t.11 1111era 3 21.

Pi'1

PROLET.A.RIUSZ!

Jl'SZTST'ICJClł

'

K'.RA.Jór 1,4czca SI~/

Zwlohl tow. DgntidroUJa
przeUJlezlone do Bulqaril
.,,. medzW~ o 1ods. 10 kondu"lu żałobny se zwłokami Dyini&rowa udal .if s Domu Riubieckich Zwiqzków Zawodowych
°"'°rsec Bialo1'1"ki, 1kqd ciało smarlego specjalnym pocUaian sostan.ie przewiezione do Bułgarii.
ł' lumdukcie Salobnym uli cslonkowie Biura Politycmef!O
XC JFKP (b}, członkowie r:ądu ZSRR, członkowie KC KP
BulfQrii i nqdu bułgarskiego, Presydium Rady Najwyższej
ZSRR i RSFRR, delegaci wtytucji 1połec:mych,' generalicja,
piaarse, .cseni, toybitni stachonowcy i nowatorzy przemysłu
ZSRR, a rakże delegacje przedstawicielstw dyplomaeyc:nych
io tym: delegacja ambasady RP. :; ambasadorem Naszk~kim
na aele.
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ORGAN WK iŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

Nowa Warszawa - stolica Polski Socjalisty,cznej
powstaje
ROK li (V)
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4 LIPCA 1949 ROKU

dzięki nfespożytej

·I

Nr 180 (1104)

energii i ofiarnej pracy klasy robotniczej

Przewodniczącego 'Komitetu Centr!!łnego PZPR. •
tow. Bolesława Bieruta, wygłoszonego na I-ej KonferenCJl WarszawskieJ PZPR

Z przemó'Yienia

Na wstępie Swego przemOwiil. ty8. mieszkańców. Dla zbrodni.i ły się na ogól muowe ruchy wę. najbliższych 6 lat ludność War- już mniejsza o 7 proc., a w 191~ cu roku bież. wynosić będzie
nia Przewodniczący KC p.., R rzy hitlerowskich, którzy burzyli dr6wkowe i repatriacyjne htl- szawy, w jej obecnych grauL o 28 proc.
44 mil. m. sześć. kubatui"Y.
podkreśla, że rozpoczęcie i>braa planowo miasto paląc dom po clo no§ci. Nowy etap polega na t>h- cach, wzrastać będzie do cyf•y
Przewodniczący KC
PZPR Na jednego mieszkańca Warsprawami odb-ldOwy Warszawy mu ostatec7.na jego zagłada zda. nowym regulowaniu dalsz:?go 'l00 tysięcy mieszkańców w ko.al- stwierdza, że cyfry te są. jaskr"!.- szawy przypadało przed wojwynika z konieczności skup11m1a wala się być faktem nieodwraca.l W?.ro~tu liczebności miasta, kt.J. cowym okresie planu.
wym oskarżeniem kapitalizmu. ną ok. 80 mtr. sześć. kubatury
Większej uwagi przez wars~.\W- aym, Zbiry hitlerowskie opusz. rego podRtawowym czynnikiem
Administracyjne tereny War. Takim samym oskarżeniem je~t W tym 54 mtr. sześc. kubatuską organizację partyjną ua tt>j r7aly Warszawę w przekonanin, lięilzie budownirtwo, ustalana z szawy znacznie rozszerzą sit ze SIPUśoizna warunków mieszka ry mieszkalnej, a pod koędniec
właśnie sprawie, gdyż zaga..tr.ie. Ż\' nic już jej wskrzesić nie zdoła. g6ry wysokość środków inwesty. 141,5 km kw. do około 400 km niowych ludnośc:. pracującej roku b!eż. przypadać b zie
70 mtr.eszk.
nia odbudo""'
wkraczaj„
:>be.:· h i· p1anowo rozw1Jana
··
kw. przez wi~czen1·e
do ~
~'asta w w~-~~wie.
sza;cal., .woktymł k u batutr„
„J
..,
Gdy żołnierze pohcy i rad?.i~~- cyJnyc
'"I!
~~
0 0 50 m •
nie w całej Polsce "'
~ w szcze!!••.
" · ł a Jno~'ć w dzie d zrnie
·
Cały nacisk
. r-twierdza ry śc
m~
neJ
- ., •·.~. licigaJ·ąc niedobitego .i· eszc~e uzia
produk- szeregu okol1"cznych miei·scowo.
ności w Warszawi·e, w ao-v
bu szeM:imo,
·
"
wroga, przeciskali się przez dy. cji, han.dlu, komunikacji, urzą.- ści, co podniesie ogólną. liczbę• m ówc_a - przedwo3ennego
.
.
że nie osiągnęliśmy
etap, nabierają nowego chara&. mię.ce rumowiRka i zgliszcza dzr:6. publicznych itp., to znaczy mieszkańców tak zwanego w:i.r. down1ctwa
rruesz.karuowe_go jeszcze przedwojennego poz.Io
teru, wymagają bardzie], ,„z Warszawy, widok skatowanei;o działalność ekonomiczna i opar. sza.wskiego zespołu miejskiego b;vł skiero~an:y na P?praw~e- mu kuba.tury mieszkalnej, to
kiedykolwiek planowego kierow. barbarzyń~ko mia~ta zalewał id1 ta na niej działalność społecz. w kolicu 1955 roku w przybliże. me. sytuac31. =es~an:owe1 ~a mamy prawo SltwieirdZ:ć nictwa ze strony Partii i p-i.11- 81'rra goryczą. 1• ob urzenlem. na·
niu do cyfry 1 miliona o·-,ób.
lllA>2l!lego
m. reszczanstwa i el!- oświ"ade:za mó"•ca _
ze' os:i'ągty
ęd
j
st o
·~
lltwa ludowego.
.Mieszkańry Warszawy, którzy
Można by to określić- oAwiad- Przewodniczący KC PZPR wska
nbiczedo, 0~ctwazna . w - nięc~a nasze są olbrzynu"e,
Mówca ch ara k teryzuje na ws~ę po wyzwoleniu miasta
·
.
rzen1e
z
u
WIU
a
rrueszwracali cza mówca - jako świadomie i ZUJe, !e wzrost ludności Wars1n. kan!owego
dochodowego
Zr<numieliśmy, jak nłespopie miniony, czteroletni ok'fes tłumnie na J"ego ruiny, w sweJ· coraz wszechstronniej stosowaną wy w latach od 1921 do 19Jl
ed .
. 'a
dziewany potencjał produkcyj
· Dre
~ d mo
· 23,5 tys. prz
S1ęwz:ęcn
·
o dbud owy W a.rszawy, kt6ry ce- większości wykazywali miłość meto d ę gospo aarki socjalistyr.z- wynos1·1 roczme
W okresi
władzy
buriua.zyj ny poflra.fj wy>knzesać ze sł&•
chowała wybitnie żywiołowość, ponad wszystko dla bohaterski'3. nej i budownictwa socjalistyr.-i:. osób, a w następny~h l~taeh o l i nej nasrtępo~ało z roku na rok bego, zacofanego aparatu pro
mimo, że okres ten mieśefł w .,o_ go mia8ta.
nego zarówno stolicy, jak i cał1!. tys. OR~b roczme w1~ceJ. Wzro.'lt pogarszanie się
warunków dukcyjne.g0, jaki odziedzl~li
bie już poważny zasięg świado.
Dla każdego _
oświadcza go kraju.
lu_d~o§~1 wars~wsk1eg~ ~.espoł, mieszikarniowych klasy robot- śmy po kapitallźmie - zgodmie planowanych zamierzeń.
mówca, - kto nazajutrz po wyNastr:paie Przewodniczący KC nneJRk1~go "':" c1ą_gu naJbhzszy~h niczej, wyrażające się coraz na posta.wa I twórczy wysiłek
Przypominają.c organizowa!ll'l z.woleniu stolicy widział oblicza PZPR przechodzi do omówien1:i. 6 lat osią.gme poziom ok. 30 do ,,5 większynl z.agę.szczaniem ma- robotnika budowlanego, inb·
najbardziej elementarnych p:>- jej mieszkańców, nie było wą'<- (,-letniego planu budownictwa. i tys. osób roćznie. Rozwój ludno. łych jedno i dwuizbowych niera i architekta pod pnetrzeb miasta w okresie pocz1t.- pliwości, że Warszawa nie ,.;gi_ rozwoju WarsUlwy, który jest l!ciowy Warszawy w okresie pla. m:eszkań, przy jednoczesnej wodnlclwem przodującego od
kowym, Przewodniczący
t\:G nęł:!. i zginąć nie może. Wola cz{'śCil} ogólno.narodowego pro. nowego budownictwa osiągnie poprawie sytuacji mieszkania działu klaay robotnrezej PZPR wskazuje na nieocenioną i decyzja wskrzeszenia życia sto. gramu przebudowy gospodarc:~ej, tempo wzrostu, jakiego nig1y wej ludności zamożnej,
partii.
i nigdy niezapomnianą pomo~; ;n Iicy zapadla ..,. chwili, gdy na o- kulturalnej i społeczno.ustrojo- przedtem nie był-- etanie osi};~ warstw kapiltalistycznych.
Rok obecny można śmiało
kn.
~1 puszczone ruiny miasta wrócili WeJ· p os
l k"1.
n"Ć.
BudoWIU"ctwo mieszkaniowe nazwać
rokiem
przełomowym
., okazał w tym naJ·cięz·s~.„
"'
"łkó
d odb
d
W
okresie Zwi"zek
wd na
„ Radzi·Ek1"
-- 1· Ap' ludzie, dla których życie liez N a.czelnym zadaniem, treAct11. Następnie mówca zastanaw·1a było J._,..,_ą
"""1 z form lokaty ka- wysr
· ._,.,_ u ową
zak , ar
mia Radziecka, która nie Wllc> Warszawy było nie do pomyślc>- kierunkową tego programu je:Jt się, jak rozmieścimy rosnącą. lu.l pitału, pozwalającą przywła- szawy, g yz J""""' on
oncze
wyrędziła okupanta, ale wrar. i. •
ność miasta, J"akie warunki" za. szczyć sob!e przez n-'.eliczne niem i podsumowaniem wyni
W
ma.
stworzenie nowych, lepszych i
ł śc"cl l" .
eh
ków pierwszego 3-lecia plano
ej~kiem Polskim oczyściła n:lł•
warszawa nie tylko wraca.la rozumniejszych warunków życia trudnienia, mieszkaniowe, zdro. grono w a. I ei rueru omo- wej g<>Slpodarki, uw!eńczeniem
11·· z przenło 2 milionów poe1s- do życia, ale wykazywa.la zarow. człowiekoWi pracują.cemu n. wotne, kulturalne, -w~·pocr.ynko_ ścl i ~~kulantów gru_ntm~rych wstępnych wys:łków nad prze
ków, min, granatów itp., zbu1o no w tym okresie, jak i na prze. względniają.c zarówno jego po. we zdołamy im zapewnić, jak u. korzysci .z .ro:szerzanra su: te budową dawnego kapdtalis·tY'\l\'ała w ciągu 8 doi most wr~.)- otrzeni całego minionego 4-lecta trzeby indywidualne, jak i spo- rządzimy jej życie społeczuef
renów ~eJskic~ ! wzrost~ .P0 cznego systemu go-~arowa
kowoday, prz.vśpieszyla odbu·•n· hart ·
Ać
ł
.
. trzeb m~esz.kamowych m1llo"l-"-""
u
, zywotno"
i energi~ twOr- eczne.
Statyst~ka zgon6w odzw1erc1c nowego zbiorowiska ludzi. Bu nia, a jednocześnie sprawdzia
we mo•tów kolejowych, pomogł.l <'Zf, jakiej nigdy w tym stopniu Przej~cie od iywiołowoś~i, dla dość Jaskrawo ~tan warun. downictwo mieszkaniowe sta- nem tych wysiłków. Jest pod
w zahezpieczeniu łnczności,
w n1·e znały prze dt em d zieJe
· · W ar- rrzypa dk owo~c1
• · 1- b rak u t rwa. ków zycia
· · 1u.d no~c1.
' · P oJ cza..~ Wy
I nowiło jeden z kanałów, przez SU1TIO'"a
· m d o świa
· d czen' i
.,
~ me
Ut>orządkowaniu i uruchomie1m ~zawy, w ciągu minionych stu. łych pod~taw dla równomierna. w 1937 r. umierało na 1000 n11ts1 który przeciekały fundusze pu wyciągnięciem nauk! dla ocze
~ munlkncji kol jo~ l'j,
leci..
!;•' ro. oju ludno d l'toli,•y - kRńc.'ń ll.3, to lfl 15 r., okrn bliCT.n b<-7.po:redrlio do kie- kttiące1 nas pracy.
Wielki wódz narodów 7.Sl!H
Warszawa liczy w chwili obec- do planowego regulowania teir;i sie niezmiernie ciężkich warun. szeni spekulantów burżii.azyjUok 1949 je~t
,rępem do
- stwierdza Przewodnicll'.ący K,; nej 615 tysięcy mieszkańców - rozwoju - to pierwsze zadanie, ków życia, aż 19,6 w 1946 r. _ nych.
przebudowy Warszawy. Nowa
PZPR wśród entuzjazmu· uczest. ,twierdza Przewodniczący KC które stawiają. przed nami WJ'- 10,5 w 1947 r. - już tylko 8,8, a
W wyniku taki1-j polityki Warszawa nie może by6 pov•tón~ków Konferencji, - i przyj&.. PZPR, po czym oświadcza, że rn~, tyczne 6-letniego planu budo.~. w 1948 r. - 8,1. W porównaniu mieszkaniowej i budowlanej o. rzeniem dawnej, nie może by.i
<'lel Polski, Goeneralissimus St.!. bieżący jest przełomowym w roz. nictwa. Warszawy, rozpoczyn.._ z okresem przedwojennym liczba trzymaliśmy w spadku szczątki widownił i podłożem wyzy~ku
lin jeszcze na krótko--przed w~. woju ludnościowym Warszaw_y. jącego si1! w roku przyszłym.
zgonów .w r. 1945 wzrosła o 73,5 miasta zabudowanego bezładnie pra.cy ludzkiej i wzrostu przywi.
zwoleniem
War~zawy zagr:.111 Już w roku ubiegłym zako:U.czy.
Przewidu_ją one, że w cięrru proc. natomiast w r. 1946 była z fantastycznie przeludnionyt1'1 lejów wa.rstw posiadających. No.
nas do niezwłocznej pracy n.ri.'I
i zaniedbanymi dzielnicami ro. wa Warezawa ma stać się etoli.
odhudową. stolicy.
botniczymi i dostatnio wypo~a- cą. państwa socjalistycznego.
Mówca przypomina pomoc r?.IJ.
żonymi i urządzonymi koloniami Walka. o oblicze ideologi~zn'!
du ZSRR w zakresie aprownabogaczy. Było to miasto, w ktO- naszego państwa. musi być prot>;j1, ofiarowanie 500 domków :!'i11
rym naturalne prawo człowiek"' wadzona z całą. 'wiadomo§J1~ i
skich, 30 trolfoybusów, oraz wie
do przestrzeni, świ!-tła, zieleni wytężeniem wszystkich <1ił W.
le innegJ, najbardziej niezb~d.
j{} ~ zostało odebrane klasie robotni. tym kierunku..
neg<>. i cennego sprzętu, w •ej
'l"
czej.
Nawa. Warszawa przez roz.
h~:thie stacji radiowej w Ra.117,y
Bułgarskie,·
w r. 1939 maJ:e m!e\S7.kania winięcie w niej przemysłu mu~i
DIP. Najhpsi radzieccy · inżyni ,.
jedno i dwuizbowe stanowiły się sta6 poważnym ośrodkiem
rt·wie, óeclrn:„ ; specjaliści :Jo·
aż 68,6 proc., czyli przeszło produkcynym i miastem robotni.
rer.i;?al' ' dbuaować z ruin el~kdwie trze<:::.e ogólnej liczby czym,
trnwuię sieć wo<loeią.gową i 'n_
mieszkań warszawskich.
Na
Przewodniczący KC PZP.&
nali2.acyjną., urządzenia. te1er,.
wygłoszone na Konterencii Warszawskiei PZPR
miesz.kama jeoootzbowe przy- przypomina, że okupant hitlerow
niczne,.. a $zef rz'łdu Ukra.ińskle)
padało przeciętnie aż 3,8 osoby ski ze szczególną. wście.kłośeit
li< }'Ubllki Radzieckiej, ChmznicząceRO
Bolesława
na je<lną izbę. PodC28.S gdy niszczył przemysł polski.
czow, pnybył osobiście, wkró~1.:
na miesz.kama o 6 i w!ęcej izW OPARCIU O WYSOKI PO
po wyzwoleniu Warszawy, n&
Nadeszła wieść głęboko bolesna dla kość duszy i charakteru nieugiętego
bach przypadało zale<lwie 0,9 ZIOM ROZWOJU PRZEMY.
czele dr•rgacJi urbanistów r:t.
nas wszystkich i dla całego między- szermierza walki z faszyzmem, jakim
osób na 1 :Lzbę.
SŁOWEGO W WARSZAWIE
dzieckich, aby przyjść nam z
narodowego ruchu robotniczego: umarł był zawsze Georgi Dymitrow.
Można śmiało o.kreślić, że KSZTAŁTOWAŁA. sn.: I RO.
r:-<yjr.eielską. pomocą. i radą. 111
Georgi Dymitrow znany i czczony
Gdy stanął na czele międzynarodon~ lokatc;ira wi.elopo-kojowego SŁA WARSTWA ROBOTNJ..
"1 crw~zY''~:i krokach nad od·,"przez klasę robotn1°czą „~ałego s'w1'ata wego ruch u rob o tn'1czego, k'leru1ąc
•
od nueszkan;a luksusowego
przy KóW
PRZEMYS.ŁOWYc1·I
•
„
~
·
·
d ziesięcio
<'o""ą \\brszawy.
b •
ik
pad a ło co na3mruej
KLASA ROBOTNICZA WAR •
OJOWD
i przywódca w rewolucyjnej tąd walką całego rewolucyJ"nego pr_olekrotnie
więcej
powi
t:r
i
·
Ta pomoc braterska - oSwii'd
, .
..
e
SZAWY
WYRótNIAŁA SI..ę
wa1ce o soc1"alizm, bohater bratniego tan·atu m1'ędzynarodowego, poznal1's'my
swiatła
na. lokatora IIJ11e- WYSOKIM POZIOMEM śWIA.
cza P rzewodniczą.cy KC PZl't:
. ' mz
.
serdeczna i ofiarna. _
r.o
narodu bułgarskiego, kierownik za-przy· wielkość jego myśli i talent organizaszka.t4a 3ed?o1zbowego.
DOMOśCI POLITYCZNEJ r DE
p~erwsza dłot!. bratnia, która po.
jaźnionej z Pohką Bułgarskiej Repu- tora, przywódcy i bojownika.
Pnewodmczący KC PZPR CYZJI REWOLUCYJNEJ W
mogła wskrzesić życie naszeJ
bliki Demokratyczno-Ludowej, wódz
Wreszc;e poznaliśmy go osobiście, tak
prz~~ina następnie, że oku FABRYKAC:ą
WARSŻAW
stolicy.
Niech
pa.m.ięta.Ji
Bułgarskiej Partii Komunistycznej, se- jeszcze niedawno, gdy w roku ubie~~Ja ~!!:.~kaJe!izc':eisz=: SKICH - MóWI PRZEWODNI
o tym wszyscy, którzy stąpa.ją.
kretar;i; generalny jej Komitetu Central głym przybył do Polski, przywożąc
dziej zaostrzyły sytuację mle- CZĄCY KC PZPR - WYRó3L
Po ulicach odrodzonego miasta.,
nego. Wielki i nieodżałowany dla nas nam soj1:15z braterski narodu bułgarskie
szkaniową. Wprawd!Lie dzięki 1 OKRZEPŁ MOCNY TRZON
niech przekażą przyszłym poko·
wszystkich człowiek wzór myśli, go jako kierownik Rządu Demokratyczra.cjona.Jnlejszemu
wykorzy- KLASY ROBOTNICZEJ O BO.
leniom gorące uczucia czci i
walki, niezłomności, naiwyższego odda no-Ludowego.
sta.nlu większych mieszkań w GATYM DOśWIADCZENIU RE
Wdzięczności dla wielkiego ...n1.
•
•
mleszka.niach jedn.olzbowych, WOLUOYJNYM. TRZON TEN
n1a snrawie robotniczej i wielkiej idei
Niezapomniana pozostanie dla nas na
B...,.,.
c j a t ora tej pomocy, przyjaciela
zagęszczenie
zmnit"jszyło się
„..., OPORĄ w WALCE NAR.O
Warszawy - Stalina.
socjalizmu.
zawsze Jego śmiała i niezłomna postaw porównaniu z r. 1939 z 3,8 DOWO _ WYZWOLEŃCZEJ z
(Ucze~tnicy narady pow~t:łj.Tow. Georgi Dy:nitrowa poznała Pol- wa rewolucyjna, Jego głęboki zawsze
osób na Jedną izbę do 3.2, zaś OKUPANTEM
HITLEROW.
z miejsc. Długo nie milkną ;,~
ska i międzynarodowa klasa robotni- i szlachetny rozum, jego bezgraniczne
w mies~ania.cb dwuizbowych SKIM. TOTEt OKUPANT SY.
klaski, wznoszą się okrzyki na
cza w pamiętnych chwilach, gdy jako oddanie sprawie swego narodu i spra·
z2,2 na 2,0 w r. 1947, to jed· STEMATYCZNIE
NISZCZY?.
cześć wodza światowego prole~ez1en
oszołomionego
zwycięstwem wie międzynarodowej.
nak Poważniejsze zmiany na- lCLA.SJ,l ROBOTNICZĄ STOLI..
tariatu.)
h'tl
• osk arW lm1en1u
• • •
p o l s k"IeJ• Zje d noczonej
1 eryzmu, posa d zony na ławie
·stą.pią dopiero w roku bieź., OY.
Mówca przypomina następnie
I
•
„ R o„otn1cze1
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•
•
d
11dziw kiokresie towi
planut 6-letniego,
Naczelnym obowi•zkiem
i Z".
żonych o podpa Pnie Reichstagu przez p artu
skła am najgłębszy
"'
"'
napływ do zniszczonego miasta
ę
wzros
empa
budo
daniem
władzy ludoweJ· J·e8t n.
rzeczywistv.eh podpal:>czy i prowokato- hołd pamięci Georlh Dymitrowa i przewnlctw
m
·
kani
1
przeszło 200 tys. n.ieszkańców w
„.
a
esz
owego.
r?ynić wszystko,
aby przywr<)ciągu 4 _ch miesięcy po jego wy.
rów - zdem:iskował ich potworn:v fałsz syłam najgłębsze wyrazy współczucia
Mówca podkreśla, że pod- cić klasie robotniczej stolicy .i"j
zwoleniu i oświadcza, że na
i sam rzucił im fl"Z"d całym światem Bułgarskiej Partii Kcmunistycznej i na
I czas gdy ogólna kubatura bu pr?odującą. rolę _
oświarkza
1 stycznia
· 19„5
• roku Warsza,,,n,
oskarŻPnie o zbrodn'ę wobec ludzkości. rodowi bułgarskiemu.
dynki;hv
Warszawie mU.
wyr10Pr ód mocnych okl.ask ów Prze.
siła przedw wojną
m.
w
103 Warsza- wodniczący KC PZPR.
uważana za miasto, które już
Ujawniła się wówczas cała potężna wiei 1 Cześć Jego świetlanej pamięci.
sześć, po zn:iszczeniu
=-;: __..., '- .n..;. - 1;„_zvła 474
wy 26 „w_
na. str. %.ej).
_„ m. sześc., to w koń !dokończenie
1

u:rz

wspomn en e pos' m• ertne
1•

1•

o sekretarzu generalnym
GPartii Komunistyczne,·

TOW.

GEORGI DYMJTROWffi

przez przewo d

KC PZPR tow.

Beruta

za:

l••••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••ri

•
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I

Str. I

Nr ISO

tow. Georgi Dymitrowa

.Hołd pam~ęci

klasa robotnicza całego świata
Depesza kondolencyjna W KP(°b) u trua.ną tow. Dqp1iirowa
do KC ~omunistycznej Partii Bułgarii
Generalis~iJDU§
I
pnyja~ni między
składa

W osobie tow. Dymitrowa kłaW związku ze Amierc1ą Dymi.
trowa Komitet Centralny WK? sa robotnicza i Komunistyc"Z.n:i
(b) wystosował nasttpajłct .te. Partia Bułgarii 1traciły nrego
P63Zf do ~~ Komunistyczn~j wodz~, nieugięteg~ bojownika o
zwyc1ęstwó komunizmu, do4wind
l'artii ~ułga.::ii.
Kom1.tet Central~y WKP(~) rzonego przywódcę politycznego),
z Wami w głębokim który poprowadził lud Bułgarii
łączy się
smutku z. powodu ś~ierci wyb1t.- poprzez lata ciężkich prób .J.>
nego dz111łaeza m1ędzynarodo. zwycięskiej rewolucji ludu de.
wego ruchu robotniczego, wod.:.a mokratycznego.
Wierny przyjaciel ludu r11.·
~omunistycznej. Partii Bułgarii
l ludu_ bułg~rskif'go, towarzyaza dzieckiego tow. Dymitrow wy.
soko dzierżył s1tandar inter.aa.Georgi Dymitrowa.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""''''''"'"''''•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kondolencje KCPZPR
Depesza

proletariackie 0 i
narodamigBuL.
rzłonkowrn
~rii i Związku Radzieckiego w
której widział podstawę rozk~i
Na wiadomogt o 'mierci tow.
tn Bułgarii, jej wolność i nie. Dymitrowa przybyli z Bułg'l.rii
podległoM.
do Moskwy członkowie rzą.t.1
świetlana postat tow. Dymi. bułgarskiego oraz KC Komuni.
trowa bi;dzie zawsze 1łużyła za stycznej Partii Bułgarii: Czer.
przykład, zagrzewaj~cy do wal. w6nkow, Cza.nkow 1 Jugow, kt6.
ki o zwycięstwo socjalizmu 0 rzy towarzyszy~ będą. zwłokom
pokój międzynarodowy, niew'zm 1ruarłc~o w ostatniej drodze z
s:i:onej prz~·jnfoi między Zwi:,.z Moskwy do Sofii.
w sobotf 0 godzinie 19.taj
kiem R;adzieckim a Bułgarską.
otwarto dostęp do Sali Kolum·
Republikę. Ludową..

Bima Politycznego KC WKP (b)

I

pnewodnlczącego niezłomnego

KC PZPR Bolesława Bieruta
do Komłte-tu Centralneco Bul
ia.rskiej PartAl Komunistycz.
nej - Sofi_a.
Wstrząśmęcl. w!eśclą o tragiczny~ _zgon~e towarzysza
Georgi Dunitrowa? przes~łamy Wam, w imiemu Kom1~etu Centralnego .Polskiej _ZJednoczonej Part!.i Robotruczej
wyr~z.y najszczerszego wspól.
czuc:a.
Zgo.n wielkiego bojowm.ka
bgoratnj1eedgnoegnarodu b_ułgarski1elo z naJwspan
'
ięd a przywódcó
szych
rodowe1 klasy ro~~czeJY:;.
ugiętego szermierza w ~alce
z tasz zmem okr
ierca ~lsk'..cb r=~~bj

chłopów.

hartu i oddania
sprawie socjalizmu Na zawsze pozostaną w ~as·zej pamięci - bohaterska postawa
wielkiego rewoluc.lonisty na
proces:e l!pskim, jego niezwy
kłe zaMugi! w mobilizacji naii:zerszych mas ludowych dh
walki. przeciw faszyzmowi, vi.
obronie wolności I niepodległo
śc!. narodów, w tWQrzen:u
światowego obozu pokoju i po

i naród
Partia
ód
k h
tr
C

j

Czyn 1 myśl twórcza Georgi
Dymitrowa żyć będ" w ser"
świacach ludzi pracy całego
ta, żyć będą w ludzie bułgarskim, który poci kierown:ctwem Kom!tetu Centralnego
Bułgarskiej Partii Komunistycznej zbuduje 11ocjallstycz-

itr a ną Bułgarię, doprowadzając
życie Georgi D
~ do końca dzieło Georg! Dymiwiernego ucznia J~
lina wypełnione do ~s~atnl:- trowa.
(-) Boles~aw Bierut
go tchu walką z imperializ-

°s'f

••ar Mfi::z
A.,...

Wizyta kondolencyjna
KC PZPR
"
Przedstawl•c;eJt•

I

się dumą. Warszawy pracując1~j
( doko~czcnie ze s~r. Lej)
WskazuJą.c na szybki dotychc~'l i całej Polski.

1owy wzros~ ludno,ci robotniczej
w Warszawie z 54,4 tys. robot,01
k~w w r. 19~6 _do 130 tys. pod ko
mee ~oku bi~z. mówca. stw:ler.
~za, ze w ko1:1cu p~anu l:Uet~ie~o
liczba r?botmków l praeowm~ow
zatru~mo?ych "'! pr~emyśle 1 bu
dowructw1e os11j.gme 200 tys.
osób. wa.rsza.wa. stanie się -po.
ważnym ośrodkiem przemysłu
zwła.Szcza. w dzi0dzinle przemy~
ału metalowego, elektrotecb.nicz.
nego 1 odzietowego
przei
Bezładnie rozrz~cone
mi'as•a
ł
·
t
•
W OJną na ereme ca ego
•
zakłady przemysłowe zostaną
obecnie planowo roz~ieszczouc
na We>li, terenie Kamionku, Gro
chowie i Okęciu. Dla pomieszcze
nia. tych zakładów trzeba. bę.
dzie wznie~6 około 5.600 tys. m.
sześć. budynków fabrycznych z
czego ponad 4 milj. m. - --'..<..
przypada na nowe fabryki.
W ~iku tego powstanie sza.
reg nowych potężnych :i:akła.dó ~
pracy, z których niejeden, 1a.k
np. Fabryka. Sn,mochodów Oso.
bowych na Pelcowitnie, stanie
~lir,

'.K

•

Zeznania

Przy projektowaniu, lokaliza.
cji i rf'alizaeji budowy nowych
zakładów przemysłowych oraz re
konstrukcji i •oz~zerzeniu daw.
nych, będą. projektowane i bufo
wane odpowiednie urzQodzenia ~o
cjalne, zapewniające robotni.kom
uowoczeBne warunki pracy.

„

Odbudowane i rozbudowane
zost~n~ urzą.dzen.ia , i _:i:altlady ~
ła tWlaJą.ce zaopatrzeme ludności:
rlomy towarowe, sklepy spółdzrnl
cze, sie~ sklepów . rozdzielczych,
zakl&ti·t·
piekarniek'mechaniczne,
·
·
m1ecz_ars ie, duze wytwórme ma
s~rs1;ie. Ro~b.udowana zostauii)
sie~ JadłodaJni spo~ccznych.
Je~ym z na.jw.az~iejszych i:aga.dn1c:l1 - z naciskiem µodkt·<S·
l~ to:v. Bierut - któremu org·~
n1zacJa. partyjna. musi pośw:i~cić
szczególnł uwagę, winno 4tać si'!
budownictwo nowych osiedli ..:.;.
botmczych i budownictwo uuesi:
ka.niowe.
(Dokończenie przemówienia tow.
Bieruta poda.my w numerze
jutrzejszym).

•

Uateko od Moskw1
Szczególnie dokuczały mu niespokojne myśli o c1esm
nie Batmanow wyliczał sobie wszystkich ludzi, jakich
tam wysłał . Specjalna komisja kwalifikowała pracown:ków wyznaczonych do pracy na tamtym punkcie
i dziś. kiedy Kowszow złożył sprawozdanie, Wasyli
Maksymowie.:: pO(!ZUł, że nie należy żywić obaw co do
robotników W dziale kadr zapewniali. że wysiali najlepszych pracowników. ale Batmanow mocno w to wąt
pił, gdyż nie miał wielkiego zaufania do oddziału kadr.
gdzie ślęcząc nad kwestionariuszami często nie widziano
żywych ludzi Merzlakowa. naczelnika punktu w ow;óle
nie widział na oczy zato usłyszał o nim niezłą opinię w
<>ddziale Jednakże' Greczkiri wyraźnie go nie 'uznawał
,.Jest to jakiś ciemny typ który zbytnio troszczy się
o swoje sprawy Na pewno trzeba będ7.ie wyrzucić tego
Merzlakowa. PooamietaciA mnie słnwa''... InżvniPu

(

•

leryzmem - ~mieszna idea. H1t.
leryzm jest jedyną zaporą. prze·
ciw komunimiowi". w ujęctu
po więc narodowców hitleryzm mhł
r,u przyczvnily się nie t,rl!;o . 0 .1„PrzewodniK" nawóływiił
być dla narodu polskiego ratll..'1.
h6z ONR i endecja, ale róv;m?t prostu do pogromów.
kiem, miał być ideą, która. ma.
~
śm•~n.
pisma klerykalne. Polllkf przed zgubt uratować,''
K!SIĄDZ PIWOWARCZTK
twierdzić, że ówczesne pisma kle
STRASZYŁ PRZYJśCIEM
rykalne torowały b. często w
LUDZIE DOBoszy&s.KIEGO
GOEBBELSA
'ol.'rP dl'Ogę hitleryzmowi - c·
MORDERCAllll
świadcza poseł Polewka. św1a.
r.e. NA USŁUGACH "9:1TLEROW.
si!ldz Piwowarczyk dek stwierdza, że w cza:ie, gdy
znaje dalrj świadek Pole\v.
cow
:iroparranda hitleryzm·1 sta„ala ka - je~zcze w 1934 roku pisał
Czy zd11.·
PrzewodniCZfCY: się coraz grofniejszym nitbezp1e- w ,.Głosie
Na rodu", że ,,lęk niem 'wiadka
działalnoM ·1~11..
czeń~twem dla. Polski, pi:ma kie. mics?a żydom rozum, gdyż zbłi·
Doboszyftskiego była zwrócona
~-yk:ilne podejmowały jej argtt- ża
siv wizyta „straszliwego przeciwko wszelkim orgnnizi;:.
menty w walce z frontem lud». Goebbelsa i możliwoś6 Bóg wie
,lom postępowego ruchu ludow;?.
wym. List pasterski ks. kardy. jakich jej !kutków' •. Przy. got
kierown1·
o
nah Sa.piehy móWił
znam się - mówi dalej świadek
Absolutnie taA.
flw1adek: kach wyst.ąpiel1 frontu ludowe. - że nie pamiętam jakiejkol·
Stosowano wszelkie formy ·3·
go w marcu roku 1936: „Są to wif'k zdecydowanej i śmielsz"lj
hoty rozbijackiej, organizowi. 'lo
'11dzie obcy nam wirrą. i pocho. wypowiedzi grupy kleru przeciw boj6wki dla wywoływania i ~ar1.
dzeniem - B:t to wszystko obce, ko antysemityzmowi W roku Tam, gdzie rozwijał się ruch u.
wrogie elementy'•. List ten in· 1938 w Warszawie ksiądz Puder, dowy, po,iawiały się boj6w l;.1
ko przyczynę wszelkiego zła Vl:y. pochodzenia żydowskiego, został ONR.owskie, które niejednokr,ii.wła~nie na skutek na .
miemał ~ydów, którzy są winr11, pohity
nie współpraeownły otwarci~ 1,
jako kapitali~ci i jako komun•. gonki, pro~adzonej m. in. na 1a· organami bezpiecuństw11. Rn ·h
ści. Był to rodzaj aprobaty dla mHch „Przeworlr,ika Katolickie. lewicowy tępiony był przy :12.y.
tak wyratncj dywersji hitlerow· i!O''. świadek przypomina, te ciu W8zelki~h środków Ludn 1~6
skiej, jak marsz Doboszyftskiego już w r. 1936 uważano „marsz• • miejscowe przec1wstnwinla ,.\"
na Myślemce remu w energicrny spMób J ?'1DoboSzyńskiego
na Myślenice.
wystrzał
gromiejszy
pierwszy
za.
nym z przykładów rnożP hyć •ł.vu
Wbrew trmu, eo ks. Piwowal'.
czyk twierdził, zezna,i~c jako hitlerowski przeciwko Polsce. ny uniwersytet w Gam Nif'i'OKIL
Krakowa
m.
Wiceprezydent.
Doboszyd.
świadek w procesie
wodzenie prnpagand:11 Doho~Yl'ń.
skiego, że dzieliła go przep'l!lć mecki, który Z08tał później •11z- skiego przypisa~ nal<'ży w gl'•w·
m'l.
Niemców,
przez
od endecji, pirma klerykalne strzelany
nej mierze przeriwdzia!amu rll.
wił o Doboszyńskim, jako o czło.
współpracowały z obozem nacJ'leh u lewi!'owego.
wieku, „który jest hitlerowc3m,
Po przc~łurhanrn liwiadka J' 1.
nalistycznym. Nagonka antysc. a może nawet czymś gorszym'•.
kurator srawia wnioFek o Ul'll\·
wbrew
micka, jaką. prowadził
yez•rnń
ujawnione
za
Tendencje prohitlcrowskiA o· nie
etyce chrzetcijal1skiej „Przewod.
nik Katolicki", oznaczała d1lł.a· bozu narodowo.radykalnego bJ oRk&rzonogo, 7.amieszrzonych 'V
ko idą.cą. współpracę z ohozem ly wyratne. ~wiadek przy ta ~ZR aktach ślerl7twa.
orlroc1yl •OG.
Na~tf?pnie Sąn
narodowym i szła całkowicie po cytat z „Merkuriusza Polski~·
linii propagandy hitl<'rowsklej. go". kt6rv bnmi: ,.Wojna z liit_ prawę rlo rlnio R li-pen Hl~9 ,r .

PISMA KLERYKALNE
TOROWAŁY DROG:ę

, .u.'I· ·,tt.Y:t;l\IIOWI

mndek Polewka podkreśla,
Żf' do glor:t"fikac,ii tego r.zy·

K

I

Kotlarewskiego wysłali dopiero niedawno na cieśninę
Robi niepewne wrażenie, chociaż, jak wynikało z an:kie
ty, pracował już na dwóch budowach. Co do Pankowa,
ma pewność, że ten n;e zawiedzie.Wasyli Maksymowicz
..,_. czasie wspólnej podróży wzdłuż trasy. zdążył go poBvł z nim w 1ednym wieku, pracował razem z
znać
L.ałkindem w partii. człowiek doświadczony. · maiący za
sobą ciężką szkołę walk i trudu Wasy~emu Maksvmowiczowi zrobiło się nawet tro<'hę przykro. kieclv Panl<ow żegnając go oświadczył. że natychmiast wyjeżdża
na cieśninę Dlaczego więc nie daje znaku życia. co się
i nim stało? Pełnomocnik Państwowego Komitetu Obrony usłyszał od Batmanowa słowa prawdy: nie moż
na bvło wstystkiego rzucić i zająć się tvlko tamtym
Jednym punktem. Dopiero teraz przyszedł czas na oracę w cieśnin i e. Oczywiście. J:?łówne sprawy nie zostały
przeoczone. inne zaś można ieszcze nadrobić i popranie zdołał czego~
wić. Trudno uwierzyć. że Pankow
uobić na tym punkcie.
Naczelnika budowy niepokoiła wiadomość podana
i::rzez Umara Mahometa, że jakoby ludzie sa w ro~ter
7n.d :ili nrzvslani na
<'I'! i wol!óle nie rozumieia nnf'n
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Adama .f?o~ewki w 10-tym dn:u
prOCfSU A. DobOSZ\lńs~iego

Polewka. Adam, literat z Kra.
kowa. świadek Polewka pracował przed wojną na terrnie [J'lcdatu myślenickiego z rRmi~nia
Komunistycznej Partii Polski.
-: Na .terrnie Myślenic - :-;~.
znaJe liw1adek Adam Polewk'.l. -ruch_ ludowy był wówczas wy·
raf.me ruchem rac; k::ilnym w s<:n
sifl le~co~ 1 temu nalely
!l'.zyp1sać, ze chłop! myślentccy.
rozpoc1.ąl
luedy Doboszy .iski
e~ój marsz, nie dołączyli się do
mego. Ludność okolicznych po.
wiat6w równieł nie wzię~ udita.
l:t. w „marszu", organizowanym
przez oskarżonego. W Krakowie
„marsz' • na Myślenice poczłt .
kowo uważano na zwykłe a.wJlll·
turnictwo polityczne, później mil
wiono o wsp.Słdziałaniu z sana.
l'ją. Lewica zdawała sobi3 apra_
wę, że jegt to wyraf:na. dywer~Ja.
hitlerowsk!I. :irzeciwko frontowi
tudowomu, że chodziło o sktcro·
wanie nastroj6w wnlki n11. błę1tne
bezdroża antysemity7..
t.ory, ·
mu. Mimo, że ,,wyprawa" wy.
cala
;!lą.dała dosyć groteskowo,
i.:ukcja polska zgodnie robiła z
. i~j wielki „wyczyn".

Ś
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świadka

Zjednoczonej Partii . W 10-tym dniu rozprawy prze
Robotniczej wyrazy współczu 71wko
Doboszytiskiemu, po Jz1acia z powodu zgonu niedżało łaczu ludowym
pos. Ge.rncarczy.
wanego towarzysza Georgi
ku, zeznania składał jwiadak
Dymitrowa.

( Dałszy ciąg przemówienia tow. B. Bieruta)

O GODZ. 23.20 W ART~ HO.
PRZY TRUMNIE
TOW. DYMITJWWA ZAOIĄG.
GENERALI88.IMC1S
~LI: STALIN, ORAZ CZŁONKOWL.E
BIURA POLITYCZNEGO :KO
WXP (b): MALENXOW, BE.
lUA. WOROBZY'ŁOW, KAGA.
NOWICZ, MI:KOJAN, SZWEBNOROWĄ

• • ,,_,~le
•
.;:::,
/l/YJll
był p:erwszym bitł~1· cwskim wystrzałem w Polskę
~

Po~lej

Nowa Warszawa

tyły widee delegacje ambuad
i poselstw pai1stw demokrnr.ji
loddowych, w tym amba11ada RP
w pełnym 1kładzie, z &mbasa..
dorem l4a.ri&nem N&SEkowSkim
na. czele.
Po zło!eniu wiel1cOw amba.sa..
dor Nąk~ki, radca Lipov~ki
1 &tt&che wojskowy gen. PrUJ.
Więckowski. stantll na warcte
honorowej.

I

PrzewodnlM~Y Komitetu
mem o sprawę ludu pracującego, służyć będz.!e robotn!- Centralnego Polskiej Zjedno·
7 7
cz.onej Partu RobotnłcuJ.
kom całego świata, jako wzór

W dniu 2 bm. członkoW:e
KC PZPR tow. tow. Jerży
Albrecht i Ostap Dłuski udali
się do ambasady Ludowej Re
publiki Bułgarii l złożył'. w
!mieniu Komitetu Centralnego

zaciągnęli wartę honorową

. nowej, gdzie wystawione zostały
~.włoki Dymitrowa.. W głębokid
i skupionej ciuy ciągnęły ni~kończące się szeregi ludzi w kierunku Domu Radzieekiclt. Związ_
ków Zawodowych. U trumny w
E'ali Kolumno\vej znajdowali się
żona. i syn Zljarłego. Pierwi!Zlj.
wartę honorowt za.ciągnęli: B·lkretar.z moskiewskiego Ko~it()tu
dzia.la.~ze
Pa.rtyJnego Popow,
partyjni i pal1stwowi: Ozemc.
usow, l'oskrebysaew 1 SUwa.now,
sekretarz KC KomuniatyezneJ
Partii Bułgarii OMll"ftłlkow i
miniate?' spraw wewnętrzo.yeh
Bułga.rii Jugow.
Katafalk i trumna t.onęły w
niezliczonych wie:l1ca.eh, wśrod
których znajdują. się wic6.ce o.i
Goeneralissimusa Stalina z napi8em: „Drogiemu Przyjactelowi i
'l'ow~rz7szowi Georgi Dymitro.
woWl, od Józefa. Stalina.", na·
stępnie wie~c~ od KC WKP (i>),
od ~fa,dy Mims;r?w ~SR.R, Pr~.
zydrnm Rac1y NaJwyzsZt'J ZSR. •,
od Prezydium Rn~y N~ji:vyższej
~~F;rtR:• .od .hlos~e~skieJ Rad!
• . IeJ~ktE'J, o~ Mimsterst_w~ Hił
ZbroJn~· ch ZRRH,_ od Mimster.
stwa. Spr. :lagrn n1czr.y1•h ZSf'll,
od KC WL:KZM, od WCSPS i
od ni.~zlb:!:onych instytucji ~polet·znych.
W godzinach wieczornych do·

Cę
U OC anego przy W
Komunikat Kom-i•tyczneł Partii Bułgarii i rządu
hul?arakiego o ZIJ••nie tow. Geor~l Dymitrowa
SOFIA (PAP). W sobotę o tia na.sza i naród tracą awego
Todz. 6-eJ po południu radio ukochainego przywódcę, w!el·
ułgankle nadało komunikat, kiego męża Sitanu budoW'l1iNIK I BULGANIN.
1v którym powłedrla.ne Jest m. czego Ludowej RePubliki Buł
gaa:-sikiej, mądrego pEem!era.
in.:
Dziesi'łtki tysięcy mieszkal1..
tow. Dymit.rowa, Międzynarodowy ruch robotSmierć
ców Moskwy przeciągnęło pEeS
Dymitroosobie
w
traci
niczy
wier
płom!ennego komunisty,
całQ. noc przed trumną ze zwłc.
nego ucznla Lenina i Stalina, wa wielk!ego bojownika prze
ka.mi Dymitrowa. Wszy~tkie nie
imię którego związane jest ciwko faszyzmowi i !mperi;oidzielne dzienniki moskiewsk;e
n!erozerwalnie z całym rozwo lizmowi, oraz. bojownika o po
nkazały sii; w !ałobnych obwoil·
·
demok rację i soc j al!z.m.
-+
K <mlu- ,,.,ęp,
1
J·em B u ł garskie j P a rt"i
ka.eh i były w całości poświęco.
Chy!imy czoła ~ed wielką
n!stycznej, pod kierownicne miarłemu. Rozgłolinie redio.
twem którego naród nasz nieśm1erteln~ pam:ęclą tow.
we na wiadomość o zgonie Dv.
wziął władzę w swe ręce i Georgi Dymitrowa.
mitro'lll& przerwały programy roz
Płom.lenne tycie wielkiego
wstąpił na drogę, wiodącą do
rywkowe, nadaję.c przez eobott
90cjall.mm - jest c:lężką, n!7 bojownika 1 nasz.ego przywód
i nitdziel' muzyki; żałobną., oru
zastąptoną !ltratą dla partii, cy będT.ie przykładem dla koaudycje, po'więcone Dymitronarodu _I Republile. Ludowej. munistów ~ wszystkich pracu
llowi.
W osobie tow. Dymitrowa par I jących nas.rego kraju.
---------------------------------------------------

a l\

stępu.

Stalin

cjonalizmu

„skraj świata" Prawdopodobnie Pankow nie potrafił
sobie rady z wynikłymi trudnościami Trzeba bę
dzie od razu zrobić tam porządek. zaprowadzić żelazną
trzeba
Odnośnie warunków bytowania C:yscyplinę.
niechai Liberman
będz!e im otworzyć najmożliwsze Ten punkt - będzie egzamiwykaże swoją energię.
nem jego zalet: wvzioń ducha ale zrób ws?.vstko tak,
ażeby ludzie poczuli prawdziwą troskę o siehie!
Przede wszystk;m należv podnieś{> ludzi którzv upadli na duchu. Szkoda. że Zalkind nie mógl orzvbvć
rra cieśninę Czv wiedza tam iuż o zwyciestwie pod
Myśli Bfltmanowa roziaśn · łv się. gdy wspom
Moskwą.
n!ał pierwsze. wielkie zwyciestwo p;sarew szC'zeQ'ńłO
wo ooowiedz.iał mu o wszystk·m Twierdził że poraż
ka Niemiec pokrzyżowała plany Japonii. Gdvbv N·emcy zdołali wziąć Moskwę - Japończycy napadlib'' na
nas. Pisarew uprzedził: .. Uważajcie. nie wolno ziewał,
ani czuć sie be7piecznym Ja!)ończvcv o<?romniP interesuią ~; P rurocią~iem. Możliwe, że w cieśni„ie oraz na wys
piP lcr:ii~ ;i111>nci!"
!) e. n
dać

'

GtOS

PJOTR~OWSl(J

Kronika Piotrkowa spół d i

z eIczoś ć poIska - tr~ ałą sJ ł ą .soci _a Iis~. yczną

Przemówienie tow. wicepremiera H. M1nca z okaz11 „Dnia

·
·
Bzano~ni zebrami

Spóldz1elczośe1

If.zych
wątpliwie re\\ ,.,Jucyjnego w na· wę, że w. wiel~ o~iwach spół·
W Pa.Jistwowym TeatrzG Polskim w Warszawie odbyła sit
atosur~ch posunięcia ł dzielezośc1 roln.1~zr3 ~amy do
w dniu 2 lipca centralna akademia.
okazji „Dnia Spółdziel.

.
.
obchodzi ewnJe
I
•wi~~o w tym ~oku na .Par~ ty- czości". Na uroczystoftć prrybyll: marszałek Sejmu - Ko.
godni przed ~niem 22-gim .hpcli, waleki i wicemarszałkowie: tow. Szwa.lbe i Barcikowski ori..~
prz.ed s.roczn.icą. wyzwole.m.a. Pol członkowie Rządu z Prenue rem t ow. Cyrankiewiczem or.u:
1
ski z mewoli hitlerowski~J
u., wicepremierami tow. Mincera i Korzyckim na. c:ele. Obecm
tworzenia władzy ludoweJ,
·
byli także :Przedstawiciel!! Naczelnoj Rady Spółdzielczej.
W rezultacie ostrej walki, kh..
.z członkaIIU Rady Patl.stwn., ilrem H, Kołodziejskim, czoło.
sowej walki, któn. toczyła 11ę
w1 przedstawiciele central ~P ołdzielczych, .stronnictw politycz1 toczy się w naszym kraju z enych i organizacji społeczny eh. Udział w akademii wzięła
lementnmi kapitalistycznymi, w
równiei delegacja Związku Spółdzielców- Węgierskich z serezultacie walki klasowej, kto"
kretarz"lm generalnym Imre Degen. Akademit zagaił przew.
ra toczyła aię również wewną.trz
NRS dr Kołodziejski. Przemówienie wygłosm tow. proresor
0
spółdzielczości
i epółdzielczol~. Oskar Lange - prezes CZS i sekr. gen. Zw. Za.w. Pracownt0
i
jej kierunek epóldzif't·
ków Spółdzielczych tow. T. lftlewicz. Wiceprem. tow. Mtnc
czość pols~a stała się w spo3 " 0 wygłosił przemówienie, które podajemy w streszczeniu:
t~wały waz.ny.ro składowym Jzyn
KOMU WINSZUJEMY
niklem
t6 W socJal.1stycznych
n•ze gospodarceelemen- ry z cał,., s1'ł„ wvkazał J'ak l.Jłęd ważn,v, bo łACZ 0 cy gospodaMzq
Poniedziałek, dnia 4 lipca
w
• roku e 1· fałs?.ywe
"'
"' "były
J
'
"'
Je . el .n~ J . ed
teoryJ'ki
pn działalność "'milionów
go~po.
n
1949 r.
'
• darstw chłopskich
l r.•7 z i, · powt
1 ta.WJ· w~ pyth
b ło zmy,
ru'ace w• n1'ekt6rynh ogniwach
z gospoda?'·
•
ac stani~
~· ·półdz1'elczo~c1'
· .1.
· teoryJ'ki
~
n~"'
• mozna
•y •0 Y
ółdnelc•ou
kt6ro rz„ działalności" pa-6.stwa.
Dziś: Józefa
.1v - c~
P
~ b"
~ ~
~ •
"'
"'
~1ę. składowym elementem !lOC- przepowiadały zanik spółdziel.
WZROST JAKOśCI
J~~istycz.nego
~y;stemu d!strytm· C?.Ośri, !padek jej znaczenia w
a tym odcinku można i trze.
WMNIEJSZE TELEFON"!
c~1 naJbatdzieJ zrozumiałą., se- rezultacie polityki wprzą.gnięaia
ba. mówi już nie tylko
ltra.ł ł„-arna 10-72
CJahstyczną. formę. zrzeszema się w gospodarczy plan państwa ilościowym, ale6 o daleko w swo.0
8zp1tal tw. Trójcy 10-70
drob.nyc~ wytwó;ców, czy te~ ludowego. Co z tych teoryjek irh konsekwencjach sięgająaym
Pogotowie leka.nkie uoene 1l1 stame się specyficznQ. formą dla zostało po roku ł
jakościowym wzroście. Ujęcie
Bta.!in;;i 45, tel 10-04
prób nawrotu do nstroju kapl·
Czy ftr6łdzielrzoM w ciągu te· prz<>z spółdzielcrnść niemal w
talistycznego to dziś takie go roku wzmocniła ai~, czy <•- całości skupu zboża i żywcn
jest już nieaktualne; ~łabłał Jasne, że ei~ wzmoe· •fr. ...1owi' 01·ew„tpli' wi'e J'edno. ie& I N A
dpytanie
·•
ał
t
·
.,,
~
zie
'·yduJ'Acynh
· sprawa
a d zost · a rożs
· bnyg. niła.
Kino „Polonia"
wy- 11Jęta
v
„ ~ 0·1·~.,,"g111'ęc· na drollzn'
r. eay owame i
ezpoCzy znaczenie ap6łdzielczo8d ograniczenia. i wypierania ela.
t i
świetla
film pt.: „,Konik
w ciągu tego roku zwiększyło mentów kapitali~tyeznych 1 ~top
Garbusek" - prod. radziec- WTO n e. TRIUMF IDEI
się, czy zmalałoł Jasne, że się niowego przekształcenia drobao.
kiej.
MARKSIZl\IU.LENINIZMU
'\Yiększyło.
tr.warowej gospodarki na go~po
ziś nie „lega już wą.tpllwo·
Cźy zuięg i zakres działania derkę socjalistyczną.
Kino „Bałtyk" - wyświe
łci triumf słusznej, markst" ~póldzielcz:o!lci w ciągu tego N.
Nigdzio bodaj jaśniej i wyraL
tla film pt. „Pocałunek na
1tadioJ;J.ie" - prod. czeskiej. stowako • leninowskiej linii .LJa ku rozszerzył się, czy zwęził1 niej nie wida6 nowej, rewolu.
terenie 11póldzielczo,ci linii, Jasne, ;;8 się rozszerzył i nie tyt. cyjnej tregci epółdzielczości i po--<>-dzięki której sp6łdzielczo6t att'· ko rozs:r.erzyl, ale je11t rzeczll zytywnych akutków tej nowej,
Redakcja I administracja gła sta6 eię i etała •it trwałą i bezspornę., łe na wielu odr.in· rewolucyjnej działalno,ci, nii na
„Głosu
Piotrkowskiego" poeiadajłelł wielkie per~pekty. kach mamy do czynienia z t.a. odcinku gospodarki mięsnej.
Piotrków, AL 3 Maja 4 In- wy rozwoju eił'° socjalistyczną. kim skokiem obrotów i zasięgu z jednej strony decyzję.
działania epółdzielczości, ktory du przedsięwzięto szereg ieto„.
teresantów przyjmuie się w naszym kraju.
codziennie (prócz niedziel I Minął z górą. rok od reorgaa.L ~windczy już nie tylko o ilości:>- o.ych .iro 'ków dla rozszerzenia
zacji spółdzielczości od toj wych. nie o daleko aięgają.cy.:ili, 'roiłukrji rolni~zej, z drugil!lj
świąt> od godz. 15 do 18.
reorganizacji, która oznacz!\ła o głęboko 1ięgają.cych, jako~clo r.aetą.piło przepęczenie Jr.upcOw·
przystosowanie 1ię do warun· ,vvrh urzemiannch. Do tn:\l:k!i spekulantów z rynku .i przejęde
lł.ozdzteln1a „Głosu P1otrk<>w \ków Polski Ludowej, włączenie odcinków należy przede wszyst riiemal całości Pkupu przez „o.
1lc1ego<' Ul. Słowackiego Nr się do planu gospodarczego pa~- kim odcinek ~kupu artykułńw \ową. epółdzielczośó rolniczą.
26. TeL lC>-40.
~twa ludowego. Minął rok, któ. rolnych, odcinek niezmiernie .Talde b: ',- wyTJikl tego n•e••••••-••-••••••••••••••••••-••-•••••••••••••••••--
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POPRAWA
NA ODCINKU MIĘSNYM
amy do czyn:enia z bezspo1·.
n"
.,, popraw".,, na. odcinku mię•
r.ym, z poprawą. wyrafoie i ja~·
no odczuwalną na rynku. I le:Geli w lutym tego roku były ty.
godnie, w ciągu których pni:·
stwo miało do dyspozy~ji 7.e h:< 11
pu ok. 2 tysiące ton rn.jęsa, to w
rzerwcu przeciętna skupu dzku
nego jest niewiele mniejsza o:i
tych samyah 2.ah tysięcy.
Nie znaczy t.o oczywiście te
zagadnienie mięsne jest do k.1·1·
ca rozwiązane. Nie znaczy to
ocr.vwiście,
że de czekają nas
-. „
na tym odcinku trudności - l
to wielkie trudnośd ' a. nawet
pewne zygzaki w rozwoju syr.un.
cji. Ale jest rzeczę. niewą.t)!liwą, że w rozwię.zaniu tego po·l•t:iwowf>go dla mae ludowych i
clla. całości rozwoju naezej ęo.
spodarki zagadnienia uczyniony
został zdecydowany krok na.
przód
Jes~ rzecz11- bersporną, te włą·
czenie dołowej apółdzielczob.i 1
k
i;jęcie przez nilł całości s npu
k'
d1ron110 nrz<>d "yzys iem c hlc..
1
pa - producenta ro nego, 7.&.
p1>wniło mu na bazie decyzji r:i:ą·
dowej oplacalnlł cenę rolniczą. 1
~tworzyło bazę do dabzego eze.
rokiego rozwoju hodowli.
Jest rzeJzę. bezsporną, te kon.
~timent miejski został uwolniony
w dużym etopniu od tendenc;ji
wyzyskiwani& go na bazie uchwianej równowagi rynkoweJ.
I jest rzeczę. niewątpliwlł, t.e
przed~ięwzięta przez kapitał :iry
watny próba szantażu i pró'ia
ogłodzenia miast została do.
~iczętnie rozbita i złamana (o.
klaski).
,
Jeat rr:ecq niewątpliwfł po·
ważne zwycięstwo na tym odc!. :i.
ku - zwycięstwo nie tylko rzl}
du i jego polityki gospodarczej.

M

czynienia

z obJawami chaosu,
gospo.far"
no!lci. 1 trzeba w b1ezą.cym .roku
postaw.i6. przed ~obą. zada.me 0sią.gmęcia przełomu w teJ dz1 e·
dzinie.
ZADANIA SPóLDZIELCZ019CI
SPO!YWCóW
a.ko drugie zngndmenie wl.
dzę dalszy rozwój i uspraw.
nlenie spódzielcznści spożywców.
Trzeba sobie zdawa6 sprawę, .b
spółdzielczośó apożywa~w w mia·
stach, to j•1ż nie pionierskie wy.
~py, to już ,iest znaczna częśł., a
na
ter1tnach
przemysłowyth,
gdzieniegdTie nawet decy;dują.cn.
rzęść. obrotu towarowego. I trze_
h& sobie zdawać sprawę, że od
rracy
spółdzielczości spożywc\w
„
w dużym stopnhl zależy rozwój
dobrobytu ludności miejekiej t
w pierwszym rzędzie robotu1~
czej.
Jest rzeczą. niewątpliwą, !e u.
liiegły rok p:nyniósł powune
postępy na terenie epółdzielczo_
ści spożywców. Ale nie możemy
powiedzie6, że dynamika w:1:ro·
stu w pełni nag zadowala i !!ie
możemy także powiedzieć, że ..,
pełni na.s zadowala dynamika
rozszerzania na terenie sp6łd~iel
czości spożywców zasad plano.
wości, zasad os.>:ezędno,ci SOCJ:!...
li11tycznej, współzawodnictwa pra
cy, nie możemy także powie"
dzie6, ie nae w pełni zadowala.
dynamika walki o usprawnlente
obeługi konsumenta, o pełny a.
sortyment towarów, o pełne 11·
względnienie potrzeb eezonu, o
zaspokojenie potrzeb ludno3-i11
które wzrosły i dalej będę. rosły.
KONIECZNY PRZEŁOM

defo~ytowości, L·ra~u.

J

idzę,

jako trzecie zadanie
przełomu na
spółdzielczo!lci
pr.icy,
,Test rzeczą. bezsporną, że w ""
kresie, kiedy rzęd czyni wielkte
wyeiłki w kierunku rozszerzeni&
ale zwycięstwo 1półdzielcz0Act, uspołecznione.i, drobnej wytw1ir_
łrlrr
jej nowej, rewolucyjnej tre•ci i czośd, na tym odciii,!;,u musi by6
Gm•nne SpółdzieJn;e Samopomocy Chłopskiej w Piotrkowkim
jej nowej, twórczej, rewolucyj- osiągnięty przełom.
nej d:dałalnoAei (oklaski).
I widzę wreszcie, jako czwar·
te zadanie, wyjątkowo czujni!- t
!RODŁA BUKOESU
dl:>ałlł działalność na polu roz.
Dzięki
ezemu spółdz\elczo8t!
Analizując pracę i osiąg-/ cują uczciwie 1 dają rękoj
Nie małe znaczenie na
Należy, aby w zarządach mogła na tym bardzo ważnym woju pionierskiE'J sp6łdziel~zo.
ści
produkcyjnej. działa lMSe,
nięcia Gminnych Spółdziel- mię, 7.e r<>7Wój .spółd7.ielni prawnie-nie prac gminnych gminnvch i komisjach rewi"
która mu~i b•~ opRrta o priek.1·
ni Samopomocy Chłopskiej pójdzie we właściwym kie- spółdzielni będzie miał więk 1.yjnych znależli się ludzie, oddnku odnid6 zwycłt~twof
Dzięki temu, po pierwar.e, łt' nanie, że ~hodzi tu nie o ilośclo.
w powiecie piotrkowskim runku.
szy udział w nich kobiet wiej klasowo uświadomieni męż" działała w ściełej łączności z wy, ale o jakościowy wzrost, o
w roku bieżącym należy
Mimo zmiany na lepsze skich. W powiecie piotr- czyźni I kobiety, którzy by działalnoAeię. gospodarczą pań.
stworzenie naprawdę wzorowyr.h
stw~erdzić, że w J?I'Zeciwień nie oczyszczono jednak ·cał kowskim kobiet w gmin- potrafili stać się budowni- f>twa., w ramach jego dyrektyw ośrodków.
i;twie do roku ubiegłego na I kowicie aparatu spółdziel nych spółdzielniach jest jesz czymi lepszego jutra pra- i w oparciu o jego wielką 1
ROLA SPóŁDZIELCZOśCI
odcinku zaopatrywania lud- czego od bogaczy i speku- cze zbyt mało.
w1zechetronnł pomoc.
cującego chłopstwa.
W SOCJALISTYCZNYM
noś~i wiejskiej w najkon~e" lantów. Siedz1t jeszcze tu
Dzięki temu, po drugie,
łe
BUDOWNICTWIE
działała nie w kierunku kompro.
czmejsze artykuły nastąpiła i ówdzie, starajlłC się wyradomszczański
warunkach naszego kra:Jll
misu s wrogiem klasowym, ale
zna.czn~ z~iana na. lepsze. wierać przez kumoterstwo
spółdzielczoli6 ma wszystkie
" kierunku zdecydowanej i oSI?<'łdz1einie stały się bar- niezdrowy wpływ, hamować
~trej walki s tym wrogiem o dane, łeby te zadania z bono_
dziej umwersalne, zaczyna- rozwój gminnych spóldzielni
.
rem wypełni6: ma wazystkie da.·
ją dostarczat rolnikowi Od tych wrogich elemenPowiat i miasto Ra.doms-1 noszlł dalsze powame wpła- 'lfypareie go s teg• d.eeydują.e' ne, o ile pe.mięta6 będziemy ns
wszystkiego, czego on po- tów, Ściślej mówiąc od tych ko zadeklarowały na Central t.y na Centralny Dom, nale- go odcinka, jakim jest mięeo - każdym kroku - a to jest r.lfi .
trzebuje i kupować wszyst- ostatnich niedobitków nale- ny Dom 4.~83.470 zł, która zy p~zyp~zczać, że d~ koń o złamanie jego bezczelnych wątpliwe, że będziemy o tym pa_
szanta!u.
ko to, co mu zbywa. Naj- ży spółdzielnie całkowicie to suma mu~ła ~Y.ć wpłaco- ca sierprua uzyska się za- rrób
I dzięku temu, po trzecie, !e mięta~ - że jej zadaniem jest
lepiej rozwój ten charakte oczyścić.
na do grudnia ~lez~cego r?- deklarowaną fn:lIDę.
działała w oparciu o wielką. alt.. w ciągłej walce klasowej, eystoryzują obroty.
.
.
.
. .
ku. Jak dowiaduJemy się
Jak z powyzszego ~d~ć cjt mll!lową, która sięgnęła d'> matyczne ograniczanie i wypio.
Jeśli w roku 1948 obrót
Drugim medoc~ągmęciem jedn~k do dnia 1 lipc.a. cz~o~ Wpłaty te prze~wia1ą ~nę milionów ludzi, zmobilizowata ranie elementów kapitalistyc.ll..
23-ch Gminnych Spółdziel- ha1;1ując~ nalezytv roz- kow1e PZPR Wpłac1h ]UZ n~ naszym terenie zadawa- t11 miliony ludzi, wskazała im nych. Trzeba więc do końrl!.
ni Powiatowego Związku w WÓJ spó~dzie~ni gminnych by 4.230.163 zł, a zatem POZ?- laJąco.
.,
nowe cele - dzięki temu, !e zwalcuć ducha „ponadklasowo·
Piotrkowie wyrażał się cy- ło to, ze rue zw~acano do- stało jeszcze do wµłacen~a
~a ma~ginesie. zaznaczyć działał& w oparciu o wielką ak. ści·' i , ,neutralności'', kMry
frą ok. 727 milionów zło- statecznej. u~vagi, w czyj~ 353.301 zł, co stanowi ru~ mozemy,, ze powiat ra.~fom rJr ma~ową, kierowan11- prz~:t ·ftraszy jeazcze czasem w niekto.
tych, to w ciągu pierwszego :ęce dosta]e się to~ar. Jeśl! kły procent zadeklarowane] szcz~~sk1 ulokował się. w przodują.cą. siłę polityczną. w :c.". rycb ogniwach spółdzielczości.
kwartału 1949 r. obroty wy Jest u n~s (aczkolw1e~ ~ kaz sumy.
.
chwili obecnej ~a ?rugi.I? ~zym kraju, Pobk11- Zjednoczor:,. SpGłdzielczość ma wiszyatkie
niosły już 307 milionów zi. dym dmem coraz m01e1sza_>,
Poniewd już pierwsze miejscu w WOJeWództw1e Partię Robotniczą, wsp6łdziała. dane, żeby wypełni6 swoje za,:L.
jącą ze stronnictwami ludowymi nia. o ile pamięta6 będzie, że w
Porównanie tych cyfr poz- część towarów jeszc~e defi- dni bie*ącego miesiąca przy łódzkim.
Be
rnłożeniu ewoim jest masowę.
(oklaski).
wala przypuszczać, że w ro cytowych, który~h rue star"
powtarzam: masow~
Trzeba 110hie dokładnie nłwia. formę. ku bieżącym Gminne Spół czy dla wszystkich, to n:udomi6 .fródła zwycięstwa na tym formę. - wprzęgania drobnyc!l
dzielnie obroty swoje pra- szą one puede wszystknni •
odcinku i 1ily motorowe t.tgo wytwórców do budownictwa MO·
wie że podwoją Do osiąg- trafić do r1tk mało i średnio
zwycięstwa, i wykorr;yeta6 do- cjalistycznego i ma.sowę. form'ł
nięcia takich obrotów nie- rolnego chłopa. ~b~cne ~
świadczenia
tej "lf]'granej bitwy organizacji obsługi konsumenta.
ł
. .
.
bory i usprawmeme akcJi
•
•
d k"
'l'rzeba pamiętać, że bez ak.
przy realizacji nowych wielki<lh
n:ia o przyczYI?-ta się 1:rzełę" Komitetów Członkowski<:h
W WOJewództw1e ló Z 1m
cie przez Gmmne Społdz1el
.
d
.
zada-6.,
które
lltoją przed sp6l. tywno§ei mall, bez udziału l!źl!.
nie skupu żywca. Mimo po pozwolą zreorgam~ować 0
W spółdzielczych ośrod- cowany plan akcJi tniwnej dzielezogcifł.
rokiej macy ezlonkowekiej, ep<ił·
czątkowych ·trudności obec- tychczasowy rozdział tych kach
dzielczo~ć etaje eię karykatur!J.
maszynowych woj. w woj. łódzkim wyróżniony
r z flhH
ntnnH:tac~.
że
n1,.,ii.t1e
nie Spółdzielnie Gminne z t?warów. Trzeba także zwró łódzkiego trwają ostatnie został Władysław Owczarek,
DALSZT ltOZWó.T
skoJ1Jtnienill biurokratyczne, kt~.
zadania tego wywiązują się ci~ ba~zną uwagę n~
przygotowania do żniw. Do kierownik Ośrodka Maszy"
BPóŁDZI.ELCZ04CI
rego objawy mamy na wielu od.
zadawalająco.
wiedme zaop11:trzen e
prac żniwnych przystąpi w nowego w Izabelowie pow.
idzę cztery takie zadania.
cinkacb naszego tycia - który.n
Aby jednak Spółdzielnie sbkledpów spółdzielczychh, tf~lzt.ei woj łódzkim 139 spółdziel- sieradzkiego.
Po pierwsze - da.Jazy roz· zarażony jest niekiedy i nasz a·
tk'ie podejść
a o sprawy
i czych
· ośrodków, tj. dwa ra- - - - - - - - - - - - - wój i gruntowne, decyduj11-c11 u. r-arat państwowy ł nasz aparat
~og ł opahowd~ć ws.z".!'.\.
inaczej nowyc
niż dotychPprawnienie działalności sp6ł.
z:e .zmy an łu' Wćle]S lde- czas. Tak aby nie liczyć je zy więcej niż w roku ubie- wę
społeczny że nigdzie skost.
dzielczo,ci
rolniczej oraz stop·
go wmny one s uzy prze e d .
d .
.
b głym Remontów maszyn do
d
•
nienie biurokratyczne ·nie Jt:st
wszystkim mało i średnio- kyn1e nla uzą makrzę zaro i·e- konuJ:ą we własnym ~akre- po WO. ewó ztw1e niowe ujmowanie przez nią p"lł. tak grofne ; zgubne w ekutkaell
1
ową, ecz na wy onywan
E
l
ni zbytu wszystkich podstawo. jak
chł 0 Stwu Cel ten
wła~nie na terenie spółdziel_
ro nem:i
1?
; .
. społecznych zadań. ·
sie poszczególne ośrodki ma
USTRONI
wyab artykułów rolnych. Poli·
czo§ci
w
założeniu
swym
ma~o·
zaś mozna osiągnąc Jedynie
. ·
.
.
sz nowe ekipy technicznej
Członkowie Koła Związ- tyka etabilizaeji cen rolniczyr,h,
przez eliminację z zarz~- ~omeczne Jest ta:~e szko o:Sługi ~olnictwa oraz ro- ku Młodzieży Polskiej przy kt6rą. rząd zamierza stosowne w wej formy wciągania drobnych.
dów i rad nadzorczych gmm leme nowego nary U spo- b t .
ł'd k' h f b k
Po
echne·
Spółdzielni tym roku dla tej iłziałalnoac1 wytwórców do budownictwa ijO.
nych i powiatowych spół- śród rzesz mało i średnio- 0 m;y 0 z ic
a ry ·
wsz
J
c,jalistycznego.
dzielni - bogaczy wiejskich rolnych oraz biedoty wiej- Ogołem ~ tegoroc~nych Spożywców. w Łodzi, w :a- ~p6łdzielczo§c~, otwiera jak 11.i.j. Trzeba więc pamięta6 o waż_
1.'p~ze perspektywy.
l spekulantów. i na
od skie]. A przecież są to lu- żni.wach. roln~cy mało. 1 śre- m~ch po~Jętych . zobow1ą
nym zadaniu twardej i trudMj
cinku w roku bieżącym na- dzie, którzy po wyszkoleniu ldmorolm WOJ. łódzkiego C:. zan na d~eń 22 hpca,. upo- Jeżeli chodzi o zadania, które walki z niebezpieczeństwem ttu·
stąpiła znaczna zmiana na nie tylko wnieśliby nową trzymają.. do
dyspozyc]i rządkowah
~
godzinach ,toją. przed sp6łdzielrzością. rol. rllkrntyc~znego sko~tni<>nia.
lepsze. Usunięto znaczną wiedzę, ale także zmienili- 1.700 „ roznych ~.aszyn ? wolnych od za1ęć ~~wodo nlczą.. to trzeba sobie w pełni ż'yczę spółdzielczości, aieli'Y
zrlawn~ eprawę, ł.e burzliwy jeJ "'.VP<'łniła te w~zystkie zadam11.
część karierowiczów i boga" by oblicze i nastrój spółdz~el trakcJl motoroweJ 1 konnej. w~ch. tereny ~o!omJne dla
wzro~t obok pozytywnych osią.g·
czy a na ich miejsce przy" ni, wytyczyliby noi·ry kie- j Za wzorowe przygotowa- dzieci pracowmkow PSS w nięć przyniósł także szereg bra. i żeby na przyszłe swoje 'więto
przv~zła z nowymi. soc il> liatvćz
szli• ludzie nowi, którzy pra runek pracy.
łlie ma.szyn i najlepiej <>pra Ustroniu ood Łodzią
ków. Trzeba sobie zdawa6 spra . l'Jmi zwycięstwa:nV
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PA&STWOWX

'!l'EATR WOJSKA POLSKIEGO

(Jara.cz& 27)
Dziś o godz. 17 min. 115 wi<lo_
wi~ko
śpiewno-taneczne „Krain
z piosenk~mi''.

'l'eatr „Melodra.m'' nieczy111:y
• powodu prób.
TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
Łódź Daszyńskiego 34
D:i:iś o godz. 19.15 premiera
komedii Scribe'a --SZKLANKA
WODY".
Kasa czvnna od 11-ej do
13-ej i od 15-ej. tel. 123-02.

TEATR LETNI OS
11\. P'o >:, •ws'til !.'4
Codziennie o HJ.:lO w niedzielę
święta o 16 i 19.30
„Jadzia

Nuo''"''"' tr'lfłO•"łn~

Jerzy Bek Mistrze01 Polski na r. 1949
Kolarskie mistrzostwa Polski bez niespodz;anek
I Natychmiast

p.o

wstępn:vm

ceremoniale i def:I~dzie pierw
si zawodnicy ustawiają się na
torze ażeby stoczyć przedboje.
W piel'Wllzym przedbiPgu
Bek z dzieeinną łatwością upo
rai się z młodym zawodnikiem PO'Znanla - Tabaczyń
skim. C?.a.s Beka uzyskany na
ostatnich ?,OO metrach ze wr,glę
du n& słabego przeciwni.ka
równie nikły: 15,4 sek.
I
Również I w drugim pnedbiegu nie zanotowano nic ci?, kawego. Doskonale usposl}bio1ny w tym dniu Marchwiński
· przechod7i
he-z trudu
do

toni.en.is.

spo!:r6d

ćwierćfinalisty.

nłch s-so NIEFORTUNNE POŁFINAŁY 'I

W kolejnych biegach

Półfinały

zwyclę

&twa uzyskują: Boruct: w c7.a

"

r<YLlosowwo nleTl>yt sT..częśllwle, bowiem Juź I
w pierwszym biegu Bek spot
kał słę z Marehwińskhn, zaś
drugi półfinał ringryw&ła mię
dzy !IObą pan k1'1'.k&W'Ska KupMak - Mu!lał.
.
Jak było do pn:ewld7etila
Bek wygo ws s Marehwh\!'lklm w cT-„SIP 14,1 sek„ zaś
Kul)C7.a.k bije Muslala. w pełne 14 sek.
Łódź doe~f'.k:lła. się wif'c I w
tym roku fin!!lu. w którym
„kręcić" będą wspólnie Bek I
Knoczak.
Finaliści kła.da się na ldakl
aby nieeo odpoe-iąć pr7,ed tym MARCHW'ffl'SKI („Spójnia" •
decydującym
sp<>tka.ndem, Łódź) rajął w dniu wczor&JtymCl'iasem 'Z!!~ na torze roze
szym 3-ci~ miejsce.
grany z~t:.>ł Meg austr:>ll1skl.
Zwyciężył Bt>ruez Jl1'7Nl Zwoczak z obowiązku obejmuje
lińskim w czasie 4 mln. 18 1.
prowadzenie. Szybko mi.fają
Wyścig ten f"ll:>vł się na. dyplerwsu okrątenie, nagle Bek
stitnsle 8 okrążeń toru.
rozpoczyna.
długi finłsz i ko6Orr:anln•t"....,.V w dalszym
czy bieg .1a.ko pierwszy w cza
ciągu odkła..(l"lą fin!'ł, wz:vwa
;ac na tor March,,.·hl!<1dP~O I słe 13 sek.
M1lslała.
Kolai-e el wa.lczyć
W chwilę później odbył się
bedą o 3 ł ł miejsce.
wyścig, który
zadecydował o
Bie4f kończy llłe ~ąłnł.r-nvm da.Jnej kolejności w tegorocz
zwycięstwem Marchwlńskl':go nych mistrzostwa.eh Polski. I
w czasie Ił sek.
tak 5 miejsce za.Jał Fr6n<'l<o-wiak, 8 - Brzozowski, 7 NAR.F...SZCIE FINA"'
Pietraszewski 1\1. I 8 - BryPrzed stolikiem sędrlow giewietz.
c;kłm staJą dwaj rywale Bf'k I
Drugf bieg fina.łowy prz;vno
Kupczak. Losowanie i Jtu.;si również zwycii;stwo Bekowi w najleps2ym czasie dnia
12,8 sek.

sie 14,5 sek., Forysifłskl z cza
sem 15 sek„ ora"Z Froockowlak I Janbk.
wdowa".
Ponownie na tor wcliodzą
PA~STWOWY
kart11Wlcze. Tym ra.zem rf.l!ZeTEATR POWSZECHNY
grano bieg a.ustra.11.Jski, ktory
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150.~'ł,
przynlósł mvyclt:Stwo Mu'!'OWa
Codziennie o godz. 19.115 ·!o·
nieddemu (ŁKS Wlaknla.rz)
skonała komedia
G. Zapols1t1f!J
w ezasie ł mln. 20 sek.
,,Moralność pt\Ili Dulskiej" z u.
z kolei rozegrano finał elidziałem Jadwigi ChojnackieJ.
mlna.c,fl, któreio zwyclezca Fr<>nckowiak Z&kwalifikowal
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
się jednocześnie do ćwlerćfl„LUTNIA"
ćwierćf·inału bijąc Sowińskie nałn. Czas Fronclt11Wiaka 14.6.
Piotrkowska 243
j go (ŁKS Włókniarz) w czasie Nastem•iP seria biegów ćwierć
Nieodwołalµie
tylko do 5.
finałowych.
14 sek.
VII. 49 r. „Dzwony z CorneviJako pierwsza para Jedzie
W trzecim przedtiegu jadą
lle".
Musiał (Kraków) oraz Jaśkie Kupczak z Brzozowskim. PoTEATR MELODRAM
wicz (Kalisz). Przedbieg wn mątkowo B'l'7AWA>Wskl, j?k rrdy
Mieczynny z powodu prób.
przynosi r.v;vciestwo Musiało by nie wierząc w możliwości
KupM:aka narzuca silne ternwt w czasie 14 sek.
Czwa.rty 'przedbieg ~ bez- po, usiłując ueil'kać. Jednak
apelacyjne zwycięstwo Kup- szybko 11roo;r,umłał, .ii w tym
cZl!.ka nad łocbiłaninf'm Fory- biegu nie będzie rnia.ł nlr do
f , . .'
I
~·
I
K11J)ClfŁa.k łatwo
.· I
ł
slńsklm i Szepkem z Kalisza, i>owled.,;enia.
dochodzi Bn<l'llOWl!ldego. mija
uzy>ka.ne w OEa.słe 14,5 sek.
ADRIA -„Krwawa Wendetta·
Mlstn Polski w biegach
go ł uzyskuje zwycięstwo w
godz. 16, 18, 20.30.
krótkich na rok 1949
czio«te 15,2.
film dozwolony dla młodzieJERZY BEK
Pl'ETRASZEWSKI
W następn:vm biegu ćwierćżv od lat 14.
BIJE JANIKA
finałowym Musiał wygrał zele
BAŁTYK - ,.Ulica Graniczna"
Punktualnie o godzinie 17 1 Nareszcie trochę sensacji. cydowanle z Pietraszewskim
godz. 16, 18.30, 21.
grupa 7lłożona z 26 k<>la.rzy sta , Bo oto w 5 p:rzedbiegu Pietra- M~rlanem uzyskując 14,4 sek.
film dozw. dla młodz. od lat 12 je front.em do trybun na to- szewski Marian wygr:vwa zele
Bek rozprawia się ł&two z
BAJKA - „Cygat'tska Miłość rze helenowskim. W chwilę! cydowanie z Janlklt>m (Wro- FrooickCl'Wiaklem mijając me. qodz. 17.30. 20.
później 'ZCl!iZłorOCfUly
Mistrz ' cła.w) orRl.ll Słoniną (Wisł·a), u- tę w m:asle 14,3 sek.
f!lm dozw. dla młodz. od lat 18 ·Polski w sprintach - Kup-1 zysk.uj.ąc cza.s 14 se:C.
GDYNIA - Program Aktua~~ czak przy dźwiękach Hymnu
Ostatnie
dwa pl'7.edblegi
noścl Kraj. ! Zagr. Nr 28 Państwowego wciąga na maszt pr:r.ynC>S'Lą zw-ycłestwa Brynlegodz. 11. 12, 13, 16 • 17, 18 flagę. Piąte po wl1Jnie ml.st.rzo IwiczoWl nad Janikiem z KallKRAKSA KUPCZAKA
19, 20, 21.
stwa krotkodystansowe są roz sza
oraz
Bnmowskiemu
dookoła Węg[er
HE1: .- (dla „i_nłodz„) „Za Wami POC"Z«:t.e.
(Włooł.)
nad Boruczem f
Tuż ~ linią mety Bek znle
Czwarty etap wyśc!gu kolar (Polska I) - 25:45:54. 9) NoPo1dą Inm
Wśród kolarzy zebranych w Froncltowlaklem (Poznań).
skiego dookoła Węgier Buda- woczek (Polska II) - 25:43:49, słony z'ostaJe lekko ku ban20
16
goZdAz.
• eta,
· 1 Kl
t „ Helenowie widzimy łod?iian:
Przedbiegi ukończone f na peszt-Kesztely zakońc7.ył się 17)
Mu
Salyga (Polska
n - dtle. Widząc to Kupezak praeopa ra B e k a. March--''
d - " ezar
w1nskiego, Boru- tor wchodzą ka.rtowlcze, aby niespodziewanym
sukcesem 25:58:15, 19) Wóicik (Polska I) gnie nie dopnśclć do krak~_y.
18 20 30
fil~ ~~:i:w~ di~ ~łodz. od lat 14 cza I innych, krakowianie zje- swym wyś~lg}em n~ przestrze Węgier III. Zespół węgierski - 26:02:33. 24) Rzeźnicki (Pol puszcza. kierownirę h~wą ri>ll:l\
i stara się oprzeć o Beka. Tr&
POLONIA Ulica Granicz- cha.II do Łodzi w tt"Zyos~bo- ni 10 okrązen, dac odpcczy- wygrał ten etap w łącznym ska II) - 26:17:45.
„
d 15 '3'0 18 2030
wym składzie: Kupczak. Mu- nek
swym licencjonowanym czasie 17:11:41, przed Fran- J Nie."'1'>0dzńanką tegO' etapu cl Jednak przy t:vm równo\>oo!ł:.
na dozw
qo z. dla· młodz.
·
' od lat
· 12 s i a ł I Klełbasa. K a I'-·
film
""" repre- kolegom. Zwyctf'Stwo
odnosi cią I - 17:38:06, RumuT'lią I i !była doskonała jazda trzecie- gę I z wielkim impetem wali
PRZEDWIOSNIE
Czarny zentowany był pnez Ja.śkiewi Ko~malski z łódzkiej „Spójni" Węgra.m: I w jednakowym go zespółu Węgier. Wszystkie się na beton. Silnie potłuczo
ny nie mrże powstać ó włas
Narc-•rz" qodz 16 . 113: 20,
cza. Szepkego i Janiaka. Z uzyskując 17 punktów oraz czasie 17 :50:35, Austria I
zespoły zastosowały podobną
nych siłach.
film dozw. dla młodz. od lat 18 Włocławka startowali: Brynie 'czas 7 mln. 56 sek.
18:04:57 i Polską I - 18:12:45. taktykę, wysyłając naprzód
ROBOTNIK _ „Kulisy Ringu" wiC'l:. Bl"ZO'Zowski. Wrocław
Nastę!)uJe. seria ~llmlnacjl Polacy stracili do Węgrów po jednego lub dwóch z.awodn:Tak wł~ w chwilę po zdoby
qod7 16 30. 18.30. 20.30. ·
przysłał Jedynie jednego za- dla zawodników, ktorzy odpa nad godzinę, w rezultacie cze ków. ktmy wyrabiali różni cłu przez Beka koszulki z Bia
film dozw. dla młodz. od lat 14 wodni.ka Janik&.
dli w prredbojach, celem wy- go spadli w klasyfikacji dru- cę czasu dla swojego zespołu.
łym Orłem nutą.pił Jedyn:v w
ROMA - „Ros'łnna 7 Księży ·
żynowej na szóste miejsce. E- Pozostała zwarta grupa kolatym dniu przykry wypadek,
tap wygrał Francuz Lab~ylie 1'7Y .Jechała przez cały czas w
c-0w„ aodz. rn. 20.30.
film dozw. dla młodz. od lat 18
w czaS:e 5:39:25, pt'7.ed Norha wolnym tempie z tyłu. Na wynikły JedYDle z pnypadko
12,04 Wladom. połudn. ora7., zetek Sc:ennych" - reportaż dianem, (Rumunia I) 5:42:05, 50-tym km. uciekli Labeylie i wego zbiegu okoli~ośel.
REKOR.::>
,.Kurhan Małachowski" dia młodz. godz. 16 przegl. prasy stoł.. 12.20 Au- dźwiękowy w oprac. red. S. Chicombanem II (Rum. II) w C.'tvos (Węgry III), mając na
„ •..• ., .. ,„,„,"'"'"''''l"łJIJ.•·'•··•··•··•'·•·''·'•·1•11•··•··•,,,...,„
„Rzym Miasto Otwarte" go- dycja dla wsi, 12,50 „Na swoj Stefańskiego, 17,00 I Dziennik tym samym czasie. Z Polaków 80-tym km. 5 min. przewag'.
ską
nutę",
13,20
Skrzynka
popołudniowy,
17,15
Koncert
dzina 18, 20.
Nowoczek
był
10-ty
nad drugą grupą. którą twofilm dozw. dla młodz. od lat 18 PCK, 13.30 Muzyka ob:ado- rozrywkowy, 18.00 „Głos mają 5:59:20, a nastepnie 1rr11 p 0 rzyli Rumuni . Nordah!am '
wa.
14,00
Audycja
Zw. Na- kobiety", 18.15 C. Debussy - 25-ciu zawodników, w którei Chicomban oraz Węgrzy Sere
STYLOWY - „Zaklęta Narzew Lidze piłkarsk?ej
czona" dla młodz. godz. 16 uczycielstwa Polskiego, 14,15 kwartet smyczkowy op. 10, byli 4-rej dalS'i Polacy, sklasy i Gere. 8 minut za nimi 1echa
„Opowieść
o PrawdziwyII" Muzyka rosyjska, 14,50 (Ł) 18,45 Parafrazy walców, 19,00 fikowano w jednakowym cza- la grupa 30-tu kolarzy, w kł:ó
W spotkaniach o MistrzoKomunikaty, 14,55 (Ł) Cze- II Dziennik popołudniowy, sie 6'.04;15; 13) Rzeźnick', 15) rej byli wszyscy Polacy. Na stwo I Klasy PaństwoweJ uzy
Człowieku" qod~. 18. 20.
film dozw. dla młodz. od lat 14 ska muzyka kameralna, 15,50 19,15 Audycja dla wojska. W.Jicik, 21) Sałyga, 33) Czyż. punkcie
odżywczym
na skano w dniu
(Ł) Aktualności łódik':e, 15,25 19.40 J. Maklakiewicz - Suita Ten ostatni przewrócił się na 113-tym km. leaderzy
SWIT - „Volpone"
miel'
wczorajszym
(Ł) Chwila muzyki, 15,30 „Bi- „Sląsk pracuje ! śpiewa", 20,00 finiszu i ukończył etap z ro- już 20 m:n. przewagi nad ja- nastepuiące wyniki:
Cl'ldZ f 8, 20.
pogadanka dla „Wszechnica Radiowa", 20.20 werem na plecach.
film dozw. dla mlodz. od lat 18 skupin"
tlącą wolno z.wartą grupą Na
Polonia (W-wa) - ŁKS Włó
TATRY -„C1warly Peryskop dzieci, 15,45 Piosenki : duety, Koncert popularny, 21,40 „DaPo 4-ch etapach prowadzi 25-tym km. przed metą z gru kniarz 2:1.
16,05
„Gawędy
lekarskie", leko od Moskwy", 22,00 Kon- Francja I - 76:35:57, 2) Au- py ucieka Borgeteau (Fran9od7„ 16. 18. 20
ZZK _ Ruch 8 :4.
film dozw. dla mlodz. od lat 14 16,15 Audycja Powsz. Domów cert, 22,45 (Ł) „7 dni sportu stria I - 77:00:21, 3) Rumu- cja I}, pociągając za sobą
TĘCZA
,.Kariera" qodz Towarowych, 16,20 (Łl Audy- łódzkiego", 22,58 (Ł) Omów. nia I - 77:20:41. 4) Węgry I Lauscha i Nowaczka. WiękAKS - Leg!a 0:3.
cja dla dziec:i l młodzieży - progr. lok. na jutro, 23.00 0- - 77:37:32. 5) Węgry III - szość kolarzy jest już bardzo
16, 18.30. 21
GórnJk (Szombierki) - Crafilm dozw. dla mlodz. od lat 14 „Kanada pachnąca żywicą", stał.nie wiadomości, 23,10 „Pla 77:43:19. 6) Polska - 77:49:27. ?.:męCZ<J111a ciężkim wyścigiem . covia 2:2.
WISl-,A - „ll-ien z Dartmoor 16.35 (L) Muzyka. popularna, nety" Gustawa Holsta, 23,50
Indywidualn!e po 4-ch eta- w niedz'elę, 3 bm„ zawodnicy
Lechia - Polonia (Bytom)
16,50 (Ł) „Zakończenie Kur- Program na dzień następny, pach prowadzi Labeylie (Fran
qod7 tn 1'.'l.30. 21.
film dozw. dla mlodz. od lat 14 su dla korespondentów fa- 24.00 Zakończenie audycji i cja I), przed Lauschem (Au- startują do ostatniego etapu· 3:1.
WJ"/faNlAttZ - „lJlica Gra- brycz.nych i redaktorów Ga- H y m n.
str!a I) - 25:11:24, 7) Czyt Kesztely-Budapeszt.
nic1na" qorlz. I.~ ?f\, 1R. 20.3"
GŁOS
film dozw. dla młodz. od lat 12
t..6dzluego
Komlt•tu
171 białą koszulę bez kołnierza, aby szyja była otwarta, nowe orcan
WOLNOSC - .. rvrk" qodz Teodor Dreiser
I
Wojewódzkiego Komitetu
f'lcowe
pantofle
!
szare
skarpetki.
Tak
ubranemu
poz:wolonv
16 18. 20.
PolaldeJ
ZJednoczone)
Partl
raz jeszcze zobaczyć s:ę z matką. Ojciec McMillan już od
film dozw. dla mtodz. od lat 14
RobotnlrnJ
szóstej
wieczorem
dnia
poprzedniego
siedział
przy nim dla
RedaguJe:
ZAl.HD:',1A - „Dżulbars" qodz
Kolegluu. Re•'IBkcylne..
duchowej pociechy. Matka pozostała do czwarte.i rano ! o tej
16. 18 20.
Wyd "ca: RSW „Prasa„.
godz'.nie zjawił s:ę naczelnik więzienia oznajmiając koniefilm dozw. dla mtodz. od lat 12
Ac!1 "" Redakc: l: L<'d!. Piotr- Synu mój, synu, jakąż mi radość sprawiłeś. Oto w to czność rozstania.
kowska 18, tn p,
Druk.:
- Smutny przymus prawa - tłumaczył się.
bie Bóg objawił swą prawdę, swą moc zbaw:enną. Jasne to
ZakłaC17 Grałlezn• ft. S, W
Odbyło się ostatnie pożegnanie matki z synem. Ze skurdla mnie. Twoja odezwa jest Jego żywym głosem do św:ata.
„Prasa·• Łódt, Ul. Zwirkl l1
czem w sercu odezwał się Clyde:
Schował odezwę do kieszeni wiedząc, że wydobędzie ją
tel. 108-U.
- Mamo, bądź pewna, że umieram z rezygnacją ! za~TeletoDFI
dopiero po śmierci Clyda - n:e wcześniej.
~adaktor nac'!elny:
llł-14
A jednak Clyde pisząc m:al jesu:i..e chwilami wątpli dowoleniem. To nie jest tak straszne. Bóg słyszał r.1~ błaga
Zastt:oca red. naca.
JllHI'
n!a, ześle na mnie siłę i spokój„.
wości. Czy naprawdę będzie zbawiony? Tak krótko przy
•ekrl'tsn Odpowleda.
211 U
. W duszy jednak zapytał: Czy ześle?
'3f'ktPterlat o<mtny:
W·ł>
gotowywał s:ę do tego.„ Czy naprawdę może polegać na
'1zlal oartnn:r
221-21. 254 21
Bogu z całą pewnością- jak to sam zapewniał w swym li- Synu mój. synku ukochany! Wiem... wiem„. I ja w
ście? Czy może? Zycie iest tak dziwne przyszłość tak
to wierzę.„ Wiem, że nasz Odkup:ciel żyje i ty w Nim życ
Dział
ltoreeJ)ODde1::! Ił
robotniczych
I chlop.
r.'emna.„ Czyż istnieje istotnie żyC:e po śmierci? Czyż ist- będziesz. Chociaż umierasz - żyć będz:esz.„
sklcb
orar
redaktorów
nieie Bóg, >który go powita przebaczeniem? Czy jest?
Oczy wzniosła ku gól."7.e i stała odrętwiała. Nagle
cszet łclennycb:
llł-f2
Na dwa dni przed śmierc~ą syna, Griffithsowa w obłęd schwyciła Clyda w ramiona, przytuEła do siebie mocno, l'>zlal mutacJI:
llł-11
nej rozpaczy zatelegrafowała do Dawida Walthama:
Dztal
lllle1•ln
I
llpOrt.:
15ł·ll
długo, szepcząc:
wewn. I l U
„Czy może pan powied7ieć przed Bogiem z czystym
Dział e··~nomtczn„:
ni-li
Synku„.
dZ:eclątko moje„. tu
głos jej się załamał,
sum'eniem, że nie ma wątpliwośc: co do winy Clyda, sy
Dziel roto„: wewn. t - Uł-21
na mego? Jeżeli nie możesz, niech krew jego spadnie ui;wał się z braku tchu, jakby całą swą siłę przelewała w
Redakcla norna: 172- 11: 156-81
niego.
Kolportat.:
na twą głowę".
Lódł., Piotrkowska 10, tel 121-22
Musi odejść, bo upadnie.
Robert Fesslę'r, sekretarz. gubernatora, odpowiedz;iał
Adm1nt•trac)a:
JllO..U
Zwróciła s:ę szybko ku naczelniJwwi więzien:a, który lą
- Cóż to za porządki? Dr,,.e. telegraficzn!e:
n7.!ltl n«lo•7eń1
lll·IC
WYI:rowadz:ił
z
więzienia
!
odw'.ózł
do
znajomych
ojca
Mcwo stoi pośrodku drogi i na.wt}t
„Gubernator Waltham nie może skasować wyroku
!.Mt,, Plotrkowalca •. 191 lll-50
Millana,
zamieszkujących
w Auburn.
nie ma. tablicy z naptsem: „ObSądu Apelacyjnego".
CiemnY ili.mowv p0ranek. Ostatn:e chwile.
jeżdża.ć''. Ja sit kieruje dr~oOstatniego dnia przeprowadzono Clyda do cel' w starej
c. Il,,
wskazami!...
kami ,Idzie po ogoleniu i kąpieli dano mu czarne SJ>(>dn:e,
D-04401
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