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FASZYZM

I

NAZIZM

żerują na nędzy

robotników

zagrażać będą pokojo"W"i Ś'\Via to"VVelllu
pokąd mocarstwa zachodnie nie zaprzestaną utoisam~ac

wol11ości

.~

informacji z oszczerstwem i podteganuem do

kubańskich
XO\'VY JORI\: {PAP) "\Vyclwclzi!
cv w Tiawnnie dri1•11•1ik .,Notis"as

d~ ho;v" pisze o wzinagr.j~~cej sią
l.'h~ploatucji
robotników kubnii-

w~~ny

.De.egat polski w OIł Z demaskuje obłudną . „ wolność" 1lrasv w aSA.. l~{~~~~i~:r~~l:):;i~~~E.;~~;~~~~!::~~~~

ca sic- rui nt:dz~· i g!oddc robotni
111ilin11crly i ż,•bn·n·, 1,•:,li 1 .. !urz_..-,~1
Polska J;oncepcja v.roluc~ci iufonm· \ k•lw kulH1!skich.
cji stwierdzi! dr Snchy - opicr:\
---s1· „~ 11".,, d:.·~11011c~o.u·,·l1
śrotlk."m1·
1·11ro~_~ „_
"
- mo.Cji przez n:'.rócl J>Ols!ri. którego C<llem jc•t z~11~wniCuie trv.-alcgo pol;o3n

1

GENEWA (PAP) ·- NA POSI.E. 1la;1c oficjalne. w>kazuj:)te na monopo· 1 Dlate,'!o t11ieril7.ruie, że ''~zys<·y .\
' DZE"UU PL3NARKYM BADY GO- liHvczmt strukt ttr" 'L'rn·isu inform~.· H~C<,<"k:::1iu ''I- •robi i mngą wp!.n;a,;
uyj;1ego ·w l;S~. Przeważajica ilość na. cipiai~ puhlicz1::! - poll·ietlzial dl'
' SPODAF..CZO • SPOLEOZNEJ
ONZ dzienn1·1~ów, agencji prasowych i rr..rlio Ruch.1· - o t3·Ic• jc·'.;f .. prn1>dziwu''. o
j R.OL•!'ATI'.YY/1,HA B"YL...I\. REZOLU_ ;;tacji pozo~taje i1ocl kontrolą, trmtt-·.v ilC' 'r:i.wJ7.!l\C j;,,t tv·ie:•';.e_l ... .«
CJ_'\.. O WOLNC>;OCI IN:FORI~iAC.Jl pryw:i.tnych, monopolizują,cych mtor- clo i11k,tH01111·e~ hotelu ~merykań~kieg<i
I PR!~SY. OPRACOWANA PRZ:i>Z niacjc.
\'i n1'1un·_,\:-t11:·ia m:•j:1. „1rnln.> 1„trp"

,

1

!

przewiduje

J

Posiedzenie
4-ch komendantów
w Berlinie

i1rzyja~nci ·.v~pól1irr.c71 mio;-~l2yn:uoclo-

naj.
:\li11. Ku ~b1· 1nknzal w tlal~zvni t1agu na ~ukr:c;y prasy pofrkic,i: ~d clm;.
li l'."\'<:\rn!~uia oaklad dzi1'11tLików ''"
Poloee nkgł poi!wojC'niu. a t.1·~0.Jnik·i·:v
zawarty dodatkowo
ua~:··t pc•trn,i·!niu.
Polslta koncepcja "l\'Olności infornrn_
cji stwierdzi! na zal>oim:cuie cir
Si:chy - nie jest zgodna i nie :pokr~·niczą.ccgo i1olskiej delega.x:jl - mtm.
wa s;.ę z pojęciem "l\'Olnoaci podburza1
~t~a.. pc.uomocn. l'.t„ose. Z~z st~on~ wł~- nia do wojo~ i nienawiści. podollmc
„k~eJ ~ n~lacl pc_~ll~"ał P: ~~c;dmczący jak. J;onccycj~ wolno~ci osobistej me
dc_cg„cJI v;łosk1e1 -:- nnnister petno. moze zaw1un.c w sobie wolnosc1 _popeL
ruocn. - Anza d'AJcta.
ni:lUin. zbroclni.
·

11klad ha_ndlowy

BERLIN.. (PAP)
Agencja
AD:\'" donosi. Żt' drugie posiedzenie ·ł sojus;:niczycb komcnduntów Berlina odbędzie sic; "' środ r: :..)7 b m. o go d z. 1-o. 30 w gmac I1u
sojuszniczej rady kontrolnej.
Przewodniczyć będzie radz:ecki knmendant Berlina. gen. KotiI ko·.v.

polsko-włoski

I

-

l'Eld.\', (PAI:'. - A.genc.in 1\ OHycłr I S7t'11·i·':iicd1ua11 zJoh) la ldlkn 111ia•t, /vtl.mej ::u~jdu}l.t się w mllc,doi>ci .:; mil
Cli in do11osi, że formacje chhi.<hic.i ('1· ni•· n.tpol~ ), ~;'"" "i~k~lcgo oporu.
·1 otl
st~licy prowincji Hnna11-Szafi:j~za.

I

11

111ii l~dmcei, /W. '.·n;gro111ieui1~. '1 .anni'.
\\ ;r:Hll,'l'":·! c1ę>ri l'.ro"incji _I ub.it:n
R~=t>~:<rcdn'.m c~lc'lt 1rnj!l1 /udo·
,1.Jf m114111.~m<sf.ic1 ze pulill=u Tnol.-1 f11r111qc-1c ar•nn łncloweJ 11)im9l1ły nua rych 1tst, 'r11rn810 ~ !'-0;:;1111. ocl kt1irt>go
J;n11t.itu111j11 Jr:em••
lw/1w11H1111i
<11rii ''Cl p1i1_'i,r.tft1;.c Jnki l'oloj1>1)\l'" 01llt:. -otMalJH\e,'1l one o •lfj; km. „
1
0
' " · nlftr:\:.
" '
• · po· l u1u1ul.
.,.. ·
· · 1• r1 Itln tH\" izac IHu
• I 'ot I I•urz nu.
•
""
•.r.
:rtJf'tf.!S1~1
11u
g In~"t
l\Cakr
przcw1uujr,
i'f" J11ia5.to to 110 „
l'in".'za ~nh11111rn . woj~k. h1<lo11)c_h. (,rr11 i~o'I _l,no111iotan:;o1-s.ki 7loil~·ł. liroń łoźo'.1r 11.~ poludn'.e ocl ~zn'.1g-Sza zo·
po•uwaJ:.ic -1r "11llnz r:e/,, Tfwr :"J<:·
LOiHJtN (?AP)- J,tk c!Onosi agc;1, :-1a111c za3rtc " c1a1tu 11a1liliż-1)di Jl)
la miasto 11ou in11mc Pirri;li u11 pogm· cja J:cutna. odd:inł_v chi1i.ękiej armii i !!Odzi11.
nic:u pruu inr ii S:en-Si i li urwu, hi or:;c·
do ,nic" uli kill..a t)~ircy ilolnierzy k110·
min rango" J,irh.
1

1

'

Pod1iw i

Ocl<lziaty annii ludowej wkroriyly
ró1111:d do kilku f11uyd1 111ia't w pobi i iu l'it1;.'li.

przy.i.aźń

dla narodu polskiego

wyrazili bawiąc)' w Krokowie
«l!!t ·t~R~rrnika111 ze i lit·eraci ZSRlł
'.\ ! 1 1

--

\r tl nll: ~" bm.

l•;w jui; ~tffier•lzić, ~l· na!·•)d ·,pub ki . k~ó
r~· pr'zAszcdl tak olr:1';'.;1c !;•.•lc•.;p lo.<u,
z racio~uą en:::.r!4ią. lei'„:.)' ~'i'i e rau,·.
:;:;;;vbl1ie odrndzenk \Va!' s:.:a1n o.o
j01lcn z t:udGIV risl<c-llic~o 10_iccia. T.1k
WiP] k:} prac:~
mo:_!.oa t",Tl\0t~t,ij t~ {1\Q
,._--it••l.'-'· -~Uy poclt"l:jmu\ j~„ Pal.': nar'"d,
1

I

PARYŻ (PAP) -- o~t)tlli kOmani-1 łalno§ć na ohi;Zarzc całego kraju.
kat "17;jc·Jay cgł:::;zc;i;.i l" ze.: agencję
Z l'clop ouczu tlonoszQ., ie jcilno;,tki -r.·Jarl sl() glrboko nu l.>ly ui.:pr!_vJ:ir :IIJ&WS::A '· ·• to fakt, :.'::: rząc! JU- :Eleftrri Ell:>.da stw:::.~-.~-:- , ;:e gr~cka ::z•:c:ej dywizji ann:! llemC1ian.tyaocj ciela i 11·krou:-d do wio3ki Amµelo.
go~!owi :!i::1;i p:rOi7adZi! t-jnc rnkcwa. ani1fa rlemokr„tyczna
wzmr.-ga c!:zia.. ;·~:a1a"kr.w:1ly ! z'ikwid•Jwnly siły riie. ncs v-1 o•llci;l:.'ci 11 km. cel mi113t;i La_
nia. w sprawie frakt1tn a•13triackicgo
prLr.}ae:e1~·k;c. z11!1.id1:.~~~e ~it~ \V ·.v10.
ri5sa.
z r.a!c;twlUlli ::::ch:>du:mi. hoz I\;( .• z:1
1
ZSRR, jc•,:cr.7 w rn 17 rc.:-u .. 13ylo to
rty.
jesr-:;zeJ Zl.c'l "-clh11~ . p:::ci; c~iD1Zfl~Hom
wi1,ii z:1:,.:·:t,dy komp:tnio;i air:p:1.yja.
NOWY .'\i'IIEA::t1non BULGARll
rezolucji Biur:i
I11f·, ·:1:i.crjnego vr
cicl,k:i kolo miejscowości KoryscLa.
W ~ioS.KWIB
spn-:vb srt~;:;~;i w Ic.>J. Jn~ Y.·óv;('.;?s
des W l'OjJlliC liarponisi om.z uul;oua
rzarl jug~rłcwbilF!d rro-.vatl::'l \•r:r.c , ~,; llDc·· rb. prz; liyla tł·.> ~l·J:;l~wy JJ. l,v uc.1aneg.i rrypai!u przcci1>ko b'.11.ie
•
. .
·
:
•
f:.13""J~·~···.
• r.f\y,· :•u:b:~ ::idor hul~a~swa p)htr.,~ ·:1" ·:··adz:e~ka Gct·-!J'.' 11.)
• ':
• •
•
•
"
Ja,-,7,y~l"w~'.dej
w :Moschokaria tuż
.„
~.'" „„' . ~
.„
J'' ...
Fk1c.J !~•1 "'· il:1 Lt:irlow'.f·
wiem ri:ąrl 1-.igosł);;1aa:l:i tr:-k~-n..,„!
obok m!asta Laniai.
rząr1 radzie::lti j;:J;n rz:yl
:;oju ,:m>z.:;, ,
STRAJJ:l.'.I W I'1~H,ANDII
W Tessalii jo<lno~lld p:cnv;zcj dy.
nie FYITJ.llŻHby WÓi'iCZ~~> z:i, jego pie.Ja:.; fl1•uo1-1i p1·o~·a fi1i . . Ls. lic·z:,a T:~cz„ '1"iz.ji zlikn-ic1oival.'" l;0mpa11i~ nicprz~·
cami zak·~liso~~rch r.::1:~:)v.„. \V ten ro hot :·~·r-11 '' mir fri ., I\ cmi o'iągnr_:!a ;ia·:i c I- k:1 na wi,rżynach Polyclondri i
SllOJói} c<l:.lonię_~a zr-'."ta!:i jc:.ln:l.. z ~::-:... ~ l t:·--i::f·~ 11s6h. Tioh11tnk.v dorua;p,11! c1·JkO"!l:!ły noregu 01niC'j tyd1 s\utl'C2.
Zdr~c!:r t":.J\V31-;.:~j. l:r.i.·~"': cl?.tnj;:..::1 ~''? ,_;,. i•ori·n·iki l'he " ;rn·i„zl;n z iler.a_ nyd1 operac~i.
ln;ir·i:- n1a„ 1·i ·fi1l::-:ki"'j i t;.;tra ł~":J;,·żt:~~. <millmllllil•llDlllil!B„l!ll#ó......_ .. . .„„llllllmll...„llJllllDll*lllllWWimlllllllUaWDllllMI
jcszc::e z i ~H7 ro:~;.
i~OH ~IJ·;ł lł1'1~dnl~ty ż~~v.· Pn~dcr~·1':
•
~
DRUGA i3t<:~n?. sp:a·;;a 1n::rdatntc.
na. pr:iez; not~ ra.<lzieckl!, - tJ f c.kt,
BEZP.OBOTNI DEl\IONSTRUJĄ
te tylko dzi.~ki wysilkom rz~d11 ni.
w RAII'IE •
dmeck!ego z:~r,-.nra!lto"K~.:ic z c:;~aJ;;- w
,la;:
dc•tlll~'i
d;;irn!!il;
.. L'aJestrne
Pary.:!:! p:a:w:i. dh El~;;-c!l::..iej i c-hct f'.ut''. w liaific odln-ia ,fo wielka ric·
wac~icj ranicj~::o:lci nnrodawej
.. 11 orutra«.i:i lic.>znilmtr~.n:h i z<lcrnobih·
Aur.- ii era.z. że prJ'.:kaz;-.no Jng•l!la... ·""'"n~···h.
w-u· j«:.ko cd~.tkc<lowanfe za. :-1ri!ty -T.1~ . :~r,m1•1t-t rittt~i ~'·;run':HVili !'łtC: rr~t'd
rz~d~one joj 'w czasie wojny, m\r.;.iie 0 "td.z '.:•:) :~ir?c!y prue~·. dnwng: .i:ic ~lf::
11 n•. 1 ·
· ·
· 8 3i
t ;to
austnac!uc,
zna:<·1UJ![·'.:
ę ~:t ·or:~ ·
1'::1.1 1.d,• oddziały poli•·ji rozpęd;;iły
rium Jugoelavrii. Stwicrdzcme to ~e:-;t •. ·:•o(. ·~~ 111 ,-,w.
jes:cze jed_npu <low::dem dla ti.--:rJ:iów '**""'412mr 'l&\Ni#4'1"o*
u
.Tugcsła:rrii, kto jc;:..t .i.eh
PILl;.WDZI. I
WTM 11r:yjacblam.
p:zcz. Z;v1~-:ek Radziecki, Titor.scy
W Śi\'icUe o;;ymieni:nych faktt."\T, co os:.::zercy przclic:.:yli siQ jednak,
pozostaje z p::-ete:.iJji rz;!du j:qcsb.
NOTA RADZIECKA ZDE:'\11\SK'o.
wiań3kier;o'?
WALA ICII lil.AMSTWA. UJAW.
Pozosta.jc tylko i wył~CZ!lle 1;.,,m. NIUNll. PRZEZ NIĄ PTIAWDA o
promitacja teso rz,du, zdomaskowa- KO.NSZACHT.ACH TITOWCóW Z Il\I
nie jego a;it~)!:t<lzieckiej intencji, wy. I PERIAI.ISTAMI PdMOtE
NARO.
kazanie jego pow:~;:ań z impcrhli::.:. ! DOH JUGOSLAWII JESZCZE LEmem. Nie to nczy'Kiśde bylo cale;-11 P1E.J ZROZu·'.:'EE~ ANTYNARODO.
kliki -titov;sklej, gdy podjf_'la swą z~. I WY CH.ARAE:.~ER POLITYKI OBEO
kłamani! a.kej~. dla wyka:::ani::t rzeke .. NEG<l EZĄDU .TGGOSJ.nWTAŃ'SKIE.
m&ii krz~;wdy wyrz~dzonej Jug ·słJwit I GO.
ł

Trzęsienie zierni
w Turcii n Grecji
!

w kiłku -Wierszach N:~:r~~;:iiiTij:i~~~::.~i A:~r: ~~~J
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•
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jego sfora
„

Zapowiedź nowych strajków w Anglii

2„•dnioH'e u,lt:iin1atuD1
koleiarzy i

gó1·niłców

I.O:\DYN (l' AP) - Pow1··jt do pl'.l_
c5 cb;_roliotu1k(i·., <lokriw lou1.rii:;k1cll
po L•lhko rnii.i~czu!'j m:du·, b~-oa,j_
tani".i nic spowotlowllł wielkiogo odprc:
żr11ia n- Y.vcio l'le1>urtri.110 - polit.Ye:>_
u,rill A11glh, gc1yY. w· mi~dE.,1"t1aajp. za_
ostn.yt się konflikt w 'kolejnictwie '
kopalniach.
J 7 t.1·<.i~1·y Jwlejarz;· okrc:;;u Liver_
pool i ·wulii pólnocm',1 u<Jh•ralilo rczci_
luc·,jo_'. rlomngn,jącą. się od wlntlz związ_
kownh ~kicrcrwa~itt. do). mini,tra.
ty J,:i: 1 c·~a u~tn;ei:c·111a. ze· ;: wy~ad!{U

.
Za

Jlr:l-1

brytyjskich

nie rnlatwienia 11o;tnlatów pod?>y;;1~0.
wych kolejarzy br~·~:7jsklcli - oglo.
szony zo;;tanic po upl;rv;ic 21 <ln1
GtrajJ.:.
Zaostrz~·t ~ir r{mnic<~ konflikt w Iw_
p:tlllktil w~g!a. Federacja 1ob•.'tui!;1"1w
d211·ig·ó1v kopulnian,·ch
111·sto~o1·.ala.
porl atlre,em mini•t r:1 prnc; 1„:'.P · q
pismo, w którym (J~trzt>ga.
w wy!)ad
ktt nie załatwienia 1~03t11lntu podwy;>._
ki płac w terminie 21 clui - ogłoaz.o_
ny zostanie strajk.
w· wypadku takim 113.!tl)pilo bv l!'l!e
rn"!u1111ieni<! ponad ;;o kn1 :tłń.
0

i.c

'

zasługi

dia Polski

\V drin ::.! lipta lfll9 roku. w pi'!-tą
ro:znit:•? [101>stauja
I'ohki Luclol'iej.
l'rcz,,·cenl Hzccz,111(~\lołitc.i Hnclal t! .t:i

UlGrbichO':'ij 'Iat~CUS30i'il
. :- ··
H:itwi Z.i''1lu. Zald. I 'r .1 • :. :~apt·L <id_
d;:iał .,_\'' F ;f.odzi.
w1wi1J11V za \Yl"Uilnc za. ln;:-i or·]'"lr
ifrólov.•i Janowi Atc.t:s~n<1<.\7i
.. :->ztar:t!nr Pracj·" ru . :!.In.: ·
cl:· ~«~ro11 i w Lodzi.
Zap:irtOv;i Czes!awcwi m-r.;ncy
Michalskiemu Sewerynowi '_ masz.~·
J:ier. ud·'-~. „ Wari: miay" 1~ 7,j~dn<:1czo
n;-·ch Z:ilJadueh Przcrn. Bnnrnili<iu· uigcic parowozu, il J;:lrttl'.-ll;:nwn·:i w
•.Boruta'' 11 Z:ócrzu.
Piotrkowic 'Iryb.
'"

•o•

2

s~.
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Bohatero"Wie klasy robotniczej _ ____,;\--· Światowy ·festiwal młodzieży
hohatero"Wie naro4u polskiego
W piątą roczrri&ę męczeńskie' śm~erci Pawła Findera i Małgorzaty Forna;skiei
w
I

r. przęd
domem Nr 12 J!':"7.y ul: Grott:r;era
w. War;1za'':ir. zat'.· zymało się a?to, z
ktorego wyo11t1Ho kilku gestnpowcow. Po
<llnż~zej d1 1 fili wyprm11tdzili oni z za·
kc.nsrirow~nc~ mie,zkania przybyłych
na z1•bramr ~~J..r„larza ge11e.ral11e:rn KC:
Pawła .F indrra i c7.łonka KC
PPR "tow.
l k
r.
f l
tow. i.a p:orz~tę ,•orna F "fl.
T'o,fr:lzenic Komitrtn Ccntrnlnr!!o.
~ ,
na ten iłzień. nic odh~·łn
wyznaczone
•
lU,topadoH»ą ni„dziclę 1943

sir.

!

ili"-o'''. ... unikał dw. alr1)1·., 1·l' nił kryty· ! 1·. 11jęrrgo. 0 Polokę Jud u rrarujacego.
.Tuż w 1930 r. zapozna.ie się ;ow. Fin·
r;ml' zdanir, '~~P! rwafocc z trMki o clo·
hro s11ra"~" ~1!"111r kontrolo"ał - .-tąd · <if'r z wirzirniem w Lorlzi, a pot„ 111 z
""~stko, ro rohił, l1~ło pro,h' i jasnl', I „Crntralniakicm", Pawiakirm i J'lfoko·
hezpofreił11ic i lłrzPl,ony'·· nj:;ire . . wzhu- · towr111 w Warszawie, wreszric z wil'zie·
111iC"111 w Rawicrn, !l<lzie miał od~ied. 1 icć
clwiąrr re•prkt i Fzarunr!;"
A oto. ro w hro~znnr po ~wifronej 12 Int.
· Izy are~r
l · I· h przerw mtf<
tuw. 1\fal:rnr1aril' Fornal-kiPj pisz!' tow. j p 1
01 r1as ,rot (tr
.
·' . ·
. .
'I' . l . ·.
<o.< oia Frclrr: .. l\.at•I~, ł~to spotkał ~1ę lowaninmi pl'łnil funkcje sekretarza 0.
z· . ma. . w ·11rar'
• : · rzv. " z~: r 111 ~r;'" a t nym. krę!!oweµ:o komitetu KPP, najpierw w
· w --'afrł ę I·
i f · "' 1.,,· ,a na~ tę:p1ue
<pra·
źr ·JC>I nna ho1mnnk1f'm
w1t>1ł1rnł.
lJU t· w W ar„
·
•
•
„ :
•
•
"~.' .zołm„rzrm ~1·olno,r1, zr km-ha lu- 1 -Z<m i1·, orp:anizował i kiPrował '' ielkimi
· ·
1 "alc·z,•
rlz1· l.
•t·· ~ •kami na ślą~lrn. w W ar<1~wi<'. Za·
·. o 1•·l1 1I0 Ioro. z aponnnaiąr
"
I J ł f• l.1!11 n Q. JlTOWSk"Hll.
,, ~•o )I{'
~
•
••
. ."l
ż, •:"'. I a" la hn;lr~~ 1 'bl"orzat" f 01· j Tow . Foi·nnl•ka. znana pod P'<'\lfloninal ' '..'"l :-- to. ': zor • ~rz~ kł~cl. nclrbni:i nwin .. }:,in" zapoznajr •ir z wirzirnit'm
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nalska pracuj' teraa razem, razem przez"·yf"ięża.ią tysięce niebezpieczeństw, jakie nie~ie okupacja i straszliwy terror
11Toga. . Ro~nie ruch 01rnru, wzraeta ak<'.ia ~ahotażowa i w:i;rasta też liczba ofiar.
W listopaJzie 1943 r. ginie od !krytobój·
rzP.i kuli JJif'rwsr.v sekretarz 2rneralnv
•
PPR, tow. Marceli No~Yotko. •
PoRtcrunek po nim obejmuje tow. Pai.f'ł. Tow. Fomahka ?.ostaje jPgo najblizs7.ym wepółpracownikiem . Bl'z przer
"y. z cerhu.iącę ich pogardę ~mierci roz
wijają r!'woł•1cyjną i patriotycm' dzia·
Tow. Ja, ia jest w.ynna we
łalnnśr.
"· szystkich pra1·arh -0r~anirnryjnyrh, re·
clA~n.ie „Trybun~ Wolno§f'i". Tow. Pa""'] nrra1·ow11.ie prol?ram Pol,kit>j P11rtii
Rohotni•·zrj. Dzitki .ie•rn uktywnP,i współ
prnry ukar.n.ie sil) rlrklarada PPR „O
('O walczymy", u podstaw którd ntwarta
była myśl gci:,lego związania w~)ki, PTO·
wadzonej u boku Związku Raclzif'ckiego, o wyzwolenie narodowe z walką o
wyzwolenie społeczne.
praca
rewolucyjna
"\iestrudzona,
wfród ci~id~·ch niebezpierzeń!<tw zabiera
im wszv•tkie dni. Dzieki ich pracy
zhliżyła. się wolność, zbliżyła sir jasna
nnd~eja zwyrięi<twa i powstania odro·
dzonrj Polski Ludowej.
W nie,zrzrrnwą tistopadową nif'dzie·
lę 19U r. zabrały ich Polsce gesta11ow·
•kie zbiry. ~6 litlca 1944 r. z:zineli od
faozystow•kirh kul, ale nie zginęli w pa
mi!!ci pobkicgo ludu pracującego i Pol·
i.kie.i Zjednoczonej Partii R obotnirzej.

?_6 lip~a
W' o'il'rn mir•if', C'." pr1źni~J·.
•
'
1?a r., kir<1·\" Armia Rad1ierka \~"\"Z"-a·
.
In ł a tcr<'m· P<11'ki >pod kn1·awci. hitlr
>l;i ci uk1no 11',i i - lnw. tow . . Fin1lf'r
i Fonrnl•ka Z•" taii h!'~tialsko 7.amonlo·
wani pn1l1·za:; lik\\ irlarji r~wiakn.. 111"'.<C·
~
chvclz,,.c rrz1•.ltrm rałr pirkło :zr,tarow
pr;r(' " :~ ł ~l przr1 wię:drnic w Wnrszawi<",
.
. .
.
. 0how. 11·:.,.o-h 7. !tulu. Tow. Pa"rl ,inż l 1!hlini1„ Sanllnmierzn i SiPrmlzu. Okre~
•k""h .. harla .i".
'\ir do,•,ekali oię- nrZ<'l"ZY" i~t11ie11i11 v1ko 0~1r111111<'tolr1ni :zimnazi,ta z11i(lzal wolno.::ri poświęca. ona wvtrżonei pracv
''' yt h m•1rr.ei1 - ·nic 10h111·r.1li o\\ orn •ir. na ~l~-l~n z mrl.1<'m rohutnir1y111. :\'a, nad oprawami 11 irj~kimi ·i organizow;!,,·~(·h Jat pracy i 11:1lki. z;inęli, jak \IJll.\\'Pl",'1('1"11' "". "lt'flniu. a pÓźnirj na: nil'lll l"!'l'Oh•ryjnt'l!O rnf'lm koJJil'Cl'l!O.
żyli - bnhatr>r 'ko, dunmir. z g-łęhok(I \\TZ"7:}Th 11„,rJ111ad1 we Frn.1wji pod pm i Krótl.ir an·;,ztnwunic następu.ie jr z.
111lo_1111J1em Pa11l R e ~ 11.~'· lnrrz~ rzynn'.· ! rz.- w 193:) r., ale od 1!!36 r. hramy wię" i:1rę w prawdę, któr;J gło~ili.
lhi~, " pi11t(I rol'zni1·~ il'h -.111rr„i. mlz'.ał w prncarh parin ko111111n>tyrznr1. j :r.irnia warsraw;:,kie;rn zamkiwły <iii ia
P1rrw,z<' ar!''7tnwanic młncl!'~o 1h-plo tnw . .la-in aż clo "oj 111
pn],ka 7'Prlnoi:zona kla~a robotni•·za od
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'I'om M!idden,
Zw'ązku Stud·entów,,
· · ·
chłorann z 111· 1 I
h1ednn111
człowie· z roc ziną mierz
,rnnpc 1 1n1u.
·
·
l
d11a : k„ I on1e1< aż był
.
że w
podał , wciiora~ do w iia..d!Jmośei,
.
I k
•1 F
p· cl
T
k· iem o użej ·u turzr politycznej i w~· 1t'l>k1ego zo ;tala w 1911 r. !'wnlrn111rnna
świa•towym fes1•ivalu młodz.iei;owym,
· o~na' a. prz~stępu.ią
ow. Hl •'r
;;okim poziomi~ mornlnym. obcą mu tl" Cannna (ohrrnie StnliP"rad)
rt,, prac·y narl zoqmmzowamem 1 Pobkiej
·. .
który odbędzie się w sier11n.iu w Bup I k" l . .,...
w-- : .:ł · d
.
· .
·· R I
bYl a zarozumiałość, opr} skliwo~ć. obra·
"rac 1 a o n , 1 1 )rOJna w c1o-wia<I p arlJt
dape z:c :e - weźmie ud.z.:al 500-600
Bronisław Troński
o lotluczeJ. Tow. Frnder i For·
.
SD'"P.. L k • . ·
.
·
torcJ orgam·
'"- 1 ,
czc111e prnry w
Tarja 'kupiala pobkich .robotników pra·
cująr~Th w Carycynie, z clo~w:iacłrze·
11irm nabytym w rza•ie Wielkiej Sorja·
~rasułą w Karynti :
łi~Lyczne.i Rewolnrji Listopadowej. Oho
z,~otl. je WIEDEŃ (l'ELBPRESS ). 1·hnć 8ohir jt>-z!'Ze niezn~ni nie z w.z:kazaani, płymąe.ymi z Belgra kontynnu.ią swą rhiałalno~ć w Konmni·
du, ag~nei 'f'ta w nu~t;ria~kiej :Karyn. ·t,rznej Partii Pol•ki.
Iii starll.l'l- ~i~ o•i.ib'ć au~1r i arkic ~ih·
Czym hJło żyrit' chiałanv rewoluryj.
dem:' •kratscz;ne ....- n.adc,hodzą 1·y1'h
kiemu przywią.zaniu do nowej; wiel·
DZIEŃ 22 LIPCA - był to nzieli wielkiej radości i triumfu. Jedli.()n~d1 w Pol•re prudwrze~;1iowf'j, jt>;ii
1.iorach. '.l'itowsr.v vfa"ajcy prag>ną. 117.~·e
kiej i postępowej tradycji.
cześnie z otwarciem Trasy i szeregu nowych ośrodków produkcyjnych, odni!"11sllmną 1n·arą i walką Jlrzeplata
nic
~lowei1~kiego „Pr0011'1u "Wyzwolenia" do
Do Warszawy w dniu święta· OdroKULTURY POLSKIEJ
dane zostało narodowi WIELB. ZABYTKóW
"''"''"olania 1'le>Złllmu w 1vA1;,ie w..-hurów. ną wit>'-il'niami, aresztami, ślNlztwami?
dzenia przybyło tysiące gości z r!ii,_
'
przez fitlerowskiego najddtcę.
zniszczonych
barbarzyń3ko
Toteż wię1ienia i arc~zty stały się il'h
Ohrą o.ni ta.ki..e odwie.lć w.:.hon•Ó \\"
nych miast i wsi Polski. Do p6źna. w
odre1<taurowanym gmacl~u ,.Zacnę· sznie je~te~n,i.y dumni.
nu;.tri11ckich od głQ.'<owauia r1~ partię praw<lzi1q,ni 1111iwl"rsytetami, ro opn,z"' noc przelewała. się ezeroka. fala ludzi
takie
posiada
Johna.
Kami!'nica
ponow111e
zostały
umieszczone
tr-~'
f'nf'r·
no"ą
z
się
rzurali
ryrh
ó
kt.
r?<'niu
l po z~ka1~ ich głi;•~
k<Hnuni>l;>c2mą.
późnrj nocy War
dla pal"tii reakcyjnych, po·p1eran;vrh !!ią i ra•.ią do walki z wnYskiem i fa- na stale j eg.o najwi~k.~ze skarby: obrazy swych murach jeszcze inną -wystawę. przez most śląski. Do
wśród nich ,.Bitwa pod Olimiu plastyków pokazało w ewych szawa bawiła sir na placu ZryeieMwa,
przez brytyj~kie włnd•ze okwpa c :v,łne. •z) zmem w obronie inter~sÓ1~ lurlu pra· Jana Matejki,
Grunwaldem". \Yrclciły także do „:ta- ry~unlrnch i . obrazach olejnyeh całą Zamkowym, na Marienszta„ie i przed
c hęty „Kon. tytuc.ia Trzeciego Maja'', historit powstania Trasy, od wysadze- Polite chniką. Do zmt"Oku przeMtwah .~itt
„Kazanie Slatrgi' ', „Batory pod Ps Ko· nia w powlctl'zo szczątków wiaduktu w . ~kuP,ieniu przez sale „Zechęiy''
we1n'' 1i ;ljl,!ljt~'~ D~i~kj . żmuque,i.• eaneera., .l!Ż pe jej w;.koiirv.enie i usta- z~ie~za,1ą,cy. -: p,rzoqpwnł<i:l' Pł"i\l!i:!E•. f9.-,
botrucy, chłopi w barwnych lltro.1a,cJi.
pracy lcon~erwator~kiej zdofano .;ei .~wienie.· Ji:~hpn,ii.y , Zygmunta.
Jl:6inft , wi~~z?r... 1:łu.?1~·
W chwili, gdy kurant zegara na ryn- regionalnych.
Spółdzielnia Wydawnicza--;;K~a - giczne są tym łatwiejsze do zrozumie- P1'1'.fflln4ir:ić „-iid' rr·1d1.?nllfj riwiłti.o~l'.l:
się przed pomrukiem
gromadziły
lu~zi
godzinę
wybił
:M:ariensztadzkim
ku
p1ęk·
i
wielkich
o
znów
one
~wiadczą
przykładami
i Wiedn" wydała ostatnio nowy na- uia, że poparte zostały
szesnastą, przed pałacem Staszioa opa· 1\"ielkiego a~tronoma, z r~d~śr.ią i rlu·
międ1ynarodo_ nych tradycjaeh naszej sztuki.
kład dzieła pt. „Hi~toria. WszechzwillZ- bogatych doświadczeń
mą. oglądały wystawę kS1ązk1. W~zę_
K
I'
Z „Zachęty" wiedzie prosto dro~>"& dł
kowej Komunistycznej Partii (bolsze- wcgo ruchu rohotnfozcgo i przodującej na plac Zamkowy. Odsłonięta w doni
opernika. W dzie czuło się_ wielkie ~~ruszenie i duo p otno ze sta.tuy
partii robotniczej świata. Na doświad świ<:ta. Oclrod zenia. kolumna Z~·gmunta roc~~cę powst.~nia. Pol.sJ? Ludow~ mę. Dumę, ze potraf1l1śmy zaleczy~
wików) - Krótki Kurs".
Kl'iążka. ta w sposób niezwykle pro_ ezeniach WKP (li) opiera się obecme W
StTal'!ZJiwe rany, Jakie nnru zada} fa_
W!nft?0 . ksOaeSWe trawne nnzce+ porun
• 1.
" h
'
}
t
k
t af"J"<
.
AJWlę z go as onoma "„.a~a, chi.u·
ys rzc a znow w me o, Ja.; przez
~ty i puystępny przedstawia histonę walkn o lcp~ze jutro dla mas pra~"J.·
• . _ l'ZY:zm, ze po r i 1„~y po azać ca1emu
. .
.
. .
trzvsta lat.
walki luclu rosyj~kicgo z carat.em, hi· ,ją.cych, o tnvały pokój i demokrację
Nowootwarta najnowoczeliniej~za ar· by polskteJ nauki, wi?lkiego myshcie· ~~tu, jak w oparc1u o najlepsze tra·
Wielkiej Rewolue.ji Listopado_ ludową. we wszy~tkich krajach świata. tl'ria komunikacyjna Warszawy, prte· la, któ.ry wbrew kościelnym a.utoryte· oycJe pos.tępowe, budujemy nowi!, bę_
storię
weJ 1 budownictwa socjalistycznego w Z kRiążki tPj czeroali '"iedzę działacze biegając· a obok ruin Zamku Kr61.:lw· tom miał odwa.g-ę ~rawdę ?aukową. me Idącą udzi~łem całego na.rodu kulturę,
ZSRR. Znajdziemy tam omówieni.e pod i bojownfo.v rnrhu roliotnicz<'go.
skiego. który już za kilka lat 'zostanie tylko. odluyt, ale _Ją głoste. Odbudową lmltur~, niosącą. piękno, wiedzę i dobro
Książka ta winua znajdować się nie
stawowych zagadnień t.eorii marks1z·
odbudowany, przebiegając.a obok od· ~ommka Kopernika. Polska Ludowa do naJda.lszych zak~tk6w kraju.
mu i leninizmu. 'fa prawdziwa ency_ tylko w domu knżdPgo ezlonka part.ii. budowanego pałacu pod Blachą i pięk- Jeszcze raz dała wyra.z &wemu głęboK. N.
kfopedia marksizmu-leninizmu jest. nie_ leoz winien ją mieć i przestudiować
nego zab.,-tkowego Mariensztatu, jcH
wyczt1rpaną, ska.Tbnicą. wiedzy o zagad_ każdy człowiek pracy.
Dzirki olbrzymiemu nakladowi - 1 pomostem, łączącym nową. budujęcą
nieniach teorii. ideologii, taktyki. stra.
cena „Historii ~ię kulturę Pol~ki Ludowej z najlep·
teori i praktyki · walki o sor.jalizm. miliona egzemplarzy,
sztuki i kultury na.·
Stanowi ona klucz do zrozumienia ota-, WKP (b)" wynosi zaledwi.e 100 zł, co szynń tradycjami
szego kraju.
~zają.cych nas zjawii>k .ekonomicznych umożliwi~ kupno tej książki ka:ildemu
Jeden z najpiękniej~zych budynków
i pohtycznyeh. WRzy~tk1e poruszone w bez sper~Hlnego uszrzerbku budżetu
starej War~zawy, kamienica. Johna,
niej zagadnienia teoretyczne i ideolo_ domowego.
Na. podwórzu fabrycznym PZPW .Nr co znów njemuie odbija. Ilię na produk
miellci otwartą. w dniu święta Odrodzenia Wyi;tawę Książki Polskiej. 40 pod rozłożystym kasztanem rozpra_ cji, p.oniewa.ż trzeba na ten cza.s za·
ludzi. To robotmey trzymat maszyny - 11karży się wice_
grupka
Daje ona obraz dorohku pol~kiej lita- v.-ia
meryk~nie
ra.tury pięknej 'Powojennej. Około 160 z pierwszej zwinny, którzy ukończyli przewodniczący Rady Znkładowej, tow.
& {łl
Il
·
'#
pozycji prozy artv~t.yc7.ne,i, 1~0 tom6w już swą. pracę i pragną. teraz omówić Stanisławski.
f
·ę
-,·ą
Ale to jeszcze nie jest najważniejszą
S Q poezji, wznowienia dzieł ua,iwyhitnie;j· różne bicżą.ce sprawy. Cała trudność
r fO nyc S OSU n OW Z
5:
QO
· 0
WASZYNGTON (PAP) - Z okazji ski do zwróconych jcJ te:enów Ol'az do szych autorów poli;kieh mi11ioucj epo- tkwi w tym, że fabryka, nie posiada. bolączką. załogi PZPW Nr 40. Okazu..
je się bowiem, że zakłady nie posiada·
na " ·arunkach równości ki, wydania hlirkicwic-za, Pu.•zkina, świetlicy,
swię'ta Niepodległośei organizacja A· 'l\"Znowienia
. - Latem . zbieramy :'ię pod g~~ ją, ma.ga.zynu na. bele kurzu odpadko_
hanrllow:\"Ch, które korz~··t· Goeth_eg~, Ch~isto Bnti' wa, B~lzaea sto~unków
merykanów pochodzeni& poiskiego wy- ue oędą dla ohu stl'Olł.
oto p1ęr1olctm dor11!1 ek, z kt'lrego słu- mebem, a zrmą. w sah produkcyJn0J 1 I wego, w którym JeEt 60 procent wełny,
~ tosowala do prezydeµta Trumana me_
morandtun w sprawie stosunków amei :Mozambiku. Nici .v.iąiących Wa·
rządu są. bliscy krewni obecnego
z interesami bankó-.v
zwią.zku
w którym wzywa
rykańsko-polskich,
• Po to, aby oplacić adminiKtrn_
tykan z interesami amerykańskich
Pa_
rodzina
XII
Piusa
papieża
po_
świeckich
innych
i
świeckich
cję cywil'1ą, korpus dyplomatycz·
do na.wiązania. ścisłych i przyjaznych
kapitalistów jest wiele. Tak np.
eh.
celli
kapitalistyczny.eh.
tęg
ny, utrzymanie dworu pHpieskiego
stosunków między Stanami Zjednoczo_
ostatnio Wa,tykan odspnedał 100()
W innych krajach int.eresy Wa_
Oto dla prz~· l; łndu. jak wy~ląda
i kościołów na terenie Citta del
akcji „Towarzystwa Kanału ·Suez_
tykanu są. równie rozległe. W Hisz
nymi i Polską.
ją. pozycje wa tykH11'kiego impe_
Ol'az dla finansowa.ma
,~atico 110
kego'' rzą,dowi ameryka-6:!kiemu
panii „Bank Hiszpańsko _ Ameryrium finanso'n' ~O we "'ło ~ zech.
Amerykanie pochod:<eni11. polskiego
d7..i.ałalności Watyka::iu
~zerokicj
oraz zawarł umowę z amerykań_
„Bao.:t
Francji
we
',
ka.fiski'
udecyJująe.ę
ada
posi
Watykan
JJa całym świe(1 ie, Stolica ApostoL
- głosi memorandum - są zdumi<llll
skim zrzeszeniem produeentów fil_
„Francusko_Wło~
Wormsa" i
• d7.iRły w 30 największych towa_
ska potrzebuje dziesi:!tków miho·
!'aktem, że Polsce odmówiono poiy·
mowych na wyłączną. eksploatację
Bank dla. Ameryki Poludniow6j' ••
rzystwach akcyjnych, które roz_
nów dolarów rocznie. Xie jest obo_
filmów a.merykań~kich we Wło
w Portugalii - „Banco Ultrama_
czek, że nasi mężowie stanu podsycają.
porządzają łą1' z1 1ym kapitałem ;:a_
j\'.tnym dla kierunku polityki waazech.
„Electrorino' ', w Szwa,jca.rii kładowym 150 milionów dolarów.
marzenia nacjonalistów niemieckich o
t~-lmńskiej, skąd czerpie on t.e fun
oto przykłndy inRt.ru_ ,
ba.nk" prz<>d·
innych
w
kanu
Wat~·
Udział
przedstawiciele'll.
Generalnym
dus7e.
odzyskaniu prastarych ziem polskich,
mentów final)g()wej polityki Wa_
siębiorstwach przcmy;•łowych wy_
ziemll'kich interesów Watvkanu w
Regularne dochody \Vatykanu
które wróciły do Polski. na podstawie
I
Sto.nach Zjednoczonych jest naj_
pou~odzą, główni e z dwóch źródet:
ukladu poczdamskiego oraz że bojkot
więki!z:v ,koncern finanB<>wy USA
z of iar „świętopietrza •' oraz z ty_
t;o!=<podarczy stosowany je11t wobec te- koncern Morgana, będą.cy jed_
tulu podntkó;v i danin za w~zel·
nvm z glównvcl1 motorów zabor_
go kraju, który Ul.k bardzo ucierpiał
kiego rodzHju u~jj gi , a 'l'l"ięc anu_
ckj polityki - amerykańskiego im·
nadawania
małżen$ t"-,
]owania
z rą.k wspólnego wroga.
perializmu. Nie jest przypadkiem,
tytulów ~zla checkich, nagrn<l zan1a
Memorandum podkreśla, ile wznowie_
że -iJrzedstawicielem osobistym pre·
order11.1;ni i t p. Jednakże te źróclla
uie wymiany handlO'Wej między USA
Zjednoczonyćh
ętanów
ZJ~denta
pokrywają. tylko w nie·
dochodu
a Polską. było by kor?.ystnc dla obu kra
prz:9" p11.piefm jest dyrektor koneer _
znacznej mierze potrzeby finf\n_
nu Morgaua, Myron C. Taylor.
jów.
sowe Watykanu. Znacznie w a ż·
tykanu, które wią.zą go bev.po«re_
nosi dal~zych 125 milionów dola_
lecz nnjezfŚ(·iej p.-z"·
ni<'J~zym,
dnio ze !iwia.tem wielkich inte.reMemorandum wyraża oburze11ie z poJak można łatwo wnioskować z
rów. Oprócz tego pańs two vaµie_
mifoza nym. źr6dłrm dochodów \Ya_
·~ów kapitali~tycznycl1.
powyższego ułamkowego przeglą.du
skie jest właś-iilliclem :!.30 t5·~ 1 ~t.v
'<\odu prze!iladowania przez whidze a ·
t)·kan u · ~ą 7y~ki porhorlz:)r e 1 , n_
W ostatnich latacłt uczególme
finansowych powią,zań Watykan'.l,
ltektarów ziemi. a ary, t o!;racja
•n c rykań~kie zwolenników przyjażnych
'!'<"Pst y<·ji pr z «'m~·~lowych i finan~ilni e zvną.zał się wa.tyka.n z ;i:a._
pa.listwo pa.pi6sk.ie to paflstwo
'l'or
·uli,
Ri1·a
odi.iuy
r
watylmńska,
mi<_'rlz,,- Pol~kl} a rBA w
<lv:mnk6w
•nw. 1·h \Vatyk anu ora z jeio " ·i pl_
pitalizmem amer;ykaflskim. Wa t y_
ollouna
\
Chigi.
clli.
PaYau
lonia,
o bardzo rozległych interesach
t.y m SfllUJm cza~• e . ~d.v reakcyjui enn_
ki<-h p M i~ d lo ~ C' i zi<>m 'k i1·h na ·a_
k au jest ud z iałowcem wielu potc; i:_
nansowych, to wielki przedsiłbior.
i in ni - - n "-łn.~ril'i r l um i rloda L
.!"ra11ci 1 któ r;-·„.h unnlol polski się wy·
l~·m 8 "·il'e i ~.
ny ch k orpNa<" ji ame rykań ;;k1 c h,
ca. i bir.nkier, żyj~cy z wyzysm
ko wnh 500.000 hektarów ziemi.
pn:e:t ulek tór:·c b.
rz ekł, popierani > ą
n•iei! z..- innnni: koncernów nafto·
maa robotniczych 1 chloIJ6kich pod
40 banków katoli~kich i 100
:\ it> "PMóh obli<"z:·f . c ho c ia ż by
pra dstawic1cli r zą.<lu amerykań!=<kieg().
wy~h • .. Sin~lair Oil" i .,Arame.o·'
wszystkimi szerokoAcfami geogra.tzw. banków ludowych, kt6re kmJ·
w 1)rt~· hli7.<'n i 11 o::-rilnej "· artn śc· 1
a organ;v n: ądol're pozwalają im na tiZe
01:az truqtu g6rnic zrgo ,.Anaeon_
ficznymi.
dają. mu narzę_
,
Watykan
roluje
t
fina.usowe_
imperitun
olbrzymiego
rzcnic propagan<.l,r sutypo],kie;j.
..._
da". ktńry przed drugą wojną.
cl zie skutl.'<' l." "ltO naei~ku na życie
go, którego stolicą je-t Watykan.
)fomorandum "yli~. 7a ~- ~pa11iah1 o·
'l'en stan :rzeczy sprawia, że Wa_
udziały
duże
posiadał
:lwratową.
wit;>kszoś.ii
W
\Vlorh.
g"08podarcze
CH{ta :i ..i: :t
11i P
papic ~k h i
l ) nń ~ two
siąguięc.ia. Pobki w dziedzinie oJbudo_
tykan w swojej działalności za". po!~kim przemyśle IV~g-lowym.
tych bank<'•w p~ rt1wrami kapitnJu
puuli cz nyr h ' Jir a wozdar'1
ż11dn.~·1· h
t>y żyiiia gospodnrl'zego. podniesienia
równo polityczuej dąi:y !'Io zabcz_
ameryka1iskim
z
dzieli
Watykan
"Il- w charakterze
wat~· kań ;; ki t•go
ze swoieh trnu ~ a ktj i h n udlow~·1·b.
stopy życiowej i pnt'prowadzeniR repieczenia swoich zysków i zdła_
t;: ustem Guggenh<>ima monopol na
pry watnym uaj\\ y ,;:;1 do ~ tojuil'.y
nie po~ iu da na" <'t budi.cl u. Jed.-. ·
1
form socj1ilnych.
wienia ruchów postępowych i roboliwij~kich kopalń
eksploatację
kardynałowie Selm_
ykan~
t
\Y:i
hogact"·
n·
oer•1
do
ciem
kh1
n,·m
~.femoraudum WZV'1'1"3. W zako{u:zemu
botniczych, które zagrażają jego
a z innymi amerykańskimi
~.yny.
ste r, Cerutti, B'<ltti~l'lli. Castel:l ~u,
i -aty kanu ~:i dlln«", k ti~;~ n,1 ·c·z:i-<u
prc~denta Stanów· Z.io>dnot:zon~·eh do
materialnym, doczNinym interesom
mo_
kapitalistycznymi
grupami
Ro_
di
„Banco
i\"og-nra :i inni. 'V
cln c·za"n p1·7.c11i kajq do wiado11108:·1
zre1.ygnowania z polityki odb11do~y
jego uprzywilejowanej pozycji-ka_
nopol na eksploataej ę plnnt::te.ji w
ma". o k a pitale zakh.rlowym 40
publ icz ne.i o zienFkich. matenal_
J\i~miec jako hnstiouu reaktji, do u1e_
pitalistycznego wyz)'l!kiwacza.
A nQ"oli
kolonia~h
po1'tu2als ki~h
c złonkami za.·
doiarów,
nów
io
mil
w
Watykanu
iJlteresach
ńych
dwuznnczneao 11otwienl.zenia praw Pol
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Agenci Tita

Wrelki
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lip~a

Haju~nniefsze

w;-

dzień radości

zgromadzi w Budapeszcie
delegatów z 72

10

I

i dumy

1949 - w Warszawie

zabytki kultury

oddane z powrotem

naro~owi

w

!Io

pań~tw

mło.<lycb stucfonł.ów i robic<tników bry_
tyjs:kieh. Przybędą. 0on.i z własną. orktóra
kiestrą. i gn.pę, reeytat-Ol!"&ką,

przeoill-1oa'l'fi dramnityczny obraiiek na
temat walki l<t;.dzkości ó lep'.Szą prz:rbrytyJ•es p:zywwz.lł
~złość. l:)tulienc1
d'\\-ie grupy a.rtys.t.yczne i odegrają.
s7Jtukę o społec7lllcj tematyce. Szkoccy
pokAz
urzą-Ozą.
człrnnkowie delega1l-ji
~ipOl!"to'Wy.

dalej, że mimo
impe•riaJtlsitów, czynrią.•:y·C·h
trudmości delega.cjom z krajów zachod
d-o Bu_
nio_europej"1deh i kuloniii. darpesztu 1l;rzybe-<1z.~ 72 d-eilegacje l i.
Ataki
cząc·e pO'llad 10.000 ezłQttJ.ków.
l"ea.kcyjne prz.~·ez;11~1y się je<l_\·ai.e d-0
w2.moonienia międ•z;yna.rocłowej solida!!'
OOl<ci młndzieży, która }"~TM:a. się mię
dz:y llllln:'1l1 ' w poorurulnilrnch pr.zeSłanycili z okazji fe;;th·alµ. )fiędzy 1.nny
mi młodzież au,·t·rn1i;rśka ofiarowała
ZOO budaip~zteń~kiemu l;11.11gma, zaś
młof1,z,ież bryty;'rka. prz.e.«łała do Ruda
pe~ztu snr<'g pielini fest i va !owych.
Fe~i...-aJ trwać będ'iie dwa t~·god.
nie. W dniu je~ o.twuc~a, z samolo
•Wnt "'!lll.tt·1'1~ l~lJ':fł)'.:r; 'll\iMtii.tów •ba z.i;rro
m1utT..tme detAAiic~ ; rokrdw~że>we szt a
fety; ::.Pm~1j'.J Q~ ri:;. _ c;.t~rech
t.ron świata. 19-go sierpnit1o 7.000 łó
dek i 14 stafków pBJ'()W)"'Ch pływać
będzie meczł)ft"em po Duinaju mi k.tó
rego brzega.eh (ldb~dą. ·•·ę. ~eLk.ie
roczv-stości. Młodzfreż b:rvt.:vjska zfożv
pod~fltnkt" młodZ'l"ez"v ffia ]a.;,.'.•leJ' !I. ;A
uv
"' " ••
•
J
delegatom vietegari franeu~cy nan1>kim. wyr.a.żają.c w t.en ~ro....<6h. Pfl
tępie<n'e dla ucisku kofonialnegt.
Wiele wybitm.Y'ch osobistości cb1eca
ło p. rz;ybyć na fooitó.va.J. Wśród nich
zm:ajduje. Sli.1) !lJllany n.a.nik.owiec :l'ra.n..
c.u.slld profei>or Fryd~ryilt Joliclt-Curie.
!faad:en

stwi&rd'Z.ił

wy.:51iłków

U:
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Dlaczego marnuje się su rowier
w PZ PW Nr 40

A

d ma

pocho-'zen1a polsk1"eatr.

p

zY· z

h

k•

p<? / k

I

I

'V atykańskie
imperium finansowe

fi-1

a który służy jako domieszka do wa...
toliny. Cen ny ten surowiee leży na podwórzu fabryc~ 1ym1 wystawiony na
deszcz, wiatr i inne zmiany atmosfe_
ryczne.
Od roku już, czyli od chwili, gdy
stary magazyn po prostu się ze.walił,
fa.bryka. przygotowuje się do budowy
nowego magazynu. Budulec jest już
przygotowany, ale od kwietnia nie za·
na
twierdzono w dyrekcji wniosków
Marnotraw· \
kredyty inwestycyjne.
s~wo surowca, sprowadzanego z zagra_
lllc:y z.a drogie dewizy, jest godne po_
tęp1ema. Dlaczego dyrekcja PZPW Nr
40 ezekała tak długo, aż magazyn u·
legł całkowitej ruinie, nie starając się.
wcześniej o wybude>wanie nowegoi
W tej sprawi.a trzeba działać - za_
równo dyrekcja, jak organizacja pod..
stawowa i Ra.da Zakła.dow& przy
PZPW Nr 40 powinny · nie tylko urzę·
dow:h „papierkową." drogą., ale osobi_
śeie interweniować tam gdzie trzeba,
i jak najprędzej
sprowadzić konmję
zabezpieczyć niszczejący surowiec.
Również nieco przedsiębiorczości za_
łatwić może sprawę świetlicy. :Ka po·
dwórzu jest dość miejsca, żeby wybu_
· dowe.6 lu, chociażby tymcza.sem, drew_
niane pomieszczenie. l.atwiej będzie
radzić nad wielu zagadnieniami, gdy
zebrania załogi nie będą. orga.nizowane
od przypadku do przypadku i w nieustalonym miejscu, lecz w specjalnie
na to przeznaczonym loka lu. Wtedy
też dopiero powstanie ogniRko kult u.
ralne robotników PZ.PW Xr 40, któTLy
dotychczas nie mają. jeszcze zoTgamzo
wanego życia świetlicowego.
Trzeba więc przystąpić cnergiczme
do zlikwidowania tych dwóch ba.rdzo
braków PZPW Nr 40.
poważnych
Wierzymy, że gdy przyłożą. si\' do te·
go dyrekcja i czynnik part:vjny, za_
kłady otrzymają w krótkim czasie za_
· równo magazyn, jak i świetlicę.
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władze dopilnują

sz-vhkiego zbioru .

Wczoraj Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych ogłosiło na- zińskim w majątku Rogów weź
chłopów i Państwowych Gos- mie udział w żniwach 60 ludzi.
·
podarstw Rolnych.
W majątl~u Babsk w powiecie raw
WEDŁUG DANYCH METEOROLOGICZNYCH NA OKRES skim pomagać będzie przy żni
NAJBLIŻSZYCH KILKU DNI USTALA SIĘ POGODA SŁONECZ wach 40 ludzi. Do zespołu LeszNA NA TERENIE WIĘKSZOŚCI KRAJU. PONIEWAŻ NIE JEST no w uow:ecie łęczyckim wyjeWIADOMO, JAK DŁUGO UTRZYMA SIĘ TEN STAN POGODY, dzie 100 ludzi. Og-ółem ekipy pra
ROLNIKOW- cujące · przy żniwach liczyć będą
TAK
MINISTERSTWO ROLNICTWA WZYWA
CHŁOPńW, JAK TEŻ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE p!mad 560 ludzi. Ekipy te w pierw
DO PEŁNEGO WYKORZYSTANIA STANU POGODY PRZEZ szym rzędzie pomollą w zh;orach
Pnństwowym G~spoclarstwom Rol
PRZYSPIESZENIE SPRZĘTU ZB'JŻA.
nym, itdyż w niektórych zespoPo uciążliwych deszczach nad- sprawnie i aby zboża zostały ze- łach do akcji żniwnej nie przychofzi obecnie okres no~ody. Wo- brane na czas, Wojewódzki Komi gotowano się ł'.llllcżycie. iak na
jewodzk1 Komitet PZPR natvch- tet PZPR powołał specjalny Ko- przykład dyrekcje zespołów w Ra
~iast przystąr,>ił do organizo~a- mitet do Akcji Żniwnej, którego wie, • Skierniewicach, zespołów
ma akcii. mającej na celu wyko- nrzewpdn ' czącym został tow. Hu- łódzkich, łowickich, piotrkownanie zb'orów i wykorzystanie u- lrnw~ki. Komitetowi podlegają 5!dch i radomszczań~kich.
0 1h„zyr...,:e z?d".nie staje przed
W dniu wr ~anizowane w powiatach Kost'l 1 aiącej s · ę pogody
'vczorajszvm cały teren wojewódz mitetv Powi'ltowe. na których M"':mi-acjami partyjnymi w potwa łódzkiego został skontrolowa cze1e stoj'! starostow e, a tvm mo whbch i gminach: Komitet~·
ny· przez specjalnych pełnom0cni wu Komitety Gm'nne i Komitety PZPR wspólnie z Stronnictwem
ków delegowanych z ramienia Gromadzkie do Akcji ·Żniwnej Do Ludowym muszą dop;lnować, aby
Partii. W wyniku kontroli stwier wda11 t~· ch komitetów należy w w majątkach zboże było bezpodzono. że plony z powodu desz- nierws:>:;vm rzędzie zorganizowa- średnio stawiane w sterty, a nie
czów n;e ucierpiały . Aby jednak nie przeb:e"u żniw oraz wciągnię leżało w garściach na polu. Muuniknąć ewentualnych strat mu- ck do akcji pracowników zakła- szą również dop:lnowac, aby nie
dów pracy, urzędów itd.
~zą być zebrane na czas.
hyło braków w sprzężaju i aby
W Pkdi, która fest bitwa o uro Pki'ly robotnicze, młodzież z „SP",
Bezpośrednio po lustracji w teren województwa łódzkie~o wy- dzaj muszą wziąć. udział ~najdu Zl'fP i milicjanri uomagali w tych
ruszyły ekipy robotnicze i funkcjo Jące się na teren~e wsi i miast majątkach. w których ta pomoc
nariusze Milicji Obywatelskiej, hufce „Słu?.by Polsce", młodzież iest niezbedna.
Kl'mitety Gminne i organizacie
którzy pracowali na terenie ma- Z1'1P. W i'orwr:v r.-rzy żniwach
W dniu dzisiejszym i na w~zr.ni rńwnież ucb:bł rd1lzirlły nt"d ~ tawowe na terenie wsi winiątków
ny za WS?:elkn cenę fak akcję zor
stępnych wyruszą z Łodzi dalsze Mmc;i Oh~· watelsk;ej.
W dniu dzisie~szym po terenie ~anizowac, ażebv chłonom mało
ek ipy, by pomóc .PGR-om i chlocal.ego ·-;jewództwa rozjadą się i średPioro1nYm · zabeztiieczyc odpom 1:1ało .~raz srednioro1nym
ek1p:v robotnicze z fabryk i za- powfodn:ą ilość środków transnor
sprzęcie zboz.
Aby akcja zniwna przebiegała kładów pracy. W powfod:.i brze- tow:vch i sprze~afo. Zakłady pracy, urzeclv znajdujące się na terenie nowiatu, a posi1tdajace środ
ki trat'sportowe winny ie na olrres żniw w miarę potrzeby dostępujący komunikat do rolników -

KO:MU \7INSZUJEMY
Wtorek, dni?. 26 li]'.1Ca 1949 r.
Dziś: Anny

•

WAżNIEJ2:3S

'1.J;LEFONY
Pofarna - O
Komisariat M. O. - 63
Zarzą_d Miejs!d - 66
P. 6 C. K. - 112
Pon;'Jbwie Uh . Społecznej - 10
Straż

Di,,·~ · sr-~ Er'-·~ ·

·y -

97

Telegraf - 213
PZht - 4
PZP'B -- 23
Zarząd Mie~ski ZMP -

tel. Nr 143
Komenda „S!u;·bv P0lsce" tel. nr 6

KINA
Kno ,,Robotnik" wyświetla film
produkcji francuskiej pt. „Antoni
i Antonina".
Kino .,Polonia" wy5wietla filr:1
produkcji duńskiej pt. „Dzieci z
jednego podwórka".
D1a młodzie:':'' ć!o:w:olony.
Redakcja „Głosu Pab'anic":
Armii Czerwonej 19, tel. 287.
Godziny przyjęć interesantów:
11-13 i 16-18.

w\

-

starrzać cliłonnm małoro1nym.

chem~czne spełnią poważne'
Często słyszy się narzekania na I

pracę naszych pralni chemicznych.

Co jest powodem tego rodzaju
zji:iwis\a?
Otóż jednym z najważn;ejszych
mankamentów pralni chemiczny~W je.st .14.v(, ~ługi .p1mcęs JJ.\'ania
czy farbowania~. ~ył~ to r:6~·nie*
bol~rz]!;::i P..~ln} Cbem1czne1 W" Pa
bianicach. Złożył ~ię na to cały
szereg przyczyn natury technicznej ' organizacyjnej
Obecnie jednak - jak nas zapewnił orzewoon czący Rady Zakładowej. dużo się popraw!ło w
p~acy Pralni Chemicznej w Fabia
11cach.

Jednocześnie

zadanie

~ą.

orir.anizacie partyj

Akcja pomocy wsi i Państwo
wym Gospodarstwom Rolnym mu
si być tak zorganizowana jak ją
zorganizowano w powiecie kutnow
skim, gdzie Komitet Powiatowy
PZPR z 1-szym sekr€tarzem tow .
Kurasem tak pokierował akcją,
że w chwili obecnej do momentu
nastania pogody .całe zbiory wykonane zostaną we własnym zakresie przy pomocy ludzi iedynie
z powiatu kutnowskiego.
Zboże musi być sprzątnięte jak
najszybciej - w stu procentach!
(Tasz.)

AH'AN§
30 pracowników
służby liniowej
W świetlicy Związku Zawodowego Pracowników Drogowych w Pabiani-cach odbyła się uroczysta..
akademia ku uczczeniu piątej rocz
nicy powstania Manifestu P . K.
W. N-u. Wygłosz::me zostały dwa
refera.tv, jeden· o znaczeniu Mani
festu Lipcowego i drugi, obrazują
cy dorobek pracowników droJOwych. Po wygłoszeniu tych referatów 80 pracowników służby liniowej otrzymało a1''3.J1Sy służbo
we ••
Należy zaznaczyć.

że

Wydział

Dragowy zgodnie ze zobowiązania.
mi wykonał budowę mostu w Klę
CZU w dniu 16 bm, tj. trzy i pół
miesiąca przed terminem. Most ten
zostanie oddany do użytku na po
czątku września po wybudowaniu
drogi bitej ~zy tym moście.

Ponad· 11 tys. członków
liczy spółdzielnia
W sali teatralnej PZPB w Pa
bianicach odbyło się zebranie pra
cowników . „Społem". Zebranie zagaił ob. Dolecki, na przewodniczą
cego powołano tow. Millera. Po
odśpiewaniu hymnu spółdzielczego ob. Dolecki wygłosił referat
omawiający nasz pięcioletni doro
bek państwowy,
Następnie ob. Wypych omówił
oRiąg-nięda sp&dzielni w okresie
liczy
S p<)~cłzielnia
pi~cfoletn;m_
11.075 członków, siec punktów
sprzedaży wzrosła z 28 do 50, osiąg

C zętełnic1~

I

„SpcAem.''

nięte obroty w pierwszym pólroczu 1949 r. liczą ponad 502 milio
ny zł.
W części art~ 1stycznej dyr Lubowski Karol odegrał na pianinie
poloneza A-dur Chopina i impro
wizację na temat kujawiaka. Ob.
Molendówna Stani_sława wygłosiła
wiersz pt. „Murarze", ob. Raducka Grażyna odegrała na pianinie
„Spiew aniołów".
Na zako11czenie części artvstycz
nej Qb. Nowak Halina odśpiewała
„Pieśń Wieczorną" Moniuszki.

piszą

Ruchoma sprzedaż artykułów spożywczych

w każdą niedzie ę twadzane będzie ono częściej, a
szczególnie w niedziele w okolicach- podmiejskich, gdzie ludzie
S~rięta
pracy przy dopisującej oogodzie
chomą
odpoczynzażywają zasłużonego
żywczych.
Akcja ta cieszyła się ogromnym ku. Sprzedawane po normalnych
powodzeniem wśród ludności Pa cenach artykuły spożywczo :zaobianic. Powodzenie. tego przedsię szczędzą wycieczl~owi-czon· kłopo
wzięcia świadczy o jego pO't.rzebi~, tu z zabieraniem i szykowaniem
toteż nią1py nadziej;, że; ·pner>ro , J.iU.Ułlia i d~ , · , · , .. ;z _, Ch.
Państwowa

Centrala Handlowa
w dniu
Odrodzenia urzqd:zila rusposprzedaż artykułów

ne m!!szą czuwać, aby dekret o Oddział w Pabianicach

Przy obecnych możliwościach I pralnie chem ·czne w Łodzi. przyzakładu samo pranie czy farbowa czym ko.<:'z ty prania są 0 20 pron ie nie może trwać dłużej aniżeli cent niższe od kosztów pralni
trzy tygodnie. Jest to dość długo łódzkich, ' co powoduje, że Pabiaale na to składa się kilka czynni- nice otrzymują duże ilości gardeków, a przede wszystkim: proces roby z Łodzi. Mamy jednak natechn.iczny (pranie. suszenie ·i pra d zieję, ,że . P.rnlnia Ohemicrina ·do-'
łoży wszelkich starań, ·aby. w· dał
·
sowanieJ ,i z:ia~_?ł p,ra~y„
Praln·a posiada trzy filie w Ło- .szym ciągu usprawniać proces
dzi i trzy w Pabianicach, które techniczny prania i farbowania,
w pewnym określonym porządku zmniejszyć jego czas do miniprzysyłają do pralni przyjętą gar- mum, ~zym z pewnością pozyska
zaufame i popularność szerokich
derobę.
Jeżeli chodzi o praln i ę w Fabia rzesz pabianick ich pracownic.
Na zakończenie jeszcze jedna unicach to do jej zalet należy niewątpliwie to, że wykonuje ona waga pod adresem klienteli pralswą pracę tak samo dobrze jak ni Należy skończyć jak najszybciej z tego rodzaju stanem rzeczy
jaki ma miejsce w chwili obecnej
a mianowicie to, że garderoba wy
prana czeka na swego odbiorcę od
dwóch do trzech mies'ęcy.
Zjawisko to wprowadza zamieści wprowadzając do Ligi Kobiet
szanie w ' pralni oraz powoduje
wyrobione niezadowolenie pozostałej klien·i
zdyscyplinowane
(Zch).
społecznie kobiety.
teli. (Zch.)

pomocy sa„:edz'·iej był wykonany w cał?j rozcią«łości, aby nie
było wykręcajr<c:vch się od udzielania pomocy sąo;iedzkiej.
Do pomocy chłopom mało i śre
dnietroh1ym trzeba także zwerhowac <oddział:y 11 SP" młodzież ZMP
pracowników urzędów,
owską,
Sbrostw, Zarządów Miejskich. Ekipy robotnicze z fabryk, które na
wiązały już łączność z wsiami, 'mu
szą do tych wsi w okresie zbiorów
w okresie kiedy toczy się walka o
chleb, przyjeżdżać i pomagać w
Jest to nieodzowsprzęcie zbóż.
ne, gdyż bezpośrednio po sprzęcie
żyta trzeba przystąpić do zbiorów
pszenicy, jęczmienia i owsa.
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~.il\
założeniem planu ro.ie bankowej Państwovvy
który przewiduje Rolny zakończył przejmowanie
podniesienie produkcji rolnej o 45 placówek Banku Gospodarstwa
i Komunall!lych
procent, unowocześnienie metod SpćNzielczego
pracy na roli, przebudowę ustroju Kas Oszczędności.
W chwili obecnej Państwowy
i wyzwolenie biednego i średnie
go chłopa oo wyzysku bogaczy Bank Rolny posiada 14 Oddziałów
wiejskich, dokonuje się zasadni- Wojewódzkich, 253 Oddziały Poreorganizacji aparatu banko wiatowe oraz 133 agentury w
czej
zięku~e
Zarząd Miejski Ligi Kobiet zorwego, obsługującego wieś, by mniejszych miejscowościach.
~
gdnizował w Pabianicach Wielki
Zadania organizacyjne Pańs two
zadaŁu sprostać mógł on nowym
Od.faiał Stołecznego
Wiec Kobiecy, który odbył się w
wego Banku Rol' •ego polegać bę
niom.
:ani
-.'_
P
w
Kraju
Radiofonizacji
sufi Straży Ochotniczej przy uW wykonaniu dekretu o refor- dą przede wszyL~kim na zaprocach składa pcc" · -' „-·~ „ ' " TJ''r 'Ji:
dziale około 400 uczestniczek, w
jektowaniu sieci placówek w •.ere
prze<lstawicielek
liczijych
tym
cji i Kierownictwu Pabianickiej
nie w takim rozmieszczeniu, by
wsi.
Part~ ~ zapewruć rolnikom jak najdorp 1F2J.r:-:;'-i "T· Zakładów Przemysłu Odzieżowego W dmiu 27 bm. o g-0dz. 18.&j odbę niejszą obsługę i z?spokoić potrze
dd
~d
,d
Wygłoszone zostały dwa refenowego o~ro ka jor. anowsĄiego, o Z'alu
raty. p;~rwszy 0 ąorobku Polski
by kredytowe danego terenu ara.z
się w lokalu Ko!Illitetu Miej~:kie
M'ejsk•m i otwarc e za rozeo:ranie w d -- h1 16 b. m. 1 ie f!Jdzl ..ePZPR,
Ludowej za okres minionego pię- dz~ec:ęcegD w Sz'Jftalu
!J'!'ZY ul. Limal!l-OWS:kiego 11 powiązanie aparatu bankowego z
czu piłki nożnej z którego dochód oil!prawa prelegenrt:ów. Ze wz.gl~du na najniższą jednostką kredYf ową,
ciolecitl WVfiłosiła prezydent mia
~: ó& kolonit Ietn~c~ ·
sta tow. Sulejowa. Tow. Sulew wyęokości około 35 tysięcy zł. ważnd:ić obrad obecność w-szystkie'b bezpośrednio kredytującą rolnika.
W ramach zobowiązań ku ucz- wiadamia, że przyjmowane są je- przezµaczony został na Społeczny prelegentów obowią.2'kow•a.
jowa podkreŚWa wysiłek jak~
Wykonanie powyższych zadań pia
wn' osły kob .ety dla utrwalenia czeniu 5-tej rocznicy Manifestu szcze zgłoszenia dzieci na półko Komitet Radiofonizacji Kraju Od
Koniitet Miejski
nowane było na wrzesień 1949 r.
PZPR w Pabianicach
zdobyczy klasy robotniczej i w Lipcowego zakończone zostały lo.q.ie letnie w Solar:um.
Pracownicy Państwowego Bandział w Pabianicach.
;:-race nac'. urządzeniem ogródka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ku Rolnego, doceniając znac:zeuie
walkę o pokój świata.
li
terminowego wykonania prac or.ało
Następnie tow. K;i.wczyńska wy jordanow:-kiego przy ul. Zielonej
ganizacyjnych postanowili. dla u"
°
"'
.
DziecięOddziału
Żukowa,
Gen.
i
qlosiła r zferat na temdt rzekomeczczenia · 5-tej rocznicy PKWN
fliiP
go „cudu" w Lublinie· gdzie re- cego w Szpitalu Miejskim oraz
przyśpieszyć wykonanie tych pr'lc
akcyjna częf,ć kleru żęrując na zorganizO\-.ane zm:tały pólkolonie
spłacie
o jeden miesiąc, tj. do 1 sierpn:a
uczuciach religijnych nieuświado- letnie dla dzieci pab anickich w
Celem umożliwienia chłopom stosowane d<> goi.podarstw znajTrzec.a grupa o przychodowo- br., by w ten sposób wykonać
mionyr.h obywateli usiłowdła oder Solarium.
Ze względu na niepogodę w dn. mało i średn:orolnym korzystania dujących się w wyjątkowo tru- ści od 60 do 80 kwintali żyta. mo dobrze prace, zmierz~iące do pr!y
wać ludzi od warnztatów pracy.
że korzystać~ ulg w gran·~cłiCh od gotowania
Banku Rolnego do
W powziętej rezolucji kobiety 22 ltpca otwarcie agródka jorda- z ulg przy spłacie zaciągniętych dnej sytuacji materialnej.
Stosowanie ulg następuje dla 25 do 75 procent.
z realizaczynności związanych
jak najostrzej potępiły inspirdto- nowskiego nastąpi dziś o gad~. kredytów w lataćh 1945-1947,
Czwarta grupa o przychodzie cją założe11 planu sześcioletnie~:>.
rów tej akcji. ofia~a którei pa-iła 12-ej, półkolonii letnich o godz. wydana została przez Minister- ka.żdego rolnika oddzieln'.e, na
młoda kobieta, a kilkanaście in- 13-ej, a Oddz ału Dziecięcego w stwo Rolnictwa i Reform Rol- podstawie złożonego przez dłuż do 60 kwintali żyta rocznie może
nych odniosło rany i przy- Szpitalu Mi~j~iz:i o gad~. 15-e~. nych :nstrukcja, dotycząc-. ulg i nika wniosku w Zarządzie Gmin korzystać z ulg w grankach od
Zarząd M1~J~k1, W_yd~1ał Op1e- umorzenia niektórych zobowią nym Związku Samopomocy Chło 25 do 100 procent.
rzekły zaostrzyć walkę z wrogausk ej, który po zaopiniowaniu
Przedłużenie spłaty należnośc!
m : naszej obecnej rzeczy~isto- k . Społeczne] w Pabiamcach, za- zań kredytowych.
Instrukcja ta przewidµje ulgi go przez siebie i Prezydium Gmin r,ie może przekracza~ daty 31-go
po wo ewództwie
w ~płacie należności ,' między in- nej Rady Narodowej, przesyła grudn·a 1950 roku, to ;est półto
nymi przesunięcie terminu zapła wniosek wraz ze swą op:.nią we- ra roku oa chw~li obecnej z tym
RAWA :MAZOWIECKA
ty zaciągn:ętego kredytu na okres dług przewidz'anego wzwu do jednak zastrzeżeniem, że dłuż
Na stanowisku Naczelnika Urzę
pó' n ejszy, względnie czę~ciowe Povl'iatow- · Komisji Likwida- nik powinien uiścić za czas od l du Skarbowego zaszła 2;1łliana.
lub całkowite umorzenie ich w cyjnej.
paźdz'ernika 1948 roku dodatkoDotychczasowy naczelnik został
to~~a~orów ~ial~~cych s~ę
Do korzystania z ulg przy spła we oprocentowanie w wysokości przeniesiony na równorzędne stawypadku dotknięc ·a go~podarDom' orzv ulicy Warszaw:k~ej stwa klęskami, jak np. posucha. cie za~łuzeń uprawnieni są rolni 4,8 procent w stosunku rocznym, nowisko do '"lielunia.
Kutastrofalnie przedstawia się
?::lnistan niektórych nieruchmnośc: u:.t 28 ulegnie w najbl.iższym czasie rowódź, nadmiar opadów, grado- cy z uwzględnieniem n::ic;t„·1 1 1ią od zadłużenia, którego termin pła kiem Urzi>du Skarbowego w R.ltności został przedłużony.
tercni~ nasz~g;i miasta W ostut rozb'órce Do rozbiórki zakwaliii bicie, wymarzni(;Cie, pożar, klę cych grup gospodarstw rolnych:
wie Maz ~wie--kiej został rr · 11 0 11va
Pierwsza gru):>L gospodan~w o
Ponieważ na terenie wojewódz nv n-~~ownik r-·
nich dn' a('h z~waliła się ścbna do kow~ne ~ostały także domy przy .ka gryzo1i pomór trzooy i zara
· .v
~ · - ~ „'h"' 21. za bydła, lub w wypadkach nie- przychodowości suicunkowej do twa łódzkiego zaległośc: w spła Łr '-:i tow. Szvkszrfo Wiktar
rnu .P"ZY 111. \.V- rsza_ws~ciej. Komi ul. Żeromskiego 6 i L egi or ·
sja w os:;bach wicf[lrezydenta, Rodziny zamieszkujące te domy zawinionych przez posiadacza go oodatku gruntowego ponad 150 cie kredytów za-ciągniętych w laNowomiari0wany nacv" · ilr nb1946 są znaczne,
pr;:zv;;irh i czącego :MRN i kierow:ii otrzym:iją równ;~:i; w najbliż -:zych s.pod ars lwa rolnego, jak upadek kwintali żyta roczne, nie korzy- tach 1945 jął j•1ż urz~do·rri ie.
inwentarza, przepęd bydła na za- sta z u1g. W ·wyjątkowych wypad szcze1ólnie wśród chłopów mało
ka u-- ~~~u Kwa.'; e::c:k- ·: ~P,o nr.ką dni ~ ch mi:;Jzlnnia zastPncze
VIT wyniku prze;;ro- - ~ 1ze~1ia 1<.. l rządzenia władz. przemarsz wojsk, kach może skorzystać z ulg na i średniorolnych, wszyscy rolniewakuację
zeła nPtyrhmit>sł:ową
WIELUŃ
zam:ie:Szkują- sz•;ch lm:tracji nieruchomości v-:y itp., odbijających ~;'ę na jego zdo'l pdstawie oninii zarządu Gmin- cy, za'nteresowani wymienionyrod~f11
dwóch
TOR Wiel.11fi. w lj~ ;,
Pracownicv
Chło
Sc.mopomocy
ązku
Zwi
nego
płatnicze;.
naści
-r0wa
·
cych tc-:1 dom. Rodziny te otrzyma '.onih1 s i r.otrz · r rz ·
mi ulgami, winni zgłaszać się po
Ponadto instrukcja uprawnia psk' ej i Prezydium Gminnej Ra- bliższe informacje do gm'. nnych bie 40 osób wzięli udrinł 'IN żni
nia 'rcło EO da!szych rodz'11.
ły m!ri:-:'- ·+1. za:>tt>')CZ':!.
wa:h w m~jątkach PGR Ruda,
dy Narodowej .
~~~-'ll__lll_111a~~~~~~~!!~~~~~-aoa::i . ~a~~:z~~~~~ao~~~: :~~ui~oot;;~:
.._c.:._·~·~_•=a~_..,1<J_t1S!llM~~m~-~i:'!wi~::·_&E<_+-u_•_011-~~~~~-•1rrt1LW!!!!~~~....
__w._._.„_, _=_
_**'"
Druga grupa gospodarstw o ; powiatowych zarządów wi ązku M:::słowice i Niemirów.
p;: ) W 'icv
że
wu ziarna w ramach pomocy sie- prz y ch<>dowości szacunkowej do Samopomucy Chłopskiej, do gmin
Sądzić nalcty.
wnej Pafu:.wa, jako też w odnie- :mtb:tku gruntowego od 89 do 150 nych instruktorów ro~nych i do i!m-rch ,..,rzeds' ;bi'; :·stw i u:·zę:Jr)w
sieniu do repatriantów, którzy !;. ·vi.nta:: żyta, może korzystać z powiatowych referatów rolnych W?-:lunfa p-0 ~,:1 fl - _, ··, T0:.1. . JW
pozostaw.li plony '-" gospodar- ulg w granicach od 25 do 50 pro- rrzy starostwach.
ców i WCZID '> udzi n ł .V tegc ·.-, z(z)
E. T.
stwach za Bugiem. Ulgi mogą być cent.
nych żniwc.ch.

WIELV:~W
w

WJEC KOB'lET

PABIANICACH
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Ula1· dla m
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I

Mieszkania

SK RK

W . związku z
sześcioletniego,

d

:l iycr!a

I średniorolnych chłopów

kredytów z 1945, 1946 i 1947 roku

Wędrówka ·

zastępcze

illa

domów

„

0

Czy!oic"' e ---- -~-~~-~ .
i rozpowszechniajcie „G~os''

str.

ZOZ

ł

książek

3? 111ili.onów

Plan

rafjzieck§e~o faństw~nvego Wydawnictwa.
lnte~ atury Pięknej na r. 1950 ·- . . i ;

Na redakcyjnej naradzie Paftstwo·
1Vego Wydawnictwa Literatury Pięk_
ncj „Goslitizdat'' w :Moskwie, omawiany lJył projekt tematycznego planu
\na 1950 rok, Nakład ·beletrystyki ma
w roku 1950 poważnie wzrosnąć w IJOrównaniu z okresem przedwojennym.

:.li milionów egzempl:trzy.
'
Plan „Goslitizdatu'' przewiduje ni).
we wydanie rosyjskiej li_toratury ldn.-

~pii&W?H>

tanooznegr.i „Kram z ptosenkamtu.
TEATR KAl'.rEEALNY
DOMU' t:OŁNIERZA
Łódź, ul. 'Daszyńskiego 34
nz1ś; d . go~z~ 19,15 ostat.n:e . dni ko
media. Sciribo' a „Szklanka wody'• z

M•. G·~TczYtt~k\.

zostaną

utwory

Pierw11~

zawcdy Kleiban, l\'lochaczy - 3:39,6; 3) Pol
Polska. zakoticzy. ska I - Kardaaz, Janko-wski Ziętek,
ły się zwyctęstworu Węgrów 40,5:38,5 S~11:elecki, 3:45,g; 4) Polsk<t II. pkt. O · zwycięstwie gości zadecydował l>ifatloka, Koz:ierrui, Krzrska, Talarow
ostatni bieg czwórek wyścigowyth, w idti - 3:52,1.
których osa.dy węgierskie zaję_ł"J dwa.
Konkurencje kob!cr.:e - dwójki (500
pierwsze. miejsca.. Najbardziej emocjo m.): 1) Węgry I - KecEk_ęs, yarg:o,• .
nuję,cy był bieg dwójek ~cigOWych, ne 2:36,2; 2) Węgry II
Marosi,
w którym mistrzcwie Polski Matlo.
ka t Jeżewski. pięknym finwem wy_
pr%ed.Zi!i I r:espół węgie..'"Ski: Ąnd-·as

si -

_Gronek„ a

n zespół _ 1lolski:

Ko:

pływacy węgierscy

. zieras ...:... Krzyska, ostatnimi uderze.
nia.mi Wyszedł przed n osadę węgier.
ską.: Kuti i Va.go. Wielki sukces od.

170c1y

zo

-1

Lodzi p1·owadziła s:frnlenie zawodowe w dwóch k~erunkach: do-

pracowników

już służbę

nowe :i:e
W drugim dniu mistrzostw
celem u- ltich PIJłski ·l:crbict nz,;s1:ano
nowych kadr pracov.ni- j::i-ce wy.niki:

niećlcoz>7oli··ny

dm

pełn:iącr~h

szkoliła siły

pływne·
następu

ogólnokształcących

zyskanla
ków. Z pracowników

bGdących

40Q m Foty!. uow.: Bemóivna (Wrocw law) 0:32,S, :.!) l!'ik6wna
(Bielsko)

kursach 0:38,5 3) Malicka (Pozn~ui), Startu268 pracowników umyslowych i fi- jące poza konkur~ern ·w~gicrki uz.1-skaz.ycznych w słui:b'.e poci:towej, tele- l:v czasy: G<ynge - 3:.JO,:J. Gregcr służbie

dokształcano

na

W

dzień

wę);·

ITT.la \daRuy rekord
·~k„ 1irzrpły·.va,iąc
~:31,1.

krajowy o :!.<3
:200 ru. bL doi•. w

Lekkoatleci ZSRR prowadzą zCzechosłowacją 102 :68 ·
lowldn, Korojow czasem 4],G sek.
Oprócz tego i:zyRkano 113. zawoclacb.

szereg

doskonałych ,,~·ilikó"I".

I t::ik:

100 m w konlmrc11cji kobiecej wygrała Sicucrowa ( CS'l) w czasie równym .rekordowi Czechosłowacji - 1 :?.O

sek., wyp1zcc1zaj~c Sicczcnow:). {ZSRR)
o O.I ~ek. Bieg nn 100 m rr koi1kureuc.ji rui:-skiej wygrat Karakuło7\· (ZSRTI)'
w 10,7 sek. Die~ na SOO m prz?nió::ł
zwyei0stv„o Czc"·gunO\\i (ZSRR)
vv
czasie 1 :33,6, Czcchoslowak Gevcna
zdobył drugie miej~cc w biegu na J;JOO
metrów :::.:i3,0. '\'\ sk(Jlrn '' d:>J zw1·ci.0żJ·ł Fikcjz (C$1~ ) \i'::uikiom i.~~:.l 1'n.

Polski Kobiet

Zeb1eanie zarządu
„Ogniwa''
I

I

Z;:,rząc1 ZKR. „Ogniwo" z.awiatlam1a,.
,k .
l;e
dn!a
7, bT ''· lokalu
l. K. . S.
1uarz „-b~nym imy ul. ] l L'.eiopn.dn. nr
o<lLi:-1L.io ~ i ~ zeh;;m'c
Zan:::du.
Spo.1·n1"a" Katow·1ce 3.• 3 o. ~oaz; 1~-ej

pocztowo -.t.elekomunikacyjny;n ·66
GDYNIA - l':o;;ram Akt. nr 31
godz. 11, 1:?, 13, 16, li, 18, Hl. 20, osób, na 2-letnim kurs:e technicznym 48, zdoby·wając w ten sposób
21.
„
.
nowe kadry sił młodych w służbie
HEL - dla. r.:1łotlz. .,Złdy Klne1.yk"
pocztowej i technlczneJ.
godz. H, l C.. J8, 20
Łączna ilość osób, .które .pr.reszly
POLONIA -- „li!iC':i. G:an:-Ć-znn.<i
ktirgy \\.-YMśl 382'' ó~ó'O vi cii!i!tf tn'W drugim tlniu lckkoa.tlctyczny:ih 11i:4:-;,s.
g-odz. 1:;,so, 18, 20,30
ku szkolnego od 1 września 1948 do mistrzost~ Polski tytuły mistuów
400 m prz.cz płotki: 1) Puzio dozwolony w'! lat 12
30 czerwca 1949 r.
wicernie.trzów zdobyli:
sek., .2) Wdo~cz:-:k - Ci~ 100i

O.rugi

Rekord
p!ywacki
Wągier
P.ipn11·zl:a
cr.-k:1 ::izokely po]i:-a

miedzypo11stwowym meczu

1komunikacyjnej (telefonistki, ti:l<:!- 5:12,2.
100 :rn styl. kia.~.~ 1) Mr-linomlm
t;nJlstki) i teletechnicznej (monte(Łódl) 1:41,J, 2) Wene16m1a (Katorzy).
dow. ruęi:cz:zn: 1) )farchlel\·ski 2:3'j,~ n
Z kandydatów ze· szkół wyszko· wice) 1;11.8.
Zawod: tma;ją.
lOO iii styl. grzbiet.: 1) Fijałkowskn 2) Patron :?:41,!l.
lono na 10-mjesięcznym
kursie
W finalow,·m n1eczu o

młodz'.eży

pią,tyru zajął

~onali

z.aec.nlow:i-

200 m styJ. klas.: l) \'egntri :!:50 . .1.
~) Xikcdcmski 2:57.0 ;}) DolJ~owplsk1
:J:OO.S.
100 m styl. mo::yl.: J) G:im;v 1:lu.:!
W :Moskwie .1·ozpoc:(l}ł sio;, międzyna.·
:?) Cic:hm"tski 1:18.+ :J ) Szolt~·,ek 1 :18,S
rocloivy mecz fokkoatlotyczuy między
40fl rn stylem r;rnb!et.: 'l) Bolnt:·1 reprezentacjami Z"ll'il],:>:k11 ltadzieckic3:4.i.:! :!) Jab!oilski 6:0~.:? ·3) Jicvc;c,i go i CzechoslOV1"acji. Po pierwszym
6·l"!l
dniu zawodów pro'l"'r.dzą. lckkorttlt'ci
. ~„'
,
.
4 ra~y 100 m stylem znnennym: l) r::iclzieccy 102: 68. pkt
Rozpoczęcie
zawodów poprzedziły
W~'.Ft (Bolvari, Gara;v, \'cgyari, 'fura.
pek) 4-:G'i',i 2) rcprczcnta<'~·jun szta- prżemówienia wiceprzewodn. Komitetu
feta Polski (JalJłońt>ki. Cichouski. J'\i· do Spraw Kultury Fizycznej i Sporfo
w zsnr. - Wierszyusldego i gen. sekretarza. czechosłowackiego Sokola Spirb. oraz odegranie hymnów narodowych obu państw.
W c:rnse z:iwodć-w ustanowiono dwa
{Warna-wa) J :3:i,4, ::!) Kiedziolówna
(B~·toru) 1:37,J, 3) żurk.'iwna (Poz- no·,yo rekordy ZSirn: '"' biegu na. l.JUO
nań) 1 :38,0. Poza. konkursem Węgier metrów Weetyusme, ~.-wyciężając w c.?.a
ki: Karpaty J - l:~P,3, Hunyafi sie 3 :51 ,~ oraz w sztafecie 4 r:i.zy 100
metrów zwycięski zcsp6ł radziecJ{i
J :3~.3.
200 m styl. klas. fklasa A): J) Do- w skłaclzie: Karakulo1V, Sauadze, Go·
brano1'7ska (Krnk{•v.') 3:19.::!. ::!) J>ro;1ien-k7. (V'>d~) :-!::?.•.o. ::\ 1\'.aleta (GlL Finały ligi srczypiorni'!J:2.
wiec) :l:~J.5. Pon lrnnl;nr<cm: Karpaty II (Węgry) :::J:l,!J.
Wło
W konkurencji lokalnej: :?OO m ~t~· l.

~ływackie Młstrzos,twa

kształcała

wygrywają

\Y mec;;u pi_l!i:i 1VOdnej W1~grz:,; ro·
zespi)l polski 7:0 (:~:0 ) . Pokul.Owe skokifdo wocly, "w~-·koaaniu rluza'\'\"'"o<lnil\Ó\\.,. "Y~g·icrski c h,
800 m styl. dow.: 1) \'oornsi lO:Ji.8, 5l:ona!yt11
'~,vv;o!ały zrozumiał~· podziw pablitz·
2) Joo JO:.il.2, 3) C:<apo 10:.J-LI. 4
G-ronilcv.--ski
JO:.):J,O.
3)
Fonirc·kj no~ci.
11 :~J,G.
'<';y~oką. kJa~i:-. wygryr.r.ji~''
nic w~z.v~tl:ie 1rn'1 kurcnrjc.

Czytelnik mc1zied:i zapoznl!. się z no·.
TEATR LETNI OSA„
wymi vryc"ianiami nt1'1'oró1v Żeromskie_
Ul. l'icitrkcwsk~ 94
Komedia. muz~czna „Jadzia. Wdo- go, Konopnickiej i wgpółczcsńych wy·
pisarzy i poetów Pohki.
(Wtgry) 4:37,0; 3) Kardacz (Polska)
wa•• z występami Wł.'ldysło:mt Walte. bitnych
Należy podkrcz!lić.
poza „Go3li_ ~:41,0; 4) Boros (Węgry) 4 : 44 ,8;
ra codziennie o gotl.z. Ul.CO - · w
jedynki'. (500 .m.): 1) Va.rga (Węgry)
niedziele i święta o i:odz. 10, 19,bv. tizc1atern'' utwory beletrystyczne yry·
GP.je . również szereg im1ych wyQ.a.w_ 2:~1,4; '2) ROdlliejCZak (Polska.) . 2:28,4
(Polska)
:!:32,0;
nictvr radzieckich, jo.k: „Sowietsl:ij 3) SZ:r.mitowial(
Pisatiel", „Mołodo.ja Gw'ardła" ·,Pro- !;.) Sznak (Węgtjr) 2:37,0.
„LUTNIA"
fiżdnt' ', „Wojenizdat'' itd. · ' '
?"6}1H (~OOO ~.) :. l)· .Polska 1 -Piotrkowska 243
M ...t1oka.,_Jez~wsk1 4.11,0, 2) WQlryl
OsWnie il.ni tylko do :n lipoo. włą..oz
I - · Anc'fll.SSl, Grond•„ 4:12,0; 3) Pol
niie „ROSE.:MARIE", 1,;mnntyc-.&na. o_
aa Il ~ ·Koz:ieras, Krzyska 4:21,0;
peretika. w 3 a.kta.ch. (7 obrnmch).
4) Węgry II - Kut!, Vago 4:~2.0.
l.".dział . bforze C{l.cł,'9' Z&pół a::tyst~
Czwórki (1000 m.): 1) Węgry I
ny, chór, balet i orkics:,ra.
Urany.i, Andrassi, Gronek, Sekfft Łodzi
Bilety do nabycia "' kasie too.tru
3:38,6; 2.) Węgry ll - Varga, Boros,
Dyrekcja Poczt i Telegra!6w w
od godz-. 10 do 13 i od god·z. l i.ej.

ADRIA,- „DG~_.,-zja prof. .\fila...a"
godz Hl, 18, 20,30
d-0zwohny dla mrodriei.y
BAŁT~ „:~!!ocl-.1 Gward.i n"
go<l'z. '1.6, lS,30, 21
uozwolony dla. młodzie.iy
BAJKA „Wokacje"
gac'iz. 18, 20

na.s. cztery.
Xajlepiej z za.wodników polsltich
wypadł Smoczyk, który wygrał i)ierw_
szr, dziewiąty i dwuna~ty _bieg, a. w

drugie micjocc. Xajlepszy
czas Smocz;-.rka wynosił l::.!5,3. Z Pola.:rn<lem~ld, Procel)
5:03,0 3) ślą.sk k6w zwycięstwa. zdob:·li ponadto: Ma_
cicjowski (lO_ty bieg). KoJeezko (13 .
CWI!~, Kranze, 8l'oltyoek, PrzrJdO) bieg) i Olejniczak (H hic•g}.
3:lti,3,

•

Je:tewskt w jedynkach, bijąc olimp.ijctyka vi.rgane dopiero na. ostat
nich metrach. W drużynie pclsl:ioj za.
wi.Odły
n;ttom)a.s t dwójki k-Obiet 1
czwó,r ki ml,lżCZyzit, ktq ·e zajęły ostat
nte Ihlcj~a.. Za.wOdy zgr~ma.dzil:y p!J
nad 20 tysi~cy 'Widzów.
··
Wyniki techniczno:
kon!~urcmcje
męskie· jedynki (1000 m.): 1) Je.
f:omkt. (Polska) 4:28,4; 2} Urauyi

Za~ończenie roku szkolnego ·
w uczelniach Dyrekcji
P. i T. w

znów

Xa rł~·l'l'alni St. 'C"KP odbył.V si<,? rn·
pływackie, z udziałem zawoduikciw ~regierskich i pol~ki-eh. Pływa~.y
wrgfrrsc.'' jesz,~ze ra~ zudcmo11stt·on:ali

niósł.

1\akl~d utworów pisarzy krajów do·
mokracji lµdo\'rej '\'!'zrośnie trzykr:iL
nle w porównaniu z rokiem ubieglyru.

i

Linka. 2:59,0; 3) Polaka. 1I - Szaj. dii rozegrali
kówna„ Młynarkiewicz 2: 4.-0,5, 4) Pol steruamie z
ska I
Szczepańska, Grudniewicz Yen".
:11.focz

W Warszawi'e

KlCh.

szkół

'l'rzccie >-potkanie na terenie Hola.:iżużlowcy polscy w Am_
drużyną „Holnod~e Leu_
odbył się
przy świetle
~:50,0.
sztucznym. Mecz v:ygrn.li nieznacznie
. Jedynki (500 m.): 1) Va.rgan& (WQ Holendrzy 4.3:41 pkt. '\"'lynik ten nalegt"'.Y) 3:47,3; 2) Sza.jkówna. (Polska.) ży U'll'ażac za sukces Polaków, tym oar
3:48,5; 3)
SZczepańska
(POlska) dziej, że puu ktowa.no tylko trzy miej_
3:58,2; 4) Linl:a, (Węg-cy) 3:58,6.
sca, a uie, jak praktyko1rnnc jest u

mi~ypa,ństwowe

ka.ja.kowe Węgry -

'l'!spółezesnych

pimrzy ros;vjskicb: SorafimowfozfL,. A.
leksego Tołstoja, Krymowa, Szołocho·
v;a, ~'iedin:i, Pawlenki,· . Katajowa,
Leonowa i innych.
.
Plan „Go!litizdatu'' prrnvritluje' ró..:
'l'i'nic?. wydanie w 11)50 roku 4:; utworów: ·klasyków i mip6łc:esnyeh pisarzy
C'SRR, BSHR, republiki OrmiaM.!dej,
~.ruziiiskie.j i innych r!'publik rndziec_

poraż1rn żużlowców
w trzecim meczu
w . Holandii

iiolska__ przegrała z Węgrami 40,5 : 38,5 pkt.

ny egzemplarzy. W roku l!l50 projektuje się wydanie 381 <)zieł beletrystycznych o ogólnym nakładzie ponad

wyda.ne

meznaczna

li' z.aUJodacJJIJ lcaiehowgcl•

sycznej. Ukażę. się zbiory dzieł Pusz:..
kina, Niekrasowa, Czernyszewskiego;
Czechowa, Lwa _Tołstoja, Gorkiego,
Turgieniewa i innych o ogólnym na·
kładzie 20 tys. egzemplarzy. Pozn. tym.

I'.A&STWOWY TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
(Jaracz.a 27)
Ost.a.tnie dn~ wi<l.owiska

Państwowe Wyda wnic~"'o
Literatury
Pięknej wydało w roku l!lłO 17fr dzieł
o ogólnym nakladżie przeszło 3 milio-

\V

:~rodQ,

~i,

;)1)

człvnlrnw

mi.5Łrzostr:0

Ligi Szczypi~rniaJ;a Tozegra:nym IV K~
tcw:icath ŁKS „Wl6kn:n.:·z" (I.·jdź
zrcm~sow:il z ka towickę. „tJj_)ój11 ią.'' 3:;;
(J :O\. Druż~ii „Spó,ju.i" wystą.]lila. " . mistrzcan CSR w Riatkówce
cfilahion„m !lklnt1zie z 6-ciC1ma 1-r<N·
.\Ibtrm:•t!1·0 ('zccho;łomwji 11· .iint'l'l"OIVyn< tnimC\ to 1ninla pr1.07o r:·t:r
l~M. ee 11.·~'!i.i1\i 1.clnb~·fa ' iir'u2::r.a „~v·
cz.as
mcuu
lek'kq.
przewag~.
n ~ :un\;i
l:ol' 1 z X'll;na. Picn"·i::e mirj ., cc w
57 ,.i.
dla. f,b.S zd<:thy1i: Bujnowir;:, Szule rozgr~l\·],n.eh kul1inr·.y "' h u 7.,' ~!~~~l·- pra4!"ki
Skok IV dal: l) _'\.damc;;;:'l'k - 7,'.;0 i '"Qiatowshi; cUa .,~pó,tui": Ri<l1•11; ·1, ::~·,pół .„s~kol:i' 1 •
J'r:nkisz i Gmy1ro'k. R~ćJ..i;IJ't\"Rł ~[u•zyii_
ro. 2) ro~zka - 7,03, :3) stcJ1riisl:i ski z Poznnnia. Wic1z6n- 1000 o~6h
Ci,08.
D.rsk: 1) f,o: •w<> ki ...:.. :J,3,70 m, '.!)
GLOS
Hoffm:m - 43,10, :J) Pr~~1{i - 41,lu.
orcan
LOClzklP.go
Komllt:u
l
WoJei>ód;,kl•co
Komltttu
.200 m: 1) Stawczyk - 22.::! sek., ~l)
PolskleJ
ZJedno~~one; rar111
W Charkowie mołe<:ykHsta udziec- I
Buhl - :22,3, 3) Bendko,vski - :3:?,S .
Rob ntnlczej
n~daguJe:
'l'yel'ka.: ] ) Moro11<'zyk "'.""" 3,S6, !.:) ki Lorent na mMZ~"llie o pojemności I
rcoJegturu R~akcyjne.
Małcc.ld - :J,50, H) Krzesiiiski - 3,30- :;oo roe·m. m!tanowił nowy ffl!mrd ZSRR j
Ws·d ~ca: RSW „Pntsa".
Uaraton: 1) Głusze.z ~ 3:14.45 n-.i. dystans!e 1000 mtr. ze stn.rtu lot I
,\d1 C!ll Rednkc.11: t.ćc!ż. Piotruego,
przehy;vaj.1c
tra.."-'}
w
23:33
sek.
j
l<owslta
88, IIl p,
godz„ .2) Piotrowski - 3:1!l,3·7, 3) Ko·
Druk.i
średnią.
szybkość
zera - 3:19,35, 4) Gancarz, 3) Wię Loront uzy;ikał
Zakłady Gratlezne R. s. w.
102,1W km: na go-dz.
cek.
„Prasa" l'.ódt, Ul. Zw1rk1 17.

mistrzostw Polski

„Soko1" KoUn -

, . ~ J•~ki~i atletyce

P:RZEDWIOśNTE
f,"O podwórka"

-

,,Dzieci z jedne.

p-odz. 16, 1 ~. 20

d-0zwolony dia. m,Łodz' eży
ROEOTNlK - „Carrie kln:mi-e"
godz. 16,30, 18,30, 20,30
do~wolcny od lu t 16
ROMA - „Yolpone"
go<lz: 18, 20
niedozwolony dla młodzieży
.REKORD -

„śluhy ka,walcrskie11

W

roku

przyszłym

szkolnym

Oszc2{p: J) Sz:endzielorz - 55,42. ~)
5il,50. 3) SumiMk"i - 53,•J3.
800 ~: l) Stntkicwiez - J :5·7.0 min.
ażeby w możliwie najkrótszym czasie zlikviidować analfabetyzm za· :2) Korba.n - 1 :59,6, 3) Bartecki wodowy, oraz by w dalszym 'ciągu 2:0)),2.
5000 .~: 1) KielM - 15:25.ł min„
zasilić ·kadry pracowników nowymi,
.2) Boczar - ·J::i:32,S, 3) K'rnpień młody.mi siłan1:.

(1949-50) przewiduje SiG stworzenie
nowego kursu dla te1emechan!~tów,

db

młodz. go<lz. 16
„Podróż w niezrui.ne"

gr:<lz.· lS, 20 ·
dla nlłoclzie.ży nicdozwob~y
STYLOWY - . „Sze.wc M{ltou.<>3"
cll!!. niłod zi e:~y- g!}dz. 16
'1h d:orC'i'ł)~n. JS, 20
śW'I'T - . „Ofhg XX\'ll"
godz. 18, ~o
·
dr-;:wo1ony dh mlcdziei.y
TATRY - „KlQsk:i !>7.pieg:i••
gc<l·z. 16, IS, ~O
de.zwalony dla mlodzieiy
TĘCZA .:rragicwy po1fo'. g"
godz. :n, lfl, ~l
u.ieiiozwdc:1y dla młod1.iei:.y
WISŁA „Młoda Owardi.'l"
godz. 15,30, 18 20,30
<fo.z't\"Olony dla. 'młodi:'eży
W'ŁOKNIARZ „Pooo.łunok na sta.
dionie''.
t,'Odz. 17, l!l, 21
dozwol"11_y dla młodzieży
WOLN'O~O „Tragiczny pościg"
. goM„ 16, lS, 20
nied-0zwcilo'!ly dh młodzieży
ZA~T~\ - „.Aktorka."

12•Q4 Wiad<>m, :półudn. o:raz prz.egl.
prMy st.;~. 12,20 Audycja. d1a wsi 12,50
„Xn. swo:}sk..1 nutę" 13;20 Skrzynka
I POK, 13,30 (L) Chwila muzyki, 13,35
~fozyka ob'.adQ.,ya., l4.00 A.udycJ'a dla
chorych , 1-1,15 MuzJ·lta !tn.met:ilna.,
(Ł). Kr:.:mun.ikaty, H,3;; (Ł)
.„Tak ratować krowę , podcza.s ~zdęcia."
13,05 (L) fo.f.orlu.dforo z płyt. 15;15

14,30

.

.

.

_ ,(Ł) AktunJMfiei łodzkie. lo,'..,, !nfoir.
mac~ 15,30 „D-.~e dZ:ewczynki n
dwóch ciotek", 15,50 „P:nde:r i Fornal

I

ska". 16.00 Na n.ajwy-&szv-eh szc:>:v.
ta. h · A
· ,'' „ lG
~[ •.
i6 ~O
0,
peni~ow .', :15 , - u,zy1ui~
>"'
(L, Ati.dyc:ra Ligi Kob,ot, 16,„5 (Z,)

.Ażaiew

s~ele~t -

P&Skie " pieśni rna501re, J 6,łO · (Ł)
PJ:ud I?1ik.rof6nem . J. ullwivska
i>r~od~~u:ca. pracy z PZPB nr. 2, J 6150
(Ł) t'lŁódf w 5.~tmm dorobku gooopo
darkii rui.Tod.ow-ej" - reportaż :i wysta.
wy w <Helenowie. 17,oo· I DZiennik po
pilłlldniowy, J7,l,j KMcert rozryi'Vkowy, 18,00 ;;Z frontu brygad SP" JS,15
:M'oug11et:
na.' flet i foT
tepittn. -18,30 „Bułgaria. przema"r:n d.o
Pofa!ti" ,19.00 ll Dziennik popołUdniO
vry; 19,l~ „~a nmzyczn:ej fali", ig 45
„Opowi.\'lae o ' Cho.pin;e" A; Czartik~w
skliego„ ·llU.UU .11.oncort 1EJ"ll11'0mc.:1ny
21,4.0 lHuzyka twecma„ .22.00 .,Ulubiei n.e ni,e.1odie 1' ~!3,45 (Ł} „No1'Ve wier
sze ·w1: Bl'\'i!l!iewslcieigo". ·:?:}.58 (L)
Omów. progr. lok,' m. ju.t10. 23,00 O.
sta.~? 'Wi.ad~a~ei .. 2<J,~?. .;~uzykn
db d.z.e-l sztuki sceniczne.i . ~.:.,uO Pro
gram ~ jufa·o. 24',00 (L) Koneerl ily
czeft, 0,30 (:L) Za.kończenie audycji i
Hymn.
.

Jul~

Rekord m~tocykl;sty radzieckiego!

Z fTOnf U
.
Q

~onaita

0

I

·
we1sc1e
1

1

•

do

Ił-ei. iigi

209

Ualeko· od MoskWy

D7Jel partyjny

pilka.r.sk.im o ,\·ejj\cie co' k1:. ., J·a.nowa 6:3 (:::1). Bramkj dla ,
I( J,igi SKS „S.ta.1" (Starach.owi~e) r.w~·ci„..:t.eów zde>b,•li: Bto;rek 3, LaEec- 1
zremisował z „Hesovią." 3:il (J:l).
ki ·2, i Gfuo1m 1. 'ma pokonn:nych Bąk

*

.;„ *
2 i Góre~k:.
W mec.zn p'łka.r5kim o ~rejii.cie do
* • ,_
II Ligi „Brna" (Bydg"OszP.-i:) pr1k(l<!la!a
W meezu n5łkars1dm o we,iście efo j
pJkounln
„Polo-1Lię" (Leszno) 3:~ (2:0).
U Ugi Ste.J '(Sol'!non"ioc),
Ka. 7 mi.n. prz:ed końcom gry drn- :3tal (Bobre-1<)_ 4:0 (~:O).
żyna „Polonii" nfozadowoloua. z o.
it
~ *
rzecz:eń ~ędziego zei;zfil z boi~ka._
O v.-ejśe.ie clo II L~" „Kolejarz
•
*
(:PrzemyH) - „Budowlani" (Kra.'ków) j
4
W mceru o ivc~e"e ·do n Li~".i wro 1:1 (0:0).
I eławs1de „Ogniwo" J1<0kn1nło ,.Górni.

II

Dzfał

US·H
Ut-Oo

218-23

?U-2~

223-211: 254·2~
10

korespona!~~:·

robotniczych
1 chłop.
skl<!h Orar r"'1aktorólY
P.a~et lctennych:
•
Otlal mutacji:
, Dtlał mleJs.111 I llf)ort.:
wewn. 8 i 11
Dział e:: ... nomlcz:ny:
Dział rolny: wewn. • -

Redakcja nocnR: 172-Sl;

21a-ł2

211-11
2M-21
223-:łł

254·21
l~·S!

R'.oloortat:

Lódł,

Plotrkows1" lO, teL 2n-u

Al!minlstrec3a:
Dl'.fał "'Rłoozefl.t

HO-O
111·60

r.ódt, PlotrkO\Vlka IM. tel. 111·50

I

.

-

1

i

SOkretarz Odpowiedz.
Sekntartst oi:óln:r:

W moczu

Czy grypa? Temperatura?
Co tam grypa? Serce boli, głowa boli, dusza boli.
Pr~ez niego zachorowałem, robotnik wskazał Merzlakowa. -- Dlaczego pytasz, ty - doktór?
- Nie! Zapoznajmy się, jestem naczclni}dem wag.cdz. '16, 18, 20,
szej budowy, nazywam się · Batmanow Wasyli Maksydozwolony dla. młodzieży
- Woda w studni zamarzła. Wodę wozi się. z daleko
mowicz.
1
MUZA - „Dwnlico'rn kob'cta"
położonej rzeczki. Wszystko się rozbija o ·brak transRobotnik szybko wstał. był nicm·ysokiego ·Nzrostu i
godz.. 18, ~o
.
portu: Wodę \vozii:ny jedynie do picia„. · ·
·
bardzo szeroki w ramionach. W baraku rozl~ł si~
niedozvrolony. dla młodraei:y
Batmanów usiadł na pryczy obok jedriego z robotniszmer.
ków, gdyż spostrzegł, że bacznie go obserwuje. Leżał '
~ Czekaliśmu . ciebie, och J'ak czekaligmy! _ penie-Uśmiechnij się
zupełnie ubrany
jak wszyscy. .
:
.
·
dział .robotnik. " '.M'.ówili, że nie dojedzi.es!. Da!.eko,
- Zaglą<lał tutaj szofer Smorczkov;, - powiedział. d:ragi nie ma, zimllO. ·skra:l ś'"iata. Czy Dudin ciebie
.NA ŁOUIE NA'l'URY
P~obno, że · Niemcy zostali rozbici po.d Moskwą. ,Czy
przysłać, czy sam?
powiedziałeś mu o tym?
..
. ,_ .'
.
: , ,
·
...1.
- Tak,! Czerwona Armia zwyciężyła;" Niemcy są ·od- .
.-".-! Dudin preysłał, i sam. .!:"Otęm opowiem wam. torzuceni od Moskwy!
. .. · . .
„
-~ · , . · warzy~ze, dlaczego nie mogłem wcześniej przybyć'. Przy
_ Więc to ptawda! ~ wzdłuż baraku· przeleciał szmer . . słałem tu zaufanego człowieka ale stało się z nim nieulgi. Ktoś zaczął szeptać z pOdnieceniem~ Ludzie po~'Z.częście. Zdaje się, żeście go nawet nie. wi-clzieli. A o
ruszali. się i zaczęli zbli.Zać slę.
. ~ ~
was, wiele słyszałem. Jesteście Umara Mahomet, spa- Dziękuję ci, żeś ·dobrą wieść pi:zy,ni-ósł, . -o- _ z za.,." . .wa,cz,Pcrza~„ ~dałko?wo.
dowoleniem powiędział sąsiad Batmanowa leżący na
,„
Umara Mal1oniet. Byłem spawacz.
pryczy. Mówił z nieuchwytnym · akcentem, 11ieprawidł-0
A teraz?
.
- ,Byłeś?
~re ?."~'.'; jt"> ~t . . ~1 /Y: t~ -~~n-;nki cm. Pai::o7yte~11.
wo układając zdania_. - T,u u nas baśnie gadali - Mos:'' kwa u Niemców. Wierzyć l"ie mogłem - jak tak u
- Dlaczego jesteś próżniakiem?
!/ ) Niemców? Stalin powiedział na Czerwonym Placu; że
.Nie ,m a dla ·mnie ·pracy. Spieszyłem tutaj. Ale
V '. :,. ' iwyciężymy i nagle - oddać Moskwa.
tu moja praca· nie potrzebna. Posłałem do Dudina poZamilkł - i nadal uważnie spoglądał na Batmano- ' danie. Gdybyś . ni~ przyje~hał, '" musiałby!11 uciekać.
J wa, podwijając nogi owinięte watowaną kurtką.
· ,
. _T wszyscy by uc1ekl1, prócz ltk·;;hl..u•' :;i., l:tJ r y s :?m po._ Z:irnia~-t s ę ba \' .ii z tl} krówk ' • Czy też chorujecie? - spytał Batmanow, który I zostałby. A!bo wygnalibyśmy go„.
,; i;;i - poolar '. -~ &iQ o mH< ' C:omyślił się z 1tim rozmaur.ia.
- Więc i pracy dla ludzi nie było? - spyt~ł Bat, bu.soa!
' . Choruje>'
I n:'!' . ' ' · • .' • . . -: 1 :; ::.~ <:ię c:.o Merzlakowa.
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Na razie nie prowadzimy jeszcze prac, które wyby spawaczy, towarzyszu naczelniku budowy.„
- Nie proszę o pracę przy spawaniu! - wybuchn~ł nagle Umara. Zgadzam się ładować rury! Zgadzam s'.ę c~y1.bć śnic[(! Po~li.i, gdzie chcesz - byle ~tyl
l:~o był pożytek z mojej pracy, nie rób ze mn!e tyJko
próżniaka! Wszyscy wokoło traktorzyści, spawacz,
ślusarz, monter wszyfiCY chcemy, choć jakiejś pracy! 'Teraz nie ma naszej pracy - będz\e potem. Budowa stopniowo musi siq rozwijać.
- Słusznie, towarzyszu Umara! -- pown~rny~::mjąc
:zclener\YO\'.iani.e powiedział Batmanow.
Umar.a zbliżył się do Merzlakowa i z bólem i namiętnością wykrzykiwał mu prosto w twarz:
- Nigdy nie \~·~baczymy~ że ::robi! 0~ -- i.~ :.:> ::·.s::;:.",yta. Slyszałeś co Batmanow powiedział? On - gospodarz .. A ty.„ Nic gospodarz! Opuśc:liśmy ręce, ledwie
nie przepadliśmy tu z tobą! Chciałem od ciebie uC'ielrnć, a dokąd? Na\vet uciekać nie można. Na front nie
· puścili mnie, tutaj wieźli tak daleko, ażebym spa•.vał rurociąg. Sam Dudin mnie tu przysłał. Jak śpie
szyliśmy tutaj! Auto popychaliśmy, szliśmy piechotą„.
Poco?
- Nie krzyczcie tak, nie jestem gluóy, - z ro;r.drażn'.cnicm ocb'1.lllął się Merzlakow od spawacza.
- Nie jesteś głuchy - zgodził się Urnara. - Tylko
wat~ z~pcha!eś uszy„: Nie, ja będę krzyczeć, ty slu- '
cha_]! NiechaJ naczelnik budowy patrzy na_ ciebie i na
mnie. Niechaj po-wie, kto ma r_ację, a kto nie!
- Przywołuję was do porządku!
rozgniewał się
Merzlakow.
d. c. n.
magały

