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Nr 225 (1149)

Zawodowe wwalce o produkcję

wyższy

poziom pracy

oświatowo-kulturalnej

3,5 miliona zwiqzkowców - wzmożonym wysiłkiem ·pracy odpowiada
na groźbę ekskom._u niki
Zakończenie obrad Centralnej Rady Związk6w Zawodowych
WALSZAWA (rAP). P:> dwóch dnilleh obrad, 16 bm. wieczorem >:a- szkali robotniczych, przedlużenia. naL
w Wł sza.wie Plenarne Po11;edzenie Centralnej Rady Związ- krótszych urlopów dlą. rcbotników fi
zycznych ( oiłporr iPd nie przepi<y "ą w
ków ZawOdowycb.
ktńcZyło się

W drugim dniu obra.d Rada wysłuchała. referatu c>rgani.za.cyjnego se- k oń co w:nu stadiuu1 o pracow~·rran : a ) i
kr~~ar:::~ CRZZ, ło•'I. D~lirhkieQO który przedstawił przebieg ak.:ji spra.woZ- wpoowadzenia. . wysoki~ll cdma.czeń
państwowych dla. wybitnych przOdo.
cla.wczeJ po II Konr, es e Zw1ą.zków Zawodowych.
wników pracy
·
W dal<n m ci :i~n dnkn ~ j ; na.d re· \\'adzki. Na\vi'!zują e dn za<lait proiuk
Xawiązują c do potrzeby w?.możenia
R:11ly, r,,·.iu.'-ch, st-0.}ąc;vc h przed ruchem za· prze\\loJ nic~ąceg~
fe rntem
rpw. !\leks. Z awad z kL~go, omówio no w„duwYm, mówca m. in. podkre~lil akcji 1 ośw ~ a.tc-wo - wrcłi wawczej,
zagadnienia kl)Jliecmość otoczenia. naleityt~ opieką Jow. A e ks. Zawadzki zwrócił uwaqę
.' •ze nkłtrnlo e
n R ,iważn ie,,..
dozoru tecbn'cznego i - intensywniej- na konieczność zwak.zania. wrogiej
ru<' hu zw ' ą7.kowel .
rlokonal szego wcią.gnięcia inteligencji tec}j.- prOpagandy reakcyjnego kleru, częgto
dy;:ku•ji
Po.lsumow1t11 a
wysiłek naj_
bijącej bezpośrednio w
przcwodn. Rody tow_ Ale ksa nd er Za- nicznej · do walki o ilość, a głównie o
szerszych mas, które p cdnosząc pro
jakość prcdukcji oraz pozytywnie oce
dukcję, dążą do .zwiększenia. dobnby
nił podj~te przez pOszczególne zw1ą.z
ludzi pracy.
tu
Posiedzenie
w
ki WY!liłki w kienmku tworzenia
Na zakończen ' c nhrnd P lenhm CRZZ
kOspołecznych
Zakładach r.._acy powzięło jednon~·śl ni e u c· hw ałf, forBułgarskiej
mis}t ochrony i porządku.
m ułującą zadania, jnkie ;toją przer1 pol
W dahz>·m ci P,~l pr z e"- 01ln ic7.~ry ski m rur11em 7.aw odo 'l\~'m w zwią.1.ku
CHZ.Z zaak cen to wał k 1m i ei:znośl: „:n- z reali zae,i!}
nPhwal TI Awiat.o'";''!;"
SOFIA !PAP) - W Sofii odbyło lego r odno•zenia an torytr tu rlnlfl \','rrh Ko n g re~u Zwi1p,k1hv Zn w o tlow ~·c h w
si ą posiedz:mie RC Bulg a rskiei Pcr- ogn iw zw ' ą zków za wodr.w,vrh w z :i.kłR Mcd 'ola.nie. Rezolucja. kładzie szcze_
tii Kom1,;nistycznl?1,.. r.n którym rozpa- · da ·h 11raC'y ora1. · poinfo rmow a ł R'l<lf gólny na.cisk na udział związków za
trzono szereg sp ro n O'ganizocyj- o real iz.ll<',ji · 11 iek tór.nh w :iżniej • zyc h wcdoWych w walce o pokój oraz w
• U1' h1Tał CZf' l'.\VCovrego II K rngrern Zw. walce o zwiększanie produkcji i wy_
nych.
Do 3ivra Pol;tycznego wybrano 7.a;vodf')\\·ych. l\L inn. w sprawie un1_ konanie planu trzyletniego o 2--3 mie
Czernikolewu, Da!T'iaslawa i N eiP-z:J- chomieni.a ftmduszów na i·emonty m1e siące przed terminem.
wo. Kondydotam1 ,-,a członków Biur::i
Po'itycz eoo wybrani zastali GoneN
Zar-:.adzenie Min. Handlu J-łiewnętrznego
i Dima w.
Komitet Centrolny posto nowII wykluczyć z i<ornite~u Paw łow a zo iego
nieszczere stanowiska wobec partii
w zw iązku ze spr awą Trojcza Kasto wa.
mąki żvtniej

KC

Part!i
Komunistycznej

-----0--

nie ogłosiła
noty rządu ZSRR
MOSKWA !PAPJ - Agencja TASS
do nosi z Be lg rad;ti, że ch oć m inąlo
już pięć dni od c~i\i a glasze nfa noty rząd u ZSRR do rząd u ;ugoslowia r1skieg o - p r.osa ju gosrowioń ska
w dalszym ciągu nre wspo mi na a ni
sfo„•1am o te; nocie.

jedli lepszy

I

li'

zwqcięslti.,.

Chińska

niarszu

Armia Ludowa

.,.

zdobywa po1•ty i · Dliasta

Kłótnie

chle~

Barbarzyńskie metody ~

I

ur~wałij WatJ~ann"
wron
Powiatowa .Rada Narodowa w Łodzi całkowicie

Jl~ ~am' ~\~ rnslrasnć

Rekiny

solid_a ryzuje się z polityką Rządu Ludowego

Na odbytym wł:zoraj nadzwyczajnym pas:edzeniu Powiatowej Rady
przewo.::lniclwem
t"101odowei pad
tow. Braniarczyka, przedstawiciele
organizacji politycznych i spat<icz nych, a także bezparty jnych rze:;z
g.pwiatu, na świell il i
spoleczeń i lwa
1 slalę u ch wały W6tykonu o ekskomun:ce.
1
Ob. Kozula, przewodniczący Zarządu Pow1ata»vego Stronnictwa Ludawego, aśNiad czył m. in., że uchwa
/a pap:eska jest brutalnym podwa żaniem uczuć religijnych i wyzwaniem
pod adresem ruchu robotniczego,
który wzią ł na $Woje barki ciężar
budowy P.J ńslwa i utrwalenia pokoju.
W imien;u ligi Kobiet ab. Noga lska stwierdziła, że wie~ące i prakpotępiają
tyku; ące kobiety polskie
u chwa'ę papieską. Odpowiedzią kob:et na groź bę e kskomuniki będzie
dalsza praca dla dobra Polski ludowei.
Ob. Kul czycki, przemaw10 1ący w
imier.iu na L•: zycielstwo powia tu zape wnit, że szkole· polska w dalszym
ciągu będzie realizować hasła socjalizmu i walczyć z wszelką prawokacją, szkodliwą dla rozwoju mło·
d ego pokole nia, chociażby pochod zily one z Watykanu.
W imie niu Zw. Samopomocy Chłop
s kia j przemawia! ob. Chmie lewski,
który stwi e rdził, że Związek Samopomocy Chłopskiej nie dopuści, oby
przywiązonie mas ch!opskich do relig ii mogło być wy~orzystywane dla
ce ló w sprzecznych z interesami państwo ludow ego.
Fo r. Sando r w imieniu S.P. dal wyraz uz nania dla usfasunkawania się·
naszego rządu do prowokacji waW imieniu bezpartyjnej
tvkańs ki e j

ob. Pszonko dal
l udności powiatu
wyraz oburzenia społ eczeństwa powiarv na metody watykańskie, zmierzające do odciqt;;n:ęcia ludzi od ich
pracy nad odbudow ą Ojczyzr.y.
Przedstawiciel ZMP, ab. Gierlowski,
że prz epojona t roską o
zapewnił,
zabezpieczenie wolności sumienia i
1'V :c ry decyz1e nasz ego rzą d u znajpoparcie wśród
n ajgorętsze
dują
młodego pokolenia Polski.
Ob. Kop ciń s ki (Zwiqze k Zawadowy Pracowników Samorządowyc h i
Państwowych) stwierdził m. in., że uchwała watykańska nasi wszelkie cechy , awantvrnicze'j próby za~1 ro sze
nia ruchu robotniczo - chłopskiego.
Ta polityka trafi ła w pró ż nię i lnie
z najdz ie w naszym społ eczeństwie
od c' źwięku.

Przedstawiciel Stronnictwa Dema,.:rotycz nego, ab. Wielewski oświod 
czvl, że w u yscy ludzie pracy poprą
wysiłki naszego rz ądv, który gwarentuje pełną wolność re ligii i zabezpie cza nienaruszalność uprawnień
'" i.Jdzy ludowej.
O b. Skupiński (S. l.) stwierdz ił, że
w Strann icchłopi zorganizowani
lwie l udowym, nie da9zą się wz iąć
na lep fałszywych stów papieskich,
które podważają kult re ligijny, uży
wając go do machinacji pa litycznvch.
No zak o ń cze ni e głos zab rał p rzed
Komitetu
Powiotowega
stawicie!
PZPR, tow. Pomykała, który podkreś
Iii zgodność oświadcze ń prze mawiających na Radz ie, co świad czy a
tym, że żaden czlawiek pracy w Palsce Ludowe j nie da się z bałomu c;ć
m e todą
sto$owaną przez Watykan
skłóce nia narod u pod plaszczyk;em
obrony wia•y.
Posiedze nie PRN. w klórvm b rał

równ1ez ksiądz proboszcz
Moskwa z gminy Nowosolna, z akoń
czyło s · ę jednogłośnym uchvvole niem
rezolucji, w której cz ytamy m. in _:
Pawiatov1a Reda Narodowa świa
doma tendencji, zawartej w, u-:hwale
obliczo.1ej
wyraźnie
Watykanu,
jest na sianie zamą!u i rozdźwiękv w
post Jnawia
s p aieczeństvvie naszym,
· wzmóc wysiłki swoje pa linii mobiliudział

WKILKU WIERSZACH

W

ostatnim

t ygodniu w toku

i
chi:tlań w prow incjach Hunan
Kiangsi p rzeszło 3 tysiące żołnie

i oficerów kuom intangowskich podd ało się W oj sk om Ludov;ym.

r7V

w marshallowskiej „rodzinie"

Nowy gatunek

„Prz-y wiąz·anłe chłopa do religii n1e m(')że być
wykorzy5tJ wane dla politycznych planów
Watykanu 1" - oświadczają
rolnicy powiatu łódzkiego

.'

,„

HONGKONG, (P AP) - A gen c ja szczanie p r owincji S zensi z wojsk
R eut er a donosi, że Cbińsk ;e W oj nieprzyjacielskich. P o zlikwidoska Ludowe zd obyły port Fuczou, w a niu os tatnich punktów oporu
stolicę p r owin cji Fukien. Fuczou wojsk kuominta n g owskich otwarna ta została droga d o Ningh si:i i
wybrzeż u,
położony jest na
. 1'!:-inghai.
Form?za.
y
p
przeciw ko wys
Agencj a Nowych Chm donosi,
że na poludniu prow in sJi. Kian1łsi
W ojska Ludowe wyz\l\Toliły m ia sto Yu t u. W prowincji Hunan
HAGA !PAP) - Prasa hale11ders1<::i
zdobyte z ostało m iasto Yuhsien .
N~ froncie północno-zachodnim donosi o nowych swara~ h w obozie
kra jów ma rshallowskich, które tym
WARSZAWA, (PAP). - W dą-1 s t er s t wa H andlu Wewnętrz!l_ego W ojska L udowe zakończyły oczy razem dalyczq rozdz i ału dolarów
żyti:iej , 60
żeniu do dalszego podniesienia ja ustaliło .c~ny mą.ki
morshallowsklch na przyszły rok.
kości chleba oraz zwiększenia pro p roc., ktor a WY:nos1 dla W~Je'Yodz
Korespondent dzier.nika „T rouv"
donosi z ?oryżo, że między tymi kra
dukcji otrąb żytnich niezbęd- twa warszawski ego, poznansk1ego,
jami na konierenc ji odbytej w ubi'3nvch. do tuczenia trzod chlewne. pc~orsk.iego,. łódzki ~go, wrocław- wojsk francusk;ch
J, sk1ego, sląsk1ego, m iast a WarszaY
.. ,
glym tygadn·u w Pa ryżu, ujawni ły
Vietnamie
w
Min sterstwo Handlu ~ewnętr:zi- wy i mias ta Łodzi w hurcie 42 zł,
s : ę tak powa ż ne roz: b:cż ności zda ń,
SYDNEY !PAP) - Jak donosi ro- że nie ma na d zie i no jak:c kolwb:<
n ego w;ydało ~arz ądzer:1e o .wpro w d e ta lu 49 zł m a pozostałych
wadzen· u z dniem 15 s1erpn1a br. .voj ew ód ztw: • lu b elskiego, szcze- dio vietnom>kie, dowództwa wojsk ich zalogodzenie.
Sp rzeczności te ujow n:ly się P.rzs·
francuskich, usiłując zdławić opór
do obrotu i wypieku nowego ga- cińskie'{o, olsztyńskiego, k iele0Vietnomczy«ÓW, stosuje takie metody d e wszystkim między rz ądami Anq lii
zowskie
zes
r
ągo,
ocki
tunku mąki żytniej 60 proc. któ- k iego, bi ałost
walki, jak niszczenie pól ryżowyc~ . i Ho'andii. D ~ legocjo brytyjska zara zastąpi dotychczas używaną mą go i krakowsk 'ego c en a m ą k i żyt
W prowincji Namid1n, !rancus.k1e żądała, by w:ę';szość fundus:o:.ów don iej 60 proc. us ta lon a została dla samochody pancerne w. ciągu k1l.k1.J lo rowych, przez naczo nych dla kr:ikę 65 proc.
I tygodni zniszczyły tysiące akrow jów mor:;ha!lowskich olrzyir.o~ a A i J edn o cześn'. e B iuro C en Mini- h urtu 43 zł .. d la detalu 50 zł.
pól ryżowych. W p rc;iwincji. H::ii- g lia , które j - zdaniem d e leg aC:i ciuo'lg oddziały fran cus.k1e spalil_Y ty- g rozi kotmtrofa gospodarczo . hdsiq i::e maga zyn~w z ryzem, wyrznęty 1 na kże d elegaci Ho land ii, W'o~h i
in nych kro;ów kategoryczni~ sprzesetki sztvk byd a.
, . ciwiajq s'ę p ropozycji org:el~ki:!j.
* .
*. •
\\ e:dlug k • qzących tu w1adomosc1,
oddziały lroncuskie ewakuowa!y s 1ę
z miasta Bokkan (Vietnam).• Miasto
z.ajfi~ oddziały vietnamskie.

Będziemy

·Prasa kliki Tito

W dru~iej rezolucji Plenum Clł Z Z
- w imieniu 3,5 miliona. zwią.zk(>wców
_ wyraziło ca.łkcwi.tą solidr,-ność z
ośwfa.d.-::zeniem rządu o stosunku do
i.··„
~.
~-,·,.,,.,N
kC>Ściola oraz z treścią dekretu o ochro
·,..a· •.
• ,;."-'.:' ;::;t ' !~-· ._. , ~"\-,#.t' ,
nie wolności sumienia. i wyznania.
'''•;;~',
~ , , •. , - ·· "'·y ~--· ...- ,
.
.
.
0
~:„ „, .
,.~~~.i<~ ~ ~""""'· =~ .i" ~..._ ~r,
„Z'Wlązki Zawodowe- głosi m. mn. re
. .,
.
.
zclucja. powinny odpowiedzieć na. u_
Co ni<'ilziela tysiąre Jnrłzi pr?-yjdd i:a z ca!eJ Polsk1 by zw1edi1c buduj'ącą
chwałę Watykanu wzmożo;nym w~-sił I
•
kiem produkcyjnym oraz Jeszcze akty •i'.' ~ arszaw ~, a przed e w~zy,tk11~1 trn.sę W'-Z.. .
i\a zdjęciu _ i·zlonko" ie \IJ C1rrzk1 pracm1mkow P ZPB Nr I z Lodzi po·
vmiejszą pracą oświatowo .wychowaw
,;il 8 ją się n .1 tra'i" \\' -Z.
,
czą".

ją

Z drugiej sti{iny Anglicy profe$1 up rzec wko postu 1a ta m Holendrów

Prżed

otwarc:em wystawy

rols'u ero

przemysłu

lekkiego

w l\foskwie
t-/iO~ K'/vA •

(PAP) - Na terenach
W)'Stowy po lskiego przem ysłu · lekkia g o w Moskwie n raca szybko posLwa s i ę noo rzód. Wykona no ju ż 90
pro~erit p"a: o rn amentacyjnych i 90
pro:'?nt imta! o cji e lektrycznych. Zoornoko ń ::z ono w ewn ętrz n e prace
m<:Jritccyjnc pa wilonu nr l , a przed
o aV1ilonern nr 2 W'jrosły pło:;korzeź 
by, symb'.) izu·ące Pol s k ę L ·Jdową ,
b idu;qcq z 1ę'.; y _<oc;a lizm•J w bratn:m so jusz•J :o::? Z....:ią7-kiem Rodz:ccki11.

Cit~r

chcą zrztgc!~ c1ęiir

kryzysu
na bark~ robot11ików

~)eJegac.ła 7wią.zku za
~ rOS:h.-W A.
LONDYN (PAP) - Feds racja p r;;:c>
wodowe.qo górników szkockich z ~el;retarzem generalnym zw'rp.ku · W. myslowcÓ'N brytyjskich wyda'.a ofi::Pean-0nem na czele, która ba'ITi obec ja lne ośw!adczen ie w sprawie ktyzynie w Zagl~hiu Donieckim, 7'wledziła su e konomicznego.
jedną z naj"- ięk~zych kf'•j)Rlń w~glo·
8
wych. Próc z tego delepici zapOZtiali
1'1 F
z~ cp społecz e ńs twa wokół oświad ~: ę z prarą Domu In7.~-niera i Techczen ia Rz ądu, poprz ez przeprowa- uika z,iedne>c 7e;ia „„s t,:l~nu gol".
dzenie szer6kiei kompanii u świada 
U
li
miające j w ś ród mas robotnicza - chłap
LONDYN (P.A.P). W L c..ud,,-;nie .od
k ..
•
skich, wyia5niojącej istotny cel po- h.d ~'ę ohl'hód racz.nicy „l\"iepo<llo·
głoi<ri I nd' i". Xa akademii . Urz>!d!O- na 1nspe Cł l
.
sun;ęć W a!yk9nu.
Na walnym :zebran iv Spółd z i elni nej prZe7. „Ligę Hindmką" doszło do
marynarki WO• eODC:
h w c1:iInstytutu de111ou•tracji pr r-te~ta cy.i11y\'
Pa ń s twowego
Slvchaczy
\n
ś~"l"70UJŚCIE. (PAP). _
t
t
„
·
•
'
.
'V
vv n
mun• ra 5 l\ nn
Ksztake nia Nauczyci e li S z kół Rolni- ' e przemoinenia
Rzeczypospo
Prezydent
bm.
12
dn.
rninL;;fer
g<l,v
czych w Bratoszewicach, zebrani u- Hrdora 1fac Xeil' a,
0
chwalili re - a lu cię, w której w związ w~pnn1 n!ał w sw.nn przemów:eniu
lit ej Polskiej - Bol esław B ier ut
b
· ·
t ·
t
du Indii.
kv z g roź b ą e kskomuniki s!wie rdza- ,.prz, ·i11w vm •to<:unku"
w owarzy s wie m :m s tra O roa y
*
•
*
jq, że :
' K_-\ i.\ESZ'l' (PAP). W Buk1H.i>"7.- Narod C\''Ci nnr::załk · P •I:;';: /'.:·;1J u c hwała ta jest aktem politycz- cieB[ukawł
5 : ę 7-my · numer organu mierskiego inspekcjonował j ednym, stosowanym w obronie walące ju gMlowiau~kich
eni'grantów polit ,vcz nostki ·marynarki woj ennej slago s ię świata kapita listycznego wy- n,vclt ,.Po<l sztandarem imperializ.mu". cjonujące w r e jonie Świnouj ści a .
zysku;
SiE! ż y2! uchwaia ta wym ierzona jest w A rtykuł w"tępn.v c7.a~01pi sma. zawiera ~rezydent RP interesował
apel do opin :i demokrat~·cznej świata ciem i pracą maryna r zy ora z
sa mą re ligię, gdyż miesza ją z d zia o pomoc dla ginąc.Y~h w "'ięzienh01h ra ził swoje zadowolenie z i ch ołolnośc ią po!itycz ną ;
sią gnięć.
Tito komunistów j u go sł owiańsk ic h .
3) uchwala ta uderza w masy ludz i wi e rz ą cy c h, g dyż prz e ciwstawia
ich ludziom niewierz ą cym, ich towarzyszom prccy i walid.
\A/atykan zmierza do wprowa_dzen:a zamę!u i fe rmentu w ś ród mas ludu pracujacego Polski Ludowe j.
Nauczycie lsrwa Sz kól Rolniczych
podobnie jak cala l u dnoś ć pra cu ją 
ca Polski Ludowej nie da si ę z a stra s-zyć i s p ełni swó j patriotyczny o bowią ze k wo bec swego Ludowego Pań
NOWY JORK !PAP) - Trze ch wy- „w . Sta nach Zjednoczonych pa1u1e
siwo.
bit nych dz icłaczy kościoła Metody- p rzeko na nie, że trumonowski prostów, m. in. biskup Walls, p rof. Thamp g ram uz bro jenia od bije się katastr.:iSport z f'Stafn rej dnvili
son i' prof. Luccak apublikow.Jb fo lnie zarówno w Stanach Zje dnowspólne aświc d cze n i e, w którrm czonych, jak w calym świecie.
Rep re ze ntoc/a piłkarska Wo 1
Kansekwanc je tego programu ~~
wzywaią da zwalania w dniu 24-y•n
szowy Pokonała reprezentac ję
sierpnia w Waszyngto nia nadzwy- dą nieo b liczalne. W celv usprawi<?d cza jne j korferencji do walki z tru- liwicmia teg..> prcgr~mv jego zwole nfvfo rawsltie i 0$trawy w stosunku
manowskim programem uzbro jenio. nicy szt ucz nie poasycali otm csferą
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Prezydent

Bolesław

n

Bierut

W oświa Jc;:eoiu tym f.<>dcra qr:i
s'•vircdz ri, Ż'.3 Vviclb Bc,-tri n'o stoi
p:·z:d !Jroibą bra!'u żrwności i suro·1nów, i;iczbęd:iych dla p rodukcji.
13,„~ ·~n pociągnie za sobą dalsze
cg rcniczen:e konsumcji i wzrost be Lroboc'.o . Równowaga bvdżstowa ·o ku 1948 została csiqgn:ęta jedyn;::::
dzię!,i wyjątkowo korzystnym wo ru1kam. O becnie, wskutek zm niejszenia
s-:~ę popytu na l)'nkach światowy;: h,
Wici:;a B:ytonia żyje ponad stan.
. hde'O::'.jO przGmysłOWCÓW doma g?
_„
d
rządu podjęcia ~rOJ'/..ÓW, ·:1
s·ę a
celu ura to Nonia sytuacji gc s;:ia dar-.
u j kraj u.
0
Sro·..Jk-1_ te, zdon i·~m. fed"rac -·1, p r,,
"
~
1
winny poie:;ioć no: dras~yczn '/r.1 zr"u wydarków państwowvch
d„·"·owcni
,
v
i w)darków p rzeznaczonyc h na subsydiowan:e programu socjalnego i
zamro żeniu p'oc robotnfczych.
Federacja domcga s:ę również
znicsie n:a kontroli rządowe j nad
przemy5!e m i porzucen:a i p ro jektów
(1 a ci;or.aliza : j.:_

wy-1

Wyb ił ni teolodzy
do wa ! ~ i
z łr_umanowskq polityką
nawołujq

•

USA

zbroi eń

alizować swe p lany zwole nnicy p:•
gromu Trumc.na uciekli si ę nowel J•
t• :k1ej metody, ja k przerwanie po5 „
dzcr\ komisji senackiej do spraw .-~ ~
granicznych i wojskowych. W tc:i
~pO$Ó b pozbawili m<>Żności wyp.J·
wr1::d zi członi; ów opozycji.
wzywa:1 1
oświadczenia
A.Jtarzy
wszys:kich, którzy pragną pokoju, do
u:Jzialu w kanferencii 24 sieron ia .

•

..
~r 22~
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RUCH ·ZAWODOWY w POLSCE·
ićh

odpowie imp'erialisto m i
•

WZlllOZODł\

walką

o pokój i

soius.znikom

szeregów związkowych
czujności cal.ej klasy robotniczej

jedno§ć

oraz. zaostrzeniem

Dokończenie przemówienia przewodniczącego Centralnej Rady Zw. Zawodowych - tow. Aleksandra
Zawadzkiego, wygloszo~ego na plenarnym posiedzeniu CRZZ w Warszawie
grożone swobody I prawa związko
we. Odezwa do członków związ
ków zawodowych, których przywódcy wbrew woli mas robotniczych wystąpili z SFZZ, wzywa tych związkow
ców do walki o przywrócenie jedno·
ści światowego ruchu zawodowego,
do tworzenia komitetów współpracy
z Federacją w celu prowadzenia dol
szej wspólnej walki o żywotne postulaty klasy robotniczaj.
ogromny
podkreślił
Kongres
wkład zwiqzk6w zawodowych ZSRR
i kraj6w demokracji ludowej w obro·
nę pokoju i jedności Federacji. Rosnąca potęga tych państw jest naj~i4:1kszą gwarancję pokoju i postępu
Tow. A. ZAWADZKI swiatowego.
CRZZ Przyp9minojąc program spoleczno•
ekonomiczny żądań klasy robotniczej
przewod nu:zący
przyjęty na Konferencji Londyńskiej I
Kongres Mediolański wezwał cen- na Paryskim Kongresie SFZZ - mówlrole krajowe związków zawodo- ca podkreśla wagę prowadzonej
wych do zmobilizowania jak najszer· przez Federację walki 0 stale podszych mas procujących dla obrony noszenie plac robotniczych, skróceprow I swobód związków zawada- nie dnia roboczego, ubezpieczenia
wych, gwałconych przez rządy kopi- społeczne i o inne postulaty, mające
talistyczne. Kongres zwrócił się też z no celu polepszenie warunków pramonifestem do wszystkich ludzi procy cy i życia mos procujących.
M6wca zwraca uwagę, ie prono ca_ly~ świe~ie, "."zywając. i7h do
wzmozen10 czu1nośc1 klosowe1 1 wal- gram śFZZ jest w Polsce konsekwenł·
kl .o pokój, o poprawę. b~tu ~os p~o: ni4: realizowany, co zapewnia lucu1~cyc_h, o wzmocnienie 1ednosc1 d~1om pracy coraz wyżs:zą stopę ży
zw1ązkow zawodowych, oraz o za· Ic10.

Nędza i bezrobocie w krajach ~apitalistyczn}· eh
Ko.ngre~ Mediol~ński. stwierdzi.I w
spec1?ln~1 rezolucp: ~e w Związku
Rodz1eck1m doko~u1e się stały wzrost
dobrobytu moterialneg~ I rozw.ot~
kult.urc;ilnego mas pracu1ących,, dz1ęk1.
soqol1styc~ne~u chorokterow1 . poń·
stwa radz;e~kie.go, w kt?rvm nie ma
spr,z~cznc;>sc1 m1ędzx Ponstwem. o robo,n1~0.m1.. R3zol~qa ta stwierdza
ró"."~1ez, ze pow9zne su~ce~y w dzie
d~1n1e polepsze~10 połozenio .ekonoludzi procy os1ągnęly
m1cznego

z'."."iązkl zc:wod~we krojów d~m?kro• q1 ludo~e1,. dąząc:ych do .soq9lizmu.
Zupełnie . inc:.cze1 ukło?a\~ się stosun~1· w - i<;o1~ch kap1to 1stycz~ych!
gdz1a . polozen1e klasy rc;>b.otn1cze1
stole się pogc;irszo .. Cały c1~zo.r odbudowy powo1enne1 a obecnie 1 przy

gotowań wojennych jest tam przerzucony no klasę robotniczą. Spodają tom place robocze, rosną ceny

produktów pierwszej potrzeby. Jednocześnia z pogarszaniem się polożenio klasy robotniczej rosną ogromne zyski kapitalistów. Plon Marshalla
hamuje rozwój przemysłu w krojach
objętych tym plonem. Wzmaga się
bezrobocie i rozprzestrzenia no te
kroje groźbę kryzysu, do któregó
zmierza 9o~podorko USA.
. Pd:edstdwiwszy sytuację w Stonach Zjednoczonych, w Grecji, w
Hiszpanii, we Włoszech, Francji i Anglii, mówc.:i podkreślił wzrost nasilenia walk wyzwoleńczych, oraz ok,cji ~trojkowych w tych kroiach.

Walka wyzwoleńcza narodów kolonialnych
Wiele uwo~i poświącił Ko~gres pro
b.lemom . zw1az.kowym kro1ów kolo·
n1olnych, 1 zole~nych. Bogactwo tych
pr~blemow wynika z ogromnego raz
wo1u walk klasy robotniczej tych na·
rodów przeciw imperi?lizmowi o wyzwolenie naro~fowe 1 społeczne wa~k, . stono:-v1ących .~zęść skt;idową
ogolne1 . walk~ a· pokoi, wolnosć, dobrobyt 1 pos.ęp społeczny.
charakteryzuje
obecną
Sytuację

wtargnięcie kapitałów amerykańskich
do krojów ko 1onialnych, które były

dotychczas domeną innych państw
kapitalistycznych. Równocześnie wzro
sio ogromnie świadomość klasowa
tych krojów, c~ um~żliwilo wyrwanie
~pod . pc;inowanio międzynarodowego
1mperiol1zmu ogromnych połoci Azji
- . sz~~egóin~~ wskut~k zwycięstw
Ch1ńsk1e1 Arrn!1 ludowe 1.
Powstaly tez demokratyczne pańs':-"a I ~zq~y w pó~~acnej Korei, w
V1etnam1e 1 lndon~z11, rozgorzq!y powsta~ia n.:rrodowe w. Burmie i na
Mola1ach, spotęgował się ruch nerodowo-wyz~oleńczy w Indiach i w
.nnych kra1och.
Zmusiło to imperialistów do zosto-

sowanio nowej strategii, polegającej
na ,formowaniu podporządkowanych
sobie marionetkowych rządów, skła
dających się ze zdrajców, jak również na usiłowaniach rozbicia ruchu
zawodowego tych kraiów przy pomocy . prawicowych socjalistów.
. Prźedstowiwszy obszernie niewol·
n1cze warunki procy, dyskryminację
narodowościową I rasową, oraz ter·
ror panujący w krojach kolonialnych
1 za leżnych - mówco przeszedt do
omówienia uchwał Kongresu Mediozadania
lańskiego, wytyczających
SFZZ w dziedzinie wspierania wyzwo
leńczej wa!~i tych krojów.
Kongres uchwalił utworzenie stałe
go Funduszu Międzynarodowej Solidarności Robotniczej, w celu niesienio , skutecznej pomocy słabszym i
przesladowonym związkom zowodowym. Kongres zlecił również wła
dzom SFZZ wydawanie specjalnej literotury związkowej w językach na·
rodów kolonialnych, oraz postanowi!
zwołać jeszcze w bieżącym roku kon
feren cję związków zawodowych krojów Azji i Oceanii w Pekinie.

Dep~rła menły

podstawowym
Zawodowe
ogniwem walki o scementowanie szeregów
robotniczych na całym świecie

zagadnienia central ang lososkich rozpoczęli po
organizacyjne, nad którymi obrado- tym Kongresie podwójną grą, soboprzewodniczący tując w praktyce powołanie do życia
wol Kongres CRZZ zajął s:ę przede wszystkim pro- Departamentów Zawodowych. KomiDepartamentów Zawado· tet W11konowczy SFZZ przystąpił jedblerhem
wych, które powinny stanowić pod- nok do tworzenia Departamentów
stawowe ogniwo SFZZ i stać się o- i dotychczas zorganizowano już Deśrodkomi jedności, oraz walki o po- parlamenty Zawodowe ·przemysłu me
prawą warunków gospodarczych i talowego, włókienniczego i sk6rzaspołecznych mos pracujących na co- nego, jednoc:zące miliony robotników
tych przemysł6w :z: całego świata.
tym świecie.
Na siedzibę Departamentu WlóPomimo '.ednomyślnego stanowiska
w tej sprawie Kongresu Paryskiego, kienniczego wybrano Warszaw'!;. Orreformistycz1i przywódcy tzw. sekr-'l- gonizowonie Departamentów innych
toriotów zawodowych i związkowych zawodów jost w toku.
Referując

następnie

Antypolskie przym:erze Watykanu z m!ędzynarodowymi siłami kapitału i reakcje

W DRUGIEJ CZĘSCI PRZEMOWIENIA przew0dniczący CRZZ omówi!
zadania, jakie stoją obecnie przed
po!skim ru: hem zawodowym, kieru·
wytycznymi uchwal li -go
ją c ym siq
Swiotowego Kongresu Związków Zawodawych.
„Minior. J dni - stwierdził mówca
- ze szczególną wyrazistością udonam słuszność morksistowwod.-;iły
sko-lcninowsk1ej tezy, że świadomość
kl mową mos pra c ują cych, oraz ich
j edno~ć trzeba budować w uporr:zy·
,„„; 1A1ril.-o kln~nwAi. trzf!hn 1n rn-

dziennie pogłębiać i konsekwentnie
jej bronić, ponieważ jest ono dziś o·
tokowano ze wszystkich stron i przy
użyciu wszystkich środków, jakie posiadają międzynarodowe siły kapitalu i reakcji".
Da arsena~u tych środków pr:zyby·
la cg'oszona niemal nazajutrz po li
światowym Kongresie Związków Zawodowych znana uchwala watykań·
ska, pr:z-·!>y~a w towarzystwie wyg!oszanego „ze szczególnym wzruszeniem", nawskroś wrogiego Polsce i
niP.mleckieao
rinlskiflm11
nnrndowi

we
powołać
no tuż po wyraźnie nieudanej próbie procującą. Na leży
rozbicia Swiatowej Federacji Zwiqz· wszystkich zokladm:h procy, urzą
ków Zawodowych i w obliczu dol~ze dach i instytucjach stałe Kom itaty
go potężnog0 wzrostu sil klasy roba Obrony Pokoju. Komitety te obok bie
żącej pracy mają zadanie zmobilizotniczej i m'Qdzynarodowych sił pako wania nojszP,rszych mas do obchodu
ju i poste:;:iu, wskazuje, że siły roak- m ' ędzynorodowego dnia walki o po
cji poczuły się zmuszone sięgnąć pa kój, wyznaczonego no 2 paźdz ierni
~a br„
nowe rezerwy.
Naszym zadaniem w odpowiedzi
Każdą ;:ikcię w obronie pokoju nano nowe posun:Qcio starego świata-·
leży wiązać z pog~ę~ieniem przyja
jest pok rzyżować zamiary wrogów źni i brotersiwa naszego narodu :ze
pokoju i pos~ępu, os;qgnąć nowe zwy Związkiem Radzieckim, wiązać ze
::ęztwo na drodze do socjalizmu.
ws:ępowaniem nowych tysięcy do sze
regów Towarzystwa Przyjaźni Pobko·
Naczelne zadanie międzynarodowego
Radzieckiej.
ruchu zawodowego
Zu sprówą obrony pokoju wiąże
Mówca przedstawia kolejno sie· naczelne zadanie miądzynorodowego
się jak najściślej sprawo jednoruchu :zawodowego.
dem konkretnych zadań:
Należy zacieśniać naszą współpra- ści kl osy robotnicze(. Trzeba prowaWobec nowych posunięć impe·
rialistów amerykańskich, oraz cę ze stółyn1 Komitetem Swiotowego dzić codzienną systematyczną procę,
ich ekspo:zytur i sojuszników v1lącz- Kongresu Obrońców Pokoju, należy wv:ośniającą antyrobotniczą roz!amo
nie do ostatniej uchwa:y watykań- mobilizowa~ do walki o pokój colą wą politykę przywódców A. F. L.
skiej - walka o pok6j stanowi dziś naszą klasę robotniczą i inteligencję T. U. C., C. I. O. należy z całym mię

przemówienia papieża.
by stanąć w rzEjdzie
Przybyła
Unii Zachodniej, .paktu atlcntyckiego,
planu Marshalla, prób rozbicia SFZZ,
o.d budowy militaryzmu niemieckiego
japońskiego. oraz innych tego rodzaju posun:~ć impericlistów i m:ę.
dzynarodowe j reakcji, wymiarzanych
przeciwko ZSRR i krajom demokracji
ludowej, przeciwko klos:e robotniczej
1 jej mięrlzynarodowoj jedności glów.nej przcs:kodziP, no drodzf!
podżegaczy wojennych.
UchNolo watykańska - ogłasza

dzynoradowym ruchem zawodowym
o rozszarzenie i wzmacnianie wpywów, oraz autorytetu SFZZ.
W walce przeciw klasowym zw.
zow. w krajach kapitalistycznych, kolonialnych i zależnych b urżu
ozjo i jej rządy stosują coraz okrut·
niejszy terror i bezprawie. Zadaniem
SFZZ jest solióorno współpraco z wal
czącymi organizacjami zawodowymi.
Przekraczanie plonów ;:>redukcyj·
nych powinno stać stole w cen
h urn l:lwagi związków zowodowv,ch.
Jeżeli w drugim półroczu przekraczanie planu utrzyma się tylko na do
tychczosowym poziomie, plon 3-letni
więcaj
zostałby zr301i1.0wony mniej
2 mies:ące przed terminem - c i ągn i e
mówca - o przecież postanowil iśmy
nie
skróCić term:n wykonania plonu
o 2, !acz od 2-3 miesiqcy.
Stoi w'.ę:: przed nami zadanie wzmo
żen'.a wysilk6w na polu wspó:zawo·
dnictwa pracy.
Niektóre gałęzie rzemyslu jak np.
hutni~two i przemys drzewny wyko·
noly już całkowicie swój plon 3-letni,
szerag innych przemysłów: minorolny,
papierniczy, obuwiany wskazują wyż
szy od przeci ętnego stapiań przekro·
czenio plonu półrocznego. Inne gałę
zie przem~ 1sl1J powinny brać z nich
wzór. Szczególnia ważna jest walka
o dalsze zwiększenie wydajności pro
·
cy w górnictwie.
Niezależnie od wykonania ilościo·
wego, w niel:t6rych przemysłach (wl6
Łódzkiej k"nniczy) ostro rysuje się walka
ctwie Ludowym me dadzą s:ę zastra 0 podniesienie jakości.
Nashpnym :zadaniem jest spraszyć groźbami i nie odstąpią od buwa podniesienia no wyższy po·
dewy nowego ładu w Polsce, opartego na pokoju i wolności od wyzy- ziom dyscypliny w szcrega::h klasy
robotniczej.
sku.
' pro
· p Ianow
Z walką o wy konanie
Po przemówieniar.h przedstawlc!e
dukcyjriych, o podniesienie dyscy
E stronnictw wywiązała się ożywiopliny procy, nJrmolny toi(. i rozwój
na dyskusja.
Ob. Serejski (SL), syn chłopa z procesów produkcyjnych wiąże się
Bukowca '.pow. opoczyński), zwraca oodstawowo dziś sprawo zoostrzeuwagę na fakt, te reakcyjna część ńia czujności k'mowej mas procu·1ą·
kleru chwyta się wszelkich metod, cych. W oświadczeniu Rządu z 27 ip
byle zahamować odbudowę kraju. co mówi s:ę, że „w porze z intryga1 tak w ub. roku wielu księży w ka mi antypolskimi na arenie międzyna·
zaniach występowała przeclw ,,zbyt rodowej id. zie wzmożenie przez wro
niemu" uprzemysłowieniu kraju . gie czynniki wysiłków sabotoż0'Nych
gdyż ponoć to „prowadzi" do grze· w kra1·u, które zmierza·1ą do niszcze·
chu. Jakoś Watykan n!e widzi grze nia dorobku, pomnożonego przez no
chów w przemyśle Stanów Zjedno- ród polski z zopoł'łm budzącym poczonych, wskazując na nie jako na dziw całego s'wr'ata".
„ideał demokracji" :td.
Kon:eczne jest w'.ęt zaostrzenie
_ Uchwała Watykanu _ ośwlad·
czył z kolei ob. Gregorski, małarol- czujności ca'ej kla~y robotniczej wo
· d bee niecnych poczynań niedob1'tk6w
d
s d ·
kl
ny ze tu z1any - sprowa za s:ę o
tego, że chłopi pow!nni oddać zie- wrogo a~oweAo.
mię otrzymaną z. reformy rolnej ob Należy wpoić w każde ogniwo
szarnikom, robotnicy zaś winn: zwró związkowe i w każdeg:> członka zw.
cić fabryki kap:talistom. Cóż bo- zawodowego pac~ucie odpowiedzial
wiem innego znaczy „groźba eksko- ności za ochronę ma;ąiku i be~pie
mun!ki"? Kogoż to się straszy kląt I czeństwa Polski Ludowej.
Przewodniczący CRZZ stawia tu
wą? Tych,_ dz.i.ęki którym ~hł?Pi ~trzymali zrem:ę. , Tych, dzięki kto- konkretne zadanie zmo'.J:lizowonio w
rym robotni~y zosta1:f g~spoda~zami każdym zakładzie procy oddzia/ofabr!k, hut 1 kopaln:. Nigdy .się nie wych grup noj!epszych aktywistów
stamE;, aby chłop ci:Y rabo~nik, k!ó związkowych d!o doraźnego generol
r~y tyle lat . czekal: na z1szcz.eme nego przeglądu urządzeń dla orgaSH~. sp:awledln~roścl s~łecznej, za~ nizocji ochrony obiektów.
_ wo
Wreszcie 1·oko ostatniwroc1h z drogi.' ~tórą ich prowadzi
.
„
.
.
k
Polska prawdziwie ludowa i demo~w 1 c;i·
uchwał
raałlzocp
pelne1
runa
kratyczna.
N:ezwykle ożywioną 1 bogatą dy- toweg? ~ongresu móv.:co wy~ienia
odcin~o~h
skusję zakończyło uchwalenie rezo- wzmozenie. no ~~zyst.kich
lucji, której treść podajemy w stre p;acy ~świod<;i~ 10 !ące1 d'.o. podniesie
nia polityczne1 sw1adomo$C1, postawy
szczeniu
ideowej i bojowości nojsz.:irszych mas
•
pracujących. Od wykonania tego wa
runku zależy nasz dolszy zwyci~ski
c" pl 6 w
do Niemców l uchwała Watykanu marsz po drodz e real'z
,an
1 o fi
to tylko ognłwa tej aa.mej pro-nie- gospodarczych, dalszej ustawiczne/
mleckiej polityki W~tyka.nu, zmie· poprawy materialnych i kulturolnych
rzaJą.ceJ. do rozpęta.nia naJrorazych warunków bytu klasy robotniczej I in
instynktow a&TesYwnych } rewbJo-1 teligencji pracującej, nasz zwycięski
.
nistycznych li na<iJooa.liltów nlemle marsz ku socjalizmowi.
• •
•
cklch, to WYstąpienie przeciwko na-,
Partia - D?ezłomną
szeJ granicy na Odrze i Nysie.
walczyć
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Wszystkie stronnictwa demokratyczne

jednomyślnie potępiają
antypolską- uchwał~ Watykanu
Wielkie zebranie aktywu międźypartyjnego w Filharmonii
W dniu 16 sierpnia. w sali Filharmonii odbyło się zebranie
aktywu stironnlctw demokratycznych poświęcone omówieniu ośwlad·
czenla Rządu RP. z dnia 26 lipc a br. o stosunku Państwa l Rządu
Ludowego do zagadnienia wolno§ cl sumienia i wyznania.
Sala Łódzkiej Filharmonii n ie mogła wprost pomleśołć olbrzy·
miej ilości aktywistów PZPR· u, SL. PSL-u, Stronnictwa Demok ra t Ycutego i Stronnlctwa P racy.
Punktualnie o godz. .17.15 zebranie nie rnchn 1 obowiązldem Jest stwicr·
otwiera prezydent miasta, tow. Mi- dzić, że każdy duchowny, któryby
nor Maria!,! ,pawo.ł,µjąc prezydium, chciał wykonać w praktyce uchwado którego m. in. wesz.l!: wojewoda łę Wa.tyka.nu, postawiłby ileble w
Piotr Szymanek, I sekr. KL i KW rzędzJc zdrajców i kola.bot"a-OJonfPZPR, tow. Dworakowski, sekr. Za stów I Ja.ko taki odpowladalb:v qod
·
rządu Wojewódzkiego SL Dragan, nie z llt9Tą prawa".
Wielokrotnymi oklaskam! przerysekretarz PSL Kołaczyński, ob. Esed
·
·
ł
b
G
b
·
(SD)
'"'T) ob · Rapa port
Sel (~,
o wane Y o wystąp:eme prz sta wl 1 o .
· t wa Pracy, ob. Gaga· 1a st ronmc
(SP)
gole „~k·
c;e
..
ma 1
s zy za b ra ł głos t ow. 1ewsk'1ego.
.
Jaka P1erw
w sk az~ł na ni·e
Dworakows k'1• któ
katollc
- Jesteśmy stronnictwem
•. i:yność
zbte
p rzypadkową
m.: ęd zy . bu- kim o bogatych tradycjach, ale io
z
·
chwałą Watykanu w
. sprawie groz ! nie znaczy, byśmy rnoell się :zgodzić
.
e15skomun;kl, 8 .ogoln.11 ?fens~·wą sil z obecną rolltyką Watykanu I części
wsteczn?'c~ z imperialtsta~i ame- wyższej hierarchii kościelnej, wyko
ry~ańs.kmu na czele, przeciwka po- nuJącej polecenia płyn~e z Rzymu.
koJ.OV::, współpra~~ 111.iędzynar.od~- Nikt nam nie dowiedzie _ oświadWeJ i demokra c.JL Prze!'"ówien;e cza ob. Gogolewski, _ że realizacja
1
jest
społec!Zllej
P.rzyJęte zos~a sprawiedllwoścl
tow. Dwor~ko,~.t1ego
ło długo. menulknącym1 oklaskami. sprzeczna z wiarą doematem 1 etyZ kolei ;i:abrał ~łas sekretarz Za- ką katolicką. Entuzjazm mas wierządu W0Jewódzk_1ego SL,, ob. C~e- rzących ; niewierzących, praktykusl~w. Dragan, kto~y .~· rn. paw.e- jącycłi i nie-praktykujących w budz.;ał. W Po.lsc~ u:tn1eJe ab~olutna dowie nowej Polski jest tak potężwoln~ść sumiem~ 1 wyzna~ua. My, ny, że żadna siła nie potrafi nas ca
chłop1 p~lscy, me dopuści~y da fnąć z drag;, prowadzącej do lepsze
st;vorzema sztucz.Mgo podziału . na go jutra.
.
.
wierzących i nlew!erzących.
Z kolei za~rał .głos. przedstawiciel
Mówiąc o polityce Watykanu, ob.
0
Dragan wskazał na znamienny fakt. ia~?rf k:V Jewodz.kiega PSL, ob.
0 ac. 5 i.
że w latach 1939 - 1945, kiedy w
- Imperializm chwyta się róż·
Polsce płonęły mluta i wsie, kie·
dy ginęli ludzie, paptet nie znała.zł nych metod, różnych straszaków.
słów pociechy dla nas, natomiast Do tego samego arsenału należy stra
dziś, gdy wspólnym wysiłkiem budu szak o groźbie ekskomuniki. Ale
Jemy nowe, lepsze jutro, Watykan ch~op! zrzeszeni w Polskim Stronni
chce nas podzielić ł poróżnić, by
przeszkodzić w odbudowie nas-iego
kraju.
„.Uchwała watykańska nie ma nic
Następnym mówcą był przedstawlc:el Stronnictwa Demokratyczne- wspólnego z troską o wiarę i wol·
go, sędzia Sądu Najwyższego, ob. ność praktyk religijnych, które w
Polsce są w pełni respektowane I u
Rapaport.
Przedstawiciel SD podkreślił, że sto bezpieczone, co znajduje swój pełny
sunek Watykanu do Polski na prze- wyra·l: w Dekrecie o ochronie wolności sumienia i wyznania z dnia 5
strzen! dziejów zawsze był negatyw sierpnia rb., a który to Dekret rwa·
ny i wrog:. Nawiązując do oświadcze raniJ,JJe każdemu obywatelowi pel·
n!a Rządu RP. z dnia 26 lipca br. ną swobodę w wykc·nywanlu prakmówca wskazał, że mała ma1:iy na tyk rellgiljnych.
•.. Uchwała. watykańska jest jed·
zachodzie takich dokumentów, któreby w sposób tak jasny 1 niedwu- nyrn z ogniw polityki Watykanu ma
znaczny gwarantowały wolność su- Jącej na celu stosownie do z."lmlaimperialistów anglosaskich
row
mieI)ia i wyz.nania.
„Jako sędzia oświadczam, że kler wprowadzić zamiesza.nie w ueregl
ma w Polsce zagwarantowaną u· milionów ludzi walczących 0 pokój.
stawą swobodę wykonywania swych pcstep I sprawiedliwość społeczną.
.„Osta.tnie · pnemówlenle papieża
praktyk religijnych, a.le równocześ·
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.Zona. prezyd en t a
zamieszana w

Trumana

aferę łapowniczą

WASZYNGTON !TElEPRESS} !ona prezydenta Trumana zamieszana
jest w afer~ łapowniczą, którą bada
omerykoński senat. Sledztwo rozpoczę'o no zasodzi.:i oskarżeń, stwier·
d za ją cyc.h że w:e!u wybitnych czlcr>
ków rzą~lu i kół wojskowych przyjmawa~o łaoc•wki o~ kon::ernów ornerykański.ch, wzamion :za przyznawa·
:·1 iti :zam6w:eń rządowych.
G-Jnerał H:J rry Vaughom, wojskowy
·1 nai'bl'i z'szv przvi'oc'iel Tru·
dorc. "'ca
,
,
"
··
od p~··
z' 8 otrzymał
m..,, 110 . przy,noł
-"
noi f.i my ,., Chicago 7 lod6wek, z
... .;rych dw:,e prz".·s.'al. pani' Trum~n.
''"
ch'?dni'e powę:Jrowa/y ...do
t) ,1, ZL
- ~
. 0 Vinsona ·1 m.'ni··
u 'ównetio 5„dzie"'
,..,
"

stra finansów Snydera.
C7t:1ns:·a1 '/aL.g hom otrzymał wspornr iony „podarek" po tym, jak nope m~n::ił mimochodem, „iż pragną~·
i•", mieć w domu 1·ednq lodo'wkę".
Podczas publicznego przesłuchania,
g: re·ol Voughom stwierdził, że „nie
w dzi nic z'ega w otrzymaniu 6 ch'o·
d1~i noroz" 1 doda', że całą tę sprawq vważa za „zwyktq grzeczność".
Podczas prowadzenia przez senat
.
.
.
k , .• 1 d
v •·I\ 01•:
,ze
kó
.
. K ! e fztwa, u1own1ono,
psw•.·; ·,·;no psr umery1na, t ro aaiNoło ,rtew.dki[ podarki" genem!o.
V
1
utrzymywa
w1 c .·r;. 10IT'owi,
bi' ka rów., .
ni az : 1 c uzszego czasu k 1s ie stok
:~n i i z innymi cz1on ami rzqdu.

d

przewo niczką mas
.„Zebrani stWierdzaJI\ - siłą kierawniczą. Odrodzonego Państwa I pracujący,& i narodu
Polskiego Jest Partia Robotnica i
W ofensywie politycznej, w pracy
sprzyrnlerzooe z nlj\ Inne stronnłciwa demokratycme. Kto usiłuje dy- lwychowawczef i kulturalno· ośw:dto
skryminować kogokolwiek za przy- wej naleiy grur.:ownie wyjaśniać onależność do partii robotniczej lub świadczen;a R:ządu o stosunku Pań
Jej popieranie, ten godzi w Pań· siwa do Kościo~a i dekret z 5 sierpstwo Ludowe, staje się Jero nletia· nia, przypominając antypolskie i pro
Watykanu,
niem:eckie wystąpienia
przeezalnym wrotiem.
.„Zebrani domagają się, aby Epls· oraz jego średniowiecxnq uchwa!ę.
Mówco domaga się te ż wzmożen ia
kopat Pol•kl wypowiedział się wy·
raźnie, Jakle jest Jego stanowisko w akcji łączności fabryk ze wslą i skor
sprawie poiparcła udzielonego pnez centrowania uwagi na najbordzie1
Watykan dla rewłzJonJstyC'Lllych dą zacofany~h tere.~ach.. S~cz?gólnie
żeń niemieckich n1cjonallst6w zinie tom, gdzie reokqi uda1e s.ą 1eszcze
rzającycb do o11ebran1a Polsc~ ziem wyka~zyst~woć dla swych. celów ła·
naszych nad NYS!\. Odrl\ l Bałty- twowier,n?sć prostych ludzi.
W m1honowych szeregach zw!qz·
klem.
nufan1e
kowców
... Ją za k on1eczne do
• p rt" R b
· z- 1 pcg'ęb'. ać
Polsk'. na''?Ży
.„ ze b ran I uwa:r.a
a.by Episkopat Polski określił rów: . . 1:1 l~~.no~zone1 ? 11 0 0
nłet swe stanowisko bez żadnych tni~ze1! wierne1 1 _niezłom.ne1 przewo·
niedomówień w stosunku do tej czę dnicz~i mas pracu1q~ych 1 na rodu.
ścł duchowieństwa dla której sutan Koncząc przemówienie tow. Alek·
na Jest tylko osło-:ią przy po.pełnia- sonder Zawadzki stwierdzi!:
nłn 7.Wyklych rabunkowych mm-· „W ~racy .1 walce. jesteśmy pełn'
derstw, lub ti:łanłu dyWe-„ maj„cej poczucia sol 1dornośc1 z walką braci·h
· Iistycznyc
kopito
k 'ó
·
„ ro bo1ni'kow
· - od dzle·
celu dodwrócenie uwagi
· k I · I hrai w
Ina od
a S botu owy zniszczonej Ojczyzny. I po orna, nyc ..
1m gorące braterskie
rzesy omy
.„ P eczeństwo poltikłe domaga
· · i życzenia zwycięstw
· od w ł a d z k oścłelnych w Po!Re, poz. d row1enio
się
k
· h
h
ał
Il
a.by
z wyzys iwaczo• znonna zow v swe stosunki z w 1c zmagon1oc
mi i cięmieżcomi". rOkloskiJ.
P.11.nstwem.
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• • 1• b rak.·1 pracy
O ~1ągn1~c1a
organi~acji p&rtyjnej przy:
Na Wldzewie,

Chojnach,

Bslu- rz; nlelicm.ego grona
wszędzie kursów
terenowych

absolwentów
stworzono
spotykamy placówki PSS-u. Wszę- pierwszą 6-osobową gru,pę agitatodzie też 1Pracują tam ~onkowie na ruw. RÓWIIlież przystąpiono do przy
sze,J p3.Ttil. Do niedawna jeszcze gotowania iregulamtnu wsw~zawo
wuyscy oni należeli do jednej wlel dniC'twa iPfacy.
lclcij
organlzaoji
partyjnej przy
To wszystko, co zostało dotychPSS-fe, podległej Dzielnicy Staro- czas oowiedziane, mogłoby stwomiejsk.iej.
rzyć wrażenie, że właściwie nie ma
Fakt istnienia tak rozległej, roz- I w tej. c~:vn: n~c . do zarzuceni~
rzuconej po cifłyrp mieście organi- I oyigan~zaCJ1 1PartyJneJ ~rzy Central.
zacji musiał się 'odbić ujemnie na PSS, z~ ~z?"S1iko tam ?est dobre, ,a
jej działalności, a co za tym idz:e, i przy•naJmn.~J ~a dobre) dr?dze. N e
na p!'acy całej spółdzielni.
stety ta;k nie iest. Ja!t w:1.&domo .°
wartości pracy
orgamzac11 partyJ1200-osobowa orgal'\izacja nie by- nej przekonujemy się przede wszyła i nie
mogła
być sprężysta · w stkim, oceniając jej wplyw na bezswym dz:ałaniu. Słaba dyscyplina, partyjnych. Jednym z terenów tego
niezn::ijomość kadr, mała liczba bio- oddz:aływania są
organizacje manr:ycb udział w szkoleniu partyj- sowe.
nym - oto, co charakteryzował0
I tu trzeba powiedz:eć, że orgaówc?.eśną
organizację
partyjną w nizacja podstawowa przy CentraJi.
PSS- ie. Brak powiązania poszcze- jak rÓWIIlież inne PSS-owskie orgólnych kół z Komitetami Dzieln!- ganizacje partydne jak gdyby zacowymi wpłynął. że choć na Bału pomniały o istnieniu Ligi Ko.biet.
tach lub Chojnach istn'.ały - rzecz ZMP czy TGwarzystwa Przyjaźni
jasna - placówki PSS-u. miejsco- Polsko - Radzieckied. A przec1c7.
we kiero·wrnictwa partyjne nie mo- organizacje te istnieją przy PSS :
gły rozwijać kontrol:. nad pracą za- są dość Eczne. Liga Kobiet skupia
trudnionych w n:ch towarzyszy i
były w ten sposób pozbawione Wl>łY
W'll na pracę tych placówek w ogóle.
Wobec tego rz.rozumiałe jest teraz
dlaczego aktyw partyjny PSS-u z
takim zadowoleniem powitał instrukcję B'.ura Organ:zacyjnego KC
PZPR o ł'eorganizacji struktury
putyjnej, w myśl ik:tórej również
m us·zą
organizacja przy PSS-:e została poJfdną ze spraw, poruszanych na
dzielona l!la kilkanaśeie organizacji
podstawowych, iPOd!egłych tereno- ostatniej konferencji rad zakłado
wo 11 dzielnicom partyjnym Łodz'.. wych fabryk metalowych, było zaKażda z nowopo\\rstałych organizacji, świadoma znacznych zaległośc'. g:x~nienie pracy grup związkowych i
w 1Pracy partyjnej, · przystąpiła do r.ic;:Lów zaufania. Jak się, niestety,
opracowan!a własnego iplanu -po- c kozuje - jedynym sprawdzianem
czynaf1 w oparciu o ogólne zadaniR
partyjne oraz biorac pod uwagę sp'? dz ołalności mężów zaufania są
~kfodki człopkowskie. Jak wiadomo,
cjalne warunki terE'r.owe.
n:'osiąc sierpień jest ostatnim miosią·
*
*
crm, w którym dopuszczalne są po·
Organlui.cja partyjna pny Centrali PSS w pierwszym punkcie s:>:n:ególne wypadki ściągania skłaswego planu kwartalnego postaw:la dr,k członkowskic h drogą administrasobie za zadanie masowe szkolenie c ,·iną ..
ideologiczne, dalej zaś utwo-rzenie
l'l'UPY agitator6w. W ramach akcji
~poro rad zakładowych łódzkiego
propagandowej towarzysze posta- p·,•emyslu metalowego już stosuje
nowJ.i zwiększyć kolportaż prasy r0wy system pobierania opiat człon
partyjnej,
ostateczn:e
ukończy.: bwskich, w czym wełnie im parna·
\~1płaty na Centralny Dom PZPR ocolą mężowie zaufania. Tok na przy
raz zainkasować zaległe skład'r.i Pe.a wygląda sprawa w zakładzie
członkowskie.
Opierając się na 51
I\ 2'J i w Poóstwowej Fabryce Zeg::ipunkcie statutu Partii, opiewają row, gdzie wprowadzono specjalna
cym, że organizacJe podstawowe za~zyty dla mężów zcufania, z na·
przy ~tytucjach
gospodarczych z\t1iskami członków grupy, związko
czuwają nad doskonaleniem aparawe;. Zeszyty te są odpowiednio p.:>·
tu adm:nistracyjnego, wzmożeniem r•Jbrykowana i według nich każd·y
dyscyplilily pracy i
mvalczaniem rnq:.':: zaufania wymierza odpowiedbiuroinatyzmu, towarzysze z Cen- :1ią wysoko§ć stawki.
trali PSS-u postartowili opracowa~
regulamin wsp~łzawodn:ctwa pracy
Nie wsz~dziq • j!id'1Qk . ~tosuje się
óla personelu bmrowego.
fen system. W wielu zakładach pro·
Trzeba przyznać, że choć reorga-1 -;y jeszcze po staremu sk>ódki czło'l·
ni.zacja struktury partyjnej wytwo- 1•
•
'
•
rzyła w pevtny'tn okresie czasu pe- ~·;wskie przechodzą przez listę plaw:en chaos ewidencyjny, towarzy- r.y. Przyczyną tego bywa najczęścief
sze z organizacji podstawowej Cen- brak mężów zaufania, wynikający
trali ~r~fi? w szyb~iI? czas;e z opieszałości nieklórych rad zakłaprzezwyc1ęzyc te trudnosc1 orgam..
zacyjne i rozpocząć przewldz'.aną aowych. Zarząd Okręgowy winien
planem działalność. W ustalonym ''· •ększy nacisk położyć na jak naj·
czasie, rozdano nowe legitymacje par rycr lejsze zorganizowanie we wszyt~.jne'.. wyznaczono. członków órga- s•f:'ch fabrykach grup związkowych.
mzacJ: na s.zkoleme terenowe, oraz

taeh, w centrum :miasta,

Cf HIRALI PSS

-------==-------------------------------------------------

około

2.000 dzami dzielnicowymi. Podobnie jak
a .T PPR - to :stniało przed tym, towarzysze,
pr&cujący
'w organizacjach maso1000.
powinni
składać
szczeW okresie, p1J1Przedzającym z.mia- wych
nę struktury organizacyjnej, każdy gółowe sprawozdania ze swej dziaz członkÓ'W egzekutywy organizacj: łalności przed władzami swych orpartyjnej p.rzy PSS był opiekunem ganizacj: podstawowyob. Z drugiej
jednej z organ:zacj: masowych i był zaś strony organizacje podstawowe,
odp::iw:edzialny za ich działanie'. jak to jest ich obowiązkiem, ;poObecnie sytuacja uległa zmianie. winny śpieszyć z n:ezbędną pomocą
Organ:zacje masowe zachowały w Lidze Kobiet, ZMP i 'DPPR.
Jeśl! towarzysze z organi,zacji pod
dalszym ciągu swą ponaddzielnicową strukturę a wskutek tego nie są stawowych przy PSS-ie, a w szczezwiązane z żadną z organizacji pod- gólności przy Centrali, na której lestawowych. Fakt ten już po krót- żą najw:ększe obow:qzki. uzupełnią
kim okres'.e cz3su spowodował, że w ten sposób braki w swym placzłonkowie
egzekutywy organizacji nie pracy, będzie można wówczas
podstawowej przy Central: nie mo- powi~zieć. że przy nowej struktuorgan:zacja rozwija
gą nic powiedr.ieć na temat pracy rze parlyjnei
P.P. koła Ligi Kob:et swego terenu. wlakiwą działa1noóć.
Nlewąt1pliwie. również i · :nne orga* • *
nLzacje podstawowe nie są także
Pracą
organizacji
partyjnych
zorientowane w pracy organ:zac~i przy rposz.czególnych
placówkach
masowych swych oddziałów.
PSS, ich wpływem na działalnośf
Sytuacja ta mus'. jak najszy'b- tych placówek, - a działalność ta,
ciej ulec zmianie. Towarzysze - jak wiemy, nieraz w:eie pozostaw!a
aktywiści organizacji masowych po do życ'1:en'.a zajmiemy się w najw'.nni !również przebudować swe bliższym czas!e.
organizacje, i powiązać je z właR. Sch.
w

swych

członkiń,

sz~regach

ZMP -

Nie w~zysey NieJDcy

120,

Grupy związ kowe i

•
•
męzow1 e

są błogosławieni

Myliłby się fatalnie htoś, kto by przypuszczał, ii: liczne. 01tatnio u~o
c.:yste błogoslawieństu:a papieskie obejmują wszy1ikich Ni:mców. . Nic,
moi drodzy, podobnego. Sympatie i czułości Piusa Xll są ściśle odmierzone w-g olcreślonych /cierunków politycznych.
l tak: serdeczne „benedico", niby - „blogo1lawię", odn'!.si 1ię P'!~d.e
wsz;ystkim do :grai rewizjonistycznej, tj. przepras_zam, ~nu Chrze~ci1a.~
.lko-Demokratvcznej (t.zw. CDU). Nast,mna, a w te] same] 1erdi;cme1 ~n~
r.:e, tro1ka papieża obejmuje c~rną ban~ę, tj. par~o':., ~'!rtię skr41me
nacjonalistyczną (Deutsche Parter); z kolei „1erce 01ca b11e sorąco dla
niemieckich judaszów. tj. wybaczcie, t.zw. „Socjal-Demokratóul' (SPD):
da pnpilów pafJieskiclt należą również: „liberałowie" spod znak~ K~up~
'irhacl11a itd. (FDP): za „synów lf'atykaml' uchodzą S·ayny li Niemiecki~]
Partii Pra1ł'icowej (De11tsclre Reclttsp11rtei); pod opieką PiUM Xll po:osta]ą
w/rże kręfący się wokół dolnrn, „cen~ry~ci" c=y „centrowcy" tud~iri mili
alrnpacyj11ym idc:tl::om anJ!lo·amerylam.1kim „ananasy konserwowe :i t.zw.
Part i i BaU'arskiej.„
.
Do niclt to i tylko do nich ply11ą z listów papieskich i tootykamk1ej
rozgłośni radiou·ej slotH1 „pociechy" i „pokrzepien!a", slow~, ~tóre „~ac11iaj1J", u przei.'e m1zys1./.-im - podjudzają. ~rzeciw poko_1owi, p~zec.iw ,d'!"
mohacji, wzeciw braterstwu na~odów, prz~~~. Sf?olec:~eJ „s'?rawie~hwo.s,ci:
Błogosławieni są tedy Qiemieccy s::owm.iscl 1 ka~it?lu~i, n?CJona!is~!·
rewizjo11i.lci i 11eo/aszyki„. Lecz są w Ni_emczecl~ J i~m „mieszlwncy ,
/udzie którzy 11z11ają 11as:z:e granice zachodme, ludzie, ktorzy pragną po~o
ju, ludzie, którz:v cltcą budować nort•y ład w sw~j ojczyźnie•. opa~ty. na
szczęści" człowieka i przyjaźni z innymi narodami. Nad tymi lud:mi. -:-członkami i sympatylwmi Komunistycznej Partii Niemiec (KPD) - „w1.n"
- o dzitt:o - nie blogoslawie1ist1t:0 „11iemieckiego papieża", ale - sroźba
elcskomuni ki!

za ufania

w przemyśle metalowym
ożyw i ć swoją dzi a ł al n o ść.

•

Przod~jqcy zespół tow. Witułowei

Częstym jednak zjawiskiem jest, że ~:)
trzech nieopłaconych miesią·
i ci mężowie zaufania, którzy już zo· cach?
stati wybroni, nie przejawiają należy
VJ celu bcrdziej wszechstrbn:ieao
;,•j działalności. Bardzo często nie
:.'11ają oni
ani swych obowiązków, -c1116wienia tych i wielu jeszcze in·
C'li uprawnień i nie wiedzą, co mają r y•.h spraw, pos:anowiono zwołać
z ~obą robić. Należcło by rozpo· ·10 dzień 24-go bm. rozszerzone ple·
cząć s:i;kolenie ich, by przestali być m.1m Zarządu Okręgowego z udzie·
t·i 1l:o nominalnymi kierownikami grup łtl':l prezydiów rad zakladowvch i
cktywu związkowego oraz przodowzwiązkowych.
rr'k.ćw pracy przemystu metalowego.
Podczas dyskusji nad sprawą no·
r.lim.
\'"/Ch legitymacji związkowych wysz;o na jaw, że jeszcze wielu człon
l:ów ich nie otrzymało. Powoduje to
r ..:r.'reg trudności dla członków, poshgujących się st!;Jrymi legitymacjami. Szczególnie dotkliwie odbija się
:o na zaopatrzeniu rodzin tych me·
tcicwców. Na stare legitymacje nie
Budynki Państwowych Zakładów
r·.:żha
ni::zcgo otrzymać w skte- Przemysłu Wełnianego Nr 3 są już
l'<:•clzo stare i zniszczone. Zarówno
r·:rh.
w ckresie przedvrojennym, jak i pod·
P•zy oka'!ji warto wspomnieć i o ::zos okupacji, mało o nie dbano.
ir ny:n nie·: lomaganiu.
Mianowicie, Dcpiero dziś, gdy wszystkie zakłady
r: el(.tóre sklepu PSS~ jak również skle i::~;: eszly na własność państwa, spra·
py Centrali Handlowej Przemysłu Gu ·110 remontów stanęta na pierwszym
•
I
1Jk1r.ie.
11'1•)\'J ego, r1ie honorują legitymacji
Załoga FZPW Nr 3 przystąpilo
;wiązkowych, jeśli posiadacz jej za- r·rzede wszystkim do ratowania tych
lega z opłatą sklodek za„. jeden JJ..idynków, które groziły zawaleniem.
n•·esiąc. Czyżby t 11 m instytuc·om han Do,;ej przeprowadzono .we włas~ym
.
' .
'·
. zn.;ręs1e szereg proc lnV(estycy1no·
c'owym nie było w;adome, ze leg1· 1remontowych. Odbudowano starą,
!\ 1;1ccja traci swą ważność dopiero zcickompletowaną suszarkę,
pompy

W PZPW Nr 3 dbajq

List robotnic z
do

załogi

Niedawno temu bawiła w łodzi
<;rupa robotnic cześkich, które w cza
~:1} swego pobytu zwiedziły między
i'lnymi PZPo Nr 5.
Robotnice te były gośćmi łódzkie·
go Zarządu Ligi Kobiet i w czasie
zwiedzania fabryki interesowały się
j:ywo osiągniąciami produkcyjnymi
kobiet w naszych zakładach i ich ży·
c;f•m kulturalno-oświatowyrn. Wraże
ri;a, jakie wyniosły one z pobytu w
ros7.ym mieście i w naszej fabryce,
by>y widocznie trwałe, gdyż w kilka
dni po ich odjeździe otrzymaliśmy
li~! od jednej z uczestniczek wyciecz
~:i - Marii Leskowej. J ednocześni e z
1!; tern przysiala nam ob. Leskowa .go
wiei czeską, wychodzącą w Gott·
•11(.ldowie, w której znaleźli ś my opis
pabytu' d 3!egacji cze choslownckie j

b•ofniego sojuszu.

W liście swoim

ni:-,. Leskowa pisze,

„Jestem zachwycona waszą gościn
no~ cią, posyłam Wam krótki repor·
t-:: ż, a nrosiłabym o przysłanie kilku
::d ' ęć

fotograficznych

z widokami

bJzi.

wiążq

ją
natychmiast wprawne
polce low. ł.-'iarii Witu'.owej. Nie
clopuści ona c.Jo żadnyc h z rywów
I zg:ubień, a viraz z nią prac·Jje

pod~nie

całv zespół prządd:.

Nic dziwne go wiąc, że w drug im
etapie współz awodnictwa zosp 6ł
zdobył pierwszą nagrodę w wy·
:.okołci 42.Qr.{) ztotych,
wykonał
bowie m swój pla n produkcyjny w
120 pro::enla: h przy 90,4 procent
p ri,,., , .
- Solidna, rzetelna praca zaw5ze ~p otka s'ę z uznaniem i na·
r„ o 'n - ni ';,„; tow. 'vVitulowa. To

letniemu synkowi. Tow. Witułowa
umie dcskonale pogodzić swą
pracą zawodową z obowiązkami
matki i gospo dyni. Obowiązki to
tym większe, że mą ż je j jest in·
walidą z ostatnie j wojny i wy·
maga również trosk!iwe j op:eki.
- Pra : u;ę po to, żz by kraj
r.asz brł boga~y i po ~ę: ny i żeby
dz:eci nosze nie trocity na wojni .:i
:;:drov1ia i ży c ia - mówi tow. Wit•J· o·;:a.
A my wie rz ym·1, :':e im wię :e j
bqdzie takich d z i€lnych robolni c,
jak ;1u, tym więks7.1J je st paw·
ność, że przyszło .ić na:;::a b<r:lzie
rz'J-:zy·.v·~ ci A

iri o:; nn

i

!;7CZQi liv1a.
~:;.)

•

higienę

wyk onan ia planu produkcyjnego
W roku ubii!glym
cien I Jeszcze na
br. nic
przędz.alnie

początku

nedą.·

żaliśmy za planem produkcyjnym.

Zmiamy !141. lepsze n.astąp: ly z chwi
hb gdy zm:eniło się kierownictwo
przędzalni, które wraz z partyjną. or·

ganirocją. podstawową. przeprowadziło
.

.

roor~I z.acJę pracy.

Ka' d

.

~ Y _maJSt~r l
r cb otmk otrzymał odpow1edz1a.lny i okretllony odcinek pm.cy. Zapoznano
wszystki ch z d ziennym planem prO<TuK
.
.
t
·
t
cnnym l pr z e~ rzega.no Jego e 11powe
.
go wyk onania.
D1,: ałając wspólnie w oparciu o Sł\ ·
mokontrolę pre.aukcji, nie czekaliśm~'
dłu go na. po7.ytywne rezultaty. Pr.czę·
liśmy od m. maja wyk0111 ywnć plan i ·
loś c iowy w 100 procentach, a później

z

na.iłwyiką.
Dz!~iej pcjęc.: e

nie wykona.nia planu
w przęd 1.alniach cie n ki c h w na!tzyclt
:moną ilość od z ieży o chronnej raz· Zakładach należy do przeszl o6c. Stale
ci z ieliliśmy ,11iędzy nasz ych pracow· techniczne ulepszenie procesu produk
ri}:ów, a 'la brakującą część złoży ej: sprawia, że od dwóch mi e:i ęcy na
fi·imy ponowne za potrzebowanie w sze przędzalnie cienkoprzędne wypeł·
6 r·i..: 14. 6. br. IL. Dz. 132-49).
Na skuta k naszego pisma otrzyma· niają plran w 110 proc.
Mają.c na. uwwdze dobro pre.aukcji
li~my okólnik w dniu 6. 8. br., zezwa·
laiqcy nam na zakup brakującej ilo· w na~zych Zakładach, apelujemy do
ś::1 od z ie ży.
Odd Liału Terhn'cznego, kt óry jeszcze
Sprawę tą rozpracowujemy obec- mocno kul e.le w swej pracy,
by doko·
r ·e i po uzgod nieniu całego zapo·
nal p od l~ej re<>rga ni zacJ, jaką prze
1rzebo wania podamy do Zarz ą d u
JUz w p rzęd u1J,niach
(:7ł6wn ego calem zatwierdzenia. W prowadz.iliśmy
' ' 11 sposób w niedługim czasie ca· c' <."n koprzę-dmych:

otrzy ma~ą ubrania ochronne

W odpovtiedzi no artykuł naszego
l e.i esponde nta pt. „Bra k ubroń o·
chronnych w firmie Hartwig" z dnia
·10 sierpnia 1949 roku, dyrekc ja firmy
ILrtwig przesłała d o redakcji „G to·
!' U" na s :ępuj qcci

wyj aśni e nie:

„Ninie jszym wyjaśniamy, że spraw q ubrań ochronnych załatwia cen·
t:ulnie Zarząd Główny
naszego
p • z.ec!s' ębiorstwa .
Ja'· nom jednak
w 1;ciomo, 11csze wła dza zwie rzch'lie
ru aly du że trudn oś: i, związane z o t ':. ~ ma n ie m o d ra::u ca/ego przydzia
ru 1.:bra i'1 ro botzych i dla togo zmu<zon') b yły zda:w:ć to e:a ;:m mi, na
· :_. :c'.: c~:;o w cJn:u O styc;:nia br.
O '. zy m r.o!i~· ;i•; 146 s:::IJ!: C'Jz ic:i:·t cfo
pc,,!z'a!u m·o:Jzv na.;::q zo!oo e. Przv·

pracy

W(.<.J, ,e, zakłada się obecnie nowy L:ienia niezbędnych urzqdzeń higienicznych. Zarówno w tkalni, jak i wy·
,:,ich dla wykończalni.
Godny podkreślenia jest fakt, że k0ńczalni sq już w pełnym toku pro·
f.·Om 'mo prowadzonych remon•ów, Cił nad zokladoniem szatni i kabin
produkcjo idzie normalnym torem. hiµielowych.
Zok!ady „Wełnicnej Trójki", nasta·
Zaglądamy da jednej ;o; nich. No·
w;one prz~ważr.ie na eksport, wyko· r-kolo zainstalowane sq białe, parce·
1tr1ł)' za pierwsze pólrocze plan eks· k:•1owe umywalki, pośrodku prysz.ni·
p~•rlowy w 106 procentach, realizu· c '· W oddzielnych kabinach - wanj:r.: plan „zobowiązaniowy" w 104,8 ny. Już niezadługo robotnicy spoce~
rwcentach, przy 97,7 procenta pri· ni, po~ryci kurzem po pracy, bądq
nw. Trzeba przyznać, że „Wełnic· .r'•>'. gli wykąpać sią tutaj, powracając
110 Trójka" wytwarza tkaniny bardzo
cie domu czyści i orzeźwieni. W naj"'"ktowne i wysoki<;h gatunków.
b!'.i:szvch tygodniach zostanie zlik·
Równocześnie
z przeprowadza- widowany dający się bardzo we
r. ;cm r_e montów przystąpiono do za- ;"i o ki załodze „T rójki" brak szatni.
Zc.:.toło już wyznaczone miejsce, O·
Lei rie RaJa Zakładowa zamówiło
~:·cfki metalowe do ubrań.
Sprawy higięny pracy lożą bardzo
no sercu wszystkich czynnikom, lst·
r.it!jącyrri na terenie fabryki. Zorów'lt' Rada Zakładowa, jak dyrekcja i
o•r.;anizacja pod!tawowa starają się
wszelkimi silami podnieść warunki hi·
Pozdrawiamy Was i czekamy no o:i>niczne pracy robotników.
rvr.hlą odpowiedź. Jednocześnie prze
Trzeba także wspomnieć o tym, ża
s·1lamy pozdrowienia dla tow. Golę- Pi. PW Nr 3 L•rządziły również nowe
(.icwskiej i całej Rady Zakładowej." p11'crnie. hst to pomysł ze wszech·
Korespondent fabryczny mic r godny uzr:onio. Palarnie znaj·
z PZPS Nr 5
C\'ją s'ę kolo stawu i są całkowicie
Kasperski
wykonane Z'!l szkło. W ten sposó!)
usu11ięto możliwość
zaprószania o·
~:nlo, robotników zoś nauczono po·
siępowanie w myśl przepisów I pa·
lenia papierosów w jednym, specjał·
;:'e na ten cel przeznaczonym po·

Sa niokontrol a- warunkiem

Pracownicy firmy C. Hartwig
wmo powtarza stole swemu 10·

*

Czechosłowacji
PZPB Nr 5

•Sladem korespondendi fabn;czm;ch

Wrze: iona podobne są z dale·

•

Kabiny kqpielowe, szatnia, palarnia

ko przi:tlne PZPB Nr G nie wykonały
planu produkcyjnego( Aktyw fabrycz
ny z OII'gani z acją. partyjną. na czole,
ro1.pntrując przrczyny tep smutneg~
f~klu, w~knznl na ui<t~rkL w d,,-scypl~
nie prnry, małą. wy<laJn(>ŚĆ prcdukCYJ
w łodzi.
W artykula zamieszczonym w gaze ną., a przede wszystkim na. brak zna·
c:<1 z Gottwaldowa, robotnice cze- jomof!ci planu pro<lukcyjneg-0, a. co za
nie utrzymywauie kont·
~k • P przed stawiają nasze osiągnię ci a tym idzie p rodukcyjne i socjalne, omawiają c mli wykonywania.
mies.ięcznych l
w<lnń produkcyj nych.
~:o:eroko metody naszych przodowni· cl7,iem1vch
. .
.
.
.
kćw pracy i wyrażają nadzieją, że
N10 ulegało
wątpliwości,
ze odpo·
11~·ecl
7.i
nlne
kie-rownictwo
techniczne
wsµólna wymiana kulturalno przy·
czvni się w dużym stopniu do wza· ·p rzęd zalni nie urz~·niło nic dla zapo·
j0r:.nego poznania się i z a c i e śnienia znania y,ałogi z pia.nem produkcyjnym.
-"--------------------------------

~.a do białych, kręcących sią lalaczek. Snuje się z nich biała, cie·
niutka n 'ć. Skoro tylko urwie się,

*

W ubiegłą nied:ielę odbyły się rv t.zw. Niemczech Zachodnich wybory
do „Burulestagu". Tr'laściwie nie tyle „wy~ory''. (boć nic wspólnego :
prawdziwie demokratycznymi wyborami one me mr.aly), ale - „wolna aitt~·
rykanlcu", mająca napędzić d~ „Rrmdestagn" sforę pr?tegowanych „~s~::
1V-W" (Was:zsy11gto11-JT'atykan/. JT1 rozpęta11ym w czasie tych „wyborow
11rzez tdadze anglosaskie terrorze ni~ lichy _udział p~zyjęlo papie!two głów
„;„ za pofred11ictwem odda11yc/t sobie prohitlerowskich kardynalow Faulha·
l•e;a i Fringsa. Więc oczvtl'i.~cie, „zalece11ia", „listy pasterskie" s:owinistycz·
11o-rerdzjonistyczna a~itac}a z- ambon ::a „błogosławionymi" przez Piusa Xll:
<:Dl.: DPSPD FDP DR itd. a pr:::eciw „zagmżonej anatemą" - KPD.
Jriyobrażam1· ;obie '..serdec:m~ troskę i b6l" papieża na widć, ii w tych
U'llrrtnkach ;,jednak" Kom1mi.~trcrna Partia Niemiec zdobyła 1.390 tys. slosów. Mimo „lipy wyborczej", mimo os:::11/wńczych machinacji anglosa1ów,
mimo terrom i agitacji kl<'ru niemiechiego i bądź co bąclź-mimo „groźby
ckshom1111iki"„.
E. Tam

ic,ść

zagadnie nia ubra ń o chro nnych
; 1 i'anie roz w ią zana w na szej Eksr•c:z·; turze.
Rado Zak'adowa „C. Hartwin".

• 1'orl'Ronud ent faLr,,-czny „Głorn "
z P ZPB Nr 6

, l'ranc ·s::ak Dcndor

r,- ie~zczeniu.

Na tych inwestycjach nie kończą
jednak 11oczynonio PZPW Nr 3.
\fol dalszym ciągu przeprowadzane
hqdą remonty, w dalszym ciągu Ra·
~a Zak•~ ·fowo wytężać bądzie swe
~" .:riłki w celu uprzyjemnienia i ulot·
v:irmla pracy rzeszom robolniczym.
S(;<iząc po dotychczasowych wyni·
!·1!r.h, należ·/ sią spodziewać, że dol·
sw plany 1 zamierzenia zostaną w
!:'!1Jn; zrealizowane.
M. S.
się

Zastępy młodych
naśladowców Miczurina
Sukcesy badawcze
amatorów przyrodnik6w
W szkoła ch obwodu odeskiego istnieje p rzeszło 570 kółek, jednoczą 
cych 14.000 młodzieży, pragnącej iść
w ślady z nakomitego przyrodnika ro·
syjskieg o Micz urina. Młod z i eż ta ko·
rzysta ze stałe j sieci działek, na których p rowadzi ciekawe doświadcze·
nia w celu otrzymywania obfitych
urodzajów róż nyc h rzadkich roślin.
W Odesie odbywa s i ę właśnie
zjazd de legatów kółek obwodu odeskiego, na którym 300 prz edstawicieli
mlod 7. i cży dzieli s i ę swoimi osiqgnię·
ciami z ogótem.
O twarta je:lnoczcśnle wystawo o b raz•J je sukcesy, uzvs ka na przez mto
d ych a mo:orów-;:irzyrod ników. Wś ró~ i
eksponolów z najd\J je s ' ę, otrzymor.::
~ o rcz picrv:szy n::i U!:rainie, proso
a frykań:;ki~, rza:Jki3 ()a :u nki pS7.'!llliC)', m ało zn r:. n ~ roś l:n·1, da ; ą ~c b.::rr·

\A:ni ~i

itf'!

litr. I

Kenferencja Międzynarodowej Federacji
· Związków Hauczyci~lsl<ich

Farsa „wvborów: wNiemczech Zachodnieh
Wyniki „wyborów" do tzw. parla
!r:entu Niemiec zachodnich nie były w
6tanie nikogo zadziwić. Z góry było
wiadomo, że celem tych bezprawnych
wyborów jest sformowanie przez zachodnich okupantów Niemiec „rzą
<IU , który mógłby być następnie
wciągnięty do paktu atlantyckiego i
,,Rady Europejskiej". Wybory te
nie uznane przez demokratyczną opi
nię światową, ani też przez opinię
demokratycmą w Niemczech, miały
do spełnienia określoną rolę w awan
turniczych planach anglo-amerykań
skiej polityki w Europie. Nie można
uważać ich też za określenie faktycz
nego stanu sił poszczególnych partii
w Niemczech zachodnich.
Tym niemniej z przebiegu wyborów, a jeszcze hardz~ej z przebiegu sa

mej kampanii wyborczej można
trzeba wyciągnąć kilka wniosków.
A więc po pierwsze, wbrew antydemokratyc.znej miltematyce wyborczej Komunistyczna Partia zachodn:ch Niemiec, jedyna partia głosząca
hasło jedrości demokratycznej Niemiec, pr7yjaźni ze Związkiem Radzieckim i krajami demokracji ludowej, p.utia, która otwarcie uznała
granicę
Odra -Nysa, jako granic,:
światowego p<.•koiu,
zd:>byh bliEko
l i pół miliona głosów. Cyfra ta jest
tym bardziej znaczna, ponieważ „wy
bory" odbywały się w atmosferze
-prześladowań i terroru, skierowanego przeciw komunistom.
Drugim wnioskiem, jaki się nasu·
wa, jest to, że dla zapewnienia sobie
większości lliłemieckie partie rea.key j

11e musiały uciec się do demagogicznych chwytów. Wznie.cały one i por!
sycały nastrnje szowinistyczne i rewizjonistyc7ne, nie tylko przeciw
wschodnim sąsiadom Niemiec, lecz
rć-wnież przeciw zachodnim okupauŁt•m.

Wywołało to poważne zaniepokojenie w opinii zachodnich sąsiadów
Niemiec, którego nie mogła ukryć
prasa zachodnio·europejska.
Ni~pokój tej prasy jest tak widocz
ny, że ame1 ykański wysoki komisarz
w Niemczech, bankier Me Cloy, musiał
złożyć
specjalne oświadczenie
na konf~rencji prasowej , w którym
usiłował pomniejszyć znaczenie ataków na politykę zachodnich mocarstw w Niemczech. Oświadczył on,
że wystąpirnia te należy uważać jako „zwykle hasła przedwyborcze,
których używa się w nadziel na Ścll\
nlęcie głosów wyborców",
Bez wątpienia zachodni okupanci.

Polskie zespoły ludowe ~l~n:;i~~~~~e~a~:~:a~~.ze~~~~~d~~=
jadą

.

w dniu

16 bm.

do Moskwy

odbył się w Pońst-

wowym Teatrze Polskim popis !udowych zespołów artystycznych przed
. h
.
,
ie wy1ozoem nc występy do Moskwy. No po.lecz przybył wiceminister
Ku!tury. i Sztuki .w. So~orski. Sal<>
"
"
szczelnie . wypełniła
publiczno'c'
.
.
.
s · ,

W pop1s1e wzięły t:dz1al: zespoi
ludowy z Szam 0 t uI (W'ie lk opos
I ka ),
zespół instrument;olistów ze Zbąszynia [Wielkopolska), zespót ludowy
k' )
2 Suchod 0 lu !R
,
zeszows ie oraz zespoł Iu d owy g::ra
• 1·1 z Ł ąc ka (z1em1a
· ·
Nowo-są d ee ka ).
Członkowie tvch
'
zespołów to prawdziwi niezawodowi muzycy wiejscy
.
.
. '.
,
Sp
. •·ewo 1ą, gra1ą 1 t anczą ta k, -10 k
czynią do d ziś no swych zabawcl'.:h
j weselach. Dorobek muzyczny, teksty pieśni i układ tańców przekaza1y .im minione
. .
k I
po o anie drogą trad ye11„ .1 n1ez:m1ennyc
.
.
h obrzędów wiejskich.
ll.czący 23 osoby zespo''1 ...„ Szamo/
tu
reprezentuje tradycje sztuki re,
W
gionoinej
ielkopolski. Zespól zopre
zen towoI crygina Ine tańce, p1es:i1
I zabawy weselne. W tańcach, jak:
„Chusteczka", 11 lusterkowy",
ceg-

1

11

,

1

orz i "Mietlarz" przewija się róż' t
1
noro d no Ś c empo, rytmu, pomys ów
tanecznych. Niewielka, lecz oryginol
na w brzmieniu kapelo szamotulska
k' d
k
s 10 o się ze s rzypiec, klarnetu i bo
setli, ·żwonef no wsi "Maryną".
C al kowicie odmienną kapelę !udową stanowi· zespo'I ·1nstrumenta11
·sto'w

·
xe Zb ąszynia, złożony z muzyków
h
gra·
h
d ud ac h•
I ie ,
1ącyc na
Zespół wykonot liczne melodie fuaowe,
jak: „Scieżką do pszenicy'',
„Do ślubu" i marsz ,,z kosami",
.
W inny region przenosi nos barwny, dziarski i wesoły xespól z Suchodotu [Rzeszowskie). Młodzież suchodolska podjąlo godną pochwały okcję wskrzeszenia ginących tu i ówdzie tradyc1'i sztuki ludowe 1·. Wykonane przez zespq,ł tańce, jak: "Krzy• ok", ,,J.oc~i<" czy ,,Ro'wny"- to tan'_
Z
ce prawie zapomniana, które iednak
" powo1·1 powraco1ą
· d o praw no
d zis
zabawach i weselach. Tańcom Iowopełne temper:i·
rzyszą P rz\.·śpiewkl,
7
mentu, dowcipu i wdzięku. W kapeli
zespołu używąne
,...,..._ ._. są szeroko niegdyś
......,,,.
Wl· e·sk'

...

rozpowszechnione w

e1 przez niemieckie partie reakcyjne.

Powai.ną rolę

I

całej

Malopol-

sce - cymbały.
25-osobowy zespól górali z Łącka
reprezenluje folklor Podhala Dolnago, w którym obok elementów cz .1 •
'
'SIO góralskich - występu1ą akcenty
po k rew. ne po bi is kiemu regi.onowi k r..a_
k
k
Ob 0 k
d
h t0
c;ws _iemu.Drobnego"
tr'! ycy1nyc
~.
cow
1 11 Krzesanego
11
I zesP,ól
zochwyciŁ
żywiołowościq
Zb 01nic
•· · k.rego /1, ktorego
•
16 orygina
· I/1
h f
b
· ·
b • · ·k
nyc , 1gur. o razuje z.yc1e z 01nr a
w for?ch, 1e.g.o. walkę 1 zabawę;
om1mo rozn1c wyrazu artys ycznego poszczeg~'ln eh zespołów, łą1 w
Ine cec h y, po kreczą je si,n:i
.
wieństwo melodii, rytmu, podo b ien•
I
h
siwo zwyczojow wese nyc itp.
k Po,krdewiei'1$twol to wSslpólne. dla sztu
i
u owej co ej
owionszczyzny
sprawia, iż jest ono zrozumieI a, bi iska i drogo wszyst kim no rodom sIok
wiońs im.

I

w

rozpętaniu

hecy

~~~;;~nl:~~~:~~kfm,b:~~~~a;vr:::~;

~va
w dalszym cl~gu
niemiecki.

Watykan I kle:

Kontynuując stare
monachijskie
metody, reakcyJ·ne te siły podsyca1·ą
szowuuzm i rewizjonizm niemiecki
w nadziei. że uda im się sli:ierować
go na wschód - przeciw Związko.wi
Radzieckiemu. Imperialiści i ci, którzy z nimi wspóldziała1·ą, niczego się
nie nauczyii i zapomnieli już widocz
nie haniebną klęskę, jaką zakończy..._
ły się icn koncepcje z okresu Monachium.
Jedno J·est pewne, że dziś warunki
SI\ całkowicie odmienne od roku mouachijskiego. Polska, będąca jednym
z gło·wnych c e 1o·w a t a ku n lemle cklcl1
rewizjonistÓw, nie jest Juz• d z1·s o d oI sobnlona. Nie pokładamy już nadziei

w

żadnych papierkowych, fikcyjnych
gwarancjach. Opieramy n'isze bezpie
c.zeństwo na sojuszu ze Zwlą.zklem
l<adzieckhn, wypróbowanym obrońcą
naszych interesów i wskrzesicielem
naszej niepodległości„ Opieramy na87.e bezpieczeństwo na granicy na
Odrze i Nysie i na sojuszu z pań
stwami demokracji ludowej. W rachu
bę bierzemy również kiełkujące w
Niemczech siły demokratyczne. I dla
tego piętnując szowinistyczną hecę
rozpętaną w Niemczech, jako szkodli
wą dla sprawy pokoju i demokratyzacji Niemiec, zdajemy sobie sprawę, że heca ta może się w przyszło-
ścl okazać· niebezpieczną,~;"' pierwszym rzędzie dla tycµ, którzy pomagają w jej rozpętaniu.
TA.

H
•
•
M ł o d z i· . . l s z p a n l e
wychowują się, studiują i pracują w ZSRR

L1·s1 dz1· •kczynny

t.
Gaetano Donizetti uropził się
28 listopada 1797 r. w Bergano (we
Włoszech). Studia muzyczne odby
wał w Bolonii, gdzie poznał bł1skotliwego twórcę „Cyrulika Sewilskiego" - Rossiniego. Sława i
splendor, jaki otacza Rossiniego,
wpływa na „kie1unek kompozycji"
pr2yszłego
autora „Don PasquaJe": Donizetti poświęca się 'Vl'Yłącz
nie twórczości 0perowej.
Zacz:_:na się od wystawionej w
1817 roku opery „Enrico", nas tęp
nie - w rywalizacji z Rossinim, a
zwłaszcza z Vincenzo Bellinim --'
tworzy Donizetti ni mniej ni wię
cei. tvlko 70 OJ?erl 70 oper w ciągu

młodz1·ez·y

•

H

hiszpan'skm1· do tow'• , Stalina
,

W Związku Radzieckim miesz ka;ą setki miodych iszpanow, ewa·
kuowanvc h 12 Ia t t emu z H'1szpa n11,
·· w o kre:ue
· 9 d Y st0 /a s·ę
ona przed
;
miotem napaści ze strony Niemiec hitlerowskich i faszystowskich Włoch.
I
R:r:ąd radziecki wziął ich na swo ie ltrzyma11ie. Wszyscy oni uczy i
I
d
· ·
•
d · k.1ch się i ptocowa i. Nie awno, po u ~or1czeniu mstytutow ro z1ec
grupa młodych Hiszpanów wyst „sowała list do towarzysza Stalina.
Oto, co piszą oni w tym liście, oDub!ikowanym w gazetach:

-.
k R d
k
o·1czyznę soc1·0·
u1iqz u a ziec im
I' ·. tyczna.· N ' c 1· n'kt
1' n1'e zdoła nas
sk 1 .:-n ić do 71:.loczer.·a z drog i socjo,
p
•
1';-mu. roszę nam Wierzyc, że naroJ
d · k
b ę ::! ą w nos
r Y ro z1ec ie zawsze
r.ir ly odda nych synów i córki,. że
;·owsze
k bę·klziemy ich zdecydowanyb
•;ii i onss wentnymi o rońcam 1 .
t mą MiJawa nas fakt, że będzie·
my mog:i zastosowcć otrzymaną
w;·~dzę w dziele budowy komuniz·
rn•. Obiec uiemy Wam, drogi towariy~;;w St'a li n, że no tym nowym etob d
._
f1l1' noszcg > życro
ę ziemy r.roC'Z\ ć w szeregach przoduiących lu·
dzi kraju socia!izmu.
c:d
~ ,.
r,ośró
rrfo,:lzieży
hiszpońsk!et'
i:.::.
osób
uko1\czylo
obecnie s:udia.
"·
k
n"OZ z tym i,
:órzy otrzyma li wyk·;;:
ałcenie wcześ'niei, i'czba ta się·
gc 300. Jest to już cyfro imponu iąca,
k'o1a świadczy o wielkie1' solidarnoki e;i wspanialej
akcii Radziecki
pomocy, udzie·
przez Związek
naro-

O

Kochany Józefie Wissarionowi- c:zoiowemu oddziałowi
okrytej
c:r:u I Pełni uczucia głębokiej i eł walą parl ii bolszawf ickWiej oraz dzi~
s.tc:ze1ej wdziączności, mlodzie11cy i ~i Wam, drog i Józe ie
issarionow1dz'ewczęta hiszpańskie po ukończe- (.zu, my, dzieci robotn'ków, mieszkani·1 radzieckich wyższych zakładów ·c.. cy od 12 lat z dola od swych ro. 1
rot kowych i uczelni technicznych, 07ic..Ów, ug;no1'ących się pod brzem1e
;-w ·acoją się do Was z niniejszym r ic·m ucis<J dvktatury faszystow:
li-tern.
,
~kiej, zdobyliśmy ważne zawody i
Jfosteśmy 9lęboko wzruszeni. Trud- k1,o:c;l;fikac·1e, o których nie mogą nano wyrazić - s·~(1Womi nasze uczucia. \"et marzyć nasi bracia \,v Hiszpanii
IN dniu dz'sieiszym dzięki wielkiemu (il':ikistows:<ie·1.
n1:rod~x: r0'.:l.:'eckiemu, dzięki jego
omy w naszych szeregach I echników, inżynierów drogowych,
ł
I
e'<oi;omislów, techników łączności,
l·.•.1downicz1ch, chemików, techników
p;;iemyslu lolniczego, techników sio1
W spo, I ny wys1·1e k rob Ot "kó
. ła d a I d05k onaI e rezu I
r.·,,Jlológicznych, lecnników przemy- dowi hiszpa1hkfemu, pomocy i soliDl W WSI• I• m1as
taty siu
włókienniczego, agronomów, in.. k ,
k k
f
c•1· r.osc1,
tore w tej on retnej orO kilkanaście kilometrów od ŁoDzi<>ki
eneraiczne·1 pomocy robot-1 Nieco qorze1· przedstowia·1 ą sie· ż.ynierów-ekonomistów,
inżyn'erów 'OJ
·
,
"
są n;cocenionym
w<
aoem
w
1
dzi, w lućmierzu, połc·żony jest ma- n:l(,)w, strażaków i kolejarzy, którzy .<biory zbóż jarych, którym zaszko- przemysłu rybnego, inżynierów-ener- dzieło two rzDnio kadr nowei· inreiijątek doświadczalny Wyższe1· Szko· serii dokonali sprzętu zboża na ob- d:<lo tegoroczna wiosenna posucho. qJ·~ ków, mech:iników, inzynierów
I
. e 1P. kt ry- t·icznei
r,t ;icji .,,udowej
,1-ł'szpani demokroły Gospodarstwa Wiejskiego. W ma- sz0 ze 38 ha, żniwa ukończono po- 'V'/ związku z tym zbiory owsa, a dróg i mostów, inżynierow
.
jqlku Lu ćmierz prowocizi się bada- myiłnie,
<iczkolwiek trzeba było zwłaszcza• jęczmienia, będą nieco f k<Jcji ro!n'ctwa, inżyniinów trarisNastępują podpisy l l4 osób.
nio naukowe z zakresu hodowli zwie- c1c;ść zboża przepuszczać od razu r.'ższe od zeszłorocznych.
porlu kolajowego, lekarzy i pedagon:ą• i roślir1 w celu wypracowania pr::ez młocarnię, gdyż w polu usta* • *
gćw
n...wych metod gospodarki rolne·1 o- v/'.czne deszcze groziły mu zepsu·
. P;dobnie, jak jasny dzień stoneczc
Wszyscy pracownicy fizyczni i od.
rt.z urządzone są tu pokazy nauko- ::;;em. Zboże to dosuszano następnie ministracyjni maj. Lućmierz. są człon- r.y nie przypomina w niczym ciemfJOdhi:4-.l~n"
I
·
~
W<> dla studentów WSGW.
w śpichlerzu I obecnie nie ma już L:ihli PZPR. Odbija s i ę to korzystnie n,;j nocy, tok i nasze szcześ iwe zyMojqtek jest dobrze zaopatrzony niE; tylko obawy o jego zepsucie się, r.a osiągnięciach majątku, gdyż cala ci~ różni się krańcowo od nębdzy i
Dnia 13 sierpnia br. odbyło się we
d
c
nawet o zmniejszenie jego warł
.
.
d
v. vzysku, które cierpią nasi racio wsi Jaworki, gm:na Szczawnica, '.1w inwentarz żywy i martwy, posia o toś<.i użylkowej.
n ego poczuwa s11t zarowno o i ~iostry tom, za granicami ziemi ro- roczyste zakończenie 8-dniowego
rfomie.ż odpowiednio liczną załogę,
L··alogo mc:,qtku równiez· n1'e szcz - odpowiedzialr.ości zawodowej, jak rJ.71"··ck1'e1·, iv k•a'1och i-....:mlizriw. Tu- k
dl b
.
· d k
k b. ·
t
I
k
i politycznej za swą prac1t. Właśnie
' d
~k"ł"
Ut"Su
a a
,A:Ol'g!l'ruzowanego
·~t0becnapo:aż~~ch t/~J~~lcr ws~~~- dziio wysiłków podczcs o cji żniw- te wielkie poczucie cdpowiedzialno- •ej, w kraju ro ziec imd, wie 1.e na- przez krakowsk: oddział CSMJ.
· · ·
l
bf
d d
r~j,. Robotnicy procowali od godzi- • ·
d partia.
. sprawi.1o, ze
. orga- szych dziewcząt i km1o łzieńcow oSI „ zruw
J „ Kurs ukończyło 49 uczestników.
1
"'
• 1'pcowe o 1'te opo y ' wu ry 6 rano do 11 wieczorem dzień po sr.1 prze
l
t1z·1ma.o
wyższe wy szlo can:e, po·
.ł czasie kursu zaznajomili się on'.
~;ofnie wi~i<sze, niż w tym samym dniu, osią;;iając mimo zmęczenia nizocia partyjno w ućmierzu wytę- c:~as gdy ich bracia i sioslry są ofio- '- techniką przero u -n'ileka, z pracą
c'~ •es·1e roku ub"1egleco
wywo'ały
1
- /
przeciętnie 145 procen~ dziennej nor- żyle wszystkie siły i zdołała zapew- •an.i straszliwego o krucieństwo, któ- przy k o!le i gospodarką na halach,
riiespodziew..:ine trudrości przy sprzę my Administrator majątku, tow. Ta- :iić pomyślny przebieg akcji żn;w- r.:; p~zynió;;! reżim frankistowski na- oraz z zagadnieniem owczarstwa.
cie zbóż i ma·1ątkowi gr'cnilo, iż nie Cl~USZ
,
Boń::ere„,
1.
1 · h'1szpcns
· k'1emu.
'"
· · ·
·
1stwierd za, że W noj- naj .
I•'•C OWI
»
1m1en:u
a bsO l went OW
\.Ul"S1.J
zdoła uprzątnąć zbiorów no czas.
,.; · ·
k
·
k
h
Zmobilizowanie
załogi
do
polężk
k!ad"m
tego
·est
los
ob.
Jan
Mucha
z
Gronia
złożvł
rrJ--n1e1szyrn
o res1e gorącz owyc
s rawym przy
-..
1 .
.
Gdyby administracjo majątku zda- pic c żniwnych roootnicy wykazali nego wysiłku zapewne natrafiłoby
rodziny jednego z naszych to- przedstaw:cielom władz podziękowl
:ia była w'!iącznie no własne siły, w:elką sumienność i wydajność pro- no trudności gdyby nie to, że orga- W1Jrzyszy,
k'. :Sry
przy;echal do nie za zorganizowanie kursu. W do
i-.ic nie zdołałoby zapobiec klęsce. :y, składajac tym dowód prawdzi- nizocja pootyjno troszczy się nie tyl· Związku RJdzieckiego ze swym mlod wód wdzięczności bacowie przekaza
W najcięższej jednak chwili przyszła wie socjal;stycznego stosunku do ko o największą wydajność pracy SZ'. m bratem i obecnie ukończył li- E na ręce starołty kilkadziesiąt osz
z doraźną pomocą organizacja p·ocy.
robotników, ale także o ich byt i roz CSL'm techniczno_ telekomunikacyjne. .czypków sera, jPko <lar dla dzied ro
r odstawowa PZPR przy majątku Luć- Przej!)rowadzone wspólnym wysił· wój. W pierwszej kolejności posma- e„c.I jego studiuje obecnie w lnsty- botnilców fab~·cznych.
r:·' 'erz
• wsi· 1· m1as
· ta zniwo
· ·
rowono dachy mi.~szkoń
robotri1·- ,1l:c1e G,orn1czym.
·
- · N~ wezwa n 'ie towarzyszy z '·'
.: etn ro b o t 111·kow
go ł a ·inne Iosy l W czasie odbywania kursu Stanil1:ćrnierzo
odpowiedziol niezwlocz·
L , ·
d l
d
d ·
czych, urządzono głośniki radiowe 1 I
·
d
·
I
·
b
·
s awowi Budzowi z Gronia spłonęła
M
k K
PZPR
VI
ucm1erz J
o y na spo ziewanie
. b h ł t
.
b
s o y się u z10 em 1ego roc1, pozo- doszczętnie bacówka
na Jaworkach.
niP
iejs i omitet
w gierzu, dcbre wyniki. Próbne· omłoty wyko- w 1z ac , <•.os arczo się prasę ro ot· sic:iych w Hiszpanii. Starszy brdt za
''
•
· t s k'1erował d o o kc11·· 2c,!y, że tegoroczne zbiory mimo niczą
·
d o sw1e
' · tl'icy, wyp /a t o zoro b - 1=:"0!ądy dernokratyczne wtrącony Bacowie J·aworkowscy zorganizowa"'ory
no t yc h m1as
:ż:r !wnej w majątku ekipy robotnicze pewnych strat, spowodowanych prze.! ków dokor.ywano jest reguior:iie. zestal do wiązienio. Dwa·1 inni 'miesz I: natychmiast składkę na pogorzel
·1 to b ryczny ta b or samoc ho d owy.
·
deszcze, przekraczai·ą 0 20 procent N o d t ym1· wszys tk'1m1· sprawami· niei c•,a. w zmarshallizowane·t Froncµ" l ca, zakupil: dla nie 0ao nowy sprzęt
oraz ofiarowali mu 40.000
Do Lućrnierzo przybyli robotnicy o,1qgni„cio roku ubiegłego. Podnio· ustonnie czuwa po d stawowa orga- :muszeni są wypełniać każdą prac<>, bacowski
ł
·
•
·
· d nu1ąc
·
" z . na budowę nowej bacówki. Akt
z Zakładów Przemysłu Chemicznego sio si„ " również wyda'1ność żyto z 1 nizaqa
par1Y1na,
z1e
so b'ie aby nfe um,zeć z głodu.
"
I
'
,
•
wręczenia pogorzelcowi odszkodowa
, Boruta", Straż Pożarna ze Zgierza ho zasiewów, z 22 kwintali do 23,5 pe ne zouronie wsro• d ro b otni kow.
Drogi
Józefie l/'/issarionowiczu I nia odbył się w czasie uroczystośc:.
o·cz Straż Ochrony Kolei z Łodzi.
Jrw'ntalo.
Kar.
lvl\1, młodzi Hiszpanie, znaleźliśmy 'N zakończenia kursu bacowskiego.

Ja'k ura owa no zb.1ory
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WACŁAW DOMIENIECKI
znakomiiy tenor Opery Sląskiej

Na zdjęciu - tv pn•::;~·dium ,,iedz'i : prz:eu od11iczqca deleg11cji 11011c::ycieli
rad:iiPcldch .1\ <ul=ie.irt J'arficmoirn i delegat :: Chin L11do1eych lrm-Csy.Go.

30 lat życia („zaczął" bowiem w
20 roku życia, a żył zaledwie lat
50) to dorobek wcale bogaty.
Rzecz jasna, że przy tak masowej
produkcji wartość poszczególnych
pozycji spa~ku po J?o~iz~~tim. jest
bardzo merowna. „Ennco ktorym
zaczął swoją k~rier~ kompozytora
operowego Don.12eth, oraz „Catharina Carnaro", która tę karierę za
ko1iczyła, są dziś operami zupełnie
zapomnianymi. :Nie słys2y się dziś
także takich tytułów,
jak „Anna
Boleyn'', „Marino Faliero", „Córka
pułku" czy „Faworyta"...
Do po·
tomności za to przeszły takie ope·
ry, jak „Łucja z Lammermoor",
„Linda de Chamonix", a nade
wszystko zbliżony rangą do „Cyru
lika Sewilskiego" - „Don Pasquale".
Jako kompozytor operowy Doni
zetti nie dorównuje swemu wielkiemu rywalowi Rossiniemu,
święci jednak ttiumfy, jako rywal
autora „Lunatyczki" i „Purytanów" - Belliniego. A gdy Bellini
odnosi sukcesy głównie w Paryżu,
terenem sławy Doni2etli'ego są
zrazu ojczyste Włochy. Zresztą i
Donizetti - po premierze swej cie
szącej się wielkim powodzeniem
„Łucji z Larnmermooru" (wysta·
wionej w 1835 r. w Neapolu) przenosi się także do stolicy Francji, gdzie obejmuje stanowisko dy
rektora teatru „Rena!ssance". Ze
stanowi5kiem tym wiąże się m. in.
obowiązek napisania co najmn'i ej
jednego widowiska operowego. roczr.ie, ale cóż to znaczy dla płodneqo autora „Lucii z Lammermoo-

~·~''''''"''''"'''''''.''''. ~
ru": dwie opery, a nie jedną pisze

w ciągu rok.u. Napisane jednak w
tym czasie: „Córka pułku" i „Fa·
woryta" noszą już cechy stylu
francuskiego, a nie włoskiego.
Po w~stawieniu ~. 1844 r. opery
„Cathanna Camaro lw Neapolu)
WJ:jeżdża z ko_I~i Donizetti ~o Wie
dma. W podrozy powrotne] obezwładnia kompozytora atak paraliżu, który kończy się w konsekwe n
cji tragicznie: przewieziony do rodzinnego Bergano umiera Doni.zetti w 1848 r.

wprost zawrotne, „Don Pasquale··
jest jedynym dziełem Donizetti'ego najbardziej zbliżonym „poziomowo" do wiel~iej sztuki Ros·
sini'ego
Donizetti jest nie tylko autorem
mu.zyki do ww. opery napisał bowiem do niej również' sam libret.
to, oparte na sztuce wło~kiego dra
maturga, Angelo Anelli (1761 1820). Nie będziemy atoli omawiali tutaj zabawnych perypetii, stanowiących treść akcji, lecz zajmie
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Ambicją

2.
Donizetti'ego

było„.

oczarować Europę operą komiczną

czyli - jak to się mówiło - operą buffo. Marzył zwłaszcza ambitny kompozytor, aby w tym zakresie dorównać co najmniej „Cyrulikowi Sewilskiemu".
Z marzefl tych rodzi się właśnie
wystawiany obecnie przez Sląską
Operę w Łodzi „Don Pasquale".
Opera ta została skomponowana
w Paryżu, w r. 1843, w ciągu.„
8 dni. Mimo, iż - jak widzimy tempo twórczości
okazało
sie

my się stroną muzyc7no -wokalną
„Don Pasquala".
Obsada tej opery jest bardzo
nieliczna: tylko cztery osoby, przy
czym o żadnej z nich nie możn.i
powiedzieć, iż jest „podrzędna".
Wszystkie są równorzędne, wszyst
kie bowiem wymagają jednakowych, a nie byle jakich umiejętnośc~ wokalr.ych i to zaró;o.no w
śpiewie solowym, jak i w boga·
tych i licznych dt!elach, tercetach
i kwartetach. Jt:śli chodzi o finał
II aktu. serenadę w akcie III
(kwart~t i duet) sa to iedne 7.

najpiękniejszych pozycji
śdato·
wej literat1Jry operowej.
Nic dziwnego, że fragmentv
„Don Pasquale" weszły do „żelaŻnego repertuaru" takich sław
śpiew~czych,. jak Toli dal Monte
czy Tito Sch1pa.

3.
„Don Pasquale" nie znalazł siQ
w repertuai-ze śląskiej Opery 'ot,
tak - „przypć>dkowo". Opera ta
zost~ła wybrana i opracowana już
w zeszłym róku, a to dla uczczenia przypadającej wówczas 100·
letniej rocznicy zgonu Donizetli'e·
go (1848- 1948).
Jeżelichodzioobsadę,którą mie
liśmy okazję oglądać i słyszeć na
scenie Teatru \V.P., na plan pierw
szy wysuwa się pod względem wo
kalnym świetna koloraturowa sopranh;tka- Barbara Kostrzewska.
Lecz tu zaraz należy dodać, iż god
nie dotrzymuje jej „głosu" wykonawca roli tytułowej-Antoni Majak. A wspominając o Majaku nie
podobna nie podać do wiadomrści
publicznej. iż Andrzej Hiolski stwo
i zył wytworną sylwetkę doktora
Malatesty. Ostatni z „kwartetu"-·
Zygmunt Platt, trzeba to stwierdzić, „posuwa się" wyraźnie naprzód,
doskonaląc
technicznie
swój głos.
„Don Pasąuale" jako cakść stanowi ze wszystkich widowisk zademonstrowar.ych nam prze~ zespół O}:>ery Śląskiej - widowisko
o najwyższym bodaj poziomie artystycznym. Oczywiście, z uwagi
na okoli~zność, iż ałówna wartoś".'

ANTONI MAJAK
pierwszy bas Opery $!ąskiej
tej opery zawiera się w bogatej i
stronie wc~alne j - „Don
Pasquale" być moż e, nie zdobę
dzie wśród szerszej publiczności
łód zkiej tak wielkiej popularności,
jak np. „Halka" , „Carmen" czy
„Tra via ta", dla smakoszów atoli
sztuki śpiewacze.j jest nie lada ucz
pi ęknej

tą artystyczną.

Bolesław

Busiakiewlcz

~. S. Cn kiestra Opery Śląskiej
pod „nie:cawodną" batutą dyr. Sillicha sp ełnia dobrze wyz naczoną
przez kompozytora : - rol<; :qielodyjnego a kompaniamentu do pięk
11vch partii wokalnych.
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TO NI~ JEST DOBRZE
Przed kilku dniami poddali2my
fragmentarycznej anal:sie plan
Nie nadzwyczajnie świadczy teFabryki Sztucz- go rodzaju sytuacja o planowaniu,
o:;;zczędnoticiowy
nego Jedwabiu, waka~m iący przy ie.kie prowadzi kierownictwo rzatym na nadmie'rną „ostroiność" w kładu, tak samo jak jest dowodem,
planowaniu, wynilnem ktorej byłr iż nie ZU:{lełnie debrze orientowano
realizacja planu rocznego w 150 się przy układzie poszczególnych
procent już w okresie pierwt:zegc pozycji w możl'iwościaeh zakładu,
KOMU WINSZUJEMY
półrocza.
I to nie jest dobre. W sysfomie
r.
9-19
:
C::warl k, dnia 13 ~·ierpn1a
Okazuje Eię jednak iż tego ro- gospodarki planowej tego rodzaju
dzaju „ostrożność" nie jest tylko ~ozbieżności między planami, a reDziś : Heleny
1-cibryki J euwabiu. 'l!izacją są niebari:1zo pożądane c
p1·zywi1e.1em
Inne zakłady również swe zamiary. ile nie nie4opuszcz$lnę,. Zwłasrzcza .
fo .analizując ppszczegó1nę pozycje
i '.'a!y do mvyc~
nie bardzo c1 ~ ·
i;ilanu, stwierdzić należy również
możliwości.
realnych
WAŻNIEJSZE TELEFONY
bardzo poważne różnice między
PRZF'7i KWARTAŁ - PONAD
tym, co zamierzano, a tym co rea51
Straż Pożarna 60 PROCENT PLANU
lizuje i:iię. . ·
Milicja Obywatelska
47
Fabryka Dywr.nów w początko
Dworzec Koleiowy - 4
wej fa:::ie pl:mowania projektowała jZYż O TYM NIE WIEDZIANO~
działem są
Przykładowym tego
zao3zzzędzić w bie:'.:ącym roku je: dynie oko1Ó 8 milionów złotych. Pe '.r~szt: 1 osobowe. Planowano tu za1 ko::-ektach i powtórnym przepraco- oszczędzić .2 miln. 733 tysiące zło·
' waniu planu został on pnzez Dyrek tych.
..
Adres Reda.kc31: R.S W. ,,Prasa", cję Branżo•--ą z:itwierdzony w wy·
Na zmni~jszeniu ilości opuszcrzoPlac Kościuszki 16, telef. 2-50, sok:>ści 15 miln. 178 tys. zł.
nych roboczo-godzin zaoszczędzono
91Cf tysięcy! Na zmniejszeI Tymczasem praktyka wykazała, 3niumiln.
godziny przyjęć 10-12.
ilości godzin nnclliczbowych iż możliwości ,,Dywanów" są znacz
lllliH:U:U!llNl!IUlll:llllll~Ulill~llll.llllllllilll!llillUlllllllllllllll'llllill '·' · Hll,ll!IJMll'lillllll!llll
nie wyż2ze. Jedynie bowiem w dn zaoszczgdzono ponad 1 miln. 300
gim kwartale br. zaoszczędzono ty:oi~cy ! I to j:d plus!
Ale równocrześnie, mimo, iż w
według sprawozdań 9.382.628 zło
rę
lóż
tych l Zaś oszm:ędność pierwszegc planie oszczędnościowym przewidykwotą wano zmniejszenie ilości godzin
się
zamyka
li półrocza
na
~ . 607.295 złotych, a więc brak roboczych w dziale gospodarczym,
jeszcze było w dniu 1 lipca pół mi- nie tylko że nie zmniejszyła się ich
ale czterokrotnie wzrosła, co
~~~~~az:!~~h~~a~~.roczny plan ZO- ilość,
owę
dało w ciągu pół roku przeszło 2 i
minus! I
pół miliona złotych na
tu wyłania śię pytanie: czy o tym,
że driiał gospodarczy zostanie poszerzony z uwagi na remonty i
prace i1iwestycyjn~ - nie wiedziaZakłady Przemy- naści, czy żłobek miałby rację by no w moJDencie planowania ?...
Państwowe
Z
Jłu Wełnianego Nr 27 po opuszcze tu, a z drugiej strony daje się od- pewnością wiedziano,
gdyż plan
niu przez Miejski zarząd ZMP zzuć ciasnotę w przedszkolu posta układano w marcu, kiedy to ten
budynku przy ul. Ochotn:ków Wo nowiono między załogą fabryczną dział w stosunku do planu przemy
jennych 36 noszą się z zamiarem przeprowadzić ankietę, w której słowego wykazał ponad milion
uruchomien:a nowej placówki. Po wypow:e się ona co w najbliższym złotych przekroczenia.
w czasie przy PZPW Nr 27 zostan:e
czątkowo zamyślano urządzić
Więc po co zmniejszono wskaź
zwolnionych pomieszczeniach żło t~tworzone: nowy żłobek czy po- nik?... żeby cyfrowe zestawienie
jszerzone przedszkole.
bek fabryczny.
planu lepiej wyglądało ?„.
•
Ponieważ jednak n'.e ma pew
TO TEŻ NIE BUDZI ZAUFANIA
•
Tak samo podnieść. należy za~frndena nr§1'Qr~ arią•ulóUJ
strzeżenie co do planowania w d'zi&
le rzużycia tlateriałów na ogóln('
cele wytwórcze. Planowano. tą za_
ciągu roftu ·niespełna
oszczędzić
Poniew aż nie W'" zyscy mają zwy nie w oficynie przy ul. Armii Lu 700 tyąięcy złotych. W pierwszym
kwartale zaoszczędzono niepełne
czaj na nasze artykuły odpowia- dowej.
Równocześnie dochodzą nas plot 300 tysięcy. Za to drugi kwartał
dać, sami zmuszeni jesteśmy śleki, iż w wyniku artykułu z dnia przyniósł 2 miln. 303.886 złotych!
dzić ich rezultaty.. A śledząc je jesteśmy w stanie odnotować, iż 13.8. w „Europ'.e" zjawiła się Ko I azy tego rodzaju gwałtowny skok
napis na tablicy orientacyjnej w misja, która zbadała stan budyn- jest zdrowym objawem ?„. Wydaje
Zarządzie Miejskim został naresz- ku. Rezultatu badań niestety, nie nam się, że nie. Oczywista, to nie
cie zmieniony, a tym samym Wy- znamy, ale najważniejsze, że ktoś znaczy, że niezdrową jest tak wys0ka oszczędność, eJe świadczy, że
dz:ał Techn;czny mieści się obec- Is· ę hotelem zainteresował.
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Odb Ud Warszawy I
Żłobek czy przedszkole ?

Troch~

polliOglo

w

iż o
i w pierwszym kwartale i w sa-1 Wszystko to świaclc::y,
mym planowaniu coś „nie dopiea- osrzczędności myśli się, że zobowiązania są realizowane.
•
ło".

ZALOGA PILNUJE PLANU
Mimo tych pierwszych krytycznych uwag nie wolno jednak nie
podnieść postawy załogi fabrycznej, której odbiciem: są również
realizowane wsk.aźniki oszczędnoś
ciowe w poszazególnych działach.
I tak: Zwi-;kszenie wyprzędu na
pr.zędzalni dało 2 miliony. l33 tysi::i,1.:e w półrocze przy ro:znie planowanych 2.582 tysiącach złotych!
Na tkalni choć procent wydajności przędzy zwiększono w . planie
tylko z 95,2 na 95,7 -realizuje siQ
3G,4, co dab '1 milion 700 tys.
oszczędności!
jako3cią:
przewidywał

'l'o samo z
m.ysłowy

plan p.rr:cpierwszegc

gatunku 88,1 procent, 03zczędnoś
ciowy - 89 procent; a realizuje
się - - 99 procent!
Pok~źną sumę, .bo blisko 2 milio
ny i czterysta tysięcy zaoszczędzo
no· przez zwiększenie wydajnośd
pracy.

W DRUGIM KWARTALE
LEPIEJ
planem
iż
Potwierdzeniem,
żyje

oszczędnościowym

załoga,

jest przyrównanie realizowanych
sum w pierwszym i drugim kwartale br. W pierwszym zeoszc:::ędzo„
no - 5 milionów 200 tysięcy, a w
drugim - 9 milr,. 400 tysięcy zł.
Wzrost jest zupełnie widocr.;.ny:
I gdyby nie to trochę fatalne
planowanie - możnaby mówić w
superlatywach o realizacji w codziennym toku produkcji systemu
„O". Ale mimo różnic pomiędzy
jeqnak
a planem realizacją,
stwierdzić trzeba: .w Fabryce ~Y
wanów oszczędza się uczciwie! A
że pod koniec roku zrealizują ponad 200 procent planu ?.„ No to
dobrze
że
świadectwo,
będzie
był tro~hę
oszozędzali, a„. plan
(Jot)
kiepsko opracowany!

C7-qtełnlc11 pl!!!izą

• ·
• ·Die
B rzez1nw
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sportoDru~iego dnia igr zysk
wych w Sp ale odbyły się n a Pi·1 cy zawody kajakowe na dys!an
sie około 3 km. Startowało 6 osad
złożonych z zawodników. „Zw ąz
Tomaszów i O~rodka
kowcH" Wczar.ów Pracowniczych w ,Spale.
W zawoda: h pływacldch n a dy
st nns·e 200 m startowało 12 zawo
dników w t ym ze „ zw:ą:~kowca"
- 'l'omas:>:Ów i O~rnn ka \Vrzasńw

OZORKóW
Prace związane z budową ulic,
remontami szkół posuwają się w
Ozorkowie w szybkim tempie naWiele z nich zostało już
przód.
przeprowadzonych w 100 procentach. Dotacja, jaką Zarzitd Miejski w Ozorkowie otrzymał ostatnio z Rady Państwa, przyśpie:;; „y
realizację pozostałych robót. Mię
dzy innymi w roku bieżącym pobudowany zostanie skwer na fora
n ie dawniejszego rynku, obecnie
, (c)
Placu Armii Czerwonej.
WIELU~

d •

.I

ezpieczalni

I

0
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Łowiczanie

.godnie powitajq kolarzy

w czasie

Polski•'

Zorganizowany w Łowiczu pc1d nia, aby odpowfodnio przywitać 2Z
przewodnictwem burmistrza ob. bm. uczestników bi€gu kolarskiego
z. Błaszczyka Komitet czyni· stara- „Dookoła Polski".
Sekcja Finansowa tego Komitetu
dla pozyskania niezbędnych środ
ków zori<anizowała w dniu 13 bm.
koncert 3-ch orkiestr w sali „Domu
)i;ołnierza". Koncert t en zamienił
się w konkurs 3-ch zespołów or.
kiestrowych, jakie istnieją w Ło
wiazu, a mianowicie orkiestry dę
pierw<>:-ym tej miejscowego Związku Kolejaw Spale. Z uwagi na warunki at- 40,65, m poza konkursem 44,50 m. s· ę następująco (na
rzy pod batutą ob. Pilichowskiego,
Po 6-c:u konkurencjach w ;punk m L jscu zawodnic" G·.--ardii.
mosferyczne impreza nie mogła
. ..:·.., '. Be:· ---·-- '-:.:~. -- "- Zespołu Ludowego pod batutą ob.
wa„\ ·
tacji meczu „Włókniarz'1 " ~ . Pa~
mieć charakteru masowego.
na punkty z Le J. Janiszewskiego i zespołu kamebianice . - . „Związko\viec" . Tp!na-; wa ni~jednq;,łoś~ie
0
ralnego pod batutą ob. Swierczyń
·
·
szów prowadzili .Tomaszowjanie' siczyńskim
„WŁOKNIARZ" (PABIANICE)
. skiego.
'. ,
·
· ··
.
ZWIĄZKOWIEC" (TOMASZ0W) 36:27 punl?tów.
waga p1orkowa: Ignaszewski
·
,
46 55 PKT W LEKKOATLETY
Koncert powyższy prawdopodot
S~ok, o tyczce 1 ~· - Szmydke zwycięża w 10 min. 15 sek. Wol- nie będzie powtórzony o godzinie
.
Pabianice) - . 288 skiego przez złamanie mostku.
(Włokn arz CE
16-ej w niedzielę 21 bm. Nazajutr~
W god:tinach popołudniowych cm.
odbyły się propagandowe zawody Skok w dal 1 m. Mokwiński w. lekka: Rosiak kładzie na ło- tj. 22 bm. rozstawione na trasie
patki Stolarka po zaciętym oporze biegu orkiestry powitają muzyką
lekkoatletyczne z udziałem zawo- (Związkowiec) - 6.02 m.
uczestników biegu „Dookoła Pol4 razy 100 m - 1 . m. „Włók- ostatniego.
dników „Włókniarza" z Pabian~c,
waga p. średnia: Kromer wygry 3ki".
„Unii", przebywających na obozie niarz" 50,3 s~k.
sekcji porządkow punktacji drużynowej „ Zwią wa z Wiaderkiewiczem w 3 min. wejKierownic.two
ZHP w Teof.lowie oraz „Związ„Dookoła Polbiegu
komitetu
27 sek.
·Tomaszów pokonał
kowca" z Tomaszowa. Zawody lek zkowiec" w. średnia: mistrz Okręgu Ma aki" spcazywa. w ręku komendankoatletyczne opóźnione zostały z niespodziewanie czołowy zespół o(dawniej tus'ak b. szybko rozprawił się z ta cb, K. Mielczarka, który organi„Włókniarza"
powodu .ulewy, która w znacznym kręgu
stopn' u wpłynęła uj emnie na osią PKS - ·Pabianice) w stosunku Obredą, kładąc go w 58 sek. na zuje straż porządkową na całej
m~tę.
55:.46,
gnięte wyn:ki.
trasie biegu, na. terenie powiatu
waga· p ciężka: m ;strz Okręgu łowickiego,
Na za~wńczenie odbyły się paka
Bieg 100 m - 1 m. Kurz („ Włó
k
kniarz" - Pabianice) - 11,7 se : zowe walki bo\tser~kie w 7-m iu Lenart wygr ywa w 1 min. 58 sek.
Sekcją dekoracyjną kieruje inż.
dysk - 1 m. Kobyłecki („Zwią- wagach z ud~iałem · zawodników z Chojnackim.
T, Ka.złowski i wykańcza już braW większości walk jaskrawo za
.' „Ogniwa",_ „Zrywu", ,;Widzewa"
zkowiec") - 30,42 m.
mę tryumfalną przed wjazdem do
wzwyż - 1 m. Szmydke (,, Włók i „Stali" z Łodzi .oraz DK.s -u , z Zl'laczyła się, przewaga rutynowafizycznie Łowicza.
n:arz" - Pabian'. ce) - 169 cm. , Aleksandrowa. .Mimo pokazow,ego nych i Silniejszych
Komitet ufundow.ał dotychczas 2
l k'1 - char ..tl't :~u ~all~i ·prowadzone by „Gwardzistów" nad młodymi, daK
- I
1500
. łY z zac.ętośc1ą 1 stały n8: dobrym J:>rze zanowiadającymi się zawod- nagrody dla uczestników biegu, a
ID:· owa s
( U . ")m•.
5 inr.eprez.entantem poziomie. • .
4 ·34'bymł
. ' . ń'ikami ~;Boruty11.
.
"I.,,.no1wa alsk·1
po za tym projektowane są dalsze
d b ks k
·"Sędz' owali na purikty· Andrze nagrody.
wzbudziły
C t 1. Zawo Y o ers ie
. ód t
Kawal
naszhegBo. WOJehwN z wda nah en ra - zrozumiałe za interesowanie i zgra 1' ewski, i Kub1' ak Arbit~r
·
, ód ·
ś ·
bl'
d 'ł
aro owyc ·
iegac
nyc
Zainteresowanie bfegiem „Doopodczas w alk zapoznawał publicz
Sieciechowski ( zw· ązkowiec" 1 ma Zl Y rzesze pu iczno ci wsr
brakło i wycieczek za nośc z naJ·ważnieJ'szymi nrzep'sa koła Polski" łowiczan jest znaczne
nie
której
·e·
ł 4· t
."
~
""
·
. .
- T omasz6 w ) zaJą - e m • JSCe mieJ'scow eh
m1 teJ mało dotychczas oglądaneJ i z tego powodu, że w limbie uczest
d .
' ł Yb. ł
z wynikiem 4 :38 5 m in. Czas ten
0
·
t
go em ra o u z.al w zawo- d · d ·
. .
'
.
ników biegu są także i ro<lowid ło
był naJlepszyrn po woJme w To- d ach o ch arakterze wyczynowym zie . z ny spor
·
_ u
.
(L)
wiczanie.
Widzów około 500 osób.
około 100 zaw. zamiejscowych.
maszow1e
((Unia)
Wdowczyk
m.
1
400 m
IWMUNIIiAT
„GWARDIA" ZWYC1F~A „60- 56 sek.
Term'n ,Walnego Zgr omadzenia @18@@J8@@J8@@J8@
RUTĘ" 6:0
Wdowczyk jest w :cemistrzem
W - ~rn n ' ::owanyn w T0m:iszo CzL ,1ków KS. „Związkowiec" i b.
Polski w biegu 400 m przez płot
ki i reprezeqtował b arwy na~z~go · w:e Maz. przez ŁOZA m eczu zapaś „L echii" przesunięty został na naj
kraju w meczu lekkoatletyczn ym niczym o \ . :: ·':ie do Ligi - i:n.ist rz bliższą sobotę dn' a ~ '.).13. br. o
z Rumunią. Czasy stosunkowo sła Okr c;;p ZS Gward 'a Łódź - p o godz. 18.00, w I-szym i 18,30 w
ro;:powszecłln;a :
kon'.lł v1ys- l:o B oru~q ze z~:erza II-g ~m term 'nic "'' sali posiedzeń
be z powodu zamokłej bieżni.
rmii
\
<'
:11.
Zaw.
Zw.
P ow. Rady
1 m. Kobyłecki w stos. 6:0.
Oszczep
;:: tk :11 r··-- ·. · ~wia.i a Czerwonej.
Wv·1"· i
Tomaszów)
f„Zwiazkowiec"

lgrzySka sportowe w Spale

* • *

LUTOMIERSK
W roku bieżącym Zarząd Gmin
ny osady Lutomiersk :;amierz<:i
przeprowadzić toboty, związa.::e z
założeniem skwerku obok Rynku.
Skwerek powstanie na placach jn
kie pozostały po zburzonych w
czasie okupacji domach. JeszJze
jesienią tego roku posadzone bę
dą tutaj drzewa i krzewy ozdobm
or•.z wycięte alejki. W ten spn.:i~h
osada Lutomiersk uzyska bar:lz'.~j
estetyczny wygląd, co szczególaie
obok
ponieważ
jest ważnym,
skwerku przechodzi przez Lut1miersk linia tramwajowa, łącząc:i
osadę z innymi miastami.

Spis analfabetów w Wieluniu
a•~ powiecie ujawnił 11.845 anaifabeI}~ tów i półanalfabetów. Z liczby tej
if
. ·
Społecznej wytypowano na kursy 5.68~ osób.
ekarza . łJb.
Do chwili obecnej na terenie i::.o
.
. _·
h · t
d
· t
szereg prywatnych za
cały
tererue
. Obywatelu Redaktorze!
pr-vz
JeS
a wia u prowa zonyc
h
· k' h kt'
k
kł d'
··
.,.,
d
·
·
1
k
27
ZMP
pr
oryc
'
ic
rawiec
a ow
Do dn1·a 1 11.pca b r. wszyscy rogrup sz o ema m yw1~u
,
k ł
I' b'
.
botnicy i pracownicy, zatrudnieni c?~icy V: icz ie ~ 0 0 1 •200 ro~ alnego c: :i. analfabetów. Wraz z
.w u,~::,zp-;, początkiem roku i1:'lk0lnego rr:>zw ·Brzezinach przyjmowani. byli me~ ~areiest~or~m
8:mię a na ezy ro,: -1~e • poczną się nowe 64 kursy, które
przez miejscowych lekarzy, Na po cza m.
czątku ubiegłego miesiąca sytua- 0 p~a~o~\ka~~ ~t~ostr~· 1 •.n- obejmą już większą część zglos:::o
cja zmieniła się z niezn·a nych dla nyc „ lIIB Y. UCJl. . 0 ee a, ieJ sy nych analfabetów
Jak widać walka z analfabetyz
nas przyczyn. Lekarze miejSC')Wi tuacJb~w~m~, .zeS ob~cnos~ leka
tłumaczą się ogromnym przeci '!Że rtza . Bzpiec~a n~ tpobeeczneJ d ~a mem prowadzona jest n& terenie
b d
. , ki
. t
zwzg1ę me
ereme rzezm Jes
d . ,
. . h
.
' P?WI~ u wię1uns ego ar :m en1ir
mem pracy i me c cą u zie1ac po konieczna.
(h).
Uważamy więc, że Ubezpiecza! g1czme.
rad. ~bezpieczo1:1:ym. Na sk~tek n~
szeJ mter;venCJl w Ubezp.ieczalm nia Społeczna w Tomaszowie Maz.
ZGIERZ
Sp?łeczneJ w Toma;izowie Ma~ powinna wpłynąć na to, aby Brze
PZPW Nr 31 w Zgierzu opraco
pomformowan~ nas! ze w wrpll: ziny w dalszym ciągu miały wła9
ku zachorowan ~ozem~ udac _,;iię nego lekarza, który przyjmow'..lć wały projekt uruchomienia· prz~u
do lekarza Ubezp1eczalm w Ko- będzie ubezpieczonych tak, :·ak szkola, które wespół z dobrze i
było to do tej pory. Robonicy z sprawnie działającym żłobkiem za
!uszkach.
W Brzezinach · zatrudnionyt'h Brzezin powinni posiadać cdpo- pewni należytą opiekę ~ieciom
jest około · 400 pracowników w wiednią opiekę · fokarską- na miej- p~acowników zakładu. Przedszkole
ma powstać w budynku obok
pone ~:o s.cu.
przemyśle państwowym,
200 w spgłdzielni. krawieckiej, o- Stały czy~eJnik. „Głosu Robotn." żłobka.
M. R.
·
prócz tego "istnieje na tute4~---m
Z chwilą zatwierdzenia projektu i zapewnienia mieszkań dla ro
botników fabryki, mieszkając.rr~h
W· przewidzianym na przedsz:rnle
lokalu, przystąpi s!ę niezwłoc zn i e
(h)
do jego urządzenia.
~,Wyścigu Dookoła
posła

ZE SPORTU

Staraniem Kierownictwa Ośrod
ka Wczasów Pracowniczych oraz
Obozu Kondycyjnego ŁOZPN w
Spale, zorganizowane zostały pod
czas m 'nionych 2 dni świątecznych
igrzyska sportowe w kilku dyscyh
.
P 1mac .
Pierwszą masową imprezą było
zdawanie prób na odznakę spraw
ności fizycznej w trójboju lekkoatletycznym. , Zawodnicy w ilości
około 300 odbyli próbjt w biegach
na 100 m oraz w skoku w dal.
Organizacja zawodów sprawna.
W godzinach popołudniowych te
goż dnia odbył się turniej p:łkarski systemem s!ódem~owym pomiędzy kikoma zespołami uczest
ników Obozu Kondycyjnego Łódz
kiego Okręgowego zw: ązku Piłki
Nożnej. Juniorzy wykazali dobre
przygotowanie kondycyjne i t echniczne. Atrakcyjność turnieju zwię
kszyłaby jednak udział jakiejś dru
żyny zam'ejscowej.
Na zakończenie 1 dn'a igL'Zysk
ś
lk
k
.
o d były się po azowe wa ~ zapa
nicze walczących uprzednio w 'Io
„Gwardii" i
maszowie' zespołów
k . t h
S
pot ·ame yc zespo" B oruty' .
identycznym
łów zakończyło się
wynikiem J'ak poprzedn'o t3·. 6:0 dla
„Gwardii" _:_ m st rza Okręgu,

po województwie

CzytaZc e
cio
i
••GLO.§''

ZDU~SJ{A WOLA
W ostatnich dniach zakończano
radiofonizację miejscowpści N.J wc
Miasto, położonej koło Zduńskiej
Woli. Założono tutaj 60 głośni
ków.
Przy radiofonizacji pom3.gało
30 podch mimieszkańcom wsi
Szkoły Lączno
żych Oficerskiej
ści, którzy pracowali tutaj przez
sobfo
zdobywając
cały tydzień,
11)..iej„cosympatię i wdzięczność
(h)
wej ludności.
1

BRZEZINY
N a terenie PZPO w Brzezina0!1
w ubiegłym tygodniu staraniem
Zarządu Powiatowego ZMP i Ra
dy Zakładowej, powstała młodzi~
żowa brygada produkcyjna, flkła
dająca się · z 10 młodzie.towrów,
zespołowej
pod kierownictwem
kol. Stanisławy Babskiej,
Brygada młodzieżowa przez t~k
krótki okres czasu zdołała podni.eść swoją produkcję do 185 pro
cent normy, co jest wielkim osiąg
nięciem, skoro się zwdy że Pań
stwowe Zakłady Przemy~lu Odzb
żowego w Brzezinach bardzo ~zę
sto zmieniaj ,ą asortyment produ kv
wanych towarów, przez co roboti1i
cy mają tru<InQści w przystosowa
niu się i nabyciu Wprawy.
ZGIERZ
sportowa ZKS „Bonit~ "
w Zgierzu pod hasłem . „Miast.o
Wsi" zorganizówała zawody spor
towe w Nieborowie koło Łowicta
Imprezę poprzedziło krótnie przemówienie tow. Bednarka na tem:it
łącmości sportowej między miastem a wsią, poczym wręczono upominki w postaci książki, piłki
,
nożnej, dysku i kuli.
W rama~h zawodów odbył się
mecz piłki nożnej , siatkówki er:: ~
kilka konkul,"encji lekkoatletycznych. Po zawodach sportowe"
zwiedzili zamek zabytkowy w :N·r
tor owie oraz Hutę Szkh. Spor t 1 r."
cy ,,Boruty" apelują, d o wszy:; ' .
kich klubów spor towych o n a,.v~~
zanb ściśl ejszej ł~czn'J ści sp'i;t-;wej z Ludowvmi Zcs!lołumi Sportowymi.
Sek~ja
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ROBOTNI~Y

POMOGLI

ZAOflZCZĘDZió 4 MILIONY zŁ.

. ·
Uootnicy cukro·'l'l"lli „I"nisłRw" doko
nai)i we wfasn.nn zakresie naprawy
licznych maszyn i u rządzeń, dzięki
czemu zaoh.ezędzono mi!ionJlwe rn.
my. M . in. nbotnicy wyremontowali
v.·e wła snym wa.rsztacie kosztem flOO
tys.' zł. krajalni ę buraków. Ko~ztoTys
generalnego remontu tych ma.szyn
op'ewał na. 4 miliony zł.
BollJ'czką. cukrowni ·był brak nl.l'IVo..
<" zesnej saturacji - u.rządzenia bar·
dzo. ważnego dla fab rykacji cukru.
K oszt zakupienia. tego urządzenia wy
n osiłby ponad l mil:on zł.
Robctnicy wylwnali 'l\'e własnym z..akre>ie
koi;ztem za.Jedvrie 300 tys. zł. Dzlęki
~nicjatywi'e i ofiarnej pracy robotni·
kó:w, .cukrovrnia „Uni~ław" · za.r„sz~L~·
dzila. w ten sposób na remontach ma·
szyn blisko 4 milu. zł.

. U?ERA

SLĄSKA

W PANSTWOWYM TEATRZE
WOJSKA POLSKIEGO
(Jaracza 27)
D ziś, dnia 18 sierpn ·a 1949 r . o go·
dz:ni.e 19.-t.ej opera „Carmen" Bizeta.
W partii tyt ulowej Krystyno. Sl~Ze
pańska.
oraz :Ma.ria. Kun:ńska, Olga
Szamborcwska, K. Dubinówna, L. Fiu
ze, Cz. Kozak, St. Dobiasz, "ilf. L'lrn·
wicz, A. Łukasik, P. Wołoszyn.
Jutro, dn:a 19 sierpnia 49 r. o jtOdz'nie 19-tej opera ,,H !ilka " St. .Moniuszk i ('[)rzedstawienie
zakupbne
przez Zw. P rzem. Pol. i Zw. P rzem .
Skórz:) '.pas~partout i b;lety bezpłat
ne są, ui~ważne.
TEATR KAMERALNY
· DOMU żOŁNIERZA
Łócl.ź, ul. Daszyńskiego 34
Przez coly miesi ąc s i erpie ń cooziennie ., o god z. 19.15 w Teatrze
Kameralnym komed ia Shawa „Szczy·

gli

za ułe k".

TEATR LETNI „OSA"
Pictrkowska. 9!, tel. 272-70
Codziewnie o godz. 19.30, w niedzie
l ~ o 16
i 19.30 komedia muzyczna
})t. „K rawiec w zamku".

-IKlllll-

„ b..w1at
16, 18, 20
film dozwolony dla młodzieży od
lat 16
BA:LTY·K ....... ;;Trójka. Trefl"
godz. 17; rn, 21
film dozvrclony dla młodz:eży od
lat 7
:BAJKA - „Noc grudnio'l'l'a."
godz. 18, 20
film dozwokny dla młodzieży od
lat 16
GDYNIA - „Prc:grain Aktualności
K raj. i. Zagr." Nr 35.
godz. 11, l :l, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21.
HEL (dla młodz.) - „ Wielka Nagro
ADP..;.a t,"Od.i:.

~~~z.

15.30, 1s, 20.so
.MT.IZA - „My z Kronsztad tu"
godz lS, 20
f!~m u dozwe1lony dla tnlodzieiy od
POLONIA - „Ulica Graniczna"
godz. 15 30, 18, !?0.30
f. lm dozwolony dla młodzieży od
lat 12
PRZEDWIOśNIE - „Pcwrót do
Domu"
godz. 16, 18, 20
f ilm dozwolony dla
cd
lat 1 ..
ROBOTNIK _ „Kariera."
g"dz:. 1.3,30, 18, 20.30
d 1zw-olony dla młodzieży od lat H
ltOMA __, „Miłość ue. Lekarstwc"
godz. 18, 20
dozwolony dla. młodz'eży c.d lat 14

młodzieży

ltERiORD
- „Przysifga"
godz 18 30
"1
doz:~olo~y .'dla młodzieży od la t 14
„Zielone iats."
dla. młcX!z. godz. 16
STYLOWY ,,śluby Ka.walerskie"
dla. młs dz. godz. 16
„Okoliczności Łagod:zące"
godz. 18, 20
l'ilm dozwolony dla. młodzieży od
lat 14. '
~WIT - „Chłopiec z Przedmieścfa"
. go<l z. 181 "0
"
dozwolony dla młodz. od lat 14
!l'ATRY ,..- „Synowie"
godz.
16, 18,
·1
1 20 dl
I d ież... od
.1
f • tm.14QC'ŁWO
· ony. a m o z "
a ·
·
~OZA - „Tragiczny pościg"
godz. :;;,
,
. •
1 19 21 dla młodziezy od
f:hn <fozwolony
lat
18
:WISŁA -:-'- .,Nowa. Albania''
· godz. 17; 19, 21 ·
:film dozwolony dla młodzieży od
·
l at 1
iWŁóKNIARZ - „Nowa Albania"
godz. 16.30, 18.3O, 20.30
dozwolony dla młodzieży od lat 1
, k T fl"
:WOLNOść
. god·z,
, · -, ,;Troj
. a re
16 18dla.20 młodzieży od lat 1
doz:wokny
· •,
ZACHĘTA
Plom1en'
godz.
~ - . ,,Ga.s-nl!CY
,
. .
18 30 21
filn. doz'l'l'olonv ni., młodz1ez;y od
lnt 18

16
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AFRlKI PRZEZ JELEXIĄ GóHĘ
DO W A.RSZ_\. WY

:Muzeum m.iejsk:e przekazało ostat.
nio Centralnemu 'Muzeum Kultur Ludowych . w Mło~inach pod War51,s wą.
32 S·ztuki różnych ek;p~natów egzotyczny.eh z Afryki.

Przywitamy oklaskami

SZCZECIN ROZPOCZY::-1 A
SERYJKĄ. XAPRAWĘ

TABORU

RY BACh.-:rEGO
~a zlecenie .:Morskie.i Centrali Ran
dlowej w Gdyni szczec:ńskie spół·
dzielnie pracy „żegluga ~for;ka" i
„Stocznia. Jachtowa.', rozpocz.ną. 5eryj
ną. napravrę taboru rybackiego. Planu
je ;ię vrykr,nanie remO'll.tów 2-3 jed.
no-stek r.•backich w okrernch dwuty·
godn'.owych.

Z XIII

Za kilka godzin
piłkarską latorośl

łuczniczych

mistrzostw Polski

Z kamerY

Krakowa i Lodzi

naszego fotoreportera .. ~

Dzisiejszy mecz n '.e był p o.prze-1 przecież wynik nie jest rzeczą ważdzony szu mną reklamą. Większość ną, a wa żn a jest tylko gra .
już donosili, no
mas mote jest n:im nawet zaskoJesteśmy
przekon ani,
że
ci
siodionie Włók IJ.ef~'f'~W :" .' .„,
czona, ale n:ewątpliwie ci wszyscy, którzy chodzą
n a mecze pil. ~=):: ,
niarza
przy
uf.
Kilińskiego
od kilku
k tórzy interesują
się piłką nożną karskie nie dla 'ł'yniku a dla gry,
doskonale zdają sob ie s pra wę, ze opuszczać będą
dzisiaj Stad'.on d.1i trwają łucznicze mistrzostwo Pol
dz'.siejszy mecz warto będzie o- ŁKS Włókniarza z głębokim zado- ski, w których b erze udzioł przeszło
be}rzeć.
.Juniorzy Krakowa mają woleniem.
40-t.; zawodników. O to
r
.
,
już w Polsce ustaloną markę. Są
Mł d h
.
J T~"'AC
u"'
Y PRZODt .J ~ W PRAC ~
on i bezvn.ględnie na jlepsi z całego
o yc naszych p!łkarzy mieliś- nuszego fotoreportera z
SPOLECZNEJ
naszego przychówku, to też jeśli m y sposobność nie tak dawno oJuna.ey SP założyli w różn~·ch onj ch odz'. 0 wynik liczyć się może na- glądać na obozie wyszkoleniowym
sec wościach woj. o. lszt~,iskiego w ub. wet należy z naszą porażką, a:e w Spale. Widz'.eliśmy ich przy praiJÓłroczu- 128 śvrietlic, 98 bibliotek 1
cy na boisku. Widzieliśmy ich start
3!. ze-społy teatralne. św:etlice w,no. OdP łoSJ.J Z Budaf)eS'ZlU
do p:łki, ich wyszkolenie techniczsaz.one z~~tal:v vr sprz~t i gr;;r t')vra·
n e i :eh zdolność myślenia podrzyskie. Do bibliotek dostarczyli juczas gry. O kondycje fizyczne też
1
1
nacy 20 tys. książek.
F i\
I
możemy być spokojni, jedynie co
6
może zawieść
n aszą reprezentację
ZSCh Wl"SYLA CHLOPóW
W d ·
.1
t
· ·
b0k
t o nerwy, ale przecież nie będzie to
KA A.uRACJ~
mg- m u·n u urnieJu
~eny pierwszy mecz na~~eJ· latorośli' p·.'łpolscy adnie~li w Budape;;zcie d,1i.y
""'
rnkce~.
Z
6-ciu
rozegran.>.ch
w'.\lk karskiej przy Vlypełn'.onych trybuZarząd Okrę;;oy,v ZSCh we Wror!a
w'u skie r ował w piennz.•m półroczu 3 zakol:icz~·lo ;ię zwycię•twami p'~$- nach „ Pamiętamy jeszcze wszyscy
br. na k urację uzclrow:sk•„wą. 316 c·:in,v pcls,kich. W wadze mu•2ej 7.I pewne spotkanie naszej r epreos-Ob, z te.go około połovrę, kob et. Pn Woźnia.k wygrał w;>se>k'l na punktv z zentacji juniorów z reip.rezentacją i
nadt-0 skierc.wano do sanatoriów 67 8arko nv~gry). Polak walczył b!!.r· ju~ior.ów „J3ratislavy" .. Chłopc?' .spi- 1
1
O>~h
zag;oż-011yc.h
gruźlicą,
zaś 63 dzn do\>rz~. w;nrrywając zdecydnwa· salt s;ę wowczas o wiele lep1eJ od
dzieci umieszcz.o·no w prewentoria~,h. Hie wsz.y 5 tkie rundy. w wadze lekk ej reprezentacj: seniorów i tak będzie j
Debisz w,,·grnł przez dyskwalifiki1cj~ p rawdopodobnie dzisiaj. Chłopcy za 1
:\fu lina (ZSRR l w trzec~e.i rundzie. grają z pewnością lepiej niż zagrał I
Najpoważniejszą konkurantkq Kon·
B()k~er raclz' er ki h.d bardziej ae,-re- w ubiegły pon.:edzia~ek nasz zespół
drnckiej okazało się p rzedwojenna
,
ligowy ŁK S Włóknia rza ·i d odadzą
,
:
~ywn;>, walczył jednak nj.ecz~·i;\O, za
j .
wicemistrzyni Polski, Swistelnicko (OCD otrzymał dmi. o~lrze?t>-nia w pierw na m nowej
o tuchy na najbJ:ższą
'):
Q>
gniwo, Gdynio), której wdzi ę czną
-=~=--==::~
!'?.Cj
i
ilru;.(ej
nrndzie.
W
trzeC'im
przyszłość.
'.
'
s•;iwetkę widzą Czyt~lnicy no zdjęi2.04
Wieóomości południowe oroz •tarciu .>ful'n i.~ąc glo11.·ą. .do _Pr?„Jdn
Do r eprezentacji, którą za k ilk a.
t
t
t
godzin będziemy witali ok laskami
P" e{;liąd prasy stoi. 12.20 Audycjo ? ?z~·muJe ~7:~cie os rzezenie 1 zo~:n na Stadionie przy ul. Karclewsld ej
d:a wsi. 12.50 „No swojską nutę". Je zd,,·~k\-,~Jif;~o~vany. W wadze poł· wyzna czanych zostało 15 chłop<iów
13.20 Skrzynko P~K. 13.30 (Ł) Chwilo śre. dme.r Kaźnue'.cznk .zd~hyl. '[lunkty reprezentujących barwy wszystkich
$11. p•oc.~niowo foworyiko no porr.uz.yki
13.35 Muzyka obiadowa. w.o. z p '.wodn, u · e~t.ll'l':'lenia 51 ę ~;·sn. niema l n asaych klubów nie wył" w<,ienną mistrzyn·ę Polski, Kondrac14 GO Kroni K' o BuIg orsKo.
•
14.15 Ut W'J· W:t.ll Si!d;lle.
ł
ranc
uz
zo.<;t
al
w
pierw
„
d ·
t
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C7!'jąc prowincji. Oto ich nazwiska:
siatkarzy radzieckich
. t
C 'k
k'
l4·''v
S" (Łl szym
111u
urn1e1u zno ·autow'ł"''
nie tylko
ry P10.ra
zo1 ows 1ego.
. p~zez 'Nurtona ( W egry) i • nie li~ł Zuber (PTC), Racz (Wid7ew), Bruk- ka (O gniwo, Warszawo)
:MOSKWA (oli!>ł. wł.) . Radziec.ki
~oi:nun1koty. 1 ~.55 (Ł) Muzyko 0 z płyt. zd·olny do walki. w 'w.' średniej Cel~u m an (Widzew), Jedrzejewski (ŁKS trafia celnie do tarczy z. odległości K-Jmitet do Spraw Knlt.ui;;> Fizycwej
1
.5.10 (Ł) „Je0,z1.emy no. wczasy . 15.15 lak wypunktował Kog-aua (ZSRR\ . w Włókniarz), Jach I i J ach . II (ZZK 60 metrów, ale łuk jej biie z taką i Sportu pny lładzie 1finistrów ZSRR
(Ł:1 Aktui;ilnosc1 łodzk1e. . 1 ~.25 P~o- p'erwszej rni;clzie Cebulak vral!'?ł Łódź), Stusio (PTC). WalC?:ak (Spój- siir., ;:_, bez pomocy nogi nie potrafi Ul'-talil kadrę repre-zenta'cyjną. siatka.
fi•.cm dnia ..15.30 „Jo.k „dz1ec1 w m1e· zb:--t v. • lll" i lepszy fiz.vcznie li'l>k~ei nia), Wesołl~wsld (Boruta). Olejnirzy i s:atkarek radziecR,ich. Drużynę
:.c•e sp,ędzo1ą wakacie . ~ 5.50 s.krzyn radzieckie zdob.nva nieznanną pr~e- czak (LKS 'Vłókniarz). Knrpal ski wy::.iqgnqć strzoły ze słomianki.
męską. !'tanowi 16-tu zawodników. "'.
ka cgolno. 16.00 Audyqo fesllvolo· wagę. w drugim ~tarciu Polak do;;ko (Spójnia), Bilewicz (ZZK ł,ódźl, Miz
tej liczbie zna·ni z wyRtępów w Polwo. 16.10 IŁ- M~zyk~. 16.20 (Ł) „~p_ra: nale na>la-;v'<m;;r przez Sztama ~kn- ger
(Łl{S W litknia.n:).
Wa'!'ller •
see: Sawin, Re\\'a, i Kitajew.
~·)· noszeqo m1_osta . 16:25_ (ŁJ P1e;n1. teczn!e blok·u.je, a nas!ęp 1 3 pzec!L (PTC). Kałuż:vń<•ki IŁKS WłókDo kadr.v reprezen!ac~-.inej pnwoła 
::'·45 IŁJ. Audyqa ~Io dz1ec1 ~t„ „~zie cl~i do ofen-:·wy i po jednym z e:Q- niarz).
I
no 15 zawodniczek z Czud:ną, Smir.ao
~ · pol.sk1e z Francp w rozglosn1 lodz· ~OIV posyla r.__ogana do 9-ciu na de:;k:.
ł
I
wą. i 'l't:porkową na cz~le.
U•?·". 17.00 I dziennik popołudniowy. Bok•er rad.zieck; ie•t zamr„rznm· i
~
1/.15 Utwory argonowe. 17.45 Porad- rundę w.noka pr~egrywa. W trzecim
r>'k językowy. 18.00 „Dla każdego starciu t'ehulak osłahl. Kogan prqna mistrzostwach
Cl'Ś. _miłeoo"-. 19.00 li dziennik pop~; cho?,Li do ~i~b ~e,_jednak pie, mąze ną,d
świata
wizytuje Śląsk ·"
dniowy. 19.15 .„Muzyk? ro~ziecko . i r?b.1c. u.traconych punktów .. W w. pół.
Xa. śl~•ku bawił r:tdca. GL"KF L•, OO „Wszechnica Rod1owa . 20.20 c ('Zk1e,i Grzelak po slabe.J walce wy·
· PARYŻ lobsl. wł.J - Zokończyly s:ę
mjr Sznajder, który dokonał wizytacji
K<"'.rcert rozrywkowy. Transmis[o z punkt„wał Korne.a (Węgr:-·) . ()ha.i tu łucznicze mistrzostwo· świata, w
Wojewl}&z}t.iego O~Jlii!~raz sta
P egi li (Ct'e.thosłow.) 21.00 Dzien- zawodnicy wpa8ali czę5to w· klincze. których pełny ~OM -rod nieśli rcpre1111 robót prz,Y odbudowie sztucznego
r. k wieczorny. 21.30 Muzyka z płyt. Grzelak <>alc7.ył b. amb'tuie i traf.al Z.''ltonci Czechosłowacji: Bodas, Brej
lodowiska w Katow·ca<:h.
)' 40 Recital fortepianowy O. Mart'J· n ie eo czyśc' ej. W wadze cię~kiej Fli- cho i Basior, ZWł{Ciężojąc drużynowo
:;i w:icz. 22.00 „Strajk montarów" Xastępnie mjr Srna,lder, w tow~rz:
~ikow~k'i zo~1ał
znokaut.()>'l'l"any w w klasyfikacji ogólnej w strzelaniu
~lwie dyr. Ki~ieliń,.;k'er:ó
wizytował
: •thowisko. 22.40 M:.Jzyko. 22.45 (t) pierw><7ce.i rundz'.e przez Szozicnsa no długich i krótkich dy;l.ansoch. Cze
Ośnd~k Szkoleniowy jun:orów PZP);
. ~ •zydziestolecie kinematografii ro· (ZHRH}.
chosłowocy zdobyli ponadto 4 tytu·
w świdnicy.
,
/
•'Zi€ckiej" ::2.58 IŁ) Omówienie pro~V poz;"t~l;:ch walkach padły na~tę ły indywidualne oraz 5 tytułów rlru~·„mnu lok. no jutro. 23.00 Ostatnie pu.i~re wyn•k1: w. kogucia: Chauka. żynowych w poszczególnych konku·
GŁOS
w:odomości. 23.10 Sonato wioloncze- sz„.-i!i (Z8Rl :) w~1mnktowal u'ezn.lez rencjoch.
orran
L611zkle&o
Kom1te1u
"-·wo i pieśni Fr. Chopina. 23.50 Pro- i nie )fargnrita (Rumunia), w. p'órkoW mistrzostwach kobiet bezkonku·
l
W0Jewódzkl• 110 .Komitetu
r;·om na jutro. 24.00 Zakończenie 1 vra. -: }'ar.kas <: y\'gry) przegr~ł nic· rencyjne były reprez::nta1tki Angiii,
PolłkleJ
7.Jednoc?.onet Parlll
('..1dycji i Hymn.
S'ilodz cw:ia e z ł rntem (Rumunia) .
Ro h nlnlczeJ
zdobywając 5 tytułów indywiduolRed a~ J~:
.
! nycM i wszystkie drużynowe.
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Hallo!. Mówi Moskwa! WtĘKSZE
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.
cjoJ, drużynowo - 1I Szwecjo.
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Zakła dy Grat1c1ne 8 . s. · W
. Redio moskie".'skie ~adoje codzfe'.n- :
56 '-OT ER 11
70 m - !) Hades (CSR!, drużyno- nci n.1.:rLC Pdski, Tadeusz Skrzyp~Pra•a"' t.ód2, u l. Ż 1'.i rk1 17
tel. 201· ł2.
kowski, syn robotnika „Borury" ze
ł',IC trzy audycie w 1 ązyku po!skl'n
"zień ciąnnienia
wo - 1) CSR.
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'.·"":dług czasu polskiego):
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50 m - Breicho !CSRI, drużynowo Zgie1zo.
- nd a ktor nae~elny :
U ll- h
. Pierws~a audyc ja od godziny 16.30
Wygrane P" 500.000 zł padły na _ CSR. w punktacji ogóln;;i no d1u·
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spawacza, skin ien iem przywołał do siebie Batmana- Sami jesteśmy winni, bośmy nie uprzedz'li.
wa, Beridzego, i wszystkich innych. Prowadząc palcem
Nic s!ę nie stało. Lekki \<'strząs. Pllot nasz nie
po obwodzie rury, Aleksy głośno przeczytał:
[peszył się jednak - dorzud Dudin rozglądając się
- „Niech żyje nasza Moskwa! Sława wielkiemu Stadvokoła . Opowiadajcie towarzyszu Batmanow, jak
linowi! Zwyci~ymy! Styczeń 1942 roku".
tu gospodarujecie?„.
Tymi słowami, zapisanymi po wieczne czasy ocrniem
. Sekretarz krajowego komitetu i pełnomocnik w asyś0
Płomień dotkn;ił złącza rur w czterech miejscach, dona metalu pierwszego złącza Umara Mahomet, zapocie Batmanowa oraz Beridzego, długo obchodzili cały
okola. Umara u p r zednio jakgdyby „związał" je, n aczątkował spawanie rurociągu.
f:Ll;11kt. Zwiedzili tereny, obejrzeli spawane rury, w osa~
st<>pnie spawacz ustawił równo pal nik, i robotnicy zadz1e, w przekopach, rozmawiali z robotnikami, z kie"'
Rozdzi ał trzeci
·
częli powoli obracać rury.
rownt'k ami.„
·
..- W reszcie macie okazję zobaczyć ,W asyli M aksyJAK UKŁADANO RUROCIĄG
Życie rozkręciło się tak jak trzeba„. Zuchy - z zadomowiczu, tak zwane ,,obrotowe so. a wanie", p·owiewolen
Bu d owniczowie znowu weszli na pagórek, ażeby z beb h ' d;em powiedział, D u din, kiedy skończyli wreszcie
dział Beri~ze·
.
.
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,
b
h
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o
c o „„
zp.ecznego m1e1sca, o serwowac wy uc .
ie.dy jednoWokoło U mary zebrał się tłum. Robotnicy uważnie
. podnieśli
.
Przyszli do domku Kotl. arewskiego, w kto'rym obecn1'e
cześnie
glowy do nieba, śledząc olbrzymie maprzyglądali się małemu,
muskularnemu spawaczowi.
.s y lodu i dna morskiego, dostrzegli samolot nad ciemieszkali inżynierowie. Na chwilę przed tym wbiegł. tu
Tym, którzy w ciągu dnia przemarzl i do szpiku kości
, ·
k
k
b h
d
·
ażeby sprawdzić jak;ś szcz egół na w .y kresach.
b
.
b
snmą.
s · ute
wy uc u prą powietrza wstrząsnął • Al.eksy,
Fi
. n
t k
.
.
b'l
.
.
- robiło się jak gdy y ciep1ej o ok tego człowieka, któn : m, tak, że zadrżał jak zran'.onv pta'<, lecz szybko wy' .e z rzuci1 awe o ryc'. a, i ro 1 wy1iczenia, stojąc
ry sam płonął ogniem, podobnym do tego, który szala!
prostował się i zaczął obniżać lot. Batmanow z Berizgięty nad stołem. Chciał odejść, ale Dudin zat:-zymal
w J. eg·o ręl{ach .
tl L.em pęd em z b'iegl 1' z gory.
·
gc.·
od rury, ił cofnąłt płomień
· sob'ie wyob rażam w iaki sposób bęS Umara odskoczy~
d ..
ł · Bdot węża.
Samolot lekko osiadł n'l gladkicj
lodowej drodze:
- N.te zupe l nie
pawacz po nios1 1le 1m, weso 0 .Popa rzy na a manoWysiedli z niego: Dud n, Pisarew i Zalkind. Sekretarz
d z iecie przesuwać z brzegu na lód, niemal kilome trowe od
wa, kivvnął ręką szoferowi i poszedł dalej.
·
ł
d
Krajowego Komitetu i pełnomocnik Pal'tstwowego Koc 111 k'
· 1 rurociągu
- spytał Cudin, zwrn :: aj ą c się do nie- Wasyli Maksymowiczu - krzykną · - Bę ę spam : tetu Obrony u brani byli w j ednakowe ochr9nne i;o
go. Wszak to są ogromne s ztuki. I w ja'.~i sposób
wać ostatnie złącza. Da3· mi słowo !
· · · Je
· d o c1esniny?.
· ' ·
Jl.nloru bekesze z kołnierzami z szarego karakulu i takie
01Jusc1c:e
- Zgoda. Daję słowo!
same szare. wysok'.e czapki.
A u to poruszyło się nieco. Robotnicy przygotowali naDudln. a za nim wszyscy, zr z ucili okryc:a. Aleksy
·
- Gościnnie
Sal
armat!
·
k . roz1oz
' · v ł na s t o~
1 wvJcrcsy i Z'lc: ął występną rurę. Spawacz spog1ą d a)ąc
n a B atmanowa i B e. t
ł nas
Z łk'przyJ'mui·esz,
d
.d
t wa ł z tysiąca
d
.
;. d'1ą ł Iw zuszE
l·idzego uśmiechał się.
zaz·ar owa
a m ' g Y spos rzeg z enerwowame
j afoiać. Sekretarz rejonowego komitetu i pelnomocny .
Kiedy rura była przygotowana, zakrył twarz hełmem
i\'asylego Maksympwicza.
s!uchah go bardzo uw:i żn: e. Dudrn zbl żył sir.- L przez
-.
i zaczął spawać następne złącza
- Nie rozum ·em, jak to się stało - powiedział Batramię Alcks e50 zajrzał d:> \.vykresu. P'. sar~w. lekko
poAleksy z latarką w ręce szcze.gółowo oglądał sp3wa- · me.naw i stanął na baczność przQd P isare wym.
chyEł duż ą glo\'1:ę i n :e souszc:aicc z Al z kse;;:o uważn J urz.ez Umare rurv. Skierował blvszczace oczv na
Ten wvci(lgnał do niego ręl<e z hkkim uśmiechem
neg o spojrzenia, pytał·
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