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Nr. 203 (1127) ..

przeciw

Państwu,

RP

Watykanu
Równocześnie

któ-

ch'v$łę. zawierajacą groźbę ek~ko imperialistycznych, które na sku- re tak !'mutną odegrały rolę w
,„,,niki za przynależność do par- t~k swej chciwości. zachłannnści historii Polski.
Wspomniana uchwała nie iest
Iii h>mvn:stvcnwch i rnliPtni- i chęci podboju całego świata
c?:ych, lub sprzyjanie im. {khwa sz:;·kuj:i P-runt dla rozpętania no- więc niczym innym niż nową. ah t"' 7:.w=!'ra groźhe renresii re- \':ei poicgi wo.icnnej, zaś pneriw wanturniczą prj)bą zastraszenia

władze

państwowe

będą z całą surowością prawa ści
które
gać wszelkie wystąpienia,
grożą zakłóceniem porządku pu·
bHcznego, lub zmierzają do osła·

OTWARCIE TRASY W-Z: Picr'l.\·Szy tram\\·aj

i;rzcjeżdia

prz;l)z tunel

Watykan przeciw
• •
wolnojci ~um1en1a

hienia ustrcju demckracii ludo-

W

niedzielę,

eż wygłosi!

l i bm. pap

lmtolicy we Francji i

Włos~ch walczą.

w !'tosunku do wif'lu Po1"re zn!iw pnd"iycają, zwłaszcza wierzących. ceTem przeciwstnwie wej, wywalczonego wysiłkiem lu do katrlików 11iemieckic.b. 11ełne ser- wraz ze wszystkimi ludźmi praey, Jamil;,.~ów lmh:i wif'r7a<'~Th. rHo- w Nie'llczech, naj~orsze instynk- nia ich władz:v ludowej i Pań· du pracuiąee~o i Państwa Ludo- rlecznych akrentiiw przemówienie w ko z narzędziem agresji i wojny. Nie!

1;~Hnvrh

nów. robotników i inteli~entów,
k'ó~zy 7."[nd„ie ze sw~·m ..;urnien\P'T\ •mołeczf'vm i nar<!dn-wym
1111<:111 '.a Pr.J~ke 1r1rłrw>ł. nnart::i nn
1•--n{bch '>P " 8Wl.f'iHi'.Vf'1~:ri •rpolee1
,
n„:.
Ur"-wała watvk~ńslrn nie ma nic
w~r-IJnc>an z tro„~a o w:are i woł"'"~/· nr11ktvk r"ll~·iinvch. !r~ó'!'e w
rnl~ce sa ·w pdni respel;towrme
i zi.bezlliE'<'Z(lne. 'lfprnst przefiwl'ie _ jest on'I b•·•1+:ilnvm P<'
f"walc„nien~ 11rzuf rPli.,.iinyeh lurh; wif'rz;ocw•h. ~t:>"owi mrn na

tv iwresywne i rPw:zj„nio;tvc7.ne,
'\'. ·mcwnym tego świadectwem
hvło ostatnie niemil:'ckie przemó
\„':"niE' p::tpi<>Ż?..
Pr?f••~ó~~,:n,,:I' to b~'ło i!"d'lvm
z opn'w pr!itv!d \V:>tvk:mn. 11tó1
r:i rr f'''1 skantow~n;a snhie nier.iiPr 1•idi n:icillnnlistów wvr,:erzo
Ofl iest pr-nciw naszei P'ranic'' na
O<lr1e i N"<iie. orrn„iw n,c;zvm
rkup>oZił'miP111 Oclz~'!'kimvm,
nnn he7miar!"'l1 wi<>lnwiekowvrh
cierpi~ń narndn polskiego w iezmainmiach z germanizacia,
i!O
Z:f'.,,..;om 71'0szon~'T'1 w ostatniej
wr.inie e>hfi,..ie knvia 7ołniena ra
fhi.,.1·kie~o i pohkiego. ,
parze z lntryr;ami antypo1~t7i·~i na arenie mi~d7ynarodo'"'.ej idzle wzmożenie przez wrol!'H' c~ynniki "'~"''Ików sahotażowych w kra.fu. które zrnierz11ia
do niszczenia dorobku pomnażanej?o przE'z naród polski z zava·
łc•m, hud7.acym podzi•v całego
świata. Aby przeszkodzić w tej
pracy wrogie Polsce
wielkiej
rzynnild n<:iłuja wywołać zamęt
i rozbir 1'ednośc' narodu. Totez'
uchwala watykańska przez olhrz:vmia większość wierząc:v<"h i
l>rzez c!'łii światła opinlę pubiłczną w Europie uznana została za
zamach na wolność sumienia i za
mroczl)ych
próhę wznowienia
trad'."'di śr~nio:w~ecznyc~ walk
władzy pap1eskie1 przeciw władzy pafistwowej, walk hierarchii

I

d•·~,.riE> nutorvłcłu T{nśrioła rłfa
rrJ ·;w „i,.. •rai""""h n:r W'ipńlne.., 0 - 7 r('Ji ... ;,, · flr'1wała łlł 17r01:i
h~,„;„m <;t'>so•VA"'i">n renr„sii re
l'"i'n•·•·h 7 '1 Tl''<'"l:>rl'' n~litv(' 7 ""'·
ł'T:'"- rl~:„1„1- ... :i;ć snole~zn<>. oolitw·ma i n:iń">t•uowa. niemi'" w"-

'V

w'R--r.c1ol'""" ohs 7 arni1rnT!'I i k:-ooih': ~ +"m i :eh za~ranicznvm opie
'"'-"'""'·
f'"" k:ń.,..~-;c 7 ą orl~nd·rnn<'"'l
p,..j;„1,va p„}•:k\<>rto jl'st ParH" Ro
J-.nt~:~ 7 a ; "n~ 7.v...,...;.,.„zoJ\P z nia in
..:t-,_„„;„b„R Pe,..,,okratvr„ne.
Kf" •. ~'!uie d•·«kry~:!1,..„a;; k n"o
y,,.1.--; ... 1t -,n nr~''""'"~"~Ć do Par
fil F-hrtni""'Ąi. h•h i„i pon:r-ra-

„.,.

r'P. trn l!Nłzl w Pnństwo Lmłowe.
p ... ~,„·ałn •v"t"k"ńska foo;t wvz
w1111i"m fl"il n·l-e!'em rnehu ro1i„t.„ •r„'1-rl.hnfkiM'fl, któr" zaw-

i-~1> hvl <:ol.a w Plnl reakcH. Uchwala wat,·k~ń„ka 1est ~kino-

stwu. nróha wtrącania się Watv- wego, stojącego na strah niepod
kanu do wewnętrznvch snr:nv oo) leirłości oraz praw i zdobyczy lu
sJrich, i>ktet\1 agresji przeciw Pań dzi pracy.
<;tv·11 Pol<:ki!'m~1.
Nie ulega watpliwo~ci, ~e wszv
1VłPrlze naii~tw~wr „,czelnri!ł. 7e sc:v lud-.:ie' prac~·· pową wysiłki,
C'lłh śwhtła "7.!'ŚĆ chichowieństwa zminzajnee do takie110 urt~!'u1o·
nnlckiP""'l z11imiP w tei spraw:e wania stosunków m:ęd7.:V Pań
z(!"od~e stwem a K,ościołem, które: f;!'Wa~tlłłwwi"'kt\ natrintvczne.
r. p.-odnoś~;ą narodowa i intere<>e~ r:mtujac pełna wr-ln'lŚĆ reli(Yii za
Pailstwa.
hezpieczv pełną s11werenność Pań
Uchwrfa watvkaii.-k11 koli1hdr stwa Ludnwe!!o i nienarus7a1ność
7. .obowi~7.l'i?<''.''m w p„Jsce por7.>łd uprnwniE'ń wfadzv ludowej.
lnem praw1'vl'>l. totP:i: nie może
Nie uleg" wątnJiw„ści. · że ol·
ona b~rć w Pchce ani rozpow-,ze- hrzymia wjPkszość ludności nie
rhTlhma ani WYkonvwana.
ścierpi wichrzeń, które usiłuią
K~iP:'a i- inne o<;ohv duchowne wyko"?:'"Shwaf lł"7.llci11 reli.,.ijWS"eHdch sze7ebli winni kiero· nE' ludzi wierz::i.cvrh dla celów
wać <;:e obowir>:>:1• i:i<'ym ustawo- polit:"ki impE>~fot:r;tów i 11iv.łie~a
zwłaszcza ezy wojennych, które usiłuią -zapolskim.
dawstWP'Tl
przv wvkonvwanin funkcii naf~ kłócić naszą wi.,.Jka, cod7.ienną,
rv pulJłirznej, w żadnym zaś ra- twórczą prace dla dobra Polski.
:dP nie mo,1rn w:vkon~•war dvrek* • *
QŚrodkńw · Dnia 26 lipca br. minister Adza.! !'raniczny<"h
tyw
d;\'~•mzycyfn:vch, sprzeczn~·ch z m ' nistracji Publicznej Władysław
1>ołskim ustawodawstwem i z poi Wolski przyiął sekretarza episko
ska racją stanu.
patu ks. biskupa z. Choromań
PatriotyC.llle i lojalne wobec sk~ego i wreczvł mu tekst oświad
Państwa cłuchowieństwo korzv- czenia Rządu R.P. w sprawie ~roź
·•
·,,, przy wy k onvwan1u
by ekskomuniki. ogłoszonej przez
s t a,;. b ę d Zie
swych obl)wiazków duszpasters- Watykan.
kich z pełnej opieki pr.awnej i
Wolski
.Jednocześni e minister
llrzyj.aznego stosunlrn władz pań Żakomunikował ks. bisk. z. ChoWładze państwowe roma.ńskiemu, że rząd przyiął
stwowych.
str:tec będą poszanowania UC7.UĆ propozycję episkopatu. by tózporeligijnych wienacyeh i swobo- cząć rozmowy komisyjne między
dy wykonywania ·p~aktyk religij Rządem a Episkopatem, zmierzanych, nie dopuszczając w tym za- jące do uregulowania wzajemkresie do żadnej dyskry~inacji. nych stosunków.
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MOSKWA (PAP) Tr d"
y.;.., orr1.st - ~li; pnw ~zechne
komunistyczne.i .
part:i
zam.csz wódcami
. „ ... u
uT\ku '
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Właśnie tym autor wyjaśnia zakaz
cza artykuł, w którym omawia wal- przedwko próbom p,rzywrócenia pro Komitetu Wykonawczeg,o CIO posia
os •
w1ac "'tnO - ~ ~~»•e '
d{) fS:"~''Z':'U 1 .hitlervzmu. ktnry . kę sił postępowych w ruchu zw:ąz jektu ustawy Mundta o „wyjęclu dania jakichkolwiek kontaktów ze

do01•sc1ł "IP nnJJcrw:>W!'Z'•ch >:hro kowym w Stanach Zjednoczonyc:h.
Jak podkreśla autor, rozw1ij rudni w chi<'iarh h1dzk0śc;. Waty·
kan wrlil'W::tł po~tawę J>ełną wy- 1chu związkowego w Stanach Zjedno
rr.zumhłlnśd i tolcranc:H. w i<;to- t•zetrvrh charakteryzuje zaostrzenie
cie ' zaś wr<:cz mu SlJ"7."jał. Dlate . walki mi~d:zy jego siłami postępo
g1! uchwala ta hudzić musi tym wymi i agenturą kap~talu monop'>lireakcyjnych
styezn~gG _ w postaci
w·dc~ze oburzenie.
podob· przywodc~w AF.Li ~IO.
Uchwała watvkań!:k11,
k I W cza~1e woiny liczba członków
kt tl · t k' 1· ·
• · k
a . an yc. ! inne a - ameryka11sk'.ch związków zawodonie Ja P:1_
ty aP,"resJI poht:vczne), pfnvstała wych pow:ększyła się z 9 milionów
do 15 milionów.
Lata powojenne przeszły ood znaki e m silnego ruchu strajkO\łego, )akiego nie było nigdy w histor~1 tew sprawie odbudowy
go kra ju.
Wars1:awv
Rozwój walki strajkowej odnrier
c'.edla nie tylko odwagę. ducha bojowego i zdyscypliuowanie mas pr::icujących. lecz : pogłębiający się antai:tonizm między masami robo.!ni:.
na budowę
cwmi : oficjalnymi · przywódcami.
<
'
robctniczo-chło„skiego AF'L i CIO.
Na szeregu przykładach .1utor
ośrodka kułtury obrazuje
™
·
walkę mas zwij!zkowvch z
WARSZAWA (PAP). Centralna reakcyjnym k:erownictwem AFL i
Rada Zwiazków Zawodowych po- CfC'
'Wpływ sił postępowych w ruehu
wzięła urb.walę w sprawi<> udziału
rurhu zawodowego w aktji odbu- związkow-ym daje się również odc.zuć
dowy Stolicy. Sekretariat CRZT. pod w wzrastającym masowym ruchu o
kr~la. w uchwale, że wkraczamy w zorganizowanie pmnocy państwowej
nowy etap odbudowy i rozhullo"·y 1 dla miiłonów bezrobotnych, o nch~·
Stolicy i w związku z tym 1>oslana- ' lenie antyrobotniczej ustawy TafLa-Rartłey'a.
wi.1 m tn.:
Mtisy pracujące Stanów Zj i!d:10Powiązać najści ślej pra(:e :ns~ancn zw:ązkow y ch z odpow ied 11mi K~ C7.onych - pisze autor - coraz flkhawystepują przeciwko
l tywn'ej
.J~iletami- Odbudowy W J.l'SZ.d\\' Y
ucz~nić je odpowiedz'.alny mi prztd nif'bn<'i komedii „sądu" nad przyS'Vt.!mi w yżs zymi ins ta::l .:p m: za
pr~ct Komi te tów Odbudowy Wa r-1
SZa\'Y w za kła dach pracy.
•
Di~ uczczenia Kongresu Odbutło· 1
•
$!
wy Warszawy przekazać z oszezi:d- /
zło- j
no~ri CRZZ dziesięć milioni1w
t~«h ra budo-wę robotniczo - rhło11skirgo ośrodka kultury, przy no""ej.
ł
'' lelkiej Marszałkowskiej. oraz za- 1
10
U
GS7.Cirdzać i przekazywać COfll<'Zllit~ i
\Var-1
określoną sumę na odbudowę
LONDYN (PAP). Agencja Reutera
.
szaw"'
orga:l iz· 1c: je '. donosi z Hong - Kongu , że w w icl\~ l;lwać wszvstkie
im.rar •.cje zwi;F:kowe do pop : ov,n• !ze k i.~i ofensywie , na p~łud~ie i P?łu11!·1 s• stcm 3tyczne.i akcji ;)t)d ha- dmowy - zach od Ch :n. b ; orą .'}G_z : a ~
m ak ,; ym.1:11c.i polm:l ionowe siły zbroJne chms:ceJ
s!t m mob:lizowan'a
.
.
ofic;rności ludzi pracy m'. as\ i w~i na Ar m ii Ludowej.
N. a t~r.cie odbywa się n~ ~~·on~1e
gJ~l.·oko słuszny i . szczytn~' cd cci~
budo\\'V bohaterskie] Stol;cy Pnl : - k1 dłu~oi;c: 200 km od prow .nCJ! Hlnan do Fukieh na wybrzeżu.
Lllrlnw'Pi Warszawy·'.
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UChwa ta CRZZ

10 m.lmnów

złotych

Pó! milionowe
d

1y lu owe
•
W 0 f ensyw1e
• ch•
d ftJe
na po

I
I

wodowyeh i z jej wydziat11.mi zawodowymi.
Kryzys gospodarczy - konkl111.lnieuchronn:e Zf10strzy
je e.utor ·.v ruch:.i
postępowych
walkę sił
zwl<~ zkowym Stanów Zjedri::>czon:v~h
przeciwko wodzirejom AFL i ClO.

Obrady KC Komunjstvcznei Partii Włoch

Togliatti - .o zasługach Dymitrowa
wwalce o zrealizowanie

1ednośc1 włoskiej

RZYM (PAP). 25 bm. rozpoczęły
s'.ę w Rzym;e obrady Kom :i e!u Ct'n
t.ralnego Włoskiej Partii Komuni'
i:tycznej.
,Posiedzenie otWorzył !łekretarz ge~
neralny partii - Togliatti. ktiiry w
swym przeJD.ówienlu lnauguracvjnym uczcił pamięć Georgi Dymitrowa..
Togliatti podkreślił ogro!Tl• .e zasługi 'Dymitrowa. kt6r'y śwą dz~G1łal-

•
Ta
A gres
•

WOJ•

klasy robotniczej

khs;e r0botniczej w realizowaniu jedności.
Mówca stwierdził,. że Georgi ·~ymi
trow był i pozostanie dla Wb;kiej
Part:: Komunistyćinej WZOJ!e''ll p!·r,w
.d ziwego :"i szczerego . r.ew:oluyjotii;;t,j'.
wicesekreta,rz. WłoN01stępnie
skiej Partii Komup is tY-cznej Pfetro
Sacchla wygłos:ł tełerat na temat:
,.Part:a, oraz organ izacje masJwe w
obecnej sytuacji"
no ś c : ą dopomógł włosk:ej

' eh
sk aten'. Ski•

ł
Alb
•
ani i i Bu garii
na t erytor1um

.Nowe' pro wokacj Il fa ą zys·tów. greckI~ h
i

łę

znwierającą.

groźbę

dykRr~'minacj1

"'tMnnkn do katolików,
wvznają,ryrh demokr11 ty ~ zne przekona
n1<1. polit~·ezne i zgodn ie z t~'llli prze
konaniami pracujących dl11. dobra swe
go narodu i swe;\"o p11ństwa. Ośwind
~7.enie RzP,.ilu Pol-. kiego w F1praw e o•tatniej uchwały Watykanu nie zestawia tych dwóch faktów. Ze~taw1euie
tal»t. rohi jednak kni.<ly patr ota poi
takie pnmoże nam
•k~ i ze~tawieuie
w zrozumieniu w całej pc>hr i ~en"'u 1
znaezPnia ol<\\"iadrz~min. rządowego.
Czym kieruje się Wal.vkan, groŻQC
ily-.kryminncjami · · rel ' gijn~·mi katolL
brn. wyznającym takie poględ:v polit;vczne, jakie dyktuje im ich su
ni ienil'' Czy chęc ; ę. obrony woln'lfol
wiarv i pr11ktyk religijnyrh f Nie.
Wol~ości wiary i kultu reli~ijnego w
na~zym kraju nikt nie ZR(;'rRŻa, a. rzą.d
na~z wielokrotnie oświadczał i czvnami sw:vmi codzień stwierdza, że sza_
nuje tę wolność i nie zRmie-rza .ie.i
bynajmniej u!l"Zczupla6. Wiedzą o tym
ludzie wierzący w Pol~re i w'e o tym
również WatvkRn ! Uchwala' wutvkatl~ka ma też ;.upeluie inne cele n~ oku.
.re~t ona próbą uadużycia autorytetu
Kośc ; cła dla. cel6w politycznych. nie
wsriólnPgo nie mających z rellirią.
.Tak ~łusznie stwieril:r.a oewiadczenie
nądowe, jest ona brutalnym pogwał.
ceniem u•uć religijnyoil ludzi wiereligijnych

w

0

rzących.

Państwa
Siłą. k i erowniczą. nas.zega.
T.uclowego jest Partia R obotnieza I
sprzymiPrzone z nią. Stronnidwa De
wokratyczne. Grożą.e dy~kr:vm i narjami
religijnymi członkom Parti i Robotni_
rze.i lub o~obom jej sprzy,1a.iąrym,
Watykan chce ugodzić w Ludowe
w Rzer zpospolitą
Paf1~two Polsk:e,
wywa lrzoną. krwią luilzi pracy i od_
budowu,iącą. się ich trudem. Uchwała
waty :rnńska je~t wyzwaniem pod a<lre
sem ruchu robe>tniczo-chłop~kiego. W:i.
tykan nigrly n e powiedział złego sło
wa fanntom i mordercom hitleron-skim. ;\fu~soliniego uwa;;.ał Watykan
za „człowieka opatrzności", a dla. Hi
tlera n·e zualnzł n igdy slowa potępte
nia„ Ale dla Polaków, którzy walczy
li :r. fasz.n,mem, dla. tych, którzy krew
~· rzelewali w walce o wolność narodu
i którzy dziś u!Twnlają, swą. pracą.
dla tych
wolność Rzeezypo~,:i r litej,
Wat~·kan znajduje slowa. groźby!
WRj:~· kan postępuje tRk uil' ocl dziś.
Wtttrkan zaw~ze tak poS>tępowal w
11a~zej 11;,torii. Oto co pi;;1e o polity_
ce W11tykanu konserwatvwnv uczonv
li' ' oryk literatury pol~kiej i. profes~r
Lgna
Uniwersytetu Krakowski ego cy Chrzanow~ki: „„.tych, którzy w
niker;emnie i cy_
życiu p<'litycznym
0

nicz'nlę ~ałcą ' w.eał miłości chrześci

ja.iisktej, ucillkająi n.a . przytład całe
·narody, nie wyklina 'ltości,ół, 1 nie
tylko nie wyklina, ale cza.sarni '-- to
jest historyczne - cllwa.li 1 na[1fadza,
Pius VI nazwał jedn.ego z najwięk
llzych łotrów, · jakich ogląduo słońce,
Fryderyka Wielkiego _ „bOhaterem"
, zaszczytem
„wzorem pa.nujacych",
wieków" - a. n~• tak da,;no jeszcze,
kie<iy Leon XIII obdarzył orderem t
to 01·derem Chrystusa kogo _ B'smar
~a.. tC! znaczy ·tego, k.tó,;ego polityka
1

Watykan prowadzi politykę przemysjeAli chodzi
Istotą jej jest
o Polskę - rozbija.nie jedności naszego narodu. Narzędziem jej jest uzurpowanie sobie prawa kGntrolowania
deptn.nie wolności su~
myśli ludzkiej,
mienia i podciąganie przekonań polltycznych ludzi wierzących pod papieski
strych·1lec.
Watykan chce znowu rozciągnąć swt
władzę nąp państwem. Rzym podejmował takie próby niejednokro1'nie już
w naszych dziejach. Wyniki ich zawsze byly zgubne dla Polski, którą za.wsze przynoszono w ofierze politycznym
celom Watykanu. Watykan chce nas
dziś znowu wtr~cić w te mroczne cza.r;y. W tym cei'l us1h1je on zastraszye
wierzących, zastraszenie takie jest mu
bowiem potrzebne dla doko•iania aktu
agresji przeciw państwu polskiemu 1
jego obywatelom.
Plany Watykamt pozbawione są.
wszelkich pod'.!taW moralnych i prawnych i nie mają żadnych szans powodzenia. Kawet dogmaty wiary katolic·
kie.i nie dają. papieżowi prawa wtrąca·
nia się do spraw polityki państwo'Wej
i do dyktowania. wierzą c ym, jakie ma·
ją wyznawać zasad;v polityczne, A pans'&wo nasze nie pozwoli grozić swym
obywatelom repre>jami religijnymi za.
to tylko, że zgodnie z nakaJami patriotyzmu i sumienia służą Polsce Ludowej i pracujfł dla Polski. Antyludowe i antypaństwowe uchwały Watyk:tnu nie mają. i nie mogą. mieć w Polsce
mocy obowią.zują.cej. życie społeczne
l polityczne w Polsce regulują. tylko
polskie przepi~y prawne a nie olice
wskazania. Polska. bowiem jest pań
stwem suwerennym 1 nie zamierza bynajmniej zrezygnować ze swej nwa..
renności na rzecz Watykanu.'
Uchwala. Watykanu jr~t wyrnzcm
rnmQ
u~iłowania wywofonia w Pol•ee
tu. Władze państwowe. a wraz z ni nn
patriotyczna opinia riol , ka oczekują. ża
cała. światła cz~ść durJro,riPństwa polskiego zajmie w t<'.i Hpra,vie stanowi·
sko patriotyczne. zgodne z god11 o § e 1ą.
int<'rrSl'LTI państwownn.
i
narodową.
Oświadczenie rządow e stwierdza, • że
„patriotyczne i lojalne wobec pań"t-·:i.
korzystać będzi-: pr-y
duchoWieństwo
wykonywaniu swych obowiązków dt;-zpasterskich z pełnej opieki pm·--.- t 1
przyjaznego stosu!lku władz p"f · t-'- '.)..
wych. Wła\lze pańsvwowe ~tr::r-: ;" 'ą.
poszanowanie uczuć rel1gijnyrh werzących i swobody wykonyw:u:h pr~.Lt·
tyk religijnych, nie dopm:rc7? Jąc w
tym zakresie do żadnej dy ; ;~: yn1t:1 ~c3i.
Ale jest rzeczą jasną., że włacbe po.n.
stwowe nie pozwolą na wtstąpie"Jta
grożące zakłóceniem porządku puhli-:znego i zmierzające do osłabienia naszego Państwa.
Przed przeszło stu laty Jullu-~ fllowacki pisał z bólem i go!yczą. o Korpa pi!>żow1
przyniósł
który
dianie,
„~wię~ą relikw~ę" - g•rść z1c:m. nrzcr
pacl,lyr,!J. w
s1ąkmętą. krwią. Polaków,
walce o wolność. Korclia·1 u1łysr.ał
wówczas od papieża nie tyll;o, że „n;i
podbitych Polaków pienvsry klątw~
rzucę' ', ale i następujq,će ~ło'iv~ :
„.a, niechaj war.z n0.r6rl wygubi
w sQbie o'gniów jakobińs~~ich 7.:1ró:l,
niech się we'Zmie psa lt~rZ!l ..:_
i radeł i s"chy.
Kordian mógł odl'lowiecizieć na te
słowa .tylko rzuceniem na wfatr r~zyniesionej przez siebie relikwii. Kordi:!.n był bezsilny.
Rząd Polski L·1dowej j patriotyc:rna
laną..

~!~k~ednn~ga~: ~~au~rQd:~~eś~~j~~= ~i:~~a w~~~~!oś~ie_s~t\~~.~,:,~~~\,, ,;:!~~

czrni o r zą.do1Ye, - że WFzyscy IUdi"IC
skiej". .
·
·11t·
r r.
·
· .Też<'l'i jr<lnak <17.iś Wat~·kan wrmaga .p a :Y pop~ą wysi 1 zmi"r:!P J.'!re c<o
1
~wą polit~' kę grr"iźh wo hec rmtriotńw takiego uregulowania stosnr.só ,v m1ę
pol~kh· h, hnduj:}r ~·ch swą. ludową o.j- dzy ~:i.ń~twem i Kośriol~m. którr. g"rl\·
'"z;vznr: - to nic dzieje ~i't to hez prz~-- r~ntnJą pełną . wolT1ość rcllgi1, z.nhll~·
rz.n1,_·. · Polityka w~tykańska jest ogm- dpie~ 7.:a pełną s.uwerennoś:: p~J'i,l,wa Lu
weru łańcucha. działarua sił' które chca• owego l lllenaruszalność uprawnień
przywrócenia wszechwładzy kapitali-1władzy ludow.;;• '·
kacji.
Do p~wrotu śre.dniowiec::a. w naszy711
~tów i obszarr.ików na, całym świec1a
i które chcą ściągnąć na świat nową kraja me dopuścimy.
„•• Q' '. ., "'' ....~
i wojnę. Czyż DlOŻna uważat. 71\ przyp1· ~-~
~z·
dek, żP w miesiąc po zukmlcz<'niu Konli lf
J
!,!' 11
UWAGA - KORł'.SPO :'-'VF.Nf.11
frrcnr,ii Par.Vl'kirj, którii pr zynio~la
FABRYCZNI „Gi'.01HJ"!
p~wnr o<1prfżrnir w s.v tuarji mi~<l z~·"
Dnia 27-go li1>ea br. w lnlrnlu
Dla 364 n11roclowc>:j - papież wezwał Niemców
WARSZAWA (PAP).
•
•
• odb c:1Jzie
, ~zkampanii rewiz.1·01.1isty
o got1z.
s11:
~ esu
„ Gł
Polaków z Mandżurii skończyła się do wzmożenia
lll-ej pilne narlzw,\•rr.:<.:'1~ ztb:-a •
nej, skierowanej przeciw naszym granic korespondentow lal:;r:vc;i:·
przeciw pokojowi? Lub, żr
wczoraj nad ranem długa wędrówJ· i, nicom
nyc!t.
kiedy po 22 dniach podróży kolejowej grnźbv Wat.'· k~nu rirz~-o z!.v w tym cza·
'* * *
k on";pon
„ t
Ob rcnosc
kilcmetrów, s•1_ ·', 1·P, ,.,rrd~· tocz., ·l,.· ~iP, clehat•.. w s11raw1e
JORK (PAP)._ Sekre tar.at na . trasie
NOWY
owarz~· szy
„_
, 12. t=1ęcy
otrzymał od prem;era bulg,1rONZ
dentów obowiazkow.i.
paktu atlantyckiego, przei;iw któremu
skiego Kolarowa pismo, donoszące. nęh wreszcie na Gjczystej ziemi.

, AP) . .Alban' .i.. 1· wi·,'.b.mi·
TIRANA (p.n
"
~
nls!er spraw zagranicznych Krtpo
H:usni przesłał do sekretar;~a generalnego ONZ Trygve L:e telegram.
donoszący o nowych aktach ag1·es3i
greckich. Art''ze strony fasz ...J ·stó=
J
.,
1eria faszystowska ostrzeliwała terytorium albańskie. Zginął jed:> ;i ioł
nierz albański.
Alba11skie Min:sterstwo Sp~aw
Zagran:cznych protestuj'e energ1cznie przeciwko postępowaniu fas ;:ystów greckich:" które zagraża su ·Neterytonum
renności , oraz całości
A 1v<1ni :.
iaw tern
tościpozostaje
Postępowanie
ze statu
·
s 1u a we.i ąprzeczno
ONZ

•
I

Swiatową Federacją Związkó.v Za-

spod prawa partii komun'.stycznej
i t. p.
Korzyst.ając z aktywnego poparcia władz sądowo - polkyjnych, przy
wódcy CIO i AFL z uporem usih1,ią
izolować postępowe siły amerykai1sldch ?'wiązków zawodowych od
ŚVI iat owrgo ruchu zawocl•Jwego.

niemieck'm podno~z1re pod
niehinsa. ieh hogoh-Ojność, m;logć b!L
:i.niego i morn11- jak grnn't wiarę. W
p1·zt"111ówienin t~'ln papie:i: użalał s:ę
gorzko nad ,,apolrnliptyrzn~·m" Jn•eiu
Berlina i wezwał do wzrnoi:en '11. an ty_
pol~kiej ka.mpirnii rewizjoni"'t.' •czncj.
Cztery clni. przed wy,;loszcniem swe
u" przemó"-· en ia pllflież ogło~ił uch wa
język~

"
.
ze oddział , wojsk, . podległ,ych q:tidowi ateńskiemu, ostrzeiiwał cs t 1tnio
terytor:um Bułgarii.
w bułgarskim rejonie pogran:czn}'m wybuchło 6 min.
bułgarski protes tt:'t? ka• Premier
·
tegorycznie prze~iwko tej J)Mwo-

,„

I'.leli z M.... n ur;i

powro' „ 1., 1• do kraJ•u

I

1

I

·'

z

i::>tr.

20~

W czwar:tq ··rocznicę Poczdamu
ołityki

Owoce kot;Isek entnei

am ie onku
Odb J .v ak' się w 'kcez
'ren"J·a
·
t rzec ł1
-~ ·
ierowm · ow
f "ańst"'
kt"
·
d
h'
„, •Jr"a wc:>zra o is t orn„ pod
nazv1ą Kcmicrencji Poczdam~-kiej.
UCB:W AŁ'l' POCZDA1'1SIUE prze
~:du~ą. że j:ednym z celów okupacji
Jest całkcwite rczbrojenie i demilitaryzacja ' Niemiec, likwiduj;i fa·
b~yk nicrnleckkb, które . mogą być
uzyte ~la prooukcji wctJ~nnej or.iz
roz;ci~emi~cfo kon~rwli nad przemvsler.1 Nln::iicc. Uchw:ily konfcrerl~jl
p)C3darnskiej prze-widują demokra• OJ 17'"'lipca
ał do
· 2 sierpnia
p
d 1945
· k ro-

P

pneobraieni.u tcJ •tr-•y.
Wł-""-a
a
.,,.
~ r•~
akcyjnych t..nkrów
1-m1 mo·ft""Oli·
„„ eh została
~......ab,lon~.
per:iaUstycznv.
~ n
l\Ii$ce fa.bryk wojennych, prcdu·
kujących narzędzia mordn 1 zniszczcni~, za.jęły pn:edsl~biorstwa, procluknJące towary dla lmlnoścl cywilnej. Realizują.o za.'ladę demakratyza.cji strefy us-unlęto z zajmowanych
sta.ncnvisk 2~ tys. faszystów i militarystów. Ich miejsce ujęli ludzłłl,
znani ze swych demi;kraher.rr„·b
pc~ląclów. Organfaacje ra~·z)·~t~'\.~-

~l;!c zc!t~~Y rmwiązanll. Ożywianą
tyc:mą rnzcbudowę NIBmicc, prze- dzi~łalnosc prowa.clzą parltc i !ł!·;;iml
prcwac::-e1;e <le.naz~tikacji, s-t w:>nc- zat"fa ikmokratyczne.
nie szm.;;r::ąda c'!cmnkratycm eg1',
w wyni!rn pcłączenla parlii komu\V~cszcic, w por:;z.umicniu poczclam- nirl:rnzne.i i sO<'jal • demohratyc'l'!ll'j
s~1r:n słonnufowana zo.>tała najważ- powsłala zjednoczona partia klas;v
nl~Jsza zasada dcmckratycmer.o rnz robotnic 1.ej _ Niemiecka. Parlia.

wi~zan~a sprawy niemieckiej - przy
wrocenie gos-podarc"Zej i politycznej
jedności Niemiec.
•
Dl.a ?siągnię cia tych celów, porozumterue poczdamskie ustanowiło
ezterm:trc-nną kontrolę nad Niemcami. Pow:nna ona być wykon ywana
p,rzez Radę Kontrolną, w które j
s&ład '''ci'lC'dzą naczelni dowódcy
wojsk okupacyjnych czterech me·carstw. Uchwały poczdamskie orzewi.du. ją ._ również utw orzenie ·Ra'°y
u
Mmistrow Spraw Za·T>"'r~illic
n vch,
~
składających
się z przedstawiciel: 5
m,)carstw.

J~dności. Socjalistycznej, która za.i <;ła
kierowrucze miejsce w życiu -politycz
nym strefy okupacyjnej. Wokół ma-'
sowycb organizacji demlłkratycznycb - Zjetlnoczenia W0>lnych Niemleckich Zwia.:11ków za.wo<lowyrh,
Zjednoczenia K omiretów Samopomocy ChłC'[)skiej, „Kuliurlnmd'u"
Itd. - zjednoc11;yły się miliu.n y posle
powycil rcbutników, ohłGpów, przed

sta.wiciełi intcłigciicji.

la.eh okupacyjnych, pr1nvad~1· do od·
~
rodzenia sił a"'resyWnych
w centrum
"
Europy, że kurs antypoczdarnskl to kurs maj;\cy na celu agrc:;:ję.
Dobrze .iadomo, że na skutek
niestosow 1a przez p· ' Carstwn zachodn!e- uchwal poczd ?..msk ich, zachodme strefy okupacji N'.emi:!c slały si ę ku7..n'.ą zbrodni dla s:J -· -~:!sji. Niedawno, mocarstw a zar· ., ·e
zat r:v-icrdzily nową list~ fabryk podlegaJących zdcmonto wan:u. Na l iście
po7.ostr.w:o n0 zaled wie 141 fa bry!c,
):m ::v czym wiele z nich należy do
poko.iowych gał~zi przemysłu. Fa·bryk.t prz2mysłu wojen neo;o zostały
7. l.e,J listy. \Vykr;'i<lone.
vVzn::iwrnją
one obecnie swoJą prcd ukcję.
. Dobrze w iadomo, że na sk utek
meprzestr zc,o;ania zasad den azy!:kac.ii, prze~tępcy fc szys towscv ,~ z'l
chodn:ch :mem:::z~ch n ie tylk ci po?:os t~.i ą. _n a wolno ś ci, ale za j m 11 j<1 ocl po
w1cdc:3lne stanowis!rn. W v~ta rczv
powiedzieć, że - z~odn'.c z "o świ:\d~
czen'. em gqzct niem ieckich w ad '11'. ni
str acii Bizo n ii we Frankfur~:e n ad
Men em. 6.!JO'l z 8.6CO urzrd:Jików to byl i faszy$ci.
·

w
. szystkie

te fakty demckratyczne) przebudowy rad :?:ieckieJ· Etrefy
k
·
o ·upacyjnej są wyniki~ dnszn!'j
pnlityki rac"t.ziookicb wladz c-ktmaOto pokrótce podstawowa tre~c·
- cyj nych, dokładnie• przestrzeg?·J. ąuchwał p.:;czdamsk:ch.
·~
cych zasad poczdamskich.
W STREFIE RADZIECKIEJ ,.....,.eCZTERY LATA. które min~•y od
prowadl:on!> w myśl tych uchwał C7.asu konferenc ji
«" kiei.
poc1.dam~·
sz<'rcg zarz:i.tfaeń,
które przi•Jtiosły wy kaza1y, że ruc!to:rnwanic
.
•1cbwał
znacz.ne sukcesy w demokratycznym pollZda.msJ{ich w 7,ach<Jd,n ich s;tre-
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trzony) obl i cza sic
zuiYtei nasizy n.a 5-f\
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k7.Y \' 1P 7iemn ia k ó w. O czywi§cir
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·
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A
I
t
\•::i
· "'lo ies
· t m1e
· ~~· -s t a ł e. z rok u in?.
1
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re.nv i s<orzyjaja.cy sto•sunek
cen nroduktów
do
ro,ślinnvch. Musi być .i·esz.cze od
p0wirdni stos1mek cen pr-O•d'Uktów 1-0ln:vch do ce•n wyrobów
pr1emv~lov1ych Decyduje on bo
wiP>m o !"ile naJ:>vwczej ral nik a
i stanowi ważny c zynnik rozwn
ju jego gosporlarstw a,
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Najbardziej popularną luteatru w Chinach
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h
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jest tzw. teatr
„Jan-Ge".
„Jan-Ge" oznacza
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tłumaczeniu jest. to ,,p1esn
młodych
serc pracujących".
Pies'nt' te
prac"
.J0
i walce chłopa chińskiego.
Pieśni „Jan-Ge" powstałe bar

Kuomintangu zespołów „.JanGe" jest bardzo wiele. Powone samorzutnie na fabrykach i
w szeregach poszczególnych oddziaArmii Ludowej wiele ich
jest w miastach, a najwięcej
chyba jest ich na wsi, z którą teatry te nie straciły crrganicznego 1rnntaktu, az po dzień
dzis ie3'szy. Każdy zespół ,,Jan-

niemal przy
szkole na terenie Chin Ludowych. W 1948 roku w jednym tyko rejonie Jan-Tsu ze
społy szkolne urządziły 1395
przedstawień, które zgromadziły 1.790.076 wid:zów. Godnym podkreślenia jest fakt, że
w przedstawieniach ,,Jan-G€"

d zo d awno t emu b Yły zazwyczaj połączone z tańcem, wy-

Ge" jest kolektywem aktor-

obecnie

bianą formą

pieśń chiń

dosłownym zaś

opowi'adaJ·ą

stają

szkołach,

łów

wśród dorosłych, jak i mlodzieży.
Zespoły młodzieżowe

istnieją

każdej

biorą liczny udział ko

..
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czasu te taneczno-wokalne na
wskroś ludowe ewolućje, przy
brały formę widowisk, obra-

zujących :t,_óżne momenty z ży

chłopów chińskich.

cia
Dawne
widowiska typu „Jan-Ge",
poza
oraz
n.ie
tekstu mówionego.
Obecnie widowiska „JanGe"
do sztuki teatralnej, której formy
barw
ne i
jest
z
nie tylko wsi, ale i
narodu
Teatr ten,
w prostej linii
z dawnych „Jan-Ge", zachoz
i najszerszymi warstwami ludowymi, które go zro
clziły i powołały do życia.
Na terytorium chińskim wy
zwolqnym
spod

masową pieśnią ludową
tańcami,
posiadały
żadnego
należą już
są
różnolite, treść zaś
ściśle związana przeżyciami
już
całego
chińskie.go.
wywodzący się
wał §cisłą łączność kulturą
h1dową

już

~-~~~-~
liczącym od 5 do 40 owiększości wypadków
zespoły te są wędrowne.
Przedstawienia odbywają się
pod gołym niebem. Są też w
większych m iastach zespoły,
posiadające stale pomieszcze-

skim,
sób. W

nie teatralne. Najlepszym do
wodem olbrzymi ej popularno
„Jan-Ge" jest liczba 1340
wiejskich kolektywów teatral
1
nych,
w jednej
tylko prowincji · Tsian-Tsi.
Liczba aktorów,
udział w przedstawieniach, wy
nosi 27 tysięcy osób.
„Jan-G€" cieszy się olbrzyzarówno

ści

działających
biorących

władzy mią pcpularnością

biety, ila których dotychczas
w
na
W 1855, zespo
na terenie
prowincji An-We, bierze ·- u
5.788 kobiet.
Teatr „Jan-Ge" nie jest teatrem zawodowym. Jest to
rodzaj teatru amatorskiego o
obliczu
Charakterystycznym jest,
aktorów
i robotnicy.
Teksty wystawianych sztuk
są pisane nie raz przez samych aktorów, czerpiących
wprost z
Nie

Chinach- dostęp
był zamknięty.
łach, działających
dział

scenę

wyraźnym
społecznoświetlicowym.
że większość
stanowią chłopi

tematykę

życia.

są dopełniane
według
wyrażaj ących
swoją oninię bezpośrednio

W:?~SĘGAŁA
ŁALl'TOść
PAŃSTWU

WIERiĄCYCl'-I'

Piszą też

WIEŁKI.EGO

w

pośrednio

są

sy ludowe, które
jego r, ów
nym inspiratorem i t wórczym
organizatorem,
kieruj ącym
całą jego działalnością. i rozwojem. Teatr „Jan-Ge" jest
to nie tylko
czynnik
zrodzony przez h1d i
oparty o
„Jan-Ge" stanowi zarazem
chii1skich m as
w ich walce o
wyzwolenie spolec:ne i
ekonomicz_ne w ich walce o

oświaty,

~
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1

POKćJ

:::;AI?.óWNO PRAKTYK
J A'!5.. I PRACY DLA

RELIG:IJNYCII

PAŃS':WA.
Stronnictwo
czł

kulturę ludową,
skuteczną broń
pracujących
pełne
postęp: Wy.raźnym świadec-

Pracy

wzywa

swoich

·:uJ.:;:ów i B:J"„npatyl!:ów do ·palnego P:>

pn.rcia. tego, jedynie
ska.

słusznego

s.tanowi-

Urodzai

n1"1 "iV ę~rzech

należy
tytułem

walczą

,i!EŃSTWA

~i:j K'.i'ó-R:E
ZAJĘCIE:t.AJ;EZ„
THUTIGo sTANo~n::: KA,
IECZYŁO::BY w PEL

potężny

twem tego jest tematyka
sztuk, wystawianych prze z te
atr „Jan-Ge". Do najba r dz'.ej
popularnych
sztuka o
kob ietach-partyzantkach p od
wymownym
- „Ko
biety
i
„Biedniacy budzą się do życia", która opowiada o nowym iyciu chińskiej w a\ itd.
s. P.

~

zwyciężają",

i

BUDAPESZT (TELEPUESS).
Dzi ęki pomy8lnym warunkom atmosfo•
rycznym, w v.-'.clu cz ęś ciach Węgier
r ozpoczęły si ę już zbiory pszenicy. Jak
wynika z otrzymanych dotychczas spra,
wo zdań, · t egoroczne
zbiory pszenicy
przek ro czą prawdopodobnie o 25 proc,
zbiory z r o1m ubiegłego, które rów.
n i e ż byfy r-J"·~~.

'

,

.
.
cię o

.
.
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p r ·1a ·nasza -Jest n-1ezw
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Siła _jej

lkwi,.w umiejęln·vm stosowaniu krytyki i san1okrylyki

, Z przemówienia tow. Franciszka J6źwialca, członka Biura Politycznego
.~kibywy dmd& dzbńejsoogo na ~inio
ny okree, to bez ehebp1iwo-ści. moeemy

ipowieAi.e6, że wyrośliśmy w wi(llką
pa.rtię klasy robotniczej, PlllI'tit która
WJ'il"O<l'la daiiś na wielką. tylkio illatego,
li u podstawy jej legła nauka. mark.
siztnu..leninizmuNe. histo;ryc,z;nym Kongresie Zjed.no_
ezeniowym. dokumerutowali.śmy zjedno
ez.anie dwóe.h partii robot.roiczych, a oo
7J& tym id•ziJJ i zjednoczenie klasy rob-0
tniczej. Na dris'ejszej Ke>nferen.cji do
kumentujemy pełną. jedność Partii l je
dność klasy robotniczej.
Na hisobcll'ycznym Kongresie Zje-dno_
ozenfowym wyra:niliśmy na.szą. niezłom
ną wOJlę wa.lki o utrwalenie pokoju na
świecie. Dzi•iaj ua konferencji PZPH
W?jow. łódzkiego będ~c Pl'ln~ jednood:gowiadamy
śc1ą. klasy robr<t.nicz,ej,
imperialistycznym podżegaczam wojen
nym coraz większym wkładem w budo
wę nowego ustroju społecznego, ustrcju który przeciwstawia się z całą. siłą
wojn'e i walczy o pOkój, o wyzwdenie
człowieka z jarzma wyzysku i upo§le.dzenia ek:momicznego i p:ilitycznego.
Nic nie pomogą t.u znprzmlc;v i zrlraj
cy: klasy robotniczej, tak zwan,i trze_
c•'a siła, kt6rzy zaprzedali się btii'i:uazji i po~zli z nią n;•·ga w nog~ w nia.r
szu przeciwko klasie robotniczej.
W ślad za tyrrn patentowauY"fill
zdrajcami .k)a~y whotuoiczej pos7.ła rów
nież klika Tiki. Tito z garstką. swoich zauszników wvłamał się z ,.g<lluego
fro.ntu klasy robol n' cz.ej, zdrariził
front klasy robotniczej i mas ludowych, zwią.za'ł się z wrogami Je], z
wrogami ·wolności i p·.stępu, dernr,krn
cji ludowej, z wrogami Z1\iązku Socjal:stycznych Republik Radzieckich.
Jednakże zd.racla Tito i jego kliki nie
jest zdolna zahamn""Ć koła hist> ryc·z
nych przemian i po"tęru:
Kla><a robotnicza JugMłnwii, vnerna
1ctcnlom mark~1·zmu-!e'll1nizmu, vnerna
j prolet'triackieniu internaejonal zmcwi
nie da s;ę za~trnszye i zlamać.

na

1-szej Konferencji ·wojewó~zktej PZPR

źna: Je.ąt obowią2'lki01?U k.ażdago czł001-1 w!W -Ofl"gan.r1.acji o zwwaoonych
ka P11.rtii, a tym bardziej sekretarz.a kach, błędach i wyipaczeni·a.('h:
na.t()•chmi~

powiatiowe.go,

bra_

&)'gltaliw-

Zagadnienia przemysłu wo;. łódzkiego
W woj&'176d,ztwie łódzkim obryk rol-\
nrjctwa mamy przemy-S oraz około 50
·.!\ lrnyc.h
giosipodia.rsllt:"
pańsll.wowy.cih
pn-emyslowyich i
około 80 z.a kładów
a więc
około 71 tysięcy rohd.ników,
w·zonem
klasę robotniczą., która jest
tego województwa.
'l'e>w. Wo~ciechiowski, w swoim refe
racie postaw] zagadnienie planu 3-le
tni.ego, postawił zagadnienie :produkcji naszych zakładów przemysłowych
w ramrcb pl~nu 3.letniego zach~c·qjąc
w ten s1po:;ób to·warzy!<zy do dyskusji
,
nn.cJ nim'.

Owszem, w ·dyskusji mówiono o 3iletnim planie, o zakład>.Leh na te.renie
woj: łódzkiego mówiono ogólnie co
pru wda, ale to ma swoje do<iatwie z.na
cze nie, bo wyraż,_ 'I10 wolę, ż.e plan 3-le
tni powinien być wypełniony prz.edte.r
mi nowo, by ltejść uzbrojO'Ilymi w 6-le
tni pJa.n. Ale tego jesucze maJo. Nale
źało pon1szyć i sze•nr.ko omówić sipra

\V Łodzi

Towarzysze będi}cy w tych organirnh
wojew6clu,twie.
K()nferencja Wlin.na znać braki, be muszą. i to przede w11zystkim czuć
tyoh resMtów: się ezłcnkami Partii, a iwtem ur...<Jdni
lą.czki i osią.gni{'cia
Nie trzeba towarzys-ze, lekceważy~ te kami.
Tn,ne pojęcia wimny być z: ca.tą s:l:i
go za.gadni/Jnia, nie trzeba poddawać
z"ITalczane.
się niezdrowym sugeoStiom.

Nie będziemy tolerować wrqgiej roboty

reakcyjnego· kleru

roboty ze strony reakcyjnego kleru wwych wypowiedzi, z których w'dai', że s•to~·un1>u do na.szeg-o po.listwa. Nie mo
towa.rzysze nie na,Jeżyde przyswoili żerny ;jednak ogranicz.ać się tylko ' wy
sobie wytyczne Partii odnośnie kleru. łącznie do tego, że wróg prowadzi dy
Nie odTóżniają reakcyjnego kleru od wer~yj·ną i szkorlliwę. re>bo·tę. Należy
tej części kletu, który u,;.•tosunk1.wuje nja1Yniać i w3·krywać gniazda wrog ej
wy, które inte:e.~'llj~ n.ie tyl•ko. dyrek_ 3ię pozytywnie do państwa ludowego. rlziała.hwści przeciwko państwu ludo„
Nie moi.na i nie wolno gene.ral1zo- wemu.
P1' ''"ę Towarzyszy!
toil'a zakładu, rnzymera czy technika,
zagadnienia: Powinntśmy
wać tego
Spotknl muie zas:zNyt pocbumowaale każdego członka naszej Partii.
Impe.r;aliści i ~rzymieTznn.e z nimi
się
uflmie.ć już odróinić tych, którzy
nia dy~luii<ji p:erwszej Konfetencji
k i kola watykańskio u>!>ilu.ią. wykorzyE.tać
d p
.
k
·
18 i Kościół i wierm·C<h dla swvch mecPol,kiej Zjednoczonej Partii Robotni~
p<l'ZY t J'?-'.Ille ustos.un -owu.J~
jakość
,
. h ce. 'h .
czej wojen·: łódzkiego.
1.
I .gniazcl
tych ośrodkow
od kl.
LudoweJ,
an t y l u d.owvc„
i
an t ypo ls lnc
nvcu
ó
k
i
k cyJnego
d · .....
t ·
Dy!:<kmja dzisi.ej:;.za, wysu.nęła sze_
Jk'
dl
e<ru, t re w llWYC 11 wy l'
a.le i jakościowym. rea
Cóż to tabcgo .jest, co nas powinno sie ilościowym,
.a wa ·i z us r()J~ emu
o;,
st~pieniaC'h wiążą. się z reakcją. mię:re;; prohleo:nów i zagadnień, kt-Orych
w''?..n;tkith it,.f<NC» "ać I 8ą to, towa O to musimy się bić: TIO musi zrozu_ dzyna.rcdową. przed~· ko Polsoo Lud o_ 1u owe.i.
nie "'pos6b je.st omówić w jC'dnym -pod
obniżenie m· eć każdy członek n4h'>zej pod"S>taworz,1·~ze, plany prOduk('yjne,
Vlierzą,cy robotnik, ro~tnlca, ch?op·
wej nie p.rzebierają.c w środkach, łą.cz
s11m•1w~niu. Toteż fgniniezę i'I. ę do nie
kOsztów własnych r.rodukcji, podnJe_ we,j e>rganizac,ji, a przeświadczenie te
i inteligent powinni zrozumieć, czym
róż.nych „cudów".
urz:i.dzaniem
z
nie
kt1in·ch z nirh:
bez
roootn.ików
do
przenieść
musi
go
ja_
o
bitwa
sienie wydr.jnośc: ~,,cy
W wyjaśnieniach rządu sprawa kle jest reakcyjny kl.er i j~kie ~ą; jeg~
I ·tak pi<'rnsqm z nich i to naJ'
kość produkcji. To ~i zagadnienia, partyjnych.
z międzynarodowym kapital19
to, :ile
j~st
~a;;.nicj>'z.nn problemem
'l'o jeszcze nie wszystko, towarzy: ru i s1-0sunku do niego postawiona zo związki
rrnd, którymi 1110 powinniśm,v przecho
wtedy odwrócą. się Od lliep
~ta.la. ja&no i wyr-aźnie: Nie będz'emy mem ckres ocl hi;;.torycz.nego Kongresu Z.iedz c dr· po,rzą.dlirn d7-ienne.go, to są. S7,e. 'l.'owarzysz Urbaniak zabierając
tolert:wać żaca.J 6Zkcd·liwej i wTogicj obrzydzeniem.
'1noczenia 2-ch part: i był. niew:Atpli_
s.nrawy. od kt6ryth w dużej mie-rze bę głos w dyskusji opowiedział nam tu,
kie r.kr":'em, w którym c.ała n,1.~rn Par
dz:e zależeć stopień wypełnienia pla- jak mało jest troski o współza.wodnt
'
tia, a wii;-c i Partia w wojcw: łódzctwo n acy, jak mało jest zaintere11<>Hti 3.Jctniegoi
k'm, st:ih się potę!':ną siłę. ideO!O{ilCZ
Wy, t-0wa.rzy. ze, najlepiej powrnnL wania się racjonalizatorami w prodllk
J>rzechodzę do jeszcze jednego pro:
Ws·zysitkim ucz;IJliwym nauczycielom,
nie i polity-r,z,nie zwartą. Stała się si!.
cji, Tow. Urbaniak p0'8tawił to zaga_ mu. W d~kusji towa.rzys-ze wysunęH profesorom powiruniśmy pomoc, zrozu
śc· e znać te sprawy, ponieważ coazien
nq. jednol;tą partią klasy robotniczej.
ne ~t~'kaeie' s!ę z nimi w procesie pro dnienie shL•znie d<>magaj.ąc się w1ęk- za.gadnde.n:e oświaty i szkolnictwa: .Te mieć istotę z;aszłych pl"Zemian spolePierw;;:z..a Konferencjii Polsl1:.:ej Zje_
szego zalntereoowania władz pa.rtyjdukrjL
den z towarzyszy z Kurat-0rium wyja- o=ych, poanóc prze2JWYciężyć stare na
ilr·o.cz1 ·ncj Partii Robotniczej wpjcw.
ujawnić . nych sprawą, w.31półzawod'Ilietwa i rapowinniśr1e
Wy
śnił w istocie to zagadni&nie. Ja chcę wyki i uczyn~ć z nich dobryeh nauże 7.jcdnoczenie
łóJ?Jkie~o wyl,mzala,
b:o.ki, nied magania i bł'tdY na tym cjono.lizate>rstwa, all' o tych sprawa.cli. zWTócic was·zą. uwagę i z;aostrzyć wa- czycieli naszego typu.
Partii odbyło się na sJui:znych podsta
oddnku. 'ru hyły delegacje, które pod powinny pamiętać podstawQw& 0~11n1 szą. c.zuj•ość w kierunku następują_
Nasi towarzysze pracują.cy w szkolwach irlcologicz,nych ma.rksizrnu i l&nL
zaeje w zakładach p.racy, rady za.kła cym: Nie możemy i nie wolM nam ge
kre~laly w.ielk. e osi~gnięcia w ctzienil.mu. Zjc~lri.qc1..enie dwóch partii, odnictwie powsZJJchnym, średnim ezy
dzin e zwięk!';zcnia produkcji. O czym d<>we i dyrektoTzy tych zakładow.
nera,1izować sprawy na.uczycieli i to
n"ln się u na~ VI brew tendenc'.~ m eln_
wyższym powinni ezczególnie zai1IJtere
Więcej towarzysze, zainteresowania bez względu na t{), czy zńa.jdują. się w
to świaclczv? f:ndadczv to o tYm ze
rn<'ntów opor.tuni„tycznp-rdnrm·stycz.
klasa robotnkza w zakłanach na tere współzawcdnictwem 1 racjonalizatora. powszechn:'m, średnim, czy wyż..zym sowac się tymi uczciwymi bezpartyjn.1·rh, "ltlirew. "·rogom klasy robntni_
nie woj. łódzkiego czyni wszystko, mi pracy, wię::ej troski i opieki n:::·J. ~zko·ln:~twie.
nymi nauczycielami i profeswami
cwj - 110 t:ilm b,Y'la świa<loma IV'C.la
zagadnieniruµi,
aby wypełnić postawione przed nią za pomszonymi wyżej
Pntii, \\'Ola klasy robotniczej;
Więcej troski i opieki nad ośrodkanu
dania.
K:edy pal"'Zymy, tO\Yarzy z.e, z perdecydują
.Ale przecic;i; Partia, awangarda kia i zakładami oraz procesami produkcji.
Czwa.rty problem, który ehcę poruna.le~
Należy wcią.gną6 wszystko, eo zdro wnicze stanOWiak&. Moi.na i
sy robotniczej mirni wnikać w te prodoświadcze1i
ce;;y, by pomagać w usuwaniu braków szyć, a kt&ry rowniei nieśmiało bvł we do praey pozytywnej, otoczy6 rypie 1100 kać ka.dT wśród bezparlyjnye.h, a.
i hamulców oraz pcdnOsić na wyższy j pornszony w toku dyskusji, to jeSt. ką. i odizolować od 8zk<>dliwycll ele_ wśr6d tego wielkiego :rererwuaru ro.
me.nt6w.
poziom ffOdukcję i to nie tylko w sen problem wsi..
botDków znajdują się bezwątpiema
Towa.Nyisze w dyskusji. Mka:rżali aię ludzie dobrzy i. ueuiwi, zdolni i chct
się
wzn.os.~ć
0Riągnięcia :jąk: eh jesteśmy świad_ wzrastać:
Będziemy
n~ brak kadr. Tak, i&totnie, kadry to cy ra~m z nami budow!W l!PC>d;ja1izm.
kn mi nii wasz.ej Konferencji, nie po- wzwyż, przyswajając sobie dośw;ad
wielka rzec.z:
winny o~ł:1bia6 waszej cizuj11ości, a na cze.n.ia i nauki wielkiej Partii Lenina.
Nie naleey, towll.rzysze, lękać sto
Stalin powi&dział, te kadry decyduoclwr6t, po1wf.woy udzie.sięcwik.rotnić Stalina!
Mówięc o wsi, trzeba wyraźnie wska mysłu, :e~ńst~ye.h gJJt!:poda.r!tw :rol
wy-s11w~iJ! , ~~~,.. uc;icl:wwl,\ -~~
my„-.posi'l\.datny
C11-y
wszystkim.
o
Jł
pto<du.keyj11;rch.
dal
.ipółdr.i;ielai
i
"gdyż.
ny'"1
·
c~jnoil~,
·i!Ocjalizmu
·i
Zl!Os.trzyć
ei1e.rgię..,i,
zać, iż nie można budować
Przfswa:jn.jlłc sobie ''dośma&ze·1.m1
dy<:h i zqólnych ludzi na. poszezegowe
Na te.Il oM:irrek pMcy"'łt°&ek6lnł u_ doeta.teczną iloś6 kadrf Nie, nie posia placówki PJ.l!lCY.
ezo nasze dzia!an.1a, n.asz rozwój i naukę Patrii Lenina -Stalina, d:j.żyć w mieście pomijając Wie§; Były oo
ujawnl"O
nie
wiele
ich
ma.my
ale
damy,
marsz naprzód zaJeżyc będzie od na8 sa będ:zi emy z c.ałą. s.'łą do tego, by upo_ prawda· taki-e tendencje, · że można wagę zwrócić m.u'!!zą. nas.ze pod&ta.w.owe
W. ac.zach :rośnie mło&! P<J'kol&nie,
m; ch. Zależyć będzie ja.k podejdz.;erny dobniać się do niej i stać się partią wi~ pozostawić w spokoju, a budować organimcje, gmin™! i powiatowe .ko- nych jeszcze, Należy je tylko umieć
odnale.tć.
tyw~, zdollle i z iniejatywą.. · NależY.
socjalizm tylko w mieście. Tendencje miitety party]ne.
do zagadnienia i w jaki spo.sób bę marksistowsko-leninowską.
Szukajmy w dołowych ogniwach par je wctąga6 i stawie.6 na 00.ipowiedniela.
Należy zbliżyć 8ię do mu, cwiąz&Ą
dz' emy przyśpies7.ać tempo naszego
Towarzysze, to, ż.e d.z'siaj możemy te były z gnmtu faŁ„zywe, ~o-rtunisty
&ię z nimi, pomagać im w pllOeeeie o:r- tyjnych, a na pewno .z:na.jdziemy masę pomerunka<ih pra.ey.
naszą obradować i oceniać dorobek
p • cz
naszej czne i dlategio wzięły w łeb.
mn rs.zu wy1:.y~eone~
lud.Ei, zdolnych i uczciwych, których
Partia nasza posia.da wdeJJde t:r&D9
·
Partię.
Widać z dyskusji to, eo jest dO<ia- ganizowania i w ich pr&ey.
Partii, dorobek kla~y robotniczej, doro
W dyskusji yoTUSz<>no róW'll>ież zaga można będzie wysuwać na różne kir.o misje dQ mu beąia.rtyjnycll.
Xa podstawie osiągnięć, jakie kon- b(l'.k mas lud{)wych i całe.go na.re>du, za._ tnią, cechą., że roozumiemy, iż państwo
statujemy dzisiaj na Konfe.rencji wo_ wdzięc.zamy bohater,kiej Ozierwonej we gospodarstwa ~o~ne mają, być wy'!. dinienie !lpółd.teJni Jl'rodiukciyjnycih,
wojewódzpowstają.cy·c.h na terenie
jew. łód?-kicgó; możemy z dumą. stw·er Armin i jej wielkiemu wodzowi, pl'Zy szą formą gospe>d·arki.
opiekować sią
świadkami, twa łódzkiego: Była delegacja jednej
t~wa.rzysllle,
Byliśmy,
dzic, że temp:> naszego marszu b~dzie jacielowi naszego narodu i na.rod6w m1
jeszcze żyv.:~~tj i silniejsze, bo siła na łających p~kój, na,uczyciele>wi calej jak dBlegarja ,jednego z ośrodków patl z;e spółdzielni. 'Dowa.rzysz, który powl
&twowej goopodn.rk~ l'Oln.ej za,demoo- ta.ł Ko·nfe.ren.cję w imieruiu llJ;l6ldizieL
i;Zej Partii b~11ZJ'e z każdym dniem kl:J.,~y robot n ic=ej, tow. Sta.linoW11Czy to nie pr~M JJ88ULf Talr,
Poosiadamy, towarzysze, takie organi
strowala swój dorobek, przekazują,c ;ie ni produkcyjnej mówił z re.dością. o
zacje, jak zwią.,,:ki zawodowe, skupia- fo jest i teraźniejszość i p;r~złoś6 n&
roz,poczęli organizowanie t.ej
jak
tym,
Konfe_
dm•'c,ześnie pozd•rowie·nia dla
organizację
ją.ce miliony ludzi pracy. Samopomoc sza, triwarzysze.
spółdzielni i jakie widzi jej pe~spektyrePji Part~·jnej:
Nic też dziwne.go, ~ Partia otae-z:&
~-0 potężne
Jeżeli ko[lfe.rencja powitała te osią. wy rozwojowe. Nat:.cmiast towarzysze Chlo;pska! Liga Kobiet i krytykoujawn:ać
Tow. "'ojcieehawski, pierwszy "-l'kre / powinniśmy
t:irz K. '.\':, w ~wym rcforneie pocl!';U- wać uc,zyć się na bl~dach i wychowy- gnięcia. PGR to pow:nno b~'ło na,g za_ delegaci, na któTych terenie powstają tr~nffill1S~e do m~ bezpartyJ.nych r<>bo oipieką. i tir().o,zczy się 0 mfodzież, jako
chęcić do dyskusji na.a sprawą pań- spółdzielnie produkcyjne, barod·zo mi.- tmków i robotmc, chłcpek 1 chłopów: teraź.niejszych i przyszłych budoWlll~
rnownł ja];~rl:.:Ly d0rohek r.rne,v pa rt.rj 'I\ ać ezłonków Partii:
Należy tylko w tym wielkim rezerwu
W ten spos6b shrnrzvmy odpowie- stwowych gospod:nstw r1o lnych, a nie ło zajmowali się tym prablemem. A do arze umieć szukać: Rezultaty nie da_ czych socjalizmu.
ncj r·d K1.~1tgi·esu do Pien>.~zej Konfe
n: 11 ~ji i:Zl'.R z jcdrcj .!1Mony, ~ z dru- dnie " arunki do przez~yciężaTu:a i wy ogranicrnć się do og6lnikó,v.' 'rak, t-0 brze byłoby przecież, by Kionferencja dzą. na siebie ezekać: Przedefilowały
Wydaje się również, że i Bl:os'\lnek
w.iedziała, czy wytyczne Partii, mówarzysze, hyć nie może.
gic;i .zas wskiaza1 .. na ~łahe rn·e.isca· 1 ~a rastania z popełnianych ·błędów.
mlo
delegacje
dwie
Konferencją,
przed
Ligi Kobiet winien pll"Zyj.ą.ć ba.ro1
d-0
.Kale.ż:i.ło. śi;:i'elej krytykować braki, wią.ce o zasadach d-(}l>rowolno.ści, nle dzieżowe. Należało się wczuć w przeI z ty~h to wzglQdów nie po"·iriniś.
hrn ki orr~antzaeJ 1 · W,ydawalo się. ;:e
konkretne formy pracy ealej <lir
dziej
po<!
ma
nie
('17,y
i
naruszone
zostały
naszych
w
błędy
i
m•e"do·c1ągn·ę~1a
wy~t~
t.aszych
w
to bęrlzic ,z:~chęta tll.n. tm-;-a.rz.-s.zy dn U'.Y rrv(J nie~miałymi
mówienia tych młodych chłopeów. Bił
•
t wir.wyc.h go~ipo d~rs t wa.c h ro J.nyi;h, tym W·zg l ęd em wypaczen.
"
.,
J
<l~:,;Jm .J·i . dla 0.111.ó'wieni.a brakp\v ..i nie pieniach.
gdyż nie można twierdzi~
g&nizacji,
pfans
krytyka'
&miaJogć i zdrowa
i miłość do
żar
więicej za.inte z ich przemówień
A więc, towa.rzysze,
<Jomng„111, l'Tniklyr:h w pracy orgaui?-a i samokrytyka pomo?..e nam w wykry- 1. amy ta.'.11 JC~zcze w1e1 e do z;r~b1en 1a,
Partii, do praey nad !>udową. nowej ze jest to wyłącznie robot& tylko kowaniu błędów niedomagań i l>rakó.,,;. aby podrneść Je na wy7,szy poz.1om n<t resowania się palistwo'WYJlli gospoda.r. przyszlośei.
cyjne.j:
biet - naszych towarzyszek.
wej gospodarki rolnej, go~poda.rki so stwami rolnymi więcej za.interesowa..
„
' .
.
.
Krvt1 ktt br:rków i nieiłmnagań
nia się spóldzielnia.mi produkcyjnym.1,
~ drugim dniu dy~ku5 .J1 towarz.ysze c,iulistycznej.
uzlm1.fa t.')ko <,rgani7,ac.ię. ~ pom:iga
W naszych państwowych gwp-0dar- więcej troski. więcej wysU:ku 1 wnik11
wzmacniać czujność
jr.i w clnl<zej rh1~.1-, C·Z.rn .Ją silniej_ ~~n~le.J w,rstę.p~\~ali 1 wskazywali na
stwach rolnych mui<imy szczególną. IL. wości, by nasze gospodarstw& pa.Jistwo
Ra). i ulolniej.,zą. do dalszrgo działa- istillCJ(!ce hra)d 1 b.łęd!. Na przyJ1:~ad
dobrowolnił
Kapitaliści nie ooOOdz'ł
przykładów i
towa.rz~e,
Wi~j,
tow: to~: Szczepamk 1 Suski potlJ_ęli wagę zwrócić, pod{) bnie jak w zakła- wa i spółdzielnie produkcyjne stały we00'6w z naeze.j strony w podejściu swoic.h pozyeji. Ona muq byó rozbL.
n' a:
wzo:ooiwymi.
1
przykładnymi
się
ko.
obniżenie
na.
Pro~zę,alJy towarzys"Le nie rozumieli dcść śmiało krytykę błędów popełma- dach przem;vsłowych
do cZlłowieka, więcej wysiłku w uświa ci i dobici.
Pamiętajmy zawsze o tym., i.e cho.. dami&niu szeregów partyjnych 1 uczci
tego co powiem tylko w ten sp.· ar.b, nych iP:ZCZ ~omitet Wojew6dq,k.i1 jak szt.ów własnych produkcji, na podnie
Przykładem, że nie naJ.ety UBYPid
iż hrclz.:e to negowanie .wielkiego d{)- równie~ dali '."1yraz samo·krytyki PTB- sienie wydajności produkcji 1 jej ja... d!zi tu o t.a.k wielkie ~B>dnien.~, jak wych ludzi, a sz7bciej zroZUIIlleją.,
zagadni0'Ilie budowy BOCja.lizmu na w111, gdJ:ie jest ich miejsce. U21bra.ja.ją.e w ewjności był proee;s D<>boszyUkiegO.
kości.
r. hku, o któr.vm mówiliśmy prz.ed cy na ich <>domku.
zbrod:ni i m~
ujawnił on całą. ohydę
Hasła., które były rzuca.ne na Xongre W'i&dzę
Jest to z;aga.d111ienie ważkie, wymaga
Tow: Su.ski "!"' swej kirytyce p.nyt.o
chwilą: Nie, będzie to tylk,i; w~ka1.a_
marksistoweko • leninowsklł
niem, jak należy po-Ochorlczić krytycz- c.z.):ł j.eden z faktów idoity~,ą~y zała_ jąee od każdego członka Partii du- si.a- niech jyje 11ocjali.atycs:na wiei _ Gzłonków nam.ej PM!tii, łatwiej nam tod walki, jakimi poMu.gują. się wro. ·
nie i snrnokrytxcznie do porpelnio- tw1enia sprawy organ12acyJnCJ we wła ż.ej wru\kliwości, i trosiki 0 rozwój prze I muszt się zamienić w konkretny czyn. będzie odJróim.i6 uczciw&go roOOt.ni·ka !fowie r<>d•:cimi, popieira.ni przez OŚI'Od
li:i reakcyjne za.gira.nicę. Nas.za., tow.a..
nyrh hłęd6w i zaistniał_vch brnków w d?-ach party;inyc.h polegają.cy na tym,
bezpartyjnego i lm.t&ló.g1motie. bez.partyj
rzysze, niezł<>mn.a .la. pow1nna. Ol.,
na który
pro<·e~ie d:1i:1J:·n·1a i \\'ykon~·wa.nia z.'l_ że· by>ł wysria,ny dokwrne.nt,
n.ego od szkodnika go.spodarczego i dy chronić
młodzieży
każdego uczciwego CZłOW'ieka.
nie dn.no ż.arlnej <JdpowiodzL Fakt ten
dań postawionych prze Partią.
wersan.ta., od wroga i ban•dyty reakkażdy metr tkaniny, każdy warsZta.t
towarzysz, kurator wają. kłamliwe wiado0mośel. o ~u cyjne.go.
Występujący:
pierwszeg>o słusznie został po<lk.reślony, po·nćeważ
D,pkn~jn, szczególl}ie
pracy, bo to jest nasz dorobek, to
dn'a, w ],tórej zal>icra1i głos towarzy nie może być takiego stanu rzeczy w s.zkclny, słuszn~ podkreślił, mówią.c o sowych spółdzielniach produkcyjnych,
Ostatnie zagadnienie ·rowe.rzysze,
7e z knmitr.tólV' powiatow,wh, gmin- orgn.11i·zac,ji,, by władze kierownicze szkolnictwi!l i młodzieży, że powsta- o wspólnych kociołkach, butaeh, ubra- nad którym n.ie można przejść do po- jest· nasza podstawa. do budorwy soc ja.
Czujiność ezłoruka Partii powin
n,nh, znkJarlów pracy i ~.nstytucji, b,Y 1nie odopowiadaly na pcstaW1ione wnio wanie spółdzielni produkcyjnych na niach itd. itd.
W dyskusji ujawni !izmu.
rzą.dku dziennego.
W dy9kusji n.ad tym za.gadinieniem, ło się, że czujność jak gdyby zepchn1ę na przenieść się na ucz.eiwych bezipar
ła nie•\miala. 'l'o\varzysze za ~labo pod ski podległych e>gniw partyjnych i to wsi l~łatwi wychowanie młodzieży wieJ
brr. względu nit to, ezy załatwiły je skiej, a szczeg6Jnie dzieci bied'Ilych i zabierały głos i nasze towarz,yszki. to na dalszy plan. Czyżby nasze suk.ce tyj'Tlych, a wtedy z każdym dnie:rn
dawali ,,,amokrytyce. ~·la!<ne brn ki i
średnich chlrypów.
w praey na sy, nasze zwycięstwa dały na:m już zmniejszać się będą. sabotaże, awarie
l\fówiły ·O trud.nościach
hł!,dy oraz slaho krytyb:wali blęd.Y przychylnie, czy też nega.tywnie.
Tak, towarz.1 sze, istnienie indywidu wsi wśród k<>biet i o tym, że mężczy prawo d{) tego, byśmy byli mniej czuj_ w naszyeh zakładach pracy, szkodniByły to pierwsze krok.i do właści
Knmitc1u Wojcwóclzlil!'f,O 1 kierownictwo go5podarcze i napady l!a spół
ków part_1'juych w.1«lzin.łów wojewódz. wej dyskusji, do właściwej krytyki aln)"Ch go~poda1·stw rolnych, a sz.cze_ źn.i, członkowie PaTtii, nie inw~ją. ni f Nie, towarzysze, nasze właśnie d:cielnie, na naszych członków Partii
właśc;we się pracą wśród k;obiet, że nie wyzbyli zwycięstwa, nasze
utrudnia
bcgatych
gólnie
powinny
!Qkcesy
kich: Taki w istocie rzec.zy był w~·raz braków i bł~dów: Próc,z tych wystą.
poi;Jstawowej części mło: się jeszcze starych przyzwyczajeń i w wzmaicniać czujnGle szeregów partyj. i na uc·zciwych luclz1 pracy, budują.
pief1 były w:'l'stqpienia i dnnych towa wychowanie
dyskusji:
kobietę nych. Wróg klasowy wypierany pozy cych wsrólnie z nami nowe życie, no
dzie.ży biednych i średnich ehłop6w, wielu wypadkach
traktują.
Nie można, towa•.t'z,,·ne, w 7.'tdnym rzvszy. kl6rz.v próbowa.li krytykować poinieważ ma ·do nich do·stę.p jeszcze
jeszc.ze po dawnemu.
cja po pozycji nie rezygnuje z walki wy ustr6j społeczny, ustrój soc~list:r,
ale
·
samok.rytykę,
ładae
sk
i
ch
d~ugi
je
·gi,
dl'
wytye·znć
należyc•;e
wyparlku
cz ny.
kapitalista wicj~kL
ro~ię.h 1 stosuje różne metody w walce.
chłop bogaty
prod'llikeyjna
Spóhl':-elnia
żeli nie usuwa się przei„zkód z tej dro jakoś to wypadło nie tak, 'ak prawzaś, gd·zie praca b~dzie zespo- i te11 probloe<m, p<>może w przezwycif}:
Tam
ee>Taz
jest
i
trwa
Czujność członków partii musi by6
klas.owa
Walka
podobnie sami sobie tego życz~'Ji.
gL
łow11, zesipdQwa troska o człowieka i
żeniu starych pr.zyzwyc7Aijeń i poota- bardziej zac~eklą walką..
wyostrzana stale, a nie od etapu do
Wypadło ·to fak dlateg;o, że nie :dialt
Zn.daniem naszym, Partii naszej dziecko - zna3dzie ka7.dy swoje miej wi kobietę wiejsl;:ą na równi z mężc.zy
Wróg bity i wyipie.rnny widzi swoje etapu, od konferencji do konferencji,
a'>';an gardy kla~y robotniezoj - jest dokładnie odónka pracy im powieprzednlwle, młodzież zn~.
sce, d·ziecko staje się bar- od posiedzenia partyjnego de pasie_
pcł<Y1:enie bez wyj8cia,
Błqd ich polega na tym, żo
rzonc.~o.
nie omijail prze,r.il.ody. a ;amuć je i
:Mówiąe o kobiec.ie c.hcę podk'l'eMi.6, dziej
- szkołę i wy~hownnie w duchu mił-0
ostrożnym i specjalizuje . się w dzenia partyjnego, a codziennie w ffÓ
fa.któw
OCZ_l 1 !'.ZN1 aĆ dro. gę d1a ma rSZU ku S-0Cjl1 ni o znajrlując kO'Tlkretn_vf'h
jed.ue
iż nie je~t ~łuswym twierdzenie
ści rlo Ojez~·z11y Lu,lowcj:
Ni~ ma Oll
ś.-odkach walki z nami.
cesie pr~dukcJ1, w waisztacie 1 poza.
Wy·pallło to
k1ylykowali wszystko.
lizrnoTI•i
"'rrgowie Dr11101.::rnrji Ludowej wie go z towarzyszy, że kohiet.a u nas nie iarnego wyj:lcia, jak rozlJToić się e11lrn warsztatem pracy; w administracji i
'l'owarz~·s:i: St.alin po"iedzinł, że nie nirdohrze. To właśnie hył objaw kry dzą., że o ile \\iP:ś pot,ka zamieni się zostala jC'><zcze w~·zwo1ona:
wicie i podifać, albo bi4 się do kr liea. w sp~łecznyicb organizacjach.
mamy J1' trzt>hy wstydzić się popełnia_ tdti. dla kn·t.-ld a nie dla ujawnie_ w zc,<tpołowo gos·porlmki, to ich odizo_
Kohieta. w Polsce Ludowej ma tanych prze·z nas błęllów, a na odwrót ~.. a hrai;.,\w ·i ·bł.,,;16w.
luje od podstawowej masy wsi i nie kie same prawa jnk i mężczyzna: Cho
ezwyciężona
pozwoli im żerować na krzywdzie bie dzi tylko o to, aby w życiu codzi&n_
sygnalizować
i leninizmu, budować fundamen.
sizmu
ber,partyjuych
uAwiaCLom.Jć
Musimy
dysku
W
prawo.
to
wprowad,zać
n.vm
dnego i średniego chłopa.
Ni·C też dziwnego towarzysze, że sji szczcgóln ie <Jo-brze p()Stawila to za w wa.rsztatach pracy, spóldzielu.iach, ty socjalizmu i sOICjalizm. Krocząc po
Przechodznc z kole·i do innych wy ko1wiek· na prze~t1"1eni 6 mie.sięcy do
administraqji, e>rganizacj.ach SipOłecz- tej drodze Partia nruiza będzie czarpow·edzi w clysku;;ji M1ia wcwra,jsze Komite·~u Wojewódzk.i~go i prz,edsta- wrogowie Demokracji Ludowej i·ozsie- gadnienie tow. '.l.'omc.za:k.
nych, że zakład pracy, spółdz,ielnia, ·pać z doświadcZeń nauki wielkiej
go chcę w~kaz;ać n·a t;vch tlowa.rzys.7,y, wiał za·Sltn1ały stan fa.ktyicz.ny daneJ
go:>podarka, państwowy WKP(b), kierowanej przez wielkiego
państwowa
któJ'7.:V zadcmon,-t rowali. swo·i,ty typ państwcmej g;ospodarki rolnej. Słucha
han.deJ., przemysł - to pOdstawa. gospo wodza tow. Stalina.
kryt}-kL l\'p. jed.eli. z t.owa,rzrszy pod j:;,c wy~odów tego towarz.y z.a odnoJeżeli, towarzysze, z tej konferencji
Na naszej Konfcrencj·i Par'tyjnej I porząd.kuł Wydaje się, że tak ni~tety darki socjalistycznej 1 należy ją.
dHł kryl5 ce i to hardzo ostrej, zais·t_ sil.o się wrażenie, iż zamia~t rcagowa_
wyjaziemy z tym przeświadczeniem,
niHle l>raki w je.rlnym z pal).,;twow_ych nia n:i. zaistn•;ałe braki, towa.rzysz ton obecni są. przedstawiciele samorziidu nie jest. 'l'owarzysze del-ogaci repre.zen strzec jak źrenicy oka.
Na zakończenie chcę raz jeszcze że jesteśmy sil.ni jednością., ale że Je.
go~1rdarstw roln,,,ch. .sama krytyka znpi<~·1~ał. w swym zc~zyciku p~ze.z . ca i admin istracji pafo;twowej, członko- tu,jący samorzą<l i admiruistrację pańbrnków· b~-la ~łuszna, me Lylio Jednak łe 6 miesięcy wsz.yi."tkie fakty 1 fak~~ wie Partii, którzy pracują. w wymie- stwO'Wl! są. zbyt powściągliwi i nie podkreślić, że Partia nasZa, jak wyka dnocześnie mamy i wiole braków i w1e
zala. dyskusja, stała się partią. ideolo ·le jeszcze do zro'bienia, to z całą pe
uchylili rąbka ich działalności
słui;znym to, iż ten towarzysz, jako ki, by je wygarnąć na konferenCJl ni onych re!:'ortach:
Partię n115zą. initeresują. i interes6- gic.znie i politycznie silną., Partią nie wno~ią wypełnimy nasze zadanie po
Resorty te iute.resują, na.s nie mniej
sekreta.:rz Ko'IIlJit~tu Powiat.owego ani partyjnej. To, że je wygawął to do•
i
p rti
i
od innych, a jedook w dyiskusji za.ga wać będą wszystkie za.gadnienia. żyeia zwyciężoną. Partią, pod kierownictwem I t
jed:nym główkiem nńe w:>kazał na to, brze, leeoz b;r:ło by o wi~Je l~iej,
przy.
nasi mu_ której klasa. robotnicza. w sojuszu z Is a~one przez naszą a ę
co -0n jako sekreta.rz powiatowy z;ro~ o tym sygnalizował Komitetow1 WoJe- dnienia pracy t.ych resortów były bar państwowego, a rowairzys:r.e
dzo eką~o poruszane. Czy-.&by ista:tnie &zą. .zrorumieć, .ie K<>nfer&n.ej& Pa.rtyj praeujtcym chłopstwem .bt<Izj.e wytrwa spieszymy marsz nasz w 'budowie so.;
i
bił„ ~by poprawić .zło. Nie po.11;1.e~ał wódzkiemu.
•
:włe.d74 2wrDt :w: le, w ~ o ~e pods~WJ. m~r~- cjaJ.iz!u,u.
'l'ak to~T~Y)&ze, f.O-S.ł.t~a.6 m.1e m.o wszystko było ta.m w jak najlepszym u jeet ina.· •
:rów,nież o t;n:;. ~zy ,.zm-a2aJ: .sit~
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W dy~kusji ujawnił się szere-g ricka

°'

orodukcii

Bitwo o

1

I

e

Szkolnictwo

Kadry

'

o wszystkim

partii

Lenina-Stalina

Problem wsi

1

Mus; my lepiej
organizacjami masowymi

I

Krytyka braków wzmacnia

1

1

1

Nasze,... sukcesy winny

I

Sprawy

i kobiet wiejskich

1

0

0

1

Braki trzeba

Partia nasza jest n

I

Zagadnienie administracii i samorządu

1

?Y

i

;

Nowe zwącię!itwo Polshi . Ludowe;

Bitw
"cz"

Iłowy

I

Witamina „D'' ·
Witamina „D" potężny lek prze kuracji obserwowano powam•
stanu zdrowia. Wystr:-

•

on , , R ~ st z. y. ny dw. . V'
„E"flgr a

lek przeciw gruźlicy

ciwkrzywicowy została ostatnio poprawę
dobrowolnie zaofiarnwali swą. pomoo, zastosowana w Związku Radziec pujące u niektórych dzieci mdło
Działa j~ż
I a dotrzymali słowa. Maszt jest gotowy. k im jako środek przeciwgruźliczy. ści i osłabienie wywołane nadmia
,,».r,a 3b3\'tCZa Z masz em WJZSZ m O
icż łll
Bohaterami wielkiego zwycięstwa ':\'ykorzystując znany wpływ wi- n~m witaminy mijały po przerwa
„W dniu 24 lipca Prezydent R.P. Eu4esła.w Bieni~ dokonał ·otwarcia no- tażu". Wes7.li na górę 17 lipca w po·
wej ZOO KW stacji nadawczej w Rabzynie. Dzici1 t()n otworzył nowy ludnie, a zeRzli na dół w poniedziałek pracy są wszyscy - cała 2GO-o 3 obowa tarniny „D" na odkładanie się wa niu kuracji i nie wracały po jej
okres w dziejach pobkiej radiofonii - okres rozo·1dowy. Nowa radio- o goclzinie 18. Pracowali bez przer.vy za.łoga „Mostostaht" 1 per>onel tech· pna w organiźmie, stosowano jed wznowieniu.
Witam'na „D" wyst<>puJ·e w na
t
·t ·
ś. •
stacja rtuęk. masztowi wysokości 335 metrów, &w:ii:antuje najlepszy od- 29 godzin, n~ wyJokości 305 metrów, niczny Polskitgo Radia. Dzit;ki ich
-.
prncy falo najwi~ksz<'.i polRkirj radio· nocze me wi aminę z prepa~ abiór na tĘ:::e:.de. całej Polski, n:l.wet na naj ,;łabszy aparat." Tyle mówi a?y zmon,towa.ć ostatni rzą~ jzolato· sta<'ji
dotrą do najclal~zych zakątkuw mi wapna. w klinice chorób-cl.zie turze w kiełk-ujących nasionach,
wielką
jakże
kryją.
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krótkie
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urzędewy
krótki,
Me · w grzybach i drożdżach - ilości
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1la· kraJu
row.· Skonczyh.
·
' ""'~ c:ęcy
wsi. szczrcrn~ktch
do C. lck1ch
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·A grupa maJstra
·
treść. Mówią one o jeszcze jednej wygr:mej bitwie., o szalonym wysiłku,
·kł W d
b d
44 · · · d k
ba<lani1
dd
' l
' '
~oma pracuJąc nieprzerwanie 20 godzin
u
Je] Je na są ar zo n1 e.
Ll
któly zak1Jńczył się zwyc1ęs.twem !)racy i v:, L' pol.;;kiego robotnika i in- na wnoko~ri arn metrów zmontowała do Rzc.?.owa i na l\f~ :rnry, glosząc po- c Y.cz~ego J?O ano .
w wątrobie
cho- z· eJ· i'los'ci' wyst"puJ'e
lat 'l'
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4
w wieku
nowe, dzieci
masom
szerokim
mo•ac
st<'p,
t r 6 w masz t'u.
t~·niera.
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os a me _ me
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pos t ac1e
Wie1kiG zdoby11Ze i 0~1~.\P1ęc1a społec;-.. ryc
1 u, ma
Stosowa no bardzo duże dawki w 1 ryb' ej (tran) a ta 1cze w me
Rohotnic~· „.1:ro~to~talu" i .pracowm· \ne, kulturalne i gospodarcze.
ysckość ~a.~z1t~, yrz"'7isz~jąc'.1' o · nutę . g.ll:v praca „tych na dole'.' - grut::iminy „D". Już po kilku dniach śle i w żółtku jaja kurzego.
Krystyna Niedzielska.
30 met.rnw w1cze E1fla i ,1ego py m'lJSt ra Parlrntnego i maJstra Ser· cy transportu Pol. kiego Radia, którzy
ie kon· l'"a t.ko - musiala jść jak. w zegarka,
~pe . jalna budow'L sprawiły,
strukcja ta jest pierw3zą tego rodzaju b,v na czas do s tarczyć pracującym na
W dziejach światowej racliofonii. Twrir· górze el!'mC'nt.Sw konstrukdi izolatoRP.'ff, ~
cami projektu masztu ~ą polscy inty· •rifo·, by nio optiźninć ich pracy.
I ' 8~ ~"""""' )'
*
niero··vi<· - .lerzv Kozjoick i Cezaryl·
/
Na srn jrc111ak nie było wiele cza~u.
Luhi1;~k.i. Poszczególne elementy kow
marn~'l'.m/2.Jls l'l, a
Hruk•·ji zostały wykonan~ w polskich :l3 lipca zbliżał się szyhko. Zobowią.ES.
· .r.IJLUI...._.„ : ~.
' zanie musiało hvć dotr7.ymane. W no·
hutach.
' waz"enie pracy robotników prze2ł
·ki N'
·
·
d lll· Yi. Lodzi· i· Ok O- r r~y 1· d zię.ki
t
k'lk
Od
kró1kfoh zdaniach nie ~po ~ ób zm1e cy z 4 na 5 !i1;ra n11 z~hrnniu zało:?i,
·w
_t~IDU podmosły zna.cz je.szcze ost.ateczn. e. wym . . ie IDO
1 ~ '"~O
.
"
~
kierowników robót.
k d t h niektórych
l l
t
b d
.d
·
„eir ogr11:un tych prac i napi~ria umr· ' postanowiono J?racow2ć na trzy zmia- be
me. wy aJ!lMC p:acy w 11 owmc- w1ąc w . eJ c 1wi .1 o re ~r. zis ac ,
Y r.o~iJa się \\')"~<'Ig pracy.
słu tf'rhników i inżyr,ic·rów. }~ie ~po· ny. Od tego d·d11. 7.nminst 8 mctr.Sw
1
sóh trż or"ać żmudny; b prób i dłn~ir.'· I ma"ztu. przyh,vwalo d7.i<'Hnie _ 20 me· kord>ast.ow murar!" nch, U~ysk1wa- twie. Przed WOJną dobry murarz . gdyż opieramy s19 pra!C1ez na co- Vviele wysiłku fizycznego można
i:o proce 8 u produk~ji po ra.<1 pi»rw, 7 y trr>w. Mimo gorączkowl'j prac~·, nic b~·- ne są coraz lepsze wyniki - wzra mógł ułnt,-ć rl..,;-,m;e 2-3 młt. dziennej normah ei pracy, wvdaj- by było zaos~zędzić przez ścisła
w J>el~ce wykour"·:irPb r~z<'7 pol~k1 Io P<"IYnoi\ci. czy masz t zos'.anir na cza:< str wydajność pracy trójek mu- !'Z~Ś~. muru, dziś „trójka" i:l~ada ność „trójki" mogła by b"ć znacz- przest~ganie regulaminów pracy,
p1·zrn ysł ce:rnu11<·n~" ogr·1•m11yd1 - nkoilczony. Xa pn:Pk.Sr rohotn:l'kom nie rar<;kich. Pobicie rekord1 1 ozna- przec!Qti1ie (i21;o c rz··khd b'ldO"l'l 'lie wyi.~z:i cd obecnej. Przyśpie- Nie dość oi=>fre kilofy, źle oprawio
2,5; ·tonowych. izclator.S'~· Dotychw~s , ?ori.~:nn1la pogoda ~ J ,do wietrz 10 cz~. lepsze . opanow'l:iie sys_te~u ' ZORn) 16-'W mtr. 's~<'ŚĆ., llie I szyłoby t~ tcm;>o ~l'dowy i ~,'.i~}l- ne inne narzędzia, brak dobrych
. r,z ·Iyby się zarol::ki pracowmkow dróg transportowych - to już nie
„
.
.
prooukowano Je wvłą~zme w Stanach i w1l~ot110. maRzt do 110łowy tonał w tro.ik0wego i 'Nll'kazuJe na w1cłkrn
~jednoczon:vch: Am eryk:1ni·e· ~ie ehe~,..h ' c~murach. T wt<'d:· r~l~otnirv z g'rup:v mo~lhvości tcf{o s;vst~mu. Rekordy z:w2ks~<1.Jl').C prz~· .cyrn swego wy~! bi;dowianych. Jeżeli rekordziści mal tradycyjne braki przy łódz
Jednak sprzedać Ea~zynow1 1zolator~•w. K°'""Icz:vk~ pos~nn~w1h: !.me z~jdzie- przekonały · do pracy zespołowej sitku fiznz.„,..~, i ld"rJ~r mnr teJ oot.rafią ulożvć dzici 1iie około 70 kich bud0wa(:h nie d9puszczające
~~~~~~? wykonane zo 3 taly w polskicll I my na dół, póki me skonczymy mon- prawie wsz~«1tldch nasi:ych muta- s mt>j j':ik'>r ci Ni~ są to jednak mtr. szm}ć. muru to wy(ł.aje się, że do rac.ionqlnego wykorzystania.
ułożenie połowy tci ilości. nie po- trudu fizycznei::o robotnika..
dla stacji nadawczej
Pro~townik
Nie należy też !Io rzadkości lek
winno być trudne tlla z.•,rykłej prze
angiel&ki.
przemysł
dost:irczyr.
miał
ceważenie przepisów bezpieczeńci~tnej „trójki".
Terminu nie dotn.ymano. :Ma on na·
Twórcy
<lejść dopiero we„. wrześniu.
Jakie są przyczyny tej ciągle stwa pracy. Nie ogrodzone doły s
Ra~zyna. po~tanowili oddnć do nżytlm
jesz~ze w porówn':!nin z mo71iwoŚ- wapnem wid7.imy prawie wszędzie.
radiostację 22 lipca L.. pro~townik zo·
Nie dba się również często o bez·
p
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WJ'(•fł.1P.OSC1 '.. O' Vlll- ,
ciam.i n.iS.{lCJ
stał wykonany przez polskich techn.tni Slt'! . r.ad t;''Tll z~<;t<i•J"WJC rrz~de nier.?:-:ifrstnro prn<'r.iwpoż„rowe. Przy
ków.
Taki
jących duże gosp'1-darstwa.
,Tak cenną jest praca Stra·ży Le wszv~'ld!ll kicrO'.'Tllicv bud">·„v Ja ldadom i~~ry~0dnego niedbalstwa
* • *
na przykład bogaty chłop ze wsi śnej dowodzi wartość zatrzyma- ko • fo.c'.nwcy m oglihy o·J
po m"~<:.l bvć budnwa atelier „Filmu
zas trwania montażu masztu ohliczo
przy ul. Ł.ąkowej,
· P0 1 R1dc.g~"
Dęby Szlacheckie w powiecie Kol nego drewna które zostalo niele- ws9ól11ych n ::- r ::-ifo'.:!h z ;rrmrarz ·~.m,
HO na 100 dni. Trwuł jcd11uk tylko
rusztowania
usta1riono
gcfaie
ot'./chczasowe
d
„,•szyst'·i.~
,n·c'c'
1
Usl
66 rl •1i. Robotnicy ,.Mo5to~w lu'' posra·
skim, Zenon Bąkowski posiadają "'' '1'e wycięte w lasach . pai'lstwo"'
kna
·
"
l
ł
' · · - '
usterki, które 11 ;~ t) f) "WAlaja na , sowo 1onoru - grozące . w a„
no1". ili wzmóc wysilek i oddać maszt
cy około 42 mórg ziemi, zrabował \\ h. W cią~u ubiegłego półro- u.zyskanie wyższej wydajności pra dej chwili wypadkiem.
sta(;ji w dniu świ9ta Odrodzenia. Dow lesie państwowym drewna bu- cza rb. wartość ta dos'ęgła wy- cy, Powinny być przy tym wykoUsi.mięcie tych zaniedbań i bratrzymali słowa. Był gotów 20 lipca.
Dotrzymali słowa - 66 dniami pra~y
dowlanego na budowę całej sto- sokości blisko 2 milionów złotych. rzvstane doświadc~enia murarzy- ków, objęcie rnchem wapółzawod
gorączkowej, zacieklej walki o każdą
doły. Natomiast biedni chłopi, Wielu jeszcze innych strat unika- rekordzistów. Usterek w
pracy nictwa wszystkich pracowników
minutę, zma.ganie się z nieustannynu
budowlanych i częste na.rsdv tech
większości
organiwcja
i
wiele
jest
pracy
dzięki
państwowe
lasy
ją
lub
jednej
na
nieraz
żyjący
trudnościami.
dwóch morgach ziemi, naogół nie i czujnośĆi Straży Leśnej, strat, budowli w naszym mieście poważ- niczne przy jak najszerszym udzia
W zwycięstwie bardzo ważny udział
le robotników: cieśli, murarzy i
nie niedomaga.
d krotn'e
• 0 •
po;;iada Partia. Dzięki opiece Komi·
dopuszczają się przestępstw leś- · których nkJe
1
'k •
h
.
. · ·
t
.
nie da
i
no
Ze swymi spos r.o:ezemanu na mnyc pracowm ow, pozwo ą na
. .
.
.
.
tctu Wojewódzkiego PZPR dostarczono
przykładem się obhczyc w piemądzach. ,a pow I ten temat podzielił się z nami in.s I udoskonalenie orgimiz:i~ji robót &
Wymownym
nych.
na czas czi;-ści kon~trukcji ze ślą~ka,
U<;:zciwości biednych chłopów mo stałych przez tępienie
robotnicy otrzymali ochronne ubrania.
gmących pektor Zarządu Glównego Zw., przez to doprowadzą do zwiększa
Partia otol' !a calą. pracę jak najda.·
Zaw. Pracowników Bu(l_l)wlanych. nia wydajności pracy.
wieś Swolszewice-Błota zwierząt i roślin.
że być
lej idącą op.rką, stwarzając wszystkie
Bel,,
Zwrócił on uwa,gę na cz~ste lekce
Kar.
Rawsko-Mazowiecpowiecie
w
możliwe warunki, aby wykonać na czas
zohowiązanie.
Na olbrzymim obszarze, sięga- kim, gdzie od dłuższego czasu nie
Jak zawsze, r,dy jaką~ robotę rooi jącym blisko pół miliona hekta- zanotowano ani jednego wypadŁodzianie tłumnie
napotykano na
się po raz pierw ~ z.\-,
rów, gdyż tyle właśnie powierzch ku kradzieży leśnej.
ciągłe, nie'przewirhiane trudno§ci. Kil·
Straż Leśna musi umieć odróż
kumilitnctrowa. niC'dokładność w mon· ni liczą lasy państwowe Okręgu
towaniu ' ud1w~·tów sprawiała, że praca Łódzkiego, rozrzucone są drobne, niać i odróżnia celowe szkodnicm1smim!mi„mm::11111111:1mllllllli!'lml!mil!li.-11:11111m1„-. ....
utykała w mi<'j~cu. PowAtawały przer- kil_Kuooobowe patrole Straży Leś . two ze strony bogaczy wiejskich
słt•dycze można nabyć przy pawilonie
wy wtedy, gdy wafozono o każdą mi· neJ. 41 ludzi strzeże mienia pań- od przypadkowego drobnego prze
obok baru.
stv10wego o wartości wielu milio stępstwa, dokonanego na skutek
braku należytego uświadomienia.
nów złotych.
Pnnie, panil'nki, a nawet i panowie
podziwiają pirkn<' 1ka•1i1w na stoiskarh
Straż Leśna spełnia doniosłe za
C1·ntrnli T"kstyln!'j. MiPnią sir bama
danie, strzegąc całości na·s zych la
mi tęczy jt>rlwohie, delikatne, pa•telosów, zwalczając kłusownictwo o- j
we koronki, kolorowe kretoniki.
z organami
raz
W Gottwaldowie
Na górze w d7.inle konfl'kcji ,po<lri"'
TOilOXTO (TELF.PRESS). - Dzien władz bezpiedczeństwa prOzdy likwi
czasu
nik „Canadian '1.'ribune' • zamieszcza dowaniu ban ytyzmu.
komplely
wzbudzają pi{'kne snki!'nki,
Znany czechosłowacki
PRAGA.
komentarz na trmat wspólnych wię· istnienia Straży Leśnej wielu jej
męskie i dzie
ubrania
gotowe
bielizny,
zów łączących ~rn „ plkich oszczereów funkcjonariuszy przypłaciło ży- ośrodek przemysłu skórzanego i gumo·
circe.
komunizmu. l\Iiędzy innymi przytacza ciem gorliW:\ służbę dla Polski wego Gottwal<lov (dawniej Zlin) ~a
znowu
może
się
pochlubić
Morawach,
Leśnej
Straży
Sluiba
on pof!'lądy na komunizm, reprdzento- Ludowej.
Buty p'rorluk<-ji krajowej na st"i ka
waue przez znanl'go chicagowskiego wymaga nie tylko odwagi i zde- oryginalnością. Dyrekcja komunika~ji
przed pawilonem, stoisko PDT :r; p~rnięt
cydowania, ale także głębszego powietrznej w Gottwaldovie wprowa·
herHta irang~ter<lw, Al Capone.
kami, nJR•z~ · nv - wszystko przyci11ga
,,Bolszewizm puka do naxzych drzwi. uświadomienia politycznego. W dzila taksówkę lotniczą. Jest to dwu·
mrn~f zwicdza!ą<·~-rh.
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.
zepsuciem.
'! 'lo•konalą ma&lanką, śmietanką, czy ke.. .
ypos~z.on.Y .Jest. w urzą z.ema
miem_a pans wowe: 137 . m.
o faszyźmie wyraził się Al Capone, l. rabow~n1e
fi rem.
P<trtr«ty prr o1l .,wnt1low Pr• · .. - - „ „. ' ·' ~ ' ~
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Thmy 111chi cisną się na wystawie.
„
0 ile „umie się utrzymać chłopców w kradzieży leśnyc~,, P?pełnia~ych kazdą st~.cJą.. Bluzy łako taksówka do wystawie
wszyst· nie wystawy, n:H1njemy wa1czy k·a.'"
Dla
w Helenowie!
.
przez bogaczy wieJskich, posiada dyspozycJi kogokolw,iek.
ryzn<'h".
Tłoczno i 1 r.io. Mnz)ka, .;miechy, Ci;!~le 11apływa,ią nowi zwiedzający.
:\1i.ł~ atrnkcją dla publiczności są porozmowy. l'ne~ wystawę przewijają·
llT"'J~311...1119...„lml„1Dllllmilll
vystępy arty•
pnlndniowe ś"i~11'~7.ne
sil' clziesią1ki I się<'y lmlzi. ·
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„Nie wszystek umrę. Nie!
Przed pim iloncm S1.tuJd i PrM'lll)Słu I ,1,r1,n('.. r 0•1rrrh1 ;(' orki eo-tra Szkoły
Mickiewicza:
1
D ;.ch, w lutnię wkl!.;ty, prze
Ludowego, gdzie mhidnją wy.ia~nicń i O ir"r"l:i.-.; J'ol..'\'\':;Ph., orkiestra Zw.
Łączy ich pokrewieństwo geci~
nialnej twórczości, łączy nies11rzedają to" ary dwie pani<'nki w ;Jił'Z li Znw. I'rn<·. ~11i1łcl:·;<'lrzy<'h, odl.iyv.'a.iQ
rzetrwa proch,
Z11ikom
w
śm:crtelność, którą Puszkin
nych, łowickich strojad1, zgrmmub.iła 1 sir. popi:;y chóru ZMP i baletu spół•
tana" - „Dubrowski", „Dama
n:~ będzi; w ziemi gnił,
derskiego; „Oda do wolności" ostatnim swoim wierszu - testaJ' lljli:ją orrni· 1 •I: iclczt';!O.
się spora grupka ludzi.
Pikowa" i t. d.), otw'.orających
I w sławę będę rósł...
w recytacji Barbary Rachwal-:
proroczo
mencie („Pomnik"),
rosyjskiej prozy
epokę
nową
(1„Jcksander Pus:-ldn llnw1·1·i wczo·
· · 1C' !0 ,,·1cr?.o.ra
Do' pnz
nulnl' wycinar•ki-po<'Zltt\\ki. . .
sk'ej· P'sino na Sybir" - w
.
przcp.owledział:
epickiej.
- „Pomnik.")
i
re~yt ac fi • Ryszardy Hanin
p. ona d Uo
·
1
Fl
·
·
l
ł
·
I
się.
W harze PSS-u pclno pos1h1J<lt"ych
„I naród w sercu mnie po
enow1e.
r
w
c
n1.1 ca z1a111
~
Pomnik" w recytacji H. BilDał się wreszcie poznać jako
•
.
· -l
·i
w pa" tlo111c Ol!ro1l<rn Ylll, gcl11e / • ·
Ohok,
wieczny czas utw;erdzi
StOl51~a
przez
Slf>
lllpO
l"\'
Jll'Z
nR!l.1
•Y">'"''
~
"
p
J
·
•
•
ling) - oraz sceny dramatycz„Umil!{ła już cudowna pieśi'J.
głęboki i cięty krytyk, esseiaa.
·
za to, żem lutnią w swój
m1e8r1 SI{! wzorcowy 5k l'!l 55, jakiti. i· J>U\,.'ilnm-.
Aleksandra Puszkina: ne
- pisał w sw,vm piękn:vm epiwyrazistośc:ą
wyjątkową
Z
·
nielitościwy wiek
malec gt")'llJRsi: - Man1w.i11, kup mi
" rycerz" i „Mozar t i. sa„Skąpy
ta!imn p. t. ,.Na śmierć Pu:;zkiprzedstawił bunty chłopów i powyslawi~ć wolność śm:ał
Dohrze, że wystawa zosta.!e przcdłu·
ciastko! na" najwh,szy obok niego po1.'.eri".
wstania lU'dowe („Historia Pui wzywał miłosierdzia
·~h wzorrow~m skh•pi<', ni<'slcty, nic żona do ~l . J,m. do godziny 21-ej. Da
eta rosyj~k'., Michał LermonKapitana"„.)
„Córka
gaczewa",
: szlachetności uczuć
W prelekcji swojej Seweryn
moż•1a nic kupić. Chłopcu lmtia krzy· to możn oT ohe,ir :cnia jej '"szystkim
tow - i nie rózebrzmi już zbustrzegł.„"
Pollak interesująco i treściwie
W twórczości Puszk:na szczewi się do płn<'zu jl'dnak uprzr.ima pn· mit"szk::lu·orn Pr,·:<'go miasta.
d"'.-:ina„."
genialnego
sylwetkę
nakreślił
prawdz:posiada
miejsce
gólne
r.ia ~ tka i
ni('„]; n na hrh· ohin,: li.1:
Nie, „cudowna pieśń jednego
Sylw.
*
wieszcza, stwierdzając, że Puszstaktóra
liryka,
wie genialna
z naiw ! ększych w;eszczów Sł0jak
Pollaka
S.
Prelekcję
kin był nie tylko znakomitvm
najwyższe osiągnięcia linowi
w 'a i'1' 7.~ zyzny nigdy nie umilwie"tpoetą, twórcą pierwszej
już wspomniel\śmy - „flustroteratury rosyjskiej ; jedno z naj
kla. „Sluch" o wielk:m poecie
wały" wiersze...Puszkina, określa
kiej, realistycznej powieści z
literatury
osiągnięć
wyższych
p; ~:.i! dl w da l'' p:·zcz wsz \•stJde
jące plastyczn:e sylwetkQ poety,
ż yc:a narodu rosyjskiego („EuZdobycżą Puszkina
światowej.
n -;-. ·dy św'at:.i. „Lutnia", kt ó rą
jako tego. który „śmiał wy s ł::i
geniusz on:egin"), autor.em poza
szerokim
w
zastosowan'.e
jest
Pu; .kin .. w swój ni~elitościwy
wiać wolność''.
tężnego poer.1atu o Piotrze Wit~l
kresie mowy .potocznej ·w poWiek w y sl"Y ' 'ać wolność śmiał...
k im .(,.Miedziany Jeźd~iec" ·ezji: „nie należy stać na przeWykonawcy, artyś ci teatru
i s:dach-ctnd c: uczuć strzegł"
11Pol•awa''), piewcą k.rwawy~h
szkodzie swobodnemu rozwojoW. P. dobyli z nich w sposób
silniejszym
ro~brz.n>~ · · ;i c::iraz
walk („leniec KaukRsk1"), „dz:w
wi naszego bogatego i pięknego
pot ę7. ne
wyrazisty wszystk'.e
tc11cm. I h:· mi specialn ie gl„~
nych przygód" ( „ Rusłan i Ludoto hasło, pod któjęzyka" ali:ordy buntu i akordy rewoluno i d:ir -".n:~ w bidącym rolc1
„Cygan:e") : m iłoś ci
miła" rym poeta wszczął walkę ze
cji...
,.7.0t' ·:l-::o•· a" 150-let;iią rocznicą
(„Fontanna Bachczyserajska")„.
szablonem języko
situczn:vm
W ,.ma.tej tragedii" p. t. „Ską
rosyjpoety
n ·~ "<n g.: m:a:nego
B~·l jeszcze ś w i e tnym dramawym klasyków, a następnie z
py Rycerz" zwlc>.szcza Stefan
c · · ~= .,. -:>
pr11gnącym Z3poci.ątko
turgiem,
wymy~ln:vm językiem romantySródka jako Baron wżył się w
po «vyż
.. „ w· ;.a mach obchodu
wać powa:>:n:i tragedię historycz
ków. W posrnk'.waniu źródeł
znakom'.cie przez Puszkina ods · ' i roc nicv cdbyła sit; w ~ O 
świa
:
ną („Borys Godunow")
„zwycza incj" codziennej mowy
i worzony .<limat his toryczny epo
nroczy ~t ~
l:' .., : ~ . d ., l:;i 2il b. m.
domie eksper y men'ującym przy
ludu,
s'.ęga Puszkin do języka
ki foud<1ln':!j. W sc~n!e drama„ ~{ 8 > 1"11 i 't DUS7kiPC\'''ka w r,órl•
pomocy t. zw. „Małych tragepodejmuje ludową formę twórt~'cr.ne.i p. t. „J\fozart i Salieri"
1:· m T'2 ··z':! W. P. Na prrig«ar
dii" ((,.Mozart i Salieri", „Skąpy
czości, wzb:>gacając i aktualizuodtwoWładysła.w Stas?:ewski
prel<>kcj
~.';aicmH z; ·,yła się
rycerz") w k tórych znakom:cie
jąc swój słownik poetycki.
rzył przekonywujące postać po7 ,~ ,., ~~o poety i krytyk.l lite~·ac·
odtworzył odpowiedni klimat hi
nurPodkreślając głębokość
zbawionego natchnienia „rzek; ego S.:: .,;ei:yna Po 11 "ką , il 11str 1
storyczny.
tu ludowego w twórczośc~ Puszsztuki", który zamieśln!ka
wana" żywym słowem (wiers7
kina, omówiwszy tony buntu i
zdrosZC7'\C geniuszu MozartoW.
Zasłynał nadto jako b:egły po
1\1. J. Le1·montowa „Na śm!erć
rewolucji w jego poe.zji : proposuwa się do nikczemneJ zbrowieściopisarz - nowelista, 1mtor
Puszkina" w wykonaniu H.
dni„
zie - poświ~ł p~legent sporo
nakreślo
wielu realis'ycinie
it. S. W. ..Prasa" pokuała na wykresach rozwój „G"osu Roboinlczesetl
Skarżanki, A. Puszkina: „Mic'S:T.
miejsca historycznej przyjaźni
nych opowiadań („Córka Kal)ił 'WZl'OSi nakładów phlm
kiewicz" - w recytaQł . J. Swi-
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Ambitne plany młodzieży z
f'ra w szkoli nan b r vkwahf ko
fabry~
Młodzie:h~wa fabryka? Z początku nie bardzo chce się wie
nyf w m(}7:liwośf wykc •mia projektu. Czy to nie jest tylko młocbieńc11a zarM.uminłnśi' oraz chęć pokazania „te~o. co
pt>łrafimy"? Czy kilkuset mfodych rC1botn1ków zd~ła dt>brze
-rywi~ać się z planów produkcyjnych i poprawić całv

.

~~

Okazuje się jednltk, że m łodziei PZPR Nr 9 nie
projektów „na 'JC1dzie",
WALKA O PROPORZEC

\V

oo-

buduje

I

cia !rnlt11ralńo-oświatowego. We-

. dlug obietnic \\'ładz mie_jskich za-

pokojn R:idy 7.ak1adnwej ·t kłady mają otrzymać znaiduiący
za o!.'z.1 -lo:ią g<iblotką '.•- id- si ę tuż obok fabrvki lokal rlotych
nie"e nowiutl :i n:·o~Qrzec. To prze crns zajr:tv przPz prvwatną restachod-:1ia n'l.groda Z'.'n"'d11 Gł ó v- · nrację „Komet:i". Dawno ju? z;;
n~~o zy,p ?'1 ZW"d!'nlwo we lo~a c:..yni starnni<=1. 7eby zlikwiwsoolzawodnictw'e pracv, zdo-: cl•)W1Ć to miPjsce pij::iństwa,..,, któ
bY:ta. w ~ru~im pt:=n-.:p n::· 7 ez mło-j n·m ra 11'ltn:cv c1esto zn.::t;:iw•aią
dn~owcow z PZPB Nr 9. Prze- , ~wp ri0,:~l<11 z::tnracnwane • tv•«"-rl,,..,
k
h d · ?
c "o n1a. ~i t nie chce tutaj o niówki. W ohs7.i>rnvm 1okalu restauracji dosl~onałe pnmieszrzetym słvszec.
- Proporzec mmi nnzostaĆ' n ' nie zrrnjdzie świPtlira fabryczna,
nai; n:;i. shłe . - orzekli tkacze i 1n::t Erfirz<> za<l zost;ihby u1okowaprządk1 będzie on .naszą _ t.rwalą, nil Szko~a. ~rzemvs~owa, dotychz~ol;>yczą'. Je<;zc~e barclz'.<'1 roz- I czas . „gn·ezdząc;i" s·ę w ciasnych
~1.n1emv 1 poo-~ 0~·my wsnolr.a wod pokm!:;ach przy ul Piotrkowskiej.
.
„
z
n1ctwo .abv O'\JJęło nozost»łe no
ml<'rl 7 ·e?.v. 1 .'na;~n.a . odległ?sc od fabryki
zii nim
15 .nro„Pnt
1
przeprowa
om
UC'7J1
ern07:hw1a
un
,
.
.
_,
~
1 · 1. · · ·
t worzvmv W'Pce1 m 1.... , , .~1ez owvr.1
h p· k
· f b
sbr""ad
! c 'anie cw ·czen R rycznyc . 1ę
nrofl<il;:rvi>ivch.
Współzawnclnictwo z innvm! fa

I

ny ogród posesji, w której znajduje się restauraoja, byłby ideal-·
nym miejscem ~ier i zabaw dla
uczącej się i pracującej młodzie
W przybudówce można by
ży
Jed>urządzić łaźnię i natryski.
nym słowem trudne> wprost znalezr barrl7.if'i odpowi!>dnie mie-jMło
sce na szkolę i świetlicę
dzież .•dziewiątk;•• apeluje do Za
rządu Miełs'kie~o aby nie zwleka
jar rlłuiej najrvch1ej nr:zekazał
za 1od7.e lokal. który od dawna
iu7. powinien do n·ej należE>Ć
Z<\PAŁ

1 EJ'l[F.P.f.i 1\ STWARZA
CUnA

U

jrzyc!e niez;:idlu~o. jak pięk
ne będzie nasze porlwórze
fabrvczne _ mówi przewodniczą
cy ZM'.P kol Rajski. Tu urządzi
my skwerek. po środku znaidować S:ę będzie orzeł z białych
kwiatów a poniżej czerwone 1i.
tery ZMP.

I

·

.

Na terenie fabrycznym wre garaczkowa praca. Wvremontowa
k. ·
· · d' · ·
no i o sw1ezono po ·01e, przezna

iarz

-

czone dla ZMP, Rady Zakładowej
i or~anizacji podstawowej PZPR.
Bardzo gustownie urządzono małą salkę, w której odbywać się
maja zebrania młodzieżowej z~
W małym budynku, przyłogi..
le~aj ącym do przędzalni, -powsta
nie w.<ir.<;7tat introligatorski w któ
rym ZMP-owcy będą po pracy
do bibliotek
książ-ki
oprawiać
ZMP-owskich. W ten sposób z~ro
madzą sob;e pewi'en fundusz orga
nizRcyjny, który będzie przeznaczony na wprowadzenie nożytecz
nvch urządzeń socjalnych.
Zapał i t:>nergia, z jaką młodzież
.• dziewiątki" przystąpiła do przf'nrnwarlzen:a ~wvch p1an6'.'I' są rę
kojmią. że młod1ieżowa fabryka
wkrótcEJ stanie · się rzeczywis.toś
cią. że kilkuset młodych kandyda
tów i kandydatek na tkaczy i
prządki znajdzie w niej odpowiedn ie wys?kolenie, opiekę i dosko
nałą praktykę. zanim zasili szere
gi wykwalif;kowanych włóknia
rzy.
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WVi
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•

stawić prz~zalnię cienką. a za nią
odd ~ ial ••
l.e- §Z ' Si la;
tkalnię zakardow~ przędzalnię. średnio
'7
.
..
'"'?'elnia ;-q SUJe zadania przędną i tkalnię Nową. Te oddzi:iły
Ili
z;iwod111ctwlł w rl.z'~d 7 inie i:ikośd '
~\\·ymi nadwyżkami, uzyskanymi dzięi ilości nro<łukcji. organiuicii nra
J>Z. PB. niezych (za mało w miesię.v.ach :iimo· ki ~umiennej i sprawnej pracy, pot.racv 1. akci'i klllttir~ lnn-nŚ\Vintov,• 01· N 1-11 tys1 ~ cy lud;_:,1 - ca. ła z:i.łoga
l .
h
h
a za c nzllu w fily wyrównać bilans PZPB Nr 1 tnk,
- UZ\liYln'm na~\' yc zebrnnia~n wy1·h oraz wio. t>nnyc
r
. ·tylnvch
.. J~„
.,..n
'7. n, '-'ado" .„
. , ... dziez' „„'"''
.......
.
.
u· ·'
w
"""
1
~porząrlzouy czl'rwcu) oraz ~ł11ha org"n1r.acJa unir i.I) ogólny plan oszczęd::iościowy został
o'z'.-z'.;ll1J0~~· 101?,
l\il!'<rvar ·w Ujoest na '.~T~;.rz~C'h pan
pracy
na
~IQ
odhily
braki
TC'
Wyplat.
o
go
p(l<inwsla
i
. . pr zt•1 nrl1111111,tl'ltt'Jf,
.
. . .
'
nitrmnne w pierwszym półtoczu wykonany w l\l
pov. odnjąc
lm wyd:n'1:eJ pr;:ii::~w;ic bC'rl 7 lt:'('Je, fiO milion<iw 7Jot.~·<'h <lo imponu.il}C('j a<lministraeji,
"'$'!· na Wę~r. 7 ~ch. 1 m".. '":' Pnls- r.nmy -166 milionów. 1-<11111ę tę rozdzie- zwiększcenie ilo~ci g dzin na1Jliczbo- procentach. Jest ~-0 sukces tyc~ wtaś·
nie czterech opdz111!ó:", ale taki .obrót/
oe. tvn1 mocn 1eJ!>?" s.t::in•e s · ~ nasz !ono rnięrl7.y 110,,uzt-grilne oodziały „ha· wych.
, -8 tomiut 7.tl zn11c.zn~- mi nadwyż'-a· sprawy· nie upowazma przędzalm odlwcl1d11n!'j .i"•lp1ki' •. _.-ie w~z.r-tkie je·
W!:T'Ólny front pok'JJU". ,PB Nr 9 cl11ak oddziały Hralizowaly s.we plan.V mi wykonały swoje plany oszczędno· 1padkowej i .wyk(lńczalni do dalszego
Tak. .Młodzież z PZ
E. TAM
dojrzała do te'!o. ahv iei projE'kt w picr ~zym półrocr.u br. „:ajgorzej_ śeiowe p-0zostałe oddziałv „Jedynki". zaniedbywania swych planów.
....,_ _ _ _ _ _ _ _ _....,._,,_.,.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.._ _ _ __
Bel.
utworzenia młodz.i„żowei fabryki • popi•ała się wykońr1alnia, która z prze Xa pierwszym miejscu należy tu powi1lz.inn~·ch na rRly rok 75,4 miln. zł
traktować zurielnie -poważnie .
z11'Jlała zao~zczę11zi.". tylko 11 procent.
Tak nil•ki procent wykonania planu
BĘDZIEMV l'KJVT,l 'WŁASNĄ
wynikł z win~' slahego nadzoru kieFABRYKĘ
rownirtwa tcelinirzcll'o wykończalni, oraz na ~kntC'k nicwłlłściwej klasyfika,
. .
t
rn łnrl7.;ezmvcow .z 1«.ii towarów w poprzednich faza eh pro·
omvsl'
. PZPB ~r 9 .k.s~tałt?wal. s i ę 1d~1krji. Z tych przyczyn w,„koi1ezalnia
w c·ą~u dłucr.1ch m1es1ęcv 1 Ol?lC'ra •!HH! wyko1rnla °i<'wf'!go planu jakn~~io~e
siP. na słus:znych i dohrze nrze- !{O. ro przynio;lo przed~iębiol'. twu duTow. Stefana M!siaka, majstra na a obecnie w Zakładach im. dukcji w mym zespole. Teraz czupod,:t:iw::ich. Dzleki ż" ,1ra1~„
myślanych
~mokr;:itv„acii ustawodawstwa Xn r<'•wni " w~·koń<'zalnią możemy odlęwni· Zakładów Metalowych Strzelczyka.- W cią.gu tego czasu wam nad całą. brygadą. i to jest
pr::icv w · Po1sce Ludowej. mło- 1P 0 ~ 1 ~wi(: rrn:·lzalnię o'1pac1ko~~· ktiira im. Strzelczyka, trudno odarwać zdobył ogromne doświadczenie fa mój święty obowiązek aby młodzi
xasłuiył się rzetelnie
rl-i"7 uc.,.?~a sil'! zc>tn1<l11ion::i ipst swó.i. roczny plan oszrzi;dnoi<nowy w od pracy: Napróżno przewodni- chowe, którym chętnie dzieli się robotnicy znajdowali zawsze u
7
w 19.15 roku Ni&mey w popł~
11
Gdy
w f?.'->rvk:orh trzv rai.v w ty Nl- ;::: r~ią ~·r' półtrnr za wykonala zaledwie czący Rady raz po raz telefonuje z młodymi, nie dość wykwalifiko- mnie radę i pomoc, aby wyksztal
dł wanvmi robotnikami W brygadzie cili się na
b
•
•
d
d
z Łodzi, ob. Wł&d.~1'
:H· J.
uciekali
<'Cn
chu
,) p
• 1• t o t v }k·o po d cz;:is r1z . "nnvc h 1ł ' R<'i\\·ni
dobrych fachowców.
o o lewni I prosi a y przysze
nż ni'r "nstnł w ko
n1u·
1
»flnv pan
T
'"" "
· , •
t
<ł
warsztatowy Pol..
majster
Sz.ewc
od
przecież,
pomocy
wspólnej
Od
for
młodych
Misiak
tow.
ma
swej
(
1m_- an. ~ tc>cro. P?-wn ll ~7"c ~ sar o~z <' 7':'rl~o~r·i nrl111inistrnc;,jny<'h . «alyeh na kilka minut.
- Mam teraz odlew, me mogę miarzy. którzy potrzebują facho wzajęmnego zrozumienia zaleźy skiego Mom<>polu Tytoniowe.gc> wraz •
k''"fl. m<>.1<;trow1e .1 salowi, ktorv:n zaldnd<1w. z planownnych na cały rok
szybsza' odbudowa nas1.ej ojczyz iru;t.ru1;Jtorem techn i'cznym czuwał w
t"n odrębnv sy:;.em pracv psu3e R:l.4 miln. 7lotyl'h, zM~r.tzfdzono w por odejść, robota ważniejsza jest niż wych rad i praktycwej pomocy,
"""'')V p 1 w T>f?"cl7„lniach i 'roezn tylko ok. il:l miln., l'o ~tanowi 40 wszystko inne - odpowiada i do- - (',.dy byłem formier:?:em - ny, Rorumiemy przeeież wszyscy, zakładach oołą. noc. Gdyby nrl.e ie"
fk:flri''lrh. W wieln zd;l:irlarh prnrrnt. planu. Przyrzyniło ~il' do trgo piero po dłuższym czasie zjaW:a opowiad~ _:__ brałem ~dział we że pracujemy. nie tylk~ dla. si~~ie, przytomil<IŚĆ umy~lu, kotły niskiego
Alccja szko1ęn'a młodych sił nie niC'wlr!:<ei\\·e rozłożf.'nie urlopów prarow się w sekretariacie Rady, z ręko- wsoólzawodnictwie , dazyłem do ale dla Polski LudoweJ. ktoreJ Je- i wysokiego c i śnienia uległyby wt&d1'
ma czarnymi od smarów i sadzy.
•
,
•
M. S.
io.c:t orowRrlzone tak. j"k nale7y.
podniesienia stanu i jalrnści pro- steśmy synami.
Ob. Szew$
całkowitemu zniszcz:eniu.
7
Jakie wrażenie wywarła na
1'(;?SC• Z
H:i„trowie n;ir7ekRja. że mlod:d ' \
zasługi wów„
połoiyl także ogromne
was wiadomość o wysokim odznan<"1ia towar. R1e sami nie zadają MECHANIZACJA JłADZIBOKIOH
czas, gdy zakła~y atopnfowo przystf
czeniu, jakie zostało wam nadane
KOPALŃ ~GLA
~ob;e trudu. abv wvth1m"czvć im,
Gdy .a
powały do n<l'l'"lllalni!j prll.<ly.
Górniry komhinah w~glowrgo „8ta· przez Prezydenta - pytamy tow.
i"lt maia ur::ic:ować i w jaki !.'poParowozownia Główna Lódź 1920 roku brał udział w ruchu Gdań ska. i Wan!zawy przYjWiezionG
sóh 11nikać hł„rlów·- W oc;tqtnim li1111;;ol" w.nloli~li pirrws.:y milion ton majstra.
- Dowied?fałcm się później niż Kaliska szczyci się pooiadaniem robotniczym w szeregach KPP. zdewast.owa.ne przez Niemców maszy
cza.;:'e cu:sto sie 1darza. ż 0 hiu- "'\'~In za po111or~ .komh11jnu w~glowego
ra n<?rsonalne fabryk nie rhcą w „DrH1~m=". ". Kolllhajn ten umożliwia inni. Rano wpnda do mnie i::ąsiad w szeregach swych pracoW!Il ików Obecnie piastuje fttnkcję sekreta ny, nalezą.ce do łódzkiego Monopolu
podstawowej
organizacji
O!?t'1e nn"jm.ować młorlych nic- ralko,·;ftą mN·hani 7.J1rję prac:v. " jP,go z radosn;i nowiną.. Nie chciałem wybitnego przodownika pracy, od rza
Tytoniowego, źanna firma nie chciał.a.
pracowni- ~·~nlnni\ć w~-.loh.Ycia jest trzy ra 3 ~- wprost uwierz:vć i pobiegłem sam znaczonego ostatnio z okazji pią- PZPR w Parowozowni Łódź-Ka
\vvkwalifikowanych
' te1' rocznicy o<t. łos:r.enia Manifestu liska, jest członkiem Rady Zakła podjąć się irh :remontu. :Mówiono, że
k
t .
m~kszn, aniżrli inn~·ch. używanych do- d b dk' k 'ć
ków.
"
o u I up1 gazc ę 1 prze onac
t~«·h e zn~ m::i~z.,•n. ł-liesi„cznie w.vdob~-0
PKWN orderem S:itandaru Pra- dowej oraz przewocln ; czącym lo- to ,,kupa ż-elastwR ", z której nie mo.
'
wd
- My sbmowiip:v ;łO nroc nt ca " n on 8 .') 1lo !J.5 t~· ~iP<·~r' ton węgla. ,,_ SI. ę czy t O pra
a.
kalnego Kom. Współzawodnictwa żn& będzie zmontować aui jednej
lej załogi - stwierchili mlorh: i
Tow. J.~isiak nieC'hętnie opowiada cy.
Wszystkie te obowiązki maszyny. Inmego jednak zd!l.ll'lia. był
Pracy.
nie
to
Tow. Zygmunt Kobielski
o sobie. - No cói pr"lruje i:iię jak
ŻNIWA W CZEOHOflŁOWACJI
robotnicy i robotnice z PZPB
Prasa czerho11łowacka można i żadnych cudów nie r::>- zwyciężony przo<lowni'k pracy, społeczne nie pr?.eszkadzają by- mRjster ob. Szewc. ślęczał całe dm, a.
PTL\GA.
Nr 9. Utwor7'.vmv więc własną
poda.ie dntyrhrza~owe wyniki akcji
tow. Kobielskiemu we nie.raz i noce nad r.palonymi i poł&..
nnęrh:alnię i t1''alnfo, w której bę żn
NR.ilepiej iiPnyta.icie <) mnie utrzymujący się wraz ze swym najmni€j
iw 111 ,.i nn tNen\P Rlnwal'.ii i Moraw. bię.
dzie uc?vć s:ię i praro,vać wył ąc z no <lnin l!l hm. sko;zono HB Rłow1Jcji kierownika to może powie wam co ze!'połem na 1 miejscu od paź- wzorowym wypełnianiu obowiąz manymi częś cfami, majstrował przy
nie młodzież w wieku od 18 do 7'.l prnr<'nt żyta, 69 proc. pszenicy. o2 ciekawego.
dziernika 1948 r. W miesiącu ków zawodowych bry~adzisty wRN;1.tatach lilu,sarski.ch, szperał po
ślusarza, kierującego naprawą ten
25 lat.
Ale powoli tow. Misiak nabie- kwietniu br. tow. Kobielski osią~
prn1" jrczmi~nin i 7 pnw. owsa. w okomagazynach i sklepach z żelastwem,
drów.
147
wykonując
rekord
swój
nął
dowiai
rozmowy
do
ochoty
ra
ta.
ż~'
rror.
97
Rko~zouo
i oto .;.,, krótkim c.za8ie uruchllmil 9
Wv1{w,qlifikow;:ine siłv tcchnicz Ji„n c· h Kitry
Tow. Kobielski jest qodnyrn ma~zyn, które z pow0nzeiniem pracują.
procent normy.
ne p'.-owadzić będ::i u nns wytc;':io- • ' :i ?lforr11rnch rlfl nnia 1!l hm. Rl\oRzono dujemy się coraz więce.i iizrzegó
Tow. Kobielski jest starym, do wzorem świadomego robotnikana akcię s1.kolcniową, która oh0i 1.nn_t ha . ży~a, :;.!l.iO hn ps7rni<"y, 7.:>22 lów z jego 7.vci;:i. 010 juz 25 lat
d•1 clnia. rlzi ~ ie ;is zego.
pracuje w odlewni najpierw Joh- świadczonym partyjniakiem. Od aktywisty.
mie wo::<:~•cot 1dch pracO'.•mjków . W hn .1•:r· :'. 11111'1ua i 11!'.l ha nw~11.
Obecnie, kiedy zakład y wyposa:i:ono
7
ten spo!"ób , n'(' pr7~s h :- d·'. :ij:ic niw nowy park m!\.S7.ynowy, w d06.kon&
k0.,..u mł1vhi hę{la mo~1; ucz:-·ć l\Jn§i lf. orespandenrl
l!tizę
le, s1nowadzo1T1e z zn.granicy i wytwa.
sie prpltł:dti i '1"'ll'ii, aby po uplv
. ..____
'
rza ue w kraju mP "Z ·11y, p<>iiwięca 01!wi ~ okresu S7K"1"'1;n'"""O przeiśf
Przy Państwowych Zakładach stawiciele Komitetu Łód zkiego Szewc w ~zp tkie rn·e zdnlno(;ci na :re.
ffo ;l<>Mnaln~j f~br·H, i:-"> '\~y
PZPR, Związków Zawodowych. ali zownnie . 'l\"ych pomysłów :racjonali
kl\'affHtnw'lne sh'. N1 d"'i"ń l(f)n
r-:a o~óhym zebraniu podstawo gą propagandą elementów reak- Przemysłu- Jedwabniczo-Galante kierownictwa
~resu $wi;:;t.owej. Ferlcrncii Ml0- wcj or~rnizacji terenowej PZPR cyjnych.
zakładów. oraz licz
ryjnego Nr 8 odbyło się w dniu
z.a torski.ch, rl; · ~i:i k t 6r~-m zakłady O•
Zl\lfP- przy P:0PB Nr 8 w lokalu przy ul.
n-,mokratvcznej
dzii>ży
Felicja Andrzejewska
24 1ipca otwarcie nowe~o żłobka. nie zgromadzeni robotnicy i rohot ,-i ą ~nh rn11c 1.11e o 1 n~dnośei.
owcy „d?.icwiątki" postanowi1i Letniej 3 odbyło się uroc?.yste Kor. fal>r. „Głosu" PZPB Nr 8 W uroczystości wzięli udział przed nice. Po krótkich i mocnych slo
Trz~kr r tni ~ już nh. Szewc był pre.
zor-a'ljzownć mfotfaie;;,ową pr·lę
wach mówców, którzy podkreślali
wręczC':ile nowych legitymacji par
miowany przetz dyTel< r. h za swą o.
•h„ ln'e. Na drugi „ogień" pój- tyjnych.
i zdobyc ~c socjalne
osią15nic;cia
IYO c ną p rn Pę. ~:1j 1'·aż ni11 ,j 0 zym z jE'g<>
rh'e fk~Jnh. Oczywi~<;;ie, trudnoze S ZCZC}!Ó] ny::n
roootniczej,
klasy
olrnlicznościowvm referacie.
Po
P r<;Gcl7alni
p•1mv1•-''1 N r" " ;anr. li 111 tor.•k ich je.;t ·n.
~~: s1 i to n·e rnflłe
wvgło~zon-;m przez tow. Wierte·' · k . •-t ' •
.
Io,:-~ '-·11 'e ip--:-C7" 60 r "CJ C'f'nt praro. ; eniem op ieki n :.i d m a 1- „ 1... 1fł ... ":.'l f'·( 11 ~ nr 7.R l;'\ C a. , UZ1 ': l NJtteJ
.
Kiedy pn:ystąp:ono w kra.!u nn- niem braków odpadków, god7.in uwzględn
1
.
.·· .
·.
- pr7Ni" t awl ci::l"111i': ::"!. ·a nyr0'~i::ja B:- an ;;owa n:e l a1ka z D-::klnicy Starom'Pjs dej, s7.ym do popularyzacji w.-:!cma ,O" nadlic7.bowych i w ogóle wszystkie- ką 1 dzieckiem
zn°.cz:• e P'"•ra w11'· ~· -: wR runk1 rra cy
·t t ł ·a k '
, .
•
.
• yt ch?'n :e godo:i s i r> na pr:r.E'no- nastąnilo wręczen'e nowych legi- zdawało nam się w pkr·..,~z~j chwi- go, co u~rudn:aloby nam zrealizo- k a K om1 e u .o z -• er~o - . tow.
. b rnh t n lió.> zat rno n11· n,·ch prm· F~~1a.
ł
d 1
S l ·
---„:e niłod·1ch przl'!d:-k z innvch t· 1 m~cii partyjnych. Zebrani to- li, że u nas nic już ni(' <h s:ę :nyrnre rzę . z~ p" m , . t r n r tr J. -~~.t ~ b.
u CJOWa o wn ;:i a ~~w;:i.rci a ~ 1o
wanie powziętego planu oszczęd•10przeważnie starsi warzysze
·~klanów prnc:y i sk i rrowan i~ na
k a, po czym ze1Jrani zw i~( z 1 u.... ·
.
, >.) t-<·«1Pc1
Bzc•·· c pre mię w \\"l"!'okow1
· l . k.
·
''h m;„;~ce star:-zych robotników, przyjmując legitymacje z rąk se- skać w te.i dziedzinie. K: " clY jednak ściowego.
•
·
•
rzą d zema nowe] p acow ·1.
I oto pierwsze pólroezc przyniosło
7
„rlziewi ątce". krc!arza Dzielnicy przyrzekali pra na :z-wołanych naradach za!ogi p?-1trwlni "11''Ch w
1
t.n~h.
lrr
cze~
"s
lJnrn'
znajdz.ie
·u
żłob
W
dalszym
w
częEśmy dyskutować na ten temat, nam niemały sukcos. Okazało się, :7.e
Por11imo te~o jecliv•k do przGdzal cować nicstrudzen;e
Ol•Mnie p·R"'1.i~ oh. s-n'<';;P n:i,n no.
nie i opiekę 80 d;d('c : n 1- '>' ' i i!{<'n·.
ni p:-zvhywa corc.z więcej mło c i ą <r u, w d7.icle odbudowy i po- ck<Jz11lo się. że i u nas mamv w lele nie tylko W)'k<>naliśmy nas7. plan ofl- Na zakol'l.czen ie ur o cz v~l ')/:<:i ro- ,..yf'1 l' .„ •• ł •11 rar.1" 11 ·1 1 7„1:or;.'>n 1
pracujących .
mas
bytu
nnnvy
niewykorzystanych źródeł oszczr:;d- llr!ny, ale nawrt przt'kroc1.yliśm3• gn
rlyrh s'l i z pewro~~;1 nil cfainń
botn·ca naszy ch Zaklaci ·1w _ mat nl•:r'.'11 ;", f 1~1 Z m ' 'i 'jC e z 2 kłady
Nal":iY n»dmienić. że podstawo nośc:. Plan o~zcze<lno ' ciowy za:·zę o 35 procent.
''.on-<""'H bccl·;i:i(' ona stnnow:ć już
ka kilk on:a dz' e::1 P "~h c;' , nw a ł :1 :·~rT 1 . ~r l1 m;,:1, 11011·1 t1 ic~1,r dzin11k~.
wa organi7acja terenowa przy ul. liśmy podnosić i uzupelni::i.ć a?.
m'-:-::lzleżow,\ rl:'publik~.
Wiara w nasze siły n:e zawi o dłil
W ,1.y·r:• pra , " nicy f' ~S 'l' zg• dni
w gorących słowach tvm w:;zystL€'tn; C'j lic<:~. około 50 członków, wreszcie, kiedy podw;7.szyl:śmy
nas, a świadomość, że oszczędzamy
kim, którzy przyczynili się do o- ~ co dn 1°;;· 1• ;e ~1:1 mPe \";'y>cki E: od
„tW:'JETA" CZY SWIETI..ICA? wśród których jest w ielu starych znów po trzecim zebraniu, zdawało
u siebie i dla sif'b:e po1,woli nam
bojown ;ków o wolność i socjalizm
twarcia tak pożytecznej µ: <łC. w~i. zn~rze n e ' rrlf'>·Pm s~t andaru Pracy"
się nam już, że tym razem przeho- wykonać roczny plan z dużą
nadNa tym jednak nie kończą .się jak tow. Aleksandt>~ Woźniak i
otrz~m :i ł v.-łr.śn ; fl llh. Władysław Szewc
jaką jest żłobek.
tego wyżką, tak jak pozWQliia nam wyambitne plany młodzieży PZPB tow. Kazimierz Lambrecht - by lowaliśmy, że zobowiązania
bezpa.rtyjny m11..i~ter w !łr•zt~towy, dodotrzymać.
stanie
w
będziemy
nie
S. Bursiak
konać go w pierwszym półroczu.
Nr 9. Młodzieżowa fabryka bę- ły więzień politycmy z 1905 r.
Qddan;y: sw~ fa..
~.konały fac.110w1e~,
Zeb1·ani oś~dczyli,. ZE;. prace Cała załoga skup'-1a swe wysiłki nad
dzie nie tylko przodować w pra·
Antoni l\f:a:twrz;ewsld
Korespond. „Głosu z PZPJG nr 8 bryce prac<>wnik, świadomy obywa.tel
źródeł
cy i w doskonale zorganizowanym \Vt potlstawowe] organizacJ1. ter.e- wyszukiwaniem nowych
korespondent fabryczny „Głoeu"
Polski Ludowej.
oddział „Dąbrowa"
wsp6łzawodnictwie, ale musi stać nowej wykonywa~ będ~ ofianue, oszc:-.ędnoki, nad udoskonaleniem
l { s.
P.B.
W.
a
z.likwidowacełkow!tym
oraz
pracy
•ie wzorem dobrze pojętego ży.- walcząc na każdym kroku z wroP?TB Nr 9. wzvivaniv rlo \ ·<;_uńl- /W~
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Tow. Stefan Misiak słusznie odznaczqny
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3) „DZIENNIKA.RZ Z KRól.EJr1 SKTEGO RODU". Krótkn rzecz o siostrze1M:u kri'iln Jerzeiw VI. lorr/zie lfor<>1"<>orl, /,.·tóry raczy naj,,;ilościt<iej pi·
snć recenzje m11zycwe do gn=et brytyjskich, a ponadto posiada 6000 płyt
gram of onou:ych.„
Po przeczyt1111iu poii·vższego ,.listu" - cóż możemy powiedzieć panu
Jonothnnou·i Traf/<>nloui? Ann, to samo, co król K11rol li poecir? Wallerowi:
- Ciekau•e są pań<kie in/ormncje, mister Tm/ford, bardzo cieka.we
(::wlaszc:n tfl, iż nim·et, ora11g11WnJl' nie czuje się zbyt dobru w Londynie),
ole wydaje nam się, iż nieiriellri mają one zu·iązek z życiem metropolii
„BQ·tyj.<kiej W.•pólnoty /\'arodin<"'.
Na 11sp•n11•i<>dliKienie p. Traflorda musimy stH'ierdzić, iż Lonilyn, nie
Warszawa. Gdyby p. Troi/ord był, pouiedzmy, korespondentem „Głosu
Polski" na terenie Anglii, li5t jego móęlby ~ię łatwo obracać w krainie
r:ecznt"i.•tości, bo to i trrisa IT'-Z i nowa potęi;na radiostncja raszymka,
nmł'e- fnbr)'k"i, nolt'e kina, rtoffe. teatry, nowe bogate, wspaninłe życie.„ No,
jf'5t, u licha, o czym „donosić": tematy same iclażą pod pióro„.
Niestety, p. Tro//<>rd jest micszlrańcem Londynu, miasta nor j1UkinioT)'Ch rl/a mas prac11jrp•) d1, rniłlsta bezrobocia i stroików. :ulrad:ieckiej
roboty Labo11r Porty, glridótl'fri a ltt Marshall itp. Stąd konieczność uciekania się dtJ fikcji . .<t<Jrl mrryknniP <>d ponurej, londymkiej rzeczywistofri do sprząciki orl l1t1ta admirał.n NPlsona, orangutanga w aamolocie i gram<>fon11 lorda Harett'ood.„ A i te ciekawostki w jakie mel1111Cholijn.ym
11odnne sq „m.•iP": nmn>t małpa nie czuje się zh ·t dobru w Londynie. C6ł
dopiero a dwunożnych oby1<.'G.telnch Stolicy W. Brytanii!

e

e

małpa

od buta,

Kiedy w tzw. swoim czasie pm!td angielslci, Waller, przedst-awil królowi
Karol<>wi Il tdersze napi .~ane na odbudowę Królestwa w Anglii, król - po
·
przeczytaniu ich -· zmm·ażył:
- Ciekau·e są rmislde 11i<>rsze, panie Waller, bardzo ciekawe, ale wy·
daje mi się, iż nie11ie!/;i mają one związek z życiem na.1ze10 KrólestJtva?
- Wana Królerc~h'I Mo.~ć się nie mvli - odpowiedział z SZIU!unkiem
IT' all er - ale to dlrtt r.~o. ie poetn zmt'<ZP łatwiej się obraca w krainie ma·
rzeń i fikcji, niż ll' k rnin;e rzeczytł'i.~ to.~ci ...
/lfi<ter .lnnathan Trafford nie jPst p1J 0 t'[ Mi .~ter Jonathan Trafford
jPst nngiPl.~kim doiermikf!rrem, ktńr v pi•u.it . .li•tr r Lond,-n11" do „tygodnio"ego /lrzegląd11 -<prali' /,ntyi:skirh" (w i :Jz~ k11 r :; l.•J:iir,J pt. „Głos Ans,lii".
Oto tre.<ć o<totniego „/i.<t1:":
1) „PAMI.~TKT PO ADnmtAL.F: NELSONIE". Spora notatka, stwierd:zor
jąca, iż po nai16ęir <znrr nrlmirąlP bryt~· j.clrim, lordzie Nel.<011ie, pozostała
f>t•rn dobr:.:P zakor1sent·o1rn11ych pistnfetów, piec::rć, ze1l11re/.·, cu/..;jerniczk4,
dzi 11 rnwy płns:cz i sprzoc=k" od jednego lmtn. Ponndto interesująca wia·
domość, iż „lew mor.<1.-i" l\1P/.< <>n cierpinł straszliwie na morską chorobę"'
2) „MAŁPA PODRóżl ' JE SAMOJ,OTEM". Opis podróży pewnego oran
gut.ru1p:a linią lotnic~q Sin<v1pore - Nowy Jork -via Wiellui Brytania, za.
lrońc~<>ny na.ctępujl}Cq mrnirr,: w Londynie małpa nie czuła się zbyt dobrze.
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Ciotki· Majewskiej Hem barDo największego starcia dodzo nie l.ubila,. ale od kogóż moż szło z ciotką 111ajewską gdzieś w
na wymagać, "6y Zubil zawodo- październiku 1941 roku.
wego ,,czarnego" kruka"?
- Umiesz szwagierka czytać'!
. He'la pamiętała, że gdy zaraz - zapytał ojciec Heli.
po Wyzwoleniu wróciła z ojcem - Głupie pytanie! - burknę
do War.nawy, ciotka Majewska la ciotka. - Niejeden elemen·
wnet kh odnalazła i odrazu za tarz się w życitu zjadło.
ten „p<>Wrót" zaczęła ich gro- Ta-ak? - uśmiechnął się
·
mić.
Marcin. - No, to niech pani Ma
- Wariactwo - mówiła - jewska wie: robimy w Warsziv
osyste wariactwo/ Wszyscy mą wie budowę od A do W - Z. Ca
drzy ludzie na Zachód prują, a ly „alfabet" w dwa lata.
oi na gruzy, na ruiny/ I cóż wy
Co powiedziawszy, zacząl ciot
tu, za przeproszeniem, będztecie
robili?

- Ano - uśmiech<U się w od
powiedz! ojciec Heli-'- jak tyle
gruzów i ruin, to i o pracę nie
ma się co martwić. Zwłaszcza
ja, jako murarz, napewno pełne
r,ce roboty mieć będę ...
- Głupstwa Marcin gada/ Palce z glogrzmłala ciotka. du, powiadam wam, będziecie
asaU i tyle_

• • „

I olcoi nie sprawdzilo sil} „pro
roctwo" ciotki. Ojciec Heli pręd
'ko znalazł pracę i wcale się nie
eanosilo na &<Janie w-zca z gk>du. Wręcz przeciwnie - i jemu
i wszystkim mnym ludziom., oa
do pracy przy odbudowie stolicy przystąpili, zaczęlo się powodzić coraz lepłiej. Mieszkanie-Jak na warunki warszatwskie
wcale przy:Meoite otrzymał, do
azkoly Helę wyprawił.
Natomiast, o dziwo, nieco
trudniej ukladala się sytuacja
Majewskiej. - Ciężkie czasyNie tak w dawwzdychała. nej Warszawie bywalo, a i za
Niemca, powiem wam szczerze,
wcale się nieźle interes prowadziło ... A teraz ... Et, tylko o spe
kulację jakąś człowieka pomawiają, podatkami gnębią ...
- No to weź się, szwagierka
- mówił z uśmiechem Marcin
• - za uczciwą· pracę, stmi do od
budowy Warszawy ja~ ja„.
- Dużo Marcin zwojujesz!burczala ciotka. - „O<Ibudowa
Warszawy" I A cóż tu można
odbudować z takiej kupy grur
e6w '1 To przecie czysta klęska!

„ • •

Jurek jest wielkim miło.mi
k:iem Ogrodu Zoologicznego,
Ot, i w czwartek, w przed
' dzień Swięta Niepodległości nie zraził się ' Jurek niepogodą, leaz zaciągnął mamę do
„Zoologu". Prowadząc syna
pod parasolką, mama - swoim zwyczajem - trochę ,,zrzę
dzJ.1a":
- Zachciało Ci się, dziecko,
na taką sza.."llgę - mówiła Pies z kulawą nogą dziś tu się
nie wybierze. Spójrz, jak pusto jest wt~ Ogrodzie!
Jurek miał jednak lepszy
widać wzrok od mamy, bo rzucił okiem wgłąb WO i zawo-.
.
łał:
- Mówisz: pusto? A zobacz
tam dalej: jaka gromada dzie
ci! N apewno jakaś szkoła!
Chod~y do nich!
Wnet się zbliżyli do grupy
smagłych, czarnookich dziewcząt

i chłopców,

cych z

gestykulują

ożywieniem

przed występem dla kucyków i koników
„ponny".
zauważył ze
Mamo To nie
zdziwieniem Jurek jest żadna łódzka szkoła. : :
- I nie warszawska ani
krakowska - wyreczyła w od
pawiedzi mamę pani, oprowadrzająca po ZOO „wvei.eczkę"
- To są, mł:i drogi, dzieci
greckie.„
Więcej pani nie zdążyła po..
~ecli _g_Qłem oto,_

ciotka. - Jajo mędr·
sze od kury. Takie to czasy dziś Harcenze lód.Dcy w oo:u roeznicy
Zresztą, gadajcie so- Wy.zwolenia. skł!i,(lają. w parku Pooia.
nastały...
bie, co chcecie, a ja w to nigdy tow&k.iego wieniec na grobie :iitlni&rzy
nie uwierzę, żeby naród stera- ·ra.-dziookich, któl'zy poleglii w walce
ny wojną taką rzecz w dwa lata o wyzwolenie naszego m~sta.
uczy nil.
- Dla siebie to czyni - od· TWORZY PLANOWA PRACA
parl surowo Marcin - i napew- I OFIARNY, SPOŁECZNY
no uczyni .. Zobaczy . ciotka za CZYN TWóRCZY LUDU PRA
CUJĄOEGO. PATRZYMY W
dwa lata ...
TEJ CHWILI STU TYSIĄCA
„ • •
MI OCZU NA JEDEN Z TAdni
pięć
a
N
Lipiec 194'.J roku.
przed świętem Niepodległości KICH OUDóW, CUDóW RZECZYWISTYCH, A NIE UROKTóRE
JONYCH, CUDóW,
* • *
PRZETRWAJĄ WIEKI".
„.Pięć lat pracował wolny lud na zgliszczach, na ruinach,
Ze wzr™zeniem slucha pięk
poryte pola zorał pług, wyrosły nowe miasta
nych slów Prezydenta Hela. Ze
i węgiel znów - górnika trud - ku morzu mknie po szynach,
wzruszeniem spogląda, jak w
i dudni tysiąc nowych dróg, i Polską wzwyż urasta.
takt marsza idą w defiladzie
Warszawa dźwiga czwarty most by puścić przezeń śmiało
szeroką ławą, w zwartych szewyryty w gruzach szlak W - Z nad nowym Mariensztatem.
Na wschód! Na zachód! W dali Na wprost! Szybkości mało mało! regach, rytmicznym krokiem ro
Niech wspólny Dom powstanie wnet ku czci proletariatu!
botnicy, którzy jeszcze przed
Murarzu, szybko cegły kładź - zwycięstwem każda cegła,
kilku dniami wykańczali najwęgla tony,
warknęła

triumfem
górniku głębiej pokład rąb a „Sołdek", „Pstrowski" dadzą znać, że żyje Niepodległa,
w wyścigu pracy chmary rąk, w wyścigu serc miliony.
Na wielu krosnach przędzie Łódź, przybywa krosien wi~ej.
Z kominów Sląska bucha dym, przybywa więcej stali.
O, towarzysze, żyły spruć, do krwi urobić ręce,
by w Polskę wrósł lipcowy rym: Zwycięstwo i Socjalizm.
Władysław

ce wyjaśniać, co i jak, że do
1949 stanie J stolicy potężna
magistrala, łącząca krańce Pra
g~ z krańcami Woli, że wzniesie
mę potężny most na Wiśle i
wspanialy tunel, który zwiąże
W (wschód) miasta z jego Z
(zachodem)...
- Taki gips - w dwa lata?
-gwizdnęła ironicznie sklepik.ar
ka. - Bujaj se, Marcin, zdrów!
Kobieta przedwojennej daty jestem i wiem, że to robota nie na
diva U:ta, a ~ dwa pokolenia!
P:zecie pamiętasz chyba, jak to
się przed 1939 rokiem tunel i po
łączenie przez Wisłę z Otwockiem budowało? Mniejsza prar
ca, a trwała lat kilkanaścię.„ ·
- Zgoda - wyręczy'ła Hela
ojca w odpo1,Jiedzi. - Ciocia
ma r6'Cję, ale to były inne czasy
i inni ludzie u władzy. Nikomu
wtedy nie zależało, aby Polskę
uczynić lepszą t wspanialszą.
- Ojej, jaka§ ty bystra! -

Sercu Polski
Pomnik Chwały!

Broniewski

dzieło
większe
się -~tolicy.

odbudowującej

• • •

z

córuroczystości ojciec
ką przedzierają się wśród tłu
mów stronę domu.
- Patrz, tato-móiv1 z uśmie
·Po

w

chem Hela. - Jest tu i ciotka
trasy Pelagia!
kierownictwo budowy
Spogląda Marcin i widzi rzeW - Z zameldowalo, że wielka,
szwagierkę lłf ajewską
czywiście
Eucalej
w
typu
pierwsza tego
ropie wspaniała magistrala lą· w fantastycznym jednopłatow
cząca dwa odlegle ktańce mia- cu na głowie, w gronie 7cum.
- No i cóż, czarny kruku'sta, magistrala z nowym mostem, nowym tunelem, licznymł pyta ironicznie oj9iec Heli. parkami i zieleńcami, z zapo- „Słowo cialem się stolo"?
nO')fflJCh
- A stało się, stalo - burczątlwwaną budową
czy niechętnie sklepikarka. osiedli - jest już gotowa.
W piątą roc~nicę ogloszen·ia A ja wam i tak nie wierzę: to
Lipcwego przecie niemożliwe, aby coś ta·
słynnego M anifesfa
PKWN, historycznego dnia 22 kiego w dwa lata zmajstrować!
- Ciotka Majewska - myśli
livca 1949 roku, Pierwszy Budowniczy Polski Ludowej, Pre· Hela - jest analfabetką. Wie·
zydent Rzeczypospolitej Pol· rzy w „cuda", których ani
skiej - Bolesław Bierut d<,!co- okiem ani uchem nie można
nal uroczystego otwarcia trasy sprawdzić, natomiast trudno jej
rzeczywisty i
uwierzyć w cud
W - Z.
„NIE MA DLA LUDZI PRO- namacalny, cud ludzkiej pracy.
najwięk·
STYCH, śWIATŁYCH I RO- Lecz trasa W - Z
ZUMNYCH RADOśCI WIQK- szych chyba nieuków i ciemn·ia·
SZEJ - o§wiadczyl między m- ków zapozna z alfabetem budonymi Prezydent - NAD RA- wnictwa Polski Ludowej, Polski
DOśó OGLĄDANIA WŁASNY zmierzającej do socjalizmu.
Janina Dziwińska.
MI OCZAMI CUDóW, KTóRE

I

Włodzimierz

Domeratlzki

DROGI PROMYKU
Piszę do Ciebie z obozu harcer- I Ze spaniem jest najgorzej, bo wszy
skiego na Dolnym Sląsku, żebyś scy chcą jeszcze rozmawiać, a
wiedział jak my tutaj żyjemy. Na druh komendant gniewa si ę i sta
mioty nasze stoją w dolinie oto- wia do karnego raportu. Ja jeszczonej górami i lasami i vl'każdym cze nigdy do karnego raportu nie
namiocie śpi jeden zastęp. Ja je- stawałem.
stem pierwszy raz na obozie i doKochany Promyku! napisz o oho
tąd nie wiedziałem, że jest tak bar za~h harcerskich , żeby inne dzle
dzo przyjemnie spać pod namio- ci dowiedziały się jak jest u nas
tem. Pobudkę mamy o siódmej ra i na drugi rok przyjechały na
no i gra ją trębacz na trąbce. Wsta obóz. Ja oo rok będę jeźqził na
jemy szybko z łóżek i biegniemy obóz. tak mi jest tutaj dobrze Nie
na gimnastykę. Potem myjemy się myśl Promyku. że będąc na oboi porządkujemy obóz i o go.dz. 8-ej zie daleko od Łodzi, na Dolnym
rano jest apel. Drużyny stają na Śląsku przestałem czytać Cię.
placu przed obozem, na maszt Druh komendant ·sprowadza dla
...yciąga się flagę, drużynowi zdają nas gazety i Ciebie Promyku_ też.
raport i komendant czyta rozkaz.
Ciekaw jestem co porabia MaPo ·a pelu. jemy śniadanie i idzie- ciuś i czy mu jest też dobrze . jak
my do pracy na 3 godziny od 9~j mnie. Przesyłam Ci Promyku podo ~ l2-ej. Pracujemy przy oczysz- zdrow1enia
·
Czuwaj!
czaniu pola z chwastów, przy szu
Zenek
kaniu stonki, zbieramy jagody,
z I-go zastępu „Qórników"
albo pomagamy przy budowie linii
Drogi Zenku! Obóz harcerski z
radiowej.
pewnością wszystkim się podoba,
Ja pracuję tylko w spodenkach
jak i Tobie. Kiedy dziew
kąpielowych i opaliłem się tak, że tak samo,
chłopiec raz wyjedzie
lub
czynka
wyglądam jak murzyn. Gdy przypragnie potem
harcerski,
obóz
na
chodzimy z pola, myjemy się, jespędzić miesiąc życia
roku
co
my obiad. Potem jest cisza. wszy
scy muszą odpoczywać. Po obie- obozowego. Obóz harcerski w tym
dzie mamy czas wolny i zajęcia roku jest jeszcze bardziej przysportowe, ja je bardzo lubię. Do- jemny. bowiem macie na n:m Har
brze strzelam z ~uku i skacze w cerską Służbę Polsce. O pracy na
dal. Po sporcie jemy podwieczo- obozie i zabawach Promyk na pew
rek, po czym jest zbiórka zastę no będzie dużo pisał. aby wszystpami, przygotowanie do ogniska i kie dzieci które go czytają dowieo godzinie 8-ej wieczorem kola- działy się jak najwięcej ciekawych
rzeczy o harcerskiej akcji letniej.
cja.
świetnie się
M:iciuś na obozie
Po kolacji o godz. 9-ej mamy og
życia obozowego nie
z
jest
i
czuje
nisko, na którym śpiewamy piozmiernie zadowolony. O tym się
senki, a druh komendant opowia- sam
przekonałem. Wszystkim czy
da nam ciekawe rzeczy o Polsce, telnikom Promyka Maciuś przesyi o harcerstwie. O godz 1O ogła ła harcerskie pozdrowienia.
Redaktor
szana jest cisza nocna i trzeba spać

STEFA.N STEFA!9SK.I

mą...

Spotkanie
czycy

Jurka,

uśmiechając się

doń przyjaźnie i
jąc „uroczyście":

przedstawia-

Myrofora Goopourka.„
E'lefteria
Vangelis Betsis...
Partsalidon... Maria Mayssidon Katina Betsis.„ Eleni E'lef
teriadu .•.
Wracając z Ogrodu Zoologicznego do domu, mama zamyśliła się poważnie i spoglą
dając z okien tramwaju na
flagi powiewające na mieście
rzekła do swego jedynaka:
- Szczęśliwy jesteś, Jurku,
są wszystkie polszczęśliwe
skie dzieci, szczęśliwa jest cała nasza ojczyzna, budująca w
poko-ju dobre dziś i jeszcze
Będziemy
jutro...
lepsze
obchodzili wielkie święto: pię
ciolecie wyzwolenia naszego
państwa,
ści ... Nie

święto Niepodległo

wszystkim, niestety,
narodom pnzypada dziś w
udziale obchód takiego święta.
Istnieje jeszcze w Ew·opie
kraj, w którym dotąd nie
kraj,
u~chł zgiełk wojenny,
który walczył bohatersko z
najeźdźcą hitlerowskim w czasie ostatniej wojny, a. terarz
z
nieustraszenie
walczy
na.stępcaaj tegQ jlłajeźdźcy: ~

Myrof orq So Upourka

greckimi, angielskimi i am.ery
kańskimi faszystami... Dzieci,
z którymi rozmawiałeś w ZOO
- to są właśnie synowie i cór
ki obrońców Wolnej Demokratycznej Grecji, sieroty po walecznycb greckich partyzantach ... Brutalny, okrutny okupant, krwawy . morderca kabiet, starców ( dzieci oderwał
od ojczyzny Myroiforę Soupourkę i Vangelisa Betsis i Elef
terię Partsalidon i wsriystkie
dzielne dziewczęta i
inne
chłooców, których przed chwilą widziałeś... Ale nie martw
się, synku: nadejdzie dzień, w
którym te dzieci wrócą d-0
swej pięknej ojczyzny i tak
jak my jutro - będą święciły
święto

Niepodległości całego

kraju. One w to wierzą głęboko i my w to głęboko wierzymy...

* • *

Wieczorem, w czwartek 21
bm. odbył się w sali Filharmo- ·
nii Łódzkiej „Występ dzieci
greckich".
Wśród publiczności. nie rzabraklo Jurka Nowaka, który
wraz z mamą przyszedł jeszcze raz obejrzeć swoich i::owych przyjaciół, poznanych w
Ogrodzie Zoologicznym., _

Szczególny podziw w Jurku
wzbudziła mała 9~letnia, Myro
fora Soupourka.
- Patrz, mamo: Myroforapokażując na estradę,
na której jako solistka w gro
nie chłopców i dziewcząt greckich pląsała z wdziękiem Soupourka w tańcu Hamiotikos,
Kalamatianos,
Keikereikos,
Tsamicos i w innych tańcach
ludowych, ' - Zobacz, mamo: znowuż
Myrofora! - stwierdzał z ucie
chą, widząc jak mała (wyjątGreozynka
kawo) „blond"
(wszystkie bowiem dzie~i gn~c
kie były pozatem na ogół
„czarne") staje przed m;.krofonem i śpiewa wzrus<>:ającą
pieśń partyzancką: „Tego wieczora zasnę , na wonnei tra.
wie" i piękne pieśni ludowe:
„Golfo", ;,Ka.ragouna"; ;;Dimitris", „Layarni'.', Tsompano
poulo", „Chiotissę" itd.
Aż wypieków nawet z emocji dostał Jurek, gdy Myrofora
z Eleni Elefteriadu i Elefterią
Partsalidon odśpiewały nasz
hymn narodowy (z r.ow:uizyszeniem chóru) oraz dwie pal
skie pieśni ludowJ: kujawiaka
mówił,

i mazura, J;>O POLSKU„_

!!

•

•

Chociaż polska konf.eransjer
ka nie tłumaczyła ani treści
śpiewanych przez dzieci greckie pieśni, ani nie omawiała
•
· t anch araktero 1· pach od zema
ców, mimika i gestykulacja
m al ych a rtys t'ow by ł a t a k wymowna, iż Jurek - korzystając trochę z komentarzy ma.my - zrozumiał, kogo dotyczy
treść politycrmej pioęenki satyrycznej „Jouria-Jouria", pojął też odrazu sens pięknej i
inscenizacji pt.
wymownej
„Radosna młodość".
Gdy koło młodej dziewczynki w ludowym stroju greckim
zaczęło krążyć trzech chłop.
ców w surdutach, potrząsając
mieszkami z „symbolem" swastyki, funta szterlinga i dola.
ra, Jurek szepnął do mamy:
- To faszyści kuszą Wolną
Grecję .. ,
Gdy koło dziewczynki, sym-

stanęło
Grecję,
grono dzieci w furażerkach, z
karabinami w rękach, Jurek
bolirwjącej

za kulisy Filharmonii:
życzysz,
Czego sobie
zapytał ktoś z
chłopcze? organizatorów - Już nic wię
cej nis będzie: występ się
sko.iiczył. ..
- Ja wiem - odparł Jurek
- Chciałem. tylko pożegnać
się rz moimi greckimi kolegami, poprosić ich, żeby jeszcze
raz do Łodzi przyjechali bo
niewiele dzieci łódzkich bylo w
Filharmonii i - żeby mi ofiarowali coś na pamiątkę: pod·
pisy do mojego pamiętnika ..•
-
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'V r..rzed·Jzień Y-cj ro .z;': •: r·
"JZ:J'lia Manife::;ta Lip::mvcg:i o:.o.;
-lo i:~ w Eali fabrycznej Wylwórr:
Nr 1 Zj::dnoczcny:h Zak!adów Prze
mysłu B:irwnikó·1v „Boruta" w Pa·
bianira2h, zebrnni.e caJ.ej załogi fa
brycznej,
w tę uroczy<:ti:
Wygło3zcr1e
chwilę w Fah1y::-e Ci1rn'.irn1ej prze
mówisnia k0ncentrowa!y Eię wytąc::;:1ie wck''l csiągnięć i reo.lim~ji wyt~;:z:J.y:h p:-z'.lz 7'.lk!a~ly rn"

że

n z<"·,-„;;;;„ 1 nic rr:.i;>:· L'.;
·,r F'abryr:c C~1cmk;;nej '"':;!wnj.,-r
·1e było SFa-rm;e, dolrn:wno wiek
i w v:y:"c~;:i:n stopniu zakł::-. d for
clo u:lormowm;i::
pr;:ycz.yn~ł ~i~
na.Bzego ZJ':'la i:,o:>vod2rczego. I< abryka v:yproc1nlrnv:ala tysiące tor
r:'iż•.1 ych chemilrnlii, w tym duży
0:3:0.e~ek t;::i{ hr:('r:o l?Otr;:ebnycl'
vrzc·nysłovli 1·;łóló};1ni::zemu banv·1i'<Jiw, a ta:;:~i::! Ezcrcki r!lcrtym:?Pt
·-:-ie-1 v'c;:p:;rą"ó-.v V:Tv::;(''-J'·ć 1rcdu 1t
•\ 'J

;:;i.:'11~1 d•
i>1·:n'." .i
:0:~•1.
,- ::;pćłz:,vicc':1 ir twa <'d:i::;'al s'nrcz·
b1 o~1u. W ITI-ci n kvv. ro!rn 1Q1f'
vspólrnwdn~c:;ylo 16 proc. załogi.

' 18 'b

a ,;„ iipcu P.3 p:oc. ogólnego stanu
zulogi, czyli pra.!{tycznic biorą·:: ju;';
ob::cn ie wsr>ół;rnwotlnirzy w Wy':wórnj ~-.- I'rt-::.llJiC'l"h 100 rroc.

>ałogi. . .

.,

.

Ro-,,wo1 \'7JTJ~ 1-'.łw::'~'~l":twa pra-::y wyr-·i11ic \;r'·'ywa . 'na podDy~--::;r,h Cl~ '.Vy::'f)z0'.ni pi.·0duk„ji.
~ji ~~,3~~6,~u~ ~ p~~1 ,~z&;~~c-~ J. iioś~:-~·:1:„~:zeń.
'i'OT eh'" J rh--,.~1-t "dt"lrrnrik -,_
Pk;:-;-1;;zy pr;;o:na·-;fal tov-l. Mo- 'iiYm i2k i ,~·::irtf}''..cio\-;·vm '';zr:is-':n- ·vd p~n1~ •. i'i~~:,;,;;~, „ 7.<.lo.oz;· hryc, obrazu:j~c dorobe)c Po!s:;;i Lu · ·a· :::~1:1tcr.1:-1:~'C'C?l;c ? ·każ:lym n- ·ryczn.ej. 7e r.r:-cn;·m-.:~·d;;or:-; fkn1'.,;e..-:1.
._~'.)-..,.ej, w ci~:;;.i piędol~ : ia .
·mb.t.n::i o·J '-:>rn'a . ~·yk<>zał~ 1 • fr
O;.:t-·.t•1io dJ v.--zmożenia prod'1k 7~;~·-·ó::·ciji n r':--b;-r'-ro('h w c1;1'11
'J':o:.r. dy:L'. I.<:bre::ht '·" swyr
p.:-~e~16~v~~niu zanaliZO\Tał Osiągni{ 8ii

O

1."7

.
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Komenda Pow1atov:a FO':'.iSZE'Ch
nej Or~"niz;icji .,Sluż.ha· f'clsce"
t.2.~., k ''" Pabia lir.'łch. ul. Pariyzan
eka l'Ir !=;fi ?;a'.\"':C:d9r11i~ że iun~rv
którzy ndb„li ~lu?bę w Brv~ai J ·,;,.'lWC<:•. Dr. uk:n':.rzylc-, rtali;::·rj rhch r·.1krl~;c>7:·"·'r;:11 w I -szym tur
pl21rn trzyłttr.icgo. '?ir.dc:·10 ~c .\: nusiP w 1~'9 r. i jun.::icv, kt'.n.y
na
zosbła przyjęta prcez załog~ gc otrzvmali !.:arty powol:i n: g
II-gi turnus . a n ;e wvjech'łli w:n
rącymi ol\laskarni.
Przed fabrjkl'} w Pabianicacł' ni z.:.:i:loslć się do Komend· Po'.via
:>tw.llera się jak najlepsza. p_rz_y- towej „~P" 00 ndbi·'r le;;:'tyl713Cji
planu sze:;:10· iunack;ch „EP".
szłość. W ramach
Tu11acv z<;!lasz::ij:icy się w:nni
lctni::;,-o zal;:ład ten przeksr.tałrnny
?.:Rit<nrie w potężny ośrodek przi::- z snba m it>ć zaŚP.'iaclczenia (reJeKwalif lrncvjnomy„ł:i fam1eceutycznego. W cifł:&;l' straci i Komisji
3~e,_ÓI n:>.d'.:hc<lz.ącyrh l"t rĆ';'1l'.lr:' "l?jf'~~rnC'''jnej -:: r 19 17-H j' 'J„-.:;iI tymaC'}P które otn:y~1a)i W Dr:v:k? ~cty~h;?.:::'~C"'a pro~l 1 1\:r.i~
c!:k:n ~r1:1„1;i l::ll{riwvc11
'3 n.me u~::-~:.1:011 c~r.a o p:iz w.~!J J~ 1 g::idach.
r::e barnz1cJ s];:onc::intro-.„~c ~ 1 ly w tHt Kn:1·p:1rhi~
K0r.1~ncl:mt Pn1~d:1t(1wv „Shtżza ·ówno \7 kienwku ilaśri w 1:t·w· 1
Pahi;:.nir.ach .
rz·1n.-ch .pra-bktń-v jRk i i·'J .i::> I\'..: P0':;c„•· [.;;sk
(-) ł,d p!)r.
.
F. ;.;_ •
ko:1ci .·
1

I

.z:-I

,„

\Vj7.SO~-\:~.i.-L1 2topnj~1 przy~.ry:1H laM.GJtidWWWLtłWf&,aia:. •y„~ „~"łZ.ihJtJitG.-.Pa"i',„Jijf-JW&J.NiJi_WfiJttt:łlftZ.rfM,,.\t!'~~-~~~„"i!' J•'·~

r:rm:< .1 '*'.'·

r.:v~

~fa. i wyniki do'ychr:zasowcj pra~~ ~i9 rnch w::ipćlzm7d11 ictwa pracy. Lis.fi' nn ''Z..\'r·h Cn.itelniłd)a'
- 6::;
Fr.bryka Chemiczna w Pr ':.tćr~1 prn·:l n'::-da·vr~·,,n czaf:em ~-~"·~~---.---.·~---&l;:!<.iu.
6'3
prcG. 7ałogi. Liczb}
')!a:ii~a~h by:a do roku 1939 wla- ob:iął 1 O:J
P. C. K. - 112
-no.Jcią obcego kapitału, którc!m· ··.rl;::iz·.iją, że praca w Pabianicacl>
PogotovY:-c Ub. Spole'.:znej - 10
w pfonvszym mędz.ie chcdł:ilo o zy ldz;3 po wła6ciwcj linii, limby te
D·.v'.l::zec E:o'ń ·n-·y - 97
-;16~'."'ią również przckonywuj;;co, ie
.
'iki.
Telegraf - 213
· Do H:·-~;:h ji naszej wpłynął1 i P<':'.,. - Drodzy Pabianirzanie! lJo' zJd. m'.c.n::ch P~b!:::.rir rrzySt:mowiska lderor:nicze w ol;rc ~rz:::l wytv;órni~ w Pabianicarh
PZPB. - 4
'ie rni~dzywojennym 2<1.jmowali t;· ot 17 ;e!·a :::itJ jak r..cijś·.victn;'.'j -z- .:iiiy lj~t .<C'Z!liÓ\•" ~7ko:y Jectena Wracamy do Was w dniu 29 lip- w:cziemy pozdrowienia dla braci
PZPB - 23
-;l/r"'nie cuc1zc:~iem{'y. Polacy st::irr .xzy;:;;:b§(\ prz:rszlo±ć rc;:J:u . l·y,•:y · "olet.n· 2. ·v P<> hi-:1;cacb zna.idu ca br. ::ile już nie ci sami przemr rob'.ltni'i:ów ed r:1: e~7.ka:'::.ców wsi
Zarząd Micjrki Zt!P - tel. N!' 11~ ·--';·; przewainie
z"'kr~:--i j;:~~·ch się na k:1lnr:.i::irh ktnirh 1 · .eni nauką. ·wrócimy opaleni i wsromnien' a b-Jrc1,·,o milych wa
~ił<! rc1"o::zą. ( -:n~czncgo ro;·::zcr;;-m'.:;
Kome:'~ła „Shin·iy p')1~ ... ~" t::J. nr 6 -,
'"C"eli i z,1rowi. bv znó-" za72!nić k'lcji.
""'::e
„,··1r•
dow? zak>aclu nh d>::rno. ; Ir.. ':;tyr·!1 ·z;3c·:'2.i pn:i::y.
Ogóh::i wg. v.arto3ci w złotyd I . 0~1 p 7 b, J,c. n 1 IH""'lt ::i 1~1·c~ na.:~ego rn1~s!a robotn;c~ei;o Uczestnicy ka'anli \\- Pio;·;mcwie
-.vr::;~y::je ptzcpro::;3~;..,~:1'3 b;yły t:f
KINA
'co w ty::h wypadk,...ch, gdy zacho ·~ 1:)37 roku v:yprcdukow;rno: " , pbianickiej „jcdcnasto1atki" wy ;;,·c:cm 1 mlodz1enczą racosr.:1ą. i -'r+:~n<1,•'f'b+Jd i•n. E:r. JJd ~lgi.
K 'no ,,Robotrtik" wy.ś'>'.:ietla fi1rn :1z:ł'.' mcżliwofo'.i bczpo3rednicgr „:·~n JflH: z-.. 15.3'lG.OOJ zł. w ro, 1 poczvv;" hPv·i slę 1 pr;:.ru; 2 ~po u;;.www::...n~""'wwerr;ttll1.1<en"'.t <I.'. r~'Llt1=au.01..t.- n '"-!'?.'li'!
iecn:'e n< k"lnni;:ich !Ptnicb w
"I '!)1) z1 22.70.~.000 zł 'V pic;-v·
~
rrodukcji francuskiej pt. „Antoni -;"l'.<e'.nz:mla clo::l10dów.
Za pośrednictwem
i~olo··.'ic rok•1 HVQ H' F'orunnwic
·
I'~ przeVi~'r:c;iiu olnpanta g<!;~ •
i Antonina".
przesyłamy
Pabianic"
· t' G3.0CJ :r1. - I iczby fa hc::sp::n „Glosu
Kina „Po1oai~" \'1y:3wict.!a filr La--ny:h pr~co-.'mi.kó\7 przy;;tąp·
0·1b;an'cza~;ć~ ser
~\' ··<'Ti dr'}rl;:<J·
rcz·
s;r.:;'rn;:n::.'tyczny
· '(J wyk'.'z·,.ją
'::i do uriicho!-ixlea;a fobryki.
·'r::duk(!ji duń>ki~j pt, ,.D:>ied
O.fan·na pm.ca t:;"~l robc1njli;c)\ 'lÓj prc~hk-:::ji, k~:óry mógł by( ·' ' :'":11~ r;(P''~;·o·•;''-•ni~ i r]o n'Y-' 'm:v
:~anego podwórka".
~prawib, ż2 k:nniny fal/ryld wkrót yi;ig:1ic;t~r" jĘ:~ynic l~z.i?ki cfinrr c Wam. że w doskonałych .warun\V Pa.bianica<'h od!Jvlo sii;> o- Broui sław I\ruĘ. Romuald Mar·c po IVYZWOl'.Cn·u 7"']ymi'y, fodjf . 'l 1yy·"i:::::- ·i C"'~j ;:c.'c:;i foJr;r· 1 ~2rh kJ;matycznych j zdrO\VOt- n-ólne 7.rh:&lli~ nlr.n1<ów Sp'lłc- cinkow'-ki i ~tani 'l bW Woźniak.
nych wypoczywamy·, bawimy się f'itH'gn I\o·mi 1etu Hadiof01ii·1acjj }{r>1ni:::.i ę DcwL:.1•j110: «ta.nri"·ią.
'.i.
~a :;:c.-t~~1. p:-r,;:~ ra o:l::i•1i:': t21'
i pracujemy społecz:ile, napawa Kra .i u. którc>nrn nr7p•.,nrl11i•'7Yl tow. tow.: fg- 112.r,· D0!:[1<;ki. Sta'V:;; -'ii ;;:;::,1.? 0·1J1i··t·.-·o rr2.cy z·' p'i
Pab an·L '. ~·ai:iy:n cła c:1hudT.v:1ią:;3j s~P '
.,Głosu
IT"!dakcja
- Armii Czerwonej 19, tel :!87 ;ruzów ' Polski - 1:a od:::ir.'rn far oz-t'k:J\'l:u:!n c::ntab 'fl F;:,b,·:rc , . '11Y si~ pi'.i!rn')m w~i <Jlsk'.e j i n:i 0!1 No\\ icki
I\ulihertr: i f'ranciszek
nisła1\
pi:'ź: 1 c bvw.:m;; nowych sił by po powro
Jahiz.-ijrn_,h z'.:0:11'-k"·vo
Godziny przyjęć Ll'lteresantów· ·naceuty::rnym i clicm.ic:mym.
J{ir„ownik fl.f!diowczln P2. hi1~ · 1 \ \ ankie\\·ic7..
V'/ kr6t!dr1 ol:-:-~.,.i~ ro-::ojrn;~y:· 1 -:~v": ckp'~--'l \7 l:IT-c;m k-··<:l:~a': cie do f'abianic i .:zkoly móc za11-13 i 16-18
brać się do całorocznej nauki. ' AW\l&W::O:ZWWWWAC\lWWWAXJA.·SWW·atwwwwc.~•1&~t-ł"uz.+'Y'1li!łfSE'!.lłl:f•t:;r;mft1ią:a;J•T: ąFnt'.'f'-..W?:JC!ibiWiLil\fiW3ii
J dn0cz::>śni"! za\"ia~amiamy na- f-OnJ7.acp. Sice rac11ofomr.zna mu
Y
5
szych ko.:hanych rodziców, · że si ob.i9ć cal~· kra.i. musi dotrzeć
W niedzielę, tj. 31 lipca br. o
jcste~my wszyscy zdrowi i przy do \Y">i, osarl. mi;-: steczek i miast. godzinir. 8-ej rano odbędzie się
troskliwej. opiece naszej kuchni, Głośniki radiowe mus.zą znaleźć zbiórka O"R.MO-wców przy Komi
szybko · przybywamy na wadze. się w rnieszka~iu każdego robo- „ariacie Milicji Obywatelskiej w
Dlatego też jestef;my n;ezm'ernie tnika i każdego ch!Qpa. lllusimy Pabianicach w celu omówienia
wdzięczni tym, dzięki którym tu zradiofoni7ować
przeds7.kola. spraw organizacyjnych. Ze wzglę
Xastępnie tow. Gra la omón·i/ zac.dnyrh .• ·a zsko11<.:ze11ie pod". świetlicy PZPB prz_,, ulic~·
du na wc.żność obrad obecność
Traugutta odhdo się mie~ię.cz b. szczegółowo aktualne spra- jęto rewludę przeciw rozhija- taj przebywamy i naszą pilną nau .;7.koly i szpit:::le.
ORl\IO-wców obo1\astępnie odbyły się w,·hory wszvstkich
ne zebraniP członków zarządów wy orgflnizaryjne . \Ye \\Ti'.{'Śni11 czorn z.a,,·odowc-go ruchu rohot- ką posta12my się w ciągu roku
im a to zapłacić. Poza wypo- c.lo Zarządu . P.o•przez aklamację w·ązkowa.
olrlziałów i rad zaklarlmYych z
Powiatowa Rada Z . Z. paw<>łujc niczcgo oraz domagano się urC'- ~zynkiem i zab:nvami pomagamy wyhran i zostali tow. tow.: J ózcf
nYołane
terenu m. Pa.hiP.nic.
do ż~·cia Uniwet·s~·tct Powszech- gulowania ·s tosnnków Kościoła przy żniwach, oczyszcza:my. pola GronMtaj - naczelnik poczt~-.
przN, Powiatowa Radę Zwi:p.·
w myśl oświad ziemniaczane od stonki badź też .Tan Bigoszew<:ki kierownik
ków Za wodowyrh_ W zebraniu n\· na pmiomie licealnym, lTnl z Pałlstw<>rn,
jm porz:idknicmy własne podwórko racliO\Yf,'zła oraz Alhi11 No,Yicki.
marca br.
7
H;r.1;1du
czenia
""~·
będzie
p{}siadać
wersytet
wzi<;>lo udział 180 akln\'i"tów
PCK w Pabianicach
Oddział
12•--=::11z•.111aam:21ucr:nmii•zwa,.....,...~llll!l111111.~-.lltwwwascezmWWWWLiJLillhliaWWWMi•'l>llld!Q@WW
Df!w...
d;r.iały: matema tyrm10 - pr7Y1'0'fl- -..-w-o11i;ui.r1.11J111:ir>........
z ·,yj a z koll'.\'l' h.
organi.zuje w początkach sierpPo rngairniu przez pncll'odnia br. kurs d' a sióstr poirnfowia
1Jicwrc·q--0 Hndy tow Bronisława
·s:mitarncgo PCK.
t
Grali i powołaniu prezydium wrz:v i inne. C7.US nauki trwa<'.
Q V
Od kandydatek na kurs wyma
rcfel'a t id eologicz1w na temat b<;-dzi ~ trz\' lata. Słuchacze po
_ą,a ne jest: dobry stan zdrowia i
„z:i,,.acln i rnia rn ieclz,·na 1•odowe" ulaniu
e!{za°minów, uzy~kuJ9
szkoły
ukończenia
świadectwa
1ng!o$ił tow. Strfr:nink. Prz<'tl- petn,- cl~· p:mn . l\anch·dad witm;
powszechnej lub małe.i matury.
·ta\\'iciel Okrr;.grl\vei Rady z,y p.o<;iadać ś'i'liadectwa z ukoilczrod 18 do 35 lat.
Powiatowa Rada Narodowa w tową nie ze złej woli, lecz jedy- I Rady Narodowej. Na miejsce u- Granica wieku
Z'.lw. :i.tó\Ha mi<;>dr.~· innymi nia szkoły pow~~zecbnej or~z 18
Bliższych informacji odnośnie za
P.R.N.
Reslera
tow.
stępującego
gmin
ich
potrzeby
że
dlatego,
nie
•rha 1·a k teryzmYal Pl'Zf>śladowa lat żreia. 'Yyklad,· odh?\Yać si:~ Rawie Maz. dla uczczenia 5 roczjęć na kursie udziela Biuro PCK
7.a \\'Cflo1n-ch " h9d~ w g-odzinach \\'ierzo1·11yrh n'cy Manifestu PKWN odbyła u- przewyższają ich własne moili- ; przyjęła tow. Kornack iego Igna- przy ul. Pułaskiego 17 rncl:>:'cnnie
nie ~wi<;l7ków
Tu;:rnsla\\'ii. Anglii i innych kr:: ornz w ni<>dzielę i Ś\Yii;>ta.
roczyste posiedzenie z udziałem wości. Zarząd Gminy Góra otrzy- cego. Do prezydium na miejsce ..,., godz;nach rannych.
wprowadzono
Dębskiego
mal 7'15 tys. Budzi~zewice 1409 tow.
iafh opn no"·a.nych przc·z fa·
. . .
'" d~·skusji porm„zano cały
Godzi się podkreślić, że dotych
Gminnych R3.d t:'!'S. Inowłódź 454 tys. Biała Raw- , tow. Kornackiego. Na delegata do czas zorganizowane przez PCK
,;zerr~ i'ltotn,-ch spraw or::i-i::ni · nrzedstaw:c1eh
•7.y7.m.
0
Gm:n- ska 1 miJ'on, Nowe Miasto prze- Woj. Rady Narodowej wybrano kursy cieszyły się olbrzymim poZarządów
-~----------------------I Narodowych.
~~-- ..,.~,,_..
-„---.
s7.ło 3,5 mil' on;i, Rawa r.ilaz. 5 mi- tow. Gutowskiego sekretarza Po- wodzeniem,
0
absolwenci ich bonych i zaproszonych gości.
e
'ilT
wiatowcgo Komitetu PZPR D0 w iem otrzymują gruntowne przy
lionów.
Posiedzeryie Powiatowej Rady
ll'~rO·ll, .~a
Przed zakończeniem posiedze- Wydziału Powiatowego w charak r;otowanie z zakresu ratownictwa
(L.i.na r,rarodowej rozpoczęło się o godz. nia dokonano szeregu zmian w terze członka przyjęto Wójc.k Ma z2równo w sensie praktycznym
·
d B:iJerke
.,,,_,
•
ł.blżonkJwi<i Irena i Jan Bujał bcchzr. i L!.ltimun
1
1
·a k i teoretycznym.
scy, zami::&zkali przy ul. B5inicz nows!nego 4) pod ·wpł:ywem nad 17.30. Pos:edzenie zagaił ob . Mi- składzie osobowym Powiatowej rię z Podkowie.
nej i3 vrz2,dnją awantury, za!d6-\ użycia alkciholu wywołali :V. do- churski pr::ewodniczący Powiacają,'.! spkój ~vym sąsir.dom, za-' m~ ~w~ntur?. Ws~yscy wyzeJ wy towej Rady Narodowej podając
~leniem ctr;:;ymaJą zasłuzoną ka porz.ądek obrad do akceptacji zemias.:>kałym w tymże d::imu.
(Skł'Jdow- branych. W drugim punkcie poSz'.!zep~n. Kozłowski (Chłod1~a - •Marian Kędzierski
11). Vv<:)al1.11e z br~tem swym H~e . skiej 6) nie trzymaj'iC na uwięzi rządku dziennego zebrani wysłu
przebiegają
rcmmehl Kozł~wsk1m będ~c w me psa i nie zakładając mu kaga11ca, chali Orędzia Prezydenta R P.
t
.
B
b
pies
trzeŹWY1TI stanie, wyw·ołah awan- 1 dopuś~ił do tego że one::daj
Nie pchajta się ludzie, powo
Za chwilę podjeżdża obywatelka da i żniwa. Ale terminy d'.lstawy
o · . o1esława 8 1eru a · 'Sprawo- ii, ·- wo;a klB"Yfikato;· ot>. Uo„ ·
·
1
· d
turę w · (;JnU przy u . Targo'VeJ ten pogryzł Józefa :Sochę z Pht
śledź z Wysokiennic.
są przez· chłopów malo i średn;o_
/ n1anie z osiągn'ęć powiatu raw- neczny. - Kaźdy będzie miał za
k°'vis!rn.
Nr 3.
- Chłopi w polu, to mus~ałam rolnych przestrzega1,e, LD każdy
Ifarce rowerzystów nadal n;ie skiego złożył tow. wicestarosta łatwione na czas.
Wit:Jld K;::c:::narek (Piękna 10)
sama przyjechać, żeby na termin z nich wie, że akcja „H'' przy-nDSi
w sta·1ie Z3.mroczenia alkoholowe ustają. Ostatnio funkcjcnariusze Grot, oceniając je jako poważne
Ludzie jednak nie słuchają i co odstawić świniaka - mówi do po im olbrzymie korzyści.
go wywołał awanturę ze swą żo- MO poci<~~nęli do od~ow:~dz:aino i pozytywne
Stefko.
raz bardziej napierają na ściany magających jej przy zład.owywa.
Następnie przewodniczący od- kantoru. Upał okropny. Każdy niu ćwin: chłopów.
ną, zaldócając spokój nocny SWY'.f1 ~ci , karnej na~tępujące o:oby, ~a
są3ind?1:°· Awantury te zdarzRJą J"Z'!ę rower~1 po chodmku: ~1e czvtał listę nagrodzonych ma turzy więc chce jak najprędzej sprzedać
- Ale świniaka macie nie liOgłoszen!a drohAte
się dosc czę:;to. Podobnych. wykr'? rcmma ~1ac1aswzyka z _sz:vnkicle stów za prace z języka polskiego. świniaka i wracać do chałupy, bo chego. 165 kilogramów ekstra illo
Ogonowski przecież żniwa.
zdobyli
czr_i! c~:ip~:>;;za s;ę Eugcnmsz FI wa, _Mariana P_at:vkows1ue?? ~ ,Ja Nagrody
ninowy - oznajmia klasyfikator. ZGUBiONO książeczkę wojskową,
Lesmslue!{'J pierwszą, Lasocki drugą, Parulik
~rru;ciszka
lipmsk1_. ~'.'m1eszlrnły przy ul. War nowie,
Sznur wozów przed punktem
- Czym żeście go paśli, że się kartę rejestracyjną RKU Pabiani
Lipiiiska skupu Gminnej Spółdzielni „Sasza.wski~] Nr lG. J::.?wa_r~ Maląg (ul. Daszynsk1e~o 35). Al~J~ -:indr::i. trzec'ą i wyróżnienie
ce, kartę rowerową na nanvisko
C~~utc~:n·3~:i 10) rowmcz w sta Pawlak~ z Woh ~yt?wsk 1 c.1, Tatle Barbara. Nagrody wręczył tow. mopomoc Chłopska" w Głuchowie tak upasł - pytają chłopi.
181k
Jan.
Łukaszewski
prz'3Dawali
czym?
to
Jak
wiceprzewodniczący
awari- t•sza llf1llera (Mananskci 10), Cze Gutowski
111e me.rzez1.vym wywoł_ał_
pow. sk~rniewicki, wydłuża się
---PRN. Pierwszą ,0 agro'dę w ogło coraz w1ęcej, Niektórzy przyjecha cież w Spółdzielni otręby i śrutę . ~urę m ul. W:?rnawsk1eJ, 1_1:':y~a :i':ł~a Bednnrl~~ CW~1'Sv1~ska
J,ąc -~!z:'.~_ :ym~ ':.~ulgar;1y~h i 1.1.1e- Mer1ę Kurzawm_ską .1 Marię M.11c- szonym lrnnkursie przez dwuty- li tu już o godzinie 6 rano. aby W domu mam jeszcze jedneg.), iGUBIONO legitymację Zw., legi
przywiozę go dopiero za mi'3Jm ~odnik „Rnda Nllrodowa" za nai- jeszcze przed nastaniem południo ale
~rzy„Jo1_ych ulon. ~ulrn.n Stuck k::>wską z Pawhkow1c.
tymację rowerową
.
na nazwisko
r;1ąc„.
Jepsze osjągn1ęc1a w budowie wego skwaru zładt)\vać tuczniki.
Z'.1. tucznika dostała ob. śledź :)•) Ogórek Franciszek, Pabianice.
dróg i kontroli społecznej zdoby- Kto następny? .. : Do klatki
łódzkiego
180k
208 złotych za kilogram żywca,
ła Gm'1ma Rada Narodowa Wało na wadze za.pędzana jest
świnia
to znacz.7 rrawie 40.000 złotych . ZGUBIONO
wicc w wysokości 500 tys. zł. Na- ob. Rogusza z Głuchowa.
kartę
kartę pracy,
- Możeby tak dla równego ra
groda została przekazana do dy- Czy kontraktowana? - za_
Czerwonego
legitym.
wędkarską,
chunku po 240 - odzywa się koW z·-,iązku z uroczystościami jakrm proce n~· e ją odbu<lowano. spozycji Prezydium G.R.N. Wale- pytuje klasyfikator.
VeLa. „_ Sw:niak dobrze wyk:i>:- Krzyża na nazwisko Hille Rajnagrokolei
z
druira
to
Jest
wice.
- A jakże, tam na wozie mam miony, a słonina prawie taka. uczczenia piąte.i roczn·cy P . K. Zawrotn~ tempo budowy daje
170k
nold, Pabianice.
ow
Wałowicach
w
GRN
dla
da
jeszcze dwa świniaki.
W. N. udała się do Warszawy 100 pełną gw11.rancję, że Stolica w
J pokawje gospodyni obie dłoni~.
stana
s:tka
ob.
kadencji
kresie
calkozostanie
czasie
osobowa delegacja chłopów z ca- niedługim
180 kilogramów mięsna - - to ci baba - śmieją się chło ZGUBIONO kartę rejes.tracyjną
nov„ sku przewodniczącego.
wk e odbudowana.
łego woje·wód:11twa łódzkiego.
ob. Słonecznego. ri.
orzeczenie
pada
RKU Pabianice wraz z innymi c.10
W konkursie tym brało udział
Ob. Władysław Lusiecki z LoDekgaci zapoznali się z prze- Dawać następ:le, tylko szybko,
widzicie, że wim wodami na naz\visko Raczy11ski
Cichajcie,
-poterenu
z
GRN
innych
wiele
bieg em bu:iowy Trasy W - Z i wicza stwierdza, że „jest mocno
bo zaraz przyj2dzie S""mochód ze najwyzszą cenę dali. Tu nie ma
182k
Jan.
~wie:zJii zabytki Stolicy. Wycie- uradowany z wzięcia udz'ału w wiatu rawskiego. / Do konkursu Skierniewic po ich odbiór,
oszukaiistwa i nie ma targu. •
czka do Warszawy odbiła s · ę wycfoczce do Stolicy, a spostrze- stawała równ'eż i Powiatowa R:i
zadowolez
Obywatel Rogusz
Skuo t.Gwoli dobiega końca. Co ZGUBIONO legit. Związku na
niezatartym żeniami swymi podzieli się z da Narodowa. Za dobrą koordy- niem odbiera kwit i udaje się do
delegatów
wśró:i
raz rzadziej przyjeżdżają chłop nazwisko Kołodziej Julian, Pabia
z Zarządem Drogonację prac
cche:n czego ci.o-;vc~bm są opowia- wszystkimi sąsiadami".
kasy po pieniądze i premię za do
Delegaci zgodnie przyznają, iż wym, za dobre rozplanowanie ro- starczenie w terminie zakontrakto .f:kie f'~'Y· Na ogrodzonym placy- nice.
dane przez nich wrażenia.
18~k
ku leży około 30 świń oraz około
Ob. Wiktoria Brzez :ńska z Go- Trasa W - Z jest największym bót szarwarkowych i ich wymiar r, anej sztuld. .
Transportujący
owiec.
i
cieląt
15
pow
nagrodę
piątą
ona
uzyskała
polbudownictwa
warczowa w powiecie koneckim osiągnięciem
- Aleście se chycili kupę pie- samochćo z przyczepką musi dwą ZGUBIONO kartę rejestracyjn'.ł,
z podziwem mówi o w:elkiej pra Jkiego, a jej terminowe wykona- staci 200 egzemplarz~' książek omówią stojący obok razy wracać,
niędzy
aby wszystkie za- pracy na nazwisko Gebaucz Halicy robotników, którą włożyli w nie symbolem zgodnej i wytrwa- prawionych.
chłopi.
na, Pabianice.
1S34k
Skierniewic.
do
wieźć
Z Funduszu Samorządowego
łe.i pracy robotników oraz wieludbudowę stolicy.
- A pewnie. - odpowiada ob.
Wszystkie te świnie i cielęta -- „Tylko po pustych placach kiej ofiarności społeczeństwa, Wyrównawczego uzyskały dotaTeraz to sobie z 10 mówi ob. Słoneczny - idą na u- ZGUBIONO książkę Ubezpieczali gruzach - mówi ob. Brzez'ń które w dużej mierze przyczyniło cje trzy gminy wiejskie i trzy Rogusz.
ni na nazwisko :Sznajder Ale:Zsy,
miasta niewydzielone. Samorządy świniaków kupię, bo warto , cho- bój do Lod~ dla świata pracy.
,\<a - możn:t się zorientować jak się do odbudowania zniszczeń.
w.w. te prowadziły gospodarke deficy- wać.
Dobry spęd mimo. że teraz pogo- Pab~anice.
185~
'Varszaw!l została zniszczona i w
7
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Skandal „denazyfikacji"

Berlln w lipcu.
W powodzi skandalicznych prospec~ów denazyfikacyjnych na
CJ~lne wyróżnienie zasługuje apelaCYJna rozprawa w mie:lcle Detrtlr)ld
(strefa brytyjska), gdzie starano s:l;
wybielić graba1•za RepuWHd Weimar
sldej, Alfreda Hugenberga.
Po krótkiej rozprawie s~dziow:e
niemieccy uznali. że Hugenberg tńoa
być zakwalifikowany do 4 grupy
hitlerowskich przestępców, czyli t.
zw. oportunistów brunatnego reti•
~u. Hugenberg został więc faktyczme uniewhmic-ny a olbrzymi jego
majątek nie uległ konfiskacie. Nie
powiada tryt:ostało dowiedzione bunał - że Hugen:berg popierał Hitlera w swoich gazetach oraz że dawał mu środki finansowe.
Warto zaznaczyć, że materiał, który został uznany przez trybunał jako odciążający Hugenbery.a, nadszedł z Ameryki i pochodził od takich o sobistości, jak byly kanclerz
Bruening oraz osławiony b. minister Treviranus. Ich zeznania wpły
nęły na decyzję denazyfikacyjnego
z
wybielił jedną
trybunału, który
najbardzie,j niebezpiecznych po-stad
ostatniego 30-lecia niemieck:ej polityki imperialistycznej. Z trójki prolektorów Hitlera - Pappcn, Scharht
i Hugenberg - ten ostatni był naJpotę:bniejszy i najbardziej wpływo
wy w kolach przemysłowych. .Jako
właściciel olbrzymiego koncernu pra
sowego Scherla orciz najw:ększ ej

ze

.~
P~STWOWY TEATR
WOJSK.-'\ POLSKIEGO
(Jaracza 27)
Ostatnie dlll widowiska śpiewn-0taneoeznegr.i „Kram z piosenkami"

TEATR KAMERALNY
noniru t:OLNIERZA
Łódź, ul. Daszyńskiego 34
Dziś, o godz. 19,15 ostat u e dni ko
media Serii.Je' a „Szklanka wody'' z
M. G rczyń ską..
TEATR LETNI „OSA"
ul. Piotrkowska 94
Komedia muzyczna „Jadzia WdO'Wa" z występ.a.mi Władysława. Waltere. - codziennie -0 god7~ l 9,30 - w
niedziele i święta o godz. 16, 19,~v.
„LUTNIA"
Piotrkowska. 243
Ostaitn ie dnń tylko do 31 lii:pea. włę,e.z
niAI „ROSE-lfARIE", romantyczna o_
perotka. w 3 a.ktach (7 obraza.eh).
Udział bie.rze co.ły zet111ół a.rlystyez
ny, chór, balet i o.rkie~tra.
Bilety do nitb,Y'Cia. w kaB'ie teatru
od go-dz. 10 do 13 i o-O godz. 17 _ej.

wytwórni filmowej UF A, Hugenberg
był politykiem, który jednał Hitle;o,.„i dr0bnomicszczaństwo niemieckie.
że Hurównież pam:ętać,
Ni!leży
ger.berg jako teoretyk i twórca ruchu ws~chnicmieckiego już w roku
19 t5 krzewił teorię Lebensraumu.
W przełomowych chwilach Repub1iki Weimarsk::ej, l!ugenberg rzu...
<!ił c:aly swoj majątek i wszystkie
swe wpływy Tl.a szalę fastystowskiej
reakcji.. Dzięki Hugenbergowi H:tlel'
doszedł do władzy w styczniu 1933
r., mianując Hugenberga ministrem
gospodarki. Na karkach Pappena i
Hugenberga H:tler wszedł do Pała
cu Kanclerskiego na W ~lhelmstras
se, gdzie w 12 lat później popełnił
samobójstwo. .
zostaje
Dziś 84-letni Hug0nberg
wybielony przez sąd n iemiecki i pra
w:e zrehab:liiowany w oczach tej
warstwy społedeństwa niemicckie1<0, którą rządził. Wyrok trybunału
w Deimo!d jest charakterystyczny
dla narai:tającego nacjm1alizm11 i re
wizjnnizmu w Zachodnich Niem·
czecb.
Marian P~clkowiński

12,04 Wia<lom. połudn. oraz pr?egl.
prasy -'toł. 12,20 Muzyka z pł,,·t, 12.2.)
er.) .;w,,·kon:rnic zohowi~zań z oknji
22 li11ra ", 12.:i.; CL) 1\fuz.,-ka dla "łn
r-hPrzv w~i. l:? .:;:i :\fo!oclie ludowe.
1::\ ,30 · (l'.) Chwiln mnz.vki, i::.:i;; l\fuzy
hi. rh'adowfl, H OO ,.O po!lr~rzn·ikacll
ro«~·.i•k'ego"
tłnmnczonyl'h z· j~z,·lrn
Kwi11tPt Tr. Rrh11"
H,l.~ ,.P~trag" herta. 1-1.:iO (l',) Komnnikntv, 11 5!J
(L) Rkrz~-nk:I Lódz.kiej Rodziny Jfa_
rliowej.. 1:),00 (L) Kwndrans mu,:-ki
tanerznej l:i.1.3 (l'.) Aktunlno~ei łódz
kie, 13,2.j In formacje l .).30 „Krasu la
7. rnku 'flOCl Gwinz!l:imi" ].'):;o .,P 1rt.'
w,·hrzeża znf•horlnie!{r " Hi.OO Mu1..vka
lu1lowa, ln.20 (ł•,) 11r11n-ka rozrywko_
1rn, 16AO Cf,) .,O Politechniee łArlz
kil'.i" 1fi .;o (ł,) .. Z nzicilzinv rnointerhni1<'" 17.00 I Dziennik pouohułnl8
1~.0(1
WY, 17.l;) :\luz~·kn O»eretkown.
„l1zied na wr.zarnrh" 18,1.) An<hrjn
18)l0 Kn~ert rhór.1l11y
mł d?.ie:i:owa
18,4.5 .,Kanilrnh" 19,00" II Dziennik
popołudniowy, l!l.lfi A nilycja. ~at~·„yrz
na „Rzp·lek"; Hl,30 Koncert Chor>in ·w~ki 20.00 CL) „Pu~1.kin i Dekahrvści". 20.15 1\fm:vka, 20,20 Koneert
21 .00 Dziennik wieczorny, 21.40 ,.Dale ko od l\fo~kwy" 22.00 Muv:yka cnero
wa 2:?.45 (l'.) w·aaomnści f'POrtowc.
22.!10 (L) 1\fuzykn baletowa, 22,51! IŁ
Omów, progr, lok. na jutro. 23,00
Osta.tnte wiadrmo~ei, 23,10 Koncert
muzyki kln.•'l"rznej, 23.50 Program nn
jutro. • 2-i."00 Zakoiie12;e111ie audycji i
Rym n.

Uśmiechnii
F-OTOMANIACY

Nien-tt$.OUJamN11 4lo{ić ząlo§Jt.eń

Lek~oatletyczne
dotychcza..s sob'e równej.
W obecnej chwili LOZLA posia.da
zawodnicze k,
już ponad 100 zgłoszeń
wśród kt6r.nh iiTe brak ani jecl:ncj 11.
poszczególreprezentante.k l'oh:k.i
nyrh okrę-gów.
W.na,zem pla.nrwej pracy na.szych
naczeln~-ch wladz sportow~'ch z GUKF
na czt'le, je»t to, że wRz:-·stk:e na.jlcp
sze lekkoatletki polskie, 1~·szystkie
najbardziej obicruh~e junio.rki, które
pr.J;-,ld rewelr1.c~-jny_
wzl1ognr:ły •pOrt
mi wynikami, znalazły R ę -przerl mistrzostwami p, ]:;ki an obozacJ1 trenin
gowyel1 i wyRzkolen 'owych.
Już rlziś l'.OZLA je~t w pos·ailanin
na>tfpująr~·rh

zg-łoRzcii:

Do biegu n:i. 60 mt;:. - ] li zawodniczek, wśród kt<ir~-cl1 na czoło wvsnw11j:i. się nazwi,ka Arfom•!iicj. :\(o_
der6wn~", Hh11rk6w·n,\r i Oog('.in:.1kc;,'""_
w
n.v. Ło·dz 11nk:1 ~fockró\l"llR · ma
tym towarzyRtwit' wirle do powiertzen.in. Kie dzi'IYilih)·~m.v ~·ę gcl~·hv zw~·
(• <?:'.rz:--11i Zt'.<ZJ:t poniżP.i 8 'Pk .
Na 100 mtr. wpłyn{'ln ::o zi:toszrit.
bok
KonkurPnc·ja i<'!>-Z!'Ze siln ' ej~za.
Ailam•kiej i 1\foclPr6wn1· Wlllcz,1-i' hę
dą o pin11,;ze niiej<rP Orszt,1-nowirzów
na, Br.ockównll. C\'ll'ili,ówna. Legutko
wa równiej je~t ~roźna. A c·chą fa_
wo ryt kl!, je~t c· e.'.likówna. kt<)ra przed
t;vgocl,nir111 p hiP';la l OO mtr. w cza _
~ie poniżej 1:l >rk. B!'rl~ic lo <'hvha

t'em·~u:ą

w

C"teciłia'i!

•W<H„;i

W pier11·~zym mcezu na. trore"ie Czecho~lowacji

spot. kal~,

~ię

kra kow~kic

„Orlrta" z rcprr1rntnrją. okręµu \'~e
tin, wzmocnioną 2-ma piłkarzami praMPcz, po bardzo ż~rwej
~kiego A TK.
i na dobrym poziomie stojącej grze,
wynikiem remi sowym
~ię
znkończył
~:2 (0:1).
Bramki illn „Orląt" zdobyli: Radoń
1 KaRznba-; dla gospodarzy: Po~pisil i
~iuvarek.

M·str.7nw1e świata
na sta'dionach Polski

W celu uświetnienia Wyś<•igu DookoPolski, Czel'l10<1owucki Związek Ko·
lar~ki zamierza przysłać do .Polski 2
najlepsze druż.:-ny piłki rowerowej oraz
NA WCZASACH mistrzow$ki zrspół w jeź,lzie figuro
wej. Czesi Rtartownlilfy w 12 miastach
przed zakoń"r,zeniem każdego etapu.
Jak wiadoń10. 1.awodnic~· r·7P~cy w obu
rytuly miro~iadnją.
konkurencjarlt
strzów świata.
ła

f n1licv wwvsc.gu Dnokoia ?olsk1

najsilniej

Pań

Mistrzostwa Polski

zapowiadają si~
Okręgoweeo
Lódzltiego
25-l&Cie
Zwią.zku Lekkoatletycznego wią.ie ai~
z imprezą., która w kobiecym :ip-0rcie
Polski Od.rcd.zonej napewno nie miała

•

nadzwyczai· ciekawie

obsa.dzony bieg obok 200

mtr.

W biegu na 200 mtr. pona.d 20 zgło..
•ru króluje Cie3likówna. z Pozna
nia. Nll..!lz:i. ł odzia nka. Słomczewska po
winna nawiązać z nią. równorz~dną
walkę. Obok wyżej wymienionych LegutkównR, Orsztynowicz, Bro.ckówna, rewelac.vjna z Biegu Narodowego
- Piwowarówna i.„ najstarsza zawod
ni<hka mistrzcstw „nieśmiertelna" Ka
lużowa ze śląsko.. ·wsp11-n iała. ta 8ports
menka, parokrotna oJ:mpijka i niestru
dzona pionierka lel,kie j atlctY'ki kobiecej zasługuje na specjalne w~•ró!L
nienie. W takiej konkurencji musi
pa.'ć: rlolHy w,-n;k.
Bieg na 500 mtr. za~tą.pi dawniej
1Pnie,uzan'I' w m·strv st wa eh bieg na
dziś u?.nany z.a
~OO mt r„ ~!11,znie
zh.1·t długi dla kobiet. Za to ob~ada
:;oo mlr. - 11-span:ała. Zwyrifzcz.vnie
c:cślikówna i
z BiPg11 Karo1lo11-egc
bar1lzo rl0hrP
Pi11-ow:1n\"·na o~i~gajR
w~'nil<i. Ol1nk nir•h :i\filcwskn z L11do·weg-l1 ZP 1po1 u Rportowfl'go .. '.i.t~r:ndr:l''
ró1rn·eż .i <'<lnn 7. rcwelnc.ii Birgl1w Na
r(l(lowwh. Ohok ni<'h ln<lzi;• n k:t Pawlinv~ka i jeszr·ze ponad 10 innwh zn
wodnirze k .•le.lli pr1goda dop;,ze. parfnie w~·n'k poniżej 1 m·n. 21 sek.
Bar<lv• trnrlny tpr-Jtniczn'e bieg n'!
80 mtr. przez płotki zgrcm~dzi na
1'utaj obok
~larcie 12 zawodniczek.
lodz·an1ti Peskó11·ny o pierw~ze m:ej_
see walrzvr hędą. Felrhnerow,1'.a z
Pr•mor-zanin:l. I'cnnors - ''Viśn jpw~k11 z
„n•edrnga
I\ • lcjlłl'Z:l Gd::uskic!:(o,
mier1Pln::t" :<l:-zn°zlrn Orzl'lrlwna. :1
~rnnd to Rul~.nnka i {fośr'ninkówna
z Kraknwfl. r tn 0f'Z('1;njPmv znn,„~11Pj
p(>prawv wy11ikc\w t.nn "'ę~e.i że ezo
I wn. kla~a trenuje na ohn1:H·h.
K mplrtu hiegów w prngramie doprłnią sztafety 4x100 i 4x200. Do hiP_
gu 4x100 zg-losiło się „tylko".„ lS dru
żyn. Te-go jeszcze w pol~kiej lPkk•ej
atlrt:vre kohiecPj nie notowR.110. Zwyrię7.rę trll(lnn typować. Wi~.Jn kra1rnnska, !{olejarz - Kraków, ~pójn a Gdań~k, l\ KS
Grun7.iądz, Kr.lejarz _ Chonów . .Pngoń - Katowice. Na
prawdę nie można w tej konkurenej;
nic przewidzieć. Łodzianki - w3zak
w
tv j<l'St llRl.'7.ą J cka luą amb icją. tym t.owarzptw-ie f)11tłciągnl)~ 11i~ win
ny znakomicie. :f.ódz re11rcz<1ntow11n11
l1~clzie w tej •ztllfceie pnez: 1.K~ Zwąz.\\owiec -:- Zryw
Włólm'1nza,
szeń.

11A,. Pogorz&lska.,

Ja.niczewska., Ronozcwska Nowa1tówna i kilkanaście innych. Rewelacyjna Boro-wc6wmi. hę
ilzie miała ciężką. robotę. :Może w tej
konkurencji doc.zekamy się nare<>zc .e
.polJicia ba.rdzo stareg-0 rekordu Polski
(150,5) .•Test to rałkiem możliwe.
W skoku w d2.l, nie~tcty, nie ~t1r_
tuje już lodz'anka IL Nr wakowa, na
sza olimpijka. Ale oh>ada jest świet
na - około 30 zawoclnirzek. Morlerówna. znajdz:e się w konkurecnji nie
2wykle trudnej. Leg·utkówna, Kowalsl;a, Orszt5-no11·icz. Broekówna, Gębo
Lsówna, Gośri11iakówna. Z nuwi>k
lych 1 ,11-yl:roif." można dwie reprezPn_
tac;je Pol> ki. fi mtr. przekrr czy napcw
nQ kilka. zawocln'rzek. 'l'u można ocr.e
kiwać wielu rewel arji.
W rzutarh ~;1--taucja nadzwyczaj po
eie•zająca.. W dysku startować hę'lz'e
około 20 zawodniczek. Prd nieohecność Wajsówn:v, 1nlrzyć będą. jej naj
lepne u c1.ennice, Knn i ków1ia, Bregulruilrn, Drzewieck a Dohr1.01iska, ~•no_
rnr lrn. Klimowgkn
W pchnięc!u ln{Ią wa lb. o tytuł
winna t" zf'-gr:.<: g;ę .p11mi~trzow·•ki
1e Fll')'ka. mlomięc1z.1- Dregnl11nb).

•
K(hi.Ule po Iscy t renu·ą
kan~

\'?ołowi kolarze poL•ry. którzy
d;vdują do drużyny narodowej w Wy8eigu Dookoła Polr.ki. pilnie przygoto-

wuj~ 'ię do startu w trj wielkiPj imprPZie. Podczas trPnitij.!U przejl':odża.]ą
oni poszezególnr odcinki trasy. przez
l;tó1·e h~cl7ie prird1nrlzil wyśdg i or~c·
kii, że nnj"i~ż,;-ym etapem hę<l7.H'
LóM. - Tomu (208 km), na któr:-·m
znajrluje się około :JO km bardzo złej
d~ogi. WC'dlug zgorlnrj opinii kolarzy,
odr·inek ten bęchie miul duż~- wpływ
na lokatę, tak inrlywidualną, jak i ~e·
~połową..

i Klimow•ką. s
Sin<>ra.ckl} z Pomor~ ora.z
Drzewi ecką z Gdafotkn.. Młode c.&łnpki
i St\_}p.en~na.
Żurawicy P iecówna
mc.c;ą. tu również sprawi6 nicspo<l~a,n_

dziutkimi
Krakowa.,

Eon : kówną.

kę.

W rzucie oszczepem a7. 18 7.!:rłoszeń'.
P.ar1l1-0 pocie,zaj.1c.'' objaw, że ta trud
na konkuren"ja s.taje s· ę nareszcie
tak popularną. O p· erwszeńRtwo walcz~·ć hc;-dą. Sinora~ka, i:>tarhowir?ówna,
Pog rzelska. i cala plejada miodnej
generacji z Koników11ą., Bu!'l.ll.nką. i
Dudkówną. na czele. K\>a8n\ ew10ka w
swym rekorilzie tym razem j<>•;<Pze
n:e hęd z'e za~:ro~"1rn. A.le niew:,tpliwie
padnie kilka w:'·nik1)w w grnnica.ch
3.) - 38 metrów.
W sumie oh~ada, jak już po<lkr<>~li:
n;e noto1>anu doliśmy na wstę-pie,
tychczas w p Isk· ej lekkiej atletyce.
Niegdyś c?Je zaintereRowanie ograni_
cznło się do k'lku rzolowych nazwislt
- Waj."<ÓWH:", K1rn8nie\\'skiej. Kr&jew
~k'ej. rzy w .1laRiC \'l'i ezr\wn~-. Dziś . 0hok do•kannl.nh v.•y11'ków r,awodnir·~e·k
już rut)·nowanyrh, w''11.imy cnl'' m;i_
kl<'1ry ju:': <lziś
~\' mlorlr g-o nnr:·hku.
orlw:1:i:ną r\'k!). $i~~R P" h11r:-.. fn k naj
szerzej poj~tn idea n :egów Narndo_
wyc-.h. rozliczne oh07Y trPn 11gowe i
w~·szkoleniowe( o r.z.>~1 przed IO lazaledw·e matv !'-nort P !~ki mó2ł
r~YĆ) w1·kazałv. że ~zero\;ip nrns·· "'ło
d~i!':i:y ~ą nie;.,.yrzerpaną. kop~lni~ ta
lent ów , portow~-eh.
Za"·orlv rozp'1rzną. ~;<.' w ~ob•1.t~,
rluia :~o hm. n gorlz.. !l l'nno t>l'nl'nacjami. \\„a:«-i„. e ohy:1r( te m trrnstw
o l{n<l7. lli Pj trgo ~"n • 0 ··'.n ,:;,;"· P · przP<l7-l"TI'' n~·n r~\·~~o',:~1 d1~ Pi ·:ui,ra.
rt':'Cr~ón-"nuin.

<l~„i'

~loil-"ią. z1rn11:ni~·in

'G '· n p

Zarząd

x"

Wojewórlzki ZS Gwardia w
Poznaniu organizuje, na zlecenie l'Z \1 1
w dniu 7 sierpnia hr. międzynarodowe
wyścigi motocyklowe o wielką. nagrodę
„Gra.ud Prix" Pol•ki. Wyścig odhędz1e
się w Poznaniu w zamkni~tym obwo
1lzie ulic: Al. Przybyszew~kiego, ul.
DąbrowRkiego, Al. Pohką, Al. Bułgar·
ską., ul. Grunwaldzką. Jedno okrą.żen1e
Chemi~.
W ~1.ta ferie 4:x200 nar11zie 6 r.gło wynosi 8 km. Wyścig odbędzie się na
Do
s2.eń. 'J'u walkn winna rozegrni< ·się <lygt:i:1sie 160 km (20 okrążeń).
mi~clz.v Wisłą, żnrawicą. i Kolejar7.11.- <tartu dopuRzczono motocykle w kate·
m' z Kralic-wa. Poznań też niew1itpli
wie wtrąri tu swe słowo, bynajmniej
piłkarsk~
nie M•tatn;e.
W ~knlrnrl1 oh•aila przerl~tnwi11, ~ię
Lt1dow1ch Zespo'ów Sportowych
B0"owcówn11, PennPr~
n nst~puj:)ro:
W zorganizowanym przez LZS Bie'Vi~niewslrn . Fclchnerow~lrn., Onelówpilknrok im
turnieju
żnnowianka
LZS-ów wzi ~lo udział 6 zespołów: Czy·

,,,,... j

fł~!!i p:-ii'1wnwej. W
:ll hm. o groch. J().e.i
w rłów i zn~;;o1lrzrn:P
ląrzone 7. 11 r<;>'7P:1 ·em

'

W<'·~(rn ret;

n:Nl7'e!r.' •iP a
r],·l•z.v c=~~! 1a1u!.;tr7:"

t---,~.

nru!r<':d '

p<>4

u~n,zy

imr:~zy.

gori~eh: 2:;;,, 3.~n i :;on rrm r·l" . 711.wodników z:i•~ran!cz:1y~h. pn •. •1.1 L>e·
mokrncji r.nr1owej, je~t zn ~irw "10ay.
Zapro~zono m . inu. ze~7łorn1·?.i1f';.{o zn~y.
H·1h&ri{'zrę „U··nnd Prix" pnJ,l·i nicka (C~R\ or ' Węg-ra Ln<,ln Hr.a·
bo -- zwyci~zc~ \r;:orn~711rogo , li-rand
Prix'' Budapesztu.

Z za wodnikó• pPl•kif>h "t11rto11nć bę·

z 7.yDąbrowskim' i

dą. wszy~cv czołowi motoeYkli~ci,

mirskim, · ~rirlochem,
Brunem na czelr.

Turn ·ei

GI OS

ADRIA - ,,Decyzja prof. Milasa"
goclz 16, 18, 20,30
Robotnicza Uńia Kolarska. z Angln
dozwolony dla młodzieży
nadesłała do Komitet·1 OrganizacyjneBieżanowianka,
ł'..agiewianka,
ż~-ny,
Gwardia."
„Młoda
BAŁTYK
go Wyścigu Dookoła Polski list, w kto
i Węi::rzec'.!.
Wielkie
Piaski
Rzezawa,
god'z:. 16, 18,30, 21
' q ·• I
rym pisze, że kolarze angielscy chcfol!
finałowym &potkaniu LZS f.lirżano·
W
dozwolony dla młodzieży
W~-da11-
Spólil7iclni
Główny
Znrz~d
by startować w tegorocznym „Tour rte
BAJKA - ,.Wakacje"
Pologne''. Robotmcza Unia Kolarska niczo · Oś'.Yintowej ,.Czytelnik'' ufun- wianka pokonała LZS Czyżyny 3:0.
już ustawiłem was jak
Teraz
godz. 18, '.!O
r„.„rvny:
zamiar kolarzy i zamierza przy dował nR.r:rodę- dla zwyri~~kiej druży
popiera
należy! Musimy tylko poczekać aż
· f'1aktor nar.!~lny:
li~ '
niedozwol ony dla mlodz eżJ
słać do Polski P\tipę, ~kła.dającą. się z ny ,.Tour d<' Polog-nP''. Nagroda prz!':is ł ::n'tce wzejdzie!
"ast«-:r.r-a rrd ,~ :· z .
Il• ..
6-ciu zawodr.ikOw. W zwil!zlm z tym st~wia. Kolumnę Z~·gmunta. wit'lkoi!ci
GDYNIA - Program Akt. nr il1
·ekretar1 Odp<'wled~
2r„ l~
w
wrhodzący
kolarze,
'Y8zy•cy
cm.
70
mio
n~"lny·
piłka.rskim
meczu
~ekretarts!
kolejnym
W
W · 2•
Anglicy proszą o uł:i.twienie im możli
goc1z. 11, 12, 13, 16, 17, 18, l!l, 20.
to 254 · U
' 7fal part:r!ny
~kład t11j drużyny, otrzymRją. prócz te- strzostwo ZSRR moskiewski „Lokomowości. sta.rtu w wyścigu.
21.
Wł!WD Jł
go r• in'ntury kolumny.
1tot"eapond~ntCt11
Dział
HEL - dla młodz. „Złcty Kluczyk"
tiv" pokonał „Torpedo" (Stalingrad)
I chłOP
robotnlc7ycb
godz. 14, 16, 18, 20
redaktorów
ora>
Ich
<k
4:1.
Kaiakn~,u~v \V~g
Zlł 4,
~ azet łctennycb:
Zyczen:a
POLONIA - „Ulica Gran:.c,znR"
'18· 1 ''
nztal mutacJJ:
odgruzowu~ą Po~'l::tń
godz. 15,30, 18, 20.30
U• f .
1 1port.:
D7.lal rnlP ·~
dozwol<>ny od lat 12
paś~icv
wewn ~ I 11
Kajakowa ekipa węgierskR., która
221 2>
nll':
l
•oomt<'·
·
Dział
Organizarja Sportu Ludowego· Rum'l· zwycięia q w
do Pozm1 uia na pierw~ze
„Dz.ieri z jenneprzybyła
PRZEDWIOśNIE s.zcz.y
o
dg
D•l•ł rolny: wewn . • - u•
;..tó
w
depeszę,
GUKF
do
naclę>'lała
nii
Węgry
spotkanie
międzynarodowe
go podwórka"
Re:fal r1a nnrnA : 172- JI: 15cl ~
K<'Jnc •tat:
W BydgoFzczy odbył się mecz zapaś
Pol.ska, zgłosiła .się do odgruzowania rej, w imieniu sportowców rumuń~ki ~h
godz. 16, is; 20
f.fłt1!. Pfntrkow~k• "10. te.1 zn -2:.
doz~rnlCYny dla mlodz'eży
jednej ze zniszczonych ulic Poznania. wze~yla sportbwcom polskim z okazji niczy między zespołami G·rrardii z Lo180 4 .
A<lmln>.rracJa:
Ekipa węgit'rska, w liczbie l!Hu ?.a· święta Odrodzenia serdeczne pozdro·
,i~
ROBOTNIK - „Carrie kłnmiP"
t)7łal <>ll!IOR7t't'I !
Ul~.
technicwie
Lepsza
:y.
Bydgoszc
i
dzi
w
sukcesów
dalszych
życzy
i
wicnia
godzi·
ocl
pracy
do
stanęła
wodników,
'
l 11 !Il'·
tel
5!
rlcnWl'lk~
'Płot.
..
f,f.<lł
godz. 16,30, 18,30, 20,30
zwycięłódzka
drui:yna
kondycyjnie
\~
socfundamentów
budową.
nad
pracy
metrów
50
ponad
wywożą.c
14,
do
8
ny
ć
•
dozwohny od lat 16
Uwaga, a teraz . n:e porusza sześć. gruzu.
zyła 6:2.
jalizmu w Pol. ce.
ROMA - ,,Volpone"
się'
godz. 18. 20
niedozwolony dla m~oc1'zieży
nie należy z powrotem zdobyć ich zaufan: e. l\fus mv się
my porządku i sprawy nie postawi się tak. jak trze~a.
REKORD - „ślub.> kawalel"Skie" dla
pracą wobec nich uspraw i edliwić. Aby wszyscy pracoOdwróciwszy się do Merzlakowa, Wasyli Maksymowicz
·
mlodz. godz. 16
wali, jak przeklęci!.„ Jutro pr.r.:v:; dę do baraku i cl-)cę
„Podró:i. w nłezna.ne"
Chodźcie.
zawołał: wszędzie było ciepło i czysto. Chorych nal.e-i-y i 7 0żeby
p dz. 13, 20
Zaledwie wyszli z baraku, Batmanow schwycił Merdla mło<lzieży niedozwolony
Dać jedzenie, najlepfze, jakie się znaid7.'e. !'Tie
~ować.
zlakowa za pierś, przyciągnął do siebie, niemal podnoSTYI.O'WY - „Szewc 1'falt'·:
produktó\v . Wydać tvtoń do oakn.'.a. I dać Pr"~ałować
sząc z zi emi i krzyknął nie będąc dłużej w stanie podla młodzieży godz. 16
potrzebną, dobrą prace! T zsk~ią za nią. nvą s;ę
ce wstrzymywać o);?urzenia i gniewu:
porządek?
wygląda
jak
chociaż,
wiecie
Czy
_
<lla dornslFh IS, ~O
do niej ... Czego tak stoisz? D·'.' a łaj! I powiedz Liber- Kim jesteście Merzlakow? Kim jesteście, jeśli odzdławionym głosem spytał Batmanow.
„Oflag XXVII"
śWI'r mano1.ui, że duszę z niego wyc'.:_:-;nę. je.ś'i nie będ- '? s!ę
ważyliście się wykpić swoi ch ludzi i powierzoną wam
godz. 18, 20
_ Nie dobrze Merzlakow, zupełnie źle! Pieskie ż.y
rnszał!
;prawę? Co zrobiliście z okazanym wam zaufaniem? Wyd<>zwolony dla młodzieży
cie nasze - atakował Umara. - ~yślis~ sk~rżymy się,
Pozwolicie sob'e zameldow~ć? - ::;zybko .cop:vtał
że
baczyłbym wam wszystkie omyłki i uchybienia TATRY - ,.Klęska. szpiega"
że zimno? Nie, mo·żemy wybaczyc tobie, . ze chłod~o;
PoRogow i nie czekając odnowiedzi rapJrtawał: Ale
wszystko.„
poplątaliście
że
pracować,
:ecie
um
nie
godz:. 16 18, 20
Głodno? Też wybaczymy. Wody mak>! N_iech bę~z1e.
drzewo
po
gospodarstwem
zarządzające~o
słałem
jeśli doszło do tego, że ludzie sowieccy są dla was mniej
do.zwolon'y dla młodzieży
że żałujesz nam tytoniu? Dobrze. Mai;i ?woch .braci .na
dałem mu trzy ciężarówki i wszystkie pojazdy na i..tójesteśCie nikczemnikiem! I będziemy
warci od św'ń ,.Tragiczny pościg"
TĘCZA _
mo.zna
„N1e
mo;visz:
nam
r~zy
Sto
wojnie, tym gorzej.
przybyliśmy . Jedno auto posłałem po wodę. Karrych
was sądzić. Sądzić!
godz. 17, 19, 21
~ądać-wojna!" Nie oponuJemy, słuszn~ e!.. Ale zrobiłeś
niedozwc.Jony dla młodzieży
- ma nrtd?;ieję dcx;t"ć t"m
s i ę do Niwch6w
udał
pow
się
zachłysnął
aż
Odepchnął Merzlakowa, który
nas szmata. Pozbawiłeś s i ły. Zabrałeś pracę! MarnuWISŁA _ ,.inr.aa Gwa.rdia"
ę
;
zaciśn
Z
strachu.
ze
zaniemówiwszy
,
śnieg
w
upadł
kuchni, zast~puje ku~h'l
w
jest
Lib::-rman
mięso.
i
rybę
nieprzytomny
jesz budo~ę! Tego nie wybaczymy! god'z. 15,30, 18, 20,30
tymi pięściami Batmanow kroczył o zmroku, nie w'.dząc
TowarzyBatmanowa.
do
się
odwrócił
kolac;ę.
oburzenia
z
dobrą
zapowiada
i
rza
dozwolony dla młod1,ie7.y
prze_d sobą drogi. Rogow, który wyszedł na spotkanie
Chwy :
WJ,6KNIARZ - „Pocałunek na sta_ szu naczelniku, sądzić go tTzeba!
Z półmroku wynurzy! się M ~ rzlakow.
zatrzymał go prawie siłą.
dienie"
Kto wam nie dawał pracy? - wcia~ąwszy gło
spojrzenie Batmanowa , prosil:
Dajc ie rozkaz, Wasyli Maksymowicz, chciałbym
godz. 17, l!l, .21 .
wę w ramiona , z lękiem odezwa ł się M~rzlakow. - Sapowin:1iśeie
naczeln ' ku budowy,
Towarzyszu,
dozwolony dla młodzieży
przejąć ten punkt. Przypadł mi do gustu, całkiem storni nie chc'.eliście. Proszę bardzo, pracuJ !
„'rragieZ'lly pościg"
WOLNOśO t:r.wny.
przyjąć pod uwagę wszystkie trudności...
- N '.e trzeba kłamać M erzlakow! .- krzvknął Ziat- •
Batmanow milczał , ciężko dysząc. Rogow przypomgodz. 16, 18, 20
Batmanow nie zwracał na niego uwa~i. Nie widział
kow rozprostowując się. - Zły z was gospodarz. Mo-.
niedozwcfony dla mło·dzieży
niał mu:
nieszczęścia.
do
nas
doprowadzić
gliście
już więcej. Merzlakow przestał dla n 'ego istnieć. tak
go
„Aktorka"
ZACHĘTĄ. - Obiecali$cie mi prawo wyboru. Qtńż wybr~lem.
godz. 16, 18, 20,
jak nie istniał wi ęcej Grubski. To zdarzało się Batsnmo
Batmanow nie spuszczał z naczelnika punktu cięż
Natychmi ast przyjObiecałem. Przyjmuj więc.
do>zwolony dla młodzieży
kiego, przenikliwego spojrzenia.
kiedy tracił
rnanowowi w tych rzadkil'h wvoadkach,
muj! - Batmanow mówił dławiąc się. Widział w swo„Dwulicowa kob'eta"
MUZA wyobraźni m i eszkańców baraku doprowadronych do
jej
człowieka.
w
.viare
waz
.razem
tu,
popracować
aby
Przyjechałem
god:z:. 18, 20
d. c. n.
mi, towarzysze, Nie odjadę stąd, jeśli nie zaprowadzi- rozpaczy. - Ponosimy wielką winę wobec ludzi. Obecniedozwc.dony dla młodzieŻ:J
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