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~~~.:~~~:.w~~Wyniki
p
nia wojny prrekroozyły gra.ni

:h~~fnef1!:~;tci 1~a ~a:~r:.a ° Ko11u1ikat

O świcie dnia 22 czerwca
19.U r • .rmpoczął się gigantyczny bój pomiędzy uzbrojonym po zęby, rozzuchwalonym niepowstrzymanym pasmem zwycięstw faszyzmem
a socjalizmem. Do dyspozycji
faszyzmu stały w~ystkie rezerwy gospodarcze powalonej
Europy, a nawet dostawy kar
teli amerykańskich, wysyłają
eych broń do Niemiec przez
ta.nystows~ Hiszpanię i Por
tugalię ezy inne „neutralne"
państwa.

W kilka dni po wybuchu
wojny, dnia. 3 lipca 1941 roku

a

H'

c~ Związku Ra.d~eck!e!!°o, speł

nily się marzenia swi.atowej
reakcji, · która od lat marzyła
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·narad
r 9 z.- u

llatly Minlstr6w s,raw Zagranicznych

P ARYZ (PAP). - Na swym
ostatn.im posiemeniu Rada
Ministrów Spraw ZagTanicznych Czterooh Mooa.rstw zatwierdziła teksi następującego komunikatu:
W dniach od 23 maja do 20
czerwca 1949 r. odbyła się w
Paryżu VI sesja Rady Mini•
strów Spraw Za.granlCUlych,
w której uczestnic<iyli ministrowie spraw za.granicznych:
l!'rancji - }lobert Schun::..n,
ZSRR - Andrzej WyszyMki,
Wielkiej Brytanii - Erneat
Bevin I Stanów Zjednoczo·
nych - Dean Acheson. Na !Je
sji tej omawiano -łlJ)rawę Niemiec oraz traktatu pokojowego z Austrią.
Ministrowie spraw zagraniemych powzięli nuiępuj~
'1ecyzje:

kie znajdują.ce się pod Ich Jurysdykcją. Powołani w ten
sposób Niemcy mają wymienić odpowiednie dane, przygotować spraw07ilania oraz -

jeżeli

uzgodnią je pomiędzy
przedstawić propozycję władzom okupacyjnym.
Rządy Francji, Związku

sobll -

5 Socjalistycznych

Republik Radzieckich, ZjednOC!ro·
nego Królestwa i Stanów Zjednoczonych zgodnie posta.nawiają, że porozumienie za.war
te w Nowym Jorku ł maja
1949 r. ma być utrzym&ne "'.
mocy. Opróca; tego dla dalszeJ
realizacji celów wyszczególnionych w poprzednich para'gnfach oraz dla poprawienia
I uzupełnienia tego I innych
planów 1 układów, dotyczących ruchu osobowego 1 towa
rowego oraz łączności między
strefą wschodnią a strefami
zachodnimi I między strefami
a Berlinem, jak również od·
nośnie ~ranzytu - władze okupacy3ne, każda w swojej
strefie będą zobowiązane pod
.ląó konieczne środki, aby zabezpleczyć normalne funkcjonowanie I wykorzystywanie
transportu kolejowego, wodnego i drogowego dlB ruchu
osobowego i towarowego oraz
komunikacji pocztowej, telefonlcmej t telegraficznej.
Władze okupacyjne zalecą czołowym niemiec·
kim organizacjom gospoda.rczym strefy wschodniej i stref
zachodnich, aby u t.łtW'iły usta
nowienie ściślejszych więzów
gospodarczych między strefami oraz bardziej 11kutecme
wykonanie układów handlowych I Innych porozumień go
spodarczych.

śnie Austrii kaitegor'.i zdoby-

czy wojennej (z ' wyjątkiem
aktywów naftowych) :. własno
ści Dunajskiego Towarzystwa
żeglugi,,
przekazywanych
Związkowi Radzieck:emu
w
myśl
innych
paragrafów
art. 35, traktatu i wskazanych
w propozycjacłt ZSRR z 24
stycznia 1948 r. w postaci, w
jak'.ej zostały zrewidowane i
pozostających z r'eguły pod ju
rysdykcją

austriacką.

Stosownie do tego, aktywa
Dunajskiego Towarzystwa Ze
glugi w Bułgarii, na Wę
grzech i w Rumunii, jak rów
n!eż 100 proc. aktywów Towa
rzystwa w Austrli wschodniej
maj ą być przekazane ZSRR
na podstawie lis ty ktQra zostanie uzgodniona • przez zastępców ministrów;
2) wszelka włrr,ność, prawa
interesy,
przekazywane
ZSRR, jak również własność.
prawa i interesy k t óre ZSRR
ustępuje Arstrii,' będą przekazywane bez obciążeń li!h
roszczeń bądź ze strony ZSRR
bądź też Austrii. Jednocześn:e
ustala s ię, że słowa „obciążen:a i roszczenia" oznaczaią
nie tylko pretensje wierzyciela, wynikające z wykonan:a
przez sojuszników kontroli
tyc~ praw, wła.~ności f inter"sów po s maja 1945 r„ ale rów
nież :. inne roszczenia łącznie
z roszczen:ami, dotyczącymi
podatków. Ustala się również,
że wzajemne zrzeczen'.e się
przez ZSRR i Austrię obc:ążeń i roszczeń odnosi się
do wszysycch takich obciążeń
t roszczen, które istnieć będą
w chwili, gdy Austria przeniesie formalnie na rzecz
ZSRR prawa do aktywów nie
miecklch przekazanych ZSRR
oraz w chwili efektywn.eęo
przekazania Austrii aktywów,
które ustępuje ZSRR;
„.
M::
wsze lk ie dawne a.k\tywa niemieckie, które
stały się własnością ZSRR.
nie podlegaja.
wywłaszczeniu
bez zgody ZSRR;
że z11,stępcy wznowią w
najbliższym czasie pracę, aby nie pó4niej, niz" 1-go
u
września 1949 r. osiągnąć por~· i i
d
· ł pro~~urn en e co 0 ca ł ooe
jektu traktatu.

Głośny }tl'Oces
komunistów
amerykańskich
stał 11ię jednym wielkim aktem oskarżenia. prze.

ci:W

podżega.czom

e.ranżowali,

by

wojennym, którzy ten proces za•
pokoju.
(Z prasy)'

pognębi~ obrońców

Józef Stalbt w przemówieniu
radiowym nakreślił narodowi
radzieckiemu plan strategiczny, który był wykonany precyzyjnie i który zdecydował 0
klęsce faszyzmu.
.osiągnięciu
Paryżu
„Wra.z z Armią Czerwoną„Prawda" o wynikach seaii Rad~ Ministrów
mówił Stalin do narodu radzieckiego - tysiączne rzesze
Sprawa niemiecka
Spraw Zagranicznych
robotników, kołchoźników i
MOSKWA (PAP). - Spe- nie pokoju w Europifl ł DA ea
Inteligencji powstają do wojMimo niemożności osiągn:ę
cjalny wysłannik „Prawdy"- łym świecie.
ny z wrogiem, który napadł cia na tej sesji porozumienia
Żukow w korespondencji z Pa
KresPondent „Prawdy" przy
na nas. Powstaną wielomilio- w sprawi.e przy;vróceni.a .goryża podsumowuje wynik: za- pomina następnie rozwój wynowe masy naszego narodu. sp~d~rczeł i. pol!tyczneJ Jedkończonej w pon:edziałek se- padków na sesji paryskiej oMasy pracujące Moskwy i Le nosc1 N1emlec, ministrowie
sji Rady Ministrów Spraw Za raz wylicza powody, które uningradu przystąpiły już do spraw zagra.nicznyeh Francji,
granicznych.
nlemO'iliwlły Radzie Ministrów
tworzenia wielotysięcznego po ~RR, Wielkiej Brytanii i Sta
Wyniki sesji - pisze Zu- powzięcie pozytywnych decy•
spolltego ruszenia, by przyjść now Zjednoczonych będą kon
kow - nie bacz:\() na to, te zji w sprawach, Jakit> pozo•
z pomocą Armii Czerwonej. tynuowali swe wys:fłlrl w kleministrowie nie zdołali osiąg- stały. j~zeze nieuregulowane.
w każdym mieście, któremu runku osiągnięcia tego celu,
nąc poroorumienła. w głównych
ZaJmu1ąc negatywne stanogrozi niebezpieczeństwo najaz przy czym uzgodnili obecnłe,
pr1>blemacb, dotyczących Nie wi~ko . wobec pro~ozycj : radu wroga, powinniśmy two- o następuje:.
miec, oznaezają określony po· dzieckich, w sprawie podstarzyć takie pospolite ruszenie,
~. czasle trwan!a IV se
stęp w dziele pogłębienia wowych problemów dotycząpodnieść do walki ogół mas
SJ1 Zgromadzenia Narowspółpracy międzynarodowej. cych Niem!ec - pisze Żukow
pracujących, aby własną pier d.ów ZJednoczonych, któ~e ma
- przedstawiciele mocarstw
sią broniły swej wolności.swe się zebrać we ~rześ1:11u br.
Po raz pierwszy od };stopa- zachodnich nie mogl: jednak
go honoru, swej Ojczyzny - 4 ~ządy za posr~~l'l1~twem
da 1947 r. Rada Ministrów :zdecydować się na zerwanie
w naszej wojnie narodowej z sw01ch
pr.zedstawic:eh
na
Spraw Zagranicznych powzię rozmów. Woleli oni szukać po
niemieckim faszyzmem"
Zgromadzeniu, dokonają WYła uzgodnione decyzje, co nie rozumienia w sprawach bieNa.ród radziecki od~owie- miany poglądów odn~nie da
wątpliw'.e
z zadowoleniem żących, dotyczących Niemiec
dział na apel Józefa. Stalina. ty i innych wa.runk.ow zwo:
przy~ęte zost8!11e przez op!~ę oraz w spraW:e traktatu poZjednoczony wokół partii łania następnej sesji Rady M1
pubhczn~ ś~ata, która doJ- kojowego z Austrią.
Lenina - Stalina stanął do nłstrów ~praw Zagranicznych
rzy w mch Jeden z konkretW kołach dziennikarskich
walki, która już w pierwszym dla omowienia zagadnienia
:iych wyni~ów walki 0 po~ój Paryża podkreśla się, że zmia
1
roku pokrzyżowała plany Hit- iemleeklego.
.
Traktał austriacki
utrwaleme . współpracy m:ę- nę taktyki przedstaw!cieli mo
lera.
Wł~dze okupac~.Jile . ':'
tlzynarodoweJ, walki prowa- carstw zachodnich tłumaczyć
Bohaterski opór oddziałów
świetle inten~Jl ~·Ministrowie spraw zagradzonej przez. ob~z demok~a- należy dW:ema przyczynami:
nicznych zgodn:e poshnowiL
ty.czny ze Związk:em Radz1ec
PO PIERWSZE, koła rządz„„
osł onowyc h pozwol i ł narodo- strów kontynuowama
. wYS1ł·
wi radzieckiemu zmobilizo- k~w dla przywr~en:a jedno~
że granice Austrii będ~
lnm . na czele.
ce mocarstw zachodnich mu·
wać wszystkie siły, przestawić śc~ g?spodarczej 1 polltyczneJ
takie sa.me, jak w dniu
Z drugiej strony - podkre- siały liczyć się z tym oczywi- ·
pokojową gospodarkę na po- iem.ee ~ędą konsulto":ały 1 styemia 1938 r.
śla Żukow - światowa opinia stym faktem, że na całym
trzeby wojny, przerzucić na lę w Berlinie na płasu2yznie
że traktat dla Austri~
publ:czna oceni pozytywne wy
(Dalszy eiąg na. ;tr. 2.)
wschód 1300 ogromnych za- 4-stronnej.
.
będzie pr:r.ewidywał, 1 ~
nlki sesji parysk:ej jako świa
kładów przemysło
h t t
KonsultacJe te
będą Austria ma zagwarantowa.c
dectwo fiaska agresywnej po- ,,PARTIA
., I wtyc i am
miały m. in. na celu zła ochronę praw mniejszości sio
l't
k"ł
d
,
A BEZPARTYJNI" 1 I.
0
je Urucho
•okmic. j iw. ymhp erw• godzenie skutków obecnego weflskiej i chorwackiej w
Y0
rzą zących mowa 11c
is
ł
„ trli·
carstw zachodnich, które w artykuł członka Biura Po.litycz.
8 zym „ · u na c ęzsZYc
a.ł.u ~us .'
•
n ~ro·d r-„-lecki
-e~f
...,Sta~ •
Pod wodztą Jo·ł admin
Niemiectracyjnego
I Berlina, w podz
57.ezegol
ze nie będzie się scląga.ć
c i ągu kilk u lat us:łowały po- nego KC PZPR tow. Franc~zka
~ a
przygo
owa ności w sprawach niżej WY11'tyczn'e
gr t
od 1ma
ł
odszkodowań od Austrii,
JóźWIAKA-WITOLD.4. · 1· gospo d arczo i zo1ot un ZP b'J?.r:!sz e zwytc1ęh mienionych:
ale że Jugosławia otrzyma
Po zamknięciu
wać Związek Radziecki, aby
-patrz strona 3·cia.
s. "'.~. h n:io hwage w
~) rozszerzenia handlu I prawo zajęcia, zatrzymanl:J.,,
za jego plecami rozstrzygnąć
: .1c k" n 1ac
s Yt nar łyu V
rozwoju stosunków finan albo zlikwidowania własno- konferencii paryskiei według własnego widz! mi się
.iec iegd 0 teprz~go owkyśwai
owych i gospodarczych mię- ści, praw i interesów atistriac
PARYŻ (PAP) - We wtorek niezwykle ważne problemy
n wYro m er
·
ki ch na terytori urn J ugosł aSta.l mgra · - tn•
:rrinister ~praw zagranicznych bmiędzynarodowe, m. !n. proct na „ t y51ąc1e 1ą R zeszę„ Hi dzy strefami zachodnimi a "i
Iem Niemiec.
tlera
trefą wschodn 1~ oraz m 1ędzy Wl ;
Wyszyński wraz z członkami de·
St' nn
d b ł •
Berlinem a streJmi;
Komitetu Przygotowowczego
(ł) że Związek Radziecki legacji radzieckiej na sesję Ra. Ob1ektywnj obserwatorzy po
. a gra
Y nte łyl'!'o wy
ułatwlenl• ruchu osootrzyma od Austrii 15R dy Ministrów Spraw Zagranicz_ lityczni, którzy uważnie ślePolityczne1
Kon!erencj1 Doradczej
rokiem śmierci na. „ty8lącletb
" t
milionów dola.rów w walucie
przeb1'eg parysk'ej sesJ·1·
nią Rzeszę Był on również
owego l
owa.rowego
• r.y ch opuścił samolotem Pary.i;, dz'l1'
•
·
'
h
• oraz wymiany informacji mię podlegającej wolnej wymianie, udając sie do Moskwy.
Rady Ministrów Spraw Zagra
w Chinach
ro1'..bi 0 iem w puc
marzen dzy strefami zachodnimi. stre płatnych w ciągu 6 lat:
•
nicznych - pisze dalej koreświ~towej !eakcJi,, tyc~ ma- fą wschodnią I między Berlłże ostateczne rozliczenie Sekretarz stanu USA, Ache- spondent „Prawdy" - zmu- PEKIN (PAP) - W okresie
rzen I planow,. ktore Jeszcze nem a strefami;
I~
będzie przewidywało:
son, odleciał do Nowego Jorku szeni są stwierdzić, 1;e decy- od 15 do 19 bm. obradowała w
w 1918 roku usiłowała ona re
)
t
i
t
1) przekazanie Austrii wszel· ju ż w no cy z poniedziałku na dująca rola w osiągnięciu po- Pekinłe sesja. korqitetu przygo.
alizować przez
[
rozp~
rzenh a sprawed,
~ at ki·eJ· wła.sno'~ ci', praw lub 1·ntere· wtorek.
Powrócił
do rozumienia przypada Związ- towawczego nowej P<>litycznej
.
odchurchillowską
.
d
nOWiącyc
pn mio
L d
. .
B również
v1
Konferencji Doradczej.
Inte rwencJ~ P czas WOJDY o1 wspólnego za.btteresowa.nia a sów, zatrzymanych albo żąda_ on ynn m1mster e n.
kowi &dzieckiemu.
W zakończeniu sesji wybrane
mowej, ~to~e 1'._decydowały 0 dotycz~ych
a.dminlstucli nych jako aktywa niemieckie
LONDYN (PAP) - Jak się PropozycJ'e Związku Radziec
pnzostaw1en1u
mi 4 sektorow
zostało prezydium komitetu przy
.
.
.
'
'
k
·
d
·
b
'
dowiaduje
agencja
Reutera,
za
.
Ut
i nietkniętym
. k"
Berlina, w celu oraz prze azame prze się 1orstw
. .
- kiego stwarzały realną mozpi::!:j ;:;::::: ś:f:tow:J' nol'ma.lizacji w miarę możno- przemysłu wojennego, domów s~ępcy ~ 1;1 s~rów spr:w zagra· liwość uregulowan:a nie tyl- gotowawczego w składzie 21 oa.by wyzyskać go w odpowied ści, życia miasta.
m:eszkalnych 1 podobnej wła- n~cz~yc d _e mo~ars ~ przystą_ ko tych zagadnień, które uję sób. Przewodniczącym komitetu
nle· chwili do interwenc"i
Do pomocy nad sprawa sności nieruchomej w Austrii pią. o re ag.owama te stu trak· te zostały w końcowym komu wybrano Mao_ Tse. Tunga.
J ciw ZSRR i które w i;mi wyszczególnionymi w zatrzymanych lub żądanyr.h tatu z Aust~ią. ~ czw:artek 30.g.o n:kacie czterech ministrów, ał hitl
k
ot YP
ara.grafie 3 odnośne władze jako zdobycz wojenną. Ustala1 r zcrwca,. opi~raJąc się na wym· le 1 podstawowych proble~
e:;: ą{Jc·:f~a okupacyjne mogą .wezwać elcs się przy tym, że zastępcy o- kach! .oRiągn.~ętyeh pode.za.a pa_ mów niemieckich. Od rozwią
Uwaga, słuchacze Jru.rsu
„_, ł ń
.t
h
J Y ł pertów niemieckich I odpo- trzymają instrukcję bardzie; ryskieJ aeSJl Rady M1mstr6w zan!a zaś tych problemów w
OUJla.
a
woJennyc
a
. j e n iem i ee· dokładnego okre ś lema
· odno- •,praw
I:.!
zagramcznyc
·
h.
· · mierze zależy utrwa.ledla korespondentów fabry.
zdecydowanie
w ręceprzesz
Armii
e dnie orgamzac
duzeJ
cznych i reda.ktOrów gazeBadzieckiej. Na całej długości
tek ściennych!
frontu od Morza Czarnego do mem I faszy7J1Dem zakończył dziej zwarty. Dzięki jego zwy
Na drugi niemal dzień po cie 200 millonów ludzi wyzwo
Dziś o godz, 17.ej wykład
Oceanu Lodowatego rusza gł- się wspaniałym zwYCięstwem cięstwu powstały państwa lu- wojnie siły imperialistyczne !onych spod panowania. tmpe„Praca klllturaln~św:lato.
ga.ntyczna ofensywa,
która socjalizmu, które uratowało dowe. które za przykładem rozpoczęły polityczne, gospo- rializmu, a dziś jest ich 600 wa w fa.bryce".
kruszy niemiecką machinę wo ludzkość od katastrofy, przy- narodu radzieckiego weszły darcze, ideologiczne ł militar- 700 milionów. skupionych wo
O godz. 19.ej seminarium
Jenną. I w tym dopiero czasie niosło wyzwolenie nie tylko na drogę socjalizmu.
ne przygotowania awantur kół kraju, który rozbił w
z wykładu „Rola i zadania
gdy wynik wojny Jest już prze narodowe, a.le I społeczne wie
One to pod przewodem nie- wojennych.
proch „niezwyciężoną" potęgę
Związków Zawodowych.••
11ądzony,
wojska
alianckie, lu krajom wśród nich I Pol- zwyciężonego Związku RaI znowu rOoZlega.ją się słowa niemiecką.
Obecność obowiązkowa.
przewidując
bliską
klęskę sce.
'
dziecklego wraz z milionami o panow&niu nad światem,
Po 22 czerwca 1941 r. był
Wydział Propa.gandJ'
państw osi, i by ratować poludzt pra.cy na świecie stanę- mowu słyehd głosy smntl!.źu dzień 9 maja 1945 r.
Kl. PZPR
.
sycJe kapitalizmu w Europie, Związek Badzłeekł wyszedł ły do walki o trwały pokój, i grotby pod adresem naroDla światowych sił reake.Ji
.twferają drugi front.
·
z wojny Jen.cze silniejszy, Je- postiw
1 Reda.keja „Glon
nlesk.renowuur rOt.ll- dów.
dzień 22 czerwca powinien być
• JJaJe«bnek miedu 1ocJalh· u.cze PołężnleJB:o-~ J~ bK w6J. .
.Ale I W temu lu'lo u łwłe dniem oneatrGllL _
_n.obotiuiCM&O'•
_K.O. .-.
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Zródła bohaterstwa narodu radzieckiego
rocznicę

W 8

mi były zarówno wyjątkowe
walory armii radzieckiej, jak
i n!ezwykłe bohaterstwo całe
go narodu radz!eckiego.
Armia Radziecka - zrodzo
na przez Wielką Listopadową
Rewolucję
Socjalistyczną okazała

się

doskonalą

armią

współc?lesną
~~~wipowainą
w naJJiowoczes~ieJ~ sprzęt
tec!tniezny, ?<J>Sil",da.;iącą dośw1ad~e ~1er~ictwo i od
l!llla.cza;iącą się wysokimi zale.tarni. moraln;ymi i bojowymi.
Armia Radziecka WY7iWOliła
narody EurtlPY spod ucisku
fas~st?ws_ld~go, uratowała cy
wih~~Ję sw1atową od barbarzyncow faszystowsikioh.
Bezprzykładne

kiego, wychowanego prze.z par
tię Lenina i Stalina.
Maryna.Tz, bohater Związku
Radzieckiego Kidżljew mawiał: „Gdy odpływam na mo
rze, to obawiam się ~dnego
tylko - że wrócę do dOIDlu,
nie odniósłszy zwycięstwa".
Strzelec gwardii, Aleksander Matrosow, bez chwili wabania zakrył swym ciałem wy
lot n"!eprzyjacielskiego bunkru, aby zapewnić zwycięstwo
S1Wemu atakującemu oddvia-

łowi.

Sierżant gwardii,

Symptomy

otrzeźwienia

agresji hitlerowskiej na ZSRR

Żródłem wspan!ałych zwy- woli i charakteru, waleczności kal.dego obywatela 1 żolnłe- hatera pracy socjallfltycznej.
cięstw odniesionych w drugiej i
samoopa.nowainia, przejaw rza Zwiąrz.ku Radzieckiego.
Zdemobilizowany lotnik wojnie światowej nad wojska wysokich i szla.chetnych cech
Patriotyzm radziecki znaj- bohater Związku F ..liziecldego
mi hitlerowskimi :. japońsk~- charakteru ~low.leka rad'Li~c duje swój wyraz również i w Fiodorow, który strącił 15 nie

Pawłow,

bronił w ciągu 58 dni domu
na jednej z ulic stałin.gradz

kich. Ani ataki wroga, ani też

budownictW:e pokojowym okresu powojennego. Bohatero
wie wojny stali się bohaterami nowego stalinowskiego pla
nu 5-letniego.
Mężnie walczył na froncie
bohater Zwią:z.ku Radzieckiego crołgista Piotr Krajnin.
Obecnie jest on najstarszym
mechanikiem sowchozu uzbec
kiego „Galliarał". Za osiągnię
c~a w pracy otrzymał tytuł bo

pr:z.yjacieilsk:ch
samolotów
jest dyrektorem fa.bryki na
Białorusi. · Geruym Zał>oror.łec
z obsługi karabinów maszyno
wych pracuje obecnie w ojczy
stym Donbasie. Zastosował on
nowe metody posługiwania

I

się maszyną wrębową, pob!ł
reikord światowy wydobycia

węgla i otrzymał tytuł laureata Na~ody Stalinowskiej.
żródłem wspaniałych osiąg-

Grup11. .ena.tor61w · amerykaftskieh, tworzfłC& i. .r.w.
blo-k oszczędno6ciowy, prze·
forsowała w Senacie odrzucenie wniosku rią.dowego w
sprawie podwyższenia. llUm
budżetowych
n& propa.gan.
dowe audyeje :ra.diowe osła
wioneg<> „Głosu Ameryki".
Nie d•z iwimy sit wcale 'P'P·
senatOTom li w tym wypadku
przyznajemy im rację. Istot
nie, zagraniczne audycje „Gło
su Ameryki", jak i cała w
ogóle propaganda. a.merykaftska., to bardzo kiepski inte·
res wcale nie rentowny busin~s. Ględzenia. „Głosu Ameryki" budzi). wśród słucha
czy - jem już są. ta.cy cier
pliwi - reakcje wręcz od·
wrotne
od
.r;a.miereonych
przez pp. epcakerów i „ko_
men tatorów''. Rzecz polega
na tym, że żadna propagan·
da nie obali faktów. A fakty są „Uiparte" i zwracają
łię z reguły przeciwk<> nieudolnym
_propagandzistom
z „Voi-ce of Ameriea" i ich
rozkazod·awcom.
Na wymowę faktów nie
ma lekarstwa
i• nie tu
już
nie pomogą najw i ęk·
;ze choćby dawki kłamstw,
zmyśle:d i oszczerstw. Z nadanych audycji „Głosu Arne
ryki" nie tylko przysłowio
wo „§mieją. E'.ę konie"; o
tych audycjach z ironią. t
politowaniem ćwierkają, nawet wróble na da.chu... Cót
więc dziwnego, że senatorzy
amerykańscy, doskonali kup
cy i kalkulatorzy, nie ch~ą.
wyrzucać pieniędzy w błoto~
Jest tQ niewą.tpliwie objaw zdrowego otrzeźwienia,
lecz nie należy sądzić, że
otrzeźwienie to ma
już wśród ministrów i Kongres·
manów USA-rozmiary dosta
teczne. W nowym budżecie
amerykańskim, mimo wszy·
stko, przeznaczono na „propagandę -zagraniczną." 3"
miliony dolarów.•Test to p
ważna suma, której by użyć
można np. na budowę szkół
i szpitali, tak bardzo potrze
bnvch mieszkańcom USA.
Looz co kto woli ... Nie mie
szamy ;ię do cudzych spr'l.w
i interesów, wyrażamy tylko
o nich swą. skromną opi·nię.
B. D.

nięć narodu radzieckiego była
zawsze parlia. bolszewicka,

partia Lenina - Stalina. W
pierwszych szeregach narodu
radzieckiego
zarówno w
walce, jak i pracy - kroczą
zawme komunlicl - ct1<ołowY
oddali.al mas pracujących.
Wielki Stalin Jest insptratorem 1 orga.nizatorem wszystkich .zwycitstw narodu radzleckiego za.równo w okresie
wojny, Jak ł w C'LSSłe pokoju.
Pod Jego klerownlctwern naród radtzieckl kroczy pewnie
na.pl'IWd ku k-O!JDunizmowl.

I

W trzecim dn•u orocesu agenta hitlerowskiego

Prokurator

przygważdża

wykrętne kłamstwa Doboszyńskiego

trudnośc!. niezliczone serie
bombardowielkiej wojny w obronie oj- wań z poW:etrza nie zdołały
WARSZAWA (PAP) W mowa o planach Hitlera poro-1 cami Polski o zachowaniu się
czyzny ... . „nie tylko nie zła- złamać wytrwa!nści niewieil- zakoliczeniu drugiego dnia pro- zumienia mi~y Niemcami a polfoji granatowej słyszał, jak
mały, lecz jeszcze ba.rdziej za kiej grupy obrońców. Hitle- cesu Adama Doboszyńskiego i Polską w celu wspólnej walki również wia.domym mu było i

hartowały żelazną wolę i męż
nego ducha narodu radzieckiego. Naród nasz słusznie zy
s~l s;~a.wę ID.M'edu bohaterskiego" - pow!ada Józef Stalin w swym dziele pt. „O wiel
kiej wojnie ZSRR w obronie
Ojczyzny".
H!storia państwa radzieckiego - to kron'.ka bezprzykładnej, bohatel'Skiej walki
-·'-!
przeciwko cudzozieu"""" m zaborcom, którzy nieraz napada
· 1·ę ._rosyJ~
· k ą? !1:er.az.
·
t
li ~1e~
s a
ral: się u1arzm1ć JeJ m1łuiący
wolność naród. Ale takiego
bohaterstwa w skali masowej,
na jakie zdobył się naród radz!ecki i jego siły zbrojne w
czasie wielkiej wojny w obro
nie ojczyzny nie zna nie tylko
historia naszego kraju, ale na
cała historia rodzaju ludz
kie,go.
,,
Wysoka ~aru:>sc moralna ~a
rodu rad_z1eckiego, ~ł~boln~
pr;zek~n.ame o słusznosc1 s:.veJ
w1elk,:J . spra_wy, bez~ramczne ~O~':V1ęceme. dla OJCZ~zny,
P!ZYJ~zn naro:Jow, _w;vsokl _PO
ziom. 1d~owy ~ ~top:en uśwrn-:
dom.iem~ pot:trczneg~ ludzi
~a~z1eckrch,. k_tor.zy wiedzą w
un:ę czego ZYJą l 0 . c~ walczą
- wszystko to świeci ~p~nlałym przykładem całe) ~
.
.
,,
,
łuJąceJ wolnosc 1udzkoscl.
26 cz_erwca. 194_1 rok1;1. kiedy k;a.J radziecki stawiał czo
ło wsciekłei;iu nap<?roW: hord
f~szyst?wsJ<::ich kapitan - lot
mk :rvi::..kołaJ Gastello, . po w_ykonamu swego zadama bOJOwego stał się celem pocisków
nieprzyjacielsk!ch dział zenitowych. Samolot stanął w pł.:>
mieniach. Gastello skierował
wówczas swój płonący samo:I.o~ na grupę i;ieprzyjacielskich samocaodow i cyst~rn
ben~ynow:i;ch: W
ostatmch
chwi~ach _zyc:a G~ste~ :n!ślał Jedyn1~ ~ swei OJCZyzn;e,
o rozgrom1e~;u wi:oga. ..Jesll
zguba twa Jest nieuchronna,
to śm~e~cią ~wą powinieneś
szerzyc smierc i straty w szeregach wroga" _ z tym basłem na usta.eh Gastello zginąl śmiercią bohaterską.
Był to najwyższy przejl.w

rowcOllll nie udaJo się opano- przez cały trzeci dzieli rozpra- z ZSRR, i nuta ta. przewijała to, że duża część granatowych
wać szturmem , domu Pawł.:>- wy oskarżony odpowiadał na py_ się w dalszych instrukcjach, policjantów zacllowywala się w

wa".

'

tania prokuratora. Wyjaśnienia 7właszcza w tym, że Polska na sposób skandaliczny.

Cały świat zna sławnego pi DoboSzyńskiego dotyczyły jego tvm porozumieniu ma uzyskać
Prokurator: „Oskarżony ze·
ilota samolotu myśl!iwskiego działalności w kraju w okresie korzyści ·terytorialne.
znają.c w zwią.zku ze sprawi).
Aleksego Meresje:wa, który u- przedwojennym i na terenie emikolei oskarżony przechodzi ms:ślenicką przed są.~em ~anatraciwszy w bitwie obie nogi gracji w czasie wojny.
·
.. cyJnym
był w pewneJ
mierze
h arak terystyk"i orgamzaCJl
d
O
C
i.d
j"
J"
znalazł w sobie dość hartu- wo

z

li i sił, aby po dłuższym pobycie w szpitalu powróc!ć do
służby czynnej.
Mieszkańcy terytoriów okupowanych przez wroga z niezrnierną odwagą
walczyli o
wolność i niepodległość ojczy
zny. 80-letn! kołchoźnik ~fateusz Ku:lJmln z miasta Wielkie Łuki śmiało szedł na
śmierć
prowadząc hitlerowców pod obstrzał radzieck ich
karabinów maszynowych ukrytych w zruiadzce.
0 bohaterstwie ludzi radzieck:ch w okresie wielik'ej
wojny w obronie ojczyzny
świadczą wymownie następujące cyfry: zaszczytny tytuł
bohatera Związku Radzieckiego otrzymało przeszło 11 tyslę
cy osób, w tej liczbie: 1.120
czołgistów, 1.600 artylerzystów,
przeszło 300 kawalerzystów,
570 saperów, 230 żołn'.erzy
służby łączności. Okryta chwa
łą rodzina bohaterów obejimu
je przedstawicieli rozmaitych
narodów: 7.627 Ros.ian, 1.928

Oskarżony charakteryzuje sto
rnnek Stronnictwa. Na.rodowego
i swój do paktu niemiecko · po·l skiego o nieagresji z roku 1934,
~twierdzają.c, że w Stronnictwie
Narodowym zdania w tej ~pra.
wie były podzielone. Częś6 człon
ków SN uważała, że porozumianie polsko-niemieckie „stabiliza_
je z-achodnią. granicę Polski".
Rzecznik oskarżetlia zapytuje
następnie Doboszyńskiego,
czy
nie Wiclział w koncepcji swc~j
pracy „G(Jspodarka narodowa''
pewnej wspólnoty z ideami hitlerowskimi. Ponieważ oskarżo.
ny i tu stosuje swą. taktykę wy.
krętnych odpowiedzi, prokura_
tor odczytuje jeden z ustępów
wspomnianej pracy, w którym
Doboszyński pisze m. in.: „ ...konc epcja'' gospodarki na.
rodowej" wynika z katolickiej
ideologii społecznej. Gospodarka
ideoloóiczna hitlerowców wy·
pływa również z zasad chrześci_

(Jbozu narodowego.
.

,

·

l!RI

proro-1'-iem. co
? ~o 1 po i~Jl
granatoweJ. Powiedział on wow

Kontynu~Ją.c zeznam~ Adam czas m. in.: „Ta polieja będzie
D~boszyńsk1 przedstawia_ swą. potrzebna, kiedy dojdzie w Pol
działalnoM.

nad zorgamzowa- sce do robienia wielkich poniem
związków
zawodowych rzą.dków".
„Praea Polska", których zadaZapytany przez prokuratora,
niem miało być zwalczanie kla czy obóz narodowy był pod
sowych związków zawodowych. wpływem hitleryzmu, oskarżony
Mówiąc o pracy organizacyj. nie chce dać jasnej odvowiedzi.
Pro'.kurator cytuje odnośne
nej i szkoleniowej w terenie, oustępy zeznań,
zlofone przez
skarżony potwierdza swe zezna·
nia złożone w śledztwie, kiedy oskarżonego przed sędzią. śled
czym. W zeznaniach tych Dobo
to powiedział:
szyński stwierdza m. in.:
„Staraliśmy się o pikieto.
„Stronnictwo
Nar~'liowe
wa.nie sklepów żydowskich,
wolne było od naleciałości ra.
sistowskich do początku lat
kolportowanie prasy narodotrZydzJestych, kiedy to do
wej, prowokowanie zajść anstronnictwa. zaczęli napływać
tyżydowskich,
z 11011cjlł Itp.
ludzie młodzi, wych:>wani w
Zajścia te pozwalały na wyro.
Obozie Wielkiej Polski. Po
cl.ojśeiu
Hitlera do whdl!ly
bienie sobie ost&tecznego po:
ideologia rasistowska czyniła
gląd'.l
na zapał poszczególszybkie postępy w kołach
nych na,rodowców i wprowaStronnictwa
Narod~iwego.
dzenie thunn 'W stan podgo_
Szczególnie silne rasistowskie
J"ańskich".
nastawienie panow?.ło w okrQ
rączkowy. Prowokowanie maNa pytanie, czy zetknął się z
gu łódZkim SN., gdzie do
sowych zajść nie było już
Stronnictwa n11Jeżało wielu
Ukraińców, 344 Białorusinów, poglądem, iż współdziałanie Pol
rzeczą. trudną".
ludzi pochodzenia niemieckie.
81 Gruzinów, 88 orm.ia.n, 40 Rki z Niemcami może przynieść
go i w zwią,zku z tym, jak
A:zerbejdżanów,
Uzbeków,
korźyści
terytorialne
Polsce,
o.
Na
pytanie
prokuratqra
od66
przY.Puszcza, wywiad niemie.-.:
17 Turkmenów, 97 Ka.za.chów, ~karżony daje odpowiedź prza- nośnie działalności oskarżonego
ki musiał w szeregach łódz
Tadżyków itd.
czą.cą.. W następstwie tego pro_ na terenie akademickim, Dobo15
kiego strcm.nictwa mieć szereg
kurator, wobec wykrętnych i H.yński przyzn3je, że burdy
9.gentów propaguj:i.cych ra·
Nie tylko na polu bitwy~ niezgodr:~rch z uprzednio złożo. studenckie w rodzaju ghetta
ale i w codzie~ej prac~ na nymi zeznaniami odpowiedzi o- ławkowego, były późniejszyIJll
sizm.
preze§em C.U.S.Z.
zapleczu - patnoc~ radzieccy skarżonego, prosi Sąd o pozwo_ skutkami jego działalności.
Dla oświetlenia udziału o~WARSZAWA (PAP). Pr~zea
da;vali d~ody mebywałego lenie w katdym wypadku o"·Następnie oekaxżo11y ud?.icla karżonego w penetracji hitleposwlęcen.a 1 bo~a.tentwa.
czytyWania akt śledztwa.
ryzmu w Polsce, prokurator Rady Ministrów mianował pn"
BezgraniCTna _miłoś~ do ~Przychylając się do wniosku Sl).dowi wyjaśnień w związku z następnie odczytu ie zeznania wodniczącego Związku .Młodzie·
czymy rad11;leck1ej - oto ~iła, prokuratora, Są.d ujawnia na· zajściami, które miały miejsc3 1lożone. prze~ oskarżon;!>fo w ży Polskiej tow. Janusza Za.
śledztw:e, ktore całkow:c1e no
.
k!óra pobudza ludzi radz1ec- stępujące zeznanie Doboszyń- w roku 1936.
k;ch ~o czynu. _Naród radziec skiego: „Jednym z naczelnych
Na pytanie prokuratora, czy twierdzaią odnośne ustępy ak rzyckiego prezesem CentralneJO
Urzędu Szkolenia Zawodowego.
k_ sto1. na strazy ~:"ej przo- zadali
propagandy hitlerow. wiadoma mu jest rola, jaką. o· tu oskarżenia.
d;ijąceJ demokrac_Jl radziec- skiej. by!o uzyskanie współdzia- degrałe. tzw. granatowa policja
k1ej, swej wolnośc1 i wywal·
·
·
ł
czonych przezeń praw zagwa ~~!iazJ':~~?-niemieckiego prze_ wólokrśe~ie okup:~· o~ : !:s~:1.
WQ
V
lnlSłrOW
rantowanych przez Konstytu.
· .
. .
.. g ~o ci\ . czy
..
.
lf
cję StaHnow·ską. żródłern boJuz w pierwszeJ mstrukcJ1, u~ziale JeJ w akcJ1 ?ks~ermrn~
WARSZAWA (P.KP) Rada dalej rozporzą.dzenie w sprawie
haterstwa ludzi radzieckich l~t_ór~ otrzymałem ~d swych ~er· CJ~ :2:yd~:W· . Dobos~ynski odpo "Jinistrów na posiedzeniu 21 zakresu działania Centralnego
1
jest ' radziecki ustró.i społecz- hnsk1ch mocodavrnow - stwier_ wiada, _1z mimo, ze przebyw~ bm. uchwaliła szereg projektów Urzędu ~ikolcnia Zawodowego
ny ł państwowy bliski sercu dza dalej oskarżony
była w czasie okupacji poza gram· ustaw, które we.jdą. pod obrn<1y oraz w sprawie zmian w organi
Sejmu Ustawodawczego R. P., zacji Ministerstwa Oświaty.
m. in. o za.kresie działania mini
*
*
st.ra skarbu.
WARSZAWA (PAP) PrezyRada :Mini tipw zmieniła roz
porządzenie
}Vrześnia
1948 r. dent R.P. mianował Jana Dow sprawie zwolnień i ulg w mańskiego
podse~etarzem 1ta..
opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwol· nu w Ministerstwie Przemysłu
nień od opłat na Fundusz
Go_ Rolnego i Spożywczego.
~podarki
Mieszkaniowej
w
cal'Stw
iz:achodnich
zerwali
ro
zwolennicy
pokoju
dojrzą
w
strów
- Spraw Zagran!cznych,
(Dokończenie ze str. 1-ej)
OD REDAKCJI
tiwiecie wzrasta i krzepnie po kowan:.a, które m.!aly zapew- nim dokument, które.go zna- która zebrała się na sesji pa- kierunku objęcia nimi także m.
Wobec 'Pwału materiału kopokojowe uregulowanie czenie wybiega daleko poza ryskiej po półtorarocznej przer in. lekarzy, dentystów, felcze·
tężny ruch w obronie pokoju mc
przeciwko podżegaczom wo- problemów europejskich, to ramy handlowych interesów, wie, potrafi od razu rozW:ą rów, położnych itp., zatrudnio· 1 lejny odcuiek powie5ci „Dalewobec
narodów tak dro.g ich sercu businessma- zać wszystkie doniosłe i waż r:ych w zakładach społecznych ko od Moskwy" umieścimy w
jennym i że na czele teg-0 ru- stanęHby
wszystkich krajów, w tej licz nów amerykańsk~ch. Praw- ne zagadnienia, znajdujące s!ę służby
„Głosu".
chu stoi Związek Radziecki.
Rada zdrowia.
Ministrów
_jutrzejszym
_ _ _ _ _numerze
____
_ _..._
Qrjyby przedstawiciele mo- bie i przed własnym narpd.em dz'.we znaczenie osiągnięte- na jej porządku dziennym, a
w roli jawnych wspólników go
porozumienia
polega to tym bardziej,
że trzech
podżegacri;y wojennych.
przede ws~ystkim na tym, że spośród jej czterech członków,
PO WTORE, przedstaw!ciele oznacza on istotny krok w nie wykazało chęc:! poro:z.umie
aktywu związkowego m?carstw zachodnich nie mo- kierunku wzn~enla regu- nia w podstawowych zagadW dniu 24. 6. 1949 r. o godz, 14_tej (2 godz. po południu)
Okręgowa Rada Zwiazków gh abstrahować od tego, ~ w larnej dzla.lalnoscl Rady Ml- nieniach niem!eckich.
w kinie „Przedw.iośnie" przy ul. teromskiego 74-76, odbędzie si\!
zawodowych w Łodzi komum- ich ~raj~ch z k~żdY!fl dm~ nistrów S~a.:W Za:granlcznych.
Niemniej jednak nie wolno Zgromadzenie Sprawozdawcze z Kongresu Związków Zawodok j
. d .
r mnozą s1ę -:nnak1 do,JrZeW&1ma
Przyczymaiąc się do rozła- nie doceniać znaczerua prze- wych w Polsce, na które zaprasza sit członków Rad Za.kła.do.
u e, ze ma .22 czerw:ca 1949 · kryzysu gospodarczego.
dowania atmosfery międzyna prowadz.onych w Paryżu roz- wych, mężów zaufania., prezydia. Kół Związkowych oraz kierow.
o godz. 14_teJ odbędzie się n~
Takie były czynniki - pod rodowej, porozumien!e to o- mów, w toiku których nie tylrada wojewódzk_a z delegatanu kreśla Żukow - które skło- twiera drogę do rozwiązania ko określone zostało sitanowi- r.ictwo wszystkich łódzkich Oddziałów ZW:ą.zkU Włókniarzy.
Porzą,dek dzienny na.Bttpując y:
na Kongres Z_Wlłzków _zawodo- niły delegacje mocarstw za· głównych zadań, dla których sko stron, ale os!ągnięto pierw
1. Sprawozdanie .z Kongresu Zw. Zaw. - referuje sekretar1
wych i aktywistami związkowy- chodnfoh d-0 zaw81l"cia częśclo- stworzono Radę M!nistrów sze porozumienia. Przyszłość
gen. Zarządu Główn. Włó kniatzy - tow. A. Aniołkiewcil.
mi, przewodmczącymi Powiato_ wego porMUmienia w "kwestii Spraw Zagranicznych, tl- dla wykaże, w jakim stopniu te
2. Dyskusja nad sprawozda niem.
wych Rad Z"', ązków Zawodo- niemieckiej.
pokojowego uregulowania . pro pozytywne wyniki sesji pary3. Sprawy różne.
wych, Zarządów Okręgowych
Omawiając istotne znacze- blemów powojennych.
skiej wpłyną na dalszy bieg
Prezydium za.rządu Głównego Zw. Za.w. Prac. Przem. Wł6lr,,
Związków Zawodowych i Oddzia nie os:ą.gn:ętego w Paryżu po
Było by, rzecz jasna, naiw- pracy Rady Ministrów Spraw
wzywa wszystkich wyżej wym.te nionych towarz:vszv do o1>owJł8.
łów Wojewó.dzkich,
za. wyjąt- rozumienia korespondent „Pra nym przypuszczać . - konklu- Za,.;.;-an:cmych.
kowKo i 11Unktualne11;0 pnybgc la. ·
kiem branży włókienniczej.
wdv" t><Vl.1<-r.AilJl. ilł ol7.CZ:<l.T'2.V duie Żukow - że Rarla Mini-----

v.:et

Tow. J. Zarzycki
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w osiągnięciu porozumienia w Paryżu

~,Prawda"

o wynikach sesji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych
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Franciszek .lóźHliak • H'itold
Członek Biura Politycznego KC PZPR

PARTIA A BEZP A TYJ
S

ŁUSZNA LINIA więzi Pa.r., być prawdziwa. i trwała, jeśli to

tii z masami bezpartyjnymi
musi być troskliwie pielęg·
nowa.na. przez wszystkie or.
ga.nizacje partyjne, przez ka.źde.
go szeregowego członka Partii.
Ta. ścisł11. więź Partii z masa.mi
bezpartyjnymi nie może być ll'I.·
wią.~'"Wana. jedynie w okresie
masowych akcji, zrywu aktyw.
ności, kongresów - byłaby to
wU!dy fałszywa.,' źle zroznmiana,
wypaczona. treść więzi Partii z
bezpartyjnymi.

Jeśli więź

W ostatnim numerze „Nowych Dróg" ukazał!' się
doniosłej wagi artykuł czflonka Biura Polityomego
Ida A k -.
·
KC PZPR tow. Jóźwiiar!<a-Wiiłto
•
rty 'U1 ten mewąlf!płiwie wywoiła w!el:klie zaln·teresowmie wśród
StZe,roJdic:h .r.zesz ałonków naue~ Parrtiti, którzy maj·
dą w nbn jasne i wyiraźne sformułowanie SW<>!iteh
obowliąiZl<ów wobec mas be:ro. arJvJ'nych.
'•1
Artykuł ten niewątpliwie wywoła również wJe!kile :z.iaiiin.teresowanie wśród szero~ich meS'Z bet?·

ma. być więź leninowsko - stali·
nowska - musi zna.leźć wyraz
w codziennej pracy, na każdym
odcinkU życia. gospodarczego i
politycznego. Każda organizacja.
partyjna., każdy członek Partii

mu.si to zrozumieć: na codzie!5.,
a nie tylko przy wielkich ak.
cjach i uroczystościach trzeba.
zacieśniać jak najsilniej la.czr.ość Partii z masami bezpartyj., E partyjnych IUdlli

ta ma nymi.

Set ki tysięcy bezpartyjnych

no równi z członkami Partii
·
b
· /
bud UJą
zrę y SOC/O izmu

_= = .~

.

pracy, które

•
•
zna1Jdą W mim mrfil"O·

daiJne OŚ!Wliertlen,le starn,owis!ca na•SZ&j Parali w.obec
bezpartyjny.eh - W5Pó'.'iuczestnr~ów wlefkiego dzti-e~'a budowy fundamentów socJa-t°IIlmu w naszym

k,Mj~.

Z artykułu tioiw. Jó:ffl<iia{ra-Wi:to,!da cytuijemy ob- =
E s~eime triagmemy:
~
ow. BIERUT na. n Ple., ,·o zaniedbania, nędzy i ucisku. =
=1
num KC PZflt wska.zał, że {apitalizm zost.aw·H na.m ·w . spu· :d" "" ·~~~~:·.···~;~~:~~:~···~:~~;··::~:···~::·····~~:~:~;;~;:·„···;::;;:;~.~
główna. przyczyna. istnieją. ści~nie zacofanie szerokich mas,
.
Cych jeszc '~e -ft;edo-~ga.ń
· k.i p 0 ziom
•
k u lt ural ny, anal • fa.nie - a.le nie komenderować. cych chłopów - jeat nioodzow.......
ms
tkwi w niedostatecznym zwitZ· fabetyzm. TRZEBA TO WSZY. Sojusz klasy robotniczej z pod- nym wamnltiem powodzenia. n:i...
ku niektórych organ;tzacji par. STKO ODROBIC, trzeba pomóc ~tawowyrui masami chlopstwll., szego MAR'SZU KU SOCJ'ALIZ..
tyjnych z masa.mi bezpartyjny. ma.som pracującym w zdobyciu ścisłe powiązanie Partii z ma. MOWI.
mi. Należy w pierwszym rzę- wiedzy, a głód wiedzy jest w
dzie nauczyć sit codziennego, ży- masach olbrzymi, trzeba zakasa~ Zaktywizować
~ego kont.aktu z masami bez. ręka.wy do walkl z analfabetyzAGADNIENIE
stosunlrn do Rad N:irodowych, do rad za.
partyjnymi, aktywizować je, wy. mem, trzeba tworzyć coraz wię.
Partii i pracy Partii wśród klanowych, do zarządów Sarno11uwać przodowników pracy, ze- cej szkół i kursów dla dorosłych.
milionowych rzesz bezpar. pomocy Chlop~ldcj, r;p6łdziehi. 1
Tow. Franciszek Jóźwiak-Witold.
spala.6 coraz 11zenze zastępy o·
Każdy szeregowy członek Par.
tyjnych kobiet jest sprawą stowarzyszm1 społecznych . Prak·
fiarnych mas pracujących z wy. tii wtedy tylko należycie speł·
niezwykłej wa6i.
Zagadnienie tyka wykazuje, że KOBIETY
konywaniem za.dań pa.rtyjnych. ni 11we 7.adanie, jeśli potrafi
uaktywnienia kobiet, wychowa. RADZĄ SOBIE DOSKONALE
Wśród maa bezpartyjnych Sł ty. zmobilizować do wykonania Unia ich, wyzwolenie spod wpły· NA WYSUN~TYCH STANO- nie tylko z mł'odzicY.y, l.-t6rą. wy. botniczych racjona.11.za.torów 1
eiące wspaniałych orga.niza.to. chwał Partii jak najwięcej bez.
syłamy na wyższe uczelnie i któ wynalazców, z inicjatorów wspóZ
wu sutanny, podniesienie na wyż WISKACH, ŻE
ŁATWO JE
r6w,
t&lent6w,
wyna.Ia.zców. partyjnych. Te setki tysięcy ~zy po7.iom politycr.ny, zagad- UAKTYWNIO
W PRACY PO- rama wyżRze wyk11v.tałcenie. Na- za.wOdnictwa. pracy przez umoż.,
Trzeba. te drzemiące talenty zna bezpartyjnych, wspaniałym zry- nieniA uproduktywnienia kobiat, LITYCZNEJ.
~ł nową. inteligencjf
mu.qjJJly liwienie im zdobyci3. wykształ
SPOŁECZNEJ,
iormować również z przOdowni- cenia..
letć, pomóc im, podnie~~ ich a.k- wem pracy wykonują zwycięsko nauczania. ich zawodów, podno. GOSPODARCZEJ.
tywność, wykształceme, wysu.. .
lte ·
d k
Kobieta polska. ma boga.te ków 1 przodowniczek pracy, ro.
Wać je na odoowiednie Odcinki 1 przec
rmmowo p1_a.ny pro u _ szenie kwalifikacji zawodowych
to
olbrzym.i
kompleks
waż. tradycje
rewolucyjne walk .z
pracy. Nie je~t u,, oczywiście, cy!ne, te setki tysięcy bezp~.
osłabienie więzi
nych za.da!5., stojących przed dykt~.turą sanacji, z wyzyskiem
łatwa. spr11wa.
Tysią.ce najlep. tyJnych
ofiarnie odbudowuJą
ka.pitalist~ym. z okUpantem
szych robotników boryka. się z zniszczony kraj, budują zręby, Pa.rlią.
łączące; Partię
Zadaniem na><zym jest zwi.ą. hitlerowskim. Przy pomocy Par.
tr'ldnościanii,
wynikającymi z a. jutro zbudują. SOCJALIZM W
zać silniej te masy bezpa.rtyjn.i tii,
przy n_;leżytym związaniu
USIMY P AMI:ęTAO, że i niewierzących - podczas g<ly;
braku wykształcenia, z wiekowe_ .POLSCE.
kobiet z Partią, zmobilizować je Partii z masa.mi bezpartyjnych
wszędzie tam, gdzie na w rzeczywistości linia podziału.
i unktywni.6 w wykonywaniu za_ kobiet potrafimy przyciągnąć je
skutek błędów popełnio- przebiega. między masami za.in-<
zastępować
dań Partii, zwłaszcza na odcin_ cora.z liczniej do pracy n.ad bu.
nych prz"z po~zezególne teresowanymi w rozwoju Polski
ku walki o pokój.
dową nowego życia., które rów- ogniwa i poszczególnych człon.. Ludowej, budującymi tę Pol~kę,
_
związków zawodowy.c~ .
Należy zerwać ze Mą tra;:ly. nież przed nimi, ZWŁASZCZA ków Partii słabnie więź Par. walc„.ą.eymi o pokój 0
a siłami
~~ -A TYM ODCIN'KtJ' wiele 11zerokiego aktywu bezpartyj. cjl} Tniewysuwania kobiet, a już przed nimi, otwiera. nowe, wspa.. tii s • bezpartyjnymi --! wszę. wroga klasowego, siła.mi zdrady,
srecja.lnie 'Qezpa.rtyjl!yeh kobiet niale perspektywy.
' jeszcze ma.my do zrobieni&. nego.
,_ •
dzie
tam
usiłuje
wcisnąć narodowej i wojny. Przykładów
si~ i
wciska wróg klasowy. takiej dywersji 'Vltoga. klasowe.i
].famy jednak .w"zelkie da.·
Partia i członkowie Partii w
całą noszą młodzież Przykładem takim jest chociaż. go, prowadzonej wszędzie ~
ne, aby .za~me to. wy~o: Związkach Zawodowych mUl!lzę.
by dzia.łalność reakcyjnej częś'li gdzie rozluźnia. się wię~ Partit
11ać. M8:m!"w1elk1~! potęzne JUZ otoczył troskllwt opieq ten
kleru,
kochać
usiłującej
wprowadzi6 z masa.mi bezpartyjnymi, jes1ł
szanować Partię
„ti:a.nsmisJe ~a.r~ d~ ma.e Pr;' tworztcY Bi~ aktyw bezpartyJeu3ących w nueśc1e i
na WSL
.
&ztnczny
podzial
na
wierzących wiele.
.
.
.
.
.
~
.
nych,
muszą.
nadawa6
kierunek
I wresr.eie zagadnienie związ.. Polskiej musi bardziej jeszcze
T ransmisJanu tymi w m1e„c1e są ·
bo ·
k eiU' ć · • Jin·
Związki Zawodowe, na. wsi Zwtą Jego ro eie, ~ r
i JeJ
1ę, ku Partii z bezpartyjną. młodzie. niż dotychczas stać 11ię trans..
zek Samopomocy Chłopskiej, w m.uszą. pomó~ mn w wyko.nywa- żą.. Nie jest dla. nikogo ta.jem· misją Partu do najszerszych
mieście i na WSi Liga. Kobiet, ~uu za_dań, a.le pomoc ta me mo: nicą, że toczy się ostra walka ··zesz bezpartyjnej
młodzieży. obowiązkiem każdego członka
Związek Młodzieży Polskiej, po. ze w za.~n~ wypadk_u p;z!brac klasowa. o młodzież. Niczym t>oR.ZYCIAGAO DO PRACY, zwycięstwa. jej celów - można
tężna. już dziś sieć llpółdzielcza., formy Jakiegoś na.~mmeJszego wiem innym., jak walką klasową, Musi stać si~ szkołą_ WYCHO.
zakt~ować, uspołeczmć zabezpieczyć, pogłębić, rozsze.
organizacje Społeczne, Ra.dy Na.- :cawet komenderowa.m&.
jest a.keja. rozpolitykowanej czę. WANIA SOCJALISTYCZNEGO.
masy bezpartyjnych można. rzać, umacniać tylko przez praw
rodowe itp. itp.
Pa.rtia. powinna. na.dać kieru. ści kleru, akcja. resztek burżua. Musi dbać o młodzież uczącą się
tylko przez stałą, codzien.. dziwą troskt i walkę codzienną
Należy przede w11zystkim pa- nek pracy
Związków Za.wodo- zji, dla otumanienia. młodzieży, i o młodzież
pracującą. Musi
ną troskę o ich potrzeby, o wa.. o polepszenie warunków życia.
mięta6 o jednym nie wolno wych przez umiejętne przekony. wtłoczenia. jej w ciasne kółka róo lepsze ich
młodych nmki ich bytu, o ich kłopoty, ma.s pracujących,
Związków Zawodowych za.stępo. wa.nie mas bezpartyjnych o słu.~z ża.15.cowe, wyrwania. z rąk jej płu wciągnąć najlepszych,
wa.ć Partią., nie wolno obsadza.c n ości poli ty ki Partii;
Partia. ga. i kielni, młota. i kilofa., ksiąz. ludzi do pracy ·organizacyjnej. trudności 1 bolączki. Dotyczy U> za.opatrzenie w przedmioty co..
chłopów
pracują- dziennego użytku, o lepszą opie,.
ezłonka.mi Partii wszystkich, ~ musi pracować nad tym, by ma. ki Ma.rksa. i Engelsa, Lenina. i Musi otoczyć specjalną. opieką robotników,
bo prawie wszystkich miejsc w sy bezpartyjne dobrowolnie n. Sta.lina i wtłoczenia. Rycerza. uczących si~ synów robotników eych, inteligencji, szerokich mas kę lekarską itd., likwidację ich
rzemieślników, ch.a,,łupników.
za.cofania. społecznego, gospoda.rRadach Zakładowych, w zarą· zna.ły kierowniet-wo polityczne Niepoka.la.nej, a. nierzadko i pi.
Ka.żdy członek Partii winien czego, kulturalnego. Szczególnej
naszą jutrzejszą.,
dach Zw. Zawodowych. Związki Partii. Uezy6 i wychowywa.~ stoletu przeciwko władzy ludo. i chłopów socja.listy<;Zllł
inteligencję poi.- pamięta6, że sprawa zacieśnie- troski wymagają najgorzej upo.
Zawodowe to n,ie Partia. Związ- ma.sy bezpartyjne, nczą.c się je- wej.
ki Zawodowe nigdy nie wypeL dnocześnie od tych mas - oto
Wiele jeszeze trzebn. wysiłku ską. Musi na.uczyć młodzież ko- nia naszej więzi z bezpartyjny. sażeni. Szczególnej ąiergii. wy~
nit swej roli transmisji do mas, właściwy, należyty styl pracy i nauki, a.by młodzież naszą uod- chać i szanować Partię, widzieć mi - to sprawa. walki z wszel. maga. podnoszenie kwalifikacji.
jeśli nie ua.ktywnią dzia.łalności partyjniaka. w organizacji bez- pornić na pods~pną d.ziała.lnoś-= w niej SWEGO NAUCZYCIELA kimi przejawami biurokratyzmu Chodzi o to, a.by olbrzymia. więk
w naszym a.para.cie pa.flstwowym, szość nie tylko członków Partii,
bezpartyjnych, Jeśli nie stworzą. partyJMj.
reakcji 1 rozpólitykowa.nej czę- I I PRZEWODNIKA.
bezdusznego odnoszenia się do 3.le 1 bezpartyjnych zrozumiała.,
ści kleru.
Związek Młodzieży 1
ludzi i ich potrzeb. Każdy c?lo· że poprawa. bytu nie płynie
Pobudzać
siły
nek Partii powinien pamiętać, że „gdzieś z góry'•, lecz jest ich
bpra.wa zacieśnienia naszej wię- własnym dorobldem, jest nieropracującego chłopstwa
x.i z bezpji.rtyjnymi, to sprawa zerwa.lnie związana. ze wzrostem
ODOBNE ZADANIA stoją. czą, związać je z; Partią. - a.wan
walki o czystość Szeregów par. produkcji, ze wzrostem wyda.j.
EST JESZCZE JEDEN z gruntu fał~zywa. i s~kodli"l'.a. tyjnych i wysoki poziom moral.. ności ich pracy.
.
przed Pa.rtit na odcinka gardI} klasy ro botniezej dla. prs..
NIEzwyx.I.E
WA~ iest zakorzeniona
tu i ówdzie ny członków Pa.rtii, o likwidację
Partia nasza. Szła. za.wsze na.
pracy w Zwią.zku Samopo. cy i walki o budowę fundameu..
PROBLEM: Partia. i jej ~horobliwa. niechęć do inteligen- wszełltlego „kacykostwa' '•
nie czele walki o lepsze jutro mas
moc~ Chłopskiej, z tą. jed.. tów socjalizmu. Partia. i człon..
łączność
z
inteligencją. cji, ogólnej nieufności do ' inte. mówiąc jui
o wypaleniu gort:na.k różnicą., że praca ta jest tu kowie Partii muszą w Zwią.zku Każda klasa panująca. two. ligencji.
TYSIĄCE
INTELI- rym żela.zem każdego nadużycia, pracujących. Tą drogą Partia.
na.sza kroczy niezłomnie, prowa.
o wiele trudniejsza, obliczona Samopomocy Chłopskiej jak i w rzy i wychowuje sobie swo. GENTóW, INżYNIERóW, LE- każdego przekroczenia..
Łączność Partii z masa.mi bez. dząc dziś masy ludowe do walinteligencjf,
Burżuazja KARZY, ARC:O:ITEKTóW, NA.
na dłuższy cza.s, wymaga.ją.ca. je· Związkach Zawodowych śmiało j~
polska. stworzyła i wychow,J.· UCZYCIELI,
nieodzowny wa. la o wykarczowanie spuściznJ:
NAUKOWCOW partyjnymt a.zcze większej umiejętności pre.. wysuwać najlepszych bezpa.rtyj·
ła swoją. inte~geneję, któr°: jej OD PIERWSZEJ CHWILI WY. runek ciągłego wzrostu siły i au. starego u.stroju, do walki o zbu..
ey partyjnej w 11zeregach bez.. nych chłopów i kobiety wiejskie służyła.. Polskie masy. pracunce, ZWOLENIA STAN.Ę;ŁO
OFIAR.- torytetu Partii, gwarancję rea.· dowa.nie potężnych zrębów no.
pe.rtyjnych prac.ujących chło. do zarządów ZSCh, do zarządów zd~bywa.ją.c władz~. i tw?rzą-: NIE DO PRACY I WALKI lizacji jej programu i , pełnego -wego ustroju - r;ocjabzmu.
p6w. Chłop jest ba.rdziej niż ro· spółdzielni wiejskich, do komite_ panstwo demokrac31 ludoweJ, me
mogły,. rzecz jasna, w tym krót_ O NASZĄ SPRAWĘ.
Naszym
botnik obciążony pozostałości&· tów nad7.oru społecznego nad kim czasie wychowa.6 sobie jesz· zada.niem jest te masy
bezpar. Nasi korespondenci fabrłJczni TJiszq
mi ideologii bnrżuazyjnej, jest ~klepami
spółdzielczymi,
do cze nowej inteligen.c ji. Na "tym tyjnych inteligentów związać
bardziej konserwatywny,
ale szkolnych komitetów rodzici~l więc etapie stoją. przed Partią ściślej z Partią, stworzyć szero.
MUSIMY. UAK. dwa zadania: ścisłe związanie ki aktyw bezpartyjnej inteli.
.Jeninum.„ uznaje w szerega.ctl skich ~tp.
Partii z pracującą inteligencją. i gencji, uaktywnić jej udział w
chłopski
witkszości chłopstwa.
zdolności TYWNIO MASY CHŁOPSKIE,
wychowa.nie, stworzenie nowej życiu społeci:nym i gospodarW ramach współpracy miasta niczne, niem.ilkną.ce oklaski ze
rewolucyjne ora.z możliwości ich pomóc im otrząsnąć sit z· wie- inteligencji.
czym. Wskazać i nauczyć, że in.
wykOrzystania. w interesie dyk.. kowej niewiary w swe siły, po.
Dalecy jesteśmy od jakiego- teresy inteligencji pracujtcej są ze wsi ą.:. robotn~ey n8:5zej fabry branej ludności . były ~aj.lep•
ta.tury proletariatu'• (Sta.lln).
móc ,grozumieć, że jedyną. drogą kolwiek ślepego, bezkrytycznego całkowicie zgodne z interesami ki ba.Wlh w dnm ŚWlęta Ludo- S'l:ym wyrazem ich myśli i ~
„kultu fMhowości' ', przeciwnie, mas pra.cującyclL że jej miejsce wego we wsi Drzewica.
czuć. Po def.iladzie, łódzkie zePomni tej nauki musimy pra.. wyzwolenia się ze zmory uciSku
powinniśmy
starą.
inteligencję jest
W NAszycH SZEREPo serdecznych owacjach u. społy świetlicowe dały kilk&
eowa.6 na.d tym, by zdobyć te i wyzysku, n~y i ciemnoty wi3i krytykować i wychowywa.6, a 1 e GACH.
rządzonych :aa cześć gości przez występów teSłl.icznych, a nastw.
Od
drze1t1ią.ce często zdolności rewo· jest droga. spółdziekzości.,
miejscowe władze i ludność; za nie goście i goi;:podarze udali
lucyjne pracujących maa chłop- najprostszej a.t do najwyższej
częl:a. si~ właściwa. uroczystość. się na wiejiką zabawę ludowt.:
skich, skierowa.6 je do wa•....: • jej formy, ja.ką jest spółdzieL.
/udową
Na wiejskim rynku, zabierali
Korespo~dent fabryczny
)tapitalistą. wiejskim i jego wy. I czość produkcyjna..
przedstawiciele
z PZPB Nr 4
Należy pamietać, że zad11-niem stworzenie
nowej inteligencji, kolejno głos
zyskiem, związa~ je nierozerwaL
I znowu: uczyc CIEB.PLL na.szym nigdy "nie przestało by6 która. uzupełni szeregi starej, że
miejseowyc! chłopów i robotni
Kłoda.wski Zd.Zisła.w
a;rm 11oius>.em z klasa. rob<'>t.n;. WIE. WSka,zyWać droi:e. :r.obliż:lt ,,„v.-.howa.ni.e polityczne starej i stworzyć tQ inteligenc.il\ należy k6w aszvch ZR.kładów. Sponta
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bezpartyjne mpsy kobiet
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\,\lróg czyha na
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Partia nie powinna

I

li

ZMP nauczy
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Troska o bezpartyjnych

Partii

P

rewolucyjne
nych mas

P

bezpartyj-

Stworzyć szeroki aktyw

bezpartyjnej inteligencji

J

I

I

ZACIEŚNIAMY SOJUSZ

I

robotniczo-

i wychowywać nową inteligencję

I

I

/
Nr

$tr. •

•DLACZEGO
.„
W

FABRYCZNYCH

BR.AK TANICH
ramach

„Ul .1ca

„Tygodnia · O·
światy Książki i Prasy"
w wielu łódzkich fabrykach
uruchomiono kioski, w których robotnicy nabywać mogli książki i brosz~ry. Akcja
ta trwa w da.lf.z ym ciągu i klo
ski są nadal o.twarte dla robotników.
Wyniki jednak sprzedaży
książek w fabrykach nie są za
dawala.jące. W dwóch najw:ęk
s7.ych zakładach przemysłowych w Łodz'. to jest w PZPB
Nr 1 i PZPB Nr 3 sprzedano
za.ledwie około tysiąca ksią·
żck, co nie stoi w żadnym stlł
sunku do ilości zatrudnionych
tam rol>Gtników - sięgającej
kilkunastu tysic:cy. Jest objawem pozytywnym, że zakłady
te kontynuują akcję popularyzowania książek w dalsLym
ciągu, mimo zakończenia „Ty
godnia Oświaty", jednak ni-

ll'J8

Gran1czna
.
".

KSl'1ŻEH?

kłe rezultaty tej akcji wyma- dla robotnika, ze względu na
Poważnym brakiem w akcji
gają glęb~go zą.iinteresowa· ich n:.Ską cenę, aczkolwiek bo upowszechn:ania książld. ponia się nią i dotaroia do Zl'6- wiem w kioskach fabrycµiych przez zakłady pracy było nie
dla uiepowodze6.
znajdowało się W:ele dzieł li- dość staranne przygotowanie

Analizując przebieg sprzew k!oskach fabrycznych stwierdzamy
że
.największą poczytnością' cieszą się
książki i broszury o
treści poJitycznej ~ społecznej.
Wśród
nich na pierwszym
miejscu znajduje się „Krótki
kurs histor:.: WKP(b)" oraz brp
szura omawiająca podstawy
ideologiczne PZPR. Swiadczy
to, że polska ~asa robotnicza
interesuje się zag-adnienia.IJli
pa.rtyjnymł I praplie studio·
wać historię pri;odllJącej, re·
wolucyjneJ plM1ii boJsrrewtków.
Popularność książek 1 broszur o treści polityczno-społecznej • ma je57.CZe i inny aSJ>ekt. Książki te są dostępne
daży książek

terackich bezsprzecznie warto jednak cena
ich
przekruzała
Qtmliwości fln~sowe wielJJ
robotnikó-w.
Dziwne jest to, że w kioskach fabrycznych nie pyło
sprzedaży ks:ążek wydanych
przez Komitet Upowszechnłe·
pia Książki, crzyli ła.k zwany
KUJ{. Książlć KUK'u, których
cena wynoSi 100 zł za każdy
tom - są dostępne dla robotnill:a n!e tylko ze względu na
cenę, ale także i ze względu
na dobór tj-tułów. Reprerentują one najlepsre dzieła liter~e naszego kraju, dzieła,
które winny być rozipowiszechnłane
wśr6d robotników.

tościowych,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bezparty·jny
majster ~ ob. Józef Krzyżanowski
.
pro duku1e 97 procent l-10 gatunku w PZPB Nr 4

załóg ze strony Związków Za~
wodowych, Rad Zakładowych
i kieTąwn:ictw świetlicowYch.
W ramach „Tygodnia Oświa
ty" odbywały się co prawda
w św:etlicach fabrycznych :Po
gadaT!ki i O<l.czyty o :znaczeniu
książk:. !i prasy, jednak nie
przeprowadzono szerszej akcji popularyzatorskiej, drogą
organiwwania otwartych dyskusji nad książkami, wieczorów autorskich, czytań prozy
i poezj:.
R07Jpowszeehnianłe

Itteraw-

ry pięknej, llaukowej l

poli-

punkły sprzezakładach prący ma

tycznej popnez
daży

w

pn:ed 80bą doże mori:liwoścl.
pod
wa.runkiem
ścisłego
współddalania

Rady Zakłado-

a::z= ::~~
weJ,

organłzac~

parlyjneJ

l

Tylko dobrze i gruntownie
przygotowana stała. konsekwentna działAJ.ność fa.bryca;eey6 t 'nasz-. produkcję! Po- nych sekcJł kulturamo-oświ;ł
prawiajc~ to za.raz, bo ~obiety towych mprje dać ~yWDe
na górze czekają.. Warsz~at stoi,rezultabc, przyczyniając się do
a wszYl'CY na tym tracimy. I rMl))owszechnleńla
naszych
wy i moje tkaczki i nawet gór dziel Uteracklch wśród klasy
nik - ta.:qi. na. $lą.skn.
robotnicze~.

nasz mają.te~. Co s tego, że zro
bicie ivięcej, ·ki&dy przędzę po·
i materiał będzie jnż
1brudzicie
mnioej wut.
I tak stale ~hodzi koło swych
56 warsztatów. Obejrzy, o.puka,
a. jak zauważy jak.i.!'4 niedbalstwo, tp już spokoj11 ni!! da.
- Mamy 9'7 procent pierwsze
go ~tunkn i S proeent 11eltundy. To dużo f A j11. mówię, że
mało! Czyż t~ nit .ta.ć n.u np.
99 procent albo i nawet n.a. 100
procent, j~k ehociuby -. Ter·
pilakowej.
W warsztacie JS1eeha.nicznym
zna.ją. '1usa.rze majstra Knyźa
nowsk.iego. Kiedy przyjdzie wy
Ba.wf)łna w POlsce nie romie. czy niezbędnych nam w życiu
tłumaczy zawsze, ja.k. inu jaką..~ O tym Wl!zyecy wiemy. Wiemy codziennym. Wobec dalszej per
C7:ęś6 dorobić, a p6tniej nważ· też, że brak na.m jei!t wełny. S1peldywy rozwoju naszego prze
nie kontroluje rol>otf. A eo§ tle Z drugiej strony posiadamy mysłu włókienniczego będziemy
]!4ajster J .Ozef KrZy.ża.nowslo
wykd'nane, majster Krzyżanow· szeroko r<>zpudowa.ny i stale roz tych rorowców potrzebowu eo·
ski n.ie da;uj11.
wija.ją.cy s~ę puemysł włóki1m raz więcej.
Co r<>bić, ż&by mieć te Slij:'OW- .Jakżeż. To 'lfY o „primę" ni.ezy1 .kt6ry tych ~ur?wców po--; Uważajcie pilnie - mówi
eb. Krzyżanowski, majster na nie walczyeicif Wa11 to nie nie trzebuJe. PotrzebuJe ioeh po to 1 cf!(?
! tu odpowioedt jest ja.sna automa.ta.ch w PZPB nr 4 do obchodzi jak robota wykonitna ł by nam ~ot1t.a.rc~y~ mate?ałó~
tkacza Dobrowolskiego, pra.kty· JJl., bezpartyjny, wam mówię.,~& n-bra.11;1a, 1 bieh~n~, fi1'.1-nki trzeba je importować, przywo·
kującego na majstra. Dobry że wsT.yscy jak jeden, partyjny 1 k.o.ron~, o?msy i. prześc1era· zić z krajów, które mają. bamajster to nie tylko ta.ki, któ· e:>:y b.ezpartyjny, mn~imy wal· dła 1 W>ele Jeszcze innych rze- wełnę i wełnę na sprzedaż. Aże
by zaś importować trzeba. J[lieć
ry umie warsztat poprawit wte
-..Ar I"&\
'7
dewizy. W tym właśnie leży
dy, gdy dziura lub błą.d się po.
J..,... .IL "
~
każe w materiale, ą.le to taki,
sedno naszego zagadnienia.. na
który jeszcze przed tym zauwa
· M
" (23
h
L' · M k' ·
Al my za dewizy uzyskane ze
W ramach. " D ni
orza
I gmac em . 1 g 1
ors ieJ,
: sprzedaży za granic" węgla.,
ży, że krosno
„na.wala.". Siu· -29.
6. 1949 r.) ,.,. dniu 22 Kościuszki 85, skąd nastą.pi
"'
ehaj uważnie, Dobrowolski, ja- ~zerwca br, pdbędzie się cap- przemarsz
ul. Bandurskief:?O, czy innych naszych artylttdów
ki ,.głos" daje dobre krosno, strzyk i uroczyste wciągnięcie Piotrkowską na. Pl. Wolności. eksportowych - przywozimy su
to pófoiej i po głosie poznasz, bandery f,igi
Morskiej
na
w rama.eh „Dni Morza" (23 rowee wł6kiennicze. Czyli, że
że coś w krośnie zepsute.
maszt na Pl. Wolności.
_ 29 . 6• !0!9 r.) w kinie ,Ro- DIM!Z przemysł włókienniczy nje
1
Zarząd Okręgu Łódzldego Li botnik" · wyświetlany będzie
jest sa.modzielny - żyje z Ul·
Tkacz Dobrowolski jest nie
gi
Morskiej
s,pJlluje
do
wszystfilm
mors):i
pt.
„.Admirał Na· nych przemysłów.
pierwszym uczniem
majstra
organizacji 8połecznych, chimow".
.
Eksport tkanin tylko 1f cięKrzyżanowskiC'go. Z jego szko- kich
ły
W przerwach między sep.nsa- !lei pokrywa nasz import surow
wyszli również najlepsi partii politycznych, organizą.cji
dziś w PZPB nr 4 majstrowie m!odzieżowych wojska, Milicji mi odbędą.
się prelekcje oma· ca. Ten eksport musimy zwięk·
Hofman i Olejniczak. Majster Obywatelskiej' oraz Obwodów, wiają.ce osiągnięcia Polski Lu- szy~ do tego stopnia, by otrzy
:Krzyżanowski, dwukrotny zdo- Oddzialów i Kół Szkolnych Li dowej na odcinku morskim.
mane zafl dewizy pokryły nie
bywca piei:w5zego miejsca we gi Morskiej 0 wzięcie liczne~o
Prelekcje . w!glaszane będl} tylko koązt własny lffirowca
współzawodnictwie pracy, uczy udziału.
·przez aktyw1stow ligowych o-,ek;iportowanego t-Owa.rn, ale tak
Zbiórl.t.a 0 godz. 19-ej przed raz marynany.
że i surowca przero bi>0nego u
ch,ętnie wszystkich.
~
- No, bo jakżeż to, czy ja.
mam tajcmnicll jakieś! Jeśli
demonstracji
Jeśli chodzi o pracę arty- ej: tanecznych. nie jest by- de wszystkim
inam dobrze robotę, to wła§nir
upowsz~hnianie bogatego dorobku sekcji tastyczną
św:etl:c w drugim najmniej
chcę i'Ilnym pokaza6, żeby jak
etapie
współzawodnictwa „boogie-woogie", „swinga" i necznej PZPB N'r 8. Pokanajwięcej ludzi zawód
dobrz
kulturalno-oświatowego (dla tym podobne} chorej amery zano nam więc dziarskiego
poznało i żeby jak
najwięcej
uczczenia lI (V!Il) Kongre- kańskiej „choreografii", ale krakowiaka, zawadiackiego
pierwszego gatunku z naszych
su zw. Zawodowych), pro- sk:erowan:e działalności ar- oberka, zamaszystego maZ'Jwarsztatów schodziło. Przecież gram przewidywał m. inny- tystycznej ku jedynie twór- ra, wdzięcznego kuiawiaka,
to nasza s-prawa i wszystkim mi następujące zobowiąza- czym źródłom kultury ludo- skoczną polkę i „góralskiego". Qbejrzeliśmy też z przy
wei i narodowej.
na niej zależy. Ale, ale„,
11ie:
„Zespoły
taneczne
świctl:c
Mrtjster Krzyżanowski a:i: poC7.erwieni.ał z oburzenia.
Spo· przygotują jeden tan:ec ludowy swojego regionu oraz
strzegl bowiem, że szpulka z - w miarę możności - taprzędzą.
spadła na podłogę, a
niec ludowy innych naropotrą.eona
w nieuwadze przez dów - Związku Radzieckietkac;1,kę pobrudziła się oliwą..
go, Czechosłowacji, Rumu- Tie to razy powtarzałem, n:i :td."
Zobowiązanie to znalazło
szanujcie przędzę, to prz.icież
się w programie współ~awo
Praca
sekcji tanecznej jemnością barwny „taniec
dnictwa riie bez tzw. kozery. świetlicy PZPB Nr 8 - trze wiosenny" („zap:sany w oJak wiadomo bvwiem, w ba to z satysfakcją stwier- kręgu woroneskim"), taniec
pier:wszym okres:e rozwoju dzić - rozwija się w sposób rosyjski· „mieszany" oraz ca
ii.tchu świetl:cowego, okre- właściwy i jakośc:owo i ły bukiet tańców rosyjskich
sie, który cechowała żywio jeśli się tak mo:ina wyra?ić z inscenizowanej na deskach
łowość, nie ujęta ·1· ogólne ilościowo. Mówiąc o „ilo- świetlicy PZPB. Nr 8 „MatTeatru WP
ramy organizacyjne, działa! ści" chcemy podkreślić , !ż k!" Gorkiego. Zademonstroność
świetlicowych zespoW P.JłiU 1 lipj::t pod prot.ektozobow:ązanie, o którym WY wano nam również dwa -poi
ra tem wiceministra Kultury i łów tanecznych nie zawsze żej mowa - świetlica PZPS skie ludowe układy choreoSztuki, tow. Włodzimierza So. ~ nie wszędzie rozwijala się Nr 8 wykonała o wiele po- graficzne: taniec z turoniem
we właściwym
kierun)nl. nad normę,
przygotowując i dożynki.„
korskiego,_ odbęd/:ie się w Tea. Jeszcze
w zeszłym roku młe nie „jeden taniec ludowy
Krakowiaka, mazura, otrze Wojska Polskiego w Łodzi liśmy tu i ówdzie sposobswojego regionu", lecz całą
oglą
uroczystość jubileuszowa praco.
ność oglądać „numery" ba- w!ązankę i, nie „jeden ta- berka i kujawiaka wnikOw tech:i.icznych Teatru, letowe niektórych świetlic, niec ludov.ry :nnych naro- daliśmy w podwójnym wykonan:u, gdyż sekcja tanecz
numery pochodzenia kaba- dów". lecz kilka.
pracujących tu od 25 do 45 lat.
na świetlicy PZPB Nr 8 pra
retpwo-parkietowego:
jak'.eś
Jubilaci otrzymają. cenne na„Poranek tańców ludo- cuje „na dwie zmiany": jeWYStylizowane tanga. cudacz
grody. W części artystycznej u. ne tańce korsarzy, tance a- wych", który się odby~ w dną - dziewcząt młodszych
roczyste~i WYStawiona b!!· krobatyczne itd. Oczywiście niedzielę, dn. 19 bm. na sce- (do lat pooaj 14), drµgą ~p o_rtuka. „Kram z piosenka.
ltje o ~ą ,,ll;ul~~" chodz:: nie Teatru Pąwszec~ego, dziewcząt starszych. że&pól
tJOłlZR<l:mi"TO świeł.licowvch i:~k'. bv? ~econ:v właśnie t>T'l'.41' ~zj("WC7,ąt "'81'1""'-VCb mi"

l

Bawełna

Pozostał Jui tylko ten Jedęn granat...' Bojowiec Nata.n we-drze się s nim na szczyt płonącego domu ł pod s:T.tanda.rem
walki ,,.za Daszl\ l waszą wolność" - wymlerey ostatni etos

hitlerowskim oprawcom."

w Polsce
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Musimy bić konkurentów na rynkach międzynarodowych
- jakośe.iq naszych towarów

l

D N )[

B

A

n.as na rynek wewnętrzny. W zbytu eora.z bardziej si~ U9ten sposób będziemy mogli o- strza, zwłaszcza-, że wymagania
siągnll:Ć przewidziany w planie stawiant!l wobec dostawców tka
6·ci>0letnim blisko dwukrotny nin są. coraz większe. Najgroź•
wzrost produkcji przemysłu w!ó ni-ejszym naszym konkurentem
kienni.czego bez potrzeby po-kry jest w tej chwili Anglia.. Odbu·
wania i:ipp-0rtu surowca. dewiza dowuje się też (7.a. amerykań·
mi zdobytyµii .za. inne nasze .ar sk.ie pieniądze) niemiooki przetykuły eksportowe.
Pokryjemy mysł włókienniczy, który jnż w.
zapotrzebowanie wewnętrzne na niedługim
czasie może nam
tekstylia nadwyżkami, które po wejś6 w paradę na rynka.eh
zostaną. n nM z tytułu zysku za światowych. Uruchamia się (i
przeróbkę surowea i wyn.agro' tu kapital amerykański) japoń•
dzenia. za. siłę roboczą..
ski przemysł włókienniczy, kttSZwiększyć eksport możemy ry szuka nabywców na swoje
tylko wtedy, gdy będziemy sku towa.:y. .
_
.
tecznie konkurować z tymi pań
C6_ z więc mozemy zyobic!., _by
lók
stwami, które mają. również sil 7-"!"1ęls:szy6 n8:8z eksport w ~en
nie rozba.dowany przemysł włó· mcz!ł A z~ększyć ~o przecież
kienniczy i które bardzo chęt- musimy gdyz yv przeciwnym ":Y
nie eksportuj§. awoje wyroby pad.ku. ulegme
zahamowaniu
tekstylne bo ten wła§nie eks· r~zwO:l naszego prz~mys~ wł6·
port pnYf!osi im, tak samo jak k_ienmczego. Oczywiste, ~e mu.i
i nam, poważne zyski.
simy . być zdolni do. walki z na
Nie trudno było konkurowali szym~ konkurentami. To z~~6
bezp.ośrednio po wojnie - kie- e.zy, ze nasze .towary mu~~ą z'.
dy zna.czna. część fabryk włó• ~eną., . a w pierwszym
ęd iei
kienniczych na. świecie była z Jak~~cią. towary ..na.szych konku
najrozmaitszych przyczyn unie- ren w.
ruchomipna.. Ter11-z w cztery la-, Oe~y zaA na.szych wyrobów
ta po wojnie, walka o rynki u~aleznione Bl •d Ę>oetępu tech
„„..,„„~in1cznego,
od rozWOJU ruchu ra.
cjonalizatorsk.iego i wynalazczo
cach mieszanych uzupełłllia
ści.
Koszty produkcji zmniejmlod~eż męska„.
szymy przez zwiększoną. wydaj
Zarówno dziewoęta. młod ność pracy i przez oszezędnt
sze, jak ! starsre oraz „współ gospodarkę.
tańcząca" z nimi
młodzież
.Ta.kość
towaru. która jest
męska zespołu świetlicowe
m:y:nni.kiem decyduj~ym - lego PZPB Nr 8 wykazała na ży w rękach każdego tka.cza..
poranku dobry i wyró,vna- czy tkaczki, farbiarza,
CZ'J
ny poziom „stańczenia" ze- prządki, w ręka.eh całego zespo
społowego, odtwarzając z za
lu produkcyjnegOI.
palem i wdz:ękiem polsk:e
Każdy uświadomiony
robot·
tańce ludowe i piękne ludowe tańce rosyjskie. Trudno nik musi pamiętać ·o tym, że
jeden transport towaru o niebyło by tu specjalnie kogoś
wyróżniać,
trzeba jednak ee niższej jakości wysłany za
granicę to woda na młyn ka
stwierdzić, iż uwagę zwrapita.listów, którzy z na.mi kon•
cała
najmłodsza
„śW:etli
czanka" z zespołu dz:eci o- kurują.. Taki transport będzie
raz solistka z tańca z turo- przez nich wykorzystany dla.
niem i solistka z tańcpw ro- podważenia autorytetu naszego
syjs·k ich . ze sceny z „Matki". Państwa Ludowego, dla. obniże
Zespoły
taneczne PZPB nla zaufania,_ z jakim odnoszą.
Nr 8 pozostają pod dobrą o- się do towarów polskich nabyw
cy na. całym świecie, będzi~
pieką „choreograficzną" Jawykorzystany przez kapitali·
d·wig! Hryniewieckiej (zespól starszych) ąraz Danuty' st6w w próba.eh wyparcia nas
z rynków, na których marka
Wojtulewskiej (zespół młod
„made in Poland" jest tak po-<
szycli).
Układom
tańców,
zwłaszcza w opracowniu ob.
pularna..
Wojtulewskiej, mielibyśmy
I tn leżą konkretną zadaniJ
do zarzucenia lekkie „prze- dla klasy ro-botniezej Lodzi, dla
stylizowanie".
wszystkich włókniarzy w całej
E. T.a.m
Polsce. Musimy walczyć o ja:P. S. W ramach niedz:el- kość każdej sztuki towaru.
Walka o jakO'Ść, to walka. o
nego poranku tanecznego od
wykonanie planu eksportoWego,
był się również popis sekcji
o rozwój przemystn włókienni
umuzykalniającej
świetlicy
PZPB Nr 8. Debiutowały czego ,o wyższą stopę ż"Yi:iOVil!
dw!e młodziutkie pianistki: - to jooen i oddnlc.6w wa.ll!:i •
~°'-'<ill.lina,.,
nal,
i:c1~11te t K-rysia Wróblewsk:>

r
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PZPB Nr B: PORANEK
tańców

JUBILEUSZ
pracowników

ludowych

PABIAN I l -

Krnnika Pabi~nic Wdowie

Banasiewiczowej z Ostrowa przyszła z pomocq Partia

Organizacjo partyjna powinna ściślej kontrolować wykonanie pomocy sąsiedzkiej

,

KOMU WINSZUJEMY

Sroda, dnia 22 czerwca
1949 r.
Dziś : Pauliny
WAłNIEJSZE TELEFONY
Strat Poiarna - O
ltomtsariat lid. o. - łlS
Zarztd Miejski - 66
P. O. K. - 112
Pogotowie t::'b. Społecznej - 10
Dworzec Kolejowy - 91
Telegraf - 213

P7.PR -

4

PZPB -23

Zuz4d Mi!jskl ZMP _

Nr

143

Komenda

„Służby

tel
.

Polsce„

tel. or 6.
Kino „Robotnik" - wyfilm prod. czeskiej
pt. „Zawieja". Dla młodzie
ży dozwolony.
Kino „Polonia" wysw1etla film prod. radzieckiej
„Czwarty Peryskop". Dla
młodzieży dozwolony.
świetla

-0--

Redekcja „Głosu Pabianic": - Armii Czerwonej 19,
tr;l. 287.
Godziny przyjęć interesan
tów: 11-13 i 16-18.

Bogaci gospodarze z gro- ten skrawek zieleniącego się pomoc sąsiedzka i kto jej uW Ostrowiu jest więcej ta I się na akcji siewnej. Będą
mady Ostrów w powiecie o- pola i powtarza:
dzieli małorolnym chłopom. kich chłopów jak wyzyski- niedługo żniwa. Do stodół
poczyńskim nie udzielili po - To wszystko zawdzię- Powinna się była zaintereso waLZ Stępień. Ale i oni od małorolnych chłopów i bied
mocy sąsiedzkiej wdowie czam Partii.
wać w trakcie robót polo- pomocy sąsiedzkiej się wy- Ilych wdów trzeba będzie
Banasiewiczowej. Ale jej jeWiemy już więc, kto po- wych, .czy ~:>0gatsi chłopi fa m igali.
zwieźć zboże. I mUSZ!\ to
~nohekt~w~e g_ospoda~stv.:o mógł Banasiewiczowej. Ale ktyczll:1e dag pon:oc, .czy ~za
Organizacja partyjna tak właśnie w ramach pomocy
Ja~ to p1sa~1smy wczor~J, ni~ zastanówmy się, czy organi sem ,;11e ~kręc.ag ~1ę „s~a- powinna kierować sprawą ~ąsiedzkiej zrobić wyznacie
lezy ~dłog1em. Bo biedne] zacja partyjna pomagając net;i od J~J udz~elerua . W~e- pOII!OCY sąsiedzkiej, by wła- ni bogaci chłopi.
wdow~e p.rzyszła .z pomocą wdowie
BanasiewiczoweJ·, szcie pow,mna się była za_m- śnie ci wyznaczeni bogatsi
,
. tę pomoc dali". A J'eOrganizacja partyjna zas
<>rg amzacJa par t YJna.
zrobiła wszystko co do niej/ t ~resowa~, czy so łt ys na1ez:r- Chłopl
Kiedy już wszyscy bogat należało w gromadzie Ost- cie przyp1l~ował. ~ykonama żeli zdarzały się wypadki od przypilnuje, czy dekret o po
si, których obowiązkiem by- rów? Odpowiemy, że nie.
po~ocy. sąsiedzkie], a wtedy mawiania, to zadaniem orga mocy sąsiedzkiej został wyło 1:1d~ieleni~ ~~mocy. sąsieW każdej wsi i gromadzie ~i1oze me ~awałby potrz~bu nizacji partyjnej było boga- konany w całej swej rozcią
dzk1e3 ,odmowih dama wdo znaJ'duJ·e si'ę wi'elu małorol- gcym. teJ pomocy. ta.kich czy oraz kombinatorów po- ł . ż b
. b ł
.
·
d ł B
ciągnąć do odpowiedzialno- g oscl. e Y me Y 0 więceJ
wie konia, Banasiewiczowa nych podobnych wdowie Ba ra d ' Ja k ą a
anasiewiczokł d ·
tak'
h
·
k
t
WeJ· - póJ'ścia do wyzyski- ści.
przy a ow · ie • Ja
en
P?SZ ł a z s, ynem_ w pole. nusiewiczowe]'. Nie posiadaTasz.
Pi erw~ze po ł d ~ia ~arna pa- ją oni w przeważnej więk- wacza Stępnia na odrobek.I Praca w polu nie kończy z Banasiewiczową.
zuram1 darla u~~~ by~u~cikoniin~sąw~an~~============~===============~=======~
by ty~ko ~asa.dzić tych t;o~ obrobić własnej gospodarki.
Ale 1.uz Aby tym
drugie poł dn~~ ~a ~d~w1m nym zapewnić obrobienie
hekt_arze uw13ah się 3acyś ziemi, Rząd nasz wydał deludue.
kret 0 pomocy sąsiedzkiej. Ubiegły sezon jcsienno-Żimo_ ruwnicy. świetlica zdobyła so-1 n:jąc się na doświadczeniach.
.
1
'k
a więc okres najbardzi,'j bie ustaloną, dodatnią. opinię w minion<'go sezonu, posta.Ta się
-k Wkio, ma us ie, wio! - Pomocy tej mają udzielać wy,
sprzyjający
wszelkiego
typu całym mieście i wielokrotnie na pacę jeszcze bardziej wzmóc i
po rzy iwał wesoło chłopak bogatsi chłopi.
pracy zespołów świetlicowych, organzowanych imprezach wL ożywić, postara się w nowym
na konie, ciągnące pług Za
Tymczasem w Ostrowiu dobiega obecnie końca. W sczo- działo się ludzi z poza fabryki, Fezonie świetlicowym powi~k.
pługiem szła Banasiewiczo- obserwowaliśmy zupełnie co uie letnim praca świetlicowa którzy z własnej woli i dla wł:ls s7yć ilość zespołów i ilość czl.:1n·
wa i wtykając ziemniaki pod innego. Bogatsi chłopi nie zmienia swój charakter. świetli nej przyjemności odwiedzali tę ków w zespołach.
czarne, lśniące od słońca ski chcieli mimo nakazu sołty- czanie wychodz-i. na powietrz3, mch~iwą placów~ę ~ulturalną..
Pracownicy fabryki oczekują.
by, uśmiechała się do sie- sr przyjść z pomocą wdowie ~o zpoc_zyna się okres majówek W hpcu lokal świetlicy Fabry- od kierownictwa ś1'-ietlicv, w
b1 !. Bo znaleźli się na wsi lu : nie przyszli. Zresztą ten i wy?1eczek, . okres w?zasów i ki Chemic;zuej. po.ddany zost~nie nowym sezonie szczególnie·, · rozdzie, którzy nie dali zmarno nc.kaz sołtysa nie był zapew urlopow. ś"'.'1cthca. ZJednoczo_ r~montow1, dw;·ki czemu św~et.- 5zprzenia akcji odczytowej, za.
wać się ziemi, którzy nie ne zbyt energiczny, skoro n?'ch Zakładow: P;zemysłu Barw hea otr~yma n?we, obszerme3- inicjowania wieczorów dyskupozwolili, by wdowi hektar svłtys miał pretensje do Ba- mków w Pabrn.n1ca :-h . pracuje eze pom·cs~czen1a, .co w znacz- f'~'jnych i pracy samokFztałce.
F. S.
leżał odłogiem. Byli to lu· ·
. .
dobrze. ZcRpoły św1ethcowe o- nym stopmu ułatwi pracę, roz- niowej.
dzie z mieJ·scoweJ' organiza r1dS!e,~czowe1, ze go .„napa pmcowaly i udost ('pnily cal"j Rzcrzy jl'j zasi\'g i wciirnnie w
CJ'i PZPR.
~tUJe 0 . tę .P?m~~- s_ąsiedzką 7.ałodze wiele imprez arty.tycz- llrąg swego działania jeszc·w
1 poradz1.ł Je]. po3scie na. od n o-oświatowych, bibliot<'ka u_ więkRzą li czbę pracowników.
W ciągu następnego dnia rob~k. ~1epski t~ sołtys .1 or zupełniona nowościami bc1ctryDo najważ1ii<'j R z~·ch oRiągni~6
przy pomocy koni z Ośrod- gamzac3a party3na winna ~tyczn ~·mi cieszyła. się ciąg l e w ubiegłym sezonie należy zor_
krajoznawcza
ka Oświaty zaorano i zasia- była zainteresować się bliżej wzrnstają~ym powodzeniem, ze- gnnizowanie kur~u nauki dl d
W Szk ole
ś re dniC'j
imiC'.
d'>
no pozostałą ziemię. Dziś jego pracą.
:op oły 8ame zdo bywaj ą coraz to :i nnlfabetów, przystąpienie
11iem Królow l'j J adwig i il użą. wa
wsp ół?..awodni« U-:1:i. świetlic.11vc
wszystko pięknie rośnie i w
Ale to n ie wszystko. Orga nowy ch, akty wnych członków.
gę przywią 7.uj e ~i ę do poznawagospodarstwie jednohektaro mzacja partyjna powinna P ra ca w świetlicy stał a Ri<: go1 urz ądzenie szcr<'gu akadl'm1i nia przez młod zież piękna na·
okolicznoś
c
iowych,
imprez
artywym zapowi adają się dobre była
przed rozpoczęciem praw dziwą przyjemnością., tot<' ż
,;zy ch ziem. W tym celu urZQzbiory. Dziś Banasiewiczo- i:,rac w polu zainteresować garną się do niej ochoczo zarów' stycznych, między in. wieczo- dzane są. b. ciekawe wycieczki
ru
książki, znuc·zne powirksze_
wa z radością spogląda na się, jak jest zaplanowana no fizyczni jak i umysłowi pra_
kn:jozna\\·cze, o których pisaliś_

chę ~ie~mak~w.

właśnie mał-Orol-

Fab ryk·1 chem•I cz neJ•

ws· wet 11· cy
1·

Wycieczka

Twórcza praca iunaków SP
daj'e coraz lepsze wyniki

W okresie letnim we Itląc nowe nawierzchnie, prze I niwelowan:u terenu obok I W dniu dz'siejszym rozpo
wszystkich nawet najodle- ·prowadzają roboty konser- dworca kolejowego. Ponad czyna się współzawodnictwo
glejszych zakątkach kraju watorskie. Prace takie wyko to junacy zatrudnieni są pracy pomiędzy hufcem żen
rozbrzmiewa wesoła pieśń, nywane są w miejscowoś- przy oczyszczaniu toru ko- skim ze szkoły im. Królowej
której towarzyszą dźwięki ciach Szczerców, Lutomiersk. lejowego, zakładaniu no- Jadwigi, a hufcem męskim
łopat i uderzenia oskardów. Budowa mostów nie jest dla wych podkładów pod szyny z III Gimnazjum i Li<:eum
J~~. to ra~o.;;na i twó~cza na:izych junaków obcą dzie- i przy pracach konserwator dla Młodzieży Pracującej.
p1esn. młodziezy, zorgam.zo- ~izmą. W Klęczu grupa zło- skich. Grupa junaków pra- Hufce te pracują przy robo
waneJ w szeregach „Słuzby zona z 30 junaków zakłada cuje na terenie garbarni tach niwelacyjnych na dwor
Polsce". Dziewczęta i chłop nowy most. W nadleśnic- przy oczyszczaniu placu i cu kolejowym w Pabianicy z. miast i w_si stanęli do twie Sędziejowice młodzież budowie szop przeznaczo- cach. Duże tablice głoszą
wspolnego ~ysiłku n_ad od„ SP-owska ~atrudnio.na jest nych na magazyny.
przechodniom wyniki współ
~udo:vą kra3u. Tu~ll;J pozna prz)_' sadzeniu drze:v, zakła
Zakończone zostały 3uz zawodnictwa.
Ją om nowe wartosc1 pracy, damu nowych szkołek.
W :ffrace w Nadleśnictwie KoSzlachetna
rywalizacja
tutaj. zyskują nowe doświad Zapolicach junacy wysiłkiem lumna i prace porządkowe
wsród hufców „SP" podnosi
czema. Praca w SP jest swoim zacierają ostatnie śla w Domu Starców.
śwl adomYill: i. twórcz~ czy dy ":'ojny, zasypując ciągnąNa czoło Hufców z powia- wartość ich pracy, rozwija
nem młodziezy dla pozytku ce się na przestrzeni wielu tu łaskiego wysunął się Hu- junaków i każe wierzyć, że
całego narodu.
kilometrów rowy przeciw- fiec ,SP" z Widzewa któ- wyrosną z nich kadry doHu~ce „S!"" w ~abian~- c~ołgowe. Na terenie Pabia ry w~konuje przeciętnie 140 brych, świadomych fachow
cach i powiatu łaskiego me me hufce SP pracują przy proc. normy.
ców.
pozostają w tyle za młodzie
żą z innych okolic kraju, bo
już we wczesnych mieslą- InterDelade naszvch CzJJtelnikóm
cach wiosennych przystąpiły
do pracy na terenie naszego
miasta. Praca odbywała się
wówczas w ramach tak zwa
Z. w;elkim. za?owoleniem procent tłuszczu
zamiast/ wanie się tą sprawą i ustale
nych trzydniówek. Obecnie
dzie.lmca Starego 22-23 proc. Wyniki analizy nie, po czyjej stronie jest
większe gromady pracują w p~w1tała
różnych punktach miasta i Miasta otwarcie Spółdzielni mleka i śmietany z innych wina.
Bo zła <>pinia sklepu gopow;atu. 50 osobowa grupa Mleczarskiej przy Starym sklepów tej Spółdzielni znaj
junaczek i junaków zatrud- Rynku. Zdawało by się, że dują się w Urzędzie Sańitar dzi w całe społeczeństwo i
podkopuje zaufanie konsuni•ona jest przy robotach in teraz .nastanie porządek i nym ul. Tuszyńska 20.
każde~o
T~~ą _śi:xiietanę zdarza się menta, a troska o d<>brą jawestowanych przez Powiato czł.o~;ek pra.cy
wy Zarząd Drogowy w miej dma i o kazdeJ porze będzie kupie meJeden raz, lecz każ kość towaru nabywanego w
scowościach Widzew i Rypuł ~ógł zaop~t~zyć. się ~ ?a- da_ śm~etana kupi~n~ w Spół Spółdzielni
powinna być
towice. Junacy budują ro- bia~ po własciwe] ceme i w dz1elm Mleczarskie] podcho tro~ką wszystkich. H. J.
dzi w<>dą. Interwencje u
Stała czytelniczka
wy burzowe biegnące wzdłuż samtarnych warunkach.
dróg i przez pola uprawne.
Niestety, w praktyce oka- sk~epowej. nie o?noszą. s~u„G~osu ~abianickiego"
Poza tym hufce „SP" prze- zało się to inaczej.
tku. Prosimy więc w 1m1e(Nazwisko 1 adres znane
pro~adzają dwie roboty me"' .
ł .
niu gospodyn o zaintereso- redakcji).
;::,nnetana z regu y Jest po
lioracyjne i odwadniające
w miejscowościach Rusiec, mieszana z wodą, zamiast
nowowstępujących
Górka Pabianicka, Dobroń, maślanki zwykłe mleko odWodzirady. Dzięki tym pra ciągane, mleko nie zawier4'
Dy~ekcja III Państwo:we-1 dz!nie 8-ej w gmachu szkocom rolnictwo uzyska nowe przepisowej ilości tłuszczu, go Liceum dla Młodzieży ły. Do tego terminu należy
nawet
butelkowane.
wysokowartości<>we obszary
uprawne. Dotychczas bo11.6.49 r. kontrola sanitar Pracującej w Pabianicat:h ul. złożyć w kancelarii szkoły
wiem tereny te nie mogły na kupionej w Spółdzielni Pułaski ego 29 powiadamia w godz. od 15 do 18 wymaga
być należycie wykorzystane. Mleczarskiej w Rypułtowie, zainteresowanych rodziców ne podanie, życiorys i doku
Nadmiar wód opóźniał ro- oddział Pabianice, sklep Nr i młodzież, która ukończyła menty.
boty rolne, a czasem wręcz 2, śmietany wykazała, że za
7 klas szkoły podstawowej
Kandydaci mogą się zgła
uniemożliwiał.
wiera ona 0,5 wody, i 0,5
i
15
rok
życia,
że
egzaminy
;,zać
z całego miasta i okolic
Hufce „Służba Polsce" śm ' etany . Analiza Miejska
pracują również przy budo- Urzędu Sanitarnego wykaza wstępne do klasy 8-ej rozpo niezależnie od rejonów szkol
wie dró~ powiatowych, kła- la, że śmietana zawiera 15 czynają się 27 czerwca o ł?O- nych.

Zie

się

dzieje w Spółdzielni Mleczarskiej

I

Egzaminy dla

nic biLlioteki, liczne wycieczki
my w poprzednich numerach
do teatru itd.
Zespoły świetlicowe
Zjedno- „Głosu''.
W przys złym tygodniu F ,,- .,
czonych Zakładów Przemysłu
Barwników brały czynny udzi'1ł Ligi :Morskiej przy tejże s;-' i·
w akcji zbliżenia wsi z miastem, ie ur z ądza wycieczkę na P•
wyjeżdżając kilkalaotnie z bo- zierze l\Iazurskie w czasie o ,
v
gatym repertuarem artystycz- czerwca do 1 lipca. Uczc:-'
nym na wieś. Wycieczki te (kiL zwiedz ą Ol~ztyn , GiżyclH • JP kakrotnie do Brużycy Górnej, a ziora Mamry i Śniardw ~. Kaostatnio do Drzewocin w powie stępnie statkiem udarL '} się
cie dłutowskim) przys porzyły przez kanał do Zalewu Wiśla_
ludności wiejskfoj
wiele przy_ nc;;o i Krynicy Morskiej, skąd
jemności i kulturalnej rozrywki, pC1wr6cf!. do Pabianic. Wycieczz~ednując
sobie jej sympatię. kę prowadzi ob. prof. Zabieg·
\V okresie wakacyjnym wyciecz_ ljńska.
ki na wieś będą w dalszym cią
Jcst to już trzecia wycicczk;i.
!?'U kontym1owane.
organizowana. w tym miesiącu
Kierownfotwo świetlicy, opi'!- przez „Jadwiżanki' '.

Nasi Cz11telnicą piszą

Dlaczego plac jest zaniedbany?
W Pabianicach, przy zbiegu
ulic Żymierskiego i Karniszewickiej znajduje się ogromny
plac o przestrzeni przeszli> 2
ha, zupełni-a opustoszały i za·
pomniany. Część tego placu,
stosunkowo niewielką, zajmują
budynki ,Motozbytu", kawałek
sadu i mały plaeyk, na którym
stoją. wraki kilku samochodów.
Reszta zaś, to czyste, a raczej
zachwaszczone pole, pełne ką.
koli i modraku. Dla-czego nikt
tej ziemi nie uprawiał
Kiedyś mówią. okoliczni mieszkańcy - były tu kart ofle, nawet żyto, a dzisiaj, aż
przykro patrzeć, rosną. jakieś

badyle, z których nawet wrót.le
nie maj!} pożytku. Jeśli o be cm
użytkownicy placu nie są. zain
teresowani uprawą. roślin, to
przec1ez ktoś mógłby dzie•ża
wić tę ziemi ę i odpowiednio j').
wykorzystać.
W każdym bą -H
razie, sprawę tę uważamy, :J ~
leżałoby wyjaśn i ć.
Mie szkań ;_v
Pabianic, a szczególnie chł< p i
(wieś zaczyna. się
po dru;p cj
stronie ulicy) ehciehby zn :! Ć
przyczyny
tego zaniedban ia.
Może są słu s zne, a może i ni.e.
R. P.
Stały czytelnik „Gfo~u"
(Adres i na zwisko znane
Redakcj i).

Kronika milicyjna
Filipczak Feliks, Legionów
12, s~ubs1d Bogdan z Wrono_
l'·ic i Koprowski Zenon z Okupu jechali na st-opniach tramwa
ju, mimo, iż w wagonie były
miejsca wolne.
Za powyższe przekroczenie zapłacą. mandaty karne.
Herszlinger Izaak, ul. War
szawska 41, chciał się koniecznie dostać do Kolumny. Pociąg
był

wyjątkowo

przepełniony.

Nie zważając na innych pasaże 
rów rozpychol się i tłoczył, bL
jąc po głowie ob. Marię Gawłowską. z l~odzi. Za ten niekulturalny wyczyn stanie przed
Sądem

Starościńskim.

Raczyń ska

Helena, Kiliń skie_
go 13, nie jest zgodną. sąsiadką..
·wywołuje ona dość często a.
v-nntnry z swymi są~iadkn mi
OLucn1e zuciw b c 1L~ ie uJp1; 11 1:.i

1 dać

za. wywołanie awantury z
G e now efą. Włodarczyk.
Za wywoła nie awantur zosta.
ną. również ukarani: Knop Leon
(Kopernika 24), Róży kow s k.i.

J.Jaria i Smolarek Zofia, zamicRzkałe :przy ul. Skłodowskiej 16.
Grzelik Józef (Pułaskie go 12)
upił się, następnie wywołał a·
wanturę,
przeszkadzająo
dru_
gim w pracy. Godnym j ego kom
panem b~·ł .Aclam Jarmakowsid
(ul. 'l'oruń ska 46), który po pij anemu awanturował si ę ze sw-1
mi lokatorami, natomiast Wła·
dyRław
O żars ki,
zamieszkaly
przy ul. Szewskiej 2, wywołn.ł
awanturę ze swym zię ciem, za.
kłócając przez to spokój nocny.

"lłóź ofiarę

na

Odbudnwe Warszawv

Su. 8..___~~~~~------------------------------------------------~~------------------~~~--~~·~~------~~r--.ttł!..._

P.A8STWOWY TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
w Łodzi, uL Ja.racza 27
Dm o godz. 19.15 - dramat
Maksyma Gorkiego „Na dnie"
w reżyserii Leona Schillera.

Dzisiai roZpoczynaiq się

TEATR KAMERALNY
.:l'ziś o g. 19.15 „SZUZY<JLl
G. B. Shawa.
!At~EK" TEATR POWSZECHNY
11 Listopada 21,
Codzienuie o godz. 19.15 ko.
media Gabrieli Zapolskiej „Moralnoś6 pani Dulskiej'• z udzia-.
tem Jadwigi Chojnackiej.

LETNI TEATR „OSA"
Piotrkowska 94.
„Jadzia wdowaH

Godz. 19.30 -

„LUTNIA''
Piotrkowska 243
,,Dzwony z
Godzina 19.15 Jorneville' •.

ADRIA - "Wielka nagroda"godz. 16, 18, 20.30 - film do.
zwolony od lat 14
BAŁTYK -

Dziś

Wio ndeczynne.
„Muzyka i miłoś6"

BAJKA godz. 18, 20 - film dozwolo.
ny od lat 14
<fDYNJA - Program aktualno
lici kraj. i zagr. Nr 26 - godz.
11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, :n.
HEL (dla młodz.) - „Kurhan
godz. 16,
Małachowski" 18, 20
MlrZA - „Kulisy ringu" godz. 18, 20 - film dozwolo·
ny od lat 14
POLONIA - „Antoni i Anto·
nina" - godz. 17, 19, 21 film dozwolony od lat 14
- „Młodość
PRZEDWIOśNIE
poety" - godz. 16, 18, 20 film dozwolony od lat 12
ROBOTNIK - „Pepita Jime.
godz. 16.30, 18.30,
nez''
20.30 - film dozw. od lat 18
ROMA - „Skrzydlaty doroż_
karz'' - godz 18, 20 - film
dozwolony od lat 10
REKORD - „Skarb Tarzan!!."'
dla młodz. godz. 16; „Aliszer
Nawoi"' godz. 18, llO - film
dozwolony od lat 14
STYLOWY- - „Klatka słowi·
cza·' dla młodz. godz. 16 „Cygańska. miłość'' godi:. 18,
20.30 - film dozw. od lat i8
śWIT - „Konik Garbusek" kresk6wka w naturalnych ko·
lorach - godz. 18, 20 - film

3-dniowe boje naszych
o mistrzostwo okręgu
Zarząd

Łódzki~o

pływaków
łódzkiego

Okręgowego/ nych trudno powiedz.ieć coś pewne

Zw111„ku Pływackiego organizuje
w dJUach 22, 23 i 24 czerwca br.
o godz. 17-lej każd~o dni.a Mistrzostwa Okręgu w Pływaniu i Sko
kach na 1949 r.
W pierwszych 2 dniach tj. 22 i
23 czerwca zawody odbędq się na
pływalni ŁKS - Włókniarz ul. Al.
Uni!h 2, a tl'Lec:iego dni.a Ili. 24 czerw
ca na pływalni ul. Tymien.iecl<iego
(dawn. KP Zjednoczone) . W tym
dniu odbędzde s:ię konkurencja skoków biegi przewidziane na 3 dzdeń
Mistrzostw Okręgu.
Udział w mistrzostwa.eh 7.głosHy
kluby: AZS Łódź, ZKS Boruta
Zgierz, ZKS Chemia Łódt, ŁKS Włóknliarz Łódź, ZWKS Włókniarz
Zgierz, KS YMCA ł..ód:i:, ZS Zwii42kowiec - 'llyw Łódź.
N& podstawie H.sty zgłoszonycli
zawodników można wnioskować,
że zawody będą atrakcyjne, a poszczególne biegi zapowiada.ją się
bardzo ciemwte.
Najpowatni-ejszym1 kandydatami
do tytułu drużynowego mistrza
Okręgu są: KS YMCA Łódź i KS
Zryrw Łódź.
Zwią?>.1<owiec indywidua!tytułów
Odnośnie

go. Należy przypuszczać, że najwięcej tytułów zagarnie Boniecki
Jerzy i S()bczakówna Barbara, ale
tej może sprawiić niespodziankę
Kowalska Teresa, a kto wie czy
nie ile.to inny.

W kaW.ym razie u kobiet ostateczne wyniki b ędziemy mogli zobaczyć dopiero na ostatnich metrach
i mecie. Walki n.aipewno będą bar
dzo wyrównane.

ŁOZP uchwalił ogranistarty jednego zawodnika do przegraną .
udri11lu w trnech konkurencja.eh
Ceny biletów popclame, a miaindywidualnych i dwóch sztafeto- nowicie:
wych. Uchwala ta przyczyni się nie
Uczniowie i wojsko zł. 30
c:r:łonko,nie Zw. 'Z&w. SO zł. wątyli"'!ie do podniesienia ogólnego poz;iomu zawodów, a co naj- normalne 100 :d.
Zarząd

czyć

Tegoroczne mistrzostwo szosowe
mogą się poszczycić doskonałą

pracy

reiau~ys~;;::;Y·_

Nf. wy-

szykują Się

szkoleniowy.
Koło partyjne -

19 bm w Warszawie odbył się międzypaństwowy mem: pił
kal'Ski Dania - Polska, zakońC"l)Olly zwYclęstwem Danii 2:L
W pieTWS'Zd połowie meczu pnewagę posiadała reprezentaeja Pe>lski. Atak ruw.i często zmuszał bra.mka.rza duńskie
go Nielsena do interwencji.

.„.„„„„.„ .• „ ... „.„„„.„.„ .. „„.„.„„ .. „„„„„.„•.„„.„„„.„„.„„.„.„„„"„„„„„...„.„

Sekretoiz lOZKol. mówi...

- Tegoroczne mistrzostwa szo
sowa Polski - mówi popul a rny
działacz kolarski, sekretarz ŁOZ
Kol„ ob. Jóźwiak - miały bodaj najlepszą. z dotychczaso_
wych opraw organizacyjnych.
Nasz poradnik
- Całą. jednak imprezę popsuł
padają.cy przez cały czas deszcz,
który w chwili gdy kolarze wpa
dali na metę, przeistoczył się w
Koła Sportowego
ulewę. Pomimo tego i tak około
1. Nawią.zanie ścisłego kon- 5-6 tysięcy widzów obserw<r
taktu z władzami Zrzeszenia, wało walkę na finiszu.
Patronalnym Klubem Sporto- Lodzianie - mówi ob. J6.t_
wym i organizacja.mi działają.·
cymi na terenie Zakładu Pracy. .Iunio rzą na_!łil
Wykonaw.cy: Zrzeszenie

Przykład

ważniejsze nde dopuści do prr.emę
czeni.a poszczególnych Zl!IW"odni.ków
pra:e:z zgłaszanie ich do udziału we
wszystkich konkurencj4cb indyw.idualnych i 57Jlafetowycb.
W tegorocznych mistnoslwach
wprowadzono po raz pierwszy odd7lielne konkurencje dla chłopców
i dziewcząt urodronych lll!e wcreś
niej jak w 1935 r. !nowacja ta pozwoli najmłods7:)"1Jl uC?J&Sltnlkom
zawodów zmierzył: stły 11 rłrwuy
mi sobie przeciwntkami przy C'Z}"lll
nie będ4 ood z góry skamnt na

organizac[q

wiak - przy ~ zli w czołowej gru
pie. Wrzesiński, trzeba przyzna6, wygrał pewnie mistrzostwo, zresztą w zµpcłności eobie
na nie za.służył. W . rama.eh mistrzostw odbyła się uroczystość
~ubileuszu 25-letniej jazdy jod.
nogo z najstarszych naszych kolarzy szosowyc.h, Laza1czyka z
„Victorii" częstochowskiej. Ju..
bilat otrzymał wiele upominków,
między innymi nawet od swych
kolegów, wśród których cieszy
się wielq sympatią..

W

Oświęcimiu

na.trafiał
u
jedną
może wywoływać
Przeszkodą tą był i jest jes'lJCze ciągły brak dostatecznej
ilości spnętu sportowego. Cierpiały na tym SJJJOrt i wyche>wa.nie fizyczne nie tylko w dużych miastach, a.Ie przede

nas w Polsce
ozwój wychowania fizycznego
R
z przeszkód, która do pewneiro
do teJ pory na
u nas„. rumieniec wstydu!
stopnia

ws-zystkim na prowincji i na wsi.
W tym roku za.J>i)tr.rebowanie samych Związków Zawodowych na ~rzęt sportowy przewyższa. sumę pół miliarda zło
tych. Główny Urząd Kultury FizyC'Z'Jlej sprzętu sportowego
posiada zaledwie tyle, że mógłby w najlepszym razie zaspe>koić jedną dziesiątą część ogólnego zapotrzebowania, gdyż,
niestety, nie pomyśleliśmy Jeszcire do tej pory o uruchomieniu własnego przemysłu państwowego, który by sprzęt ten
wY1'3biał masowo i po cenach przystępnych dla każdego pracującego obywatela. W krótkim jednak czasie sytuacja na
tym fr&ncie powinna ulec poprawie, gdyż w planie 6-let•
nim przewidziano właśnie budowę wielkiej, na.jwlększej chyw Europie wYtwórni sprzętu sportQWego w Oświęcimiu.
ba, Korzeniak, Kościółek i Ko ba
Wytwórnia w Oświęcimiu pokryje całkowite nasze ziapoza („Cracovia"), Powązka i
t.rzebowanie i to z grubą nadwyżką. Budowa jej, co jest na.jMajewsk! („Stal" Sosnowiec), banhiej dla nas pooieszaJ11Ce; już się rQZl>002ęła, t&k, ż@ ~
Hajduk i Mondry („Ruch"), w krótkim czasie nasz głód spr.iętu sportowego powhńeń l'łł
Bien:ek („Garbarnia"), Sąsia za.spOkojoay całkowicie.
G<>golewski
dek („Legia"),
(„Kolejarz". Poznań), Piotrow:- Dział ołiciolny ŁOZB
ski (Prokocun), Durak („Soła·•

I

do meczu z Węgram~

W celu należytego przygoref. .kult.
owan:a reprezentacyjnej dru
oświatowy.
polskic!l
juniorów
żyny
Zakł&du
świetlica
ref. do międzynarodowego meczu
·
kult.-oświatowy.
Hkarskiego z Węgrami, któKoło PZPR - . pnewodni.czą.
Y odbędzie s:ę 10 lipca w De
cy i ref. kult.-olwiatow,r.
breczynie, Wydział Sportowy
wiceprzewod
Liga Kobiet PZPN powołał na obóz treniczą.cy.
!ngowy następujących 19-tq
Dyrekcja i R-a.da. Zakładowa
zawodników: Poświat, Kaszu- przewodniczą.cy.
Barański („Resovia"),
Łódź),
Termin wykonani6: .sty.czeA.
Bislmpek (,.Polonia" Byte>m),
2. Miejsca 6wicizeli i prac
Strzykałski („Metal" Bobrek).
Zespołów.
Urządzenie boi&k, sali .,..;mna
Obóz, pod kierownictwem
„.
trenera PZPN - Forysia. roz
3-d. dzień ciągnienia pocznie
styki, gier i tań.ca, sprawa ba.
się w Sw!dnicy 24 bm.
k
senu do nw.ki pływania, maga
II-ej lasy
zyn sprzętu, .kalendarz prac
dozwolony od lat 1
i będzie trwał do drua wyWygrana 500.000 :li padła na Nr jazdu drużyny na Węgry.
TATRY - „Podróż w Nieznane" Ze&połów.
Wykonawcy: U?Złdzenie bo- 91941 w Poznaniu.
godz. 16, 18, 20 - film dozwo·
Wygrana 200.000 zł padła na Nr
„_,
· kó k'
d
· k
Jony od lat 18.
o siat w i i piw noż- 70906 w Poznaniu.
TĘCZA - „Złoty kluczyk'' - is a
ref
przewodniczą.cy,
nej
dozwo.
film
21
9,
godz. 17, 1
Wygrane po 100.000 zł padły ·na
· t k
·
•
lD5 ru tor
i
wyszk 0 l eniowy
Jony od lat 7
Nr. Nr.: 658, 41039 50336 55936
t
"6'I
71443 74030 78685.
WISŁA - „Zbieg z Dartmoor'' -ror owy.
W AR.SZA W A ( obsł. wł.) We
Sala gimnastyezna, gi-er i
fil d
7 19 21
na wto rek ' ~l)l b m, przy b Yli na
padły
40.000
rt
_ in' s•-·'-tor
ta.ńco'w
o_
m
,
,
1
godz.
17408
9283 zł15405
7698
Nr: 3202po
apo o- Nr.Wygrane
wu&.
zwolonv od lat 14
26335 26505 29023 34804 42012 46305 Dworzec Główny w Warszawie
WŁóKNrARZ - ,,Złoty klu· wy.
uczestnicy
be>kserzy i)Olscy Wyn8:jem ba.sann l!;ąpielowe- 49149 56447 57472 60383 68342.
czyk" - godz. 16, 18, 20 Wygrane po 16.000 zł padły na Mistrzostw Eur0<py w Oslo.
goU- Jnsti:uktor sportowy.
film dozwolony od lat 7
.
.
rzą. zenie magazynu sprzętu Nr Nr: 262 281 993 10567 15785 16769
WOLNOść - .,Zbieg ?- Dart·
18154 19068 20938 20961 23221 25270 . E~ipa polska. -~rzk~Jecha!a pdo·
łó
moor" - godz. 16, 18 20 - -Kgolspodd arz.
a en arz ~racy zespo w -126007 27602 28055 28121 28686 30125 ciągiem S'LC~ecms im o go z:
film dozwolonv od lat 14
·ojcowie i dzie· wieeprzewodmczą.cy, ref. wysz· 34950 37072 43291 47508 55055 57125 7,53 rano. Mimo tak wczesneJ
ZACHĘTA _
d " 16 18 20 _ koleniowy, iin.struktorzy i kiero 57417 61700 64388 66151 70367 7330Blgodziny na dworcu zebrali się
.„ _
78888 79628 81915 63095 83142 83498 liczni milośni.c~ pi~ia~stwa,
wnicy ~espołów P~acy.
~lm doz!~1:~„ od lat' 10
21 84271 84533 86879 90458 90649 92509 którzy ow&eyJme pow1ta.h na·
Termin wykonania: 8 szych pięściarzy.
192873.
lstycznia.
D-02080

~~~ine~~\.i~~!~r.

ABELA WYGRANYCH

56 LOTERII

Bokserzy powróci/i
z Oslo

1·

-----

Komumkat

W-łu

Sportowego Hr 41

1· Mistrzostwo Młodzików na
Waga półśrednia: Nagajski
rok 1948-49 zdobyli:
LKS Włókn.
Zdzisław Wieczornic
Waga średnia:
Waga pap.: Włodarczyk E:i..
Stefan - ŁKS Włókniarz.
geniusz - ŁKS Włókniarz
Waga. musza.: Kargier Ry_ 2. Podaje się do wiadomości we
ryfikację o tytuł moralnego
szard - LKS Włókniarz
mistrza Kl. B na rok 1948-4)
Waga kogucia: Olczyk WiCh.ZKS „Concordia'' ~
told - ŁKS Włókniarz
ZKS „Ogniwo'' pkt. 1 :1, sto_
Waga piórkowa: Stanikowsunek zwycięstw 7:7
ski Jerzy - ŁKS Włókn.
Ch.ZE'S
ZKS „Ogniwo'' Waga lekka: Debisz Jerzy „Concordia" pkt. 2 :O st.osu·
ŁKS Włókniarz
nek ZVl'Ycięstw 16:0.
Tytuł moralnego drużyno_
- - - - - - - - -•- wego mistrza Okręgu Kl. 11
Uśmiechni1' się!
na rok 19-18 49 zdobył ZKS
„Ogniwo'' - Łódź.
3. Zezwal11. ~ię na rozegranie 'Z&
ŁODZIANIE
wodów towa:--zvskich ŁK~
NAD BAŁTYKIEM
Włókniarz w d~iu 25 bm. z
,....-----------KS „Błękitni'' w Starogar~ \J.......-_
dzie, 2;) bm. z KS „Ogniwo"
-x.;_
w Szezecinie i 29 bm. z KS
/ I \.
,,Stal" we 'Wrocławiu
Przewodniczący:

„ .........„ ...„ „...„„„„„„„„_.„1._„„„....mam11111m31m111.-„...„„„„„„
.., eodor

Drei!łier

1.59

Tragedia Amerykańska
Myślał zraz:u, a właściwie potem, że spowodowane to było
współczuciem dla Roberty, a może wstydem, że tak ohydnie
z nią postępuje, że nosił się z zamiarem uderzenia jej. Czuł
przy tym gniew, tak... nienawiść może nawet za jej uporczywe zmuszanie go do tego, czego wcale nie chciał uczymyślał nad tyra dużo, a jednak jesznić. Może również cze tnie jest tego pewien - może to była również C>bawa
przed następstwami zbrodniczego czynu, chociaż„. o :J.e sobie przypom'!.na, nie myślał wtedy wcale o żadnych następ
stv.·ach, tylko o tym, że rue jest w stanie wykonać swego
planu, i dlatego zły był na siebie. Uderzen!e zaś, tego jest
pewien... uderzył ją, nieumyślnie wprawdzie, ale uderzył ją,
oburzony, że chc:ała zbliżyć się do niego. N!.e jest jednak pewien, czy wiedział o tym, że tak silnie ją uderza. Myślał o
tym póżniej, gdy był zmuszony o tym myśleć. Wie jednak
na pewno, że podn!ósł się w łódce, żeby ją ratować, jakkolwiek nienaW:dzil jej w tej chwili. Ale przykro mu było,
ją uderzył ...
W każdym razie jednak, gdy łódka się wywróciła i oboje znależli s!ę w wodzie, on z pewnym zakłopotaniem patrzył, jak Roberta tonęła, i nakazywał se>b!e: „Nie ruszaj
się", bo w ten sposób uwalniał się od niej. Tak, tak właśnie
myślał. Wie jedno tylko, że chciał jak najprędzej„. że śp:.e
azył się do swej pan.n.v X i to była dó'Wln.a da. która n:P
w.tedy rządziła. .

t.e

powstaje

wielka wytwórnia spnęłu sportowego

Czy więc teraz ojciec McMillan, wiedząc już o wszystkim
rozważywszy wszystko, co się działo przedtem .: potem, roz
ważywszy n:eumyślne uderzenie, którego bardz.o żałował,
rozważywszy jego wielką niechęć do Roberty i to, że nie

(-) M. Tyl
w.z Sekretarz
(-) J.

r

Służewski

GLOS

Komitetu
ł..6daktego
orran
Wojew6dzklego Komitetu
I
czy będzie go miru za morderpośpieszył na jej ratunek ParUI
ZjednoczoueJ
Polskiej
krwawy,
grzech
że poipełnił
cę. czy będzie myślał o nim,
I Redaguje: Robotniczej
zasługuje na śm!erć?
śmiertelny, za który duszą :! ciałem
Kolegluru Redakcyjne.
Czy zasługuje? Chce wiedzieć dla spokoju własnej duszy Wydawca: RSW „Prasa".
wtedy dopiero będzie mógł się modlić.
Ad : es Redakcji: t.ódź, PiotrWielce poruszony był ojciec McM!llan spowiedz!ą Clykowska 18, m o.
da, nigdy bowiem w swym życiu nie rozwiązywał tak dziDruk.:
- Tyle wody w tej Gdyni!
Zakłady Graficzne R. S. W.
wnego, zawikłanego za,gadn:enia, a był jeszcze w:ęcej poru- Co za niesprawiedliwość! A
„Prasa •• t.ódt, UL ltwir"" l'l,
szony tym, że Clyde tak wielką w nim pokłada! ufność. my w Łodzi musimy nos1c
łeL 204-42.
Siedział więc przed nim, zamyślony głęboko, smutny, pełen wiadrami z sąs:edniej posesji!
TeletODJ'ł
219-14
ctedalttor uac-:elny:
niepokoju - tak ważką bowiem w skutkach m!ał wydać
ta-t5
nac&.
red.
Zastępca
Clyde miał czerpać swój
opin:ę, z niej bowiem właśnie
WSROD PŁYWAKOW
2111-21
Sekretarz Odpowleds.
ziemski i duchowy spokój. N!e mógł jednak ojciec McMillan
321·29
Sekretariat O!(ólny:
. ~ J • l5ł·25
Dział partyjny
dać szybkiej odpowiedzi, zanadto był oszołomiony.
wewn. 11
- Gdy wchodz:.łeś wraz z nią do łódki, mój synu, czy
korespondentów
Dztał
nie zmieniło się twe serce d'1a niej, twe zamiary nie ...
I chłop.
robotniczych
sltlcb or8% redaktorów
Twarz kapłana była szara, oczy mu wpadły i wyrażały
m-c
&ctennycb:
gazet
wielki. smutek. Wysłuchał przed chwilą strasznej : nad
211-11
Dział mutacji:
wszelki wyraz rozpaczliwej opowieści o czynie występnym,
21ł-21
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