
ski~J w roku ~rzyszłym przew1- 1 d~y . b~acm1 ~.wmmi - płynęły j łodzk:c11, . do. Fabryk! .żarowek '.'laka.la się w Szczecinie, odczuwa
Pobyt w Polsce zwiąże te dz'.edzt~ne f.ą pow azne sumy.
. . J dzw1ęk1 i;nclodn.
. L 1 w i::iabiam.cach, ktorcJ załoga Jąc mezwykle serd.eczne przyjęcie. ci tym silniejszymi nićmi z kraW r.b. przed Zarządem Mie.i12-letma Stalska Jolanta, naJ- 1 mrawu3e opiekę nad Domem przez rodaków. Jpst również cór- jem.
s~im stoją_jeszcż.e .dość d~że zada \vięl~?za pociech.a kolonii w Por-j12,z·c:l:~a. ~.o Papierni. i Fabryki k~ górnika. Zamieszkuje w mie-, F'o zetkniGc~u 5 ę z Polską Zienia, .a m1ano\".1c1e przeoud~\''. a i' szew1c~ch, . pow1ia~a p~z:'(byłych. 1 Ci:ien~1cz;.12.1 w ~a?~amc.ach ..Prze- śc.e Charleroy. Opowiada z za- · mią, każde z tych dzieci marzy
0
ul: L11ma;iows~aego, Starom:eJ- Odpowiedziała n~J?ardzieJ rez.o- 1widuJe się rówmez wyc;ieczk1. dal- ch~vytem, o wojewodzie -szcz~-.:i11- powrocie na stałe do kraju.
sk1ego _i ~ ~faJ~: Jed~ą z w1ęk- lutna z grup:( g?„ct Drobek z.of1a. , sze - do Krak<?V'la, Wiel czk1 lub skim, ktory potrafił znaleźć dla
Być może, wiele tych rµarzeń
szych : nwestycJi będzie budowa
Po tym dz1ecicnym, prztnułym j nad mnrze.
przybywających wiele ciepła i zostanie spełnionych
ki:,pbliska na rozpoczecic.. którei zresztą ceremoniale dzieci rozOb. Frokopczuk oprowadza nas :;erdecznoŚci.
···
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Rzeczy

cie"a w ~

M aszv na

~ tóra eł

J. VernP i Tl. G. \V(•ll • pr1rpn" ir.(hi r li wi ele \V\'nula zki'"" tf'('h nir1.11yrh ,
któn"rh dnkon~ no w ostn tnirh czasarh.
Niedawno jrrlnnk ujrzał ~wintło 1lzi1•nne
nowy wynnlnzck, o którym ani jeden
z nirh nic pomy"lal: mnszyna, która cho
dzi pod ziemią, za pomocą której e1ło
wirk moze przenik.nęf. do wnętrza ziemi i ogl~d ać przekrój ziemnych warstw,
a także oglą1lać i wyszukiwać min erały.
Podajemy pokrótce, jakim sposobem do
11:edł radziecki inżynier Trebelew do
urzeczywistnienia swojej myśli.
tylko mały do
model, który był napędza.
ny elektrycznym motorem. Świder, U·
mieszczony w przodzie na grocie maszyny, wierci ziemię, a epirnle na bokach maszyny odrzucaj~ z iemię na boki.
Najpierw

skonstruował

łwiadczalny

Po kilku uwieńczonych powod zeniem
cloświadczeniach zbudował' większy mo·
del, którym już mógł z zewn ątrz kiero
wn('° człowiek. Ta 1:m~zyna hyła już sze
rokn na 1,20 m. i dłu ga na 5,5 m. Elek

PAŃSTWOWY TEATR
WOJSK.A POLSKIEGO
(Jaracza 27)
O•ta tni e dni widowiskn. śpiewno.ta.
ncczncgo „Kram z piosenk ami",

o d z i pod
1t·~ r7.11y pr1id. ktl1ry j ę po•nwnł, hył <loMorcza ny knhlf'm. Ta pod ziemię cho·
dzą ca mn;zyna 0AiQ 11: nrła w normalnie
g\'~tł'.i ziemi 10 metrów na godzin~.

Eukt:11iptus osusza bagna
Osuszenie b a~i en koll'hldzkirh odby.
wa się nie tylko drogł prac irygacyj.
m·cl1, lecz równi eż przy pomocy 1adzenin drzew eukaliptusowych. Drzewo to,
przywiezione s Au8tralii, poeiada eudownę włdciwo,~: tam, gdzie ro,nie euka
liptus, 1mikt1ił i wyeychaj, bagna.
.Ąle eukaliptu1 jeat unny nie tylko
jako ływa pompa. Ogromne drzewa,
dochodz~ce w ewej ojczyźnie do 120
metrów wyrnkofri, posiadaj' tward, llMl
~ę drZl'wnę z trudno~cił uleir:ajłCł gni·
du. Eukaliptue używany jest na pod.
kolejowe, słupy tel e11:raEiczne,
kłody
hrlki do budowy mostów. Podkłady ko
lejowe z drzew·a eukaliptusowego, leżąc
w ziemi w cią gu 25 lat, nie tracą swoich
w łn~ciwości i wyglądają tak, jak gdyby
dopiero co położono je pod ezyny.
Olej ek eter yczny w wielkie.i ilości znwar
ty w liściach eukaliptusowych jest nie7hędny w medycynie. Zapachu enkalip
tusu nie znosi komar malaryjny.
W Gruzji je~t już 7 milionów euka·
liptusów. Przed końcem 1950 r. ilość
ta wzrośnie do '28 mili onów.

wygląda

Jak

błyskawica

Powszechnie p!tnuje przekonanie, ~e
hłyskaw ica ma formę świetlnego zygza·
Im.• T ym czasem w rzeczywistości hłys·
TEATR KAMERALNY
kawica wygląd a zupełnie inaczej . . Iskra
DOMU tOŁNIERZA
ckktryczną zawsze biegnie w kierunku
Z.Odź, ul. Daszyllilkiego 3~
Oi<tatnie trzy dni komedia „Szkla.ll- prostyni, czy to między chmurami, czy
orl l'hmnr ku ziemi. W wypadku, kiedy
ka wody" z Marią. Go rczyńską..
Czło'llkowie Zw Zawodowych otny. droga iskry jest bardzo długa, a bywa
mu.ją. 50 procent · zniżki.
Ją błyskawice o długości 18 kilometrów,
Ka~n. czynna. od 11 do 13 i od 15-ej. przybiera ono formę łuku.
.:. el. 123:02.
Ost atnie występy Teali(ll Kameralnego
Od poniedziałku, dnia. 1 do końca
Rierpnia. codziennie o godz. 19,15 w
'l 'eatr ze Kameralnym k omedia Shawa
„SzcZygli Zaułek",
Będą. to ostatnie występy w L odri,
po czym zespól Teatru :Kameralnego
przenosi .się do Warszawy.

Uśmiechnij się

-IKł'

21.

· REL - „Zielone lata."
godz. 15,30, 18,30, 26,30
dozwol ony dla młodzieży
POLONIA - „Uli-oo. Gra.n:.c<zna"
godz. 15,30, 18, 20,30 •
dozwolony od lat 12
,,Dzieci z jedne.
PRZEDWIOśNIE go podwórka"
goc1z. 16, 18, 20
dozwol ony dla młodzieży
ROBOTNIK _ „Antoni i Ant onina"
godz. 16,30, 18,30; 20,30
dozwol<>ny dla młodzieży
ROMA - „Volpone"
.
god.z. 18, 20
ni&dozwol ony dla. I1Uo clz;1eży.
REKORD - „śluby ka.wa.lerskie"
dla młodzieży godz. 16
Wiosn a"
godz 18 20
dozwolo~y dla młodzieży
Sz.ewe 1.falf'ui;.z"
STYLOWY dl a młodzieży" godz. 16, 18 i 20
„0±1ag XXVIl"
E!WI T godz. 18, 20
do·zwolony dła młodrieży
TATRY _ „Pocałunek na stadionie"
go-cl.z. 16 18, 20
do.zwolon'y dla młodzieży
„T ragiczny pościg"
TĘCZA _
. .
godz. 17, 19, 21
niedozw'Oll-Ony dl a młodz.rnzy
„Młoda Gwardia"
WISŁA seria I
godz. 15,30, 18, 20,30
dozwolonv dla młodzi~ży
WLóKNIARZ - „Młoda Gwardia"
~eria II
goilz. 15,30, 18,30, 20,~0
dozwolony dla młod z1 ezy ,
„Tragiczny pościg"
WOLNOŚĆ ..
gM17.. 16, 18, 20
nicdozwoJony dla młodziezy
,Carie kłamie"
ZACHĘTA godz. 16, 18, 20
dozwolony od lat 16
MUZA - ,,Wołga! Wołga" !
godz. 18, 20
dozwolony dlto młodzieży

podziwu

I

przy

sportowe
Ł.Z.P.O.
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Mistrzostwa E11ropy

w hokeiu na traw:e
Z kol1cem tego mi esiąca upływa ter·
m in zgloRzeń do mistrzostw Europy w
h okeju na trawie, któ re odbędą ~ię w
P radze w czasie 1--4 września . Doty•h·
C7as udział w zawodach zgłos iły: Pnh·
kn, Austria, Włochy, Izrael i Czechosło
wncja. Ponadto spodziewany jest star t
r epr ezentacji: Węgi er, Franrji, Holan·
di i, Szwajcarii i Egiptu..
Organizatorzy projektuj ę rozegranie
jako
fiu ałowego spotkania miRtrz"6tw
przedmecz międ zynarodowego meczu

Nowe rekordy ZSRR
l

447,5 k g (w rwaniu 135 kg, sztafeta 4x200 m styl em klasycznym w końrzony swycięstwem drużyny śląskiej
wypychanie 140 kg, podrzut 172,5 k g). 1kładzie Jakimoweki, Atamasjew, Beteh 4 :3 (2:0),
Trzecim r ekordem uslanowionyru przez ter, Szuleszko uzyskllła czas 11 :33,3,
nął łącznie

Na trasie sztafety

w piłce nożnei

Z~P

Mistrzostwa piłknr•kie Bułttarii w pił
r·e nożnej, w których ~czf'stniczyło 10
rtnjlepszych drużyn krajowych, przynio
sły tytuł mistrzowski na rok 19·1849 dm
żvnie „Levski" (Sofia) 33 pkt. przed
f tl~użyną C<'ntralncgo Domu Armii Ludo'
wej (CDNV) - 24 pkt. i „Lokomotiv"
,-_2~ pkt.

;I

Wystawa

·. IU!BPJJ!!!ł~
nrn:

~l'rT" ~ ~~~!~~;,~f~!!~~:;.,:~k(~~~
nnń) zorganizowana zo stała

•

221· 1•
Selrretarta t ovótny
223- l!i: 254 · 2f
Dzlal p utyjny
w ewn . lG
lcoreas;ondentć w
D:del

t

robutnlczycb

sklcb oraz

ehłop

red alctortiw

'lS7'•1 Ac l„ nnycb:

nzlal mut<1cJI:
Dzi ał

mlP • k

zu

•2
211· 11
254 21

I 1port.'
••11•wn. R l 11
ZU· U
Dział < •nomtC'zny:
D:r:fał rol ny: wewn. I - 354· 21
Redakcja nocna : 172· 11: 158-11.
Kolp0rt at:
L ó df, Ptot11towslU 70, tel. zn-u

Admlntstracia:

Dzia r oir1017efll

r,ódf.. PlotrkoWlllul •·

tN.

Piłkarze

Graficzne R. S . W .

„Prasa" l.ćdt. uL Zwirlr1 11.
tel. 105- 0 .
l'e letony:
au- i.
~D d ak tor •na c-:elny :
ue-o:
n k z.
n!d.
tępca
Zas
2l d 21
1 c k ret11n Odp owledL

zno-u

111-50
e.L 111-50

Ażai e w

Daleko od

·;~~."'

:S ntn~j~stycznie

witano

µrzeb1cgaj~~e .

3Ztafet y .

dosę.ce

Pozno ń~kie drużyny li g-owe „Ko le_
j arz" i „Warta", korzy Hnjąc· z przcr..•
wy w rozgrywka.eh mistrzi>·.1·:<kich, znr
ganizowaly obozy , kondyeyjne. „Eole_

l!l,1.) · .. P -1r11 z n11·,;i~t.irn;;" l P.:.:O .\ ri"

jarz' ' zgrupował ~.-wyr· h za , , o,: n i k•i w
w CzerwiC'ńslrn . gclzif' p(IO ki1•ru11kil•:n

I
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Moskw ł

Weszli do domku n a górze, zbu dow an ego z n ieciosan ych b:erwion, któr y stał i:iocno zazę?i.ony o skalisty
cypel. śnieg nie trzymał się gołych sc1an smagan7ch
wichr em.
W domu pełno b yło ludzi, którzy leżeli n a. pryczach ,
siedzeli i stali odwr óceni d o rozżarzoneg o pieca. Pło
mień w palenisku wydawał się jaśni ejszy od dziennego światła, które l edwie s.ączyło si.ę pr~ez dwa zakopcone okienka. Czerwone odblaski tanczyły n a twarzach. Szary machorkowy dym wisiał w arstwami w powietrzu ,
Batmanow i Filimonow przecisnęli się do pieca. Wa.
.
syli Maksymowicz zdjął czapkę. .
- Pal'cie? - spytał po długim rrulczemu.
towa~zys.zu
- Dziękujemy za machorkę i tytoń,
Batmanow. Stęskniliśmy się po t ym ~ odpowiedz~a~
najbliżej siedz ący rosły chłop ? d obrodus.znej, . sze1~okH~J
twarzy. - A za radosną wieśc o Moskwie dz1ęku1emy,
.
gdyż po prostu odżyliśmy.
- Jesteście s zoferem? Wasze n azwisko?
Remniew! J estem szoferem i traktorzystą. Al e
.
nie mam ładunku, ani traktora.
- Czy długo macie zamiar P\łSZCZ'lr. dym i grzać stę
przy piecu?
· - Bo co?
- Pora już zacząć zarabiać n a chleb. Mówicie, że

pr:;-~- ~toł.

.
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na obozach kondycysnych

trenem Iloet~d1 rrn przygotO\rnje si~
do <lrngiej runL.J rozgr,1·w<'k li!.:owy1·h.
Piłkarze ligowp j clrużyuy .,Z1·:i[!Z lrn_
wiec_" 'arta" wyjC'l'hrtli na l -Lrlniowy
obóz kondyryjny do Lngo" a (Ziemia
Lubuska) . 'rrenen·m warciarzy je"t
śmiglak. OMz trwać będzie do 6_go
~ierpnia, po . czym d rużyna wyjedzie do
Krakowa, gdzie rozegra mecz z „Cra.

Bułgarii

„Levski" mistrzem

wię.zkowa..

Druk~ :
Zak łady

-

,,Górnik- Rvmer„

kich Zakładach Przemysłu Odzie'1:owe_
go w Lodzi, r' Dr a. Sterlinga ~6, za_
wiada.mia, że w dniu 30. 7. 1949 r., to
znaczy w sobotę o godz. l 4_ej w lokn_
lu świetlicy tychże Zakładów odbędzie
.si~ zebranie konsty tucy jne Koła Spor_
towego.
Obecnod6 W!'.Gy stki ch c złonków oho_·

wystawa
l' ~ pamiątek wioślarskich. Do jednych z
najcfektownif'j~zyrh stoi sk zaliczyć na
'
- Dopiero przy tym wodospadzie leży st oisko T W „Polonia' ' . Liczne •1:1_
grody w postaci puc hai ów, dypl mu.Jl\
przypomniałam sob ie, że nie zakrę
i żetonów, świarlczą. wymownie o J:,y_
ciliśmy w domu kranu od wody!
wo tności „Polo11ii• ' , zał ożonej w roku
1921. Na u w a gę za >h1guje picrw,·zy
GŁOS
szt aT)da r klubowy, który w czasie oku_
Komitetu
l.6dz kle(O
orran
Komitetu
WoJewód~l<le go
l
pacji przeehowy.wany był przez prezc_
7.JPdDoczoneJ Partii
Polsk i e j
sa klubu, Koniecznego.
Robotn•nel
Stoiska innych k lubów są. znaczni~
Re d aguje:
K oleglu4' Red„ kc y 1ne.
Posiadają. jednak w
skromnic,isze.
W ycl ~ca: RSW „Prasa" .
swym zbiorze kilka cennych nagród 7
Adres RedQkCJl : • L"d~. P lotr czasQ.w powojennych.
k o waka n , U l p,

Ruł~e ria·Czerho~łowal'jn,

piłkarskiego

który ma się odbyć 4 "'r1eśnia w Prn•
Na zawodach zorganizowanych 1 oka mi strza Europy był wynik 175 kg w dze.
zji ś"ięta 'Floty Rad zieckiej, mistrz Eu· podrzu cie oburącz. Reimltut ~en j est
r opy i ZSRR wagi ciężkiej Kuczenko o 1 kg lepszy od dawnego rekordu.
* • *
ustan owił trzy nowe r ekordy w podno„Gw ardia-Wisła"
równ ież
Doskonałe wyniki uzyskali
szeniu ciężarów.
(Zakopane) 4 : 3
W wypychaniu oburącz Kuczenko u zy wojskowi pływacy r adzieccy, któr zy u sta
w Zakopanem odbył Fi'
stadionie
Na
sk ał H 2,6 kg poprawi ając dawny r e- nowili trzy n owe rekordy Armii. I tak
piłki nożnej między klubem spor ·
mecz
mod.
st.
m
100
ęła
przepłyn
Kokorina
kord o 0,5 kg.
W trój boj n olimpijskim, obejmują- w czasie 1 :27,8, Skripczenkow wygrał !owym „Górnik·R ymer" z Rybnika, a
cym rwanie, wypychanie i p odrzut osiąg 400 m. w tym samym etylu w 6:24,2 a KS „Gwardia-Wi sła" (Zakopane), za·

Zar~d Koł& Sportowego przy Lódz_

r

padła

w plerwuej
kn • dla gospodarsy
•
W drugim meczu ntlstnowekim „Sper
tuk" (Moekwa) pokoneł „Dynamo" (Ki·
jów) !:ó. Spotkanie to odbyło ri~ na
etadionie moskiewsk!,go „Dyn11mo"
ber 50.000 widzów.
Na czele tabeli ro?.ttrywf'k T.najduje
się naclal „Dynam o" (Mo~kwa ), które
w 19 grach zdobyło 32 pkt.
połowie gry.

Lechia - ste le>sowania prLtd.olegów, a o
Gd ańsk l)Odz, 9ej elim1.Ilacje w 'vch k.<>n
Gdańsk (9), Gedanła Toruń (U). kurencjacb, w których obsada
(9) I Kolejarz Mniej liczne, ale doborowe są ze ie!ł SZC2ególnie liczna. \VłaśetspOły pogoni Katowickiej (6), we ótwarele zaWOdów, ujęte w
Czarnych - Wrocław (6), Spó)· ramy bardzo Ul'Oezyste, następi
ni - Grudziądz (5), Marymontu w s<>botę 30 o godzinie 16, Za·
- Warszawa (6) ł PiOniera - kończenie mistrzostw w niedzie
Szczecin (6). LZS Żurawica wy. tę cln. 31 lip oa o godz. 16.
W czasie swego pobytu w Losłani z 11 xaWOdniczkami,
mistrzostwach obowiijzuje dzi zamleiscowe zaWodniczld za
punktacja zespołowa. POs2cze- proszone zostanę. do jednego z
yólne miejs ca, zdobyte 'W!' fina- teatrów łódzkich , zwied~ zak!a
łflch każdej konlmrencjl punk· dy przemysłowe i ZOO, wreszcie
towane s~ 13, 8, 5, 3, 2, 1, a w wezmą udział w uroczystej aka
biegach sztaJełOWycil - podwój demii jubileuszowej LOZLA, w
• sobotę dn. 30 lipca w s a li Miej.
·
nie,
Już w dniu dZi<>le,Sly-m. zjadl) skiej Rady NarOdoWeJ o godz.
do Lodzi wszystkie zamiejscowe 19,15.
mistrzastwa
;;awOdn iczki i zakwatero\vane Reasumując
zostaną. w hotelu „F'otonia". W lekkoatletyczne Polski otrzymagodną iubileuszu
.;ObOtę na stadionie ŁKS- Włók· ją oprawę
niarz o godz. 8-ej rano odbędę. 25.lecia LOZLA,
(U

CO KA (Moskwa)

W rozegranym JUi 1tadlonie „D,,...
•
mo" (Kujbyszew) mecau
drułyna
mi~tnostwo ZSRR miejscowa

„

w lekk1ejatletyce
Mistrzostw Polski
tenoroclnych
·
5

Lista z.głOszeń zawodniczek do
fubileuSZOWych m.lstrzOstw ko..
biecych PGisk! w lekkiej atletyce została Jut umknfęta. Jak sit
dOwiadojemy, LódzJd Okręgo..
Związek Lekkoatletyczny
wy
jest w posiadaniu zgł«>szeń 24
drużyn z całej Polski Lódź i Pabianice reprezent<>wane są w tej
liczbie przez 5 klubów. Ogólna
liczba uczestniczek mistrzostw
przekracza HO Osób, w tym ~
okręgu Jódzkiego - 25 zawodru
czek. SpOśród 2' drużyn szcze.
gólne zainteresowanie wzbudza
chłopski zespół LZS żnraWica
z Okręgu rzeszowskiego. Pierwszy raz w dziejach polskiej lek
kiej atletyki biorę udział w mistrzo.s twach Polski chłopki. Jest
to wielka zdobycz sportu POiski
Lud<>wej, Obejmującego najsze isze masy. Należv pOdlm!ślić, że
dziewczęta z LZS Żurawica w
wygrały w
ubiegłą. niedzielę
Warszawie szł.afetę na trasie
·w-z, bję.c rutynowane zespoły
stOłeczne. Wspaniała impreza
lekkoatletyczna, jaką będą niewą.łpl!wie kobiece • mistrzostwa
Polski, przyniesie zażartą walkę
o prymat w polskiej lekkiej
atletyce. Z liczby 24 drużyn kin
najliczniej wystąpią~
bO~ych
zawodniWlSłll-Kraków (11
cxek), ZwiązkOwiec - Kraków

P~rażka

d
b
Or OW a O
a a

•

8

Koło

LUTNIA"
I>i~kowska. 243

ADRIA - „Dziewczęta. z bale tu"
godz. 16, 18, 20,30 .
dozwolony dla. mło dzieży
,,Młoda. Gwardia."
BAŁTYK seria Il
g o.dz. 17, 19, 21
dozwolony dla mło drie!y
BAJKA - „W a.ka.cje"
godT.. 18, 20
Ilrl.edO'ZWolicmy dla młodzie!]'
GDYNIA - „Program Akut a.lnoAcii"
nr 33
godz. 11, 12, 18, 16, 17, 18, 19, 20,

ąodna

LI CZ n a

W GORACH

TEATR LETNI „OSA"
ul. Piotrkowska 94
Dziś, o godz. 19,30 „Jadzia Wdowa"
Ostatnie dni!

Ostaltmie dni tylko do 81 lipca włą.cz
nd.e „ROSE.MĄJ!.IE", roma.ntyeozne. o.
peretika w 8 &ta.eh (7 obra.Mlcli).
U.dział biew.e ca.ty 7.eepół a.rtyg~
ny, oh.ór, balet i ~ltiestra.
Bilety do nabyci& w .kasie tes.tru
·od godz. 10 do 13 i od godz. 17.ej.
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Na zdjfcin moment st artu b:6Wlfety do ostatniego et apu

wam rado~m; wie~~· Ale wygląda, że przyj ęliśc:e ją t y l k o do wiadomc,sci.
· - N ie z własnej woli siedzimy przy piecu . Kilk u
posłano nad ranem po wodę i drzewo, dla nas na razie pracy nie ma.
zdziwił się
- Nie . znalazła się dla was praca?
Batmanów i spoj rzał na Filimonowa .. - 'J'.o ciek~~~!
P roszę przyjąć do wiadomości, że od J~tra Ja osobisc1e
będę sprzedawał ch leb. Żeby tyl ko n.ie potrze?a było
n ;ektórym za m ienić pracownicze kartki n a r odzinn e.
Zart był wypowiedziany z gniewem . .
- 'Cóż mamy robić, jeśli nie mamy dróg i nie pręd
ko będą. Wielu z nas posiada traktorY: i . maszyny
w tajdze - mówił Remniew, przemawiaJąc Jak gdyby
\V zastępstwie wszystkich.
- To znaczy, zrób nam wuju drogę, podaj nam w u . ju maszyny, puść motory, a wtedy pojedziecie? Czy
Smorczkow j est t u taj?
Smorczkow wyszedł z kąta. Wyglądał zupełnie ina.
czej: był czysto ubrany i ogolony.
- Dlaczeoo nie opowi0dz iałeś im, w jaki sposób poznaliśmy się "wczoraj . Zdaje mi się, że nawet dałeś sło
wo: „N.a wet n i e trzeba b ędz'. e podganiać' ' . - Sprawa
drogi znajdu je się rzeczywiście ~ ślepym zaułku .cicho ode zwał się Smorczkow. J u z od r ana rozprawiamy na w .;zystkie strony o pracy. Byliśmy u starego n aczeln'. ka punktu - lecz ten tylko ręką mach!1~ł„ n~w,Y
zc:ś zaproponował usuwanie śniegu. ,.Zaczeka_Jcie. ~z1~n,
riwa, niech się zorientuję"„. Mam duże . wąti;>hwosc1, .Jak
to będzie z drogą przez c ; eśnin ę. Lód Jest J~szcze .c ienki i mf>że oderwać się od brzegu, t o zdarza się t uta] rok
przyniosłem
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cząć oczyszczać drogę na lą d zie?
- Ta.k to j uż mo żna nazwać ro zmową do rzec ~y !
- przytaknął Batmanow. - Ale ty Smorczkow, mow
gło~niej! Mo ż emy wspólnie obmyśleć, jak us_u nąć PI/es.zkody. Te.r<o właśnie chcę o~ wa~ . ?cz?'w1sc e mozn.a

siedzac ze złożonymi rękoma i czeKac az za rzą d powie
ostat~ie slowo: „Oni lepiej wic;dzą. wszak cz;ytaj~1 gazety". I u ważać - że w ten sposób jest wszyst ko w porządku. Ale dla mn;e taka u czciwość ma ni~wlaś~~\".Y
sens. Z taką uczciwością to tak wyg1ą;Ja : u c1es:i:yltsc1e
się ze z wycięstwa pod Mosk wą i . uspokoiliści e ~i ę . ~do·
by liście gdzieś drzewo l _grze3ec1e s ę przy p1~cu .
- Słu sznie, towarzyszu Batmanow! Sprawcie nam
już oddawna tęsknimy za pracą! gorącą ła źnię zawołał Remniew.
- Sprawdz'. my lód na cieśninie - c;iąg~ął Ba tm.aPrzypuszczam, że n ie jest t ak z.1;„ Jak . gadaJ~·
now. I będziecie sami budować drogę. Oczyw1s.c1e .m e ~am~ ,
lecz z całym punktem. Na bu dowę zaś daJę n ·e w1ęce.J,
jr,k dwa dn: czasu. Czy to '~'ystarczy, towarzyszu F1limonow?
-Da~y sobie radę - potwi-erdził :V:ilimo~ow . który
jeszcze przed god z iną wątpił, czy uda się w c i ąg u tygo.
.
dn· a pr ze kopać drogę.
Jeszcze teraz nie był pewien, czy się uda, ale BatTT'anow i szoferzy patrzyli na niego w ten s p osób, że
już nie mógł się cofnąć , tak że powtórzył tylko:
Doskonale damy sobie radę. - I wypo\~·iedziaw~zy
te słowa, zroz ;,imiał że nie pozostało nic lIUlego, Jak
dać sobie radę.
D-0 2?R!ł
d . c. n.

