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przyj acie Ieu na Bliskim Wschodzie
Praso donosi, i~ nieda wny za mach ston'J w Srrii jest. prz?j ~we'll
walki, jaką toczą o naftę na Bliskim Wschodzie dwa 1mp2nohzr.11:
brytyjski i ·am e ry ko ń ;ki.
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POLSKI EJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

CZW ARTEi{ 25 SI RPNIA 1949 ROKU
Nr 232 (11 5!'5)
„ ...................~-„„„111!111!„
...„ .........„ ...„ „• •„ „...„;mm„...............
„ ......

(V)

!liiliiiiillliilllilii...„!!ml. . . . . .

Nota radziecka
•

przygważdża renegatów
zdra j~ó~ narodu jugóslo'1Viańskiego

I
• • ca I ego ś W!a
- t a po t 11p1a
- z o b ur~ e naem
PARYŻV'! dalszym
Op1n1a
Dzien~iki paryskie
ciągJ
metody faszystowskie i gestapOYJSkl terror ~u9:~;~~~ń~~~~~. tv ~~~ ~~r"rzuk~~
• e kt•k• y•
zał się artykuł Andre Steela p t. „Tito
0

h and yck teJ

I

I

Prosa światowa w dalszym ciągu z ożywieniem kome ntuje notę rzą
du radzieckiego do rządu jugosłowiański ego w związku z bezprawnym
aresztowaniem obywateli radzieckich w Jugosławii, wskazuiąc na jei
zasadnicze, doniosłe znaczenie, oraz podkreślając, że klika Tito zdezerterowała z obozu demokracji i socjalizmu do obozu imperializmu.
BUDAPESZT
„Szobad Nep" w a rtykule wstęp •
nym wskazuje na olb rzymie oburzanie, ja kie w węgierskiej opinii publicz
nej w ywołały nieludzkie metody fo·
szystowskiej kliki Tito I krwawy terror
gesta powski reżimu Ran kovicza , z d e·

walczącyllłi

skich i terror, stosowany przez Tit;:i,
zamachem faszystów jugosłowia"1skich na wolność człowieka, na demokrację, na front miłujących pokój
narodów.

solidaryzują się

W Z\~·iązku IL ostatnim strajkiem
robotników fińskich w Kemi, Zwią
zek Zawodowy
Transportowców
RP przesłał do Zw:ązku Za\\'Odowego Transportówców fińskich depeszę z gorącymi pozdrow:eniami i
wyrazami proletariackiej solidarnośc: w walce robotników f:ń5kich o
obronQ praw związkowych i demokratycznych.
Taką samą
depeszę wysłal
Zarząd Główny
Zw. Zaw. Prac. Samorządu Terytoria1ncgo i Użytecz
ności
Publicznej do Centr. Zarz.

Zw. Zaw. Robotn:ków :!. Pracowników U2yteczności Publicznej w Fin
land!i. w której podkre:śla m. inn.:
W imien;u 260 tys. robotników i
praCO\Vników, zorgan:zowanych w
szeregach naszego związku. ka:cgorycznie proteslujem~ przeciw sto~owaniu metod zbrojnej rozprawy
z walczącym1 o poprawę bytu i o
swoje prawa robotn:kami. Wyraża
my głębokie współczuc:e towarzyszom. oraz rodzinom ofiar, padłych
w czasie krwawej masakry w Kc~

Nota

rządu

maski". . Autor, arty~ułu, n.awią~udo konszcchtow Tito z imperia·
listami, pisze między innymi: „Zasb·
na z kłamstw i „lewico·Nych" frazeolo
gii nie może długo istnieć. Pękła ono
i na działa l ność Tito pad ł ja skrawy
snop światła ."
WIEDEt'I
Poza p rasą stołeczną również dzięn
niki prowincjonalne poświęca ją wiele
uwagi nocie radzieckiej do rządu ju·
(R ; s. B. Jefimow)
gosłowiańskiego.
·
Wydawana w Kary~tii „Volskwiile"
„ślubny" <naftowy)
stwierdza m. inn., iż stosowane p rzez
rząd j ug osłowiańsk i represje za wy·
rażanie poglądów demo kra tycznych,
a zwłaszcza prześladowania za roz·
powszechnianie rezolucji Biura lnfor
macyjnego, ujawniają faszystowski
Wszechzwiązkową Konferencję
charakter reżimu politycznego, istniejącego obecnie w Jugosławii.
WARSZAWA, (PAP). W dniu delegacja polska w osobach zn aDzien~ik zaop?tru.je swój ko.~entc::~z 23 bm. wyjech ała z Warszaw do nego ~czonego prof. J ana Dcmolbrzym1m nagłowk1em : „Rez1m Tito
·
. Y
bowskie"o ,or az zn akomitej rcży
- trzecim rążimem faszystowskim w Mosk wy na Wszechzwiązkową serki fi hnowej W andy J akubowEuropie".
Konferencję Zw olen11ików Pokoju I skicj.
·
1ąc

są

o swe prawa
robotnikami Finlandii

1

?ez

ma skowane w nocie radzieckiej.
SOFIA
Stwierdzając, że naród węgierski w
Dzienniki bułgarskie donoszą, że w
ciąg u 25 lat na własnej skórz,e odczv· całej B ułgari i odbywają się wiece,
wał wszystkie okropności haniebnego, na. których l udność pracująca wyra·
podobnego do titowJkiego, terrorJ ża swą solidarność z odpowiedzi·:i
faszystowskiego - dziennik pisze, że rządu radzieckiego na notę rządu juI bestia lstwa faszystów jugoslowioń · gosłow iańskieg o. „ Robotniczesko Die/o" pt. „Nota radziecka bezlitośnie
zdemaskowała
zdradzieckie oblicze
renegata Tito i jego bandy", zamiesz
cza glosy prasy światowej w zwiqz·
ku z notą radziecką.

Robotnicy polscy
z

1to

0

PRAGA
radzier:k'.ego do

rządu

jugosłowiańskiego odbiła s;ę głośnym

SYRIA

Na

odcisk! ..•

Wyjazd delegacji polskiej do Moskwy

na

Zwolen1ików Pokoju

I

echem w całej Czechosłowacji . vV
wielu fabrykach i kopalniach, instytuc;och i orgonizacjoch społecznych,
odbyvtaią s:ę wiece i zebrania, n:i
których podejmowane są rezolucf-:i,
aprobujące w całej pełni notę radzie·
ckq.
Zdemoralizowane wojs~a kuomintang owskie uci ekaią '\-V poplochu,
„Rude Provo" w artykule redakcyj·
dokonufąc rozboju i grabieży n a o k o i;cznei ludn1.lści
nym podkreśla, że nota radziecb
stanowi niezwykle silny cios dla zdr•Jj
ców i renegatów z rządu belgradzkiego. Nota radziecka jest historycznym dokumentem, wyrażającym polimi.
LONDYN, _(P~P). - ~gencJ~ I ~rowincj i Kwantung miasto Hans schroniły się resztki wojsk kuotykę państwa, stojącego na czele o- R~u'.era
d~nos1, ze ~ormac1e c?m Jung, poł.ożone w odległości 160 mintangov.:skich i część admin'bozu pokoju i demokracji, pierwsze· s~JeJ Arm l Ludo~ve1 pod dowodz km. na połnc;ic od Kantonu.
stracji Czang-Kai-Szeka, panuje
1 riumfJJ polshich robotnih<!J!!.
go na świecie państwa socjalistycz~~,e~i
?enerała
Lm
~o-Cz.ans
z.a:
Ame:y~an~cy
korespondenci
niebywały
chaos i rozprzężenie.
:11'gO.
akov. ały w poludniowe1 częsc1 podkreslaJą, ze na Formozie gdzie Wojska nacjonal istyczne, zdemo3 - l e t n i p l a n wierceń n a f t o w y c h
ralizowane na skutek ciągłych po
rażek, dopuszczają się rozboju i
grabież y ludności. Na wyspie wy
Do
buchł ostry kryzys mieszkaniowy
Górnictwa i Energetyki, dr Józd Sa lcewicz, przedstawicielowi PAP &:'fp~awAT
i żywnościowy w związku z nap rzyczynił się przede wszystkim po t ęż ny ruch współza wodni ctwa pro·
13'
yy
I,
pływem
licznych
uchodźców.
cy, który obiął 78 procent zatrud nionych w kopalnictwie naftowym.
Wśród ludności wzrasta niezadoDecyd ujące znaczenie dla tak pom yś loych osiągnięć ma
pomoc
Rezolucja Plenum Zarządu Okręgowego
wolenie z powodu nieudolnych
Związku Ra dzieckiego, który w ramach wie loletnie i umowy o dosht·
k
wach inwestycyjnych dostarcza nam cennego sprzętu wiertniczego.
rządów kuom!ntangowskich .
wiąz u
awodowego Metalowców w Lodz;i
W Kantonie został w środę ofit •
Wczoraj w świetrcy Państwo- wych i przo downików pracy fa- gwarantuj ący wolność sumienia cjaln' e zamknięty konsulat geneOnanie
niego
a nu
wych Zakładów im. Strzelczyka bryk metalurgicznych wojewódz- i przekonań religijnych, oraz chro ralny
USA. Interesy amerykai1rodukcji
odbyło się nadzwyczajne rozsze- twa łódzkiego. Po wysłuchaniu niący masy l udowe przed wyko- skie w Kantonie reprezentować
rzone Plenum Zarządu Okręgowe referatu przewodniczącego
rzystaniem religii dla celów re- b~~zie brytyjski konsulat general
w dniu 17 bm. zakłady wytwórcze Polskiego Monopolu Solnego wy· i;o Związku Zawodowego Meta- du Okręgowego Zw. Zawad.Zarzą
Me- akcyjnych, wrogich naszemu na- nv.
ko naly w 100,l proc. 3-letni plan prod ukcji. 0 gólna wartość wyprodulowców w Łodzi z udziałem licz- talowców - tow. Garlińskiego, rodowi i k las:e robotniczej Polski.
kowone1· soli wynosi 190 miln. zł według cen z 1937 roku.
b
·
h l'l·
1 ·
k , D
·-------------------·---------~' nych przedstawic:eli Rad Zakłada ze ram uc wa 1 i rezo ucJę, w to
omagamy s'.ę od władz kościelradv
.
0 11,
rej czytamy między innymi:
nych w Polsce Ludowej , ażeby
ę:.. u.
fv
„Ostatnie antypolskie posunię- natychmiast unormowały swe sto Zarządu Główn ego ZSCh
cie Wat ykan u, u zgodnione z impe sunki z Państwem".
WARSZAWA (PAP). - w dniu
rializmem amerykańskim goStreszczenie referatu tow. Gar- 24 bm. rozpoczęło się Il plenarne po
lińskiego i sprawozdanie z d ysku- siedzenie zarzą.d u Głównego Związ
dzi w jedność narodu polskiego, sji, która wywiązała się po wygło ku Samopomocy Chł()łpskicj, z udzia
w jedność klasy robotniczej Pols- szonym referacie, podamy w ju- łcm prezesów i sekretarzy wojeki, która w zgodnym wysiłku od- trzejszym numerze „Głosu".
wód,;kich zarządów ZSCh.
.
budowuje kraj ze zniszczeń wojen
Dalszy ciąg rozprawy przed Woiskowym Sądem Re:onowym w Bydgoszczy nych i buduje dla siebie l epszą

':z~~!!~?!yk!?a~i~~~ute~!!!:y?:e~nister

Armia·Ludowa o 160 km. od I Tantonu
Władze
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Papież nie powinien wtrącać
do
poJi•"'-ycznych
z
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USA opuśc·iły Kanton
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partyzantkę radzi.ec'tą
polskicll działaczy lewicowych
zn a czyły haniebną drogę „Cecyliiu

Drugi dzień rozprawy przed Wojsk owym Sądem Rejonowym w Bydąosi: ców.
czy ujawni! dalsze szcze&róły zbr odn kzej działalności grnpy dywersyjnej
Jesienią 1944 r. oskarżony Milwid,
„Cecylia'", k tóła dokonywała napad ów na oddziały partyzantki radzlec- współoskarżeni Łoziński i Suborloklej i mord owała przy współpracy l Gestapo polskich lewicowych dzia- wicz oraz inni członkowie grupy „Ce
łaczy niepodległośclowych. Zeznania składał
osk. Witold Milwid, który cylia"" posługując się fałszywymi do
przyznał slę do wluy i zl ożył n.istęp nie obszerne wyjaśnienia.
kumentami, przadostają się na tery·
I
torium Państwa Polskiego. Tutaj na·
Oskarżony przyznaje, iż jako ak- c.ylia'", której
dowódcą był Miro- stępuje wznowienie działalności orga
tywny członek Armii Krajowej na sław Głębocki (pseudo „Cecylia'") .i nizacji. Działalność wymierzona jest
Wileńszczyźnie miał możność zaob· ściśle
współpracuje z wyw:adcm teraz przeciwko Polsce Ludowej.
~crwować, że po ucieczce wojsk gen. niemieckim w Wilnie, tzw. „AbwehrOskarżon Milwid prowadzi systeAndersa ze Związku Radzieckiego, stelle". Na odprawach tej grupy o- matycznie szkolenie grupy dywersyj
r'c.•wództwo AK wzmogło antyradziec skarżony słyszał wielokrotnie, jak nej. „Cecylia" usiłuje również nawia
i a działalność propagandową, kar- Głębocki, referując sytuację między- zać kontakty ze sztabem gen. Kopań
miac Judno3ć Wi!eilszczyzny falszy- narodową, podkreślał antyradziecką skieąo w Londynie.
wy~1i wiadomościami BIP-u. Milwid postawq dowÓd7twa AK, a w szr7.e·
Przez cały okres nielegalnej dzia·
rc.rlkr~~.i.la, że w owym c1asie w skłati gólności nakazywał zwalczanie poi- folności członkowie „Cecylii'" pobie·
Dr> lega tury rządu londyńskiego wcho ski ego ruchu lewicowego. Jednocze- rai i wynagrodzenie w dolarach i wadzili pze'1'ażnLe endecy i ONR-ow· ~nie podkreślał proanqiclskie nasta- !t:cie polskiej.
cy.
wicnie dowództwa AK
Kończąc swe zeznania, osk. MilRó';'n, rze~n~c nastąpily P.i.erws7:e ~-:
p0
wyzwoleniu
Wileńszczyzny wid usiłuje bronić się tłumaczeniem,
taki n •.ektor)~h gr~? Armu Kra.1o; J prz~z Armię Radziecką i rozwiązaniu iż w miarę upływu czasu stracił J'.lZ
na pailyzartk~ radziecką, pr~y ,ie .~ 0 się Armii Krajowej, członkowie „Ce- zaufanie do haseł szerzonyc.h prze2.
czesnyi:i oslabiem;.i dywersyineJ. dzia cy Iii" ukrywają brcil i wrac.ają do organiz?-cię, i. że sta.rał ~ię jakoby
lnlnc>sc1 oddziałow AK przeciwko Wilna. Oskarżony przyznaje, ze „Ce- I swą dz1ilłalno~ć ogramczyc.
l''iemcom.
· ·
.
R
\V r. 194 4 oskarżony angażuje się cylia'" otrzymała uz b roieme
o d N 1ero
ozprawa t rwa.
do pracy w komórce wywiadowczej
- - - - - - - - - -.
wilci1o;ki1Cgo AK, zwanej grupą „Ce-

Marshallowska ,,sumka"
znowu s:ę kurczy ., .
WASZYNGTON (PAP.). -

Przy-

wódcy obu Izb Kongresu os:ągnęli
ostateczne porozum:enie w sprawie
wysokości funduszów marshallowskich na rok budżetowy 1949-50.
Wynoszą one 3.628 milionów dolarów. które mają być wydat~owane
w

ciągu najbliższych

~2

miesię~Y·

Zaakccplov.„rna' po k1lkutygodmowych sporach między Izbą .:. Senatem, .suma jęst o lO proc. mzsza od
sumv iadauej Dr.leZ Trumana.

Z „ Tour de Pologne"
e ta p

przyszłość.

Zebrani dołożą wszelkich starań
nie dopuścić do podziału Na
rodu Polskiego na wierzących i
niewierzących.
Z całą stanowczością potępiamy uchwa ł ę Waty
kanu. Papież nie ma prawa wtrą
cać się w sprawy polityczne.
Zebrani poprą wszelkie usiło
wania światowej Federacji Związ
ków Zawodowych, celem odparcia ataków Watykanu i między
narodowego imperializmu dążą
cych do rozbicia je<lności mas pra
ażeby

cujących całego świata.

Zebrani w imieniu 22 tysięcy
zorganizowanych metalowców w
Okręgu Łódzkim witają z uznaniem i radością dekret Rządu Ludowego z dnia 5 sierpnia 1949 r.

Sukcesv młodzieży polskiej
na Festiwalu wBudapeszcie

wyg~ala Po~ska

OLSZTYN (obsł. w.ł.) - Trzeci etap Wyścigu Dookota Polski: Toruń
- Olsztyn, długości 196 km, przy niósł nowe zwycięstwo zawodnikowi
polskiemu, Wrzesińskier11u,
Wrzesiński wygrał etap w czasie 6 godzin i U minut
drug!•n
był
'ijłoch
Spalezzi pezJd Anglikiem Soundersem, Francuzem A!i
xem, Wójcikiem (Polska) i Locatt elim (Włochy).

----------,------------------------------------------...,.~-'

22 bm.
(PAP). tu reprezentacyjny wypolskiego zespołu festiwalo-

BUDAPE~ZT
odbył

Wrzesiński pierwszy w O lsztynie

Drużynowo

~~~~~-..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

stęp

się

wego.
Na program zło żyły się poiskie
tańce regionalne i
część wokalna.
Gorąco oklaskiwana
była
pieśń
Polsk:ej Zjednoczonej Part'.i Robotniczej w wykonaniu chóru młodzie
ży lubelskiej.
Wykonawcom polskim zgotowała
publiczno~ć serdcczn"'I owację, wzno
sząc 0krzyki ku czci Po.I.ski : Prezydenta B:cruta.

Odrodzone lotnictwo p olskie
w służbie pokoju

Wywiad x dow6dcq woisk lotniczych - ge n. Romeyko
WARSZAWA, (PAP). - W związku ze Swiętem Lotnictwa. ob·
chodzun ym w P olsce Odrodzonej w pierwszą niedzielę września (w
r oku bież. dnia 4 września) d owó dca w<>jsk lotniczych gen. A . Ro·
m eyk o udzielił w ywiadu przedstawicielowi P AP, w którym oświad
czył m.in.:
Swięto lotnicze Polski jest prze
Tak jak we wszystkich innych
glądem rozwoju i dojrzałości na- dziedzinach rozwoju
gospodarki
szych kadr lotniczych, naszego n arudowej, tak też w dziedzinie
lotnictwa i naszej wytwórczości lotn ictwa przewidziany jest rmlotniczej. Święto to jest świętem wój i rozbu dowa solidnej b azy
szerokich mas robotniczo-chłop lotniczej naszego kraju.
skich i inteligencji pracującej.
Lotnictwo nasze jest w służbie
Jak wiadomo odrodzone lotnic pokoju, musimy jednak mieć przy
two polskie powstało na terenie gotowane i wyszkolone na nowo
ZSRR u boku i przy pomocy bo- czesnym poziomie lotnictwo wojhaterskich radzieckich sił po- skowe dla celów obronnych.
wietrznych, w czasie krwawych
Odrodzon e lotnictwo polskie zaj
walk, prowadzonych przez ZSRR muje właściwe sobie miejsce w
z Niemcami.
budującej socjalizm, demokratycz
W okresie walk o forsowanie nej l udowej Polsce.
Odry i zd ob ycie Berlina generalissimus Stalin sześciokrotnie w
r ozkazach wyraził p odzi ękowanie
lotnictwu polskiemu, przyzn aj ąc
Uwaga, korespondenci fabryczwielu lotnik om wysokie odznacze
ni „Głosu" i redaktorzy gazetek ściennych! W sobotę dnia. 27
nia bojowe.
siei·pnia br. w lokalu „Głosu
Lotnictwo polskie, po zaledwie
Robotniczego" przY ul. Piotr·
5-letnim rozwoju w warunkach
kowslciej 86, odbędzie się narapokojowych dzięki ogromnemu
da korespondentów fabrycznych
wysiłkowi twórczemu całego na„Głosu"
i redaktorów gazetek
rodu w kierunku odbudowy i zaŚl'·iennych
łó~ich
zakładów
tarcia śladów zniszczenia naszego
pracy.
kraju, jest w stadium pełnego roz
Narada odbędzie
się
przy
kwitu.
współudziale
przedstawicieli
Odrt>tłzone lotnictwo polskie ORZZ w Łod7i.
Na.rada rozpl}f'.zyna się punk·
podkTcśla z naciskiem gen. Rotna.lnle o godzinie 17.
mevko - służy sprawie pokoju.

Komunikat
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Strassb rska
(Korespondencja

Inie
Strassburg go- działy policji.

Europy" w Strassburgu (Rys. B. JefimowJ
porozumienia.

Od dnia 8 sierpnia
ści w swych murach tzw. „Radę Euro
pejską", utworzoną w maju bieżące·
go roku nrzez rządy: francuski, brylyjski, włoski, holenderski, belgijski,
luksemburski szwedzki duński norwe~ki i irla~dzki. Według org~nizatorów tego tworu zadaniem Rady jest
współpraca nad clalszym _ problema
zespoleniem
zresztą
tycznym
państw europejskich, należących do
bloku atlantyckiego, oraz umożliwie
nie przyjęcia do tego bloku Niemiec
Zachodnl·ch.
Obrady Rady Europejskiej toczą
się w gmachu ratusza miejskiego, 0 _
.
t
.
- . t
raz w au1i s arego umwersyte u, p11-
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Jednolita organ1zac;
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W rhie•iątą rorznicę krwawego najaz
d•t hitlerowskirgo na Polski;, dnia 1-go
l\t'zcfoia odbędzie się w Warszawie Kon
gres pol'łczeniowy bojowników o wol·
llO~Ć i n.iepodlegloU.
W W11rsza1,ie, która pierwsza stawiła
opór ll'lrdom faszystow~kim Hitlera, w
ro-111Jt'ej dziś w oczarh nowej stolicy
orlroolznncgo pań twa. oclbędzie się wlaśnie zje·dnoczmie i:wiązków i organiza·
rji któryrh członkowie przelewali krew
w "alkach narodowo·wyr.woleńczych o
W cfoo~ć i Demokracji; w myśl hasła „Za
V" olność '\\a!zę i Naezą", w walkach o
nową odrodzoną demokratyczną Polskę.

l,urlzie ci reprc7.cntują nnjezczymiejsze
trnclycje patriotyzmu i dcmokrat~ zmu
pokoll'ń Polaków.
Orl powstania odrodzon„go pań•lwn
p11l-kiqrn dzialalo jedena~rie organizacji hnjo,rników o wyzwolenie narodowe
i ~rolerzne. Ci, co walcz}li :i faszyz·
nirm i najazilem hitlerowskim, założyli
po 7.okończeniu wojny Zwitzek Bojow·
n;ków z Fo•zyzmem i Najazdem Hitle
r<'w;!;;im, Związek b. Więźniów Politycz
11) rh, Z" iąz!'k Obrońców Westerplatte,
Zwifzek
Z1dęzek Partyr.antów Żydów,
Cz~rwonych :Kosynierów. Powstały rów
ni ei organizacje łąrz,ae bojowników z
fa,nzmem w okresie mi~dzywojennym,
huj~wników z okresu 1905 r. i żołnierzy
walcząryrh z cc•arskim imperializmem
nicmie•kim. Są to: Zwiąr.ek Dąhrow
ncwk/•w. St01rnrzr~zrnie 11. 'Vrżniów
T" irrdr.y Zakromczyski<'j, Z" i~ zt>k Wt•
tnrnów W :ilk Rewolucyjnych w 190~ r.,
z,., i11uk W cl<'ranów Po" •lnń ślt•kich,

Obrady

p o1' k'1 na ustne11" {z przemowie·
·
. d . mem
. .,....
. k- ""
Z.111ąze"1elk· opo1sk"ie1i 1l
,., cieranow
Obernie, zgoclnie z „ogólną i zdrową nia Prezesa Z,nrząrlu Głównego Zw. Bo·
lendrcją do l~czenia organizacji po· jowników z Faszyzmem i Najazdem Hi

1 ··ewn,_ch w or"„:tnizacJ'e J'cdnolite" f."C'll. tlrrow~kim, tow. gen. Witolda).
"
,,
""
Zjednorzcnie wszystkich organiznrji
Zewadzki)) wszystkie te Z\\ iązki pol:i·
ri.ą się. Przez zjednoczenie zrralizo- komhatanrkich stworzy potężny sicą jcd

wana zostanie wola jednofri bojowni·
kó"- i rewolucjonistów, którzy ocltlali
· na·
. · „w wa1re o wyzwol ente
•we zyc1e
ro <l owe i SJlOłecznt>, w walce o jedno;ć
klas~.· rohotniczeJ·, o J t>dnoilć narodu, w
walce z faszyzmrm, uri~kiem i W)"Z)'S:
·· w
· · · '
kt'orzy w w1ęzie.111ac.1
.
k 1Pm,
b arJ k a·
· · · nasanaCJt,
M a.1'd an k u 1' o·sw1ecunm,
d arh Warszawy i 'Westcrplalte, w lasarh
nad Ebro i pod Lenino ginęli z imie·
0

no.frią zwi(t:ek bojowników

antyf11szyslml'skich i budownic=ych Socjali.•tyc::·
•
· zerowno
· w mm
· ł ą się
, · z naJc
· p r>ISh'l.
ne1
11icrząry

juk i

nit>wierzęcy.

1~preza

Wszy;;cy prze

[JO.i<-ni 3'erl11~ mv. śl•, J·cdnym duchem -

"
"
walki o pomnof.<"nie osiągnięć Polski
· 0 po tę'·11)'
· walk"1 w oparciu
L u d owri.
"
· d emok raci..1
· k raJe
, · k'
· I< RauztN'
zw1ązr
-1 i
•
li:dowej, o trwał Y pok·oj.
B. T•

~
.
.
Ol~oło 3C~ dz1enn:karzy „zachodroz~1ło nam~oty w h_otelach
nich
~t~assbur~k1ch, rzyh~iąc na ~1~domo
sc1 z sali _obrad. ~1e są. ori Jedna~
dopuszczam na pos1edzema Rady
nistr?w, które . odbywaj~ się przy
ct;zw1ach zamkm~tych, am do kulu~1ow Zg omaclz.ema Doradcze_go, kt~rego członkowie są t~zyman.1 .w śc1słym .~ygorze przez k1erowmkow de.
.
legaCJJ. .
Or~amzator~y tak świetn~go ziazdu niemało się napracowali, by zapevrnić delegato_m jak .najwi~l 1, zy
k_omf?rt. Na uzytek Bev1r.a, klery
eterp1 na ostrą astmę, skonstruowa110 w Ratuszu speci'alną wind", by 0 •
szczędzić mu wchodzenia na dwa pię
tra. Zarzt~d hotelu, w którym mleszka1·ą delegaci, zaopatrzył swe piwnice w różne napo1·e, w szczególności
zaś w obfite zapasy szkockiej whisky, którei· gorącym zwo~!:'niJ..iem
jest główny bohater widowiska, Chur
cbill. Z hallu Uniwersytetu strnssbur
skiego usunięty został wielki portret
qenerała Klebera; organizatorom „no
wej Europy" wydawała się bowiem
postać tego bohatera Wielkiej Rewo· ·
·· zb yt „wywrotowa ·· . N a m1e1sce
1uc11
portretu umieszczony został barwny
gobelin, przedstawiający „Triumf We
nery".
J ednym z pierwszych problemów,
na Radzi'e, było dopusz
..~ ałal"'i·onych
"
Czen ie ateńskiego 'rza_du monarchofaszystowskiego do udziału w Zgromadzeniu Doradczym. Alzackie wyda1;1ie ,,Humanite"' które ośmieliło
si" zaprotestować przeciw obecnoś:i
"
„kata narodu greckiego"
Tsaldarisa,
w Radzie. zostało na rozkaz ministra
spraw wewnętrznych skonfiskowane.

"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przeąląd

prosq s11Jolecznei

·u1reg11łowania ~to~unków
lllI~~dZ)' ko~ciołem. a Pań§twem

Sprawa

Pows~echne" w artykuie
„Słowo
pt. „Podstawa uregulowan::a stosun
ków" z dn. 23. 8. br. pisze:
Sprawa uregulowania stosunków
Kościoła z Państwem wkroczyła w
swą najbardz:ej ~asadniczą fazę.
Dlaczego akurat bieżący okres
jest specjalnie ważny dla zagadnienia porozumlenla? Odpowiedź jest
prosta - p:ęć lat braku uregulowania stosunków nagromadziło tyle wzajemnych trudności, że rozła
dowanie :eh jest koniecznością.
Uregulowanie stosunków Kościo
je.st koniecznością
ła z Pa11stwem

Stronnici,wa

LUd(

dla mas katolick:ch polskich. Ten
bowiem Polak, który jes.t jednocześ
nie świadom swej odpowiedz.!.alności katolickiej i obywatelskiej, pła
ci koszty braku uregulowan::a stosunków międ~y Kościołem ~ Państwem.
W świetle faktów, których dolat pięciu, jasne są
starczył okres
warunki, na których uregulowanie
stosunków między Kościołem a
Państwem jest w ogóle możliwe.
1. Rząd , n:ezależnie od swych
założel'l .'.deologicznych, nie ingeruje w życie wewnętrzne Kościoła. za
równo w dziedzinie doktrynalnej.

··~wo

o

w Łodz,-

jak i organizacyjnej. Wszystkie kon
cepcje kośc~oła narodowego, czy jakiś nowOC1Zesny józefinizm są zwykłą bzdurą, rozpowszechn:aną przez
czynniki prowokacyjne.
2. IDpiskopat polsrl:i kieruje się
Polski,
współczesnej
racją stanu
zrywa z nadziejam: obecnych kół
. h b
ez
politycznych anglo - sask :c
względu, gdzie te koła się znajdują,
w Waszyngtonie, Londynie czy Rzy
mie.
Podstawą porozumienia może być
t J"'lko to , c o J'est wspo'lne - ""'""Ół
„~..,.. rac·a stanu Doktryczesna Polo.•r
· n' po
J R d s'ę
-~-a
·
o~at
"'~'s'
.
naln .e "'l-'1••c ,,, 1 zą
1
.e
rozumieją. bo stoją na . odrębnych
stanowiskach filozoficznych.
Naka.zem zaś wi;półczesnej polskiej rncj: stanu jest wspólna alkcia Dostoinego Katolickiego Episkouatu Pol~k; i Rzadu Rzcci.ypo•·'1olilej Polskiej w t ak:ch sprawach
jak:

~.... V '•'
W Lodzi odbyła sit; Wojewódzku ''iękswści chłopów, dlatego obecną uchwalono, że każdy członek SL-u
1· umacnianie na zewnątrz i w
T'onlcrcnci·a pr;~edstawicieli powiato- pracę trzeba rozpocz?,ć od podstaw, będzie członkiem org_anizacji społecz·
d
· d
k l'
· d ·
d
k 1 ·
· t d
po1m 1 ę z.ynarc OWE'J
s ·a 1
wvch sekcji oświaty, kultury i p1opa t 0 ies 0 'IVY 5 Z 0 ema 0 powie me- nych i Towarzystwa Przyjażni Polsko
zachodnich,
ziem
!'kości
go aktywu powiatowego i gminnego.
L d
fj.Jndv Stronnictwa u owego, przy W pierwszym rzędzie celem pogłę- Radzieckiej.
roz2. budowanie entuzjazmu
b t
j
. .
l'ciziak przcdsl5.wicieli NKW SL ob. b' . . i .
W dalszym ciąn." u obra.d póstanoJUZ so uszu ro o
1ema 1-;tn eiącego zk
machu w odb11d0'\v:e i' rozbudoleni aktyw1·s·c1'
k'
!ił.
.
ob. Szkora i Goi·awniczka. Zebranie
0
wiono zacieśnić wsnćłpracę Powiar:1czo-c ops iego s ·
wie potencjału gospodarczego
nrial0 na celn omówienie prac kultu- zapoznają się z ideologią marksizmu- towych Komitetów ŚL z Komitetami
Polski.
r11ltr-,ch, 0świ1.towych i gospodar- leninizmu oraz aktualnymi zagadnieSamoZwiązku
stw1'erdzali, że niami wie1'skimi. Na okres 1·esienny PZPR-u, z zarządami
C ~. •1·cl1 na v1s1·. i.v.'·IÓ"'CY
i'asno
Sprawy te przedsta'v'amy
i t owy_m~· Ra
Chł
"
·1
opsk'lej,· p owa
dG'vchczasowa działalność wyżej wy p1zewiduje się akcję szkolenia doro- pom?cy
tri~nionych sekcji SL-u była prowa- słych, organizowania świetlic i upo- darni Związków Zawodowych i mny- całemu społeczeństwu katolickiemu.
dzona w sposób niezrozumiały dla wszechnienia czyteh.ictwa. Poza tym I mi instytucjami.
J

Przestępczość

własna „Głosu")

strieżonego przez specjalne od- I

PARYŻ, w sierpniu 1949

Na marginesie

i dzieci

społeczeństwa

część

Postępowa

Wedlug !:'rzędowej i:tatystyki
S!edczego
Biuro
Centralnego
(F.n.1.), w Stanach Ziednoczonych
CO MINUTĘ zdar:-.:a;ą się trzy
wypadki poważnych przcst~pstw.
w porównaniu z okresem lat 1938
do 1941, liczba napadów z bronią w ręku, zgwo'ceń itp. przestęostw z vię'cszyło s'.ę w r. 1948
W tymi:e ro!cu aresz0 68,7 proc.
towano w USA _ 759 .698 przestępców; średni ich wiek - 21
lot(!); 58 proc. ores:::lcwonych _
to recydywiści.

francuskiego ostro wystąpiła przeciw
Radzie. Widzi ona w niej bowiem ma
chinę, przygotowującą wojnę przeciw siłom demokracji oraz środek ujarzmienia Francji przez imperializm
amerykań5ki. W Strassburgu mury
miasta, szczególnie zaś w pobliżu
miejsca obrad pokryły się w przeddzień rozpoczęcia obrad napisami:
„Nie chcemy odrodzenia Trzeciej
Rzeszy! Unia Europejska oznacza
wojnę".
Biuro narodowe Unii Kobiet Francu
·· f r anało do del egaci1
·
k" h s1uerow
~ ·1c
c u ski ej list, w którym zaznaczyło, że
„matki francuskie w żadnym wypadku nie b"dą ~ 1·ę czuły związane po-

"

s~nowi~ia~ R~i'·
Komitet

v\Tolności

Jako g 1ówne przyczyny tok silnego wzrostu przestępczo~ci w
al~h~~m oroz
USA uwa~
mło
demoral1'zac1·„
w1· „•,sząsię
coraz

i

Zwolenników

dzieży. Tygodnik „Colliers", pod

tytu'em
1
1
• w na·t
„ P'ec'
'
" p'kontnym"
· form
„.,.k t eh", p om
szvch
owa
·
~„ o a
,
niedawno, że vr roku 1948 - 50
UCZENNIC st arszyc h
TY'"ĘCY
"'
klas zostolo matkami „nieprawych" dzieci. Ta wiadomość nie
. d ne1. rea k·cp„
• ·1e d na k za
wywo Ia.a
h
I
k f h
w o ac powo anyc do czuwanic nad moralnością m~odzieży,
nie zgłoszono żodne"1 interpelac1"i
w Kongresie, nie prz~prowodzono żadnego śledztwo. Być moż~,
iż w nastąpnym roku liczbo mlododanych matek wzrośnie je5z„Colcze
d b o tygodnik
I' "o · polewę,
1ers 1 po o ne mu czasooisma
d '
· t
b d
o senę ą m:o Y znowu temat
„
sacp.
k
'k N
Hf' lk" d .
ew or fo1•
n ie 1 zienni al " n1"edawno
p •bl1'ko
mes"
ht
·
f"o u14 Ie twn•ego
t
c O,0 ca 0
ogra :ę
· hrzonyc h w tosach
· h, rozw1c
dl ug1c
· t
·
·

Partii Komunistycznej wyraziły protest przeciw powołaniu Rady. W
Strassburgu odbyła się w ubiegłym
tygodniu wielka manifestacja protestacvjna, która zgromadziła liczne
tłumy ludzi. Członkowie Ruchu pomocy· Grecji Demokratycznej zorganizowali wielkie zgromadzenie, na
którym dali wyraz oburzeniu z powo
du obecności Tsaldarisa w Strassburgu.
Reakcyjna prasa wysilała się, by
nadać całej tej imprezie wielki rozgłos. z tonu jej jasno wynika, że koprzypisuią
ła burżuazyjne
·
· d wielką wa
k
d
gę prze e wszyst im ie nej sprawie.
· · d0
· · 0
Ch0 d · ·
gro
przyięcie
Zl mianowicie
na atlantv·rk1'ego N1'em1'ec Zachod·
-•
Monde"
„Le
organ
nich. Półoficjalny
proble
t'"1'erd„1·,
''
- z·e ,,1·stotn1'e '"az'nym
''
mem 1'est dopuszczenie do Rady Niemiec Zachodnich". Sprawa ta i· est i·uż
P 1zesądzona.
N~ważnym j~t ay dclegatja n~
miecka dopuszczona będzie do Rady
na tej sesji, czy też na przyszłej. Istot
nym jest to, że Niemcy Zachodnie
wejdą do koalicji atlantyckiej właśnie przez furtkę Rady Europejskiej,
o której, w przystępie cynicznej
szczerości wyrazili się niektórzy jej
uczestnicy, że została powołana do
życia tylko dla tego celu.
Przyjęcie rządu ateńskiego do Rady, torowanie drogi dla Niemiec Zachodnich, zawiła dyskusja nad Kartą
oto probiepraw Obywatelskich my rozpatrywane na obecnej sesji Ra
dy. Wierny swej linii postępowania,
Leon Blum, nazywa to na łamach „Po
pulaire" „przedsięwzięciem rewolucyi·nym".
Inaczej jednak tę imprezę oceniają
narody Europy Zachodniej, które zda
ją sobie sprawę, że ten twór gnijacego kapitalizmu poważnie zagraża
pokojowi i postępowi w Europie.
Dlatego też narody Europy Zachod
niej nigdy nie udzielą mu swego poparcia.
George Soria

·

"

·

„..

Pokoju

Dolnoreńska Federacj:.

y

r·

iJpkne~zonkym .wyroh~e. wan~
się o ozu1e, c .opiec ten
a

był przez matkę OD
LAT w zamkn:ętej
piwnicy. D!aczeqo? Bo moly Gerald jest dzieckiem „nieprawym'',
a motka jego, pani Sullivan, mając dwoje dzieci „z prawego Ioia" i wyszed1szy za mąż po raz
drugi uważa/a za konieczne ukry
woć przed oczyma świata żywe
świadectwo jakiejś romantycznej
przygody.
14-letni Gerald żył prz.ez 10 lat
w ciemnej p:wni:y, odziany w
łachmany, zarośnięty, jak dzikus.
k •
· . 1 •
Ud 0 ł0
mu się 1a.:os wym nąc wreszcie z te:go wię-z:ienia i zwrócić
na siebie swym wyglądem uwagP,
polic;i. Co s:ę da/ei sta!o _ nie
w",odomo. His•;oria 0 molym wię?.niu, tak nieludzko traktowanym
przez w!asną matkę, byle dla pre
sy amerykańskie"1 sensac'1ą "1ednodniową, a czytelników 1·e·1 nie obchodzą dalsze losy Geralda Suilivona.
trzymany

DZIESIĘCIU

przytoczonej wybj
Według
statystyki, w roku 1948 jedynie uczennice amerykańskich szkól
średn!ch wydały no świat 50 tys.
takich Geraldów. Co się z ni.ni
j! stanie w przyszłości, nikogo to
Najważniejsza
wzrusza.
• nie
rzecz - to „sensacy"1ny" temat
do artyku~u. Do walki Z KLĘSKĄ
SPOŁECZNĄ ani 1'ego autor, ani
wydawcy tygodnika „Colliers",
·
·
1 I ·
·
oni czy e nicy, ani wreszcie ·
•
•
' t
t l
~~~~j~~cl~~h~~~e nie ma;q na1O
krajul
„ , Ameryko! Tyo cudny
· zn • te n n"1e zn a
Kt o c'ie b·e
1 n:e
B. D.
raju!..."
~·--·~„ww_._ _,_ _._ _,,_"""'..,.,...,.__

300 nowych wyższych
w ZSRR I
11czeln1·
M
Z

roczątkiem

roku szkolnego l!H!J-

J!l;iO w Związku natl z:icckim nastwi

otwarcie przc~zlo 300 nowych uczelni
wyższych.
""śród tych uczelni należy wymie·

s h
·
p tl
·ć r t t
ns y ut c ugog1czny na ac am
linie, Instytut Nauc zycielski w 'Gór.
no-Altajskim obwodzie oraz szereg in
n.:rch inst,Ytutów w mie.i'scowościach,
gdzie dotychczas nic było wyższych
zakładów naukowych.
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\V Jednym z Jvch dni
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mi„JÓ~ka

L. pobito

~~,.~:~~Pl~~~~:~n~ś~:c:.011~~~ ~~~~ż~~~~a j:eż z:ą~:st~:;~
11

r~~~:::OG~R~'-cwa~--·•m?"~, ![;~~~~=~~;c.:;;~~~::';:,~fq5~:
~.~ Mar c o z Pi a z z a d e I P o p o I o '1 :f;~~:::u:t~ da~!~:: ~:~tmi:~botnicza
komuni-

wz
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mia::•.eczka i przestrogi wuja, poszedł odwiedz!ć przyjac'.ela. Rozmawiali długo. Pobity Silvio znowu powtarz>i ł s łow a z wieLl{lCh dn; przed cz.tercma la1 y.
o wa.lee robotników z koalicją kapHalistów, obszarników : kleru. Ale tym razem s łowa te nie przemawiały już do l'darca tak przekonywująca jak da"\.v:niej.
Br:ik było atmo>fery tamtych dni entuzjazmu ~ buntu.
Powrócił do pracy z lekkim tylko niepokojem sum:enia.
r jeszcze naste.,pncg<• dnia przed południem, kiedy
podawał cztery kufle piwa do jednego ze stolików natłoczonej .,trattorii", nie uwierzyłby zapewne, gdyby
mu powiedziano, że czyni właśnie ostatni krok kct
węzłowej stacji swego życia.
Przy stol:ku siedziało kilku ponurych p.'. woszów
z „Volkspartei·', rozprawiających głośno owym obmi0rzlym dla włO'Skiego ucha gardłowym dialektem
podalpejskim, z którym Marco zdążył się już oswoić.
Mówiono o polityce. Padło nazwisko Togliattego. J edcn z piwoszów powiedział ze wściekłością: „Szkoda,
że nie zatłukli tego komunistycznego psa".
Znon.
Wtrdy oczy Marca zalała fala c:emnej kr""·
wu na chwilę ogarnął go 'l.apach zapomnianych, w.!el-

„trattorii" wezwała go do tylnego p'Jk i1ku
na rozmow~. Oczywi~cie z żabm. Bo był dobrym, ta··
nim pr~rown'.k:om, i r::nvet - o dziwo - lubianym
dotychczas przez gości „trattorii". Ale „Volksparte'."
jest silna i nie pozwala zatrudniać k omunistów. Dla·
tego musi sob:e odej ść z Bog:cm. Natychmiast. l\'a
cztery wiatry. To był dopiero początek. Następncg.'
dnia wymówiono pracę jego wujowi. Tym razem ni.;
krewnego zwyk!a oHrożność,
uchroniła przezornego
ani nawet codzienne mcdlitwy w kośc!ele. Czyż n.:e on
wychował na swym łonie komunistyczną żmi~ę? Stary
rozchorował się ze zgryzoty, ale wyrodnego siostrzei1ca - p!"lyczynę nieszczęścia - zdążył jesz<"ze przegnać precz ze wspólnej izdebik:. W c:ęikim strap:eniu
·Marco poszedł szukać pocieszenia u swojej Frances·ki
„cichej i smukłej jak podalpejskie świerki". Nie uda.ie
mu się z U:ą zobaczyć. Od d rzw: narzeczonej odpędziła go na zawsze jej rozwścieczona i rozkrzyczan:i
malf:ka-sklepi'karka. Duszami sklepikarek z włoskleg·'l
Tyrolu władają niepodz:elnie księża, a eklezjaści z L

k 'ch dni. Przypo mniały mu się wszystkie słowa, usłysza ne od Sylvia. Całym rozmachem rąbnął o stół kuflami lak. że pieniste p:wo polało s.'.ę na osłupiałych
c z!onków „Volkspartei". Krzyknął im po wtosk·J
w zdumione twarze: ,.To wy jeEteście podła psy. T o
was należy za1łuc. Togliatti jest jednym z naJ\viękSpytali tylko: jakbv
~zych Wło chów". Nic pob;I: go.
Z" zdziwieni<:-m: „To ty jeste;; komunis tci?" Marco odP'J\'.':cdz.i2.ł: „Tak, .ic ~ •cm komunistą". Pod nieśli siq
oc:ęi<.le ~ po*e!tt''11i go zly mi uśmiec hami: „Ano, jei.ell
jes teś kcmun~tą, to.„ zobPc;:·.-:mv".
Zoba;;iył jeszcze tego s.:imego dnia wiec.torem. 'Y\·l; -

Tego już było za wiele dla Marca. Pomyś.!cie tylko:
za jedną chwilę słusznego uni esien.!a w ciągu dwóch
dni utracił pracę, mieszkanie, wuja i narzeczoną. Poludniowa krew zawrzała mu w żyłach. Postanowi!
walczyć o sprawiedliwość.
Wśród gości „trattorii" Marco poznał w swoim cza·
sie d z!en nikarza, który w pobliskim Bolzano prowapół d::ił oddział v.iel'kiego ,. niezależnego" dz!enn:ka
nocnych Włoch - „Cor:-iF>re della Sera". Poszedł wiĘ-<:
przyjażn:e
młodemu
Marco pieszo do Bolzano i
panu przedstaw2 solennie sr;iisany
u śmiechn:etemu

ścic!elka

odmawiają rozgrzeszenia kobietom. które obcują z komunistami.

rejestr swoich krzywd. W miarę czytania pisma Marca - twarz dziennikarza stawała się coraz bardziej
chłodna i obca. Po skończeniu odsunął od S.:.eb:e zap~sany papier i powiedział z niechęcią: „Tego, niestety
„Ale dlaczego" - spywydrukować nie możemy". Bo tak:.mi sprawami nasz
tał zdumiony Marco. dziennik się nie zajmuje. Wtedy Marco krzyknął
z rozpaczą: - „Więc nie piszcie na waszym dzienniku,
że jest n.:ez.ależny, jeżel: nie możec!e drukować w nim
prawdy". Jednocześnie odwrócili się do siebie plecarni. <Dalsza rozmowa była bezcelowa.
Sylvio, który go prizygarnął i żywił za swe ostatnie
grosze, po wygnan:u przez wuja - iPOw.!edział: „Napisz do „Unity". To jedyna droga. I Marco wysłał list
do Rzymu --,- do dalekiej „Unity".
Po tygodniu Sylv:o wrócił do domu, radośnie potrząsając numerem gazety: „Masz czytaj, jest twój
list". - Marco poczuł dławienie w gardle. L:st wydrukowano w całości.
„Unita" wydrulrnwala list chłopca z L., ale bynajmniej się nim nie rozczuliła. Redakcja od sieb:e dodała tylko suchy komentarz: ,Oto jeszcze jedna ofiara antyludowej koalicji": „Volkspartei", reakcyjneg<J
kleru i panów z „n:ezależnych" d zienników.
Ten suchy krótki komentarz „Unity" stal si~ dla
Marca błyskawicą, która w mgnieniu oka rozświMlila
całą drogę życ:a . Dopiero teraz w nagłym olśnieniu
izrozumiał, czym jest owa antyludowa koalicja, o której mówił Sylvio. Ta koalicja, to byli oni· c'l.terej posępni członkowie „Volksparte:", właścicielka „trattorii", ks'.ądz z L. i gładki redaktor z Bolzano. Silna
bezlitosna koalicja, która zawarła przymierze, aby
jemu - dziecku ludu odebrać prace. chleb. dom, ro-

Nastę.pnego

dnia Marco

Będę pracował

dla „Unity".

spakował

węzełek i pożegnał s!ę z Sylviem: -

*

*

swój skromny

„Idę do Rzymu.

lub świąteczne przedpołudnie
prrzechodz.ę przez zalany słońcem Piazza del Popolo spotykam tam zawsze Marca G., krzątającego się przy
swej roboc:e. Już z daleka szczerzy do mnie zęby biaorzecha i radosnym głosem
łe jak jądro włoskiego
komunikuje mi swoje zwyci~stwa: - „Sprzedałem
W języku
dziś dwadzieścia egzemplarzy „Unity". pojęciowym Marca oznacza to: nawróciłem. dwudziestu zbłąkanych na drogę prawdy.
Ale w ową marcową n:edzlelę, która kończy goulicznych manifes·tacji przeciwko
rączkowy t;f'dzień
podpisan!u Paktu Atlantyckiego - nie znajduję Marca na jego zwykłym posterunku. Nie znajduję go rów
nie-ż w nędznej komórce, któr'l odnajmu je ocl p<!vvnej
starej kobiety w dz:elnlcy Trastevere.
Albowiem tego samego dnia, kiedy w m~eszkan:u
przy Piazza di Spagna „pittore" Marco C. ~1Jegł atakowi h isterii - Marca G. manifestującego przec:wkn
wojnie na P:aua Colonna, zaatakowała policja. Pobitego pałkami wyrwano z tłumu i uw.!eziono na policyjnym „jeepie". Widziano go jak ' odjeżdża l przy1 rzy·mywany przez dwóch rosłych k'lrabinicrów. Wołał „Viva la Pace" - i był u śmiPchn · ęty. Ufał, że jegJ
.,Unita" ujmie się za nim.
O aresztowan:u Marca opow:edz:ala mi ze szc,~rym
żalem jego starn g0sp::idyni z Trae.tevere. Do pro::;tego
i uczciwego serca zakradła się po rai. pierw:;zy drę
cząca wątpliwość, czy rząd, z którym tak zajadle \.Valczy ten d zielny i szlachetny rJiarco - jest naprawdę dobrv.m chrześciiafukim rz 'jdem.
'- Oilroclzenie" Nr 34)
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\\:'kraczamy w nowy e tap walki ~
iokoś ć nasze j produk<:ji w przemyśle
bawełn ianym.
Rozpoczynamy ten

Natomiast pojęcie primy pozostaje
bez zmian. „Primą" jest sztuka towa·
ru o szerokolci do jednego metro, w
której no przestrzeni 1OO metrów są
co najwyżej 4 błędy zasadnicze, jesli zaś towar ten jest szerszy od metra - maksymalna ilość błędów w
sztuce 100-metrowej - 6 błędów zasadniczych.
Oto jest rói:nica ml41dzy primą o
extra-primą.
W
jednym wypadku
dopuszczalna jest pewna ilość b tę·
d6w, w drugim - towar musi być
czysty, jak Iza, m6wiqc słowami tow.
Wiśniewskiego, starszego brakarza w
PZPS Nr 3.

etap uzbrojeni w nowy, opracowany już system premiowania robotni·
ków, system, który uwzględni indy·
wid uolnie jakość p rodukcji każdego
ro botnika, zatrudnionego w tkalni, na
pewnych oddziałach przędtalni I wy·
ko11cz:ol ni. W te j nowej, zakrojonej na
S!-!lrcką skalę akcji wysuwa się na
c:;:Q' o ma!o z nane nam doty chczris
r:OJĘC! E EXTRA,PRIMY.
Cóż to takieg o?
PRIMA - A EXTRA-PRIMA
0 1 dnia 1-go wrześnio to znaczy
od chwili wejścia w iycle nowego
systemu p remiowania, bardziej jen:cze, n iż dotychczas dą i:eniem każdego tkacza i l·oi:d ej tka czki bę d z ie pr~ d ukować towar CAŁKOWIC IE BEZ
BŁĘDNY. Ca la sztuka towaru, pozba·
wlonego zupełnie błędów, sztuko,
w yprodukowana p rzez jednego albo
dwóch lub trz ech tkaczy, pracujących
na tym samym warsztac:e podczas
jednej lub kilku zmian - to je st w/ośnie owa extra-prima, materiał pie rwszorzędny, nadoiący się b ez żadnych
zastrzeżeń ani wątpliwości na eks·
port.

TE, KTORE JUt PRODUKUJĄ
EXTRA-PRIMĘ

Tow. Wiśniewski już 53 lata pracu·
je w zakładach obecnej „Trójki Bawełnianej". Zna, jak swoje dziesięć
palców, wszystkie krosno w tkalni i
wie dobrze, do czego są zdolni robotnicy, jaką powinni oni dawać pro·
dukcję.

- Nie brak nam jui obecnie dobrych tkaczek, produkujących całko
wicie bezblędny towar, lecz jestem
pewny, że skoro we jdzie w życie no·
wy system premiowania, ilość tych
tkaczek wzrośnie co na jmniej 5-krot·

I

Szukajmy nowych dróg
rozwinięcia
Ruch

•

racjonalizatorstwa

racj onalizałorski w Zakładzie

A 21

Kol. FiJln s traci ł rodziców w po·
·.,'.tuniu wa rszaw skim. Zajmuje prze·
rl1odni ookój ! ublnka torsk.i (ba rdzo
\·, ysoka · opła l4) . U trzymuje si<: sam
ze s wojej pracy. Ukof1czy ł 3 k lasy
s'lkol y zawodowej i oh ec:nir~ nie ma
:i:ndnych m o7.llw ośc i clal 'lzE>go ks:zt<1ł·
r·pnia się Zrezygn0wuć mn;;iilł z 11cze
nia s i ę muzyk i, cho(: - jak zaohscrwo wi.!l i śm y posiada b.ndrn d 11ie
: clulnoki r ó wni eż i w ty m k ierunku.
Kol. Fidler jest zapalony m szad1i1 czło nki em Koł a SportowPgo i za
w!za z c11 ł y m ze społem pomaua nam
w p racy świetlicowej.
stą

Po wie dzmy sobie !!liczarze - czy
l·oJ. Fidler zasługuje na poparcie ze
strony D yrekcji i Rady Zakł adowej?
C1y takich ludzi jak on, nie ma wię·
cej w na szym zakładzie? \Vi -.:tcie
ml, że jest ich w ielu, ale czynimy
, zbyt mało wysiłku, a by ich dostrzec!

Ruch racjonalizatorski w Zakładzie
21 wkroczył w tf1ll roku na real
ne tory. Podczas gdy w r. 19 48 Komi
sja Usprawn ień zeb rała si~ tylko 3
razy, to w czerwcu i lipcu b r. - na
3-ch posiedienlach rozpatrzyła ogółem 22 projekty racjonaliza torskie.
A -

Na specjalną uwagę zasługuje rac:jonallzator kol. Jerzy Fidler.
Celem jego było, jak się okaz:: lo z rozmowy, nie tylko uzy·
51rnć n<'grodę pit>niężną, ni e tylk o n L, twi~ pracę kolegom, a le ch ci a ł on
róv:r:ież dowi ,{;/,;,
że
usprawnienia
mo".2 dol: onać zwykły robotnik z
t n n sam m powodzeniem, co b r} ~
cl•;sta, mistrz odd ziału , czy pracow·
1 i:< ,;m y 5łowy. „Nal eży tylko przeł;:o m a ć 1r.ówi kol. Fidler- brak wla
rv w :? w1dSPP. siły, oraz nieśwlado ·
mość, co zrobić z pomysłem, świtają
cym w głowit'. Ja osobiście udzielam
s \voim kolegom wszelkich informac ji, zachę~am do składania p omy
slc'nv, proponu ię pomoc, ale wyłącz
n lc mój "ys iłelc, to je szcze za mało".
- Co , waszym nlaniem, należało
b y z robić, aby usunqć ten stan 1zeczy?

H. Żytko
Koresponden t fabryczny Łódzkich
Zakładów Wytwórczych
Aparatury N iskiego Napięcia
Zakład A 21

ekstra -tkaczki
nie. Możemy się s p odziewać, że w
nowej tkalni oko ło 50 proce nt t kaczy
produkowa ć będ zi e ext ra- primę. Mo,
gli to rob i ć dotychc zas, ale nie było
dostate cznej
z achęty.
Dotychczas
zwracano przeważn i e
uwagę
na
i lość produkcji i dopiero niedawno
zaczęliśmy również wal kę o jakość.
Wielu „osów jako ścio wych" poz.osia·
wolo w ukryciu, nie byli oni również
odpowiednio premiowani za . ich wy·
sokogotunkowy towar. . Inacze j b ęd zi"
obe cnie.
To samo twierdzą również tkacz ki.
Takiego zdania są tow. Ire na Mat,
czak, i Janino Ci eślak, i Leokadia
Pluskoto. Wszystkie trzy ~tale wytwarzo i ą towar bez błędu. Nigdy nie są
wzywane do ta blicy bra karskiej. A
przy tym wyrabiają, a nawet z nacznie prz ekraczają swe bazy okordo·
we. A zatem - otrzymają wed tug
nowego regulami nu do ś ć wysoki ·~
premie. Zachowają bowiem zawsz~
15 procent premii za dobrą jakoś ć,
o jeśli nadoi prod ukować będą e xtra primę, to c.trzymo jq specjal n ą prem i ę
w wysokok i 28 procent od za ro b lcu
a kordowe go za tę il ość p rod ukcji,
któ ra zostało zakwa!;fikowona, jako
gatune k extra. Czyli w sumie PR!:MI ..\
EXTRA-TKACZKI wy n osić może 43
PROCENT.
Na twarzach wykw a lifikowa nych
tkaczek wykwita j ą u$miechy.
- To stuszne , że o cenio na będ zie
proca każdej z nas indywidualnie mówi tow. Cieśl a kowa. - Tok w!aś·
nie b ędzie najlepie j. - Jo!:a p raca,
te ka p 1c ca.
- Nie będzie ju ż s i ę zdarzać, że
p remię ot rzyma ten robotnik, któ;y
wyro bi! \ą?ącznie d użo towaru, a !e
ten, który wyproduko waf dużo i do·
b r::~ d odaje tow. Matcza kowa .
- Nie mamy potrze b y o bawiać
s; ę o p rodukcję towarzys~e k, pracuj ących na naszyc h krosna ch p cd czm
drug i<: j zmiany - wlrąca Pluskota. One takie wyko nuią i:awsze dob•y
towar.
N ie ma \'l;qc żadnyc h zastrzeżeń.
S:rtuki wyprodu:wwane p rzez te dzielne tkaczki, będ q nape w no zakw al ifi·
kowane, jako e xtra-p rim o, a przy kład
ich i p erspe ktywa wysokie j p remii!
podziałają na w iele in nych ro botnic,
kt6re r6wniai będą usiłowały stole
poprawia ć ja kość sw e j produkcji.

Głos mają mężowie

kość.

S.1c!z , że pr7e de wszystkim sani hry~aclti .k i pow.il: ni zająć się roSą rzeczy, których jesz cze dobrz'3
l' ot ik mi, wyku1ującymi du:i:o włll· nie pojęli. Zadają sze reg pytor1 tof'n ~j h icjetywy w prn cy. Przyda ł o by
J
~ię takż . ,,,IJy na tablicach ogłoszeń warz yszowi eziornemu i przedstawi·
nil w.;7.;·s!kich pc·zioma ch umieśdć c ielowi Zw. Zawodowego, tow. M im·
0c•ł c•z~ni!J. o racjun aliz:itors twie. Trze kowskiemu. Obydwaj dokładnie wy·
l-a organizowa:: czt:ściej zebrania za· jaśnieją wszelkie wątpliwości. Powoli
łogi i info rm owćlć o tych sprawach.
p 0 tyrh uwaga ch dowiedzieliśmy '!"szyscy m11żowie zaufania roz uml:'l·
się równi"i.. że kol. Fidkr złożył już 1ą, na .c~y": pole ga nowy ~egulom1n.
2·gi pomysł i p racu;e na d 3, cim. I tu Rozum1e1ą, 1ak si.usz ny . będz ie ten n~·
zr.owu należy p od kreś lić, że zdolno- wy system premro wa111a dl? robotni·
ści, wytrwr-ło.'ć i h.;rt ducha p1 ze- , ków, któr~y chcą i po~rafrą dobr~e
zw yci~iają trudności życia codzien· p racowa ć, 1ak on w p /y111e na podnrer cgo.
sienie jakości produkc ji.

sp ec jalną prem ię.

Majste r tkacki, tow Kuno, fokże u·
nowy system z o zup ełn ie slusz·
ny i sprawie d liwy:
Mój zespół p rodukuje obecnid
oko/o 70 proce nt p ri my. Spodzie w a m
s i ę, że len::iz, d zi ęki sta raniom tkocz·1
i mojej uwa d ze, osią.gniemy tokq
primę, że by w szyscy z atrudnie ni w
mej parlii tkacze byli zado w o le ni. Jako mąż zaufania bę d ę s i ę starał wytłuma czyć to wsz ystkim mym towarzy•
sz om pracy.
Mąż zaufa nia, tow. W o jciech Ba l·
cerzok, tkacz na 4 krosnach, produkuje z awsze towar b ez błęd u.

woża

le zez raz o „zapomni anych wynalazkach"
A

słn Artykułów

T ow.

Tkanin Technicz- 1 Stąd wniosek: - Komisja Racjonanyc:h".
lizc1 lorska w wymienionym zakładzi e
Z powyższe go wyjaśnienia Dryrek pracy nie mo że ogranicza(: się w
ej.i l'di1stwowych Zok ł adów D1zew_- swej pra cy jedynie do re jes trac ji
nych Przemysłu Włóki enni cze go Nr 1 zgłos zony ch wniosków rncjonnlizalor
wynika że - po pie rwsz - Komisja skich. Trzeba pój ść: ciule ] i prowaRac jonal.i7.atorska w przypadku wy- d zić propagand<-: w spraw.ie upo·
nalazkn oh. Wróble wskie go wi edząc wszechnie:nia ruchu racjona lizator·
o dol;onanym w. zt1 k ł ,1cla c h wym1laz- skiego oraz p omilga ć robotnikom
k u nie zaint er eso wał a sit; nim by m óc przy opracowywaniu wnios ków, Do
go jak na jpn;ch:Pj z a s to s ować, jak ol>0wi ąz ków Komis ji Ra cjonalizator1 ó wnież , by pr7. yrro t o w11 ć i pt:'.esl ać: skicj
należy równi eż clopilnowti nic ,
c,cfpow lPdnie \VJ.i os ki do wl.:ld:i: n a d· b y z9losrnny w niosek racjo na lizato·
r:r~dnvc h. Po drugie Komisja Ra- ra do tze k a ł s ię szybkiego rozpa lrzecjonttliza to; ska w p r7.ypadk11 projPk· 11ia i d ecy:rji.
tu , op ra cowanego prt.ez ob. ob. JóA Ko misj ę Ra cjo naliza torską przy
zefa Pio trowski ego, Stani słciwa Ła zar Dyrekcji Artykułów i Tkanin Te chczyka i Joze fa Przybylskiego nie do· ni cznych zapytu jemy , czemu to przy
p i lnowała drogą odpo wiednich mo pi s a ć, •ż e
wn losek złożony w dniu
nitów do Komisii Racjonalizatorskie j 2 maja br. ui e d oczekał się jes1cze
przy Dy rek cji Przemysłu Artykułów w s inp niu rozpa tr;:enia? Czy Komisji
i Tka nin Technicznych - by w ter- Hacjona lin1 torskiej m ana jest uchwcl
minie.. przewidzia ny m now ą u s tawą la Komite tu F.kon0micznego z cin!a 21
p r:::f'mysłową,
sprawa zgł oszon ego czerwca br., ~r1 ~ l e r errul11 l<Jr11 te rm in
wniosku została os ta tecznie zala tw.io i t ryb rozpatrzenirl i p remi owa nia
na.
wniosków racionalizatorskif'h 1

najtaniej

mem uroczystości u oe$elnych.
Oto :i ·woli u·płyu·ou·ego papy te uroczystości mają $ię odbyć u · ni.e·
miPCkim miastecr;ku 0.1t.eru:ald - i jak donosi demokraty czna p ram n11"
miecha - ich przebieg może stać się dla mieszkańców tego :z;ahą t ka IC'prn.<t
katastrofą.

Ponieimż go.kumy generał :z;apro$il ::: Anglii aż 400 osób na .<li1h Stl'P.j
jedynaczki, a każda ::: tych o.1ób mmi gdzie$ :mmieszlmć, m iPs11hmicy
Osterrrnldu są po prostu u')'rmcani z; mieszknń, które będą ~11.irte pr:ez
tych gości u.'eselriych. JPszysthie wydatki, zw~ązane ::: !ir::ąd:.eniem. ucz.ty
u:eselnej, będą tvłqczorie do„. kosztów okupacy1nych. 1H1es.zk1111cy m1:mec:·
J..·n zapytują podobnL z 11iepolwjem, czy gen. Robertson me zrzr:ąd:i przy•.
musou•ej zbiórki na„. posag dla panriy młodej.
Cóż? „ . Władze angirlslde w Niemc:::ech, w ciągu lat ubiegłych, nie
raz już dały dowody, jd: i11terpretujq pak cie „hosztów ok11pflcyjnych''.
Do r:::edu niezbędnych „IC'ydatlców ohu pacyjnych" zC1lic:01w m. i11 .. nftH'E't •
)Je11.~je k<•baretmC') eh śpicirnc::ck, 11przyjemniających czas p<mom oficerom

.

W tym ws::ystldm jed1wk pomysł gen . Robertso11a, który po.<trmmdł
urzqcl:ić u·e;e/e stl'ej }erlvrnc:h·i na kos::t„. luclności niem ieckiej. jes; in_i·
cjat)~<·q bardzo 1delc mó11 iqcq. Zu-las::cza, że prti~:. śl~bów ::d ar~rtJą .się
i;r::eriPi: 1.: bryty,iskich roclzi1111ch :::aręc:::)"lty, zm;emny, chrzciny itp.
uroc:ptości

familijne „.
Jr'idocz11ie zdaniem bryt ·jskiego generała uroczystości te są częścią
skfoclmcą po brytyj.~lm pojmmc:anego programu „demohratyzacji /\"iemiec".

B.D.

Wacław Banas·a

Wacław

od jutra

zaufania PZPB Ni· 7

Zabiera głos przewijaczka, tow.
Pelagia Woźnia!<:
•
- Zaraz od jutra roz~oczyncm no
naszym oddz iale walkę o wysoką ja·
kość. Sporo błędów otrzymuje my w
prz ędzy, którą dostarcza nam przę·
dzolnio. Dotychczas nie zwracali śmy
uwag i, przewi;ając jq na inne szpul,
ki. Teraz wyłapywa ć będziemy ka±dy bląd, bo z a każdy otrz ym a my

Cudzym kosztem

Wiellwrządca brytyj~ki $trefy okupacyjnej w Niemc::ech f!.e11. Ral>ertson jest ~zc:::ę-'liwym ojcem jedynaczki, która właśnie u•ychod:i zani (•i,
Nie pisalibyśmy o m atrymonialnych planach miss Robertson, bo to fala
maloznacznr, gdyby nie dość osobliwe okoliczriości, zidązane ::: progra.·

o swym u lepszeniu maszyny

już

Siadem korespondencji fabrycznych
\V zwią?ku z koresponden cją fa l,ryczn:1 pl. 'z.1pc.mniane wynalazki", zarnil'E z czo n ą vr „Glosie" dnia
10·go sierpnia hr„ otrzym aliśmy z Dy
rekcji Pan~lwowych Zakła dów Wyrobów Drzewnych P rzemy słu Włó 
k ~crrn iczegl' N r 1 wyjaiinienie nns lc:·
r u;"""i trr ·'ri :
„ o ·;y suosob frc:rnwa n.in 1•k łJ ·
c'rk c'-i tornht~óvr, wy 11;,..lczio n y p 1 z~z
eh <;;1.1n isława ·wróhlewskiego i in·
n Fh, I i 70S ! t ł do tej p:) ry zul oszor.y w l ~on.i.ji R,i.cir;nnliza\ors · ie J i
ditl!C!JO ni~ t cz.,kel s'.·;
oc·eny ze
~treny r, „d,z„ hą < IJ wl..;dz p1 zc. my:;to
w vr fl .
Pro'zk t w yl:orzys l<:ni11 noż y szyhkotn,1~rch , który 10~ t a l przcd lożony
KornH i J' ar 10111li7a\01ski(j pr7C'Z ob.
r h .; J.'izc'.1 I'bl 1owsk if'U'J , S tr ni sława
L aznr. zv}·1, orz Jó:c!~ Paybyls ki e9Q - w łypą\ w n I;, iet•1:u br. , był
r<>Zp'lt~ZOl'Y n·7 1 homis;q R n ~ jo:lali
ar' 'l El"• ch i i :.!l -gn k-.·k :ni;i br. nra!
plF~; ,_..,,..y ·, · r'.niu 2 n~ iil br.
Ko ·
m:sli Rilr-ionaliza torskie i Dvr. Przemy

miowonio przynie sie jak najlepsze
wyniki. O czywiście, przy wz m ożo nej
cz uj noś ci i kontrol i personelu technic;:
nego. Już n i ezad ługo prze!w no jq si ę
o tym wszyscy robotnicy.
H. Sa m.

Tow.

fl

J. K. M.

jakość

rozpoczyna1Dy

Tow. Jez:orny, sekretarz Rady Za7, omawi a dokłod·
nie nowy regulami n p remiowania ro·
botników za wysoką jakość produkcji.
Męż owie zaufania słuch ają z uwagą.
Każdy z nich no swym oddziale produkc ji opowie p o tym robo tnikom, w
jaki sposó b o ceniać się będzie teraz
prnc ę tkaczy, prz ewijaczek, wykon·
czalników. Każdy z nich będ z ie mo?i·
lizował lak najszersze masy towa rz yszy procy do nowej kampanii o !a·

•

Można im wierzyć. Można śmiało
przypuszczać, że nowy system p re·

Banasiak, m ajster
oddzia łu
zgrzeblarni PZPW Nr 4
tak opowiada' o swym racjonalizato r
skim pomyśle przeb udowania maszyn zgr zeblarskich, produkujących
sztuczne włókno - argonę.
- Od dłuższego już czasu :z.akł a1 MŁODE TKAC ZKI NAUCZĄ SIĘ...
dy, odb:erające od nas. niedoprz~d
szitucz.nego włókna skarzyly s : ę, ze
Młodziutkie tkaczki, kol. kol.: Ku- zawiera on dużą ilość włókien krótbiak, Trz epadlo i Polińska wprawdzie kich, ujemnie wpływających na pro
dotychczas nie wytworzajq zupe lnie dukcję tkanin. Te zarzuty nasunę
dobre go towaru. Raz po raz zdarza ły mi myśl, że niedociągnięcia prosi41 - muszą to przyznać z z awsty· dukcyjne na mym oddz:ale powsta
dzeniem, - ie brakarz wzywa je do j ą skutk!em z.byt długiego okresu
toworu I udziela nagany za błędy. przetwarzania. Rozpocząłem więc
No tak, przecież pracują dopiero od .fO"Lrnyślać nad tym, w jaki sposób

Walk ę o
kładowe j PZPB N r

niedawna. · Nie potrafiły jesz.cze cal·
kowicie opanować sztuki tkackiej.
Trochę jest w tym również winy srar·
szych tkaczy i tkaczek oraz lnstruk·
torów, że nie zwracali dotychcza s
wiele uwagi na jakość ich produkc11.
Te raz będz i e inaczej. Majstrowi bę, .
dzie zoleżolo na tym, oby jego po r·
tia produkowa !o jak nc.(epsz.y fo,
war. Teraz ko ntrolo techniczna będ zie
wz możo no.
A co najważniejsze dobra tkaczko otrzyma specjalną pre·
mię za swój dobry towar. To jest bar,
dzo ponętne.
Młode tka czki obiecują,
ie będą
p rocować
coraz lepiej, ie muszą
chociaż tych 15 proc. primy zocho,
wać dla sie bie. Nie dopuszczą do fe,
go, aby zaszla potrzeba potrącan i a
im za broki. Nie m ożna od raz u pro·
dukować. extra-p ri my. A le i do te g o
potrafią kiedyś do jść. Jeszcze nie te·
raz, za kilko mies i ęcy. Postanawiają
sobie, że st aną się także extra·tkacz,
kani i.

e

- Tworzę obecnie zespól do któ·
rego wejdz ie także jed na młodoci a
na slabsz o tkuczko. Bo p rzeci eż nowy· regula min nie e limi nu je tkaczy
mniej wykwalifiko wa nych o d a.r:noż:ii·
wości walki o wyso ką joko~ć. Wrę-::7
p rzeciwnie - zo ch ę co ich do te c10.
Obowiązkie11
d obrych fo chowcow
powinno być sz kole nie i pod c i ąga n iu

zgrzeblarsk~e;

wyeliminować to wszystko, co wpły
wa na przedłużanie się procesu pro
dukcyjnego. Badając dokładnie pra
cę zgrzeblarek. doszedłem do przeko
nania, że z każdej z nich można z
powod zen:em usunąć jeden wał i w
ten sposób skróc:ć czas produkc ji.
Przeprowad:z;iłem w .iele w tępnych

prób, które wreszcie dały mi zadowalające wyniki. Przy pomocy tech
nicznej tow. P awlaka, kierown.ka
oddzi ału argony ::. t ow.
Ornata majstra tegoż oddzialtt, usunąk~ rn
ze zgrzeblarek p o j ednym b ębn: e
głównym
zbierac7.u i po 4 w a lki
zwrotne , jednym lata wcu i
jednym tran..<;porterze. czyU, krótko mó
wl ąc, z każdej zgrzeblarki
usuną
łem jeden kompletny wał zgrzebhr
skt ~oznaczony na zdjęciu strzałka
m i). Próba dokonana w obecności
dyrekcj: zakładów, dała nadspodzie
wane wynik :, b owiem ni e doprzęd ,
przechod ząc obecnie p rzez jed en tylko wał zgr zeb la r sk i, zawier a zna czn ie mocn iejsze wlć.lmo o długim wło
sie. Komisja z r a m ·enia Dyrekcji
Bra nżówej uznała omaw:ane udosl:o
naleniu za dobre ze wzg lędu na jak o ść produkcj i oraz na OSZC.l<;dnnść
w obiciu 1..gr z0bl ur ·kirn (700 1 ys iP,cy
z ł o tych na je dnq m aszyn ę w slo3an
ku =ecu::'='~ ~ 1 ~1„' ;~''=' ; ~ ~"'!-=,?:3i:..

Majster Wacław Ba:10siak
z PZPW Nr 4
Waly, usu~ęte z maszyny zgrzeblar
skle j zastosowane będą do bu:lowy
nowych maszyn, a w t en sposób zy- ·
s k a s.'.ę drogie i trudne do wyprodu
kowa nia części.
Obok omówionych już korzyści,
wyn::kających z tego u lepszenia, trze
ba zaznaczyć, że ułatwia ono w zna
cznym stopniu pracę robot..'1.kuwi,
obsługującemu zg rzeblarkę . Ma en
obecnie możn ość dokładni ej'l7.ego
doglądania
jej i u trzymywa::iia w

s t an ie nienagan nym.
C ieszę s :ę bardzo, że d zi ęki mojem u pomys łowi przysporzyle m pa11stwu korzyści m at er ia ln ych i uła 4 wi
łe m pracę swym towar zyszom.

sła bszy c h :"

Nawe t ci m ężow ie zaufani a, którzy
nie są b ezpośrcrl „'o zainteresow ani
w nowym syste mie p re miowa nia, uwa
ża ją go za ca/kiom sł u s z ny, wycho·
dzqc z zało że n i a , że sko ro pop rawi
siei prod ukcjo na je d nyc h oad z iała ch ,
Io i no drugich, a cz kolwi e k nie będą
one jesz cz e obję t e premiow a nie m,
wzrosną auto ma tycznie z arobki ro·
botników. Takie jest zdanie czyściar·
ki, tow. Kędzio.
- Tkaczki d a d zą nom lepszy towar
- w tedy my przejrzymy d zie nnie
więcej metrów i nasza wypla ta tygo·
dniow a znacznie się zwiększy.
- My z nó w o trzy mu jemy przędzę
Podwójne wykorzystanie maszyny z grzeblarskiej dzięki pomysłowi
po przew ijaczkac h - mówi skrę carka
tow. Banasiaka
tow. Domagała. - Gdy przewijacz\i
będ ą wylopywo ć błędy, wtedy na m
robota będzie szlo sprawniej i w ięcej
piszą
zarobimy.
Dobrze p oj ęli mężowie zaufa nia
rol ę, jaką wypad nie im sp e/ni ć w obecnej kampanii o jakość. Rozpoczną
jq już od dziś, nie czekając no 1·szy
Żabi eniec le;ly w obręb ie Wielkiej r.;em ośrocłków mi!r,zynowych jest oh
wrześni o .
H. S.
Lod1i. W okresie 0mlotów rr.sz tówka sługiwc1.nie cbl<Jpów mało· i farc.lnios~ółdzi elcza w Żabieńcu otrzymała 2 10lnych, c:by w tl'n spo~<'1b ułatwić
csrod ł;: a maszynowego ,m ł ocarnię ,-: im pracę. Fakt, że kierownik osrodka
cel u wymłócenia zebranego zboża. zamiast nrnłorolncmu chłopu mn<zy
RÓWl1'lC7e~nie młocarnia m iała wy- n<;- przczn1-.cz ·! hcnuczow1 v·icjskiemłócić zb oże mało· i śred n iorolnvrn mu, wskazuje na to, 7.c pozos t111e on
chłopom. Ułożono więc li s tę, w ja- z wyzysk iwaczami wiejskimi w ści,
kiej kol t?iności maszyna bc;dzie użyt s!ym kontakcie. Ni~ chcemy hcn'.•;em
W tych dniach minis ter przemys!u kowa na, i p1zy<lotowano się do m ł oc wierzyć, aby tu zaszła zv:y!:J,1 1~0k i. Pierw szym, który otrzy ma ł mło· myll:a. Za podohne pof-tępowJn!e,
węg l ow ego ZSR R, Zasiad ko,
przy· carnię, bv t ob. Kotwica, k tó ry
mia ł kierovrnik winien Lyć poci8gnir;ly do
znał tyllA „Zasl użon3go Górnika"
jq p r7.e k azać późnir.j ob. Konra tow·
1.500 gó rniko m, bryg:idzistom i maj· 5kicrn u. J ednuk maszyna nic d otarła rurowej odpowiedzialności.
ż:id imy by odpo,1•indnie c·~ynn!kl
stro m górn iczym, którzy przepraco- tlo naste?1mego u7.ylkownik :i - m ało
wal i pod ~ iemią w przem yś l e wą· ' olnegc chłopa, gdyż na zarzą dzenie 76int"resowi'lly f-ii:; t1 sprawn i 71t·
glowym i przy budowie kopalń co- kinown il·a ośrodka pr7ez111;1c7.ona zo p1 ownilzily por;o:ądck '"' oś. "cll;u ma~'ynowym, aby słu:: ł on rz~nywl
nojmn!81 10 lat i 'osiq;;nę l i wysokie stilłn ob. 1v!ichalakowi z T~o fil owa,
:kiC' d iopom mał0 - i śrcrłnioro!nym .
wskaźniki produkcyjne w ciq).i ro- kfórv posiada 100 mórg pola , a po··
ku. Wyróżr 1onyrn gó ·ni kom wrączo· nudfo 2 k ii>raty i :1 pary koni.
J . s.
np równocześnie sre:1olnq odznakę
Po-; tęp owanie
kie rownika oś1 odk11
Ko1~~pondent Chlop,ki „Głos u' '
i .ho no ro wv mund ur gó rniczy,
maszynp weao ies t karvaodnQ. Zadaa Żabie11ca

K orespondenCi wiejscy

Zamiast do małorolnego

młocarnia powędrowała

Odz naczenie

wybitnych górników

rad zieckich

do bogacza w:ejski~go
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Ilia Erenburq

Występy operowe w

fabrykach

chland-A:meryka''
1się nie sprawami wewnętrznymi Pol· jarzmem Prusaków. Czyż trzeba przy· ka i Oświecimia, przeciw narodowi
ski, lecz jej terytorium. Artykuł, n:i pominać o tym, co zrobili z Polską polskiemu? Dlaczegóż pismo to wy·
który zwróciłem uwagę, zawiera na- hitlerowcy? Polacy walczyli, nie ta- chodzi nie w Kolonii lub Monachium,
stępujące pełne wdzięku zdanie: „La ł~jąc sił. Walczyli wtedy, kiedy Fran- lecz w umęczonej Brukseli?
Oczywiście wyzwiska pisma am9·
Congres de Breslou, tenu par cynique cuzi prowadzili swą wspaniałą „drol~
decision dans un territoire vole aux de guerre". Wśród Polaków nie zna· rykańsko-rexistowskiego nie zmienią
Allemands, n'avait emu personne" lazł się ani żaden marszałek Petain, losów Wrocławia. Byłem dwa razy w
(kongres wrocławski, w cyniczny spo- ani żaden pan de Mann. Po zwycię tym mieście i widziałem, jak rośnie
sób zorganizowany na terytorium, u· stwie Polacy zajęli stare ziemie pol- ono, ile miłości i pracy włożył w ni9
kradzionym Niemcom, nikogo nie skie. Wydawało by się, że kto jak naród polski. Ponowie z „Europewzruszył). Tok więc pismo, które wy· kto, ale Belgijczycy zrozumieją mękę Amerique" nie uznają jego istnienia,
chodzi w Brukseli (Belgia) nazywa i dumę Polski. W ciągu ćwierćwiecza dla nich istnieje tylko niemieckie mia·
Wroclaw - Breslau i oświadcza, że Belgijczycy dwukrotnie doznali no· sto Breslau. No cóż, mieszkańcy
to miasto zostało „&kradzione Niem· jazdu niemieckiego. Podczas, gdy Wroclawia przeżyją jakoś ten cios.
władzę w 'Polsce sprawowali nre Idzie nie tyle o los Wrocławia, il<J
com".
Będąc w Ameryce, przekonałem się, przedstawiciele narodu, lecz pan o los Brukseli. Cudzoziemiec, biorąc
do jakich granic dochodzi ignorancja Beck i jego przyjaciele, życzliwe ga- do rt;ki pismo „Europe·Amerique"
Amerykanów w sprawach europej- zety belgijskie wzruszająco odzywa· może ulec wątp liwościom, czy aby
sk!ch. Pewie~ dzii:nnikarz a.merykań· ły się o „zaprzyjaźnionej Polsce". Dla Amerykanie nie ukradli Brukseli i nie
ski u~owodn10/ m1 ~lługo, ~e Budo· czegóż teraz pismo belgijskie bierze przylqczyli jej do swej Trizonii?
(„Trybuna ludu")
peszt 1 Bukareszt, to 1edno miasto, tyl· pod ochronę organizatorów Majdan·
Wiadomo powszechnie, że dla re- ko słowo „róinie się wymawia". Naj·
dokcji pi~mo „Europe-Amerique", ni~ widoczniej amerykańscy Belgijczycy
ma większego autorytetu od "Komi- czy też belgijscy Amerykanie osiąa
działalności Państwowych Zakładów
sji", która wsławiła się działalnością nęli pod względem nieuctwa ideał zapanów Parnella Thomasa, Ronkina, •atlantycki. Nie znoją oni ani histol"ii
Mundto i innych tak samo czcigod-1 ani geografii. Nie mają pojęcia ani
nych działaczy. Vv'yżej wzmiankowa- o sta rych zabytkach polskich we Wre
no „komisja" posądziła wybitnego I dawiu, oni o tym, jak miasto to ożydramatopisarza angielskiego Marlo· wili Polacy. A przy tym wyrażenie
we, który - jak wiadomo - zmarł 11skradziony Niemcom" nasuwa smutprzed 350 loty,. 0 udział w dziatalno- ne myśli. Istnieje najwidoczniej coś w yprodukowane dotychcz::is przez ków, jak i książek biblioteki popuPai\stw. Zakł. Wyd. Szko:nych lamo _ naukowej.
ści Biura Informacyjnego Partii Ko- wspólnego między SS-owcami, KuPraca w tym kierunku ma przemunistycznych. V./ sprawozdaniu z Klux-Klanowcami, panem Thomasem i 52.000.000 egzemplarzy książek szkol
grudnia 19~8 roku ukomis;a" ustołi:o, Goebbelsem, pisme m „Europe-Amari- nych niewątpliwie w dużym stop- de wszystkim na celu dostosowanie
że „wśród czlcnków rządu USA znaj- que" i rexistami. Pismo „Europe-Arne· niu zaspokoiły powojenny glóJ podr~z.n :ków starych do nowego
programu b<i<lź też przygotowanie
dują się komuniści". Dlatego też: skro· rique" może zmienić nazwę n<J ks'.ążki.
Ważnym osiągn!ęciem PZWS są zupEtłnie nowych podręczn;ków, omne odkrycie, o którym pi~mo „Euro· „De utsch!ond-Ameryka". Pismo dowb·
pe-Amzrique" mówi, nie może już ni· d lo, że broni gorliwie interesów Rei· n :e tylko wielkie masy książek, lecz partych ścigle na nowych prograró\vnicż i stałe stopniowe podno- mach. Biorąc za podstaw~ nowy
chu.
kogo wzruszyć.
, Polskc;i w_ielę ucierpiało od Niem· szenie jakości wydawn:ctw zarów- program dokonano przeglądu treści
Pismo „E'Jrope-Amerique" wykazujP.
ogromną erudycję i nie mniejszą cow.• C1er~1 oła od !a~tych odle~ly~~ no co do treści jak i formy. Obec- wszy.:;tl:ich c:r.ytanek. Poddano kryAleksandrze Fadiej~- c~as?w, kredy Teu;o111. ~ogarnęli 1e1 nie stał się konieczny przegląd wy- tycznej ocenie podn:czniki hi~lori:.
uprzejmość.
wi~ pismo powiada, „Un nomme Fad·e z!em te, w. tym. ~owntez Wrc;claw. dawnictw ipOU kątem podn;e3ienia Wprowad zono do p'1dręczników b:•)
Zil- Przez długie w1ek1 Polacy byh pod poziomu treśc; zarówno podrc;czn;- logii eleme nty teo~·ii M icznr:na i
jew !?) ecrivain sov:etique".
liacusie: „ecioplasme de M. Thorez~ -~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pismo „Europe - Amerique", wy·
dawane w Brukseli, zamieściło arty·
kuł o Kongresie Obrońców Pokoju.
Nikogo nie może zdziwić treść artykułu: jasne jest, że pismo, noszące
nazwę 11 Europe·Amerique" nie lubi
obrońców pokoju. Gdyby lubiło, na·
zywałoby się inaczej i nie wywiesza·
toby no ulicy brukselskiej amerykań·
skiej flagi.
Artykuł zawiera cenną uwagę. Kon·
gres Obrońców Pokoju został zwołany w celu skradzenia tajemnicy bom·
by atomowej. Gdyby ktoś wątpił w
to, może zajrzeć do sprawoz d ania
„Komisji do Badania Działalności An·
tyomeryko:iskiej", która _ jak zopew·
nia pismo „Europe·Amerique" _ usta·
liła, że Kongres Paryski zwołany był
właśnie w tym celu.

!

Wydawnictw Szkolnych
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~}?~~ ~~~;,i;;~"'::~.7E~· c~~;~:!; Wszkole Wołu1· czyka

O innych: 11sch1zofra1n de la pa1x
„gribouille". „banda d'encrgumcnes"',
„dongereux imbecile" itd.
d · ·•
.;.
.
'k
' .
nieA mo~e
A 1e 1 .to n1 ego
. z „ z1w1c:.
E
~ koro pts~o ~. urope- menque ~~a„
za za no1wy...~zy au.toryte.t "kom1~1~
Mr. Th?maso, 1ome 1est, ze prze!ę :>
Ku Klux Klonu 1 ch1co111 euctwo
O n O k'
. .
A
h h dl - b . d'
po111e
go~s ie. an o.rzy y .a:
wa~d P15"!0 u_wierz~o,b ze.. Bruksela
zno1 u1e .su~ me w ra .one!', ecz w
O.kloho.m1e, .lub Alaba~re, k1estb ołczy·
Y e§lo
w1ste, ze u!-ywa i;ino 1ęzy o
~enotora Btlboo,. ręzyka gangsterow
I tych, co lynchu1ą.
Nie zwróciłbym uwagi no ten ar·
tykul, gdyby nie było w nim pewnego
zdania które zahacza 0 sprawę sto·
sunkó...; wzajemnych Belgii i Polski.
Chociaż pismo „Europc-Amerique··
wyrożo myśl Texasu i mówi językiem
Missisipi, wydawane jest jedna k w
Brukseli, która oficjalnie znajduje się
nie w Stanach Zjednoczonych, le-:z
w Belgii 0 przeto, niestety, powinno
być nazwane belgijskim.
D~cze óżw~c p~mo b~gi~~e ma
obrażać iol·kę? Państwa te nie mają
ninie ma
wspólne j
mi sporów terytorialnych i nle wojo·
woly one przeciwko sobie. Najłatwiej
że
jest się domyśleć oczywiście
wspótczesno Polska nie może ~odo·
bać ~;ę zameryk~nizowanym Belgii·
czykom, którzy ubóstwiają "komisję
t
• ·
d ·
.
Z!O1a 1nosc1 an yam ery·
d o , bk'o d·11anra
· I Po·
d b ·
d
p
0 nie wie u
klakom
raw opo do
· przypada
ans 1e 1nie
gustu polity-

gr~·nicy,

.
Tokarki sfoją w kil ku , rzędach
wzd ł uż sali, błyszcząc w słoncu gład. . .1 . O czvko wypo erowanym1. częsc1am
1
wiście, znikąd ich nie sprowadzono.
Powslały tutaj, wytwarzane i mantowane przez selki rąk ,,Strzelczykow·
skich" robotników. Jakże przyjemriie
pracuje się na swych własnych ma·
szynach. Nie potrzeba na rzekać, że
coś nie jest w porządku, gdyż w ma·
szynach tych znana jest każda śrubnajdrobniejsza nawet
każda
ka,

mlądzy

część.

Ale któż tu pracuje przy meszy·
nach na lej sali? Czyżby sforzy ro'
botnicy? Napewno nie. Nad każdą
tokarką pochyla się młodzieńcza
twarz a rzeźki śmiech zagłusza czą·
sto turkocące nieustannie maszyny.
Oto „szkoła" tokarzy, tak bardzo
posz ukiwanych w każdej gałęzi prze·
mysłu fachowców, niezbędnych w koz
d e j fabryce. Tutaj ucz q się tego trur!·
nego zawodu pod bacznym okiem
instruktorów, którzy wszyscy trzej są
w~~ie na sal i. Jednego znamy ju~
dobrze - Io przodownik tow. Wolu1·
to".". Jach
cz.yk, oraz
ski. Ich zadaniem 1est w ciągu kilku
mies ięcy wyszkolić tych młodych lucizi, aby dobrze poznali maszyny I
umie li sią z nimi obchodzić biegle
. „
.
.
i spra~Qie.
esfesmy w „p1e rwsz~ 1 klasie - m6·
p rzechodząc
wi tow Dąbrowsk i
.
.
.
!
.
.. · .
do mR-1e1sze1 sali, gdzie sfo1ą niew 1 eł·· to kar k"1.
· konslru kCi!.
k.ie, . o pr.os ts.ze1

to~.

~ Dąbr<?W·

J

ka pana Spaoka. J ednakże kwestia, Tuta1 uczntOVf,16 ~ozp'?czyna1ą naukę
·kto powinien stać u steru wtodzy w „o~ pods!aw · Ci, ~t~rzy tu przyby·
Polsce - pan Miko~ajczyk czy przed· 1~a_1ą - to prze"Yaz nt.e surowy m:jest . e riał,. chł~pcy, .ktorzy 1eszcze w oę~stawi cie le narodu polskiego sprową samych Polaków, podobnie, le. nie w.dzie li ~aszy.ny tokarskie1.
'tak spi·awą Belgi'i'czyko'w 'i est powo· Nie_ łatwe .są dla nich pie. rwsz.e tygolanie, czy też nie powo!anie na tron d nie r:ou k 1. M ~szq Z?poznać się z _1r~ddną_ sdz tu~ądm.1er.zen:a z dokład~osc1q
króla Leopoldo Ili.
Pismo Europe·Amerique" zajmuje o. 1e ne_1 z~es 1ąte1, a nawet :~dne1
tys1ą czne1 mil1mefra, muszą nauczy·~
"
się dokładnej i precyzyjnej obróbki
drobne~o kawałka .m.etalu tak, . aby
rzo ny rad~ied~ i .
U"
odpowiadał calkow1c1e w zorowi za1?J
· mi eszczone mu w z eszycie rysunko~
"\Vyna l az C '""f
I
d ·,
N" k · d
•
~ym . . re . o z y ma .o sc cie rp iwo·
telewizJi
. . sc1, nie ka zdy wykazu1e doslol e czna
. .
G1~ori:;e Evcn.son,. w Rwo'.1.~.i. . ~,'tatnieJ uzdolnienia. Ale większość polrafi wy
k~iązcc pt. „II1otorrn kle'" 17JI , prz~- trwać i p ozosfaje, gdyż p;ocę tę moż
pisuj~ .~aslu g~ uowoe:'.<'sitr~o ro zw.o.iu na po l u bić.
Po rozrna"it·a·
tdewizJi y:-$t~pn;-·m cloś,Yia<lcz~1. 011. 1
' imy z 19-lefn"im Karole m
prymuserr'· na pierw·
dok1Jnauym na tym polu prz<'z ro<.'T Pawłowskim
5~icgo uczonego_. X.ip kO"IYa , . n'. r .. ~S?-!· 1szym ku rsie'. s; kole nia. Chociaż w Il
E Ye : son powol11Jc s il' na 01111;1 ~. w~,lnL etapie uczniowie nie yczestniczyli ·ie·
l
szcze we w spótzaw odnictwie, kol. Pa·
ncgo zna,>cz ~a pol,n t r 1<'W~ ~.P· .„l l11,,0
T. FarnSVl"Ot ,ha, J,to1 y po" 1ul z1„l, „r włowski ot rzymał 3 .000 złolych pre·
praldyezuy, . .. rzerr.:·,n~ty . mii z a su m ienn ą i wydajllą pracę.
,,pierVl"szy
.
. . . .
krok na drodze ,10 t clc1nZJ1" uczy 1110_
1ak stary fa c howiec
1.uz,
przez K ipkowa. ldóry w ro ku 1 -:
llY
1
1 SS4 uzyskał w Berlinie l;atcnt tlla - . smie ie .się ~struktor, t?w. Dąbrow·
ski. - I 1s tolni e _zas tę? u1e wytrow~c· tarcz t elcwizvJ· rH' i·
go fa cho w ca, kl o ry przeszedł d o in·
·
Y
sweJ
ne i fa bryki. Na sw e·1 to karce ko l. Pa·
włowsk i p rz ygoto wu·1e g winty, klór.e
m uszą by ć wyko na ne ba rdzo procy'
·
z yl·ni e . I d oskonal e sobie rad zi. Do·.
fy chczas ni e miał·1esz:ze żadnych re W
kiama c ji. A wyro by je go kwal ifiko wa·
Piękne pu,go dy w ZSRR sprzyjaj~ ne są tok samo, jak owego d oświo1·
przyśpie<szeniu aikc ji ż.n.'."1"1"nej. Ka. czoneg o fo ko rz a, co up rzed ni o pro·
Ukraini e sprzątnirto już 68 procent cował na le j maszyni e.
Od lipca młodzi ch!0 pcy biorą już
kultur zbożC1w.rch. W wlelu rejonach
J .
d . t .
•ł
d . ł
l_11"z.~·,;tąpiono do s:e•rów jć><:. cunych.
u ~ 10 w e dwspo zakwo nd1 cbwd1c .. - . uz
Kolcho,z.v t rzech rcjanów o b we d u d z 1sia j v1ic omo, to z o El z ie p ;3rCher.-. i1f.k icgo, 1• ęr1qrego jednym z .vsze miejsce - mówi tow. Dq b rowI
spuszcz0
najn-ięk~z:nh p roducen tów zhożo"·ye h ski, a rn ł o d ocia ny to.-arz
" Z rr ięzlm R adziec1d m, zakou rzy:.1· ókrom.iic oczy.
dostawy 7.\>-0;:o"·e 0 40 iJni w c:zcśn1 cj,: E>ędzie Io dobrze za p racowa na 1
, zaskżona nagroda.
n.:·ż w w k u ub.
Rr\1Yn;eż na J>l'?.eciwkglym k ralic n \\,.'iJ sąs:::dn:ej sali turkoc::ą w:G'~o
· ba d · · • 0 p '.ko
f" • , · · \i.'1
1·
r Ztdl SK m t ' ·:tansze 1
z:~RR . ".: republice . \.:uc1o 111• .;:r.1 1·
·
,, n,:,c zrnwnc P°'''~J'nJł nap rzó d w maszyny.
1c oraz szybszym t-0mpic.
- To jest nasza 11d ruga klasa" -

był
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Oplsa Y
Zb ~ory
.qzku Radzt'ecki'm
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Zw,

I

~r?cu1.e
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J h . W ł .
. . . .
ob1asnia1ą . fow?rzysz~ . ac r . o u1czyk. - C1, ktorzy UK·Jnczą p:erwszy
. . cz ny k urs, przec h o d z ą po d
3 - m1es1ę
naszą opiekę. U tow. Dąbrowskiego
poznali teor:ę, nauczyli s:ę dokładnE:j
i precyzyjnei pracy. Tu nabywają do·
•
świadczenia, uczą się pracować szyo·
ko i sprawrie. Jednym słowem zda·
bxwa!ą J?raktyk_ę. t;-l?r:ny !eh wykonc::·
n1a n1ew1ele ruz roznrą się od wymków pracy wykwalifikowanych taka·
rzy. Ich zarobki sq również prawi.3
!akie same. Ot, chociażby Leopold
Goska. Nie by! już mbdy, kiedy roz·
począł naukę, ale za to wykazał
duże zdolności. W ciągu 3-ch mie.się~
cy tok doskonale opanował feonę 1
prak~y.kę, że teraz pracuje, jako wy·
kw?l1f1kowany '.okarz. Zarabia do 20
tysięcy na m1e.s1ąc. Tow. Goska zwra·
co ku nam miłą, umorusaną od sm.:::i'
rów tw~irz.
- . Nie ~hwalcie mnie tak - zw; a:
ca s1ą do 1nstrukt'?rów - to przec1ez
Was?;a. zasł~g~,. ze tak szybko nau·
.
czyl1K1e ~nie!~ robot~.
Pr~y sąs1edn1 e1 maszynie prac•J 1e
J.Jdrugi . prymus, 20-letni
. . .
.
.
biecki.
- Przy1echał.em z P1olrkowa 111 1uz
poz~stanę tuta1, u „S!rzelczyka m?w1 ~o nas, .obra~a1ąc w palcach
mistbrn~i9 obrodbtbny ~a~ałek metolu,
- . ar. z~ Pt0 0ł a bmdi się •fa proca,
czyz nie 1es m1 o u owoc maszyny
h
·
h f b k
dl 0
a ry ' powsta1ącyc w
nowyc
Polsce Ludowe·I·2

I

i

I

I

Ł~rsenki. Wobec przemian, które za
szły w nasizym życiu społeczno po,1iitycznym wycofano callkoW':cie
n iektór~ ks:ążki, nalei:ące już. obecnie do dnia wczorajszego.
Na bieżący sezon ~olny PZWS
przygotowały 12.100.000 egz. poclręczników.

W obecnej chwili PZWS posiadają w magazynach 7,500 .000 egz. pod
ręczników, dostosowaąych trt:śc: 1
do aktualnych potrzeb programowych silcół. w drukarniach znajduje się 4.fiOO.OOO egz. podręczn:ków.
ob~nego
~ a ~nym wydanenkm

Władysław

DONIOS' E Zf'.lACZEl'-l!E
~
SZKOLENIA ZA'.VODOWEGO
k
d
raw o, z O L·d ym ro k"· ie m prz y b Y·
''a w na szym mi eście coraz więc-;j
nowych zakładów przemysłowych.
każdym rokiem potrze!:>a nom wielu
h d
·
h f h
a
nowyc ac owcow, stanowiącyc
brze wyszkolone kadry. Dlatego tak
ważne jest zcgodnienie szkolenia za·
wodowcgo. Powinno ono być posta·
wiane no odpowiednim poz iomie we
wszystkich wi ększych rnkładach pro.
cy. Dlatego też trzeba z zadowole·
niem stwie rdz ić, że zakłady im. Strzel
cz yka dobrze pojęły ten obowiązek
a prowadzone fu s zkolenie posłużyO:
może za przykład innym melalurgicl:·
nym fabrykom. Jeste3my pewni, że
wszyscy młodzi tokarze, którzy opu·
szczą dobrą szkołą przodowników
Wołujczyka, Jacha i Dąbrowskiego,
będą doskonałymi fachowcami i zasi·
lą kadry wykwalifikowanych tokarzy
w swe j fabryce lub w ka żd ej innej.
H. Sam.

p

z

pomagają

szych uczniów.
elementarz był
Dotychczasowy
bezbarwny - inny dla wsi, a inny
d
dla miast. Był o n także stary po
względem treści. Kolorow:y elemen"
tarz ma nową dz :siejszą treść. Jest
tam Polska d emokracji ludowej.
Przew:jają się elementy pracy w fa
bryce i na wsi, są traktory, spółdzielczość, mówi się o przyjaźni
między narodami i socjal:źmie. Pojęciowo trudny mater:al został ujęty przez tak doświadczonego peda· t M F 1 k" b d
· k"

~~;~li~~i;~ ~escały~ ~;~z~m:e~ie~

psychiki dz:ecka oraz z uwzględnieniem podstawowych zasad dydaktyki nauczania w klasie I. Graficzńą oprawę dał rtej książce znany
grafik T. Gronowski. Ilustracje są
czterobarwne.
Elementarz ukazuje się w nakładz:e 400.000 rgzemplarzy.
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·a1·IZ m amery k ans
partament Stanu, jako dokument Iszarach

m erl

PEKIN ~Telepress) . - Wszechchlńsk;i [)emo kra tyczna Federacja
Kobiet opublil{owała oświadczenie
w ktorym demaskuje „Białą Księl· , · Degę " ,wyd aną, przez amery,ansk1

przy remoncie

szkół

~~k6~yp~~y:l. !Ma;~~~cki."~1d4s3tc:,wszokwo~ się pporszleaznozwd1.aorntoy !111tnek.usRzakdoadzwen1·aradu~

"1 e 1· g o spo Nr 12 przy ul. W ila· sunąc' w sposo'b na"bardz
ła Pokdstawowa
I
o
darczy, bo p rzy pomocy włas nycl1
nows · ie j 1 .
Do okresu wakacji łączność fob ry· ·1
si ·
k
k'
Tow. Al eksander My~zkowski, pro1 ze sz o1ami wyrażała się p rzed <J
wszystkim w morałnei pomocy, ud zie - cewnik naszych zakładów, zorganizolane j uczniom i Ko mite tom Rodz icie!- wał ochotniczą "rupę murarską, któ·
organizowa- ra dnia 23 bm. ukoń czyła swe prace
skim btych
·
I "dszkół. W spólnie
no o c 10 uroczysfosci pa ństwowy c~, remontowe . N a sze d z ieci rozpoczną
odwie d z iny robotników w szkołach i rok szkolny w wyre mo ntowa nych sa uczniów w fab ryce, Io najczęstsza for· loch.
I" k
St
'
ma lączn os'c1· szkoły z 0 p ·ie kunczym
. 1e ms a
Korespondent „Głosu"
zo kł(.ld e m p racy w tym okresie.
z PZPB Nr 16
Z rozpoczę cie m ferii w a ka cyjnyc:i
s lonęły nowe zadania przed z ułogr;
i Ko mite te m Opie ku(1 czym.
I
li
Obie szkoły przeprowadza· ą grun -

z·

fown e re mo nly swych budynków.
f
, · ł Wo
b e C b ro k· u d os I a teczna 1· ·1
1osc1 · sid ko cllow Yeh - ma Iarzy, mu rarzy 1 c o ·
•
rz y K •t t O p1·e •wnczy
naszycł l'l
ł
' o ·rni e I
anowi
posł
a
g
a
za
a
ca
1
a kla d ow
zdopo
h y
·
·
·
d
c
•
0
o przys~ 1 eszen1a tyc robót m
K.
omitet O p ie ku1i czy, w s kład kt ó re go, prócz p rzed slawicie li PZPR, Rady Zakładowej i Dyre kc ji, w chod z i
z nacz na część aktywistek Lig i Kobiał,
p rzede wszyslkim przeprowadzi/ in·
spc::kcję o bu b udyn kó ·N szkolnych.
· w szcze o' ln1·e z n·1
S 1,w1·ercł zono, ze
·
9
-onym 1 n·e z na1·du·o s·"' budy
· ·
lv :_,
sa t
sz C'ne!' sz koły N r 66, na d k1 órym zał am uje s; ę d a ~h i je dynie szyb ka jego na·
prawa pozwoli zachować w caloś:i
mu ry sz',oły.
-q łosiły się
Do procy 0 ~1,,-i 'n "rz~j
·- - · 1 ~ - '·· ' h
a '·ry\•1is:~i liqi Ko bie t z naszyc =okłodó-N, dzię'<i czemu dekarze i mu-

::,
~
"'"
czasopisma : Polska i świat współczesny, Fizyka i chemia, Geografia
w szkole , Matematyka, Polonistyka, Wiadomośc~ historyczne, Z Polski i ze świata.
Zakładach
' twowych
Pr·zy Pans
Wydawnictw Szkolnych utworzony
też został Wydz: ał Importu, jako importer zagranicznych książek i czasopism naukowych, podległy bezpośrednio M:nistcrstwu Oświaty. Naczelnym zadaniem Wydzia~u Importu PZWS będzie centralne i p lanowe zaopatrywanie krajowych bibliotek uniwersyteckich i ks:ęgozbiorów innych wyższych uczelni
oraz instytucji i towarzystw nauko
wych w wydawnictwa naukowe, wy

Kob i· e .J.. V chi· n' ski· e pi· ę ....L n u 1· q
„odslan:.ający bez reszty agresywne
oblicze imperializmu amerykuńskie
go oraz jego m:eubłaganą wrogość
w stosunku do wzrastających stale
w Chinach sił demokratycznych".
Dek laracja w zywa do zachowan: a
jak największej czujności wobec im
perializrnu amerykańskiego. Poda-

Państwowych

1

bę.wdą r_. lt9a·k\9-J.5a~· swtarleoi,.uukuabz1·ey~vłaycm· się

Z asięg i skala produkcji PZWS
nie ogranicza się do wydawania podręczników dla szkół ogól no- chodzące zagrnn:cą.

ny przez Agencję Nowych Chin
rarze pracu ·ący przy 1emoncie zdq
· tekst oświadczen:a b1;..mi:
'
I
,
Zakładów Przemysłu Bawełnianego w
Łodzi postanowił pomóc przy re mon- ~~ć dbudc;t~:k d~z~~~~k~ci~ł~d~i~ży~d- „My, kobiety c:h:ńskie, pamiqtaW sz kole Nr 12 znisz cz one były my poniżające i gorzkie doświadcze
tach dwóch szkól powszechnych, od
nia, doznane z rąk imper:alistów
. k
d .
h
b
miesiący ęc1ą cyc po 1e go opie ą. mury wewnęt rzne i cegła czerwi e n iła
Komitet Opiekuriczy

pisma „Biologia w szkole". Znajdzie
my w nim artykuły rz zakresu nowej biologii, wygłoszone na konferencJ·1·, kto"ra odlJyla s·,·ę \v OśrodKadr Pedagoglcz.ku Szkolenia
nych w Otwocku.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'
I .· ·
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fabryczną

ks.z.tałcących G. zawodowych. Wydavmi<:twa z zakresu oświaty dorosłych ze specjalnym uwzględnie
n:em sprawy analfabetyzmu - to
dział produkcji PZWS specjalny i
bardzo war.ny.
PZWS podjęły też wydawanie
książek z zakresu l ektur obowiązko
wych. Poza tym PZWS produkują
wydawnictwa naukowe, wydawnictwa dla nauczyc'.eli, książki popularno - naukowe, tabLce graficzne
i wydawnictwa kartografiaz.ne, książ
ki dla d?.iEci z przedszkoli.
Sp~jHlną p~ycję stano~ą aMo

Jacha i Dqbrowskiego ~~~Ji~k~~~J~~~~~i~g~es;11:~~;;~i ::s~~f:~n~~l,~~;;i~i~~~~;) ~~~~

I

I
I
I

Podczas występow Opery Sląskiej w zakładach 11 Strzelczyka" utolentowa·
na śpiewaczka, Maria Kunińska, zbie rola rzęsiste oklaski rozentuzjazmowanej robotniczej widowni

,,Lnterat11ra

językl pols;im miesięczn i ka arty·
~~i~~~~~,'.terac iego pt. "Litera tura Ru-

w

iż już ukazał

s i ę w sprzedaży p ie rwszy nu mer togo n·1<>z•,v ykle 1·n t e res u ·1 ącego cza·o
, ·
' datą 1 7 br) Czasop·smo
p ·s na" (~
1
· ·
·
·
~
tI
jest wydane ria pi ęk nym papierze i
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Kronika Tomaszowa

Kredyt dla Tomasz wa uruchomiony!
Przedstawiciele 1niasta interweniowali w Warszawie

Jak już podawal"śmy - z dotacji przyzrnmej naszemu miastu
prze<: Radę Państwa w wysokości
27 m:lionów, okola 15 milionów
prze;:n~czono na· remonty domów
i m eszkań robotniczych. Na marzamierz2ń władz
gine~ie jednak
miej ~k ich zaistniała trudność i to
dwojakiei;o rodzaju.
KO!\'.IU Wl!l!SZUJEMY
Pierwszą z nich była sprawa
uruchomien· a kredytów w ramach
C31-:D.-~ ::".r, dnia :;:;) sierpnia 1910 r.
dotacji, gdyż z.ąodnie z polityką
Dz.i:l: Ludwika
subwencvina, miasto winno przed
otrzymaniem przyznanych sum
przedstawić kosztorysy planowaW AZNIEJSZE TELEFONY
nych robót i inwestycji. a znów
51
Straż Pozarna szczupłość ap.aratu lu.dzkiego, ~aMilicja Obywatelska - 47
ktm dysponuJe Wydztał Techn1:::z
Dworzec Kolejowy - 4
ny ~ stanęła. na przeszkodzie
~zY:bk ego zrealtzowania tych żą. .
dan.
Adres Redakcji: R.S. W. „Prasa". . . Tru.dn?sc1ą drugą b)'.ła obawa,
Plac Kościuszki 16, telef 2-50, iz. w zwtązku z szerokimi planagodziny przyjęć 10-12.
m1 remontowymi, m!asto może

stanąć przed ewentualnośc'ą
ku mttteri~lu w postaci papy,

brasmo

lJrzyrzeczeń, jakie delegacja otrzy
n.i:ła - nie należy się spodziewać

czy lepiku.
W z'.Viązku z tymi wszystkimi
sprawami, w pon'erlziałek udała
się do Warszawr delegacja w oso
l::ach: I sekretarza MK PZPR tow. Balcerskiego, przewodniczą
cego MRN - tow. Zieliń~kiego
i i nż. Rymaszewskiego z Wydziału Technicznego Zarządu Mie.iskiei;o. Przedstawic:cle wymienie
ni interwen·owali w Ministcrst.
Administracji Publicznej i przywieźli ze sobą miłe dla nas now:ny.
Kredyt w ramach dotacji dla
Tomaszowa, został uruchomiony!
W najbliż~zym więc czasie będz' e
do robót, co
można przystąpić
gwarantuje pełne "wykorzystanie
rrzyznanej kwoty jeszcze przed
nadejściem zimy.
Tak samo według informacji

absolutnie żadnych trudności na
odcinku zaopatrzenia w materiały. Papa i smoła dla robotniczych
domów będzie!
Obecnie więc, po wstępnych już
pracach Komisji Nadzwyczajnej
wykorzystania
do właśc'wego

ły

I

Uroczyste

zakończenie

kol

TPD-ow~kiego ośrodl'-a

lJrzyznanych dotacji, której człon
kowie zlustrowali już kilkadziesiąt budynków na terenie miasta;
należy oczek ;wać roz.poczęcia robót, które w poważnym stopniu
wpłyną na podnksienie i uzdrow: enie warunków mieszkalnych
ludności pracującej Tomaszowa.

Egzaminy sprawdzafące
dla kandydatów. do Gimnazjum

Przemysłowego

Dyrekcja Gimnazjum Przemy- dodatkowe egzaminy sprawdzają
słowego Państwowych Zakładów ce dla nowowstępujących.
W roku bieżącym czynne będą
Przemysłu Wełnianego w Tomaszowie-Maz. podaje do wiadomo- trzy wydziały, a mianowicie:
ści, że w dniu 26 sierpnia br. o tkacki, przędzalniczy i farbiarskogodz. 9 rano, w· gmachu szkoły wykończalniczy.
Do gimnazjum przyjmowani są
podstawowej Nr 1 przy ul. Al.
Wojska Polsk:ego 42, odbędą się uczniowie i uczenn'ce w wieku od
14 do 18 lat, po ukończeniu siedmiu klas szkoły podstawowej.
ID m
Uczniowie korzystają ze stypen
diów w wysokości 1000 zł miesię
cznie a zamiejscowi z bezpłatne
go internatu. Ukończenie gimnazjum daje możliwości wstąp'.enia
do Liceum Przemysłowego, a p.astępnie do szkół wyższych.
Podania wraz z załącznikami:
cze raz powtórzyć - kierownictwo, personel wychowawczy i go metryka urodzenia, świ adectwo
spodarczy ośrodka kolonijnego szkolne, życiorys, zaświadczenie o
TPD w Zułówku zdał dobrze egza stanie majątkowym należy skła
min i zasłużył sob:e na pełne dać w kancelarii Gimnazjum do
dnia 25 sierpnia włącznie.
uznanie.
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Dojazd przed dworcem
pozbawiony opieki

5 tygodni dzieli nas od
momen. ,i cadania do użytku drogi
i ilo1azau przy dworcu kolejowym,
a już niectety potrzeone są krytyczne stowa.
Urucnomiony odci:nek, estetycz.
'IJY i pomysłowy w swym rozwiąza
niii, byl .iednym z piękniejszych
fragmentów naszego ?'IYiasta. Zielence wzatuż chodników, klomby i
ziefonoe p;·r.:ed dworcem... Jednym
stawem - "Qrakoioa:Zo jedynie, by
doprowadzić do estetycznego wy.
glądu sam budynek dworca i nie
byleby żadnych zastrzeżeń.
O·? ,„ ..~unastu dni alarmowano
nas jedna.ie, że jakoś nikt nie raczy roztoczyć opieki n.ad wspomnianym odcinkiem. I kiedy w wyniku (l}.armów sami pojechaliśmy
na miejsce, musieliśmy, niestet!;,
zarzutów•
słuszność
st·wierdzić
Tam, gdzie winna być trawa, powoU pleni się chwast. Zasadzone
kwiaty pozostatvione własnemu losowi wyglądają bardzo smętnie, a
już daremnie szukać, by znaleźć
ślad sprzątania zajazdu czy ulicy.
Trochę tu i szanowna publika
jest witnm.a, bo rzucanie papier6w
i śmieci nie leży w dobrym tonie.
Ale publika, publiką, a sprzątać i o
porządek dbać, też trzeba.
aż przy kro patrzeć na
rrzeoież
klomby w miejscu postoju dorożek. Zasypane slomą, sieczką, i
nie tylko sieczką:„ A tu, pow tarzarny ! ... pięć tygodwi n.as dzieli
od otwarcia zajazdu.
Wydaje nam się, że władze kolejowe winny zwrocić swą uwagę,
na ten odcinek. JeśU już rozwiąza
no po wielu, wielu la.tach sprawę
uczciwego dojazau do dworoa, to
nie po to, by byl przez szanowne
PKP zaniedbywany. A dorożki rana pr-.;eci!W"114
dzimy przesunąć
stronę zajazdu. Pasażerowie z pew
nością tych pięć metrów d4Zej Dop~ro

bogato słodycza
wił cel i zadania szkół, świetlic i· ły obdarowane
innych TPD-owskich placówek, mf.
cel któremu przyświeca wychowa
Mimo, iż pod adre„em personenie nowego człowieka i współbu lu kolonijnego padało wiele midowan·e zrębów nowego ustroju łych słów w czasie samej uroczysocjalistycznego. W zakończeniu stości - nie od rzeczy będz:e jesz
przemówienia tow. Chwi~t podzię
]:ował w im' eniu Zarządu kierow
nictwu kolonii i zespołowi wycho
wawczemu za należytą opiekę nad
dziećmi w czasie ich pobytu na
wczasach oraz personelowi gospo
Wszelkie próby dezorganizowa- , Zygmunt, właśc. sklepu galant., ry. Jakubowska Eugenia, właśc.
darczemu za ich wysiłki w za pe·
wnicniu młodym wczasowiczom ·
naszeg~ życ~a gQspod'.łrczego zam. przy ul. Żymierskiego 5, uka sklepu galant., zam. przy ul. War
rua
obf tego i zdrowego pożywienia.
z:iad.m1ernych I ranr grzywną 100.000 zł. za pobie szawskiej 84 (Starzyce), ukarana
przez pob1~rame
Przybyli na zakończenie kolo- cen, czy tez upraw1ame handlu rame nadmiernych cen za to- grzywną 100.000 zł. za pobieranie ró!rn:cż przejdą.
gdy
Bo co to będzie za rok nii przedst:iwiciele zakładów pra la~cuszkowego lub odmowy sprze war. Błaszczyk Maria, właśc. skle nadmiernych cen za towary.
.
. .
cy z Tomaszowa, nracownicy TPD dazy towaru, są bardzo surowo
Ogółem w miesiącu lipcu br. nikt się nie pokioapi do opieki i
z prezesem Oddziału - tow. Wio- karane przez Kom·sję Specjalną. pu galant., Pl. Koscmszk1 11, u.k a zostało ukaranych 12 kupców z do utrzymana wro.ściwego porząddarczyk'.em na czele oraz zapro- Ostatnio znów Delegatura Łódz- ran~ grzyvyz:ią 75.000 zł. za pob1e- Tomaszowa Maz.
(j)
I ku?„.
szeni goście zwiedzili samą kolo- ka Komisji Specjalnej ukarała rame nadmiernych cen za towasklepów, którzy są ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nię oraz wy~awę prac kclonij- właścicicli
nych, jaką na zamknięc·e kolonii mieszkańcami miasta Tomaszowa
zorganizowano. Z wystawionych Mazowieckiego.
eksponatów na szczególne wyróż
właścicielka
Górska Helena,
nienie zasługują prace malarskie
ucznia Klaryski, dobrze wykona- sklepu galanteryjnego, zamieszka
ny domek uczn:a Ziętary, zagra- ła przy ul. Żymiersk'ego 16-18,
da wiejska wykonana przez jed- ukarana została grzywną 100.000
Jednym z zadań, które po~tano powiększająca się w roku bieżą polu spirytusowego i tytoniowego,
ną z grup kolonijnych oraz prace
konsekwentnie realizować cym ilość sklepów PSS. Do roku a ostatnio jako zobowiązanie powiły
hafciarskie, wykonane przez dzie zł. za pobieranie nadmiernych
władze miejskie, spółdzielcze oraz 1949 powstawał przeciętnie jeden wzlęte na dzień 22 lipca stworzowczęta. Za wyróżniające się prace cen. Borkowski Mar:an, właści
Komitet Miejski PZPR w Ale- sklep rocznie, natomiast w roku no Gospodę Spółdzielczą, która
artys~ów zostaną ciel sklepu rzeźniczego, zam. przy ksandrowie jest rozszerzenie spół
~łodocia?Y~.h
bieżącym do chwili obecnej pow- cieszy się dużą popularnością.
1m w naJb~zszyc~ dniach przyzna ul. Warszawsk 'ej 3 ukarany zo- dzielczych placówek handlowych stało już 5 placówek detalicznych.
Obecnie remontuje się lokal, w
'
ne przez kierownictwo TPD odpo
otwarta zostanie trzecia
którym
kon
z
mieście.
sklep
w
masarnie,
dwie
to
Są
wiednie nagrody. w zakończeniu stał grzywną 100 OOO zł. za odmotak, że .Ąleksan
masarnia,
kolei
z
monowyrobami
z
sklep
fekcją,
Wynikiem tej pracy jest stale
samej utoczystości - dzieci zosta wę sprzedaży miqsa. Bełczyński
drów łącznie z czterema istniej ącymi już sklepami PSS-u, posiadać będzie 10 placówek spół
dzielczych handlu detalicznego.
A*WWW.21&
W końcu października otwarty
zostanie sklep Centrali Tekstylnej, co stworzy dla mieszkańców
Aleksandrowa możliwości dostatecznego zaopatrywania się w ma
teriały włókiennicze. Istnieje rów
nież projekt otwarcia w mieście
trzech innych sklepów PCH.
Jednocześnie Związek Samopomocy Chłopskiej pragnie otwoW ub'.egłą niedzielę odbyło się cy i racjonalnej gospodarce mate 1 powiększen'.em fabryki zaistniała cjonalna gospodarka materiałowa, rzyć w roku bieżącym nową Gozebranie załogi Opoczyńskich Za riałowej. W czasie omawiania go również konieczność przeniesie- którą bardzo obszernie omówił na spodę Ludową.
Związk.owiec
kładów Wyrob6w Ogniotrwałych. spodarki zakładów tow. dyr. Bo- na biur i magazynów do domów zebraniu ob. Telus. Podstawowym
Jak z powyższego wynika Alesurowcem Zakładów Wyrobów
Dziś o godz. 17.30 na boislm Bogaty porządek zebrania i bar- rzechowski poruszył zagadnienie, mieszkalnych, znajdujących się
zyskuje .z każdym rnie„
ksandrów
jest
Ogniotrwałych w Opocznie
siącem nowe sklepy podległe seksportowym przy ul. Miłej odbędzie dzo du~a frekwencja świadczyły o z którym zakład od dluższego cza na terenie zakładu.
glinka. O nią też należy dbać w
tym, ze wie~e n.azb'eralo się su. j~ż się boryka. Jest nim ~rak Zagadnienie dyscypliny pracy 0 ten sam sposób, w jaki przędzal torowi spółdzielczemu i państwo
się g:mcra!ny t:-::::ii:1g drużyn pił
Leob.
wemu co zapewni mieszkańcom
spra;v,. nad k~orym1 ~rze?a by!o m~eJsCa _n.a roz~udowę fa~ryk1. W mówił bardzo obszernie
karskic;h połączonych klubów. Sta- wspo~me r~dz1ć. SpecJalme duzo teJ .chw11J czyn1~ne są us:).ne .sta- wiński. Dyscyplina pracy łączy się nik pamięta -0 bawełnie tkacz zaś dostateczne zaopatrzenie w artymoNajistotniejszym
przędzy.
o
wiennictwo wszystkich zawodni- uwagi poświęcono sprawo~ ,gospo rama o uzys~ame odpow1edmeg~ ściśle z pełnym zrozumieniem war
H.
kuły ipierwszej potrzeby.
darczym zą.kładu, dyscyplin e pra placu. W związku z rozbudową i tości i znaczenia wykonywanej mentem jest w tym wypadku zaków obowiązkowe.
chowanie czystości. Glinka, która
pracy. Robotnicy zakładów oposkutek czyjegoś niedbalstwa u- Wędrówka
na
czyńskich włożyli wielki wysiłek
legnie zanieczyszczeniu, powoduodbudowę swej fabryki i za- je poważne obniżenie jakości pro
w
ZDUNSKA WOLA
sądowa
bezpieczenie jej przed zniszcze- dukcji. Wyroby ogniotrwałe wyPZPB w Zduńskiej Woli nta
n 'em. Pracy tej nie wolno obec- produkowane z takiej gliny są otrzymać jeszctZe w bieżącym roku
nie zaprzepaszczać. Drobne na po
mniej ~dpor?e r.ia wysoką tempe- lokal przy Al. Kościuszki, gdzie uzór uchybienia w postaci lekko- raturę
1 stają się wówczas przy- rządzona będzie centralna świetli
nawet
myślnego spóźniania się,
W ostatnich dniach Sąd Grodz- ' Opat, zamieszkały przy ul. Tkac-1 siedzi jeszcze karę 6 miesięcy, któ
cz!ną zn~cznrc.h strat. O tym na- ca zakadów. Ponadto znajdą tu po
tylko o tę „minutkę", czy też nie
ki w Tomaszowie rozpatrzył '3Z~ kiej 12 - skazany został na 10 rą miał wyrokiem z innej sprawy usprawiedliwione nie przyjście lezy pamJętac I o tym trzeba jak mieszczenie ZMP TPPR i klub
najwięcej mówić. Wtedy napew- snort owy Włók~iarz" - Zduńska.
n~g spraw za kradzież przędzy, ja miesięcy więz:enia, przy czym od zawieszoną.
do pracy, powodują zgrzyty w ca no ci czlonkowie załogi, którzy Wola. Przy oddziałach PZPB istkie tu i ówdzie jeszcze się zdarza
łym cyklt:. produkcyjnym zakła
ale
wprawdzie świetlice
pracują przy magazynowaniu gli- nieją
h.
du. Poważną rolę ma tu do speł
centralna wpłynie dodatświetlic:i
zanieczyjej
do
dopuszczą
nie.
ny
W wyniku rozprawy zostali uka
nienia przede wszystkim Rada
nio na ożywienie życia kulturalne.
szczerua.
r::i.ni: Władysław Stępień, zamiesz
Zakładowa i organizacja partyjna.
kały przy ul. 18 Stycznia 39 Po omówieniu wszystkich tych go i .o~wiatowego nie. tylko praPoprzez pracę uświadamiającą, to
wyr?kiem. 6 miesi9cy więzienia, z
znaczy poprzez ścisłe związanie za zagadnień wywiązała się obszerna cowmkow PZPB, ale i pozostałych
Z'.'..\VJ.eszem~m na okre:> 3 lat, Lu:!y
Jako ostatni zabrał miesizkańców Zduńskiej Woli.
łogl z zagadnieniami produkcyj- dyskusja.
Sąd Grodzki rozpatrywał w Zofii Błaszczyk i właściciela pi11a Marcianek (ul .. Głóvma 4) nymi, będzie można osiągnąć cel, głos ob. Kościelniak, jeden ze sta
8 miesięcy więzienia, róvn1ież z za\ tych dniach ·między innymi spra- wiarni „Złoty Rói' - Maksymi- jakim jest właściwie zrozumiana rych robotników pracujących w
Ogłoszenia
wieszcniem na 3 lata, a Stanisław wy właścicielki sklepu na Kaczce liana Kacperczyka. Pani Zofia o- dyscyplina pracy. Nikomu spo- tutejszych wkładach od wielu lat.
skarżona była o zbyt długi języ śród załogi nie może być obce za
- Przebieg dzisiejszego zebra- KURSY Księgowości, Maszynopi
prowartości
i
jakości
gadnienie
- stwierdził on - przekonał sania, Stenografii, K-0respond~m
nia
czek i obelgi, a pan Maksymilian
dukcji, szczególnie tej części, któ mnie dobitnie, że naprawdę je- cji, Stowarzyszenia Stenogra- za nielegalny handel alkoho- rą dany pracownik wykonuje.
fów i Maszynistek, Początek 5
współodpowiedzialnymi
steśmy
września . Zapisy Jerozolimska 1.
lem.
Z zagadnieniell" dyscypliny pra gospodarzami naszego zakładu.
230
jak w swoim czasie podawali- przeb::>leć straty, zameldował o
W obu przypadkach Sąd orzekł cy wiąże się masa inny~h spraw. Głosy jakie słyszałem w czas~e dy
fany, ,Tóz:::fo .Jermak, zamieszkała tym odpowiednim władzom i dnia.
oporobotnicy
że
świadczą,
skusji
Ileż to razy mówiono na terenie
przy ul. żymier;:;kiego 32, okradła 18 bm. niewdzięczna „przyjaciół-, grzywny: 10.000 zł. dla p. Blasz- zakładów opoczyńskich o ut;zy- czyńscy zdają sobie doskonale
„
.
.
_
sądem.
przed
stanęła
ka"
twego przyjaciela, ob. c„ zabi2ra
Wyrok brzmiał: 6 miesięcy wię cnkoweJ i 30.000 zł. dla Kacpe.- maniu w należytej czystości na- sprawę ze swej roli w zakładzie. ży przede wszystkim rzetelna i
Z obow:a7.ków
jąc mu pÓvną ilość skór surorzędzi i urządzeń produkcyjnych. Ale świadc.mość ta nakłada na nas sumienna preC4j.
zienia z zawieszeniem na 3 lata. czyka
wych.
ścisłym związku z tym jest ra pewne obowiązki, a do nich nalę_ tych wywiążemy si~.
W
~
P_onicważ ..nrzvfaciel" nie mógł Czy pomoże?,„
Ubiegłei niedzieli nastąpiło uro
czyste zakończenie drugiego turnusu wczasów letnich dla młodz e
ży szkolnej, kolonii w Zułówku,
prQ\.vadzonej przez tomaszowski
Towarzystwa Przyjaciół
Oddział
Dz.eci.
Po pow:taniu przybyłych gości,
kierownik kolonii tow. J. Kowalczyk wygłosił krótkie przemówie
nie, podnosząc w n·m pełne tro~ki stanowisko władz Polski Ludo
wej o właściwe wychowanie zdro
wego, mlodego robotniczego poko
lenia, wskazując na pomoc w postac: miliona\ ·ych subwencji, jakie udzielane są na zagwarantowanie :robotniczym dzieciom wła
·ściwego wypocŻynku w mies:ącach wolnych od nauki oraz obrazując rolę, jaką do spełnienia ma
na tym odcinku wvcho\vvwania
młodego pokolenia Towarzystwo
Przyjac'ól Dzieci. Zgórą milion
dzieci i młodzieży w bieżącym ro
ku spędzi k'1ka tygodni na wczasach ko~onijnych. VI jednym tylko skromnym ośrodku, jakim jest
kolon·a w Zułówku - w ciągu
mie~iąca lipca i sierpnia znal.azło
miejsce i op'ekę około 500 dzieci
w wicku szkolnym i to wyłącznie
dzieci robotniczych.
Po przemów:eniu nastąpiła bogata część artystyczna w wykona
niu ze;:;po~ów dziecięcych, na którą złożyły 1'ię tańce. śpiew, recytacje i inscenizacje. Na wyróżn'c
nie zasłużyły - zespół chóralnoorkiestralny, zespół chłopięcy,
który odegrał sztuczkę pt. ,,Podpalacze" oraz z tańców - „Kuja„Taniec
Yliak", „Zbój n· cki"
kwiatów".
W dalszym ciągu zabrał głos
członek Zarządu Oddziału TPD tow. Heliodor Chwist, który omó

uf~~.ga
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zawodnicy

Komisja Specjalna czuwa!

Coraz więcej placówek spółdzielczych
w Aleksandrowie

l

-------jak usunąć niedomagania w pracy
-

Robotnicy sami radzq

Opoczyńskich Zakładów

Wyrobów Ogniotrwałych

i KS Lechia

I

po województwie
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Dla nieuczciwych sklepikarzy
grzywny

drobne

~dna przyjaciółka

•
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Wieści
PONOWNE TRZĘSIENIE ZIEMI
ZANOTO\VAŁY
SEJSMOGRAFY
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kra~iu

trawlery „Dalmora". Statek „Jo''lisz" przywióz.ł ze swej wyprawy
W KRAKOWIE
144 tony ryb, „Syriusz" - 112 ton,
Stacja sejsmograficzna przy kra- „Podlasie" - 102 tony i „Orion" kowskim obserwatorium astrono- 97 ton ryb.
micznym zanotowała w dn!u 22
DRZEWO NA REMONT
sierpnia br. w:elkie dwugodz:inne
trzęsienie ziemi,
którego ośrodek
BUDYNKOW MIESZKALNYCH
znajdował się
w odoległości około DLA ROBOTNIKOW ROLNYCH
2.500 km. od Krakowa. Początek
Min:sterstwo Rolnictwa przyzna- ~
ruchów tekton:cznych · !Zanotowano
o g<ldz. 6.13, szczytowe zaś ich na- ło 3 tys. metrów sześciennych drzesi.le..'lie o godz. 6.45.
wa na remont i budowę domów
POMYSLNE POŁOWY POLSKICH mieszkalnych dla robotn:ków Pań
shvowych Gosp0darstw Rolnych na
TRAWLERÓW
Do portu
rejsów na

I.

N&1&&44

szlaku Vlll „ 1our de Pologne"

ZA TER!\llNOWĄ
PODATKU GRUNTOWEGO PRZEZNACZYLI CHŁOPI NA

SPŁATĘ

Toruń (obsł. wł.) Drugi etap „Tour de Pofogne" Łódź -;- Toruń (208

j

Gołębiowsk: włocż:Y'ł koszttlkę ~ea- Torunia czołówkę prowadzi Wójcik, ~
dera zwycięzcy I-go etapu Rumuno który wjeżdża p~erwszy na stadion,
wi Niculescu. Następnie kolarze u- jednak na finiszu słabnie : daje się
licami miasta udali się na start lot- minąć 11-tu zawodnikom. Jako p:er
ny w Radogoszczu, gdzie odbyła się wszy wpada na metę Wrzesiński
krótka uroczystość ku cze: Polaków w czasie 6:25,23, prz:>d Niculescu
pomor.dowanych przez Niemców w - 6:25,26, 3) Saunders (An~li::i) - i
tamteiszym obozie koncentracyj- 6:25 27, 4) Nowaczek (Polska) 6:25.28
nym.
5) Wyględa (Polska) 6:25.29, 6)
Tuż po starcie Rumun Negoescu Salminen (F:nlandia) 6:25,30, 7)
ma defekt przerzutki, a zaraz po Sandru (Rumunia) 6:25,31, 8) Wi-ttek
tym n.astępuj~ z~erzenie między i:-o '.Polon:a franc.) 6:25.32, 9) Alix (Fr.)
lakami Budkiewiczem i Pełczyn- 6:25.33
10)
Locatelli (Włochy)
skiln oraz Czechosłowakiem Kola-16:25.41.'
T
t
t
d
·
k
t
"
rem. _en o~ a n: oznai~ on u_zp
Etap w;•gra.la drużynowo Polska
głowy
~
obOJCZyka.
w
rrunutę
pozprzed
Rumunią.
niej Anglik Bloomfield łamie kiero , _ _ _
_ __.....________._ __
wnicę. Doskonały Francuz Garnier,
który
na pierwszym etapie WY
.
padek. jechał z najw:~kszym wysil
d
•
kiem i w końcu wycofał się z wyśMWOC
cigu. Zla droga powoduje dalsze de
fekty. Bohdan (CSR), Francuzi:
Toruń (obsł. wł.) II etap „Tour
Serra i Lemay przebijają gumy. Po de Pologne" (Łódź - Toruń) wygra
lak z Francji Wróbel łamie kolo, a la Polska w czas:e 19:16.22. 2) Włoleader Niculescu przebija gumę, lecz chy - 19:24,14. 3) Rumunia 19:28.01.
po 20 klm. pościgu dochodz: czołów 4) Francja - 19:37,45. 5) Dania kę. Pierwszy finisz lotny w O:r..orko 19:42,49. 6) Anglia 19:56,55. 7)
wie wygrywa Wrzesiński, przed lia Finlandia - 20:14,26. 8) Poionia fran
piakiem i Wójcikiem. c: trzej Pola cuska - 20:16,06. 9) Czechosłowac}a
cy, Włosi: Loca telli i Bossi oraz - 20:38.23. 10) Szwajcaria 22: 15,46.
Duńczyk Nielsen stanowią teraz czo
I\:l:lsyfikacja dru~ynowa po dwóch
!ówkę, która ma w Łęczycy kilo- etapach: 1) Rumunia - 31:04.46. 2)
metr przewag: nad następną grupą. POLSKA - 31:04.52. 3) Włochy Po paru kilometrach z .czo!Ó\\"ki od 31 :05 13. 4) Francja - 31 :11,34. 5)
pada Kapiak, który ma defekt prze Dania - 31 :18,00. 6) Anglia 31 :35,13.
rzutki. W Gostyninie drugi lotny fi- 7) Finland:a - 32:16,55. 8) Polonia
nisz wygrywa Wrzesiński. przed f rancus k·a - 32:18,27. 9) C SR, Nielsenem ~Dan:a). We Włocławku 32:42.16. 10) Szwajcaria - 34:58,17.
podczas odbierania p aczek żywn0śKlasyfikacja indywidunlna po
ciowyc~ c:wló_wk.ę d_ochodzi drur,:a I dwóch etapach: 1) Niculescu (Rumu
grupa 1 obecnie JedZ1e razem 13-tu nial - 10:15.26. 2) Locatelli (Wło
kolarzy. Rumuni: Sandru, Nicules<.'u. I chv) - 10 :15.36. 3) Osterg'tard (DaChicomban i Dum:strecu, Włosi: Bo ni:i) - 10:15,58. 4) Sandru (R:mmssl. Locatelli i Spalazzi. Duilczycy: nia) - 10:18.28. 5) Soalezzi (Wło
Olsen i Ostergaard oraz Po!ac.v: chyl - 10:19.24. 6) WÓjcik (Polska)
Wójcik. Wrzesiński, Nowaczek i Wy - 10:19,44. 7) Wygleda (Polska) glqda. Na 30 klm. przed Toruniem 10:2'!.42. 8) R:egert (Francja) 10:22.48
N:culescu łamie koło, lecz Chicom- 9) Nowocz::k '.Polska) - 10 :24.3i>.
ban oddaje mu swoje i leader wy- JO) Alix (Francja) - 10:26.28.
ścigu dochodzi .cwl-Owkę. Na ulicach
Na drugim etap:e wycofało się ogółem 10-ciu zawodników: Cz.echosło
·wacy: Kolar i Bohdan, Francuz Garnier. Polak z Francji - Wróbel,
Duńczyk Jorgensen oraz 5-ciu
Chilar wyeliminowani Szwa icarów.
W klasyfikacii klubowej etap V."Jświata, rozegrano wyścigi parami nlł
grał „Ruch" (Chorzów), który prodochodzenie, na dystansie 4.000 m.
wadz: po 2-ch etapach - 20:47,18,
Rozegrano 10 przedbiegów, których przed „Ogniwo" (War~zawa)
zwycięzcy z<1kwalifikowali się do na
21 :08.31.
stępnej rundy.
Do dalszych biegów
zakwalifikowało się ponadto 5-ciu ni\
stępnych zawodników z najlepszymi
czasami, w tej liczbie Czechosłowa
cy: Vesely I Cihlar oraz jako 16-ty,
Przedsprzedaż
walkowerem Amerykanin Sheldon.
W drugim kole odpadli obaj Czena mecz
chosłowacy. Vesely przeąrał z fr.woI.KS Włókniarz rytem tej kcmkurencji Włochem Gi\n
AKS (Chorzów)
dini, a Cihlar z V.7lochem Messina.
LKS
\"lłókniarz
zawiadamia,
Do ćwierćfinału zakwalifikowało sie
że przedsprzedaż biletów na za·
2-ch Włochów - Messina i Gandin!. J wody piłki nożnej o Mistrzostwo
'.!·eh Duńczyków - Anden:en i Jor·
Klasy Państwowej między ŁKS
,,,o\7 łókniarz " Bud. Zw. AKS
qensen , oraz Dupont (Francja), Glo·
(Chorzów), mające odbyć się w
rieux (Belgia). Mueler (Szwajcaria) i
dniu 28 sierpnia br. (niedziela),
Cartwright (Anglia).
na stadionie przy Al. Unii 2, rozWyścig szosowy dla zawodowców, I
na trasie 290 km (33 okr ążenia, wy- I poczyna się w czwartek, dn. 25.8.
1949 r w Firmie „Sanitas", Piotr
grał Belg Van Steenbergen w czasie
kowska 81.
7:34:44, przed Kublerem (Szwajcaria)
I Copplm (Włochy).

I

Muzea MieJ· skie

ZAKUP TRAKTORA

k.1!11·>

przyniósł

zwycięstwo

Wrze:

Mieszka11cy gromady Staw Noa- sms~iemu ~Polska).' a ~ k~nkurenc.fi
kowski w gminie Nielisz w pow. ~zyn~we.J nasze,1 druz~1,e narodozamojskim otrzymaJ..; 270 tys. zł. pre weJ, .l•toreJ 3-cb zaw~mkow znal:i·
mii za terminowe w-płacen:e należ- zło, się w _P~erwszej p1_ą.tce na mec1.e.
Lta.p Łoclz - Tonin był najdłuzności z tytułu podatku gruntowego. szym i najcięższym etapem wyściPremie przeznaczyli chłopi na za gu. _Droga prowad:d.ła po wyboistej
kup nowego traktora do gminnego s!os1e, a miejscami po t. zw. „koośrodka maszynowego, prowadza- cich łba.eh", co z~ac_znie prze_rzedzi· d 1 · ło stawkę zawcdmkow i rozciągnęło
nego przez gminną społ
zie n:ę j
t
·
·
a na PI7.<.'s rzeni wielu kilometrów.
,.,Samopomoc
Chłopska" w Niel:szu.
Przed
-tartem
prezes
PZKol
=--=------------------~---_..:.~_:_:_;:_=:::.:.=--

z

Torun1·a

~

mistrz Edwin Kowalski.
Jutro, dnia 26-go sierpnia 1949 roku
o godz. 14-tej opera „Rigoletto" G.
Verdi'ego {przedstawienie zakupione
przez ORZZ, paSSS'-partout i bi Iety
bezplatne są nieważne).
O. godz. 19-tej opera komiczna
„Don Pasquole" C. Donizettiego.

'~tr.''"71.~"-.·
V

meldu1ą

'

rzesiński zwycię cą I -go e~ u
„Kocie łebki" na trasie Lódź-Toruń
dały się mocno we znaki kolarzom zagranicznym

w Gdyn: powróciły z Żuławach.
Morzu Północnym 4
PREJ.1-llE

vn::"A SLĄA.A
W PAi\J.STWOWYM TEATRZE
WOJSKA POLSKIEGO
(Jaracza 27)
Dziś, dnia 25-go sierpnia 1949 roku
0 godz. 19-tej opera „Halka" St. Moniuszki (przedstawienie wolne).
W P artii tytulowe·1 Jadwigo Lachet6wna oraz Nina Dubinówna, Leslaw
Finze, Ryszard Fobiński, Antoni Majak
Piotr Borski, Zbigniew Platt, Edward
Fedorowicz,
Ryszard żaba. - Kapel·

. ..

•
emkowsk•
. I z Gra~1oc1na
'f
~

• •
koIarsk"I pocz ł owcow
•
wygrywa wysClg

Toruń. Wczoraj na szosie Toruń - Chełmża na dystansie 25

Il

Kolarśkie

Mecz

Hallol Mówi Moskwal

Kl

Kraków-Łódź

u Budowlanych'

I
I
I
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TATRY - „Dzieci z jednego pod·
wórka"
godz. 16, 18, 20, n
t;lm onwolony dla młodzieży od
lat 7
XĘCZA „Trngiczny pościg"
godz. 17, 19, 21
±:Jin c:.nwolony dla młodzieży od
iat 18
godz. 17, 19, 21, -:
film dozwolony dla młodzieży od
lat H
WI SŁA „Ostatnia Noc"
godz. 17, 19, 21
film dozwolony dla młodzieży od
lat 14.
WL6KlHARZ - „śpiewak nieznany"
godz. 16.30, lS.30. 20.30
film dozwolony dla młodziflży od
lat 14
WOLNOść __„Klę~ka ~zpiega"
godz. 16, 18, 20,
od
film dozwolony dla mł oclzieiy
lat H
ZACHĘTA „Trójka Trefl"
godz. 16, 18. 20
filo. do zwolony dla mtod zieży od
lat 7
DZ;eciom do lat 6 wst~~ <l:i kin:i.
wzbroniony

W. A

lf'RóBF.L CZESIAW
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Ale zatrzymał
go Umara Mahomet. Spawacz przybiel po raz dziesiąty, ażeby spojrzeć, jak posuwa się
praca.„
- Poruszacie się jak żółwie ! - krzyczał do Karpowa. - Kończymy drugą sekcję!
- Wiesz co, Umara, idź no sobie st ąd, - poradził
~pawaczowi Iwan Łukicz. Inżynierowie i tak są
wści€kli, a ty jeszcze ich denerwujesz. Oberwiesz od
Beridzego, jak mu wpadniesz pod rękę.
„.Okazało się, że Aleksy miał rację. Pięćdziesiąt osób,
przydzielonych aby opiekować się rurą, uczyn]o z niej
3akgdyby „istotę żyjącą". Kiedy Batmanow i Załkind
przybyli na plac, rura l eżała długim c:els k'.em na lodz:e, a jeden jej koniec opierał się o brzeg. Wasyli
Maksymowicz, który przed chwilą skarżył się Z alkindowi
na niepowodzenie, poweselał i uderzył Rogowa w plecy.
- Twierdziłeś, że inżynierom się nie uda! - zawołał
chociaż Rogow nie mówił nic podobnego. Rosyjslrn
„smykałka" plus wy~:sza matem :ltyka z fizykil stanowią, mój drogi, silę! Teraz niech tylko opusz czą tę za
baweczkę na dno morskie, a wtedy o\)1i 7, ~. .,.;cb lcm
Borysewiczem mo..żemy ze spokojnym sumieniem stąd

biletów

I

Sienkiewicza. (tel. 110-59).
Wystawa. Gra.fiki Meluykańs.kiej
otwarta. w dni powszednie od go~.
10 do 13 i od 15 d-0 18, w nied:Z':ele
i święta od godz. 10 do 18.
Muzeum Przyrodnicze, :Park Sien_
kiewicza.
Muzeum Sztuki, ul. Wię<:kowskiego
Nr 36

BATMANOW PRAWI KOMPLEMENTY
Batmanow z głęboką uwagą i zainteresowaniem obserwował otaczających go ludzi, którzy zapomniawszy
o sobie, i o wszystkim dookoła, widzieli jedynie ciężkie
~zęści rurociągu i myśleli tylko o tym, aby jak najszybciej przesunąć je z miejsca na miej.sce. Doprowadzona
do ostateczności wytrwałość inżynierów i robotników,
ich nadzwyczajne poświęcenie, pozwalały dokonywać
rzeczy zdawało by się, niemożliwych.
· Kowszow, kierując pracą na lodzie, jak gdyby się
postarzał w ciągu tych paru dni.
Twarz mu zarosła
szczeciną, oczy zaczerwieniły się od stałego przebywania na wietrze i w oślepiającY'm blasku sło!l.ca, policzki zapadly. ale w zaciśniętycn wargach, kiedy spoglądał
na rurę, nie chcącą się poddać, w szybkich, n'.ecierpliwych ruchach, w ostrych żartach i gniewnych krótkich
słowach komendy było tyle upartej siły, że Batmanow
miał ochotę powiedzieć inż ynierowi:
- · „Masz rację
chłopcz e! Tak właśn ' e należy żyć z uporem nie poddawać się złu„„"

Wasyli Maksymowicz zatrzymał Beridzego, 'ł.rskazu
na Kowszowa: „Mieliście rację, ,,,.·tedy w Moskwie,
Jerzy Dawidowiczu.: macie odpowiedzialne~o zastęp
cę Sąd z ę, że na froncie powąchał tylko prochu, wojowar zaś nauczył się dopiero tu, na budowie".
Batmanowowi często wpadał w oczy Silin„. Telegram
1 ud Stalina uczynił św:ętem wszystkie jego powszednie
jąc

•

MIKA. J\['GF.NWSZ

Od dzisioi

239

Daleko od Moskwy

odiechać.
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Polacy z .Francji

I

palmę pierwszeństwa i miano naJlep
szego kolarza - pocz.towca Pomokm. odbył się wyśc:g kolars:ki pocz- rza.
TEATR KAMERALNY
towców.
Już po kilku kilometrach zaw1JdNa starcie stanęło 55 kolarzy, któ n:cy dzielą się na szereg grup. Pro
DOMU żOŁNIERZA
rzy reprezentowali 16 pow;atów. Pun wadzenie obejmuje Strzemkowski z
Łódź, ul. Daszyńskiego 34
Przez caty miesiąc sierpie11 co· ktualn:e o godz. 14-ej kolarze - po- Gręboc:na. Kolarz ten o.ez przerwy
dziennie o godz. 19.15 w Teatrze cztowcy wystartowali do walki o znajduje się na czele grupy zawodników, w której jest 7 kolarzy. Pół
Kameralnym komedio Shawa „Szczy·
metek rriijają jako pierws1 w nastę
gli zaułek".
pujące; koleno~ci: 1) Strzemkowsl<l
TEATR LETNI „OSA''
(Grębocin), 2) Skierka (Toruń), 3)
Piotrkowska 94, tel. 272-70
Codziennie o godz. 19.30, w niedzie
N:ez.bitowski (Mog]no).
lę o 16
i · 19.30 komedia muzyczna.
W drodze powrotnej walka na tra
pt. „Krawiec w zamku''.
12.04 Wiadom. poludn. oraz przegl. sie jest niezwykle zacięta. Prowadzi
prasy stoł. 12.20 Audycja dla wsi. w dalszym ciągu Strzemkowski, któ
12.50 „Na swojską nutę". 13.20 ry ma przeszło 200 m. przewagi nad
Skrzynka PCK. 13,30 (Ł) Chwila mu- następnym kolarzem. Na metę wpa.
„
I zyki. 13.35 Muzyka obiadowa. 14,00 da ostatecznie jako pierwszy, w'.taADRIA - „Pepita J1menez
Kronika Rumui1ska. 14,15 Koncert so ny owacyjnie - Strzemkowski (Grę
godz. 16, 18, 20
listów. 14,50 (Ł) Komunikaty. 14,55
film dozwolony dla mlodziety od (Ł) Soliści _ instrumentaliści. 15, 10 boc:n) przed Niezabitowskim '.Mogilno) i Skierką (Toruń 3). Zwycięz
lat 18.
(Ł) „Jedziemy na wczasy", 15,15 (Ł)
BAŁTYK „$piewak Nieznany"
Aktualności łódzkie.
15,25 Program ca przejechał 25- k'.lometrową trasę
godz. 177 19, 21 7
dnia. 15,30 „$piewajmy piosenki". w czasie 40.17,5 min., dwaj następni
film dozwclony dla mlodzieży od
15,50 Skrzynka ogólna. 16,00 „Dożyn- maj ą czas 40,49 m:n. i 40:57,3 min.
lat 14.
ki", 16,15 Muzyka. 16,20 (Ł) „Sprawy
BAJl>:A _ „Trzeci Szturm"
naszego miasta". 16,25 (Ł) Arie i piegodz. 18, 20.30
śni kompozytorów włoskich.
16,45
film dozwolcny dla młodzieży od
(Ł) „Poczta Wujka Bolka". 17,00 1-szy
lat 14
·
dziennik popołudniowy. 17,15 (Ł) Na5i znajomi Vesely i
„Białe kruki" aud. słow.no-muzycz
GDYNIA - ,,Prcgram Aktua.J.no§ei na w oprac. B. Busiakiewicza. 17,45
KOPENHAGA (obsł. wł.). - W dal
Kraj. i Zagr." Nr 86/49.
Poradnik językowy. 18,00 „Dla każ szym ciągu kolarskich mistrzostw
godz.. n, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, dego coś miłego". 19,00 2-gi dziennik
21.
popołudniowy. 19,15 Koncert symfo· O
ouchar Kałuży
godz. 16, 18, 20.
niczny. 20,00 „Wszechnica Radiowa",
HEL (dla młodz.)-„Siedmiu śmiałych" 20.20 Koncert rozrywkowy. Transmi·
sja z Czechosłowacji. 21,00 Dziennik
MUZA - „Kariera"
wieczorny. 21,40 Recital fortepianowy
godz. •\ 18, 20,
dopiero 8 września
film dozwolony dla młodzieży od J. Żaka. 22,00 „Serwetka miłości" słuchow. 22,45 (Ł) Felieton filmowy
Zarządy Okręgów Krakowskiego i
lai 14
pt. „Czwarty Międzynarodowy Festi- I,ódzkiego uzgodniły termin między
POLONIA - „Ulica. Graniczna."
wal
Filmowy w Mariańskich Łaź· miastowego meczu o puchar ś. p. Ka
godz. 15.30, 18, 20.30,
niach", 22,58 (L) Omów. pro gr. lok. łuży na dzie11 8 września w Kra.ko·
film dozwolony dla młodzieży od
na jutro. 23,00 Ostatni'? wiadomości. wie. Umożliwi to zawodnikom obu
lat 12
okręgów dluiszy odpoczynek przed
PRZEDWIOśNIE „Aktorka.',
ligowymi derbami lokalnymi.
godz. 16, 18, 201
film dozwolony dla młodzieży cd
Radio moskiewskie nadaje codzien- 1 Z życia
lat 12
nie trzy audycje w języku polskim
1
R OBOTNIK-„Lekkomyślna Siostra"
(według czasu polskiego):
godz. 15.30, 18, 20,30
Pierws~a audycja od godziny 16.30 i
· 5
"
film dozwolony dla młodzieży od
do godziny 17.14. na falach 25,23, l KS „Budo.wlani" zawiadamia wszylat 16.
25,47 oraz na fali 30,67 metra.
I stkich swoich członków i sympaty·
:ROMA - „N'iecierpliwoM serca"
Druga. audycfa od godziny 20,3~ • ków, że przyjm.uje zapisy do wszyst
godz. 18, 20,30
film dozwolony dla młodzieży od do godziny 2Ó.59 na falach 374.4 l kich sekcji 5porto"A--ych, jak sekcji pił
1.115 metrów.
, ki nożnej, piłki ręcznej (gry sporto·
lat 18
Trzecia audycja od godziny 22.00 we), tenisa stołowego, sek.cja bok·
REKORD - „Krążownik Wareg"
do godziny 22.28 na falach 31,65 i serska, sekcja pływacka (w stadium
dla młodzieży godz. 16.
1.115 metrów.
organizacji).
Muzeum Etn.ogra.!ic.zne, Plac Wol.
„Tajemnica wywiadu"
Codziennie prócz niedziel, w pierw
Sekretariat klubu mieści się przy ności (tel. 156-16).
god,z. 18, 20,
szej audycji lekcje języka rosyjskie· ul. Nawrot 23, lokal własny. Chętni
Muzeum PrehistOryczne, Plac Wolfilm dozwolony dla młodzieży od go. W niedzielę od godziny
15.15 do mile widziani.
n~ct 14. (tel. ~39-~3).
.
lat 18.
godziny 15.59 na falach 25,23, 30,67
KS zawiadamia, że w dniu 25.VIII.
?lwa.rte cod2llen.ll.le - prócz pon1e
STYLOWY
„Powr6t do domu'' I 31,65 - koncert. Prócz tego koncer 1949 r. o godz. 19.30 odbędzie się ze· dzUl.lk,6"'. w godz. od 10 do 18;. w
dla. młodz . godz. 16
ty odbywają się w środy od godziny branie sekcji pilki nożnej. Obecność cz~a.rt~1 o~ godrz:. 15 do 20, w nieg0dz. 18, 20 seanse normalne
22.45 do godziny 23.29 na falach członków dawnej ~ekcii obowiązko- d:nęle 1 ~w1ęta od godz. 10 do 17.
25,21, 30,74 i 1.115 metrów.
wa.
·
1 Ośrodek Propagandy Sztuki,
śWIT „Antoni i Antonina."
Park
godz. 18, 20
f;~ ~ozwolony dla młodzie7y od
żaiew
ROZDZIAŁ CZWARTY
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Adr. Roll.: t.ódł, Flotrkowska 16, Ili 111
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Lódt, ul. żwirki 17, tel. ZOS·C2.
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U9·06
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dni. Po całyc:-h dniach nie złaził z traktora i pi~rwszy
brał się do wykonania najtrudniejszych zleceń.
Naczelnik zwrócił także uwagę na Gienka Pdnkowa.
W watowanej kurtce takichże snodniach z'ltros'.;:·uw
młodzieniaszek pędził do domu, gdzie mieszkali teletechnicy, do placyku na którym odbywało się spawanie
i spowrotem. Nie chciał pozostać w tyle za towarzy5zami, a równocześnie obawiał się cośkolwiek przeoczyć z tego, co działo się na lodzie.
Stary Topolow przeziębił się i mocno kasłał. Otrzymał surowy rozkaz nie ruszać się z miejsca i leżeć w c:epłyrn pomieszczeniu, ale stary nie mógł i nie chciał by::
bezczynnym. Biegł cichacz€m,
wykradał się z domu
: całymi dniami pracował z sapqami., albo zjawiał się
FfZY budowie stacji tłocząc-0-ssącej, bądź też u ::~le
grafistów - wszędzie, gdzie mogło się przydać jego d'.>&wiadczenie.
A Ziaticow - ów pięćdziesięc'.oletni człowiek. który
zdolny był przerzucić tyle ziemi, co czterech innycl{?
Głowił się on, jak tu pomóc inżyni€rom w ich niepoW<>dzeniach.„
Naczelnik budowy spostrzegł również szczegól~e zdcaerwowaniP Rogowa, który zbyt cz~.sto zbLżał się do
niego. chciał najwidocznie j coś po\\-' edzieć, 110cz n '. e
r:.iał odwagi.
- Czc'io 1'ię krępujes'.1.. młodzieńc ze? - spytał wreszciP Batmanow, gdy robili już ra zem dziesiątą turę, wę
drując od terenu spawań do cieśn 1 ny. Czy prz·1w!a7.ali cię do mnie, c~ co. że nie odstęnuiesz lT'.nie :mi na
krok?
·
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