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1.131 MIAST WYZWOLONO w CHINACH

Coraz bardziej rozrasta się si:?ć spóldzielczych ośrodków maszyno·
wych, które przychodzą z pomocą ch~opom mało· i średniorolnym, wy·
pożyczając im maszyny.
Na zd;ęciu kierownik ośrodka 'llaszynowego w Górkach Małych kolo
Tuszyna, chłopka ob. Julla Kl:nka, rozmawia z gospodarzem, ob. Ju·
lianem Pyciem, który przyszedł do ośrodka pożyczyć młocarnię. Otrzy·
PEKIN, (PAP). - Agencja No- straciły przeszło 99 tysięcy żołnie częcia walk, tj. w ciągu 4-ch lat lcgraficzne między Szanghajem ma on w terminie maszynę, omtóci zboże i wykona na czas s~ewy. ~o·
wych Chin opublikowała komuni rzy i oficerów w tym ponad 60 Armia Ludowa wyzwoliła 1.131 a Pragą. Jest to pierwsze tego wiem kierowniczka ośrodka tak rozplanowała pracę maszyn, ze kaz.dy
rodzaju połączenie między Szang ch~op ma!o- i średniorolny będzie mógł z nich korzystać.
kat dowództwa naczelnego Chiń- tysięcy dostało się do niewoli, bli miast.
Zdobycz wojenna, jaką Armia hajem a jednym z krajów demosk:ej Armii Ludowej, podsumowu sko 23 tysią~e .zginęło, a reszta
jący bilans walk w północno-za- zbunto"'.?ła się 1 przeszła na stro Ludowa wzięła w ciągu lipca,
obejmuje m.in. 847 dział, 3,815
chodniej i środkowej części kraju nę Armu Ludowe3.
W tym samym czasie Chińskie cieżkich i lekkich karabinów ma
w ciągu lipca rb.
Jak wynika z komunikatu w Wojska Ludowe wyzwoliły 70 szynowych, ponad 45 tysięcy ka- Agencja Nowych Chin Wojska Lu'
Węgierskiej"
ciągu lipca. wojska Kuomintangu I miast. Ogółem od chwili rozpo- rabinów zwykłych, przeszło 11 mi dowe zdobyły wyspy Czangszan,
lionów szt. nabojów i zgórą 37 ty położone między portem Czefu a
2:l bm., Węg:erskiej szakasits .i członkowie
BUDAPESZT (PAP) port-Arturem. Na wyspach tych
sięcy granatów.
Rozkaz specjalmJ KornendN SP
znajdowały się bazy morskie, któ zgodnie z nową. konstytucją wę!f.er· rządu z premierem D~bi i wicepremie
POŁĄCZENIE TELEGRAFICZNE rymi Kuomintang blokował wy- ską, Węgiersk'e Zgromadzenie Naro- rem Rakosi na czele.
""'1'ccprzcmodnicz•cv. Zgromadzenia.
prezydiun1 1
dowe dokonało ~„boru
~
"
"
",
brzeże Chin północnvch.
MIĘDZY SZANGHAJEM
z przewodniczącego Narodowego ::\folnar odczytał pismo,
składającego się
"
Wojska Ludowe wzięły ok. pół i dwóch jeooo zastępców, sekretarza. i wystosowane do Zgromadzenia w i·
i PRAGĄ
rn'eniu Węgierskiego Kiepodległościo_
PEKIN, (PAP). - Agencja No- tora tysiąca jeńców oraz znaczną 17 członkó;.
wych Chin donosi, że 15 sierpnia \ zdobycz m.in. jeden transporto- I Ka ro~iedzenie przybyli, witani bu we~o Frontu Ludowego przez przewo
~ rzą. oklasków, Prezydent Republiki dniczącego tego Frontu Matiasa RaKomenda gii i świadomego entuzjazmu dźwi· nawiązane zostało połączenie te- wiec i dwa statki parowe.
WARSZAWA !PAP!
propozycje co do
ko~i, zawierające
Organizacji goją z gruzów i budują nowe obiek·
Powszechnej
Główna
składu rirezydium.
„Służba Polsce" wydała w zwiqziw ty, autostrady, drogi i linie kolejowe.
Jak wiadomo, nowa. konstytucja. wę
czy·
„Każdy dzień waszej pracy z zakończeniem prac li turnusu bry·
gierska. znosi stanowisko jedno.osobo
gad „SP", rozkaz specjalny, w któ- lamy w rozkazie - to nowe hektary
wego Prezydent:i. Republiki, a. naj.
rym składa oficerom, instruktorom, ill· zmeliorowanych pól, to nowe kilomr.·
wYi:szym reprezentantem państwa jest
i
Wis!ą
nad
noczkom i junakom „SP" podzię\;0- try wa!ów ochr.onnych
kolegialne Pfezydium.
wonie za sukcesy i osiąg ięcia w Wartą. Junaków SP-owców znają
się
Zgorln:e z WY8trniętymi przez Nie·
mieszkańcy wszystkich okolic kraju,
Clziele odbudowy kraiu.
poc11cgło§ciowy Front Ludowy propoRozkaz podkreśla nef wstępie ofiar· cenią ich pracę masy ludu pracuj':!·
walczącym
zyejnmi, jcd.noglo§nie obrano przewod
ną procę junaków, którzy pełni en-3r· cego wsi, miast i ośrodków fabrycz·
niczą.cym prezydium dotychczasowego
Z okazji 30-ej perfallzmowi świata, przeciwko impe Stanów Zjednoczonych; jej Komitet Prczydent:i. Republiki Węgierskiej Sza.
PARYŻ (PAP). nych".
Rozkaz zwraca sią do junaczek i rocznicy powstania Komunistycznej rializmowi miliarderów amerykań· Centralny i jej 12 przywódców, oskar kasitsa. Xa. ~taM\\'i•kll wiceprzewodni
żonych w ohydnym procesie!
junaków z apelem o poglębienie d.:>· Partii Star-ów Zjednoczonych Komi· skich.
Naród wasz dźwiga ciężkie brzeNiech żyje pokóil Niech żyje bfa· eząrych ohrnni zo;;tnl'i Kiss i Nagy,
świadczeń w pracy i nauce, o zapo· tet Centralny Frar.cuskiej Partii Ko·
mię polityki, która popiera faszystiiw terstwo i jedność ludów
ze Związ oraz nn s!nnowi>ko ~ekretarza dotych
znanie się z osiągnięciami postępo· munistyczr.ej przesłał do Komitetu i reakcję, która podsyca krwawe woj kiem Radzieckimi Niech żyje
zwiedzają
wielki rza;owy przewodniczący Zg-romadze_
MOSKWA, (PAP). - We wto- wej młodzieży świata i jej przćdują- Centralnego Komunistyc:zneJ Partii ny w Grecji i w Chinach i pragnie Stalin - żywe i wzniosłe wcielenie nia Xarotlowego Olta. Ponadto doko.
oddziału - młodzieży radziec- Stanów Zjednoczonych następującą rozpętać nową wojnę.
najwy:iszych I urzeczywistniających n:rno w~·horu 17 członków prezydium.
rek zespół robotników, inżynie cego
kiej, o umocnienie sojuszu robotniczo depeszę:
wybranie wszystkich
.Tednomyślne
Polityka rządu Stanów Zjednoczo· się ideałów ludzkości! Niech żyje
rów, architektów i plastyków, za
okazji 30· nych pociaga za sobą straszliwe ob- przyjaźń ludów Francji ł Ameryki!" wskazanych przez NiepOdległościowY,
z
Towarzysze!
„Drodzy
mlodzieio·
odcinku
na
ch!opskiego
trudnionych przy montażu pierw
lecia powstania Waszej ,Partll prag- ciążenia podatkowe, które bezlitośnie
W imieniu Francuskiej Partii Ko- Front Ludowy kandydatów przeisto.
szej wystawy polskiego przemysłu wym.
Komendy Głów· niemy zapewnić Was o najgłębszym gniotą robotników, chłopów, drob- munistycznej podpisali: Dudos, Mar· czyt:> się w spO'lltaniczną. ma.nifestacjt
specjalny
Rozkaz
lekkiego w Moskwie, zwiedził ne; „Służby Polsce" odczytany zo- poparciu, udzielanym ~am przez lud nych rzemieślników i drobnych. kup- ty i Mauvais.
całego Zgromadzenia N , ·odowego.
Kreml.
Po dokonan'u wyhoró11·, wiceptze.
stanie przed frontem wszystkich od· francuski w walce, którą prowadzicie ców. Na ich koszt właśnie rząd USA
120 robotników ,polskich, uczest działów ,,SP".
woclnirzqry Zg-romniłzenia Narodowe.
'Przeciwko najbaNłziej zaborczemu im popiera krwawe zbrodnie Czang-Kalgo ::\fol11ar odczytał pi;;mo przewod.
ników tej wycieczki, zgodnie
Szeka i Tsaldarisa, podtrzymując rzą
Zgromadzenia Narodowego
nicząrPgo
dy, które straciły wszelki autorytet u
stwierdziło, że wspomnienie o tym
wybrania. go na st:rn•
wohcc
:i.e
Olty,
własnych ludów",
dniu na zawsze utkwi w ich pa5-tą rocznicę
wisko ~ekrctarza. prezydium _ zglaDepesza podkreśla solidarność ludu
mięci.
~za swe mtąpienie z dot;i-chczas zaj...
francu~klego z ludem amerykańskim
Doskonale wyraził myśli, nurmowanego stanowiska przewodniczą._
walce o pokój i potępia proces 12
Strajk w Kemi zakończony pełnym sukcesem wprzywódców
tujące robotników polskich nadPRAGA !PAP! - W Prodza odbył::i cego Zgromadzenia Narodowego.
Komunistycznej Partii
sztygar Jankowski z Katowic, któ
się uroczysta akademia, poświęcono
Zgroma<lzen 'e Narodowe, przychyla
HELSINKI, (PAP). - 22 bm. w dowych, przyznała, że winowajl Stanów Zjednoczonych.
ry oświadczył: „Opuszczamy Mo
5-ej rocznicy wyzwolenia Rumu:1ii jąc się clo prośhy Olty, zwolniło go z
partii
Waszej
30-lecia
okazji
„Z
kapitalisą
Kemi
w
strajku
cami
skwę pełni niezapomnianych wra godzinach wieczornych Rada Pań
najserdeczniej życzymy Wam sukce· spod jarzma hitlerowskiego. W oko- zajmowanego stanowi;;ka. Na wiosek
żeń. Wspcmnienia o wspaniałych stwa poleciła towarzystwu akcyj ści i zadość uczyniła pierwotnym sów w stosowaniu słusznej linii po- demii wzięli udział liczni członkowie Xiepodleg1ośdowego Frontu Ludowe_
zabytkach Kremla, <>braz pięknej nemu w Kemi uchylenie zarządzo żądaniom strajkujących.
litycznej i przyświecających Wam ha rządu czecho:;lowackiego, kolonii ru· go przewcdniczącym Zgromadzenia :r-ra
muńskiej w Pradze i społeczeństwo rodowego obre.n:v został poseł Ludwik
seł.
sali posiedzeń R:idy N aj wyższej nej zniżki płac i przywrócenie
Drakos z zawodu metalowiec.
Niech :iy je Komunistyczna Partia czechosłowackiego.
.
ZSRR, obraz Gwiazd Kremlowskich które oglądaliśmy zbliska płac z okresu _Przedstra1ko~ego.
W ten sposob Rada Panstwa,
towarzy:szyć nani będzie przez caGDYNIA !PAPJ - Wśród drobnicy,
pod naciskiem szerokich mas lułe życ:e".
klórą przywiózł m-s „Batory" w czo·
sie swego ostatniego regularnego rejsu z Nawago Jorku, znajduje się m.
in. 662 kg streptomycyny.
r ' -.·
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Bilans Z"W"ycięst"'7 Chińskiej Ar1nii Ludo"W"ej
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Wybory

władz najwyższych
k Lu do we1·

Repu bi i i

Sukcesy i

-

osiągnięcia

II turnusu brygad SP

30-lecie Komunistycznej Partii USA
Lud francuski solidaryzuje
proletariatem Ameryki
z

Robotnicy polscy

Kreml

Akademia

Zwycięstwo

robotników

W kilku wierszach

I

•

10 lat historii

Wkrótce minie 10 lat od pamięt
nego września 1949 roku, kiedy
to narćd polski, mimo swego bohaterstwa i patriotyzmu, mimo
gCJtowości złożenia wszelkich ofiar dla obrony Ojczyzny, zdradzony przez faszystowski rząd sanacyjny wtrącony został w jarzmo morderczej i długotrwałej nie
woli.
Mija 10 lat od chwiH, gdy najlepsi synowie Polski chwytali za
oręż do walki z nawałnicą hitlerowską, a jednocześnie zdrajcy ~
rządu sanacyjnego i ich poplecznicy z prawicy pepesowskiej wydawszy kraj na pastwę okupan
ta chronili się za granicami wy~a
nego przez nich "!la zatratę panstwa, pozostawiając naród rozbrojony i bezbronny.
J·ące]· gorycz"' i
d .
b
I"t..
·' ,
"'"oz e~ OJmU . · . ,
ostrego gn·ewu moze ~z;s myślec
0 tym ponurym okresie.
.
l O lat. p~ugi i doniosły to okr:=s w dz1e3ach ~aszego narodu.
A naród nasz w c1ąg1:1 tego prze~
łom owego . okresu . h:s~ory.czn~go
wiele przezył, przecierpiał l wiele
się nauczył.
Patrząc obecnie z perspektywy

czasu na minione 10-lecie trudno
nie dostrzec, że okres ten rozpada się z kolei na 2 odrębne okresy: 5 lat okupacji i wyniszczenia
narodu polsk;ego, łapanek, ohozów i pieców krematoryjnych, an
typolskich knowań i kumania się
zdradzieckich polityków sanacyjnych, endeck'ch i WR~-owskich
z wroaami narodu polskiego - o~
raz pi'ę:: lat niezłomnej walki najlepsz~j czc;·'.·ci nuodu pod kiero""'.'
nlct·.vem Polskiej Part:i Robotruczej, pod kierownictwem takich

I

ludzi jak Marian Buczek, Marceli
Nowotko, Alfred Lampe i wielu
innych.
I następne 5-lecie: 5 lat władzy
ludowej, 5 lat sojuszu ze Związ
kiem Radzieckim, 5 lat budowy
wolnej, niepodległej Polski Ludo
wej.
Czego nauczyliśmy się w ciągu
minionego dziesięciolecia? Jakie
z ~ieg? możemy dziś wyciągnąć
wmook1?
Redakcja „Głosu Robotnicze.go"
ogła~za na ten te~a.t anlcetę
wśród ~wych czytel~1k?w.. Zwrac~my się ~o r?bofo~~ow 1 ~hł~·
mt.ehgez:c31 ipracułąc~J,
pow,
do n:ęzczyzn i k?biet, do włokma
rzy .~ .metalowc~w, do członkóy;
parti_i 1 ~ezpartYJnych o wyp~l".1-'~e
dzeme się na łamach naszego pis
ma na temat:
Czego nauczyło mnie 10-lede
919491
193
wracamy się rowmez d o uczestników obrony Warszawy i
innych miast Polski - do żołnie
rzy - uczestników bitwy pod
Kutnem i innych bitw, do czfonków oddziałów partyzanckich, do
byłych więźniów obozów koncentra.cyjnych o wypowiedzenie się
na temat:
Czego nauczyło mnie 10-lecie
1939-1949?
Niech Wasze wypowiedzi będą
zbiorowym podsumowaniem minionego 10-lecia i zbiorowym wy
ciągnięciem wniosków z tej wielkiej lekcji historii, jaką był ów
okr~ ~ziejów na.sze.go. narodu.
Piszcie wspommema 1 artykuły,
przekażc!e nam swe uwagi i spostrzeżenia. Podzielmy się publicz
nie naszym za tak wysoką cenę
nabytym doświadczeniem.
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fińskich
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wyzwolenia Rumunii

Związki

Zawodowe ZSRR
w pierwszym szeregu światowego frontu
_ _walki o pokój i jednoić ludzi pracy

MOSKWA tPAPJ - 22 sierpnia wi·
Zakończenie II-go Plenum Wszechzwiązkowej Centralnej Rady
ceminister Ochrony Zdrowia ZSRR Związków Zawodowych
Szabanow przyjął członków deleg::i•
cji towarzystwa „Finlandio - ZSRR",
MOSKWA (PAP).-Dnia 22 bm. za· downictwa mie~zkaniowego, stwier· gacjl radzieckiej z prac Swiatowego
przebywającej w Moskwie.
dzając, że dyskusja przyczyniła się Kongresu Związków Zawodowych w
kończone zostały obrady II-go Ple·
W czasie spotkania wiceminister r'J• num Wszechzwiązkowej Centralnej do ujawnienia wewnętrznych zaso· Mediolanie.
Zawodowych bów przedsiębiorstw, które umożll·
Związków
dziecki zapoznał gości fińskich z ris· Rady
Sekretarz WCSPS - Sołowiew w
wlą przedterminowe wykonanie roc.z
klórymi aktualnymi zagadnieniami o- (WCSPS) w Moskwie.
\V ostatnim dniu obrad na poran· nych planó\\.' budownictwa osiedli ro swoiCl r~feracie wyczerpująco oświe
chrony zdrowia w ZSRR.
tlił obrady Kongresu oraz powzięte
'
nym posiedzeniu w dalszym ciągu botnlczych.
Mediolanie uchwały, podkreślając,
w
*
najszerJak
do
wezwała
Popowa
wynad
debaty
były
kontynuowane
MOSKWA (PAPl - 22 bm. w Cen· konaniem planu budownictwa miesz szego stosowania i upowszechniania że obrady II-go Swiatowego Kongretralnym ParktJ Kultury i OdpoczynKu kaniowego przez Ministerstwo Budo- w budownictwie mieszkaniowym do· rn Związków Zawodowych zadoku•
w Moskwie nastąpiło olwarcie !rady· wy Zakładów Ciężkiego Przemysłu. świadczeń i metod przodujących sla· mentowały ogromną miłość, jaką ro•
botnicy wszystkich krajów otaczają
cyjnej wystawy kwiatów i owoców,
Sekretarz WCSPS Popowa, podsu· chanowców i nowatorów.
wyhodowanych przez mieszkańców mowując wyniki dyskusji położyła
Na wieczornym posiedzeniu ple- Z wiązek Radziecki.
stolicy ZSRR.
glówny nacisk na sprawę jakości bu· num wysłuchało sprawozdania dele- Sołowiew oświadczył: „Radzieckie
związki zawodowe wraz z pozostały
mi demokratycznymi związkami zawodowymi brały czynny udział w utworzeniu SFZZ, w walce o realizację
programu federacji. Związkowcy ra·
Debaty senatu i izby reprezentantów w sprawie pomocy wojskowej d1.leccy nadal kroczyć będą w pierw
szych S7.eregach klasy robotniczej w
dla Europy Zachodniej - utknęły na martwym punkcie .
walce o pokój i podniesienie stopy ży
. WA?ZYNGTON, (PA_P~. - 22 j Nie osiągnięto porozumienia a-lnrch działaczy społeczn_Y~h z. 45 sto· ciowej mas pra.cujących, o jeszcze
sierpnia połączone kom1s1e Sena ni co do jednei:o z omawianych n<?w, '!- .?J2 _duchownymi 1 dz1a,!acza· większe umocnienie jedności szerem.1 rel1g!1nym1 wszystk!ch wyznan, pod gów klasy robotniczej i zespolenie
tu i Izby Reprezentantów rozpal zagadnień.
Uczestnicy posiedzenia oświad pis~lo list do członkc;iw senatu, wzy- wokół SFZZ". ·
trywały projekt ustawy o programie „pomocy wojskowej", która czyli korespondentom, że „nie do wa!ąkcy d_o odrzuce~ia tzkw. Pomocy
Na zakończenie obrad uczestnicy
łączy się też ~e sprawą kredytów prowadziło ono do niczeiro". . ki~~o~we1 w ramac11 pa tu at1antyc- Plenum wśród powszechnego entuzja
· z ą- zmu uchwalili tekst pisma powitalł przewo d nic
. t u b yo
· · t or ką 11s
In1c10
NOWY JORK (PAP) - 849 wyb:tmarshallowsk1ch.
nego do Geni;: ralissimusa Stalb.a.
ca Międzynarodowej Ligi Kobiet -loiJ·
obrończyń pokoju i wolności reotko nogrody pokojowej Nobla w
1946 roku, Emilia Greene·Bolsh.
Dnia 25 sierpnia o godz. 15-tej w
List do senatu slwierdza, że tz.v.
program pomocy wojskowej prowa· sali Miejskiej Rady Narodowej przy
dzi do wyścigu zbrojeń i będzie cię· ul. Nowotki 16 odbędzie s!ę odpra·
Kocie łebki na trasie l.ódź-Toruń
żarem niemożliwym do zniesien!a dla wa przewo:lniczqcych Komitetów R?·
gospodarki Stanów Zjednoczonych 1
dały się mocno we znaki kolarzom zagranicznym
List dzicielskich oraz przewodniczących
zachodniej.
Europy
krajów
(Anglia), - 6:25,27, Nowaczkiem
Toruń (obsł. wł.) Drugi etap
stwierdza, że ze wszystkich stron Szkolnych Kom:tetów Op:eku1iczyc'1.
napływają dowody, iż droga do po· Na odprawie omawiane będą spraWyględą
6:25,28
~Polska) VIII wyścigu dookoła Polski koju prowadzi przez oparcie się cia wy zw!qzane z organizacją i rozpo•
(Polska) - 6:25,29.
Toruń, długości 208 km.
Łódź organizacji Narodów Zjednoczonych
Drużynowo zwyciężyła Polska
wygreł Polak Wrzes:ński w cza
oraz na rozwoju stosunków handb· częciem nowego roku szkolnego.
sie 6:25,25 przed Niculescu (Ru przed Rumuni"
wych ze Związkiem Radzieckim i kra- Obecność wszystkich zainteresowamun:a) - 6:25.26. Saundersem
J nvch ie>t cbow!azuioca.
iami E~ropy Wschodniej,

I

Kłótnie

w parlamencie USA

Z Tour de Pologne...

Wrzesiński

zwy cf ęzcą li-go etapu

Komunikat

rq'r
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robot nicza

a rian Buczek, komunista, syn koM
lcjorza, śłusor;;:, .który w_ ciąg.u
dwudziestu

szeinoście

lot
m1ędzywo1ennyci1,
przesiedział
w ~;ęzie
r. 1939 wyrywa się n~

niach, a w
krat, chwyta za karabin~ aby bromc
Ojczyxny i w bohaterskim ataku ,,~
n1emieckle karabiny maszynowe . ginie na przedpolach Warszawy, 1est
najb::irdxicj wymownym prz~kłade.n
patriotyzmu klasy robot111czc1. J~st
to patriotyzm wyni~<olą~y z glqbolMgo umilowan~a kr.01u. ~1czystego, ktoty pragnie st<i w1dw~c wolnym L"ld
ucisku narodowego 1 sp.ole:cznego.
Maricm Buczek był uosob:emem. p'ltrioty:zmu kla;y ro!:>ot'lic.-:ej, z kt~rym
walczyta bez litości po~~.:o bumio:zja i jej rządy.
.
Burz\Jozja polska tok samo.' 1~k bur
żua<:ja innych krvj6w kop1tah$tycznych przywitata wit?łką . n~woluq~
stekiem osz.c::.erslw. Ale
Li•tooaciowq
" ' ludcwe
. d~1~
' I-,Y komosy
w Pol~cc w1r:i
mu zawdz:ę:zaią n1cpodleg .osc.. _ ,
Jeszcze w 1903 roku Le~m Pi•'?:
PolsK:
l·l·r-e"
"'- I ż~.... oclrodz~:i:e
W „.
•
I
..
p7z1idzie jedynie no foh rcwo.ucp
sccja!r.el.
.
,
, •
,
Jeci1;y;·,1 z r1e:wszyc11 c:-~ow . ~·Cl
dzy rad;:icckiej byto orq~z1~ P1o;r~
orcdz'.(iej Rady L)ebgatow Robor~::zych j Zo'.nierskich do .narodu polskivgo, siwierd:tają::e !11~w~ruuo11e
p :·m:o Po!s!;i C:o coikow1tc1 mcpg.cJl~
c: ości. Było to r.a wielo m:~s.ę;y
tJ
•
~„~,...,·or~ ' V
prz::ł. oo os::~~:~m p~zez r-'.,..;':''"'„ ...,.';
·
A·gl.1
1 \i/,och • dc.11a.a.,1
u .•• !1 I
I ,.. ....~.,·-·
'
o n.c1~cc: 1;g o~ci Po:s'.;i t no wic:c
~.::: .~';y rrzcd c3 o::.:·::;i!cm 11. PJ•';'·
10v \ 'v 1bcno.
2~ s:crpn'.a 1'/18 roku Rada Kom1sa;·:;:y Ludowych anuluj? . wsz.yst,,:c
u:~'.cdy caratu z rz~dc;imi frus. 1 Austr:i dotycząc~ rozb,orow Potsk;. Dr~1!JCJ nicpod:cao~ć uz');:;'.m'o Pols~a d:::1ę
l;i o!:c!en:1: caratu 1 pan~wa;i1a bur::.•.;a::;i piZCI l~cwol•J:.c: L1stoi;>a clow~.
1 >1ę
u~ ie•lodleg'oki Po!s'.;i cbaw10.o
~11 j~nk:er:;two pru~kie, które no.:::J·
juirz po !dę:;ce 1918 r<;>ku prz_ygoto·
wywalo s1ę do nowe1 agresp. W
kwietniu 1919 roku mar~zatek Hindanburg Gtwierdz.a: „~ie o>:to by dl.~ ~os
C:ęis;.:;?go nlebezp1eczens~wa, _n1z 1.stnienie ·Polski, gdyby ona 1stotme m~a
ła utrzymać sią, jako państwo n~e
padleg'e. Ale nie ulegamy ternu niepokojowi." H 11c.lenburg zdawał sobie sprawę że Polsko, rządzono
p~zez' masy' ludowe. i ~aprzyjaźnioi;a
ze Związkiem Rad:i:1eck1rn, stc;iłaby 5tę
p··owdziwie. ~iepodległyrn . 1 s1~nym
pań•łWem 1 rne me.globy się ~ti;ic !upem imper:alb:mu 1 zaborczos.ci n~e
m:eckiej. Jeżeli w . kilkc;i zaledwie. m1esię:y po powstaniu n1epodległe1 Polski, H'ndenburg „nie ulegał niepobjowi", to jest to wynikiem oceny wydorzę11 w Polsce.
Polska, w kr6rej prawicowe kierownictwo PPS odr!o'.o bez oporu rządy
w rę:e Pilsud;kiego, znanego z proniemieckiej c:-:cntccji, sta'a ~ię pos!usznym narzr:::l'!iem w rękach oboz•J
imparialistó·.v. Ci wyz1aczyli jej ro !ę
naid<Jlej na y1:;c-hó:I wysuniętej pktcć~~,ki kontrrewolu:·,1incj, skierowa:i,•j
przeciwko Zw!ą:::kc-wi Radzie~kiemu.
~ ozpcczyna slą okre~ dwudzieston lecia, znCC"'.Ony waikq pomięcJr.y
v:iołkq bur?uc;:;jq, zdradzającą na
każdym kroku inleresy narodowe Pot-
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Czekamy na głos epfskopatu!
Do redakcji naa:sej wpływa codziennie wiele uch.wal ł rezolucji r6ł·
nych organlaacji politycsnych, spoltłllnych I kulturalnych, wyrałajqcych.
oburzenie s powodu antypolskiej uchwały Watykanu l solidarnośł ae sta.
nowiskie"fl' R:ądu Polakiego. OtrsymuJ.mr równie& na ten sam temal
lic:mc listy poje<J,-ncsrch Q:ytelnlk6w.
Poniłej •11mieasc:eamy list ob. Ole§ko :e PZPJG Nr 4.

obron ie niepodleglóści

ski, zaprzedającą go!podarkę Polski
interesom światowego kapitału, o klasą robotniczą, broniącą narodowych
interesów Polski. Ohydna polityka• antynarodowo, wymierzono przeciwko
ZSRR, doprowadziło do utraty prawie
calego Sląska i do awanturniczej wyprawy kijowskiej, która przyniosła P?f
sco nieobliczalne szkody, która było
zalążkiem września 1939 roku.
J.~;t
historyczną zasługą KPP1 utworzontlj
z potqc;;:enio SDKPiL i PPS Lewicy, że
uczy/o ona masy ludowe Polski widzieć w Związku Radzieckim twórc:ę,
obrońcę i przyjaciela niepodległości
naszego kraju.
Od początku 1919 roku do wrze5nio 1939 roku trwa walka o prawdziwą nicpodlcg'.ott Pol~ki, o zerwanie
z antysowiecką polityką kolejnych
rządów burżuazyjno - obszornlc7.ych,
walka prowadzona przez klasę robotniczą, której czolowym oddzia::)(ll
by/o KPP. W uchwol3 li zjazdu KPP
we wrześniu 1923 r. cz:ylomy1 „Zwydei,two kontrrewolucji, zd~owienie rewolucji Niem:ec i rewolucji Rosji oznacza - zalanie Europy krwią robotniczą, przywrócenie Rolji M:ko:·1jów Miko~ajew:czów i Ni~rnlec ju·1krów hakot}•stycznych. Byłby to gró:J
d!a Polski nlepcclleg~ej, a dla ludu
polskiego niewo!o stroszl!wa. Rząc.ly
burżuazji w Pol~ce s:anowią ś11iertel

ne nicbezpieczeństv"o d!a ni o pod I ~a
io:ld. T:·wa 'ą niepoc;ieg'.o1ć pafolwową
mci::! c.lcć na~cd::iwi pcbkicmu
i yib :;:wyc'.ą'.lwo r:?wolu:ji."
a 1:n:a wył!::i · ę:?.rr=c-: i~rf> ~1:::a ~ q
podstawą walń1 p:;:c:.w p:>l.ty:z.ncmu i gospodarc;:emu wy;?rzccla,.vaniu Polc::i. S:raikowali górnicy Zog~~ 
bio i Slą-;!w przeciw zotoplan'.u l<opa!ń polskich w tym cza;ie, gdy kapelnie nicm:cck·e no zaprzcpas;:czo·
nej cz:ęki Sl~ska dawały coraz wi~·
C<?j w~g la. Strajkowali w'ó'::i;arze Ło
dzi, robotnicy Krakowa, h:iiy „H'.)rtensji" w P:otrkcw!e i w w:clu innych
miastach Polski przeciw zaprz.eda.1i 1J

r

gospodarki Polski m!ędzynorodowym
kartelom, przeciw
osłabieniu 110szego
potencjału
gospodarczego,
przGciw
oddaniu
mas
procujących Polski na łup nędzy i bei.robocla. W strajkach hartowały siti
ma'y robotnicz:e, mimo strat w zabitych, rozstrzelonych i skazywanych na
wieloletnie więzienie. W manlfestoc:joch pierwszomajowy ch, prześlado
wanych przez granatową połicię i bo
jówki Jaworowskiego i Tasiemki, odbywa~a się mobil!zocjo rewolucyjnrch sil
klasy robotniczej. Tworzył się 1edno·
lity front mos robotniczych, przec!w
sanacyjnym rządom zguby Polski.
Zdobycie władzy w Niemczech
przez H:tlero i zawarcie przez rząd
sanacyjny paktu z Niemcami, wzmo·
g'.y walkę mos pracujących przeciw
sanacyincmu rządowi zdrady na···:>·
dowej. Kon'eczność obalenia tego
rządu staje się coraz lośnie!sza wśród
szcroki~h mos robotników, ch!opów
i inteligencji. Masy pracujące nasz~
go narodu coraz lepiej rozumie;ą konieczność stworzenia jednoMtego fron
tu kla~y robotniczej i sojuszu z masami chopskimi - dla obrony n!epodleg1oścl Polski, zagroionel prr.ez h1pcriolizm n:em!tJtki.
W brew w:ę':sz:oścl prawicoweg ::>
l i k:erowniclwa PPS dochodzi d'J
jcdnolilego frcnłu między KPP i tannowymi orgoni::ociomi FPS, pow:;to;a
na łercn:c kra;u s::crcg jeclnolltof'rcnlowrch komite:ów. Strojki w Worst.'J·
v::~, l:rC1!;ow::!, no ś'.qsku i w bdz:, ,.,
;:tóry::h b"cią ud"!·a· roboln:::y z l'PP,
ma:ą c~1arakler z(b:;clowanie po:i\yczny, a wspan!a'e jednolitofrontow~
dcmor.stra ::je 1 maja 1926 r. wym:'!·
rzone tą \'t>•ro:!n::) orzeciw'.:o a:ilynarodnwcj pol:~yce kumcn:a s·ę z h't·
!crowcarn·, l:tóra ml.!si prz1nie~ć Pol•C'1 kola:;tro' ę.
Zao~tr=c;ą-::: s'ę walki przeciw rzą·
dcm sanacyjnym na wsi i wielki strojk
ch:;pski w 19::7 r. są wyrazem jednolitej woli me~ ludowych z klasą ro-

botniczq na czele wystąpienia przeciwko rządom, które zdradzają Interesy narodowe Polski. Ziazd pracowników kultury, zorganizowany w maju 19~6 roku we Lwowie, wykazał, ie
wszystko co w Polsce jest patriotyczne i wartościowe solidaryzuje ~1ę
z walką mas ludowych.
dy rz:qd Rydza i Becka kończy
swój szlak zdrady no szosie zaleszczyckiej, gdy hitlerowskie oddziały podchodzą do stolicy, robotnicy
Warszawy staiq do obrony niepodłe
gości Polski. Tow. Marian Buczek, ginąc no przedpolach Warszawy, prze·
ko::ał sztandar walki innym chorążym
klasy robotniczej. Sztandar ten wysol:o d:::ierżyta w laiach okupacji Pol·
ska Partio Robotnicza, przewodzą-:
masom ludowym w walcG z okupantem. Nlepodlcgło§ć Polski - gwararitowana przyioźn:ą z ZSRR i krajomi
demokra:jf ludowej ~ której tak ob.:l·
wiał się .Hindenburg, ~a!o się' faktJm

Do Redakcji „Głosu Robotniczego".
Jestem wierzącym i praktykującym katolikiem i dlatego
ogłoszenie antypolskiej uchwały Watykanu, oraz odpowledt
na nią Rządu RP w pO!taci Dekretu o ochronie wolności sumienia ; wyznania odczuwam ja.ko sprawy tyczące mnie osobiście mnie Polaka i katolika.
O wspomnianej uchwale Watykanu wypowiedziało swe zdanie całe pa trio tyczne społeczeństwo, wypowiedział al~ nasz
Rząd, cza! w:ęc aby wypowiedziała !ię jeszcze jedna strona nasz episkopat. Nie powinien on milczeć wtedy, gdy z Watykanu padają słowa potępienia na naszych najlepszych obywateli, chłopów, robotników i inteligentów, podnoszących we
wspólnym wysiłku z gruz6w na u kraj, nie powinien milczeć
wtedy, gdy na zagospodarowa nych naszymi rękami Ziemiach
Odzyskanych wciąż nie ma jes:i cze polskich biskupów.
Marny prawo domagać się, by episkopa;t, połączył się z całym katolicki.ro społeczeństwem polskim i zażądał obsadzenia
administracji kościelnej na xie mia<:h śląskich i pomorskich
przez polskich biskupów i księży.

G

Czesław

do~<ononym.

G. Osipow
---........-........................

KuliSy wydarzeń w Syrii
I

14 Fie•pn:n, w wyniku prz11wrotu waLa ci.wóch głównych mocarstw im
wojsl;nwc:in, doltonanego przez aru- pcrlalistycrnych - Anglłi i USA, z
p~ cfln~r0w, pod ł;icro\'fn!dwem pul lftórych każde usUuje zagamą6 w
k-,wniJ;a armii syq· :s::·cJ. Sami He- swe i;ęcc Syrię i, ze szkodą dla intenawl, o:>r.lon•r został 1 rozst;:.-:el1ny rcsów naro:iu syryjskiego - podpo•
prezydent i dyl<tntor Syrii - Hus3nl rządkować ją swym wpływom wojcs - Zalnt.
skowo-polityczny m 1 gospodarczym.
Tak wi!)c reżim dy.ktatora syryjZagarnf\W~ zy przy pomocy emlsaskicqo, I-:ns<;ni es-Zaima, który. Jilk duszy zag ~ an:.:::cnych władzę, Hussnl
wic::dorno doszedł do w~dzy 30 marca es-Zaim po:3plr.,~znie p rzekazał mono
br„ w wyniku przew~9tu wojskowe- polowi amerykailsklemu „Trans-Ara·
go, utrzymał władzę zaledwie 4 I pół hian Pipellne Company" koncesję na
miesiąca, by ustąpić .miejsca nowe- Ludowę rurociągu naftowego, zawarł
mu reżimowi dyktatorskiemu. W ka- z rządrm francuskim niewolniczą ulejdoskopie \'1ydarzeń syryjskich, jak mowę finansową 1 oddał syryjskie si
w lustrze odbijają się> sprzeczności i ły zbrojne pod opiekę zmarshallizo-

swych zauszników,
wyborów, został
on w czerwcu br. prezydentem republiki i na mocy własnego rozkazu
przeksztaklł si~ ze zwykłego pułkow
nilca żandarmerii, w„. feldmarszałki!.
Ostatnim aktem „syryjskl;-g„·• Fran
co" było bezczelne oświadczenie !
dnia 9 sierpnia br„ w którym Hussni
es-Zalm stwierdza, że gotów jest 1ta·
nąć na czele oplncnnego przez łmpe
1lallstów amerykańskich „antykomu·
nlstycznego" bloku wojskowego kra
jów arabskich. Jednałtże nowe wyda
r:r:enla przeszk<>dziły temu pretcndenlowl do stanowbka „fiibrera" arab-

mocarstwa te, jako pierwsze, uznały
krwawy reżim dyktatora Husani esZaima.
Rezydenci amerykańscy opracowa·
r:ych.
Z każdym dniem coraz bardziej roz li szczegółowe plany przeksztołcenia
Walcząc o wykonanie tych zobo- szerza się w naszej r~pub!ice współ- Syrii w swą bazę strategiczną, zamie
wiązań kołchozy i sowchozy republi zawodnictwo socja!ist.yczne, mnożą rzając postawić przed Kongresem
ki zwiE:kszyły w 1948 r. pogłowie by- się szeregi
przodowników hodowli, sprawę pomocy wojskowej dla Syrii
c'łła rogatego o 12,6 proc„ owiec i kóz którzy osi ;łgają coraz. ilepsze wskaż- (budowę baz lotniczych, nowych linii
- o 14 proc„ nierogacizny - o 121.2
1• szos). Hussni· es-Zaim
•o 1 niki w dziedzinie zwiększenia pogło- kolej'owych
proc., ptactwa d oruowego - o "łO,
zda.żył otrzymać (za pośrednictwem
proc.
wia
bydła
i
~ego
wydajności".
r.
_ _ _ _ _ _ _ __.....-..__..._ _ . . . " " ' - - - - - - - - - - - - - - - - króla Ihn-Sauda) pożyczki! amerykań
ską i przeszedł całkowicie na służbę
A
z1.a"'~e.
~tĘlł9~rł_ ~ .
amerykańskich monopoli naftowych.
""C'
1~
· UN dzredzińie--1 polit-9ki ~e'W'nęttzheJ
do uczestn;kó w Festiwalu Młodzieżowego
H:issni es-Zalm starał się dokładnie
BUDAPESZT. - Swi11towe1· sławy którzy pran.n"- wolności, dostojeń- wykonywać rozkazy swych imperialistycznych mocodawców.
~piewak murzyński
P.aul Robeson stwa lndzkie;io„ i pięknego życia ·iwtócił się za pr,średnictwem radia 1 stwierdza Ro1>eson.
Zdradzając Interesy narodowe Syw I J hi5 t
j
ril, Hussnl es-Zaim obiecał ru,dowl
wc:gicrskiego z pi~mem do uczestnie
.oryczne ~poc? na.sze za- tureckiemu, w zamian za szkolenie
kó
S · t
p t'
Młodzi
tł'1nlc jest 1asne: n:iłkow!.a
-. w wa owP.~o es iwa1u
e- cjo fany7.mu, gdzlekolwiek byhkwldasię on wojs~{ syryjsk!C'h, zrzec się słusznych
7.y Demokraty, 7.ne1. w którym włto1 pojawił i realizacja trwałego pokolu j)raw Syrll do Sandżaku Alexanwio:paniały dot postępowe! młodzieży przyjaźni i współpracy z krajami de~ dretty.
swlata.
mokracji ludowej, z wolnymi China„Syryjski Franco", jak nazwano
Jesteście aw11n1ardą w walce o po ml I sl~wnyml narodami Wielkfogo I l-łussni es-Zaima w kołoch
demokrakój. Chciwi zysku fabrykanci broni Zwl1i:ku R<tdzlccklego.
tycznych Bliskiego Wschodu, wpro·
chcieliby rzucić pierwszycil was na
Witam młotlzleż, z którą niedawno wadził u siebie jezukkie porządki.
pastwę wojny. 'Vlerzę, że Jeszcze bar i.ctimą?em się w Zwląz~cu Radzieckim, torturując i uśmiercając
wszystkich,
d1lej skupicie się w czasb Festiwalu. C:r.ecbosłowacji 1 Pobcc, Fruncjl, An- którzy spr7.eciwili się jego antydemoPo waszej stronie miliony, dziesiątki glii 1 w krajach skandynawskich. Na krał.ycznym zarządzeniom i występo-1
milionów tzarnych, żółtych I bla- przód o po!cój l wolno3ćl - kończy wali przeciw ujarzmieniu kraju przez
łych ludzi na Wschodzie i Zachodzie, swe pismo Paul Robeson.
kapitał amerykański.

codawców amerykańskich.
Komentując przewrót wojskowy w
Syrii, gazety zgodne są co clo tego
że przewrót prz:ygotowany był 1 dokonany przez: proangielsklch oficerów, pod bezpośrednim klerownlclwem emisariuszy angielskich. Przewrót ten był wynikłem zaostrzenia
1lę przeciwieństw anglo-amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Do władTY dosz I
y znów e Iement y \JCOClngie I
1kle Jednakie m opole am yk 6
kf • któ
on
er a s e,
re wzmagają swą penetrację
do kralów Bliskiego 1 Srodk.owego
W1c1lodu, nle wynekną s~ę swych
praw w Syrii.
Knowania imperialistów w kra1a<h
Bliskiego i Srodkowego Wschodu
d rogo k
·
··
osz t uią
naro dY t yc h k raiow.
Jęcząc pod jarzmem anlydemokratycz
nych rcłlmów dykla~orsklc:t . nar~dy
te przekonywują się coraz gruntow·
nleJ, to kola rządzące ZB'lTZedają tnteresy narodowe lmneriallslom. pozbawlafąc swój naród rcutek praw I
swobód demokratycz!lycl'I.
Ostatnie wypadki w Syrii raz fes1c:ze potwierdzają. h tyll;o wygnanie
clrapJcł\:ów lmperial!stvcznyc:1 i do·
kon1mle nnrirawdę dem..,kratycmet
przebudowy może zapew:łć narodowi
syryj!5klenu I innym narodom Wscho
du rzeczywistą wolność 1 niepodle-

Sukcesy hodowców

bydła

Or d

w Buri cit- Mo~ g·oIii

_RQ

.
W kaiide niedrielne lub świąteczne przedpołudnie

o tym samym mniej więcej czasie, gdy rodz:na c. wyntsza uroczyście do k0śc!oła ze swego m:eszkania

przy Piazza di Spagna - na Płazza del Popolo, oddzielonym od P:azza di Spagna tylko ulicą Babuino
- Marco G. najgorliwszy z kolporterów komunistycznego dziennika „Unita" rozpoczyna żarliwą walkę o
serca i umysły rzymian.
Rozpowszechn:a nie partyjnego organu „Unita" n'.e
j zst zwykłym kolportażem zwykłego pisma, le<:z rozpracowaną na wiel~ą skalę akcją spolcczno-polity czną, w której uczes.tniczą dobr()Wolnie wszys<:y człon
k owie partii, poczynając od najwyb.:tniejszyc h przywódców w!os!dego ruchu robotn:czego, jak Togliatti,
Lon30, Secchia, Terracini i !nnl, a kończąc na szarych
rzeszach prostych żołnierzy partyjny<:h takich
wła śnie jak Marco G. W każde świąteczne przedpołudnie, gdy okrągły i rozżarzony do białości Plac Ludu przypomina wielką tarczę zegara słonecznego w sk ąpym cieniu pras·tarego obe-lisku egipskiego, który jest tego zegara wskazówką - Marco walczy o
pozyskanie nowych czyteln!ków dla swojej „Unity".
Sprzedaż „Uniity" w itym sens:e, w jakim ją pojmuje
Marco, nie jest sprawą łatwą. Członków i sympatyków P. C. I. (Włoska Partia Komunistyczna) nie trzeba wprawdzie zachęcać do kupna jedynego wielk!ego dziennika włosk:ego (poza bratnią „Avanti"), unie
zależnionego od wpływów mediolańskich bank:erów
i przemysłow<:ów - gdyż kupują go sami. Ale ci dobrowolni pozyskani już na zawsze odb:orcy „Unity"
nie zadowalają młodego kolportera z Piazza del Popolo. Marco pragnie aby „Unitę" czytali wszyscy. Dlatego też c ałą siłą swego młodzieńczego zapału atakuje
także opornych - tych opornych, których jego zdaniem można i pow:nno się pozyskać dla sprawy. Zaezep ia w:ęc przede wszystkim biednie ubranych rzemieślnil:ów rzymskich, którzy w otoczeniu rodz:n
wychodzą fPO nabożeństwie z kościołów: Santa Maria in Mor.tesanto, Santa Maria dei Miraco~ i Santa
Maria del Popolo. Podsuwa im natrętnie przed oczy
prs>sty czarny tyrtuł, potępiany ze W'Szystki<:h ambon.
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MOSKWA. - „Prawda" z dnia 22
bm. zamieszcza list do Stalina, od koł
choźników,
pracowników ośrodkóv1
maszyno>vych i sowch'JzÓw oraz od
specjalistów i pracowników rolniczych instytucji naukowo - badawczych ' i zakładów naukowo-badawczych Buriat - Mongolskiej Republiki. W l'ścle czytumy:
„Kochany Józefie W!ssarionowiczu l
My, kołchoźnicy, pracownicy ośrod
ków maszynowy~h i sowchozów, spe
cjaliści rolniczy i pracownicy rolnic2ych instytucji naukowo - bed.awczych i zakładów naukowych w Buriat Mongolskiej Republice przesyłamy Wam, wielki wodzu 1 na ·
uczycielu narodu radzieckiego, serdeczne pozdrowienia i najlepsze ży
czenia.
Przed rokiem, z okazji pamiętnego
dnia 25 rocznicy istnienia naszej republiki, hodowcy bydła w naszej republice w liście do Was zobowiązali
się, że dołożą wszc>lkich starań, aby
jak najszybciej rozwinąć główną ga ·
łąż naszego rolnictwa, naszej republi
ki - hodowlę bydła - i dadzą kraJOWi więcej mięsa, tłuszczów, mleka,
wełny i innych produktów hodowla-
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N:e eraża się !<:h pogardliwym wzruszen!em ramion
czy brutalnym ofuknięciem. Płomieniem czarnych
oczu i żarem swej wymowy przepala najgrubrizy mur
obojętności. Prowokuje ich do dyskus.li tak długo, aż
wreszcie włoskie temperamenty tamtych zapalają 11'.ę
od jego włooklego temperamentu. Wówczas zaczyM
s:ę dyskusja 1 argumenty krzyżują się i błyskają ,Jak
klingi noży. Nie, to nie jest zwykła sprzedaż gazety.
To jest walka o dwze, o sumienia, o światopo
glądy, a ponad to o rzeczy najbardziej konkretne 1 .tyc!owe. I kiedy obserwuje s:ę Marco G., sprz€dającego
swoją
„Unitę" trudno oprzeć się wrażeniu, że
w młodym komuniście włoskim pal: się iskra tego
samego żaru, jaki ong:ś rozpłomieniał największe duchy jego kraju: Arnolda z Brescjl, Galilleusza i Giordana Bruno. Marco n!eviiele wie o tamty<:h wielkich
umarłych, aJe gdyby mu o nich opowiedz:eć m
pewno nle zdziwiłby się porównaniu. Całą mocą przekonania wierzy przecież, że czyni właś·n!e to, co czyn:li tamci: wskazuje ludtiom drogę do prawdy.
Marco G. urodził się jako syn małorolnych chło
pów w kamienistej ! spalonej przez słońce Kampanii
- le<::z większą część swego ooiemnastoletnie go życia
spędził w
chłodnym
Tyrolu włos.k:m - w dornu
krewnego ma.tiki, starego i zdziwaczałego kelnera
„trattor:.i" w miasteczku L. pod Bolzano.

do komunistów w gorące dni lata
całe Włochy od Sycylii po
Alpy - przeb'.egał potężny wstrząs rewolucji antyfaszystowskiej. Pod kon:ec liipca - gdy w n:edalekim
Salo marszał~k Graziani odbierał defiladę hitlerow•
skiej ·dyw!zji księcia Borghese - Marco opuśc:ł nocą
izdebkę wiecznie zastraszonego wuja-bigota i wraz ze
starszym kolegą Silv:o ze związku kelnerów uciekł
do jednego z operujących w okolicy partyzanck:ch
oddziałów Garibaldiego.

Od podalpejskiej miejscowości L. do rozsłonecznio
nego P:aizza del Popolo w Rzymie - prowadzi długa
i uciążliwa droga. Drogę tę Marco przebył pieszo latem 1948 roku. Włosk.: Tyrol jest punktem zbornym
bogaitych turystów z całego świata - ale w tym kraju sławnym ze zdrCJ1Wego klimatu podgórskiego ubogiemu WłOC'howi z południa c:ężko jest cddychać. Na
ziemię tamtejszą i na dusze tamtejszych
ludzi pada
chłodny ! mroczny cień Alp.
Posępni, opie: piwem
aórale tyrolscy różnla sie w tym samvm stooniu n.:ł

to naprawdę wielkie dni: pachnące prochem,
l nabrzm:ałe od entuzjazmu. Piętnastoletn'.emu
Marco dano w ręce karabin i tym karabinem bronił
północno-włoskich fabryk przed wycofującymi się cddz'.ałami
n :emieckimi, a potem maszerował z nim
przez ul ice l\fad '. olanu, rozbrajając faszystowskie
niedobitki. Wtedy to - prfebywając stale w gromadzie uświadom!onych i płonących żądzą odwetu,
robotr::ków lombardzkich - Marco został komun!.stą.
Zosfał komunistą tak samo, jak zostało wówczas ko-

pogodnych i łagodnych ludzi z południa - w jakim
drap:eżny krajobraz alpejski odbiega od pastelowych
pejzaży Kampan:.! i Kalabril.
Tyrolem włoskim rzą
dzą w sposób absolutystyczny księża wiejscy, przypominający ponurych eklezjastów ze starego testa.m en•
tu - oraz niem.ieck:e stronnictwo katolickie „Volkspartei", którego zasadn'.czym, choć zatajonym celem
jest oderwanie tej dawnej prowincji austriackiej od
Włoch i przyłączenie jej z powrotem do n:emieckiel
mac!"erzy.
w tyro1sktch piwiarniach każdy dźwięk
mowy włoskiej wywołuje nlecierpl:we 1'5ykania i tylko z trudem tolerują tu hałaśliwych ł berlroskich
przybyszów z południa. Ale po trzykroć blada takiemll
przybyszowi jeżeli na dom:ar złego jest on komunistą.

Marco

„przystał"

1914 reku, kiedy przez

Były

krwią

~~s~~~umłod~h ~łop~w w~~l~ 1 któny

dopiero co opuścili szeregi „Ball:li": n:e z głębck'.ego
przemyśle~a i ~Madom!.l decyzji _ ale z zapału,
z antyfaszystowsk iego buntu. z młodz:eńczego instynktu walk!.
Rewolucja antyfuzystowsk a nie trwała dh1go. Stłu
rz::d uwolnionego od faszyzmu
pańM:wa. Wyzwolone przez rob'Jtników fab~~·k1 objęli
z powrotem przedstawlc:ele koncerń"iw t trustów,
a partyzanc! zakopsl! karabiny do z:cm!. aby nie Y:ydawać ich w ręce okupacyjny~·h wojs!c i n:e bud~ącej
zaufania pol:cji. Wtedy Marco wraz z Syh•!em powrócili do domu w L.
W miasteczku na szczęście h:kt - poza wujem nie dowiedział alę o partyumc!tiej „awan~urze". Zastraszony wuj uczyn:I wszystko, aby zatrzeć ślady
grzechu siostrzeńca. Pod 'V'P~ywem nalegań i pogr&żek krewnego Marco oddalił s'.ę od Sylvia. Vlkrótce
po tym nadamyła się praca „plccolaka" w jMnej z piwiarni. Ponadto na horyzoncie życ:a młodego przybysza z południa pojawiła się Francesca, córka miejścowych sklep!karzy - cicha I gmukła jak podal"i'.Jejskie świerk:. Nieumocniony niczym i pr:r;ypadkowy
komunizm Marca począł się stopniowo rozipływać
w troska~ i radościach powszedn!ego dnia miru;teczka L. Trwało t!k do lata 1948 roku.
ma Włcx:h nad8$zły w tym czasie znowu gorące dni.
W dwa m:esiące po wyborach kwletn!owych, w dalekim Rzymie, do wychodżącego z gmachu Parlamentu,
przywódcy włoskiego ruchu robotniczego Palm!ro Togliattiego, nasłany morderca strzelił cztery razy z rewolweru, raniąc go niemal śm!ertelnie. Na ten ohydny zamach ca?y włosk: świat pracy odpowiedz'.ał
strajkiem powszechnym. Do małego miasteczka tyrolskiego dochodziły tylko przytłumione odgłosy ogólnowłoskiej burzy. Nad spokojem w m1astec2i~ach tyrolskich
skuteczniej
od
pol:cj!
czuwała
proaustr:acka „Volkspartei", którą włoska Chrześcijań
ska ~mokracja, nie bacząc na jej antynarodowy charakter, powołała na sprzymierze1'1ca w walce z włoski
mi robot.nikam!.
:.,Odrodzenie" Nr 34)
mił ją mlenetański
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Nowe drogi walki · o jakość produkcji
jakości

produkcji w
nie od dzis
stoi no porządku dziennym. Gdy ty!·
ko minął pierwszy, gorączkowy okr13s
po wyzwoleniu, kiedy wygłodzony
okupacją konsument zadowalał się
każdym towarem, jaki tylko na ryn·
ku mógł znaleźć, gdy ten pierwszy
głód towarowy został zaspokojony i
nasz konsument - szerokie rzesze ludzi procy - zaczął już żądać lep·
szego i dobrego towaru, produk-:ja
nasza musiała wkroczyć na nowe to•
ry. Zaszła potrzeoo podniesienia ;a.
kości produkcji przy zachowaniu cią
gle wzrasta jącej ilości wyprodukowo·
nego towaru.
Zagadnienie

przemyśle

bawełn i anym

Z drugiej strony wzrosły również
wymagania odbiorców zagroniczny·:h
i do wymagań tych musimy się zast'.)·
sowoć, jeśli chcemy eksportować, o
więc otrzymywać dewizy, potrzebM
nom dla zaspokojenia potrzeb na·
szego importu.
Musioła s ię więc rozpocząć i rozpoczęto się walko o jakość naszuj
produkcji. Moźemy z dumą stwi(;r·
dzić, że hasło podwyższenia jako ś:!
produkcji znalazło żywy odd ź w:ęi<

wśród łódzkich włókniarzy. Swi'adczą

o tym choc iażby powstałe samorzutnie zespoły najwyższej jakości, zapo·
czqtkowane przez Marię Terpila'<o·
wq, świadczy dł1Jga lista tkaczy, przq
dek, wykończolników, chlubiących sią
tym, ża produkują tow::ir tylko pierwszego gatunku.
Były jednakże

w warunkach, towa-

rzysząc ych naszej walce o podn ies;ę .
nie jakości produkcji ,poważne błę
dy i niedociągn: ę::ia .

niskogatunkową produkcją, w prakty- wy_eowiedzą . tkacze, Ile to
ce jednak artykuł ten w zasadzie nis oszczędzi czasu i zdrowia I

im

7.0·

był stosowany. W ten sposób I do·
Nie znaczy to, :i:e sam tkacz zobry robotnik i brakorób z wyraźną
krzywdą dla dobrego robotnika byli staje zwolniony z własnej . i stołek· tro·
ski o jakość. Na wysoki gatune to·
iednokowo opłacani.
woru składa sią wiele czynników zaZarząd Główny Związku Włóknia
leżnych l od niego samego.
w/oś·
rzy postanowił ten nienormalny stan nie projekt otwiera przedI tu
każdym
rzeczy usunąć. Z inicjatywy Związku tkaczem szerokie możliwości podwyż
i przy współudziale Centralnego Z::i- szenia swych zarobków, prz41widując
rządu Przemysłu Bawełnianego,
za- die niego premltt w wysokoici 15 pro·
stał opracowany projekt opartego na
cent zarobku akordowego za „pri·
słusznych zasadach regulaminu prCJ·
mtt" I 43 proc. za „extra·primtt".
miowonia za wysoką jakość produ'<·
!Za „extra-prim~" przyjmuje sią
cji robotników zatrud,nionych w podstawowych grupach produkcyjnych. sztuką toworlJ nie posiodojącq ani
Projekt ten stał sią przedmiotem dys- jednego błędu no całej swej długo
kusji odbytej przed kilkoma dniami ści, choćby jq tkał nie jeden, o trzech
narady włókniarzy w Łodzi, jak rów· tkaczy z trzech zmian).
nież
konferencji Rad Zakładowych
Jednocześnie są przewidziane i po·
łódzkich fabryk przemysłu bawełni<l·
nego. Projekt ten był również omrJ· trącenia za złą produkcję. To znaczy,
wiany na zebraniach załóg kilku frJ. że . .za kaidy blqd zostaje potrqcona
bryk łódzkich.
z zarobku odpowiednia suma okre~
Trzeba stwierdzić, że projekt spot- lona odnośnq tabelą, z tym jednak,
kał się z przychylną oceną robotni· ie potrącenia nie mogą wynieść wi~
ków i obecnie po dokładnym zonoii·
zowaniu i uzupełnieniu go zapropo- cej, jak piętnastoprocentowa premio
nowanymi przez robotników popraw· plus 25 proc. zarobku akordowego,
komi, nic nie stoi na przeszkodzid zgodnie z zasadami art. 14-go układu
wprowadzeniu go w życiu już z dn. zbiorowego.
1 września br.
Jasne, że jeśli położy się tak wielki
Wspomnieliśm y
na początku, że
nacisk na jakość "produkcji, to należy
projekt przewiduje premiowanie rowzmóc kontrolą nad nią. W tym celu
botników produkcyjnych z podstawousprawniony będzie aparat kontroluwych grup. Co to znaczy? Znac-z1
jący.
to, że spacjalpy nacisk będzie poło
Aby kontrolo stała na odpowied·
żony na te ogniwa produkcyjne, 1<tóre mają bezpośredni wpływ na ja· nim poziomie, Centralny Zarząd Przemysłu Bawelnianego polecił wszysrkość produkowanych towarów.
kim dyrekcjom podległych sobie faPremiowanie za iakość obelmie bryk, by przeprowadziły selekqą
tkaczy, robotników rozbijających b9- wśród brakarzy, pozostawiając tyll<o
le, snowaczy krochmalarzy, zespoi'{ dobrych fachowców i jednocześn ie,
bielników, farbiarzy, drukarzy, a tak- by wysuwały na stanowiska· komrolt1·
że majstrów, salowych i kierowników

Do nich należq: nieprzestrzeganie
procesu technologicznego, zbyt ma/J oddziałów.
opieko personalu technicznego nad
A więc przede wszystkim tkacze.
parkiem maszynow·fm, niewlaściwa
Jak uchro nić tkacza przed otrZ{·
organ'zocia procy, slaby bodziec m'J·
mywaniem złych szpulek? Na to pyterialny do tro:ok1 o iakość.
tania odpowiada ten punkt proiektu,
Dotychczasowy system płac w prz·3- który mówi o pracy układacz'.lk. Do·
myś'c vtlókienniczym nie zawierał d )· tych::zas iedynie od dobrej woli u·
s'.a!e-:;:noj zachęty dlo robotn'ków pro kładoczki i je j poczucia obowiązkJ
,s:!ukuiqcych
tgwar
najwyższeg:.> zależało, by do skrzynek nie dost::igatunku.
Sys:em ten odnosił ~ią wały się niewłaściwe szpulki. Bo narównio.: zbyt to;crancyjnie do „bra- kładaczce płacono tylko za te szp•JI·
korobów", którzy bynaimniej oso!:>iś· ki, które były w skrzyniach. Czas stra·
cie nie o:kzuwoli skutków swojego cony przez n;ą na odkładanie s:z:pu·
nie::fba[stwa. W ukladzie zbiorowym lek zepsutych nie liczY.ł sią jej. Pro·
is tniała w tej dziedzinie poważna lu- iekt regulaminu
zmienia radykalnie
ka. Wprawdzie art. 14 układu mó';ll ten stan rzeczy. Im więcej szpulek
być ins:rumcnlem'wych:)Wawczym wo- słusznie zabrakuje układaczka,
tym
bsc tych robotników, którzy daw::iil większą premię otrzyma. Niech się

rów tylko robotników dobrze obznaj·
mianych z produkcją.
Takie są w ogólnych zarysach za·
sady nowego regulaminu premiowa·
nio za jakość. Rzecz jasno, że do
szczegółów wrócimy w najbl iższycn
numerach naszego pisma. Jedno i11e
1Jlego wątpliwości: zasady te są s/usz
ne, sprawiedliwe, odpowiadają woli
przygniatającej
większości
robotn!ków przemyslu bawełnianego. Zasado jest jasna - kto lepiej pracuja,
kto produkuje lepszy towar, przyczyniając sią w ten sposób do wzmocnienia potencjału gospodarczego pa!'1
siwo ludowego, ten w ięce j zarabia.
Jak już wspomniel ih1y, regulamin
premiowanla zostaje wprowadzony w
życie z dniem 1 wrześnio. Od pracy
Rad Zakladowych i o rganizacji p::irtyjnych łódzkich fabryk bowełnionyc'i
zależy, by słuszne zasady regu laminu
stały się rzeczyw istością.
Konieczne
bowiem jest jak najszersze spopula·
ryzowanie ich, . doprowadzenie r:b
świadomości każdego robotnika. K?·
nieczna jest również ciągła kontroia
właściwego i prawid!owego wykony·
wania zasad regulaminu.
Walka o jakość produkcji, to jed0:i
z odcinków walki klasowej. Dobry towar, wyprod ukowany w naszych hbrykach przynosi korzyść naszej klasie robotniczej, naszemu narodowi,
naszemu państwu.
Musimy wzmóc wa lkę o podniesienie jakości wyprodukowanych przGz
nas tkanin. Nowy regulamin premr:i,
wania za jakość sta nowić będzie waż
ny oręż w tej walce.
A na czele jej stać będą nasi pr.~o
downicy pracy i mistrzowie najwyż
szej jakości, których w przemyśle ba•
wełnianym będzie coraz więcej.

to na czyim wózku

I

S. Klimczak.

siądzie...

Peiden obywatel' Belgradu dostał się
nie trudno o to w re:umre
Tito - do więzienia. Tu zaznajomił się z pew1rym przestępcą kryminał·
11ym, człowiekiem, kt1lry orlsiadyu'<tł /wrę za /dfJ;a po11ełnio11ych prt:e:r. sie·
bie zbrodni tzw. pospolitych. Po11ie1wż w pcu!.stwie titowskim t«ęr.zy się
przede ws:::yslldm za „zbrodniami politycznymi". a lek/w się traktuje praudzi1t·e przestępst<l'll, zdurzyło sir, iż lrryminalistrt wcześniej się ~oyrwał
ua wolrwić od belgradczyka, htc>ry mm:;nirciem oka czy skrz;yideniem ust
olrnzal, iż mu się nie podoba titowsl.:11 satrapia.
Po u')'jściu z id~·:::icnia bel~radc:yk nie raz spotykał „kolegi: z celi
wi11zie1mej"', który po;drat<;iał go :z: całym szacunhiem i starał $ię zawsze
zamienić parę ~lów rozr.wwy. Pewnego atoli razu bohater nau; spotyka
morderq>, ,1 ten udaje, iż go nic tddzi i stara się wnhnąć bez ul.-łonu .
- C6ż to się stało? - prta bel!)radc::yk, dogańiwszy krymi!'talistę. l'ewnie ja/.:ąś 110n·q s1•rwdcę mi,;cie nfl wmieniu?
- Właśnie - od powiada rze:imieszeh. - Teraz. to już nie mogę żnd
nenrn uczcitvemu czlowie!cou:i s:wjrzeć w oczy: wstąpiłem do policji Ran·
l.cw;cza„.
Ano, faktycuiie policju l'anhowicza zdołała sobie wyrobić taką repu·
u.cję, że na1l'et co „pr;;yz.rt'Oitsi" z krymi11alistów, od których się roi w ti·
towsUch „ol'ganach be;:;piec.~m!stwa", tcstydzą się przyznać do swej do tych
organów [)Tzynalcżuofoi ...
Lec::; czyżby haribą · ohrym:ła czło1cieJ;a tylko be=po§rednia współpraca
z Hanhow:czem? A„. titowska „służba dyplomatyczna"?
Nie dalej niż u·c:ornj pnrfou:aliśmy za bukareszteńslią „Scanteią" o przy.
chwyceniu w stolicy Re:mblihi Rum1t1!$l•icj dwóch 1.1:spółpracownil•ów am·
basady j11pasl01t·iru'.sldef na 1iorąc,\·m uczynku kolportowania ulot~~·, wy·
mierzonych przeciw/ro 11strojo1!'i lrulo1vo-demohratyc:;11emu w Rumunii W to
/.;.i rcnd:::ji pr:::eprmrnd;:;onych u tych di~·óch „dyplomatów" znaleziono sporo
„materiału", pozrn:lcijqcego unosić, iż chodzi tu o ::alcrojoną na szerolcą
~kalę d-:ialalność clywersyj110-szpie:;owską ...
lf'iel!ci skandu! l111J.-arPsztc1iski nie zadzit.vił nas zbytnio. Wprawdzie do
rej pory byliśmy raczej przyzwycznjeni, iż celom wywiadu, szpiegost~t>o;
tudzież dy1rersji sl11żą anglosasliie 1;lacówki dyplomatyczne, ale przeciez
Tito - jak idaclouw - do t('j samej parafii należy. Zaprzedall:'szy Jug~:
slati•ię „blokmd atlrmtychiemu" musi się poslugiu:ać środ~cami strate~i
dolaro1i·o·fas:ystowsliiej: gaflgsterstwem, szpiegosw:em, szantazem, dywers1ą
itd.
Bo jah poi<;iada pr::ysło1de: /..:to na czyim wózkii siędzie, tego piosnkę
śpie1rnć będ:ie ...
E. Tam

aktorze

Julia Kunka ma zy o
U Paluchów m16cą ..•
A jok widzicie, młócą.
Chyba nie majq swojej maszy·

• ufność wśród chiop6w molo- i śred
' niorolnych, a który dz iś spełnia tak
wielką rolę na wsi kruszowskiej, cz:u·
•e się gospodarską rękę kobiecą, a
ny?
; ednocześ nie d!oń dobrego orgoniza- Nie mają. Poiyczyli z ośrodka
!oro i kierownika. Kieqy oglądamy po
mas~yn~wego.,. A cugo tak się do·
kolei wszystkie maszyny, a jest ich 48,
pytu1ec1eł
[;iedy z zadowoleniem spoglądamy
~~lian Py~ nie od razu odpowie·
na wyremontowane siewniki, pługi,
dział. ~hw1lę pomedytował, jakby
i:niwiarki, kosiarki, kiedy czytamy z
wa~al się, c~y pytajqcemu wyjawić
tabliczek „rodowody" tych maszyn i
swó1 plan. Widać wreszcie zdecydo>·
dane, dotyczące wykonanej przez
wał się.
nie pracy, stwierdzamy śmiało, że
- Chciało by się I u siebie wymlóte PIERWSZA na terenie naszego wo, ~~~~~~__..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jewództwa, a DRUGA W POLSCE
KOBIET-A na stanowisku kierownika
; Nasi .§P~~~(?flMfent;,l ,fabr:i;czni plszą
· o3rodka maszynowego, dzielnie. się
''
wywiązuje ze
swych obowiązków.
Ba, nawet może i leolej, nii; niejeden
kierownik- mężczyzna: I nie
omyliły
:;:ę w~adzc nadrzędne,
gdy uznały
S:,irawa produkcji, a ściślej mó- '1 się poprawiać. W miesiącu styczniu procent. Je1t neczfl Jlllnll, że osiąg
I ołrodek maszynowy w Górkach Mawi;ic, S!m:nva wykonania planu w stopień wykonania planu wyno$ił nlęcia te nie pn:yazły nam łatwo. w
l ;ych za ncjbordziej wzorowy w woj~·
p;'1"dinlr:iach-PZPD Nr 5 jeszcze kil· 89,30 procent, w lutym - 89,79 pro- poszukiwaniu środków zaradczych Kowal Franc:Jz:ek DróiJi: remo:ituj') s;e..,rn::.;, p;:zy c::;·;:i v::' :a:-: 6": ~ •: u~:::> wództwie łódzkim.
ka miesi~cy temu stała pod znakiem cent, w marcu procent ten podniósł próbowalisroy różnych metod uspraw la mu kierownik oirodkc, ob. Julia !'unka. Stoiący obok gospodarz, cb.
PLAN KAMPANII„.
Ob. Jul:a Kunka nie należy do luzapytania. Zastanawi<mo slę u nas się do 97,52 i dalej, w kwietniu - _nienia i podniesienia produkcji prze Julian Pyć, patrzy z podzi~em na kierownika w spódnicy. - E:iergiczna
kob1e~a - powtarza w duch:.i
.
dzi, lubiqcych chlublć s'. ę wynikami
długo nad tym l'C'<"" jak zaradzić złu. 99,48, w maju - 101,05, a w lipcu dzalnf. Przede wszystkim wzmocnili·
·'
b
•
I
ł
·
k
•
dok
·
·
f"
ł
·
h" , .swej
Raczei
mówić mi
o pro·
Wykonywanie tylko osiemdziesięciu 104,33 procent.
śmy dy;scyplinę pracy i podnieśliśmy c1c z oie, a e cz owie nie me ma- osro
1uz .gurowa „w pap1erac
kt pracy.
h
, 1 woli
, , Alo
mo·
5
p1ocent pla!"owanych ilości przędzy
Jak więc widzimy, położenie popra· kwi!lifikacje prządek przez szkolenie szyny. Niezadługo trzeba by zoczy- up!ynąl prcw:e ro:c, zan;m został on . 1.e ac . na ~rzky,z.o~c·0 d:tyach-za•o·
•
„
·'
;_
cnac
„ . . ,.
ncp.o\'1 ... ę ...organ.„owany. Do kono•n·• 1zemy
. . .s.ę p,ze\V
,
nie dawało społ;oju naszej dyrekcji, wia sic: z miesiąca na miesiąc, choć nwodow4ł, zwrócili6my bac:mą uwa- na Ć siewy.
- To idźcie do ośrodka. Napewno :ego kcb:eta córka ch'cpa tr.!y· v.;e1 1e1 pro.cy.. ~.arcr~ $.P~rzec •10
k'.?rowni_c:twu przqd~~ni i organiza- r'.~eznaczr.ie, lecz p.ewnie. Postanowi· gę nil park. muzynowy i wzmożenie wam pożyczą ml<?carn :ę. Nasz o;ro· morgm~<!g::> - JUL 1A KUNI~~·
0
P;~n~k za1rzec
: 5 iąze
prai;y
CJI p.~rly JneJ. Sta~ęli...,my wszyscy do ho~Y w dals:ym ciągu ~rocent ~ko\ jego sprawności, zwlęksiyllśmy wy• dek dobrze pracu1e.
Do o.rcclka za-:zę o zwo:.c maszy- 0010• 0 •
bł
.
h' '··
, .
0
5
I ob. Julian Pyć z Tus:zynka Mo;e- ny slare, tok zwane pcn:emieckie, i . ~.;rc~f;k
walki o wykonao1e planu. I oto po 1nRma podnosić, a w k<lzdym razie u- dajność masi:yn, no, i _ rzecz nafu~u1~ c . cpD'f mu. 0
6
1
1
kilku już miecią,cach sytuacja zaczęła trzymać się na poziomie ponad 100 głównięjsza _ to rozwój ruchu wspÓł ~acki~g~, _g oipodarz no 5 h~k!arac.h ~,1m~yny, poz;:i~tc 1 e ~o pcr~e:acji _ma 1 5 ~~d_n.orolnyc~ , . iu 8 en;~~ ;).9~k~f;
srednre1 z1em1, posxedl do o~rodk::i ;ą'l:uw. ~lek!0re z n:ch by.y co.bc,11 ~r~s:z:ow. W c... a •.e teg:ir~ - · .I
i
7:awodni•Jwa p1acy. Mówiąc o współ zapisać się na młocani1ę. Jak tyi;.:o niezdalne do użytku. Zw:aszczo p:u- zniwne! ma: 7.yny_ ~ra.:o'j' 0; Y, w„ „9 go·
iawodnictwie, nie mo;i:na pomin~ć tu slror\czy 5ię młóckę u parcelanióv1, gi, s· vm'ki, kopaczki stanowi.y w!aś- ~pod?rslwc::li. ,L:.i~~; '.! .::n .w.m„~ NY:
:ona:a 5VfOi. P_cn •}I~: ,v1 5J p,oc~.~taj nuwir.k nól~zych czołowych przo ob. Pyć będzie mlóca u s;eb!e. Tt7."l· c. ·t"e l)l:co g:Jrść zlomu.
ba
bylo
widzi<.>ć
radość
tego
p;ą
~
;o.
KOWAlCZYI(
KUJE„.
,~eh, po~,ew~:z zo „w„g .ą~u nf wy,,e_
d<iwnic, które prac14 swoiq dopomohektarowego ch~opa, kiedy wpi•yw·::ii
W ku~ni, znaiduią::Jj sią rrzy ośrod g.e , zboze 111 ~ m-~~na 1.e1 .~Y ,0 • ut.y_
gły do uzyekanla wyiflJ wspomniaswe nazwisko do książki. ~o~yczai.lJ· ku, zawrzo!a praca. Kawa Piotr Ko~ woc. Za to 1 m . oc,c,~n ia . i.u~ p~ :rnl'ocz;
nych oslągnir.ć, a świecąc przykła cych maszyny, by zrozum1ec, 1ak wiei wal-::zy!c pracował be:: przerwy. Kur la plan, wy.conu,ą~
om„ory " 03 P ~
dom przyczyniały si~ do ronzerzania ką rolę spelnlo ośrod ek maszynowy, żelazo, dopasowywał ramy do p'.u· centa ::~ no~my. . Wym.ócono po:wo
, . .
,
ll!go !lzli\chetnego ruchu. Są to: Kar- jak wielkie ma znaczenie dla ch:o- gów, naprawiał siewniki. D:!ielnie mu 16'.3 ,kwintali zboza.
pbiska Cecylia, Mosbhka Łucja, Ci- pów molo· i średniorolnych. Bo ta· pomagał Frcnc:szek Dróżd:!. Robcia . O,rodek pr~y~C:t,owat. s.ę 1u~ ta<·
~u:h ch'opów, jak Julian Pyć. i iak por p:ili'.a im s:ą do;'ownic w rę'.;ach, No, ' ~' ~o .~amp::rnii .1e.,enn:>1. W fe1 C~NI~
choń Natalia. Każda z nich wyrabia
celcnci Paluchy, w gm:nie Krunów, bo przeciei: ma;zyny powinn'f byly j li.,~rze„azan~ ł~ze.m gromad~rn. ''~"'
1: 0 sto kilkand<:ie procent normy.
liczy się na setki.
być gotowe na czas. I by~y gotow0, ni1<i,„kcpa7zl,1, l.031arkl do sp~~~,.~ koTROCHĘ HISTORII...
a l<owalc::y:C ;:a swą prar:ę orrzymai nlczy.n 1 siana, no, a w 1;?,bh„.zrm
Kaspertkl T,
Były 3 siewniki i tabliczko - „OS~O m:ano pr?.oclowni!(a.
cza~;e w~rus.zy w tenn. o! uga m.i_i·
korc~pondent fabryczny „Głosu" DEK MASZYNOWY W KRUSZOWIE
zr--:AC R~:~Ę KOBIECĄ,„
carnra._ A o 1e1 uruch::im.cnie. u~a l sz·
z r-z;PB Nr .5
Z SIEDZIBĄ W GóRKACH MAŁYCH'.
Tu, w o~rcc'!:u, kt6ry do czerwca ~lane 1c:st od TOR:u w P::ibicmicoi;h,
- Ale od owego 1948 roku kiedy to bieżącego ro!(u budził jeszcze ni<?· icmonlurąct.9? silnik .spal.nowy. Re·
'
mont trwa 1uz od mora„. N!e pom.-1gcją żadne przynaglenia. TOR z re·
montem zwleka, a ch'.opi napróżno
czekcią na m !ccarn:ę, Moi:.e by TOR
jednak przyśpieszył remont?„.
CO POWINNISMY ZROBIC„.
Kiedyś, gdy kierownictwo ośrodka
obejmowała ob. Julla Kunka, maszy·
prządka
ny stały na dworze, były zniszczone
·
Ni ezwy kl ą zaiste.
zręczno ś c ·1ą, db a.• wkrąca się w n_lą i powo_ d u, je zgru- p,owo d uje b owiem zgrubienie nite k. i dale1· marnowały się. Dziś umiesz·
, .
czono je w pokrytej papą stodole, sq
losc;ą o maszynę 1 przędzę wyróznia blenla. Łatwo 1e zauwazyc w ma- K11 rz bardzo łatwo o dczepia się od otoczone troskliwą opieką kowali.
1
się tow. Heleno Kruszewska, która teriale, jako poważny defe kt. Inaczej wc1lków i osiada na nitka ch.
- Tak. Najpierw zaczynałam od
pie rwsza w przędzalni PZPB Nr 4 równfeż wyglcida „ga nek" tow. KruWś ród nieustannej krzątaniny nie tej szopy - opowiada nam kobieta·
kierownik. - Wyprzątnę~o się jako!
P rzeszła no obsłunę
„ 3 stron maszyny szewskie'1, czyli prze 1'ście mi<>dzy
" ma- w·.1a.do mo k"ie d. Y szp u.lk"1 są. ·l~Z· pe ł ne J tę
ruderę i maszyny zostoly zabe.:::obrą cz'.<owej. Za zasługi w dziadzi- szynami. U innych zdarza się, że jest n1c1. Nastąp u1e „obciąganie . Tow. pieczone. Ale bardzo by srę przycra. nio w:;pólzawodnictwa i za pracę pe/no odpadków pod nogami. Tow. Kruszewska biega po sali, wzywaj ąc ła betonowa posadzka, no, i nowy
spolc::znq low. Kruszewska zostało Kruszewska natomiast nic nie rzuca do pomocy pomagaczki, aby maszy- dach nad ma.szynom!. A poza tym
Turkoczą jednostajnie ł:czarki, mi swym „koncie" 134 procent planu i od.:~c::zono Srebrnym Krzyżem Za- na podłogę, wszystkie odpadki skło- na nie s tała zbyt dł ugo.
przydał by się nam bard~o trokt~r.
sternym szewkiem łącz<ic chole'v;l;i i 1!J3 procent pie rw6zcgo !Jl'un'..u. .J ;3 : : '·Jrii.
d d
b
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Mamy tyle ma$Zyn, ale, nie$tety, nit!
,
h S
a o tor y, wi szą cej przy je j a rPo obc1qg"aniu za czyna s1c:i znow j możemy ich używać. Za ciężkie ~ą
stopy jedwabnych ponczoc ·
zew 1· to zn ana i za:ilużon1. przoC:ownka w
O o w;dzimy ją, lak bezustannie !uchu. Właśnie tow. Kruszewska pil- ta sa ma prcca - pilne p rzesirzega- dla koni.
1
2
musi być równy, ścieg jcdl)olity, trz'.? PZZPP Nr • iricja torb '~·:::;,ó:~~;. od k-~ :i .J s:ę dokoła swych maszyn. Każ nic wpatruje się w muszynę.
nie czystości, czujna uwaga , $kupio· 1 Ju_J:~ Kunka marzy o. traktorze..
1
b~ także dopilnować,_ aby ~itka siq 1:iclwa, d~sl:or:ała r;,auczycic.lka m'.o · 1 dq viclnq ch·,•i;lkę poświęca no oczy_ Co tom widzicie? _ pytamy na r.a procesie przędz.:rnia. To wszy- ~h c1a.aby, .aby wszystkre mai;zyny
me rw~la. Dlatego me mozn~ _oczu dych „p :mczo~zarek .
:::::z:oini:i ich z k~rzu. Wąską szczotką zaciekawie ni.
'k
.
, .
oy.y w pełni wykorzys1one, aby joi<
1. . .
0
odrywac od maszyny. Rozumieją to
- ZobacZ''fCie, :i: ~ niezildh:gJ 1110 ·~
„ d "k. i
d
. .
·Si
ste nowi 0 wyso.'IOI 1akcsci pro- najw:ęcej ich dolar/o do cMcpa m0 ;,„
1
. .
.
' · p :·~ewho e.1 a n e na wrzecionaW te1· chwili zerw ała s: ~ nitka. d k „
•
d · I
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dobrze czlonkmie zespołu tow. Jam„dzicwmzhi" dogonią mr i" w p;-e cy
I . b
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i sre nioro nego.
r.:ia iaby, ieby kn.
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nie
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Tow.
Kruszewska
błyskawiczn
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K~uszów
ny Banaszkowej, gdyz wiele nauczy- -- zapowiada nam !"a po:~-:?gnar:".
1
1 1
A b
. . . .
k
•O h prz, y pomo·
ły się i nadal się. uczą od swej miWcale o tym nb ·:•~tni~y. Cl:cie- pr::~dc.1z1 y.
ywo pśrz.e c 1hez, ze inne la ją w pal ce i „nap uszcza" na wrze zawsze 100 pro::cnt primy - oświad- cy x111~1ar I ~1e :?.~tarow, lecz
· J ·
b" ł
k
.
'
przą .<1
w
po piec u
otrze- ciono. Zaraz też za biera si ą do czyt
K
k
.
w:;zystk1e zbozcr, zeby siewniki za.;i~strzym. uz teraz, w u 1eg ym war- !1bysmy, l!bv wszptkie rnspoły w
. k
kó
k .
.
cza ow. ruszews a, ponownie czy- woły nie 58 hektarów, lecz wszystkie
tale, zespół wykonał p1an w 106 pro- PZZPP Nr 2 • pra~·owaly róv•r:iP. • do- Plil~ ,.urz, t ry 0 1u1 5 w powi_etrzul szczenie wałków, noipierw · dolnych, szcząc sz:.:zot13czką maszyn ę.
polo. I chyba dopnie tego chocia.i
centach, przy 90 procentach primy.
brze i wydajnie.
(Sarn.)
1os1oria z powrotem n_o m~szynie,_ a." nostąpnie górnych. Czyn ność to jest
,e:;t kobietą.
'
Z!!Ś sama tow. Banaszkowa ma na
bo co gorsze, docze;:llo się do n1tk1, konieczna, nie oczvszczenia walków
M S
A może właśnie dlatego.
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będzie nlepi!ł.,.ienn11ch
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100

w naszgn1 kraju

a ofensywa oświaty
ty§ięcy

za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny. Setki tysięcy dzieci i info·
dztezy w Polsce rozpoczyn?ją nau'.<ę w nowych, lub odnowionych bu·
?ynkach sz~olnych, będą s:ę ucz·tlY z nowych podrę:zników, korzysta·
1ąc, w pe!ni z prawa do wiedzy i nauki, jakie daje każdemu z nich
Panstwo Ludowe.

i

ot' „_, _ _ _ _ _
t·

kursów dla analfabetów rozproszy mroki ciemnoty

~u~

Jednocześnie rozwija s!ę

••
F n•anc51

Lasy płon~ we

·pog~ębia

walka z analfabe tyzmem. Dotychczc;isowa relestracja wykaz ała 1.100
tys i ęcy analfabetów; wszyscy oni :n•J·
szą się znaleźć na 1OO.OOO kursów jeszcze w okresie sierpnia.
Wspó!zawodnictwo na polu kultu·
ralno·oświatowym ob;ę~o także i ten
odcinek pracy oświatowej. Paszcz~g~lne woiewództwa podję'.y wyzwa·
nte współzawodnictwa, nle zrażając
się
bynajmniej trud 1ościami
jakie
stwarzalą w tym wypadku odmienne
dla każdego okręgu warunki terenowe i ludnościowe.
Pełnomocnik rządu do walki z analfobetyzmem postawił przed narodem,
pr.zed jeg_o organizacjami społeczny·
m1! zadc::!·11e pom'.'cy p rzy dodatkoN.;j
re1estrac11, obow:ązek organizowani'.l
kursów oraz opiekę nad nlmi, dost:Jr·
czenie kadr nauczycielskich, wreszcie
ostatnie zadanie - to dalsza opieka
nad uczniem po ukończeniu przez ri•e
go kursu.
,
..
.
.
tw1erdzo~o, 1z. w cz.~s1e prz.ei;iro·
' . wodzan10 re1estrac11
pominięto
W!elu analfabetów. Była. to czę:c~owo
Wt~a ~rowad~ą.cyt:h ~p1sy, , ~zę:;c1?wn
z;is w:no ma.er spręzystosc1, z iO«ą
t~ okc,ę pr::epr~wadzano. Dla przykodu poda1_my, ze w pow. Zgorzelec

5

dwie gromady nie zostały w ogóle
objęte spisem i pełnomocnik powiJłowy. nie otrzymał żadnego sprawo·
zdania. że można było brakom i nit~·
dociągnięciom ·

I

I

Swięto przyjaźni
Festiwal

zaradzić

świadczy

fakt, iż w Legnicy, gdzie wyniki rejestracji okazały się niedostateczn~,
przeprowadzono dodatkowy spis i
„wyłowiono" jeszcze 85 osób. Te dwa
przykłady z jednego tylko województwa świadczą, że nie wszędzie p•>tr~kto':"ano. !El sprawę z całą odp1J·
w1edz1alnosc1ą.
Te doświadczenia
winny być wykorzystane przy dodatkowym spisie w połowie września.
Kurs nauczania początkoweąo musi
być przedmiotem nieustannej tro.;il:i
społeczeństwa. Organizacja 1OO.OOO
k~rsó~ spocz,ywa na barkach org:l·
Mizaq 1 społecznych. Jest to zadan;e
po':"aż~e. Będą tu czynni wszyscy:
związki zawodowe, liga Kobiet, zw.
Samopomocy Chłopskiej, ZMP. Aby
jednak praca ta dała pełne rezulta·
·rest wspo'I praca tycn
ty, kon1eczna
orgo.ni.zacji z ins~ektorami powir.irowym1 1 pełnomocnikami danych okn; ·
gów. Każdy kurs winien być zgloszo·
ny u w!adz oświatowych. Jednocz~Ś·
nie wl?dze te muszą, slużyć pełn_ą pomocą .' ~adą wszęd;o,:1e tom, gdzie za·
chodzi oego potrzeba.

Stworzenie kursów to nie wszystko.
Konieczna jest dalsza, umiejętna o·
pieka nad nimi, dba tość o frekwencj~,
pomoce szkolne itd. Do$wiadczenie
wielu działaczy terenowych wykazll·
Io, ~e poważny wpływ na frekwencię
posiada: dobrze ogrzany, widny i czy
sty lokal, dobra tablica, punktualM
rozpoczynanie lekcji itd. Opieka nad
kursem należy do opiekuna spo!ec:z:·
nego - członka organizacji spo/ecz·
nej czy zawodowej.
Niezbędna jest również opieka nad
poszczególnymi uczniami, znajo•
mość. ich warunków życia. W pow.
Za~a~ np. ZMP-owcy stworzyli d!CJ
dz1~ci matek,__które chodzą na. ku~s
- złobek. lnicrotywa godna na1w1ęK·
szego poparcia i nośl.adownictwa.
Przed społeczeństwem postawiono

List

Z

jeszcze jedno zadanie ~ dostarcza·
nia kadr nauczycielskich. Ustawo oo·
wotuje do tej roli wszystkich nauczy·
cieli zawodowych. Rolę tę nauczy·
cielstwo polskie spełnia sumiennie i
ofiarnie. Jednak konieczne jest stwo·
rzenie kadr nauczycieli niezawodo·
wych. Po odpowiedn:m przeszkoleniu 1
obowiązek ten może prz.yjąć na sie·
bie kaidy, podobnie, jak obowiązek
nauczania indywidualnego. Rola nauczycieli spo~ecznych ważna jest szcze
gólnie na wsi, gdzie brak sil zaw:>·
dowych.
· Przy pomocy calego spolecz-?ń· •
stwa, wszystkich świadomych obyw~- I
teli wielka ~fensy~a, którą rozpaczy·
nomy, zakonczy stę wyaro~ą. Zobo· Sto osób zginęło w pożarze lasów trwającym od kilku dni koło Bordeaux
we Francji. Po:!ar objął około 20.000 ha. Na zdj ęciu: p róby lokalizowania
wiązania zostaną wykonane.
pożaru.
KRYSTYNA NIEDZIELSKA.
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UJCZO§ÓW

Ludzie z huly •• Szczecin••
(Korespondencja własna „Glosu")

*

Na U'Czasach odpo<'zywamy. Nrt 11-cT.a~a<'lt zachwycamy się pięknem gór i mo·
rza. Na wc::.nsach rozs:l'rzają ~ię nasze hory::onty. Pozmr1jemy norl'e okolice
no~z:ego kraju, po=mijem y 11f>l(')'Ch ludzi. W Międzyzdrojach i w Bierutou:icach, na dró:ż.lwrh prom;tl:v1ryrh na GiPU'ont i na pięknym wybr;r;eżrt polskiego
morza spotykn_;ą się .\/lt<r,· J!timiry i lótl=cy tdólmi<irze, chłopi z lubelskiego
i l•urlmn1ir::1>tÓe Traw ff'- X.
I tak jest kr..;Ae;;o · rol.-r!, 1; ,i;,/pgo rok11 podc:r:a.ę ou.>ych kilk·1t tygodni odpoc:y1tlm "' spo~M1 .<nr,i.<.t,v. /,„~ pr111u>ey porlręc:11il1a i mt1py, bez 110/atek i 1111·
11/ii. drngą 1wjprost.<=q. ri~·Ji·.;nhiPj /1ez.po.\r1>llniq, u·zbogaca się na.<::a u·iedzD.
o naszym tJil; 'k:1y111 kmj11, ri jrro 11'.<[>tJniałych ludziach, o ich crulm1·M·j woli
tu·órczej, ·o irh zflpflle i trn,fw<'h, o ich .{więwch i o ich d11iii cn1bie1mp11.
lleż to u')"dPcz:Pk 11·c:•1s1>11·ir7-tl11• 11·rbiern się kuż.J„go lfltn :: kaidPj bodaj
rloT110Mqsi.-iPj 111iPj.<rą11•o•ci uc~a.<01,-ej. liy odr.l'ied:ić kopal11ie 1l 'ęR:fo 1V WfllIJroyc/111. h 111ę ; szlifil'mir: .<:k/•1 u• Szklm·skid Pnręl1iP! A i!Pi to rol10t11ików
11iP :rulmmfo się tylko ['0!1.1·1em 11a 11laiy 1wdmorskiej. lecz chce zoliac::yć j11k
f.yj1J. jflh pracują praco1rn icy morza, ludzie polskiego morza, stoczniou·cy, ro/)()tnicy portnlf'i i mrirywirzl'.
.
I dfotego
zd=i•t·i zflpc11'1tP czytelnihóu', gdy w „Likie z wc::asów" znajdą
niP opi.ę JJlaży i z111J<W". le<'z u •iu1lomo.ki o lu./;;inc/1 , pracujących p~zy piecach
loutni<'zych, o pionier.,hiej prnry tych. co za.ęiedlili i pracą swoją :espolili z maci1•r::q nasze tl<lt('O(l(/:ysl.-a11e u ·y/ir zeie.

Gdy ~ P?kładu stat~u płynącego rozl~w1sk1.em Odry 1 plątaniną kanalu d1>~rey się Stolczyn - przedmie~cie
1Sz~zecrn~--:ro~taczający się ~.· idok " ·ywo
luje. zdz1w1e111e turysty. Niespodzianką
bow1E"m są koronki stalowych komtruk

i braterstwa narodów

młodzieżowy

w Budapeszcie

potrzeba. Chcemy, alty przyjeżdżali lu·
dziE', którzy ch cą na stałe zamieszkać,
prarować i żyć ze swoimi rodzinami. Wa
ru11ki życiowe są tutaj niezgorsze".
- ,.Zobou·iązaliśmy się do 30 listopacla br. wykonać plan roczmy i mimo
1delkich trnduo.>ci plnn ten u·y# namy.
Zapal do pracy trfród 11aszej :alogi jest
d11:iy. 'l'rica tradycja tej garstki pionie·
rów, laór:;y uruc1wmia1i ]rutę gołymi
rrl.rimi. Mamy swoich przodowników
pracy - jest ich cornz 1l'ięcej. Popatrz
r ic, towarzyszu, 1111 ludzi wychodzących
po zmianil', jak gru!}ują się kolo tablicy,
i;<lzie zaznacza się wyko11anie planu
d1i1"1111ego. Stoją, sprawdzają cyfry, ho
może się nie zgadzają, bo może inży·
nier źle oblirzył, ho t1-zeha dowiedzieć
się, kto nawalił, jaki oddział.
Właśnie tego dnin, gdy zwiedzałem
hutę, 11 ykona11ie planu wy11ioslo 91,5
procent. Stało to się przyczyną ożywio
nych dyskusji.
r
Walka o produkcję, walka o przekro
czcnie planu trwa na hucie z nieustają·
cym napięcie m. Interesują się nif i U•
d z iał w niej hiorą wszyscy robotni#".
Ofiarno8ć żołnierzy walczących o t.e ziemie, wysiłek pionierów, budujących na
no\~O zniszczoną fabryk,ę, nie pójdą na
marne. Hutnicy - to twarJy naród. Do
trzymajf swoich zobowiązań.

ednym z najweselszych chyba : jest p.ot!ohno bai dzo spokoj ny, poważ Piemal połowa delegacji przychodzi
znanych mi młodych uczestni- I ny, nwsm1ały. Tak twierdzą jego ko cx•dziennie na obiady i kolacje oble„;„
ków Festiwalu, jest 18-letni Francuz, ledzy, zdziwieni, że ich cichy zazwy· gana jest przez tłumy mieszkańców
Przyworski, Polak z pochodzenia. Da c~aj przy)11ciel ro1m11wia z ożywie- Budapesztu. Starsi, poważni budapesz
mem z s1erlz'.icą obok Pnll.:ą, Janką, . teńc:zycy . ściska ja z uśmiechem ręce
je znać o sobie na całą wielką salę aktywistką ZMP z Wrocławia i mówi 1 pr7.eciskaj ących się przez tłum mło
jadalną ciągłymi wybuchami śmie- łamaną frdncuzczyzną: „Ty, Polka, 1 dych Judzi . I takie same tłumy stoją
chu. Aż kipi z niego radość. A tym- ja I ty - przyjacie!e".
przy najruchliwszym punkcie, gdzie rji i rlymiąre kominy wielkirh zakła· I dzier.kich przekazało zakhdy włailzom
czasem życie młodego Francuza nie
Szczególna jest atmosfera tego mię najwięcej
uczestników
Festiwalu 1lów przrmpłowych, rzu<·nn,,. w,;riHl zie pt•bkim, kt1l re r„prrui1t'lwnli robot·
.
dzynarodowego spotlrnnia młodzieży. przechodzi - przy wejściu z metra lonyrh wzgln·z i zaroC:ni~I~ rh hrzrg<iw nicy tutaj prarujęry. Ja po<lpisalem akt
Jest wca1e tak szczęśliwe, jak wska· Nikt tu nikogo nie pyta o nazwbila. na placu Oktogon. I tutaj serdecznie modrych wód. Po ~ylwrlre konstruk· w imit>uin robotników i tak huta ~lała
zywałaby na to jego wesołość. „Ki- Tylko o narodowość i imię. w~z-'scv
, • 11>\miechają się, pozrlr~wiaj·ą
przy1·a- <'Jl
„ 1
· ?.al meI owań zakl arl ów kużily robot sir pohką hntą, naleźęrą rlo Gliwi<·kieki", syn krawca - p-racownika jedne mówią do siebie po iTJ'i.,.ni•1. Przyc?y- cielskim 11).achaniem <iłoni i podbiega nik poma, że znltłacly ie - to huta. go ZjE"clnorzrnia Hutniczego.
o z wielkich magazynów mód pra- ną tego nie jest na pewno wzg!:> ·l na ją z notesami prcsząc o autografy Al 5 k .J h
. .
. 0 11 1
g
łatwość porozumienia się. Prz~·:ież r.ie tylko młodzi, ale również starsi
e ·ąu nta w nHejsrnwośtt < • a ocuje sam już 3 Iata w innej firmie, również w naszej delegaci! z ct.wH1 , m•;,;.~·zyźni i kobiety.
nt'j o setki kilometrów o1l nn.ihliższE"go
- Nie miPliśmy nau-et narzędti
również jako krawiec. Musi praco- przyjazdu do P.udapesztu .wszyscy nie To nie jest pogoń za atrakcy1'no· zugłęhia węglowego i setki kitomrtrów mówi tow. Zaremba,jeden z robotników.
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„Kiki" musi pracować, ale nie za- mem"~ do drugi:~ w nocy. Nie a~a- dującego się osiedla robotniczego, wy>okowarto;riowymi rudami i tutaj z zastygłel!:O pieca nidę i żelazo. Wy·
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Festlw.al - to piękne ś.więto pro.le- prz"i'echalo tu ,_"
nas kilkunast u i wzię- setkę niew,·kwalifikowanych
robotniko' ,v, w rezyserii
LUDNOSC BUDAPESZTU
·
' się do rohoty. Porządkowaliśmy którym damy
J
· " rezyse
·
SERDECZNE KONTAKTY
tarlackiego Internacjonalizmu: swięto
w:my
mieszkania i stoł1)"kę, Tu Iu d zie
rn„ K· J ud'ina i " G niaz. MŁODZIEŻY CAŁEGO SWIAT A
zczególna jest atmosfera Festiwa pokoju. I dlatego taka szcze!!olna jest teren pilnowaliśmy ahy szabrownicy taj przyjeżdżało dużo ludzi, którzy po- da" wedle znanej powieści Kozakieestiwal dodaje otuchy nie tylko
lu. D,ziała nie tylko na młodzież Jego atmosfera, taki szczegolny wy- .
' . . .
'
. .
w icza, w reżyserii A. Iwanowa. Kijow
młc;idemu Fran cuzowi. Alberghi- biorąca w nim urział. F.::5 t:val por· wlera wpływ na ludzi, którzy walczą ~rn. rozme>h po~~stałych
częsci ~as~yn kręcą się miesiąc, dwa po Szczecinie i ska wytwórn ia filmowa prajekutje na
1 innych wartosciowych
ni Vittorino - szczupły z czarnymi wał całą ludność Budapesztu. Wielkit o lepszą przyszłość.
przedmrntow. znowu odjeżdżają, żeby za jakiii czas kręcenie filmu z życia wielkiego poeoczami student agronomii w Bolonii stołówka w parku Varosliget, gdzie
s. Grabowska W kwietniu 1946 r. kilku oficerów ra· wroc1c. Takich kombinatorów nam nie ty ukraińskiego, Tarasa Szewczenki.
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fortunnie: zostaje wydalony z kon
Do ostatnich dzieł genialnego
sany w 1851 roku „Rigoletto" i
łową rolę w „Traviacie" (Violetta
serwatorium jako słuchacz zupeł·
kompotytora, napisanych nie na
skomponowana w 1853 roku ~
Valery) i główną rolę 11 żeńską" w
nie niezdolny i pozbawiony talendługo przed śmiercią, która nastą
„Traviata". Obie te opery, oparte
„Rigoletto" (Gilda, córka Rigolettu muzycznego.
piła w r. 1901, należą: 11 0tello",
o melodyjne tradycje opery włota) odtwarza jedna i ta sama świet
Mimo tak fatalnego orzecze„Falstaff' (osnuty na tle wystaskiej i wzbogacone o najnowsze
na sopranistka koloraturowa, Barnia" Verdi nie jest widać"tak barwianych obecnie w \Varszawie
zdobycze muzyczne owych czabara Kostrzewska. Nie ujmując w
dzo „niezdolny" , skoro już w
„""'!.esołych . Kumoszek ~ Wiqdsosów. (polc;iwa 1.9-go "".ie~u) - za·
ni~~ym doskon~ł~j artystce'. stwier
1839 r. wystawia operę „Oberto,
ru S~ekspira) i ,;wspam~la „Meswdz1_ęczaJą . mewątpln~1~ . pewną
dz1c W}'.pada, 1z 1 ~ł~s~wo i aktorconte di St. Bor.ifacio" która mu
sa d1 Reqmem , napisana na
częśc swej p'.lpularnosc1 1 sławy
sko V10letta w Jej interpretacji
zdobywa z punktu sławę_i popular
ś~ierć poety włoskiego, Manzolibre~tom, _opracowany~ na. pod·
ma ·wyraźną przewagę nad Gildq.
ność. Naglony przez dyrektora me
mego.
stawie glosnych utworow hteracGdy mowa o rolach męskich, te
nor Zl~igniew Platt (książę Man~
-:-::::-:~·.:.: ::~~~.„ ~~ ~
diolańskiej „La Scitli"
pisze już
tui, „Figoletto") bardziej się nam
odtąd Verdi opery „na zamówiepodobał od tenora Stefana Witen11111i!IV
~U111111
nie" (pierwszą operę wystawił
berga (Alfred, „Traviata"). W roli
własnym kosztem). Powstają więc:
„tragicznego ojca" bardziej mo;i:r!
opera buffo „Un giorno di regno",
wzruszał ojciec Alfreda (Andrzej
„Nabuchodonozor" (który gruntuHiolski, („Traviata"), niż ojciec
je sb.wę artysty), „Ernani", 11! due
Opery Giuseppe Verdiego
;,:J
Gildy (Czesław Kozak „RigoFoscari",
„Giovanna
d'Arco",
letto"), ale to już raczej z „winy"
„Atilla", „Il Corsaro" i inne. Dzie·
libretto Fr.
Piave
libretta: stary Germont bądż co
la te, tworzone w bardzo ciężkich
111:111111!,,.
AJllllllll
bądź mąci idyll ę Alfreda z Viowarunkach materialnych i morał·
~
lettą i doprowadza
do dramatu
nych (śmierć żony i dzieci) ode·
§ :;!!:.:····:·:···::.:i·.:~·:,;:;:.:,.:.:··v··~··..:.::;:•+9~~~~ ~
przez „nieznajomość rzeczy", Rigrały . w swoim czasie dużą rolę,
kich: 11Dama Kameliowa" Aleksan
goletto natomiast sam w znacznej
2.
zd'.lbywając dla twórcy
szczytne
dra Dumasa („Traviata" ) oraz
mierze „wpędza" w tragedię swo·
isząc
niedawno recenzję z
imię budziciela ducha narodowe„Król ·się hawi" Wiktora Hugo
ją córkę.
„Don Pasquale" Donizetti'ego,
go, nie przeszły jednak - z uwa·
(„Rigoletto' l
wspomnieliśmy, iż płodny ten kom
gi na swą „surowo ść muzyczną"
>t• BARBARA KOSTRZEWSKA
ANDRZEJ HIO LSKI
Bardzo dobry w roli najemnego
„Traviata" przedstawia t edy ży.
pozytor pozos tawił w spadku aż
- do „żelaznego operowego reper
zbira, bravo - Sparafucile - był
znok~mita primadonno Opery Sląskiej
pierwszy
baryton Opery S!ąskiej
cie
„damy
kameliowej",
Violetty
70 oper. Giuseppe Verdi - jeśli
tuaru światowego".
pierwszy bas Opery $ląskiej niezrównana Violetta w operze „Tr .:.·
Valery, którą ze „złej drogi' (tra
który publiczność łódzką zachwycrJł
chodzi
o
ilość
takim
dorobkiem
Sytuacja zmienia się w połowie
Antoni Majak. Brawo, bravo Spa- zwłaszcza dwiema swymi świetnymi
vioła':_ i Gildo w operze „Rigoletto"
via) „występku" i
„rozpusty"
pochwalić się nie może,
napisał
19-go wieku. Verdi otrząsa się z
rafucile, i za śpiew i za.„ charak· kreaciami: Doktora Mal atesty w „ D.Jn
sprowadza - co prawda :zbyt póź
bowiem
„tylko"
29
oper.
J~H
cho
prywatnych tarapatów, poślubia
teryzacjęl
no, by to nie skończyło się kata1.
Pasquale" i Ojca w „Traviacie"
dzi natomiast o jakość artystvc:zsłynną
śpiewaczkę
Strepponi i
Orkiestra pod batutą J. Sillicha
e.den z największych włoskich
strofą,
„szlache
tna"
miłość
mło
ną, rzecz jasna, Donizetti jest bar·
tworzy
opery,
z
których
więk
akompaniowała bez zarzutu drama
dego „nobila", Alfreda Germonta.
kompozytorów operowych,
dzo daleki od Verdi'ego, który szość przechodzi na trwałe do po·
„Traviaty" (W. Borkowski) musitycznym przeżyciom Violetty i
„Rigolelto" sięga epoki renesansu
Giuseppe Verdi, urodz ił się w ro jak to już zaznaczyliśmy - jest
tomności . I tak, w 1851 r., powsta
m;.:, odłożyć do „szczęśliwszej oka
tragicznym perypetiom Rig oletta.
(16-ly wiek), malując igraszki miku 1813 we Włoszech, we wsi Ran
jednym
z
największych
kompozyje „Rigolelto" , w 1853 - „Travia·
Zjl ., Scenografia prof. Jarockie·
Reżyseria
obu oper (B. Fotygołosne władcy feudalnej Mantui i
cone koło Parmy.
torów włoskich (i nie tylko - wło
ta", w 1855 -- „Nieszpory sycy·
go plastycznie oddaje zarówno
Folański) sprawna. Ciasna scetragiczne perypetie
książęcego
Karierę
muzyczną
rozpoczyna
skich
,
lecz
i
światowych),
a
dzieła
lijskie", w 1 ~6 - „Szymon Boc·
„urok" salonów Paryża 18-go wiena teatru łódzkiego nie pozwald
trefnisia Rigoletto.
Verdi jako uczeń„. wie jskich orjego
w
znacznej
swej
części
sta·
canegra", w 1857 - „Aroldo", w
ku („Traviata"), jak i „urodę re·
rozwinąć, jak należy, wszystkich
ganistów, awansuje następnie •
.:f.
nowią „murowane" pozycje świa
1859 - „Bal maskowy", dalej „Po
nesansową" pałacu mantuańskiego
możliwośei
baletowi
Opery
$lą·
na organistę. Próba wyższych stu
eśli
chodzi
o
przedstawienia
towe"!}o repertuaru operowego. Do
tęga Przeznaczenia", „Aida" (naz 16-go stµlecia.
skiej,
tak
że
omówienie
układów
diów w Konse1watorium Medioomawianych
oper
w
Operze
dzieł takich,
o nieprzemijające]
pisana w związku z otwarciem Ka
:BB - SteL
choreograficznych „Rigoletta" i
lańskim kończy się dla przyszłego
$laskiej, tak się złożyło, iż tytuwartości muzycznej, należy napi·
nału Sueskiego), „Trubadur" itd.
~ oenia!neg9 kompozytora nader nie
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Wędrówka

Kronika Tomaszowa

po
Ponieważ

byliśmy

już

z wizy

tą w dwu koloniach znajdujących
o.k ol:cach Tomaszowa, a
się w
mianowicie · w Zulówku i Wąwa
le, dziś z kolet. zjawiliśmy s ę u

ICOl\IU WINSZUJE~
aroda, dnia 24 sierpnia 1949 r.
Dziś : Jerze go

.---

wAŻNIEJSZE

TELEFONY
StrU Pożarna - 51
Milicja Obywatelska - 47
Dworzec Kolejowy - 4

naszych milus' ńskich na kolonii
w Józefowle. Józefów. majduje
się w odległości 4 km od Tomaszowa. Sam teren zalesiony, w po
bl:żu osiedla płynie wspanlałą
wstęgą PJica. W tym właśn'.e
miejscu znalazła pomieszczenie
w piętrowym budynku kolonia
dzieci Pabianic, P:otrkowa, Pozna
nia, Wrocławia i Łodzi, zorganizo
wana staranem Wojewódzk'.ej by
rekcji Przemysłu M' ejscowego w

Chcemy przyjrzeć się bliżej ży
ciu tego małego „światka". Pomaga nam w tym tow. Lenartowski,
kierownik kolonii. Zaczynamy
więc od najmłodszych, którzy sta
nowią osobną grupę, jak każda in
na, dobrze zorganizowana. Ci naj
młodsi, to „poc:echy" od lat s:edmiu. „Często mamy z nimi trudmówi tow. Lenartowski
ności - ale wyniki pracy są tak zadowalające, że są one najlcpsz& za-

za pracę całego personelu".
Po ob:edzie - chwila ciszy. W
jasnych pokojach na czysto po.sła
nych łóżeczkach leżą wszyscy, by
„zawiązywać kilogramy". Bo trze
ba zaznaczyć, że tu wcale o to nie
trudno. Pięć posJków dziennie.
które dają około 4.500 kalorii, są
ob. Kam'ńskiej, którą
zasługą
zna, bo
każde dziecko kolonii
przecież te smaczne zupy, p·eczc~
nie i co najważniejsze, kruche
płatą

Łodzi.

z chwilą
się w oczy na teren kolonii - rados
Adres Redakcji: R.S.W. „Prasa", na atmosfera, jaka tu panuje w
Plac Kościuszki 18, telef. 2-:rn, tej około siedemdz'es·ęcioosobo
wej gromadce.
godziny przyjęć t 0-12.
Rzuca

wejścia

lnterpelaclPi nosz11ch Czutelnllfów

·Czy nie

można

inaczej?

PSS myśli o tej sprawie. Bo to
Obywatelu Redaktorze!
Ja w sprawie „Gospody", jako, ciągłe biegan· e do kasy - nie na
że będąc jej stałym klientem, nie leży do przyjemności.
Stefan P.
rzadko z nerw wychodzę i c:zaPrzyznajemy z własnych dosem zastanawiam się, dlaczego to
leruje się i stwarza n'epotrzebne świadczeń słuszność argumentów
naszego czytelnika (red.).
utrudnienia.
Mam na myśli sprawę płacenia

c~~~~karn~~
~;~~~~~;n:.tó~~~:c
„napoje alkoholowe" - stwarza
często

n:epotrzebne komplikacje.

W:r~~~ wd~~~~ w~~~iić k~;~~;

W ch w·11 ach

w·

,'fi

Jak w swoim czasie donosi-J go Zarządu komunikuje - groby
z oddolnej inicjatywy bohaterów będą otaczały systema
J:śmy s~ych .c~łonkó~-m:e~scowy . od- tyczną i stałą op'. eką. W okres:e
dział Ligi Kobiet obJął opiekę do 1 listopada kobiety zorganizoArmii
nad grobami żołnierzy
·'
Czerwonej i Armii Polskiej któ

h dn' h
iac
w yc
chcąc dostać kartkę na obiad, mu
s!ałem czekać i to sporo, bo przy
kBB·e jakiś już lekko zaw:any facet zastanawiał się co właściwie
ma zamówić. ~alem mało czasu,
tu trzeba stac w ogonku po
akwitek.
.
Przyznać trzeba, że będąc kilka
razy w „Gospodach" łódzkich n;e
spotkałem się z tego rodzaju płat
niczą polityką. Tam zwyczajnie i
normalnie zamawia s'.ę (poza ob'.a
darni) dania i napoje u kelnera, a
rachunek płaci się również kelne
row:.
Dlaczego w Tomaszow:e musi
być koniecznie inaczej ... Tego rodzaju kwitki Hą dobre na zabawach towarzyskich, ale w „Gospo
d."
zie ··•
Może jednak spróbowano by
zm'.enić dotychczasowy system,
tym bardziej, że przed trzema ty
godniami „Głos" pisał, iż Zarząd

Ostatme1 niedzieli przedstawióln h Kó L" .
. lk"1
Ir
cie . poszczeg yc . ł igt po
raz pierwszy udały się na cmen1
•n ' '·'
""
tarz, by w godzinach popołudniozapisałam
Przed '" chw.lą
wych dać ponad 100 roboczo-go osiemdz:esiątego kandydata' na
dzin przy doprowadzan'.u tego Uniwersytet - 'mówi nam· url'ę-'
d ująca w Powiatowej Radzie
'
do właściwego stanu.
miejsca
Związków Zawodowych, tow. Za
W ciągu kilkugodzinnej roboty, krzewska. _ Jest nim ob. Edgrupa 30 kobiet z tow. Zakrzew- ward Hocan'.uk.
ską, Duszyńską i Elżanowską na
W ciągu k:lku dni 80 osób, to
czele przeprowadziła prace niwela
cyjne przy wytyczaniu alei i klom dużo. Tym bardziej, że zapisy
bów, pracując pod kierunkiem trwają w dalszym ciągu, a otwar
przedstawiciela Komitetu Ekshu- c:e Uniwersytetu Powszechnego
macyjnego. Zdobyte przez Komi- przewidz:ane jest na dzień 15
tet fundusze zezwolą, jak nam ko września.
Przeglądamy listę kandydatów.
munikują, na całkowite zakończe
nie prac przy urządzaniu cmenta Oczywista, jak wszędzie, najliczrza przed dniem 1 listopada br. niej reprezentowana jest Fabryka
Niedzielna praca wystawia jak Sztucznego Jedwabiu, gdyż blisko 30 procent - to robotnicy 1
ł
najlepsze świadectwo spo ecznej pracownicy PFS3' Nr 1. Poza tym
postawie czonkiń Ligi, które - jednak matny tu przedstawicieli
jak nam przewodnicząca Miejskie prawie wszystkich zakładów pra-

~u~2,::"1;:r~ki t"k:-;0~~· :ri! ~~~..::.~lkaoh • wyz;..l~
·
W rezul ac1e t

t

pach.
Dobrze się bawić, uczyć w tej
gromadce. Dała im to Polska Lu
dowa, dbająca o dz'. eci, które są
przyszłością narodu. Wypoczywają dz:ęki niestrudzonej pracy ich
ojców i matek przy warsztatach
tkackich, kopalniach i hutach. Za
kilka dni wrócą już do domu, do
wane w Lidze w dniach wolnych sżkół, by po roku pracy znów zaj
od pracy będą brały w miarę potrzeby stały udział przy pracach rzeć do gościnnego Józefowa.
(JW)
nad urządzen'.em cmentarza.

członkinie Ligi P.Orzqdkujq cmentarz

to _j~szcz~ pó.ł ł?iedy. Ale r?v.;c1,. co zamawia3ą
no~zesrue i
ć~1artkę, ~ do niej ~z~onko śle~zta - .tez musz~ n~Jp1e~ w ka
s1e kupić odpowiednie kw1tuszki,
gdy zaś w trakc:e picia dostaną
-

RUDA MALENIECKA
W Rudzie Malenieckiej odbyła
się zabawa ludowa przy udziale
orkiestry wojskowej,
W zabawie tej wzięła udział lud
ciastka, po których „palce lizać"
to jej zasługa. Przy tym jest to ność Rudy Malenieckiej i okolicy.
również zasługa cąlego personelu
gospodarczego, troszczącego się na ŁOWI CZ
W Bełchowie gm Nieborów
każdym kroku, czy przypadkiem
pow. łowickiego z inicjatywy Sta
magazynowi nie grożą puntki.
n ' sława Kazury powstał wiejski
Dobrze wypełniony zajęciami klub piłki nożnej. Istnieją 2 dru
program dnia, to zadanie p2rsone żyny, które w każdą niedzielę roz
lu wychowaw~zeao, skfadając2~0 grywają mecze na boisku iprzy
się z młodych nauczycieli_ Zl'.1:P- miejscowej szkole podstawowej,
owców, którzy tak są zżyci z tą na które przychodzi większa poło
stanow· ą n· ejako wa ludnoścl wsi.
że
gromadką,
jedną rodz'nę. To zżycie następu
Samopomocy
Zarząd
Pow.
je we wspólnych zabawach i Chłopskie.i w Łowiczu przyszedł
grach. Lecz zajEi,da na kolonii nie z pomocą temu Klubowi udziela.
ograniczają s· ę tyllw do g· er i za jąc pożyczk~ w wysokości 50.000
baw, bo trzeba również znaleźć zł Już zakupiono obuwie i koczas na pożyteczną pracę, j:ik np. 3tiurr.~; dla jednego zespołu. Aby
oczyszczenie z trawy grz~dek i uzyskać środk'. na obuwie i koinne. Pracami tymi kieruje samo stiumy dla 2-ej drużyny urządzo
rząd kolonii, który stanowi mały no·.v Bełchowie zabawę
taneczparlament wybrany spośród ucze ną.
stników kolonii, Samorząd poma
~a wychowawcom w organizowa- ZGIERZ
M:ejs'.::e~o
Oddziału
Zarząd
niu imprez artystycznych, gdzie
wszyscy, nie tylko z kolon:i, ale i TPPR w z~ierzu, or~anizuje w
okolicznych wiosek mają możność niedzielę 28.8 49 r. Zabawę Ogro„artystów". dową w o~rodzi e Pi{P przy ul.
podziwiać młodych
·
Ulubienicą widzów w tych wystę Kolejowej 4.
Cały· dochód przeznaczony jest
pach jest mała Ala, a n'.e sposób
kulturalno-oświatowe
wym enić wszystkich tych Jadź, na cele
Bożene~ i Maryś, które róvmież zgi erskiecro TPPR.
stanowią talenty w tych wystę-1-----"----------

oI n ch od p ra cY
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Nowe · władze klubu
sportowego „Związkowiec"

w nowym foka~11
Towarzystwo Przyjaźni PolskoRadzieck.ej, które przez długi
czas nie posiadało własnego loka
lu, w ostatnich dniach przejęło
pom'eszczenie przy ul. Kościuszki
Nr 24, które dotychczas zajmował zw; ązek b. Więźniów Politycznych.
Sekretariat Towarzystwa czynny jest w godzinach 18-20.

•

t r w a J ą• • • ,

cy - z terenu miasta: PZPW Nr
27 i 28, Fabryka Filców, Fabryka
PaSów, Zarząd Miejski, Poczta,
PKP, Samopomoc Chłopska, PPB
Nr 9, a obok robotników i pracowników niepracującą jeszcze
młodzież zorganizowaną w ZMP.
Uderza nas stosunkowa młodość kandydatów. Jeden jedyny
ma ponad 50 lat. Tak samo, jak
i w grup:e od 30 do 50 lat - też
znajdujemy jednego kandydata.
Pozostali - to młodzi ludzie, uro
dzeni w latach 1924 - 1931.
Wykształcenie w większości siedem oddz' ałów szkoły powszechnej, choć są i tacy, którzy mają za sobą kilka klas gimnazjalnych, czy szkół zawodowych,
Jedynie
względnie handlowych.
15 procent ogólnej w tej chwili

Świadczenia w razie macierzyństwa

tek udzielany jest - w ilości 1 li trów mleka miesięcznie. Ponadto
tra mleka dziennie lub równowar- przysługuje po 14 litrów mleka
tości w gotówce według cen miej- miesięcznie dla dzi~ cka aż do uscowych przez czas nie dłutszy kończenia 8 roku życia. potem zaś
niż 12 tygodni licząc od ustania do 14 roku życia dziecka po 7 litrów miesięcznie. Na koszty mlezasiłku połogowego.
d) Wyprawka dla nienlowląt ka potrąca się 200 zł. miesięcznie
wydawana jest kobietom w 9 mie z zasiłku rodzinnego. Mleko wyda
je się na podstawie 'iSygnat dosiącu ciąży.
starczanych przy WYP.łil-cie zasiłku
e) Mleko. Pracownice zatrudn11> rodzinnego.
Pańatwowego ne w niektórych miejscowościach
czeń Społecznych,
Członkinie rodzin osób ubezpie
Zakładu Emerytalnego i członki typu przemysłowego otrzymują
czonych otrzymują w razie maniom rodzin rencistów.
cierzyństwa następujące świad
Swiadczenia dla ubeizpiecroneJ od siódmego miesi4ca ciąży do uro czenia:
przez
następnie
i
dzenia dziecka
kobiety są następujące:
a) Bezpłatna pomoc lecznicza i rok od urodzenia dziecka po 7 U a) bezpłatną pomoc leczniczą l
p<>ło:tnicza przed porodem, w cza
sie porodu i po porodzie - albo
umieszczenie w zakładzie leczni- Kronika sportowa
czym,
b) Zasiłek połogowy albo - w
razie przebywania w szpitalu (za
zasiłek
kładzie położniczym) szpitalny lub domowyJ
Zasiłel) przysługuje przez 12 ty
Na ostatnim Nadzwyczajnym stępca - tow. Wiorkowski, Skarb
godni. Zasiłek połogowy wynosi
100 procent przeciętnego zarobku Walnym Zgromadzeniu członków nik - tow. Pietruszczak H., ZaKlubu Sportowego „Związkowiec" stępca - tow. Dymarski.
z ostatnich 13 ty~odni pracy.
Gospodarze: Laski i Promińaki,
Warunkiem k ~··- v;::t~,: a z :'l::;ił - wybrany został nowy zarząd, któ
ku jest odpowiednio długi okres ry ukonstytuował się następuj4- Kronikarz - Wach.
Członkowie Zarządu: Dulewicz,
ubezpieczenia ( 4 miesiące w ciągu co: Prezesi honorowi: to\\ł. Balcer
ostatnich 12 miesięcy przed poro- ski i Rudzki. Preze$ - tow. Zie- Ogórek, Dvlewski.
Komisja Rewizyjna: Morawski,
dem) i wstrzymanie się od pracy liński. I wiceprezes - tow. Kocz
tow, An Sztajnert, Zdziarski, Ronek i Mal~ cir warski, II wiceprezes i
Osohv. które nie ~·:i u ·
tow. S'l .lej.
zasiłku cborobow:::go nie mają 9ra czar$ki, ID wiceprl?zes Sąd Koleżeński: Segiet„ Sokokołowski.
wa do .zasiłku połogowego.
(K)
łowski, Dulewicz.
ZaOsiński,
tow.
Sekretarz
makarmmcych
c) Zasiłek dla

TPPR

otwarcie ·URiwersytetu Powszechnego

Oczym każdy ubezpieczony wiedzieć powinien?
Swiadczenia. w razie macierzyń
stw1 przy3łu?;u.i'.l z Ubezpiecza,m
Społecznej, chociaż w ró~nym za
kresie, następującym osobom:
a) kob:etom ubezpieczonym na
wyr::c1".'lt c i1c oby i rn:::cierzyństvm,
b) członkiniom rodziny osób ~
bezpieczonych na WYPadek choro
by i macierzyństwa,
c)· r<:::-iri::tliom Za!dadu Ubezpfe.

woiewództwle

świadectwa 7 oddziałów szkoły
stanowią kob'.ety.
mimo okólników, podstawowej i ukończonych 18
Ponieważ,
oglosteń i instrukcji, jakie w tej lat. W wypadku, gdyby część kan
sprawie otrzymały Zarządy Od- dydatów nie miała ukończonej
powszechnej, stworzony
działów Związków Zawodowych szkoły

cyfry,

i Rady Zakładowe, nie wszyscy
jeszcze dostatecznie orientują się
w warunkach przyjęcia na Uniwersytet - raz jeszcze podajemy
w skrócie kilka informacji.
Uniwersytet posiadać będzie
dwa wydz:ały: humanistyczny i ma
tematyczno - przyrodn:czy. Nauka, która odbywać s!ę będzie w
godzinach wieczornych (12-14
godzin tygodniowo) trwa 3 lata.
Złożenie po trzech latach egzami
nów z wynik!em pomyślnym równorzędne
daje świadectwo
świadectwu maturalnemu i stwarza możliwości wstępu na wyższe
uczelnie. Nie znaczy to, że Uniwersytet ma zastąpić szkoły śred
nie i dać młodzieży okazję ukoń
czen~a gimnazjum w 3 lata. Uniwersytet przeznaczony jest dla
świata pracy i ma za zadanie pogłęb:.ć wiadomości ogólne i kształ
i
tować światopogląd robotnika
pracownika, który kiedyś nie
i warunków do
miał możności
nauki.
Od kandydatów wymaga s '.ę:

zostanie dla nich rok wstępny.
Na Uniwersytet przyjmowani są

wyłączn:e członkowie Związków
członkowie ZMP.
Wykłady odbywać się będą w

Zawodowych i

lokalach szkoły przy ul. Armii
Czerwonej. Zap'.sy p·r zyjmuje w
dalszym ciągu sekretariat Powia
towej Rady Związków Zawodo·
(j)
wych w godz. 8-18.

.Rejestracja
rocznika 1932
W dniach

od 1 do 7

września

włącznie trwać będzie wstępna

re

wojskowa wszystkich
mężczyzn urodzonych w r. 1932.
term:ny rejestracji,
Sz czegółowe
którą przeprowadza Wydział Woj
skowy Zarządu Miejskiego, rozplakatowane zostały na mieście.
Zainteresowan.i, we własnym
interesie w c'. ągu najbliższych dni
winni przygotować wszystk~e dokumenty wymagane przy reje·
stracji.
jestracja

położniczą przed porodem, w cza
sic porodu i po porodzie-albo u„
mieszczenie w :ta.kładzie leczniczym,
b) zasiłek dla karmiących matek w wysokości połowy tego zakobietom
przysługującego
siłku
CENNIK OGŁOSZE~
ubezpieczonym,
c) wyprawkę dla niemowląt,
w dzienniku 11 GŁOS TOMASZOWSKI"
d) mleko O.la żony i dziecka uZa jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przybezpieczonego pracownika na tajęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i 'za tekstem
kich samych warunkach jak dla
- 6 lamów po 45 mm.
ubezpieczonych kobiet.
Nekrologi
Drobne
Z& tekstem
Wielkość ogłoszeń
Rencistki i członkinie rodzin
30 lł'
osób pobierających renty lub eme od
70
70
1 do 100 mrn
110
rytury mają prawo do pomocy po
110
od 101 do 200 mm
160
160
łożniczej i leczniczej z tym, że po
od 201 do 300 mm
200
200
moc ograniczona jest dla człon powyżej
300 mm
ków rodziny do okresu 13 tygodkombinowane o 1OO proc.
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse
ni.
drożej.
Do udzielania pomocy potożni
Ogłoszenia w numerach niedzielnych i świątecznych o 30 proc.
czej majg odpowiednie zastosowa
drcżej.
nie przepisy, regulujące udzielanie pomocy leczniczej w razie cho
Ogłoszenia w numerach specjalnych i okolicznościowych o 1OO
raby. Pomocy t ej udziela Ubezpic proc. droźe~.
czalnia w naturze, a zwrot koszOd cen powyższych żadnych rabatów nie udziela się. Ogło
tów pomocy odbywa się tylko wy
drukuj e si ę w miarę wolnego m iejsca i za terminowy druk
sztnia
jątkowo, podobnie jak zwrot kosz
W. og'oszeń nie ponosi się ża dne j odpowie dzialności.
tów pomoc:y leczniczej.
••FMMMWf*
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W sali Teatru Miejskiego w Gdań·
sku odbyło się ot'l'l"arcie nowopowsta
łej placówki teatralnej - „Teatru Mu
zycznego". Zorganizowany przez gda11
ski Zw ązek ::IIuzyczny teatr zaina!lgu
rował swą działalność wpta'l'l"ieniem
operetki Lehara. ,.Kraina. uśmiechu" w
reżyserii T. Raczkowskiego, k ierowni
ka. artystycznego, a zarazem dekora.to
ra. teatru. :t\O'l'l"a. placów ka jest zacząt
kiem mającego powstać na Wybrzeżu
stud:um operowego.

inicjatywy śląskiego Wojew. Ko.
mitetu Chopinowskiego odbył się w
Wiśle koncert chop;nowski dla dzieci
polskich z Francji, przebywających
w Polsce na koloniach letnich. Podob
ny koncert zorganizo'\'rano również; w
górskiej wsi Istebna, w sanatorium
dla dzieci gruźliczych.

*

Po porrrocie z tournee artystyczne_
gc. zagranicą, znany śpiewak Ryszard
Gruszczyński
wystąpił
z koncertem
dla świata pracy w stoczni gdańskiej.
Koncertu wysłuchało około 1500 ro·
botników stoczni.

Zbliia

*

W

-·- aby pięściarstwo w Łodzi stało się sportem mas

*

W związku z IY Festiwalem Cho01'1ALUTA.u zbliżamy s'ę do rt_
llinowskim w Dusznikach-Zdroju, In_
warcia. sezonu bokserskiego. Yo
stytut Fryderyka Chopina ofiarował wy zarząd ŁOZB przyst~~ił już. ca:Ią..
Dziś, dnia 24 sierpnia 1949 ro'<u dyrekt crowi 'IJ.Zdrowiska F . Parlewi.czo
parą. d·o pracy
i nakreshł sobie JeJ
o godz. 19-tej opero komiczna „Don wi odlew ręki Fryderyka Chop:.na.
plan.
Pasquale" C. Donizettiego (przedsta·
Umasowieuie 'boksu w naszym okrę_
Wienie zakupione przez ORZZ; passaPaństw. Opera w P oznaniu przygo gu to bodnj pierwsze i najważniejsze
partout i bilety bezp!otne są nieważ
towuje na zamknięcie sezonu widowi tadanie . jakie et.eka. przed nowym za.
ne).
sko złożone z trzech baletów: „Chopi_ rządem nasz'\"ch pięściarzy. Ponieważ
W partii tytułowej Antoni Majak o- niana.", · „Karnawał" Szumana i ,;Pie.
„gros" członków tego zarządu. to w}ó·•
raz Barbara Kostrzewska, Zbigniew truszka" Strawiń5k:ego.
niarze atak skierowany będzie głow·
Platt, Andrzej Hiolski, Edward Fede·
nie w kierunku młodzieży zatrudnia_
rawicz. Kapelmistrz Jarzy Sillich.
W Państwowej Szkcle hluzyezne3 w nej w t;rm przemyśle . Jak się jednak
Jutro, dnia 25 sierpnia 1949 r., o Gdyni odbyła
się audycJa poświ ęcona dowiadujemy, n cwy zarząd ŁOZB po
godzinie 19-tej opBra „Halka" St. Mo- Chopinowi, w wykonaniu pianistki Ra stanow'ł równ i eż zatroszczyć się bar
niuszki. Przedstawienie otwarte.
liny Czerny Ste:fańskiej. Wykonywane dziej o naHą. wieś przez ścisłą. w~pół
utwory omówiła. dyrektor Szkoły Umu pracę z organizacjami sportowymi na
TEATR KAMERALNY
. zyka ln:ają.cej Maria Smętk!ewicz.
'l'l' Si.
DOMU żOŁNJERZA

WOJSKA POLSKIEGO
(Jaracza 27)

P

Ambicje naszych pieścia.rzy nie o.
jednak do tych zadań.
Nowy zarząd ŁOZB czyni prz-eae
wszystkim starania, abyśmy w swym
okregu posiadali trzy młcde, równorzędne reprezenta.eje„
Ja.kimi drogami nasz nowy zarząd
LOZB chce dojść do tego celu'?
Przede wszystkim przez szkolenie.
W tym celu nasuwa się konieczność
stworzenia wzorowegc o~rodka szkole
niowego dla zaawansowanych już za·
wodników. Ośrodkiem ta k:m stanie
się prarrdopodohn'e nowa. hala. Włókniarzy na Widzewie.
Aby
do
ja.k największe rzesze młcdzieży do
tego potrzeba. jeszcze wielu ciekawych
imprez. Pod tym względem ostatnio
graniczają. się

*

*

Łódź,

.ul.

Daszyńskiego

34
sierpień

Tour de Pologne" ·

Okręg łódzki nie zaniedbał pr'Zygotowań

W ramach Roku Chopinowskiegc w
sali Grand-Hotelu w Sopocie odbył
s!ę rec:tal pianisty Jana Ekiera,

O PERA SLĄSKA
PAŃSTWOWYM TEATRZE

się Sezon pięściarski

„VII:

.

przyciągnąć

pięściarstwa.

Tak w cgólnych zarysach przedsta
plany na najbliższą. przy~z
łość naszego pięściarstwa. Jeżeli wzzy
stko ułoży się pomyślnie, w tym sezo
nie pięściarstwo łódzkie etanie na.
1r.ocn iejszych nogach, czego mu szcze
rze życzymy.
Czw:artego września rozpoczynają. ~ię
już pierwsze r czgrywki ligowe. Ucze
stniczyć w nich będą.
d'l'l"ie drużrny
łódzkie: Związkowiec-Zryw
i ŁKt:l
W1óknierz. Zw : ązkowcy walczyć bę
dą. w lidze pierwszej, Włókniarze zd
w di;ugiej.
wiają. się

p T c • Gwardia
ma nowy

zarząd

Na odbytym pc:-iedzeni'l konatvtu_
Przez cały miesiąc
CO·
dniu 29 na.Li DB rok;i
Clziennie o godz. 19.15 w Tedtrze
dał się w Łodzi we zna.ki dość poważ cyjnym w
0
w związku z przystąpi<ir1:cm PT<J do Zwycięzca I etapu Warszawa-Łódź
Niculescu (Rumunia)
pionu patronalnego ZS Gward:a. zaszły następują.ce zmiany
w ukszlał·
Pictrkowska 94, tel. 272-70
cała
zwykle impmy o charakterze między ·owaniu s'.ę składu Zarzą< 1 u or!IZ w
Wisła.Gwardia
Cudziennie o godz. 19.30, w niedzie
narod:wym. Przyczyną tego był brak samej nazw:e dotychczasowego Towa
lę o IG i 19.30 komedia muzyczna
Korzystając z pobytu "'! Ło~zi se· 1 Sport na wsi zar9a~izowano i p r,~y odpowiedniej hali.
Dzisiaj ten brak rzystwa PTC, które poniżej pod!lj~pt. „Krawiec w zamku".
kretarza generalnego Głowne1 ~adv sląp.1ono . do szko.en1a z~w?dn1ko~
Sportu Wiejskiego, ab. Kafarskiego, dopiero w tym roku. . Op iekę spor. został usunięty, toteż nowy ::.::.rząd my do wiadomości:
KRAKóW ( obst wł.) - W · związku
zwróciliśmy się do niego po garść towcy
m_oją . zapewnionq,
gorze1 ŁOZB ze swym prezesem ob. Ej.;.lle na
Skład Zarządu: prezes - kpt. Ko- z dyskwalifikacją. zawodnika Gracza,
.4łlfl
J informacji o sporcie na wsi.
przedstawia się spraw? z 1~struktorc·.czele wszcz~ł już starania 0 r.zydzie zlowski, wiceprezes organizacyjny Gwardia Wisła wn iosila protest do za.
WIJ
.
mi ale i no tym odcinku 1est cara<
Hans,
wiceprezes
sportowy
Marki~
rządu
PZPN, prosząc o uchylenie decy
I
'·
·
N
·
k
M'le
sk'ic·i
zna
:uż
len
e
Łodzi
spotkań
nuędzypaństwo.
....
'
ep1e1.
azw:s o
1 w
„
kulturalno-oświato zji WG i D PZPN.
•
~
prawi~ coło Polska sportowa. Zawad wych. Starania. te zakończone zrsca.ły wicz, wiceprezes
:ADRIA - „Kwiat miłości''
fA
niczka .ta liczy zaledwie. 1.7 .lat. J~3t pomyśln:e. Przed Łodzią w perspel:~J wy - chor. N owakowski, refetent wy
godz. 16, 18, 20
j
-; uczennicą. Do szkoły do1ezdza 7 ~~ wie zarysowują się międZypafutwo':'Ye szlrnlen'owy _
Kowalski Zygmu!lt,
Sl.
B.
film dozwolony dla młodzieży od
.
ez>
0
j (Pułtusk). Ze sportem zaznajomiła s:-:i sp· ~~ania. z pięściarzami radzieckimi skarbnik Jakubowski,
zastępca
lat 16
·
w tym roku w Biegach Norodawyc1. .
. i
skarbnika Kempner, sekretarz
:BAŁTYK „śpiewak nieznany"
12.04 Wiadomości południowe oraz · Druga zawodniczka to GolanKa. i włoskim·
godz. 17, Hl, ~1,
przeglą<;l prasy stoi. 12.20 Muzyb. Była ona tak słaba fizyczni3, że no
Ob~·dwa te spotkan ' a. jeżeli d vid:i. :Michalak, zastępca sekretarza.
film dozwdony dla młodzieży od
12.25 (ŁJ J. „Wychów cieląt", Jl. Komu: trójboju, po biegu 100 m zemdlało. do skutku, organ izować nia LOZB, Wla zło.
Na. ostatnim zebraniu śl. OZB Ulat 14.
nikol zw. Samopom. Chłopskiej. 12.:;.., Rozto cz ona opieka, dobre od żywia· tak prz,rnajmniej zapewnił prezes P <l
chrralony został wni osek na. walne ze
B.AJ'F'..A - „Trzeci Szturm"
(Ł) Muzyka dla słuchaczy ze wsi. 12.55 nie spowodowała to, że obecnie za· skrngo Związkn Bok•er~kiego, . ktńr:
branie PZB, które odbędz'e się w IJad
godz. 18, 20.30
„Melodie ludowe". 13.30 tŁ) Chwilo powiada się ona bardzo dobrze, o niedawno hawił w Łodzi Ję<lrze chodzą.cą. niedzielę w Vlarsza'l'l"ie,
o
film dozwolcny dla młodzieży od
muzyki. 13.35 Muzyka obiadowa. 14.~JO był czas, że ob. Kafarski chciał . w o· .:r""ski.
lat H
Reportaż. 14.1 5 Koncert muzyki kam~- góle zrezygnować z niej jako czr1·
darowanie reszty kary, nałożonej rra
Sez,,1iu nie można jednak montow9ć
w piłce ·nożnei
GDYNIA - „Prt gram Aktualności rolnej. 14.50 !Łl Komunikaty. 14.55 ri:) nej lekkoatletki. Obecnie jest on'l nieuwzględniają.c spotkań krajowych.
Ro·
MOSKWA (obgł, wł.) - W spotka mistrza Polski wa gi lekkiej
Kraj. i Zagr." Nr 36/49.
Muzyka fortepianowa. 15.15 tŁJ Al<· podinstruktorką. J ucha to również Otóż ŁOZB postanowił p cnadto nadaka.
niu
p=Ikarskim
o
mistrzostwo
ZSRH
g"dz. 11, 12, lJ, lu, 17, 18, 19, 20, tualności łódzkie. lS.25 Progrom"dni'J. wszec hstronna lekkootlatka1 jes.t bylą wiąząć po;nownie ko~takt z okręgiem
2
uzasadnia swój ''w niosek
śl. OZB
1.
.
.
.
15.30 „Prz ygody Gucia Pingwina" ·- mistr7yn.ią okręgu rz~szowskiego w śląskim, dalej pog'lębić stosunki spor. „Spa1·tai:" (Mo'skwa) pokonał WWS
HEL (dla młodz.) - „S1edmm śm . a-, baśń dla dzieci. 15.50 Lista słuchaczy l pchnię : iu kulą.
towe z •Poznaniem, Warszawą. i Wro- 1:0 (O:O).
tym, że kara za przewinien:e wrocłnw
łycah" 6
Wszechnicy Rod iowej
zwolnionych.
Ziemba tak· biegnie, że -wydaje~si.ę; cła_':'i~m, f.dz~t1 t.ok,s ~.z:;;.ni ~c raz V>'.ięk
„Spartak" ma. po 26 grach 38pkt. skie, w porównaniu do zasług ·tego
go z 1 18 20
16 OO K
'
~ze postępy. Ponadto n· e zapommwy
MUZA.
' D'
· t
b 1t
od egzaminu.
.
oncert muzy>:t iż wcale ·zawodnik ten nie męczy s i ę również
Lublinie czv Krakowie nie i :-ajmuje obErnie 3 m iPjsce w tabeli. zawodnika. dla sportu polskiego, jest
0
-: "1 t~~czę a z a e u
ludowej. 16.20 (Ł) Arie, duety i piaś· Inny styl posiada Mauthe.
mówiąc ,już
prowincji Łodzi jak Ło
0d
W drugim spotkaniu „Lokomotiv" niewspółmiernie w ysoka..
0
11 z. d
j
'
dl ml0 d · • od ni. 16.40 IŁ) „Zwiedzamy pocztę" Sezon ŁZS zakończony W dniu 6 wiczu, Kutnie czy innych miejscowo·
C~Ioskwa) przegrał z „Dynamo" (Lem
ozwo ony
a
ziezy
reportaż L. Peteckiego. 16.50 (ŁJ
śc'ach.
lat H
dzie
. d ziny
.
ningrad) 1:3.
G
.
"
ra d.10t ee h ni'k"'
1 - pog . 1.'nz • 1wrzesn1a wezma• one 1eszcze udz1::ił
POLONIA
G f.) OS
- " ica
ran1czna
B. Kl 1moszews
'
k'1ego. 1700
I
dziennik. w dożynkach po wszystkich pawi'l·
d 15 30
„
.
.
18 0 30
1
Organ Lódzklego gomltetu I WoJe·
od
dfilrnt /ach, a centralna
wódzklego Komitetu Polskiej Z jednolat 12
we 1 1opere t, owe ·. ·
. a~? an ~ , miała mie jsce pod Psiam Polem, g z 1a
czonej Partii RobotolczeJ
PRZEDW!OśNIE Aktorka'
z cyk.u: „G,os. ma1ą. kabietv, · 1ą.L) zgromadzi się około 5 tysięcy spor·
•
Redaguje I
godz. 16, 18, 20,
"
'
z cyklu:„„O w1erzen1ach ludow Pi?r: !owców wiejskich. Akcje masowe, jak
Włókniarz
KOLEGIUM REDAKCirJNE,
film dozwolony p ia młodzieży cd
wolnych -; pogad.ank?. 18.25 Piecrii biegi jesienne narodowe, zako11czą
Wydawca: RSW, „Prasa",
lat 1 „
kom;:iozytorow radz1eck1ch. 18.45 „Nu oficjalnie sezon LZS-ów.
Adr. Red.: Łódt, .Flotrkowska 86, ID p
:ROBOTNIK _ „Kariera"
wiej~kim. cmentarzu'.' - mon~aż p~e- ! - - - - - - - - - - - - - - się znaleźć . Druk.: Zakł. Graflnne RSW „Prasa"
tyck1 związany z piątą rocznicą sm1e;
godz 1 ' ~ 0 18 '>O 30
b
k
t.ódt, ul. Zwlrkl n, tel. 206-U,
•
u.il'
' ~'
· L S
Id
1900 li d ·
'k
MUZEA MIEJSKIE
Trzeci termin drug'ej rundy s1rit-1 grożon~j. A tego trzeba ezwarun o
d · zwolony dla młodzieży od lat
Cl
•
~enwa a. · . „;ienni poTelefon71
.
kań 0 mistrzostwo l:gi państwowej w e uniknąć.
ltOMA _ ,.Xiecierpliwość serca."
południowy. 19.15 „Sz pilki - aud~· 1 Muzeum Etnograficzne, Plac wo1.
Redaktor naczelny
%1&·11
.
.
. ,
,
.
Cracovia. powinna wygrać w niedzie
. Zastępca red. nacz.
211·05
gocl z. 18, 2 o,30
cja s,a.tyryczna. 19.3~ Koncert Chopt· ności (tel. 136-16).
ObeJmUJe :ylko. p1ęc ~arrodow, . ~dyz lę mecz z Poloni ą. bytomską., która i
Sekretarz odpowiedz,
218·23
film dozwolony dla młodzieży od nowsK1. 20.00 (t) Fe l1 et?n l. Gamo.ie· I Muzeum Prehistoryczne, Plac Wol. mecz koleJa.rzy z Legi11- mamy JUZ po tak już wydana. jest na. zagłade.
Sekretariat ogóloy
Z23·2ł
lat 18
kiego pt. „Postępowe I demokratyc.z:· l nOści 14 (tel. 139-13).
J za sobą.
Polonia stołeczna ma okazję zd0być
Dział partyjny
·
25ł·Z5
ltEEORD - „Zielone lata"
ne tendencje Puszkjna". 20.1.0 tŁ) M•1: I Otwarte codz:'ennie prócz p onie
Łc dzian najbardziej interCSUJe spot dalsze dwa punkty w zawodach z dru
wewn. to
dla młDdz. g odz. 15,30
Dział korespondentów
robot•
zyka. .2?·20 Kancer; m~zyki lu~OW~!· 1' działków w godz: od 10 do 18; w kanie ŁKS Włókniarza. z Amatorskim żyną. Lechii z Gdańska.
ni czy eh I cbłopsklcll orn re·
„Moja miła"
Tr.ansmis1a do Pragi. Ll.00 ~ziennik czwartki od godz. 15 do 20, w nie- Klubem Sponowym. Ob:e drużyny po
Ciekawie zapowiada s· ę mecz Ru:hu
daktorów gazet śclennych1 219·ł2
godz, 18, 20.30
w ieczorny. 21.30 Rezerw~ dziennika. 'dziele i święta od godz. 10 do 17.
siadają. identyczną ilość punktów, je z Wartą.. Trudno tutaj jest przewiDział mutacji:
218·11
dozwnlony dla młodzieży od lat 14 21.4~ ,paleko a.d .Moskwy - 49 a~c·
Ośrodek Propagandy Sztuki, Park dynie ŁKS Włókniarz legitymuje się dzieć zwycięzcę, jednak Ruch p osiaDział mleJsk. I sport.I
Z5ł·Z1
STYLOW".l
„Powrót do domu" pow1 esc1
Azo1ewa. 22.Gq „Ulub•,o: ! Sienkiew:.Cza. (tel. 110-59).
lepszym stosunkiem bramek. Po nie- da naszym zdaniem więcej szans na
·
wewn. I I U
dla młodz. godz. 16
ne me lodie . 22.45 !ŁJ W1adomas::1 l
, ·~ .
, .· . fortunnym meczu z Gwartlią Wisłą, zdobycie punktów.
Dział ekonomiczny:
223·29
g 'J d z. 18, 20 seanse normalne
sportowe. 22.50 (ŁJ M uzyka. 22.58 :Łl I Wystawa d Graf.ki dM.eksyk:nsk~eJ lwia część zawodników tego klubu
Dział rolny.
wewn. 9 - 25ł·2t
Górnik (dawniej Szombierki) po_
Redakcja n'ocr.a:
172-31, 156-SJ
d ozwolony dla młodz. od lat 14
Omówienie programu lo kalnego r1a otwarta w. m 1 po;sz~g nie 0 . l~
sp!sała.
się
dzielnie w zawodach ze dejmuje Wisłę Gwardię, która ostatKolportai:
śWIT - „Antoni i Antonina"
jutro. 23.00 Ostatnie wiadomości. 23.10 ~Oś d9 13 id od d .:i ~ d ' ; me z e e ślJłskiem, należy więc przypusze>zać, nio nie znajduje się w nadzwyczajnej
0 1
Lódt, Piotrkowska ~o.
tel .nz.22
godz. 18, 20
Reportaż z iii etapu Wyścigu Kalar· 1 więta. 0 go z.
•
że w niedzielę ŁKS Wlókniar.z wyj- formie, tymbardziej, że brak będzie
A'-min'stra<'ja:
266-łZ
Film dozwolony dla mlodzie'y od skiego Dookoła Polski. 23.30 Recital
M~zewn Przyrodnicze, Park Sien_ dzie z tego spotkania zwycięskc, tym w linii napa.du najlepszego ich zawod
Dział ogłoszel'l: Łódf, Piotrkowska ' 53
lat 14.
wioioncz e!owy Pablo Casalsa. 23.50 kiewicza..
bardziej, że pozy cja łodzian nie jest nika. Gracza. Sądzimy jednak, że kra
tel. 111·50 I 114·7!1
TATRY - „Dzieci z jednego podProgram na jutro. 24.00 Zakończenid
Muzeum Sztuki, ul. Wi~ckowskiego do pozazdroszczenia. Jeszcze kilka po kowianie nadal utrzymają się na cze
wórka"
audycji i Hymn.
Nr 36
rażek a r.1oże znaleźć si ę w .trefie za le tabeli.
g odz. 16, 18, 20, n
D-04790
f. Im O.<) ~wolony dla młodzieży od
lat 7
Ażaiew
wyjaśnił Beridze. Opuszczenie krótkich członów
TĘCZA „Tragiczny pościg"
- Nic podobnego! - z gniewem odpowiedział
rury do cieśniny jest nie do pomyślenia. Wyobraźcie sy. i uśmiechnął się. Teraz nadszedł koniec „baby"!Alekgodz:. 17, 19, 21
Posobie
dokładnie
tę
całą
rzecz
i
uznacie,
że
pomysł
ten
:!':Jin (l,ozwolony dla młodzieży od
wiedz,
Iwanie
Łukiczu, Silinowi, ażeby ją wlókł sponie da s!E; zrealizować.
lat 18
wrotem. Powtórzymy wszystko od pocz ątku„.
- Jakie więc jest wyjście? - zaniepokoił się Bat:WISŁA _
„Ostatnia noc"
Batmanow poszedł da inżynierów. Kiedy rurociąg
manow.
godz. 17, 19, 21, .. •
upadł na lód, zaklął siarczyście i zawrócił ... Według
film dozwolony dla młodz1ezy od
Niemal polowa sań połamała się i rura spadła na zie- Zdaje się, że istnieje wyjście - zbliżył się Kow- planu przejście przez cieśninę miało być 'skończone
l a t 14
- mię„. Blisko dwa dni stracono na podniesienie jednej szow. - Ot, Karpow podsunął dość rozumną myśl: aże w ciągu trzech miesięcy - nie później jak do połowy
:WŁóKNIARZ ,,śpi e wak nieznany-"
t~· rurociąg załadować na furki, a pomiędzy nimi przyczęści rurociągu. Zebrani na punkcie z trwogą obserkwietnia, do chwili, gdy zaczynało s i ę topnienie logodz. 16.30, 18.30, 20.30
wowali przewożenie rury. Batm·a now ogłosił konkurs wiązać do rurociągu sanie„.
d?w. ~ażdy dzień był całkowicie wypełniony ,a tu trafilm dozwolony dla młodzieżY, od
Cóż
to nam da? na najlepszy pomysł dostarczenia rurociągu na miejsce.
spytał Batmanow z nadzieją . c1ło się bezużytecznie tyle czasu.
lat 14
Musia Kuczyna, która znajdowała się na wyspie ze w głosie.
:WOLNOść _
„Klęska szpiega"
Zawleczono rurę spawrotem na wagonikach. Silin
- Ano wagoniki przy samym brzegu zawrócą w bie- ~i~dz~c i;rzy. kierownicy tr~ktora, spoglądał
ewoim sklepikiem, na widok zajeżdżających szoferów
god z. 16, 18, 20, .
z góry na
gu na wąskich szynach na prawo, rura zaś ~rzywiąza m zymerow 1 zastanawiał się, co jeszcze wymyślą.
film do zwolony dla młodzieży od 'vybiegała za każdym razem z tym samym pytaniem:
~ Jak tam z rurą?
·
na do s,ań, nie zatrzymując :Się, prześlizgnie się za trakl a t 14
- Ruchy, które wykonuj emy, nie są skoordynowatorem wprost na lód.
Sołncew zaś odpowiadał:
ZACHĘTA ,.Trójka Trefl"
ne - rozmyślał na głos Aleksy, krocząc obok Beridze- Z rurą sprawa „do luftu".
godz. 16, 18, 20
Pomysł Karpowa spodobał się inżynierom. Znów doogo. - Jak tylko traktory zaczynają ciągnąć to babsko"
filn. dozwolony dla młodzieży od
Chłopcy z brygady betoniarza Poprygina wszczęli dyskoła rurociągu zaczęli się krzątać robotnicy.
Aleksy pozostawiamy je na łasce losu.
"
'
lat 7
kusję: czy uda się rurę zaciągnąć na lód, czy też nie?
skinął rękawicą Silinowi. Furki z rurą i przywiązanymi
- Cóż jeszcze można zrobić z tą przeklętą rurą? Dl'l.ieciom do lat 6 wstęp do kina
Poprygin, słysząc te rozmowy, zaczął krzyc~ eć:
do niej saniami pomknęły w zdłuż szyn. I znów niepo- wzruszył ramionami Beridze. - Czy mamy przystawić
wzbroniony
- Czy w ogóle mogą być jakieś wątpliwości? A na wodzenie! Zaledwie ciężar rury przerzucił się z przed- do niej tysiąc nianiek?
ro ludziom dany jest rozum? Przecież musimy coś
nich wagoników na sanie, umocnienie pękło i przedni
- Właśnie o to chodzi, że da każdego wagonika i do
. wykombinować ..•
CENTRALA PRODUKTóW
człon runął na lód„. Cały po ciąg uległ zawaleniu. Zgrzyt
rnń
należy postawić jednego człowi eka i wszystkie ruRzucił
projekt,
aby
rurę
przesuwać
po lodzie na drew- nęły koła wagoników. Zatrzeszczały sanie. Kowszow,
NAFTOWYCH
Ekspozytura. Okręgowa. w Łodzi
nianych wrotkach. Ale i ta próba się nie udała, gdyż biegnący z boku potknął się i upadł - Kawał płozy od chy muszą si ę odbywać jednocześnie na podany sygnał.
- . Racj.a! Właśnie w, ten sposób należy, postąpić al. Gdańska. 70
wrotki nie wytrżymały ciężaru, a poza tym mogły się sań uderzył go w nogi. · Beridze krzyknął i rzucił się na
zatl"'.idn; n a t ychmia st:
zedrzeć. Ze wszystkich stron riapływały dziesiątki propomoc Aleksemu. Za nim po biegł Karpow. Ale Kowszow potw1erdz1ł Karpow, ktory chwytał myśl z' półsłowa.
- Możliwe, że warto wypróbować, - rzekł Beridze.
pozycji... Maże rozłożyć taką sekcję na dwie lub trzy już się podniósł i mocno ku lejąc, szedł w ich kierunku.
TECHNIKA BUDOWLANEGO
·- Mnie się jednak zdaje, że nawet stu ludzi tej baczęści i opuszczać do rowu mniejszymi kawałkami? oraz WYK.WALI:FIKOWAN Ą
- Boli Alosiza? - niespokojnie spytał Jerzy Dawy-

Nasze svlwetki

~,o;:;~~~:: :::. s~::.:·Smy· 11 letnią uczennicę Mnews ką ~:::::SjiI::::::::::.:
zna dzisiaj

_,IKli

Polska

protestuje.„

llal-

I· .

'

I

. ·

I

'

. ·

I

O. Z.

-

broni Rodaka

Mistrzostwa ZSRR

„

f

,. z

m.
~~ln~· d~~w~lony ~dla 'młodzieży

Ipop:iłudniawky.

,.

l~.,1518,,Mooelopdie

·.

·,

uro::zystaść będdz'.e Uwaga, strela zogrożo_na

t

jeśli

I

141

Ks

musi wygrac,

nie chce w niej

!

I

'!!·„

I

1

W.

f'

238

Daleko od Moskwy
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pytał

Batmanawa stary Ziatkow.
Razem poszli da inżynierów.
I ja też o tym myślałem, - prz~znał się Tapolow.
- Już na początku musieliśmy si ę wyrzec te.i myśli

dowicz.
Aleksy odżegnał si ę.
- Idż, połóż się, wszak mocno sie uderzvłeś wił Karpow.

mó-

bie" nie poradzi...
"
- ~,Ybi~rz ludzi przygotuj wszystko i zaczniemy, odwroc1ł się Aleksy do Karpowa. - Sam im objaśnię
jak należy działać.
.. ...,.... Pedzę! - zawołał Kar.naw,

