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ZSRR . . . osłoią ··pokoiu ;~dl~~.:.~~.„„.,..
Radzieccy uczeni,

artyści i rObotnicy Wn>c•nlco ••m•c:unotow,
czynią przygotowania do manifestacji przeciw machinacjom podżegaczy woiennyc hRez~luc1a ..
Przewodniczącym

różnych

MOSKWA- (P.A.P) - w MosKomitetu
kwie odb yło się posiedzenie Ko>· wybrany został zna.ny uczony ramitetu, or ga n izują c ego ogólno- d i ki k d .k G k
je
radziecką. Konferencję Obroń- z ee ' a, a ellll
re ow, a. •
ców Pokoju.
go zost~pcami pisarze Simonow

Dziesięć

dni

średniowiecza
Przez dziesię~ dni w Lublinie działy slę rzeczy, które
przypominały ponure mrold
średniowiecza. Wieść, że w ka
tedra.lnym kO!Śeiele sial się
cud, sprowadzała przed obraz,
rzekomo płaczący, tłumy przy
byszów z bliższych i dalszych
okolic. Przez dziesięć dni akcję odwiedzania obrazu regulowala „milicja pa.pieska" młod?:ieniam.ki

z biało-żółtymi

~:;k:,m~a~~!sięża, dyżuru

postanowił za.prostć Włoskie) Partii

Togllattloga

Komunistyczne)

cy oraz delegaci
stowaKomitet
rzyszeń, jak również przodow- na Konferencję przedsta.wic1.cli
RZYM (PAP) lipca 1 klas uprzywilejowa.nych, uSl.
mcy pracy w przemyśle i rolnic- ruchu obro:ó.ców pokoju zagrani. minął rok od chwili zbrodnicze !lljących rzucić kraj w Odm~ty
twie.
cą.
go za.ma.chu na priywódcę Wło wojny i nędZy.
S>kieJ· Parti[ Robotnic.zeJ· Pa.lmi.
Na z:ak onczerue
,
. rew1oo;ia
. m
.
i Kornejczuk.
da1·ą
ro Toglia.~'ego.
. . formuje, że dla upa.mi~tn.ieni&
Konferencja Zwolenników l'o&
Sekre:tariat _WłoskieJ · !'art.ii wielkieh ćLnii. ~coiwyeh 194S r.
koju w ZSRR odb ędzie się w
·
Ko~urustyiezm<eJ
ucJi~alil w oraz w celu wyrażenia wdzięcz•
amięci
zwup-Jku z ~ym. rezoluc;i:ę, .?gło. n-0~ei Togliaitt.iemu w nie&:ielt
dniach 25-27 sierpni& br. w Sa..
S.Z()nę. w c;iznen.n1_ku „Umta. •
ćLWi. 17 lipca od!b~ się w ca
li Kolumnowej Domu Radzie~BRUKSELA (PAI') Sta.. pni.<!y.
Rezoluc.sa st~ ił u.,. łym kiraju zebrelnia i me.nife.
kich Zwię.zków Zawodowych ..,, raniem towal'!Zysiw& pnzyjaźnd
Drumnilt „Dra.pee.u Rouge" mach na Togli:a.ttiego był mo. sta.eje publi~ W Rz.ymie w
belgi~ko.bułga.r~k>iej odbyła 11i~ zamieścił ezereg e.rtyiltulów, za mentem szcl'.yt~ ja.d.OWitej aa.li t.e&tru .Ad:ri8111& wygł<ll!li te.
Moskwie.
w B~elil. akademi~ dla uc·z.. wierającyeh dokładny życii~s kampanii mena.wad, szerzonej go dnia prz&mówl.enie Toglia.tti.
W Konferencji wezmą udzinł cze.nia. pamięci Goo;rgi Dymitro Dymitrowa, S'Zle2'J6gółowy opia przez rea.kcjQ włOl!kł przeciw.
przedstawiciele zwi'!źków zawo- wa.
procesu lipskiego, d:zisłalnoś~ ko pa.rtii komu.nistycznej 1 jej Władze
.
.
.
.
Na uroozystośoi byli obecni Dymi.trcwa w łon i e III.ej Mię. przywódcy. Ke.mpa.nia. te. miala
1
dowych, orgamzacJe kobiece
członkowie korpusu dyplomaty. dzyn!lll'Odówki ora,z jego u.dzisł na celu Zl.1kwidowa.nie jillchu de
młodzieżowe,
uczeni, pisaEe, cz.nego, przedstawiciele Ś\riata w budawie 1JOCjlalistyeznej Buł mokra.tycznego w kraju.
szykanują
kompozytorzy i artyści, ~póldziel Ipolitycznego,
kulturalnego i gairii.
P-0tęmiy ruch ludowy rozbił
jedne.k w owych pamiętnych
a. h
kac.
w· Ilu
Pogłoski
nia.c te prorwo
JO.
ie
NOWY JORK (PAP). - Do
polity-0zny stmjk generalny był portu nowojorskiego zawinął

t•

Bel•ow1·e skla

hold

to. w. Dy mitro wa

P

USA

polskich marynarzy

o rzekomym „cudzie" w Lublinie

N„, ew ., nne oI ., ary

c,. e mnot y ~:~;;c:na:;w~~!J:i~~: ::6 ~~~~~.'

statek polski SS. „Soby z:astra~iio. Od tego cza.su
Statek „powitany został"
partia. komunistyczna. wr.~osła przez większą ilość agentów
Sfanatyzowany tłum zmasakrowczł w ścisku kilkanaście osób liczebnie 1 okrzepła.. Partia Ko celnych i przedstawicieli
munistyczna. ' jest dziA silniejsza., władz amerykańsk!ch kt6re
S Ut I
CJI
niż kieclykolvnek, Jest bOga.t.sza. poddały nczeg6l~ bada„
w doświadczenia..
niom 401 pa.sa.żerów oraz zaD3 UZY W OJ
UCZUC
JgiJDYC
Włoska Partia Komunistyczna łogę statku.
kierowa.na przez Palmiro Togliatl Kapitan statku polskiego
Polska
Agencja . Prasowa Samczuk Wiktor, lat 34, Za- gorszącej i oszukańczej ak- t'ego jest dZiś ostojł włosk1<1J Jan Godecki,
38 marynarzy
„PAP" komunikuje:
jąc Helena, lat 42, Dublań- cji, naruszającej spokój pu demckracji i ()UOdkiem szero. polskich oraz 10 :Innych osób
Od szeregu dni zbierały ska Stefania, lat 36, Burak bliczny - prokur at ur a kiego frontu w&J.czą.cego prze. n~e uzyskało zezwolenia na
się pod kościołem katedral- Stanisław, lat 12, Suchówna wszczęła dochodzenia.
clwko wszelkim próbom rzę.du zejście na ląd.
nym w Lublinie dość liczne Leokadia, lat 16, Jędrusz- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tłumy osób, ściągniętych naj czak Apolonia, lat 60, Gądzr'eło
różnorodniejszymi fantasty- sowska Zofia lat 24 Soko'.
k , '1 a t 21 ,
cznym1. pogłos k anu. o rze k o- ł ows k i" F rancisze
mych
cudach,
mających Dulęba Czesław, lat 42, Kamiejsce w tym kościele.
niówna Leokadia, lat 18,
Rozsiewanie
podobnych Kudła ~ronisław, lat 18, So
fantastycznych pogłosek rów kołowsk1 Stefan, lat 22. Manież i pa innych terenach zurek Jan, lat 15, Pawłow- MOSKWA (PAl') - Tygod. Niemiec hitlerowskich.
dzieckich nadal pozostaje na. te..
wskazu1·e na zorganizowa- ska Michalina, at 55, Du.
. d H .
t 18 . Ż k
.
nilt
radziecki
„Sowiet&ka.jia.
Ze.n
Pc>wrotu
tych
~eci do ojczy renie Niemi.ee, gdyi a.nglo.a.me
ną w tym kierunku akc]ę. a . ama, 1a
l
a ow1cz ~wztYI!a" umiesz.em ob&zel"ny zny - stwierd.7Ja. Szewiel&Wl&- ryka.:4skie władze Okupacyjne,
Najlepszym tego dowo- Mana.
•
•
dem jest. fakt, że władze ,
c~lu ustalema wmnyc~ artykuł znanej literatki Kat.e.- domaga.la sl.Q logika łyc;la i głuche BQ na woła.n1a. matek
kościelne dopiero po upły- s!D!e~c1 Rabczuk , Heleny 1 rzyny Szewielewej, dotyczący krew ofiar drugiej wojny łwla radzieckich.
wie tygodnia zaprzeczyły c1ęzk1ch, uszko?zen, dal~zrch losów dZieci r.a.dZiac~ch, które towej.
Za.miast .,._..........{,,: 6 te dzieci
.
ł k
· · 19-tu osob - Jak rov.'111ez w w latach dn1gieJ woJny świa.to
~~„ "·~
rod~ev:anym połgfos om _o celu ustalenia 0 ganizatorów wej uprowadzone zostały do
Jedm.ialc 1110 tysi~y dzieci :roa ic>h ojozyfoie - etwieil'dza. 87.e
cu zie i wezwa Y orma 1me - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wielewa _ anglo.ameryk3.llllkia
wiernych do zaniechania
władze okupaeyj:ne twoo:z11 w
pielgrzymek. Zorganizowana akcja podniecania fanaLubece, Kl.ingen.gergu 1 Uuiych
tyzmu u najbardziej naiw.
miasta.eh &&chodllich stref oku.
nyci.. trwała mimo to nadal
p~jn.,..ch tzw
-........>M dla
'~
•
„
"
·
-A-.)'•~
n~C ~:i=:iła,lilS~yda~!i~ l doprowadziła
d~ tragiczdzieci" będ4ce W tzflCeywi
w katedrT.e nie ma.Ją cha.rak- nych konsekwenCJl.
.al
A
j R t
wielu domach, &reSZtowa.ła. )dl. st.ości więzi.a.nie.mi dla .dzieci,,
teru nadprz..,....odzonego.
W
W godzinach rannych cisLONDYN (PAP) - Z lt kuty donosi genc a.
eu era.,
•
d
kanaście osób 1 skonfiskowała. ode?'W'Mlyeh priZ>6'2J hi:tl'61'0we~w
tym samym "oświadczeniu
wy nący się bocznym wejściem
ie gdy premier hinduski Pandit N ehru rozpocz~
mowę na
n.żal również rad-OŚĆ, że wier- do kościoła tłum obalił drew
wiecu publlcmym, z tłumu PADŁA BOMBA. Pandit Nehru liczne ulotki.
od ich matek.
n1 tak licznie p~bywaJą. do nianą barierę, w rezultacie
nie doznal szwanku, dwóch policjantów zoata.ło rannych. Po- Wyraz mledzvnarodowe/ solidarności robotnicze/
~ci!fe:1~':fy.z .:::"~~~:i czeg~ została. zaduszona w
licja. a.resztowała. pewnego m~żcryzn~, podejrza.nego o dona.dprryr~onego uleczenia tłumie 20-l~tma Rabczuk !le
kona.nie za.machu.
chorych.
lena z powiatu włodawsk1eRekla.mowamem nekomego go, oraz 19 innych osób do- Poprzedniego wiecwru w Kal- nio-bengalskiej. Gdy Pandit Neh
stra1·ku1·ących m~ryn~rzy
cudu w Lublinie gorliwie za- znało mniej, lub bardziej kucie wybuchły 3 bomby w róż- ru przybywał do miasta, w kie•
11
li
jęła s!ę prasa londYftskiclt e1!'1 ciężkich obrażeń cielesnych. nych punktach miasta..
runku je.go samochodu rzucano
WARSZAWA (PAP) Związek Zawodowy Tra.nspor·
grantów oraz radio londy~- Nazwiska poszkodowanych
.
.
.
z thunu ka.mienia i wznoszon:>
towców wysłal do stra.jkujt cych marynarzy ka.na.dyjsktr:h
skie. Na.wet tuba arcytrrez: są następujące:
Pohyt premiera. hmdusk1ego w
1 robotników portu londylisk iego depesze z braterskim po.
wych byznesmanów ameryka-..
W
. k
fi
l t
Kalkucie powstaje w związku okrzyki wzywającego go do nie.
zdrowteniem
i ...,.....aza.m.1 oolldarno'"ci.
skich - GIOl'I Ameryki - doawrysm
o a, a 42 ,
.
. .
.
.
"""
„
patrzył słę dla siebie korzyści Piaseczna Marcelina, lat 74, ze wzburzeruem, Jakie UJawmło zwłocznego odja.zdu.
w d
członków,
aby przyjś6 Wam z po·
w opowi~cia.oh o lubelsklchl Makaruk Ziuta, lat 23, się ostatnio w prowincji wsch.'Ji·
Policja. dokonala obławy w ne.dyja~tlle~z:z:t~;.~ryna.rzy kil.·
mocą materia.lą w waszej walprzypa.dkach.
·
„Związek Zawodowy Tra.nspor- ce, która. musi Ili~ dla. Wa.a .za·
Milczala w tej spraw.le prat
ó
p lsc „, w
113. ka.tolicka., nikt nie starał kat.edry,
Z&BZedł wypadek,] to, że władze kościelne - stała się ta katedra I ocreywi- owe w w 0 e ...e a.m, dro- kol1czyć zwyMęsko' •.
się aby pohamować nieb przy który wstną.snął całym kra- zgodnie widoomde z przysło- ście nie mówi ani słowa o dZy towarzysze, bra.terskie po..
Jez'dnych do Lublina. w okre- jem. oto Jeden z „milicjantów wiem, Iż milczeme Jest zło- tych, którzy p0noszą. odpowie zdrow:iflnia, slowa za.chęty 1 7ly·
UWAGA, REDAKTORZY
sie wytężonej pracy przy żni- p~pieskieh", chcąc sobie ula- tem, które potwierdzały co- dzialność za poniewierkę lu- trwało4•;i w wa.lee o wasze sł>1~z .
GAZETEK SCIENNYCH!
wach na wsi - tysiące rąk ro twić u.dan~e powstrzymania dziennie dochody kleru · w ka- dm, za śmierć i ciężkie rany. ne prawa. 100-tysięczna rzesza
boczych odrywano od pracy. naJJ>ierająoego tłumu, zawołał, tedrze - m.iletŁały tyle cza.su
W sumie trzeba stwierdzić, naszych członków z niesł&bną .
Dnda 18-go lipca br. o
Tysiące lud'Zii w ndeoplsanej tż katedra wali się. Powstała. i milczą. nada.I, chociaż stała iż je57iCT.e raz hierarchia ko- cym
zainteresowaniem
śledzi
rodz. 18-ej odbędzie się od
poniewierce traciło wiele go- panika. tłum w szalonej uciecz się rzec-z straszna. kosztująca ścdelna nadużyła wiary ludz- przebieg Waszych zmaga.Jl. 1 wy·
prawa redaktorów gazetek
d7Jin, a nieraz I dni, aby do- ce straitowa.ł na ś_mierć d":'l- życie jednej osoby, a zdrowie kiej d~ celó'r nic . wspólnego zyskiem, stosowanym przez m~~ściennych w lokalu „Głosu"
stać się do Lublina, aby do- dziestoletnią. kobietę,
dz1e- innych d:lli.ewiętnastu.
z tą WJa.rą nie m~ących.
dzynarodowy kapitał,
przy ul. Piotrkowskiej 86.
czekać się chwili wejścia do więtnaście os6b zostało ciężko
Ka.te>lioki organ „Słowo PoNie za wiarę lwwiem umarJedynie jedność klasy robotniCel odprawy - omówiekatedry, a wreszcie na długie poturbowanych.
. wszeehne" ·
po
dziesięcbi ła za.duszona w tłumie 20-let- czej, walcztceJ o pokój, bezpie.
nie przygotowań w związ
dyskusje nad tym, eo kto wiI tu sprawa siała się zbył dniach milczenia c_>głOSlił kilku nia Helena Rałwmk, nie za c:ie:ó.stwo I lepi.ze warunki b~fu,
ku z wystawą. gazetek śeien
dział. Oca:ywiście. że tych, poważna. Życie obywateli nie wierszowy komunikat w spra wiarę cierpią cl, którzy długie Jedność wszystkicn ma.ryna. zy 1
nych w dniach od 21 lipca
k t órzy gł<?Śno przyma.wa:li się, może by~ narażone na szwank wie_ Lublina, w którym mętnie miesiące być może przeleżą w robotników portowych, zrzesz<>br.
iż nlc nad.Z"«rycz-ajnego me do- przez meodp~wi~dz.lalne ele- stW'lęrdza,. Iż w . katedrze lu- szpitalu - looz za chęć zysku nych w nep; Zawodowym srz;z;,
W razie nłeobecno§cl re•
strzega.ll _ okrzykiwano za menty, orgaruzuJą.ce średnlo- b«;lskiej me stwierdzono zja- i P rt cm ambfoje klem ludaktora gazetki . ściennej
&rzenników, niegodn.ych cn~u. wieczne manifest~je dla 7.1ro- WlSk n_a.dpr.zyrodzonych, a je- bel~~:go ei jego l\'YSOkich zapewnia. o3tateczne zwycięstw9 •
należy
delegować na od•
Aż wres-roie w dniu 13 Itp- la podomyeh celow.
dnoozes:nie skrzętnie powsflrzy lprzeł!WAnych
Jcdnocze§nie
komunikujemy
prawę przedstaw!clela Ko•
ea., w dziesięć d,nł od chwili Opinia publiczna nle może mnJe_.!dę od doniesieni~ o nie•
Wam, że zapoczl}tkowali6my a,k.
mitetu Reda.kcyjne~o SI'rOZDOC1:00la akcJl odWlłed.zanla JK"Ze.Jść obojęinie wobec f&k· 6ZQ'JleSc.i1L Jakdu:o widcrwni\
~ pabmwskl
tje zb.i.órkold. :rir64 ~i:b.
~ a.deNJe.1,
Przez <biesięć dni n.a ulicach koło katedry panował na
atróJ fanatyzmu, przypominający samosądy i pogromy, a
Jednocześnie pmez te nme
cb!.esięć dni cała sfora drobnych „ges-z;efciarzy" robiła ko
kosowe interesy na przybyIT.acll,. sp1'7.edając im za drogie pi.~niądze dewocJam.lia z
cudownego miejsca.
Przez te same dziesl~ć dnt
wierni be'll z~sianowienia rzucali na fac~ ~rzed ołtanem
<'ale stosy pieniędzy, skrzętnie
zbiera.ne
przezten
kler.
przez cały
ca:as dostojnicy kościelni nie prr.edsięwzięll nic, a.by połofyć kres
te?11u -~yzyskiwaniu . łatwowiernosm i fanatyzmu wierzą
cySch.
v.b1latleJ:>I kaodtoliosłcylllubielscdy
s o urzemem
n
s ę o
pr6by wProwa.dzania a.tmosfery średniowiecza w mieście,
które posiada ~łasn3: Uniwersy~ Katolicl[~ które miało
ambicję sfać. się centrum myśli katolickiej.
Rozsądniejsi
księża również wyraźall zdziwienie że przełożeni kościoła
kat~lnego dopuszczają. do
tego rodzaju wyda.rreń.
Dopiero po pięciu dniach
bisk1;'P lubel~ki wydał. ~vMd
czeme, w którym _gl.osił, ~ do
t h
k
k - 11

.
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Anglosasi kontvnuu1"q

hr•t(erowco'w

Bezprawne przetrzymywanie
dzieci radzieckich w Niemczech
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Sokoły stalinowskie czuwoiq

Zwiqzek Radziecki wielkim mocarstwem lotn iczym! R~,~}~.!1!?~~, ~'!~!~~.„.
nad fasz'1stowskimi
Po zwyciPstwie
_,
"T

I

naieźdźcami

sta.rn. się przekonać społec~ftstw.o
Stanów Zjednoczonych o wyz·
„kultury atlantyckiej'',
szości
o w~p1miałym postępie kultury
na Zachodzie i o „humanitaryt·
mie demokratycznym'' państw
zachodnich. Cała ta zakłamana
1\kcjn propagandowa jest kitem
do zlepiania. dziur, przez kt 1Sre
prześwieca nagi, drapieżny, agre.
~ywny imperializm.
„Kulturę atlant,ycką" made in
USA ebportują dzisiaj zapobie.
gliwi handlarze lmierci, Wd?.ę·
dzie, gdzie tylko sięgaję. wpły·
wy dolara, lecz najstaranniej
kultywują ją u siebie w kraju.
przekonać,
Możemy się o tym
"tucliu,iąc amerykatiskie statystyki. W tych statystyknch jest. bo.
wiem specjalna rubryka, która
wykazuje, że w ostatnim okr!'sie
w Stanach Zjednoczonych wz.-o·
kilkakrotnie produkcja naj·
Rł&
rozmaitszych na.rzędzi, potneb·
nyeh do ~umiAnia atrajków.
Dov•iadujrmy się więc, ie na
t!'rcnie St11.nów Zjedullczonyi:h
nruchomiouo sprcjalne działy
łzawi.ą,"ych,
prodnkcji gazów
pałek, S""cJ'alnyeh karabiu1~w
,._
automiitycznych i innych podob.
nie „demokratycznych'' narzę.fai
rządzenia. Czy to nie najlrpizy
nrawdzian ro7.kwitn „at:Janty:·
dej kultury" f

Zn8:cme sukcesy w latach
powo3ennycll os!ągnęło rówRR prowadzi dalszą rozbudowę swvch sił powletrzn-ycb met lotnictwo .cy~lne ZSRR.
Pod ko~ec p;ęc1olatki dłu
Tak więc podczas drugiej cjalistycznej ojczymy.
momencie r.drMłifeckleWiele uwagi poświęca się gość linii powietrznych lotnigo ną.padu na ZSRR, wojny światowej Związek Ra
wyniesie
cyw:lnego
N:~mcy posiadały potężną ma dz:Jecki okazał s!ę wielkim mo i lotnlct.wu. Nad dalszym roz- : ctwa
które wojem techniki lotniczej owoc 1 175 ooo km Coraz różnorodchinę wojenną. Armia hitle- carstwem lot.niczym,
·
·
p{)Q. nie pracują uzdoln!eni konwroga
rowska dysponowała wielką przewyższało
ilością czołgów, gamolotów, względem ilości i jakości bo- strukt.orzy: Tupolew, Jakow- niejme funkcje rpełnia lotni1
bronl automatyczne; itp. Dla jowego sprzętu technicznego lew, Ławoczkln, Mikojan, Iliu ctwo cywilne w rolnictwie,
same~o tylko lotn'.ctwa hitle- i bojowego ducha lotników szyn i inni. Lotnicy radzieccy przemyśle, rybołówstwie, przy
gtale doSikonalą się w sw~j badaniach geologicznych itd.
rowsk1ego pracowało około stallnowsklc'h.
sztuce - nauczyli Solę on: nie
* • *
100 :fabryk budowy samolostalinowskie,
Sokoły
o :tWYcięslci.m zakończen!u tylko doskonale kierować •atów i 40 fabryk budowy a!.1wojny, naród radz:iecki molotaml odrzutowym!, ale ! wraz. z całą arm!ą rad:ciecką,
ników, zarówno w samych
Niemcz~ch, jak i w kra,ach podjął dzieło odbudowy i dal- plerwSJI na świecle opanowali czujnie i pilnie strzegą pnkr,szego rozwoju gospodarki na sztut(~ wysokich lotów grupo-, jowej twórczej pracy narodu
przez me okupowanych.
·
:' .
Ale lotnictwo radzieckie z rodowej ZSRR, umocnienia WJCh na tego typu masr.yradz1eck1ego.
honorem wytrzymało napór s'.ł zbrojnych 1 potęgi swej so- nach
pod wzglę
przeważających
dem liCoZebnym sU n:eprzyjR,.Zabaw-y•• amerykańsk"ego Herrenvolku .
cielsk:ch. Już pierwsze walki
powietrzne wykazywały, te
Jako.4cl~ pnewr~za ono b!tle
rowskll notę powietrzną, że
katastrof, lotnic~e; pod Los Ąnge es
P rzvczynq łrag'cznei
lcrtnicy rad:r.ieccy są dosko~
b
~
nał('•m4, inieuSitraszonymi bowy uchla
W katast.rofie lotni.czej pod fą pilot nade.ł Mtd.ówkę, stwierl między puażeromi
jov.rnikarni. Właśnie lotnicy ra I.;oo ~n.goles zginęro, jak si{' o- dznją-cę., że wśród pasaż;e.r~w
bójka, która spowodowała. kata.
dzieccy w walkach pod Mo- ka.zn~e, 28 o..sób ~rśród 46, któ buchła gwałtowna. bój.ka i pro. strofę. Bójka przeniosła. się d-0
ekwą w 1941 roku obl\Jlll mlt
7,najdowały !fię na pokłlfl.dzie. sil, by policja. oor.ek1woJa n·&lkabiny pilota gdzie aparaty i
„o nłezwycłęionym lotnlch11ri.e re Na
.
'
.
25 minut przed kntmrtro. n.rzybv. crie M1molotu na. pr>bh-1
ł
,,
fuehrera".
u1eg.y
lotnisku. Okol'c1J11-0śc.i te_ urzą d zenio. t {)C h mc7'!1e
skim
•
..
-- ·
I.
dnia na dzień zw:ększa
go zajś~,ia na poklarlz.ie R:unolo 2misz,cizeni.u. Tło bójki, któm się
ys1ęcy osa~.
ły .rię siły lotnictwa ratu pn.r,ostały n'll. razie niewy- odbyła. między amerykańskim•
dzieckiego dzięki niezmordo- zwiedz.iło Wy•tawe pol
nie zosi
1t
·
·
wanej, ofiarnej pracy na zaskiei SP.tuki •udowe'
Również o~bv, które wyszły pa.sa.zerami iramo 0 u,
·j:i~nicne.
pleczu. Począwszy od drugiew K ·jo.,...ie
wydają.
Prz<'mysłowcy
że ło jeszcze wyjaśnione. •
podiały,
rHło z ka ta„trofy
go roku wojny przemysł raPr.red kilku dnfami zamknię
dZ:.ecki produkował coroczn.te
do ł0.000 SIJ;molotów. Na po- ta. .zot<tała. w Ki~ie wystawa
Ju.~osławia katownią
lecenie Stalina został stworzo polskiej sztuki ludowej 1 r:zemio
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Titowska

tymi narzędzia.mi. teroru ~ m~rda.
Nie szczędą. om też p1en1ędzy
na odpowiednił rekla.mę i J:a,•
chwalanie j&koki 1woieh wyrobów.
O eynitmie tych iovyznawcń•
„kultury athrntyckiej" śwhd~zyć mQże pi~mo kR.Jifornijskie~o
przed1<tawiciela zakładów w E~te
do .swej dyrekcji, w którym mię.
dzy innymi ła.li się: „Pałki gumowe Zjednoczonyell- Zakład1w

Laboratoriów (firma konkuren·
cyjno.) ~ę. znacznie lepsze od n&·
1zych. Tutejsi polic.janei, gdy bi.
ją. człowieka po głowie, zadowoleni są, dopiero wówczas, 'gdy pa..
da on z pękniętą, czaszką.. Nasze
p:tlki 1ą stanowczo za leklde. Za.•
wiadom~ie mnie, czy .zdecydoy;a.
liście się na produkcję cięższych.

pałek".

Oto jedna pr61>ka. :Uożna l>,cytowa6, niestety, więcej.

było

Dl&

iovyjunienia

u.A,

•kt.4

amerykańscy 1pecj11.Iiiłci od kul-

tury ezerpifł natchnienie, przy•
toczym;v depeszę podaną. osta.triio
przez agencję „Telepress", w
::tt6rej czytamy: „Wśród 244-cll.
l
·
t
h
kt6
• k
1--·
ryck ńczy
""1ą,ze '
k' .anief za.,..
·
emu~ Jest amery a s im o icerom
lotnictwa, znajduje się „Mriu
Kampf" Hitlera„."
K omentarze zb yteczne.
Bah.

duto

ludów

terur
ua~ny
~u~rll'
uoiuie
~~~~~~ł!.€; ~f;I~~~;~:~ ~rni~a ~urnnawrnków
I

nadchodziły do walczą- st&wę pt-zeszło 16 tys. Osób, re
Uośc!
cych oddziałów lotniczych.

jakie lotnic- krutującycib. się ze w!'<zyst.1dch
Siła uderzeń,
zadawało sfer ludnośc4 USRR, a wi~ ro.
two stalinowskie
si·ę ZW1.AkSza
Wrogowi. Szyb '.'o
botn.ików, kokhoźników, studen
..,
,
ła. W bojach pod Stalingradem : na Kubaniu lotnicy ra- tów, p.rz.ed&taw'dcli ~wiata ar.
dzieccy - początkowo na po- tys.tyc 7.Jllego i td.
Przed~t.a.wicie-le ukraiii·kiego
a
oddnkach,
szczególnych
wkrótce i na całym froncie świata. a.rtystyc:z:ncgo., m. in.
zdo cizł'one.k Akademii Sztuk Pi~kradziecko-niemieckim byli prz~wagę w po~iietnu.
W ciągu 18-tu dni ofensyw:-.· nyc.h arlysta. ludowy - Kasian
Instytutu
kijowskiego
na Łuku Kursk!im mrącono prof.
l.~92 samoloty nieprzyjaoiel- SLtuk PięknJ"C'h Hereda i inni
1
polskiej
skLe0. tni·cy radzieccy dokonali· dia.li w.noka. oce.nę

k ł . ienv
•
W 'N'
,
\ ar~zawie u azn się P
szy numer biuletynu jugoslowiau
skich emigrantów politycznyr:h
w Polsce. Biuletyn ten red'lgo·
wa.ny jest w j~zyku serb'lko·chor
wack:im. Celem jE'go jest inio·mowani<' opinii puhlic..:ncj o wal·
ce którą toczą komuniści jugo·
sł~wial1scy i lud Jugol'lawii prz~
riwko zd.radzicckiej klice Tito,
0 wolną. i niepodległą. JugosłaiVię

so<'jalistyczną.

Biuletyn podaje na wstę~.ne
apel jugosłowia1lslrlch emigtan·
tów politycznych w Moskwie.
a całą postępową
J
y
1
t;n ::!;';cle się los~m bo.
,,\.pe
~demlln-j
.
lu.dowej,
"''6rezoś~ii.
podczas wojny łączme ponad,
.tldZk0!3Ć
3 miliony lotów bojowych. Na ~trowa.ncJ llA wystawie.
wielką skal": wykorzystano
lotnictwo w walkach o wyswo
Się
i
bodzenie Ukra:ny. Białorusi,
Krymu, w bojach pod Jassaredukuje
mi i Sandnmierrem. w bitKomk<:ja budżet wa Senatu milionów dola.rów na p.życzkę
wach o Budapeszt, Wiedeń . w
okolicy Brna i Krakowa. W bi USA zredUk<>wala kredyty na. dla Hiszpanii fra.nJdsUJwak1e.i,
twie o Berlin uczestniczyło „program p:imocy zagranicznej" pozist,a,wiając ~westi'· j.ej udzie
P,.400 samolotów radzieckich. 0 748 milionów dola.rów, z ero lenia do uznnma admmiRtratora
W ciąiru jednej dohy zos1ało ~o 420 milionów przypada na. planu_ Mnrs~alla. Hoffm11.na, .~
tpn JOOnak, i-e na wypad<>k nic
przeszlu Plan Marnhnlla..
tu wykorzy~tanych
z kwot, pr:iezna-czonych na udzi{'lenia t<'go kredytu H ~lilii
15.000 lotów podczas którvch
nii fr!l.Ilkistowsikiej prZ&naezo.
. Turcf1 ko
„ 1
dl& G
zest-r:r.elono około 700 samon.ie bę
reCJl
.
lotów ze swastyką. Był to P~~oe
178 ruiTion 6w d o.• na dla Hhzpa.nii kwota
· •
obcięła.
mi~JIL
lotnictwa
,
triumf
rawdziwy
P
dzil' mogłn być .zuzyłttowan<t n ·
Jarów
h 1
ń t
• .
. .
·
stalinowskiego! Wielką sławą/ Zara7,em
kom :e;J3. budzctown r1ecz i'rrnego pa s w11. mal'l' a.
okryli S:ę również lotnicy radzieccy w bfJj<'ICh z imp~riali- l zll.l'e7erwowała w ramach kredy !owskiego.
tu na. pla.n M11.rshalla kwotę 50
styczną Japonią.

Pl a n Mars ha I' O • ku rczy
kred vtv

Sen at USA

Wi1pa.nia.łe zwycięstwa Cllińs:kiCj

Anni.i Ludowej i r.ozbicie
reakcyjnego reżimu kuonlilltangowskiego oznacza powazn~ po·
rażkę imperia.listów. Pod szta.nda.rem demokracji ludowej zjednoczone zostały rozlegle terytoria., za.mi~zkałe pn:e1: 300-milionowl! ludność. W gra.nicl.Ch wyzwolonych Chin 1:najdują. &<~
prawie wszystkie główne 1Jśrodki polityc.zne, bazy przemysło.
we porty oraz linia kolejowe kraju.
'
prastarej etolicy Chin - który cieszy si„ calkowitym po ·
Pekinie, zebrał &ię Komitet parcirm szerokich maa narodu
Orgauizncyjuy nowej Politycz- <·hińNkicgo. Nie oznacza to by·
nej Rady ~onsultatywnej, powo. najmniej, że imperialiści pogo·
ła.nej do 11tworzenia centralnn~o dzili się r.e swą. porażką. i zwy·
demokraty-cznego rządu koali· cięstwem narodu chińskiego. Nic
cyjnego Chln - bez udziału ro- podobnego.
oświadczył
„Imperialiści akcjonistów.
W swym przemówieniu na ~e- ~lao-'rse·'l'ung - będą. stale pod·
reakcjonistów ehiń·
sji Komitetu Organizacyjnego szczuwali
ze skich, a. nawet mogl} użyć wła.s·
stwierdził
M11.o- ·r~e-Tung
11zczc..,.6Jnvm naciskiem, że uaród nych sił do zablokowania chińchiński 'zwyci{'żył w zacieklej ~kirh portów mor~kich.„ Nie jedt
walce z imprri11listami, przede wykluczone, że zdecydują si~ na
wszystkim zaś z imperialistami awanturniczy krok i wylilą do
Chin swe oddziały zbrojne".
amerykańskimi.
Niebezpieczeństwo, sygnalizo·
Mao.'l'so-'l'uug podkreślił da!<)J,
ł11 naród ehińsl..i w1d(• ?.y o nie· wane przez Mao 'l'$e·Tunga, jest
za.wi•lość t woluopć Ohin, o to, c:iłlwwicie realne: na wy~pi~
aby mógł sam decydować w spr-1. Formo?i6 sko?Jccntrowano obc('wa.eh swego kraju, Imperiaii.ści 11 i<! ::oo 1y~i~czną armię WOJ•K
wszelkiego autornr11rut11. nie 11~- o~ohi ~ ty<'11 C. n~· Kai-Hzclrn, ~kła
dąc w Rtanie oliriwić w~te c z ko· <laj~r· ą. się głównie z marynarki
la. historii, ju7. ohN·uie nrnsl(ą się i lotnictwa oraz dywiz.ii picclioliczyć z koniec•woś c 1ą. uznania t)· nowo~formowanej w r. 19ł'l w przyazle>śc1 n"'lego ustroj 1 r!e- 19J!J przy pomocy Amerykanów.
un ia :.!li czerwca. rza.d kumnin·
ustroju,
mokratvcznego ('.bin,

W

Jednolitei administracji i wałuty

p

się głodem!
Heznadz eme plany tm ,eriat stycznych op e1unów Kuum nt.angu

Ch.in nie zamorzy.
·

j
p bl'
. Zapozna 'e o . „
, •
,
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ł UuZ.~OSCI
•
I .
pmu . u iezne
m
CB!le 1 lJO!*.ępowei
z nadludzk~ walkl}, Jakę. toc.i:y
·
jowników <'Sadzonych w wię::1~- m~wicz~, mi11iHrń"'. Wuko _'l'om dziś jugo•lowiańska klasa nbot.
1 Nika Paw1cza. Litcmt nie.za, pod przewodem większ0tbi
niach i obozach koncentracy.i. •z1cza
· · · J't ·
z
J> d
T't
która
."~ ownn. ?gow1cz i wi:1 i erac1 Partii Komunistycznoj,
.
nyc~ reżimu i o:
l\1C'którzy z mch zo~tah 1uz .111z od m1&.•1ęcy dręrzrm są w W1•} dochowała wierności ~ tra.•
dycjom interna<'jonalizmu i miA_
"' barb11rzyń~ki s~os6b znm.ir- ,,1Pnrnl'h.
ZałnŻ('IllP oho7ów kouceutrn· dzyn11rodowej solidarno~ci wsz..~dowam, rnnym !?roz1 ten •a·n los
•·yjnych w okolicy Belgradu, "tkich ludzi pracy - prz:yc7yui
- głosi apel.
Bez:prz.ykladny. tcr_ror.-: czyta Wrszca, Nowego Sadu i w w1el•1 llię do jak najszybszej likwid11.·
my da.lcJ - srozy s1~ J~Z ~on'l.<l innych miejscowoi§ciach Jugo3ła. ~ji trockistows'kiej bandy 'rito
rok w stosunku d? n:i3lepszych wii - w któ,ych, .ialt np. w _mi,ęj i dopomoże. w-dzfoltf'.-umoenieni•"'
synó~ naszego krn.Ju. W pohryr scowości Lonje, zuajduje się p(•- fron~u a.n.tyimp('tialititycznego "
ny~ 1 a.ntyd~mokratyczn.Y m pan_ ·nad 8, tysięcy komunistów - to. jego _walce 0 livfofówy pokój. -~n.+
Ludy Jugosławii :._ kończy
;itw1e Tito me Rf}. ijzanownnr vad· wodzi, że klika. Tito przeistoczysta.wowe prawa. i wolnośr1 ~.zło ła Jugosławi~ w więzienie luwieka. Titowry mordują 1 areH· dów.
npel - liczą. na. to, że w walce
'ritowcy udo;;konalili w~zy~t· swej korzystać będl} z moralnej
tu.il} ma~owo lullzi za to. że po1·
noszą, głos protestu przeciu ko kie ruetouy gestapo i wloskit>j pomocy i poparcia eałrj postępo
h
I
7drarlzie kraju przez Tito i :Io· tajnej po frji, aby zła.mać a~t wej ludzkości, której leży na
maga.ją się prz~·jaf.ni i w~pólp.-a. ducha wśród wiizźni<lw i zmu~ić
('Y romi ... rfr.y lur1anu, walr.zą•-.v1Ji ich do wierności i ukgłości ol!a sercu sprawa pokoju i mi~dzy.
narodowej współpracy".
Tito
o pokój i demokrację.
Szajka 'przedawczyków . .:dradzając partię i kraj, mord•1.ie
i are!\ztuje swych wczorajsz_ven
tc>warzyRzy p:irtyinych. mimo, i:c
cir~zą ~i~ oni prłnym poparci"u:
żądaj-ą 1,.oh~etv Berł~na
i zanfnnirm Jud6w:, Jugo~łiiKll.
(PAP) - N& zebra_
BERLIN
KP.J:
KC
Dem()k.mtyczuego
Uchwala
Aresztowan:> członków
żijowir~a, Hrbranga, Sawę, 7.l.I\ niu Demokr&.tY=Dego Zwią.z.ku Związku Kobiet stwierdza, te
t 1'nza 1' 1'nnyc"'
Kobiet w B~rlinie Ziichoduim Berlin będzie mógł egzy~towad
u
'
Nie oszczędzono za~łuż1111y~n po:tanowic.no dQmagać s . ę zlL tylko. jeśli będzie miał jedn'.).
boj1Jwników, jak wi:Ppn·mi.ira kwirlowan111. ~pekulacyjnych kan litą administrację, jednolitą go.
Bo~o LJ· t-OTów wymiany i ustalenia kur epodarko 1 walutę.
rządu Czarnog6rz su wymiany ma.rek za.chodnach
"ż
i wschodnich w stosunkn 1 do 1.
1
Demokrntycwy Zwil}zek Ko.
biet wskazał, że w Berlinie Za
w Berlin!e wschoon'rn
chodnim 166 tysięcy osób p{)zo
BERLIN (PAP) - W pierw·
staje bez pracy, 62 tysillCe jest
tylko częściowo zatrudni.onych, szym dniu obniżenia cen w ~kie·
zaś 200 tysięcy mieszkaliców Za pach wumej sprl€'daży w rarlnoc
tej grupy.~ Chińach jest ~zmian
chodB.iego Berlina, głównie w kim sektorze Berlina. obrót v;y.
kowany. JUZ Chc~i;ialt, ktory ?o·
wolnych za.wodach, zosta:o do. nió3ł 1 milion 570 troięcy mar 1k.
m~g.a się uzbr?J.ema wszyi1tk1?h
tkliwie poszkodowanych przez Był to najwyższy wpływ, I" ki
mieJscowych 1'.11lita:y~t6w ~ p•Jtwprowadzenie marki Za.eh dniei zanotowa.no w sklepach berliłi
nocno·z~chodmch .1 ~ołudmo~o
jako jedynej wa.Juty w ZachOd •kich w ciąt,'11 ubiegłych dwó ·~h.
Cht'l: dnim
prowincJac~
zachodmch
m.iuięcy.
Berlinie.
aby za wszelką. cenę „odizolowa•'.
Chiny demokratyczne od krajów
południowo - wschodmcj
Azji
i Związku Radzieckiego''. Chen_
nalt proponuje więc uzupełm~
blokadę morRką. wyzwolonych
Państwowy plan elektryfika zach
moskiewskic&o
obwodu
Chin, blokadą ich granic lą.<io
cji kołchozów obwodu moskiew czynnych jest 458 elektrowni
wych.
Ale naród chiń ki nie 1 ę1ta skiego został wykonany prz~d wodnych i elektrowni cieplny'lh.
1ię tych grótb. W wypadku prze terminowo, W ciągu 6 miesięcy Założono 18.000 km linii wy~o
port:,w wybudowano 29 elektrowni wi"lj kiego i niskiego napięcia. 3.-t '-l7
blokady
prowadzeni.i.
•kich, zelektryfikowano 859 ł·oł stacji transformatorów. Ze!?".<
chińskich uderza c.na głównie jej
Zakończono eałkowitij, tl'yfikowane zost11ły 4.643
knł·
imperialistów chozów.
inicjatorów
rhoey, wszystkie ośrodki man:v.
~tracą elektryfikację 30 rejonów.
amerykań•kich, którzy
W f'hwfli obe~nej w kołcho- nnwe i .124 ~owcbozy.
jeszcze jcdrn, i to na.jwi<:k,zy
rynek zbytu. Stąd zrozumiale Cie~awe nrełekc-e
,jest negatywne stanowisko więk
podróży
•zości angiolskich firm handło· Wrażenia
lll'ych oraz wiPlu firm ameryk-ali·
W dniu wczorajszym w ~au swy'!Ili wrażeniąmi z podróży ]'O
skich wobec „Mokady" kuomin·
Domu żołnierza w Łodzi wygw· kraju Zwycięskiego ' Socjalizma,
tangowskiej.
WRzystkie rachuby imperiali. szone zostały ciekawe prelekcje, z licznie zebran'ł pqb}ieznoŚC"h
fitów, liczą,cych na zdławienie zorganizowane przez łódzki od· wśród której przeważali robotni.
walki wyzwo!Pńczej narodu ('hiń iłział Zw. Zaw. Dziennikarzy &I'. cy łódzkich fabryk.
Obszerniejsze sprawozdaniii 11
do
wycieczek
Uczestnicy
~kiego kościstą rfką głodu, spal'!
na nancwt•c. In1p„rialiśri zostaną Zl::!RR, tow. red. Stefan . Arski 1 niezwykle ciekawych odczytr~w
pobici na froncie gospodarczym , sekretarz Komitetu Wojewódz· tow. tor-. Arskiego i Sienkie?Vi•
podobnie jak pokonano ich na kiego PZPR w Lod1.i, tow, Wi- cza podamy w jednym z nujhlii.
M>ld Sienkiewicz, oodzielili 1:>ie szych numerów nasLe1ro oismL
frnn~i" woinv domowej.

A pe ł d O

tangowski ogłosił b~okadę W5ZJ·
stkich portów, za~ęt!ch prz~z
komunis~w ..oczyw:śc1e, ku?mm
tangowsk1e siły ';OJskowe me ~ą,
w s~anie ze 11vreJ bazy na Fo:·
moz1e bl~kowa~ całego wybrzeza
wschodnich Chrn. W tym celu
mnszl! się one uciec do pom:icy
imperialistów. Jednakże, ja.k do·
tychczas, imperialiści nie odwa·
żyli się jawnie przy~tą.pić do blo·
kady. gd."ż oznaczałohy to for·
malne wypowiedzenie wojny .ia.·
·rodowi chiń~kiemu. Dlatego tei
wolą przsprowadzić tę blok11'1ę
pod flagą kUomintangowską.
W zwil}zku z ogło~zoną hlo~dą,, generał w stanie spoczynku,
('hrnndt, finaMista -handlowiec
chińsko • amNykl'ń1<kiPj kompalotniczej, oświadczył hr•z
o~łonek, ze blo,kada. potrzebilit
je~t w celu „za.morzenia komuni·
stów głodem", tj - w celu ~o
spodarczego zdławienia Chin.
O~tatnio na forum Kongredu
~merykańdkiego toczy się żywa
il_v~lrn~ja nad kwestią udzielema
pomory wojskowej szczątkom
rcnkry.in.ycli. Rił zbrojnych na.
kontynencie chińskim. Stanowi·
grupa
~ka tei?O broni zaciekle
Renatorów reak<'yjnyeh z Taftem
i Vandenbngiem na czele.. Emi·
•<>ri_,„„...., ; -vJ.."'' 0 '*'"„ nluińw

n

n• te cen
0

1
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po ZSRR

Finanse polskie sprostały zadaniom 5-lecia
Pod dostatkiem środków na odbudowę, 11rzebudowę i rozwój gospodarczy kraju
.T w~~~i~~~ przy pełne1· stabilizac1·i złotego
ki.em, dzii, gdy zesta:m1a.my bi.
0

osiągnięć 5-leeb.
N a tle
błlaD.BU bo'W'.iem je.sno ry_
się olbrzym.ie.
rol&, jeą
odegrały w pierws.zyin
5..J.eciu
odrodzonego pe..~wa fiJla.nSe oraz t.en nie.z;l>ity fakt, że cięż_

la.na

t6g<I
ruje

kie zada.nie pnz;ed któ.rym
staaięły speln.iły one zmakomicie.
l'ina.DSe p<>lskie miały dosta.r
~ć środków dla. budowa.nie. m
marłego na. skutek wojny i oku
pa.cji żyoia g1:tSpoc1a.rezego, d1a
uruchomienia. produkcji,
dla
wzll()wieni.a komUJili·ka.cji, dla. od
budowy z.nisrozonego aparatu
gc.spoda.rezego, dla. podjęcia i
prowadzoo..ia działalnoścd. Pań..,
&t""a we wszystkich dziedzinach.
Trzeb11. było stworzyć moene

W swym tef't ·a.cie na

Zfednocr.eni<>wym

Xongresle

tow. wicepremier :Mille stwierdz:lł: ,,l'lna.nse polskie spro.
sta.ly zada.Di<>m wynikajlłCYJD z seybkiej odbudowy i roz.
budowy gospoda.rki 1 polepsZenia.
IttdD<>dei pracującej, utTZymując
wa.rto&ć waluty",
A jaik wiel.De były te zadaMa. w pierwaz;ym 5..looiu
świadc'Zy~ mogą. lim.by.
rod'ILkcja, na p?'zyklad, pod
stawowych artykułów prze
mysł<>wyoh. W'Zl'<>Sł.a od 1945 r.
dio chwili obecnej prarme 4.
krotnie, & <>d t. 1946 - prawie 2.krotnie. Pruwozy towa...
rów koleją., które śW'iiad.ozą o
dyioo.miee obrotów, podniosły
&ię :r.: 965 milln. tx>no.km piizee.
mie..'>ięcz,nie w r. 1945
i 1614

P

si~ sytuacji
równocześnie

ma.teria.lnej
w pełni

miln. t_,,ndkm pI'ZleOI. 1W roku
1946 do 2.876 miln, tono-km,
w ma.jn bie-żąoogo roku. Wydatki. budżetowe Państwa na
ośw.ia tę 1 kul tu.rę i z.dirowie, o.
piekę itp. wzrosły z o.k.. 1 mild.
zł, p~, miesięezn·i:e w rO'ku
1946 dio 6,6 moilia.rda złotych
przeciętnie mie&ięoznie w roku
1949 (według budżetu). Wydat
ki inwestycyjne z 49 mild. zł,
w ro.ku 1946 podruiosły się do
315 mild, zł, w r. 1949 (według

plo.n<n), a za okoree 1946-49 po
c.hlonfł blisko 650 mild. zł.. Dla
tego też i ~ goeipoda.re2le
o.pe.raitu bamkowego na sffiioo.n!IOW8Jli.e taik ~ :rosnącyeh
p?I000SÓW gospOOMcizyoh Z nie..
spclna 10 mrułil zł. w roku 1945
i 41 lllild. d w rok'll. 1946 muliinły podmieść się zna.cznioe ponad 500 mild. zl
aik olb~ :r.O.dam6a - do
et.e.rezania
modk6w
dla.
gwn&wnie
rozwijającej
się
prodWLcji, obrot:ll, konsum~ji•,
inwe6t;rcji fi;nia.n&e
polskie
wykoruały przy utrzyma.n.in pel
nej stabilizacji i 'bez za.chwia...
nia. wartcśCi złotego, (czego do
w-OOOm jest st,a,biliza.eja een),
pirzy niewS[>ółmie.rni'll niskim
stanie obiegu, którego wzrost
od roku 1946 nrl.e przekiroczyl
100 mild. zł.

Na dnie
W osiatnim munerze klerykalnego tygodnika „Nil'dziela" (z dn.
10 bm.) znajdujemy artykrd ks. }. P. pt. „Wiara a fanatyzm" .
Stwierdziw~zy słusznie, iż fanatyzm
„przebywa w niższych
rejonach na.u:ej osobowości", ks. }. P. pisze, co naHęp11je: „siła
fanatyzmu mahometcńskiego, oparta o .drzemiący w człowieku
instynl..'"t religijny, zmiotła niegdyś chrześcijaństwo z O!Jromnych
połaci Azji Mniejszej.
Przez długi czas fan atyzm ntt1l1ometnń
ski ze wszystl<imi jego niszczącymi skutlwmi zagrażał całemu

T

chtześcijaństwu".

To bardzo znamienne, iż publicysta d11cho1cny pol<lcfr,-~o tyKodnika dla mas wierz;qcych szuka zgubnych przykładów fanatyzmu u mahometan w Azji M11iejszej. Jak gdyby nie miał
pod rękę zeszłorocznych zajść w Gorzkrn.vkach i Kamieńsku, jak
gdyby nic „nie słyszał" o organ izowanej starannie od przeszło
tygodnia „cudownet' alccji lubelskiej, która w ostatnich dniach
doprowadziła do tragicznei w skutkach masakry ..•
Nie mahometanom, niestety, proszę wielebnego 1.-s iędza ]. P „
zawdzięczać należy smutne dla katoliTców polskich konsekwencje
fanatyzmu lubelskiego. Nie żaden emir montował ponur~ hecę
Korzkcnvickq, nie jest również dzie1em Kary Mustafy z11Słu;;ujqca
na najwyższą 1carę boskq i z„dzką rozpętana w Lublinie ob~ku
ran.cka psychoza „cudu". Maczały w tej brudnej. wodzie zupeł
nie inne rączki: księża i za1con11icy, którzy ze wsi prou:adzili
pielgrzymki do Lublina, którzy rozpętywali atmosferę pcd..
niecenia pseudoreligijnego, sam wreszcie ]ego Eminencja, ks.
biskup lubelski Kalwa, który ai tygodnia czasu potrzebował
aby stwierdzić, iż żadnego cudu - nie było. Ten tydzień wla.fnie pozwolił, komu należy, rozpalić masowy fanatyzm, spowodować najazd na Lublin tłumu oszukanych wiernych i doprowadzić wreszcie do katastrofy.
Utrzymuje ks. ]. P. w swojej „Niedzieli", ii „przez dlugi
czas fanatyzm ma11ometański zagrażał całemu chrześcijaństwu•.
Doświadczenie lubelskie uczy, że w obecnym okresie katolic-,-:mowi polskiemu zagraża fanatyzm watykański. Bo jeśli biskup
Kalwa daje upust uciesze s wypadków lubelskich jaTco z „dowodu pogłębienia tycia religijnego", to w wyniku takiego „pogłębiania" latwo osiągnąć dno, dno upadku moralnego.
E. Tam

~~E'..i~!~ Swiot procy pod znakiem wielkiego święta
;~i:ądz~~:1;1ij: Dalsze zobowiązan~a na cześć rocznicy Manifestu PKWN
dona.k ja.k najśoi.ślej oo d<>pły-

f
Wazyetkie, a.bryki żyj~ dziś dały w dniu 22 lipca. czysto n~ przędzalniczfł produkcji Sil"
pod znakiem wielkiego święta, i estetycznie, żeby maszyny, wieekiej, zakupioną na wy11taktóre za kilk1\ dni p-rzyozdobi oczyszczone z kurzu i wyremon- wie poznańskiej.
Trzeba także koniecznie Wl![><>"
bielił: i e7.erwienit nasze miast.a towane, przyczyniły się do szybmnie6 o pożytecznej inicjatywie
szego wykonania. planu.
i wsie.
Załoga „ba.wełnianej czwórki'• kobiet z PZZPP Nr 1, które poFe.bryki. nasze wzmagają. wal·
kt o najwyższł ja.~~ p:oduk- postanawia więc uprzątnąć wszy-· stanowiły nawiązM ścisły kon·
~ji. I ta tr:ka. prze~av;:11. się st~ stkie sale fabryczne, „ba.wetnia.- takt z mieszkankami wsi Sziuy
praeu}ą.eych.
e w . zo owią.zamac .,.,. ·prawie na. czternastka" zaś będzie min.- i założyć tam koło Ligi Kobiet.
Oka..zuje się więc, że chęć uczoi;podarn fina.nsolłTa -poi. wsz)'1!tkich zakładów. .rZPB Nr la w dniu 22 lipca wybiel'lne
ka. _ aby dostarczyć środ 4 .zorga~~zowały już_ w ra?1a~h wszystkie ~ale i klatki schodowe. czenia. piątej rocznicy PKWN
k6w dla. wykion.a.ni& pła.nów go ieJ. ~kCJl ~5 zeapołow naJwyz- Magazyny i kotły, które jeszcze przyczyni się w wielu fabryka.t.:h
sp<>cluczych, aby z.apewn·i~ icJi sz~J Jakości. Zespoły ~ p~st.an<> obecnie ~ę. w remoncie, będą jaź do mmnięcia. różnych braków
dopływ bez w.!itrz:ą..."'6w i zakłó- wiły produkować
naJmmeJ !:IO całkowicie oddane do użytku. i zaniedba.:ti, do rozwoju współ
zawodnictwa., do osillgnięcia. lepeeń _
mUiSiał& jed.nooześnie 11. procent primy. W~ród członków
Robotnicy PZPB Nr 21 zmontn· szych wyników w produkcji.
j~.ć w lro1rby rozdZia2 dochodu z~spolów figurują nazwi?ka ta·
(sam.)
na.rOO.owego, musiala. w imię in ki.eh znanych tkac~ek, _Jak_ .Tó- ją poza godzinami pracy mll.i!zy·
teresów ma.!! pr&e'll.ją.eych pójać zefczykowa., Op~la ~ WoJdynsk~, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ; _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - po lini>i korygowal!li& podiziału które gwarantUJ~, ze prod~kCJ3.
~~
l!ł
1
dochod'll. narodowego 111& ich ko- w PZPB Nr 4 osu}gać będzie co·
/jf
61fA ~ . _ ·.
~ ·.~
rzyść i ognuiieza.ni& ey&ków e.. raz wyższę. jakość. P~dobni~
.:::!IJ1
~
.... '511
111
lemE-ntów k&\)it&listyeznyeh.
PZZPP Nr 1 są w trakcie orga.·
•
~
Wielkie '2:8.d>a.uie. wymagały 1?-izow~nia 4 zesp'lłów najwyższej
oręz.em
~anu
dOkC>1lania. szeregu pTZll:mian or. Jii.ko~ci.
.
.
li
11
ganiza.cyjnych, prttl>rowad:renia
Odrodzerua Jest Jla
ttzMegu reform i akcji. :&efor- wielu zakładów bodźcem do szyb
ó
rt
~·
ma podatkowa., refc.nne. oo.iże_ szego wykonania pia.nu roczneSekretarz organizacji podsta..- koło 4 szerokich krosien. Tow. sieckiego, którego twarz rozpro- jednakowe ,,szanse" w tej pr::.•
towa, budowa pe..ństwowe.g<> pia go. I t_a.~ PZPW 1 Dz: Nr 6 po- wowej PZPR przy Zaka.lda.ch Lisiecki wyrabia. n& swych war- mienia szeroki uśmiech.
cy zbiorowej, prnoujemy bowi.-:i:r:i
nu finna.l'lowego, plan sfiin1tnso- stana"."'iaJą l?lan SWÓJ ukończ-!ć Ba.wełnianych w Rudzie Pa.bia- llztatach tylko towar ebpo<~o·
_ Ho, ho, ż('byście wiedzieli, na tych samych krosnach i t kawaniĄ i'llwe...tyeji, plan kreilyto do dnia 15 !1stopada, PZPJG ::Sr nickiej opowiada. z zapałem wy, tym większą więc uwagę jak pilnujemy się nawzajem! my jedną. sztukę towaru. Nikt
wr, plan kasowy, usta.le-nie sy 1 ~aś, maJ!ą-C na. uw~d~ tak o swej fabryce. Nie sę. mu obce musi zwracać na jakość swej Gdy którykolwiek z naszego ze· z nas więc nie jest ani uprzy~
stl"mu fina.nwwego przed«ięhiorlwazne d_la nas 2'ag~dmeme osz· żadne
zagadnienia, dotyczipe produkcji,
społu ma nieszczę~cie zrobić lejowany, ani pokrZJ7'"1"<1zony.
czo~ci państwowej, uregulowa... c~?ności, postanow~ły zaoszczę- produkcji, organizacji pracy, zna
- Chcemy pokazać zagra.nicy błę.d, wtedy dwaj pozostali wyPodobnie pracują. zespoły tow.
n :e obrotu
bez„otówkowego, dzic do konca br. me 25 lecz 40 doskonale wszystkich robot.ni- jak pracuje polski robotnik. Dla.~ pominają. mn to tak długo, 11.ż tow. Mani i Brożka..
kontrola finans<>wa{ przez a'?a- milionów złotych.
ków, nie tylko członków Partii. tego staramy się, żeby towar przyrzec musi, że mu się to ni·
- To jest nasz najlepszy oręl
rat bankowy), reforma. aparatu _Dobry przykład dają pracow· Widać od razu, że organizacjs. nasz był czysty, bez żadnych gdy więcej nie zda.rzy. Prócz w walce o wysoką. jakoś6 pre>bankowego oto ważnie.łsze nicy, binrowi PZPB Nr 21, któ· partyjna. przy PZPB w Rudzie braków.
tego kontrolujemy się nawza· dnkcji - kończy tow. Płóciński.
dotvchczasowe etapy drogi, ja- rzy donoszą. nam, że ubie;;lej zapuściła tu bardzo głębokie ko·
- W jaki. apos6b uzyskujecie jem, żeby nie opuszczać dni ro- Dlatego wytężymy wszystkie si•
ką, ·kroczvły i kroczyć będą na niedzieli poświęcili 5 godzin pra- rzenie. i bierze . czyn~y udział wr. az ze s~i towarzyszami 100 lboczych i. nie spóźniać się do ły, aby iloM zespołów jakościOt
dal fina;se Polski Ludowej dla cy, ażeby wyrównać wszystkie w. wysiłkach całeJ zał?gi o szyb- procent pnmył Zdradźcie nam pracy ,gdyz wówczas w ogólnym wych wzrastała u nas z kaźdynl
sprostania ewym zadaniom w zaległości.
kie i dobre wykonanie pla.nu.
tę tajemnicę - prosimy tow. Li- obliczeniu otrzymujemy mniaj miesiącem.
M. Szumska..
odbudowie, przebudowie i roz.
Robotnicy dbają także o to,
Pomimo, że zakłady przeeho·
woju gosp:<C "cz:ym kra.ju.
ibY ich sale prodUkcyjne wygl!ł- dzą obecnie zmiany personaine,
zwykle ujemnie odbijające si.ę ltla§i •ore.spÓndenci pi.!izą
na. produkcji, w tym wypadku
1
jednak nie zmniejsza. to w ni·
czym wyników pracy !Jałej zało
gi, która. równomiernie realizuKomisja Branżowa Przemy waniu obrotowego tarczowe- oszczędności rocmie.
je swe plany dzienne, miesięc:: słu Jedwabniczego przyjęła go noża do cięcia taśmy sznuRacjonalizatorom przyznano
ne i kwartalne. Tow. Płóciiialrl ostatnio jedenaście nadesła rowadłowej. Należy nadmie- łącznie 134.400 zł; co do racjo
z wyraźnym zadowoleniem oznaj- nych wniosków racjonalizafor nić, że dotychczas prace przy nalizatorów, których \vn:.oaki
mia, że za ubiegły kwartał za- sklch. Do najciekawszych na- cięciu tej taśmy były wyko- są już na ukończeniu, zastosowano tzw. premię wstępną,
kłady wykonały plan operatyw· leży
projekt udoskonalenia nywane ręczn::e.
ny w 107 procenta.eh, „plan kon- pasa parcianego przez nakł:ld
Nawozów
Wreszcie niemniej ciekawy w sumie 35.000 %!.
trolny'' zd, obejmują.cy już ki skórzane, wykonany przez jest Jl(Ojekt ob. F. Rudziń
... 'Y• 1o„
P. L.
również
zobowil}zania majowe ślusarzy ob. ?b. Szelągowskie skieg811" majstra ślusarsldego,
kor~pondent 'fabryczni
go
i
Kordasa
oraz
rymarza
i kongresowe, w 103 procentach.
który skonstruował przyrząd,
z PZPJG Nr 10
.
Gorzej natomiast przedstawia ~ię Promińskiego. Projekt ten po pozwalający na całkowi-te wy
sprawa wykonania planu ekspor- zornie drobny - ale przynosi korzystanie ciepłego powiedużo
korzyści ~ oszczędności trza, prLeChodzącego przez ko
towego,
w produkcji.
mory suszarni
Jakość produkcji
wyraża się
przeciętnie
Zastosowanie
cyfrą
71 procent
nadesłanych partyine w PZPS Nr 4
Inny projekt,
nadesłany
przez dyr. produkcyjnego ob. 8 projektów racjonalizatorpierwszego gatunku.
„Dzień, w którym wręczono
- Nie jesteś:ny jeszcze zado· H. Matusiaka, jest zupełną ino skich przyniesie naszym za- nam stałe legitymacje partyjwoleni :r.: tego wyniku. Aby pod- wacją i polega na skonstruo- kładom około 3.051.871 złotych ne PZPR, zostanie na zawsze
nieść gatunek na.~zego towara,
w naszej pamięci". Rozpoczyzorganizowaliśmy
22 zespoły
nając tę uroczystość, tow. Pło
pa.jwyższej
ja.ko§ei.
Chodźci~
szaj, sekretarz organizacji pod
z nami do tkalni
porozmaZ okazji rocznicy Man'!fe-1 skrócić postoje reperacyjne o stawowej PZPR przy PZPB
1'<] • •
wiamy z naszymi „asami tkac· stu PKWN, załoga PZZPJG 300 krosnogodzin, co daje o- Nr 4 pow:iedział również: „Mu
przodować
wszędzie
Wydajnoćś ziemi można zwię
Plan sz,eści<>letni przewiduje kimi' '.
Łódź Północ
zobowiązała koło 600 m tkanin miesięcz simy
kszyć podnc11;zą.c kulturę rolną. produkcję rui.wozów sztiueznych
Po drodze tłumaczy nam tow. się wykonać na dzień Swięta nie, urządzić podręczne war- tam, gdzie się znajdujemy i
i ;iystem eksploatacji. Stos-Owa- w 1955 roku w ilości ponad Płóciński, w jaki sposób zorga- Odrodzenia następujące prace: sztaty: elektrotechniczny, me- zaznajamiać klasę robotniczą
ll;ij więk.sziye,h ifości nawo.zów 2,200 tys. to;n, to jest p~sdo nizowane eą tkaekie zespoły gaTkalnia 1 b zwiększy mie- chaniczny i stolarski zl:kW:- z nauką marksizmu-len'.ffisztuw..nyc!:, to większa wydaj. 3 razy tyle, oo przed wo:.ną.
tunkowe:
sięczną produkcję
o 6.500 m dować postoje, sipowodowane zmu".
Każdy z towarzyszy, odb:eno~ć z hektara. Dlatego też na
Dzięki temu będz,ic rolnictwo
- Zespół składa się 11 nas tkanin. gruntown:e wyremon- brakiem osnów, co da około
sza produkcja. nawozów sztucz. nasze, w 1955 roku, według z trzech tkaczy, z których każ· tuje i uruchomi 8 krosien je- 600 m tkanin miesięcznie o- rając legitymację, w krótk ich
raz uruchomić elektryczną słowach dawał wyraz swej
nych rośnie stale, przekraeza. przewidywań, produkowa.ć zbó;i dy pracuje na innej zmianie na dwabniczych.
wielkiej radości. Tow. Łusz
Tkalnia 4 zobowlązuje się wiazarkę osnów.
;ią.c w roiku 1948, w eyfraeh o 45 procemit więcej, niż w ro-- tych samych krosnach. W ten
czyński otrzymując legityma•
zmniejszyć ilość odpadków oTkalnia
6
postanow'..la
pod.beiwzgl~nych, produkcję przed ka bieźi!cym, p.rzy nie zwiększo epoRób mają oni mozno~e prz03.
..__
prowadzania. wzajemnej kontroli snów o 50 kg pr~ędzy m1e- n1eść stan higieniczny przez cję powiedział: „... Będzie ona
woj<lnną,
a w przelicz,eniu na nym, w za..«ad zie, o._.,,,,..,.rze u.
i zwalczania między sobą. brako- si ęczn:e, zmniejszyć postoje wyremontowanie i wyma!owa moją gwiazdą przcwodn: a w
~e~tiar zie'.11i, przekracz.ają.e_ go prawnym.
róbstwa. Kierownikami najbar· na odcti;iale osnów o 360 kro- nie ścian sal produkcyinych. w alce o Polskę socjalistyczną".
Tkalnia 1'7 wyremontuje i
Podniosłą naszą uroczystość
;iuz. zna,c.zme w poróW'llanm z
~ ten ~~ neyśke.my po- dziej wyróżniających się zespo- snogodz:rr~, wyremontować i
rok1em 1938. .
wa.zM DiB.dwyżlci prod'lllktów rol łów, produkujących sta.le 100 uruc:hom1ć. 7 snowarek o ~łu- uruchomi da1sze 20 kros: en za kończyliśmy odśpiewan:em
„Międzynarodówki".
W rokn b1-ezią.eym wyiprodn. nych nia.wet M ekspol!'t, kt.6re procent primy, są tow. t<>w. Li· gośCJ snuCJa 1.000 m w miej- na dv.r:ie =iany
sce starych mało wydajnych
·
k.lljęrny 710 ty&\'!CY ton nawo. z kolei umożlirię. !l&U1 zwi~ !iecki, Mania i Brożek.
Z .Kłoda.wski
(od 400 do 600 m), co znacznie
C. Z.
' !l6w sztuc-mych, t;, iest o 63j8Z61nie P'1\ZYWOZl1 ~ sua'OW
Właśnie zbliża.my się do to~. zwiększy zarobek robotników.
korespondent fabrycz.ny
korespondent fabryczny
·l)roe. W'i&eej niż w2led w<>ine- ców i •
lJsieckieiio. który krz;i.t.a. !l~ Poza tvm zoboW::azuie s!ę
.Głi=.i" z PZZPJQ
:: PZPB Nr 4

wu d.rugiego strumienqa. - stru
mienia. dóbr 1 usług. Bo tyllto
dzi\'!ki temu mM-na bylo mpew
nić utrzymanie wa,rtości pienią
dza, a więc sta.biliza.cję cen,
zabczpie=ją.C4 re&~ wyniki
go~oo:rowa.nia, m.be21(_JÓ.002J&jl!-cą r!l'<l lny wzrost dobroby-tn mM
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I

Jesteśńr~ w~zięczni Partii
za · pomoc

ZMP-owcy z Koneckiego na t szej
KonferencH Woiewódz·-~•<?·· n ::".· r~

Chiny

W· przed dniu w·elkiei rocznicy

;według

ostatnich wiadomOś!i.
dt'legn.rja chif1ska ria Festivnl
Śł'MD, F1kłada~ się będzie z llJ
osób. W skłąd t!'j grnp;v wej·
Za tydzień minie pięć lcit
dzie ~;)-o•obowy ZC'~pńł nrt:st~«: z od chv.dli ogłoszenia Man:.feny. Ponadto pnr.ied?.ie ekipa kil.
gzykówki dla urłzi~lu w świat,o stu Polskif!go Komitetu Wywych Igrr.yskrich Akademickich. zwolen~a. Narodowego, owego
historyczneqo Manifestu, który w sposób jasny dla całego
narodu formułował założenia
, "'
Pałac i ogród dawnej rezyd~u.
programowi! ustroju PoistU
cji kr6lcw8kiej, zotitał orl<l.rny Ludowej.
do dy3pozycji Związku .Młodzie
Za tydr.icń równiet m.'.ja
ży Pracującej, jako Pałac Pio· rok od chwili powstania nanierów, Pa!ttc :tosta.nie wypo~a· szego Zv.rfązku Młodzicfy P.Jl
.żony '!t dtlaly pt1.ytodnlcze i z:oo sk!ej, od chwili historycznego
logiczne, !lalo lektury i teatr. Dn Kongresu Wrocławskiego, któ
jogo dyspozycji oddano ró'ltm?ż ry dokonał zjednoczen'.a całej
prtyległłl tereny sportowe.
demolffatycznej młodzieży pol
skiej w jedną organizacji:.
przewodzctcą młodemu Poko~nglia
leniu Pol~kl Ludowej.
Komitet 1.fłodzieżowy Zwi1p:ku
w dniu 22 lipca naród polZawodowego :Metalowców prze_ ski z kla~ą robotnicil.rf na czeprowadził wybciry dell:g!ltów mło le dokona
bilansu osiągnięć
dzieży Mgielskiej
ua F0!1ti -r•tJ. władzy ludowej, a młodz'.eż
Jeden z dclrgat6w, Bernard At· polska podsumuje ponadto
kinson, wybrany przez: kon•it•'t swoje osiągnięcia w ciągu oslatniego roku pracy pod prze
w Swindon, powiedział: „Jc~tam wodhictwem
Związku
Mlobardzo dumny że b~dę reprezen- dzieży Polskiej.
tował
rułodyl'h metalowców ze
Od chwil: zjednoczenia S:ę
Swindon na l'ei.tivalu Młodzi~
4-ch dawnych organizacji mło
ży. Powodem mel.i chęci ucze!stni.
dzieźowych, Związek Młodzie
czellia w Festivalu jest 8w1arlo- ży
Polskiej.
wychowując
m0Ac, że droga, która pr'Jwadzi swych
członków
w duchu
kU prawdziwemu pokojowt,
to
droga jedności 1 "Przyjafot" mto . przodującej ideologii markS"

1) Wzm9:V.>n:e walki z anal- tą, aż nauczy go czytać i pifabetyzmem. Do 22 bm. Ila te sać.
renie I'..-0d1.l ohejtniemy kurWiele fabrycznych kół młosami likwidacji analfabety- dzieżowych dzień 22 lipca CT.<:: :
zmu około 1.500 osób.
organizowaniem
młodzieżo2) Włąctanie się młodzieży wych brygad produkcyjnych.
pracującej w przemyśle bu- Koło Elektrowni Łód~kiej zodowlanym do współz.awodnic- bowiaz;1ło się ponadto tnacttwa pr11cownlkó\V budowla- n:e podnieść na swoim terenie
nycb
czytelnictwo prasy mlodZ:eżo.
3)
ZW!ękSZf'nia naszego ·u- w~~ zobo'Wląi.ania i !9etki indziału w akcji budownictwa n".·ch św1"adczą o tym, .;e mło·
....
"
~
spo ł ecz n „go.
dz:ież polska łącznie z całą kia K<>I. Ruran wita Konferencję Wojewódzką PZPR
Na-pływaią z poszczególnych są robotniczą sławną rocznicę
w dniach 10 i 11 bm. obradowała w Łodzi I Konferencja
ogniw ZMP-owskich zobowią 2.2 l'.-pca cze: nie tylko wspom- Wojewódzklł Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W dru
zania.
nieniem wielkich historycz- gim dniu obrad na Konferencję przybyła delegacja ZMPOkoło 700 koleżnnek i kole- nych momentów przeszłości, owców z pow:atu koneckiego z kol. Rurarzem na czele.
gów podjęło indywidualne zo-,lecz w:r.maga swoją prace, któ Zjawienie się delegacji wywołało burzę oklasków wśród
bowiązanfa: każda : każdy :z: ra prowadzi ku coraz jaśniej- wszystkich uczestników Konferencji. Wielki entuzjazm TA"Y
nich będzie sy~tematycr,nie szej i szczęśllwszej przyszło- wołało również przemówienie kol. Ruran.a, z którego popracował z jednym analfabe- ści.
.
n:żej przytac7.amy wyjątki.
W chwili, gdy delegacja ZMP-owska - opuszczała salę, uczestnfcy Konferencji żegnali j11 serdeczną owacją i okrzykami na cześć Związku Młodzieży Polskiej i młodego po•
kol!!nia Polsk: Ludowej.
My, młodzież tebr<ma na Gminnym Walnym Zebraniu
,,Szczęśliwi jesteśmy, że Kon by stał się on
przooująruynl
Związku Młodzieży Pol:;k!ej w związku z 5 rocznicą
!crencję Wojewódzką
PZPR robotnikiem w swy1n' zakła
Manifestu PKWN i 1 rocznicą powstania naszej organi!nożemy witać poważnym do- dzie pra.cy,
zacji, w dniu 22 lipca. zobowiązujemy się zebrać na
wzorowym uczrobkiem organizacyjnym l Jde niem w s:zhole. I to nasze przo
Centralny Dom Młodzieży 200 kg złomu.
.
ologicznym naszej organlzacj:. dowanie w pracy i nauce d'l.ia
Jednocześnie wzywamy mlodz!eż Zl\1'.P-owską całego
ZMP w naszym powiecie li- łl:t na masy niezorganizowanej
powiatu wieluńsk!ego do współzawodnictwa w zbiórce
czy obecnie 3.500 członków młodzieży jak magnes organizłomu na C. D. M.
! 160 kół - to znaczy, 1..e txl zacyjny.
* • •
chwili Kongresu ZjednoctePrzyrzekamv Pierwszej Kon
Koło Związku Młodzieży Polskiej przy Elektrowni
niowego · Part:..i Robotniczych ferencii W ojew6dzkej PZPR,
zmu~lenln!żmtt,
stał
slę
młlibŁódzkiej,
chcąc
godnie
uczcić
dz!eń
22
l:pca,
dzień
Odliczba członków naszej orga- że ZMP w Końskich wychowa
dzieży wszystkich krajów' '.
nową armią młodych budowrodzenia Polski Ludowej i dzień zjednoczenia eałej
nizacji WT.rosłlł dwukrotnie. takich ludzi, którzy godni bę
niczych socjalizmu.
młodzieży polskiej, postanowiło na zebran:u Koła w
Nieomal że dwukrotn:e w:tro- dą miana budowniczyc:1 PolDz:ień 22 lipca będz:!e dla
dniu 9. VII. 1949 r. zorganizować do dnia 22 lipca 19·19
sła licz.ba kół ZMP.
ski Ludowej.
młodzieży polsktej
jednoczeroku pierws1.ą Młodzieżową Drygadę Produkcyjną.
Czemu zawdzięczi:1my tak
Chcemy wychowywać mło
śnie dniem mobilizacj! do dal
Oprócz tego członko"rfe nasi postanov.;li Wyremont<:>szyb}<;:i wzrost nasY.'j orj!!am- de pokolenie na dobrych, akszych zadań. do utrwalenia
wać mieszkan:e matce nas7.ego kole~. powołanego do
żaci'.1 Działa tutaj niewątpl1- tywnych
obywateli soc.Jalinaszych zdobyczy, do walki o
s. P.
wie cały • zespół przyczyn, z ~t:vczne~o państwa. chcemy
pokój.
Kolcfanki nasze zobowiązują się do prowadzenia kurktórych
jednak decydujące tak wychować młodzif'Ż, .jak
Dla uctczenia tej podwójnej
Wte już praca nad uroczysty.'1:1
su dla analfabetów na naszym terenie przez okres waznaczenie ma podięte przez or wyC'howuje radz!ecki Komsorocznicy
cała
organizacja
kacjl.
gan:zację młodzieżowa i silnie moł obchodem 22 lipca. Słyszy .nę
chcemy, by nasi chłop
Jednocześnie członk'l'.'/Je naszego Koła staną do współ
wspomożone przez. Parti~ szko cy i dziewczęta byli lud~
e olimpiadzie sportowej na. bois- ZMP wzmogła swoją dtiałalność w
trzech zasadniczych
zawodnictwa w kolportażu prasy młodzieżowej.
lenie ideologlczne. Uzbrojeti..: pokroju Matrosowa i Zoii Itoku ZS „Włókniarza.' ', na któr.ij kierunkach. Są to:.
_._..,..,,__~_....,_ __,____________.
w przodu ii:1:::ą teorię marksi- smodemjaf.skiei.
zmu-leninizmu leplei pracuie
wyst1J,1li4 młodzi robotrticy. .
.
.
Jesteśmy wdlięczni Polsk:ej
.
my i dlatego organfaac,.ia ZMP Ziednoczone,j Partii RobotniPoza. tym młodzież aż z Jele-1 Nasz hnrespondent z Pzolrhowa pisze
na na3zym terenie może znacz czej Ul pomoc, jaką nam okan;e rozszenyć zasięg swojego zu je w tym dziele. Wychowaod:lz.iałvwani::i.
n:e nowego człowieka w naAmbicj- !{aidego wetentpl'- swj organizacji dzięki pomoJttmanych planach vrodukcyJp
p
awca.
w nanym powiecie jest, cy Partii nastąpi szybciej".
Nasz korespondent z Pi!>trAby przekonał: S:ę, jak pra zbieraniu złon;iu jest kol. Panych. I my, łouzianie, nie ZCl!l~tl.
cują nasi
koledzy 1 jakie reniemy w tyle lllli za biegiem, ani kowa, kol. H. Mąka pisze:
Plotrkowska
organizacja zultaty daje ich praca, vrycho
ZMP-·
za meldunkami. Nasza sztafata
•
w tym roku będzie zorganizowa- ZMP licząca około 4000 człvn dzimy przyjrzeć się robocie w owcom zostały bardzo staranna · w ten sposób, że z każdego ków, pragnąc przyczynić S:ę „terenie". Kilkunastoosobowe nie oczyszczone, nie pozostał
Centralnego Do- grupy ZMP-owców kręcą się na nich nawet najmn!ejszy
ll!dkładu pracy «ybiegną. dzi1Jw· do budowy
w Warszawie, po podwórkach. wyciągają z kawałek złomu. Pracownicy
ezęta i chłopcy z meldunkami llo mu Młodz:iet:Y
twych dzielnicowych orgauir.a.· w porozumieniu z miejscową kątów jakieś stare rynny, pły Centrali Złomu, którzy odbiecji ZMP. Je8t to tzw. sztnt:na Składnicą Odpadków prze-pro ty kuchenne. koła rowerowe. rali nasze „trofea" twierdzili,
23-go garnk:, miski itd.
gwiaździsta. W dniu 21 lipca ua- wadziła w dniach 22 Na ulicy Belżackiej st>OtY- że o własnych siłach Centrast~pi wybieg sttafety łództnc.i, czerwca szeroko zakrojoną aktóra. wra z:te swoimi meldunka· kcję zbiórki z.lotnu. w której kamy grupę koleżanek, dźv.ri la nie byłaby w stanie ~ebrać
mi otrzyma także meldun1d wzięły udz'.ał wszystkie piotr gających połamane pudła bla takiel !!ości złomu.
szane i stare żelazne piecyki.
Wśród „zbieraczy" \llyróżni
miast, leŻ!l-l!Ych po drod7.ll od Je· kowskie koła ZMP.
Koledz,v z fabryk objęli Ta grupa - to koło Nr 6 z Li ły się grupy z. Liceum Handlo
le.rtie,j Góty do Loeb:!. Wyn1iann
swoją. zbiórką przede wszyst- ceum Handlowego. Przewodni wego. Fabryki Okuć Budowla
sztafet odbędzie się na t>l:tcu kim teren swych zakładów cząca kol. $wiatkówna
zapew nych i huty ,,Horten~ja".
Wolności.
pracy i najbliższych domów nia nas, że koleżanki z jej gru
Zetempeowcy Piotrkowa do
W sztafecie łódzkiej pr·)cz robotniczych, koła S7.kolne na py wyciągają złom ze wszyst- brze wypełnili powierzone im
ZMP-owców będą brali udział: tomiast zajęły się śródmieś- k!ch zakamarków.
zadan!e.
SP-owcy, ZHP-owey.
ciem.
Henryk Mąka.
Drugim przodownikiem w
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Nr 5 - Temat 1)
( P:taca konkursowa
..

Należy t~ wspomni~ć o najlepszym uczmu ślu~atsk1m1 który;,n
jest kolega Witold Białek. Je5t
on uczniem IJgo roku, ale iuż
teraz można orzec, że będzie
z niego tęgi śhiMrz, Pom tym
kol. Białek wyrói;nia się tak:i.e
w pracy 8 połl'ct.nrj na terenie

Pl~n pró~ukc~1 - to problem, głoszonych było kilka pogadane~
kto_rym zaJIDUJ_e ~1ę przede wny- na zebraniach kola i sku~ki l•!h
r;tkni;i dy~ekCJa z~kł~dó'~· A;l~ są już widoczne, Co prawda ni~
~yśh o mm'.
za.1mu~e s_1ę ''.Im wszystkim zetempowcom
ud,tjo
i
walczy o Jego reahzacJę row· się iiić po wytkniętej przrz kolo
nież każda fab~yczna. org11~iz,1· drodze, nawet tu i ówdzie o;ł;•cja PZPR, l wrnno mm v.n.11110- chać narzl'kania na nicktóry~h 7.MP.
wali się również kolo ZMP.
kolegów, ale w ~umie mamy po·
Na. bardzo ważnej 1 odpowiePlan wyznacżony Znklactom ważne o~iqgnięcia. Jest wśród dzialrteJ· placówce pra-cttJ"e ttolega
""'notc"hlliczny- P. P. Film l'oikilk
k l ""'
..,..,
"'
.....
nall
uuastu 0 el'lvw, któ
· rzy Ta.deusz Kuja~k1. ślusa-rz, Pra.llki był batclzo obszerny. Wyia„ swą ptacą wyróżniają się nie tyl· cuje on przy montażu a.parató-;v
wal się on ponad siły młodej fp· ko wśród zetempowców,
nl'! projekcyjnych, co Vl'ylJlaga wlelbtyki. Ale tak się tylko zd 3 wa· i wśród wszystkich pracowm· kiego do!iwiadczenia t dobrGj
to. Terb już je9tdmy pewni, że ków. Wymienię t.u tylko kilku
K
go wrkortamy.
z nich. Spośród tokan:y wyróż· znajomości swego zawodu. ole·
St11.nie !ię to pril.ede wszystkim niają. się kol. kol. Guegort Ktys ga Kujawski z i;iowierzonego .r.u
dż~ki współzawodnictwu pra·~y i Htnryk Kłys, którzy przecl'}t- 7 ade.nia wywiązuje się dobrze.
i dzi~ki ógólnemu zrożmnleniu nie wyrabi:ijł Po 145 proc. nor· T11k jak koledzy zatrudnieni
pć~rteby wykonania go.
my 1 to nortny obowi:i.tują.c8J uezpośrednio przy produkcji ataK~ ZMP przy naszych za· wszystkich rutyno'\lfanych, Jta- raj~ ~ię na każdym kroku prz:y1118.daćh z:hntere~ó'l\·ało się spra.- rych tokarzy.
czyniać się do wykanania planu
·~ wykoiir.rtia planu.
ChoćM.ż
WAtód llnsarzy na. pierwszym i podniesienia jakoAci produkcji,
nie ma. u nas mlodzieżowycll. bry· miejscu stoją. koledzy Henryk tak też i koledzy, którzy pracngad praey 1 to jednak każdy zet· Kornatowski i Jerzy Trz.epiński, .ił jako pra.eownicy umysłowi,
empowiee uważa. eobie za punkt kt6rzy w wykonywa.niu ewoich pod każdym względem dł4 Jo
honoru przyczyni6 się jak naj- zll.dań prodnkcyjnych dotrzymn· tego eamego celu. I tak,. ezy I.o
więeej do wykonania. i przekro· ;ię. kroku tokarzoru a w niekt6- I planista, czy kalkula.tor, ezy kon·
ezeniA n1łlnn.. Ntt t.en temat wv· rvch dekadach urzekinia ieh.
ł:ToJA„ ,...hM: WllZnP.T M'Ze'c1-

gają się w pilno~ci i Zll1'1SZe na
uwadze mają. system „O'', który
to sperjalnie na terenie biur wi·
nien by~ zastosowany. Należy
wspomnieć tu o koledzr Ryszardzie Mosiu, który pracuje .~a
dwóch" i ma r!'~ort. który wymaga bardzo wi<>le pracy i Z;\·
~adniczo
dwóch pracownikl1w,
ale kolega Moś ,jakoś sam sobie
d · T k
k 1d
zo•w
rn zt.
a samo -o e zy
'6"
n1ew Kaliński i Jan
Borkowski
- kalkulatorzy, wybitnie przyczynili się do wykonania pla.•m.
dając barilzo wiele godzin nad·
lic7.howycb pracy
0~1ągnięc1a te cies7-ą. nas 1 oa·
otnrhl}o Wil!my, ż~ 1v
prr.ys:rłości damy sobie radę na·

pawajQ.

wet w na.jcięż~zych w~runkse:i,
wiemy takie, t~ nie jest jMz.:lte
u nas tak, jak by,my tego che;eli, ale powoli koło nMze dorów·
n9. i innym kołom ietempowskiat.
Dzi~iaj jednl\ mamy jui tę pew·
noM, te ple.ft wyzna.ezony na.·
szym zakładom, będzie -::rkona.ny
ZDZISŁAW NOWAK

wyobrazić <'Oble cos
porywającego,
jait
rozśpiewaną,
wesołą i pełną
entuzjazmu młodzież robotni-

'przys'.l.losc1 całeJ
młodzieży.
Czlonko,\-ie zespołu czuJą, że
b1or<1 udzial w tworzeniu nowego życia, nowej sztuki.
czą. W dzień - ,irzy warszta
Robotniczy 2j.espół Pieśni I
c:e, w natężonym : dumtJym Tańca przy Zarzadzje Łódz
wyścigu pracy, wieczorem z.as kim ZMP
powstał
zaledwie
przy akompaniamencie nie- przed kilku miesiącami. ,lego
zmordowanego tow. Bujaka, celem było l jest wciągnięc:e
przy śpiewie - ~o tworzy Je- przede wszystkim młodz:eży
dną całość.
robotniczej w orbitę zagad... Próba sekcji tanecznej. No nleń sztuki. Młodzież chce
b! przyzwyczajone do .,twar- śpiewać.
Młodzież chce tań
dego" stania przy masi:.yn1e z czyć ~ grać. Zespół Pleśni ł
trudem odrywają s:ę od ,.:e- Tańca powstał W:ęc niejako
mi. Czuje się nie raz. nJi tych ne ,,zamówienie i;połeC?.ne",
pr.ób~ch przy melodyJnym ryt Zespół stanie się, musi się
m1e inny rytm. - rytm ma- stać placówką robotniczą, zwil\
szyny przędzalnlczej,
rytm zaną ściśle, tak Jak jego człon
krosien, rytm obrabiarek...
kowie, z fabryką, z produkcją,
Kol. Grabowska ma „tnęskie" ze św:etlicą robotn!czą.
ruchy w tańcu. Ten t ów nie
Członkowie zespołu n~e tvlobnca s!ę jes~cze praw'.~lo- ko coraz lepiej śpiewają , grawo. Ale to nie jest wu:ne J!I i tańczą. Są oni dobrymi
Ważne jest to, te koleżanki i ZMP-owcami
·
kole_dzy czują się dobrze w
Zespół wzywa do swego gro
swo1m zespole.
na wszntkich Zl\ll'-ówców
ZMP-owcy śp!ewa)- o IWO którym nie Obclł jest kultura'
jej pracy, o swych os'..ągnię- i sztuka ludu oolskie?o.
Trudno
bardziej
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naj- ukę 200 pielęgniarek. W rzy ~bsługujących Kol'llm- że szerzenie się chorób we- obj eżdżać będzie teren zaoWieluniu ukończona zosta- ny, będzie przebadanie w te nerycznych zostanie zahamo patrując ludność wiejską w
pomoc dentystyczną
nie budowa budynku szpital renie osób zatrudnionych w wane.
Specjalną opieką lekarską
Jeżeli chodzi 0 zwalczameJszych trosk Państwa Lu nego na 280 łóżek. W n.o- przemyśle, a więc robotnidowego, które pr~gnie wy- wych szpitalach powstaną ków we wszystkich zakła- nie jaglicy, to stałe punk- otoczone będą dzieci. W dal
~hować obyw.a teli pełn~ch -przychodnie szpitalne. w d ~ ch pracy, następni.e bada- ty przychodni przeciwjagli szym ci ągu obok is tn;e ją
' ~ił zarówno f1zyczny:h Jak większych ośrodkach szpital mu poddane zostanie nau- czych jak również punkty cych j u ż stacji opieki nad
!otez pro- nych uwzględnione będą spe : czyc!elstwo. młodzież szkol- dojazdowe zlikwidują tę dziecki em tworzone b ę dą no
l umysłowy:h.
blem zapobiegania choro- cjalności, których dotych- na, młodzież pozaszkolna zor chorobę w powiecie wieluń- we punkty ochrony dziecka
chorego i zdrowego Rówbom narówni z leczeniem czas w szpitalach tych nie ganizowana w związkach skim.
zostan::i
Aby skutecznie walczyć z nież zwiększone
schorzeń, traktowany jest było, a miano~icie, chirur- młodzieżowych i sportow naszym ustoju nader po- gia urazowa, okulistyka, la- wych, zatrudnieni w prze- chorobami zakaźnymi, Wy- punkty opieki nad kobietą
ważnie. Mimo wielkich trud ryngologia, i neurologia. We myśle spożywczym i ludność dział Zdrowia planuje wybu ciężarną i matka karmiącą.
KOMlJ 'W.lNSztJJEMY
Przewidywane osiągnię
ności, jakie stwarza niedo- wszystkich miastach wydzie wiejską we wsiach uprzemy dowanie 4-ch nowych kąPiątek, dnia 15 lipca
Wydziału Zdrow ia w ocia
,
Wieluniu
w
mian.
pielisk,
prowaNadal
słowiunych.
zorpowiatowych,
i
!onych
leliczba
jeszcze
stateczna
1949 r.
· Końs k ich i Zdu6 kresie najbliższych sześciu
karzy i gmachów szpital- ganizowane zostaną stacje dzone będą szczepienia.
Opoczme,
Ddś: Henryka
Jako ośrodek leczenia sa- skej Woli, oraz przebudowę
nych, ciągle przybywają no pomocy doraźnej z przewowe ośrodki zdrowia, stacje zem chorych karetkami po- natoryjne~o dla chorych na i kapitalny remont kąpielis zap1anowanych lat nie zarny
WA&NI:EJSZE TELEFONY
gruźlicę płuc, przewiduje się ka w Przedborzu i Piotrko- kają sie iedynie w cyfrach
Gpieki nad dzieckiem ldro- gotowia PCI{.
Mn.a PoUn1a - O
Prócz szpitali, wybudowa Głowno. Prócz tego, cho- wie. Ponadto przeprowadza- wydanych pienięd zy na in'wym i c~orym, prewęn•o71a
Jlomiaar1at .M. o. - IS:!
d~a podeJrzanych. o. srho.,..-e ne zostaną w województwie rzy w~agf.jący leczenia sa ny zostanie kapitalny re- westycje ani w liczbie wyZarqcl M1eJ1kl - 88
·
będą kierowani mon t pr.zesz ł o 1000 s t u d zie.n
sanatoria
płuc,
ma
budowanych l'fmachów szpi. k
. P ::i- Ośrodki Zdrowia. Ośrodek natory1nego
Zd th
Sł 'b
, ki
P. a. Jt. - 111
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dootrzymywanie
ludności
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całego
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rww
Kutnie,
w
Powiatowy
rzu,
wo
naszym
o
mowa
Jeśli
Dworzec llol•JOW'7 - 91
brej wody. Wyszkolonych zo nych pielęgmarek - osiąg
jewództwie to plan pracy ponadto 16 okręgowych w stwa.
l'el•sraf - su
Nie mniej poważnie po- stanie i osadzony w terenie nięcia Wydziału Zdrowia w
Wydziału Zdrovv'.ia Urzędu terenie.
PZPR - 4
W planie 6-letnim szcze- traktowana została w planie 120 kontrolerów sanitar- tym zaplanowaniu mogą być
Wojewódzkiego Łódzkiego
l'ZPB - IS
wielkie dlatego, że przyczy
%9r'!~ Mbfltkl ZMP ...; tel. w
okresie sześcioletnim gólny nacisk położono na 6-cioletnim sprawa walki z nych.
.
· k
wenerycznymi.
Nr 143
spełni zadanie upowszech- rozwinięcie akcji walki z chorobami
1
0
pie a stomato ogiczna, nią się do uzdro>'\fienia tyltl)IJ!enda .,Słut'Dy Pol!ee°'
nienia lecznictwa w szero- gruźlicą. Wszystkie porad- Akcja „W" zostanie w woje
t.J. ... 6.
kim zasięgu. Na pierwszym nie przeciwgruźlicze w obrę wództwie naszym poprawa- leczenie schorzeń zębów i ja sięcy mieszkańców naszel'IO
miejscu, plan przewiduje bie naszego województwa, dzona ze wzmożoną siłą. Ca my ~stnej zostanie wydatnie województwa. że zapobie~rozbudowę sieci szpitalnej. które dotychczas nie posia- la ludność województwa w pow1~kszona . Powstaną po ną wielu !'.!horobom. i co naj
J[ 1 1' A
Kino „Robotnik" wvświe Jako duże ośrodki szpital- dają niezbędnego sprzętu, wieku od lat 15 do 60-u zo- radme przykładowe w fa- ważniejsze - zwiększą na& film pt. „Ulica Granicz- nictwa zostały wytypowane zostaną weń zaopatrzone. stanie przebadana w przy- brykach zatrudniających po sze zdolności do pracy . tak
Kutno, Piotrków i Wieluń. Personel poradni zostanie chodniach. których liczba w nad 2 tysiące robotników i niebędnei przy budowie
na".
Kino „Polonia" wyświe- w Kutnie ma powstać nowy gruntownie przeszkolony. a terenie wzrośnie o pięć. poradnie w ośrodkach zdro- wszystkich dziedzin naszego
t1a film produkcji duńskiej szpital na 200 łóżek, w Piotr poradnie zostaną ściślej po- Przymus lecznictwa sprawi, wia. 8 ambulansów lotnych życia państwowe~o. (Sak.)
~t.~d~zje~~o~~kow~~maje~ęw~~~~~mezhremmpn~~-------~~--------~-------------~~-~~
wanie gmachu szpitalnego większenie li.czby piel~gniaw6rka".
ZlnO. ZODą . pracą
Dla młodzieży dozwolony. na soo łóżek, jak również rek - ~~ado;;czyn.
Szczegolme wazną rolę ona ten cel przeznaczony bęw akcji zwalczania
budynek Udzie
'
Redakcja „Głostt Pabia- bezpieczalni Społecznej. Po gruźlicy - Kolumny rucbo
,
.
,
..
nic": - Armii Czerwonej 19, zwoli to na urządzenie w o- me, zaopatrzone w aparaty
hecnym szpitalu św. Trój- rentgenowskie, które jeź- Zbhza s_1ę dzień Swięte co jest bardzo poważnym postanowili uczcić 5-tą ro,;z
tel 281.
Godziny przyjęć interesB.D cy, szkoły pielęgniarskiej, dzić będą po całym woje- Wyxw?lema . Narodowe~o ; osią!Jlll~~iem w dziedzinie nicę PKWN-u wykondnH' m
w której pobierać będzie na wództwie. Zadaniem leka- M 5:efJ Rocznicy wyda:i1a reahzacu planu trzyletnieqo . planu na lipiec do dnia 22.
t6w: 11-13 i 16-18.
am estu PKWN - dzień W chwili obecnej odbywa się W rhwili obecnej LWO"!.Y
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ro botn1•cy dz•en' 22-go lipca
I
~nf~~~c~~~z~~~lt~:oó~~

:~:~~a
op·1ek~
trosk11·wą
Także
stego i rado.snego obchoda
· -t ;;;~~~~~=ł~ęś~~a~~r~;:
.

fdza betonowani9
pracownicy słu.:7.by chodu Swięta, którym. inny
tego dnia. Robotnik i chłop liniowej r?:vli dróżnicy po- mi przystapi do prar porzc;dpolski w dniu Swięta zade- wiatu, biorący udział w kowych na terenie własnych
pracy Wdrsztatów pracy.
monstruje przed całym św1a współzawodnictwie
Mamy nad:zieję, że dal- tem dorobek swojej pracy
w najbliższych dniach sprookresie powojenneg'1
wad-z:ą stamtąd do kapitalne s-z:ym wyrazem pomocy ro- w
go remontu samochód, który botników PZPB. będzie czyn 5-ciolecia. Czas ten był ok ~·e /nterpe/ocie nciszvch Czytelniltów
zostanie oddany do użytku ny kh udział w akcji żn iw- sem wytężonego wysiłku ca
straży P.ożamej qminv Sę- nej, !który przyCLyni się zna- łej klasy robotniczej, W)"S idziejowice. Poza tym PZPB. cmie do wielkiej kampami łek ten był treścią życia
jalro patron szkoły podsta- - walki o chleb. Ze swej tych 5-ciu lat. To też nic dr.I
I łem" z mi ę.sem , kośćm i i węwowej wysłały 11 najmłod- strony Sędziejowiczanie do wnego, że i samo święto r-:>· Towarzyszu Reddktorze!
Zagadnieniu higieny p:i· dliną do spółdzielni masi'łr·
e.zych i najbiedniejszych Są- łożą wszelkich starań, aGy botnicy postanowili . uczdć
dziejowiczanek na miesięcz- bitwę tę wygrać i móc ;ak wzmożoną i wytężoną pracą święcamy dziś wiele czasu i skiej przy ulicy Moniuszki.
zaopdtrzyć nad przedterminowym zrea- uwagi d<>ceniając jej rolę i Jedna z kobiet zajrzała <lo
ne kolonie letnie. do Kolum- najobficiej
ny, gdzie znajdują się one swych pabianickich itowa- lizowaniem planu trzyletnie· znaczenie w ndszym codzien tego samochodu i poprosił:i.,
pod troskliwą opieką wy- TZY'flLY w ten podstawowy go. Nie pozostaje w tyle pa- nym życiu. Wygłaszane zo- ał;1ym zobaczył , w jakim stabianicki świat pr~cy. Między stają specjalne pogadanki ' me przywieziono mięso.
produkt żywnościowy.
chowawCLyń i lekarzy.
innym.i Wydział Drogowy w propagdndowe, które mają I co zobaczyłem „. Na brnPabianicach przy Starostwie na celu uświadomienie szero dnej już chyba dawno nie
Powiatowym zobowiązał się kich rzesz pracujących o zna mytej podłodze, leżały por n
pańStWOWienie rzeźni
ukończyć budowę mostu w czeniu hiqieny. Czynione są rzucane kości. które zan.ieW sobotę, W obecności ' protokółu w sprawie upań- Klęczu. Budowa tego mostu specjalne. inwestvcie ułalwia .s iono do sklepu, i rozspf'7cprzedstawicieli ~aństw~we- st~~wienia Rzeźni Miej- została rozpoczęta w roku jące ndm wprawadzenie za- dano ie klientom
Uważam . że tdk powa±·ia
ubiegłym i zakończenie jej sad higieny w życie. oraz
go Przemysłu Mięsnego l Za skie3.
„Społem'
jak
dniem tym Rzeźnia było przewidywane na listo wydawane są specjalne tn- instytucja,
przy
Miejskiego
rządu
rzeJ'ęta została o- pad rb. Dzięki ofiarności ro- strukc.ie i rozporządzenia re- winna dbać więcej o hia '. ~współudriale przewodniczą- M'1 j k
lbotników i inżynierów IDQ6•t gulujące poczynania w tei nę. Swlat pracy ma prawo
,
cego Z••liązku Zawodowego . ~ s .a p
Samorządo- ficJalnie przez Panstwowy zostanie oddany do użytku dziedzinie. Jedndk rozporzą- wyrn a qać od sektora uspol"'Pracowników
w dniu Swięta Odrodzenia. dzenia i instrukcje swoje a cznioneq-0 dobreqo . czystrqo
wych odbyło się podpisanie Przemysł Mięsny.
niektóre instytucje czy jed- zdroweqo towaru .
P. N.
nostki swoje. •
(Adre'S i nazwisko znane
W dniu 9 bm. o qodz. 6,45
samochód „Sp.)- Redakcji)
przyjechał

p abianickich robotników

ł4cmość mi1'.sta .ze wsią
przybieira ' coraz silniejsze
mtałty i notujemy coraz to
nowe wypadki przyjaźni za,kładów pracy z ośrodkami
masynowymi na wsi czy też
całymi gromadami.
Państwowe Zdkłady Przemysłu Bawełnianego w Pabianicach niedawno nawiązały łączność z ośrodkiem
inaszynowym i szkołą podstawową w Sędziejowicach.
'Yi/yrarz.em ścisłej łączności
robotników pabianickich z
Sędziejowic
młeszkańcami
jest wyremontowanie prz>z
pierwszych korbowodu do
motoru dld ośrodka maszyno
Sędziejowicach,
wego w
czym poważnie przyczyniono
się do rozpoczynającej si ę
akcji żniwnej.
Nie na tym jednak końC'%T się pomoc Pabianiczan
dla Sędziejowic. Robotnicy

Więcej dbalośc J

o h~gienę
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Nie tak dawno bo w nie-lmysłu Odzieżowego w Pabia wiak -

kierownik Admini-/LOZPN-u będzie mógł wy-

dzielę przeżywaliśmy wszys nicach wystąpi w następują stracji Handlowej, And~ze- łowić j~kiś nowy nabytek-

ey przykrą gorycz p~rażki cym garniturze: ob. ob.: jak ~ kier?wnik .techmczna 3-c.h frontach piłkar- Gromek dyr. naczelny, Bycz ny, Firas, kierQwmk per~oskieh w walce z Węgrami. kowski - dyrektor tech- nalny, Teodorczyk - .k~ePo tym smutnym fakcie do niczny, Urbański - dyrek- rowni.k Finansmyy, Sc1b1<>:
chodzimy zgodnie do wspól tor finansowy, Czapczyński rek - kierowru.k Pracy l
personalny, Płacy, Wilczek - przewodnego wniosku że naszym re - kierownik
prezentantom dużo jeszcz~ Reizner - szef finanse~ niczący Rady Zakładowej,
brakuje do tak zwanej do- Piechota - przewodniczący Sobczyk - kierownik Zaobrej gry. Na pocieszenie Rady Zakładowej, Łubisz - patrzenia, Dąbek - kierowjednak mamy ciekawą dla kierownik techniczny, Trze- nik fabrykacji , Oporowicz.
pabianiczan wiadomość. Bę szczak, kierownik Wydz. O- - kierownik Planowania i
dzie nią zapowiedź meczu gólne~o, Bartosiak - kie- Statystyki, Ludwisiak pomiędzy Dyr;kcją Państwo r<;>wnik d~ału Z~opatrz~- kierownik :Varszt~tów ~WY<:h. Zakładow Pr~en:ysłu rua, _Ilewicz - kierowm~ 73, Orło~ski - k~erowmk
Odziezow~go w . P<l:bi~n~cach Kosztow \Yłasny<:h, Łus~- W~rsztato_w W-1_76 1 Moraw
a Dv:ekcJą Pa~ian1ckieJ Fa- czyk - Kierownik Wydzi~ ski - k1erowmk Koszt6w
bry~i ~arzędz1. Mecz ?d- łu ~ytwór~zego, K~charsk1 Wła~nych.
Nie trzeba chyba zapewto Jest - kierownik Wydziału Gobędzie się w ·sobotę
· o b ywa t e l e c1· db aK omen- n I a ć , ze
d
· 16 · · j k
16 b m. o god zmie eJ i a spo arczego oraz
nas zapewniono będzie stał dant Straży Pożarnej ob. jąc o ilość i jakość produkcji, choćby z przyzwyczaje
pod znakiem rehabilitacji za Marożny.
Garnitu::- Dyrekcji Pabia- nia zawodowego będą chcie
Debreczyn i Wrzeszcz. A
że tak będzie świ adczy zesta nickiej Fabryki Narzęd zi li prz ekroczyć normę sw,rch
wietlie drużyn które jest na!przedsta wia s i ę jak następ1_1 um i ej ętnoś ci pi łkarskich . I
1tępujące: Dyrekcja Pań-1 je ob. ob.: Bigoszewski - kt o wie . może tutaj u nas
kamtan
orowincii
naczelny, Boro- I na
llłwowvch ?:akladów Prze- dvrektor

re~elacJę. ~o, zob~czyn;Y·. W kazdym ~ądz r~.zie rmp:eza .za~wtada się
i;iteresuJ~co l gdy dodamy
_Jesz?ze, z~ przed meczem,
Ja~ i w ciągu. przerwy. pubhczność ?ędzie zabaw:ana
n:uzyką za1:ist~lowaną w ~o
zie tra.nsmISYJnym Polsk:ego Radia który specjalnie ~a
tę uroczystość

przybędzie

oraz to, że dochód z całej tej
imprezy jest przeznaczony
na Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Odrlział
. .
.
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a iamce 0 rue':"ątpln;ne,
wszyscy zwolenrucy p1łk1
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. na h 01s
. . się
· . z1aw1ą
nozneJ
w komplecie. Zawody po.
.
prowa~zl 1?spektor Pracy
ob JezewskL
Wstęp na wszystkie m:ej
sca zJ 5D .
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Bulwary nad Dobrzyn'«l
M iastu naszemu przybedą
znów nowe skwery. Na ro- są czyszczone i doprowadza
gu ulic Gen. Żukowa 1 ne do porządku
·
Wspólne' na mie scu roze- ,
•cie•
· J, kuźni J Pl t ·
b
an ac1e
• .
M'a~e~.
~3ffiDr7ąd"WCfltN
ieJs ie urządzaJą s~wer.
W parku Wolności praca
W pon: edziałek, dnia 18
wre przy porządkowaniu alejek i czyszczeniu parku. a lipca o godz. 18 w sali Str a2·5 junaków S. P. przepro~ ży Ogniowej odbędzie si ę
ogólne zebranie członl{ów
wadza trzebież posuszu.
Założony w u. r . przy uli- Związku Zaw. Pracownicy Armii Czerwonej róg ków Samorządu Terytoria lOgród Jorda- n ego, na którym złożone zoZielonej _
nowski doprowadzany i est staną sprawozdan' a z II
r~ k'u i Kon resu Zwi zków or az
do należvte 0
z· d
. d. ł g. po ą.d d z Oggólno kra· ą
. .
o - Delegatów z·]Owego
· k sJaz u
. tk
d czasie
.
dJUZ w me t ug1m
wiąz u amo.
anj Ył ~os anie bo uzyl u r d
o ywate om zą owcow.
na m 0 szym
Z okazji zbliżającego się
naszego m lasta,
Również i dzielnica staro Swi ęta Narodowego, prezyskwer,dent miasta wręczy na~rootrzyma
miejska
przy ul. KapliC7..nei rÓ.li! War dy pieni eżnP 60 samorzadow
' com.
szawskiej.

Zebranie

1

"
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PA:&S'fWOWY
'l'.EA.TB WOJSKA POLSKIEGO

(Jaracza 27)
19115 widc>w'»ko
'piewno_ta.nec.zne ,,Kram s pio
aenka.mi" w reżyeerll Leona ~olnr~e
Schiller& i w wykonan.iu pię~
Dzf,j o

aOOz.

dziiesięciooSoObowego ze!połu słu
Pańs·twowej
Wyższej
Szkoły Teatralnej.

cha.czy

FSGT

Prevost-1:15181 3) Nannini l:lfi, •} Marchwiński, 5) B&. guet.
·
W biegu drużynowym na 4000
metrów zwyci~żyła drużyna fra'l
cuRka w składzie: Bagnet, Henry, Chauvet i Duthe, uzyskując
c·zas 5:39, przrd Polsk'l- w 1kła
d7.ie: Wrzesiński, Borucz, Kapiak, Gabrych.
Wyścig na 20 km z czterem~
finiszami wygrała również ir'..l·
żyna francuska, przy czym 11ui
jeden z 6-ciu kolarzy polski.eh
(Bek, ·wrzesiński., Gabrych, KnpiRk. Borucz, Mar~wiński) nic
, wy:;:rał żatlaego fini!zu.

I

ni. l'io:rkowslrn 94

Komed!a muzyczna „.Jadzia
Wdowa" z występami Wladys
ława
Waltera - codziennie
o godz. 19.30 - w niedziele
~więta o . godz. 16, 19.30.
PA:&STWOWY
TEATR POWSZECHNY
Gt,odz. 19,l 5 doskonała ko me_
dia G. Zapolsk :ej „Moralność
:Pani Dul.llkiej'' z udziałem Ja
dwig1 Chojnackiej.

•

W biegn kolarzy

c&'' n& 7

„Zwię.zkow

okrążeń

toru zwyc1Qżył Br08zc:r.a.k (Szczecin) 10
pkt., prl'ed Nowakiem (Ratlom)
- 5 pkt., Kromką. (Krak.lwi
i Janickim (Szczecin).
UroczyRtego otwarcia zawodów
dokonał inż. Szymc:ryli!, po pr.lem6wienill<lh
przedstawiciela
ORZZ Rajrhm&na i ki.erownik:i.
ekipy francuskiej Guime. Na znwodach koMul francuski wrę
c:r.ył
zwycięskiej
drużynie pu· .
char, ufundowany przez Wojaw6dzki Urząd Kultury Fizycznej.

Ze sportu Radzieckiego
Prevost zrewanżował s:ię Bekowi za ponif',s!ioną w Łodzi
po-rażkę

W międzynarodowych zawodach kola.rslrlch, z ud%ia.łem reprezentacji francuskich zwt:1.zków zawodowych i reprezentacji polskich związków za.wodowych, zwycifStwO odniosła. drużyna francuska w stosunku 2i!,5
na 16,5 pld;. Doskonały kolarz
francuski Prevost zrewanżowaf
się za porażkę w Łodzi i pokonał
w :t;inalowym spotkaniu Beka,
uzyskują.c ua ostatnich 200 uietrach czas 12,4 sek. Najszybszym
kolarzem na dystansie 1000 km
okazał się Bek, uzyskując er.;i.s
1:15,6, Dalsze miejsca zajęli: 2)

,,W'.lrta" zm.·enia nazmp
ri

wzoruJąc
· się·

n'ł

1

·
na uc h wał ach lilnych klubów Zrzeszenia, jak;
G b
. (K k · ) KS z ·
ar. arma.
ra .,.w ' , , ,w•?,2'kowiec·Warta (Poznan) poata·
'ł
·
· nazwy
n?WI uzywac' wy ł ą~zn~e
pionu, do którego nalezy .. Ob:c·
na nazwa klubu brzi;n: J..S
,.Zwią.zkowiec" (Poz.uan).

godz. 16, 181 20
dla młodzieży dozwolony
śWIT - „Męka:yźni w jej

ży.

ciu"

godz. 18, 20
,dozwolno;t od Ja t l 6
TATRY „Zawieja"
godz. 16, 18, 20
f]m dozwolony , dla młc dzieży
PRZEDWIOśNIE
„Złoty fF.C7 A „l<'lriPra"
17, 19, 21
Kluezyk"
fi\,., rloiwol<'- „ -'la ,,,łorl7ieżv
godz. 16, 18, 20.
WISŁA „inoda. Gwardia"
dozwo1ooy dla mlod r.icż:v
R0BOTNIK
eeria I
„Narzecze>na
godz. 15,30, 18, 20,30
z Tu.rkmen<ii"
film dozwolony dla. młodiz:ieży
godz. 16, 18, 20
„Pocałunek
film dozwolony dla. młod-z;.eży WŁOKNI.ABZ
na stadionie"
ROMA - „Wiee7:na Ewa".
god-z. l 7, l!l, 21
qodz IR 20.
dozwolony dla młodzieży
film rlnzwolonv dla mło<lzieżv
ltEKOB.D - „Mali detektywi" WOLNOSC - „Pocałunek ną
St„dio,..;e"
dla młodzieży grniz. 16
godz. 16, 18, 20.
„Czwarty perysk<>p"
fil,,,, r'Mwolonv .-!J" mło<lzieiv
godz. 18, 20
ZACHĘTA „Podróż w nie_
dla młodzieży dozwolO'lly
?;tlnne"
„
STYLOWY „Krwawa Weng<><lz. ] 6, 18,30, 21
detta"

gad.z.

~aleko

Beka

w doskonałym czasie 12,4 sek

l@F

ADRIA - „Wołga! Wołgal
godz. 16, 18, 20.
mm rinzwo1011v
dla młodzieżv
BAŁTYK „:ri.noda
Gwardia"
I seria
d
16
3Ó 21
18 ' '
~o i;,
'
ł ~-· .
film dozwolony dla m ouz?ezy
BAJKA - „Kt'1}ż<>wnik Wareg;'
go dz· 18 ' 20dla młodzieży
dozwolony
GDYNIA _ ·Program Aktualno
ś.ci Kraj. i Za.gr. nr 30
godz. 1i, 12, 13, 16, 17, 18,
19; 20; 21
lIEL - (dla młodz.) „Kulisy
Ringu"
god'Z. 16, 18. 20.
MUZA „Nikt nie n~e wie"
godz. 18, 20
f !lm dozwolony dla mło dzieży
POLONIA „Ulica Granie7:na " godz. 15.30. 18, 20.30
film dn ... wolnnv dla młod7iP.ŻV

"ra„oale

Pre-vo~t pokonał

TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
Łódź Daszyńskiego 34
Dziś o godz. 19.15
""
komedia Scribe'a „SZKLANKA I Hf:
WODY".
Kasa czynna od 11-ej de ~'i\
13-e i i od 15-ej. tel. 123-02
·
TEATR LETNI „OSA"

TEATR KOMEDII MUZYCZNEj
,,LUTNIA"
Piotrkowska 243
Codziennie od dnia 1 lipca
b :. o godz. 19.15 ,.ROSE MAR:E" Przepiękna romantyczna
operetka w 7 obrazach. Udział
bierze cały zespół
Balet Chór - Orkiestra.
UWAGA: Operetka „Rose Marie" grana będzie tylko
przez lipiec. Bilety w kasie
teatru od godz. IO do 13 i od
11-tej.
TEATR MELODRAM
Nieczynny z powodu remontu.

z•yclę~afg UJ

198

od Moskwy

Nie, nie przestraszyłam się szybko odpowiedziała Tania. Przeprowadzimy kabel, już się radziłam w tej sprawie Beridzego i Kowszowa. Marny plan
działania. Będziemy układać kabel równocześnie z ruroc i ągiem. Jak tylko rozejrzę się na miejscu, to złożę
v. am d0kładne sprawozdanie.
Rozumiem. Chcecie to powiem wam, w jaki
sposób mam zamiar wykorzystać przeprowadzone przez
was przewody?
- Oczywiście, że chcę. Zresztą wiem, jak zazwyczaj
wykorzystuje się przewody.
- Nic nie wiede. Myślę o zupełnie oryginalnym spoaobie.
- ~aczął z zapałem opowiadać, że obecnie będzie
mógł wzdłuż całei budowy zaprowadzić prawdziwą służ
bę ruchu. Zarząd, i on sam, zobowiązani są wiedzieć, co
dzieje się w każdej chwili, '?! każdym miejscu trasy.
Nie można dopuścić ażeby sprawa była zależna od przypadkowych depesz lub poszczególnych rozmów telefonicz
nych. Na każdym punkcie trasy powinien być kierownik ruchu_ Nie bedzie to technik wvłacznie do nhshu:ti

W Rydże odbył się mecz pił dziec!Ge, ustanowił również
karski, między leaderem te- Prosz.in, który w kategorii ma
szyn z przycz.epkami w klasie
gorocznych rozgrywek o ml- do 350 ccm uzyskał szybkość
strzostwo ZSRR - moskiew- 107,881 km na godz. ze startu rrr,ygotowa.nla do Wyścigu Dookoła. PGlskl trwa.Ją w pełni.
ską drużyną „Dynamo" a miej lotnego i 80,681 km na godz. Kolarze pol!'<ey pe.jadą w nim bQl?a.tsl w dośwłMlczenłe, Ja•
!de przyniósł im ciężki Wyścig Dookoła Węgier
scowym zespołem „Daugawcl". przy starc:e z. miejsca.
Zwyolężyl:> „Dynamo"
2 : O,
mając przewagę
przez cały Dr••aa tr:1oraż'4a
czas gry.
1

• • •

Pod Moskwą rozpoczęły się
12 lipca wykigi motocyklowe
o mistrzostwo WCSPS. W kategorii maszyn do 250 ccm
Fiłantiew ustalił nowy rekord

~ięściarzy

Ir ancuskich Zw. Zaw.

tym razem we Wrocławiu

Wyniki techniczne: w muszej \W tri<eciej rundzie Francuz b.vl
Wobec 12 tysięcy witlzów ro
Woźniak (Wr.) wypunktował do 5·ciu na Jcskach; w półśr<id
wszechzwiązkowy,
osiągahc zegrany został w Hali Ludow1~j przeciętna
szvbkość
164,836 we Wrocławiu mecz bokser.>!u zdecydowanie Treille; w ko~u· nil'j - Kazimierczak (Wr.) po·
km na godz.. Nowe rekordy ra mi~dzy reprezentacją. robotn1c;1q. cie.i - Czajkowski (Wr.) pr.i:e· konał, po najładniejszej '1\'abe,
francuskich zwią.zk6w zawol >- giał niezuaeznie na punkty z La- Houlignae.; w średniej -- Nowara.
wy<'h a reprezentacją OH?Z - morą; w piórkowej - Baza.mik tWr.) wygrał przez poddnnie eiv
członkowie Wrocław, zasiloną. Wo~niakicm ( Wr.) wypunktowRł wysoko de w trzeciej rundzie Pascauella,
doznał
kontuzji luk11
i Ka7.im.ierczakiem
(Pozna1i) Houga, Po tej walce wybuchł/ który
KS .,Ogniwo65
oraz Bazarnikicm i Nowarą. - na widowni gwizdy, gdyż sędzia brwiowego; w półciężkiej - Kru
Dnia 20. 7. 1949 r, godz. 16-ta śląsk. Zwycięstwo w stosunku ringowy ogłosił omyłkowo zwy· piński (Wr.) zremisował z Temodnioi'ła
reprezentaeja cięzcą. Francuza. Po sprawd1,en:u :'orale; w ciężkie.i - CieĆWI?.r.I
w lokalu Zw. Za.w. Prac. Samor'l. l 1 :5
Teryt. i Inst Użyt Publicznej RP ORZZ Wrocław. Francuzi wv· kart punktowych sprostowan:> f'\Vr.) nl ~ gl na punkty FrancuSztolc rnwi Fortl'.
stą.pili osłabieni brakism G~r· omytkę. W lekkiej przy ul. Wólczańskiej 5, odbędzi~
Sędziował
Praszkier (Wr9ą,
niera w wadze półśredniej. 1<.tó- (Wr.) po ciekawej walce pokoJ
się posiedzenie 7.arządu Okr~go· rego zttstąpil Soulignac. Sto~zvł na! wysoko na punkty Yabe:ia. łnw), na punkty Martin (Fr:inrja), Li~ow ~ki (Warszawa) i~
wego
Zrzeszenia
Sportowego on z Kazimierczakiem najlep.~1.ą
1
„Ogniwo' '. Ze względu na waż· walkę wieczoru. Poza nim <lohrz11
sędziów ŁOZLA '.1c-r_a<_~a__
, k_).- · - - ny <'harakter posiedzenia, ob%· wypadli: w koguciej - Czaj·
kowski, w lekkiej Sztolc.
w
dniu 18, 7. 49 r. o godz. ]!)
GŁOS
ność wszystkich członków zarzą Z Francuzów najlrpRzym
był La· od b ędzie się zebranie wszy's tkid1
ori:an
L(><hkl"f:o
Komitetu
du obowiązkowa.
I
WoJewodzklego
Komitetu
mora w wadze koguciej.
Rędziów
lekkoatletycznych w
Pol~kleJ
'ZJf'dnoczonej
Partu
związku z mistrzostwami Polski
Kierownictwo eekcji girun:i.·
Robotniczej
1
kobiPt.
Zebranie
odbędzie
H~
R„daguJe:
~tycznej
KS „Ogniwo" wzyw11
Koleg!""' Re<!akcyjne.
w lokAlu LOZLA, ul. PiotrkQweć ska
wszystkich człoIJków czynnych Dz;ękuiemv
Wyd11 wca: RSW .• Prasa".
67.
\cl
r P< Redakcji: Lódż, PiotrPWcarzom ŁKS „Włókniarz"
sekcji do regularnego uczęszcza·
kowska 86, III o.
i WZKS „Widzew" dziękuje
Oruk.:
uia na treningi, które odbywają. my za nadesłanie
pozdrowieZakłady Graficzne R. S. W
si~ na nodkowym boisku w Par- nia
„ Pra•a „ LOdt, ul. 2. wirki 11
dla czytelników „Głosu Uśmrechnij
tel. l0&-42.
ku Ludowym w poniedziałki Robotniczego".
Te1~on71
Jednocześnie życzymy Wam
dalttor nac-..elny:
111-lł
i czwartki od goilz. 18 do zmrojak najm:lszego wypoczynku
Za~t•m<'• red. oa<·z.
llt-06
ku.
·
'P.kretan
odoowledL
211
ZI
w !Kudowie-Zdroju.

Uwaga,

Zebranie

za oam

•

0

m-•

s„kret•rla• nJ?ólll)'•
· )złai partyjny
ap. łt, 254 ·2~

Tabela wygranych 56 · Joterii
2-gi

dzień ciągnienia

wewn. li

Dział
kor ... p<>ndentow
robotniczych
l cblOP~kl<.-h oraz
redaktorów

111-ei klas-v

Wygrane po 200.000 zł padły I Wygrane po 16.000 zł padły na
na numery: 24871 w Wars.za.wie, numery: 46 310 2856 3269 3333
25810 w Pozna.niu.
8216 10531 12068 13333 1379-l
Wygrane po 100.000 zł padły 14871 19797 21615 26609 27:179
na numery: 15827 22247 40967 29934 30627 30954 32155 32.i.tU
41888 41918 45655 47855 68325.
33390 33403 38945 41786 44913
Wygrane po 40.000 zł padły na 44932 46907 49090 63724 58329
numery: 7872 16'.!21 18353 199!3 70512 73006 73384 73962 78:>09
24279 33594 48228 49097 52291 80549 82105 83626 87396 90171 j - Dzieci, przestańcie,
62385 84100
---już musi iść do roboty!
~elektora, a

doświadczony, inteligentny człowiek, który wszystko widzi i wszystko wie. Ustanowi s i ę wysokie stanowisko głównego kierownika ruchu, któremu
podlegają kierownicy ruchu wzdłuż całej trasy on zaś
sam podlega jedynie naczelnikowi budowy.
- Czy Greczkin? - zapytała Tania.
Tak, został wyznaczony na głównego kierownika
ruchu, potwierdził Batmanow. Każdy naczelnik
wydziału niezależnie, czy chce te~rn. czy nie, ·musi w określonym terminie stanąć przed selektorem i rozmawiać
- z pracownikami aprowizacji. Kiedv to wejdzie w ży
cie .i ludzie przyzwyczają się, jak do jadania codzień
obiadu - wszyscy będą się dziwić, jak mogli dawn:ej
obchodzić się bez tego!...

Batmanow już wprowadzał ten pomysł w życie na najbliższych punktach. Ludzie nie od razu mogli się przvzwyczaić. Naczelnicy oddziałów i ich pomocnicy dziwi1: się: „Po co mamy chodzić na rozmowy do selektora,
skoro w tej chwili nie ma żadnych pytań? Batmanow
odpowiadał z uporem: „Jeśli nie macie o czym mówić
z trasą. - to znaczy, że jej nie znacie. Tym bardziej powinniście się zbliżać do podwładnych i częściej się z
nimi komunikować!" ...
Tania już słyszała o tym, ale doniero teraz uświado
miła sobie doniosłość zarządzenia. Wiedziała, że Batma·
oow snecialn:e lubił selektor: aoarat stale właczonv stał

~lłtet

tatuś

A-!lennycb:
lll· f?
Ozlal mutac)l:
211-ll
Dział mle ·•k
l eport.: 2ll4-1,
wewn W 1 U
Dział , • ·nomh.•zn:r:
:in-n
Dział rolny: wewn. t - ~-21
Red•l c)a nocna: 172-lt; 158·8'
KolportR2:
t-nd:t. Plotrkuwsll:a 18. tel. ID-2:<
Admlnl•trac)a:
l80- fl
Dział oe;lo•7Pt\t
ltt-1111
..._P."'11..
_ _Plntrlrnw..ka
_____
SS, _
teL_
li_
1-50_,

D -04621

i.; na.Czelnika budowy na biurku. Niezależnie czym Batrr;anow .był . zajęty, słuc~ał nie przerywając pracy,
nigdy me milknących głosow tr2.sy. Opowiadali nawet
d~wcipy _jak wtrącił się do czyjejś kłótni jak odwołał
nieprawidłowe zarządzenie, iak śmiał się serdecmie
'l czyjegoś żartu . Wszystkim teletechnikom i nawet Tani
podobał się ten pełen szacunku stosunek dla pracowników.
Czy znacie dobrze Pankowa? niespod:iiewanie
spytał Batmanow. - Jakie jest wasze zdanie o nim?
. - Znam dobrze. To wielki przyjaciel naszej rodziny.
Kiedyś razem z moim ojcem walczył przeciwko Japoń
czy~om .i Białog_wardzistom. Bardzo go szanuję, odp::w1edz1ała Tan ·a. Były naczelnik budowy Sidorenko oraz Grubski nie lubili go za szczerość. Kłócił się
z nimi pr.awie co dzi~ń. głównie z powodu założenia tym
czasowyc.1 przewodow Pankow był jedynym człowie·
kiem, który podtrzymywał mn ie na duchu.

Kiedy widzieliście go po raz ostatni?
Tego dnia, kiedv był w naszej kolumnie. Pankow
chciał zabrać z sobą G'enka, swego syna, ale Gienek nie
zg.odził się. śi;ii.eliście się nawet. gdv usłyszeliście. jak
~, enek. powazn~e pow : edział że jest przy pracy i że
~1e rr;oz.e opuścić tov.:arzyszy Chłopiec wyczekuie niec_~rp~1.~1e na spotkanie z ojcem na cieśninie! Dlacze2Q
nvtahscie o Pankowa. Wasvli Maksvmowir.zu?
-

