rena 11mrn ::i zł„

PROLl:T~RlUSZE

zespoły przystąpiły do konkursu
o najwyższą jakość
Tym razem z PZPB Nr 9

Trzy nowe

P o zespole tow. Wojciecha B alcerzaka, który pierwszy zgło
do konkursu o najwyższą jakość produkcji przem ysłu
bawełnianego wczor aj do konkursu zgłosił o się 12 tkac~ek z
PZP B Nr 9 zoraanizowanvch w 3-ch zespołach , z ktorych
dwa pracują - n a .~szóstkach''. a jeden na „czwórk~ch','· Tkaczki
„ bawełnianej dziewiątki" powz ięły myś1 przystąpienia do Kon
ku r su zaraz tego samego dnia, gdy ogłoszono tę w ia domość w
prasie i na zebraniu fabrycznym . Zorgan i zowa ły one swoje
zesp oły w ten sposób, że w każdym dobrały się tk a czki. które
już pr acowały razem z sobą i zna j ą dobrze wart.ość swej pracy. Nie świadczy to wcal e o tym, że do ze spo!ów t ych weszły
sam e najlepsze tkaczki PZPB Nr 9. Są w prawdzie m i ędzy nimi przodownice pracy. które brały nagrody we współzawodni c
twie, ale są i tak ie, które specjalnie nie wyróżn l ały się pod
w zg l ędem j akości swej produkcji. Czują si ę jednak obecn ie n a
siłach abv wziać udział w konkursie i zmierzyć się z przodującym i mis trzyniam i krosna. P odajemy nazwiska członkiil
wszystkich trzech zesp ołów:
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72 NARODY- SWI TA
_p·rzesylai~

braterskie pozdrowieni a

dla Kongresu Pokoiu

w Moskwie

Zespól

pierwszę:

Tow. t ow. Maria Nuc, córka jej Irena Woj tysiak , L aura
Dreczko i stara cloświad rzona tk aczka zn ana w fabryce przodo
" '. nica pracy H<'lena Re jman.

dru ą i:

Ze!!ipól

lego świata, w tym równr eż i Francji.
MOSKWA ~PAPl - W da lszym cią Sto linowsk:ej: ma jster Moskiewskich Pudowkin, Dowżenko, Gierasimow
2 siostry Irena S zew czyk i Wł adysława Frych, która niedawDziękuiemy Wam, ob r ońcy Stali ngu obrad Wszechzwiązkowej Konfe- Zakła d ów Auto mo bilowych Kuf.nieco- Cziourefi.
no powróciła z wczasów spędzonych w Domu Wypoczy nkogradu, którzyście tyle krwi przelali,
rencji Zwole nników Poko iu w M..,s. wa i me~ol owiec fenin,;;rodzki Henryk
wym „P rzodown ik" w Kolumn ie, Józefa Zduniak i J anina
kwie zabrał g łos czto nek Komitatu Bortkiewicz:.
PRZEMOWIENIE CZŁONKA
składając ją w ofierze na rzecz p?·
Czerwińska.
Przygolow o111czego ko ·1fe rencji, wy·
135 de!egotów - robotników, któ- STAŁEGO KOMITETU SWIATOWEGO ko ju! Dziękuiemy Wo m za Was-!ą
bitny drcmoturg ukra iriski, Alekso"- rzy przybyli bezpośrednio z fabryk; KONGRESU OBROŃCóW POKOJU 1 wałkę, którą w tej chwili toczycie
Zespól t rz e ci:
der Korniejczuk.
JEANA LAFFITTE
przeciw imperializmowi, przeciw re·
kopalń i hut, reprezentuje radziecką
Gorąco witali delegaci p o jawienie 1 a kcii - o pokój!
Wszystkich nas zebranych tu klasę robotniczą. Wśr6d delegatów
P rzodownica St ani sława Bo lińska, J an i n a Stasiak, Właclyo świad czy/ Ko rn:ejczu1< jak i coły tych widzimy zo słu±o.1eg o g ó rni~o się no tryb•Jnie czlo 1~ .<o Stałego KoRazem z Wami pójdą ludy całego
sława Kraińska i Helena Antczak.
naró d radziecki ożywi a zdt?cydawn- Grzegorza Jeropcevta, słynn ą n ow~ rnite tu Swiotowego Ko ngresu Obroń· świata w gtębokim ptzeświadczeni u,• .
W szystkie te t kaczki zo b owiązaly się produkować pr imę
no wolo wal ki przeciwko ty m, któn :.,, t orkę p rod J kcji Walentynę Chryso- ców Poko ju i przedsta wicie la froncu· iż siły pokoju i postęp u zatriu mfują
i extra -primę p rzy znacznym przekroczen iu swych baz akorchcą pchnąć l udzk ość w odmęt no- nową, twó rcę bryg a d wysokiei ja.<:>· skich mos ł•Jdowych Jeana loffilfo. nad siłami wojny, na d silami czarnej /
dowych.
w e j wo jny, c żyw ia niezachwiana wio ści Aleksandra Czutkich r innych.
Przekazał on serdeczne pozdrowie r <e~o:k~c~ji~!~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::
ro w p rzewag ę sil post ę pu nad sila113 kołchoźników reprezentuje po- nio narodom Związku Rcc!zieckiego w mi imperio li;:mu, na d silami reakcji. tężną orm : ę chłopów radzieckicn, imieniu ludów 72 krajów, skupionyci1
I d la nas ws::ystkich - woła Korniej; pracowników socjalistycznego rolnic- wokół światowego Kongresu Obro ń
czuk wśród entuzja zmu całej soli twa.
có'" Pokoiu, przedsto -viciela fra ncv· '
sztanda rem tei wa lki, sztandarem
licznie reprezentowano jest no kon mas ludowych.
0
niezwyc'er!onym jest wielki Sta lin.
ferencji inteligencja radziecka. Wśród
_loffitte stwi.~rdził, iż wszystkie ·nr·
młoty
całym
azu1·ą
zwyCZO J ną
Z ogromną serdec~nościq witają delegatów znajduje s' ę 85 inżynie łu 1 ące wolncsc narody, wszyscy lu·
uczesin·cy fonlerencji orzybyłych z rów, ki:kunas1u lekarzy, około 70 na- dzie b ez: różnicy rosy, przynale i no ł
zogrcn:cy gości. Niao rzerwone O\\'O · uczycieli. Zebrał s ię tu!rlj kwiat świa ści, poglądów politycznych i wierzeń
I
c je t owarz ysz ą odcz.,,rywaniu p rzez ta intelekłuałnego ZSRR: Prezyder.ci
0
9
Ko rniejczuka nazwisk gości zagra· Aiw dem:i Nauk ZSRR i USRR, Prezy·
nicznych.
clenci Akod e m;i Nauk ooszczecólnv::h stanowr polityka organrzotorow pok· I
Korn:eiczuk stwie rdz ił, że w pr~ republik zw :ązkowych, rektor Uniwe r- tu atlantyckiego,
polityko
i
coch konfe rencji bierze udział 1.200 sytetu Mosk·ewskiego okademi< przygotowań wojennych. ł to wiośdełegotów republik związkowych, re- Niesmieianow, wybiln/ t..czony litew· nie stanowi ź ródło coraz potęż n i ej
W tego rocznych żniw<'.'. ch zostosoWARSZAWA (PAP) - Jak infor muje Ministerstwo Rolnictwa i Refor:n
p ubl:k. outoriomicznych i obwodów ski lo jnisz.
szego rozma chu wołki w obronie powa no w Polsce po raz pierwszy kom
Ro lnyc h, mimo nies;:irzyj a jącej po gody, co spowodowato o późn i e'1ie
autqriom 'cz ny eh ZSRR. Delegaci ci
Sw:etną p'.ejcoę pi;,yzy rodz!ec- koiu.
boj ny, nodeslane ze Związku Ra i utrudnHo sp rzęt zbio rów, ż niwa zostały już całkowi cie za k ończon e.
reprezentu :ą 33 narod l) wości -bratniei kich reprezentują ta\::e zriokomitob,
W waszym kraju - mówi laffitte ,
dzieckiego. Komba jny te ot rzy ma ły
W czasie żniw zebro no o g ó ~em : psz enicy z 1.450.000 ha, żyta z o brodziny narodów Związku Rodziec- jak: Michał Szołochow, Fadiejew, l~ zwraca i ąc si ę do obecnych - w kro·
pa ń stwowe gospodarstwa rolne w
szaru 5.025.000 ha, jęcz m ieni a z 1.040.000 ha i o wsa z 1.750.000 ha.
kiego.
onow, Erenburg, Wasilewska, Rył s!ci, ju tri umfują c ego socia!izmu, walka o
województwach: lubelskim, wroclowRzepak ozimy i jory z ebrano z obs;;:oru 333.000 ha.
Wśród delegalów znajduie się 76 Tyczyna, Tichonow, Simonow i wielu pokói jest dziełem całego społecz eń 
skim, s zczecińskim, poznański m i po·
d ep1Jtowanych
Rody
N ajwyższe; innych. Wśród delegolów zno idu i9 stwa, iest sprawą poń.two , na czele
Ważn ą ro ! ę w teg.)racznych żn·· kim rofnik o ri nie posioda iącym sprzę morsk;m.
ZSRR, 137 dep utowanych rod po: -:ze s · ę prezydent Akaden ii Sztuki P i ę~ którego stoi wie lki Stalin. O sile i raz woch odegrclo sa mo przyg otowanie żoju , korzvstonie w p i~rwszei kolej·
Ja k wykazały przecięt.1e'prób n e o·
gólnych republik zwiqzkowych i au- nych Gerasimow, znolcornito rzeźbiar machu tej walki świadczy wasza do żniw. No d tugo p rzed rozpoczq- nośc i z ośrod ków maszynowych oroz
tonomiczn iC h.
ko Muchino, wyb:tny korr.pozy1or Sz:>· wzpaniala konferencja, na któ rą skie ciem proc w pol u zorg'inizowono ~o- · umoż liwiły korzystanie z narz(ldzi młoty, w g o spodorstw::ich chłopsk!:h
Delegaci zw i ązków zawa do ych stakowicz, znani r.eżysercwie film:>wi rowane są oczy mas procujących co- mitety żn i w n e, któ re u i '.Jt w i~y wszyst· ro lniczych i sprz ężaju w ra ma ch po- z 1 ho psz,nicy wyrr:!ócono l ~ kwinmocy sąsiędz:Ciej wedlug usta lon2 j to!i zic •na . z 1 ho żyi a - 14 kwi.:·
reprezentu;ą polęż.nq arm i ę 28,5 m;zcpfoty.
loli, z 1 ho jęczmienia - 13 kwinto 11.
liono członków radzieckich związ
G ospodarsfw o chlopskie otrzyma- Jeszcze 18p<;ze plony 'Jzyskoły gosoo
ków zawodowych - nojwif;kszego i
ły pomoc z 2.599 sp.>tdzielczych 0 . dorstwo chłopskie w woj. pozncń·
najsilnie jszego oddziału świalow~j
środków maszynowych oraz 3.187 fi- skirn, gdzie pr zecię'ne omłoty dały
Federacji 4wiązków Zawodowych,
Iii SOM. Ośrod ki rnoslynowe i filia z l ho 17 kwintoli pSZi?nicy, 15 kwinwalczącej o prawa robotnicze, o p?·
p r:z·nncczyły do dysp::izycji chłopów lol i żyto oraz 20 kw 'n;ali jęczmien'.a.
kój, demokracię i soc!o lizm.
Wśród delegatów jest 400 k~ bi et.
1.824 traktory, 280 sn opowiązałek i
Przeciętne plcny w gospodorstwocn
Kobiety radzieckie reprezentują de·
125 ż niwia •ek t ro klo r:>wych. Pozo poństwowy~h są dużo wyższe. Ja -:
Przemówienie Lin-Tsian-Lunga na Kongresie Pokoju w Mosk w ie
łe g otki tok ie, jak zna-:om "la in stru~
ty m chłopi korzystali ze snopowi ą:rn- wykazały bov~iem próbne oirł oty w
torko stoczni okrętowy :h Ma rio Remlek konnych w i l ości 6.124 o ra z z m a jątkach po11slwowyc'1, przec1ętoiy
p e l, 19-fetnio bo hoter<a p ro cy soc:oEntuzjazm sali d oszedł do kulmi- jego przemówienia: „W imieniu 475· do walki prowadzonej prlcz ZSRił 5000 żniwiare k konnych, dostarcza - p!on pszenicy z 1 ho wynosi 18,l
listycznej, k<.łchoźn:co lalachon Ur· r. ocyjoego punktu, gd v przewodn!- rn ilion owego narodu chiń s kiego prze- 1nzeciwko anglo-ar.rnrykal1skim pod- nych również p rzez ośrodki meszy· kwintolo , żyto 15 kwintoli, o jęczriie·
bulajewo, viybi tno nowatorko rolnic- o·ący obrad zapowi edzi ał p 1zemówie- · kazuję gorące i serdeczne powitanie że gaczo m wojennym.
now e.
nia 17 do 20 kwintoli z l ho.
, k
·
n!e
pr zedstawiciela wyzwolony<:h naszemu przy jacielowi i sojusznikoRea ::rn m uj ą c
zwycięstwa Chióskiej
k n~
:wa~ ~·roi
iego ~\o.ria. 0 e m.c ze.nko, Chin , wybitnego ch ińSkiego działa  wi, narodowi radl.ieckiemu i jego Armi Ludc».vej, Lin-Tsian-Lung stwier
on1... e . k.o. Olgo lep.~szynska 1 b1ab- cza społecz nego Lin-Tsian-Lunga.
wie lkiemu wod1owi - towarzyszowi dza, iż w ciągu 3 lat rozbiła ona reak
rusr.o sp1cwc:czko .~„?i<sand:owsko.
Bez przerwy trwają owacje. Dzie- Stalinowi".
cyjną armię, liczącą ponad 5 milioDeleęatam1 _25-m1fio11.o·~e1 rz e.szy siątki aparatów fotogra ficznych skie
Naród chiński kocha l szanuje na- nów ludzi i wyzwo liła tery torium o
%?~ganizowa.ne1 młodz1ezy . radz1ec· 10wują się ku tiyhunie, gdy pojaw ia rćid radziecki. Od 1917 roku św iatło obszarze 2.900 lvs. km kw., zamiesz·
k1e1 . 5ą zncni sta cha nowcy, 1ok . rn~tc· 1 ~iQ na niej Lin'Tsian-Lung. Oklaski 1~ ielki ej socjalistyczne j Rewolucji Li kale przez 270 milionów ludzi. W t ej v1 akcji gromad zenia fu n duszów
low1AC <;'rzegot :. Molozow, ~łokni'.Jr· wvbucllai<l z n ową siłą. gdy tłumacL slopadowej oświetla drogę walki wy chwili - oświ:ld czył mówca wśród
od budową Warsz~\.VJI
ko M~ma V{o,kowo, loureoc1 Prem ii powtarza po rosyjsku pierwsze słowa zwoleńczej narodu cłiińskiego. Na- burzliwych oklasków colej sali rild chiński nie jł'sl odosobniony, Armia Ludowa atakuje już ostatnie
WARSZAWA [PAP). - Z okaz ji spo łów świetlicowych , u trz,,· nrn ją
gdyż jak oświadczył jego wódt. pozycje real1cjonistów i w na j bliż Miesiąca. Odbudowy Warszawy, we cych łączność wkładu pracy ze w„:~.
Mao-Tse-Tung - ma on swoich so- szej przys7.lośc! wyzwoli całe Chin y wrześniu br. zakła dy pracy i majątk i
C:entralna Rada Zwiazków Zil \l'Odo·
juszników w klasi€ robotniczej, w W' Pekinie powstanie wk rótce de mo- rc·lne organiz:iją na terenie całego wych zal0cila, aby s l~ łe świa dczenia
partiach komunistyc:znych i robotni- kratyczny rząd całych Chin l udo- k1 a iu specjalne zeb rania pracowni- na od budowc; \11/arszawy n ie przekrac1ych całego świata , w ludach miłu  wych. Na wyzwolonych terena ch kon cze, poświęco n e odbudowi e Warsza- czały G,5 p roc. wy n a !Jrod7eń prncowj ących pokóJ.
fiskowana jest ziemia obszarnicza , wv. Na zebra niach p ow ołane zos ta- niczych. Świa d czePia te moi.e po t r ą
Naród chli1ski nigdy by nie wywal dokonywana jest' reforma rolna, uru- ną Zakła.d owe K~mi tety Odbudowy -:.ać b ezpośrednio aC:m inistracja zaWARS ZAWA, (PAP). - Dnia bohaterskiej śmierci członków czyi wolności, gdyby nie wielka re- chamiany
przemysł
"'' arszawy. Komite ty te utrzymy wać k ła d u na listach płacv, jeśli lak ą u27 sierpnia br. w piątą roczn icę s ztabu Armii Ludowej, poległych wolucja soc.jaJislyc:ma, dokonana pod
Podkreślając znaczenie uchwał Kon b ędq ś c i słą ł ą cz ność z miejscowymi chwale; podejmie zebran ie pracown i·
kier
ownictWe'm
- - - - - - - - - - - - - - - na Starym Mieście w czasie P ow
partii Lenina-Stalina. ąresu Ohrońców Pokoj u w Paryżu i miejskim i lu b gm innym i Komitetami ków .
Naród ch iński całkowici e popiera w Pradze, mówca s twierdza, i ż kilku- Odbudowy 1Nar szaw y oraz będ ą
st ania WarSLawskiego - Minist e r
Ponadto związki zawodowe ze
Obrony N a rcdowej marsz ałek Pol politykę ZSRR na arenie między na ro  selrnilionowv naród ch iński stanął w wspó łd zia łać w c r ganizow a n:u im- 'swych corocznych oszczędności przeski Michał Żymierski i przewod- dowej, albowiem Związek Radziecki pierwszych szeregach czynnej walki prez propagandowych i dochodo- kazvwal: będq pewne kwoty za postanowi o<;toj ę 1 glówn ą siłę świa to o pol<ój.
w drodze
wych n a rzecz SFOS. Ponadto komi średnictw,•m CRZZ na odbudowę War
niczący Związku B ojow ników z fa
wego frontu pokoju w walce z podKończąc
swe p1 zemówie nie Lin- tety za kł a d owe w inny dbać, aby ak sza wy.
SZ:''zm e m i najazd em hitlerow- :le!facza,ui wo jenny m!.
Tsian-Lung wz niós ł okrzyk na cześć CJa propaga nd owa n a r zecz odbudoDla uspraw n ieąia ca ł ej akcji CRZZ
sk im gen. dyw. Jóiwiak-Witold
Naród chiiisld kocha i miłuje pra- wspólne j walki narodów o pokój, na wy Warszawy była wh1czona do s t.1 - P" l cciła , aby instancjo zwi<!7kowe w
GDYNIA (PAP ). W dn iu 25 bm .
w
towa
rz
yst
w
ie
wyższych ofice- cę. Wła śnie dla tego przy łączył się on cześć przy j aźni chińsko - radzieckiej .
swvch s p« : wozdanią• h w prowadz iły
st~t"k szkolnv maryn<Hki wojenne j
łej pracy brygad robotn iczych ; zespecja l ną rnhr:• k ę o prncy na rzecz
, Tsk ra" wyszedł z po rtu oksywski cqo r ów złoż:di wieńce n a Grobie Bo
cdbuclowy Wa rszaw y.
de Lrninrrradu na pięciodniowy po· l.rnte.rów Polski Ludowej.
10-tq rocznicę ,
byt. P1zed wyjazdem przemówił do
Po c dtlaniu honorów i uczczen ~oui w imieniu mary narki wojennej niu
pam icci bohaterskich ALkomandor Wojciesz0k, podkreśl a j ąc
znaczenie wi zyty. któro przyczyni si<;> owców m a rszałek Żymierski i g e
do dnl sze~o zacieśnien ia przy Jcl Ź ni nerał Jóźwiak-Witold złoży li kon
polsko-radzieckiej.
clolencje rodz inom poległych.
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zbrojeń

pracowały

w ma1"ątkach . pa ń stwowych

'alka Chin Lildowych o Pokój
zakończy sią całkowitym zwyciąstwem

nad imperialistami

I

Doniosła rola Zwiqzków Zawodowych
na

w piąłq rocznicę śmierci
bohaterskich

żołnierzy

I

Armii Ludowej

„Iskra"

do Len:n gradu

W

hitlerowskie i agresji

Odjazd delegatów
na Kongres

Boiownic.ywalk owolność i demokraci ą

połączą się w

r·

·uwaga, uwaga, uwaga!

I

Il Prenumeratorzy „Głosu" i innych
I vvydawnictw RSW „Prasa"
mają m oźno~ć skompleto•\·a nia własnl'J,
W"..rt ośriow~·mi
Dot~·ehc m s

d omowej bibliotel\i

d ziełaru.
w ~ dane

sa. P olewoja
„ STARA B ASS"' -

Cena

Bory

:Y. I. Kraszewskiego.

k ażdego

tom u 80

WARSZAWA JPAPl Dnia 1 w rześ  bywa zia;:d krcjowy w W arszawie
nio rb. roz0ocznie w W arszawie o- w sali Mir11sterstwo Ha ndl u Zogrobrady Kor'gres Zjedno:zen'owy Zw1q niczncgo [down:ej siedzibo CUP).
zków Bojcv- ników o Wolność i
~o ngres Pclqczeniowy Zw!qzku 3'J·
mok racj ę.
jowników. o Wol ność i Demokroc;e
W przededniu otwarcia Kong re>u odbywa s : ę 1 i 2 w rzes:iio 1949 ro'..:~
tj. 31 bm. o g odz. 15-iei o d będą si ę w sol i W o•szowskiej Pc litechniki .-1
zjazd y sto:ulowe jed 1cczący c h się W arsza wie.
orgcn'zocji.
Zvt'qzek Bojowników z foszyzrr„3m
i najazde m hitlerowsKirn o Niepo::l'eglość i Demokrację - odbywa
zjazd krojov1y delegc!ów w W orsz"Jw' e w soli Rody Po11stw.J.

ue-

Połączeniowy

Zwią?.k6w Boiownikó w
ob1j- o Wo~ność i Demokr tt11cję

Porz ądek dzienny Kongresu
muje: przemówienia oowitolne, referat no temat „Za5ady id~ owe i za·
danio Związ ku Bojowników o Wolnoś ć i Demokra cję", dyskusje oraz
referct o stc'ucie związku, uchwol·3·
nie deklorccji ideowej i s!otutu or :iz
wybór wtodz nocz elnycn.

Z „ Tour de Pologne"

7.ost.aly:

„ PLAC(>\VKA" - Bol esław a Prusa
„OJCZYZNA" \.f'.\ n dy Wac;ilewskiej
„CJ>OW mść o PRA WDZJ\H 'n C7'ŁOWIEI\U" -

jedną organi zacj ę ogólno pols ką

zł.

Zamówienia przyj mnją ko l p o rterz~ fa bryczni w Łodz i i na
prowincji, roroziclnie RSW „l' RAS A" or az wszntkie Urt t;dY
I Agencje Pocztowe.
Na życzenie ksi ążki p rzes yłan e są bezpoś rednio do domu.
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Cli escu P~ er wszy 'I! V goszezy
Polak
dopiero na 10 miei"scu

zów koncentracyjnyc1 odoywo
Wrz es i ńśki
zja zd krn iowy w Wo rszowfe w so li
Kiu b u M'nir.terstwo 3ezpieczeństwo
BYDGOSZCZ. (obsł. wł.)
Publicznego.
Piąty etap wy~cigu dookoła P Jlski Grlańsk - B y d g oszcz (178
Zw:ązek Wete·c~ó·11 Walk Rewokl!n.) wygra ł wczoraj du tychczasowy lea der wyścigu Rumu n
łucvinych w 1905 roku od bywa
N1culescu. Na drugim miejscu zn al nzł sią Duńczyk Aramouzjazd krc ;owy w Vvo;s:;:owie w so:i
torp, n a trzecim jeg o rodak Ols en.
Komitetu W crszavtskiego PZPR.
Piet·wszy z Polaków Wrzcsit1 >ki przybył na metę ·d-iiesiąty.
Związek Dąbrowszc::oków · - od- - - -- - -- -- - - - -- - - -- -- - - -- -- - - -

Dnia 31 bm. o godz. 9-tej w sal!
konferencyfne j U rzęd u Wo ;ew ód zi<i~
g o VI Łodzi, uf. O gtodowo 15, odbę·
dzie s ię zebra nie clefegoiów na Kon·
g re:; p o'.ąi::zc:1io w y Zwic;zku Bojo.vników o \Vol n ość i 08m o krocię, k :~
ry odbędzie sią VI d nia ch 1 i 2 wrze·
ś n i a w Wa rszaw ie .
Zbiórka de!egocji, które że g ·1a ć
będą wyjożd.i:aiących d elegatów, no·
stąpi dr.ie 31 bm. o g odz. 10 przed
budynkiem U rzęd u Wojew6d:!kicg.;i.

Senat USA

obcina Trumanowi

kredyty na lotnictwo
WASZYNGTON (PAi'l - Senat 4?
glcsomi przeciwko 9-ciu zred ukował
o 800 milio!1Ów d olarów uchwafo:ie
p rz '.!z I z b ę Re prezenton1 ów kredyty
na lotnictwo woiskowe.

Nr %38

Imperialiści
Lata l.937-193.8. Fala faszyzmu zaczęła powoli opadać. Przeciwk.o przy·
gotowywanej przez hitlei;y~m agres(
rozpoczęła się
na szerokim froncie
kontrofensywa sił postępowych z kla
są robotniczą na czele. Front ludowy
we Francji, silna opozycjo w łonie
Labour Party przeciwko „nieinterwen
cjonistycznej" polityce kierownictwa,
fala strajków robotniczych i chłop·
skich w Polsce, rosnąca aktywność
iJartii komunistycznych w walc7 prze
ciwko faszyzmowi - wszystkie te
fakty świadczą o .wzmożeniu się ~u:
chu oporu przeciwko faszyzmowi 1
grożącej wojnie.

I

Do opinii publicznej zachodu, po- I
;"""'"""""""""""'"""'"""'""""'"'"";
I mimo żelaznr>j kurtyny kłamstw anty
l: Stanisław
-~.
radzieckich'. clocierc..j:i słowa St~lin?
\\Vpow1edz1arie na XVlil ZJezdz1e
"1t
\l\IKP(bj i słowa te wywołują og1 om- miRst 59 dni stracili przedstawiciele
ne poruszenie. Z Moskwy pada bo- An(Jlii i Francji na dyplornatyczn<i
wic>m ostrzcżeni 0 że polityka" impe· gadnninQ. w Leslawieniu z niepoważr:alistów 1achodnirh mo że skol'lczyć r·vmi miswmi. które rokowania te
się dla nlrh kata s trofą, 7.e ZSRR nie prowud 7i!v fni ższy urzqdnik Foreign
zamierza dla nikogo wyciąga('. kaszlo ,-imc<-'· pnru emerytowanych gcnera·
nów z 0qnia, że polityka „nieinter· ł(nv i ildmiralów. nic maj ących żadwencji" jP.st. w. rzcc1ywis.tości poi ity· nych oełnomocnictw), r:harakterysty1 ką 1.achęca11 1a i popierania faszvstow
c:zny ie 5 t fakt kilkakrotnych wyjazsld2i a:ircsji.
li c10-.•i C hclmherlaina Daladiera. HaliH\!Pf!HAJ.T~CT PROvVADZ .'\
fox n i innych rJvcrnitarzy do Niemier.
ROJ\O\~"ANIA
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N;\ ROWNI POCHYŁEJ
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równa się 100) spada w 1938 w ng1n m?wy 1r. m1c1. v ze s ~ony 1mpena.1~
·
·
do 94, a w· Stanach Zjednoczonych stnw zachndn1ch, od p1crwsz01 chwili
„Dals7.e rokowania o pakt z R<isją,„.
nawet do 79. Rosną szeregi bezrobot· char;iklet farsv. Z począlku próbowali ncri•!r:r.c> tu są «reptycznie... "
nw·h \w Stanach Zjednocz.onych z 7,2 oni O\frunirzvć siq do nic nie mówią· 1 Llo·, rl Grnrgc, nie p dejrzany o
• m'ilionów w 1917 do 9.!'.! milionów w,~ cych forn11łek: pń7.,1ie1 wi,~sunqli pro- z?vtrie __ wmpa1ie dla ZSRR sl--wii>rr. 19:18). w łeb bicirą wszystkie bur· P<'T\'CJe,
ktore
zohow1ązywalyby ozał zas "-' artykule ogłoszonym w
żuazyjne teorie ulec7.enia nienleczal-17.SRR clo czvn!'ego wvst:1pienia, na· par\'s!<im .Ce S0i1":
r-ie chorego ustroju kapitalistyr:zne- t0miast nir zohowim:ywalyby do ni- , „Ne ville Clrnmbulain, Halifax I
go.
·
n·~qo rządów ArrJlii i Francji.
Jeolm Sii~10~ nie ŻYl:.zą ~obie żadnego
.
·a . no osł~bi·e 11 ia ka
27 C7erwcil 19:19 r. uk'lzał s1q w mu 1• poro·•mn1c111a z Rospą„.
W o bi 1czu
groz .ce~
l•
c
k.
I.
„ pl żl···, ,
1...1 " P·,
1
pitalizmu, w wyni.ku narastającego s i;w.s;ie.
~\/nzie. .s ,:t.~I o\\a,
A W LONDYNJE HANDLUJA
krvzysu ora1 grożącego zahamowa-1 st\\ Ir.. ?Zaj<icy, 7·e iządy mo.~"' 1 :" za
POLSKĄ
ni~ faszystowskiej agresji przez kontr ch~dm~h nie c.hcą. porozumvnrn ze
.
.
·t ·
· . mas 1u Zw1rzk1cm Ra<l7leck1m. Z 75 cl ni roLloyd G<"orge mwl racię. Vllspomkl asy ro b o mczei 1
f
· I ,.,
·
16 '.!1'.
' · 7il- r;ni11 llilnO\',Je ll0w1em
·
·. · b v 1·i w
do ensywę
h
b ,
·
·z chodzi do· ,,i':riw'In· - p1•n
/.Ct~now zai:;ri
owvc -T urzuaz1a jJJ set „_ n· oże 11c:lo r7:;d•)'''; ~SRR sform!l]m,·c1rle :\ m C7i'lSi" pNI raktacjami ze s1;cc jaj
czvnu.
ym czynem ie
•h 1
· ·
..
··
ł
·i·
J(ll
nie wysiłków celem zmontowania propozvr,1 I. k nn t.rpropozyc11,
na 1o- nvm wys ;:nm ·;:cm - i cra w Lon d. yvrspólnego frontu imperialistycznego
przeciwko ZSRR, obejmującego zarówno państwa „osi", jak również i
Anglię, Francję, a nawet St. Zjedno·
czone.
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Wohltatem, w sprawie pożyczki
dla Niemiec hitlerowskich i kontynuo
wania monachi j ~kiej polityki. Wohltoto\vi propono,vano "'-' lipcu 19:~9 r
w Londynie zawarcie paktu o niein·
terwencji, który
„... miał mieścić w sobie ro.zgrani·
czenie
rozszerzonych
przestr1eni
(„Gro~sra eumc") międz y wielkimi mo
carstwami, zwłaszcza zaś między
Niemcami a Wielką Brytąnią ... („Do·
kumenty I Malcri.iły"
ogłoszonr.
przez rac:1.ieckle MSZ, t. li, str. 64).
W rozmllwach z v\Tohitatem mówio
no nie tylko o ZSRR, ale oc:>:ywiście
również o Polsce.
Każdy atak na
7SRR musiał bowiem iść ·przez Pol~kę. Kclżda wrogość wobec Związku
Radzieckiego musiała, niejako auto.
PP tycznie, hyć grozbą dla niepodleł .
p k
.
!J o:<ci o1s i. Nie mogli o tym me
.
,
wied:>iec. owczesni
politycy sanacyj.
.
ni. A 1e wo1cli 0111 kumanie s1Q z
l\iemcami, czy też zludne gwarancje
Brvtyjczvków. którzy właśnie wt~dv
przehandlowali Polskę - aniżeli rz·~
czvwiste zabezpieczenie nicpodległo·
śri kraju przez sojusz z ZSRR.
ANGUA SA~.'1A WYCIĄGA
KASZTANY...

1
"'" "

I

I
I· ·

··

z vc:ęstwo roboin kó

ANGLO - Al\fERYKANIE

I h:tlerowską. Fagerholm

Leon XIII

1an1e, że - jak określały to oficjalne czvnniki rndzieckie-mocarstwom
zachodnim chodziło nie o zawarcie
porozumienia z ZSRR, lecz o rozmowy w sprnwic zawarcia takiego po·
rozumieni'l, w cieniu których mogły
by dalej odhvwać się knowar.ia w ce
lu rczs1„r:rcniu polityki monachijskiej na C"ały front. Chmlciło im wic:c
r:ie o ubczpi~czcnir pokoju , le€z o
skiNriwame agresji na Polskę i

i Niemcy

Z~RR.

\1\7 obliczu ty(h konszachtów zmie
rzających

usiłował

Faszyzm niemiecki, wyhodowany
d7iQki ws1.cchstronn<'.i pomocy pal'H;tw
zachodnich dziqki 50 miliardom marek z;i,inwestc,wanych przez imperialistów" amerykat'lskich, brytyjskich i
francuskich rozgromiony został
11ie przy w5półpracy sojuszników zachodnich, lecz wbrew ich knowania.i
p1zedwojennym w kierunku zmontowania koali cii antyradzieckie,i i próbom, w c7.asie wojny, zwekslowania
kierunku ekspansji i uderzenia na
ZSRR. Zwycięstwo ZSRR nad hitJeryzmem,
chociaż
formalnie wśród
pai15lW zwycięskich zna lazły się rów
nież
mocarstwa imperialistyczne było klęską calego obozu imperialistycznego. - W wyniku jego powstał całkowici() różny, aniżeli przed
i939 r. układ sił na świecie. W wyr;iku jego niesłychanie powiększył
s;ę zasięg socjalizmu na kuli ziemskiej, a sknrczył się - świat kapita·
listyczny. Zmicn tła się diumetralnie
sytuaja mi~zynarodowa Polski. Z
przedpola agresji, z kra ju, którego lo
sy leżały w rc;kach imperialistycznych intrygantów - stała się Polskcl
cz.lonkiem potc:;żnej rodziny obozu po
koju, obozu demokracji i socja_lizmu.
Naśladowcy Hitlera l spadkobier~y
faszystowskiej megalomanii powinn:
przypomnieć sohie wydarzenia ostatniego dziesięciolecia. ZaoszczędŻą so
Lie wtedy wiele rozczarowań.

Na5tępcq Grzegorza XVI, nieprzychylnie usposobionego do
Polski i znanego ze swego wro- ·
giego stosunku do powstań narodowych był Leon XIII. Papież ten
jak i jego poprzednik w czasie
swego ponfyfikatu dal wiele do·
wodów uznania i przychylności
d la bismarckowskich Niemiec oraz prowadzonej przez nich germanizacyjnej polityki w stosun·
ku do narodu polskiego.
W 1885 r. Bismarck, tzw. „ielezny kanclerz", jeden z najbardziej w tym okresie zagorzałych
wrogów Polski, w uznaniu dla
swej dziolalności otrzymał od
Leona XIII Order Chrystusa oraz
p ismo odręczne pełne uznania.
W piśmie tym czytamy: 11Wasza
bystrość polityczno, którą coly
świat uznaje, przyczyniła się do
utworzenia wielkiego i mocnego
cesarstwa niemieckiego. Potęga
tego cesarstwa jest oparto no sile i trwałym dobrobycie. Abyście
mieli dowód naszych uczuć. •nio·
nujemy Was Rycerzem Orderu
Chrystusowego".
Będąc zwolennikiem germanTzacyjnej polityki Prus, Leon XIII
spowodował uzależnienie duchowieństwa polskiego od ducha·
wieństwa niemieckiego, przy czyn
nym poparciu rządu pruskiego.
Po jego przeprowadzeniu Leon
XIII w przemówieniu do kardynałów w dniu 23 maja 1887 roku
oświadczył: 11 Zost:iła załatwiona
wielka i długotrwała sprawu,
krórej poświęciliśmy się colą duszą, przy czym zbawienie dusz
było dla nos
najwyższym pro·
wem po odrzuceniu wszelkich
drobny~h względów". Tymi „drobnymi wzg lędami" dla papieża
była wołka Polaków z Niemcami o zachowanie polskości na
terenach Wielkopolski i Sląsk!l.
Nic więc dziwnego, że „Norddeutsche A llgemeine Zeitung" w
czołowym artykule zaznaczyła,
że „Papież wykazał wielkie zrozumienie d la pot<zeb państwo
wych Niem iec".
W dowód uznania dla zasług
papieskich na polu germanizacji
siowiańskiej ludności, Wilhelm f
ofiarował mu złotą mitrę, Kiórą
Leon Xlil · włożył na głowę w cz:a
sie obchodu swego złotego jubileuszu kaptańskiego w r. 1888.
Poloków natomiast papież w
en:yl:lice z dnia 19 marca 1894
roku wezwał do okazywania
wiernosc1 i miłości dla trzech za·
borczych cesarzy.
W. P.

po ka.pitaliści fińscy. Z-arządzona zmzo Im. płac została pod na{!iskiem strajPodstawowymi krokami. w. tym k!e
sp'-ku
komunist~.·czkUJ a_c,·ch uc'llyl~n~ na ~1ecen1·e
runku były dwa posu111ęc1a. Dma
" ·~
•
u
~
u
19.11. 1937 r. lord Halifax, ówczesnv
iwm·' mającym na celu zrujnowani(> dy Państwa. Zdr~jcy spod znaku so
minister spraw zngranicznych Wieigo:p•)::larki narodowej. Tc grub>-m' rjal - demokraC"ji zmuszeni byli :,ka_
l<:iej Bryt<1nii, przeprowadza 7. Hillenićm: SZ?te fałszerstwa. do zludzc- J3itulować przed
zdecydowaną porem
rozmowę
w
ObersalzhNg.
nia przypominające .,rewelacje" Mo stawą klasy robGtniczcj.
w
której
proponuje
w
imieniu swego rządu przystąpienie Anglii sze b c-zrobot nych, spada stopa i:y- cha o .. n icbezpiecze ństw;e " zagraża
Zwycięstwo robotników
jącym republice francuskiej Że stro jest jeszcze jednym
i Francji do „osi Berlin - Rzym" o- ciowa mas pracujących.
zwycięstwem,
francusk;'ch. nie .jakie obóz demnkracji i pokoju za.
raz d.aje Hitlern:vi_ earl::! blanche w
Lud fiński tym bardziej boleśnie ny komunistów
Europie wschodmej.
odczuwa obecnie pogorszenie sy- przyn;osly pożądanych wynikliw. . pisać może na swoim koncie, zwy~..
Dnia 23 listopada odbywa się za +
·• •
t
b •ł
k. Wówczas nadal wzorując s:ę na so- cięstwem, któi:e ja.k należy sądzić z
Atlantykiem, w San Francisco inn:i. 1 .uaCJ ·: ze 1a ~ 1945
. -.47 ) Y 0 1e„em
metodach ostatnich wiadomości, dodało sił
z kolei konferencja, na której ze stro po\vaznego ozywtenia gospodarcze- cjal - d cmokratyc.znych
walki
przeciwko klasie robotniczej. klasie robotniczej Finlandii w .jego
ny nie~ieckiej . u~zestn~czą dw?j dy· go, do którego przyc:>:ynila. sję po lity
p~omac1, von K1llmgcr l vo.n ~1ppels: ka Z\'{. Radzieckiego.
ZSRR spro- rząd Fagerholma uc!ekł się do po- walce z reakcją. Fa.la strajków w
J
k!rch, ze strony amerykanskieJ zas 1 er
ł
.
. .
· d
f
t'
.
termmy platnosc1 repara- mocy łamistrajków, pol:c ji i woj- Finlandii rozszerza. się. Klasa robot~
cała p 1eia a pro aszys ow i monac111..l I on„owa
.
.
.
.
.
nicza Finlandii występuje zdecydo•
czvków z senatorem Vandenb ergiem., CyJnych l obn:zył Je o 50 proc. Row skfl. Polała się krew robotnicza.
~I
Tcrror i fałszerstwa sol'jal - de- wanie przeciwko obniżaniu jej pooraz• wybitr.ymi finansistami Sloanem nicż korzystne układy handlowe
i Dupon tern. Za nimi sta,li m .. in. eks- ~ podpisane z ZSRR gwarantowały mr.kratyrznrgo rządu fińskiego roz- ziomu życiowego, przeciwko faszył
prezyJent Hoover, dyplomaci Bulhtt . Fi 111 d'' _ ·bk '
,· ·
.
-!·
biły się o jc!lnof.ć i solidaruość klastowsldm knowaniom w Finlandii,
i Kennedy,- magPat "(}rasowy Hearst, 1
an .i ,z,. ~ roz~ OJ P 1zcmy~ .i
sy
rdrntniczcj.
Fagerholm i jego faworyzowanym ·przez socjal - deosławieni podżegacze wojenni bracia j r~ctalowego, ogolne uprzemysłow1e
~
ws11ol11icy nie 1>0trafili, nie mogli.
Dulles oraz wybitni przedstawiciele nie kraju, 1-ikw!dację berz:roboc:a
~
mokratyczny rzą.cl Fagerholma.
monopoli ameryka~skich. Tezy u.staSytuacja uległa radykalnej zmia- mimo najlepszych chęei, wywiązać
ł
łr.
l~ne n.a konferei:c~1 w_ Sai;i Franns~o J n ie od chwili dojścia do władzy so- się .z zadań, jakie nałożyli na nich
cdpow1adaly mmej więcej rozmowie
.
·
Halifax - Hitler.
, CJal-demokratycznego
rządu FaTak wiec, już z końcem 1937 r. kon gerholma. Rząd ten postaw~! sobie
krctl'.z\lie.- się plan, którego ?alszym j za c:l zw.iązan:e gospodarki Finrcozwrn1ęcwm
było
Monachmm, a , land1i z blokiem anglo - amerykań
sm~tnym „ukoronowaniem" - wojna • skim. Wyniki tej polityki nie da.ły
światowa.
dl ugo na Sle
. b.le czek ac.
- Rynki. zbytu
5IEDMIOMILOWE BUTY AGRESJI 1się skurcz3·ły, 1>rod11kcja. spadła, ·a
Po otrzymaniu poparcia ze strony ' rząd w interesie wielkkb przcmylmperialistów zachodnich machina '
.
wojeffn. obozu faszystowskiego ru- sł~wco:V i ek<,porle.rów szukał rozPrzemówienie przewodniczącego Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju na ko:igres:e w Moskwie
sza na podwójnych obrotach. W mar· w1:.i,za111a w dcwalna<'ji marki fiń
cu 1938 r. Hitler okupuje Austrię; w skiej oraz w cichej zgodzie na 11aMOSKWA (PAP) - Dnia 26 sierp· istnieją terenowe Komitety Obron· wijać I wszelkimi sitami popierać ukowej i nie było możliwe bodaj joc:lwd mi:>siące u-~~niei_ prowokuje tzw. : rokrotnie
1>n:e11rowaclzaną przez nia przewodniczący Polskiego Komi- ców Pokoju.
ruch w obronie pokoju, doprowadzić kiekolwiek znośne życie kulturalne.
„kryzvs s_1;d~cki • ktory stał s'.ę pu~k 1 fabrykantów obniżkę l>lac
tetu Obrońców Pokoju, prof. JAN
Na zjeździe Związków Zawodo- go do powszechnego, żywiołowego Byly natomiast obozy śmierci, w ktOtern wy1sc10wym dla wchwmęc111 I
: .
.
·
DEMBOWSKI, wyg~osil następują::e wych w Warszawie
było wszecn- zrywu, który swą si l ą zmusi do mil- rych zginę'o okoto 40 procent uczoCzechosłowacji. Mocarstwa zachod·
Nic dznvncgo .. ze .w tych ~arunnych. Nie powinno się to powtórzyć.
r.ie tymczasem, za zasłoną slabiusień kach. coraz C7.ę~c ,CJ dcdlOd7lło do przemówienie na Konferencji Zwolen stronnie dyskutowane.-' zagadnienie czenia pod żeg aczy wojennych.
pokoiu powszechnego i udziału mas
Na czym polega rolo uczonego w Bezpośredn1 nasz obowiązek wobec
kich kroków dvplomalycznych, wy- bur.zhwych ~ystą,pfoń I.d~sy ro?otni ników Pokoju w Moskwie:
pracujących w walce o pokój.
walce o pokój?
ludzkości i nauki ,a zarazem jedyne
Drodzy Przyjaciele!
niuszonvch przez nacisk opinii pu· 1 czeJ Flnlandu, wystąpien. ktcirych
1
Miałem sposobność wypowiedzieć rozumne s~a n owisko polega no tym,
Prz;·wo:i:ę Wam z Polski gorące po
Ostatnio w Warszawie odbył się
blic:mej; realizują dalej plany mon· I pun,~lem fZC?t_owym był potężny
towania kc.a!icji przeciwko ZSRR. al stra.Jk rob&tmkow. w Kemi. Ro1p0- zdrcwi-.cn:a oraz serd(?<:zne życzenia Międzynarodowy Zjazd Nauczycieli, się w tej sprawie na kongresie pary- żeby włączyć się czynnie do wieło
i;1zede wsi:ystkim -· izolowania ZSRR I częty przez doker~w ro,zszerz:.·ł s:c:; dal:;zych rn!<ce:;ów w Waszej nie•.J- reprezentują cy przeszło 3 miliony skim. Zobrazowałe m 1am ewolucję milionowych szeregów mas p rac ują·
i pozosta·,l'ienia go sam na sam z błyskawiczn:e na inne gałezie przC'- strns::onej wc:lce o trwnly pokój d!a zrzeszonych pracowników oświaty, myślową uczonego, który cale swoie cych i wziąć aktywny uclziai w poNicmcami faszvstowskimi.
myslu. PrzyC'zyną strajku był nowv wszy~ tidc h narodów świata. Zaledwie wychowawców
wielomilionoweg:J życie spędził w laboratorium, w car- wsze( h:icj walce o pokói. No na·
rok up'yną ; od Kongresu Inte lektuali- młod ego pokolenia. Zja zd postano· kowitym oderwaniu od spraw docz ·~s szych us!ugach są p:;lęine śrc d'.<i,
Historia Mo~achium jest zbyt do- atak na pła<"e robcttnicze.
'brze znana, byśmy ją tu mieli przyJak było do przeYvidzenia Fager- stów we Wrodawiu. W ciągu tego wił prowadzić w dalszym ciągu zde· nych, nie rozumiejąc i nie uswiada- Kszto.c:my m '. cd::eż, memy do dys·
ogror.inie wzmógl cydowaną walkfl o pokój oraz wy· miając sob•e ich znaczenia i który pozycji prmę ccd::ien:1ą, radio, mopomin:i.ć. Pamiętna jest odpowiedział holm zareagował na strajk, ucleka- kró:!::cgo czasu
ność imperialistyczr.ych rządów An- jąc się do prowokacji i fałs zerstw się m'ę:l::vnmodowy ru ch w obronie chowywać młodzież w duchu praw· w toku m:ędzynarodowych wydarzeń żerny nawiązać śc:sły kontakt z szeglii i Francji za zdradę, popełnioną zapożyczonych z blumowskiego ar- pokoiu. O cib ył s'ę Kongres Zwole11- dziwej demokracji. Wszystko to są przekonat się, jak dalece jego usto- rok:mi rze~zami spoieczelistwa dla
wobec Czechosłowacji. Pamiętne jest sen ału. Przy pomocy Huunonena. nkó··:1 Po ~rni u w Nowym Jorku, a doniosłe wydarzenia. Polska całko sunkowanie się do tych wydarzeń by- wspó:n~j walki o ugru:itowanie świa
r oparcie kąpitulacji monachi jskiej
przede wszystkim imponujący p::id wicie włączyla się do międzynaro !o krótkowzroczne i szkodliwe dla top cgiądu clemokratycz:nego. J eże li
przez imperializm amerykański, w przywódcy Centralnego Zjednoczc- wzg'ę:J 3m zmięgu Kongres w Obro- wej walki o powszechny pokój i o sprowy.
wszyscy uczeni spełnią swó j ob:iZapytywalem w Paryżu kilku wy- w iąze k, to utworzą polężną op:n.ę
S%Czegó!ności pn.ez podsekretarza sta nia
Zw.
Zawodowych Finlandi:. nie Pokoju w Pary ż u, na którym re· demokrację.
nu Sumner Wellesa, który miał póź- 1 zbiurokratyzowanego
syndykalislv prezentowa ny ch było prze szło 600
Jednakże mimo ogr-:>mnych osiąg  bitnych uczonych, nad jakimi zagocr- publ icz ną, k1órej nie porrafi zachwiać
niej, w r. 19~0 cbj';żdżać kraj e .woju- · oraz Varjon ena. ministra Koordv·- miii c :~ów pracujących wszystkich ko:i niętych przez nasz ruch realnych wy· nieniemi naukowymi pracują W chwi- zakłamana, licha i iotwa do zdemasgce, by probowac doprowadzić do
..
.
..
. ·
tyn en~ów .
hików nie pow inniśmy spocząć na li obecnej. Odpowiedź by!a jedno. kowania propaganda anglo-amerykompromisowego rokoju. Pamiętna naCJ I Gospodarcze], dz1s przywodcy
W p oszczególnych krajach. rozpo· laurach. Nie , możemy utrzymywać, W chwili obecnej interesuje mnie 'V ka11skich impericlislycz 1ych podżega•
je-st zdrada prawicowych socjaldemo- socjal-demokratów, a w cza.ste wo.i- cza? s'. ę potężny, >.:organ1zowa'1y
rzędzie
jeden problem czy woj ennych i ich lokajów jug::>·
że wszystko już zostało zrobione i że pierwszym
kr atów, których czołowy przywódca. ny działacza orl'(anizacj: fasz:-·$tow- ruc.h w obronie pokoju. W moim kra lud z+ ość wolna jest od groźby woj· naukowy : PROBLEM POWSZECHNI:- s~owiańs:,ió.
Leo:i Blum, przywitał Monachium „z sk!ej, współpracującej z m!odz!cżą ju we wszysikich województwach ny: Obowiązkiem naszym jest
GO POKOJU. A prz~cież mówili to
My, zg~or.1odzeni dziś w Moskwie,
roz·
miesza niną wstydu i ulgi.„'' (nie na
w:elcy uczeni, których 11azwiska są wiemy dcb:·ze, jak ko losalne są oda rmo niemiecki amb:i.sador w Paryóobrze znane spec:!alistom wszyst· siągn:ęcia Związku Radzieckiego w
żu. Wclczek, nazwał Bluma w jedkich krajów. Dlaczego są oni nie tyl· dziedzinie
pokojowego budownicn ym ze swoich raportów .,uczciwym
ko uczo nymi? Przede wszystkim są twa, w dziedzinie nauki, literatury,
i rozsądnym człowiekiem", którego
to ludzie o obudzonym sumieniu sp'.)- sztuki, fechniki i rolnictwa. Rozum:epodtrzymanie przeciwko atakom kołecznym, ludzie,
którzy poczuwają my, że ca:y naród radziecki zgodnie
r11unistów J eży w interesie Trzeciej
się
do odpowiedzia lnoki za lo;y i z entuzjazmem pra:: uje nad stwoRzeszy„.).
świata, lud zie, którym 1iie może być rzeniem lepszej przyszbści dla ludzZSRR NJE CHCE WYCIĄGAC
oboiętne, w [cki sposób wykorzysty- ko ści. Rozumiemy także, że szerząca
KASZTANOW
wone są . i.eh cdRrycia i wyna lazki. s:ę na zachodzie kampania antyraHawłett
Kto wie, być może, że dzię!<i ty'Tl dziecka prowadzona jest przez ml·
Zajęcie Czechosłuwacji
w marcu
wiośnie
<;echom charakteru, stoli >ię zerną garstkę ludz i pragnących tyl1939 r, wskazywało im1)('rialistom za
oni wielkimi uczonymi. A~bowi<:: wy- ko osobi~ter~o zysku. I rozumiemy, że
chodnim, że kierumk ekspansji faszy
bitny dz:a 1acz nouk·.Jwy powini~n maśnie radziecki kraj, \·a potężna
slowskiei jest nadal ,prawidłowy":
M-:~X.K 1//A (PAP) 25 bm. wy- 1 Związek Rad z iecki zawsze ch:ial czej wyryte jest głęboko cudowne być nowskro ś lud zki. Powinien od· ostoja pokoju na calym świecie, po·
na ZSRR. A le już atak włoski na Al ntos:ł_ d? uczcs1n:ków Wszec~zwiqL- J?Okoju i zawsze .wa.lczyl o p okój, dą. słowo "STALlf':!GRA~" i ja nie wie· czuwać swoją więź organiczną
ze siada moralne i materialne prawo
l:cmię w kwietniu lc>goż roku
atak
w kierunku wschodnich wvlH7 cżv kowe1 Konf~rencp Zv-IO!;nn kow P'.)· zą~ d<? uslan?~1~n10 ST?~unl;ów po: rz.ę, .a~y norod moj mogt walczyć swym lude:n i z narodami ca'.{?go do ob;ąc:a kierowniclwa nad ruchem
ko1u w Mos:<w1ą prz<;mow1en1e w f· ko1u 1 przy1az111 pom .ę:lzy luda1n1 1 przec1w1w Związkowi RodzieckiemJ. Ś'.-viata. Wprawdzie uczeni
czę>ro w obronie pokoju.
Albowiem nikt
Morza Sródziemnego, uważanego tra
! Wielki to honor być tutaj z Wami, mówią, że powinni za;mowoć sfę wy· nie zrobił dla pokoju pcwsc:echnego
d ycyjnie za „morze brytyj skie" , ~vy · mieniu Bry1w.k:.o;;o Kom:tetu O:;rony wszelkich ros.
Pokoju d zi·:kon Canłerour ')I> dr H::iwZw:qzek Radzi ecki dekanat Wiei· w ~pó~wojownikami w wolce o po· !ącrnie n a u ::ą. na1omimt niechaj dzia tyle, ile dokonał i codzień dokonuje
wołał niepokój w kołach rządzących
ldej Pażdzicrnikowej Rewolucji Soc jo . kój. Znane nam są ogromne sily bo· 'c:::ze poi:rv:zni zajrnu;ą s:ę pol: ~v'<ą. Zwią::ek Rad ziecki.
Anglii i Francji. Rć.wnocześnie na ··a- le tt J o hnson.
Po prze1wzoniu uczesfnikom Kon- listycznej i od lej chwili stal się żró::! · jow;1ików pc!:oju na co!ym świe::ie fodnokŻP. d oświadcz0.nia r.~ego kr.a1u . , Jako prze d sl a.~1iciel iednego z kras1ała potężna fa la oporu przeciwko
agresji w krajach kapitalistycznych. fercncji pozc!rowie11 w imieniu Bry· le m nctchn:e nio w budownictwie na- i jesie:imy g'ębcko prz~konani o ><o· w osatniej wojnie udowodniiy poglą - iow
d e mo.~rac11
lud owej, których
n :ec:cności zwyc ęstwa naszej i \ V•J- dewo, że uczony powinien iritcre- w?lno~ć i niepodleglość jest najścis
Oszołomione n:i. chwil(; przez „suk· l'iiski 390 Komi!ctu Obrony Po~.o:u l w :~p życia.
Pr:.:yjc chnliś my tu do Moskwy, ahy ;,rei walki o pows-z:echne braterśtwo sowoć siE) p0lifykq, gdyi od niej z a - 1~1 zw ą ·ar.o łrwalym sojuszem z Kra
ces" Monachium, m.isv l udowe we ogółu pos q::;,owych A1gl l·.ów - H0~apcwnić was, że w walce o pokój iud6w.
F;·ancji l w Anglii corui lcpiP-j rozu- wici' Jch11so:1 povrcdzinł:
l eży nie tylko j0go prcca naukowo, jem
Rod :ic~k1 m,
witam
„Mó·.·1ić w Związku Rad r.ieckim o i S:?:cząiliwe życie nie jesteście os::i-1 Wró;:imy do naszego kraju - do :ecz równ:e ż sama je;o eozystcncic:i. vl/sze::h:.w·m:l:cwą Ko.1ferenc[ęgorąco
mieją słusrno~Ć' polil.y!d pc1rtii komu·.
Zwomotnisni (b; •z i·:ve ok!:lsk:).
n i~ ty c;;;r,ych, sto j ących ~a czele wal - p:J'. oju oznpcza to samo, co j ech •1ć
A1g!ii, by k onA;nuować walkę o p :>V/ ciągu 6 lat wojny w Polsce 11ie lenn.ków ro'>oju i z ca!ego serca
clo T u'.y z wtamym samowarem.
VI sercu angielskiej klasy robot11i - kći"
ki o pokói.
prowc:dzono żad n ej dzio!alności na· I sk:adam życzenia pomyś invch obrad.
NAOLIWIAJĄ

MASZYNĘ

Sytuacja gospod a rcza
Finlandi'.
,iest c'.ężka. Prz :;mys ł drz.ewny. będacv przemysłem narodowym kra.. · ·
.
· .
JU 1rac1 rynki zb>·tu. a co za tym
idz:e zmnicj.'3za się jego prod\1kc;a.
Kurczy się również produkcja innych galqz'. przem y;, łu, ro sną rze-

cz<1tkOY!O
rzckom.'.·m

rozpowszechnić wersję
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Na marginesie

do rzucenia Wehrmachtu
n> izolowany ZSRR, przy neutralna·
ści , albo nawet czynnej pomocy dla
r.apRstnika ZP. strony Anglii, Francji
i St. Zjednoczonych - rząd radziec·
ki przyiął niemiecką propozycj-ę zawarr.i-1 paktu o nic>aqresji. Dało to
Zwi<.zkowi R1:1dzit'ckiemu
możnosc
r·rzvg:itowania się do obrony przed
nieuniknionvm atakiem. Zmusiło t11
;:aciloc?nich imneriR.!istów do wydą
gania :Ila Śieh;e samych kasztanów
z og-iia. Dzięki temu paktowi Kra]
s( c ia lizmu nic tylko wyszedł obronną l'Gka ze stras7.llwe; -\vojny, ale armie 1eg1 1dotaiy rc7gromic'.: całkowi·
cie hitlcrvzm i przvnieść wyzwolenie
krajom Europy, przede wszystkim
Anglia proponowała Moskwie, jako I'clsce. A le w mil'dzvcrnsie pierwszą
~\1•ój wkład do ewentualnego paktu ofiarą zbrochic7ej politvki
zar.hod
wojskowego z ZSRR aż.„ 6 d ywizji, 11;ch imperialistów i roJzi.mych faszypodczas grly Z;·.~iązek Radziecki zadc s•ów - !'lała się Polska.
~ lnrował gotcwość
natychmiastowe·
Kl.ESKA HilLERYZJIAU
_rro rzw·crią na zagrożony front 136
KLF.SJ{A CAr:.EGO OBOZU
dywizji , ok. 10.000 czołgów, ponad
IMPERIALISTYCZNEGO
.'i.000 s11mnlotów itd. Wiclać było wy-
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schód

ZSRR
Uc n·
Xe

I

połęinq osłojq

II

'

•

poko:u

· świata

pomscy stojq w jednym szeregu

====

światowego

frontu walki o szczęście ludzkości

Walka o powszechne braterstwo ludów
_zał~ończ,y si~

wielki.Dl zwycię~twelll

Dziekan Canterbury
dr
przemawia w Moskwie

Johnson

I

l

1
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po~vołanc do życia wiosn:l hr. , m i tetów Rodzicielskich p a trzy na d{nv o p iekuliczych. Poszczegó lne wskazówek i zale cei1, ale także
działa- t y ch swych współtowaa·zysz:v pra „ocłśw;ętne" raczej zetknięcia nie wza jemn e j w~·mi an;v doświadczei'l.
I oparte w s wych
•
niach o i;owe założenia programo cy n a k r:mie sik olnym, j a.ko li s:ł przecież w yra zem istotnego i Powołanym do czu wania nad ca-

Nie wszystkie drogi prowadzq do Rzymu

łościa zn11.adnfrń szkolnych czvnKomite t;\' Rodzicielskie mają J t ylk o n !1 dostn •·-.:z ycieli pomocy trwałego zbliżenia.
Barri obec11ie 1c Rz)711iP pro1111ncj11sz apo3tolski te Bl'l{(rad:ie. Oc~yu1il·
nik01~ b~zpoś>:ednie zetknięci~ z
\'/ wickszości w y JU7. za sobą d orobe k killmmiesięcz m atei'.'i:llnc j.
cie, fa/;t 1e11 sam przez .<ię nic 0:1UJC%fl nic 11ad:m:yc:.:ajnego. Nikt n ie
KOJ.\IlTETÓW Ko m i1e1am i umożliwiło by bliżnej pracy. Pozwoliło im to zgro- pad k ów nat om iast n.ie wvzvsk'a- DZIAŁALNOŚĆ
mn:i:c z11bru11ić bl'lgrad::l.-iem:t proruu1cju.<zt>1ci ball'ić IV Rzymie.
szc p ozn an;e bol ączek i hraków
R ODZICIELS KICH NALEŻY
madzić pewna sumę d oświad czei'l no pom o cy ze str om ' K01~1:tctów
Pro11 w1cju.<::; apostolsl.-i u: Belgradzie rra:y1rn 3i*: ]ouph l'atrick Harley
pos•x czególny ch ·zakł adów n auczn
USPRAWNIĆ
i można już obecnie dać cecnę te Op i e:C uilcz~·ch w clzi.edzinie ciziai jc.<t Amcrylraninem.
Dla nadania Kom itetom R o- nia.
g~>, c? .już zostało zrobione! jak łalności o charakterze kulturalno
r ok szkolny.
Zb liża się n ow y
czego z a medba - oświat(}wym . K o n takty załóg o- clz iciels kim właściwe~o kierunk u
rown1ez tego lo.wph Putrich Ilarle~ przyjechał do R zymu pertrahtrnva6 10 sprawie
picku ńczy ch ze szkdami są jesz- pra cy należało b~, u ~:ą dzać stałe Naicżv ucz~·nić wszystko, by pra
no.
:<111•ctrcia J.·011/:orc!atu międ:y 1.-lil.-ą bP/grail:/.i·ą a W ptyl:anem. I lll cfopiero
leż_\'. ja/; to się m<ill'i, sedno :;((g11d11ien ia, t11 „jest pie.< pogr.::ebany".
Pr.l.ed Kmnitefomi Rod zidc!- cze nikłe, nic ustalono też dotvch n a raclv bądź odprawy ich czło n- ce K omitetów R ocl ziciclskch po Przypominamy sobie. il' tuż tuż po wojnie, kie(ly Tito no3 ił je.,rc%e
skimi postawiono dwojakie zada czas ścis!cgo programu współdzia ków lub też ich p r ezydiów z u- st awić obe cnie n a wł:t§ciwym po
iw sicej gm,rill goi(slde_i fizjogllomii nl(lskę „syiia ludu, przyjaciela mru
part ii, ziomie i umożliwi ć im wypełnieprzeds hnv ic ie li
nia. Mają one nieść pomoc s zko- i Janin. N ie naw i l:!z.a.no r~hvmez działem
prncu}qc_1·ch i biuloimic=ew> wcja/izm 11 10 Jugo 3Lmcii", 6wc::l'foi tajni jego
l~ ~raz młcdzicż:v w rczwi:}ZYW ~ w. s zerszym z akresie. \~spoloracy Kuratf'rium, inspe ktora tów s zk o l n ic ich cl rn'.osly ch z:.icb l1 c•r az oho
ws1u>l11icy. ci obec11ie z11pPl11ie jrurni amerykmisc_y i angielscy mocodmccy
niu trudności nat.ury mat e rialncj. między. ~t:rszą młodz1ezą szkolną n:rch i samorz adu. Takie zehra- w i::izków.
po=wolili m11 11a insce11iz11ci~ riarn proce.<ów sądowych przeciiv zdrajcmn
I. Kawczakowa
Tu wchodzi w e;ri;: clmy wi:mic a młodziezą z fab rycznych za kła-_ nia stałyby się . nie t y lko źródłem
Wh6d ~eh procN~o d~6 ~~1111 byfu r~p~'~ FUciw k~
Ju~o~n1di.
dzi~ci W szkoł a ch, organbo1v~ie 1 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~labora11t0tci belgrnd=lcie11111, jwla.<:011;i IV purpurze - urcybislmpÓwi SreZntlU
OC
ra,~
w~j~zdów let~~ch ucząc(!j się .mlo.
1•rmcH·icmri. StPpcmol'ic został .<ka=<my za 311·e :ibrodrifo na karę śmierci
ft§
,
dziezy, dbało s c 0 konserwaCJę 1
i 1t·ówc=fls - też to subie doldad11 ie pr:ypom inwny - Waty1i1ut r::mcił /,-lq.
~
~
ł
t b cl k'
11ą //(I tyrh, htór-:.y rl<J tego .<l1m.11ego i 3prc111·iedli1rrgo ivyrol.-u doprot~ ;;~~
~~
.~
rcm?n yk l1 yn ow. rcdic fcn izol<'Cldzili. Sam Tito zw1la:! się ll'ÓlCC:as po11iehqd „na inde!tsie".
Id I iii n
"
pai
"
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Palai· Kultur.'· prz~· Znkhll:t<·h f';i.inr. ".v <lom kipi od radoś1:i i \\'('"'la. Każ. Kultur_,„
udagłosu w stecznict wa zcstały
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staly wyposażone w rla lck o i dą c e ilnśf. ja•nyfh i pirkn~···h sal 1ll:1 prn<·y
upraw nienia. Ich przedst awiciele nm.1-~Jowrj, :-:aba;yy i odp<n·zynlrn. Pa.
mają p rawo h r:!Ć udzi ał w le k- • Ja~ jr't niNM••rn·nlnn nir·ią zwiar~r.y
cjach, urząd zać odczyty i p oga- z fn l1n-kn . .TP~t tu lahor:itnrimn tr1·l1nirznl'." Po],,',j sta1·lir11'111Y1'•lw l'wa;!i o
danki it p.
zapozna 1 ą s ię
o;·acy, k~ic:qa zc.słu;;o!1 •rh - foln~rnJ-r,jtki1' żn·i<ir.1 '.' i
Tak:e: frekwe„c!i na zebraniu daw· c1a:': saf"la, jako pr:::n i'oc:kc;i, do ty' ... o · żyw'ołowy ruch szerok"ch rr os wcć nad tym, oby wzmóc no wszyst·
J a k dct:rchczas w:rpclnił;\' c ią- fk n:1jlrp,,_,.1"h
:7.ą cc na nich obowiazki n owo p{l- p1·n«rnt. w~·l,nnani:\.
no już n'ę pom·ęta przewodniczcie'/ konkursu stonqć n;e mogę, lc:z robolnikó-.v zo•rudn:onych w prz.emy- kich oddziołoch · kontrolę produkcji,
Prz,,- fal,r;rr<' i<t 11i1•i:t szkol.' t·"•'h- Rody Zok!odowci, oni sekretarz ~~ prze:~ starcnne wykonywanie 1I"cj 10- Śie bowełn'onym. Batalię tę popro· podnieść św:ocJomość robotników I
wołane Romitl'tv R oclzicidskic?
Jes t faktem b ezsp o rny m, że w nii-znr. in~tyt11t. Jll'l.l'1J,1knl1• i ;'.lnl>rk
wodz i ć muszą i ujqć w swe ręce rów ich wyszkolenie fachowe. Wówczas
swl'j większ ośri irh czlonlrnw 1c .Tr~t kilka r.lżnHh 1.;i.J.01pk. l lihlio. gcnizacji portyjnei. Możemy powie· boty pomogoć będę naszym z".:spo·
nież oktyl'1iści por•yjni i zwiqzkov1i dop'.ero kompanio o jakość odniesia
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dzieć
w~· kazali jak naiwięcej cclcl '.l nia trka 7.n·i:pkn 7.awoolo"'•'l!o rrzy ·'=' kl:1wszystkich zckładów. Zadaniem ie:, zamierzony skutek i przyczyni się d:>
i dobrej w cli. Podeszli ofin rnie rl:><·h J'Osiarln :-tri t:.-sirr,y torn••w i li. prze w ijaczy, tkaczy i brakarzy pietw w;q;,-ek ro:Jc:nicy i członka partii.
do pos tawi<>nvch p rzed nimi z a - rz~· Jlir;-t11nifrin t~·,i<:• ~· <·; ~·trlr1i k1\,1". szej zmia ny . PZPB Nr 4, sta wiło się
winno być wciela11·e w czyn post::i- wydatnego podniesienia gatunku to·
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d11ń, ale w pra cy tej napotkan o ~il;liot"~'n. dzi<'''.'.'<·n. rnn i1."'a1;1i":ll'~:· 95 procent za łog i. . Zebranie zog·::i ł
W nowe j tka lni l'ZPB Nr 1 dyrek- nowien i decyzji, podejmowany:li worów, produkowanych w naszych
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P ~c t:- r«~ ;omnw • ~rz~· 1 poi t.'''.'1·
również na poważne trudności.
tor Krze:z'Tlon:k zapoznaje zebro- przez robo:ników. Muszą oni cz•J- fabrykach.
W łonie wie lu l{omitet ów Ro- en. <~z;'"t~lnrnow._ ::• zrp1~l"' a nytPl111n; tow. Kotarski. Mówił o tym, co skło· nych z nowym re:;iu!aminem premiodzicielskich powst ała taka s yt u- w k, "r:J. spok0Jn1e mozna poprnr,1n·at nilo Z\,viązki Zawodowe do wprowo,
nnrl k-.wzka.
. ·
. ł
t
h ,
. .
dzen a dod atkowego p remiowanio wania.
0,olrn:,. pok(1j iPa p rn~y mlnrlor·ia.
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„W „jedynce" mamy wielu doza dobrą jakość produkcji.
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bowe, cię-.i:ar pra cy spoc ąl n a bar- in-eh nmatorórr ~ialm·•twa i rzcźhv tkaczy. Nawet spośród tych,
brych
- N:eroz zdarzało się, że patrzy·
•
kach jednostek. T en stan r zeczy 11;1ndociani od lat .J·! _ 17-tu.
n•edowno rozpoczęii procę w
którzy
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konrc>rto,rn.
tcntrn1nn.
Rafa
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zmi
P?winien w przyszłości ulec
liśmy „przez polce" no te, czy inn~
me. Powv.ine zadania, stojące 1 Co dzicii kilkn razy dr.'ennie wYlhdetla błędy tkaniny - mówi brakarz to·,y. fabryce. „Młodzieżówko" tow. Krzyprzed _Komitetami Rod zicielski m i· 11Y jtl. t film. :lA t:v~ią1•c h1<lzi .dziennic Siennicki. - ·raka ojcows'kd pobło±· żol1'owsko, obsługująca 12 krosia 1,
.
w obhczu DOW<'g'O roku szko]ne -1 ln-Wa ·w kinie fnl„~nw r. \·m.
wyrabia lwysoki procent primy' i pdgo będą mogły być w pełni w yko "w jl'dńC'j z sal z11:;jdnj 0' ~ii: )f11,zr1nn Jiv/ó'ść' nie Wys'żło jeCJnok I ńa dobre ną bazę akordową. Nic wiec dziw·
ro·
nan..e jedynie w ówczas, g d y podc j poś .....-i<:-eonC' pami<;>ri wiel kirgo harr1a oni ~6szym zakładom, oni klasie·
nego, gdy cieszy się, że będzie mamie je szeroki aktyw społeczny.! rewolucji )fajakow~kic>go, obrazując" botnicze·j w ogóle, bo to ona prze·
zdobyć nagrodę za swą pro::ei,
gio
Niewit!lka g rupa nawet ofia rnie życic i twórczość r•cct~- .
cleż nosi odzież „z błędami" . J e~tsm
. W szeregach sal znalazły tu sobie pewien, że przy zaostrzonej kwali- bo w pełni no n:q zasługuje. Dzię<i
pracuj ących ni~dy nic .podoła t y m
w s zys tkim ob cwi ązkom Przecież s1cdzih·~ kółka amntorsk1t'. orkiestra.
takim, jak ono fabryka osiqgn·e lepfikocii robolnicy nosi zaczną wytw·Jniemal w eiz:vs cy członkowie Ko- chór, l<ilłka tcatralnr. balet.
sze wyniki orodukcji.
OJ.(romnn. przcpy--znA ~ala tańc11. Tu rzać lepszą przędzę i lepszy towar.
mitetów Rndzicie lsldch to s a luinnym razem materiałowe obicie na
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Tow. Szafrańska procuje w przedzie pracuj ac'y zawodowo, a - n ie- setki młod:l"(·lt I_url-i w god;i:in~rh lrol,
walcach maszyny, kiedy indziej znów
Mły
„Księżym
no
się
Spodziewano
,.-cRolo ~rę- wiiolni. No zebraniach no ogół nie
. nyclJ. od
. . .
.· . . ,
pożar objął kilka mdszyn, przecho·
.. prncy 1 nauki
rzadk-o r,b c1a zem rowniez m nym 1 a·
111e , że prz<'tdki, które nie zosta!y
d7ąc kanałem podmas;iynowym.
z~r~~a~.Palarn Kultur~· mie~ci ~ii: zobiero głosu, po prostu dlatego, że obię+e· premiowaniem, okcżą. ria ze-;
obo~viązkami społecznymi
przemyśliwać nad
Począłem wi~c
dotych~zas przrd~zkole. \\' przcd'ldrnlu spee.ialna nie jest zbyt wymowna, ale dzisiaj
• ~Je wyz y skany m
braniu z tego powodu swe niezodo·
zrod~em . pomoc~ .w P!acy wielu s!!.ln 7abaw - wszystkie g-r~· od ,rnj. i ono ma coś do powiedzenie.
znalezieniem zastępczego środka, spi
wolenie. Tymczasem podeszły one
Kom1 teto~v Roelz1c1~lsk1c,h są szkol prost~z:rh aż do uach6 n· n r1o cl,,·-pow tym
Pomógł mi
Dującego pasy.
- Dobrze się sto/01 że zostały
do tej sprawy bardzo 1ozumnie.
ne K<>m 1tety Optekuncze. Ich zyeji dzieciaków. .Jl'rlnor·z<'4nir hnwiry
p1zypadek. U naszych rymarzy spo·
za
premie
dodatkowe
wprowadzone
ścisła w z ajemna współpraca w się i uczą. Do nauki jest osobny po·
- Jeśli 1ozbijocze bel przypilnują,
strzeglem bezużytecznie leżące troki
wie lu w ,v padkach n ie zosta ł a za- kój. w którym dzieci mogą rohi\o róż dobrą jakość produkcji i że ogłoszo· oby bawełno by/a czysto i nie będą
z twardej świńskiej skóry, których ze
rzeźbie, malować, no konkurs no najlepszy zespół. Cho
dzierzgnięta. Co g orsza, w iele Ko ne doświadczr:-i.ia,
mieszać różnych gatunków oraz odwzględu na ich sztywność nie można
cieni, wtedy r nasza proco będzie o
było używać do szycia. Postanowi·
Nasi horespondenci abr).Jczn; piszq:
wiele lżejsza i my będziemy mogły
Iem zrobić próbę. Przez 10 godzin mo
więcej zarobić i wyprodukować leptroki w wodzie, następnie
czyłem
szą przędzę.
skręcilem spiralnie w ręku, naciąg
Do przewijaczek prządkl nie mia·
nąłem ni> deskę, przybijając je gwoź
Zgodnie z r1aneD" Dcr::rtnruentu cy praktycznej_ 'C'ważują nas za star- dla których praca przell~tU\Yia najwię. ły potrzeby apelować. One same zo
dzikami, aż do czasu zupelnego~ wySzkolenia Kadr w okrr~io wakacyj- iszych koleg.J"-· o<l kttlrych chcą. sii: k~zą "·arto8ć . DlatC'go też z zadowol<'- bowiązoły się procowa:: uważniej
schnięcia, co trwalo około 12 godzin.
nym w halach Wyt"Wórni Sprzętu Mo jak najwięcej nnnrz~·ć. ' "' cza~ic prn- niem st"Wierdziliśmy, żo znrzt!dzcnia USUV/OĆ błędy z przędzy.
\V dniu 22 stycznfo bieżącego roku
ehaniczncgo Xr. 4 rojn,Yili si{' pral•ty- cy nie ma dziś ll'go przesadnego da\\'- nłat\l"iające mlodz\cŻ." roboti1iezo-chlop
zalożylem dla próby pierwszą z przy
*
gotowanych żyłek zastępczych n:i
No wykończalni PZPB Nr 1 · uważ
kanci _ studenci 'l'l"-yższych szkól tech- niej dystan8u, dzJclącego kandycla ta skiej drogę do studió"'' ~ą. •łu,zna i
klamry pasa. Próba moja po-wio<lla
przysłuchiwali się słowom tow.
może wy nie
warstw
tych
z
Tylko
celowe.
T"wydntuia
robotnika.
od
inż·ynfora
na.
niczn;rch. W ielu z ras pami~ta sprzed
~ię znakomicie. Do dnia d7isicjszego,
i
farbiarze
drukorz.J,
Zasadzińskiego
"1Yoj11y O'l'l"J'Ch p:iniczyków _: , ~ynów się natomin•t socjafotyczne kolcżeu. rosną6 narybek techniczny, pod którC'- zespoły bielnika. Zrozumieli iosno, że
tj. przez okres 8 miesięcy żyłka działa doskpnale. Ani nie wypada z klam
dziedziców czy kapitalistów, którzy -n· stwo pracy. We wspólny<-lt rozmo- go kierunkiem bQdzicruy pracow:ili z stanowią ogr.iwo wielkiego lońcucho
ry, ani nie przeciera się, jak drut, o
wspólnej . procy całej wielotysięcznej
większości wypadków chadzali niięd1}· wach z kolegami doszli§my do wnio- pełnym zaufaniem.
jej zęby. W czwartym miesiącu próza/ogi „bawełnianej !edynki", że do
dziś głos tow. Romanowi
Oddajemy
na
polega
zmiany
tej
'tajemnica
źo
sku,
maszynami· ze zat•dzonymi minami,
nich należy bardzo ważny, adyż Rajcy, robotnikowi draparni PZPB by, gdy przekonałem się, że wytrzy·
J ózef Boryna
małość żyłki nic uleg 1 wątpliwości,
skrycie zicwaj:i,e od nie'IY)!'pania _yo tym, iż ci przyH1i nn.si lcicrownicy Si}
końcowy etap produkcji.
Nr 1. Wydawało by się na pozór, że złożyłem wniosek racjonalizatorski,
11
„Glosu
fabryczny
koTespondcnt
ludźmi spośród na~, ludźmi :r: pochoRajcy
tow.
racjonalizatorski
pomysł
nocaych hulank1rh.
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który został przyjęty. W najbliższym
z W. S. :t\I. nr 4
dzcni:i. r obotniczego rzy c11lo;>Rldt>go.
Nowa w a lka o ja kość
to 11ie jest drobny - zastępcza żyłka do spi czasie spodziewam się otrzymania
W iemy, ie sytuacja 1a po 'l'l"ojnie uNrnia pasów przy maszynach drnpar·
Tymczasem
pomysł.
skich - ma on jednak duże znacze, premii za mój ju;i;
fo;;la za~ndniczC'j zmianil'. Przez 1'3kilkanaście noprzygotowałem
ze względu na oszczęd
zaró_wno
nie
wych żyłek, które zakhtdam na pozo·
szo halo przesun~ło się k1lka turnuno~ć. jak i na bezpieczeństwo pracy.
~tale maszyny. Nic~lety, pr7ygotowasń\V pm ktykanckil'h i wraz ze 11•gz~·
D!atego zamieszczone poniżej uwaqi
ich ilości z surownaszego korespondenta z PZPB Nr 1, nie odpowiedniej się w fabryce, nie
stkimi kolc~nmi robotnikami możemy
Cd, znajdującego
zu·
za
uważamy
Czeka!'.1skicgo,
row.
Uwagi te dotyczą wyłącznie nie- den riabyitek sztuki, bo kiepsko wyNiedawno temu wróciłem z wcza
zrstawić nasze ,,-nio~ki i opinie. Prze.
może odbywać się w czasie normalpełnie sluszne.
nych moich zajęć. Jak dotąd, nikt
de wgzy~tkim mu~imy podkrdlil ~zc7(' sów z Dusznik. Nie są to moje usuniętych dotychczas śladów n;e- konany - W:lhelma I., przy jednej
Oto co mówi tow. Rajca o powsta- spośród kierownictwa nie zainteresodlatego też mieckiego panowania na tych zie- z prync~alnych ulic.
ry ~to•unek. z jal,im pral<tykanci $i<;: pierwsze wczasy
niu owych skórzanych żyłek:
wał się sprawą przygotowania wic:k·
Komu potrzebny jest ten pomnik
mam możność ocenić ich stronę or- miach. Pomijam już fakt, że przy
do nas odnoszą..
„Pracuję w naszej wykończalni z szego zapasu, a pewnego dnia żyłek
ganizacyjną, jak również >varunki wielu uliczkach · ~ alejach Dusznik i podpis, jaki w j~zyku niemieck'.m 4-letni<) przerwą wojenmi C)(I 1920 r. może zabraknąć.
Łatwo możemy Z:lU'rraŻJC, źo b:rnnj
wyżyw:enia i opieki w domach wy- znajdują się drogowskazy i nazwy znajduje siq na jego frontowej czę-· Przed wojną używaliśmy do spinania
mnirj nic cl1rą nam imponO\\'itĆ gwą poczynko·wych w lalach minionych w języku niemieckim.
„Dem Grosskeiser \V:lhelm I pasów przy maszynach draparskich
ści specjalnej żyłki sprowadzanej z AnPrzcrin· nir. do- i obecrue.
triedzą teorctyczo1ą.
Takie ślady niemieckiej władzy und seiner siegrc:chen Armee"?
9!ii. Po wojnie artykułu lego zabra·
~trzcgamy z ich i<trony szuct111Pk dla
Podobno nie raz już interwenio- klo. Zastqpowano go 5-milimetrowyrn
Muszę tutaj stwierdzić. że t ego- znajdują się jeszcze, niestety, do:ić
nanych dofo iacit-:::!!ń 1 znajomości pra r oczne wczasy były lepiej zorgan i- l:cznie równ!eż na terenach okupo- wano u tutejszych władz samorzq- clrutem, który łączył klamry, uchwv
drutu, po·
zowan e. Lepsza była i organizacja wanych przez Niemców w Jatach dowych w sprawie usunięcia pomn: tujące pas. Stosowanie
*
wszechnie przy jętego w naszych faNaszym zdaniem, kierownictwo za
ka d0; larnu~a ·miejskiego, jednak h~yka c h, nic było ani praktycrnc, a·
OTWARCIE WSZECHZWIĄZKOWEJ podró;i;y wczasowiczów, lepsza też 1939-1945.
Jednak bardzo rażą kuracjusza - bez skutku.
ni bezpieczne. Cz~sto następowały kładów powinno ułatwić ob. Rajcy
opieka nad n:mi w domu wypoczyn
WYS TA WY. PUSZKINOWSKIEJ
wysuwania się drutu z kłam wyprodukowanie dostatecznej ilości
wypadki
właści
bardziej
było
nie
by
Czy
wypowillach
na
napisy
robotnika
kowym.
W MOSKWIE
t~go niezbędnego artykułu pomocniIV, co ·nie tylko wywoływało us::ko·
Jeśli z okresu wczasów w Dusz- czynkowych i kuracyjnych w języ we, gdyby w Dusznikacl1 stanął duDni:i. 1 '! ~ierpni:t w gmachu muzeum
dzenie maszyny, lecz zarazC'm 1agra- czego, tym bardziej, 'że korzvści z u·
Chopina, który tutaj żn1o zaprószeniem ognia od iskry, zycia zastępczej żyłki są duże i nie
ży i>omnik
literatury w J\Jo~l;w·e otwarta zo!!ta· nikach jestem najzupełn:ej zadowolo ku niemieckim. W Dusznikach jev.legaj ą wątpliwości..
wynikłej z tarcia drutu o metalowe
ny - to mam kilka U\\-ag krytycz- szcze po dz_iś dzień wajduje się w:l-. 1>rzebywał i twGTZył?
T\:osz t produkcji omawianych żyłek
l a \Nszechr.wiązkowa \Vystawa Puszki
lalach
ostatnich
W
maszyny.
ctęści
nych pod adresem samorządu miej- la zaopatrzona wielkim napisem
na pewno ni ż szy od strnl, j&·
br;dzie
no'~~ka. Otwarcia dokonał generalny
porod?aiu
byłem świadkiem 5 tego
W. Tylman
kil' spowoduje brak żvlek.
i pewnych or- .. Quf'llenhaus".
żMów. Straty, powstałe z tego powo~ ekrctnrz Zwiqz'ku l'i-arz} ~::;int Ale skiego w Dusznikach
Korespondent fabryczn y .,Glosu" du , hvły bardzo poważne . Raz spalił
A co już szczególnie drażni kuragan 'zacji społecznych w tej miejkorespondent , Głosu " z PZPB • 'r 1
k~ander Fadiejew.
z PZPB 1.
się cały .towar, włożony do drapania,
cjusza - to pomnik - zresztą :i.aWł. C'zekaf1sJ<-'
.1;cnwośl'i uulrowiskowei.
~~
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_Prz_e_d_n_a_d_c_h_o_d_z__
q_cą__r_o_cz_n_ic_ą_k_rwawego września 1939 roku

oj na

OC-Z ach poetów
Władysław

Ądam Wa~

I.eon Pasternak

było

Tak

Ci, ro zg in ę li w 11iu,ru-eh Warszawy,
m, oo zginęli na Westerplatte,
oi dali życie nie za nic.
Ci, ro polegU w śn;egach Narviku;
ci, co poleg"/;i w pias~ ch Tobruku,
ci nie polegli za nic.

Kiedy Goerłng przyjeżdżał na łowy,
kiedy Beck mu sprzedawał ojczyznę,
choć kolanem łamano nam żebra
- my krzyczeliśmy: Precz z faszyzmem!

Ci,

Pan Prezydent bawił wciąż w Wiśle,
Pan Prezydent polował beztroski,
nie miewał zastoju w przemyśle
pracowity kat Maciejowski.

t::;

ja

chcę ją zbawić.

ocalic,
serca i pieśni pożarem,
cheę, żeby z gruzów Warszawy rósł żelbetonem socjalizm,
chcę, żeby Hejnał Mariacki szumiał czerwonym ~ztandarem.
piękna

Warszawo, chwała twoim ruinom,
twoje męczeńskie cegły.
Podaj mi dłoń, Białorusi, podaj mi dłoń, Ukraino,
wy mi dacie na drogę wasz sierp i młot niepodległy.

Dumna i

chcę zliczyć

bronili murów C!dessy,

i

ucałować

Łuno wolności ludów, moc w zaciśniętej pięścł!
0

Tam, gd.zie mę Wołga zbliża do Donu,
tam, gd?M eię gmzy Stalingradu 8-u,-ieófł,

Przeminą dni niedalekie i będzie się świat rówieśnił.
Piszę dłonią bezbronną, groźną, chociaż się nie mści,

tam ocalono tiasz d<>m..

syn podbitegQ narodu, syn niepodległej pidni.

Józef Prutkowski

Lenino

3
A kiedy zaś, próby czas nadszedł,
runął \Vrzesień jak błyskawica,
dla nas była walka jak zawsze,
dla nich była rumuńska granica.

Obywatelu Genera"/e/ Rookaz będzie wykmurtny.
niemieckich 8.reregów wyrąbiemy przejście.
Opór hitlerowski. jutro będzie złamany.
Gzy można odejść 1 - Odej<lźoie•.
-

Wśród

Dla nich Spała i Białowieża,
dla nas pała, Kartuska Bereza,
oni z roli wyrośli i z soli,
rpyśmy z tego wyrośli, co boli.
Za protest - kula w pied,
za strajk - głGC::owa śmierć.
Wstaje z dawny"'l lat
·widmo krwi i krat.

Pod obcym łrieb-i8m krzew pod wichrem gnie
Obcy październik, obca slota i bloto,
A.ie w marzeniach na.szą wi<kieliśmy jesień,
N a.szą najdroźszą jesień... polską. „ zlotą:

•

R~e na wroga atraaznie, bez litoociJ

'

· Oko za oko! Krew sa krew/

5

Niech trupy Nie~ to A:rło( f~-.
Niech ~ rozdi~czy ~ ZJWYCięski śpiew,
N4prU>d Polacy! Przed nom.i LMinoJ
Oko .a okol Kr61D tta krew/

Niech wróg otl polsTcich luf ~ ~ łbY~~.
Niech polski żołnierz naciera jak lew,
Za, ag, węzienio, MajdaiMk; 0.§więoim!
Oko za oko! Kr~ M m-ewt

!.J

Kiedyj nawet wspomina~ nie będzien.
jak się z nimi sromotnie skończyło •• 1

-- -

legendzie!

się,

- tołnierze! będę przemawiał najprościej,
Jutro zapłonie na.sza zemsta i gniew•

Ropa.
Oto, ezem dla nich Polska była
- kartelem dla Lilpopa
- folwarkiem dla Radziwiłła.

-

1 pokm:a.ltł,

u

~9
- -- -

Reprodukc/a plakat u wojennego z 1945 r.

tti~ •ginęl,a,

Stanisław

Nawet jeżelł Dni •giną.

:

Więc nie zginęla -

Broniewski

mrok, jak kat,
nad śpiącym miastem groźnie stanął,
Wśród pustych ulic świszcze wiatr,
stukają buty SS-manów
i jak bredzenie cittżko chorych1
przelata ulicami miasta
październikowa noc Szesnasta
s rykiem motorów. Czy upiorów?
Warszawa nie śpi, okiem okien
rachuje auta: siedem ••• osiem •••
Warszawa nie śpi, bo - drapieżna przyczaja się w udanym śnie,
a sen Warszawy - to jej gniew,
a wtedy czuwa i snu nie zna.
Zerwanych mostów nie wyminą
pociągi, r~zerw nie dowiozą :
już tydzień przy skręconych szynach
brzuchami świecą parowozy
i zamarł wszelki ruch na wschód,
cały garnizon trwa pod bronią,
tylko patrole tak jak wprzód,
chodzą :r: pistoletami w dłoni,
tylko po mieście tak jak zwykle
złowrogo trzeszczą motocykle.
Październikowa

noc okrakiem
stanęła czemu~ - nad Pawiakiem,
rozlała śmierc po więźniów twarzach,
przez kraty przepuściła świt,
a wtedy - tupot w korytarzach
l w każdej celi klucza zgrzyt!
Apel pośpieszny, apel krótki,
jak salwa : - „Alle raus!" - i wtem.
ja~ słowo, któr e w gardle utkwi,
ten dzień zaurzestał być już dniem

Wolność

-

W pierś Berlina -

Ich wszystkich było plęEdziesięciu.
Wiązano grupy po dziesięciu
l pchano siłą w paszcze aut,
a potem - Wola, Włochy, Dworzec •••
N ad wszystkim bujał jak proporzec,
dopełniający się już gwałt.

O patrz, Warszawo, to są cl,
za których się historia mści.
to oni wolą nieugiętą
uczyli nas, jak żyć, jak bi~ się,

Obroizconz
Stalingradu
Nad Stalingradem
iwit jak po-pi,61 nł-«>stygly 'fdy.

dr~h

n-Wwalonycl

co pod11ie!

stalowy bagnet!

Za ruiny, za mord, za zgliszcza,
ia zbieuuy 31-ód kaźni wlo3 jeszcze jeden śmiertelny wystrzał,
jeszcze jede1i że"/azny cł,o.:,/
Jeszcze jeden cios, bykJ z moc.<t

nim ostatni skok oddechu me

Z<J!fW~ -

a$ zawali się

wieko Md nocq
i wesoly dzień n.astat1ie nam.„ N aprzód!

Ruiny mgłami dymią.
cierniem w niebo wbit&

Na

i nie tgini8!

żywym, chwał.a temu,
Za kreio bliskich przelmią niewinnie

Helena 'Jaworska

Pi~cdziesi~ciu
Patdzłernikowy

Ryszard Dobrowolski ·

Naprzód

Pol.!'/oa "!'~ tyje, Polskc, mJoić ~la!
Leniti.o! Lenino! LeniiM!

1943 r.
Władysław

tę ziemię powrócę,

stamtąd chcę światu płonąc

ci, co broni li Sebastopola,
bronili siebie i na.s.

:A Pan Premier jako kosynier
pozował do fotografii,
biły salwy w Chrzanów i Gdynię,
ba, Pan Premier to przecież potrafił •••

poł6icłe · fałszywej

Ja na

- merde - w B ir-Hakcimie,
ci, r"- . topili st atki w Tt~lonie,
do tamtych byli podobni.
Ci, którzy niegdyś padli w Madrycie
i kt6rzy wz ięli pi erwszeństwo · śm ierci,
do wszystldch byli podobni.

z

Pamiętaj, bracie
Tak było.

Syn podbitego narodu, syn niepodległej pieśni,
O czym i jak mam śpiewać, gdy dom mój - ruiny f zgliszcza!
Jak czołg przetoczył się wrzesień ziemi ojcz~~stej przez piera\
a ~oja dłoń jest bezbronna i bezbronna jest ziemia ojczysta.

wołali

Ci, co

Za protest - kula w plerl.
Za strajk - głodowa śmierć.
Wstaje z dawny~h lat
widmo krwi i krat.

Kres

•
• •

Dzieje

1

Zl>ołe. Węgłel.

Broniewski

komU?ćto

ał.ońce

rozpwtreyj neru;.

jak gardzie życiem, kochać życie,
ażeby syn i wnuk pamiętał ...
O, patrz, Warszawo, toż to tamci,
którzy nas mieli zmiażdżyć, stłamsić,
przed nasz są powołani sąd,
by im wyrokiem wskazać ~rwawym,
że siła podłych nie jest prawem,
że to bluźnierstwo, że to błąd.
Ich było tylko pięćdziesięciu,
z Powiśla, z Woli byli wzięci,
z warsztatów p1·acy, fabryk, hut .••
chleb nasz i - o Niepodległą!
To oni każdą z bruku cegłą
o wolność bili się, o lud,
o chleb nasz i - o Niepodle~łąl
Ich było tylko pięćdziesięciu,
lecz po nich poszły nas miliony
w wojennym szczęściu i nieszczęściu
ku dniom tak wtedy oddalonym.

napiszę

wolność

pazurami pooi.!k6w

wyszarpać.

Szli w dym;ie lwodząo.
Czolganni waUJ.t do br am.
Szybciej nit pa.~ dytoizje
od schylonych g~bU!tów Karpat
parl znad Zatoki. Bi.skajsk4ej om-zylo:

N o pa.saram.J
N o pasaran/ Ozy alyszysd
Kar k ugięty prostuj/

Towarzyszu z Warszawy, Osio,

Paryża, Pragi

nieprawda; że .nad Wołgi dalek o.
Ten okrzyk przer~cić mo.stem

i tylko

rami~ wyciągnięttJ

przedłużyć o nabi ty karabin.

Znad horyzontu
wolność

na rękach stwardniałych io~ta
w A tl,antyk s t<Ypę za1mrza.
Bla~l;

Ich było tylko pięćdziesięciu,
a myśmy zaciskali pięście ...
Obywatele, towa:-zysze,
nic wiece; o nich nie

Takim dzisiaj 83ta>~
niezwyo~żone mia.sto -rw.kryte.
Chcieli 1 t6j ziem4

o Alpy

•• •

się

oparl.

Dzi.§ lud w yd.ziera z h1.stor ii
przemocy sczerniał4 kart iJ.
Nad Stalingradem świt.
I iwł-~ Md Europq.

•

Wnieustannym pakcie ·z diabłem hitlerowskim
„Amerykańscy fałszerz.e historii i ich anglo - francuscy wspólnicy usiłują wywołać
wrażenie
- czytamy w publikacji Rad7.:eckiego Biura
Informacyjnego
(„0 fałszerzach h istorii". 1948 r.)
- jakoby przygotowan ia do dru
gie.i wojny światowej rozpoczęły się jesienią 1939 r. Któż jedn&k dzisiaj poza zupełnie naiwnymi, dającymi wiarę byle jakiej
sensacji lud:lmi pozwoli się złapać na ten haczyk? Któż nie wie,
że Niemcy rozpoczęły przvgotowania do wojny bezpośredni<' po
dojśc iu Hillera do władzv? Któż
n !e Wie wreszcie. że reżim hitle-rowski został utworzony przez
koła monopolistów
niemieckich
za pełną aprobata sfer rzadzących Anglii,
Francji i Stanów
Zjednoczonych!"
Dziś , gdy w związku ze zbliża
jącą się 10-ą rocznicą
wybu(!hu
drugiej wojny światowej. demaskujemy wsz\•stkie. ciemne ma chi
nacje, które doprowadz : łv ·d0 ma
sowego ludobójstwa w latach
1939 - 1945,
niepodobna nie
wspomnieć 0 je<lnvm z gł0wnych
czynników owych
machina(!ji „
Watykanie. O ile mianow!c·e ame
rvkańskie zwłaszcza banl<i i trusty dopomogły w uzys'rnniu wbdzy Hitlerowi potężnymi kredytarni finansowymi. Wat.·rkan 'ldzielił z punktu twórcy hitl<.:-rnw
skiego reżimu n ieo;::rankzoneRO
kredytu moralnego i poiit~r(!zneg•) poparcia.
I tak, ledwie Hitler 7.dążvł (w miesiqc po oodpaleniu Re'.chstagu, 23.III. 1933 r.) o~wiadczyć, iż pragnie .,utrzymać i rozbudować przyjazne stos1.mki
ze
Stolicą Apostolską". już w kwiet
n u te~o roku obecny papież. a
wówczas watyl?a1'iski sekretarz
stanu Pacelli,· przyjał delegację
hitlerowców z von Papenem na
czele, a 20.7.1933 został podpisany
konkordat między Rzeszą a Waty
kanem.
Niezwykły
to „kor:kordat".
Ani go porównać z wymierzonym
przeciw żyw<>tnym interesom pań
stwa
konkordatem
zawartym
m' ędzy Watykanem 'a przed.wo-

1

jenną Polską! Monsignore Pace11i
(obecny Pius XII) dopilnował aby
interesy ITI R7eszy .były w mm
dobrze zabezpieczone. WY.!'tarczy
zacytować choćby art. 16 tego oryginalnego paktu kościoła z dia
blem hitlerowskim:
,.Bi„!<;upi przed wejśriem w po
siadanie SW)'ch diecezii (niemic>ckich) złożą na ręce namiestnika
Rzesz:v w państwie zaintcresm1Va
n~·m (prowincji niemieckiej) luh
na ręce prez. Rzeszy przysięgę
wierności o treści
nHstępuj~ce:i:
Przed Rn,...iem przvsięg"Rm na <iw.
F.wangc>lie. ii .;,,;anr>waf bcdc i
bżę !'ZallOW!lĆ podlef.dcP1U
mi
klerrvwi l"lad usbmowiony na
moc:v pra~v
kon-;tytuc~:invch
państwa, iż dbać bNle, tak iak to
iest m!lim ohowi:p;kiem o dobre
interesy pań~twa
niemi~kiego,
iż starać si~ będe w sprawowaniu
!;wi~teirn
powierzone~o mi 1>0o;;ła'Qnirtwa o zapobieżenie wszcl
kiej szkodzie. mogącej temu pań
'itwu zaj?rażać".
Z artvkułu tego chvba jasno
wynika komoletne podporządko
wanie się kościoła niem'eckiego
„dobru i interesom" reżimu hitlerowskiego. Oczywiście. że zasadę:
Deutsch1and.
Deutschland liber
alles - gwarąntują i pozostałe
postanowienia· konkordatu. Art.
17 stwierdza. że wła~ność kościo
la podlegać będzie tym samvm
przepis.om pra·wnym, oo wszelka
inna własność. art. 30 zobowiazu
je d':1ch~wnych do odprawia~ia
po medz1eln:vch mszach modłow
za pomyśl~ość Rz~szy,, art-, 31 i
32 zakazu1e orga.111z.ac1om i
d:U~
ch?wn:vm•. katohck1m wsz~lk1':~
<łz1~łalnosc1 '': ramach organizac31
politycznych itd.
Jeśli dodamy. iż w-w konkordat „by! ze stanowiska polityki
zagranicznej ~ wewn~trznej pi~rwszym powaznym układem m1edzynarodowym, za~arty~ z nową Rzeszą, co zostało zapisane na
rzecz partii (hitlerowskiej) i państwa. jako moral_n:y„ sukces„."
(„Handbuch der r~hg1osen Gegen
wartsfra.~en". Fre1burg
193~ r.!
autor: kardynał Groeber); 1eśll
wspomnimy. iż Hitler w dniu

8. 7. 1933 oświadczył: zawarcie
k!'nk'.>rdatu między Stolicą Apostolską a rządem Rzeszy spowoduje, iż . obywatele wyznania
kato!i.ckiego stać odtąd będą
bez żadn;rrh znstrzdeń w służbie
nowego państwa narodowo - socjalistyczne~o"; jeś1 i zacytujemy
occ-:ię von Pa pnen;ł. iż „zawarcie
konkordatu or.macza nadzwyczajne umocnienie :o:ewnętrzne połity
cznej pozycji Rzesz:1•" - zrozurn i emv dobrze. iak wielkie usłu
gi oddał mo„!':ignore Pacelli (obec
nie: papież Pius XII) ludobójczemu ustrojowi '1itkrvzmu. Uła1wił on kapit<>lnie Hitlerowi ugruntowanie władzy w Niemczech. przy!!otowan 'c „intenYencji" hiszpańskiej w 1936 r„ austriacki „ansrhluss". napaść na
Czechosłow~c.ię
i barbarzvński
na jazd na Polskę„.
Tych „zasług" niemieckiego pa
p'eża nie wolno pominąć milczeniem w przededniu 10-lecia wybuchu U 'vojny światowej. Nie
wolno zapomnieć ani na chwilę o
trosce Pius·a XII dla hitleryzmu
i jego cynicznej obojętności na
wojenny los „zawsze wiernej
Polski". Wszak po brutalnej agresji na nasz kraj ojczysty Pius
XII utrzymał w mocy konkordat
zawarty z III Rzeszą, podeptał
zaś konkordat zawarty z Polską.
przysługując się w dalszym ciągu
barbarzyńcom hitlerowskim.
I ani gwałty i b' estialstwa, po
pełniane'
przez faszystowskich
zbrodniarzy, na terenie Polski, ani fakt, iż setki tys•ęcy polskich
katolików wypełniało obozy koncentracyjne i ginęło męczeńską
śmiercią - nie '\'płynęły zupełni e
na zmianę stanq-v:iska Piusa XII
wobec faszystowskiego
reżimu.
Ten, który do tej pory odmawia
mianowania polskich
b!skupów
dla Ziem Zachodnich, godząc się
tylko na wyznaczenie „namiestników", pierwszy i:>ośpieszył
z
uznaniem, ludobójczej okupacji,
wyznaczając od razu dla podbitej
Polski
stałych
hitlerowskich
„duszpasterzy" (sup. Splett w
Gda11.sku).

I acz „ożywiaJący doktrynę na
rodowo - socjalistyczną duch anty
chrześcijań&ki kala najwmfoślej
sze uczucia, a istotą jego jest kult
siły, apalogia gwałtu oraz ubóstwianie rasy - absolutnie niezgo
dne z doktryną katolicką - papież Pius XI! nadal trwa w ści
słym sojuszu z tym. co „pachnie"
hitleryzmem i wojną , akcentując
bezustannie swą wrogość dla demokracji. pokoju, postępu i sprawiedliwości społecznej. Z tego na
leży zdawać sobie sprawę zwła
szcza dz;ś. w przededniu rocznicy
wojennej zawieruchy. kt6ra nas
tyle krwi i cierp ień kosztowała,
a do rozpętania której w niemałym bynajmniej stopniu przyczy
ntł się paktujący nieustannie z
hitlerowskimi diabłami namiestnik Stol icy Apostolskiej - Pius
XII. b. niemiecki nuncjusz Pacelli, obecnie - niemiecki papież .
Et.

MARIAN GOLIAS
Od1u11~:

Uniw.

Łódzkiego

PolllOC rodzicó'v w·pracy s~kolnei dzieci
nasze, gdzie jest ucząca aię
zagadnienie. Zaczyna się nauka w &zkole a
1 nią związane so kłopoty dla tych rodziców, któny nie przechodzą obojętnie
c.h• k trudnośd, jakie widzą w zv;iązku
• tym u swych dzieci. Niejedna matka
pr7.ypomina sobie ciężkie dni roku poprzedniego np. „kłopoty nauk)owe" stili'szcge syna, który nareszcie zaczął pracować na siebie, a teraz na jego miejs<'e
pr1ychodzi mlódszy i zacz)· na sit' znowu
to samo.

D omy

młodzież, przeżywają ważne

Chcinlohy się pomóc dzieriom! - poili) ;Ji niejeclna matka nie wiclr mogę porarlzić. Dziś nauka inna. inn~ nowf' pr1e1lmioty i td.
„Rozgr7.c:<1onn" tym op11szcz11 ręcl' i
ponrnla, ohy nauka dzircka szla t. zw.
r., oim torrm, nieko11trolowanym a t'7.!!st'> niepożądanym, aż wre,zcie przyj1lzie
••rzwanie do szkoły i zarzną się skargi
na dziecko. A przeri<'Ż każdy dom może
pomilc dzi<'riom pod wielu wzp:lcclami.
JC'l!t dlo k:1żde;10 zrozumiałe, że wn<'L
k~ prara .i<'ol tym sknterznir.i-za, im jest
har1lzie.i zorganizowana. i\irch na ~ri•t
k.~ w fabryr<' mianie por~f}clck i znikni„ plan, a u stać rnu•i wy<lajno;(: prncy.
D o m ka7.<kt?o z nas .i<'•I tnlóe małym
wnr~1tattm, w którym Hano\\ i>ko nal'zl'i
"" zajmuje matka za "'szy•tko odpowi<'
dz!alna, za "szy&tkich m) ól~ca, o W57.yst
ko tro ~kliwa.
Dziecko, którP ror.porzyna naukę •zkol

ale

c6ż

n a, ~taje się w tyn1 war:-ztn<-i„ po'" ażn~ in
p1 u1·ownikirm, z ktclrym tneha się lic1· ć. :::\ir "olno mu prze,zkn1lzać w jrgo

p1:acy, ale trz('lra ocl piern·•ze.i cl1" iii
pr1yz•.\'yrzajar je do porz~clku i larlci,
kifirr~o "'~· mnii:a ,iego za.i;'rif, mająl'c
tr-· ać pnrz tyle lat.
· Dziecko w wit•ku ~zkolni m jl'st pra
cownikicm umHłowym, a orzecież wnys

cy wiemy, że praca ta wymaga pewnych,
określonych warunków.
Troska o wszystkie prawa, warunki,
wymag1mia, które należ11 do aamej istoty uczenia się, oto treść orga'l!iucji wewnętrznej p1·acy ucmia. Zostawr.1y j' nauczycielom. Natomiast to wszy5tko, co
jret warunkiem, aby praca w domu roz_
wijuła się normalnie i dawała dobre W'1niki, należy do rodziców, którzy musz~
pamiętać, że chaos i nieporządek zemŚCJ
~i~ "." ich "łn.snych ~ri~i~rh. Jem mftt
ka me po1woh rzucac ks1ązck szkolnych

I

gcltiekolwieklrą1lź,

ile czuu i energii zapraMwniko\\'i ! Gdy
nnclejchie chwila odrabiania lekrji, i]„ż
odpadnie biegania, przewracania rzeczy
swoich i rodieństwa i t. d. Zwyczajnie
mlocly pracownik siada do roboty raz tu,
rnz tam, nie .awsze w miejscu odpowiednim. Któż więc jak nie matka w do
mu choćhy najubozszym ma znaleźć od
powiedni kąrik, gdzie na ~z Jasio po•kła_
da swoje książki i skąd je w danej chwi
li zabierze. Matka t eż wyznaczy mu miej
sec, z które110 nikt go nie usunie, a da
ma kącik naj jaśni!'jszy i najwygodnieisz~·, żehy mó gł 'dobrze widziec<, swohod_
nie opneć <'nłe ramię i apokojnie stao~7<'Zęclzi młodemu

wiać

„litery•.

Już w tym ~ewnętrmym porzędku wy
tworzy się u clziec:ka na" )k do soli<lne.i

pr11cy. A ill'ż to trudno ści przysparza
11ziecku U\•l!cemu si~ dom, w ~!~rym
hała1 i rozmowy stanzych utruclma,1ą, a
mm et nil'rn• uniemożliwiaj~ naukę! Nie
kit'llv nil' tyle niewyi-;otlne miejsce lub
hrak. światła otlpowirclnil'go prz!'szkaclza
d ~ierku, ile hrak d•zy i 1pokojn. Rormowa •:arAzych nic pozwala mu si~ •kn_
pić, a sk11pil'nie i uwaga to przeeież
główny wamn"k pracy mn)'~łowl'j . Ktofl
w domu mu.ai 'to zrozumieć. 11wró cić na

o

snu, st" orzy roz.unHH' i

\HU"to~riowe

wa_

rnnki orp:1mi1acji pracy ilomowl'j i przy_
Jwyczni do rwrząrlk11
pl'oduktywnl'j
1>rsry, t) m sarn) m pomoia niu wvdatnie
w nauce szkolnei ·

------------------

Komu Ameryka przyznaje nagro.dy
literackie?

Ameryka też ma nagrody literackie. Ale podC'LaS gdy w Euro
pie, zwłaszcza w krajuh demokracji ludowej, nagrodę literacką
funduje i przyznaje najczęściej
państwo, zari;ąd miast.a, al<ademfa literatury, organizacja pisarska, popularne pismo albo też
inst:vtucja społeczna reprezentują
ca opinię mas czytelniczych - w
Am~ryce jest inaezej: t.am za ocPa
nem fundatorem i rozdawcą nagród literackich jest wielki przem;\·sl łub bogata firma w:vdawni.
cza (co na jedno wychodzi). Sło
wem, jeśli u nas podłoże nagrody Iiteracłtlej jest społecino-lrnł
turałne, to w Amer)'ce jest ono
..,... specyficznie polityczne.
Tak
więc,
najpoważniejszym
ofieJałnym odznaczeniem liternc-

W dnfach 5-9 hm. odbyła się w I.agowie Lubuskim ,konferencja tw6rcza kompozytorów polskich, zorganizowana przez Ministerstwo Kultury
i Sztuki, w ramach narad twórczych współczegnych artystów pol,;kich.
Jak wiadomo, w Łagowie zjawili si~ niemal wszyscy wybitniejsi kompozytorzy polscy z Woytowiczem, Myci!'lskim, Perkowskim, Luto,ławskim,
Turskim, Maklakiewiczem, Palestrem i in. na czl'lc, aby ustosunkować się
praktycznie do zada11, jakie stawiają przed naszą muzyką potrzehy kulturalne PoJ,ki Ludowej.
Korzystaj~c • okazji,

ii w zjeździe łag;owskim n<'zc•tniczył dyrektor łócłz_
kiej Filharmonii, tow. Roman Iżyko" 'ki, do nie11;0 Zl\TÓciliśmy się • pro·
ilhą o hliż•ze bardziej „he1.pofrecl11ic" informarje na temat w-w. zj:17 du.

°'"·

Rom11n l:i:ylmu'.<l.:i, laór_v jui.

1111111 ll',\"C::;erJ111jqcvch uyj11.;11ie1i. pr::;echo
rl=imy na t('/c blislde nam „podicórko"
lcld:~·iej Fi/harmonii.
rmmilc tak tt'«intj placó1i•ld, jnka je.<t
_ ]e.~li chod:i 0 ló•lzk<J Filharmonię
lód:l.'-0 Filharmonia - po::;)·l.Ytnrie oce - o'i<·i'rrclc
· · d yrekt
s
za JCJ
· or - nac:el 11y111
11ia wynihi zja::drt.
hasłem w sezonie 1949-1950 będzie
- Jako główne :::1,da11ie - po1drcda ro:110czętn j11% w ubie:~lym sezonie wal
postawiono w Łagowie dotarcie do h'I o sluchnc::a robotniczego,
a więc or
norrego słuchacza. wniknięcie w jego po g<mizowanie audytorium
razem z czyn_
tr:i:eby, wzbudzenie w nim zainteresowari m1tzycznrc11 i wyclumxmie go w ni1:nmi społecznymi s ORZZ na czele
i podniesienie cyfry koncertów dla
,ę1data pracy do 75 procent ogólne.i liczby filharmonicznych koncertów. Kon
certy te pomy.<lane sq „jednolicie" pod
tl'zględem stylu, a xiektóre z nich bę
dą po.~więcone
!tpec}alnie poszczególnym kompozytorom (tzw . . koncerty mo
nograficzne).„
T

T<' .

ubiegłym sezonie nmzyc;;nym dal się
poznać jrfko spręi)•sty i energiczny lri<'-

hu-1

s'

BRUCZ

zjeźdżie muzyków w Łagowie
·Łódzkiej Filharmonii

to uwag~ i nie dopuszczać do tego, by
dziecko pracuj9ee w r:łych warunkach
traciło czae i marnowało niepotrzebnie
siły. A każdy, kto kiedykolwiek uezfHcznł do szkoły, wie dobrze, ie mmc11:yclel
w szkole uc~y, poku:uje, „zaprawia", ale
wiedzę nabywa 1ię „na własność" tylko
własną prac11. Dziecko więc musi praco·
wać w domu i do tego potrzebuje odpo_
wiednich warunków; 1tworzenie ich nie
wymaga kosztu ani trudu, tylko troakli_
wości i dobrej woli najbliższych calonków rodziny, .
tow. R. Iżykowski
Do zewn~trznej organizacji pracy do_
mowej należy troska o prawidłowe od- tej dzied:inie.„ $rodldem prmvadzą
żvwianie i sen. Zwłaszcza bardzo na eza cym do tego celu ma być .stwor:en ie
sie jest przypomnieć spraw{' anu. Rzeez d:z:iel, które przy sachowaniu, najwyż
sama w sohie, jak wazrstkie inne, bar- nego poziomu artystyc:nego mogły by
dzo „prosta", a mimo to jak śmiertelne być zrozumiane i odczute prze:; robotgrzechy pod tym względem po11eł11i.imy nika i chłopa polskiego, dziel, które
wobec dziecka, ezc„ególnie wohec d„iec- nawiqimjąc do tradycji polskiei muzyk:i uczącego si('. Medycyna wykuuje, ie ki narodowej, a przede wszystkim do
sen obok poiywienia je11t zasadniczym tradycji, wyznacso1iych przez U.Vórcz:ość
warunkiem zdrowia. Sen uauwa ilady Fryderyka Chopina, 11ie będą mimo to
im<:czenia fizyciml'go i umysłowego, uod re'fYgnowały s naj11owszych zdobyczy
parnia organizm do walki z atakuj4rymi techniki kompozytorskiej tak w zaTtrenas ze wsze<'h stron chorobami, Czemui sie form symfonicz:nych, kameralnych,
je<lnak, jeśli nam rzec11:ywiście zależy na oratoryjnych, op(!rowych i solowych, jak
zdrowiu dzil'ci, nie przestrzegamy pory i w d::iedzinie muzyki tzw. uiytkmvej,
i długości jego snu? To przecież ani ko_ chóral11ej, solowej itp. Wyrzeczenie się
gztowne aui trudne! A jak przedstawia /or11t.(.llismu, kosmopolityzmu i elitaryz
się rzecz y,d.-tość? Wiect:orem i późno mu- walka o wielką sztukę 11arodową
w nocy głośne rozmowy stars7:ych nie oto a:ego oc:;ekujemy OO. na.szych kom
po 1w alają wczdniej dzieciom ns1111ć. A pozytorów.„.
w iluż to domach „zarabia się" na „cięł
Po omówieniu wsaystkich sagadnień
kie choroby nerwowe i anemię dzieci związanych ze sja:dem łagowskim, co
zezwalając na to, aby nMi „milusjńscy" do których low. liykowski nie uczędzi
towarzy!zyli nam w rounowach i 2nhawach do późnej nocy! I je!zcze jedno:
dlaczego stan1i id11c rnno do pracy, u _
czynają głofo' rozmowę i kradn, dzieciom bezcernią rzecz: wartościowy aen
nad rankjem?
I
DługoU MlU po"inno dostosowy"'d się I
do ";ekn. Im dziecko młorlsze, im
dzjej nerwowe i niedokrwiste, tym wię
cej potrzchuje snu, w żadnym razie nic.
mniej niż 8 do 10 godzin.
Banlza wide zrobimy, jdli „ha<:horom" wą1łym i nerwowym dodamy pól
<lo jl'dncj godziny ohowiązkowego od- I
poczynku tuż po ohie1lzie.
I
Oto kilka uwili! dla domu. gcliic
mal<", uczące si~ chi<·ri. l<'szcze raz je'
ppypominamy: jt'bli matka do11ilnujr,
aby dziecko miało swój kącik do prncy.
zapewni mu ciszę w er.asie prary, j1•śli
s1.czególnle w początkach nauki, przy- I
pomni i F.achrci 1hicc·k11, „że pewnie jc81
tam coś do powt1\runia", pnr.pi~ywania
i odrobic·nia, .i•·•li 1~pP1" ni 11111 <lo r~

I

STANISŁAW

Długo i ob.~:ernie opowiada nam dy.
rel.-tor łórl=kiej Filharmonii o planach
swo1e1 pracy, idącej po linii rezolucji
przyjętych przez zjazd w Łagowie. Wie
rzymy, że zada11ia te - mimo pietrzq_
C) eh się tmd11o§ci - •spełni . Któż zres:t~ bardziej byłby powołany do
ich
1t'}'kona11ia, niż ten ambit11y i zdolny
syn lód:kiego włókniarza, 'k tóry
nie
małym wysiłkiem
„przebił się" przed
woj1111 pr.:ez U:1k utru.dniorre wówc:as
dla dziecka TObot11iczego wyższe studia
muzyczne, Cl który dziś, w Polsce Lu·dou·ej, ofiarną swą pracą i talentem awanwumł na zaszczytne stanowisko kie
ro1mika placówki muzycznej
naszego
mia.1ta?

l by nie być gołosłownym, przytoczę
na zakończenie parę danych, obrazują
cych działalność tow. liykowskiego jako . dyrektora łódzkiej Filharmonii za
ubiegły sezon muzyczny:
tow. Iży
kowski samknqł go cyfrą 78 korrcertów, kiedy w poprzednich latach nie oosiągano nawet liczby 30
koncertów.
A. w koncertach, organiz01.vanych przez
niego w roku 1948- 1949 już się pr:eja
wiała realizacja zadań,
o których mówiono na sjeidzie w Łagowie: troska
o n<nuego słuchacza, wnikanie .w jego
potrzeby kulturalne; wzbu.dzanie w nim
zainteresowań muzycznych ora;; wychowanie go w tej atmosferz:e i „duchu"
sztuki, o jaki ux1lczy we wszy3tkich dzie
dzi11ach rniszej kultury Polska L11d01.{>a„.

kim jest w Stanach Zjednoozo'nych nagroda „BolJingen" (tysiąo
dolarów),. ufundowana przez "kró
la" aluminium Andrew W. Mello
na i przyznawana eo rolru za
„najwyższe
osiągnięcie
poezji
amerykańskiej". Otóż w tym ro
ku ·nagrodę t.ę o~rzymał Ezra
Pound.
Nazwisko t.o nic wam nie m6wi? Nie dziw: w ostatnich latach
było ono bardziej głośne w odm~
tach zbrodni politycznej i wojennej„ niż w sferach literackich.
Tura Pound był
w
okresie
1920-1930 poet.1 „awangardy" amer:rkańskiej; później zdeklarował
się jałrn fanatyczny faszysta, antysemita i antydemoltrata i z te
go tytułu zaproszony został przez
Mussoliniego na katedrę literatury amerykańskiej jednego z uniwersytetów włoskich. Ale dopiero
z wybuchem wojny Ezra Pound,
który pozosfał we \'\'loszech, uzyskał możność okazania całej swej
miary I rorninięcia wszystkich
clrzemlących w nim talentów••lako mówca propagandowy rzymskiego radia osobnik ten rozpętał
wściekłą kampanię przeciw aliantom, pr7,eciw własnej swej ojczyź
nie i Związł<Ol'l-i Radzieckiemu;
sławił
Mussoliniego i Hitlera;
glosij nfonawiść do żydów, l\lurz:ruow i demokratów; gloryfikował natchnionym
słowem
hltlerowską rzeź żydów europejskich i
fałci sam los przyrzekał żydom
amerykańsltlm.
W r. 1945, P<>
w~-zwołeniu \'\1ocl1, Ezr3 Poun•l,
a.reszt.owauy przez sw~·eh rodaków i wir~!COny do więzienia w
Pizie, stanął nie1Jawem przed amer~·Imńsl\im trybunałem wojenll~'m, Ale sędziol\-ie w mundurach
oka7,aJi się pobłażliwi: orzekli, że
Ezra Pound jest niepoczytalny I
skazali go na dłuższą kuracfo · w
domu zdro\\ia. Ostatnie Iata zdraj
ca spędził w luksusowym sanatorium dla neurotyków -- w atn10
sfen..e komfortowego spokoju i w
towarzystwie starej fajltl.
I ot~ w r. 1919 ten fagas faszy
stowskich d~'ktatorów I podjadek
Goebbelsa otrzymuje najcenniejszą amerykańsł{ą nagrodę literacką.. Zapytacie za eo? Czy za swą
d7i1tłalność rzymską? Jeśli nie
ściśle rn nią, to w każdym razie
~ jej dalszy ciąg, je.f transPQzy
<'.Ję poetycką. Tysiąc dolarów l\lełlone. (koncern aluminiowy) przyz
nało jury nagrody „Bołlingen"
Po~dowi za dziewięć wierszy,
nap1s.an!c~ w czasie pobytu jego
w Więziemu i zabranych w tomi
ku p. t. „Pisan Cautos". Te „Pie
ś1ń Pizańskie", histerycznie zapien~one i. rozmyślnie chaotycz11e,
pisane Jakby w malignie najlich
szą gwarą brooklyńską prLet;\·ka,..
ną słowami ll-1oskimJ,. łacińskim.i f
chińskimi, są pełne nienawiści do
demokratów żydów I Murzynów.
Jedna z „pieśni" opłaku,ie „mę
czeńską" śmierć Benita Mui;solini
i jego kochanki Klary Petacci.
Inna jest traskrypcją wszystkich
haseł goebbelsowskich. Inna znowu wzywa „.jasnowłosych aryjczyków" do wytępienia żydów. 1
tak dalej.
A zatem notoryczny hitlerowiec
spod znaku SS., uprawia.j:icy po

dziś dzień propagandę ludobójczą,
uwieńct'.ony zosmł
najm!'iim;yt-

niec;lszym laurem oficjnlnym, ja.•
kim dysponują Stany z;~dnoczo
ne. Fakt ten je!'lt, oczy\\-'lsete,
jeszcze jednym dowodf'm fa."Z)'7'..8
cji sfer 'rząd7~ych AmMyl<ą.
Ale jest ponadto e.z;1•mś więcej.
,Jeśli 'feźmiemy pod uwn~ę. że w
STEF.
jury n\tgrody „Rollingen" zasiada
li w tym roku facy ludzie, juk
T. S. Eliot, czołowy poeta reakcji
anglosaskiej, Robert Lowell, bankier pisz.1cy wiersze, przedstawiciel najbardziej arysfol<ratycznoJ
rodziny bostońskiej, Allen Tat1',
:rzecznik rasistowskiet;o Południa,
- zrozumiemy wymowę t.ego wer
dyktu. Jest to nic wspólnego
literaturą nic mający akt polityc-1;ny, więrej - świadoma prowokae!a, wymierzom1 w zespół na
rodów (z amerykęńskim włą<:~nie),
które w walce z faszyzmem przez
pi~ć lat krwawiły na wsz~'stkich
pola(!h bitew. Brednie Ezry Pounda
oceniono z punldu widzenia. potrzeb agitacji wojennej; nagrody
1iforadrlej uż~rto ja!to narzędzia
w rozgr~·wce polltycznf'j, której
celem oshlteczny:m .iem wojna.
W tej perspckt~'Wie zdrada E7.ry
Jl>ounda, opatrzona obecnie oficjał
ną sankcją,. staje się jedn:vm z cle
mentów wielkiej
zdrady, jaką
j
klasa
panująca w Ameryce łmuje
Słynna Galeria Tretiakowska w Moskwie niedługo obchodzie
przeciw własnemu nnrodo,~i i .-.o.
bedzle 57 rocznice swego powstanie>
ateooWJIDl siłom Ślliata.
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Wiede11ki
f

•

1na11ifestują
S\vą wolę
Odpowiedź

Praca wśród kobiet i dla kobiet

Reorganizacja poczynań Zwiazków Zawodówych na odcinku kobiecym

pokoju

na wizytę

amerykańskich
generałów
Europejska '"'.;z~ia gcnerałó"N amc
rykallsldch objęła n!t? tylko A.ngl:ę
il Francję. C!. W:'>:słannicy imper'.~i-'
stycznych tworcow paktu atLl'1'y-:::kiego odwledzili. również i Austrlę.
Wiemy, że ludność Paryfa przec:wplanom podże;i.:1stawiła się ostro
czy \Vojennych : przyjęła dostojników sztabu amerykańsk:ego o;bi:zy
mimi i burzliwymi manifc.stacjam;
na rzecz pokoju. W Wiedniu n:c do
szło wprawdzie do manifestacji, ml<>~zkdi.cy tego miasta w inny jednak sposób zademonstrowali S\-..ą
wolę pokoju, wobec przygotowują
cych nową awa,nturę generałów ume
rylrnńskich. W dniu 7 sierp,1ia br.
przez centrum miasta przeciągnęły
kolumny kobiet : młodych dz.i~\\·- ,
cząt, przybranych w olbrzymit', ulnicszczone na p:ersiach af::;~-!. na
których :przechodnie czytall hasta
walcz;ących o pokój kobiet amt~·L1c
kich. Treść szeregu napisów była
bardzo wymmvna. „żadna m.al!t::\ W;edenka nie da wam swych dziec!. na mięso armatnie". .,Żadnego
żołrJerza dla następne.i wojny" .itp.
manifestacja kobiet
Oczywiście ta
nie spotkała się z przyjaznym przyjęclem władz. Man:fcstantek n!e co
puszczono do hotelu, w którym zatrz:ymali sic: d~·gnitarze amer~·kań
scy. Niemniej jndnak man" stacja
wYwai·ła w Wiedniu i w całej Aust~ii olbrzym~e wrażenie.

W chwili odzyskania niepodleglokobiet w ruchu zawodowym, rozumiejących rolę i zadan:a
Związków Zawodowych, była s ł o
sunkowo nic\':ielka. Stanowiły one
nieliczną garstkę wśród kobiet na o
polityczn:e bierspołecznic i
gół
nych, nie zdających sobie Jeszcze w
pełni sprawy z z:achodzących przemian w życiu najszerszych mas.
Dlatego też zagadnienie uaktywnienia najszetsz:vch rzesz kobiet pracunabrało wówczas tak doniojących
slego znaczenia . Narzuciło to k ·m:e
czno5ć prm.v:idzenia stałej i s:pt·~
matycznej pracy uświad;:imiają:ej
wśród kobiet. Rolę tę podjęla Społeczno - Obywatelska Liga Kobiet.
Organizacja ta jednak nie była w
stanie zająć s:ę wszystkimi za5adnieniami kobiet pracujących za\\'Odowo. Powstała konieczność utworze
nia w ruchu zawodowym ogr1'.w.
które poprowadziłyby pracę wśród
kobiet. Powołąno do życia wydziały,
referaty i rady kobiece we wszystklch instancjach zwią7kowych. ·
Zapoczritkowana przd dwom;t laty
działalność tych agend zw:ą!'.~1)
wych dala pomyślne wyniki. ·Wzrnsło u.świadom !enle społeczne i p.1J;tyczne w:.'.;ród najszerszych rzesz ko
biet pracujących, co przede W37.Ystkim r..nalazlo wyra7. w zmidn'e
stosunku do pracy zawodowej. ;..;:ob:ety biorą d 1.!ś masowy udział we
WS!Jółzawocln ictwie pracy :w wil!:u
zakładach stanowią one 70 pruc.~'1t
ws;Jółzawo<ln iczących), doceniają w
pelni sprawą zwiększenia wycla jności pracy i poprawien:a jej jakosci.
Wzrosły też po\'lażnie kadry akt·1wi
stek kobiecych. Również podnosi s;ę
systematycznie poziom 'l.vyrobie:1:a
społecznego akty•,\'U kobiecego.
0Eiągnięcia kob;ecych ogniw z;wlą
zkowych by\';ały często uwarunkr>,·;Jadz; Zwiazwane stosunkiem
ku do odc:nka prac kobiecych. T1:-:-i,
gdzie zag:idn!enia te byly nale:~ye1<;!
oceniane, referaty kobiece pracowały sprawnie i wydatnie. Natom!a5t
w zarządach. w których tych spra-.v
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nie oceniano właśc:wie, kulała praca wydziałów i referatów kob~ecyc'.l.
Takie doświadczenia narzuciły konieczno$ć przeprowadzenia reorgani
zacj: pracy na terenie kobiecym w
Należ.:i:o
zw:ązkach Zawodowych.
stworzyć takie !ormy organizacyjne,
k tóre za-interesowałyby sprav1ami ko
biecymi cały aktyw związkowy.
Dlatego też na wniosek prezydium
Rady Kobiet przy CRZZ - Wydzid
Kob:ecy CRZZ wystąp:! o włącw:11e
odcinka pracy kobiecej do' dzlałów,
wydziałów i referatów organ iz:1c.vinych wszystkich instancji zw:<1<:lc.iwych.
Na posiedzen'.u sekretar:atu CRZZ
postanowiono:
1) wlączyć wydział kob iecy do
działu organizacyjnego CRZZ oraz
włączyć wszystkie wydziały kop:ece zarządów głównych, referaty ko
biece ORZZ, zarządów okręgowyl'h
i oddz,;alów do właśc;:'.wych wyddałów i referatów organizacyjnych;
2) na wszystkich szczeblach organizacyjnych w Związkach Zawod·Jwych wlączyć do kierowniczego organizacyjnego apara tu kierownicz:ć
wydz:alów i referatów kob'e.:.'r·;!1.
\Vydziałów i referaDz:lałalność
tów kobiecych będz:e miała na celu
s~·stematyczną pracę nad podn:e:;ienicm uświadomienia społecznego ~
politycznego kobiet pracujących i
żon robotn ików; uaktywnien ie k;:ibict w pracy zawodowej ~ społecz
nej oraz zgtaszan:e poszczególnym
wniosków w
dzi!ałom i \Vvdzialom
sprawach pracy i warunków bytu
Ponadto do najv;ażniej
kobiet.
szych zadań wydziałów' i refcrat0w
kobiecych należy włączen:e jak naj
szerszych kobiet do pracy nad real::zacją uchwał II Kongresu Związ
ków Zawodowych.

•
W ubiegłym ~ygodniu odbyła. się w Łodzi na.~<L"l a.ktyw_u k~bie-1 Na zakończenie obrad aktyw:stki
Łodzk1ego, partyjne uchwaliły rezolucję nastęcego PZPR ,z ud~a.łem 1-szego sekretarza Ko.m1tetu
. _ . ..
.
taw. Dwora.it~vsk1eg:>. Obe<!nych na odprawie było 380 kobiet. Były
to. c:złcnk~c Wyd_zia.11! Kobiece go KŁ PZPR partyjne działa.czki PUJąCeJ tresci.
„My, kobiety partyjne, oburzo
L~ Kobiet i. Z~~zko'":_ ~wod o'"'-ych, czlonkinle prezy~ium Dzielne jesteśmy uchwałą Watykanu,
n!co~vych W3 d7.Jałow Kcb1ecye h. Obr;idcm1 przewadmczyla tow.
nadużywającego wiary dla. celów
.
C1es1elska.
politye:inych. Cel tego jest ja:sny,
Referat o charakterze polityczno- działalność w grupach ag~tatorów,
chodzi o sliłócenie naszego społrorganizacyjnym wy~!osiła kie- brać szerSlly udział w akcji łączno
ezeństwa. i przcs.zJcodzenie w b~dowaniu odrodzonej ojczyzn 3••
rown'.czka Wydz>iału Kobiecego KŁ ści ze wsią. Aby członkinie part:i,
Solidaryzujemy się z dekretem
PZPR tow. l{<:drak. W referacie pracujące na tym odcinku mogły
Rządu, 7.apewniającym wolno1Sć
s•vym omówiła ona zarówno sprawy prvwadzlć planową pracę wśród kn
wyznania i pralttyk religijnych,
organizacyjne, jak i zagadnienia mię b:ct w:ejl'kich, winny być odpowie·
i żądamy surowego lcarania tycil,
dzynarodowe. Zwróciła także uwa- dn :o sz,kolone.
Staw:amy SQbie również ambitne
którzy usiłowaliby wprowadzić
gę na rolę i działalność Watykamt
uchw:iły watykańskie w ż;vcie.
- partnera imper'iat.:.stów amery- zadania wciągnic:cia wszystkich koNie da.my się zastraszyć gr<l'.tbakafiskich. Tow. KQdrakowa stwier- biet robotn!c do W5'0Ólzawodnictwa.
mi pa.pieskimi, mvażając je w
dziła, że odpovviedx:ą na sz~rndnicze Lldze Kobiet należy pomóc w wybezpodstawne i niesłuszne. Kraj
manewry reakcji będzie wzmożona konaniu zobowiązań' pódjętych w HI
wspólzawodn:ctwa miQdzy
nasz został odbudowany cl7.ieki oaktywność kobiet na wszystkich od etapie
fia.rne.l pracy i jedności całego
cinkach pracy. - Nale-.i;y wprowa- Łodzią a Warszawą. Należy otoczyć
społeczne
narodu. My, kobie.ty, realizując
przodownice
dzić do partii h ajlcpsze kobiety, w opieką
linię nzs7'.e.i partii 1 \VTI>elniając
pierwszym rzędz:c przodownice pra wzmóc pracę oświatową, organizo~
wytyc;me jej Komitet-u Crntralcy, aby zdecydowanie zwiększyć i- wać zc&poły czytelnictwa, wieczory
nego, będziemy stał.v na straży tPj
członków parti'.. N'l świetl!cowe, wyciecz:k'., brać udział
lość kobiet jcdności i nie <lopuścin;v, by rea.li:
odc:nku szkolenia kadr partyjnych w walce z analfabetyzmem. Pracę
c;vjn-a. c.zęść kleru uiywa!a amilo
winniśmy tak pracować. :iżrby prze kob:ecą w Związkach Za\vodowych
ny do walid z właclzą lucl-Ową.
szkoli{: 40 procent kob:et w si.kołach należy usprawnić. Działalnc~ć r'.)fcpartvjn)•ch- i na kur;;ach tereno- rentek :~w;ą1Jrnwych winna być ~·e
WllIIlCTżoną, pracą n:id rozbudowych. Kobiety winny wzmóc swoją spolona z pracami Komisji Kobiewą k()biccych szeregów partyjcych :. Ligi Kobiet. Praca partii na
nych, rozwojem ws11ół'lawm?11ictwa. pracy, wzmocnieniem szrr<'gów masowej o;:i;m1izacjl kobi;!ka partyjna winna być agitatorką
I! l!Ułl li
V
cej - damy zdecydowaną odpogdz:ekohviek się znajdzie, jej obotym wszystkim, którzy
wiedź
'\tiązkicm jt:.st wyjaśniać kobietom
ice społeczne
cheą prnes'Z!tcdzić w naszym zwy
słuszne stanowisko naszej partt: i
'
ciP,Skim marszu do socjali:mnu".
W\·uik'~Dl zamkO!i~cia II etapn naszego Rządu.
Obc~nie wsz,\·5fltie zarzą,dr Ligi Ko
N<:td referatem wy-v.riązala się oży
biot wypełniają. po.stanowicni:L zarzą w&pÓL~a'l't'o<lnjctwa crgnni1~<t.r>ji Jrnbie_
cych było wylonien:o ponad 5 tpi~cy w~ona dyskusja, w której wtięło udu Głó"·ncJ;o, nal:kdaj~cc na. n:e przodownic 11p-0lecrn.\·ch, na terenie dz:ał 9 towarzvszek.
.
Tow. Lutrosińska. zwróciła uv1.i.· e t ap "spu·1
•
· 'd ztw. ,Incc1
· \\"O,Je\\'O
10 procent 6_c1u
..;,,nnaczenia
~bo~inek
"
" .,
~
i;pośród czło'lkiń kół przed-0wn il spo zawodnie twa. ma prz:r~porz!Ć w ra_ gę, że w chw'li obecnej należy otofon1Hch ich życia. Dojście do wład ::y
opieką młCd!.:t?ż
. ł'<"T11 krnJ'U 100 ty:Ji'"C" kobiet, które czy(: Specjalną
d .
któ
-r.- 1 . t
Co przyniosło wyzwolenie kobietom rumuńskim
czes. to niec:iszkolną, podlegającą
"' '
re po CJmą. gię J focznyc h · .1.'l..O ne :,
mas ludowych zapewniło Rumund podejmą.~, s'ę roli przorl-O~nie t<p<>łecz- powiednirn wpływom.
.
.
. , 1 a
zaczęły
Ludowej
Republiki
skicj
był
obchodzony
sierpnia
23
Dzień
tych zn d a11, src1mac >~ ą. wazn~ 1 o kom prawa obywatelsk:e. Umo/.liwi
nych.
Tow. Kuświkowa zwraca uwil~ę uroczyście przez caly naród rumu.'i tworz:yć nową, lepszą przyszłość dla ło :m naukę, postawiło je w rzęizie
po)liedziRlną. mi::ję. Ka. irh barkach
r,17.pOC'.Z~l narodu Rumuni:. Kobiety Rumunii
daty
bowiem
tej
Od
sk:.
budowniczych lepszego jutra.
Xad iprncą, prtotfownie !l'olerrn,l"ch na koniecznotć z:większen:a ·.vys:i:rn
how'em spocznie obowiązek prowadze
organ:zowaniu najszersz.y,·h się punkt zwrotny w 11ist()rii luclu rado,5nie obchodz:ty to święto, boć
crnwać będą. 1ar74dy po•zczególnwh przy
N ic należy bowiem zapom:nać o
przy!ea
d!tień
.nkh
ni:i.' masowej akcji agitncji wśród kÓł. dzielnice Jigo"e lub. tei; org~ni_ rr.as kobiecych we współzawod11:c- rumuńskiego. !'o uwoln;eniu kraju przecież dl:i
tym. że do czasu przegnania rod?.iL'!.<.:h
1
ool..Ycncz.:isc:•
..,,,
.ci :v P..~u:l. r. 11'>.:> -~-·z.:..~,..,-.
:!'a'i<iec.:ciA.
woj~ka _
prz.P.z
pracy.
tY•.'ie
przodownica.
Ab~·
powiatowe.
zacje
donio~łe
rn~
to
:kobiet. Działa.nie
mych faszystów Rumunia n.i:eża'a
Taw. Gnłębiakoi.va mówi o !onie
ir;naczcnie, goy:i; stać się winno naj_ społeczna mcgla. spełnić nnleż~·eie
do krajów bardzo zacofanvch c•·wi
l!k\i.tecznie>,js.zą. formą. prze-ciw.st.awia_ "'''"e Ul.dania, mu11; mieć przydiieloP)' czno&ci szkolenia kob:et. Nie we
lizacyjn:e i kulturalnie, była o~:;()r1o'kreślony ściśle teren ~weg0 dziab_ wszyEtkich riodstawowych organ't.a
k:em jaskrawych kontrastciw. O'.nk
nia. filę 'Wpływem re1:,k r.j;;· Wróg kia_ nin.. - grupę ąsiadek, k0lc7.anc:~ pr:i. cjnch partyjnych towarzysze rQzu' ptzepydiu i bOg"a'ct'.va, co krok cc'.r;:aotvy prowadzi swą. robotę z ukrycia, <:)" itp. Działalność jej nie je~t a',c.i:i. mieją caJ;i wagę tego zagadn:en ir:..
rano się tu o n«fzę. Państ~\·0n1 17.ateż
była
dyskusji
Przedmiotem
uporczywie 11 nują.c intrygi plotek, anominową, jest prac'!- 'T. okre~lc ną.
cfzi~a lłlasa obszarnicza r i"kJj,)f~aii
Tow.
Watykanu.
uchwała
ostatn:a
·
~1
.;.
t
g
t
Dl
1az·
l
"
ści. Masy ludowe żyły w uc:f.!m:c:ce
a.~ o e,„ w~·,„ acz~3ąc
,1.
prU?sącn.· ć nastroje n :,eufno. grap.,, l
P ra::ną.c
Ośw:ęc:iwięźniarka
(b.
Denyscwa
·
d
l'
d
l k. ·
-niu :. ciemnocie. Dziś w Rumunii rio
)
·
~ i)rzo ownic
ro
"
lści' do Państwa Ludowego, nMtroJ·e s~e cz on inie
Fpe>łecmi.ycll., 'ZAlrt.ądy kó-l ngow:ych mm przypomn'.ala, że wówczas, kie
konał s:ę wielki zwrot nie tylko w
raniki wojennej i tp. Przedcwnice 'winny wyffierać tRkio kobiety, które dy slepaC'ze h'.tlerowscy palili tysią
dziedzinie ustrojowej, gospodarr.3ej
i;połeczne muszą. przec:wstawi~ tym ciesz:ę. się llzacunkiem w swoim śro_ ce ludzi w krematoriach, n:e było
i socjalnej, ale przeobraz!1a siE: cał
cudów i pr.1Jież milczał. Teraz pa·
kt •
•
· 1
kowicie psychika narodu, który pouporczyw"„ d owtsKU
wro"im
· wil p&lni pież błogosławi oprawców. Tow.
d i · · ~e po,1mu.ią.
"' zakusom podziemia
nareszc:e wspó!go;podaczuł się
1
.
. ' t
.
l
.
st
po1111• t-0 1io<.Ja. 9ją. dar "--I
11we za ama, a. innych.
i s_,-stemat_,czn" nk<"J.11. W.}"J'n.:1m.aJ·•c"~
\\'JCrc za. ze naJSKU eczmc.i
Przodo'l\-i1icom '-"""{a
"' .,,, >prz.e'k.ony-wani.11.
.,
rz:em i budowniczym swej ojczyz:1y,
u~,viada~1iaj~ą. Bowiem ~I.rwom :<>połocznym· nale>ż;v pom(>c w pracy. S7.ym naszym orężem jest praca. Mu
który wie, że wszystkie wyprac·J\';::t
którzy nam
ludźmi,
z
walczyć
ne przezeń wartości nie stają się nż
ll'z.cptaneJ propa~and;v n:iJł:ttWlc.J ule_ li Podcfawać im temat.'"• do~tnrc7Ą'\Ć m11. simy
i.zbrojnym,
ze
tylko
N:e
szkodzą.
wyzysk:wacz~·, j::!cz
łupem garstki
je rengc.wać na. le z gospodarczym podz:emiem. __
gAją. włafoie kobiety, nie biorą.re u- terial6w, naucz~·ć
stanow:ą własność całego spolec;o;cil
7
Wszystk:c uczestniczki dyskusj i
dz:'llłu w pracnc11 organizacji, gor.pn_ każdą. p~otkę, }ltóra. ro chO'ilzi si.ę w
stwa.
d'l"nie dom cwe i wiele .!'pośród kobiet I <l~:,--m siłldo"°.: ~ku. Tylko <3 7 &~ki 't.:i. deklarowały gotowość wzmożenia .
Rumunka żyje dziś peln:ą życ!a
k:.e.i pracy t:·i:1i;-,•:v grnp przodo'1'1'111c r>racy - f,dyż to jest jedyna i naj- 1
'
·. . .
' swego Iu·aju. Skoi"iczyla raz. na zaw
~połeeznych dotne" będziemy mogli shtszn:ej,,-1.a odpowiedź na 7..aku~y 1
:w:e:iskich.
sz.e z postawą kobiety biernej i l'i•!rrrodownice 5połeezne pracuj~ na <lo na.js-z;~rszy-cb ma~ kohiec~·{'h. pro_ pod7..e~aczy woj~nnych.
Podsumowan'ia dyskusji dokonał
mi<:żonej. Bierze udział we wszystAystematycrne ich
11t1tle i
zo.kł?. dz;o '"'adT.ić
111">·.nn frren:e, a wię~ w
Na zebraniu rumuńskiej organ~zac ji kobiecej
kich dziedzinach życ'.a społeczne
tow. D}vorakowskL
!,'lra.cy i w mfrj8cu ~wego zamieszka_ uświadami.anie.
l!l:a. Działnln<>ść swf!. ro~wijają pny m•m••••mmm•mm1111l!ll'laa1111mmz:mmi:••11111am:1111Z11m-~------------•••••-1111m-m•mm•millll'lm111•m~=:~=i!m• go. Organizacja demokratycznych
kobiet Rumunii poszczycić slę •111pomocy rozmów indywidualnych lub
że wielką Uczebnością. Do szeregów
Każda z nich pnłę ugrupowych.
, jej należy bljsko dwa m:Eony koprowadzi przez; wpl~'.
śv.-iada,miajii-~ą.
biet. Un:a Kobiet Demokratyczny ~:1
M"'anie na swą, towarzy~zKI} od warsz_
Rumunii prowadzi szereg 3kcji o
ilatu, na grupę kobiet. 1~ Rali pl"Oduk_
charakterre socjalnym. Organiza:,Ja
cyjnej, k i erując również ro,z mowy 11a
ta zajmuje s:ię urządzaniem !lowvch
tematy pol!>tyczne i społec zne wśród
żlobków i przedszkol;, tworzy o3~cd
ewych m1jbliżi;r.yeh domowych s~ia_
ki zdrowia w m:astach i na wi; i, b:e
dek. Przoclo;vnicy sp : łer,znej nie> wol
być uszytę rręcm:e ~niezbyt ciasn~.
rze udział w rozwijaniu a!,cji wspol
a1c> zaporuniee o swej roli i wterl~-.
ani też na wyrost). Najodpowiedniej
:zawodn:ctwa pracy wśród kobiet,
gp.v st;·irn się z fonymi kobiPtami
hvorzy kobiece ochotnicze brygad:r
szym na ten cel materiałem są baOdd'1ia1yw:W te.i
11?-0dczas zakupów.
pracy w zakładach przemys!•lW\'Ch
wełniane kretony, bądź tei: tkani:ly
tmoi1m na swe otocz.en'"' j w r.rnsie
1 na roli, roztacza op:ekę nJd irir.t- .
jazdy tramwajem. na r.ebraniu tcwa_
o wzorze kratki. Możemy również
pro\vadzi szeroką
ką i dzieckiem,
2.Iobilizn~anie koh!et
:rz;ys'kim i tp.
zużytkować odzież, n:enadającą się
akcję kulturalno - oświatową. Dzi ś
jest celem ws.zvstkich masowvch. wr_
kob:ety Rumunii, mieszkank: wbnooz:enia przez starsi:iych
już do
stą.pień. urządronrch. przez ~rganU:a.
sek i małych miasteczek, nie zy 1 ą
ozlonków rodtiny (oczywiście po pod
1\a wieee odcz.yty-, po_
cję kobiecą.
wyłącznie w zamkniętym kręgu .iso
gada.nki ~ tp. nie przychodzą. jec1nak
daniu jej gruntownej przeróbce).
bistych . spraw. Interesuj ą s ię tym
11\"Szystkie lrohietv. W'ele E=posr6d
Na załączonym rysunku widzimy
wszystkim, co s:ę wokół nich dz!,~
;nich. nie udziela si~ wcafo żre,iu 990je, przykładają ęwą dloń do prac
5 sukienek dziewczęcych. Wybór
lec znemu, a Tiszystkio s,ve znintcre_
nad tworzeniem lepszego jutra dla
jest obfity. Każda z matek znajd.złe
11owani a skupiają. w okół ~p raw go_
całego narodu.
odposukienkę,
model:
tych
wśród
Do
spoi:ar~ twa domow1>g-o ~ rodzin''·
<t;vr.h kob:ct wła:'nie. nnjfatwiPj i~•t
wiednią dla swej pocie-:hy.

~~~~!uw~~~~2~f'o~a.m~~~d:os~~~y~;Gt
masy k0Li8C9
!I•
n
U ~aui31rl~1giamy
i ·ich obowiazki
przodown

wielka data w historii Rumunii

1

I

l('l5•tt-zeć
A ż ell.v ta

:przodl)wni ~ )-

~polrcz::c.i.

forma. pm•·: mogla o:<' l);!ną1'
jak nnjlepn e rezultat,,-, n:::leży ka_
dry przo<Lownfo społee:myc.h tak roz
:win~ć by świadomy akt;·w kobiecv do
•
,cierał wnęd1jc.

Coraz vvięcej kobiet I
na ~dpowiedzialnych
stanowiskach
,
Obo\Ylązki

k ierownika

dz:ału

ro-

~~~:1~z:n~~~y~~~:r:O~~zi~l:bi~~t~~
dnż.

· ;.

;~if~l"

przedstawiamy naszym Czy- '
Marii Markowsk:e j. Kieruje ona .zespołem wysoce wykwali.tl~o- telniczkom wzory sukienek d1,ie'.v- I
,Wf.1~~h rzemi eśiników, przepmwa- częcych, bluzek oraz sukien odoo- J
skompliko·1:a- wJednich na ciepłe ':. chłodniej sze ,
~jących remonty
nych z:.ih;,rtkowych budynków. z-~- dni ko1'iczącego t:'.El już lat a.
Sukienk.i dla dziewczynek w w ie
spół t en p 1·r..eprowadza obccn:e :-emont w bytlrnwej fasady ;,;madm Z.a ku od lat 8 do 12 aby b y ty ładne.
kładu Chc1«1i i un:·.•:cr;;ylet!..I. prow..i- n;e muszą być wcale sporz~dzone '? 1
dz.: p rzebudov·:G g m achu Politech!i.'tl kosztovmych materiałów. Stawiamy '
J:m Je:ino WYT'""'""n '"? - i:;o-.vi nn" 1 !·
oraz „k :llmnas tu i nn ych oblc·~tów.

•

Bluzka jest niezbędnym uzupeł
nieniem tak modnych tego lata k;oswwych kraciastych spódnic i „a11giel.skiego" jesiennego kost:umu. W
jesiennej kolekcji bluzek znajdz:emy w iele fasonów. przybranych ko
lorowym haftem. Hait ten z:astęp<U
je tak modne do niedawna wszelk:ego rodzaju maTszczenia, falbanki itp. Blm:k:, które nosić będzi emy
jesienią, odznacz ają się daleko posu
niętą ip~stot ą kroju tak, że w iele
mogło ~porzą
spośród nas będz;ie
dzić sobie tę niezbędną część od ~i~ 
ży w domu.
Sukn:e odpowiednie na ciepłe ctn:
lata i p ierwsze tygodnie jesi~ni uszyjemy z lekkich tkanin weł n ia
nych. Jeże!'. sukienka t aka ma n um
służyć i w okresie z:my, po .~1yśli 
my o tym. by sporząd zić ją z ciemniejszego materi ału , je żeli n a•omiast
przeznaczamy ją wyłącznie na ok res
wczesnej jesienl, wówczas m•) Ż ~my
Na
ją uszyć z; tkaniny o banv:e ja~niej
staw iamy
sze,i

Pracownicy portowi
w Dunkierce
odpowiadają na apel
matek francuskich
Odp<nviadając na apel matek folnierzy francuskich, poległych w lridochinach, pracO\'l"Ilicy portowi w
Dunkierce postanow.J.i jednomyśln :e
ws trzymać pracę w g odz:nach nadJiczbo ...vych nad załadowaniem okrfl
tów, odpływających z materiałem
wojennym do Indochin. Robotnicy
portowi w Dunkierce postanowil: po
nadto podjąć interwencję w tym
k : erunku, by Krnjowa Feder acja
Pracowników Portowych we zwała
wszystk.ich swych cz.łonków we Fran
cji i Algerz;e do calikowit ego prz.~r
pr.zccl- wan ia pracy nad z:aladunkie m o!c~
t~kich sukk::iek. tów, odpływa j acvch do v :etnamu.

ł

„G

Wcałym kraju trwa skup zboża

22t punk·tów praeu~e pełną
w wof. łódzkim
1
'\\(>r]luf: m~ldnnk.jw z

parą

Ł

1

·d zh1, gminne spółdzielnie
·
wo1ewo
„'iCh" >kupiły do 20 IJ1n. 100.000 ton zboża, porhodz~cego z tcgororzn)·ch
;biorów.
'
po~zrzcgo·1 nyc-n

~
wędrują

Niedawno w naszej wsi gościł 6-o:so.
bowy zespół artystycz1:y Spólclzlelni
,.Czytel
Wydawniczo - Ośz;iat-0wej
nik", który wystąpił z wieczoiem Mic.
kiewiczowskim. Zainteresowanie ludno_
ści tą. imprezą. bylo wielkie, czego dov:odem jest, że dość duza s::la przed
szkola w Sobótce Nowej wypełnio;i.a
była po brzegi. Nie było ko3tiumów,
ani żadnych dekorncji, a. jednak akto.
występ·1jący

na scenie potrafili
do siedzących na
widowni chłopów. W prostych i zrozumfałych dla nas słowach dali możność
poznania utworów Mickiewicza. Wy.

rzy

prz:em~wić swą

grą

O P S J!t 1"'

~11k.
nad plan, dzięki niemu dźwiga się
z gruzów stolica, odbudo\'ruje się
Jednocześnie ten twór
państwo.
czy wysiłek ludzi pracy, przyczy
nia się do podniesienia. stopy życiowej społeczeństwa i ogólnego
dob~oby.t~ naszego k~aju.
Rowr:11ez _p:acowm~y . zespołu
PGR ~1e~ętmk.i w pow1_ecie radom
szczansk1m b iorą u~z1ał w t.y~
mar~zu do lepszego Jut:~· J:?zięk1
wspołza'll'.o~mctwu wybili się •na
czo!o sposrod wszystkich zespołów
Pa~sh''.· Gosp. Rolnych naszego
wo]ewodztwa.
składa
Zespół PGR Cielętniki
się z 18 majątków, 3 młynów, 6
gorzelni. 2 tartaków i 1 krochmal
ni.
W •tym roku pracown lcy zespo

Współzawodnictwo pracy rozwi
ja się coraz bardziej. Obejmuje
ono pracowników i robotników
tak w miastach jak i robotników
rolnych PGR na wsiach. Współ
zawodnictwo pozwoliło osiągnąć
górnikom wysokie normy w wydobyciu węgla, ono sprawia, że
każdy dzień niesie nowe tysiące
metrów tkanin wykonanych po-

Mickiewicza

pod strzechy

łu Cielętniki współza\vodn;czyli
go wielkiego wieszcza. Wielu z obec-1 się do upowszechnienia czytelnictwa. na
z zespołem Moszczenica w powie
·
nych na sali nie znalo jeszcze twórczo wsi.
cie piotrkowskim tak w pracach
LEON TOMCZAK
ści Micl~iewicza. Toteż Wieczór Mic \
SOBOTKA NOWA k. LĘCZYCY żniwnych jak i we wszystk;ch in
ktewiczowski mewątpliw.e przyczynił
nych wyl<onywanych w PGR robotach rolnych.
Obecn;e w związku ze zbl\ża
niem się końca drugiego etapu
współzawodnictwa można ]UZ po
dać osiągnięcia pracowników zezł kre~ytów
rawsłu otrz11mał
społu Cielętniki.
W celu podniesienia kultury naszego ciąg 3 lat. Spłaty ur;tanowione są na
A więc poczvnając od prac kulrolnictwa oraz zwięhszonia pogłowia dogodnych warunkach przy minimalturalnych i oświatowych, na terasowego bydła i trzody chlewnej Rzą.d· nym oprocentowaniu.
Korespondent „Głosu Chłopskiego'• renie zespołu zorganizowano 8
przydziela kredyty,
z Rawy Ma.zowieckiej
świetl!c. 5 dziecińców i tprzedszko
W ro:rn bieżącym pov1at rawski o.
li, we wszystkich majątkach zetrzymał 11 milionów złotych krerlytu,
w tym na załtup rasowych świń 2 mi.
k ·
k
ł
li

Wcelu podniesienia kultury rolnej

wZ

~

11 mI onów

• •

do

:~
uz~roW!S

- Czy przed wo.iną doJltałby mało
lub m·oduioroln:r onłop ~kierowanie na
bezpłr.tni; lcci:enie do nzd~·o,visk,1? Napewno nic. Bramy uzdrowisk, s:mato;·iów, n. nieraz i szpitnli zam'!ruięte były
c'ila biedoty wiejakiej. Tylko bogacz
1i· 6;;ł korzystać z dobrodziejstw tych
z~lz.:L:t~ly.ócwh. to przyczyn wieś na:'z," tak
o

"

za11iedbau.1 pQd w;:ględem
zc~ro"t·.·otny:u. Toteż po wyzwoleniu po.
rUfl(t<:>. zo-t<1ła wielka ofensywa służby
zdrowia tak w mieście, jak i na wsi.
Dla s~worz:;1ia podstaw skutecz.;:1.i w~l
ki z cllcrob:.mi założono na wsi caly
szereg c.~roc!ków zdro·,via, poraihii. i
tym podobnych zakladów leczniczych.
b nc1zo b~·ł<:>.

•

•

k1eru1e
· k h h !.if ,
c or~c Cu opow

w~ązek Samo~omncy Chłopsk1e1

·

ourócż tego Zwfazek samopomocy
Chlolll!kiej i)Mjął n.a· szaroką skalę akc-ję i:;etowallia chorych chłopów malo
i śrerlniorolnych do uzdrowisk wodo
leczniczych. Dziesi~tki i setki chlopów
mało::-olnych powróci do zdrowia dzie·
ki tej akcji.
W roku bieżącym Związek Samopomocy Chłopskiej województwa łódzkiego do dnia 1 sierpnia wydał na bezpłatne leczenie do uzdrowisk około 200
osób. do ll:ońca rokn zaś przewicl·,1J·e się
jeszcze wysyłkę 234.
Wszyscy chorzy pochodza 2 · mało i
średniorolnych chlopów, któr~y nie mie.
li do tej pory możności i środkó\v na
leczenie.

J~óiitfi~ Eliminacje .tZS-ów

do mstrzostw w p:łce s.atkowe;
w pow. hrzezi.ń§killl

R~rla Sportu Wiej3Jtiego
przy Zarządzie Oddziału Powiatowego
w
S~::nopcmocy Chłopllkiej
::wi~;:;ku

Powiatowa

eliminacje LndoSportowych do mi·.--;v~h Ze;;polów
. 'r:ocstw powiatowych w piłce siatko;;r::c::in~ch

wej.
'V

nrządza

z pov.-yż3zym wyznaczone
-o ·tały ~ powiecie 4 inmkty, w któ.
ryr.h zostaną przeprowaclzone rozgryw
·:i. Pu;1kt pierwszy to Rokiciny. Od.
spotkan:.a LZS-ów z
i1~:lą. się tam
riri.iin Będków, Łaziskn, La?.nów i Cio.
sny.
Punkt drugi będzie w Różycy. W
ro:-grY\'1kach wezm:} mlz1ał gminy Gal
zwifłzku

I

kówek i Mikołajów. W punkcie trzecim
..... w Rogowie - nastąpią spotkmria
LZS ów z gmin Mroga Dolna, Popień,
W ostatnim punkcie
Długie i Lip1ny.
- w Stry;rnwie - odbędą się spotka
nia. LZS-ów z gmin Biała, Bratosze
wice, Niesnłków, Dmosin. Dobra.
Dla. startujących LZS-ów przei:naczo
no nagrody w postaci sprzętu sporto
wego. Zespoły, które zajmą. pierwsze
miejsce i drngie w podanych wyżej
punktach, walczyć będą o mi<::trzostwo
powiatu w Brzezinach 18 września ro.
ku bieżącego.
Korespondent „Głosu"
St. Krakowiak

.IAPV~

zakładach

pożyczka długotermin:a na prze Zakończenie

trosce o zdro\l\71e...

Okres od lutego do czerwca. to
okres lęgów ptactwa domowego,
kur, kaczek, gęsi i indyków. Wylęg jaj może się odbywać w wa
runkach naturalnych. to znaczy
pod~ żywą nasladką lub sztucznych ,~: w 'palr~}ach w:ylęgowycl"I. "W !ą.yełt es atuich przy pomocy sztuczne~o źródła ciepła. otrzyrnuje się odpowiednią tempeiatnr" taka jaka jest niezbędm1
do w~ięgu. ·P~za tym aparaty wy
lęgO\~'e są wyp0sażo11e• w specjal
ne urzadzenia dla dostarczania J·a
·
·, w mieszadła powieJ·om "'JJ.li<:oc
•· ~ 1
trza ' wentylatory
· oraz samoczyn
ne r'e"'ulatory temperatury,
Prz:d wojną w Pok-Jce wylęgi
piskląt odbywały się głównie dro
gą nuturalną. \Vylęgi sztuczne by
ły bardzo mało rozpowszechnione
·
Stosowano je jedynie w większych
Po WOJ.nie sytuacJ·a
hodowlach.
się zmieniła, ponieważ zostały zor
ganizowane specjalne placówki,
tak zwane Zakłady Wylęgowe po
siadające aparaty wylęgowe 0 du
żej pojemności oraz wykwalifiko
wane kierownictwo. Placówki te
mają, za zadanie produkcję -piskląt dla gospodarstw chłopskich.
W obecnym· sezonie wylP~owym
na terenie województwa łódzkiego
czynnych było 14 Zakładów Wylę
gowych. z czego 10 prowadzonych
Samopomocy
Związek
przez
Chlonskiej. Zrzeszenie Hodowców
i Producentów Drobiu. 2 przez
Państwowe Gospodarstwa Rolne,
1 przez Miejskie Nieruchom0ści
Ziemskie oraz 1 przez Centralę
Mleczarsko-J ajczarSpółdzielni
skiei.
Liczba aparatów wylęgowych
czynnych w tych zakładach wyno
siła 26 o ogólnej pojemności ko-

z których wy- również dodatnio na hcdo...,,.1•
dwa w Chełm ie krów, które przez racjonalne ż:y..
i Sekursku oraz jeden klub spor wienie i dojenie podniosły wydajność mleczną z 3400 litrów na
towy w Sekursku.
Przechodząc do spraw gospo- 3800 litrów mleka.
darczych trzeba PO'-;l'iedzieć. że
Akcja współzawodnictwa ogar
właśnie dzięki współzawodnictwu nęła wszystkie dziedziny gospoprace żniwne zakończono najprę darki zespołu. W zakładach me
ze wszystkich zespołów w chanicznych i przemysłowych, w
J dzej
całym województwie. Dzięki rów majątkach rolnych, hodowlanych
nież współzawodnictwu i dzięki i rybnych, wszędzie pracowano
racjonalnej uprawie uzyskano po :nad podniesieniem jakości i ilości.
próbnych omłotach doskonałe. wy
niki w plonach z 1 ha . Np. chmie- Po podsumowaniu tych osiągnięć
lu z 1 ha omłócono 12 kwintali, należy powiedzieć coś o ludziach
rzepaku 22.5 kwintali, żyta 26 do biorących udział we współzawod
nictwie. 22 lipca br. za pierw28 kwintali.
szy etap współzawodnictwa nagro
Zespół może więc odstawić 3515 dzonych zostało 28 pracowników.
kwintali zboża siewnea;o dla chło Od tego jednak czasu współzawod
pów mało i średniorolnych. Obec nictwo jeszcze więcej s i ę rozwinę
wszystkich 650 pra
nic już przygotowano, 1500 kwin ło , obejmując
cewników zespołu. Dlatego też w
tali. Dzięki współzawodnictwu drugim etapie do nagrody przedwykonano w 100 procentach podo stawionych jest ponad 100 przorywki i wsiano poplony na 260 ha. dovvników i przodownic pracy, a
Poza uprawą również wspania siedmiu z nich zostało mianowale w~1gląda hodowla. I tak stan nych na rządców majątków.
pogłow.a macior podniósł się o 10
Widać więc z tego, że przez
procent ponad przewidziany plan, współzawodnictwo, przez tę rywa
a przeciętną wydajność prosiąt od lizację w pracy, podni osła się w
jednej maciory doprowadzono do Cielętnikach kultura rolna, polep
14.5 procent. W lipcu odstawiono szył byt robotników a tym samym
na 28 zaplanowanych - 55 tucz dobrobyt i bogactwo państwa.
ników.
Współzawodnictwo

Jot.

kurcząt
w ąeniętych
na terenfie woj.
łódzkiego

ylęgOWlCll

się IDużą rolę osiągnięciu

lęgi

~n?r lęgowych

=-

I

H' walce z
ORMO-wcy

z Ochotniczyn1i
Na ostatnio zwpłanym „,._, \Vieluniu zlocie ORMO-wców z ca~eJO
powiatu omaw:ane były zaclan~a
ORMO-wca w związ'ku ze zbliża
jącym Si ę okresem jesienno-zimo
wym. Jesień - to prace przy omłotach, wykopkachf przygotowa
niu stodół i sp chlerzy na przyję
cie plonów, okres, w którym,

MIĘDZYPLONY

tym zagadnieniem i jeżeli wydaj.
naszego inwentarza leży nam na
sercu.
Woźmy np. takie ścierniska. Rzadko
gospodarstwa, w
już clzrn spotykamy
których ścierniska leżą. nienaruszone
do wio5ny, ale dnżo jeszcze mamy gospodarstw takich. które ich nie wykorzystują w 100 procentach. O ile jesz.
cze ścierniska po życie są. częściowo
obsiewane poplonami, to ścierni<;ka po
owsie lub pszenicy przeważnie próżnu
ją. aż do wiosny; nie dają.c rolnikowi
namacalnych korzyści. Chcąc je wyko
rzystać m·.islmy je obsiać m1ędzyplona
mi ozimymi.
W chwili obecnej jest już m>jwyższ~'
c:za3 na to, aby międzyplony były zasia
ne. Warunki do ich rozwoju są. specja!
nie korzystne. gdyż m:iją, one dostatecz
ną. iluść wilgoci tak jeaienią. .iak i wio.
sną., a małe zapotrzebowanie w tym cza
się

ność

wpłynęło

wyników
w
coraz bardziej
Sztuczne
61 tys. 290 sztuk
JaJ. Tegoroczny sezon wylęgowy, rozpo,·17szechniają, wypierając lęgi w sezonie, odegrała akcja współz~ wzglę~u na duźe zapotrzebo:wa natur.?.lne. Coraz więcej rolników zawodnictwa. Wszystkie Zakłady
znaczenie Wylęgowe na terenie woj. łódzkie
docenia
i
me na pisklęta, został.. przedłuzo- rozumie
ny, tak, że niekt?re Z~kła,dy ~Vy- sztucznych wylęgów dla podnie- go prowadzone przez Związek Sa
hodowli drobi!l. mopomocy Chłopskiej oraz Zrzestanu
lęgowe na tereme WOJ. łodzktego sienia
ko!lcz.yły wylęgi. ~opier<?. w lipcu. Sztuczne lęgi mają tę dobrą stro ·szenie Hodowców i Producentów
Cyfrowo wyniki akCJl wylęgo- nę, że d:::ją możneść otrzymywa- Drobiu przystąpiły do akcji współ
wej. p1~zepr_owadzone~ Y' zakładach nia kurcząt w· dowolnych term:- zawodnictwa. Współzawodnictwo
w myśl inWOJ. łodzlnego w biezącym. sezo- nach. niezależnie od okresu kwo- Zakładów dotyczyło,
i.ie przedsta\'liają się następująco ~zenia. kur oraz w dc·.;:.olnie wiel- strukcji, wykorzystania aoaratów
Ogółem _nałożono jaj kur~ych. k'.-1 kich grupach. Umożl:wiają prze- wylęgowych oraz uzyskania jak
czych i mdycz~'ch 188. tys112cy 829 !?l'O\vadzanie wczesnych lęgów da najwyższego procentu wy]P.P'11.
· ł l10d o·1
l Jacvc h naJ.2pszv
· 116 .40-1 sz t u'
\" 1
1
.
,
w ramach a k CJ!„ wspołzawodm
mat eria
'" Y ęg ło się
szt u.c
1
·
• ·
.
. WOJ.. ·,
le'
gdy
podczas
UŻ"tkowy
i
wiam·
piskląt.
łodzk1ego od
ctwa na tereme
•
•
•
J
,
t,
.
t
k
nos~n·
domożna
zaczynać
natunbe
g;
ona
plan
uchwalony
'vv;ęc
Tak
ie wy orzys ama apara ow
·
ó'
·
p ,
· 'd ·
1l
·1
.
h 11· .1
wv]eo- .
anstwo- p1ero P zną wiosną.
go nopo 'S ;;:no Z.J2Z zie
d ~ ~psze wyn~kiR~=
zvsl;;t~-y~-ł
Wylęgowego
Zakładu
Zadaniem
Kl'a
w
Rolnej
Administracji
wej
kowie w st~czniu br. zost~ł wyko jrs_t proclu 1 :o:·v~nie pi~ldąt jedno-I \Vie Ma~~~ecki~,ęgo;!owadzony
na ny w 10v procentach. "edną z dmowych z Ja] zakup.onych z go przez ob. Lisowską Marię. Odnoś
,
luh odds .
przyczyn osiągnięcia tych wyni- spodarstw hodowlanych
rue zas procentu pozytywnego wy
•
l
j
·
k,
_o,~ Je~t pl?.nowe rozmiesiczen;c n:;·ch .do wy ~gu .~a opłatą. „ W o- lęgu Zakład Wylęgowy w Wielu. prowadzony przez ob. Ada'Vylęgowych oraz , gclneJ orgamzacJi produkcJ1 dro- mu
s:ec1 Za.-:ladow
.
zorgamzowana dostawa jaj wyię 1 biowej· b'Zakład Wylęgowy · jest mek Aurelię spisał się najlepiej.
gowycl1, a ~rze d e v:s~ystkim s~a- p~zB,d si~ 1crs~em ~oi:n~cmczym:
inż. Jad";ga ICantorska
le wz_rn~ta.ią~e wsrod ~hłopow mezoędnym ao wczesmeJS~ego 1
Kierownik Akcji Wylęgowej.
mal? i sred1~iorolnych z.amtereso J n;asowego przeprowadzama lęgow,
wame lęgami sztucznymi.

OZIME

jako podstawa gospodarki planowej
W naszych nowych warunkach go.
spo:l?rczych, uprawa roślin kłosowych
zai.to·:ov:ann. na szeroką, skalę jest ma
ło oplac?.lua. Każdy rolnik, który chce
wziąć ołówek do ręki i przeprowadzić
l~ al!:ulację, przeko!la się ł:l.t-wo, że naj.
ler. ·zy dcc:hód przynosi nam dobrze pro
WJ ckona hodowla mweutarza. Pod po.
_;;:-:iem rlobrza prowadzonej hodowli ro
z ·mlemy, ż ~ rolnik ma inwentarz, który r~.cjon:.lltJic i rów!lorn1ernie żywiony
jaj, lub
rl~ je n~.::u n-ijwięci~i mleka,
in.ię'a przy zużyciu tej samej ilości kar
my.
dokupywane spoza
Ponieważ p:tsze
gospodarstwa kosztują, nas zawsze dro
żej niż wyproclnkowane u siebie, mnsi
my dobrze uważać. aty każdy kawałek
ziemi v:ykorzystr.ć po:! uurnwę pasz
dla nwcntarza. Możli-;voAci te mamy v 1
każd::m go;,pocl~r.:t ·.-: le, jeżeli potrafi
llly tylko dostate~-nie zainteresować

I

społy artystyczne,
bijają się na czoło

407w sztuczn~e
;I~:I~~~gi;~~~;, t,~ęd~1fr~i1~;~~§.116 ·tys. prac
w

zowauymi fragmentami utworów nasze\ jako

Ili

PGR Cielętnik.i może poszczycić się wynikami· swei pracy

Dzieła

Powiat

do lepszego jutra

w- jedny111 tył ~o ze~p~łe

l\11j" i„ks~ą poclai zl!oża oh~erwuje siP w województwarh: poznnńskim
"ar:;z~w:o~im._ W \\'OJ. poznańskim chłopi w tym czasie tipt'ZC'dali gmin11y111 ~poltlzu lmom 37.000 1011 zhoia, znś " woj. warszawskim 17.000 toi\.
. \':. •rnjewfid7.tv.~ch: k;ako'''.skim i rr.c•zo\\ .;kim z powodu późniejazych

' yżki. W chwili obecnej magazyny te zdolne są już przej~ć H tp. ton
:.>:arna. Zboże doeta\\·iane przez rolników woj. łódzkiego do punktów
;,ku1m, przcwrż~za ilo~ciowo i jnkogriowo do~tnwy z roku ubiegłego.
~·ysoki kredyt w wrsokości 150 milionów zł, udzielony przez Pai'1otwo·
wy Bank Rolny Gminnym Spótchielniom woj. łódzkiego, gwarantuje spraw
nc regulowanie nalci:ności rolnikom-producentom.

Ł

oo .rz

.

1

zboża, któ~c stale napłvwa do
221 punktów skupu przy gmiunyclt1 spól<l7ielniach woj. łórlzkic-go, ·Polskie
Z1.kłacly Zbożowe w·uchamieją dodatkowe ma gaz) ny na pomieszc-zrnie nad·

C H

Współzawodnictwo · drogą

·

zh1or m·, okup zl1oza dopiero się rozpoczął.
W zwi~zku ze rn·irk•zająl.'ą się poda;i;ą

O .s

pożarallUi„.

przy_stępu~ą

do

współpracy

Strażami Pożarnymi

ORMO musi wzmóc swoją czuji przyjść z pomocą chłopom
i średniorolnym.
O tych zagadnieniach i. związ
ku, jaki zachodzi między nimi, a
służbą ORMO-wca, mów ił zastęp
ca Wojewódzkiego Komendanta
ORMO ob. Mikołajczak.
ORMO-wiec musi być wszędzie,
musi patrzeć, czy obory i stodoły
w PGR-ach są pokryte dachami,
czy przeprowadzone są reperacje,
czy w czasie omłotów n '. e niszczy
się zbyt wiele ziarna itd.
Szczególnie jednak baczną uwa
zwracać na · sprawę ogę trzeba
chrony przeciwpożarowej. Na ~o
lach stoją stog~, stodoły napełmo
ne sa zbożem i sianem, najmniej
sza iskra lub nieostrożność w obchcdzeniu s ię z ogniem wystarczy, aby wzniec: ć poż ar i zniszczyć całoroczny plon oraz dobywzględu
tek rolnika. Z tego
ORMO musi rozpocząć ścisłą
współpracę z w: ejskimi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Jeszcze lepiej było by, aby członko
wie ORMO byli równocześn i e
ność
mało

::,ie na obornik, po ala na ich dobre go rodzaju zatrucie, które objawia się
brakiem apetytu, silnym rozwolnie
nawiezienie-.
Po międzyplonach ozimych można na mem, złym trawieniem i niszczeniem
wiosnę uprawiać cały szereg roślin pa- bardzo pożywnej i wartościowej paszy
stewnych i okopowych do ziemniaków jaką. są trawy.
Mając zielonkę z międ:iyplonów mo
włącznie. Mamy w1ę;. dzięki temu moż .
tych ujemnycJi
n_ość wykorzys:ania ziemi _w tym cza. żerny łatwo uniknąć
sie, gdy ona lezalaby odłogiem, a z dru skutków, stos·1jąc stopniowanie dawek
g,ej strony otrzymujemy w_czesną wio .zielonki. Z'.vierzęta swój organizm przy
gdy 1esz~ze mema mnych pasz zwyczajają. do nowej yaszy powoli i po
sną. z1el?~ych, a w śpichrzu l stodole są pu. wyjściu na pastwisko zabierają. się 0 _
~t~1 -:- smaczną 1 pczywuą, paszę. Je- choczo do jedzenia. me depcząc i nie
zeli nuęd~yplonem będz1~ roślina mo. mnrnnjąc trawy.
Termin wysiewu międzyplonów jest
tylkow:a Jak np. wyka_oz11!1~· to zysk
n~.sz s1ę zwiększa, gdyz rosimy motyl. za leżny od rośliny jaka nn. to przezna członkami Straży Pożarnej .
kowe nagro~adzą. r..am w glebie azot, czarny, od stanu pogody (sucha lub
JAKIE SĄ OBOWIĄZKI
~tóry zostame wykorzyst:--'.:y przez _ro wilgotna gleba), od nawożenia, od •jaORMO-wca
~l_my . ~a~tępne. Dodatm:i- stroną. 1eat I kości gleby, od dhtgości potrzebnej uORMO-wiec winien zwracać ui·owmez i_to, ze nor~alme wypuszcza- prawy _i wreszcie od tego. co mamy za
t ·
b ·
t .
'>
my na wiosnę nasz rnwentarz-na pa- lUlar s1a!! ezy sadzić po sprzęcie.
. :vagę, c~y s ~g! ze z ~zem s 0;1ą
stwisko bez przygotowania go do no.
drog
od
odległosc1
przep1saneJ
w
wej paszy. Rezultatem tego jeat pewne
uczeszczanych przez ludzi. Chodzi
ce. d. n.)

na wsi

tu bowiem o bezpiecze1i.stwo i uchronien:e ich od pożaru, wskutek zaprószenia ognia od niedoJ?ałków pap:ero.;ów. Poza tym nale
zy kon,rolowac, czy na podwórzach . gosp?darstw chłopskich i
PGR-ow me leży zbyteczna sło
ma, tak łatwo zapalny mater:ał,
or~z cz_y przygotowany jest sprzęt
·
pozarmczy.
Po~a w~pomnianą kontrolą do
0 0 1
~ "." ązkow ORMO należy akcja
u?wiad~~iająca chłopów 0 komecznosc1 zachowania ostrożnośc;
przy ob~hodzeniu się z ogniem'.
Rokroczme w okresie jes:enno~17owym dt~esiątki. chałup i stoo ulega zrnszczen.u przez poża
ry z_ , powodu nieprzestrzegania
p1:zep1sow ochronnych. ORMOw1ec, poza ochroną mienia ludzktego przed kradzieżą musi brać
cz!nny ~dział. wraz z Ochotniczy
m1 Oddz1ałam1 Straży Pożarnych
w ob:on~e ~rzed groi nym żywio
łem, Jakm Jest ogień.
W wypadku samego pożaru do
O_RMO-"."ców ~.OSP należy orga
m zowame .akcJ1 ratowniczej. Nie
dopuszczanie gapiów do ognia
?rzez co usp~awni się akcja stra~
zy'. utworzenie z ludzi grup porno
emczy~h przy podawaniu wody,
zorgamz?wanie szybkiego jej dostarc~ama, ochrona uratowanego
z _pozaru dobytku przed rozkrada
·
mem. oto zadania ORMO-wca.
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KR ONIKA KULTURALNA
Zamek
Kazimierza Wielkiego
w Inowłodzu

będzie

odgruzowa n y
przez studentów

Na odgruz.owan!e zamku Ministerstwo Pracy i Opiek~ Społecznej
przyznało
1 milion zł. 'Miejscowe
władze przyrrekly udziel!~ pomocy,
w gprzęcie oraz szarwarku.
Pra~e będą się odby'N"aly pod nad
wrem jnż dr. Bohdana Guerquin
oraz prof. dr. Aleksandra Gieyszto-

Uczestnicy Obozu Naukowego S~u ra.
dentów Historii Sztuki pod Sulejowem przystępują do odgruzo~'Wlia
zam.ku Kazimierza Wielkiego w Ino
włodzu.

Historyczny ten zamek n3d brze-

ft

Odnalezienie
cennei rzeźby

Sezon

bohser ~h iot~ a,.!:t y

Szaliński

VIII ,,Tour de Pologne''

z Bawełny

W Jelen:ogórskim Muzeum Miej·
giem Pilicy przechodził różne kole- skhn
wystawiono piękny posąg 2
je, był kilkakrotn:e niszczony w okresach wojennych, następnie odbu marmuru kararyjskiego, dłuta wło
dowywany. Ostatecznie rzostał zruj- slciego rzeźbiarza XIX w. Giovani
rnnottiego. Temat rzeźby przedstanowany w XVII w. Obecnie z gru- \Vfającej
oklaskiwało d o tej porv kolarzy
popsuł w czora j w :eczór Czarn~ckiem u
„Arabkę
spętaną",
zattów wystają fragmenty baszt, skle·I przez startera Jionorom:-go biały go.
czerpn:ęto z poematu Byrona „Oblu
wo tysiące osób - .jok no otwar·
WYN.1~1 SPOTKA~
pień i murów, które sięgają na wyblenica z Abydos". Cenną rzeźbę
cie sezonu bokser.;«iego •o
A leroz wyn·k1 pcnczegolnych spo
rokość ok. 8 m.
odnaleziono pod schodami Arch~ niewiele. Ale jeżeli się weźmie pod tkań: w wodze ml•Szej S1osiok (Zw.
...-·wum l\1ie;i$kiego w J eleniej Górze. uwagę piękny wieczór letni, jakby -Zryw) zremisował po niezłej wole~
wymorzony no wycie:zką pozo dy- z Ko rgierem (ŁKS Wł.) o An iel ~:~
w pil)trk. 26 bm., kolRrze, bio:ący
Wieś g d a ńska pozna
miącą Łódź i to, że łodzian ie już nie· !ŁKS W/.) wypunk tował słabszego ·1ud7.i:>ł w YlII Tour do Pologne, mieli
co odwyk!i od boksu i sport ten od· zycznie Potockiego !Zw. Zryw), w wo
dzirń odpoczynku.
dzieła Chopin a
ktodojq sobie no zimą, to te dwa ty- dze koguciej Szolii'1ski !Eawełnal wy•
: PrHu południem zawodnicy odh~·li
Wojewódzki Komitet Obchodu Ro siqce osób nie powinny orgonizoto- punkto wo/ po b. ladMj wolce c;;-::ir~::riC'~zk i;- ~tntki<'m po morzu wzdluż
vl"'ERA SlĄ~1<.A
ku Chopinowskiego w Gdatisku zwo rów wczorajszych zawodów nostrojać neckiego !Zw. Zryw) w wadze p1or:<.o
Zntoki (7dańskirj, n ponoludniu or;lą.
W PAŃSTWOWYM TEAfRZE
TC'gmn<·zny
,.Tour
rlCJ
Po!C1p1e•'
dełał naradę dz:ałaczy m.uzycznych, pesymistycznie. Tymczose"<l po11ov1ie wej Brzósko !Chem:ol
v.ypu,1ktowoł
• WOJSKA POLSKIEGO
podczas której omówiono dotychcza z ŁOZB nie mieli tęgi:h rrin. Chodzi· Kubiaka (Ogniwo), w lekkiej Jędrzej :-:zv si~ r- .~~ordort·,·m .zn1nlC1Tl)~Ol\·a niem. dali nn stadionio rnicj~kim w Gdyni
(Jaracza 27)
sową działalność Komitetu.
Io im przede wsz"sti<im o to. oby czok (ŁKS Wł.) zmusi/ do poddoriia ·w·cdlu; pnhiPżn;·~h obliczd1, \17.rlluż m<'('Z piiki rowrrow"j ornz popi•y ja.
Od chwili rozpoczęcia Roku Cho- nieco zasilić swq 'nadwątloną kosę sią
w
Il rundzie Mikołajc::;yko tr• """ ,·Jn• Hhe?aąo,n·ch 4.r•h e<ap11w ::<l:· figmowcj na rowcra di. w wykoDz iś, dnia 28 sierpnia br. o godz.
pinowski~o
zorgan~wwano
w
woj.
o
tu,
zamiast
jakiego
takiego
doc:10- łDKS Aleksandrów), w pólśred11iej t;Ja pr;~glą<l~ło sl~ "'°'::~ci~o''""i '' u1iJiony naniu mistrzów 1hdnta - Komasornj
14-:ej opera „Halka" St. Moniuszki
gda.i1skJm
80 koncertów choplnow- du „Otwcrcie sezonu" zok&Jńczyło go;ski (ŁKS W/.J wypnk~owoł Tom;r:· osób, a ludnoś<: '"'~·~tn~ila. 137 bram i Vaculikn (Cr.c~ho•lownrjn),
'(p~ze::ds: awienie
zakupione
przez
'\icr:.:orcm o<l h:·tn ~ię na stadionie
ORZZ, pa<:se-portout i bilety bezpłat skich z udz:alem ~anych P.ian"!stów I s•~ prowdo!)Odobn ie deficytem. No, kiego (Chen-.io), v1 średniej Piórkows.(i triu:nfalnyr.b.
polskich oraz orkiestry Ftlharmo- ole drodzy pięściarze, nie upadajcie z~iusil do pe ddo r.'a s·ę po I run?.!1'.'.l
ne są nieważne}.
.\parat or;::nn1z'lr; .in" funkr_ionu5c wr~<'Zr'nir nagr6cl ofin ·o':"l"anych uezcna duchu. Przyjdzie jesień, późn iej Komickiego !ŁKS Wł.J w półc'~zkiej bez zarzutu, zarówn.o 7.1' ~trt111.~ Po!'ld_e ~tnikom 'fom i1c Pologne przez spC1łe
V/ por::i ty!•Jłowej Jadwigo loche- nii Bnltyck!ej.
Obećnie Kom!tet przygotowuję z:mo i iak dacie nam dobre imprezy, Gcmpe (Ogniwo} zremisował z Walo- ~ ~v/~zku ~o:orsk1ego, Wo1s~o 1 f\~1· r1r1l~t,.,.o W\"lirz<•ża.
łó.·ma, oro.:: Nino Dubinówno, WacW sol1otc> ·o v,ndz. 11-< .' ze Skweru
ław Dorn'er ceki, Antoni Mo;ok, Cze· SU:reg dalszych koncertów :z. pre- •o z pevmośc:ą wybrn•e::e z kłopot· szczykiem !DKS. A!e~s.) i w ciąi:'~:::ii heJi .. J~k trz ~e ~lr0i:' or::_111;1rnto~'.'n·
Kośo•iu•?!d ·w (7rlyni 1.ast:ipił ~tart do
lekcjami
o
Chopin;e.
I<oncerty
odl'wej
sytua:ji.
.
Joskólo
{ŁKS
Wł.}
wy;:iunkto110!
J\I
e,
w
.
.
lll1PJ•.<"?~·o{;r~1~rh
!'l"Z<'
"
tyna
p1
ze.
sław Koza~, Piotr Borski,
Zbigniew
r
wodzita (Zw. Zryw.}.
hH'ga ''y,;c1·~. :\a kav.rlyrn mt·mal stnr. V ctll pu Gd111"i~k - Hyrlgo~zrz, długo
Plott, Edward Fedorowicz, R. żaba. będą s:ę w mia.stach powiatowych
województwa, a takź.c na
wsi.
s>GólNA O ~~~~ h d .
efo -rr.'·pusurnn.v ir t w P'"' i<'trzic ści JIG km. Star1. lot Il."' nastą pil o go.
Kopei:r '<. rz - Edwin Kowalski.
w tym wyjedz.ie w teren spccjalttle
Wczoro1sze zawo~y, ,1esl1 c. o .z1 o I - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - dzini1• 1:!-i:'.i w Gdnii11k11
O godz. 19-tej opl)ro „Traviafo" dobrana ekipa muzyków, która bę- sfron_ę sporto"."ą, . tez nie mczno n?·
nos
G. Verdi'ego {przedstawienie wolne} dzie koncertowała w świ~tlicach ma z.wce udony':111 ~~ stu ~ro.cenl?ch. '.'J 1e
„primo , m::>~11qc 1ęzyk1em
W partii fytulowei Barbaro Ko- jątków państwowych i w bardziej był,o
tł
strzewska, oraz Ron:i::ino Wolińska, adctywnych świetlicach wiejsk;C'h. .wloknio.rzv. \J\'.Plv~ą!o na..t 0 . prze:-Je
Olga Szamborowska, Bogdan Pa- Róv.mbcze.śnie organizowane będą wszystkim to, ::e nre staw:li s1~ w ~in·
otrzyma'.ą IJ.z.~.
gu r:iłodzi i ~~:ecui.9cy zov.:.od,1 cv.
w-y pełn~ą p rogr a m jmprez w ł..odz1
procki, Andrzej Hiolski, Piotr Barski, wystawy chopinowskie.
na ~łąsku
Na
rocznicą
śmierci
Chopina
Fi!byłet
„Coricord11
{dz•s
C~em11),
któ:
Wlodzierz lwowicz, Edward FedoroT'o nieucl:::m:m """tępic J:,KS 'Ył{ok. hnrnia - Bzu ·a, Kolc,jurz (Ostrf·•.-:)
harmon:a Bałtycka przygotowuje rzy ze ~'lzględu . no s"".61 styl. -:volk1
wicz, Aleksander Szczęścikiewicz. Dzii:-ki
~pran-nc.i
rlzi<lhlr,ości Woje.
uroczysty koncert połączony z aka- ;vnos~ą Z?vtsze ~v ele v:•goru 1 zyc:a nian:n w J-\r;ko•~•·~· bri1.innie poo1cjntt1- \'.'idzcm, Rndo1J1;:ik - PTU (P:1ltia11i. wó<l~ki··~i I'.aJy Spo rtu Wit>jskicgo przy
Kapelmistrz Jerzy Sillich.
,jQ
IY nir.<lziel~ ze~pó! Anrntori;kicgo Klu t~e), Gwnrclio. (flzc~.\lcin) Lublinian.
dem!ą.
1 Io, ze rne przy.1echot t"szcze ?- ~·J·
%l:!Ci1 i czynnej W$p6łprncy młodzie.
Jutro dnia '29 sierpnia br. o godz.
.
. . . .
dapesztu oczekrwa:iy przez Łodz z hu Sportol\"ego, Ob:i. te ze~poły obecnie ka.
19-tej opem „Carmen" G. Bizet'a
O m1strzost1rn drng'ICJ hg-1 :qrnpy po ży .,. irjskicj, wzra~t:i w wojowlidzwielką .niecierpliwością
Debisz. ~tojq nn. jcc1nnkow~·•: h r,01.~·ejar.b w ta(przedstawienie wolne).
Sklecone jednak no poczekaniu wo!· brli ligowej. ·walk;, 11iow:p.pliwie !'\'- lurlniowej: BnilJon - PolClnut (Przf'. twio !Sl:}skim rnintC'resowanio sportem
ki nie były pozbaw:one airokcyino· dzie z:tci~t:.l, prow:idzoua jf'dn:1k powin dyśl). Chełmek - Gtlrnik (Radlin). 11'~1{1<] luduości wic·jskiej '" sierpniu
TEATR KAMERAlNY
ści.
Do takich nojbardz:el atrakcyj- na hy1j ..fair" jak przy,tato nn ~por. Połonin (świdni<>n) - 'l'arno,·ia, Sk~:· roku hi<'Ż. liezlm Luclowyrh ZC'opolów
DOMU żOŁN!ERZA
rcz~stochowa) Xanrzr)d, G-wari11:• ~portowych skupiała w 8\'·oich 'zercnych walk r.oleżcło sp::>tkonie w wo· u,u-('1iw.
t6dź, ul. Daszyńskiego U
1.(nd1 ponad );) t~·~. młodzież:· wie.i'1.' ~1:1a.c~zi<> ło?7.ian 1aj~zir, uni~ l''.1
Kit>lcr)
Pnfnwag-.
dze
koguci3j
Czc1nec<i
Szali11ski.
NIEDZIELA 28 SIE({i'NtA 1949
.„kiei. \\ ~amYm t vlko lipcu hr. z:uc1111. po1..1·c.11 obroncy (znm1a:;t cł1C1r<-~o
Przez cały miesiąc sierpień coje~t;·ow:rno :!+ no"l'r.P L1ulowe z~~pol~·.
6.50 Początek oudy::ji. 6.55 Progr.
BRAWO MŁODZI!
:l'.iucin}. Przedmecz 1Tyznacwoo nn go_ Z 'f:.J. 1cia !dubów
dziennie o godz. 19.15 w Teatrze
Po;edynek ten,' po nięk~ej wolca, dzinę l 3.tą..
Ludowo Ze~poly f-iportowc otoczono
Kameralnym komedia Shawa „Szczy· dnia. 7.00 Audycjo dla wsi: 7.1:5 Mu·
zyka rozrywkowa. 8.:)() Dziennik po- w kiórej ani rozu nie ;:iotrzebowol :n.
k!ej Rad.'· f:po1t11 Wie,jski<.'!!O i \\GKP.
gli zaułek".
Zebra
nie
ten\sistów
ranny.. 8.20 Muzyka rouyw,kowo.
terweniować sędzio ringowy, ob. Si·
NA BIEtNI WIMY
Zc~poln Ludowe znopntrz.in•' zMtnly w
ale ade m\kÓ\'t' roku hicżąC'ym w ~prz<;"t ~p0i'tO'"Y mlrAu~YC!<?. Spol.ecznego Komitet~ Radio korski, zakończył się zwycięstvvem
TEATR LETNI „OSA''
D ru;::ą impr?zą, godną. u-r.-ag1, h~dą
fon~zaq1 Kra1u. 8.55..tŁ) Chw.ila, mu- młodego i bardzo obiecuiącego Sza·
Pictrkowska 94, tel. 1:;72-70
Kif'ro~:nkt'IO s~keji 'l'crmo\l'ej AZ~ to~d ponr.d 5 111ilion<°1fl' z!. \\' ph:nie inzyk1. ?·~ (ŁJ Tro~sm1s10 nobo~enstwa lińs:.:.iego, który po naoraniu większej znwod~ lrkkontlctyeznP pod nn zwą z:t"iadamia. ż11 w~ wtorł'k. :10 hm. o u-cs ty"·'·juy'm Tl[]. rok rn:;o pr::e,-;idujo
Codziennie o godz. 19.30, w nied~e z Kosc10/o _Gorrnzon~wego sw.. Du- rufyny i techniki oroz ~o wyzbyciu .,Dzirń Sztafet" . ·w\·znurzone Ol'•' ZCI·
I~ o Hi
19.30 komedia muzyczna cha w Łodzi. Mszę S'f"· odprawi ks. się swej szlywnośl:i, może stać się stn.ły na, godz, 10 n~ ~t:idiol!ic Wiri.<1'· g'(ttl7. J i w l•1l;' lu "·lu~u~· 1n ni. Polurl- si<;" l>udol\"~' nowych hoi~~' Fporto.,·yeh.
nio,ra 10 odhę,J,:;.• ~ię walne zchr:mir
Lndo1~c Z<'spoly Spr.rtow" otnl'zono
p1. J~r· n11:r w runku"
proboszcz ~· Stemplen. 9.35 !ŁI Mu- groźnym p~zeciwnikiem dla nos·z:)j WĄ, I'rogr::m ohcj1m1j.' cll!l itlnior<'l: f·k1<t"ji.
zo~t:lly rtn";"J,ież opic!~:t Iloho!nir;'y"h
o;:i(n\'<'1.:lt
ntufetf'
:.i.xtn0.''r1ln 1•1t!opf'l;~·:
zyka powazna. l0.0J .Reporioz 1z cy; ekstraklasy. z młodych r.a oklasL,i za
Ze u:·zglęU.u na waż11oś1~ porn,azany{·l1 J"luh(irr- Sportowyrh, jak: 1;~ „nurh",
.JOOx::ooi:'.?Olii;:<'10 · młr! ,f,J· ~ ··eninrón-:
równ!eż Anielak, Jędrzei· ~::dOOO
zaga,1nidt obcc11o~u n·,;'.y;;tkich człon .\KS (llytom). . 1f-:7.1pn hionki' '. ... ·a.
1 klu; „Nauka. w sl~zb1e cdbuc.owy · służyli
mtr..
SOQxtoO.x:!OOxlOO
m„
; 10....0 Audyqo .~e~pcnalna. 111.00 1Łl czok i Nogajski. Anielak ma nie·
kón·' bezw„gl~dnjc obo•nl)zkowa. :;\a przód'' i in. Roh1Jtnicze Kluby Sr.orI Prowam no dz1s.. 11.05 (~: Nowe
bywałe serce do wołki i doskonałe 400x:l00x200x100 m.. ornz dla k»Liet: zehranie ni.leży przynir6ć l<artę "l\'~l'.' towe biorą. ezynn' 11<17.1~·' w or~anizo
·b.200
m.
i
200xl00xl:Jxli0
m.
A...,„,, - „r u,'.lllu J.menez"
gronia. płyt marki ,Muz~ · l).25 rr:' warunki fizyczne.
.
pu m1. kort.
w:111iu Ludowych Ze8polcSw Sporto,>;ch
godz. 14, 16, 18, 20
Komurnkmy. 11..30 (ŁJ Piosenki .~los- j Jędrzejczak zaimponował nom c10- - - - - - · - - ' - - - - - - - - - l l ! o r a z rozgry"ni:i, na w•i pokazo..,.e zaŁóDZKA KLASA B.
film dozwolony od lat 18 .
ki~ ! hiszpońsl:1e w wyk. T. ~zop<0w· sem i dużą· wytrzyma~ością na cio·
ł
\\'Ody Rportowc.
·
sk1e1. - sopran, przy fortepianie H. j sy przeciwnika. Stylem walki ten mło
BAŁTYK „Spiewok nieznany"
O rni•trzo3two 1da ~ B okrr:;u ludzki('
I
Na podkrc6lcuii> za~h:!-!uje czyn ,,Sta
~Jodz. 17, 19, 21 poranek godz. Deb1ch. 11.50 (~) M.uzyko z płyt. l 1.571 dy chłopiec odróżnia się zup::fr1ie od go Oobędą Kię spot kania: \T 'l'omn~iowir
d • z W U K. F
li" (Katowi1•c>), kt»ra 2.•J zbiórki, u.
Sygnał. czasu 1 he1nal. 12.~ fora~.;it{ swych kolegów. Walczy on podobn"e o godz. 16.ej romii:rfa/ tamtrjszym
9.30, 11.30
prz~ z~e a
- • · • zy~kanrj ,, ;;„)d ~.1·n•;iar~·ków KR „Stal"
syrnfon1c~ny.
.
13.00
Ro.dioKrorn1<o.
jak
Korolew. Uparcie "dzie do przo- Związkowf'em II n '\"id1ewem IB, w
film dozwo!. dla miedz. od lot 14
na ••kartki"
zakupiła ~przi;-t ~p lr\(J''\"y, or;::anizuj~13. lO Na1c1.ekows~e aud~qe _przyszre du i biję mocno ·z obu rąk. Z niego Pabianicach o tej ~anw3 porze gm PTC
BAJf~A - „Trzeci szturm"
1''CljP,w6dzki ur1ąd Kultury Fiz.n·,)!lf'•'nJU ~ii: Ludowrn I' ZP pdllu-i Sport('
go tygodnia. 1.:i.15 ,,N1edzr.elo na też powinniśmy mieć pociechę. No- IB z ,.R.Hjcden" II. O godz. J 1.ej w
godz. 15.30, 18, -20.30
nej prz~·jmu.i•} z~łoaen::: Okr<;:~o..-:·eJiUł··;L·mn -.:> Orzl'"lll
~1si". 14:~ „Odro" - pog?danka A. gojski w wo!ce z bardzo tw_ordyri_i Zgirr7.n rozegran;r zostaniCI towarz~·•ki
film dozwolony od lat 14
. • „ - -- - --.·
Kow.als~1e1.„ 14.10 „Jak .Wo,tek zosta~ Tomickim zaprezentował s:ę rown1ez rncez pomi~dzy Wlókniarzem :i. DK8. Zn·i;:zk1~" Rporto,;yr;h. z~zcnC'lt f"ror. .-------0-Ł•
0 5
GDYNIA - „Program Aktualnoścl
strozok1em ---: ~u~y;10 słowno-mu nieźle.
Chłopak walczył przede- O tej 'amej pone w Pabiauicarh 1nrn. towyeh i Organiza~ji ll!l ffZ,''<lZil!ł l':Jl
orcan
f..6dzklei:o
Komitetu I WoJeKraj. i Zogron. Nr 37-49
i
ph·n:lhli
w
~czonie
jesie:.100-1.iino.
zyczno dla dz1ec1. !4.30 Konce:t po: wszystkim iok to m6w;ą z głową, po tej~zy Wł6kniarz zm:erzy !li~ ze Spój.
wódlldPgo Komltf'tu t>olslcleJ Zjednogodz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19; 20 skiej kopeli ludowe1. 15.00 ,,Ozen.ek miętojąc, czego nie możemy powie"t!~n;. Zgło~ze>nin. na rH~ni ~ 7. w:,ui~
czonPJ Parllt RobołnlczeJ
nią.
21
nienicm iloś~i ~od;i;in i oni ty1'n<lnia
- komedia M. Gogolo. 16.00 Dzie'l· dzieć o Czarneckim, że ciosy w żoią
Redaguje I
LIGA I i n
nnlcży kierować porl adr<.'~0m \'.'l'KF.
HEL (dla młodzieży): - „Siedmiu
nik popołudniowy. 16.'.ZO. ':"'~.~yka 0 - dek .bywają tak samo, o może bor·
KOLEGIUM KEDAKCYJllo'E.
W
kraju
o
mistrzostwo
Ligi
pa1ht...,.oul.
Curic-~kloclow~kieJ
~"
do
dnia
!)
1
śmiolych" godz. 14, 16, 18, 20
perowo. 16.45 „"Jowe ks1qzk .---: fe· dziej skufeczne niż w gotwę, czy no
W) da.wca: KSW. „Prasau.
li~ton. 17.00. Koncert .krakowsk1e1 or- wet szczękę. Gdyby Czarnecki o tym wr.j odbedą. ~ię nast~pujące ~potknnia: września. hr.
MUZA - ,Kariera"
Adr.
Red.:
t.6dł, Piotrkowska SS, mp
Cracovia.
- Polonia (Bytom), Polonia
godz. 16, 18, 20 - poranek godz. kiestry Polskiego Redio. 18.00 „Pon pamiętał wvnik jego wczoraiszej 'wol·
Drok.: Zakł. c;rartczne RS\V .,Pr:i~.a"
(War~zawa) Leehia.
Rueh
War.
Tadeusz"
A.
Mickiewicza
(291..
18.20
ki
z
Szalifisk:m
mógłby być inny.
ł.ódż, ul. żwirki 17, tel, 201HZ.
9ill
rozkładem
ostrożnie~
ta, Glirni"k. (dawniej i'!zoruhicrki) Recital wiolonczelowy K. W1łkornir·
Telefony:
film dozwolony od lat 14
Gwardia WL-ła.
skiego. 18.40 „Melodie świata". 19.05
Ostrów
nie
leży
Rt!daktor naczplny ·
211!·1ł
TERAZ N IECO O STARYCH
POLONIA - „Dni zdrady"
Za5tępca
red.
nacz.
„Andzia jedzie na wczasy" - skecz
21S·O:i
O mistrzostwo drugi.ej ligi grupy riól na d r odze do §ied?ec...
WYGACH..•
godz. 17, 19, 21 - p.o ronek godz. J. Sł&dwińskiego. 19.30 „Z życia Zw.
Sekreta:z
odpnwl~dz.
2111-:23
Ze starych znajomych z ringu do- nosnej: Ogni!<ko - Pomorzanin, Gar. ' Wskutek przeoczenia, w zamieszczo
9.30, 11.30
Sekretariat ot~lny
223· ~
Radzieckiego" auclycjo słowno· brą formą błysnął v1czoroj Stasia<.
Dział
partyjny
film dozwolony od fot 14
254-25
nym wczoraj wywiadzie z kierownimuzyczno. 20.00 (t) Rezerwo. 20.20 Korgierowi obóz dobrze zrobił. Na- Uwaga sportowcy
wewn.
10
kiem sekcji pilkarskiej Widzew:i p.
PRZEDWIOSNIE - „Aktorko"
Koncert orkiestry P"olsklego Radio p.
Dział korespoodentćw robotGłogowskim wkradła. się pomyłka w ...
godz. 16, 18, 20 - poranek godz. dyr. J. Cojmera. Transmisja do Progi brał większej szybkości i wytrzymagłuchoniemi
nlc.•:v<"h I chlopsklcb oraz re•
łości. Brzósko po sierlmiomiesięcznej
rozkładzie jazdy. Jak Czytelnicy mo9 i 11
daktorów .i;-azet tclennycb1 21n-42
i Budapesztu. 21.00 Dz'ennik wiecz.•)r przerwie w trenir.gocn był oczywi·
W dniu. 28 11ierpnia. br. o godz. JO.ej gli się zorientować z omó·wicnia (za.
Dział muLlcJ!:
218-Jl
ROBOTt l!K - „lekkomyślna s;ostroff ny. 21.40 Muzyka tc!leczno. 22.30 śc'e woinlejszy n:ż do"Nniej, ole ieg'.:> odbędzie :;ię nad7wyczP.1ne zehranie w
Dzlal mfeJsk. I •l'nrt.:
234-ZI
mieszczonego powytej) spotkań I! li
godz. 13, 15.30, 18, 20.30
Wiadomości sportowe z całej Po ski. zacwa"Jsowanie 1echni·:zn<i i warunki świetlicy fabrycznej przy ul. Poqo110"
wewn. I l U
gi rozmowę z kierownikiem sekcji
film dozwolony od lot 16
22.50 IŁ) Wiadomości sportowe lokal- fizyczne pozwdloią przypuszczać, że ~kiego 61-63.
Dzl.al ekonomiczny:
223.z3
piłkarskiej przeprowadziliśmy na kilne.
Dział
22.58
rolny.
!ŁJ
Omówienie
wewn.
programu
t - z:;i.z1
ROMA - „Niecierpliwość serca"
i w tym sezol'lie piotri<owion:n będzie
\Vyżcj wymienione zebranie z.,.,·j~za. ka godzin przed iiakowauiem walizek
Redakcja n'ocr.11:
17?·31, 156·8!
godz. 16, 18, 20 - poranek godzi- lokalnego no juiro. 23.00 Os'1 atnie miol wiele do powied:::enia. Pozosto· ne będzie z ma.ją«yr.1 ,q~ Mh.vć Kon. do drogi nie do„.
Siedlec, a do Ostro.
Kolportaż:
w'odomości. 23.1 O Reportaż z między li Niewodzil i Jaskóła pokazali norn gresenr Ogólnokrajor.yn. w
na 9 i 11
W-r•c w
Lódt, rlotrku" slia ;o,
tel .~22-22
narodowego wyśc!g u kolarskiego do wczoroi ni'3 walkę, o lekki „Sparring" m-cu pnlidzicrniku rb. Stawiennictn·o wia. i nie na. mecz z Ogniskiem. a na
film dozwolony od !et 18
cez z Kolejarzem. Całe szczęście, lie
b<.n11r. ~tracja:
260·42
około
Polski.
23.30
Muzyka
taneczREKORD - „Krążownik Wor'3g"
trudno wię:: 'coś o nich twierdzić. Cu· dla członków obo':Vi:p:krm·i:' pod r~:go. widzewiacy nie zdążyli jeszcze wyk":.
D ział ogłoszell: r.ćc:f,. Plotrkow&ka i;~
na.
23.50
Program
na jutro. 24.00 dów jednak spodziewać się po nich T<'m Jdubownn. fł.'·mpatycy mile wi.
fol 111·50 I lll·"l!i
dla młodz. godz. 14
pić biletów do Siedlec i !Le narazili
Zako1iczenie oudycfi i Hymn.
„Tajemnica wywiadu"
już raczej nie należy.
<lziani.
s~ na. niepotrzebne koszta.
D-0512·1
godz. 16, 18, 20
mm.............
„_.:mllli:m111mm=m;m.mmza:ll!Blm:mir;mi11111111:1....,.mam
film dozwolony od lot 18
'li.I. żaiew
242 lić się z ładunkiem na trzecie piętro, jeśli lepiej zo- wy zarząd. Załkind zdążył przyjrzeć się ludziom, rozSTYLOWY - „Powrót do domu"
stawić go na pierwszym?
die młodzieży godz. 14
mawiał nie ra-: ze wszystkimi członkami partii oraz
Rozmawiając w ten sposób. zbliżyli się do osady. Zał
godz. 16, 18, 20 seanse normalne
bezpartyjnymi. Widział. że oddaniem sprawie, umiejęt
SWIT - „Antoni i Antonino"
kind stał na progu biura. Batmanow przyśpieszył krorą pracą i czysto~cią moralną komuniści zdobyli poku.
godz. 14, 16, 18, 20
ważanie wśród zespołu. Typując kand.vdatów na -człon
film dozwolony od lot 14
- Pójdę już - cicho pow:cdział Rogow. - W p:łowie
r
TATRY - „Dzieci z jednego podwór·
Wymówki Batmanowa sprawiały RDgowowi tak wiel- mi się kręci od tego wszyt>tkiego, co usłys załem od was, ków zarządu wybrał w myśli Karpowa. Rogowa, Umarę, Gonczaruka, Nekrasowa - uważał. że te pięć osób
ko" - gociz. 16, 18, 20 - poroMI< ką przykrość, ie aż się odsunął.
Chcę w samotności rozważyć to wszystko.„
zasługuje w zu pelności aby kierować kolektywem tu,
godz. 9 i 11 - film dozw.
I. 7
. Idź, idź, rozważ„.
uśmie-chnął si~ do siebie :Ja najważniejszym odcinku budowy.
- Nie lękaj się, Aleksandrze Iwanowiczu, wprawdzie
·
TĘCZA „Trcgicznv pościg
Batmanow.
:rirowadzimy da.ść szorstką roi.mowę, ale nie powiniegodz. 15, 17, 19, 21
Jutro
przyj
miemy
do
partii
kilku
dobrvch
ludzi
neś brać jej tak głęboko do serca. Odpowiesz mi: o in*
film dozwolony od Jot 18
Batmanow rozgrzewał się. a organ!zator partyjny - rzekł Załkind, poka zując Batmanowowi podania . żyni€rach mówiłem żartem, a co do historii z maszyWISŁA - „Dni zdrady"
Ot, i Poliszczuk, Wspominam czasem nasze spotkanie
opowiadał, że z zarządu przyjechał Puszczyn i przywiózł
godz. 16.30. 18.30, 20.30 - pora- nami - przesadziłem.„ Wierz mi: jeśli człowiek nie jest
n& stare' e.
n& dwóch ciężarówkach urządzen :e drukarni.
d obojętny, to nie może ci być obojętna dokonana przez
nek godz. 9 i 11
- Kazałem mu odpo cząć i pol eci łem ,aby jutro wyZałkind roześm:ał się, Batmanow uśmiechną! się takfilm dozwolony od lot 14
ZJiego praca, któr.ą z<Jslużył na order, ani nawet rzupuścił pierwszą gazetkę.
Mus i wydawać krótkie, ale że.
WtóKNIARZ - ,,Spiewok nieznany" cone przez n!cgo słówko. Chcesz - będę szczery do
dobrze trafiające do celu ulotki wielkości dłoni.
godz. 16.30, 18.30, 20.30 - pora· ko11ca? Czego się rozglądasz, jak kołowaty!
- Słyszałem przypadkowo rozmov;ę Aloszy Kowszonek godz. 9 i 11
Puszczyn był redaktorem gazetki fabryc.c:nej. Tutaj wa z 'ropolowem. Czy stary złożył podanie?
Batmanow wziął Rogowa pod rękę.
film dozwolony od lot 14
zaś ogromnie odczuwa się brak organizatora i propa- Złożył. Polecają go Kowszow. Rogow, i Nekrasow.
- Wiesz dobrze, że ja pracuję bez zastępcy, a bar- gandzi.<>ty, Jak sądzisz, towarzyszu naczelniku?
WOLNOSć „Klęska szpiega"
Aleksy p isze w referencjach. że będąc jeszcze studentem
godz. 16, 18, 20 - poranek go· dzo chciałbym go mie>ć. Jednego mi przysłali _,__ n:e wiBatmanow przytrzymał szklankę zeszfywniałymi od znał Topolowa
jako wielkiego rosyjskiego inżyniera.
działeś go i nikt go n!e widz'.ał, g~yż Pisarew z miejdzino 9 i 11
mrozu palcami, pił gorącą herbatę i potakując kiwał
- Prawdziwy zuch ze starego. Należy j utro pomósca odwołał go. Był to niezły człowiek, ale jeszcze nie
film dozwolony od fot 14
głową.
wić o n im szczegółowo. Może być przykładem dla mło
ZACHĘT A „T rójko trefl"
dorósł do takiego stanow'ska . To samo dotyczy ciebie.
Załkind dużo zrobił podczas pobytu na punkcie. aby ciych komunistów
i w 0góle dla młodzieży.•
poro- I ty jeszcze nie dojrzałeś. Prar.n.ę powiedzieć, że
godz. 16.30, 18.30, 20.30
wzmocnić pracę organizacji partyjnej. Na jutro wyznanek godz. 9, 11
- Zacznii więc w ten sposób rozmowę - poradził
z przyjemnością wziąłbym ciebie na zastępcę ,ale ro- czone było zebrane partyjne, którego oczeki\vano z niefilm dozwolony od lot 7
zumiem. że i1?"7l'..ze nie czas na to. Poco masz gramo- derpFwościll, gdyż na zebraniu tym miano wybrać no- Załkind.
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