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„Przyjaciele'' na Bliskim Wschodzie

sre1

Prasa donosi, ie niedawny za mach stanu w. Syrii jest. pr:r.!j~we.,,
walki, jakq toczq o naftę na Bliskim Wschodzie dwa 1mpenah%11'1y:
brytyjski · i amerykański.
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przygważdża renegatów .
.zdra jcó"7 narodu jugoslo"\Viańskiego

N,ota radziecka

•
I
Opinia całego &wiata pot11pia z oburzeniem
• I- g estapowsk·I terror
me t o d Jl I a szys t owsk 1e

• • kt•k•
I l y•1to
b an d yck leJ

Prasa światowa w dalszym c1q~ z ożywieniem komentuje notę rzą
du radzieckiego do rządu jugosłowiańskiego w związku z bezprawnym
aresztowaniem obywateli radzieckich w Jugosławii, ws:Cazując no jej
zasadnicze, doniosłe znaczenie, oraz podkreślając, że klika Tito zdezerterowała z obo:r.u demokracji i socjalizmu do obozu imperializmu.

skich i terror, stosowany przez Tito,
zamachem faszystów jugoslowiofi·
skich na wolność człowieka, na de·
mokrację, na front miłujących pokój
narodów.

są

maskowane w nocie radzieckiej.
BUDAPESZT
SOFIA
Stwierdzając, że naród węgierski w
„Szabad Nep" w artykule wsfęp·
Dzienniki bułgarskie donoszą, ża w
nym wskazuje no olbrzymie oburze· ciągu 25 lat na własnej skórze odczu· ca/ej Bułgarii odbywają się wiece,
nie, jakie w węgierskiej opinii publicz wał wszystkie okropności haniebnego, na których ludność procująca wyra·
nej wywołały nieludzkie metody fa- podobnego do titow:.;kiego, terro•J ża swą solidarność z odpowiedziq
szystowskiej kliki Tito I krwawy terror fosżystowskiego - dziennik pisze, że rządu radzieckiego na notę rządu ju·
gestapowski reżimu Ronkoviczo, zde· I bestialstwa faszystów jugoslowioń· gosłowiańskiego. „Rabotniczesko Die·
ło" pt. „Nota radziecka bezlitośnle
zdradzieckie oblicze
zdemaskowała
renegata Tito l jego bandy", zamiesz
cza głosy prasy światowej w związ·
ku z notą radziecką.

Robotnicy polscy

solidaryzują się

o swe prawa
robotnikami Finlandii

W związku . z ostatnim strajkiem Zw. Zaw. Robotn:ków i Pracown1robotników fińskich w Kemi, Zwią- ków Użyteczności Publicznej w Fin
Transportowców landli, w której podkreśla m. inn.:
zek Zawodowy
W lmien!u 260 tys. robotników i
RP przesłał do Zw:ązku Zawadowego Transportówców fińskich de- pracowników, zorgan:zowanych w
peszę z gorącymi pozdrowieniami i szeregach naszego związku, kategowyra1..ami proletariackiej so1idarno- rycznie protestujemy przeciw stośc: w walce robotników f:ńskich o sowaniu metod zbrojnej rozprawy
obronę praw związkowych i demo- z walczącymi o poprawę bytu i o
swoje prawa robotn.'.kami. Wyrażakratycznych.
Taką samą depeszę wysłał Za- my głębokie współczuc:e towarzyrząd Główny Zw. Zaw. Prac. Sa- szom, oraz rodzinom ofiar, padłych
morządu Terytorialnego i Użytecz-1 w czasie krwawej masakry w Kedo Centr. Zarz. mi.
ności • Publicznej

1 riumf;v polskich robotnik<!!!!

3-Jetni plan wierceń naftbwych ,
wykonany przedterminowo

cką.

„Rude Pravo" w artykule redakcyjnym podkreśla, że nota radziecko
stanowi niezwykle silny cios dla zdrnj
ców i renegatów z rządu belgradzkiego. Nota radziecka jest historycz·
nym do~umentem,_ wyrażającym peli·
tykę panst":'o,. sto1ącego -~a ·7zele o·
bozu PC:k~1u . 1 de~okracp, ~1e~sze·
go no sw1ec1e ponstwa soqalistycznego.

Wyjazd 'delegacji polskiej do Moskwy.

na

Wszechzwiązkową Konfenmcją
w

Zwolenników Pokoju

Zdemoralizowane wo;fica kuomintangowskie uciekają w popłochu,
dokonując rozboju i grabieży na okolicznej ludności

Władze USA opuściły Kanton.

LONDYN, .cP~P). - Agencja
R~u~era d~nosr, ze ~ormac1e c?rń
skieJ Arm11 Ludo~e] pod dowodz
twem generała Lm ~o-C~ns za:
atakowały w połudmowe1 części

I prowincji Kwantung miasto Hans
Jtmg, położone w odległości 160
km. na północ od Kantonu.
korespondenci
Amerykańscy
podkreśltf4. ie na Formozie gdzie

I

schroniły się resztki wojsk kuomintangowskich i część admini-

Re:onowym w Bydgoszczy

przyszłość.

ców.
Jesienią

wych i przodowni.lków pracy fa.
bryk metalurgicznych województwa łódzkiego. Po wysłuchaniu
referatu przewodniczącego Zarzą
du Okręgowego Zw. Zawod. Metalowców - tow. Garlińskiego,
zebrani uchwalili rezolucję, w któ
rej czytamy między innY:ni:
„Ostatnie antypolskie posunię
cie Watykanu, uzgodnione z impe
rializmem amerykańskim - godzi w jedność narodu · polsklego,
w jedność klasy robotniczej P91ski, która w zgodnym wysiłku odbudowuje kraj ze zniszczeń wojen
nych i buduje dla *1ebie lepszą

1944 r.

oskarżony

Milwid,

współoskarżeni Łoziński i Subortowicz oraz inni członkowie grupy „Ce
cylia" posługując się fałszywymi do

· Zebrani dołożą wszelkich starań
nie dopuścić do podziału Na
rodu Polskiego na wierzących i
Z całą stanowniewierzących.
czośc i ą potępiamy uchwałę Waty
kanu. ;papież nie ma prawa wtrą
cać się w sprawy polityczne.
Zebrani poprą wszelkie us•ł<>
wania Światowej Federacji Związ
ków Zawodowych, celem odparcia ataków Watykanu i mi~y
narodowego imperializmu dążą
cych do rozbicia jedności mas pra
ażeby

kumentami, przedostają się na tery·
lorium Państwa Polskiego. Tutaj na·
Oskarżony przyznaje, iż jako ak· I c.ylia", której dowódi;:ą był Miro- stępuje wznowienie działalności orga
tywny członek Armii Krajowej na sław Głębocki (pseudo „Cecylia") i nizacji. Działalność wymierzona jest
współpracuje z wyw.adem teraz przeciwko Polsce Ludowej.
Wilet'l.szczyżnie miał możność zaob· ściśle
Oskar7.ony Milwid prowadzi syste·
serwować, że po ucieczce wojsk gen. niemieckim w Wilnie, tzw. „AbwehrAndersa ze Związku Radzieckiego, stelle". Na odprawach tej grupy o- matycznie szkolei;iie. gr~py .dywersyj
clc.owództwo AK wzmogło antyradziec skarżony słyszał wielokrotnie, jak nej. „Cecylia" usiłuje rowmez naw1'
ka działalność propagandową, kar· Głębocki, referując. sytuację mi~dzy- zać kontakty ze sztabem gen. Kopan
podkrei>lał antyradziecką skiego w Londynie.
niiąc ludność Wileńszczyzny fałszy- narodową,
Przez cały okres nielegalnej dziawym! wiadomościami BIP-u. Milwid postawę dowództwa AK, a w. szcze·
całego świata.
pcdkreślu, że w owym c~as~e w skład gólności nakazyw~ł zwalczanie pol· łalności członkowie „Cecylii" pobie· cujących
wai
dolarach
w
wynagrodzenie
ra)i
w imieniu 22 tysięcy
~ednoczeZebrani
Jew1cowe~o.
ruchu
skiego
wcho
DPlegatnry rządu Iondynsk1ego
clzili przeważnie endecy i ONR-ow· &nie podkreślał proangie!sk1e nasta- Jucie polskiej.
zorganizowanych metalowców w
Kończąc swe zeznania, osk. Mil· Okręgu Łódzkim witają z uznawienie dowództwa AK.
cy.
Wileńszczyzny wid usiłuje bronić się tłumaczeniem, niem i radością dekret Rządu Luwyzwoleniu
Po
Ró~n?cze~nie nastąpiły P_i.erw~ a-.
taki nicktorych gru? Armu Kra~oweJ przez Armię Radzi~cką i rozw_Jązaniu iż w ~iarę upływu czasu stracił już dowego z dnia 5 sierpnia 1949 r.
na partyzar. tkę radziecką, p~zy Jedno się Armii Krajowe], członkowie „Ce· zaufame do has~ł szerzon'l;ch. przf':i.
czesnym osłabieni.u dywersyjnej. dzia cylii" ukrywają broń i wrac.ają do organiz~cię, i, ze sta.rał ~1ę Jakoby
łalności oddziałow AK przeciwko \o\.'ilna. Oskarżony przy~na_le, ze „~e- swą działalność ogramczyc.
młodzieży
Rcrzprawa trwa.
. . . cylia" otrzymała uzbroJeme od Niem
Niemcom.
----------.
W r. 1944 oskarżony angazuie się
do pracy w J<omórce wywiadowczej - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
v.-i\eń.;kieqo AK. zwanej grupą „Ce·
22 bm.
BUDAPESZT (PAP). reprezentacyjny wyodbył się tu
festiwalozespołu
stęp pplskiego
wego.
s'.ą
Na program złożyły się poiskie
PrzyWASZYNGTON (PAP). część wokalna.
tańce regionalne i
wódcy obu lzb Kongl'esu os:ągnęli
pieśń
Gorąco oklaskiwana była
o.;tateczne porozum:enie w sprawie
Toruń
Polski:
Dookoła
Wyścigu
OLSZTYN (obsl. wł.) - Trzeci etap
wysokości funduszów marshal!owRobotPart!.i
Zjednoczonej
Polsk:ej
- Olsztyn, długości 196 km, przyniósł nowe zwycięstwo zawodnikowi
skich na rok budżetowy 1949-50.
niczej w wykO'naniu chóru młodzie
Wynoszą one 3.628 milionów dolapolskiemu, Wrzesińskiemu.
ży lubelskiej.
rów które mają być wydatkowane
Wrzesihski wygrał etap w czasie § godzin i 14 minut 1 drug;rn
Wykonawcom polskim zg9t?wała
w t iągu najbliższych n miesittcy.
Spalezzi paZJd Anglikiem Saundersem, Francuzem Ali
Wioch
był
Zaakceptowana po kilkutygodniopubliC2llość serdeczną owację, wzno
w ych sporach między Izbą .:. Sena{Polska) i Locatt elim (Wiochy).
-..:. sząc okrzyki ku cz.ci
xem, Wójcikiem
,
Polski ~ Pretem, rnma jest o 10 proc. nrzsza od
B~eruv
zydenta
~urny żądanej przez Trumana.

I

Z „ Tour de Pologne"

Wrzesiński pierwszy w Olsztynie
Drużynowo etap wygrała Polska

0

._________ ___________________________________

polskiej
Sukcesy
na Festiwalu wBudapeszcie

stracji Czang-Kai-Szeka, panuje
chaos i rozprzę:ienie.
Wojska nacjonalistyczne, zdemoralizowane na skutek ciągłych po
rażek, dopuszczają się rozboju i
grabieży ludności. Na wyspie wy
buchł ostry kryzys mieszkaniowy
i żywnościowy w związku z nauchodźców.
licznych
pływem
Wśród ludności wzrasta niezad6wolenie z powodµ nieudolny-<:h
rządów kuomintangowskich.
W Kantonie został w środę oficjaln'e zamknięty konsulat generalny USA. Interesy amerykań
skie w Kantonie reprezentować
będzie brytyjski konsulat generał
ny.

niebywały

•

SI~

Rezolucja Plenum Zarządu Okręgowęgo
Związku Zawodowego Metalowców w Le>dzi

Drugi dzień rozprawy przed Wojsk owym Sądem Rejonowym w Bydgosz
czy ujawnił dalsze szczegóły zbrodn kzej dzii\łalnoścl gmpy dywersyjnej
„Cecylia··, która dokonywała napad ów na oddziały partyzantki radziec·
klej i mordowała przy współpracy z Gestapo polski~h lewi~owych di:_iaosk. Witold Mtlwid, ktory
łaczy niepodległościowych. Zeznania składał
przyznał się di> winy i złożył następ nie obszeme wyjaśnienia.

N:a1shallowska ,,sumka"
kurczy., .
znowu

(naftowy) odcisk!

Na

do spraw politycznych

Napady na partyzantkę radziec~ą
i polskich działaczy lewicowych .
znaczyły haniebną drogę „Cecyliiu
Sądem

fRr•. B. Jefimow}

gosłowiańskiego.

Papież nie powinien wtrącać

Wczoraj w świetlicy Państwo
wych Zak.ładów im. Strzelczyka
odbyło się nadzwyczajne ro~ze
rzone Plenum Zarządu Okręgowe
go Związku zawodowego MetaW dniu 17 bm. zakłady wytwórcze Polskiego Monopolu Solnego wylowców w Łodzi z udziałem liczkono'y w 100, 1 proc. 3-letni pla11 produkcji. C'gólna wartość wyproduce_n_z_19_3_7_ro_k_u_.- - - - - - , nych przedstaw i cieli Rad Zakłado
, __ko_w_a_n_e_i_s_o_li_w_y_nos_i_19_o_m_i_1n_._z_i_w_e_dł_u_g___

rozprawy przed Woiskowym

SYRJR

ArIDia Ludowa o 160 klll. od Kań.tonu

Wykonanl·e 3 _Jetni·ego .planu
P rodukcji soli

ciąg

--

I

Do przedterminowego wykonania planu - oświadczył wiceminister
Górnictwa i Energetyki, dr Józ~f Salcewicz, przedstawicielowi PAP przyczynił się przede wszystkim potężny ruch współzawodnictwa pro·
cy, który objął 78 procent zatrudni onych w kopalnictwie naftowym.
ma pomoc
Decydujące znaczenie dla tak pomyślnych osiągnięć
Związku Radz'.eckiego, który w ramach wieloletniej umowy o dostu·
woch inwestycyjnych dostarcza nam cennego sprzętu wiertniczego.

Dalszy

ciągLl

Wydawana w Kary!'ltii „Volskwille"
„~
,,ślubny"
stwierdza m. inn„ iż stosowane przez
rząd jugosłowiański represje za wyrażanie poglądów demokratycznych,
o zw/oszcza prześladowania za rozpowszechnianie rezolucji Biura lnfor
mocyjnego, ujawniają faszystowski
charakter reżimu politycznego, istniedniu delegacja polska w osobaen maWARSZAWA, (PAP).
jącego obecnie w Jugosławii,
~
PRAGA
Dzie~~ik zoop;itru.re swój ko,r;ient~rz 23 bm. wyjechała z Warszaw do nego ~czonego prof. J~na. De~
Nota rządu radzieckiego do rządu olbrzym1m nagłowk1em: „Rei1m Tito
bowsk1ego ,oraz znakomite] .rezy. Y
jugosłowiańskiego odbiła się głośnym trzecim reżimem foszystoivskim w Moskwy na Wttechzwiązkową serki filmowej Wandy Jakubowechem w całej Czechosłowacji. W Europie".
.
,
Konferencję Zwolenników Pokoju 1 skiej.
wielu fabrykach i kopalniach, instytu•
cjach l Qrganizacjach społecznych,
odbywąją sią wiece l zebrania, n::i
których podejmowane są rezoluci~,
aprobujące w całej pełni notę radzie·

waleząeymi

z

par:S~~y;
w

dals;zym
Dzienniki
komentują notę radziecką do rząctu
jugosłowiańskiego. „Ce Soir" ukazał się artykuł Andre Steela pt. „Tito
~ez maski". Autor. arty~ułu, n.awią~uIQC da konszochtow Tito z imperia·
listami, pisze między innymi: „Zasło
na z kłamstw i „lewicowych" frozeolo
gil nie może ~:Hugo istnieć. Pękła ono
l na działalność Tito padł jaskrawy
snop świat/a."
W IEDEN
Poza prasą stołeczną również dzian
niki prowincjonalne poświęcają wiele
uwagi nocie radzieckiej do rządu ju-

sumienia
gwarantujący wolność
i przl!konań religijnych, oraz chro·
niący masy ludowe przed wykorzystaniem religii dla celów reakcyjnych, wrogich naszemu narodowi i klas!e robotniczej Polski.
Domagamy się od władz kościel
nych w Pols<:e Ludowej, ażeby
natychmiast unormowały swe sto
sunki z Pań§.twem".
Streszczenie referatu tow. Garlińskiego i sprawozdanie z dyskusji, która wywiązała się po wygło
szonym referacie, podamy w jutrzejszym numerze „Głosu".

Plenarne obrady
Zarządu Głównego

ZSCh

WARSZAWA (PAP). - W dniu
24 bm. rozpoczęło się Il plena.me po

siedzenie Za.rządu Głównego Związ
ku Samopomocy Chłopskiej, z udzia
Iem prezesów i sekreta.ny wojewódzkich zarządów ZSCh.

Odrodzone ·l otnictwo polskie
· w służbie pokoju

Wywiad z dowódcą woisk lotniczych - gen. Romeyko

WARSZAWA, (PAP). - W zwi ązku ze Swiętem Lotnictwa. obchodzonym w Polsce Odrodzonej w pierwszą niedzielę września (w
roku bież. dnia 4 września) dowó dca w-0jsk lotniczych gen. A. Romeyko udzielił wywiadu przedstawicielowi PAP, w którym oświad
·
czyi m.in.:
Święto lotnicze Polski jest .prze
Tak jak we wszystkich innych
glądem rozwoju i dojrzałości na- dziedzinach rczwoju gospodarki
szych kadr lotniczych, naszego narodowej, tak też w dziedzinie
lotnictwa i naszej wytwórczości lotnictwa przewidziany jest rozlotniczej. Swięto to jest świętem wój i r1nbudowa solidnej bazy
szerokich mas robotniczo-chłop lotniczej naszego kraju.
skich i inteligencji pracującej.
Lotnictwo nasze jest w służbie
Jak wiadomo odrodzone lotnic pokoju, musimy jednak mieć przy
two polskie powstało na terenie gotowane i wyszkolone na nowo
ZSRR u boku i przy pomocy bo- czesnym poziomie lotnictwo wojhaterskich radzieckich sił po- skowe dla celów obronnych.
wietrznych, w czasie , krwawych
Odrodzcne lotnictwo polskie zaj
walk, prowadzonych przez ZSRR inu.ie właściwe. sobie miejsce w
z Niemcami.
budującej socjalizm, demokrat~rcz
W okresie walk o forsowanie nej ludowej Polsce.
Odry i zdobycie Berlina generalissimus Stalin sześciokrotnie w
rozkazach wy.raził podziękowanie
lotnictwu polskiemu, przyznając
Uwaga, korespondenci fabryczwielu lotnikom wysokie odznacze
ni „Głollu" i redaktorzy 1azenia bojowe.
tek ściennych! W sobotę dnia 2'7
sierpnia br. w lokalu „Głosu
Lotnictwo polskie, po zaledwie
Robotniczego" przy ul. Piotr5-letnim rozwoju w warunkach
kowskiej 86, odbędrz;łe się narapokojowych dzięki ogromnemu
tla korespondentów bbrycznych
wysiłkowi twórczemu całego nai redaktorów ga.zetek
„Głosu"
rodu w kier.l.Ulk~ odbudowy i zazakładów
łódzkich
ściennych
tarcia śladów zniszczenia naszego
pracy.
kraju, jest w $ladium pełnego roz
przy
się
Narada odbędzie.
.
kwitu.
prtedStawicieli
'współudzir.le
Odrodzone lotnictwo polskie ORZZ w Łodd. ·
Na.rada r~oc:eyna się punk·
podkreśla z naciskiem gen. Ro·
tuałnie o godzinie 17.
meyko - służy sprawie pokoju.

Komunikat

I

I

Nr 2'3t
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Strassburska imprez.a,

Na marginesie

Przestępczość

(Korespondencja własna „Głosu")
PARYŻ, w 1ierpniu 1949

Od dnia B sierpnia Strassburg go·
flei w s"Wych murach tzw. „Radę Euro

pejską„, utwon:oną

Dyskusja "od sprawq „jedności la chodniej Europy" w Strassburgu
przebiega w atmosferze całkowit~go porozumienia.
(Rys. B. Jefimowl

w maju bieżącego roku nrzez rządy: francuski bry·
tyjski włoski holenderski belgijski
tukse~burski 'szwedzki d~ski nor~
weski i lrla~dzki. wediug org~niza·
torów tego tworu zadaniem Rady Jest
współpraca nad dalszym - problema
tycznym
zresztą
zespoleniem
państw europejskich, należących do
bloku atlantyckiego, oru umożliwie
nie przyjęcia do tego bloku Niemiec
Zachodnich.
Obrady Rady Europejskiej toczą
się w gmachu ratusza miejskiego 0 •
raz w auli starego uniwersytetu 'pn-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~·

i dzieci

I

nie strzeżonego przez specjalne od- I Postępowa część
społeczeństwa
Według urzędowej statystyki
działy policji.
francuskie90 .ostro wy~t~piła Ę>rzeciw
Centralnego
Biura
Sledczego
. O~oło 3C? dzlenn~karzy „zachod· Ra.dzie. W1dz1 ona ~ m_!!J bo_w1em ma
(F.B.1.), w Stanach Zjednoczonych
nich
rozbiło nam~oty w h_otelach c?mę.. przygotowui~cą woinę prze.
CO MINUTĘ zdarzają się trzy
strassburskich, czyhaiąc na wiadomo c1w siłom demokr11cj1 oraz środek u·
ścl z sali obrad. Nie są oni jed.nak jarzmienla Francji przez Imperializm
wypadki poważnych przestępstv1.
dopuszczani na posiedzenia Rady Mi· amerykańo;ki. W Strassburgu mury
W porównaniu z okresem lat 1938
nistrów, które odbywaj~ się przy m~a7t11., szczególnie zaś w pobliżu
do 1941, liczba napadów z brodrzwiach zapkni~tych, ani do kulu~- m1.ei~ca obrad P<;>kryły się w ~rze~
nią w ręku, zgwałceń itp. przerów Zgromadz_enia Doradczego, kt~- dz1en rozpoczęcia obrad nap1sa~1;
stępstw zwię'cszyła się w r. 1948
rego członkowie są t:zyman.i w śc1- „Nie chcemy odrodz~nla Trze~leJ
o 68,7 proc. W tymże roku aresz·
słym .~ygorze przez k1erowmków de· Rz~szr,I
Unia Europejska oznacza
towano w USA - 759.698 przelegac11. .
.
.
woinę ·
stępców; średni ich wiek 21
Orgamzaton:y tak świetn_ego ziazBiuro narodowe Unii Kobiet Francu
lat (!); 58 proc. aresztowanych du n~emało się napracowali,. ~y za- skich skierowało do delegacji franto .recydywiści.
pewmć delegata~ Jak na1wię1'rzy c-usklej list, w którym zaznaczyło, że
Jako główne przyczyny tok silk_omfort. Na uzytek Bevlna, który „matki francuskie w żadnym wypadnego wzrostu przestępczości w
cierpi na ostrą as~mę, sk.onstruowa- ku nie będą się czuły związane poUSA uważa się alkoholizm oraz
no wR~u~u ~eq~nąwmd~ by~ s~now~n~mi Radf'.
coraz v/ększą demoralizację mło·
szczędzić mu wchodzenia na dwa. plę
Komitet zwolenników Pokoju i
dzieży. Tyęodnik „Colliers", pod
tra. Zarząd ~otelu, w którym ~ies~- Wolności i Dolnoreńska Federacja
„pikantnym ' tytutem „Płeć w na·
kają del~gac1, zaopatrzył swe p1wm- Partii Komunistycznej wyraziły pro·
szych szko!ach", po1nformował
ce w rózne napoje, w szcze.gólności test przeciw powołaniu Rady. W
niedawno, że w roku 1948 - 50zaś w obfite zapasy szkockiej . ~hi- Strassburgu od. hyła się w ubiegłym
k y, któ rei· gor ą cy m . zwot„:in~tem
•lygodniu
·
TYSIĘCY
UCZENNIC starszych
:-wielka manifestacja prote·
Je~t główny boha~er widowiska, Chur stacyjna, która zgromadziła liczne
klas zosta!o matkami „niepra·
ch~ll. Z hall~ Umwersyte~u ~trassbur tłumy ludzi. Członkowie Ruchu powych" dzieci. Ta wladomo~ć nil!
skiego us~męty został Y:'1"'.lki portret mocy Grecji Demokratycznej zorgawywo!a'a jednak żadnej rea!ccji
qenerała Klebera; org<1mzatorom „no
.
.
.
!ki
d
.
w ko~ach powo!anych do czuwa·
. E
„
d · ł się bowiem mzown11 wie e zgroma zenie, na
we] mopy wy awa a.
· · .
którym dali wyraz oburzeniu z powo
nia nad moralnością m'odzicży,
1
pos.t~ać tego hohatera VY, elkie1 ~e:"'o· du obecno3ci Tsaldarisa w Strassburnie zg~o;zono żadnej in:erpelacji
lucii zhyt „wywrotowa . Na m1e1sce
w Kongres'e, nh p·--„rcwodzoportretu umie~zczony zostnł harwny gu.
no żadncgn ś:cclzlwa. nyć mcż~.
qobelin, pned~tawlaj:1cy „Triumf V.,Te
Retikcyjra pras<! wysilała się, by
iż w no:·ą;i;i·1m reku lic-;:ba m~o
nerv".
nadać całej tej imprezie v.ielki rozclo::an·r:h met<?!< wzro'nic jeuhdnym z pierws7.ych probl<>mów, głos. Z tonu iei Jasno wynlkn, że kob. bnrżuązyjne przypisnin
wa
czc o p'l'cvrq. a tygc'!.1k „Col·
7..1!11twionych na P..arlzie, byl o d opusz rrę przede wszystkim j0dnQjwielką
sprawie.
l:c~s" i. i::odcb:ic r:iu c:c·,...rh;na
1
rzenic at~ń~kinqo
. . o przyięc1c
. . d o gro
· rz:1du monarc
z tO· ,_r-110 dzi m ..err.w<nc
bę· ą n a '/ znG".VU f"~ot do ~e'1·
fiis 7 y!<towskieqo do udziału w gro- na . titl11ntvdi·Y/O Ni<>miec Zachods::i:ji.
madzeniu Domrkzyrn. Alzackie wy·
. h P'ł f' .
L M „ ··
danie ,.Humanite", które ośmieliło me . o o lCJa 1ny organ " e
on'"'e
Wiel!ci dzienni!< „New York Ti·
siq zaprntestować przeciw obecnoś:i twierdzi, że „bt<Jtr.ie ważnym proble
mes" cpublikowol niedawno fo·
Tsaldarisa, „katil narodu greckiego" mem jest dopmzc! nic do Rady Nietcgrofq 14-letn:ego ch'opca o
w Radzie, zostało na rozkaz ministra miec Znchodnich„ · Sprawa ta jest już
dlug:ch, rozwichrzonych w'.osach
spraw wewnętrznych skonfiskowane. przesądzona.
i przerażonym wyro"Z."e tworzy.
Niewuinym jest. czy deleg-1cja nie
Jak s:q okazuje, ch'opicc ten
mięcka do;iuszczona b~dzie do Rady
trzymany byt przez motkę o~
na tej snjl, czy te:i. Pa przyszłej. Istot
DZIESIĘCIU LAT w zamlm:ętej
nym jest to, że Niemcy Zachodnie
piwnicy. Dloczer:p? Bo moly Gewejdą do koa!kjl atlantyckiej wła
rald jest dziecl·iem ,,nieprawym'',
śnie przez furtkę Rady Europejskiej,
o matko jego, pani Sullivan, ma·
o której, w przystępie cynicznej
iąc dwoie dzieci „z prawego Io·
szczerości wyr11.zili się niektórzy jej
żo" i wyszedłszy za mąż po raz
uczestnicy, że została powołana do
życia tylko dla tego celu.
drugi uważała za koniec;ne ukry
wać przed oczyma świata żywe
jak i organizacyjnej. Wszystkie kon
Przyjęcie rządu ateńskiego do Raświadectwo jakie;ś romantycznej
cepcje kośc:oła narodowego, czy ja- dy, torowanie drogi dla Niemiec Za·
przygody.
kiś nowocrzesny józefinizm są zwy- chodnich, zawiła dyskusja nad Kartą
kłą bzdurą, rozpowszechn.:aną przez praw Obywatelskich oto probie·
14-letni Gerald żył przez 10 lat
czynni.ki prowokacyjne.
my rozpatrywane na obecnej sesji Ra
w ciemnej p:wnicy, o ziany w
2. E)płskopat polski kieruje się dy. Wierny swej linii postępowania,
łachmany, zarośnięty, ja dziku.~.
racją stanu
ws;półcr.esnej
Polski, Leon Blum, nazywa to na łamach „Po Udało mu s'ę jakoś wymknąć wrepulaire„
„przcdslęwzlęctem
rewoluzrywa z nadziejarn:. obecnych kół
szcie z tego więzienia i zwrócić
politycznych anglo - sas:k!ch bez cyjnym„.
na siebie swym wyglądem uwagi\
~lędu, gdzie te koła się :z:najdują,
Inaczej jednak tę Imprezę oceniają
policji. Go s'.ę dalej sto'o - nie
w Waszyngtonie, Londynie czy Rzy narody Europy Zactiodniej, które zda
wiadomo. Historio o ma'ym wię:!·
ją sobie sprawę,
że
ten twór gni·
mie.
niu, tak niefudzko traktowanym
Podstawą poro:rum!enia może być jącego kapitalizmu poważnie zagrai.a
pr:r.ez wiosną matkę, by'.a dla pro
pokojowi
i
postępowi
w
opię.
ty'lko to, co jest wspólne - współ
sy amerykoń;l<iej "sen:rocjq jednoDlatego też narody Europy Zachod
czesna polska racja stanu. Doktrydniową, a czytelników jej nre obnaln:e F;piskopat i Rząd się n!e po- niej nigdy nie udzielą mu swego po·
chodzą dalsze losy Gera'.do Sui·
rozumieją, bo stoją
na odrębnych parcia.
livono.
George Soria
stanowiskach filozoficznych.
Według
przytoczonej wyz:!I
Nakuem w
współczesnej
-polstatystyki, w roku 1948 jedynie skiej rac.1! stanu jest wspólna akwvższych uczennice amerykańskich szkól
cia Dostojnego Katolickiego Epiśrednich wydoly na św:at 50 tys.
slcopatu Polsk! i Rtządu Rzeczyipotakich Geraldów. Co s"<; z ni.11i
sipolltej Polskiej w tak:ch sprawach
Z początkiem roku szkolnego 19ł!lstanie w przyszłości, nikogo to
jak:
nie
wzrusza.
Na:wożniejsza
1950
w
Zwią.zku Radzieckim nastąpi
1. umacnianie na zewnątrz i w
rzecz - to „sensacyjny" temat
otwarcie
przeszło 300 nowych ucze1ni ,
skali
międz.ynarodowej
1>01do artyku!u. Do walki Z KLĘSKĄ
wyższych.
SPOtECZNĄ oni jego ol•tor, ani
skości ziem zachodnich,
Wśród tych uczelni należy wymie·
wydawcy tygodnika „Colliers",
2. budowanie entuzjazmu
rozani czytelnicy, ani wreszcie machu w odbudow.e i rozbudo- nić Instytut Pedagogiczny na. Sacha·
wladze poństwo<N"e nie ma'.ą najwie po.tencjału gospodarcrego linie, Instytut Nauczycielski w Gór.
mniejszej ochoty.
no·Ałtajskim obwodzie oraz szereg in
Polski.
„O, Ameryko! Ty cudny kraju!
Sprawy te przedstawiamy jasno nych instylutów w miejscowościach,
Kto ciebie nie zna, ten nie zna
raju!. .•"
B. D.
całemu
społeczeństwu
katolickie- gdz.i~ dotychczas nie było wyższych
zakładów naukowych.
mu.
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W dziesiott rocznict krwawego najaz
du hitlerowskiego na Pol5k~, dnia l·go
września odb~zie si~ w W arl!IZawie Kon
gres połtczeniowy bojowników o wol·
ność i niepodległość.
W. Warszawie, która pierweza stawiła
opór hordom faszystow&kim Hitlera, w
rosnącej dziś w oczach nowej stolicy
odrodzonego państ1Ya, odb~dzie si~ wła·
śnie zjednoczenie swi11zków i organiz•·
cji których członkowie przelewali krew
w walkuh narodowo-wyzwoleńczych o
Wolność i Demokracj~ w myBI hasła „Za
:Wolno'ć Waezt i Nuzt", w walkach o

•
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Zwitzek Weteranów Wielkopolskich itd.
Obecnie, zgodnie z „ogólną i zdrową
tendccjt do łączenia organbncji po·
k.rl'wnych w organizacje jednolite" (grn.
Zawadzki)) wszystkie le związki połą·
CZI! się.
Przez zjednoczenie zrealizowana zostanie wola jedności bojowni·
ków i rewoluejoniftów, którzy odrlali
swe życie „w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, w walce o jNlno5ć
klasy robotnicztj, o jcclno~ć r.arodu, w
walce z fa~zyzmem, nci~kiem i wyzysłdcm, którzy w więziePiach 5anacji, w
·Majdanku i Oświęcimiu, na bar) ka·
dach Warszawy i Westerplatte, w lasach
nad Ebro i pod Lenino ginęli z imie-

nowt odrodzont demokrstyocmt Polek~. PrzeąlQd
Ludzie ci reprezentuJt n.aJszcsytnłejne
tradycje patriotyinnu i

Cłemokratyzmu

pokoleń Polaków.
Od poiV6tania odrodzonego

p16stwa
potmego działało jedena•cie or11aniza·
cji bojowników o wyzwelenie narodowi!
i społecr;ne. Ci. co walcsyli • fuzyzmem i najazdem hitlerow.kim, założyli
po nkończoniu wojny Zwitzelt Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitle
rowskim, Związek b. '\Ylęiniów Połityu
nych, Związek Obrońców Weeterplatte,
Związek Part)T.antów Żydów, Zwitzek
Czerwonych Kosynierów. Powttały r6w
nie:i organizacje łtcztee bojowników 1
faezyzmcm w okresie IDi~daywojeonym,
bojowników z okreeu .1905. r. i łołnieny
walczących • ceearek1m 1mperi.alizmem
niemieckim. St to: Zwitsek Dtbrowszczoków, Stowany1aenie b. W~iniów
Twierdzy Znkromczytkiej, Zwitr;ek We
teranów Walk Rewolucyjnych w 1905 r„
z"'· zek Weteranów P«>wat~i śltekieh,

niem Pol~ki n1 u1tach" (z przemów iezarząd u Gł'owncgo zw. D o·
jowników z Faszyzmem i Na.iazdcm Hi
tlerowskim, tow. gen. Witolda).
Zjcdnonenie wszy~tłtil'h organizn<'ji
lrnmbatanddrh stworzy potęi:ny su·q jcd

. p
ma rezf'•o

nościq ziciqzrk· hojormikńw rmtyf,1 ~=Y·
storvskic/i i h11dotvniczych Socjoli.<tycz·
ne1· PoT.<1.-i. Zna.irlą ~i.,." w nim zarówno
u•1"erząr•·
~
, J"al'' 1· ,,"•• awier'T.nry.
,. Wszysr.v.
· rrze

1ioir11i jerlni myślą, jf'dnym duehf'111 ._.
. .
.
. • p 1 k"
wa 1 o pomnm:rrue os11u;n1ęc o.~
·1
Ludowej, w11lki w nr.arriu o pot~zn~
Związek Radziecki i kraje demokruJ•
ludowej, o trwały pokój.
B. T.
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„SI~ Powszechne" w artykule dla mas katollck:ch polskich. Ten
pt. ,;Podstawa uregulowllffia stosun bowiem Polak, który jest jednocześ
świadom swej odpowie<iz;.alnokatolickiej i obywatelskiej, pła
ci koszty braku uregulowan:a stosunków między Kościołem ~ Państwem.
W świetle faktów, których dostarczył okres
lat pięciu, jasne są
warunki, na których uregulowanie
stosunków między Kościołem a
Państwem je&t w o«óle możliwe.
1. Rząd, n;.ezależnie od swych
założeń !deologkz.nych, nie ingeruje w życie wewnętrz.ne Kościoła, za
równo w di.iecW.nie doktrynalnej,

nie

ków" :z dn. 23. 8. br. pisze:
Sprawa uregulowania stosunków
Kościoła z Państwem wkroczyła w
swą najbardz:ej :zasadniczą fazę.
Dlaczego akurat bieżący okre5
jest specjalnie ważny dla zagadnien:la porozumienia? Odpowied:! jest
prosta _ p!ęć IM: braku uregulo· an1a sto nków
dził t
w
SU
nagroma
o Yle wzajemnych trudności, że rozła
dowanie ~eh je5t konieoznością.
Uregulowanie stosunków Kości.o
ła :z Państwem jest koniecz.nośclą

ści

Obrady Stronnictwa Lud.owego w Łodzi

w Łodzi odbyła się Wojewódzka większości chłopów, dlatego obecną
Konferencja przedstawicieli powtato- pracę trzeba rozpocząć od podstaw,
wych sekcji oświaty, kultury i propa to jest od wyszkolenia odpowiednie·
go aktywu powiatowego i gminnego.
gandy Stronnictwa Ludowego, przy W pierws-zym rzędzie celem poglęudziale przedstawicieli NKW SL ob. hienia Istniejącego już sojuszu robot
ob. Szkopa i Gojawniczka. Zebranie I!lczo-cliłopskiego szkoleni aktywiści
miało na celu omówienie prac kultu· zapoznają się z ideologią marksizmuralnych, oświatowych t gospodar· leninizmu oraz aktualnymi zagadnieczyc;b. na wsi. Mówcy 1twterdzali, te niami wiejskimi. Na oktes j esi enny
dotychczasowa dzialalno~ wyżej wy przewiduje się akcję szkolenia doro·
tr.ienionych sekcji SL-u była prowa· słych, organizowania świetlic i upo·
dzona w sposób niezrozumiały dla wszechnienia czytelnictwa. Poza tym I

uchwalono,

że każdy członek

SL-u

będzie członkiem organizacji społecz

nych i Towarzystwa Przyjaini Polsko
Radzieckiej.
W dals:rym ciągu obrad postano·
wiono zadeśnić współpracę Powia·
towych Komitetów SL z Komitetami
PZPR-u, -z zarządami Związku Samopomocy Chłopskiej. Powiatowymi Ra
darni Związków Zawodowych I innyml instytucjami.

300 nowych

11czelni w ZSRR
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do 111ieprzy.tomności komun:.stę Silvia ze rzwiązku kelnerów. Teraz Marco, nie zważając już na na&troje
miaste<:zka i przestrogi wuja, poszedł odwiedz!ć przyjaciela. Rozmawiali długo. Pobity Silvio imowu powsłowa z wielkich dni nrzed c1Jte1"ema laty.
ta'-ał
.„
Y
o wa.lee 1:obotńi.ków z koallcjit kapitalistów, obszarn.ików ~ kleru. Ale tym raum słowa te nie przemawiały już do !Marca tak przekonywująco ·jak dawniej.
Brak było atmosfery tamtych dni enturija.zmu ;, buntu.
PowTócił do pracy z lekkim tylko nie;pokojem sumienia.
I jeszcze następnego dnia przed południem, kiedy
podawał ~ry kufle piwa do jednego ze stolików natłoczonej „trattorii", nie uwierzyłby zapewne, gdyby
mu powiedziano, że czyni właśnie ostatni krok k'J
węzłowej stacji swego życia.
Przy stol:ku !iiedziało kilku ponurych p!w0$zów
.
h go
ł ś no owym ob z „Volkspartci", rozpra~"!ającyc
mierzłym dla włoski.ego ucha gardłowym dialektem
podalpejskim, z którym Marco roążył się już oswoJć.
Mówiono o polityce. Padło nazwisko Togliatt:ego. Je. . „Szkod a,
den z .piwoszów powiedział ze w Ś cie{
Iło:>c1ą:
że nie zatłukli tego koniun:s1ycznego psa".
Wtedy cezy Marca zalal1 [ala c:emnej krwi. Znowu na chwilę ogarnął go 7.apach zapomnianych, ~elk '. ch dni. Przypomniały mu się wszy tkie słowa, ustyszane od Sylvia. Calyni rozmachem rąbnął o stół kuflami tak, że pieniste p:wo polalo s'.ę na osłupiałych
cz!onk.ów „Volkspart!!i". Krzyknął im po włosk·J
w zdun1!one twarze: „To wy l~leście podłe psy. To
was należy zatłuc. Togliatti jest jednym z naJwiększych Włochów". Nie ipobil: go. Spytali tylko: jakby
ze ~dziwieniem: „To ty jesteś komunjsta?" Marco odpowiedz.iru.: „Tak, j~item komuni!tą". PoG.n:leśli się
oc:ężale ~ pożegnali
~e&eś k~ą,

g-o złymi uśmiochami: "Ano, jeżeli

to... zobaceymy''.

i:>\Zobacz.ył jeszcze_tego ~ego -~a ~!CJ~mD . Wla-
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ściclelka „trattorii" wezw3.ła go do tylnego pok >1ku
rozmowę. Oczywtie!e !Z. żalem. Bo był de>brym, ta-

na

nim prarown!k:em, i nawet - o dziwo - lubianym
dotychczas przez g<Mci „trattorii". Ale „VolkspartC::"
jest silna i nie pozwala zatrudniać komunistów. Dlatego musi sob:e odejść z Bogiem. Natychmiu.t. Na
cztery wiatry. To był d?piero początek. Namępnegn
dnia wymówlono pracę jego wujowi. Tym razem nlo!
uchroniła przewmego
krewnego zwykł.a o6trotność,
ani nawet codzienne mcdlitwy w kośc!.ele. Czyż n.:e on
wychował na swym łonie komunistyczną żmi;ę? Stary
rozchorował się ze 7.gryzoty, ale wyrodnego S'.iostr:zeńca - przyczynę nieszczęścia - zdążył jeszcze przegnać precz ze wspólnej izdebk:. W c:ężkim strap!en1u
Mar<:o poszedł szukać pocieszenia u swojej France&ki
„cichej i 6.J.nuikłej jak podalpejskie świerki". Nie udaio
mu się z n!ą :zobaczyć. Od dmw: narzeczonej odpędziła go na zawsze jej rozwścieczona i rozkrzyczana
matka-sklepikarka. Dusz.ami skl.,....;karek z włoakie"·1
- ... "'
Tyrolu władają niepod~elnie księża, a eklezjaści z L
odmawiaj<i rozerzeszenla kobleto..111. które obcują z komunistcr.mi.
Tego już było za wiele dla Marca. Pomys'cie tylk0:
za jedną chwilę słusznego uniesien:a w ciągu dwóch
:!ni utracił pracę, mle5zkanie, wufa i narzeezoną. Poludniowa krew za-..vrzała mu w żyłac:h. Postanowił
walczyć o sprawiedliwość.
Wśród gości „trattorii" Marco poznał w swoiin:i. cza·
sie dziennikarza, który w pobliskim Bolzano prowadził oddział wielk1ego „niezależnego" d:t!enn:ka pół
nocnych Włoch - „Corriere della Sera". Poszedł więc
Marco pieszo do Bolzano i
młodemu
przyjaźnle
~echn:.ętemu panu przedstaw'.? solennie spisany

NHSfakiłlUM\MJ:Uiiii itm•;';-ąn&i~~

rejestr swoich krzywd. W mia1"ę czytania ipisina Marca - twarz dz:ienn.ilkarza stawała się cora!Z. bardziej
chłodna li. obca. Po skończeniu odsunął od S.:eb:.e zaip~sany papier i powiedział z niechęcią: „Tego, niestety
. wydrukować nie możemy". - „Ale dlaczego" - spytał zdumiony· Marco. - Bo tak:mi sprawami nasz
dziennik się nie zajmuje. Wtedy Marco krzyknął
z ro.llpaczą: - „Więc nie piszcie na waszym dzienniku,
że . jest n!ezaleimy, jeżel: nie możecie drukować w nim
pra"N'dy". Jednocześnie odwrócili się do siebie plecami. Dalsza rozmowa była bezcelowa.
Sylvio, który go prrzygarnął i żywił za swe ostatnie
gros:z:e, po wygnan:u przez wuja - ,powiedział: „Napisz do ,,Unity". To J"edyna droga. I Marco """"łał
list
"JU
do Rzymu - do dalekiej „Unity".
Po tygodniu Sylv:o wrócił do domu, radośnie potrząsając nu.merem gazety: „Masz czytaj, jest twój
lis· t". _ .vlil
,,.,.._reo poczuł d'-\',.;~n:e
w gardle. L·.~t
wyl.C.l ......
"
dru1,{owano w ca ł o ś c1.·
„Unita" wydruko·w ala list chłopca z L., ale byna i-·
mniej się nim nie rozczuliła. Redakcja od si<?b:e dodała tylko suchy komentarz: ,Oto jeszcze jedna ofiara antyludowej koalicji"· „vo;ksparlei", reakcyjneg·i
kleru i panów z „n :e,ależnych'' dzienników.
Ten suchy krótki komentarz „Unity" stal się dla
Marca błyskawicą, która w m.'!;n!cniu oka roz~w:~+Eł"
całą drogę źyc!a. Dopiero teraz w nagłym
olśn:emu
zrozumiał, czym jest owa antyludowa koalicja, o której mówił Sylv1o. Ta koalicja. to byli oni: czterej posępni członkowie „Volkspartc;", właścicielka „trattorii", ks!ądz z L. i gładki redaktor z Bolzano. Silna
bezlitosna koalicja, która zawarła przymierze, aby
jemu - dziecku ludu odebrać nracp_ chleb. dom. ro-

sposobe.m walki z
_ jest .robotnicza komunistyczna „Unita" w dalek:m Rzymie.
Następnego dnia Marco spakował swój skromny
węzełek i pożegnał się z Sylviem: - „Idę do Rzymu.
Będę pracował dla „Unity".
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przez zalany słońcem Piazza del Popolo spO'tykam tam zawsze Marca G., krzątającego się przy
swej roboc:e. Już z daleka szczerzy do mnie zęby białe jak jądro włoskiego
orzecha i radosnym głosem
komunikuje mi swoje zwycięstwa: - „Sprzedałem
dziś dwadzieścia egzemplarzy „Unity''. W języku
pojęciowym Mar.ca oznacza to: nawróc1łem dwudziestu zbłąkanych na drogę prawdy.
Ale w ową marcową n:edz.ielę, która kończy gorączkowy tydzień
ulicznych manifestacji przeciwko
podpisani.u Paktu Atlantyckiego - nie znajduję Marca na jego zwykłym posterunku. Nie znajduję go rów
nież w nędznej kom6rce, którą odnajmuje oa pewnej
starej kobiety w dz:elnicy Trastcvcrc.
Albowiem tego same;;o dnl:'i, k '.c:Jy \\" nn:s z'ran:u
przy Piazza di Spa1na ,.p't Jrc" l'T 1rco C . •.1' .?gł atowojnie na P.az;:.:i Color n'.! , :rat ·!,rm::!a po:icia. Pob!tego palkami wyrwano z t! ur ~!.I i uw'.ea '.'Jno na po.icyjnym „jeepie". Wldzir.no go j~k odjeżdżał ptz:· <::zy ·
mywany przez dwóch rosłych karai:/inierów. Wołał „Viva la Pace" - i był u~m:echn·ęty. Ufał, że jeg<>
„Unita" ujmte się !Z.8 nim.
O aresztowaniu Marca opow:edz. '.ała mi ze szczerym
żalem je.go stara gospodyni z Trastevere. Do prostego
i uczciwego serca zakradła się pQ raz pierwszy drę
cząca wątpliwość, czy rząd, z którym tak zajadle wal. czy ten dzielny i szlachetny .Marco - jest naprawdę dobrym chrześcijańskim rządem.
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Wkraczamy w nowy etap walki ·.>
produkcji w przemyśle
Rozpoczynamy ten
etap uzbrojeni w nowy, opracowany już system premiowania robotników, system, ktvry uwzględni indy. widualoie jakość produkcji każdego
robotn!'Xa, zatrudnionego w tkalni, na
pewnych oddziałach przędzalni i wy·
kończalni. W tej nowej, zakrojonej na
szeroką skalę akcji wysuwa się na
czoło· mało znane nam dotychczns
POJĘCIE EXTRA-PRIMY.
Cóż to takiego?
jako~ć naszej
bawełnianym.

PRIMA - A EXTRA-PRIMA
Od dnia l·go września to znaczy
od chwili wejścia w życie nowego
systemu premiowania, bardziej jesz·
cze, niż dotychczas dążeniem każde·
go tkacza i każdej tkaczki będzie produkowa~ towar CAŁKOWICIE BEZ
BŁĘDNY. Ca!a sztuka towaru, pozbawionego zupełnie błędów, sztuka,
wyprodukowana przez jednego albo
dwóch lub trzech tkaczy, pracujących
na tym samym warsztacie podcza3
jednej lub kilku Zlllian - to jest włośnie owo extra-prima, materiał pierwszorzędny, r.odaiący s:ę bez żadnych
zastrzeżeń oni wątpliwości na eks·
port.

Natomiast pojęcie primy poxostaje
bex :imion. „Primq" jest sztuka towaru o szerokości do jednego metra, w
której no przestrzeni 100 metrów są
co najwyżej 4 błędy zosadnicte, jes·
Il zaś towar ten jest szerszy od me·
tra - maksymalna ilość b~ędów w
sztuce 100-metrowei - 6 b~ęd6w za·
sadniczych.
Oto jest różnica mllłdzy primą a
extra·priinq. W jednym wypadku
dopuszczalna jest pewna ilość b~ę
dów, w drugim - towar musi być
czysty, jak łza, m6wiqc słowami tow.
Wiśniewskiego, starszego brakarza w
PZPB Nr 3.
TE, KTORE JU2: PRODUKUJĄ
EXTRA-PRIMĘ

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

- Nie brak nam już obecnie do·
brych tkaczek, produkujących colkowicie bezb~ędny towar, lecz jestem
pewny, ie skoro wejdzie w życie no·
wy system premiowania, ilość tych
tkaczek wzrośnie co najmniej 5-krct·
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Szukajmy nowych dróg rozwinięcia
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Kol. Fidkr stracił rodziców w powstaniu warsz..iw.sklm. Zajmuje prze
c;1odni pokój sublc.katorski (bardzo
l'rysoka ophta). Utrzymuje się sam
ze sw')jej pracy. · Ukończył 3 klasy
s7koł;r zawodowej i obecnie rie P'!a
żadnych możliwości dalszego k!>ztał·
cenia się Zre:z:ygn0wać musiał z ucze
r.ia się muzyki. choć - jak :z:.aobserwowaliśmy posiada bardzo du;i:e
zdolności również 1 w tym kierunku.
Kol. Fidler jest zapalonym szachistą i członkiem Kola Sportowego i za
, wsze s całym :;:espołem pomaga nem
' w pracy świetlicowej.
Powiedzmy sobie 1za:erse - ery
kol. Pidler zasługuje na popnrcle r:e
stronr Dyrekcji i Rady Zakładowej?
Crf tekicli ludzi jak ou, nie ma wię
, cej w nauym se.kładzie? Wi~cie
rot, łe jest ich wielu, ale taynlmy
zbyt mało wysiłku, alily Ich dostnecl

Ruch r~onalbałonki w Zekładlde
wkróe2ył w tjm roku na real
ne tory. Podcau gdy w r. Uld K11mi
sja Uaprawnień zebrała się tylko 3
razy, to w czerwcu l lipcu br. -.. Jlil
3-ch posiedzeniach rozpatrzyła ogó·
łem 22 projekty racJonalizatorskle.
Na specjalni\ uwagę zasługuje racjonalizator kol. Jerzy Fidlet.
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nie. Możemy się spodziewać, że w
nowej. tkalni oko!o 50 procent tkaczy
produkować będzie extra-primę. Mogli to robić dotychczas, ale nie było
dostatecznej ' zachęty~
Dotychczas
zwracano przeważnie uwagę na
ilość produkcji i dopiero niedawno
zaczęliśmy r6wniei walkę o jakość.
Wielu „asów jakościowych" pozostawało w ukryciu, nie byli oni r6wniei
odpowiednio premiowani za ich wy·
sokogatunkowy towar. l!'oczei będzi-.
obecnie.
To samo twierdzą r6wnież tkaczki.
Takiego zdania są tow. Ireno Matczak, i Janina Cieślak, i Leokadia
Pluskota. Wszystkie trzy ~tale wytwa·
rzoją towar bez błędu. Nigdy nie są
wzywane do tablicy brakarskiej. A
przy tym wyrabiają, a nawet znacznie przekraczają swe bazy akordowe. A zatem - otrzymają według
nowe.go regulaminu dość wysoki~
premie. Zachowaią bowiem zawsz~
15 procent premii za dobrą jakość,
a jeśli nadal produkować będą extraprimę, to otrzymają specjalną premię
w wysokości 28 procent od zorobl<u
akordowego za tę ilość produkcji,
która została zakwalifikowana, jako
gatunek extra. Czyli w sumie PREMIA
EXTRA-TKACZKI wynosić moie 43
PROCENT.
Na twarzach wykwalHikowanych
tkar.r.ek wyitwitaią uśmiechy.
- To słuszne, że oceniona będ-z1e
prm:a każdei z ncs indywidualnie mówi tow. Cieśla:,owa. - Tak w'aś·
n7e będzie nojlep:ej. - Jal-:a prace,

niedawna. Nie potrafiły jeszcze cał
kowicie opanować sztuki tkackie!.
Trochę jest w tym równie% winy srarszych tkaczy i tkaczek oraz Instruktorów, że nie zwracali dotychczas
wiele uwagi na jakość ich produkqr.
Teraz będzie inaczej. Majstrowi bę·
dzie ~ołeżało na tym, aby jego partia ph>l:lukowa!a jak nc-4'.epszy towar. Teraz kontrola techniczno będzie
wzmożono. A co najwainiejsze dobra tkaczka otrzyma specjalną premię za swój dobry towar. To jest bardzo ponętne.
Mtode tkaczki obiecują, łe będq
procować
coraz lepiej, ie muszq
chociaż tych 15 proc. primy zocho·
woć dla siebie. Nie dopuszczą do tego, aby zaszło potrzeba potrącania
im za braki. Nie można od razu produkować extra-primy. Ale i do tego
potrafią kiedyś dojść. Jeszcze nie teraz, za kilko miesięcy. Postanawiają
sobie, że staną się takż~ extra-tkacz·
komi.
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Można im wierzyć. Można śmiało
przypuszczać, że nowy system pre-

miowania przyniesie jak najlepsze
wyniki. Oczywiście, przy wzmożonej
czujności i kontroli personelu technicz:
nego. Już niezadługo przekonają sit=:
o tym wszyscy robotnicy.
H. Sam.

Walkę

f\
Cudzym· kosztem

najtaniej

Wielkorządca brytyjski •trefy okupacyjnej w Niemaech gen. Robertson jest uczęśliwym ojcem jedynaczki, któr~ wla§n.ie wychodzi tramąi.
Nie pisalibyśmy o matrymonialnych. planach .miss ~ober!son., bo Io fakt
tnaloznacsny, gdyby, nie dość osobliwe okoliczności, swiqsane s programem uroczystolci weselnych.
• •
• ,
•
Oto s woli wplywowe~o papy te uroczystosci ma111 się odby~ to ~
mieckim miastecsku Osterwald - i jak donosi demokratycma prtWJ memiecka - ich przebieg moi:e stać się dla mieszkańców tego :iakqtka uiprosa
katastrofq.
.
Poniei.ooi gościnny generał saprosil s .Angli~ a.i 400. 01ób. na ~ub aweJ
jedynaczki, a kai:da z tych osób musi gdzieś zamieukac, mies.»kańcy
Osterwaldu sq po prostu wyrzucani z mieszkań, które będq zajęte pr:ie:i
tych gości weselnych. Wszystkie wydatki, ~zane s !'rząds.eniem. uczty
u;eselnej, będq wlqczone do„. kosztów okupacy1nych. Mies.zkancy m~tecz
ka zapytujq podobnc.. :s niepolcojern, czy gen. Robertson me zarządzi prsy·
musowe.; zbiórki na„. posag dla panny młodej.
Cói:? „. Władze angielsk~e w Nie~czec?, .w ciągu !at ubieglyc_h, n!~
raz jui: dały dowody, jak mterpret111q po1~cie ::kosz~ow oku~1nych ·
Do rzęd" niezbędnych „wydatkow okt~pacy.ln.ych zaliczono m.in•• nawet
11 e11 sje kl'-Oaretowych śpieirnczek, uprzy1em11wiących czas panom oficerom
lKR
W tym wszystkim jednak, pomysl gen. Robertsona! kt.6rr. pos.tan<>!"1.·z
urządzić u·esele swPj jedy11flc=ki na koszt.„ ludności merrueckiej, ieSf in.i·
cjatywą bardzo u·iele mó1dqcq. Zu:laszcza, :te pró~11. śl~b6w zdar~aJą .:nę
i;r::eciei: u; brytyjskich rodzinacli - zaręczyny, imieniny, chruiny itp.
uroczystości familfjne„.
Widocznie zdaniem brytyjslciego generała uroceysto§ci U sq csęścią 1
sklado11:q po brytyjslc11 pojmowanego programu „demokratyzacji Niemiec".
B.D.

tc!~a p'~ca.

Nie będ~ie już ~·~ 7clorzcć, że
ctr.::y'l1a ten robotn:k, kló.y
wyro bil wy'.a :!.r.•c dużo tcworu, c:'.z
t~:1, klóTy wyr.i;or:hil-o'·-'ał dużo i do·
brze - dodo;-:i tcw. ł,A.(J~czo!H:iwo
- Nic mamy potrzeby obawiać
~:ę o prod-:kc;ę towa~zyszek, pracujących na naszych krosnat:h podczc1;
drug'.ej zmiany - wtrąca Pluskota. One także wykonują zawsze dobry
towar.
Nie ma więc żadnych zastrzeżeń.
Sztuki wyprodukowane przez te dziel·
ne tkaczki, będq napewno zakwalifi·
kowane, jako extra-prima, o przykład
ich i perspektywa wysokiej premlif
podziałają na wiele innych robotnic,
które również będą usiłowały stare
poprawiać Jakoić swej produkcji.
-

prer.i·ę

Tow.

Wacław Banasiak

o swym ulepszeniu maszyny zgrzeblarskiej
Tow.

Wacław

Banasiak, majster

o

fakość

rozpoczynamy

Głos m~ią mężowie

już

od jutra

zaufania PZPB Nr 7 ·

Zabiera glas przewijaczka, tow.
Pelag:a Woźniak:
- Zaraz ad jutro roz~oczynam na
naszym oddziale walkę a wysoką ja·
kość. Spora btędów otrzymujemy w
przeidzy, którą dostarcza nam przę
dzalnia. Dotychczas nie zwracaliśmy
uwagi, przewiiaiąc ją na inne szpul·
ki. Teraz wylopywać bę:Jziemy ka±dy btąd, ba za każdy otrzymam r

wyeliminować

to wszystko, co wply

7.grteblerni• PZPW Nr 4 wa na

oddziału

tak opowiada o swym racjonalizator
.skim pomyśle pnz.ebudowania manyn zgrzeblars.Jdch, produkuj~cych
az1.ocuie włókno - argonę.
- Od dłuższfbio l~ ousu z.ak:ła-~
dy odlT.eraJ~ce od nu niedoprzęd
I Ml.OD! TKACZKI NAUCZĄ SIĘ..•
szit'ucznego ·włókna •karlyły a~ę. że
Młodziutkie tkaczki, kol. kol.: ll:u- uwiera on . dutą ilość włókien krótbiak, Trzepadło I Pollflska wprawdzie kich, uj mnie 'W!pływających na pro
H . .lyłko
.dotychci:as nie wytwar%gjq zup&łnle dukcjt: tkanin. Te z.anuty nasunę
K0Nepo11dent fabtfa:ny Łódtklch dobrego towaru. Raz po raz zdarto ły mi myłl, te niedodągnięcia prosię muszą to pr.r.yznać z zawsty· dukcyjne na mym oddz:ale powsta
Zakładów Wytwórczych
dzeniem, - ie brakarz wzywa je do ją sltutk\Ml"Zbyt dł\lgiego okreau.
Aparatury Nlsklege Napięcia
towaru I udziela nagany za błędy. prze:twa11Ulnla. Rozpocząłem Więc
Zakład A ll
No tgk, przecfei pracują dopiero o toolnyślać nad tym, w jaki sposób

Celem jego było, jak Gi~ okazało
z rozmowy, nie tylko uzy·
skać nagrodę pieniężną, nie tylko ułatwić pracę kolegom, ale chciał oh
również dowieść,
że
usprawnienia
może dokonać
zwykły
robótnik z
Tow. Jeziorny, sekretarz Rady Z::itym samym powodzeniem, co brn;;i- kładowej PZPB Nr 7, omawia dok/od·
dzista, mistrz oddziału, czy pn::cownik umysłowy. „Należy tylko przc- nie nowy regula11Jin premiowania ro·
łama.: - mówi kol. Fidler-brak wla botników za wysoką .jakość produkcji.
ry >~e własn~. siły, o:az nie~v. !ad.~-1 Mężowie zaufania ~!·;choją z uwagą.
mośc, co zro?1c z pom~~ł~m, sw~taią- 1 Każdy z nich no swym oddziale pro·
cym w głowie. Ja osob1sc1e udz1t•l;:m I
„
.
.
S'~·oim kolegom wszelkich infonna- . dukcp opo'.v1e po tym robotnikom, w
ci~, zachęcam. do składania pomy j jaki sposób oceniać się będzie teraz
sł."w, .~ropoi:uię pon;ioc, ale wył ~c~: \ p>acę tkaczy, prze;wijaczek, wykań·
n'e m01 wysiłek, to jeszcze za melo ·
I 'k.. k „d
· h b :J ·
1 ·.
- Co. waszym zdaniem, nale.':ałc cza n. 0 N. ,a,_ Y z nic
El zie ma Jl
by zrobić, aby usunąć .ten stan rzc- lizował lak najszersze masy towarzyrzy1
'szy pracy da nowej kampańiJ o jo·
I k •,
- Sądzę, że przede wszystkim sa- I osc.
mi brygadziści powinni zająć się roSą rzeczy, których jeszcze dabrz,;
botnikami, wykazującymi dużo wła- nie pojęli. Zadają szereg pytoń la·
snej inicjatywy w pracy. Przydało by
J
d
się także, aby na tablicach ogłoszeń warzyszowi eziornemu I prze stawil:lQ wszystkich pp;fomach
umieścić cielowi Zw. Zawodowego, tow. Mia;cig1oszenia o racjonalizatorstwie. Trze kowskiemu. Obydwaj dokładnie wyba organizować czE;ściej zebrania 7 a- jaśniają wszelkie wątpliwości. Powali
łogi i informować " tych sprawach.
Po tych uwagach dowiedzieliśmy wszyscy mężowie zaufania rozumlasię również, że kol. Fidler !łożył już jq, na czym polega nowy regulamin.
2·gi pomysł i pracuje nad 3-cim. I tu Rozumieją, jak sł.uszny.będzie teń no•
zr:owu należy podkreślić, że zdolne- wy system premiowania dla rabatniścl, wytrwt'lość i hart ducha pr:z:e-, ków, któn;y chcą I potrafią dobr~e
zwyciężają trudności życia codzien- pracować, 1ak on wpłynie na podn1erego.
sienie jakości produkcji.

e

- Tworzę obecnie zespół da którego wejdzie także jedna mładocia·
na słabsza tkaczka. Bo przecież nowy regulamin nie eliminuje tkaczy
mniej wykwalifikowanych od możii•
waści walki o wysoką jakość. Wrę-::.z
przeciwnie - zachęca ich do te~o.
Obowiązkie11
dobrych fochawcaw
powinna być szkolenie i padc:ągoni•'

przedłużanie się procesu
dukcyjneg~. Badając dokładnie

cę

pro

pra

doszed.łąn do przako
na.nie, te z każdej z nich możne z
powodzen:.em usunąć jeden wał i w
ten .spoeób skróc!ć czas produk..-:ji.
Pmep1"0Wa~em wiele wstępnych

zgrzeblarek

dały mi zado·
walające wyniki. Przy pomoc>' tech

prób, k.tóre w.res:z.cle

n:Lcznej tow. P&w.laka,

kierown"ka Waly, ul'Un1ęte & muzyn7
~~blar
Ornata zastosowane będą do bUdowy
mljatra te-go! oddziału, 1.1$Unąłern sklej
nowych maa;yn, a w ten sposób lqlze zgrzeblarek po jednym bębn!e ska
s~ę drogie i trudne do wypnidu
głównym zbieraczu 1 po 4 wałki
kowarua części.
awrotne, . jednym latawcu i
jedObok om6wionyeh jufl koreyśą!,
nym transporteme, czyli, krótko mó
wiąc, z każdej zgrzeblarki
usuną wYn:kających z tego uleps:zienia, trze
łe.tn jeden kompletny wał zgrzebhr ba za:z.naczyć, ie ułatwia ono w zna
•ki ~oznaczony na zdjęciu strzałka cznym" stopniu pracę robotnikowi,
mi). Próba dokonana w obecności obsh1gującemu zgrzeblarkę. Ma .vn
dyrekcji zakładów, dała nadspodz.ie obe1:nie możność dOikł~niejszego
wane wyn!W., bowiem n1edoprtęd, doglądan!a jej i utrrŁymywa:iia w
przechódząc obecnie przez jeden tyl- stanie nienagannym.
Cie.szę s:ę bardzo, że dzif1ki mojeko wał igrzeblarskl, zawiera zna<cz·
nie mocniejsze włókno o długim wło mu pomysłowi przysporzyłem pań
sie. Komisja z ram:enla Dyrekcji stwu korzyści materialnych i ulaiw1
Branżowej uznała o.maw:ane udosko łem pracę swym towarzyszom.
nalenia za dobre ze względu na jakość produkcji oraz na oszczi:dnnść
w obiciu zgrzeblarskim (700 tysięcy
złotych na jedną maszynę w stos:m
ku roc~n!~!r} : :v '!1•1 ~y~i~ energi~
oddziału

arion)' c. tow.

słcbszych.

Nowel ci mężowie zaufania, którzy
nle są pezpośrad :o zoir.iteresawani
w nowym systemie premiowania, uwa
żają go za całkiem słuszny, wycha·
dząc a. założenia, .że skoro poprawi
siEl produkcia no jednych oddziołocll,
ta i na drugich, aczkolwiek nie bę.::lq
one jeszcze abjE1te premiaw.Óniem,
wzrosną automatycznie zarobki ro·
botników. Takie jest zdanie czyściar·
ki, tow. Kędzio.
· - Tkaczki dadzą nam lepszy towar
- wtedy my przejrzymy dziennie
więcej metrów i nasza wyplata tygo·
dniowa znacznie sitt zwiększy.
- My znów atrzymu!emy przędzę
Podwójne wykorzystanie mauyny zgrzeblarskiej dzięki pomysłowi
po przewijaczkach - mówi skręcarka
tow. Banasiaka
ladgm korespondencji fabrycznych
tow. Domagała. - Gdy przewijacz~i
będą wyłapywać błędy, wtedy nam
robota będzie szła sprawniej i więcej Korespondenci wiejscy piszq
zarobimy.
Dobrze pajęlf mężowie zaufania
W zwią7ku z kcrespondencją fa- słu Artykułów 1 Tkanin Technlcz-1 Stąd wniosek: - Komisja Racjonabryczną
pt. , Zap,.mniane wynalaz- nych".
l11atorska w WyJ.lllenlonym zakładzie rolę, jaką wypadnie Im spełnić w a·
k;.", zamieszczoną w „Głosie" dnia
Z powyższego wyjaśnienia Dryrek pracy nie może ograniczać się w
tO·ao sierp1~ia br„ otrzymaliśmy z Dy cji Państwowycłl Zakładów Drzew- swej pracy jedynie do rejestracji becnej kampanii o jakość. Rozpoczną
n-kr.ii Pal'lslwowych Zakładów Wy- nych Przemysłu Włókienniczego Nr-1 zgłoszonych wniosków racjo11alizator ją już od dziś, nie czekając na 1·szy
Żabieniec leży w obrębie Wielkiej r.lem ośrodków maszynowych jest ob
rnbó·w Drzewnych Przemysłu Włó- wynika że - po pierwsze - Komisja skich. Trzeba pójść claleJ i prowa- września.
H. S.
r,odzi. W okresie omłotów resztówka sługiwanie chłopów mało- i średnio·
kianniC2cgo Nr 1 wyjaśnienie nastę- Racjonalizatorska w przypadku wy- dzlć propagandę w sprawie upospółdzielcza w Żabieńcu otrzymała 7 1ólnych, aby w ten sposób ułatwić
pująccj trPki:
nalnku ob. Wróblewskiego wiedząc wszechnienia ruchu racjonali:zatorcśrodka maszynowego młocarnię w im pracę. Fakt, że kierownik ośrodka
„Nowy sposób frezowania wltła- o dokonanym w zakładach wynalaz~ skiego oraz pomagaC- wbotnikom
celu
wymłócenia zebranego zboża. zamiast małorolnemu chłopu maszy
c'"'k do tornistrów, wynaleziony przez ku nfe zain!eresowata się nim by móc przy opracowywaniu wniosków. Do
Równocześnie młocarnia miała wy- nę przeznaczył bogaczowi wiejskiecb. Sl·rnisława Wróblewskiego I in- go jak najprędzej zastosować, jak obowiązków Komisji Racjonalizatormłócić :zboże mało- i średniorolnym mu, wskazuje na to, że pozostaje on
r:y1.,11, r,i~ został do tej pory zgłoszo- również, by przygotować l przesiać skieJ należy również dopilnowanie,
chłopom. Ułożono więc listę, w ja- z wyzyskiwaczami wiejskimi w ści
r.y w Kon.i5jl Racjonalizatorskiej i odpowiednie wnlo&ki do władz naci- by zgłoszony wniosek racjonąlizatokiej kolejności maszyna będzie użyt słym kontakcie. Nie chcemy bowiem
c:, tego nie doczekał się oceny r.e n:(ldnych. Po drugie - ,Komisja Ra- ra doczekał się szybkiego rozpatrzekowana, i p1zygotowano się do młoc
stcony nadrzędnych władz przemysło cjonallze.tonka w przypadku projek- nia 1 decyzji.
W tych dniach minisler przemys 1u ki. Pie1 wszym, który otrzymał mło wierzyć, aby tu zaszła zwykła pomyłka.
Za podobne postępowallie,
wvch.
tu, opracowanego pr:tez. ob. ob. JóA Komisję Racjon111lzatorską przy węglowego ZSRR, Zasiadko, przy- carnię, był ob. Kotwica,
miał kierownik winien być pociągnięty do
Projekt wykorzystania noży szyb- zefa Piotrowskiego, Stanisława Łazar Dyrekcji Artykułów 1 Tkanin Tech- znał tylvł „Zoslużanaga Górnika" ją przekazać później ob. który
Konratowsurowej odpowiedzialności.
kotnących, który został pr:i:edłotony c:zyka l Józefa Przybylskiego nie do- nicznych zapytujemy, czemu to przy 1.500 górnikom, brygodzistam i maj·
skiemu. Jednak maszyna nie dotarła
Żqdumy by odpowiednie czynniki
Yomisji Racjonalizatorskiej przez ob. pfl.nowała - drogą odpowiednich mo pisnć, że wniosek złożony w dniu strom gór-niczym, L-tórzy przepraca- do następnego użylkowrtika
- mało
cb.: Józefa Piotrowskiego, Stanisława nitów do Komisji Racjonalizatorskiej 2 maja br. nie doczekał się jeszcze wali pod :< iemią \t pri.emyśle WE!· rolnego chłopa, gdyż na zarządzenie za. interesowały się tą sprawą 1 z·a·
p1 owadziły porządeki w ośrodku maŁazarczyka, oraz Józefa Przybylskie· pr:ry Dyrekcji Przemy1łu ,Artykułów w sierpniu rozpatrzenia? Czy Komisji glawym i pr:zy budowie kopalń co· kierownika ośroóka przeznaczona
zo
go - wpłyn~ł w m. kwietniu br., był i Tkanin Ttchnicznych - by w ter- Racjonalizatorskiej znana jest uchwa nojmni~l 10 lat i asią:;inęli wyrokie stała ob. Michalakowi z Teofilowa, szynowym, aby służył on rzeczywi•
rozpatrzony przez Komisję Ra'cjonę.11- mblie, przewidzianym nową ustawą ła Komitetu Ekonomlczne~o z dnia 21 wskaźniki produkcyjne w ciąg" ro- który posiada 100 mórg pola, a po- ście chłopom mało· i średniorolnym. ·
I
aztonką dnia 21-go kwietnia br. oraz przeinyslow"
sprawa 1głoszo1ogo czerwca br„ łciśle regulująca termio ku. Wyróżr.ionym gó ·nikom wrEtczo- nadto 2 kieraty I 3 pary koni.
J. s.
przedłoźonv w dniu 2 maja br. Ko· 1'/nloslci została ostatecznie załatwio i tryb rozpatrzenia i premiowania no równocześnie spe:jalnq odznokEt
Pos~ę~ow~nie kierownika ośrodka
Ke:espondent Chłopski 11 q!2!.U~
misji Racjonalizat~rskiej Dyr. Przem.Y _11a. •
""-..:. wniosków racjonalizatorskicM
_l honorow" mundur górniczy.
. m4.ą~Q~-eg~
J!_st karymidne. Zlt.da·
.
ł Zabtefią.
~pccjalną prem>ę.

Majster tkacki, tow Kuno, także u·
waża nowy system za zupełnie slusz·
ny i sprawiedliwy:
- Mój zespół produkuje obecni~
okola 70 procent primy. Spodziewam
się, że teraz, dzięki staraniom tkacZ'f
i mojej uwadze, osiągniemy tokq
primę, żeby wszyscy zatrudnieni '·V
mej partii tkacze byli zadowoleni. Jako mąż zaufania bE1dę się stara/ wytłumaczyć ta wszystkim mym towarzy•
szom procy.
Mąż zaufania, tow. Wojciech Bal·
cerzak, tkacz no 4 krosnach, pradu·
kuje zawsze towar bez błędu.
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J1szcze raz o „zapeR1ni anych wynalazkach"

Zamiast do małorolnego

młocarnia powędrowała

Odznaczenie

wybitnych górników

· radzieckich

do bogacza wiejskiego

Ilia Erenburq

Występy operowe w fabrykach

,,Deut chland-Am .eryka''

Pismo „Europe - Amerique", wy-,się nie sprawami wewnętrznymi Pol- jarzmem Prusaków. Czyż trzeba przy- ka i Oświecimia, przeciw
dawane w Brukseli, zamieściło arty· ski, lecz jej terytorium. Artykuł, n:i pominać o tym, co zrobili z Polską polskiemu? Dlaczegóż pismonarodowi
to wykuł o Kongresie Obrońców Pokoju. który zwróciłem uwagę, zawiera na- hitlerowcyV Polacy walczyli, nie tachodzi nie w Kolonii lub Monachium,
Nikogo nie moie zdziwić treść ar- stępujqce pełne wdzięku zdanie: „L& łujqc sił. Walczyli wtedy, kiedy Fran· lecz w umęczonej Brukseli?
tykułu: jasne iestt że pismo, noszqcu Congres de Breslau, tenu par cynique cuzi prowadzili swą wspaniałq „drole
Oczywiście wyzwiska pisma am•
nazwę „Europe-Amerique" nie lubi decision dans un territoire vole aux de guerre". Wśród Polaków nie znarykańsko-rexistowskiego nie zmieniq
obrońców pokoju. Gdyby lubiło, na· Allemonds, n'avait emu personne" lazł się ani żaden marszałek Petoin,
losów Wrocławia. Bylem dwa razy w
zywoloby się inaczej i nie wywiesza· (kongres wrocławski, w cyniany spo- ani iaden pan de Mann. Po zwycię tym mieście i widziałem, jak rośnie
łoby no ulicy brukselskiej amerykań· sób zorganizowany na terY,torium, u· stwie Polacy zajęli stare ziemie pol- ono, ile miłości i procy włożył w nie
skiej flagi.
kradzionym Niemcom, nikogo nie skie. Wydawało by się, że kto jak naród polski. Panowie z „EuropeArtykuł zawiera cennq uwagę. Kon- wzrus~ył). Tak wi'c pism.o, które wy- kto, ale Belgijczycy zrozumieją mękę Ameriąue" nie uznajq jego istnienfa,
gres Obrońców Pokoju został zwora- chodzi w ~rukselt (Belgia). naz>"ł!a i dumę Polski. W ciągu ćwierćwiecza dla nich istnieje tylko niemieckie miany w celu skradzenia tajemnicy bom- Wro~law - Breslau I oś~1adcza! ze Belgijczycy dwukrotnie doznali na- sto Breslau. No cóż, mieszkańcy
by atomowej. Gdyby ktoś wątpił w to n;i,1asto zostało „skradzione Niem· jazdu niemieckiego. Podczas, gdy Wroclowia przeżyjq jakoś ten cios.
władzę w Polsce sprawowali nre Idzie nie tyle o los Wrocławic, ilcl
to, może zajrzeć do sprawozdania com ·
.
„Komisji do Badania Dziololności An·
B~dci.c W Am~ryce, prze.k~nałem s1~, przedstawiciele narodu, lecz pon o los Brukseli. Cudzoziemiec, biorqc
tyamerykońskiej", która _ jak zapew· do 1ak1ch gronie dochodzi 1gnoranc1~ Beck i jego przyjaciele, życzliwe ga- do rfłki pismo „Europe-Amerique"
nia pismo „Europe-Amerique" - usta- A'!lerykonó.w w . spr~woch europe1- zety belgijskie wzruszająco odzywa- może ulec wątpliwościom, czy aby
liło, ie Kongres Paryski zwotany był sk!ch. Pew1e~ dz1t;nnikorz o.merykari· ły się o „zaprzyjaźnionej Polsce". Dla Amerykanie nie ukradli Brukseli i nie
właśnie w tym celu.
ski u~owadniał m1 ~ługo, ~e Buda- czegóż teraz pismo belgijskie bierze przyłączyli jej do swej Trizonii~
peszt 1 Bukareszt, to 1edno miasto, ryl- pod ochronę organizatorów Majdan·
(„Trybuno Ludu'1
Wiadomo powszech·1ie, ie dla re· ko słowo „różnie się wymawia". Najdokcji pisma „Europe-Amerique", ni~ widoczniej amerykańscy Belg!jl:zycy
ma większego autorytetu od „Komi- czy też belgijscy Amerykanie osiąg
działalności Państwowych Zakładów
sji", która wsławiła s:ę działalnością . nęli pod względem nieuctwa ideał za.
panów Parnella Thomasa, Rankino, ., atlantycki. Nie znajq oni ani histofii
Mundta i innych tak samo czcigod- ani geografii. Nie mają pojęcia ani
nych działaczy. Wyżej wzmiankowa- o starych zabytkach polskich we Wro
no „komisja" posądziło wybitnego 1 cłowiu, oni o tym, jak miasto to oży
dramotopisarza angielskiego Morio- j wili Polacy. A przy tym wyrażenie
we, który - jak wiadomo - zmarł „skradziony Niemcom" nasuwa smut·
przed 350 Joty, o udział w dziololno- ne myśli. Istnieje noiwidoczninj coś
yprodukowane dotychczas przez ków, jak i książek biblioteki popuści Biura Informacyjnego Partii Ko- wspólnego między SS-owcami, J<uPaństw. Zakł. Wyd. Szko~nych lamo - naukowej.
munistycznych. W sprawozdaniu z Klux-Klonowcomi, panem Thomasem i
Praca w tym kierunku ma przegrudnia 1948 roku „komisjo" usto!ilo, Goebbelsem, pismem „Europe-Ameri- 52.000.000 egzen;iplarzy ks!ążek szkol
nych niewątpliwie w dużym stop- de wszystkim na celu dostosowanie
że „wśród członków rządu USA znoi· que" i rexistomi. Pismo „Europe·Ameniu zaspokoiły powojenny głóJ podręczn:ków starych do nowego
dują się komuniści". Dlatego też skro- rique"
może
zmlenić
nazwę
nil ks:ążki.
programu bądź też przygotowanie
mne odkrycie, o którym pismo „Euro- „Deutschlond-Ameryko". Pismo dowi.:>Ważnym osi ągnięciem
PZWS są zupełnie nowych podręczn;ków, ope-Amerique" mówi, nie może już ni· dlo, że broni gorliwie interesów Rei- n:e tylko wielkie masy książek, lecz partych ściśle na nowych prograkogo wzruszyć.
chu.
również i stałe stopniowe podno- mach.
Biorąc za podstawę
nowy
Pismo „Europe-Ameriąue" wykozujP.
Polskc;i v.:iele ucierpiało od Niem- szenie jakości wydawn:ctw zarów- program dokonano przeglądu treści
ogromną erudycję i nie mniejszą ców., C1erf?1ola od to~tych odle1ąly~~ no co do treści jak i formy. Obec- wszystkich czytanek. Poddano kryuprzejmość. O Aleksandrze Fodieje· ctas?w, kiedy Teu!oni. 7agornęh 1e1 nie stał się konieczny przegląd wy- tycznej ocenie podręczniki hi.stori:.
wie pismo powiada: „Un nomme Fod ie z1em1e, w. tym. ~ownrez Wrc:cłow. dawnictw pod kątem podn:esienia Wprowadzono do podręczników b~o
jew (?) ecrivoin sovietique". O Ził· Przez długie w1ek1 Polacy byh pod poziomu treś~ zarówno podręczni - logii elementy teorii Miczur:na i
liacusie: „ectoplasme de M. Thorez". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Podczas występów Opery Sląskie! w zakładach „Strzelczyk.a" utałentowo
na śpiewaczka, Mańa Kunińska, zbie rola rzęsiste oklaski rozentuzjazmowanej robotniczej widowni

Wydawnictw Szkolnych

podręczników szkolnych
nie zabraknie pomocy naukowych dla nauczycieli

Nie zabraknie

W

I

§ur.~~i~ ~~~;n~~~~ne;:~i7E~e c~~!f~~ W szkole Wołu1· czyka
I

Dąbrowskiego

Jacha i

przemian, które za kształcących ~ zawodowych. Wyoświaty dożyciu
społeczno - dawnictwa z zakresu
pali:tycznym wycofano callko~cie rosłych ze specjalnym uwzględnie
niektóre ~ążki, należące już obec- n:em sprawy analfabetyzmu - to
dział produkcji PZWS specjalny 1
nie do dnia wczorajszego.
Na bieżący sezon s2lkolny PZWS bardzo ważny.
PZWS podjęły też wydawanie
pr.zygotowały
12.100.000 egz. podksiążek z zakresu lektu„ obowiązko
ręczników.
W obecnej chwili PZWS posiada- wych. Poza tym PZWS produkują
naukowe, wydawniją w magazynach 7,500.000 egz. pod wydawnictwa
ręczników,
dostosowanych treścią ctwa dla nauczyC.:eli, książki popudo aktualnych potrrzeb programo- larno - naukowe, tabl:ce graficzue
wyc!i szkól. W drukarniach znajtiu- i wydawnictwa kartograficzne, książ
ki dla dzieci z przeds21koli.
je się 4,600.000 egz. podręczn:ków.
Specjalną pozycję stanowią czaso
ażnym wydarzeniem
obecnego
. roku szkolnego jest przygoto- pisma dla nauczycieli.
·
wanie
kolorowego
Szczególną uwa.[ę :zwróc-.ć nalezy
elementarza
PZWS, przeznaczonego dla najmłod na ostatni numer (podwQjny) czasoszych uczniów.
pisma „Biologia w szkole". Znajdzie
Dotychczasowy
elementarz był my w nim artykuły ri: zakre~;u nobezbarwny - :lmny dh wsi, a inny wej biologii, wygłoszone na konfedla miast. Był on także stary pod rencji, która odbyła s!ę w Ośrod
Szkolenia
Kadr Pedagogiczwzględem treści. Kolorowy elemen- ku
tarz ma nową d:Z.:slejszą treść. Jest nych w Otwocku.
tam Polska demokracji ludowej.
W r. 1949-50 stale ukazywać alę
Przew:jają się elementy pracy w fa będą tak jak w roku ubiegłym bryce i na wsi, są traktory, spół czasopisma: Polska i świat współ
dzielczość,
mówi się o przyjaźni czesny, Fizyka i chemia, Geografia
między narodami i socjal:źmie. Po- w szkole , Matematyka, Polonistyjęciowo trudny rnater:ał został uję ka, Wiadomośc: historyczne; Z Polty przez tak 'doś,wiadczonego peda- ski i ze świata.
goga, jakim jest M. Falski, bardzo
Przy
Państwowych
Zakładach
wnikliwie i z całym zrozum:eniem Wydawnictw Szkolnych utworzony
psychiki dz:ecka . oraz z uw~lęd też został Wydział Importu, jako imnleniem podstawowych' zasad dy- porter zagranicznych książek i czadaktyki nauczania w klasie I. Gra- sopism naukowych, podległy bezpot.'.czną oprawę dał tej ksią~e znany średnio M:nister
Oświa\y. Nagrafik T. Gronowski. Ilustracje są czelnym zadaniem Wytlriału Imczterobal"Wlle.
portu PZWS będzie centralne i pleElementarz ukazuje się w nakla- nowe zaopatrywanie krajowych bidz:e 400.000 egzemplarzy.
bliotek uniwersyteckich 1 ks:ęgo
zbiorów innych wyższych uczelni
* • *
asięg i skala produkcji PZWS oraz instytucji i towarzystw nauko
nie ogranicza się do wydawa- wych w wydawnictwa naukowe, wy
nia podręcz.ników dla szkół ogólno- chodzące zagran:cą.
Łysenki. Wobec
szły w naszym

W

O innych: „sch1zofro1n de Io pa1x
I
„gribouille". „banda d'energumenes-,
. . .
.
.
DONIOSŁE ZNACZENIE
„dangereux imbecile" itd.
Tokarki stoją w kilku rzędach ob1ośnia1ą . towa~ysze Jach 1 • Wołu1AI •
'k
.
·
SZKOLENIA ZAWODOWEGO
d • ·-. wzdłuż sali, błyszcząc w słońcu głod· czyk. - Ci, którzy uk.:ińczą pierwszy
e I ,to ni ogo nie mo~e z„ ziwic~ ko wypolerowanymi częściami. Oczy- 3-miesięczny kurs, przechodzą pod
rowda, z każdym rokiem przyby·
skoro PISf!10 ~,Europe-Amenque ~~ 0• wiście, znikąd ich nie sprowadzano. naszą opiekę. U tow. Dąbrowskiego
wa w naszym mieście coraz wlęce(
iMa Tzah no1wyz~zy au.to7te.t „komi~1f Powstały tutaj, wytwarzane i manto- poznali teo1ią, nauczyli sią dokładnE::j nowych zakładów przemysłowych. Z
r. ?masa, 1osne 1es • ze prze!ę ::> wane przez setki rąk „Strzelczykow- i precyzyjnej pracy. Tu nabywają do- każdym rokiem potrzeba nam wielu
ono kn!ehuc~wod Ku-Klui:-~:anu
chi~a- skich" robotników. Jakże przyjemnie świadczenia, uczą się pracować szyb· nowych fachowców, stanowiących do
go~s 1c. on °.rzy Y 0 :
ponie- procuje s i ą na swych własnych ma- ko i sprawnie. Jednym słowem zdo- brze wyszkolone kadry. Dlatego tak
wa~ p1s~o uwierzyło, ze„ Bruksela szynach., Nie potrzebo narzekać, że bywają praktyką. Normy ich wykona- ważne jest zagadnienie szkolenia za·
zna1du1e .się nie w Brat::onc! 11 lecz w coś nie jest w porządku, gdyż w ma- nia niewiele już różnią sią od wynl· wodowego. Powinno ono być posta0.klaho.nue, . lub Alobo~ie, k1estb o czy- szynach tych znana jest każda śrub- ków pracy wykwalifikowanych toka• wione na odpowiednim poziomie we
w1ste, ze u.zywo '?no 1ęzy a
Y1ego ka,
każda
najdrobniejsza nawet rzy. Ich zarobki są również prawie wszystkich wiąkszych zakładoch pro.
~enatora Bilbao,. 1ęzyka gangsterów część.
takie same. Ot, chociażby Leopold cy. Dlatego też trzeba z zodawol~
I tych, co lynchu1ą.
Ale któż tu pracuje przy meszy- G.oska. Nie był już młody, kiedy roz- niem stwierdzić, że zakłady im. Strzel
Nie zwróciłbym uwagi na ten ar- nach na tej soli? Czyżby starzy ro- począł nauką, ale za to wykazał czyka dobrze pojęły ten obowiązek
tykuł, gdyby nie było w nim pewnego botnicy? Nopewno nie. Nad każdą duże zdolności. W ciągu 3-ch miesi~ o prowadzone tu szkolenie posłuży~
zdania, które zahacza o sprawę sto- tokarką pochyla się młodzieńcza cy tak doskonale opanował teori ą i może za przykład innym metalurgiczsunków wzajemnych Belgii i Polski. twarz o rzeźki śmiech zagłusza cz~ praktykę, że teraz pracuje, jako wy- nym fabrykom. Jesteśmy pewni, że
Chociai pismo „Europe-Amerique·· sto turkocące nieustannie maszyny.
kwalifikowany tokarz. Zarabia do 20 wszyscy młodzi tokarze, którzy opuwyraża myśl Texasu i mówi językiem
Oto „szkoło" tokarzy, tak bardzo tysiący no miesiąc. Tow. Gaska zwra· szczą dobrą szkolę przodowników
Missisipi, . wydawane jest jednak w poszukiwanych w każdej gałęzi prze- ca ku nam milą, umorusaną od sm::i· Wołujczyka, Jacha I Dąbrowskiego,
Brukseli, która oficjalnie znajduje się myslu fachowców, niezbędnych w każ rów twarz. •
' będą doskonałymi fachowcami I zasinie w Stanach Zjednoczonych, le-:z dej fabryce. Tutaj uczą się tego trud·
- Nie chwalcie mnie tak - zwro· lą kadry wykwalifikowanych tokarzy
w Belgii a przęto, niestety, powinno nego zawodu pod bacznym okiem ca sią do instruktorów - to przecież w swej fabryce lub w każdej ir1nej.
H. Sam.
być nazwane belgijskim.
instruktorów, którzy wszyscy trzej są Wasza zasługa, że tok szybko nau•
Dlaczegóż więc pismo belgijskie ma właśnie na sali. Jednego znamy już czyliście mnie tej roboty.
obrażać Polską? Państwa te nie mają dobrze - to przodownik tow. WołujPrzy sąsiedniej maszynie proc1Jje
wspólnej granicy, nie ma między ni- cz.yk, oraz tow. to"."'. Jach ~ Dqbr~w- drugi. prymus, 20-letni Władysław Jało
mi sporów terytorialnych i nie wojo· ski. Ich zadaniem 1est w ciągu kilku biecki.
wały one przeciwko sobie. Najłatwiej miesięcy wyszkolić tych młodych lu- Przyjechał.em z Piotrkowo i„ już
jest się domyśleć oczywiście że dzi, aby dobrze poznafl maszyny I poz~staną tuta1, U „S:rzelczyka współczesna Polsko nie może
umieli się z nimi obchodzić biegle m?w1 ~o nas, _obroco1ąc w palcach
I
bać się zamerykanizowanym Belgij- i sprawnie.
.
.
„
misternie obrobiony ~a~ałek metalu,
PEKIN ~Telepress).
Wszech- partament Stanu, jako dokument
czykom, którzy ubóstwiają „komi&ję 1 est.eśmy w „p1erwsz~1 klasie - m6- - ~ar?z~ pod<?bo m1 się ta praco, chlll:5ka Dem?kratyczna ~ederacja „odsłan:.ający bez reszty agresywne
do badania działalności ontvameryWI !O:V· ~qb~owski! p~ech.odzqc czyz nie 1est m rło budować. maszyny Kob1e.t opublikował~ oświadczenie, oblicze imperializmu amerykańskie
kan'sk'1e'1" Prawdopodobnie ~fetu Po- do mnie1sze1 solr, gdzie sto1ą niewlel· dla nowych f<?bryk, powsta1ących w w ktorym demaskuJe „Białą Księ- go oraz jego in:.eubłaganą wrogość
· przypada do gustu pelity· k'ie, . o Pr.os t~ze1· kons t ru kCil.
„ t o kar k'1.
Polsce Ludowe1?
lakom nie
gę " ,wyd aną przez amery k a ński D e- w stosunk u d o wzrastających stale
ka pana Spocka. Jftdnakże kwestio, Tuta1 uczni0Vf,1e rozpoczyna1ą nauką
w Chinach sił demokratycznych".
kto powinien stać u steru władzy w „o~ podstaw . o, ~tórzy tu przybyDeklaracja wzywa do zachowan:'.a
Polsce - pan Mikoło'lczyk czy przed-, wo.1ą - to przewazn~e surowy m::ijak największej czujno.ścl wobec im
0
6
stawiciele narodu po skiego jest tenal,, chł~pcy, którzy 1eszcze w ~ perlal:izmu amerykańskiego. Podasprawq samych Polaków, podobnie le. me widzieli meszy.ny tokarskiej.
pomagają przy remoncie szkół
jak sprawq Belgijczy1<ów jest powo- N1?łatwe .są dla nich p1erwsz~ tygo·
Komitet Opiekuńczy Państwowych
ny przez Agencję Nowych Chin
~·y tez' n'1e powołanie na tron dnie nauki. Mu.szą z.apoznać się z tru. kł d, p
I
ł
rarze, pracujący przy remoncie, zdą- tekst o.śwladczen:a brzmi:
łan '1e, ~
d
t k
d
kł
d
ś
a
a
ow
rzemys
u
Bawe
nianego
w
żą
do
czasu
rozpoczącio
nauki
od·
,M
k bi t
h:ński
i t
1
0
króla Leopoldo Ili.
} /ą.
u .ą d "'. er:z~n!o z
~ ~ 0/ 1 C! Łodzi postanowił pomóc przy rem on- dać budynek do użytku młodzieży.
• y, „ 0 . e Y. c .:,_,_, ed, -~~ ę a0
Pismo Europe-Amerique" zojmu1e
. I ne)
7~esrą e1, a nowe ie ne1 lach dwóch szkół powszechnych, od
W szkole Nr 12 zniszczone były my pomzaJące 1 go,.t.!Ue ..,.,.wiadcze
"
tys1ączne1 milimetra, muszą nauczy<: . . . b ę d ącyc h po d .1ego opie ką. mury wewnętrzne i cegła czerwieniła Ilia, doznane z rąk imper:.alliltów
się dokładnej 'i precyzyjnej obróbki miesięcy
drobnego kowalko metalu tak, aby Szkoły te - to Szkoła Podstawowu sią przez zdarty tvnk. Roda w radę amerykańskich. Nie rŁapo:mn:my niUczony radziecki
, odpowiadał całkowicie wzorowi za- Nr 66 przy ul. Mazowieckiej 43 i Szko- - postanowiono I te uszkodzenia u· gdy, w jaki sposób imperialiści c:
mieszczonemu w zeszycie rysunko- la Podstawowa Nr 12 przy ul. Wiła- sunąć w sposób najbardziej gospo· używali samolotów, czołgów oraz
wynalazcą
10.
darczy, bo przy pomocy własnycfi
telewizji wym. N ie. koz'dy ma d o ść cierp Iiwo• nowskiej
Do okresu wakacfi łączność fabrvI
innej _broni, ~rdując naszych ojści,
nie
każdy
wykazuje
dostoteczne
k
·
•
·si·
ów braC::., mężó 1· s ó "
George Evenson, w swojej ostatniej uzdolnienia. Ale wiąkszość potrafi wy i ze szkołami wyrażała sią przede
Tow. Aleksander Myszkowski, pro- c '
w
yn w ·
książce pt. „Historia telewizji", przy_ trwać l pozostaje, gdyż procę tę maż wszystkim w moralnej pOllJOCy, udzie· cewnik naszych zakładów, zorganizo„Obecnie, wytwarzane w fabrypisuje zasługę nowoczesnego rozwoju na polubić.
lanej uczniom I Komitetom Rodzicier- wał ochotniczą nrupę murarską, kt6- kach amerykańsk:ch samoloty, bom
telewizji wstępnym doświadczeniom
Porozmawlajmy :z: 19-letnim Korolem skim tych szkół .. Wspólnie organizowo- ro dnia 23 bm. ukończyła swe proce bardują bezibronne miasta na teredokonanym na tym polu przez rosyj· P ł
ki
,.
.
no obchód uroczystości państwowyc\ remontowe. Nasze dzieci rozpoczną
h
1
h
od k
wyzwo onyc ; pr u cwane
ekiego uczonego, Kipkowa, w r. 18 4. aw ows m, „prymusem. na pierw- odwiedziny robotników w szkołach i rok szkolny w wyremontowanych so- nac
przez Amerykanów okręty przeproEve!SOn powołuje się na opinię wybit_ szym kursie szkolenia. Chociaż w Il uczniów w fabryce, to najcząstsza for- lach.
etapie uczniowie nie uczestniczyli je·
I
ś · k
. kuń czym
St. z·ieli'n'ska
wadzaJ'ą lbloka. dy naszych portów;
nego zn&wcy na polu telewizji, Ph1lo szcza
we współzawodnictwie, kol. P0>- ma ączno Cl sz 0 1Y z opie
T. Farnsworth 'a, który powiedział, że w/owski otrzymał 3.000 złotych pre- zakładem procy w tym okresie.
Korespondent „G!osu" szkoleni przez Amerykanów agenci,
„pierwszy
praktyczny, rzeczywisty mii za sumienną i wydajną pracą.
Z rozpocząciem ferii wokocyjnycn
z PZPS Nr 16
prowadzą akcję wywrotową na obkrok na drodze do telewizji'' uczynio_
- Pracuje już, jak stary fachowiec stanęły nowe zadania przed załogą
ny był przez Nipkowa, który w roku - śm ieje się instruktor, tow. Dąbrowfabryczną i Komitetem Opiekuńczym.
1884 uzyskał w Berlinie patent dl&
ski.
I
istotnie
zastępuje
wytrawneOble szkoły przeprowadzają grunewej tarczy telewizyjnej.
go fachowca, który przeszedł do in· towne remonty swych budynków. Wo
ragnąc umożliwić czytelnikom pol- kompozytorów, artystó.w i muzyków,
nej fabryki. Na swej tokarce kol. Po- bee braku dostatecznej ilości sil foskim bliższe zaznajomienie sią 2 malarzy i pracowników filmowych,
włowski przygotowuje gwinty, która chowych - malarzy, murarzy i deka•
muszą być wykonane bardzo precy- rzy - Komitet Opiekuńczy naszycn wielkimi os i ągnięciami kultury rodzi 3C· rzeźbiarzy i architektów, nagrodz.:izyjn ie. I doskonale sobie radzi. Do- zakładów i cała załoga postanowiły kiej, w szcze@Ólności - w zakresie nych premiami stólinowskimi za rok
tychczas nie miał jeszcze żadnych re- dopomóc do przyśpieszenia tych ro- literatury, wydawnictwo „Sowietsktj 1948. Artykuł nosi tytuł „Swięto kul·
Związku
Pisatiel" (przY' Związku Pisarzy Ra· tury radzieckiej".
klamocji. A wyroby jego kwalifikowo- bót.
dzieckich) przystąp i ło do wydawan ia
ne
są
tak
samo,
jak
owego
Drukowaliśmy niedawno w jednym
doświa::IKomitet
Opiekuńczy,
w
skład
któ·
Pi~e pog<l'dy w ZSRR epr,z;yjajfł
w języku polskim mies i ęczn i ka mty- z numerów niedzielnych „Głosu" frag
przyśpi.eeu>Diu
eikcji żn,:wnej.
Na czonego tokarza, co uprzednio pro- rego, prócz przedstawicieli PZPR, Rady Zakładowej i Dyrekcji, wchodzi styczno·l iterackiego pt. „Literatura Ra- meni powieści estońskiego literata,
UiJaoa.i!n;ie spr.zą,tni~to ju:i; 68 procent cował na tej maszynie.
laureata premii stalinowskiej, Hansa
Od lipca młodzi chłopcy biorą już znaczna cząść aktywistek ligi Kobiat, dziecka".
kultur zbożc iwyc1i. W wielu rejonach
udział we współzawodnictwie. - Już przede wszystkim przeprowadził in·
p1'Zystą/{>i0010 do siewów ;}es' ennych.
Spieszymy donieść, iż już ukazał Leberekhta pt. „Swiatło w Koordii".
s i ę w sprzedaży pierwszy numer te· Ci, których ÓVf fragment zaciekawił,
Kok.hoey tr~ch rejonów obwudu dzisiaj wiadomo, kto zdobędzie pier- spekcją obu budynków szkolnych.
Stwierdzono, że w szczególn ie zni· go niezwykle inte re s ującego czaso- znajdą całą powieść w pierwszy•n
Cher.sc lńskiego,
bę~.ego jednym
z wsze miejsce - mówi tow. Dąbrowa młodociany tokarz spuszcza szczonym stanie znajduje się budy- pisma (z datą 1. 7. br.). Czasopismo numerze „Literatury Radzieckiej".
niajwiększ.ych produ'cenrtów 7;1Jożowych ski,
nek szkoły Nr 66, nad którym zolamu· jest wydane na pię k nym popierze i
w Zwi.ę.z.ku Re.dziec'kim, zakończyly skrom nie oczy.
Artykuł W. Surkowa pt. „Pamfl'31··f
Będzie to dobrze zapracowana 1 je się dach i jedynie szybko jego no· posiada charakter „ks i ą ż kowego to· M. Gorkiego o Ameryce" zapoznaje
dostawy zooiowe o 40 a,ni wc·oośmej,
zasłużona nagrodo.
prawa pozwoli zachować w całości miku" (blisko 200 stron druku). Na nas z działalnością genialnego twó'·
11.'.iż w r c1ku ub.
treść numeru s kł ada s i ę k i lkanaśc i e cy realizmu socjalistycznego jako niesąs iedniej sali turkoczą wią~- mury szkoły.
R6wni~ż na. pmeciwleglym
krań cu
sze f bardziaj skomplikowane
Do procy ochotniczej zgłosiły się cennych pozyc ji. Pierwsza z nich to ubłaganego demaskatora ustroju doZSRR w republice
Kar e l o fińsk i ej
aktywistki ligi Kobiet z naszych za· artyk uł info rmacy jny - bogata lis:o larowego i d iabelskich machinacji ap~e żniwne
po~tępuj~
;oaprzód w maszyny.
_.-- To iest nQsza „druca klasa" -: kła_dów, dz i ęki czemu dekorze i mu· P.rozaików i poetów, dramaturgów i ~erykańskiego kapitalizmu.
~ uy~,,_m ti&1ll2ier

1

A

P

I

Z

K o b 1• e y c h i• n' s k i• e
.L
)•mp

podo-

J

I
Robotni· cy PZPB Nr 16

:d
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pi• ę .Lłon u 1• q

, k•I
erJ•at•z m a mery k ans
Iszarach

oswobodzonych. Agresywna
polityka imperialistów amerykań.
.
ski~ jest s~rzeczna z. :nteresaml
1 ·1ch P gm
kobiet ....
- ...,.·ń-""'"
. ra emy wgp ół
pracować z innymi krajami i potrze
bujemy ich pomocy, nie chcemy
jednak pomocy od 1!.mperialistów
USA. Pragniemy pomocy od Zw:-z-

ku Radzieckiego oraz od krajów de
mokracji ludowej w południowo wschodniej Europie, jak również od
wszelkich innych s:ł demokratycznych, od kto'r=-h
pra~·.emy
u-yć
,.;;u
~„
się doświadczenia w walce i pracy
konstruktywnej".
PiętnuJ'emy imperializm
amerykańsk:. Szerokie
rzesze kobiet
ch:ńskich pragną wespół z całym
narodem chińskim walczyć wytrwa
le przeciwko wszystkim przejawom tego imperializmu. Wierzymy,

że skoro poprzednie sprzysiężenia
:mperialistyczne poniosły porażkę,
także i obecne spotka taki sam
los".
(COPYRIGHT BY TELEPRESS).

,,Literatura Radziecka'' w języku

Zbiory

w

P

dopisały

Radzieckim

W

pols~im

„Literaturo
Radziecko" posw 1 ę.:::i
sporo m1e1sco życiu literockiemJ
państw demokracji ludowej
(„Zycia
literackie Czechosłowacji" S. Szmerała i ciekawy, specjalnie nos interasu·
jqcy szkic I. Anisimowa pt. „Rozkwit
nowej literatury polskiej").
Posłannictwem „Literatury Radziec·
kiej" jest walka o pokój świata i przyjaźń narodów
(ArtykJł pt. „Kongres
Intelektualistów Stanów Zjednoczonych w obronie poko ju", znane z frag
mentów przemówienia deleQatów ro·
dzieckich A. Fadiejewa, P. Powlen<.i,
O. Oparina, D. Szostakowicza, S. Garasimowo i M. Cziaureli'egol.
Wydawnictwo zdobią reprodukcja
najwybitniejszych ma l.::irzv i arofik&..v
radzieckich.
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Kroni.ka Pabianic

Są
a
KO?tW WINSZUJEMY
Czwartek, dnia 25 sierpnia 1949 r.
Dziś: Ludwika
W MNIEJSZE TELEFONY
- O
Komisariat M. O. - 63
Zarząd Miejski - 66

Straż Pożarna

P. C. K. -112

Pogotowie Ub. Społecznej Dworzec Kolejowy - 97
Telegraf - 213
PZPR - 4

PZPB Za.rząd

10

23

Miejski ZMP - tel. Nr 143
Komenda „Służby Polsce" tel. nr 6.

jednał{.

relllontuje

„Gospodę"

spółdzielczość

posiada liczne placówki, które na ogół spełniają
swoje zadanie, to jednak nic nie
wskazuje na to, by kierownictwo
PSS w Pabianicach zamierzało
przystąpić do otwarcia jeszcze
jednej
Gospody Spółdzielczej,
tym razem na Starym M: eście.
O gości nie ma zmartwienia. Na
wet 2 Gospody nie zaspokajają w
"50 prt5centach potrzeb miasta:' Pa
bianice są ośrodkiem wybitnie robotniczym, nie wszystkie kobiety
mogą sobie pozwolić na gotowanie po pracy obiadu.
Dotychczasowa obserwacja wyraźnie nakazuje otwarcie dalszych 2-3 punktów wydawania
tanich popularnych obiadów. Nie
powinny one jednak koncentrować się wszystkie w śródmieściu,
a być równomiernie rozmieszczone na terenie całego miasta.

PZPB jest

ludzi, kt6rzy

największym,

zatrud
11.000 robotników, zakładem pracy w Pabianicach. Większość pracujących w
. PZPB, to kobiety. Mogło by się
więc zdawać, że na tak w'.elkim
zakładzie pracy Liga Kobiet, czy
Komisje Kobiece, z natury rzeczy, zajmują się wieloma zagadnien:ami i robią wszystko, co jest
możliwe, by ułatwić kobietom ich
pracę w fabryce.
· Dokładna jednak analiza dowo·dzi, że tak nie jest. Rzecz ciekawa, dobrą pracą mogą się wykazać Koła Ligi Kobiet w
mz:iięj
szych fabrykach pabianickich, jak
1np. w fabryce żarówek. Nie moż
.na jednak znaleźć zbyt wiele dodatn;ch cech działalności kół Ligi
Kobiet w PZPB. W PZPB jest
zarejestrowanych przeszło 1.500
członkiń Ligi, trudno się jednak
oprzeć wrażeniu, że większa ich
część przejawia jedynie papierko
wy sprawozdawczy żywot.
Zebrania Kół są rzadkością.
Najczęśc!ej dlatego, że kobiety na
oddziałach
produkcyjnych, po
prostu n ;e wiedzą, że ma się odb yć zebran;e, nikt sobie nie zadaj~ trudu, by je o tym
powiadon'l i ć. Jest to rz~cz dziwna , bo pne
cież w fabryce istn·eje do3ć do'.::lry
aktyw Ligi ·Kobiet. Najlepszym
-tego dowodem jest udana akcja
naw ~ Ą7.ania
kontaktu
z
kobietami ze wsi
Sędziejowice,
gdzie zorganizowano Koło Ligi
Kob:et i Koło Gospodyń Wiej.skich. Są w · ęc ludzie o pewnych
zdolnościaćh
organizacyjnych i
: chęci do pracy społecznej. Dlacze
go do tej pory nie zdołano · wciąg
nąć tych kob:.et do uaktywnienia
niającym przeszło

•

Wędrówka

lllOZe

się zaled~ie

Kobiety

po województwie

W tych dniach odbył się w Pa.bianicach wielki wiec kobiet z udziałem
przodownic społecznych
ze wszystkich zakładów pracy. Na
wiec przybyła między innymi delegatka. Wojewódzkiego Zarządu
Ligi Kobiet Czesława Sulejowa.
Wiec zagaiła ob. Zagrabska, powołując do prezydium szereg przo
downie społecznych oraz ob. Suie
jową.

Ciekawy i bardzo gruntowny re
ferat na temat 5-letniego dorobku
Państwa Ludowego i stosunku
RządUo do Kościoła
wygłosiła
wśród entuzjazmu zebranych ..!Obiet ob. Sulejowa. Ob. Sulejowa
między innymi powiedziała: Przez
5 lat budujemy wspólnym wysił
kiem wszy!łtkich Polaków. wielki
gmach przyszłej szczęśliwej Polski. Antypolskie wystąpienia papieża mają tylko jeden, zupełnie
wyraźny cel~· skłócić naród, -podzie
lić go na wierzących i niewierzących, i w ten sposób odcią.gnąć od
budowy Ojczyzny. Naród polski
dał już wyraz swemu oburzeniu
na te wystąpienia, nie zgadzają
się z nimi również liczni księża
patrioci, którzy w swych wypowie
dziach wyraźnie opowiedzieli się
w tych sprawach popierając stano

I

wnętrznych urządzeń

w

~kołach

przeszlo 2.600 tys. zł. Pieniądze te
pochodzą z kredytów państwo
wych. Ponadto na rozbudow~ bi.
blioteki w Wieluniu wydatkowano
w tym roku około 3.100 tys. zł.
Biblioteka będzie posiadała nowo".'
czesne urządzenia gw-arantujące
korzystającym z niej czytelnikom
maksimum wygody. Przejrzyste
katalogi ułatwią w znacznym stopniu wybieranie książek.

2 doiny

nam wiadomo w posiadan:u Zarzą
du Miejskiego znajdują się 2 samochody ciężarowe, które z łat
wośc : ą mogły by być użyte w tym
przedsiębiorstwie.

Powstanie MBP znacznie przyśpieszyłoby przeprowadzany obec
nie w żółwim temp:e remont budynków mieszkalnych. Ze wzglę

ZDUNSKA WOLĄ
PZPB w Zduńskiej Woli ma
du na z roku na rok poszerzają
cy się zakres robót remontowych 1 otrzymać jesz~e w bieżącym. roku
podobne przedsi~biorstwo miało lokal przy Al. Kościuszki, gdzie u.
by wszelkie możliwości rozwojo- rządzona będzie centralna świetli
ca zakadów. Ponadto znajdą tu po
we.
Na marginesie warto dodać, że mieszczenie ZMP, TPPR i klub
Zduńska
Wydział Techniczny Z.M. nie spo snortowy „Włókniarz" rządził jeszcze kosztorysów re mon Wola. Przy oddziałach PZPB isttowych, wytypowanych do napra nieją wprawdzie świetlice, ale
wy domów. Bez podobnych kosz świetlic1 centralna wpłynie dodattorysóv; będzie naprawdę trudno nio na ożywienie życia kultura~e
racjonaln· e wyzyskać sumy z F. go i oświatowego nie tylko tiracowników PZPB, ale i pozostałych
G. M.
B.
mierekańców Zduńskiej Woll.

a· ianic potęp·ają

wisko Rządu, które znalazło swój
najlepszv wyraz w ostatnio uchwa
lonvm. dekrecie o Ochronie Wolności Sumienia i Wyznania.
W
Polsce nikt nie może być prześla
dowany za to, że wierzy, lub
być szykanowany za to,
że
nie
wierzy.
Referat wywołał bardzo ożywio
ną dyskusję, w której wzięły mlę
dzy innymi udział ob. ob. Bryło
wa, Ojranowa, Karbowiakowa, Nie
zgodowa itd, Wszystkie 2bierające głos z całą siłą
uwydatniły
ostatnie wystapienie księży-patria

Ładna świetlica

- brzydkie trawniki
Budynek świetlicowy PZPB,
dawny enderowski pałac, jest jed
nym z okazalszych i piękni ej
szych budynków miasta. Ładną
sylwetką zwraca uwagę
przybyszów. Ale nie jest tak ładnie z
trawnikami przed wspomnianym
budynkiem. Przy jezdni ulicznej,
mimo, że są znaki, iż dawniej by
ły tam trawniki, z trawników nie
ma już śladów. Może by si ę ktoś
tym zajął?

Zakładowej

zaktywizują pracę

w PZPB

na ·odcinku kobiecym

członkiń Ligi w samej fabryce, po czek, jakie kobiety w PZPB jesz- łalności Ligi. Trzeba jak najszybzostaje dla nas tajemnicą.
cze odczuwają.
ciej nawiązać właściwy kontakt z
Z drugiej strony wyrażamy. na Zarządem Miejskim Ligi Kobiet i
Dużym hamulcem właściwego,
szerokiego rozwoju życia kobiece dzieję, że wybory te będą row- przystąp : ć do efektywnej, widocz
go w fabryce, jest odciąganie nież punktem zwrotnym w dzia- Inej dla wszystkich działalności.
przedstawicielki kobiet w Radzie
Zakładowej od zagadnień kobiecych.

Delegatki do spraw kobiecych
w Radzie Zakładowej, winny w
pierwszym rzędzie interesować
się sprawami specyficznie kobiecymi. Obecnie jednak wciąga się
j~ do wszelkiego rodzaju komisji
i podkomisji, i w rezultacie praca
na odc'.nku kobiecym w fabryce
leży. A leży z tej prostej przyczy
ny, że nie ma ogniwa kierufącego
tą pracą. Jak dotychczas bowiem,
trudno mimo wszystko powiedzieć, że obecny Zarząd Ligi na
terenie fabryki panuje nad sytuacją. W każdym razie pracą kobiecą nie kieruje. Nie widać również
w tym kierunku żadnych konkret
nych postanowień.
To samo można powiedzieć o
działalności Komisji
Kobiecych.
Po części dlatego, że nie zawsze
w tych komisjach znajdują się od
pow edni ludzie.
ZbEża się termin wybcrów do
Rady Zakładowej w PZPB. 5-go
września
kobiety w _nny z całą
uwagą wybierać swoje przedstawicielki (jo Rady Zakładowej. Od
wyboru bowiem dobrych ludzi w
dużej mierze zależy Lkwidowanie
tych wszystkich braków i bolą-

WIĘLUN

W powiecie wieluńskim wydano
w roku bieżącym na remonty we-

antypols~ie wystąpienia papieża

O
Przed wyborami do ·Rady
Wybrać

•
nie

Sytuacja jest bardzo poważna i ruchomości i tam przeżywano po
Przed miesiącem, kiedy la~'
ulewne deszcze i drzwi do Zarzą nad jej rc,~wiązanie powinny po- clobne trudności. Obecnie jednak
du M:ejskiego w Pabianicach nie myśleć najwyższe czyrln:ki w mie zdołano je w pełni pokonać. Zazamykały się od petentów, któ- ście. Z FGM uzbierało się już po rząd Nieruchomości zorganizował
rym w demu woda lała się na nad 20 milionów złotych, byłoby własne brygady remontowe i w
naprawił
już
głowy, znajdowano stereotypową ciężkim i n· edopuszczalnym nied- bieżącym sezonie
formułkę,
która miała wszystko balstwem, gdyby się nie udało przeszło 20 domów. ·
tych pieniędzy w bieżącym roku
Otóż najlepszym, naszym zdatłumaczyć.
- Bądźcie cierpliwi - na razie wyzyskać, gdyby n '. e udało się niem, wyjściem byłoby pójście w
n:e mamy materiałów budowla- zużytkować materiałów, które ślady Wydziału N:eruchomości.
nych, ani papy ani smoły. Pienią nadchodzą we wzrastającej ilości. Zarząd Miejski w Pabianicach wi
dze są, jak tylko nadejdą transpor Jeśli zaś remonty będą prowadza nien poważnie przedyskutować
ty materiałów, rozpoczniemy re- ne, jak dotycl czas, wszystko wska sprawę ZCJrgan' zowania Mi9iskiemonty wszystkich domów. stwier zuje na to, że raptem do końca g..i Przedsiębiorstwa Budowlanedzali urzędnicy Zarządu- Miejskie- sezonu wyremontuje się kilka do go. Podobne przedsiębiorstwa istr.iów.
nieją i w innych m 'astach. Dlago.
Podobno, jako przyczynę nie- czego podobne przed.siębiorstwo
Ciekawe, co się teraz mówi tym
wszystkim robotnicom i robotni- zwykle opieszałego i povrolnego nie miałoby powstać również i u
kom, którzy za wszelką cenę i zu- tempa akcji remontowej podaje nas. Fundusze na ten cel są. Zrepełn : e słusznie chcą przed nasta- się brak firm, które by zechciały sztą remont budynków wypadłby
r,iem deszczów
mieć
,,pewny się podjąć naprawy zagrożonych wówczas napewm znacznie tadach" nad głową. Bo przecież, jak zawaleniem dachów. W podobnej I niej, niż teraz, kiedy go prowad.zą
nam wiadomo, remontuje się· z sytuacji był k ' edyś Wydział Nie- po części frmy prywatne. O ile
Funduszów Gospodarki Mieszka1,iowej w Pab:anicach zaledwie 2
domy. Jeden dom przy ul. Warszawskiej remontuje Spółdzielnia
,,Odbudowa", drugi dom przy ul.
Pięknej firma „Stano". Pozostałe
kHkadz' esiąt domów, po-

Stare miasto czeka na
. .

być

lundusze i ni b ak materiałów,

KINA
Kino „Polonia" wyświet1a film
produkcji radzieckiej pt. „Młoda
Gwardia" część .I-sza.
ważnie zagrożonych,
wymagają
Kino ,,Robotnik"
wyświetla
film produkcji czeskiej pt. „Po- cych natychmiastowej, i to bardzo
gruntownej naprawy, czeka w ko
wrót do domu".
lejce. I długo lokatorzy wspozp.nianych domów będą oczekiwać
brygad remontowych, jeśli Zarząd Miejski nie znajduje wyjścia
Redakcja „Głosu Pabianic": z obecnego impasu w jakim zna- Armii Czerwonej 19, tel. 287. lazła się akcja remontowa.

Na razie w Pabianicach znajdu
je się zaledwie jedna Gospoda Spół
dzielcza, która, rzecz zrozum;ała
me Jest w stanie nawet w części'
pokryć zapotrzebowania
miasta.
Druga gospoda ma w najbliższym
już czas'.e powstać przy ul. Armii
Czerwonej w lokalu dawnej kawiarni . „Pabianiczanka ".
Otóż tak się składa, że jedna
jak i-drugaxfiospoda znajdują się
w centrum_ miasta, leżą blisko s:e
pie. Powoduje to dla wielu miesz
kańców miAsta wiele niewygód i
dużą stratę czasu. Z niektórych
zakładów pracy trzeba przejść do
bre kilka kilometrów, by dostać
się na obiad do „Gospody". W spe
cjalnie trudnej sytuacji znajduje
się zwłaszcza Stare Miasto, zamieszkałe bądź co bądź przez oko
lo 40 procent ludności Pabianic.
Aczkolwiek na Starym Mieście
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polityki Rządu w stos;unku do Ko
ścioła i z najwyższą radością wita
my Dekret o Ochronie Wolności
Sumienia i Wyznania. Na próby pa
pieża i reakcyjnej
części
kleru,
zmierzające do odciągni~ia
nas
od pracy nad odbudową ukochanej
Ojczyzny odpowiemy wzmożoną
pracąr Zobowiązania produkcyjne
za III-ci kwartał zobowiązujemy
się nie tylko wykonać, ale i prze-

tów, którzy wyrazili pełne uznanie dla obecnego rządu polskiego,
stwierdzając, że w Polsce nikt Ko
ścioła nie zwalcza, odwrotnie rząd
asygnuje d"..Lże sumy na odbudowę
i budowę 110\\o-:vc·h kościołów.
Na zakończenie kobiety Pabianic wśród niemilknących oklask5w
uchwaliły rezolucję, w której mię
dzy innymi czytamy :
... „My, kobiety Pabianic wyrażamy P"'łną aprobatę dla obecnej

Artyści

kroczyć".

scen polskich

w Skierniewieach
W niedzielę, dnia 21 o godzinie
Na koncercie było przeszło 600
11-tej odbył się staraniem PRZZ osób.
Paw.
w Skie:rajewjcach koncert dla
świata pracy zorganizowany przez
Ogłoszenia
ORZZ w Łodzi.
.
-·
Udział' brali:
artyści Teatru PÓŁROCZNE "Kursy
sekretarek
Polskiego w Poznaniu, Maria i księgowości. Stowarzyszenia Ste
Życzkowska, artyści Operx Śląs nografów i Maszynistek, w Pakiej: bas - Antoni Majak, tenor bianicach, wznowiły źapisy. Se...:.. Adam Łukasik, przy fortepia- kretariat Kursów, Zamkowa 6.
nie Jerzy Gaczek z Polskiego Ra7423
dia. Na program złożyły się arie
ZGUBIONO legit. Ub. Społ. na
operowe, operetkowe,
piosenki nazwisko Sceidel Amelia, Fabia·
Pierwszej Armii, pieśni ludowe nice.
204
itd. Koncert cieszył się dużym
powodzeniem. Występy artystów ., ZGUBIONO kartę RKU, dowód
publiczność przyjmowała niemilk rehabilitacji na nazwisko Wudzke
nącymi oklaskami.
Leon.
203

drobne

CENNIK OGŁOSZE~
w dzienniku „GŁOS PABIANIC"
Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przy•
jęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za tekstem
- 6 łamów po 45 mm.
Nekrologi
Zr tekstem
Drobne
Wielkość ogłoszeń
30 zł
70
od
70
1 do 100 nun
110
110
od 101 do 200 mrn
160
160
od 201 do 300 mm
pe-wyżej
300 mm
200
200

----- Robotnicy sami radzq

niedomagania w pracy

Ja usu

ąć

W ubiegłą niedzielę odbyło się
zebranie załogi Opoczyńskich Za
kładów Wyrobów Ogniotrwałych.
Bogaty porządek zebrania i bardzo duża frekwencja świadczyły o
tym, że wiele nazbierało się
spraw, nad którymi trzeba było
wspólnie radzić. Specjalnie dużo
uwagi poświęcono sprawom gospo
darczym zakładu, dyscyplin:e pra
cy i racjonalnej gospodarce mate
riałowej. W czasie omawiania go
spodarki zakładów tow. dyr. Bo·
rzechowski poruszył za~adn· en ie,
z którym zakład od d 1 użs zego cza
su już się boryka. Jest nim brak
miejEca na rozbudowę fabryk i. W
tej chwili czynlone są us lne sta1·ania o uzyskanie odpowiedniego
placu. W związku z rozbudową i
powiększen ' em fabryki zaistniała
również konieczność
przen esiena biur i magazynów do domów

mieszkalnych, znajdujących się
na terenie zakładu.
Zagadnienie dyscypliny pracy o
mówił bardzo obszernie ob. Lewiński. Dyscyplina pracy łączy się
ściśle z pełnym zrozumieniem war
tości i znaczenia wykonywanej
pracy. Robotnicy zakładów opoczyńskich włożyli wielki wysiłek
w odbudowę swej fabryki i zabezpieczenie jej przed zniszczen·em. Pracy tej nie wolno obecr. ie zap _ zppa s zczać. Drobne na po
zór uchybien ia w postaci lekkomy.Hnego spóźniania się. nawet
tylko o tę „minutkę". czy też n e
tispra wie dliwione r.ie przyjście
tle pracy, powodują zgrzyty w ca
łym cyklt produkcyjnym zakła
du. Poważną rolę ma tu do speł
nienia przede wszy:::tk m Rada
Zakładowa i organizacja partyjna.
Poprzez pracę uświadamiającą, to
zriaczy poprzez ścisłe związanie za
logi z zagadnieniami produkcyjnymi, będzie można os ' ągnąć cel,
jakim jest właściwie zrozumiana
dyscyplina pracv. Nikomu spo·

Opoczyńskich Zakładów

Czqtajcle

i rozpowszechniajcie
„Głos"
. .

„„„„„„„....

Wyrobów Ogniotrwałych

śród załogi nie może być obce za
gadnienie jakości I wartości produkcji, szczególnie tej części, któ
rą dany pracownik wykonuje.
Z zagadnienieD" dyscypliny pra
cy wiąże się masa innych spraw.
Ileż to razy mówiono na terenie
zakładów opoczyńskich
o utrzymaniu w należytej czystości narzędzi i urządzeń produkcyjnych.
W ścisłym związku z tym jest ra
cjonalna gospodarka materiałowa,
którą bardzo obszernie omów.I na
zebraniu ob . Telus. Podstawowym
surowcem Zakładów Wyrobów
Ogniotrwalych w Opoczn ie iest
glinka. O nią też należy dbać w
ten sam sposób, w jaki przędza!nik pam ęta o bawełnie tkacz zaś
o . przędzy. Naj istotniejszym momentem jest w tym wypadku zachowanie czystości. Glinka, która
na skutek czyjegoś niedbalstwa ulegnie zan eczyszczeniu, powoduje poważne obniżenie jakości pro
dukcji. Wyroby ogniotrwałe wyprodukowane z taKiej gliny są
m.n ej odporne na wvsoka temoe-

I raturę i

stają si~

wówczas przy-

czyną znacznych strat. O tym należy pamiętać i o tym trzeba jak
najwięcej mówić. Wtedy napew-

no ci. członkowie załogi, ~tórzr
prac1:1Ją przy magazy~owan1.u gli-

ny nie. dopuszczą do Jej zanieczyszczema.
Po omówien'. u wszystkich tych
zagadnień wywiązała się obszerna
dyskusja. Jako ostatni zabrał
głos ob. Ko ś cielniak, jeden ze .~ta
rych robo tników pracujących w
tu ~ejó zvc h zak'a dach od w e:u i:;:t.
- Prze 'J iep, dz isiejszego ze brania - st\v: zd zil on - prz2:(onat
mnb rlobitn e. że naprawdę jeste3my
w .;.pó ł odpow:edzialnymi
go! podarz1mi naszegń zakladu.
Głosy jakie slyszalem w czas e dy
skusj _ św i adczą. że robotnicy opoczyńscy
zd a ją sobie
doskc11ale
rprawą ze swej roli w zakładzie.
Ale h: :ad L moś~ ta nakiada na nas
pewne obowiązki , a do nich nale
ży przede wszystkim rz.et~lna i
sumienna praca. Z obow:azk6w
tych wywiążemy sie. ·
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PONOWNE

trawlery „Dalmora". Statek „Jowisz" przywiózł zę swej wyiprawy
W KRAKOWIE
144 tony ryb, „Syriusz" - 112 ton, ,
Stacja sejsmograficzna przy kra- ,,Podlasie" - 102 tony i „Orion" kow.skim obserwatorium astrono- 97 ton ryb.
micznym zanotowała w dn.!u 22
DRZEWO NA REMONT
sierpnia br. w:e1kie dwugodzinne
którego ośrodek
trzęsienie ziemi,
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I,
w odległości około DLA ROBOTNIKOW ROLNYCH
znajdował s ię
2.500 km. od Krakowa. Początek
Min.:sterstwo Rolnictwa przyma- Na szlaku Vlll
ruchów tekton.!cznych rz:anotowano
7our de Pologne"
Vlll 1our de PolognP-"
o godz. 6.13, szczytowe zaś ich na- ło 3 tys. metrów sześciennych drzesLlerl.ie o godz. 6.45.
wa na remont i budowę domów
POMYSLNE POŁOWY POLSKICH mieszkalnych dla robotn:ków Pań
w oczach
stwowych Gospodarstw Rolnych na
TRAWLERÓW
żuławach.
karykaturzysty
Do portu w Gdyn: powróciły :z
~ódź-Toruń
łebki''
rejsów na Morzu Północnym 4
PREMIE ZĄ TERMINOWĄ
SPŁATĘ PODATKU GRUNTOWE·
Toruń (obsl. wł.) Drugi etap „ToGO PRZEZNACZYLI CHWPI NA
Gołębiowsk: włożył .koszulkę lea- Torunia czołówkę prowadzi Wójcik,
ur de Pologne" Łódź - Toruń (208 dera zwycięzcy I-go etapu Rumuno który wjeżdża pierwszy na stadion,
ZAKUP TRAKTORA
kim.) pnyniósl zwycic:stwo Wrze- wi Niculescu. Następnie kolarze u- jednak na finiszu słabnie : daje się
gromady Staw Ńoa sińskiemu (Polska), a w konkurenc,jl licami miasta udali się na start lot- minąć 11-tu zawodnikom. Jako p:er
Mieszkańcy
kowski w gminie Nielisz w pow. drużynowej naszej drużynie na.rodo- ny w Radogoszczu, gdzie odbyła się wszy wpada na metę Wrzesiński
v:~t:i<A SLĄ>1r.A
otrzymal! 270 tys. zł. pre wej, której 3-ch :zawodników znala- krótka uroczystość ku cze: Polaków w czasie. 6:25,25, przed Niculescu
zamojskim
W PA%TWOWYM TEATRZE
na mecie. pomordowanych przez Niemców w - 6:25,26, 3) Saunders (Angli.ił) - l
mii za terminowe wpłacen:e należ zło się w pierwszej piąfoe
WOJSKA POLSKIEGO
.
Eta.p Łódź - Toruń był naddłuż tamtejszym oboz!e
koncentracyj- 6:25.27, 4) Nowoczek (Polska) 6:25,28
ności z tytułu podatku gruntowego. szym i najcięższym etapem wyści
(Jaracza 27) ·
6:25.29, 6)
5) Wyględa (Polska) nym,
Premie przeznaczyli chłopi na za gu. Droga prowad'lliła po wyboistej
Dz i ś, dnia 25-go sierpnió 1949 roku
Negoescu Salminen (F:nlancl!a) - 6:2j.30, 7)
Tuż po starcie Rumun
o godz. 19·tej opero ,,Halko" St. Mo- kup now.ego traktora do gminnego szosie, a miejscami po .t. zw. „ko- ma defekt przerzutki, a zaraz po Sandru (Rumun!a) 6:2!'i,31, 8) Wittek
niuszki (przedstawienie wolne).
prow?dzo- cich łbach", co maoz.nie przerzedzi- tym następuje zderzenie między Po '.Polon:a franc.) 6:25,32, 9) Alix (Fr.)
ośrodka maszynowego,
Locatelli (Włochy)
10)
W partii tytułowe( Jadwigo locha· nego przez gminną spółdz.ieln:ę ło stawkę :zawodników ł rozciągnęło lakami Budkiewiczem i Pełczyń- 6:25,33,
Ją na. 1>n:e!ltrzeni wielu kilometrów. skim oraz Czechosłowakiem Kola- , 6:25.41.
tówno oraz Nino Dubinówno, Lesław
Chłopska" w Niel:szu.
„Samopomoc
Przed startem prezes PZ~ol.
Etap wygr:ifa dtużynowo Polska
rem. T.en o~a.tn: doznaje kontu.z.ji
Finze, Ryszard Fobiński, Antoni Mojak
głowy ~ oboJczyka. W m!nutę poz- przed R11rnunią.
Piotr Borski, Zbigniew Plott, Edwor".l
,
JQ • . •
niej Anglik Bloomfield łamie kiero • - - - - - - - - - - - - - - Fedorowicz, Ryszard żabo. - Kapel·
wnicę. Doskonały Francuz Garnier,
m~trz Edwin Kowalski.
który miał na pierwszym etapie wy Klasyfłlrnc.~a drużynowa
Jutro, dnia 26-go sierpnia 1949 roku
padek, jechał :z najw:ększym wysił
o godz. 14-tej opera „Rigoletto" G.
i w końcu wycofał się :z wyś
k!em
Verdi'ego (przedstawienie zakupione
cigu. Zła droga powoduje dalsze de
przez ORZZ, passe-partout i bilety
II etap „Tour
Toruń (obsl. wł.)
fekty. Bohdan (CSR). Francuz.i:
wyścig
bezpłatne są nieważne).
Serra i Lemay przebijają gumy. Po de Pologne" (Lódź - Toruń) wygra
O godz. 19-tej opera komiczna
Wczoraj na szosie To- palmę pierwszeństwa i miano najlep lak z Francji Wróbel łamie kolo, a la Polska w czas:e 19:16.22. 21 Wło
Toruń. „Don Pasquole" C. Donizettiego.
na dystansie 25 szego kolarza - pocztowca Pomo- leader Niculescu przebija gumę, lecz chy - 19:24,14. 3) Rumunia 19:28.0ł.
Chełmża
ruń km. odbył się wyśc:g kolarski pocz- rza.
po 20 klm. pościgu dochodz: ćzołów 4) Francja - 19:37,45. 5) Dania Już po kilku kilometrach zawod- kę, Pierwszy finisz lotny w O:wrko 19:~2,49.
towców.
TEATR KAMERALNY
6) Anglia - 19:56.55. 7)
WRóBEL CZESŁAW '
Na starcie stanęło 55 kolarzy, któ n:cy dzielą się na szereg grup. Pro wie wygrywa Wn.es.lńskl, przed Ka Finland!a - 20:14,26. 8) Polonia fran
DOMU ŻOŁNIERZA
rzy reprezentowali 16 powiatów. Pun wad1..enie obejmuje Strzemkowski z pia.klem ł Wójcikiem. C: trzej Pola cuska - 20:16.06. 9) Czechoołowacja
f.
kt.ualn!e o godz. 14-ej kolarze - po- Gręboc'.na. Kolarz ten bez przerwy cy, Włosi: Locatelli i Bossi oraz - 20:38.23. 10) Szwajcaria 22: 15,46.
cztowcy v,rystartowali do walki o znajduje się na czele grupy zawod- Duńczyk Nielsen stanowią teraz czo
I\Jasyfikacja drużynowa po dwóch
ników, w której jest 7 kolarzy. Pól tówkę, która ma w Łęczycy kilo- et.a.pach: 1) Rumurria - 31:04,46. 2)
metek mijają jako pierwsi w nastę metr przE'wag: nad następną gru'pą. POLSKA - 31 :04.52. 3) Włochy 31 :05,13. 4) Francja - 31 :14.34. 5)
pujące1 koleności: 1) Strzemkowski Po paru kilometrach z cwłówki od
Dania - 31:18,00. 6) Anglia 31:35,la.
31 pada Kapiak, który ma defekt prze
(Grębocin). 2) Skierka (Toruń),
rzµtki. W Gostyninie drugi lotny fi- 7) Finland:a. - 32:16,55. 8) Polonia
N'. ezbitowski (Mog'.lno).
nisz wygrywa Wrzesiński, pned francuska - 32:18.27. 9) CSR W drodze powrotnej walka na tra Nielsenem :Dan:a). We Włocławku 32:42,16. 10) Szwajcaria - 34:58,17.
sie Jest niezwykle zacięta. Prowadzi podczas odbierania paczE'k żywnoś
Klasyfikacja indywłduaJna po
w dalszym ci:ągu Strzemkowski, któ c!owych C~'.lłówkę dochodzi druga dwóch etapaeh: ll Niculescu (Rumu
ry ma przeszło 200 m. przewagi nad grupa i obecnie jPdzie ·razem 13-tu nia) - 10:15,26. 2) Locatelli (Wło
10:15.36. 3) Ostergaard (Danastępnym kdlarzem. Na metę wpa- kolarzy. Rumuni: Sandru, Niculescu, chy) da ostatecznie jako pierwszy, w'.ta- Chicomba'n i Dum:strecu, Włosi: Bo nia) - 10:15.58. 4) Sandru (RumuA.L·Ki J\ -- „.i:'ephrl Jomcncz
Duńcz~·cy: nia) 10:18.28. 5) Spalezzi (Wło
ny owacyjnie - Strzemkowski (G:-ę s~i. Locatelli i Spalazzi.
guuz. 16, 18, 20
Olsen i Ostergaard oraz Polacy: chy) - 10:19.24. 6) Wójcik (Polska)
boc!n) przed Niezabitowskim '.Mo- Wójcik. Wrzesiń~ki. Nowoczek i Wy - 10:19,44. 7) Wygleda (Polska) film dozwolony
gilno) i S!derką (Toruń 3). Zwycięz ględa. Na 30 klm. przed Toruniem 10:22.42. 8) R:egert (Francja) 10:22.48
lat 18.
ca przejechał 25- k~lometrową trasę N:culescu łamie koło, lecz Chlcom- P.l Nowoczek :Polska) - 10:24,36.
„Spiewak Nieznany"
BAŁ TYK w czasie 40.17.5 min., dwaj następni ban oddaje mu swoje i leader wy- 10) Alix (Francja) - 10:26,28.
godz. 17, l!J, 21,
ścip.u dochodzi czolówk~. Na ulicach
mają c:zas 40:49. m!n. i 40:57.3 min.
filru i!ozwclony dla młodz: : eży od
Na <jrugiJn etap!e wyco!a.ło s'~ 9.gółeńl 10-clu zawodników: ci.ecfiosfo
lat H.
wacy: Kolar :I Bohdan, Francuz: BAJl , \. - „Trz:eci Sz:turm"
Garnier, Polak z Francji - Wróbel,
godz. 18, 20.30
Jorgensen oru 5-ciu
Duńczyk film dozwol cny dl& • młodz:ieźy od
·
Na5i zna:omi Veselv i Chil~r wyeliminowani Sz:>Najcaró'W'.
lat 14
W klasyfikacji klul:iowej etap "'A'YGDYNIA - „Prtgram Aktua.lno&ci
KOPENHAGA (obsł. wł.). - W dal świata, rozegrano wyścigi parami
grał „Ruch" (Chorzów), który proKraj. i Zagr." Nr 36/49.
szym ciągu kolarskich mistrzostw dochodzenie, na dystansie 4.000 m.
wadz: Po 2-ch etapach - 20:47,18,
Rozegrano IO przedbiegów, których przed „Ogniwo" (Wal'S'Zawa)
godi:. 11, 1~. 13, 16, 17, 18, 19, 20,
zwycięzcy zakwalifikowali się do na
21.
21:08,31.
Kałuży
MIKA EUGENIUSZ
Do dalszych biegów
stępnej rundy.
godz. 16, 18, 20.
zakwalifikowało się ponadto 5-ciu na
HEL (dla młodz.)-„Siedmiu śmiałych"
stępnych zawodników z najlepszymi
MUZA - „Kariera"
Gł.)01
czasami, w tej liczbie Czechosłowagodz. · 18, 20',
cy: Vesely i Cihlar oraz jako 16-ty,
Orian t.6dzklero go111ltetu I WoJ•·
film doz:wolony dla młodz:ieży
Przedsprzedaż
1r6dsldero Komitetu Pol5k11J Zł\łllOo
walkowerem Amerykanin Sheldon.
lat 14.
czoneJ Partu BobotnteseJ
W drugim kole odpadli obaj Czemecz
na
POLONIA - „Ulica. ll-raniczna."
I
Red•1aJ11
chosłowacy. Vesely przegrał z t..woł..KS Włókniarz godz. 15.30, 18, 20.30,
S:OLEGIUM JlEDA&CT.rNS.
rytem tej konkurencji Włochem Giin
film dozwolony dla. młodzieży od
Wydawcai asw.•r-".
AKS (Chorzów)
dini, a Cihlar z: Włochem Messina.
lat 12
Adr. R•d.: ł.6dł, PtotrkQwaka ac, m ,
zawiadamia,
Włókniarz
ŁKS
Do ćwierćfinału zakwalifikowało sle
Druk.: Zakł. Grartcane &SW .PrH&"
„Aktorka.',
PRZEDWIOśNIE l.e przedsprzedaż biletów na zat.6dt, al. Zwh1d n, teL 291.a,
2-ch Włochów - Messina 1 Gandinl.
godz. 16, is„ 20,
wody piłki nożnej o Mistrzostwo
Ttl1ten11
film dozwolony dla młodzieży cd
Jori
Anderi:en
Duńczyków 2-ch
Klasy Państwowej między ŁKS
życia .
Radio moskiewskie nadaje codzienRedaktor n•cielny
ł'lC·lł
lat 12
Bud. Zw, AKS
„Włókniarz" , gensen, oraz Dupont (Francja), Glozastępca red. nacz.
nie trzy audycje w języku polskim~
Ut-Ol
w
się
odbyć
mające
(Chorzów),
Siostra"
R\)30TNIK-„Lekkomyślna
odpowleda.
Sekretarz
211·21
I
(Szwajcaria)
Mueler
rieux (Belgia),
I
(według czasu polskiego):
godz. 15.30, 18, 20,30
dniu 28 sierpnia br. (niedziela).
Sekretariat og6łlly
m·•
Cartwright (Anglia).
"
5
'
16.30]
godziny
od
audycja
Pierwsza
Dział partyJuy
nt-U
na stadionie przy Al. Unii 2, rozfilm dozwolony dla młodzieży od
Wyścig szosowy dla zawodowców, l
do godziny 17.14 na falach 25 ·23 •: KS „Budowlani" zawiadamia wszy· na trasie 290 km (33 okrążenia, wy- I poczyna się w czwartek, dn. 25.8.
wea. te
lat 16.
ro~el•
Dział korupondent6w
~ stkich swoich członków i sympaty25,47 oraz na fali 30,67 metra.
1949 l' w Firmie „Sanltas", Piotr
ROMA - „Niecierpliwoś~ serca."
grał Belg Van Steenbergen w czasie
,
nlci:ych I c:hloJHlldc:b oru reDruga. audycja od godziny 20,30 · ków, że przyjmuje zapisy do wszyst 7:34:44, przed Kublerem (Szwajcaria}
kowska 81.
godz. 18, 20,30
daktor6w ruet Ccłennydu ._.łi
film dozwolony dla. młodzie.ty od do godziny 20.59 na falach 374.4 i J kich sekcji sportowych, jak sekcji pil i Coppim (Włochy).
llf•Ji
Dział mutacJh
, ki nożnej, piłki ręcznej (gry sporto1.115 metrów.
ZU·IJ
D:r.tal IQleJsk. I 1port.1
lat 18
Trzecia audycja od godziny 22.00 'I we), tenisa stołowego, sekcja bokwewa. I I U
REKORD - „Krążownik Wareg"
231·21
Ddał ekono111lezny1
do godziny 22.28 na falach 31,65 1 serska, sekcja pływacka (w stadium
dla młodzieży godz. 16.
wewn. I - W·zt
Dztal rolny.
1 organizacji).
Muzeum ł!tnograficzne, Pla.c WoI. Sienkiew'lcza (tel. 110-59).
·
1.115 metrów.
1
„Tajemnica wywiadu"
l"l2·SJ, tlC•h
RedakcJa DOeul
Wystaw& Gra.filki Mekey>k.a.ńskiej
Sekretariat klubu mieści się przy ności (tel. fo6-16).
Codziennie prócz niedziel, w pierw
.
godz. 1a, 20,
Jtolpłlrt•łl
jęiyka rosyjskie· ul. Nawrot 23, lokal własny. Chętni . Muzeum Prehistoryczne, Pla.c Wo!. otwarta w dni po-wszednie od godz.
lekcje
audycji
szej
l.6dt, Plotrkow1ka ,..
tet .zn.u
film dozwolony dla młodzieży od go. W niedzielę od godziny 15.15 do mile widziani.
. 10 do 13 i od 15 do 18, w nied'liele
nOścl 14 (tel. ~39-~3).
·
uo-~
Af.ml11'•trAC'Ja:
lat 18.
prócz pon1e i święta od godz. 10 d-0 18.
~tw&rte eodmenme KS zawiadamia, że w dniu 25.VIII.
godziny 15.59 na falach 25,23, 30,67
Dział oi:losze6: t.6t!t, Piłltrkłlwska s;
„Powr6t do domu" i 31,65 - koncert. Prócz tego koncer 1 1949 r. o godz. 19.30 odbędzie się ze· dz1.alk6~ w godz. od 10 do 18;. w
STYLOWY
Muzeum Przy?lodnicze, Pa.rk Sien_
11!. Jll·SO I Uł·t•
dla mło dz. godz. 16
f.y odbywają się w środy od godziny b.rahie sekcji piłki nożnej. Obecność cz~a.rtk1 C>~ g-0dz, 15 do 20, w me- k;iewic.za..
g ·J dz. 18, ·20 seanse normalne
Muz:eum SztuJt1, ul. Wl~kowskiego
22.45 do godziny 23.29 na falach ~złonków dawnej i:.ekcJi obowiązko· dziele i święta. od g-0dz. 10 do 17.
1 Ośrodek Propagandy Sztuki, Park Nr 36
wa.
„Antoni i Antoni.na"
śWIT 25,21, 30,74 i 1.115 metrów.
D-05212
godz. 18, 20
•
ft
Film dozwolony dla mlod.zi.ef.y od W
ROZDZIAŁ CZW ARTY
dni. P~ całych dniach . nie ~ził ~ traktora i pierwszy
• n.ża1ew
lat 14.
brał się do wykonania naJtrudniejszych zleceń.
TATRY - „Dzieci z jednego pod•
BATMANOW PRAWI KOMPLEMENTY
Naczelnik zwrócił także uwagę na Gienka Pankowa.
wórika"
talćichże Sl)odniach zatroskany
watowanej kurtce
W
obzainteresowaniem
i
uwagą
głęboką
z
Batmanow
godz. 16, 18, 20, o
młodzieniaszek pędził do dom1:1, gdzie mieszkali teleteserwował otaczających go !udzi, którzy zapomniawszy
f;lm ae>Łwolony dla mło<llieży od
chnicy, do placyku na którym odbywało się spawanie
la.t 1
o sobie, i o wszystkim dookoła, widzieli jedynie ciężkie
spo•vrotem. Nie chciał pozostać w tyle za towarzyi
najszybjak
aby
tym,
o
ty1ko
myśleli
i
rurociągu
~zęści
„Tragiczny pości.g"
1'ĘCZA Ale zatrzymał go Umara Mahomet. Spawacz przy.szami, a równocześnie obawiał się cośkolwiek przeociej przesunąć je z miejS'Ca na miejsce. Doprowadzona
godz. 17, 19, 21
biel •p<> raz dziesiąty, ażeby spojrzeć, jak posuwa się
.
czyć z tego, co działo się na lodzie.
t :lm cfozwolony dla młodzieży od
do ostateczności wytrwałość inżynierów i robotników,
praca.„
Otrzykasłał.
mocno
i
się
przeziębił
Topolow
Stary
lat 18
dokonywać
ich nadzwyczajne p<>święcenie, pozwalały
- Poruszacie się jak żółwie! - krzyczał do Karpomał surowy rozkaz nie ruszać się z miejsca i leżeć w ciegodz. 17, 19, 21, ::
rzeczy zdawało by się, niemożliwych.
wa. - Kończymy drugą sekcję!
płym pomiesz{:zeniu, ale stary nie mógł i nie chciał hyć
film dozwolony dla młodzieży od
Kowszow, kierując pracą na lodzie, jak gdyby się
poradził
~ Wiesz co, Umara, idź no sobie stąd, lat 14
wykradał się z do~rn
bezczynnym. Biegł cichaczem,
Twarz mu zarosła
postarzał w ciągu tych paru dpi.
Inżynierowie i tak są
t:pawaczowi Iwan Łukicz. „Ostalr.ia Noc"
WISŁA : całymi dniami pracował z saperami, albo zjawiał .się
szczeciną, oczy zaczerw..ieniły się od stałego przebywawściekli, a ty jeszcze ich denerwujesz. Oberwiesz od
godz. 17, 19, 21
i;rzy budowie stacji tłocząca-ssącej, bądź też u ~ele
ni a na wietrze i w oślepiającym blasku słońca, policzfilm dozwolony dla młodzieży od Beridzego, jak mu wpadn iesz pod rękę.
grafistów - wszędzie, gdzie mogło się przydać "jei1C: d~spoglądał
kiedy
wargach,
zaciśniętych
w
ale
zapadły.
ki
lat 14.
· "'
„.Okazało się, że Aleksy miał rację. Pięćdziesiąt osób,
świadczenie.
na rurę, nfe chcącą się poddać, w szybkich, niecierpliW?.óKNIARZ - „Spiewak niema.ny" }1rzydzielonych aby opiekować się rurą, uczyniło z niej
A Ziatkow - óvi pięćdz'.esięcioletni człowiek, który
wych ruchach, w ostrych żartach i gniewnych krótkich
godz. 16.30, 18.30, 20.30
jakgdyby „istotę żyjącą". Kiedy Batmanow i Załkind
zdolny był przerzucić tyle ziemi, co czterech ·innych'!"
film dozwolony dla. młodzieży od przybyli na plac, rura leżała długim ciel.Skiero na losłowach komendy było tyle upartej siły, że Batmanow
Głowił się Of\, jak u p<>móc inżynie'rom w ich niep<>lat 14
„Masz rację
miał ochotę powiedzieć inżynierowi:
dz ie, a jeden jej koniec opierał się o brzeg. Wasyli
,
·
wodzeniach.„
„Klęska szpiega"
WOLNOść _
z uporem nie podchłopcze! Tak właśn i e należy żyć Maksymowicz, który przed chwilą skarżył się Załki.ndowi
Naczelni~ bu.dowy spostrzegł również szczegó!ne zd~godz. 16, 18, 20,
złu.„."
się
dawać
od na niepowodzenie, poweselał i uderzył Rogowa w plecy.
11erwowanie Rogowa, który zbyt często zbliżał się do
:film dozwolony dla. młodzieży
Wasyli Maksymowicz zatrzymał Beridzego, wskazun~go_, chc~ał najwidoozaiej coś pow:ed?:ieć; _·faet nie
- Twierdziłeś, że inżynierom się nie uda! - zawołał
lat 14
jąc na Kov.rszowa: „Mieliście rację, wtedy w Moskwie,
, .
·
r.-.iał odwagi.
Rosyjska
chociaż Rogow nie mówił nic podobnego. „Trójka Trefl"
ZACHĘTA Jerzy Dawidowiczu: macie odpowied~alnego zastęp
wr~
spytał
młodzieńcze.?
krępujesz,
się
Czego
stafizyką
z
matematyka
wyższa
plus
„smykałka"
godz. 16, 18, 20
cę Sądzę , że na froncie powąchał tylko prochu, wojocie Batmanow, gdy robili już razem dziesiątą 'tu.rę, wę
nowią, mój drogi, siłę! Tera z niech tylko opuszczą tę za
til~ dozwolony dla młodzieży od
wać zaś nauczył się dopiero tu, na budowie".
Czy przywią
drując od terenu spawań do cieśniny. baweczkę na dno morsk :e, a wtedy obaj z · Michałem
lat 7
Batmanowo·Ni często wpadał w o~y Silin„. Telegram
Borysewiczem możem.v ze spokojnym sumieniem stąd
zali .cię do mnie. czy co. że nie odstet>Ujesz mnie ani na
l)ZJeciom do lat 6 wsteD do kina.
krok?
ud Stalina uczynił świętem wszystkie je.eo :oowszednie
wzbroniony
od~echać
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li-go etapu Polacy z Francji

wrzesiński · zwycięzcą

na trasie
„Kocie
dały się mocno we znaki kolarzom zagranicznym

I

Z Torunia me/du

StrTeml<OiSki z Grębocina
wygrywa

po dwóch etapach ·

kolarski ptcztowców

Kolars~ie _~trzostwa światQJ_rwajq

n•

O puchar

Mecz

Od dzisiaj

Kraków-Łódź

bilet6w

iZ

I

klubów

Tren'nn1 u Budowlanych''

I

Muzea Miejskie

Ii

I
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Daleko od Moskwy
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