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„Podnieście wyże3 sztandar wałki o wolność
i prawa tudu amerykańskiego1"

Depesza KC PZPR

=

do Komun·stycznei Partśi USA

W ZWIAZKU Z 30 ROCZNICl\. POWSTANIA KOMUNISTYCZNE.1 PARTII STĄNOW ZJEDNOCZONYCH•RC PZPR
WYSł,AŁ DEPESZE GRATt'LACY.TNA
NASTĘPUJĄCEJ
TREŚCI:
W 30-tą rocznicę powstania Pai·tii Kcmuni~tycznej Stanów Zjednocz.onych, odwa:•nego i konsekwentnego obrońcy
interesów amcrykańsk:ch mas pracujących, przesyłamy '1Vam
!'erclcc7ne życzenia <łiilszego rozwoju.
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Partia Komunist:vczna Stanów Zjednoczonych, dąż::ic konsekwentnie do zjeclnrczeni:i wszystkkh ludzi pracy, niezależ
nie od ich ras:v, narodowości i w:vznania, poci sztandarem demokracji i pokoju, nawiązuje· do szczytnych tradycji demokrahczn:vch i wolnościowych narodu amerykańskiego.
Walka 0 porm:umien;e i braterską współpracę międz:\· nar!>dami. jaką prowadzi Partia f\.c!"'.nmi <> tvczna Stanów Zj~d
noczon;vc.h prz('ciwko siłom reakcji, militaryzmu i imperializmu, stanowi ważny odcir.ek walki ~wiatowego obozu pckoju

i

· W dniu wczorajszym

Wszechzw~qzkowa

~·

I

Naród radziecki zrodził się z
wal:.1 o pokój. Wielka Socjalislycz
na Rewolucja Listopadowa stwo·
rzyła na gruzach Rosji curskiej no
wy typ państwa, jakiego nigdy
przedtem nie zn:mo. Obaliwszy u·
strój kapjtalistyczny i zniósłszy,
przez zbudow;:nie socjalizmu, wy
zysk człowie~a przez człowieka,
narćd radziecki stworzył jednoc:i:e
śnie państwo, które dawało konkre~ny wyraz
tvm hlstorvcznym
przemianom. Naród radziecki, który_ żvje z własnej prncy, z własne

obrady
Konferencja Zwolenników Pokoju

pasożytów.

Od pierwszej Chwili swego ist··i7l?cki "'} r;ifoł
---- ą';i~:rp cl~·:'C'-1'! r.~r.l'.lńw n•tlzl<·c
klc.h nrzez swo~e 7;fe( yrlow<1ne, fa
sne i konsekwentne stanowislw
na arenie międzyna!odowej. Zwią-

Konferencja Pokoju w Moskwie

wzmocni

solidarność

narodów

w dziele zachowania i utrwalenia pokoju

•

NOWY JORK (PAP) Towarzy· \ją autorzy depeszy że wsz)•stkie
stwo Przyiaź.ni Amerykańsko·Radziec- ameryk'lflsko·radzieckie rozbieżności
kiej wysłało depeszę do Wszechzwiq- zdań mogą być rozstrzygnięte i że
zkowej Konferencji Zwolenników Po· pokój będzie zachowany.
koju, kióra rozpoczę·a obrady w 1:!;,,
*
25 sierpnia w Moskwie.
NOWY JORK !PAP) - Narodowo
Depesza wyraża p ,·zekononie, :.·e Roda P1zy!aźni Amery~m'isko·Rodzie ;wyriki Wszechzwiqzbwej Konferen· kiej wysłała pod adresem Wszed1·
cji znacznie wzmocnią solidarn'.)ŚĆ związkowej Konferen·:ji w ObroP1s
wszystkich narodów w dziele zocho- Poko!u w Moskwie depeszę, w kt·:'.>wanio i utrwolen:a po~oju. Depesze 1ei stwierdza, że mimo ogresywn~i
podkreśio, że Towarzystwo Przyjaź·1i polityki rządu amerykr:ińskiego, któ•".l
Amerykańsko · Radzieckiej jest prze· .rn 0 1ozło swój wyrek. w paktach agr0ko11ane, iż naród Stanów Ziednoczo- sji i szerzeniu psye.hozy wojennej nych poirafi w najb\iższei przyszłości zwolennicy przy[oźn i amerykańsko
Z")usić rząd do porzu~en:a agresyw· radzieckiej wierzą, że naród amory·
ner polityki i do szukania porozumie- kmiski zdecydowanie odrzuci polily·
nic.
kę wojny·i że „zimną wojnę" zastąpi
Jesteśmy przekonani, st.vierdz::-- współpracą rarodów.

w· TROSCE

wojennymi.
w tym sa·
mym dniu, kiMy w Moskwie roz·
poczęły się
obrady konferencji
Zwolenników Pokoju w Waszyng
tonie wszedł w życie agresywny
pal{t a ' lantycki. Podczas, gdy Waszynglon stał się stolicą Imperia
listycznych awanturników wszelkiego autoramentu, qdy stał się
Mekką, gdzie najprzeróżniejsi ka·
cykowie i dyktatorzv srnl•ają pomocy przeciwko własnym Paradom, z MOSKWY - STOLICY
POKOJU - rozlega się donośnv
qlos. przestrzegający przed nowa
awanturą.
Niech podżegacze wojenni, zac;tanowią się nad losem
swych faszystowskich poprzedni
ków. którzy wkroczywszy na dro·
IJt'. aqresji, wla.śnie u bram Moskwy zostali rozgromieni.
Głos wielkieqo,
dwustumilionowego n,uodu, rozleg2jący się dziś
z Moskwy, dotri.e do wszystkich
ludzi, mih1iacych pokój i walczą
cych o wolność, wzmacniając ich
wiarę i siły w walce o trwały po·
żegaczami

zek Rac1ziecki ;est jedynym pań.' r ' w~zvs '!(ich konferencjc:ch mied1ynarodowych wl
1922 roku po dziś dzień , przedstct
wlało konkretne propo:r.ycje rozbrojeniowe, dając tym samym dowód swych pokojowych intencyj.
W okresie międzywoj1mnym Zwią
zek Radziecl:j był jedynym s1.ermierzem walki o utrwalenie pokoju i zbiorowe bt!zpieczeństwo , u·
kiełzanie
agresji faszystowskie) .
Po wojnie Związek Radziecki znów
stoi na c1ele obozu pokojowego,
strleże autorytetu Organizacji Na
rodów ljednononych i poszanowania zobowiązań rniędzynai'odo·
wych. Vlspani;iła postawa narodt1
rad1.iec!de~o. jego nieugięta pos'il
wa wobec prób szartażu i rlykt<1tu ze strnny państw imperialistyc-;:
nych, jest n<>tchnienlem dla WSlV
st!tich narn<lów, walczących o wol
DOŚĆ i pokój.
Dlatego narody calet:u świata 7

go wysiłku, nie może być nigdy
arrresorem. Państ,:;o radzieC:tie nie
dąży do zagarnięcia cudzych ziem,
jak państwa kapitalistyczne, któ
re żyją z ucisku kolonialne;Jo, któ
rych fundamentem jest wyzysk lu
dności pracują!:ej
przez ~arstk;:
kapłta!istycznych

razpoczęła

ogromną

uwagą

przysłuchują

Tak

sii:

obradom, rol.poczętej w dniu wczo
rajszym w Moskwie Wszechzwin
kowej Konltrencji Zwolenników
Pokoju, w której biorą udział ty·
siące delegatów, reprezentującyth
w<>zystkie narody Związku Radzie;:
kieqo. Jest to wydarzeflle wielkiej
doniosfośc! . Narqd radzjecki, kt.1 ry poni<lsł oqiomne ofiary pot1c1as wojny, który polo:i:ył oqrnmne zasługi w d7.ielc zniszczenia fa · ·
szyzmu. raz j<'szcze demon~tru jc
swa nieziemną woli; utrwal('nta
pcltcju. swą niezłomną wolt;
walki z e wsz~lkiego rodzaju pod

kói,

się

złożyło, że

ci lenszą przyszłośi·

i

szczęście

lm!zkoś ci.

zwierząt.

Pomimo z~oczn~go ubytku leka n:y
wet. w czcs1e wo1•-1y oraz zniszczen
jo!;ic poniosły zo!dody naukowe i lee~
nicze, no~ujemy s<:yb!:ą odbudowę n•l
odcinku życ:a goj;:Joclarczcgo.
W kroju praci 'e obGcnie i.560 ;ekarzy wet. oraz 1.713 osób pomoc 1iczcj s'u::b/ w:::: :;-ynaryinei, sanitot'i·J·
S:i:
d~'."'··. r,,..„ ,.'.
; ; r ' :„
y, ~-::i -·J~. ~ łl, og .ąoa.zv m."'m
w r.:::!:.::~ ·a:h 1 1nn;ch. Broki w ka·
cl:o:h b':c:zy wct~rr 1ct:i uzup::!l:i:a
5;ę p;.::cz szkok:n!c now"::h IC::arzy
.
, ,
'
,
110 .L•n.w:::rsy1".!r~::h .oraz. f):;::cz doszi<o
10:1.e pcmo::n:c::::e1 s'.u;-by wcteryna·
ry:r. '.)j.
00 dnia 15 sicrpn: 0 przcsz~olo~o
ogó:.:: ,, 1:J ::·~·~~i' g;w-::::d;::kich p rze·
rJo„,;,·.::-:::·ł:. ·..·~:=~:.n•~•::;, ij. o t1 s:-:i::
w.q:z·, r.·:: !, ':-i prz::·:.' .:L·ane w p' J·
r.ie no ro!; 1 ?~9. \f/ o!:r~:jje z;rr.O'N/•ll
'Oku i i49 ~'1 pr:-~~-!:o!on~ch zostan;c
<fo'::ych 15 1:1:·~:;· grvinodzki::h pr:o
lO"'il ~:v·1 .v-:; zrynor:i, te!<, Ż'l w ro·
ku 1?.50 qrcrnodzcy j)r:.xlc,•:n!cy pro·
co'"C~ t ę:lą pra·.-1i~ w;;: w.;zysikici1
g :·cio:.:c:-::h.
o:a Pd1;;i-.".10Wych G".lspodarstw Rol
nych tA:n·: ~r:;iY.'O .Ro!n „ :ta i Refo;·•n
1
0

•

u:iisze

7.r7n:tnia

Rolnych

s7.!:o!: 500 rn11iariuszy

111:i

8 m:c:·ę:·:.ny~h brsa:h. Kursy te za·

kor\ zą s·ę I murca 1950 rof-u. N:Jtychmio·t po zokończ:.H~iu nauki, ser.'·
to: iusz-:i ci przy~tqpiq do P'Ocy w m. 1 .
iątkich państwowych. D:..i obsłuc;i
P0r'1;:·;:0·;11ch Za~Jac:Ó'.v L>':czniczych
C:!a Z·:, 'c1 zql s:::'-o!i s:ę pMsoncl '10
3-r·1i-::;q:;z„ych h•' sa::h. Ponadto vvfl
wr;:cśniu br. u:·o11rzq spec1oine kursi
d;;zyn'ek:orzy, którzy w liczbifl okok>
2CO b:;:Jq poma :iać lekarzom w ~t .
p:·:x zv:~!czcm:u zarai'.:li·aych chorób
zv:.:::·;:ą~.

I

\.Vymaga ją tego
qosporlarczeqo i
actministracii pi!t'lstwowej
Narodowy spis powszechny w l!J50
•oku obejmie: spis ludności i zawod:Jw, mieszkań i b•:dyn!;ów (nieruchomości).
spis mieiscnwości ora7 spis
1olny, '
Z uv:cqi na szeroki zakres narodo·
weqo splsu powszechnego konieczne
jC'st przeprowadzenie prac przygoto·
wawczych. które określa uchwała Ra
rly Mirir.trów

cy . .
Początek obrad dnia 27.VIII. br. o
gndzinie 9-ej.
Obecność wszystkich referE?ntów
'V dniu 27.8. br. (sobola) o godz. obowiązkowa pod rygorem dyscypli·
16-tl"'j w lo'.rnlu Komite tu Łótl:-::;ie!:JO narnym.
!>!.PR w świcllicy (III p.) odbc:tlLi<?
tię pl~narne posicd1enie ł.ódzkiej K.-1
misji Szirnll"'niowej, n.a które winni .?? • ..., our ff"BP- P@filf."l~fmF.u
_,,,,,,,.
przyby0:
1) członkowie Łórlzkiej Ifomls ji

tódzkie1· Kom·s,li Szkoleniowe,

$2.kolcnioweł,

2)

IV eiap -wy~r~ł

przewodniczący

PEKIN (PAP) - Przewodniczący i<.o
munistycznei Partii Chin przes!al do
KC Komunistycznei Partii Stanów ~ie·
dnoczonych następuiącą depeszę .,.,
związku z 30-tq rocz1icq zalożenb
partii:
„Drodzy towarzysze Foster i Der11; !
Komuniści chińscy i chińska klasa ro·
botnicza przesylają gorące poz:łro
wienio w związku z 30-tq rocznicą L•l
łożenia Komunistycznej Partii Stanów

I

Ziednoczonych. Kom uniści amerykańs
cy i amerykańscy działacze postępo·
wi walczą wytrwale w obronie poko·
ju, w obronie oraw robotników amerykańskich i narodu amcrykofokieg::>
o prowd:i'i'.rą prz~·jaźń m:ędzy noro·
darni Stanów Zjednoczonych i Chin.
Przysziość Stanów Zjednoczonych należy do Was i do narodu am2ry}<a1·
skiego, a nie do rea:<cii. Niech żyje
i wzmacnia się przyjoźil i jednoś~
m!ędzy narodami Ameryki i Chin''..

mieniu z Nienu-amj I na l!·h 1>oh•c·e przyjął wówczas propozycie. Chrinie.
~tiam:::-na. dotycz:ice roz.poczqc:a akMilwill usiłuje llumaei:t-i• •itt. it> cji przeciwko członkom Zwi:pk~ Pa
wziął udział w tych zbrodniach na- triotów Pnlsk:ch na terenie Wilna.
stawiony odpowiednio przez prcpa- W konsc:nvencji tej rozmowy .,Cegandi: dowództwa AK. Utnlmuie, c~·lia" wy;;t;:ip'.!;i czynn1e przetiwko
że odmowa udziału w katowa~in i 'Związkowi P ntr:otów Polskich.
denunejacji obu tych lmlzi spowo- _R_o_zP_r_a_\_~·_a_11_·,_~·_a_.- - - - - - - dpwałaby dl:iń

poważne

kon~t·kwen

cje natury organizacy jncj.
z kole: _ w trzecim dniu rozpra
\VY _
zezna.wał oskarżony Suborto
wicz, który pn:yznał się do winy i
złożył na wstępie wyjaśn.enla. cio·
tyczące morderstw, dokonywaiwch
przez grupę „Cecylia" w pornrnm:e
niu z Niemcami na obywate!'lch pn1
sk:ch. Subortowicz potwierd ził ze?.·
nania lVDv.·ida. dotyc;:ące maltretowania i denuncjacji Bon·sew:cT.R
i Namysłowskiego.

W mie,isco•.vości Rudol~zk: odclz'.:\l
„Cecylii". w skład którego wchod 1.;1
również oskarżony. dokonał areszt·Jwania w imieniu Gestapo jedne>(.,
Polaka i jednego L:twina. W a!,.:j'
tej brało udział równ'.eż 3 żolnierzv
niemiecki.eh, przydzielonych iak<
eskorta przez „Abwchrstelle".
Obu aresztowanych wyprowadz11·
no do P!>bliskiego lasu i tam NZstrZ('lana. Egzekucję przepro\varlóli człcnkowie grupy ,.Cecylia" Iondrntowicz i Majewski. J'.1ieszkania zamordc>wanych obrabowano i
łupem pod1ielono się z żołnierzami
niemiecldmi.
Oskarżony Subortowicz opisał r3
stępnie przebieg spotkania delegata
p,rupy "Cecylia" Boro,„-skiego z ~zc
fem w:vwiadu n:e mieckiego w w:1-

T~to

pertraktuje

o z!1warc;e konkordatu
\Vaty~anem

z

Ja~; dcno:.i 11 Giornale cJe!lo Sera", w chwili ooecnej bawi
w Rzymie prcn uncjusz aposto!ski w
Sc!grcd=ic, A·~cr:1konin Joseph :>c1trió H::r!cy, l::ó:y p rowadzi pertrak-

R"ZYM <?A?) -

:aci(?
tu

V'l

spra'.·.r:e

ko nkorda·
a Tito.

ZO\'/crcio

rr."ę:lzy Wctykan~m

[(atastr®f~~~Jy ~~2rost

bezrnboma we Frnnc11
PARYŻ iPAPI - Dz rennik
pośw'ęco dluższv ortyk•1ł

„Ce Soir"
tragicznej
5ytuacji zredukowany-:h 1obotników
pań:hvowf'::h z.al:'adów lotn"c::;'ch oraz g:o;'.:b;e b-:;zrcbacia, k:ćra zawis!~ ,r.od ogó'em mc ia!cwców francu$ktcn.
We:Jivg danych tego dziennib,
liczba be, obotn,1ch m·3tolo"1ców wynosi:a w dniu 12 bm. ponad 1g tyStE!·
cy o:ób i cyfra ta wz~ośn:e do końce
br. ccna:rr.n'ej dei 100 ty~:q:y ,
•

.'Po -:.w1•cięstwie rnhntr1;hów w K emi

Wzrasta

r~JJch ~~~a~ ł:;:~~Y ~
w f niand"i

HELGl <-IKI (PAP) - Fiń:;ka prosa '.:le·
mokrotyc::na podkreśla, Że ruch traj
kawy robotn ików fiń:;kich, wa!czq:y..:n
o swe prawo rozszerza s:ę w dril·
szym ciągu, m:mo gróźb ze strony re·
akcyjnego rządu Fagerholmo.
Jak donosi dzieon:k „Tyokanson So·
nomat", robotnicy przemysłu spoż„ w·
czego . w miastach Vaaso : fomp':l e
postanowili og~osić strajk. Rozszerzo
siEl także ruch strajkowy w~ród rob".lt·
ników budowlanych
pracown;kó"'
transpcrtu.
Strajk robotników fabryki „Kori·
chooro" w Kemi zoko:1czyl s: ę ca~
J/owit1m
zwyc:ę:twem pracują :y.:11.
Pm~d,iębiorcy musieli zgodzić s i ę .1u

Dzielnicowych
Komisji Stkolcnicwych, 3) l;ierownky i instruktoav Pierws2y z Pofahów Wójdk za;ą do,ielt"o 19 mf'e;scc
mięsa
l!..omitetów Dzielnico
GDAŃSK (ob~l. wt.) Czwarty etap wykigu docf.o'.a Pa!, ki Olszty:i
wych.
- G~o1'.s!-: (i ?3 km) pr'. ·1r.:ósl suk ce: kolar=cm d~ńsl:im . .J.ako pierw .;zy
z DanH do Po!sk i
Ze wzglf'du na ważno·'ć spraw, ob~ ' wpccli na mc;ę D'.incy·: A:T;loulo rp,
w;•!);·.::cdzc:ąc
Rozyckę
(CSR)
cno:ić wszystkich wy,;cJ v:ymienio
GDYNIA
(PAP) - ~orweski stct•.!:i swego rock.:;o Olsena.
nyc:1 lowarzyszy jest oho-wiązkowa.
Picrwsz1m z Po!a:·-:iw byt V/6j -:ik w czm'e o l minutę i 14 seku 1i
11Presthus li" wp:ynąl do portu gdyn·
ŁÓDZKI KOMGET PZPR.
go r~;:ym od zw1cięzc;. Drugi ?o l::ik, Rzeżn~cki, pr::~•by~ na metę 20-ty,
r.!dego z ladun!;iem m i ~sa w:cprzo"''"'
Wy cl ział Pr-:ip<?qandy O~ ,·daty
:.'.1 ·szy był Nowaczek.
~o z Danii dla Centrali M: ęsnci
i I<ultury

VI c3'.u kl'nic:zreqo z·1:alcza·1;a cho· propilJanc.ly

rób z•·1:--:. zqt w co!·711 kroj'J zo!,lado;")
są po.'1:;i·:1owe le;~znice d:a zvv'erzyt
.I// <:h\'tili ob8c:nc1 zołożo·no iuż 426
zc'.::.:idów. W ro:.: J pr..:vs::lym zolo;!o·
nc bc;rlq dc!sze 27-. za.·tady, a w roku 195') ilość ich wzrośn · ~ do 700.
VI w·•r.iku o•a::v le<arzy i pomoc·

d prawa
,.

refereniÓW WSpółzawodnlciwa ;racv
lury ~1ospodarczej .
przemysłu bawełnianego wząlędy pląnovianiil

f1enarne
!
rl
pos•euzen;
e

do KC Komunist}cznej Partii USA

oskarżoncgP Mil- prowadzona była w śolsłym porozu- I nie mjr. Christiansenem. ~arows~.i

\dda, które składał na popołudnio-

Przygotowan~a
do 11arodowego

go przy ul Sienkiewicza 13 ndbedzie
się dwudniowa ogólnopols!rn odprawa
wszystkich referentów współzawod
n!ctwa pracy przy Oddzi ałach Zw.
Zilw. Prac. PEetn. Wiókiennkze!Ja
Centralnych Zc:r7.ądach, oraz wszvstkich relercntów przy Zakladach Pra-

Depesza Mao - Tse -Tunga

~

nic:z:ej służby weterynoryinej została
opanowana m. inn. groźna chorob'l
koni - nosacizno.
W roku ubiegłvm przeprowadzo1)
masowe bodonie ok. 723.000 koni,
spośród których nosaciznę stwierdz·.)no u 1,324 sztuk. W roku bieżący.,..,
• mosov1ym bodonio;-n koni no nosac'.~·
nę poddano 972.000 sztuk. Wśr:!rl
zbadonych koni na nosaciznę bvki ----------·------- -- - - - ----------chorych :::a!edwie 327 s:z.tuk, tj. o 1000
sztuk mniej, ni± w reku ub. Konie cho·
r~. no nosa L\z~ę. s.ą obowiązko~10 wv·
•·
bqanc, a Wimc1c1ele tych koni otrzy·
SU,lll§U Jn1dnOŚCN
mu:ą odszkodowanie.
w celu p1zeprowadzi do dnia 1 września 1950
WARSZAWA (PAP). Ochronne szcwoienia świń prze·:iw
różycy przeprow~dzil personel wat. stworzenia należytych podstaw d„ roku prace zwi ązane z ustaleniem po
Min. Rolnictwa i Reform Rolnych w ro · przeprowadzenia narodowego spisu wierzchni ~imin mie1skich i wiejku b ieżącym ~wukr_otnie: w:osnq i '::i· powszechnego w 1950 r., Rada Mini- skich.
t~m. W oh3~ie WiOSC~n.Y.m zaszc;;~· si.rów powzięła uchwałę, która ustal'l
W 0 bec głęb0kiLh przemian gospo·
1
p:ono 2.296.0cO ,s'.:tuk swin a . od lit)·
co do 15 wrzesnia zaszczep.ono ie· terminy prac przygotowawczych.
darczych i politycAlych, dane spisów
szcze o:c. l.169.000 sztuk. Ogót·:i n
Do dnia 15 kwietnie 1950 r. :.p,·J- przedwojennych straciły swą aktualprzeciw różycy zas::::::zep:ono 'o '.:olo rządzony będ7.ie · wykaz budynków ność i przydatność dla potrzeb pl33.6'1~.q~o szi~'.'. świń. Rolnicy, którzy (nieruchomośći) oraz wykaz gosp'l- nawania i administracji.
poniesli dat,d.we straty z powodu darstw rolnych. Do dnia 1 maja 1950
podn!ędo za•.zczep:onych świń otrzy· wku przyqotowany zostanie wyk'lz
P1zcprowadzcnie narodowego spisu
mali od~zkodcwonia. Na ten cel Mi· miejsc owości.
powszechneqo w r. 1950 jest niezbęrl
ni5ter:!wo Rolnictwa przcznoczyto o·
Główny Urząd
Pomiarów Kraj~l ne db uzyskoinia .danych dotyczą- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cych
stosunków demograficznych,
1
1
struktury społecznej i zawodowej lu
aności stosunków mieszkaniowych
oraz d~nyoh z dziPdziny ogólnej struk

Zarwd Gló•.rny Zwiazku Za wodo-/
wego Prcv·owników Przemysłu Włókiennicze,-.n w Polsce, - Wydział
Vvspólzawodnictwa Pracy zawiad)·
mia, że w. dniach 27-28 Vlfl. br. w
a'lli konferencyjnej Zarządu Główni?-

„Przyszłość Stanów Z~eflnoczonych
należy do n~rodu amer~ka~\sk~~gou

Trzec~ dzień procesu członków bandy „Cecyl5a''

O DOB

O

SEKRETARZ I<C . PZPR
RD1''l:AN Zi\l\'!BROV'/SKI

-torturoiwali i zabiia!i Pola '-Ó1W"

wym posieclzeniu drugiego dnia 1n·o
cesu .oraz TRZECI DZIEŃ PROCESU wypcłnion~· zeznaniami osk11rżo
nego Subortnwic.za - ujawniły nowe szNt>gółv współpracy grupy „Ce
cylia" z wywiadem nicmie('kim prze
eiwko Pl\lS<'I' Ludowe.i po wyzwoleniu.
W odpowiedziach na dalsze pytania prokuratora oskarżony zeznaje,
że tzw ...ośrodek mobilizacyjny okręgu wileńskiego AK" utrzymywfll
po wyzwoleniu kontakt z przebywa
koło 3 miln. zl.
jącym w Lnnrlvnie sztcibem gen. KoW roku bieżącym wprowadzo 1 0 'na ń~kiego.
'
powszechny obowiązek szczepienia
Miłwicl składa następnie dalsze
wszystkich psów przeciw wściek:iźnie. wyjaśnienia, dotyczące schwytania
Terminy szczepień zostały już wyzn.J· i wyda~ia po storturowaniu czone.
. .
w ręcp Gt'sta
Borysewicza i W;\'Powszechre masowe szczep1en" l.itnego dzhłac7a unt~·fasz:vstowskie
psów przec'w wściekli:i:r:ie prówodzc-1 go N:.> m;i·fłowsldrgo.
ne będą przez okres trzech !et.
Stwierdz.a on, że akcja ta Pl'Zf'·

o gol nopol SKQ

Haniebny pro•:cs 12 przywódców
Partii,
postawionych
przed sądem za to. że bronią nieugięde praw ludu amerykaiisldee-o i pvkoiu. wzmcfo jedvnie wolę walki mas amerykańskich przeciwko knowaniom imp'.!-.i::list:vcznych pocHe~aczy
wojennych.
Wierzymy, gklwko, że Partia
Komunistyczna
Stanów
Zjednoczonych nadał hech:ie spoe!niać z honorem swó.i zas zczytny obowinek patriot~czny i internacfoualislyczny i jeszcze
wyżej podn;esie sztandar walki o prawa ludu, o wolność. demokrację
pckó.i".

. Na rozkaz Gestapo i dowództwa. AK

mało i śreelniorolnego chłoP,a
szkolq srę kadry przodowników służby weterynaryjnej
WA7.SZA\/\/A (PAP). - W dniu 2S
bm. odbyło sią w lv\inisterstwie Rol·
nittwo i Reform Rolnych konferen::j:i
prasowa, no k:órc1 v1i::erlyreklor Dap.
\.Ye:eryr~ar i, dr B'.da, poinformowor
rnbronych o sz~olG.niu służby wete.
rynaryinej, rozbudowie pr; 'istwowyc'1
leczn~ d a zwierząt o:oz omÓ'N.I p'J·
,
.
..
s e?y w zwo 1czan1u groźnych· chorou

postępu.

Transport

1 Wj:yót:·:'e i.ą'.:lan'a r-:'':>!:':':6·.v.
W całe· F"nlondii o .0 f'.'•n'q ~:ę

:icz
z...,oronio i V/iem, no k'.ó::·::h uchwc! C?112 !q re::o!u:::e prot-::•tuiqce .
p;:::c:v::w :c: ro::iwi p::!i:yjnc;-:iu i do·
m cga'.~:e ~·ę u::c;;J"enia m:n:~ho sp•.
w~,·11.q·r::nych S rn-::me:-:a or,1z pociąg
n·ę ~i a ~ do o.:l;~ov:icd;:ic';io:\ci za
krwawe wydar:;:!:nio w ~mi.
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korcspo1~dcr.d f~brycz

. •Clorn"

i rcc!:il•torzy gazeW sohct:; dma 27
sier1inia br. w lv!:r.!u „Głosu
;1i

tek

~dennych !

Robotnirzcgo" przy ul. Piotrlwwskic.i SS. o-clbr;dzie si«i; narada kcr1?s::cndc11tl.w fo.!J;·yrmych
„Głosu"
i rrdaktorów r,a.zctek
śdcnnyc h

łótlzidch

za!•ładów

pracy.
Narada odb~dzie
się
przy
wspóludzi::'. '.n
p n:cli3t1 '" icieli
ORZZ w t.cdzj.
Narada rl>Zpol'zyna się punktudn ic o goc\z;n:.:: 17.
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Poristwo Ludo,__,„,e o lho!ficiól haiollchl (!li

Wolność

•

lawa kler U

relig

'\li/ związku z oświadc1eniami Rzadu PP z Unia 13 m~rca I 26 lipca br. w
sprawi" ~•c,nrnku ko§;ciola do ~ia•blw a „Trybuna Ludu" ogłacza piąty z cy

sumienia nej z powodu jego dZ:ałalnośc1 po- przynosi niepowetowaną szkcdę i bywateli przed tego rodzaju nadużyciami, graniczącymi z. pospolitym
litycznej lub poglądów politycz- obniża jch powagę.
klu anykułów 1etli>kcyjnych, poświęconych temu z.?gadnieniu.
Czy wreszcie może ktoś zakwe- oszustwem i sza·l bierstwem. Kościół
kwestionować za- nych, sp.i;>łecznych czy naukowych?
Ż':) czerpan'.e ko- zaś w obronie swej powagi i powasadę, że wolność sumienia i wyzna- Art. 4 de1n-etu wymierzóny jest prze stionować zasadę,
wrogie] religijnvch,
Ulubionym argumenl!'m
dyskryminuje wierzą nia n:e da się pogodzić z przymusza c:wko tego rodzaju naruszaniu wol- rzyści osob:styoh, majątkowych dro gi religii powinien wydać tego ronam propagandy stało się w ostat- cych. Cała ta propaganda jest świa niem kogokolwiek do udziału w ności sumien:a i wyznania.
łatwowierności dzaju praktykom najostrzejszą walwyzyskiwania
gą
nich czasach twierdzenie, że pa11stwo dómvm fałszem wrogów państwa lu czynnościach lub obrzędach relig;jprzez .szerzenie fałszywych kę i w$ipÓłdziałać na tym polu z
ludzkicj
i
uczciwie
kto szczerze,
Każdy,
ludowe w<>lczy z religi~. prześladuje dowego, jest sprzeczna z praktyką nych, albo z bezprawnym powstrzylub wprowadzan:e w władzam: pa11stwowymi. Leży to
wiadomości
duchu prawdziwie demokratycz- błąd lub przez oszukańcze lub pod- we własnym jego ~nteresie. Art. 8
kościół, ogranicza swobodę praktyk Polski Ludowej.
mywaniem kogokolwiek od tego ro- w
nym pojmuje i uznaje zasadę woldzaju czynności? Art. 3 dekretu wy- nośc; wyznania i sum:enia przyzna, stępne czynno~ci, jest nadużywa- i 9 dekretu chronią religię i kościół
mierzony jest prz:ec:wko tego ro- że we wszystkich tych artykułach n:em religii i kościoła, gwałceniem przed nadużyciem ich w celach
na
dzaju naruszeniu wolności sumienia dekret Rządu R. P. z dnia 5 sierp- swobody sumien:a i wyznania? Pań przestępcżych natury politycznej,
stwo ludowe musi bron'.ć swych o- I bądź kryminalnej.
i wyznania.
wolności
nia br. konsekvrentnie rozwi.ia i zaCzy może ktoś kwestionować za- bezpiecza po<lstawową zasadę wolPul1s(wo ludowe dąży do tego, aby sii: do uczuć I uświęconych tradycją sadę, że wolność sumienia i wyznaodłam duchowieństwa
ności sumienia : wyznania, stwakAżdcmu obywdtelowi zapewnić wy· zwycza1ow
I n:a nie da się pogodzić z nawoły
wierzących katolików
w pełni do ich potrzeb religijnych, podobnie, waniem do waśni relig'.jnych. albo rzając po raz pierwszy w di.iejach
kęztakenie i uprzystępnić
liczyć na opiekę Państwa
w5zyslk1e zdobycze wiedzy. Od tego Jak do wyznawców innych religii, bę ich pochwalaniem? Art. 6 dekretu Polski ustawcdawstwo w pelni tę
bowiem zale:~y dobrobyt powszechny d2'1emy nadal respektowali w grani wymierzony Jest przeciwk0 tego ra- wolność gwarantuiące.
Of'.cjalne oświadczen:a rządu, u- teresy mas ludq_wych i sym
i ~z::zę3cie każdej jednostki. Tylko cach · obowiązujących ustaw prawa dzaju naruszaniu wolności sumien:a
A z drug'.ej strony, każdy, kto stawodaw3two i praktyka władz jący z ich dążeNami.
i wykształcony obywatel, Kościoła katolickiego, gwarantując : wyznania.
świutły
szczerze i uczciwie pojmuje ; uzna- świadczą, że Polslrn Ludowa nie pro
Ci postępowi, demokratyczni : pazbrcjny w wiedzę i znajomość praw mu pełną swobodę kultu religijnego
kwestionować je zasadę wolT?ości sumienia i wy- wadzi walki z religią. Wręcz przeCzy może ktoś
tr'.otyczni księża doceniają znaczenaukowych, potrafi w pełni korzy- I otaczając !P należytą opieką".
słuszność zasady. że wolność sumie- znania zgodzi się z kon:ecznośc'.ą za ciwnie, Polska Ludowa ucmaje wolnie ogromnych przemian społecz
stać z praw politycznych, klóre zaW oświadczeniu rządu RP z dn. nia i wyznania nie da s:ę pogodzić b;>zp:eczr.nia państwa i jego obywa- ność sumien:a i wyznan:a i broni nych, które dokonały się na naszych
pewnia mu ustrój demokracji Judo· 18 marca 194.9 roku czytamy:
wyszydza
lub
z publicznym lżeniem
teli przed nadużyciem reJ:gii i ko- jej przed wszelkimi ograniczeniami, ziemiach w okres:e ostatniego pię
wej. Tylko taki obywatel potrafi do„Rząd stwierdza z całą stanowczo- niem, lub pon'.żaniem grupy ludno- ścioła do celów nic wspóln~go z re- równoczefoie zaś za,poblega jej naciolecia i które dokonywaJą się nab1 ze wypełr1iać swe obowiązki wo- ścią, że nie zamierza uszczunlać swo • ści, lub pojedyńczych osób z powo- ligią nie mających.
dużywaniu.
dal, prowadząc Polskę ku socjal:Zbec pailstwa ludowego.
bód rel~{!ljnych. Kler ko.rzysta w Pol du ich przynależnośc: "wyznaniowej,
Jeżeli więc wśród duchowieństwa mowi.
Ci postępowi i patriotyczn:
Czy więc może ktoś zakwest:onoDlatego państwo ludowe opiera na sce z roznych uprawnleu w znacznie przekona1i. religijnych, lub bezwy- wać słuszność za.sady, że działalność katolickiego a Z\'7łaszcza wśród wyż księża pojmują prawdziwe intencje
ukę szkolną na podstawach nauko- większym zakresie, niż w wielu kra-1 znaniowości. a tym bardziej z naruzwrócona przeciwko ustrojowi Rze- szej hierarchi: kościelnej istnieją państwa ludowego, zarpewniającego
wych. Szanując wszakże potrzeby re- jach zachodnio-europejsklch. Wszel- szeniem nietykalności osobistej czło cz.ypospot;tej Polskiej, prowadzona grupy nieprzychylne, a nawet wro- swym obywatelom pełną wolność
powodu?
samego
tew>
z
wieka
religii
nauki
likwidacji
o
wersie
kie
ligijne swych obywateli, pozostawia
pod płaszczykiem religii nie ma z go ustosunkowane do państwa lu- religijną .:. szanującego rel:gijne podla tych, w szkole, są b~zpodstawne. Zachowu Art. 7 dekretu wym:erzony jest relig:ą nic wspólnego, że, wręcz dowego - to motywem '.eh postę trzeby i uprawnienia kościoła. Kslę
naukę religii w szkołach
naruszanii1
którzy pragną zapewnić dzieciom wy jąc naukę rellgll, Rząd b~dzie jednak przeciwko tego rodzaju
przeciwnie, jest z religią sprzeczna pov;ania nie jest wzgląd na dobro ża ci, widząc, że paiistwo ludowe
twardo pr~estrze_gał ogol~el zll.sady wolności sumiem'a i wyznania.
chowanie religijne.
: stanowi nadużycie wolnmki religij religii, wiernych i kościoła, lee;z nie krępuje ich niczym w pełnie
zakwestionować
ktoś
może
Czy
wyzna„~olnoscl.
.ze
konstytucyinej,
wo!
Stanowisko państwa w sprawie
nej. żadne państwo nie tolerowa- względy czyst::i pol:tyczne, wynikaże obrażanle uczuć re:igi ·nych ło-by tcge rodz1-1.iu dz:ałalności. Pań jące z :eh reakcyjnego nastaw:ema niu obowiązków duszpasterskich,
r:ości st!mienia i stosunku państwa nia nie wolno u.~ywac w sposob prze- sad
z tego faktu uczciwe
wyciągają
~olno
naruszeniem
jest
w;e;~ąc~:ch
tolebędzie
nie
i
usta,:om
ciwny
do kościoła zna.i duje pełne odbicie
stwo ludowe zdecydowane jest za- wobec demokracji ludo'1.vej i doko- wnioski. Porównując oświadczenia
de5
Art.
wyznania?
.
sumienia
śc:i
nieprzez.
religii
naduzywan.la
rował
we wszy5tkich oficjalnych dokumen· ktorych katechetow dla siania mepopobiegać i unieszkodliwiać wszelkie nywanych przez nią reform społecz rządowe z praktyką
ludowładz
.
.
. 1
tach państwowych i wypowiedziach kolu w umysłach młodzieży I podbu- kretu wyn;1erzony .Je~t przeciwko .próby zamachu na jego ustrój. Ko- nych. Na szczęście grupy te nic re- wych w'.dzą jak dalece każde słowo
odp::iwiedzialnych przedstawicieli rzą rzaula przeciwko władzy państwo- tego rcdzaJU wystąp!zmom.
duchowieństwa tych ośw:adczeń. każdy
ściół za6 w swym własnym intere- prezentują
całego
akt ustadu.
Czy . :noże kt~~ kwe~t.:onow.ać sie, a przede ws7::n:tk:m w intere- katolickiego w Polsce. Istnieje w vrcdnwczv odpowiada rzeczywistowej".
Przypomnijmy więc raz jeszcze, że
mówią wiernym
„Równocześnie rząd będzie się sta- slus~nosc 7..as8:dy, ~e wol~osc surm~~ sie rel:gli i wierm·ch powinien pil- sz~regach kleru polsk;ego poważny ści. r ci księża Manifest Lipcowy PKWN proklamo- nowczo przeciwstawiał wybrykom n:a l wyznama me ~la .się pogodzie nie baczyć. by nikt n'.e nadużywał odłam duchow'.eństwa o przekona- prawde o Polsce Ludowei. Umieją
wał w Polsce Ludowej wolność su- czy wyskokom, obrażającym uczucia z . odmową udostępmema . ~omu~ol relil!ii ani kościoła do tego rodzaju ni<ich sizczerze demokratycznych, pa godzić
swe ,obowląlki duszpastermienia. Sejm Ustawodawczy w De- rellgijne wierzących i naruszającym wiek obrzędu lub czynnosc1 retg1i- akcji, która i kośc:0łowi :. religii triotycznych, odłam rozumiejący in- sk'.e z nakazam:. patriotyzmu i obyklaracji z C:n. 22 lutego 1947 roku za· obowlązujące przepisy' prawne".
wobec państwa
watelską postawą
pewrił nbnvatelom wolność sumieludowego. W warunkach bowiem
„V/ladze państwowe nie zamierzają
nia i wolność wyznania.
wyznapełnej wolności sumienia,
się wtrącać ani do spraw kultu, ani
nia :i religii nlc nie sto: na przesz.ko
W dn. 28 listopada 1947 r. Prezes do wewnętrznych spraw organizacji
dz'.e po~odzenia tych obowiązków
Radv Ministrów tow. Józef Cyran- koś~lelne j".
·„Wszyscy lojalni przedstawiciele
·-!
i nakazów.
kiewicz, oświadczył w Sejmie:
„Stoją<: I •v<irdo na gruncie wolno- d1•c.;howl ~listwa 1 l.,stylucJe religijne,
Państwo ludowe w pełni docen;a
śd w'nr;~~'t n•l'(!ijnyr.h i wolności su
korzystają z pe·nej opieki prawne1
postawę tych księży patriotów. W
t11ip·1i'\ b"ri?i•.'""'-' nadal, jak I dotych- I opieki władz, wynlkatącej z obf"Pragnę, aby wszyscy oświadczeniu z dn. 26 lipca 1949 r.
ność godzi.
'.l całego kraju napływają w dalJak może niqdy, tak dziś trzeba na
cz:as z n<ym u<zanowanl!lm odnosić w ' ą:i:ująrq;o usla\P>tlawstwa".
księża pracowali wspólnie z naro- Rząd Rzeezype>Spolitej stwierdził:
szemu narodowi jedności i zbrodszym ciągu protesty przeciw uchwale
dem nad budową Polski Ludowej".
niarzem jest ten, który w tę jed·
Watykanu. Wśród licznych głosów
„Patrlotyc:me i lojalne wobec pań
coraz więcej księży
społeczeństwa działalności
stwa duchowleń!two korzystać bę·
patriotów zabiera głos w sprawie ancizie przy wykonywaniu swych obotypolskiej polityki najwyższej wła
stołecznej
części
z pełnej
wiązków dugzipaste~klch
dzy kościoła katolickiego.
&piekł prawnej l prllyjaznego st-074-letni kapłan patriota ks. Adam Lo
Mimo jednak takiego stanowiska przeć swą działalno'ć na zasadach to
sunlm władz państw9iwy<;h".
1
p;J11stwa ludoweq? 1 Śt:i'lbJJ ~·~ze- jalnoścl względem Państwa Ludowe- renc. ze Staroga~du oświ~dczył na ze
1Fremier Cyrankiewicz, przemaw:.a
strzegania go w prc:ktyce ·- reakcyj go, czy też wybierze sojusz z wrogi- bramu bezpartyjnych działaczy spn„Słowo Powszechne" zamieszcza w: nych •!rngułowaniu ~tosunk6w- między jąc w Sejmie w imien:u Rządu w .
ny odłam kleru i wi·~ksw:l.: wytr,zej ml siłami antyludowymi anttnarodo- łecznych:
„Tak oświadczenie Rządu, Jak I de- n-rze 229, z 25. 8. 49 r. prtykul pt. i Kościołem o Państwem przejawic;:i się dn. 10 stycznia br. oświadczył:
uspos..,bbm wym!, sojusz z obcymi potencjami i
hierarchii koś:ie!nej
·„R~ będzie ntacalał o-pieltą, tych
kret o wolności sumienia wypływalą , Troski i :;;:eczywistość", w którym w następuiącei obawie: czy episkojest. wroqo wobec pa11stwa ludowego poclzi~miem".
pat nie straci na opinii, czy nie zmniej ka.planów, którzy dali i dają dowo·
'
,,Poszanowanie uczuć religijnych I• z głębo~o pojętej demokratycznef to ~z:ytamy:
-- i jak to wykazaliśmy w artyku1
dy swego patriotyzmu,- ohęcl służe
O ile uregulowanie stosunków mię- szy się jego outorylet?
•
łach poprzednich - prowadzi do za· kultu religijnego Jest naszą nłezłom· 1lerancji •
Na pytanie Io trzeba odpowiedzieć nia ludziom wlenącym l nie dają
Mówca przypomniał, że oodczas o- dz'( Kościołem a Państwem stanie się
qmie•1ia stosunków między kościo- ną. zasadą, której ściśle będziemy
Iem a pai1stwem. Postawa o·.vego od- przestrzegać, lecz stosunek do hlerar kupacji w obrębie 12 parafii pow. sta faktem, to treść jego ł)qdzie zaclc· zasadniczo. Organizatorzy dywer.;ji dę wciągnąć do antyludowych rozłamu kleru soowodowała nast~pują· chll kościelnej zaleieć będzie też od rogardzkiego wymordowano wszys~· walająca doktrynalnie dla episkop<:i· wywiadowczej, bratobójczej, gospo- irYWek pol.dtycznych".
tu, a politycznie dla Państwa. Zbyt darczej, szargają autorytet episkopakich księży Polaków.
cą wvpowiedf' Prezydenta Rzeczypo- jej postawy wobec państwa".
i lojalni wobec
patr~oci
Księża
„Obecnie po wyzwoleniu tych te wielkie iest poc:a::ie odpowiedziol- tu, powotuiąc s:ę nań. Agenci mię:hy państwa ludowego mogą więc w peł
I wreszcie; oświadczeniem z dnia
spolitej, tow. Boleslawa Bieruta na
renów Państwo przez swój wkład ności obu czynników, aby mogło być narodowi, marzący o wojnie relig'j- ni liczyć na jego pomoc : opic~ę '>:·
kwietniowym Plenum KC PZPR w 27 lipca br. Rząd Rzeczypospolitej
stanowiska..
tego
st~ier~ził, ~e.. ni~ dopuści ~o dyskry- • w odbudowe zniszczonych kościo- inaczej. Istotnym zatem jest dyskuto- nej w Polsce dla celów roi:grywki pro realizowaniu
dn. 24 kwietnia 1949 roku:
wać nle treść poro:;:umienia, ale za- pagandowej, cenią autorylet episko- Wszelka natomiast kolirzja z pra•
'
•
„Jef.t sprawą hierarchii kościelne), mm11ci1 rehg1ine1 obywateli z powopatu Polski, dopóki można go VfY9'~'t wem pociągnie z.a śobą wszystki~
low przyczynia się do popularyza- gadnienie jego koniccznoki.
by w najbllżrzym czasie zdecydowa· du ich poglądów lub działalności poPrzeciwnicy uregulowania stosun- wać na rzecz psychozy wo1enne 1• konsekwencje prawem P,rzewidziacjl kultu, tymczasem władze Waty
la, czy chce korzystać z tych upraw- litycznej. Zapowiedi takiej dyskrykanu zamiast pójść na rękę Pań- ków występują w postaci ludzi, tros=· Zwolennicy ustroju kapitalistycznego, ne.
nieii I mo:iliwości. które dla niej są minacji zawierała uchwała Watykastwu I znale:lć z nim wspólny ję- czą::ych s:ą o los Kośdo:a. Czy Rzq::! o któr}<m „O;servatore Romano" n11arezerwowane w Polsce Ludowej n~, g;?żąca cks~omunik~ za przynaWładi,,a ludowa stworzyła w Pol· · t b b ·
• d
1
d ·
K
.
•
zpodnle z deklaraclą rządową o sto„ leznosc do partii komumstycznych l
ez ozny H sce warunk: dla uregulowania stouchwalają grozby. Uwazam, ma dobrą woląv to za a1e to pyta- sa.o me awno, ze res
zyk,
sympatyzowanie
oraz
robotniczych
Ko'5cio"
!lunkach mi~dzy Państwem
że oświadczenie Rz u t dekret s"- nie uiaw;iia, że ch::e uniknąć powoi- samej sw~j istocie - zwolennicy wy- sunku kościQła do państwa w duchu
lub współdziałanie z nimi.
l
· ,
ł
h
"' nego' traktowania sµrawy. Rząd chcl! zysku ludzi i narodów, ulokowali swe całkowitego zaspokojen:a potrzeb
em, czy c ce - 1e«nym s owem, oJedynymi dokumentami, które mogą urcgulowan;a stosunków ;:: Kościotem nadzieje na powrót lub utrzymanie religijnych obywateli i z.abezp:ecze
przyczynić się do unormowania nic na za~adzie dcbrych czy złych s~arcgo świa'ra w hierarchii katolic- nia religijnych uprawnień kośc:oła.
wo ności
" I( ośció wojujący"
stosunków między Państwem a Ko :ntcncji, ale na zasadzie obiektywnej kiej. O::Jradzający s'.ę rew1z1onizm Swiadomość tego stanu rz€CZY prze~
.
o~eny rzecz:1wistoś::i. Potrzeby reli- niemiecki, p!anuiący odwet na Sio- nika - mimo wys'.lków wrogiej pro
Stanowisko państwa· ludowego w na całkowicie od władzy kościelnej, ' . . I ł „
. - gi1'no mas katolickich ~ą donioslym wiańszczyfoie, podchwytuje każdą pagandy - do coraz szerszych kół
.
.
sprawie rnli!Jii znalaz~o. pełpe odbic~e oparta. ~a zasadzie ślepego p~s!uszeń ; se o em .
K •
d
h
w dekrecie Rady Mm1strow .z dnia stwa Je] czlo~ków wob7c m1a~owc1-1 Na. plenarnym pos1e~zemu Pow1_'.i
zarówno w iernych jak i duchow:eń
5 sierpnia 1949 roku 0 chronte wol- neqo przez episkopat zw:rerzchmctwa. tnwe1 Rady .Na{odc.wei w ''\'ałbrzy- konkretem uznawanym przez Rząd. trudność w stosl'nkac mię zy oscio- stwa katolickiego w Polsce. Sądzi
„Akcja Katolicka" w Polsce była od-1 c.;hu. pn:emaw1ał m. in. ks .. ~ace~c Lu- O.:zywistość tego faktu spraw:a, :i:e Iem a Państwem i g!osi światu wieić my, że nacisk opini: publicznej, naności sumienia i wyznania.
t k powidnikiem identycznych organiza kas1ewicz, proboszcz parafn Dz1ecmo Rząd chce uregulowania stosunków z o konfliktach wewnętrzne-polskich.
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1er.ow:i1c '!ro z iega .o się '." . ~ ynajmniejszej wą~pliwości. A
by się, pros
wolnościov,y duch dekretu tak oezy- k?~1e i. ktore .s~ano"".1ły ra~1ę świec· I „A JESU KOMU DROGA OTWAR s:::e mu:;zą naprawdę :;atoł:cy i Ko· m:ą::Jzy Kościołem a Panstwem w o - częśc'. kleru, l:tóra prowadzi do zawis tv, że nie powinien wywoływać k1e1. d7:1ałalno.~c1 P?l~tycz~eJ Wa tyka I TA D?„ ~JE.~A - TYM, CO SŁUŻ.~ ś~i6t wzi ąć na s:cbie.' a i:ie. obarcz~ć sce będzie cicsem. Należy sobie jed- ognienia stosunków międ:!y ko-śc:o
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najr:iniejszych zastrzeżeń.
Ks. ł',ukasicwicz riświadczył nast~p poc:r.uc:a rzeczyw1s10$CI, zeby zą?~'c jak na]szybc~ej. · Jest bowiem wiel'<ą stąp! - tym szvbcie.i d:ijdi'.e do ta. k'k
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uregulcwania stosunków mię
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wej i intei:zsom o~ółu wierzących
sl<; raz }>o raz rewizjonl- Od nas, 1;ia:;y lm;ol!c,::ej, zalezy aby go się odrodzić ducha krzyżackiego, Polaków. Zasady tego porozumienia
waj'{c:ych
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por~cza
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„Rzeczpospolita
imperia!istycz.1ekapitału
światem
ze
szcnowac.
co
było
pEeL
iufcjowanych
pr(ib
styrznych
sfor ,1Ułował rząd w swych ośw1ad
wszystkim obywatelom wolność su· deks1e na temat wolnosc1 rehgiine] ·
Inny rcd;:ai treski ludzi przeciw- go i kołon!alnego.
ang!o-amerylrnń:;klch lrnr.ierialistó~v.
„Nie jest dozwolone domagać się,
czen'.3ch.
mleniu i wyznania"
bronić lub udzielać nieroztrvpnie wo!
A przecież wszystkie pozostałe ar- nosc1 my5li, prasy, nauczania, wytvkuły debet.u są tylko konsekwent . zna11, jako praw przyrodzonych ludz
nym rozwinięciem tej podstawowej kości (str. 6'i)".
'
i niewzr'..lszalne j :;:a sady i gwarancją
,,'Wolność sumienia nie jesł dopnsz
jej rzeczywistego wcielenia w życie. czalna w tym znaczeniu, ie:'.iii rozuNiemniej jednak wroga propaga.n- mie się przez to, ie ka:!:dy może weda i ten dekret usiłuje wyzyskać w dłuq własnego u:mania I ch~ci oddaJak doniosla ogen::la Reutera, n'.l- wiedź do!arowej pożyczki nab:c:a kich monarcho-faszystów, jak prowo- ralqcq falę nienawiki ludu do kliki
swej akcji zwróconej przeciwko pań wać lub nie oddawać czci Bogu„.
kacyjne wystąpien ia jego przeci-łł rządząi:ei, i<tóra swym posiępowo
tychmlast po otrz)'maniu nory rcidzi"!c realnych kszi·a!tów.
stwu ludowemu, pcsłuqując się bez- (str. 68)".
podstawnym twierdzeniom o rzekoJ ad nocz eśnie iugoslowiaiiski ambt1- Albanii, wspó~pracę z rządem de Ga- nicm r:wca Jugos:ow ię na p:::siv;q iri·
,;Wolność wy,znanio·wa w stosunku ~ciej, Tito odbył diugq naradę z ammym zagrożeniu wolnoścj religijnej do jednostek jest przeciwna cnocie ŁJusadorem br)•i'",skim amerykańskim sador w S!·onach Zjednoczonych, Sa- ~peri itp., świadczących Hymownie perialistów, siara się Tito :;t;·umić terw Polsce. Akcja ta uprawiana jest it>ligłjnej i opiera się na zasad;;le, i.e w Belgradzie. Vlidocznle nora wpra- va
Kosanow!cz, złoży: ministrowi o posłuszeństwie Tito wobec swyci1 rorem i aktami gwo1tu wobec ludnoptzez reakcyjny odłam kleru, który wolno każclemu wvznawać taką reli · wila go w takie za1<1opotanie, że, Achesonowi wizytę, celem złożc11ia imperialistycznych mocodawców i ro- ści.
n11.jdo,1ośniej skarży się na rzekome gię, jaka mu sję podoba
lub n'!wet uLy dać odpowiedź musiał zasięg mu podziękowania w imieniu swego kuiących nailep;ze nadzieje co do
N:e przebierajqc w środkach l!c!ekł
0ciraniczenie wolncści religijne] w nie wyznawać żadnej (str. 60)''.
maią  rządu ZCI pozwo:enie na wywóz do jego gotowości dalszego służe;iia s'.ę on ostatnio do tihydnej prowokaną~ :•Jdy swych soiusz ... ików,
sięg
jeżt3!.i
Polsce. A tymczasem
Jak widać, „kościół wojujący" do- cych w11..lkie doświadczenie w wym"(- Jugoslawii walcowni stali firmy „Con- swym opiekunom. Dlatego najwyższe cji, którą wioska gazeta „Unl~a" pole n wł11śn'e brze rozumie, na czym po\ega wol- ~laniu c>~ czerstw · kłnm•tw, skierowa- tinental foundry and Mach:ncry Com- czynniki amerykańskie zadecydowa;y,
nąć do sedn<P spra"IY równoje z podpCJlenicm Reiclutog:.1
kleru, jest zasadniczo ność sumienia i takiej wolności jr.sL nych przeciw Zwią.:kowi Ra;:l zieckie- pany" w PiH~burg'J. C1arakterystycz- że sytuacja dojrza;a, iż można speł
odłam
przez h:!lerowców. W Splic:c, m'<mo
przeciwny vroHiości religii i wolności zasadniczo prz;:ciwny. Praqnąłby nane, że przez d!ugi cw• roczyly się nić prośbę Tito. Równ:a:i: - jak infor- wi.cie, ;: rozkazu B.zlgrad•J podp:ilono
i<umienia. Istnieją na to liczne dowo- tomiast narzu~ić oby'.'.'alelom przy· mu i krajom demokracii ludowe!.
Po rozniow:e z a:nbo~odorcmi Tito rozmowy w sprawie wywo:;:u urztj- muje agencja lnternalionol News Ser- 12 bm .• sta:ck „P~riyrn'llkc", ~h.:q -.
dy i dokumenty.
mus religijry i to przymus sv:ojefjo wrląpii z urony~tym ośwlodcze;iiem, dzd walcowni do Ju~ps!awil micr:h1 vice - rozmowy nad pciyczką ame- słworz~1c
pc;:.:c:y, ;_0 b;:.o to cli:·c '2111
pa!1tego
w
jas'1a,
R-::c:cz
obrządku.
Przed wojną d7.iałi1ta na terenie
w którym zai:ornuniko„.,.a!, że prowa- Depm1(1Menl'~1'1 Stanu, pr:.:ecbtawicie- ryka{iską dla J ugo:;!owii wkra.:zaią patrictów
j11go:'ow:afo1;;::'1. ~::ó:·z~·
Polski szeroko rozgahi;ziona organiza slv10 ludov.-!', oparte na poszanowil- dzić będzie „w'asną", „niezalcżr.q'' lami 111:ni~icr:;iv1a cbrnr.y narcdo·•.-c; w decydujące stndium.
zw:C1Zl:owi Ro::l:ie.:·
po:z:o:~ali
wierni
cia pn. „Akcja Kato!ir;ka". Była tCJ riv el0mento.rnych praw i wolno:i(:i
od nil;ogo politykę. Po tej :rnpowied.!i i dclcgc~~rni omerykail:;l.ich trustów.
Nic iest to iedyna rrośba Tito pol! lciem;J.
organizacja hiararchiczna, uzale;:nio· c.bywaleld, tolerować nie moż.:;i .
Pr:te>:ivmikiem \'lywozu był minis;-.~r adresem pm1~tw imperialistycznych.
prowaclzenia n! ezalaż11~j polity:d wyCel tej p~owokacji by: p;zeirz}dy.
c!ąga Tito ze swfgo arse:10 1u ~torą, obrcny Jchn~on l:!6ry jeclnal.i:c w kc„·. Jak informuje gaze!a „:;t 1day Enlp'.re Podpalenie m·a!o być p~c~0k5te:n dla
wolności
zawodnq zresztą brcń: stek brudnyc:1 cu ;:god:il ł;ę n::i dosiarczcnic wai- News" Tito zv1~ódl s'ę do r:i:qdu brv- dalszych a;c:.ziowcui, m'a'o b)'..; u:pra
jego de- tyjskiego z prośbą o dostarczenie mu wiedHw itniem przed op ;n:ą p:.i!.:i!iunq
Czy wic;c ma.że kloś kwestiono- klamstw na ca~y obóz d ęmc~rały cz cowni cila Tito. Na zm!anq
Każdy. kto uznaje słuszność za1
.sady wolności sumienia i wyznania wać zasadę, 'że wolność sum:en'.a i ny usirujqc rnas'towoć ~wą zdradę ;:a- cyzii w;J'y:.ę!i g~ncra ow:e amery- partii samolotów o napędzie odrz•J- terroru, jaki szaleje w J:.igo~~awii.
.kańscy którzy po powrocie z Europy i"owym. Sądząc z wagi, jaką przypiAle te fan)'StOW$ko·g~;;apow5!<ie
zgodzi się bez wątp:e1~:a z potrzeb<i wyznan!a ni.e da sic: pogodzić z o- k!amcmymi frcz -~:;a mi o socja!iźmie.
W tym sC1mym C7.asie do Be!9ra:iu przedstawili
syluoci,;: · europ<:iską sują pomocy Tito dia Grecii w Lon- melocly xawo::i:m. Odoov1ietl-::ia no
ochrony tych swobód przed ich na- graniczeniem p:·aw obywo.tcla ze
dynie i Wo:;zyngtonie, należy przy- nie jest wzroslcjqcy z dnia no dzien
rusiu?niem z jednej strony, a nadu- wzgl~du Ra jeg0 przynależność wy- zawitali przedstawiciele amc;·ykan- „w św;etlc nowych fałdów".
Banku,
Nie omieszkali oni zapewnie pomle puszczać, że również I ta jego pro~· opór klasy robotnic;:;ej przeciw wro·
M 'ędzynarcciowego
życiem z drugiej. Tej potrzebie czy- znaniową, przekonania religijne, lub skiego
giej narodowi polityce kliki zdrajców.
Art. 2 dekretu których Tito przyiął niezwykle serdecz ścić w swym raporcie tak znamien- ba zostanie wysłuchana.
rrią zadość poszcze.zól.'le artykuły de bezwyznan;owość?
Rosnc:ice oburzenie w kraiu, wzbie-.
wym:erz.ony jest przeciwko tego ro- nie i owacyjnie. Wiadomo - zap:J- nych faktów, jak pomoc Tito dla grecRADOMIR SĄRANOVIC.Z.
kretv.
1dza.iu naruszaniu
i wyznania.
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progu nowego roku szkolenia partyjnego

.

Partia czeka na nowe kad„ ry uświadomionego aktywu
•

1

Jak \V1nn a p raco w ac Komisja Szk0Deniolf'.1i1

Stoimy n progu nowego rok
cze rozpoczną 5ię wykłady n<1
w1•ch Komitetach Partyjn;·ch I
§Orq.czko"'e prace przygotow11
vr pierwsze] połowie sif:rpnia
J uż
p'.?wstały przy wszystkich Dzieo!-

n sz!.;olenia partyjnego. Zanim jeszkuHatlt, we wszystkich Dzielnlo.
organizacjach podstawowych trwałą
'!'<cze.

I

r.!cad: .partyjnych .Komisje St'.i'(.<;oon!o
~,ore. natychmiast po u'.r.,1· ~·-/tli·
<'"'"?mu SHl rozpoi;-z')ly d::1ałalnoo;c.
\', pr11v."izie krótki jest okres ich pra
cy, lecz pt·mimo to nie trudno spn~t·z"c, że r:i_e!<'.ó~„ _l'omis.ie, j11k np.
przy D:i:iel.!ney !'5rntlmił'jskiej-Lewej,
l:orzystnir;, ·Nyróżniuj~ si<"; w pracy, a
il'ln1>., jak f-ahryczna, Bałuty, pozost:t·
ia w lyle.

"""•

C~•1nu

8

:rnwd~i~cza

1

Komisja S':'.ko·

$rócimit>jsk.iej·
l~ni;>wil w Dzidnicy
Le- l'T~ J ~wą sprawną działalność?
Na Io pytanie odpowiada nam prie
Kom.i5ji, low. Hecht.
- T 0 gorocz"y pla:i szkoleniowy
l'os:r:ej Dzielnicy p1zewiduje przeszk.o
le:r:ie w jednym etapie na samych tył
ko h1rsach terenowych 1500 - 2000
tcwarzyszy. A pnecież nie~ależnie
o<l :Cursóvr terenowych organizujemv
p'lrtyjne kmsy wieczorowe, prowar:;-irny samoks>tałcenie, a w prnjekci~ iest zorqanizowanie DiiP-lnicowei
~'rkoly Partyine j. O tym. jak: duże i
tnvlne zadanie postawiliśmy prl?rl
r.r>o:\ świadczyć moi.~ fłl!·:t. ~~ takt] ~~
n„-1 mn;l'.'j więcej liczbQ ak.1ywistów
•1;o'h1kz'ą,cy

pr7~'Zlroliiu

w

ubiegłym

roku

kadr, które •lecvdują o,
Znaczy to,
zwycięstwie socjalizmu
że szkolimy me dla samego szkole·
nia. lecz r.ia to, aby zwiqkszyć szereqi
aktywu partyjnego, - szkolimy dzia
nie wystarczy wybrać kogoś z listy łc1czy. Niestety, ii:>~zcze nie wszyst·
e\..;entualnych kandydatów, lecz z k'l~ kie organizacje podstawowe
zdaj<\
clyi;i dokładnie się zapoznać I omó- sobie z tego jasno sprnwę i niewi.c jeqo. pBcę. W wyniku tych roz- 1zadko .typowanie" towarzyszy na
mow ogółem zatwierdziliśmy 64 wy- kurs iest przypadkowe. Aby tego układowców. lecz liczbę tę trzeba h~· niknąćzorganizowaliśmy specjalną
c1rie jegzcze zwiększyć przynajmnie1 odprawę sekretarzy organizacji podde 75. Poziom i zasób wiadomo~ci wy stawowych i kierowników propagan·
kładowców nie zawsze jest całkowicie dv nanej Dzielnicy.
zebraniu
Na
zuclow<ilniający, lec7 sądzimy, że przy tym towarzyslv poinformow.mo, że
dals7vm ich ~zkole11iu - co planuje m1 lrnrs terenowy n<ile:i;y kierow<ii\
f'.ódzk.a K0misja S;:);;oleniowa - po- ilgUałorów. grupowvch, aktywistów
dola]<\ swym 0bowi<;zkom.
zwinzl:owych I protlu!<c:yinych, któ
i mo::.e najwaz111e1- 12y dotąd nit> przeszli przez żadnP.
Os1•brYm
s7ym zadaniem orqanizacyjnym jest szkolrmie, Lecz i to nie wystarcz-1.
Sekretarze organi;,acji podstawowych
włil\clwy clobór sluch;iciy.
wraz z kierownikami propnqilndy I wi
czele zytalornmi są zobowiązani do przena
prnleterialu
Partia
postawi•~ prowarlzcnia indywidualnych rozmów
musi
zadań
swych
wych'.)war.ie Jndzi, wychowanie i 1e sh!diaczami. Wydaje nam siP,, że
hztałc<!nie

ten system pracy umożliwi nam najwłaściwszy dohór słuchaczy, z drugie.i zaś strony zt:bezpieczy przed enauk:
przerywaniem
wentualnym
przez niP.których uczestników już ro
jej rozpoczęciu,
- Dla sprnwnego i terminowego
wykonania wszystkich zalecef1 J'...ódzkiej Komisji Szkoleniowej opracowuharmonogram pracv,
włe.sny
liśmy
który, jak dotąd jest skrupulatnie
·
przestrzegc:ny.
- Zctziałali.~my !uż dotychczas sp•)
rn w zakr<:siP. prac org•rnizacyjnyc:1.
\<\' pierw!'zych dni«r:h v.'r7dnia ra nd
szych kursach rozpoczną się za 1ęC'ia
Ich p~cbieq i re1ultaty przekona 1ą
nas najl·:pie.i, czy ohrali5my właściwe
metody pracy, A musimy bezustan·
nie wakzy<" o to, by rezultaty były
Partia czeka bowiem na
pomyślne.
nowe kadry uśw·iadomlm1e90 aklywu.
'Wywiarl przeprow;;dził,1
R. Schabowska

Jak o ść produkcj: na pewno wzrośnie!
W dniu wczoraiszym w wici\; '.:.Jk!odoch przemysłu bo·11elnioncgo od·
byly s:ę z~branio w sprav;i<') nowc,_::n rcgulamim premiowania {Ó ;11yso„q
zebrania nl~żów zouf.ania, m8jstrów, ja~ rów·
jakość orodukcji. F\yly to
rii~ż ~cbro'1ia zoló;.1 poszczzgóln'fcn cddzia!ów. Przęb1eg dyskusji na ty·.i1
:-."'br'Ji·1:o:h wykazał ogromne zaint'lr0sowani3 nov1ym sys!err.om P '"m:o.
wcnio. Dosłownie wszyscy uczcs:ri:y dyskusji w ko;•dc1 fat)ryce stv1;crd:z<ii

(;a)il

c.rr;ani~acj.~ łód7k<t. P0:~imo ro:>:mid·
rÓv' n?.·.7.\·rh zac:ri{1 jc!;!~3!l1y pev.rnL
;·.e Je '.VV~l'"\r,:t~p: n to <l·.~i/"loki \•Jł:L~;rL

p;cr:-··o·vcnlo "Z(; iok9ś( s;::>.:•·
i~dnogłośni~, że v1pro".vad:;;:·;:n:t'ł rc311fnr:--inu
, z•//ę·:"z-ł11·~ zo•·-:-i~1·
\.\'Odu:{9:: \VZ!C'3t" jokośr::i p;odukcji i pr::ycz~/ni '.'::~ eio
kó"' zrac:ni:j ilości ro~otnikó•11. .

I

Tow. Glil1sk1, rr.ojst-:r fl:acki
Nr 1: - Nowy system uczciwie

PZ?~
•X-.:·

nia procę kożd2go tk:;;:;:c' i moi3hJ
i daje lmżderiu możno~ć wyb;c'.o s:ą
i podwvższenio zarobku.
Tow. Janusil:, :najstN W','ko1'l:7.Cthi:
b; ·.c!.1 ,że, zesno'·,'
- Je.<:ter.n fJC'NI.'",
'
'
ko, fa·b,orzy 1 oru(.crzy Of1dn:o.iQ
z:1o;:z, :-i jakość p-odukcii.

•„

Szakale p1ora

I

Pod ta/drr. tytułem - korespondent 1cars:aws/d tygodnilia .,/''iotL'oie Wre$tcoistego typu mw", K. Starcew =cirysou·r.ł u;yra:istP ,• ylu:ctlii JICll'U rl:icw1ikar:;y migielsfrich i amcryla:rlsl;ic/1, którzy, pr::ebyu:ajqc rzekomo w
~dach i11/ormacyj11ych 1v w 1s:;ym kraju, usilotrnli 1ta wszelki sposób szkod:ić Polscct aż 1aeszcie, dobro1C'Olnic czy niedobrowolnie, opuścili ibye
dh 1tich go.<cimią ziemię polshą, by na innym „posterwiku" prasy reakcyj
•H'i 11prawiać nadal r:;emioslo garrgsterów pióra.
Noj.:a.bmrnie}s:ym, a trvclrę może mriiej znanym opinii po,skiej okazen
li' tej galerii jest rdeja!;i Bob Couwoy, korespondent bultcarowego dzienni
Iw rwu:ojor::!d('go ,,naily Neu·s". Reparter:yna ten pnyjeclwł do Pol.~ki
Starcew - md·1d11ięty ,iedynyn•
- pis::e w s1.:;·m do1rcip11ym arty/wie
nrnr:e11iPm: pragnął J:oniec:nie być ares:lommyrii przez polskie tfiładze,
Dla takiego
r:ragn'!ł :.;r;ale::ć się w nii::ier1i11 hra,i1i ludoicej demohracji.
Ccm11·a,,'a, laórv ani clrcf'. 'mi umie pojqć, co sifi d:ieje na 5:;erokim śu:ie.
r:il'. tul.-11 ,.pr:ygor/1:'' .<tcrnorrifo .iedpzy .1posól.. zwrócenie: na siebie uu„'Qgi
l()'tla1u-.iu: pisma i ,irgo c:' telr•if;u11•, jerl)-11ą s:ansę znalezienia się na c:()
lum•j !.-o/unrnie „Duil) .'\ ell's" - tt' c/r11rahter;;e „ofiary" r!cmokrocji ludi)
<
1t•ej.
/Joli Gorcrrn) nil! rlr11ral .• pohoju pr::edstmdcielom id11rh polskich, zasy;·
rmj(lc ich tal:imi oto p,rtaniami: „Co będzie, jem 11apiszę, że w Polsce
,.I\'ic nie będzie. os:uha pa11 tyl/io swycll czytel
'Ile ma tłemn!;rrrrji'?" 1::.'„ó1•"' - vdpo:,·ir:Jnno .71!1 cier;Jli1<"ie. „A czy z:ista11ę z:: to are;;towany!l"
„ ,, lip Mn/o 11as u::rnszn, co pan. rwpis:e o n.as". - „A co będzie, jeśli nie
u melduj{ się w milic.ii?"- „.Vie r1ie będ;ie. Dy1·ehcj1i hotelii jedynie przr,
1•r,1::ni pww, że cm:::t0:;iemcy obordq,;rmi są re.~pehtorcać ustawy kraju;
„A czy nie będę z.a to arcs:to1cany?"
:: h'/1~!'ł'go gv.oicimw,~ci l:or::;ystajr;''. - „Nie. Być mo::e tylho porr:rl=q panu, aby pan opuścił Polskę".
ff/ try11i/L„ tych ro::mó11, Bob Commy b.vł w;,-tt:.=nie rozczaro1ca1:y. Wre
,:r·ic - pos2erlł po ro:wr rlo gloicy i wpirdł w tej prze1ciew11ej głowie na
Ir.ki pomys! „ge;iid11y": lf' godzinach przyjęć tv jec/nym z więzień war
s:eu·.• hich C:o::u•ay idli.~:m1,1l się do gmachu teraz z kreirnymi ares;;;towa
•1;-ch, l,en r 111 - r=t'c: rriC'.•/wcli:ieruana! - nikt go jakoś nic zritrzynwł.
U-1>1,·c-.a~ ~1o:pw•;;;o,7y Cn11n·ny 11')'riri1mql z kies:e11i aparat fotograficzny
i - rn:.. ,i„ a! -· :<:c: •./ robi<' z1l i11cia. Ale i teraz niht nań ni!) ~wrócił
;t "'U;~i.

7, r~ir-„i/,,.u:/011'; 111i1:1,1. p. Cm11ray podqżył Im ti')·jściu i tu dopiero :;o.<tr.1ł zatr;;ymmzy. J\'ares:cie!... Nabrmnzy
.<rc~j n:<'mn!ri rado.ir.i 111im11<::•. Co'"'."Y .i11ż był gotclr,; odegrać dramal.rc:ną rolę „męc:e1111ika".
poprosił uprzejmie ofi
„;{ „c.'1cc pnn dać mi sr•·ri.i a11arca fotograficz11y" rr,;- milirji. <:cm1111y t!słurlwl 11at.\·cJ1„iivst, majqc już w myśli „soczysty"
~·1·
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µrecy.
,ow 1 proccwn: O'N, ?.::;·
POn'ze1 przyloczomv szereg wypov:1-;;;cz1 roootn
1
Tow, R·:npierski z PZPB l-.lr 4:
i 8):
4
2,
l,
Nr
(PZP.3
fabr/<
4ch
oddzialcd1
ych
róż,
no
_ v:ilrunki\'m dnbref 'Y.IJi!r.hacji truc~nionych
Dzięki nowemu regu!arninowi prcmioJ ' 11
Il: 1 kt
i t
tywl lrorespowler:cji dla sa·cgo dziennika. Triumforcal 1cres:cie„. .
wania, bt:odziem" rnog11· usu'."ac' b',ę.1•1'
'A./' l"'TROWIE "A' OWI
'- TKArZKlt
CO .MóvV'
i•r~cy e .' L rirar:r• n.e - ywmi. "'' ""
'
,
"
~ "
'
• J
"
.
Lrcz l"n triumf tm·al krótko. Oficer niilic,ii wyjął blo11ę =" :dfęciami,
•
• 1„1 '
•
aąi .nilw<")t ri::.:: os6b r.:e 1e~t w ~tol·
P.RAl<AR.ZE już od pierwszeoo etapu produkcji Tow. Rosiak z. .PZP!l Nr 2: -. Be,,Jt;,
rie 7 'lr']ani 7 riwo11ć 45 kur'icl'''• wyz 01 .
;1aócił C!'r;cay'o11 i aparnt i 0&1dadc:yl mu, ie może oclej,~ć. ZaKied::iony
Tcw. Chybicki, solowy l PZPB Nr i: od rozbijania bal. Musimy zaostrzy~
n·vć k:i~·~cwnil.:c'>w, obsari 7 i:: słąnowi- I wyro;::c•elkq w'>:c•rtkic 11 naszych th
rlo gl~bi Co;11rny n;m.<:-il IJl'lZIZj11trz Polshę. Ale depc.<zę o „zavrcsztou-aniri"
t·l i'I \"':'darJo1•.•(ów. Aby wszystko zor c:ek .. jeśli yo~;er.1, że nowy syst~„;~ .-- Obac:i1e mo1strowie w; n ni zwró::ić klasyfikację towarów. Bąr;lziemy wo/!U przez pols!:ie 1dadze bezpicc:ei'1sl!rn wysłał jcdnah do N. }orku - i tu
skb-.
by
musi dzi~· prern,owonJCJ 1est hmdzo słuszny 1 wię~5zq uwagq na szkolenie tkac!y lać tkaczy także do primy,
oanlzow<!ć I to tlri!nze i'i ioydndrou:a110 w 0 Daily Ne!.t s".
la·~: r.wa1·ty koll!'H;·w robl'lczy. Tym sprawiP.dllwy. Obecni" będziemy 1~- i oddzia!ywoć na ni(.h bezpośrednio. niać ·ich do produkowania ex1ra-od·
Prawdę -nóu·i'lc, „dziennil;ar::.v" typu Boba Conu;ay'a twd110 nawet na,
1
l;:olektywem jest właś-.;ie Dzielnicowa szcze bardziej, niż dotychczas, zam- W ten sposób tkacze z ich partii wi':'l· my. Skorzysta na tym pa11stwo, sko·
zrmć „s:::aiwlami prasou')'mi". Tahi Conivoy to przecież nie drapieżnik,
Komi!lj1 Szkoleniowa. Po::zątkowo Ko teresowane ni2 tylko w tym, aby pro· cej będą zarabiać, so11i zoś będą z rzystają tkacze, skorzystamy i my:
ztrojnv w moc11e zęby i Jl{!=11ry, lecz posnolity obicżyfo'iat i błazen stu
m.isja na3za liczyła 12 towarzy3z·;, dukowoć dużo, lecz i w tym, aby \".l· sobą równie± rywalizować o lepsze nasza premia miesięczna wynosić rno·
proceniowy. który - wvzysku,iąc ludzką głupotę - :aralii.a $tt'ą miesięcz
.1a
starali
się
Będziemy
wyniki. Da to oczywiście dobre wy· że aż 8000 'z!.
l~~i11!ej-pr~.qnąc, aby żatl'S\n z człon· kość naszej produkcji była wysoka
B. D.
11ą JJorcję ciolaruw, wy11łnc1mych z Tacl11mk1L Wall-Street.
1
nią zasłl!żyć.
b~dzie wolo/o poślę· niki w produkcji tkalni.
Każdo z ncs
{QW konm.i1 . me ~ył pneł~dowany
pr,.,C''l - pow1ęk~zyltsmy .tę ltczbę do czyć nod wypruciem gniozda, a:bo u·
oby ty1i(o
2~. W ten spQs~b n.a kt1:zdP.go t. nas sunięciem innego błędu,
ni~ przyp~da w1.ęce3, mz dwa kur~y dać jak najlepszy towar.
Tow. Roi z. PZPB Nr 8: - Dotycndo ;;-~oam~owan~a, a ~o. ro7'pocz:ęcm
rln ·. a.e('.!o 1~1'., wizvtov,c:ma, Przy t:vo czas tkałam zawsze d:>bry towar. Nid
r,z.emu !<<?m1s11 ~zkolen1owe) połozy· wolano mnie do t blic
? _y, .0 Ie 1~ra"
.
. .
li~nw ouzy nacisk na wła!lciwy do·
·!
hór łow 11 rzyszy. w rezultacie w skład amb1qą moją będzie tkan:e ta.k.1eg.o
tysięcy złotych
Pię:tnaście wyróżnionych zespołow
komisji w1mli towatZYi:.'.('!; którzy sa- towaru, kt.ory brakarz zaKwolifikuie
_
mi ~~ absolwantami kursów partyj· za extra-primą.
Jednocześ.nie z wiadomością o no· nu produkcyjnego, a pożqdo~e jest, Już w'czoraj na zebra~iu męiów zau· naprawdę pierwszorzędne zespoły ja·
Tow. Nowok~ws~a (PZPB ,Nr ,4): ;-:wch lub t@ż mają Już doświadczenie
w d;:i('dzinie szkolnictwa partyjnego. Wobec tych wielkich zadan padm,;- wym sy~temie premiowan:a praco•,v- aby, bazy swe pr:,i,e~roczyii.
far.ie tow. Wojciech Balcerzak, tkm:?: kościO\ve. Ot, chocipżby na „dziesiąt
sie11ia jakości tkaniny, tkacze muszq ników produkcyjnych za dobrą ;az PZPB Nr 7 dokładn:e wypylywal się kat:h": toy1. ~OBCZAKOWA ma 98
1uz
istnieje
naszych
tkalniach
W
- Drugim ;pie mniej ważnym za- wyjąlkowo pilnie starać się, aby niil ko$ć, zelektryzowała tkaczy inna, zuwarunki konkursu. 'Już ma „r.a oku'' pro~ent primy 1 110 procent w wyko·
0
q<!dnieniem, jakie stanęło przed nd- bylo w niej pasów. Każdy tkacz, ~·ć pelnie nieoczekiwana nowina. Ol:> wiei~ zespo!ów naiwy:l:szej "[akoki,
nenia plonu. Tow. żOlNIERKIEWICZ
d
1. •
h
.•
·my a
d k - t · 9g
ole zdarza się czę~to, że tkacz, pro- tkaczy, k.oryc z.weruu1e o noweg:>
Io ''bal
mi był doLór ki..rowników, 1rnrs1)""
, lńtvro to os1'ag Glówny Komilet WsP. ólzcwodnictwa dukujący do 100 proc':lnt primy, znaj- .,.
~
~
"' ~ ~
procen1 pn ,
„ i ry b•cłz1'•
e~
ł 0 _ pro . u UJe
'cl · •
h
·
d
·
w:.
I
7' e tera z, pr7~Y nowym r~„. Pracy przy Zarządzie Głównym Zw.
wvl.Jadowców~ Ocl W'.;·kładowcy I kit> n'e
p!an wykonu1e w 121 pr-ocentach.
1 · 1"'y~lę
_espo u., ·'", ni~ znoi u!e S1tł. m
v1 ~ , '
'
· ·
rownilca kursu w dużej niierze zależą g u·1 aminie,
napawr10 wszyscy o t 0 Zawodowego Pracowników Przemv.· duje się w gorzej pro~ującym zesp,J· ~a H:?cz,:a, .kiera :eszcz: nie da1e ~y· Tow. WASIKOWA ma 90 prc;icent pri·
le. Wyniki jego pracy giną w ogól· ,ii! pnmy, ile przew:du1e reg:Jlamm, my i 115 procent wykonanta planu.
\.'ynik.i szkolenia. Dlatego właśniłł :lb ć b J
siu V/lókiennicze~io wraz. z. Ce11tra:ę q.
a
L
nym niskim procencie planu jokościo·
nym Zarządem Przemy~lu Bawelnia· wego. Czy tacy tkacze nie będą mo· tow. Balcerzak je5t jednak doświad- Dobiorą sobie jeszcze 2-ch tkaczy
GŁOS MAJĄ ROZBIJACZE BEL
:
:
czonym przodowni!<i~m zespo!u i z. i utworzą zespół, który napewno d:i
Tow. Do~ul z. PZF'B Nr 4: - !Cażc.ly ncgo organizuje we V/~zystkich za- gli wziąć udzio!u w konkursie? Czy
I
przemysłu bowelniane;;o slanq do konl:ursu tyiko pr:r.oclujące pewnomą potrafi „pod::iągnąć" o sobie znać. podczas trwa!1ia. ko~·
.= rozbijacz bel może śmialo co miesiąc k!odoch
a mo.~e nawet zna1dzie się
zdobyć priilmię 1500 zł. Musi tylko u· KONKURS NA ZESPóŁ T'.:ACZY NAJ- zespoły naiwyż~zej jakości? Takie swych wspó!prar.:owników. Tow. t'!ol· ku,rs~,
na11ep:zyc.h: W pod,obny
15
wsro~
że
sobie
postanowił
mocno
cerzak
pelne niepewnoki pytania nurhijq
:••••••••••••••••••••••••~•••••••••: ważać, aby bawetna miała jednolity WYŻSZEJ JAKOSCI.
n:e da się tak łatwo zdystans~wać sposo.b, uth~orzyłc .mozna ztes~olt 1w1a
Wiadomość ta rozesz/a się lotem tkaczy.
WSPO~ZA.WODNIC'l'WO 0 NAJ. kolor i aby usunąć z niej wszyst.(e
„cz.won:ac , z. ozony z ov,. o •
k .
•
·
błyskawicy po wszystkich fabr1kach.
brudy.
BLACHOWSKIEJ, CHOJECKIEJ, ZIEM·
Ś?ieszymy w:ęc wyjaśnić, że w myśl innym zc5po<on w tym kon urs1e.
Tow. Stop:z.yk z. PZ?B Nr 2: _ l>a Nie wszędzie ieszcze oclbywa~y 5ię
WYŻSZA .JAKOSC PRODUKCJI
regula111inu konkursowego, tkac::e bę
NIAK, które oddają zawsze towar
:zainte·
najbardziej
14
Nr
PZPS
W
tej pory usuwaliśmy z bawełny róż.1'3 zebrania zo~óg, toteż nic wszyscy dą mogli wylaniać ~;:iośród siebie
W ZSRR
gatunku i z~acznie przepierws~ego
Wojtasz·
tow.
zespół
jest
resowcny
dol:!cdnic,
powiadomieni
są
tkacze
robili
jednak
v1szyscy
Nie
,,Izwiestia" w nu· odpadki.
MOSK\ł./A (AR)
ZU?EtN!E NOWE: ZtSPOtY. Prawo kcwej. Już przecież od szeregu mie· krai::z:a1ą bazy produkcyine.
m!>.•;:e z dnia 24 bm. pc.~w;ęcc;ą arty· to jednakowo storonnie. Teraz nie- na czym ten konkurs polega i jakie zgtosr:cn:a zespo!u do konkursu p'.)·
pewnoś~ią i w innych :zaktadach
~ul 1•;5i~pny współzawodnictwu o naj· wątpliwie każdy wylapywać będzi.,; są jego warunki. Niemniej jednak za. siada każdy tkacz, kl·óry jako przo- s:ęcy odclc;e on nojlep:zą produkc1ę
logi licznych tkalni już zastanawiają downik zc1imuje się organizowanie•n z tkclni „Uawetnia:1ej Czlerr.asik1". nie zabraknie chę~nych, którym u śmie·
tych odpadków jak najwięcej.
wy)szq jakość produkcji.
Tow. Pintera z. PZPB Nr 8: - Je5t się, czy bt:dą mogty brać udział w danego zespo!u. Na n:m też ·sr.c;czy· A gdy jeszcze z.w:q'{szy swe dotych·
„P8rtio bol;zewicko i rząd radziac,crnsowe wysiłki, to kto wie, może u· c:h::ić si~ będzie i ZASZCZYT ZDOBYki - czytamy w artykule - zwroca 1q jasne, ża obecnie wszy;,cy pracowuć tym konkursie. A pC'kl1sa jest ogrom· wa obowią'!ek czuwania w ciągu oCIA PIERWSZEGO MIEJSCA, I WYo;·omną uwaqę na podniesienie jo· będą bardziej uważnie i dokladnis. na, bo wiczm za uzy;kanie nailepszych kresu trwania konkursu nad ilo:lcią i cla mu 5;ę zdobyć owe 150.000 z.li
SOKA NAGRODA PIENIĘZNA.
wspó:c::awodnictwa
refero.de
W
ilościow>•ch,
i
jakośdowych
wyników
ko§ci produkcji, jest to bowiem jedno MóWIĄ PRZEWIJACZKI
jo kc~ :ią pr;idukcji zwy eh towa'rzyszy
na procy.
się
15 z:eso, ołów, które wysuna.
d ·
h
Nie ulega wątpliwości, że do kon·
PZt>B Nr 1 towmzy.:;ze rodni uważnie
t ·
h
I
OOO
t
.1 SKiADACZKI PRZĘDZY
. ~o an_ naszego przeniyz1 rt>n,/o,nyc
1
pr.zeg!ądc;ją list;' zdobywców nagród kur$U staną setki zespołów, o w re·
z otyc
Tow. Pawlicka z. PZPB Nr 4: - Każ- czo.o, o rrymo po 1~0.
5,,1, t :od roz,v~ą~a~1!l~ teg? zada~1a
W skład zespotu ?racującego "0
prc:cu:ą, u:nni, 1.nzynierowie, s.tach,1- da ukfadaczka odkłada dziennie 5 do nagrody. Nagroda ta zostanie po- jedną zmianę może wejść pięciu tka· w drugim etapie w>pó:zawodnictwu. zultacie przyczyni się to do z.naczne,,
Najczęścici tok w;:pada, fo najlepsi go wzrostu jakości produkcji.
zeti:oczy
wszystkich
m:ęd:r.y
dzielono
ża
wiemy,
gdy
Teraz
r.owcy 1 kierownicy P.rze~s'.ąbiomw. 10 kg braków.
czy, na dwie zmiany - czterech, c
~;
tkacze pracują w gor;zych zespotach.
spotu z tym, że kierownik otrzyma o
0 wysoką jakość radzierk 1e 1 prod JK k d k 1
tkaczy.
trzech
i:miany
frzy
na
" · I aż Y ; ogram się liczy, będziemy 10.000 zł więce1· od innvch członków.
.
~
•
„
H. Sam.,,.
Możr.a ich po-!ąc:zyć i u:wo17„yć z nid1
'
q1 pr~~mys 1 0.ve1 t:oszczy ~ 1 '1 ca!a l wylapywoć znacznie więcej braków.
i powin·
być
może
Zespołów
Nie tak larwo bqdzie można uzys·
na~_zn kima rcbotn1c::a, ,a ied.nym z W ten sposób lkaczki otrzymai·ą !eoCeler.-:
najwięcej.
jak
• szq prządzfl i wyprodukulą lepszy. koć tę wysoką nagrodę. Warunki Kon- no
być
·'·'ro"/szy eh P.rze:owow t ~I. t rO>i<l
.'ro'Il o"''
kursu ,przew.iduia-: że .z.esp~t,. który konku;su bowiem jest pobudzenie
1eęt wspoh:awodnicl'.~o soc:ims:y~Z'l!! materiał.
chce s,ę ub1cgac o p1erws •. enstwo, tkaczy do szlachetnej rywalizacji, wy.
o tytul !kygody Na1lepsze 1 Jako•ci"
Tow. Fa1qk z.. PZPB Nr 2: - Winn!ś· musi w c:ągu 2 miesięcy trwania !con· różnienie tych, którzy 05iągają naj· 1
.~.
• ,
,,,.
r
.
"
1- „ · 100 proce nt t o• wyp.-o d ur,owuc
my wylopywoc nawet drobne blę"•'
„,, I kur.u
'k
· · walki· o I P· odukci„ na1v,yz„z-.1
· ·Ruch
lepsze wyniki, a pri:ede wszystkim
~'<~s::i rozwiro. ~;~ ,no paczą, ,u 1C?;{'J na-.vet takie, r.a które dotychczós nie woru w gotunkac.h extra i prima, przy
PODWYŻSZENIE JAKOSCI NASZYCH
1
1
·~
t
·
·
·'
'
·
c
potem
które
a
uwaai
zwrocaliśm)'
pomocniKo
n c10,ywy
7.
?J::ąc;::go
. z.ym więKsz.osc p-:>~vinien sanowi~ TKANIN BAWEŁNIANYCH.
.
.'
.
mo:stra Krasnoholm!kisao Kombinati;
bardzo psu1ą tkaninę. Musimy usuw,Jc gatunek extra A procz tego musza
. AF k d C
k
C
\V
11
1nv R
Jesteśmy pewni, że udział w kon·
·owe1, ,e se n ;t\ ~~i '.vszydia pojedynki i pq!d. A wtedy być u!rzyman~ w pe/ni bazy akord
•}n k~o,zpoTwskzec ni ''.'l'l i tkan:na będzie dobra i premia nos we. Kandydaci do nag.-ody winni kursie weźmie wielu tkaczy ze wszyst
~c.~. ,uc
t I
· · · 100
'
k
s,_ro"o w ca 1ym .0 1u. o np. w prz" nie ominie.
procen Po- kich naszych fabryk bawełnianych.
wy onoc co na1mn1e1
m śl~ i:'lkhrn we ws::ićłzawodnictw·e
j - Szukajcie go w heblarni - mó·
o 'najwyższą joko~ć produkcji ucze$twią towarzysze·robotrncy. - To nasz
nic:zylo w lutym i marcu br. 27.000 bry
najl~pszy hi;blarz.
gad, liczących łącznie 300.000 osób.
Lecz. to nie od drewnianego hebla
Do koilco drugiego kwartału istniof::i
~ow. lalek ma czarne ręce i mocno
już prz..,~zło ,; 1.000 brygad, obeimuic:·
umorusaną twarz. Tow. Lalek no me·
cych ·150.0\Xl rcbolników. Do wspó1c.hanicz.nej heblarce obrabia najroz·
zowo::ln'clwo przyłączyły się cole z".l·
maitsz~ części, wchodzące w skład
logi o<ldziclów i fobryk. Hutnicy i gó•
obrabiarek. Drobiazgowa to i prccy·
n· cv. budowniczowie i chemicy, robc1tW P.Z.P.B. Nr 7, podohnie jak j
- Ja już od dawna wyłapuję Urncz nie mógł zrobić dobrego to. zyjna robota, wymaga dużo wysiłk1J,
n:cy przemysłu spożywczego i rob')t· w innych fabrykach bawełnianych.
·wszy3ikie błqdy na mym snowadle waru, ponieważ nici luźno nawiiym bardziej, jeśli ob3ł.;guje się dwię
nicy prz!::myslu budowy maszyn orJ:i
mu
się wszędzie tylko o nowym się do r0zmowy drugi nięte na brzegu osnowy :>tale
wtrąca
rnaszyny zamiast jedn0j.
innych gcil~zi, również biorą udzie.I rp.óv.ri
snowacz. tow. Jó7.ef Rcdos i jak:- s:ę rwały. Moim zdaniem - ciągn ie
· - Co ja bym robił no jcdnei hewe v1spółzmvoc!nictwie o najwyż~zą systemie premiowania.
bi arce? - śmieje się przodownik. jc:;o.•.ć prod•,kcji. Jest to dziś zaiste
- Jak to będ.z:e? O :le wzt•ośnie dowód rzeczowy pokazuie nam peł- ob. Mołdawski - premiowanie, któną gar:3ć pęków i zgrubL·ń, na któ- re zo~tanie za::;tosowane od 1 wrz~s
trzecia
ponieważ
w;pć'::owodniclwo milionowych rze;;:. jakość produkcji?
1\V łym mies:ącu,
nia, s!doni wszystkich robotn'ków
I m::iszyna była pozbawiona obstugi,
O wynikoch 'NSpółzawodnictwa ,Jry
- Chociaż moja ma,;::yna jest re ta,k narzekają tkacze. - Sumie·.
1p~acowa!em na 3-ch. I osiągnąłem
pd nojwy;:szej jakoki . łatwo się szybkobieżna - mówi snowaczka, nie nie po-iwolilo mi prze}rnszczać do mniżniejszej pracy i przyczyni
Iokoto ::oo procent normy.
To samo
przekonać. Tok np. przemysł lekki µe>· fow: Alkja Gawrysoozak, to już od tych b1~1ów. Teraz muszę jeszcze s;ę do usur.:ęcia bł~dów.
Normalna produkcja tow. Lalka wy·
wo:tn:e zw;ąkszył w pierwszym póiro· dziś pMtanawiam· pilnie wypatry- uważniej b:Jczyć n:i pnędzę, rozpię- nast;i~Ji na naszym oddziale. Nigd.r
rn.ż:o s:ą cyfrą około :mo procent wy·
nie można powiedz!!-!: prac uję już
czJ br. produk("if'l lowaróvv pierwsz". wać wszystkie błędy. Dotyc~1cza• t~ na mym snovrndle.
konania p:anu. Dośw:adc:i:or.y to i za·
v> gatunb. Duż3 svkcesy w tej dz;<i· n :e m ~'<.l łam jeszcze nic;dy reklama- Przechodzimy przez kr0c;hma'n,q. tal;:, jak potrzeba. Z::iwsze uda· się
wspóh:awodnictwie
we
prawiony
Na maszynie kro·::hmali si1~ hiala -;w coś ulepszyć, na.praw!ć. ·Tak będzie
cizir.ie osiqgr.q!y równ:eż liczne . inn·:i
cji z krochmalni. Ale na pewno l roka osnora. Krząta s:~ kolo n'.cj i n nas. Trzeba uważać, żeby krech
Ij.)rz.odownik, jeden z. na jgorliwuych
i::rzedsi~~;iorstwa i gałęzie przemy:;/u.
krochmalarze nie bardzo zwracali ob. stan•lsław .M:olclaw~ki.
ii:rzewicieli tej nowe!, socj91isiycz11ej
mal b:;ł dobry, trzeba wyłapywać
Przykłody można by mnożyć w nieTeru
formy pracy. Tow. Lalek jest ojcem
uwagę na bl~y w przędzy.
Doprzędzy.
w
a
zgrub:en:
i
p:;ki
~·cklarn:ici:.?
często
mac!e
Czy
s~ończo:iość. ~wiadczą one, że wspói
„mlododcmych" cór, któ:e
clwćch
Teraz i my, i oni z tkalni? - pytamy.
brze ~ię i;tało, że Związki. Zawadozowodnic'wo brygad najwyższej ia· będzie inacr.ej.
Tow. lalek należy do· „trójki" n::ij· przebywają obecnie no kolonicch lc:!t·
- Owszem, była nicda\·n10. Ok;i- \\'e pomyślały o tym, aby specjalnie
ko(;ci jest jedną z M1bardziej n•ezo· r.nus;my bardzo uważać. I będę mo2.000 zalo r.ię ;ednak.
,„,;·nagrodzić teg,., robotnika, który lepszych robotników „Strzelczyka". nich. Od'l'tiedziny ich dodają mi bodź·
".'inę pnno2i
v ·~dnych metod stałego wzrostu ja· gła całą prem:f! ryczałtową
Nazwisko jego z.apis.cło się w h1stofii co do procy. Ma prBciel: d!a kogo
i sumien?J.ie pracuje. · ·
dobrze
:'umcrapró;:z
A
pomi<;3zala
do.mu.
która
do
waczk<!,
zanieść
złotych
koki produkcji, rozszerz~nia 05ort•;·
fabryki wraz. z. nazwiskism tow. Doru· walczyć o leosz.o orz:vszio~ć i o do·
n:erówno
zo.i:tały
nic~
że
tak,
cję,
wykonanie zodQń według tei;o, mogę zdobyć jeszcze premię
msn:u,
brobyt.
M. Szumska. cha i Wołuiczyka.
Dlatego
nawinide na i)snowic.
dodat.ltową.
.wszvstk:c:h pozycji plonu",
'A \"l?l Ol"'cOciOm
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Poprawa jakości produkcji wPZZrPNr 2
. W Państwowych Zjedn. Zakł.
Przemysłu Pończoszniczego nr
2 od 1948 r. cala załoga bierze
udział w św:adomej akcji pocfni!>sienia jakości produkcji.
Podczas. gdy w roku ubiegłym procent primy prod~1kowa
nych pończoch bawełnianych
wyrażał się liczbą 79.8. a jedwa
bnych 55 - to w roku b · cżą
cy~ za pierwsze półrocze osią
gnięto. nirnotowane dotychczas
wvniki jakościowe. Produkcja
p~ńczoch bawełnianych pierw~ze~o r;alunku wzrosła do 91.4
proc„ a pończnch iedw<1bnych
dn 61 4 procent.
W zw';pku 7. poprawa jakoś
ci produkcji zmni0js?.yly się u
nas braki i odpadki, a tym samym można było zaoszcz~rlzić
w· ten sposób za pierwsze półro
cze br. sumę 894 tvs. złotych.
Za!{adn 'enie podniesienia ia. kości produkcji wstało podjęte
przez podstawową organizację
partyjną i narady wytwórcze i
dziś tym zagadnieniem żyje już
cała zało~a . .
Osiągn'ęta poprawa w jakoś-

nauczan~a

Wiceminister CśVlJ~aty tow. He<.1ryk Jabłoński-o przygotov1Tan~ach do nowego roku szkolnego
O:wiaty, 'dr H ~n ryk Jab 'ct1~ki, ur.lz.iolił przed;tawicie·
wyw:ad;;, dc'yc7.qc:go zag-::dnie11 zw:ązany:::h z roL·
nowego roku szkolnego.

s~:ego, pcdczas gdy w roku 1948-49

W iceminist'.!r
lowi PAP
poczęciem

I

Zbliża;ący s'.ę rok si.kolny lądzie !lla;ą pe nad 3 tys. nowych etałó'v
posiadał dla co'.ej ośw:ary rois~it:?j nauc!ycielskich. Pozwoli to na dalszy
wyjątkową c!on:<1s/ość toteż poprze· bard::o poważny krok naprzód w
dzilo go staranna proco pr::ygoto· dzicd;:i:1:c realizacji powszechności
wawcza ro;:p.:ic=ę:a na d" :;? pr;:~ci pe:ncj s.::ko'y pod.;:owowej.
zakończeniem p~prz~dnirgo
roku
Równic powo:nc os qga:ę::io mamy
sz_koln~g: - os.w.a~.cza no wstęp:e w zakresie średniej szkoly ogólw>·
w1cem1111s,"!r Jab.cn;,;i,
:::;zta\.q:ej. llo-:ć lic.JÓw znacz11ie
Państwo l•;chwe, i:lóre dą:!y do za przckr.;)c=/a
~tan
pr::edwclenny,
pewnlcnio f:a::dcrnu dz:ec~;u możli· o jccL1o!:::cśnic zrrienii s:ę r.k'.ad so.:·
wości ukr.i: :;.:~n'o p:?'n:?j szko'y p.:id· jolny uczniów. W Polsce kopitolislyczstowa'.vci, ~:a!o rozwija fr:ć s-:!6 1 nej zna-;:na w:ęk;zość szkó~ r- ~Cli·
ogó 1 no 1 (s:ita'cą:ych. W ro'.;u lS''1tH/ nyd1 by'.o w rę';n:-h 11rywclnych. P::>·
obe!mowo'a ono 22.755 szkół 7. 3.276 biera;ą:: wy:;ckie cp'aty zo naukę zo·
tys. uczniów. O'.)e.::n'e powsiaje ok. myko'y one dcs:o::o dzi~c:om rcbot:1i·
500 NOWYCH SZ'~ót POD5TA\"-'0 ków i ch'opów. Rów11ież sz!:o!y pa1i·
WYCH. Jedno20'<nie db-, siq o d·.)· stwowc nie by:y do!:!qpne dla szero·
prowodzen'e kożcl~go cHc:l:o do !;:eh rzesz d.,.icci mos procuiqcych.
k!a:;y 7-cj. O ro7.:m:arze o~:ągn:ęć n::i lr.aczei s:ę prrnd:;taw.o sytuacja w
tym polu nojwymown:ej świadcLy Polsce ludowej. W roku ub:eg'y....,
liczba uc:zniów w klasach siódnwch. PaństV10, ~arnorządy i organizacj.~
kt6ra wzrc:;'a w c'qgu czterech· !cit spoic:::zne prowadzily 760 szkó! śred·
z 95 tys. do 2:?6 tys. w ub. ro!w :;7.!<el· :1ich, liczba zoś szkół prywainyc11
nym. Oo:ągn:ęio to cl:;:;'.ęki statem J s~anowi'.a· nikły 1 stale zmniejszajq;:y
pow'ę'<~::aniu liczby naur.zycieli w $:ę procent stanu ogólnego.
szkolach wiejskich, które w okresie
Wraz z upań~hvow:eniem szkolnic·
przedwoienilym pos:ada!y z .reg11:y Iwo zmienił s:ę sklad socjalny ucz·
tylko jednego lub dwóch p;acowni· n'ów. Przed wojną zaledwie 13,7 pro·
ków pedagogicznych. W nad:hodzą· centa cgó'u uo:'liów ~tancwiiy clzier.i
cym roku sz~oly pod;tawowe otrzy· r,o~hodzenio nbotnlcz:ego i ch!o:>·

'

·

kreślo że od 1 wrześnlO rb. w ca:ym
liczba ich wynosi'a już 42,2 proc. szkolniciwie on:S!nok~zta'.<:ącym znoc~
W nadchodzącym roku szkolnym pro· nie zw:ększy się liczbo godzin nauki
ces demokratyzacji składu uczniów ję;:yko polskiego i ma:·ematyki, bo·
szkół . średnich posunie się poważ11ie wiem szkolo, która jest powo!ano do
naprzód przez wprowadzenie komi· tego ażeby przekazać uczniom rzc·
sji społecznych które dokonują 'dobo· teiną gruntowną wiedzę musi uznać
ru uczn:ów oraz przez zw:ększenie te przedmioty zo zmodnicze.
ilości styp~ndiów dlo młodzieży :.e
Opra~owano nowe programy ~la
środowi!ka ludzi pracy.
w:.zy.st!:ich pr~edmiotów ~~u~zan:c_i.
Wiccm:nister Jab~cfiski stw'.erd;"1 Amb:r.;q outcrow było mo:d1w1e no1·
dolej, ż~ Po:'1:;two Ludowe w tro;ce pe nie;s.ze . wyk_or7ys.tanie .zdo~y.cz!
o nowe kadry pedag:;gów roi:szerzo 1r.r7.odu 1 ące! w sw1.ec1e nauki roaziec..·
:;icć int:!rna•ów przy lkeoch pedag::>· !11e1. Pcwa::ne zm.any. wp;:ow~?z~n.o
gicznyrh, przeznaczonych dla s/uch<J· w prowomie nauczcn•o l.11~:?1! 1 • . to·
czy pochodzenia robot:ii:::;:~go i r:h'op· I 1a powinna wychow~wac az!e~ 1 • ""
skicgo Z in:"•nolów tych korzysta w duc!1u l•!dowcqo patr;otyzmu ~ m.~r
tym reku 13.WQ :;fu(hor:zy, ti . .: 1,2 pro· r.oc.:.onolil::mu oraz w. prog;omi_e b;o·
cento ogólnej liczby uczniów.
l~g11 op~rt~m ob:?crne no os~ągn::·
W rol:u 194<:'-50 stypcnd:o państwo·! c::ich . w1e!loch uc~onych rodziecki"h
we o1rzymo 60 11~0~·rni uczniów ii· M·czunno 1 Łysenki.
.
•
ceów oedagccf c:°nych. Poza kształ· ; R::ecz. jasno - konlyr.uut? rozncO".'I·
ceniem nowych kadr pedagcgicznyd1 I ca, - ze wraz z now~m programed
1 systematycznym fa:h::>wym doksztat· 1 trzcb?. b/<? oprac"wac nowe PC: ·
coniem nauczyc:eli Mini5terstwo O· 1ręczniki Juz wydru.k.~wono ~9 .t'>'.tu!oVł
~wiaty w okresie wakacyjnym prz")· n~'wych pocłrą:~111kowi:: ~ 1;osci P_<?,·
prowodzi!o 55 kursów, na kKrycn t-.:AD. 8 M!L!O'\!~"Y _G._E.-'\PlAR4,,
5 tys. przodu;ących nauczycieli i dy· nie l17z~c ):N'zcdru.:ow starych p~d
rekiorów s:!kó 1 pog'ę;Jiło swoje wy· r~:~nil;ow .. Re~zto nowych pc~ię_z.
kształcenie fachowe i polit1c:i:n:?. Bą· t llikow uk?ze s:ę ~1 cz·1~ 11 ą f.e~!enią.
dą oni kontynuowali swoją noul.ę w
. Znoczn1c wzmczono wynil:i. nou:zi;i·
ciągu co:cgo roku szb!nego.
nio. ».'a!kc o ~ep:;:r wyniki będ~ie
Prze:::hcdząc do zagadnień :->racy w zf?li.za;ą:::ym s ę .ror.u szkoln.Ym ,_1Y;11
I wew;ia:rz szkoły dr Jabło:'1ski ·pad· !atwi~1sza, z~ w ~:ąQ•J w.a!::icp o ..;:iro
·
1 m:fiona 100 tys q:·1 ch:1ec1, przeoy·
wojących na ko!,::n'mh let11:ch,
nie
tylk.o .w.zmr~ni!o s'q, fiz)•cznie, al~ po·

I
I
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Narada kiero1ł7ników ekip
•
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łączności fabryk· ze w~1n
~
•
I
w Komitecie Wojewódzkim PZPR .W ŁO dZI

Dnia 24 bm. w Kom. Wojew. PZPR kiego PZPR, tow. Władysław DwortJ·
kowski, wzie'o udział 183 towarzy·
łączności fabryk ze wsią. W narodzie szy z zakład.ów przemystowych woje·
której przewodniczył sekretarz Komi· wód;-.twa i m;mro Łodzi.
!etu Wojewódzkiego i Komitetu Łódz·
Referat o „Bieżących zadaniach
------------------------------odby~a s'ę narada kierowników _!;ip

U
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Gdy rodujemy się u nos

I • •I ,, kOzie
·

ro ne1

rancze

11

"

dobry:Tl! rów, poszukujących no prozno pro·

~gorocznymiurodzo~m~ gdy w pań· cy na~mn~. Ludz~ ci żyją w na~o~
stwach dem'okrocji ludowej rządy wy· szych warunkod1 i nie mają nojmni<.?j·
dotnie pomagają mało· i średniorot· sz;:go wyobrażenia o tzw. minimal-

Dbałojć

1 ekip łączności

. ci produkcyjnej była dalszym
bodźcem do rozwoju współza
wodnictwa
jakościowego
w
PZPP nr 2. Podczas O!;tatniej
narady wytwórczej w lipcu br„,
w której udział wziął szeroki
aktyw fabrvczny. postanow' ono, że w drugim półroczu br.
procent primy w produkcji poń
czoch jedwabnych wzrośnie do
70,7. a pończoch bawełnianych
do 91,9.
Przed naszymi zakładami w
związku z powyższym postanowien ·em zało~i stoi szcze.gólne
zadanie - doszkalanie załogi
i zorqanizowanie11picrwszych w
naszvtn
przemyśle
zespołów
naj\vyższej jakości w końco
wych fazach produkcj; - tj.
w wykończalni.
Już za kilka tygodni poinfor
mujemy Was, cośmy w tym
kierunku konkretnie zrobili,
albowiem przygotowania orp;a
nizacyjne wst:łły już podjęte.
W. Kramarski
Kore_,pondent „Głosu"
z PZZPP nr 2

higien~

o

dziecięcej
na Wiśniowej

w kolonii

I

ideowq, dziq'd odpow:edniej pracy
wychowa:uczei.
·
W c-'~~JU roku CZYil'1YCh bedzic ~8
i WYPOCZYl-Jt~O·//YCH DOMó\V TUł ;
NUSO\'VYCH, które cb0;111ą 30 k:i''0 1
ty„:ęcv dzieci dcb~z1ch lub wvc7.. "(· i
panych po przebyiych choroba:-h; I
1
zo~lonie rozbudowana sieć SW!~TUC SZKOLNYCH I D'NOR-COWYt}-i
dlo m'.oclzieży cloie7-d:i:.ajqcei. sieć
OGRODóW JORDA:-:OWSi<'.lCH
wszystko to razem stanow:ć nę:lzie
poważny element w walce o lep:zc
wyniki nauc:.:ania.
Pomyślne worun!-i, jakie Poństw'J
Ludowe stwarza dlo rozwoju sz!:ó'
bezsprzecznie pomogą w szybszym
i lepszym przygotowaniu wy;okokwalifikowanych kadr rcoli;:afcrów gi·
gantycznego plonu ~zc'.::'ol~tnieg:-i
i tym samym przybliżą nasz kraj do
socjalizmu.

•

pis~f!:.

Gdv wkraczamy na teren kolonii PZPB nr 1 w W:śniowej
Górze. przede- wszystkim rzuca
ją ri:tm się w oczy drewniane
pawilony z oszklonymi werandam'. Na icdnym z nich w'dn ie je w iel ki czPrwony krzvż i
tu ki~rniemy swe pierwsze kro
ki.
Zaglądamy do środka. Pokój
przyjf'ć, czyli ambulatorium oraz dwie przyległe izolatki utrzym:ine bardzo czysto i świe
żo. Na każdym miejscu wyczuwamy dbałą dłoń. łóżeczka pokryte czystą pościelą, na ścia
nach wisi kilka widoków. przed
stawiających opiekę nad dzieć
mi w ZSRR.
Pytamy lekarza o stan zdr0w' a dzieci. „Na ogół stan zdro
wia jest dobry, z wyjątkiem kil

Górze

przezięb ień

i zachorowań na
- odpowiada nam sym
patyczny lekarz.
Wyżywien :~ dzieci jest posilne i obfite. o czym najlepiej
świadczy przyrost wa.gi u dzieci. Około 85 proeent dzieci zyskało od 1 3 k1",'. na wadze, a
niektórvm dzieciom przybyło
po 4 kilogramy.
Żegnając
sympatycznych
krzewicieli zdrowia i higieny
życzymy im
dalszej owocnej
pracy, naturalnie, już w okresie przyszłych wakacji, gdyż te
dzieci, które obecnie l')l"Zebywa~
ją na koloniach
w Wiśniowej
Górze wracają do szkół i rodzin
dnia 28 sierpn;a br.
Mieczysław Narkiewicz
korespcndent „Głosu"
z PZPB Nr 1

ku

anginę"

w pracy na wsi" wy·
tow. Witold
Jicnkiewicz. Przedstawicielka Vlydz.
Organizacyj:ie~10 K. C. PZPR, tow. Ste
fonia Romaniuk, omów:'.a formy i me·
tody procy ekip na wsi.
W dy~kusji nad ref ~rotem zobra~o
głos 16 towarzyszy. Dyskusjo wy:w.
zo~o,
że ruch lączności fabry'.: ze
wsią, który przybrał sta!e formy orgo·
nizacyjne, nieustannie wzrosło i obcf·
"'uje coraz w:ększą ilość gromacr
wiejskich. Towarzysze w dyskusji wska
zywołi przyklady stole pog'.ęb:ającego się sojus:w robotniczo-ch'.opskiego,
co z11a~u~swói wyraz w coraz w;ęx ~-----~~~--~---------~~--~------~~-~-~~----~~~
szym zainteresowaniu i szerokim J·
czeslnictwie w łączności ze ws:ą ro·
botników z miast, jok również w zo·
interesowaniu ch:opów, ich życzliwe·
ści i gościnności, z jaką przyjmują robotników, k!órzy okazują im pomoc
organizacyjną i polityczną, wzbago·
g'osił sekretarz K. W.,

lanowania w budownictwie

Ref

nym chłopom w akcji zosiewów i OK· 1.ych potrzebach życia!'
•
cji żniwnej, gdy niedawno temu Rząd' • Obozy „koczowników . farmerów''
w Polsce no zasiewy jesienne przs· otrzymały nazwę „ko!ich rancz", rn
znaczył sumę ponad 1 miliarda zł-:>· ma znaczyć, że nory i pólka, pozaj·
tych, w Stanach Zjednoczonych nie mowane przez byłych farmerów, no·
będą obowiązywać przedsiębiorstwa
brok ludzi, którym spokojny sen spę· doją się tylko do wypasu kóz.
ca1ą życie kulturalno-oświatowe w~i.
dza z powiek myśl o „nadprodukcji
W proklyce jednak i ta nazwa nie Występy chórów, ork[estr i kó:ek dra· Konferencja w ekspozyturze
łódzkiej
rolnej".
.
znajduje zmio>owonio, gdyż miesz· matycznych z fabryk, pomoc w za·
Państwowej Komisji Planowania C::-ospodarczego
W 1950 roku - jok donosi „Daily kańcy tych obozÓ'.v nie tylko, że nie kladoniu bibliotek, śwletlic, w radio·
Worker" - powierzchnio zasiewów moią kóz, ale nawet i kołów.
fonizacji i elektryfikacji wsi, a tc1kże
W dniu wczorajszym w sali konfe· ką przygotowywania !)Ianów inwesty- będzie zwrócić szczególną uwagę na
pszenicy w USA zostanie znacznie o·
Są oni tak biedni, iż majątek ió pomoc go~podorcza rem~nty ma· rencyj1.ej Izby Handlowo. Przemysł?- cyjnych, wyjośniaiąc i omawioj".ic sprawę przygotowania państwowych
krojona w porównaniu z bieżącym ro· składa się tylko z lachrnanów, w któ· szyn rol111czych lub bezposredni ;;- 1wej odby'a sle narado przedstowici~ii szczególowo instniejące w tej mierze przedsiębiorstw budowlanych do ~
kiem.
re sq odziani.
d~i<?ł w procach. no. r?li, jak to miało wszyst~ich gaięzi. nmzego życia go· instrukcje.
czekujących
ich zadań.
Takie właśnie rozporządzenie wy·
Rząd Stenów Zjednoczonych - jaK mietsce w czasie zniw wszystko spodarczego, mo1ąca no celu zapd·
Podstawą plonowania gospodarcz:?
Przedsiębiorsiwo budowlane procodal minister Rolnictwa - Brennen I widać z powyższych wypowiedzi pro· to przyczynia s:ę do wytworzenia znanie ich z wiościwym sposobem 0· go na najbliższe lata jest ich ab;o- wały na podslawie programów '!Jb
dotyczy ono 34 stanów USA, gdzie sy amerykańskiej - koszlem zohamo· stałej więzi m:ędzy ch!opomi mało- procowania p!anów inwe;iycyjny..:!1. lutno dokładność nie tylko w opraco· też prognozy pracy. Ten system proześrodkowuje się podstawowa go• wania „nadprodukcji rolnej" ze spo· i średniorolnymi z robotnikami z mia· W konferc:icji wz:ą: udziol dyrektor wan;u sum preliminowanych na iny,e. cy zostanie całkowicie zlikwidowany.
spodarka rolna.
kojnym sumieniem stwarza waru:iki sto.
generalny Pofistwowej K-'Tii~li Plano· stycje, ale też w przygotowaniu pl.:i- W roku 1950 przedsiębiorstwa budo"ł
Wedlug tego rozporządzenia w stCJ dla powiększenia liczby owych „ko·
Dyskusję
podsumował
wania Gospodarczego, tow. Bąbiń· nu materia1owcgo. Przy realizacji 5 lano·montoi:owe przystąpią do
nie Colorado zasiewy pszenicy obej· zich rancz" I
tow. Władysław Dworakowski.
I ski. Zopozr.ał on zebranych z techni· letniego planu inwestycyjnego trzeba w oparciu o ściśle pomyślany pracy
Pl.A~
mą zaledw~ ~~pro~ p~aci omejl -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PRODUKCYJNY.
ziemi. Stan Consos - do tej pory
/ łódŻkie masy pracujące, bóć
,,bis" - ·witano poszczególne
stów śląskich, oklaskom i oOlbrzymie zadania, które stojci
przodujący
w uprawie i dostawach
głównie
i
przede
wszystkim
występy,
zwłaszcza
tych
artykrzykom nie było końca, gdy przed przedsiębiorstwami budowlany·
pszenicy w USA, w 1950 roku zmniej· ·
ł
szy zasiew kultur pszenicy do 14,5
dla nich zawita-a do naszego
stów, którzy występowali wyprzedstaw.ciele Rady Zakła- mi państwowymi stawiają przed nimi
proc. zasiewów tegorocznych.
miasta w. w. śląska placówka
łąc:mie w repertuarze pieśni
d::rwej i dyrekcji zakładów obowiązek pom.1ożenlo swych możłi·
artystyczna.
ludo\"ych
Strzelcz.vka - w podzięce za wości produkcyjnych. Z tych tei
To ogroniq:enie zasiewów pszeni·
v
•
względów
planowanie oparte bye
cy w Stanach Zjednoczonych w 1950
Trzeba z najwyższym uzna.Oklaskom i okrzykom nie
pię!rny koncert ofiarowali ar- musi o realne w~l;oź:niki produkcji, tak
rol<:u spowodowane jest - jak t!umo· 1
niem stwierdzić, że występy
było końca, gdy dyrektor Ope
tystom symboliczny dar, dzie- siły roboczei, jak i maszyn.
czą kola bliskie giełdzie zbożowej i
"'
ło rąk robotniczych w tychże
Dyrektor Departamentu Planowa111a
ministerstwu rolnictwa - „niepokoją·
~~•»»»Ee:mmce»»»Ee~::Ee~9?))))K•~~9~•
zakładach specjaln'.e na cześć
1Wnistersrwa Przemys~u, tow. Tyszka,
co
zapasami pszenicy, o doli tancerzy Opery przedstawił z.cbmnym sytuację, jako
szy ich wzrost - tak uważają ekono'
wykonane: metalowy postu5'.ę wytworzyło w ł.od;:i i w wojewódz
miści kapitalistyczni - mógł by spo·
~
mencik z wykonaną pret:yzyj- twie lódzkim w dzied<i:iie nowych ;n.
wodowoć spadek cen.
ie lut ·
wes!ycji budovilonych.
Dotych::zas
Ale dlo wszystkich ~ych kombinaqi
'
'
n
mą„.
gospodarczych nie mogą mieć zrozu·
„Niech żyją polscy robotni- wlelu inwestorów :rnniedbo'.o zg'csZ!!·
mienio miliony żyjący c n w nędzy, nie
·
cy!" - „Niech żyją artyści nia przew:dywany::h rnbót do prz~d·
sięb!crsf'ł/ budowlanych, a termin o·
dojadających obywateli omerykoti·
e»»»E'?»»»E•~«««•»»»E•~•~•*«*•*»*~~~
Polski Ludowej" - oto wiwa
skich, których budżet domowy nie po·
ty, które dlugo jeszcze po za- stateany up~ywo w r.a:blii~zych
dniach. Nicdcpcl11ienie
formal.10zwola na zaspokojenie !=]lodu now0t
artystów Opery śląsk;ej dla
ry,
Belina - Skup:ewski, wykończen:u koncertu krzyżowa- ści mcże pos!aw;ć w;clutejinwes1or6w
suchym chlebem„
świata pracy nie ograniczają
głosił krótk:e i serdeczne creły się z sobq w naładowanej wobec faktu nieok'~:!p!owonia tych za
Gdy z jednaj strony rząd amerv·
się do przedstawień na tle de
do rozumiejqcych dobrze swe
„atmosferę prawdzi'Nej sztu- p:anowonych ir.westycji. Ponadto
kański
i giełdziarze troszczą się 0 ::o·
koracji łódzlbego Teatru im .
sn'Jk·::znł! po:·Jann · ~·l"lO artyk"' fobrycrnr i fr:'?:~'"' i.
Et zwró:it uwagę na s'abą prężnoś~
chowanie cen na poziomie, to z dru·
pań~iwcwych prz::?d::ęb;orstw budowgiej - stworzone w Stanach Zjed·
St. Jaracza: ot, nie dalej bolanych okręgu łódzkiego. Specjalnie
noczonych warunki zubożenia droo·
wiem jak przedwczoraj, zespół
daie s!ę no trm łerenie we znaki braic:
nvch farmerów działają z widomy111
śląski wystąpił z pięknym kon
siły roboc;o:ej.
Pn.ewiduje się, że -1•
skutkiem.
certem na tle„. obrabiarek faroku 1950 wydajność produkcyin'l
W oparciu o tę swoistą „stabiliza·
bryki im. Strzelczyka.
pafotwowych przed·'ę!Jiorstw budow·
cję cen" i ogromne zo:Jłużenie drob· ...:c11ci· Op::ry Sląskiej oczarował w;·
Wizyta
artystów
została
lanych wzrośnie o 70 procent. D!o Q·
nych farmerów, zmonopolizowane ol· downię dziarskim kujawiakiem
za·
przyjęta z entuzjaz.mem przez
kręgu łódzkiego cyfry te b(ldą m·J·
brzymie gospodarstwa wiejskie bez·
wadiackim mazurem._
brać robociarską zakładów im.
sia:y zostać pcdn1e::<one, gdyż w prze
litośnie wchłaniają ziemię drobnycn
Strzelczyka. W rozbrzmiewają
ciwnym wypadku groz::o by to :ile
farm erów.
Większość tych ostatnich, oqrabio·
wykonaniem budów już przewidziuSpoglądając na afisze, obcej normalnie stukiem maszyn
nych do wykonania w roku przyu:na przez monopolistycznych magna·
w'eszczające repertuar bawiąfrezarni, przygotowano wc'lle
, łym. Mowco podkreślił, że przed.;ię
tów wieiskich z ziemi _ za nieuisz·
cej na gościnnych występach
piękną
estradę,
ozdobioną
biorstwo spó!dzielczc-państwowe, zoj
czone w terminie długi - wypełnia
w Łodzi - Opery Śląskiej, łac
kw.iatami i napisem: „Witamy
mujqce się budownictwE>m na ws;, ob·
szeregi armii „ko czown i ków-wyg nań·
no zauważymy, iż przeważają
artystów Opery śląskiej".
solutnie no naszym terenie nie zdało
ców", która według ostrożnych do·
cą większość przedstawień sta
·Tutaj to czwórka baletowa
egzaminu. Prace tej instytucji zost;Mą
nych amerykańskiego E;konomisly lv~oc
nowią
tzw.
przedstawienia
Opery odtańczyła kujawiaka
zreorganizowane. Zwrócił uwagę na
Williamsa, podanych w książce pt,
zamkn'ęte. „Zamknięte" przez
i mazura
Moniuszki,
stąd
to, że inwestorzy winni państwowym
„Z1Jboża!o ziemio", osiągnie w nor·
dyrekc,ię Opery śląskiej i łódz
„szedł" na wypełnioną salę
przedsiębiorstwom budowlanym zglobliższym czasie liczbę 5-6 mi lionów
ką ORZZ na rzecz publicznopiękny sopran Barbary Ko ·
szoć roboty, których kosztorys zamy·
ludzi.
ka s:ę w sumie od 5 do 10 milionów
O tragicznym losie tych ludzi, wy·
ści robo~niczej,
na
użytek
strzewskiej i Marii Kunińzłotych. Roboty drobne od pó: miłio·
d ziedziczonych ze swej ziemi, lak ot::>
członków Zw. Zawodowych.
skiej, stąd huczał bas Majaka
na złotych do 5 miln. zł należy po·
pisze reakcyjny tygodnik „Ameiyko".
Cala widown:a zostaj e po pro
i rozbrzmiewał w p:eśniach ba
wierzać rzemieślni~om, zgrupowanym
„z sezonu na sezon wszerz i wzd;:JŻ: 1.
stu „wykupiona" ~j,';:: -=:;;;ach
ryton Kozaka i wspaniały te1
VV .. „a solo trcza~ni wy•Je!;ii a s:ę l.umF:m robotn ..:zc1 publ.t .,11„c;: :o w przedsiębior•twach o cha~ol:tei:te
ziemi amerykańskiej koczują co roz J
zni~; 1~owych) przez zrzeszone
nor Bohdana Paprockiego„.
przecież nic lado okazjo gościć u s! <:bi e, w fabrvce. wYbitnvch artystó·v spółdzielczym lub soóld:i:ielczo-ooi\to wieksze aromodv bvlvch farm.:·
w zw:azkach
Zawodowych
S::ilw;::imi hnw i okr?vk::im;
onernwvch~
•, .:twowvm.

Nie programy lub prognozy, lecz plany produkcyjne
budowlane
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Kroniko Piotrkowa

KOMU WINSZUJEMY
Piąte:i., dnia 26 sierpnia 194~
Dziś: Konstantego
-oWAŻNlEJSZE TELEFONY

PJOTRKOWSKJ

W całym woj. łódzkim trwają
intensywne, daleko zaawansowane roboty nad odbudową. względ
nie budową 140 różnych obiektów. Roboty budowlane wykonuje Państwowe Przedsiębiorstwo
Budowlane, ·Spółdzielnia Budow. nictwa W'ejskiego oraz Centrala
Spółdzielni Pracy.
W zakresie budownictwa mieszkaniowego dla św:ata pracy, ro
boty prowadzone są w 16 miejsco
wościach woj. łódzkiego. Najwięk
::;ze bloki m'eszkalne powstaną w
Piotrkowie
Trybunalsk!m,
w
Zgierzu i Żychlinie. W Aleksandrowie buduje s' ę duże bloki dh
r. .Przodown.ków pracy Państwo
wych Zakładów Przemysłu Weł
nianego.
Ogółem w bież. roku robotnicy

Straż Pożarna 10-72

woj. łódzkiego otrzymają do użyt żarnych. W Piotrkowie Tryb. i To
ku ponad 400 izb mieszkalnych. maszow.e Mazowieckim buduje
W ramach budownictwa admi- się łaźnie miejskie.
nistracyjnego wznoszone są w 7
W 55 ośrodkach wiejskich budu
m.ejscowościach
budynki sta- ją się szkoły podstawowe. Ponadrostw i zarządów gminnych. Po- to w odbudowie, względnie roz-·
nadto trwają prace nad ukończe budow:e znajduje s!ę 30 szkół
niem budowy 9 remiz straży po- średnich ogólnokształcących, za-

Kombatanci piotrkowscy
w przeded11iu Kongre.su Zjednoczeniowego
'.7 zwią~lm ze zblifaj::i,cym się
Kongresem Połączeniowym organirzac.~i k:-:.-:batanckich przeprowadzi
liśmy rozmow: z prezesem Z·wią:::.
ku Uczestników Walki Zbrojnej o
Niepodległość i D~mokrację kpt.

Komitety sklepowe oktywizujq się

Pogotowie lekarskie - nocne, ul
Stalina 45, tel. 15-87
Szpital Sw. Trójcy 10-70

Janiszewskim Mieczysławem.
W dniu 31 bm. - oznajmia mm,
kpt. Janiszew::ki - odbędzie się w
Piotrkowie lokalny zjazd delegatów
crganiz:: ·ii kombatanckie;i, na którym zostaną wybrani delegaci na
Kongres Połączeniowy.
Obec~1ic
prizystą.piliśmy do wydawania kgi.
tymacji ujednoliconego wzoru.
Podobnie przygoto·nują się do
Kongresu inne piotrkowslde organiza.cjc kombatanckie jak: Związek
b. Więźniów Politycznych, Zwiąr::ck
Pow~ta!1ców Sląskich i Związek
\Vdera!~Ów z roku 1905.
Na najbliższym ogólnym zebra-

łódzkim

Wądrówka

po województwie

ZDU~SKA WOLA
Klub sportowy „WłókniarŻ" przy
PZPB w Zduńsfuej Woli rozwija
wodowych i rolniczych. Wielkie si} w ;:;:;ybkim tempie. W tej chwiinternaty buduje się w Ł~czycy. li, prócz sekcji piłki nożnej, kolarPabianicach. Zduńsk'.e; Woli i skiej, motocyklowej oraz lekkoat
Dąbrowie Zdu11skiej. W pełnym !etycznej, powstaje sekcja bokaertoku są roboty przy budowie no- ska.
woczesnych przedszkoli w Rawie
Mazowieckiej i W,Jkowicach. W
szybkim tempie posuwa się budo
Przy budowie kąpieliska, które
wa 10 wiejskich ośrodków zdro- pwstanie w zduńsko-wolskim par
wia i 12 domów ludowych. Na u- ku, zatrudnieni są
pracownicy
kończen:u jest budowa szpitali w wsz~stki<i instytucji z terenu
Łowiczu, Radomsku, Sieradzu
~iasta. P•acują oni tutaj po 3 goWieluniu.
dziny dziennie nad od:::r~lamownRobotami
konserwacyjnymi nie:·· sta,,vu. W ten sposób dzięki
objęto zabytkową kolegiatę tum- w::;pó!r.emu wysiłkowi c:bgo :::poską w Łęczycy, klasztor pocyster łcczeńst-·:. w Zduńskiej Woli po
ski w Sulejow'.e i ratusz w Przed wstanie now0czesny ośrodek sporborzu.
tów wod~ych.

*
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Miejskie

koła

nawiązuja wspó!pr~cę

TPPR

z kołami v1iejskimi

Dział Społeczno - samorządowy I placówkach Komitetów
Gospód,
Koło TPPR przy Starostwie Po
przy PSS „Praca" w Piotrkowie które zapewnią szybką i uprzejOstatnio w lokalu TPPR odbyK I N A
prowadzi akcję uaktywnienia pra mą obS'ługę, racjonalne wyżywiela. się odprawa sekretarzy kół wiatowym postanowiło nawiązać
K'no „Polonia"
wyświ:'!tl'I cy komitetów sklepowych. W po- nie oraz dobrą jakość i pełnokalo
miejscowych na której postano- kontakt z kołem w gminie Bogufilm produkcji rad z' eckiej pt. rozumieniu ze Związkami Zawo- ryczność potraw.
wiano uaktyv\lnić działalność za- sławice, koło przy PSS nawiąże
„Młoda Gwardia". Dozwolony od dowymi i Ligą Kobiet do 19 komi
Widać z tegó, że Powszechna
rządu oświatowego przez ściślejszą łączność z kołem w gminie Łęcz
lat dwunastu ··. ~
tetów sklepowych wprowadzono Spółdzielnia Spożywców .,Praca"
współpracę kół miejskich z koła- no, robotn'.cy Fabryki Sklejek .z
Kino „Bałtyk" wyświetla film przedstał.ricieli ruchu zawodowe- przy spełn:aniu swoich zadań kie niu - oznajmia nam kpt. Jani- mi gm'.nnymi. Na odcinku tym po kołami w gminie Bełchatów i
produkcji francuskiej pt, „Krwa- go i Ligi Kobiet, co jest gwaran ruje się dobrem ludzi pracy, a szewski - kombatanci zajmą sta- stanowion0 podjąć współzawocini Bełchatówek. Podobnie, prawie
c.ią aktywniejszej pracy kom'.te- więc tych, którzy stanowią gros nowisko w sprawie antypolskiej ctwo pomiędzy
poszczególnymi wszystkie koła TPPR przy piotrwa Vendetta".
kowskich zakładach pracy i insty
Itów w trosce o należyte zaopat&ze jej klientów.
polityki Watykanu.
kolami fabrycznymi.
nie sklepów i uprzejmą obsługę.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tucjach nawiąż'\ kontakt i współ
Adre; Redak cf:
pracę z kołami gminnymi. PoleOdbywające się zebrania komift
„
Piotrków, Al. 3 Maja 4: Interegać będzie ona na wymianie dosantów przyjmuje się codziennie
św :adczeń, urządzaniu wspólnych
(prócz niedziel i świąt) od godz. 15
pogadanek i odczytów, na wspóldzy spółdz'.elnią a społeczeńchłopom.
w
do godz. 18.
nym nawiązywaniu kontaktu z ro
stwem. W najbliższych dniach
.;
--oprzeprowadzone zostaną rozmoW ramach łaamości miasta ze ła chłopów· we Wronikowie poma-1 kę" i „Gdy r.aród do boju". Okrzy- botnikami i chłopami Związku
Rozdzielnia „Głosu P.otrkowskie- wy z Powiatową Radą Związków wsią r')botnicy
moszczenickich gając im przy ~niwach i pracach kom „niech żyje Polska Ludows."; Radz1eck:ego.
go' , ul. Słowackiego Nr 26. Zawodowych, Ligą Kobiet i abo- PZPB nawiązali kontakt z miesz- remontowych jak również przeproniech żyje sojusz robotniczoW dalszym punkcie odprawy
Tel. 15-40.
nentami Gospód Spółdzielczych, kańcami wsi Wroników. Ekipa ro- wadziła kilka zebrań. na których chłopski" - nie było końca. Ro- wytypowano specjalnych delegacelem zorgan'.zowania przy tych botnicza kilkakrotnie już odwiedzL omawiane były aktualne sprawy na botnicy odjeżdżając musieli złożyć tów,
którzy
w
najbliższych
temat sytuacji międzynarndowej solenne przyrzeczenie, że w dniu dniach udadzą się do poszczególcra~ zagadnienia gospodarcze. ,
dożynek przyjadą do Wronikowa. nych wiejskich kół TPPR.
W czasie ostatniego wyjazdu
akipa robotnicza wyremontowała
gmach sczkoły powszechnej, a kowal fabryczny podkuł kilka koni.
W clnlach 27 i 28 bieżącego mie-1 N o:'.:nej drużyny 1 B io::grywać bę•
N:.i.sl"ępnie c'"lbyła się ogólna zab::>.- .siąca drużyna żeńEka siatkówki dą przedmecze o mistrzostwo klawa, na którą cpTÓcz mieszkaucóv1 Chemirnnego Związkowego Klubu .s~; B.
W najbliższym czMie członkowie
wsi Wroników przybyli rówmę;: Sportowego „Concordia" brać będzie
udział w ogólnopolskim tur- ,,Concordii" będą mogli zakupić
Doceni~jąc znaczenie oświaty, a tutaj społec;i:eństwo, przystępu
.Jak nas informuje kierowni- chłopi z gminy Parzniewice.
niejn gier r9cznych Zrzeszenia znaczki klubowe w cenie 200 zło
szczególnie pr:tgnąc . umożliwić jąc na wspierających członków ctwo TBS w bieżącym roku
W czasie przcnvy •w zabawie. wy Sportm.'.-cgo „Unh." w Gliwicach. tych za sztukę. Zapisy prnyjmowaIn!łodzieży robotniczo - chłopskiej TBS. W związku z tym przy każ szkolnym działalność TowarzyW dniu 4 września rozpoczną ne są w każdą środę o godzinie
kształcenie się, w roku 1946 zor- dym piotrkowskim zakładzie pra stwa zostanie rozszerzona. ponie głc:zony został referat na tcm~i
ganizowano na „ teren:ie Piotrko- cy zorganizowane zostało koło waż do szkół piotrkowskich przy zac1esmcnia sojuszu robotniczo- się rozg:ywki drużyn A klasowych 18-ej w stołówce Zjednoczerda p:riy
wa oraz powiatu 1'owarzystwo TBS. Nie pozostaje również w ty będzie większa, niż w roku po- chłopskiego. Referat przyjęto burz w Piotrkowie. Pierwszy mecz roze- ulicy Legionów 9 u sekretarza.
gra „Concordia" z , Kolejarzem" Przy zapisie należy okazać legityBurs i Stypendiów. •
le powiat. Już ob~n;ie w każdej przednim
liczba młodzieży wiej liw~i okla~lrnmi. 0.rl:iestra d~'U z Łodzi. Zgodnie z uchwałą Łóoo- mację Klubu.
Z początku ckiałalność ta by- ~minie istnieje koło TBS. dąży
skiej.
(S)
krotme odegrała „M1ęcnynarodow- k;ego Okręgowego Zwią~ku Piłki
ła słaba, w roku 1946-47 udzielo- się do tego, aby na każdej w~i
powstało koło gromadzkie.
no zaledwie 6 stypendiów na
g
ogólną sumę 30 tysięcy złotych.
W związku z rozrostem siereW roku następnym suma stypen gów Towarzystwa Burs i Stypen
diów wzrosła do 400 tysięcy zło- diów rozszerzona zostanie dziatych rozdzielona wśród 61 ucz- łalność i wydatnie zwiększy się
n;ów: W roku 1948-49 akcją sty- udzielana młodzieży pomoc.
pend1alną objęto przeszło 200
Do tej pory Towarzystwo pro
osób.
wadzi t:v.lko jedną bursę. W naj~otrzeby młodzieży szkolnej są bliższym
czas:e projektuje się
Ogromny pOstęp w ro~woju spół zauważyć spade~ pOpytu na al-I Powiatowe w KutniP, ł.,ęczycy, przez jakiekolwiek pr:zedsi~b'.or
duze, sa~o •państwo na pierw- iednak zorganiiowanie na terenie
szym etap1e rozb:idowy nie może Piotrkowa oddzielnej bursy dla dzielczych placówek handlowych kohol, z korzyścią dla innych pro Łowiczu, Skierniewicach i Rawie stwa prywatne.
Zgodnie z planem państwowym,
na c~~s wszystkich potrzeb za.- dziewcząt i oddzielnej dla chłop w poszczególnych gm nach woj. duktów. Sklepy branżowe mają og Mazowieckiej. Coraz lepsze opano
łódzkiego :est n ieodpartym dowo- ron.my zbyt na skóry, obuwie, ma ~·ane JOdaży i właściwe zaspoko- sieć sklepów spółdzlelczych rozsze
spoko1c. Z pomocą winno przyjść ców.
dem jednego faktu - wzrostu za ter1ały bav1elniane, gotową kon- jen:e popytu, podnosi te Spółdziel rzy się z1~acznie, dając ludności
ufania rndnOści wiejskiej do hand fekcję itp.
nie do roli placówek użyteczności gmin i powiatów możliwości zaolu zorganizowanego, kierowanego
(Sak.)
Zaopatrzenie rolników p;zez Po powszechnej,
niezastąpionych patrywania s:ę i zbytu.
nie przez spekulantów, ale przez wiatowy zw:ązek Gminnych Spół
odp0w;edzialne zarządy, w skład
których wchodzą przedstawiciele dzielni wytrzymało próbę życia .
Mieszkańcy wsi mają zapewniospołeczeństwa.
ną dostawę
do swoich sklepów
Jak bardzo trafiła do przekona
11ia rolnika idea spółdzielczości wszelk:ch artykułów pierwszej
św: adczy rozwój sieci sklepów w potrzeby, co prócz innych korzyJ2k już podawaliśmy dz'. eci pra nieniem edu wytkniętego przez
województwie łódzkim.
Zgierz, ści, odsuwa od nich konieczność co'ł.rników hut piotrkowskich prze Sc1morzad.
Samo.rząd dziecl~cy wspólpracu
Przypadaj~co ua raic::;ią~ maj i fońskch craz oficjalne otwarcie który przed wojną był typowym odbywanie. podróży do miasta po by\vają w tym roku na koloniach
J1ież'.}cce:o roku
czlcrdzies1..olecic uro1,;zyi'.toź::i ;: udziałem protekto- miastem handlu prywatnego, obe wiatowego, w celu zaopatrzenia letnich w Poroninie kolo Zakopa je z kierownichv€m kolonii i staChcmicz;;cgo Z\~·i.::,zlwwego Klubu ?'Ów: Ob. posła Lucjc.ma Motyki cnie służyć może za wzór dzi<;ki s!ę w środki spożywcze, lub mate nego. Mają one tam doskon"Jłe ra si ę o u trzyma;1h) porządku w
w arunki i otoczone są tros kliw~ poszczególnych willach, organizu
Concordia obc!wdzone bedzic (1vrf'lctorn Gió•vnego Ul zędu Kulriały na odzież.
op:eką.
Pomimo to jenak 'nic je rozrywki i stara s'ę ożywić ży
uroczyście w d:1iach cd 9-go do tb.~y Fizycznej oraz 00. Wiktora .~zeroko rozgałęzionej s·eci spół·
Jednakże działalność Spółdziel tamuje się in;cjatywy i samodzi.cl cie kulturalne.
11- li!o wrze.f oi·c . Progra!!l tych uro Drożd:'.:a pr7.ewodnic 1 ~ącego Za- dzielczeJ. Zgierska Gmbna Spół
Ostatnio w ydaje się gazetkę
czystoś ci przedst:.n\'ia się nastęnu- rządu Głównego Związim Za wodo-I dz!elnia posiada obrót miesięczny ni nie na tym kończy się. Spół naści u dzieci.
dzielnie przeszły obecnie do sku·
jąro:
Po kilku dniach pobytu w Po- ścienm\ , na łamach któ~ej dzieci
w~go Pracowników Pr~~mysłu C~c i:;onad 10 milionów złotych. Cyfra
W piątek 9-g o września w go ?llczn~~o, p:-z:d~taw1c1el1 wła~:: ta wskazuje na zainteresowanie pu produktów rolnych. Akcja ron.inie dzieci postanowiły powo- na swój s;)Osób poruszają interc,,H" została V! terenie prz~prowa ~ać do życia samorz<1,d kolonijny. suiące
je zagadnie ni::i. Celem
dzimch wieczorny-h odbęc.lzic sir 1 partu. Po ofICJalnym otwarcrn
1
, .
.
.
.
w sali ii:n. Kilii1skiego nadzwyczaj- zawodów w dnl::::ym ciągu odby- Społdz elrną ze strony okohczneJ dzona zgodnie z planem. Akcja Na początku \Vyloniły sł ę s'.'mo- utrzymania na1eżyteRo porządku
ne wabie rzcbranie c;;lonków i sym- ·,vać się będą gry .sportowe, a wie- ludn<>ści. Zgierska Gminna Spół zboż<Jwa, polegająca na skupie rządy willowe a dalej nastąpił wy zorą;an~zowano współza„vodnictwo
z;arna - również została przepro bór samorządu ogólnoko1onijncgo, międzywUlowe, które polega na
p:-t;1kow klubu or az zaproszonych czorem mecz bo\:scrski.
dzielnia prowadzi w terenie kilka
wadzona i:rzy obustronnej korzy
gości. :~ ·'.mmie to połączone będzie
Niedziela 1,~·zyniesie miłośnikom naście sklepów spożywczych, kil- ści. Najlepszym sprawdzianem, że który przybrał nazwę „Gminnego ja~ najdokładni ejszym wypełnia
Samorządu Kolon.ijnego. W skład niu regulaminu kolonijnego.
z uroq;ystą akademią, po c:i:ym na- sportu wiele emocji: rano odbędą ka branżowych a prócz tego mły
pośred:iictwo Spółdzielni przy zby tego samorządu weszło po dwóch
Na uwagę wśród dzieci zasłu.~u
r"ląpi wv;nar~z do grobu Nieznane się półfinałowe rozgrywki w piłkę
.
.'
·
.
go żcłnicrza i Por.:mlka Wdzięczno nożną, w grach sportowych oraz
~ekon1arn.e, masarnie. p1ekar waniu produktów rolniczych jest przedstawicieli z każdej willi co je przewodniczący samorządu ko
przez ogół rolników doceniane, stanowi razem 10 dzieci.
lonijnego ucze1'i Zbigniew Łojek,
ści. g-cizie zostaną złożono wieńce.
zawo'.1" hkkoatletyczne, po połud- me itp.
świadczy fakt, i:e podaż ze strony
Utworzono
sekcję kulturalno- który wyl~ azuie ciu;":o inicjatywy
Cz;'-ŚĆ s r,órto\\'a urm•;pito~ci roz nin nat')miast fino.łowe rcizgrywki
W i;?minie Kruszów, 3półdziel·
po::znic sic w sobotc;. 10-z·') wrze:! w ,.,qke nożną, oraz zawody poka- nia Gminna uruchomJa dotąd 15 ch!Ppów stale wzrasta. Wysok: e rozrywkową, sanitarno-por ządko- i ta1entu w or'ganizowaniu ż ycia
nia o g-o ćzfoie 9- ~j na 1'tadionic zowe ·•· koszykówkę i szczypior- .:>klepów spożywczych, dwie pie- ceny za artykuły dobrej jakości. wą i sportową. Samorząd gminny zespołowego. Cieszy się 011 uznawłes iym
„Conr,ordii"; zawodami rib'· drużyn żeńskich. Ponadto kumie, masarnię, sklepy tekstyl- ,<;warancja odbioru niezależnie od wyłonił z siebie 4 osobową radę niem n ie tylko kolegów ale i kie
warunków. to argumenty przeko kolon ijną, która czuwa nad wypeł rownictwa.
uiłk' nn2ne>j
(drużyny
• Pu~h" z orzewiduje
się
zorganizow:mic ne. żelaznf' i inne. M eszkańcy gmi
C11. 01 ·zo·.-:~·;:'I.
.S:r:;'"' l;-':l~·;·i ~ ~ „\:.~ " re :.ick.azm;•ych 7awodó'.Y łuczniczych. ny kupują wszystko w sklepach nywujące każdego rolnika. Toteż
coraz liczni ej stają się oni odbior
Szczak.owy. „Proch" z Pionek z
CENNIK OGŁOSZEN
Ba:·:~::icj szczegółowy prot!ram Spółdz.ielni, pociągnięci wysoką cami i dostawcami Spółdzielni.
n1iejsc-c,•. ą „C i.' · „rr::!:( ' ). ;.-{ c~ec.?~ e. ~1e z p~:'anie
dol!!! - dnego
. "'
ja~oścl~ t"Owarów i bezkonkurenw d:ti<"nniku „GLOS PIOTRKOWSKI"
Jeszcze n ·e we wszystkich pozostaną 1nk~c z~rc cl~· v1 Gi". tków, m
a
az::ist~ ~~ cy3nośc1ą cen.
naszego · województwa
Za jednostkę obliczen : ową dla ogloszel1 wymiarowych przykę drużyn ici1!-'ki !h:
. c;'!~m~n." z szczegolnych rozgrywek zam1esc1Jak można stwierdzić _ w cią wiatach
jęto I mm przez szerokość 1 łamu (szpalty) W tekście i za tekstem
Łodzi .:_ „Grom" z Gdyni; SKS my w „Głosie" w dniach najbliż- gu kilku lat istnien·a charakter sieć sklepów Spółdzielni jest do- 6 lamów po 45 mm.
~ pójni u" i A:lS z · 'lar:-; ~a\vy.
W szych. Zarząd ,,Concordii" apeluje Spółdzielni zmienił się. W p :erw- statecznie rozwinięta. Obecnie kon
pr:::nvach cdbędą się zawody lek- d'1 człoi1kow swojego klubu c szych latach organizacji i rozwo- centruje się w~zystkie wysiłki na
Z1: tekstem
Wielkość ogłoszeń
Nekrologi
Drobne
koatletyczne.
wkład pracy fizycznej
przy up0- ju, kiedy ludność nie rozumiała ce organizację nowych placówek.
od
70
l do 100 mm
70
30 zł
W sobotę po południu będą mia- ~ząd~owaniu s~dionu. podkreśla- lu handlu spółdzielczego, zakupy
Na· terenie województwa łódz od 101 do 200 mm
11()110
ły miejsce zawody piłki nożnej, za- Ją~ Jednocześrue, że pracować moź ograniczały
się
przeważnie do kiego dobrymi wynikami pracy od 2.01 do 300 mm
160
160
.wody koszykowki drużyn meskich na o każ-O.ei tJOrze dniP
urńtn-; f''1'.V r11kr11 . Obecnie daje się Poszczycić się mogą Spółd.zlelnie
p0wyżej
300 mm
200
1?00
--0-

!f:ó~0 ~~!~;~~jY~~pó};:r~;yn~~~~

w nowym
wszys~y
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wronikowa remoncie szkol"

I

roku szkolnym

Kronika sportowa

piotrkowianie w szeregach
T~warzvstwa Burs i Stypendiów

I

Spółdzielnie
pierwszymi

źródłami

za «upu dla

m1nne

ludności

wiejskiej

I

Uroczysty obchód

Dzieci sanle si~ rządzą

czterdziestolecia Ch.Z.K.S. „Concordia''

Rozgrywki s~1ortowe,

akademi~ i gośc ez

uświetn ą · swą obecnqścią

Warszawy
obGhód tej rnczn:cy

na koloniach letnich w Poroninie

n!,

I

1

.

Str. 6

Nr 23:'1

n!.r!~~~~odb~~1!.0!~, ~~~!.~w0!!~~~~!~"Y !

cla.~nu występ

amat-0n1kiego ze~lu
art!stycz.u.<-g<:> Zw .. Zaw. Prncowu:ll.(•w
Panstwowycb. z Oisztyna. Ze..~ chó
ralny wykonał szereg rie..śni, m. in.

dla. mas pracują.:ych pt. „Artyi!.ci nil I
1 wcl;a~ach". W imprezie tej wzięli u·
dzia ł art..,.ści scen warszawsk'cll wro
cławskich· krakowskich i lubel~kich
„Pieśń Zjednoczonyc~ Part~!", 1") In:· in. B~szyński, Butkiewicz, Topol'.
czym odbyło s:ę prze"sta"1111eme kome nicka Dąbrowski Szczepkowski i in.
dii Czechowa pt. „Niedźwiedź". Ostat
'
'
nią. część programu wypełniły wystę·
Na. rynku Staromiejskim w T-0runiu
py taneczne i produkcje chóralne. Li
czenie zebrana publiczność nagradLała wyst:tpił rrprezen tac:vjny ze<pół arty
Domu Wojska Polskiego w Doskonała
żywymi oklaskami każdy numer pro- styczny
chłopców przyniosła
„ Vlll 7 our de PolognP."
„Wieczorze Pieśni i Tańca-". Na ca·
gramu.
~-~~-----~~--..:.-....
łość programu złożyły się: balet pt.
„Wesele
na. wsi", szereg pieśni w wY
Staraniem ORZZ odbyły się w Te·
A~moutorp
a.trze Państwowym im. Aleksandra konaniu .60 osobpwego chóru oraz p 0
łą.czone występy baletu i chóru w wi
dowisku pt. ,,Przyjaźń", obrazuhcym
zbratanie się żołnierzy radzieckich i
polskich. Jako solista. wystą.p'ł tenor
I Opery Warszawskiej Michał Szooski
OLSZTY~ (obsł. wł.) W trzecim dniu Wyścigu Kolarsk~ego Do I wzdłuż których wyległo dziesiąt
, ~tóry odśpiewał s zereg arii opero~
oko.la
Polski kolarze przebyli et~p Toruń Olsztyn (196 km).' ki tysięcy
widzów, oklaskująwych.
Trasa etapu była bardzo urozmaicona. Prowadziła przez pagór- cych zawodn'. ków.
UPERA SLĄSKA
kowate tereny, d~oga była dobra, do?isywała . pogoda, lecz mimo
Na lefo:v stadfon w Olsztynie
W muszli konce:rtowcj przy molo se
W PAt'lSTWOWYM TEAfRZE
pockim odbyły się wyslęp:v świetbco to utrz~mywał~ ~1~ słabe tempo, g~yz zawo~mcy byli zmęczeni wpada, jako pierwszy: Wrzesiń
WOJSKA POLSKIEGO_
ski, a tuż za nim Włoch Spalaz-ii
we ośmi11 br;v~:.id Społecznej Organiza wczora~szym, cięz~1m et?~ei;n t.ódz - :rorun.
(Jaracza 27)
. .zamteresowame wysc11~1em w~dł
trasy - ogro-mne. l\'lło- i Anglik Clark.
cji „Służba Polsce".
Dziś, dnia 26· sierpnia br. o godz.
dz!ez zasypywała kolarzy kwiatam1, a na trasie ustawiono 36 bram
Na finiszu szybszy okazuje się
Licznie zebrana publicz ność niezwv
14-tej opera „Rigole1to" G. Verdi'ego kle gorąco ckla~kiwała junaków, zmi1
triumfalnych.
Wrzer-i11ski i przerywa taśme, ja
(przedstawienie zakupione przez OR szają.c ich do l'cznych bisów.
Start
honorowy
n~stąpił mocy Sałyga i obaj doganiają ko ~wycięzca w nie?ficjaloym '
ZZ; passe-partout i bilety bezpłatne
sprzed gmachu Zarządu Miejskie wkrótce czołówkę, Pierwszy fi- cz~~1e„ - 6:15:00 (przeciętna szyb
są nieważne). W partii tytułowej W świeradowie-Zdroju odbyło aię go w Torun! ~. Juz na I-szym ki- 1nisz lotny na 27-ym km. w Kowa k.osc ,,1,5 km na godz.) 2) S.palaz~
Czesław Kozak, oraz !\!atalia Stoi<.owicz, Nina Dubinówna, Romana Wo- zebranie dyskusyjne pt. „Sąd społe~z lometrze. maJą
_def~kty Polacy: lewie wygrywa Rzeźnicki.
z1 _(Włoch:v);_ 3) Clar~. (Angll~l. 4.
lińska, Olga Szamborowsko, Totiano ny na.a postaciami filmu _ „Rzym Olsze\~sk1 .i Bud~i~'".11~z. To ~amo chwi.lę później przebijają gumy: Ahx (Franc:1a). 5) Wo1c1k (Po,ska '.
,
Mazurkiewicz, Zbigniew Platt, Antoni miasto otwarte"; w imprezie wzi0l: spotyk~ nieco poznteJ zwycięzcę Kapiak, Pietraszewski, i Bukow 6). Loca~elli (Włochy), 7) ~andn
Mojak, Adam Łukasik, Henryk Łuka d . ł
wc:zor~qszego etapu Wrzesiń- ! ski, a Piegat ma defekt przekład: (Rumunia), 8) Olsen (Dan).a). !J
·
szek, Piotr Wołoszyn, Stefan Dobiasz. u zia przebywający na. wczasach ar· sk1ego .którego ratuje z opresji !'ni. Do 3!J-ciu km stawka zawod- Wyglenda (Polska), lO) Lemay
·
·
tyści oraz delegacje rob r,tników oko· N ap1era
·
ł a . . od d ając mu swoje ko- ników idzie równo następnie roz (F•ranCJa.
· )
·
Kapelmistrz - Jerzy Sillich.
l ·
· ' i e.
J
1 za-.rc::ncy
c_rn:,yily
c:m.s'.t
O godz. l 9·tej opera „Don Pasqua- licznych zakładów pra~y.
ło Wrzesińskiemu zostaje do po bija sio na kilka grup Defekty
Oster,gaard (Dania) któr~ pro- O:;tergaard w O!Jlll~ej klasyf~kacji
Of'
· h · d · A wadził samotnie wyśc i g przez ok 1· ! po trzech etaµa:ch za1muje 3 miejsce
le" C. Donizetti'ego (przedstawienie ot
1.mnoi:ą się.
iarą ie
pa a1ą: n I ·
. ·
.
twarte). W partii tytułowej - Antoni
o
warcie
sezonu o sersKrego
t
~li~ - Bloomfield, Rumu;l - 13,0 .~m., zajął jedno z dalszych i ~·ac
"1łk"
Majak oraz Barbaro Kostrzewska,
~
Ch1comban i po raz drugi Pietra Im e]-C.
.
..
•
•
~ I
Bogdan Paprocki, Andrzej Hio!ski, Edą_ecz
ward Fedorowicz. Kap~lmistrz - Jeszew~ki oraz Wr.zesil1ski. Temu o- ."~~ klas,tkac31 czasie 18.45.07
z~y U j
i-:
F
U
statmemu pomaga ponownie Na- Cl;i:.Y!!1 . Po.ska w druzy~owe~
I
rzy Siliich.
pierała
a
Królikowski
pc.dcią~a
(niconc~alny).
.
.
T"" ZPW Nr 4
Jutro, dnia ?J sierpnia br. o godz.
pozwoI i nam się zorientować
Wrzesińskiego do czołó,Nki.
Z wyscigu wycofa~ się Duncz~k 19·tej opera „Carmen" G. Bizet'a.
w form!e naszych · ' ·
Drugi finisz lotny na 6 l-ym Jorgensen. Na starcie w Toruntu
Dnia 27 sierpnia br. o godz. 17-ej
TEATR KAMERALNY
p!ę~c?ar~-y km w Brc<łnic" W'""
a D ń· dopuszczono
poza
konkursem, na boisku „Arko" przy ul. Wołowej
DOMU żOŁNIERZA
U'l'RO n.a stadionie ŁKS Włókniarza przy .\!. L~nii 2 nast~p; ofic,ja!ne
'·
"
",,.ryw
u
Ip
h d'
kt ·
w cofał s· na zostanie rozegrany mecz piłki nożnej
. otwarcie sezonu boksersk'ego w Łodzi. fnuuguracyjuą. imprezą bę czyk Ostergaa.rd, który następ- , anc. au a.. ory y
Łódź, ul. Daszyńskiego 34
lę
między drużynami: Dyrekcja Zakładu
dzie mecz dwóch reprezentacji Okręgu, do któryd1 powułauo uastę'.pujl!cv~ll nie rozi;>oczyna uciec~kę i jedzie· drugim etapie.
Przez cały miesiąc sierpień coPZPW Nr 4 - Majstrowie Oddziałów
zawodników:
·
samotnie do Nowego Miasta, odle
dziennie o godz. 19.15 w Teatrze
produkcyjnych PZPW Nr 4.
Kameralnym komedia Shawa „SzczyREPREZENTACJA A: Anielaka,
Mecz odbędzie się 0 godzinie 17.
glego o 26 km. gdzie wygrywa 3- I
•Wstęp zł 50. 1
Debisza, Grzelaka., Jaskółę, Jędrze]·c~y
gli zaułek".
":ls~
<Il.
Całkowity doc 1ód ·z meczu przeKażde zaz\\'yczaj spotkanie llo!ner ci. finisz. lotny. Ostergaard wyr·aCU J
li!!
U
~ ~D
CenTEATR LETNI „OSA"
ka, Kargiera, Nagajskiego, Olejnika, l.
b:.a 3 mm.. P.rzewagi nad. na.s!ęppo trz.orh ""łapach
zt1naalcnzeonoyDozomsutanPiZePRn.a budowę
Piotrka wska. 94, tel. · 272·70
.kOwskiego,•
S
lińskie
w·
Sue
puprzed;:ają
najró;:norudnie~;ze
...,~
~
g·
za
go,
ie"
ną grupą 1 me zatrzymu1ąc się na
Sta.nl
.
Codziennie o godz. 19.30, w niedz1e czorka.
przew'.dywania i horoskopy. 'I'ym ra punkcie od?.ywczym, jedzie dalej.
1) Polska - 49:50:04. 2) Rumuni:i. -D-"?-.-l--f-.-._[___E_O_Z_B___
l~ -O i6awic~ 1;.s~u1~~:,;dia muzyczna REPREZENTACJA B: Adamczyka, z.cm J:duak „.b~Llziem:v musiel; bez Dzię~i temu przewaga jego wzra - 49:?0:18.:._3) ~ło.chy - 49:50:~2. ~~I ,za n lCTa n.l}
p ...
ll'.Ch
obP,]SC.
pr,.stu dlatego,
sta Jeszcze,
tl\aci cen'
6)
7)
me znana nam Jest obecna forma na, ne. minut~', korzystaiąc z. pun~tu j Finlandia _ 51:02:49. 8) Czechos}o•
•
9i
·:~~:~~· t~~:~;~~iego, Stasia.ka, Tomic szych chłopców, a to co nam awizują. odży~rcze)!O. W Lubawie dzieli wacja _ 51:29:53. 9) Polonia francu W-łu Spraw Sędz1owsk1ch
z obozów, w żadnym wypadku nie mo Os!er_gaa:d~ od r:iastępnych za wo I ~ka - 52:15:21. 10) Szwajcar:a W zwi:izku z otwarciem Sez_onu
ADRIA - „Pepita Jimenez"
że b.yć miarodajne 0 for . .
t
dnikow .JUZ 5 mln. W pewnym • 03:48.49.
Boberskieg-1 w sobotę dna 27 sierp
0
godz. 16, 18, 20
~
k"
ł.
· · .
mie i
ym momencie Duńczyk przewraca się I{!aslfika.cja. indywidualna po 3-ch nia J!J.1!1 r. _ wzywa ~ię wsz.ntkich
film dozwolony dl11 młodzieży od ~' .
J~. i wp JW porostawiły na chłopcach lecz n ie odnosi kontuzji. Po wy I t'tapad1:
~ędziów zwią.zkow,Hh' i kandydatów
lat
.ł
' ·~
~
rozne ouozy kondycyjno wypoczynko padku, Ostergaard wz~a<>'a jesz-, 1) Niculescu (Rumunia) - 16:30,40 1 na godz. J .3.~0 do ~1nrtienia na boisku
18
BAŁTYK - „Spiewak Nieznany"
_
._
_
_
we przekonamy· s:ę jutro. w każdym cze tempo, które przekra.C~łl chwi 2) Loca.telli 1Wlo.chy) - 16:30:_41. 3) I LE:~ ~łóknir.'n. _.~lej.il Uni: ~.i:..2..
godz. 17, lU, 21,
bądź razie już dzisia" mo·
t '• lami 40 km na godz. Ostrudę na Ostergaard (Dania) - 16:32:20. ł)
M1e.isce zh1órk1 wyznacza 51ę w ~
film dozwclony dla młodzieży od
PIĄTEK 26 SIERPNIA 1949
.. ~ .
J
zemy s w .r I 136k
„
O t .
·d
Sandru (Rumunia) - 16:33:34. 5) li bufetnwej u kol. Czerniku.
lat u.
dzic, ze czołowe nasze kluby dołoż:vły
ym m., ~!Ja
s ei gaar
z Spa.1azz: (Włochy) - 16:34:25 6)
Wydział Spraw Sędziowskich
BAJ~,,\ _ „Trzeci Szturm"
12.04 Wiadomości południowe oraz wszystkich starań, aby jak najhar przewagą 9 .m1?·
nad_ następną Wóic!k !Polska) - 16:34:48. 7\ Wyd
przegląd prasy sto!. 12.20 Audycja dla dziej wykorzystać
k
.
·
1grupą, W ktoreJ są m. m.: Wrze- aleda (Polska) - 16:34:50. 8) NowoMuzea Mieisk· e
18 90 30 dla młodzieży od
~~ i:· doiw~l~ny
wsi. 12.50 „Melodie ludowe". 13.20.
wa senną. przer sill.ski, Wójcik i Wyglenda. Od ~zek {Polska) - 16:39:47 9) Alix
lat 14
Skrzynka PCK. 13.30 (Ł- Chwila muzy· wę.
Ostrudy grupa ta rozpoczyna po (Francja) - 16:41:31. 10) Saunde;.-s
Muzeum Etmgraficzne, Plac WolGDYNIA _
Pre.gram Aktualności ki. 13.35 Muzyko obiadowa. 14.00 „O·
ŁKS Włókniarz całą. swoją. „czered goń za Ostergaardem i w Olsztyn 1(Anglia) - 16:42:03. 11) Wrzesiński ności (tel. 156- 16 ).
Kraj i za~~" Nr 37-49.
powieść o Chopinie" (26). 14.15 Kon· kę" wysłał na wczasy aż do Kudowy ku różnica czasu, między nią a (Polska) - 16:42:54. 22) Napierała
Muzeum Prehistoryczne, Plac Wolgodz.. · 11, l~. '13, 16, li, 18, 19, 20, cert solistów. 14.50 (Ł) Komunika~y. aby 'W tej kuracyjnej miejscowości na Duńczykiem wynosi tylko 5 mi (Pol~k.a) .. 25) Motyka (Pols.ka)._. 36) ności 14 (tel. J3!Ll3).
21.
14.55 !ŁJ Kwadrans muzyki rozrywK::>- b.rali sił do zbl'żają,eych się walk
nut. Duńczyk wykazuje wyraźne Rzezmckt (Polska). 37) S!emmsk.
Otwarte cod?: en nie' - prócz .ponie
0
HEL (dlamłodz.\- Siedmiu śmiałych" wej. 15.10 !ŁJ Kalendarzyk imprez spor
zmęczenie i na 12-tym km. przed (Polska). 3~) Sałyga (Polska)'. .
dz:a!ków w godz. od 10 do 18; w
90"
towych 1515 (ŁJ Aktualno'c'1 łódz' ·~ mistrzostwo II ligi, Związk<>wiec_
.
"
Na
trzecim
etap:e
wycofali się:
cz>...-artki od godz. I.i clo 20, w niego dz. 16, 18, - .
· ·
s
t<:o.
metą zosta]e. dc;gomony, po 123 Holubec (CSR). Duńczycy: .JorgenMUZA - „Kariera"
15.25 Program dnio. 15.30 Skrzynb Zryw nie chciał być g r.rszy i chłop km
. . sam?tne] iazdy. Na wyso- sen i' H2nsen, Finowie: Punkkinen rlz;eJP. f\\·!~1 n or1 go1t'7 10 ci 17.
godz.
18, 20,
techniczna. 15.45 Wspomnienia z re· ców swoich wysłał również do obom k h
. k h
d Ol t
I
film dozwolony dla młodzieży od stivalu Polskiej Muzyki Ludowej. 16.'.>5
ie pagor ac prze
sz ynem : Arenius. Frnncuzi: Serra i Brunet t
GL os
lat
Muzyka rozrywkowa. 16.15 Skrzynko zakonspirowanego g<lz'eś w okolicy grupa prowadząca rozciąga się Mika (Polonia francuska)
S.o bczak
organ Lód•l<l•t" Ko:ntt.iu 1 WoJe·
14
POLONIA _ „mica tłra.niczna"
PKO. 16.20 !ŁJ Pieśni i piosenki poi· Cieplic, ahy ci godnie znów reprezen
wjeżdża w ulice
Olsztyna, (Polska).
wód7.kl•i:o Krml!et" Po1s'<i•; Z .!•'dno'>r
towal· Ło'd '
Jk h
·
czon•j Partii Re botnicze•
11
0
godz. 15.30, 18, 20.30,
skie i radzieckie. 16..);) !ŁJ W ramach
i
z w wa ac
mistrzostwo
r
film dozwolony dla młodzieży od
audycji -Tow. Przyj.· Polsko-Radzieck;ej
I
ligi.„
sz
o
u
our
o
ogne
Red ag
ule I
k ł
·
KOLEGIUM
REDAKCYJNE,
lat 12
- Fragment
Pierwsze rozgrywki ligowe rozpo
~NIE
Akt k •
k
d z pamiętni
k
p a s ynne1
A traf:I
1
Wydawca: RSW. "rrua".
PRZEDWIO "'
- " . or a.'
torzyst i ro ziec iej
aszy
nge iny czynaJ'•„ s·.· ę JUZ
. . 4 września, czasu po
a~ I A"r R d f ' ·d · f I 0 t '· k
godz. 16, 18, 20,
pt. „Jak zostałam traktorzystką". 16.50
u •
•
· ' -~ z,
r„ows Il 86, 111 t>
film dozwolony dla młodzieży cd
(ŁJ Wiersze poetów radzieckich. 17.00 'tzostaje
nam
więc
nie
wiele,
toteż
ju
Drnl<.:
Z:ikl.
„Prasa"
.
•
Lóciz,
ul. Grortezne
żwirki li, RS\V
tel. iG6·42.
lat 12
I dziennik popołudniowy. 17.15 (ŁJ Kon .rzeJSZe spotkanie reprezentacji A i B
Te.~ to nys
ROBOTNIK-„Lekkomyślna
Siostra" cert dla przodowników pracy. 18.01) zapowiada się ciekawie z tego wzglę
Redaktor nac 7 •1ny
!H·lł
godz. 15.30, 18, 20,30
„Życie junaków SP w szkole". 18. 'i.5 du, że rzuci nam snop światla na to
W ?kr~sie. „Tou.r de Pologne" od I się już w Łodzi i Toruniu. Z kolei
za~tępca re:l. n•n.
?ll·05
film dozwolony dla młodzieży od Przegl{1d prasy młodzieżowej. 18.'20 . k
.
bywaJą się, Jak wiadomo, na wszyst w Olsztynie startowało 63 listonoSe!m·t:.uz 0<1µ0 -vl. dz.
218·23
lat 16.
„W rytmie tanecznym". 19.00 li dzien· JR na~i chłc.pcy do tych rozgrywek· kich jego etapach wyścigi kolarskie szów, wyśc:g odbywał się na dystan
Srkretarlat n~ćlny
~l·Zt
ROMA - ,,Niecierpliwość serca."
nik popołudniowy. 19.15 „Porozma· są. przyg·,towani.
pracown:ków pocztowej słu:i:by gaze s:e 20 klm.
Dzł.2.i part:o;)n3•
?54·!5
godz. 18, 20,30
wiejmy". 19.20 Muzyka rozrywkowa.
towej. do których zaliczają się głów
Zawodnicy wykazywali znako~itą
D>lal lrnrrspond~nrow ~~~;t~· lO
film dozwol ony dla. młodzieży od Transmisja z Budapesztu. 20.00 „Polnie listonosze wiejscy. Organizatora postawę sportową i byli gorąco oni~-;<'h 1 rhl:ii»!<i<'h praz reJat 18
sko zawsze wierna". 20.15 Muzy~~.
mi wyścigów są, Spółdzielnie Wyda- klaskiwani przez publiczność. Wydakt111ćw ;!a7et t;ctinnych: zit-'2
REKORD _ „Krążownik Wareg"
20.20 Koncert symfoniczny. 21.00 Dzien
'rnlcze „Prasa" ł „Czytelnik".
niki są następujące: w klasyfikacji
Ilzlal mut=rJ!:
?lSoJJ
011
1
25
dla młodzieży godz. 16.
nik wieczorny. 21.30 Muzyka. 21.40
Wyścigi eliminacyjne były organi drużynowej p:erwsze miejsce zdoa: r-'rJsk. spnrt.: ~
1 1 M1
„Taiemnirn wywiadu"
„Daleko od Moskwy". 22.00 !ŁJ „Mo:z.owane w okresie przed „Tour de była czwórka pocztowców obwodu
wewn .
u
qodz. 18, 20,
zaiko muzyczna". 22.45 !ŁJ „Molowa·
Polognf w~ ws~ystk:c; P~~~i:i,~
Olsztyn.
~~~: ~~~;~~.r.i•„„n.~: wewn . 9 _ ;~!~:
1
·11n clo~'.
przez
w. iawo
owe rac
Reda!<~."'
1·.•-·.31, 156• 11
' '•"'lony dla młodzieży od 11'1e u sz~fa"
"
· 22·58 (ŁJ Omo'w·1enre pro
Pocztowych
[1
Telekomunikacji.
Ucze
W klasyfikacji indywidualnej pier
' " n·o~•
' .. a·.
1
lat 18.
gromu lokalnego na jutro. 23.00 Ostat
stniczyło w nich prawie 7 tysięcy wsze mlejsce zdobył listonosz Blaze
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