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Przemówienie sekretarza KC PZPR tow. Ochaba na wielkie) manifestacji ludności Berlina

BERLIN (PAP) - Jak już podaw związku z zakończe
niem III zjazdu SED odbyło się w
Berlinie wielkie publiczne zebranie z udziałem niezliczonych tłumów
mieszkańców Berlina.
Centralnęgo
Komitetu
Członek
Komunistycznej Partii Chin, WangSiao-hsłang, pozdrowił uczestników
wiecu w imieniu partii komunistycznej 1 narodu chińskiego, podkreślając, że naród chiński z żywym za
Interesowaniem śledzi rozwój NJe·
Demokraty<"&•
\Jlłeckiej Republiki
nej. Stworzenie Chtńsklej Republiki Ludowej i Niemieckiej Repubtlki
Demokratycznej - powiedział mów
ca - ułatwiło 11tworzenłe nowych
przyjaznych więzów między obu
krajami. Nastąpi teraz szybki rozwój współ!pracy gospodarczej 1 stosunków handlowych. Oba kraje \}'Ją
że wspólna wałka o sprawę pokofu
I demokracji światowej. Wystąpie
nie swoje Wang-Siao-hsiang zakoń
Niemiecczył okrzykiem na cześć
kiej Republiki Demokratycznej oraz
pokoju i demokracji światowej.
Następnie zabrał głos delegat Pol
ski, sekretarz KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tow. Edward Ochab.

szlachty i polskiej
hasło polskiej
„jak świat świat.em,
burżuazji, że
Niemiec nie będzie Polakowi bra-

waliśmy,

tem", hasło, które, usiłowano wpoić narodowi polskiemu. Polska klasa robotnicza odrzuca. to hasło na
ten sam śmietnik historii, na łdó
i
rym znaleźli się pol11cy faszyści
szowiniści, reakcJonłśeł i wyzysklwa
cze oraz cała łeb ideologia. Polscy
robotnicy widzą w niemieckich PTO
letariuszacb swych braci klasowych.
a w Niemieckiej Republice Demo·
kra.tycznej witają państwo nowego
typu, państwo otwierające nową epokę w dziejach Niemiec, państwfl
antyimperianantyfaszysłowskie i
styczne, kłóre podobnie jak Polska
Ludowa, w oparciu o potęłny Zwią·
zek Radziecki, wkroczyło zdecydowanie na drogę pokoju t pnyjaźnl
między narodamL
Następnie mówca wspomina o da
remnych usiłowaniach lokajów Imperializmu w rodzaju Mikołajczy
ków i Adenauerów, których zadaniem jest szykowanie gruntu dla
nowych prowokacji wojennych. Wł
dok dywfzJi amerykań!lkicb, które
w Korei uciekają w rekordo-wym
tempie - powiedział tow. Ochab • nie
Jest dobr~ reklamą dla Imperialisty
oznych businessmanów I poszukiwaczy mięsa armatniego.

Przemówienie
tow.Edwarda Ochaba

Mylą się pozbawieni honoru i rozumu gangsterzy amerykańscy, że
barbarzyńskie masakrowanie tysiecy kobiet i dzieci koreańskich może skłonić do kapitulacji walczace
o wolność narody Az.ii I Euroov
Rozwój w-ydarzeń dowodzi, ł.e płew
i obunenie narodu sprawia, li anglosascy epigoni hitleryzmu skocisposób.
czą w taki sam sromotny
jak faszyści s}>Od znaku swastyki.
Niechaj gangsterzy amerykańs~y
i ich pachołkowie wiedzą, że nie ma
siły, którR- by mogła podwaty6 lstnie.fącą i ustaloną granicę na. Odrze
i Nysie. Granica ta stanowi podst&·
wę trwałej współpracy Polski ludo·
Nlemit'Ckiej
wo-demokratycznej i
Republiki Demokrałycmej.
uczestniSłowa te setki tysięcy
ków manifestac.11 przyjęły entuzj11stycznymi owacjami.
R!!.·
Przyjaźń f pomoc Związku
mówił w dalszym clą
dzłecklego gu Polski mówca - jest źródłem na
szych' sukcesów. Robotnicy polscy
21 radością patrzą na powstanie pier
wszego w blstorif, prawdziwie demo
kratycznego l pokojowego państwa
niemieckiego, które Jest nłe tylko
naszYm sąsiadem, lecz również naszym faktycznym sojusznikiem I
przyjacielem.
zjednoczenie
że
Podkreślając,

Pokój I. budowa nowego z·yc1·a

Trzeci zjazd Niemieckiej SocjaUltycznej Partii Jedności wzmacnia
ducha ofensywnego i wzbogaca naj
lepsze tradycje niemieckiej klasy ro
botniczej. Tak niewątpliwie odczuwają to miliony ludzi pracy Polski,
Rumunii,
Czechosłowacji, Węgier,
Bułgarii, Albanii - w których lmie
niu witam Was jak najserdeczniej.
Nie zapominamy o zbrodniach ta
11eystów hitlerowskich, lecz ZD8JD.Y
ich źródła. Wiemy, kto jest napraw
~ winnym. I dlatego obce nam 1e11t

celem narodu n1·em1·eck1·ego
IJ li
C
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BERLIN (PAP). - Jak jut don<r.
siliśmy, w ponied~alek po południu

ruikOńetzyły się

Niemieckiej

Jedności.

obrady III zja-idu
Socja!listyca.nej Partii

Na posiedzeDli.u poniedziałkowym
uchwalono jednogłośnie rerrolu.cję w

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;..;,_
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sprawie Ea.dali SED w obecnej S1tuacji. Rezolucja iiatwierdza program
poUtyki partH w walce 0 pokój i jedność Niemiec.
Delegaci uchwaWI jednomyślnie
nowy statut partii, który ma istotne
znaczeme dla przekmałceni1L SED
w partię nowego typu.

Z

Niemiec pod kierownictwem klasy
nastapi
niewątpliwie
robotniczej
mówca zakończył swoje przemówie
nie okrzykiem na cześ6 przyjaźni
polskich i niemieok:lcb mas praeoJącycb, na cześ6 solidarności bojowej sił pokojowych narodu nlemicc
kiego z narodami Związku Radzlec
kiego l krajów demokracji ludowej.
Po Edwardzie Ochabie przemówił sekretarz generalny Komunistycznej Partii Włoch -Palmiro Togllattl. Togliatti. podkreślił, że ITJ
zjazd SED stano\vi wielki wkład
czołowego oddzfału niemieckiej klll
s.v robotniczej w walke o stworzenie jednolitych. niepodległych. miłu
demokratycznych
jących pokój i
Niemiec.
Na wiecu wystąpił również sekretarz generalny Komunistycznej
Partii Anglii, Barry Pollltt i sekr~
tam Komunisty~nej Partii Francji,
Jean Duclos. Obaj mówcy stwierdzi
li, że masy pracujące Anglii i Fnn
cji nigdy nie będą walczyć po stro
nie imperialistów przeciwko Zwl~z
kowł Radzlecldemu i krajom demokracji lodowej.
Na zakończenie zabrał głos Wtlhełm Pieck, podkreślając, że w ob1.iw
czu interwencji amerykańskiej
Korei, III rzjazd SED powziął decyzdecydowanej
zję jeszcze bardziej
walki o pokój. Jak najbardzie1 po
ważnym niebezpieczeństwem dla po
koju jest obecność wojsk amer:va także amerykańskich
kańsldch,
samolotów 1 innej broni w
czołgów,
samym środku Europy - w Zach'>d
nich Niemczech i w zachodnim Bf'r
linie. Ludnoić Zachodnich Niem'"e
iąda aby Amerylcanłe niezwłocznłe
nst"pili z Zacbodnfcb Niemiec. to!k
j11.k naród koreański żąda aby Amt>
rykanle p0szłł sobie z Korei. Prote
stutę kategorycznle w Imieniu wszy
stkłch obecnych -<>świadcz:vl Pieck
przeciwko 1>0zostawaniu wojsk ame

rykańsklcb

w

Berlłnłe.

nchodnłm

Zwycięska

wojsk Ludowej Korei

Wyzwolenie szeregu dalszych miast
mid Ludowej z okazji wspaniałego
rzwycięstwa pod Taidżonem.

LONDYN (PAP). - Korespondent
agencji Reutera przy sztabie Mac
Arthura donosi, źe wojska północ
no - koreańskie na zachodnim od·
cinku frontu posuwaJą się szybko
naprzód i zajęły SoZereg mlejscowo<ld. m. in. miasta Haenam I Kurye.
Z Kurre oddziały wojsk północno
·koreańs.kJch skręciły ne wsehód w
kierunku Sunczon.
Na froncie centralriym wolska pól
nocno • koreańskie zajęły miasto
PQun.
ROZKAZ DZlEHN~ GENERAŁA
KIM m SENA

WSPOLNE OSWIADCZENIE KO·
ZAGRANICZ·
RESPONDENTOW
NYCH W KOREI
PEKIN (PAP). - Jak donosi agen
cja Nowych Chin, korespondenci za
.,Humanlte" (Francja),
graniczni
„Daily Worker" (Anglia) i „Dżenn:in
dżibao" (Chiny), dożyli W'Spólne oświada:enie, w którym wyrażają naj
energfczniejsey protest przec:lwko
dokonywanemu
b!ombardowaniu,
przet Amerykanów w Korei.

Uroczysta akadem a

. PEKIN. CPAP). - Jak donosi radio PhenJan, generał Kim Ir Sen,
d~wódca naczelny koreańskiej Ar·
rm.i Ludowej ogłos.lł rooka-i dzienny,
w którym e:rntuluJe formacjom Ar-

I

w Tiranie z okazji
Tygodnia Przyjaźni

pokoju
akcji wobronie
Do wspólnej
!!.~.i~!!ej~T~;~~!~.~~l ~"i!.!~~!~ 4~"ę,.=,==~ nawo
I nn'karzy
· odezwa 'OD wszystkich dze
'

doweJ pi:zeciwko imperialistycznemu
agresorowi amerykańsk-iemu przynio
sła nowe, wielkie sukcesy. Całe wybrzeie zachodnie zostało oswobodzone z napastniczych wojsk Mac Arthu
ra i przednie oddziały koreańskie
znajdują się już w· odległości niecałych 30 km na północ od Suncbon portu, położonego na południowym
wybrzeżu Korei.
Manewr oskrzydlający wojsk północno • koreańskich - donosi kores
posuwajicych
pondent Reutera 11St wzdłuż południowo - zachodnich
równin Korei, poważnie zagraża głów
nemu amerykańskiemu obszarowi obrony. Obserwatorzy wyrażają pogląd,
że ten nowy obszar obrony zamknięty
Jest łr6Jkątem, któl'y biegnie od por
łu Fas&n do Tejdżu, a stamtąd do Po
hang na wybtzetu wschodnim. Ten
trójkąt to zaledwie dziesiąta część
terytorium, Jakle imperialiści amerykańscy kontrolowali za pośrednie·
hvem 11weJ kukły, Li Syn Mana. zanim zdecydowali się na zbrojną na·

ści cywilnej nie wolno opuszczać do- nifestu do na.rodu mem1eckiego.
Now.a wojna imperialistyczna mów, z wyj11tkiem dwóch godzin
dziennie. Wszystkie szkoły i sklepy czytamy m. in. w manileście - pray
zamknięte, roboty polne przerwa~'?.
Agresorzy boją się ludności koreańskiej. A~e11o~zy boj11 się, bo cała Ko
rea skupiona ]est dokoła legalnego rzą
du. lud!>wego ~im Ir Sena; agresorzy
boJą się, bo widzą, z jakim utęsknieniem oczekuj11 Koreańczycy oddzi,iłów Ludowej Armii Wyzwoleńczej.
Sytu~j~ polityc:zną cb~ter)'.ZUje rówmez stauowISko wasab, ktorzy
usłużnie potakuj• swemu dolarowemq mocodawcy, ale nie kwapił 11ię "
udzieleniem mu jakiejkolwiek pornocy
:,sunday Chronicie" s „Combat"
przypuszczaj:), że Londyn najwyżej
wyśle ,,symboliczne siły" w liczbie 3
tys. żołni~r~y. ~e ~rancji nawet
przedstaw1c1e) WOJowmczego de Gaul
le w parlamencie, Palevsky, wyraził
„ubolewanie", że stan franc;uskich
s~ł zbrojnych nie pozwała na wysłame wojsk lądowych na Koreę.

z~ii:r~:~:=~;d:i~/~a;

:~s:: ~~~=ic~~~r•::~~ą' ~~

je::e::r
apel Trygve Lie w sprawie dostarczenia wojsk na Koreę.. Egipt potwierdził sw11 decyzje zachowania
neutralności w konflikcie koreańskim.
Podobnie Iran. Rz11dy Unii Południowo • Afrykańskiej, Brazvlii i Yeme-

to trójkąt

ostatniej nadń~l ałnyma.nła przyczółka na Ko·
rel pr~ fmperia.llstiiw amerykań·
1kłcb.
Tłumiona przez żelazną cenzurę
Achesona i Johnsona prasa amerybronny -

"

niosłaby Niemcom jedynie śmierć i
zagładę. Celem narodu niemieckiego

I

je.st pokój i budowa nowego życia.
jedna.k walczyć, Po0 pokój należy
.
.
.
koju oalezy brornć. Na czele potęznego obozu wałrzącego o Pokój stoi
naród radziecki. Obowiązkiem Niem
ców jest uczestnlc.,..,ć w walce 0 po~~
.
kój, wytęzyć wszystkie siły celem
utrwalenia pokoju w Europie. W ten
sp06ób WYJ.ll8żemy naszą błstoryC'Blą

nflC?sk'c~ większej ostrożności w tym kon
1 cie.
• . kł . .
•
.
N" d .
1e z1wmy się więc wsc1e oset,
jakiej nio potrafi ukryć reakcyjna
T .
Chlc
k , k
rtago
ans a.
W t „d . ń
bprasa,, amery.
Y zie po ape„
PIS.ze:
np.
une
l u. ""--gve L18 nad eszł0 8 ezy 9 0 d po
wiedzi od 52 państw, które poparły
ojnę p. Trumana i wszystkie odpowiedzi odmowne..•"
Cóż bowiem dano do dyspozycji Im
perialistów amerykańskich w tej cięż
kiej godzinie? Oferty wykolejeńców
b wol nej E'uropy, któ •
•
·
em1gracyJnyc
można wręcz ~~tecznie Podkreślić rzy zgłaszająb sie do wojska M!ljc
Arthura, am ułans szwedzki. belgi powagi sytuacJI •
Tak przedstawia się sytuacja woj skie samoloty transportowe dla 1>bsługi linii USA - Korea i niewiele
skowa• .A polityczna?
Tę najlepiej charakteryzoji dra- więcej.
Potężny front obrońców pokoju,
końskie zanijdzenia Mac Arthura "
ludów do samoodniesieniu do ludności cywilnej tere wolności
·
'l · i prawab d · J
n6w jeszcze ok upowanych przez woj - okres enta coraz ar zie ograntcza
ska amerykańskie. Na tej ludności „trółkat:J obronne" (mperialistów.
(log)
111:vładowu.ie sie wściekłość ucieka.Ja

u:
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Albańska-Polskiej

Uroczysta aka
Ty
drz.ień Pmyjażni Albańsko - Polskiej.
dzynarodowe) Organb.acjł )DzlennlkaNa akademię praybył m. in. prerzy.
mier rządu albańskiego Enver HoWzywamy dziennikarzy, którzy po
zostają wciąż Jeszcze w szeregach ole dża.
Referat poświęcony 8 t'OO'lnicy
zdecydowanych, by przylączyU sh;
do nas w ?bronie pokoju. Wąwąmy Manifestu PKWN i prayjaźni albań
clzlennikarzy, którzy pracują jesz~1e
sko - polskiej wygłosił albański widla monopoli prasowych, przygolowu
spraw eagranicznych ceminister
jących wojnę. by zbadali własne sumienie ł by zrozumieli, te ró~nleż Michał Prlftl.
oni za pomocą swych piór i mozgów
oklaskami nagroDługotrwałymi
torują drogę do straszlłwej qezl 1 dzono w azęśei artystycznej występy
cierpień niewinnych ludzi. Spoczywa
na nich IJardzo cięźJla odpowiedzłal· artystów polskich - Hess-Bukow·
skiej, AdamC'le\vskiego i Otoczko.
ność.
TIRANA CPAP). -

świata demia w Tiranie

li

Sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji
Dziennikarzy - Hronek ogłosił ode·
zwę MOD do wszystkich uczclwych
dziennikarzy świata.
PRAGA (PAP). -

Odezwa głosi m. in.:
Dziesiątki tysięcy uczciwych dzien.
nlkarzy, członków MOD, którzy sinżą z oddaniem i bez kompromisu spra
wte pokoju, podpisało już Apel Sztok
holmski MOD wezwała Jednak równleż w interesie pokoju, by Apel
Sztokholmski podpisały takie te or·
winę i za.pewnlmy EuroPle pokój. W ganłzacje, które wycofały się z Mię·
walce tej musi bra6 udział cały naród uiemlecld. Jak dlqo Jednak
Niemcy są rOtZbite, Jale dłaro część
·
narod.u Dletmecldego ma byli armią
kolonialną Imperializmu. tak długo
Niemcy będą ornlsklem niepokoju w
Europie

llaiinaugurowała

I
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5-letn1· Plan Mo-ospodarczy NRD.

• Nemcy
pIanem waIkI• o pokOJOWe

eent~lnym

zagadnlentem pracy
SED Jest zJednoczenie Niemiec na za
sadach demokratycmycb. w dąieniu
j
do tego SED wsp6łp
racu e w ramach bloku aatyfaszysłowsko - demokrałycm-o t w ram•Ab Frontu

'""

~„

nu w ogó}e nie od~wiedziały na co Narodowego Niemiec Demokrałyc.z.
.
k
b
raz bardziej rozpaczliwy apel. Nawet
reakcja japońska bardzo ochłodła w nyc z wszyst iml slłamt demokrazapałach i zaczyna mówić 0 koniecz- cjł f pokoJu.

kańska podniosła znów głośny lament. - „TO NA/BARDZIEJ UP<>KARZAJĄCA I NAJBARDZIEJ KU
SZTOWNA PORAtKA STANóW
z N
łED kOCZONYd CHt ,NW KOYREkl"He·
en , ew or
orespon Bt"gart.
PISZe .bune",
rald Trl
- „Może być mowa - sekunduje
D .1 M .1„
. k' k 1
o ega
1 oś
mu ang1e1s 'li
• zt „ at y . at
o ·moz wb c1 • u rzymama
rtó L'---na
wschodnim wy rzezu po w ~ ......n
i Pohang, ale nieprzyjaciel atakuje
w takim tempie, a wojska emerykań
akie Sł rozrzucone na tak szerokim
froncie, że nie bardzo widać, jak bę·
d't mogły ufortyfikować łę pozycję
przed pojawieniem się Koreańczy·
•
... · d za, ze
•
k ow.
„me
„ T"unes" •nw1er

ł

ofensy"7a

Mantlest kończy się apelem o kon
·
. pok OJU.
· wa lki w o b rome
tynu owanie
o dalsze zbleranie podpisów pod At
Sztokh lm k'
o s 1m, o PI"LYgo ope1em
wanie się oo IT Swiatowego Kongr.e
su Obrońców Pokoju.

MOSKWA (PAP)

-

żniwna w południowych

'

BERUN (PAP). _ Jak juź donosili- rzeczywistości osiągnięto 103.1 proc., nia Walter Ulbricht podkreślił, że
przyjazne stosunki między Zwłąz,
śmy, w ~rzecim dniu Kongresu Nie- w porównaniu z rokiem 1936.

mieckiej Socjalistycznej Partii Jedno
Walt Ulb i ht
ś
wy·
rc
er
ci wicepremier
poświęcone
przemówienie.
głosił
S·letniemu planowi gospodarczemu
NRD oraz perspektywom niemieckie)
j
d
d kl
qospo ar naro owe .
Plan 5-letnl - zaznaczył mówca fest wielkim planem walki o ulwo·
rzenle pokofowych, postępowych Nif'
p od stawą
·
o b ecnego Planu
ouec.
Pl
·
·
1 t · Pl an t en
5-1etn1ego
1est an 2.·em.
ro·
zestal wykonany w cągu półtora
ku. Plan 2 -letni p...;ewi'dywał, z·e w
podo
roku 1950 produkci·a „~rośnie
"""
zi omu 81 proc. produkcji z 1936 r. W
·

I

....

wykonali plan dostaw

zbóż

Kampania nu dostaw ~bożowyeh przez liczne
okręgach kołchozy i sowchozy. W licznych koł

ZSRR dobiega już końca.
Meldunki napływające z republik
środkowo - azjatyckich, z Ażerbe1ń k
t
dźanu, Gruzji. 0 rmia s iej SRR
Kaukazu donoszą o
północnego
orzedtermłnowvm wylmnanlu ola-

.

Referat wicepremiera Waltera Ulbrichta wygłoszony _na Ili Kongresie SED

•
, • rad zieccy
K o Ich ozn1cy
przedłerminOWO

11

chozach rozpoczęto już wydawanie
zaliczek w naturze na poczet dnió
wek obrachunkowych. W kołubozacb
obwodu krasnodarskiego wysokoś~
zaliczek wynosi około I.OOO kg. zbo
:ia na kaida rflćl7.ine kołtibozowa.

Mówca przedstawll następnie wy• kiem 'Radzieckim a Niemiecką Repub blik" Demokratvczn" stworzyly prze
ni
„
„
alki Planu 2-1et ego na rozma1tyr
odcinkach życia gospodarczego, po slanki, dilękl kt6rvm możliwy test
czym zakomunikował, że dzięki wy· !17Vbkl rozwój republiki. Znalazło to
konaniu Planu 2-letniego, moźliwe bę m. tn. wyraz w fakcie, że zobowtązanla rf'paracytne Niemieckiej RepublL
.
dzi łó
.
.
d
d i
z e po wyzszeme przy a w mię·
sa t tłuszczów oraz podwyższeole kł Demokratycznej wstały obniżone
płac. Od dnia 1 wn;eśnla 1950 r. n- o 50 proc.
Mówca przeszedł z kolei do zadań
gólna podwyżka płac wyniesie 8 do
t nJe rolnictwa. zaznaczył on, że punktem
15 proc. Ulbr1cht wyrazi·1 nasęp
tk
d
1
d · k
po z1ę owan e przo own om pracy wyjścia jest dążenie do · zao pa trzen ia
pra ludności w jl'lk nai'wlększym stopniu
a w szczególności przodownikom
fi
d · ·
cy spośro·d m1o z1ezy za o amą pra- z własnej produkcji rolnej.
·
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Realizacja Planu 5-letni'ego je:.·t ""ci·
anu - etniego.
cę na wy onan em
W Interesie trwalej współpracy I śle związana z rozwojem handlu zaNiemiecka Republll'a
udziału we wzajemnej pomocy Zwłą,1 qranic:mego.
rozwija pomyślnie
ku Radzieckiego I krajów demokracji Demokratyczna
ludowej - powiedział Ulbricht - u- swe stosunki handlowe ze Zwią.zldem
ważamy za pożądane, aby rząd Nie· Radzieckim I krajami demokracji lu·
mlecklej Republiki Demokratycznej doweJ.
się do rządów, naleźą.cycb do
zwrócll
Oslągnl~da w odbu~owl~ NRD Pomocy GospodarRady Wzajemnef
czej, z prośbą o przyjt:cle w skład I P~>wiedzl~ł w zakonczentu swe~o
tej raity. Pomote nam to wzmocnie przemówlenla Ulbricht - sprawla1ą.
niemiecką gospodarkę pokojową dla ze stosunek sił w Niemczech zaczyna
się przechylać na stronę Frontu Nadobra całego narodu.
1odowego t sił pokojowych. Plan 5Omawiając zadania Planu 5-letnie- letni fe11zcze bardziej przyśpieszy te n
-•ę pot-'n« broni"" w
go, Ulbricht zakomunikował . że pro· rozwóf t stanie ,..
. .,
"'" „
dukcja przemysłowa w 1955 roku o- walce 0 Jednołć Niemiec. Walce te j
siąqnie 190 proc. poziomu z r. 1936. przewodzić musi Niemiecka Sor:laliW dalszej cześc:i sw1>no or:zemówte stvczna Partia Jedności.

MASKOWANI ZDRAJCY

W związku z amel'ykańską interw~ncjlł w Kol'ei i z coraz częstszy·
imperialistów,
nu. pi;owokacjami
zm~erzaJą_cych do rozpętania wojny
światoweJ, agenci kliki Tito we Fran
cji wzmagają swoją działalność. Agresorzy i ich sługusy śpieszą. się
go1•ą.czkowo. Nie cofają się przed
żadnymi machinacjami ani przed :ra
dnym kłamstwem. W tych dniach na
p1·zyikład centralny organ prawico.
wych socjalistów francuskich, rywa·
lizując ze sprzedajną prasą Be1·1ina
zachodniego i "ultrareakcyjnym C:zien
nikiem sztokholmskim „8venska Dag
bladet", usiłuje odwrócić uwagę od
bezczelnej agresji USA w Korei, pu
blikując najba1·dziej :fantastyczne wy
mysly na temat rzekomo grożącego
Jugosławii niebezpieczeństwa wojny.
Wiadomo jednak powszechnie, że
właśnie w Jugosławi\ odbywa się zakrojona na szeroką skalę mobilizacja
wojskowa. Nader znamienne jest, że
Dean Acheson, jeden z główl}ych wi
nowajców przelewu krwi w Ko1·ei,
prasowej,
usiłował na konferencji
odbytej dnia 12 lipca powtórzyć te
bezczelne łgarstwa wyslugu · •Ąych
:mu się dziennikarzy, których sam
inspiruje.
Sfery rządzące Francją przy nez.
pośrednim poparciu prawicowych socjalistów wzmagają faszyzację kl'a·
ju, aby przygotować do wojny zaple
przeusiłują
cze, a jednocześnie
kształcić Paryż w przytułek dla za.
gi·anicznych faszystów wszelkiej ma·
od andersowskich
ści, poczynając
bandytów, a kończąc na titowcach.
wewnętrznych
· spraw
Minister
Queuille, ten sam, który podpis<ił
pakt atlant3rcki, który otwarcie J>ro
paguje wojnę prewencyjną. p1·zeciwko
ZwiąZ'kowi Radzieckiemu i krajom de
;mokracji ludowej, Queuill<::, który
stał na czele rządu, kiedy ma.'lakro
wano walczących o cl1leb górników,
przejawia obecnie wyjątkową troskę
o agentów i szpiegów, których belgradzka klika utrzymuje we Fran·
cji. ·
Daremny trud! Nie ulega najmniej
szej wątpliwości, że nowa kampatiia
kliki Tito, zmierzająca do rozbicia
jedności ruchu robotniczego i szerokiego ruchu bojowników o pokój, tak
jak i dotąd skazana jest na klęskę.
Francuscy obrońcy pokoju dowie·
dzieli się z ołmrzeiniem, że titowcy
wypowiedzieli się za. użyciem bomby
atomowej, że zabronili przeprowadze
ziia w Jugosławii kampanii zbierania
podpisów pod Apelem Sztokholm·
śkim, że agenci ich sabotują tę kam
panię za granicą. Demokratyczna o·
pinia publiiczna we Francji była oburzona wywiadem, jakiego udzielił
Tito dnia 25 maja br. W wywiadzie
tym Tito oświadczył, że należy od·
łożyć na czas nieokreślony, do chwi·
li rozwiązania (jak się wyraził)
w.szys'bkich innych prol:Hemów za·
ostrzający-ch

sytuację m~ędzyna.rodo

- rozwiązanie wyjątkowo waż.
nego i nie cierpiącego z.włoki zaga·
dnienia zakazu broni atomowej. Fak·
tem jest, że we Francji titowscy a·
genci, wszędzie, gdzie tylko zdołali
wą

dotrzeć, starają się zdyskredytować

i sabotować kampanię zbierania pod·
pisów pod Apelem Szrokholmskim
na rz~ zakazu broni atomowej,
która jest bronią agresji.
Obrońcy pokoju we Francji widzę
ze wstrę.tem i obrzydzeniem, że ti·
towey gorliwie wychwalaj4 imperia·
listycznlł Amerykę. Jeden z titowców
na łamach eoświadczył niedawno
gzystencjonalistycznego pisma, WY·
chodzę,cego w Paryżu, że Stany Zje
dnoczone to „bogaty kraj z młodym
i dynamicznym kapitalizmem o wysokiej stopie życiowej, kraj korzy.
staj!}Cy ze swobód, jakie dają bogac
two i siła". W taki oto sposób titow
scy ~ajmici starają. się ukryć praw·
dę o 'wstrząsach gospodarczych, o
rozkładzie kapitalizmu, o :faszyzacji
u~troju państwowego w USA.
„Im potworniejsze kłamstwo, tym
więcej szans, że uwierzą w nie" t11 hitlerowską. zasadę przejął Tito
Titowcy
w spadku po Goebbelsie.
propp.gują „kulturę Zachodu", przy·
taczając w jej obronie podłe, a jednocześnie śmieszne argumenty. W
wydawanych przez nich w Paryżu pu
się przekonać
blikacjach starają
francuską inteligencję, że należy popierać titowską Jugosławię, penie·
waż prowadzi ona „zaciętą walkę o
zasady europejskie"... „kontynuując
tradycje wypraw Karola Wielkiego
przeciwko barbarzyńcom". W niedalekiej przeszłości Hitler, przy porno
cy tego rodzaju powoływania się na
Karola Wielkiego, usiłował zrnobili·
zowac opinię publiczną na rzecz tak
zwanej przez niego wojny o Eu1·opę.
Jak widać, Tito we wszystkim, na·
wet w swojej „nauce" historii idz;i e
w ślady Hitlera.
Ta agresYWtla histeria skierowana
przeciwko narodom Europy wscho·
d niej idzie u nich w pa1·ze z cią·
głymi oświadczeniami, że ze strO!lY
amel:JZ'kańskie.sto imJle.i·ializmu św1a·

27 niewinnych Murzynów wobliczu

śmierci

ŚFMD wzywa młodzież do masowych proJestów

WARSZAWA (PAP)). - Przed pa· szano go do podpisania sfałszowane
Nadaremnie klika ta, kierując się ru tygodniami Sekreturiat SFMD we· go zeznania. Nikomu nie pozwolollO
ł rsdami francui;kiego w::,:wiadu poli· zwał młodzież calcgo świata do skla- zeznawać w jego obronie.
tyczne~o, szczególni} uwagę poświęca dftnia protestów przeciw skazaniu na
„Podobtt0 sprawy zrywają mask~
Członek KC Komunistycznej Parłii Francji
tym warstwom społecznym, które u· śmierć 7 niewinnych Murzynów ze z amerykańskich tmperlalistów-czy.
waża za bardziej chwiejne, zwraca- stanu Virginia (USA). Obecn!e zn0w tamy m. in. w piśmie SF:v!D. fala
tu nie zagraża absolutnie żadne nie- związku zawodowego za prowokacyJ jąc si~ np. wśró~ młodzieży do stn· zostało a~csztt>wanych i stoi w obli· światowego protestu jest potrzebna
bezpieczeństwo wojny, że wszelka ne zachowanie się podczas strajków dentów, w związkach zawodowych czu śmierci 27 niewinnych młod)lch do obalenia
bestialskich planów
oskarżonych władców Ameryki, którzy chcą zamor
fałszywie
masowa kampania w obronie poko· ekonomicznych. Agent titowski, zde d'> nauczycieli , Nawet wśród tych Murzynów,
chwiejnych p1zez sądy USA stanu Missisipi.
bz.rdziej
lub
ju jest po prostu stratą czasu. Agen maskowany w zakładach Renault 0 • mmeJ
dować niewinnych Murzynów".
ci kliki Tito we Francji kolportują kazał się ni mniej ni więcej tylko sy warstw agenci titowscy nie osiągnQ·
Zarząd Gł9wny ZMP otrzY]Ilał ostat
li swego celu. Setk:l byłych uczestW piśmie tym Sekretariat SFMI>
tzw. czasopisma polityki międzyna nem bankiera.
nio od Sekretariatu SFMD pismo w
rodowej, w których systematycznie
Nic więc dziwnego, że tych pro- ników „brygad pracy" w latach 1046 sprawie jednego z Murzynów - Wil- w't.ywa młodzież całego świata do
wszyst- wokatorów i agentów reakcji, po zde i 1947 podpisują apele, wzy,vają.~e le Me Gee - robotnika, ojca 4 dzie· wysyłania depesz i listów protestastarają. się dyskredytować
wypędzenia
młodzież francuską do
kie radzieckie propozycje w ONZ,
agen- ci, który 70stał skazany na śmierci na cyjnych z żądaniem natychmiastoweutrwalenie pokoju mas.kowaniu ich, wypędza się ze ze swoich szeregów titows!dch
mające na celu
tćw werbunkowych i do paraliżowa podstawie fałszywych oskarżeń.
orgauidemokratycznych
wszystkich
oraz starają. się uda1·emnić przygo·
Wille Me Gee przed rozprawą, są go zwolnienia niewinnie skazanych
r.ia ich akcji. Francuz.i, którzy w cza
towania do II światowego Kongresu zacji. Dnia 8 czerwca br., jednościo
zmu- na śmierć Murzynów.
dową był 14 dnl torturowany jugosłowiań
do
należeli
wojny
sie
ze
wydaliła
socjalistyczna
partia
wa
Pokoju, żądając zwołania jako jego
przy.
partyzanckirh,
oddziałów
skich
któ
titowców,
kilku
szeregów
swych
przeciwwagi innego kongi:esu pod
się do niej w celu łączyli się do tych wezwań. Studenci,
kierownictwem UNE$CO (01·ganiza· rzy p1·zedostali
mvśl rbJrehtvw Wall-Street
któl'Zy jeszcze w roku ubiegłym szli
cja ONZ do spraw kultury i nauki), prowadzenia rozkładowej robMy.
'
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Mimo,
który by w praktyl!e stał się tryU~U
buną ame1·ykańskiego imperializmu wydają ogromne sumy i szerzą po- ujaw_niają ~a.kt, że ~oszty propag:inIł
i oddflnych mu kosmopolitycznych tworne kłamstwa w celu zwerbowa- dy titowskieJ pono~1 Bank Eksporto·
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Titowskie publikacje we Francji .~
„planu Schuma- udało im się osiągnąć żadnych po- departamentu Gard, Jean Itier opu- dowego" Południowej Korei nawołuje do walk I
stanęły w obronie
. k •
d
Zwołano blikował w prasie oświadczenie potęwyników.
na", przedstawiając ten imperialisty ważniejszych
O ZJe DOCzen1e raf U
czny spisek, jako przedsięwzięcie, przez nich w tym celu w Paryżu dnia piające faszystowski reżim Tito.
9 czerwca publiczne zgromadzenie
mające na celu ustanowienie współ
PEKIN (PAP). - B. wiceprzewod wspólnej narady przedstawicieli KO
Faszyzm zawsze starał się oprze.:
zakończyło się żałosnym fiaskiem.
pracy między narodami. Nie na prói Młodzież Paryża dała należytą od- rui niektórych warstwach podle o~zu· niczący „Zgromadzenia Narodowe- rei Północnej i Pnłudniowej.
no niemieckie gazety, wychodząc~ prawę znikomej garstce prowokato· kanej przez siebie młodzieży. .MłoT.zw. „Zgromadzenie Narodowe"'
na podstawie amerykańskiej licencji 1·ów. S11m fakt, że organizatorzy zg~o dzież francuska jednak z powoi;l.ze- go" Korei Południowej Kim Jak Su
polityka Tito wobec madzenia p1'zybyli na nie w towarzy niem demaskuje agentów bclgradz- wygłosił przez radio Phenjan prze- przekształciło się w niaszyl)ę do gło
mvaiają, że
marionetkowego „rządu" w Bonn, stwie wielu policjantów (literalnie kich faszystów.
mówienie, w którym oświadczył m. sowa.nia, aprobującą wszystkie ro.z„napawa otuchą". Wydawnictwa timłodzieży wal in.:
pomocy
Okazywanie
prowokatora
titowskiego
każdego
ka-zy imperialistów amerykeńskich.
towskie we Francji przedstawiają w
przeciwko titowcom - jest
sh·zegło 10 umundurowanych peli- czącej
Imperialiści amerykańscy oraz a· Banda Li Syn Mana odrtZUciła wnio
fałszywym świetle masową, bohater
cjantów), ujawnia ich prawdziwe obowiązkiem ruchu robotniczego i
ską walkę dokerów, marynarzy, ko·
szerokiego ruchu obrońców pokoju. genci Li Syn Mana po pr.z.eprowa- sek demokratycznego frontu patri<>lejarzy i innych robotników, prowa· oblicze.
separatystycznych „wybo- tycznego w sprawie pokojowego zje
Mobilizując masy przeciwko agentu· dzeniu
nie
młodych
7
Bagnolet
mieście
W
dzoną przeciwko przewożeniu mate·
zostało os:rn- rom faszyzmu, Kommlistyc„na Par- rów" utworzyli „rząd", pra:eśladując dnoczenia Korei i 25 czerwca dokoriałów wojennych, powtarzając poli· orientujących się ludzi
cyjne oszczerstwa Jules Mocha o kanych przez agentów werbunkowyc!1 tia Francji i wszyst~ie .robo.tnicze, wszystklch, którzy opowfadali s!ę za nała napadu na Koreę Północną.
tzw. specjalnych „oddziałach sztur· kliki Tiło. Jednak kiedy młodzi oszu demo~r~tyczne ~rgamza.cJe J':szc..z.e zjednoczeniem kraju. Banda Li Syn
Kim Jak Su zwrócił się do człon
mowych", nie posiadających żadnej kani ludzie otrzymali niezbędne wy· ?ardzieJ WZD'_lo;mą swoJą czuJnosc, Mana przygotowując w myśl wska· ków „Zgromadzenia Narodowego'1
prze
walkę
za?strzą.
bard_zieJ
.J~szcze
zo.
swe
cofnęli
polityczne,
jaśnienia
więzi z masami i przez masy te po·
bowiązania i niektórzy z nich przy. cnvk~ t~ock1~tows~u~ agei:t?m ame: zówek imperialistów amerykańskich Korei Poh1dniowej ~ wezwaniem,
tępianych.
Jest rzeczą oczywistą, że wszyscy łączyli się do szeregów bojowników r~k~nsk1e~o ~per1a~1zmu ~ ich osta. WYPrawę na Koreę Północną mordo· 1aby przeszll na stronę Km-eańsldej
titowskim bandy.
obrońcy pokoju ze wstrętem wypę· o pokój, ażeby zbierać podpisy pod \meJ odmianie wała wszystkich, którzy bronili idei Republiki Lµdowo - J)emokratycz•
,
Wszędzie, tom.
dzają ze swoich szeregów tych nie· Apelem Sztokhulmsldm.
zjednoczenia kraju. M. in. zamordo· nej i walez)•Ii o zjednoczenie kra.ta
demokrację
o
pokój,
trwały
(„0
wychodzi
Tito
klice
o
prawda
gdzie
licznych agentów titowskich, przebywany został Kim Gu, uczestnik I na zasadach demokratycznych.
ludową!" nr 29 - 89).
na jaw, agenci jej ponoszą klęskę.
wających we Francji.
Z wyjątkiem znikomej garstki otumanionych mieszczuchów, wszy;;cy
agenci kliki Tito we Francji są pro
wokato1·ami policyjnymi i byłymi
hitle1·owcami. Oto przykłady. N•e·
dawno zdemaskowani zostali dwaj
główni titowscy „dziennikarze" we
l<'rancji. Jeden z; nich podpisywał swe
artykuły nazwiskiem Louis Dalmas.
W rzeczywistości jest to hrabia de
Polignac, przedstawiciel najbardziej
zdeprawowanej arystokracji monar·
ni z mężczyznami i coraz częściej wy z powodu braku w ciągu 8 m1es1ecy
negdaj w sali teatralnej Okręgowej Rady Związków Zawodo·
chistycznej, który w czas.ie o]tupacji
konują zawody, w których dawniej referentki do spra'v kobiecych. Prezy
~rych w Łodzi odbyła się okręgowa narada związkowego aktyhitlerowskiej był przywódcl} faszy·
wu kobiecego. 'fematem narady J>yła analiza dotychczasowych prac pracowali wyłącznie mężczyźni. W dium ORZZ nie dopilnowało należy.
stowskiego stowarzyszenia „Jeunesradach narodowych w Łodzi jest 21 cie pracy wśród kobiet. W związku .s
związkowych wśród kobiet oraz sprawy związane z przygose du Feu" i organizował w r. 1943
towaniami do wyboru rad kobiecych. Na naradę przybyło około 20{) procent kobiet. Dla; 11ł11twienia kobie- ogromnymi zadaniami, stawianymi
r!iędzynarodową konferencję trockiakty,vistek z Łodzi i woje'!''Ództw.- oraz przewodniczący i sekretarze tC"m pracy za,vodowej i umożliwienia przez Biuro Polityczne KC PZPR w
stowskich agentów Hitlera. Drugi
udziału w pracach społecznych, zor- sprawie pracy wśród kobiet, Oh"ręgo
oddziałów związków i powiatowych rad związków zawodowych.
autorytatywny poręczyciel „socjalizganizowano już dziesiątki żłobków, , wa Rada, powiatowe rady, okręgi t
Gerard de Sede de Li·
mu" Tito Obszerny referat o dotychczac;o- mowania stanowisk kierowniczych, przedszkoli i świetlic dziecięcych. W odd ziały związków zawodowych wini·oux równie.ż jest przedstawicielem
zdemoralizowanej arystokracji i a. wym pnebiegu pracy związkowej na równouprawnienie w małżeństwie, większości szkół i uczelni kobiety ny skierować wysiłki całego aparatu
gentem policji, który omyłkowo zo· odcinku kobiecym oraz o zadaniach, opieka socjalna, przyczyniły się do stanowią połowę ogólnej liczby słu- związkowego na pracę organizacyjn,
stał aresztowany w 1943 r. i które· stojących przed aktywem kobiecym tego, że kobiety biorą coraz żywszy chaczy za wyjątkiem jeszcze, nie· na odcinku kobiecym. Po przeprowa.go „ucieczkę" z. więzienia zorga.:nizo w związku z uchwałami IV i V Ple- udział w naszym życiu gospodar- stety, wydziałów technicznych, gdzie dzeniu wyborów do rad kobiecych
num KC PZPR wygłosił tow. Sume· czym, społecznym i politycznym. procent dziewcząt jest jeszcze niedo- staną się one jedynym przedstawi•
wali sami faszyści.
W Lidze Kobiet, w związkacł\ zawo- stateczny. l(obiety wysunięto na sta- cielstwem kobiet w zakładach pracy. •
Kiedy w fabrykach zdemaskowany rowskl, przewodniczą<iy ORZZ.
branżac~ Do podstawowych zadań, stojących
Nakl'eślił on sytuację kobiety w dowych rosną nowe kadry al.-t.ywu ko nowiska we wszystkich
zostaje agent titowski, to można być
przekonanym, że jest to człowiek te ustroju kapitalistycznym, w Polsce biecego. Około 60 proc. kobiet bierze przemysłu - są one dyrektorann, przed radami należeć będzie:
Stałe podnoszenie świadom~
go samego pokroju, co ci dwaj wy· sanacyjnej oraz osiągnięcia kobiet w udział we współzawodnictwie pracy k~erownika~i, ~~jstrami. Osią_gnię·
ści kobiet, dbało~ć o dalszy ro:ożej wspomniani „dziennikarze". Nie dobie obecnej i nowe prawa, "jaki~ w przemyśle. Za zasługi w pracy za· ~na te w ,dzledz.m1e ~wai;isu kobiet są
wój socjalistycznego współzawoddawno zdemaskowano jednego takie kobiety otrzymały w Polsce Ludowej. wodowej i politycznej r;r; kobiet w Jednak . c1ą!'l!" Jeszcze .n.1ed'?5~ateczne
nictwa pracy, troska 0 warunki
go agenta w zakładach Chausson w Równouprawnienie z mężczyznami Łodzi otrzymało najwyższe odznacze wobec i~trueJ~cych. mo~h~vosc1.
bytowe pracujących kobiet, prze•
, Powazne n_1edoc1ągmęc1a w pra~y
Asnieres pod Paryżem. Był to trocki tak w dziedzinie politycznej, jak i nia państwowe.
Kobiety uczą się i pracują na rów referatu kob1ecev;o ORZZ powstały
strzeganie ustawodawstwa o ochstowski awanturnik wydalony z;e ekonomicznej, równe prawa do zaj·
ronie macierzyństwa, otoczenie
opieklł placówek socjalnych, czyn
ny współudział w gospodarowaniu funduszami socjalnymi, codzienna walka o doszkalanie ke>biet i ich awans społeczny, opieka nad przodnwnic:imi pracy i wy
suniętymi na stanowiska, budze•
nie wśród szerokich mas kobiecych rewolucyjnej czujności wo•
bee wroga klasowego oraz p,ogłę
ki którym zajął on czołowe miej
zeA6 lat temu, gdy Armia Ra· Ferrand zostaje areszt.owa.ny przez na tematy chłopskie, jednocześnie
bienie socjalistycznej dyscypliny
soe w Partii" - czytamy w bio
dziecka w zwycięskich · bojach policję francusklł i po kilku tygo· orianizuje rewolucyjny ruch kobie
pracy.
grafii tow. Findera. Tow. l\lal·
epod dniach więzienia wydalony z Fran- cy i prowadzi szerok11 robotę ailta
wyzwala.la tereny polskie
W dyskusji nad referatem w::ięłl)
gorzata jest jego najbliższym i
cyjną i propagandową. W 1936 r. zakrwawej, hitlerowskiej okupacji, cji wraca do kraju.
które w swych
najlepszym współpracownikiem. udział 17 aktywistek,
zbiry faszystowskie pn:ed ucieczką.
wypowiedziach poddały krytyce i sa•
Tow. Małgorzata Fornalska („Ja· myka się znów za nią brama war·
istnia
nie
partyjną
pracą
„Poza
więzienia.
sza.wskiego
swoją zamordowały bestia.lsko pod- sia") wraca do kraju w 1921 r.
11e
pi mokrytyce dotychezasową pracę na
ło dla Jasi nic na świecie" czas likwidacji Pawiaka sekretarza. Związku Radzieckiego. Wraz z ro·
W c1.asie wojny w 1939 r. wydo·
odcinku kobiecym, podkreślając ...,
wspomuienlacb
sze w swyeh
generalnego KC PPR, tow. Pawła dziną, biednymi chłopami z Lub{,l· stają. się z więzień w Rawiczu l w
zbyt nikłą P4!"
tow. Helena Kozłowska. - „Nie większości wypadkciw zainteresowanie
Findera i członka KC tow. Małgo skiego, została. w 1914 r. ewakuowa Warszawie. Oboje staj§ natychmiast
moc i niedostateczne
w
utkwionymi
oczami
tyllto
raz
rzatę Fornalską, długoletnich działa. na do Carycyna.
działa
z
wraz
najeźdźcą.
(obecnie Stalin· do walki z
dal, z ledwo widocznym uśmie się ich sprawami ze strony rad za•
czy polskiego ruchu rewolucyjnego, grad). Podczas Rewolucji Lutowej, a czami rewolucyjnymi tej miary eo
chem, błąkającym się na war- kładowych, instancji związkowych,
b. członków Komunistycznej Partii później Październikowej, 15-letni~ Nowotko, Buczek, Lampe.
gach, wspominała o matce, o có- a nawet niektórych podstawowych
Polski.
Ma.morza.ta ehodzi na. zebrania roboi
W czasie okupacji hitlerowskiej
organizacji partyjnych. Zwracano u
reczce„."
wyzwolony lud polski, nicze, bierze udzća.ł w <lemonstra- tow. Finder wraz z l\larcelim Nowot
Dziś,
wagę na rozbieżności, ja.kle panowa
gene·
sekretarz
jako
Paweł
Tow.
rqklasy
który pod przewodem
W 1918 r. wstępuje do ko i innymi towarzyszami tworzy
ejach.
ły na tym odcinku, na brak koordyidc
zwartość
wzmacnia
PPR,
ralny
botniczeJ i jej Partii w twórczym SDKPiL, która skupia polskich ro- Polską Partię Robotniczą. W pracy
nacji w pracy związków zawodo·
wysilku buduje fundamenty so- botuików, ewakuowanych do C!lry te.j spotyka się z tow. Fornalską, ologiczną. i organizacyjną podziem· wych, wydziałów kobiecych l Ligł
je
Przy
rewolucyjnego.
ruchu
nego
cjalizmu w naszym kraju, skła cyna. Jako ochotnik zostaje żołnie· która również należy do wspóltwór
Kobil't.
da. hołd pamięci niezłomnych bo rzem Armii Czerwonej.
ców PPR. Małgor:z.ata bierze czyn- 1'0 aktywnym współudziale zostaje
Podkreślano, że niektórzy towarz:v
opracowana. platforma programowa
jowników sprawy ludu pracują
dziedrl·
udział we wszystkich
ny
sze często nie tylko nie pomagają w
Szybko zapoznaje się tow. Finder
na
Oparta
walczymy?"
co
„O
PPR
cego i wolności Polski.
mobili·
prz.cy spo łecz nej kobiet, ale nawet
z więzieniami polskimi: więzienie w nach pracy organizacyjnej,
- leninizmu. nie
• * •
zu.iąc wytrwale masy do walki prze podstawach marksizmu
potrafią społecz nie wychowa~
Łodzi, „Centralniak", Pawiak, Mo-ie
gł1>si ona nierozerwalpy sojusz
Zycie Pawła Findera i Małgorza kotów - w Warszawie, wreszcieo Ra. ciwko okupantowi.
- krajem własnych żon, nie chcą rezygnoZwiązkiem Radzieckim
ty Fornalskiej, to konsekwentna, re wicz, gdzie miał odsiediieć 12 la.tZimą, 1942 r. i wiosną 1943 W'lma socjalizmu, który niesie wolność ca wać z własnych wygód 1 nie pozwala
ją swoim żon om na pracę zawodową
wolucyjna praca i walka, przerywa oto etapy jego rewolucyjnego życht, ga się terror okupanta, rośnie tei lej Judzkoścj.
na więzieniami, aresztami i śledz W przerwach między aresztowania akcja odwetowa
i społeczna.
mas ludowych.
co
„o
programowt.>J
deklaracji
„W
twami. Więzienia i areszty stały się mi oddaje się wytężonej, niezmorilo Walczą oddziały Gwardii Ludowej! walc~ymy", PPR sprecyzowała pro·
Pod:mmÓwując dyskusję tow. K~
ich prawdziwymi uniwersytetami. wanej pracy. Jako sekretarz Okrę i;ośnie akcja sabotażowa i ruch o- gram Polski Ludowej, Polski be?. drali;, sekreta rz KŁ PZPR, stwierdzi
Po wyjściu na wolność z nową. ener gowego Komitetu KPP w Łodzi. a poru.
kapitalistów i obszarniliów, Pol1>ki ta, że dysku tantki na ogół słusz nie i
gią rzuca.li się w wir walki z ka.pi nPstępnie w Zagłębiu ·i Wars~wie.
właściwie sta\vlały zagsdnienia, że
Krwawa działalność okupanta
rządzonej przez masy pracujące pod
talizmem, z wyzyskiem i niewolą.
organizuje masy robotnicze do wal krecia, antyludowa robota rodzime przewodem klasy robotniczej, Polsld dyskusja ta winna stać si ę podstawą
Obo~e całym sercem oddani spra ki z wyzyskiem i bezrobociem, kie- go faszyzmu, który wiązał się
w
o granice na Odrze, Nysie do poważnych zmian w dotychczaso
wie ludu pracującego, walce o jego ruje wielkimi strajkami na Sląsku, walce przeciwko lewicy z Gestapo opartej
wym stylu pracy wśr ód kobiet.
Bałtyku" (Bierut).
i
wyzwolenie, o jego szczęście, poświę w Warszawie, mobilizuje masy do - wyrywają z szeregów PPR najNa zakońc zenie szc zegółowo om6się urzeczywistnie·
doczekall
Nie
cili bohaterskie życie. Tow. Paweł wałłl!i z sanacją I faszyzmem.
W listopadzie nia celu walki całego życia, nie do viła ona treść uchwały sekretariatu
lepszych działaczy.
już jako uczeń gimnazja.lny związał
CRZZ o powołaniu do życia w zakła
Tow. Fornalska jeszcze w 1921 r .. 1942 r. ginie od skrytobójczej kuU czekali się wyzwolenia ludu polskie dach pracy rad kobiecych, o trybie
się z ruchem robotniczym na Sląs
PPR,
generalny
sekretarz
pierwszy
1943
llstovadzie
w
Aresztowani
go.
ku. Studiując chemię na uniwel'SY podczas organizowania partii na wsi tow. Marceli Nowotko.
Komitet r„ zginęli 26 lipca 1944 r. od faszy· ich powoływania oraz o regulaminie
aresztowana.
zostaje
tecie wiedeńskim bral aktywny u- lubelskiej
Centralny wysµwa tow. Pawła na stowskieh kul, zginęli jak boba.tero ich działalno ści.
dzial w pracy Komunistycmego Zwolniona z więzienia zostaje arcsz stanowisko sekretarza.
Na zakof1czenie obrad została jedwie w ogniu walki o wolność i so·
ponownie i od 1922 roku
Związku Studentów. A kiedy zna- towana
nomyślnie uchwalona rezolucja, w
,,Długoletnie doświadczenie w ~jalizm.
przl"z
przeszła
lata
następne
4
przez
lazł się we Francji, kontynuuje dzia
Pamięć o nich żyć będzie w której zebrane wyraz iły pełną soliwalce polityczno • społeczne.f,
szeregach więzienia. w Warszawie, Lublinie,
lalność rewolucyjną. w
robotniczej, w jej rewl.lln darność z walczącym ludem Korei i
klasie
silny
polityczny,
rozum
głęboki
Komunistycznej Partii Francji. W Sandomierzu i Sieradzu. Po wyjściu
Partii, żyć będzie wlecz· potępiły zbrodniczą napaść amerycyjnej
polity
poziom
wysoki
charakter,
1928 r. tow. Finder po w-ystą.pieniu na wolność w 1926 r. pracuje w \Vy
ka11skich imoerialistów na Kor~e.
nie w narodzie oolskhn.
dzic
f'indeł'a.
warU!ści
to
Czt17
a.rbkubr
obz~
KPP,
Rolnym
działo
wielkim wieiiu w a~

I

Georqes Coqniot

I

w
L-I syq "' n- k t em I

ore

DS k•18•0

.

!

,Obradq

Wybory do r ad kobiecych
winny

stać się przełomem

w pracy

wśród kobiet

O

I

------------------------------- ------------...,..------0:------ ----------Ił' §Zóstą rocznicę śnalerci

Pawła

S

n•

Findera · Małgorzaty Fornalskiej

•

.,,..,..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

,.;G~zj-.-.0

I

X lJ T 'ft O 'W' I lt I

Kronika m. Kutna F ronci.szef( Grochal.shl
Przewodniczący

Prezydium Woj. Rady Narodowej

Województwo
22

lipca obchodziliśmy uroczy
ście i i·adośnie 6-ciolecie
Polski Ludowe.i. Miniony okres
zaznaczył się bardzo intensywną
pracą nad usunięciem śladów
wojny, odbudową i rozbudową
najważniejs:i;ych gałęzi gospodarki narodowej. Woj ewództwo
WAZNIEJSZE fELEli'ONll;
łódzkie wraz z całym krajem
-12 - Pow. Kom. M.. O.
pracov;ało 11silnie nad wypełnie
.81 - P•w Rada NarooQwa
niem zadań Planu 3-letniego
82 - Pt>w, Zakl Elektryczn~ i wraz z całym }<rajem wykomi83 - Miejskj Posterunek MO ło go przedterminowo i z nad'1 - Str;&i Pożarna
wyżką..

60 - Mi(Jf1k1 Rad3 Narodowa

102 -

91 -

10•

SO -

J4
fl
62
106

-

-

90 -

W oparciu o doświadczenia i
P.reiydium Pow. Rady
osiągnięcia
minionego 6-cio1ecia
Narodowej
można bvło opracować wytyczUrząd idrovna
Pow. ~akl. Upezp. W1.a· ne rozwoju gospodarczego najemnyc}l, ul. Ną.rutow:i- sr.ego województwa na okrcl:'
Planu 6-letniego. Zgodnie z incza Nr 20
/
tencją planu ogólnopa(lStwoweSzpital Powiatowy
go, założenia Planu 6-letniego
Uoezp. Społeczna
dla województwa łódzkiego idą.
Walenta, Apteka
w kierunku rozwoju i aktywizaChacińska Apteka
Apteka ••Pod Orłem„
cji tych części naszego wo.iAw01lz
Pogotowie Sanit. PCK
twa, które b:vły f\Ollnodarczo po-

Nowe ceny mleka
odpowiadają

interesom hodowc6w

'Y'{ skupie mleką od chłopa-ho
dowcy bydła, handel uspołeczniony
J;tosuje phec ie politykę cen bar•
dziej elastyczną niż w minionym
ok:esie.
. Począwszy od 15 lipca cena mle
h w skupie podniesiona została o
12 do 3 zt. na litrze. W ten sposób
z jednej &trony zapewnią się odpo-

bydła·

wiednią opłacalność
z drugiej zaś strony

hodowli bydła,
st::warza się wa
runki dla utrzy?llania możliwie wysokiego poziomu dostaw do SRół
dziełczych mleczami w okresie zwy
klego w połowie lipca, sezonowe110
spadku produkcji mleka.
Mimo, że handel uspob:~czniony
płaci obecnie dostawcom wyższą ce
nę, cena mleka w sprzedaży detalicznej jak również cena masła mle
łaskim
czars~iego pozo tała bez zmiany.
Poczyniony został jednocześnie
zbliżajq się
końca poważny
krok naprzód w kierunku
Ną. terenie powiatu łaskiego żni- likwidacji nadmiernego zróżniczko
wa dobiegają }<ońca. żyto całkowi- wania cen mleka w skupie, w zacie zwieziono z pól, do stert i sto-, leżności o~ charakte_ru produkcyjdół. Pozostałe zboża jak: pszenica nego dane1 mleczarni oraz od teHo,
ozima, jęczmień jary i owies skoszo czy znajduje się ona w okręgu pro
no ł zesta::wlono w mendle. Pogoda dukcyjnym czy też konsumcyjnym.
dopisała i jeśli utrzyma się jeszcze Dosta::wcy mleka powitali z zadokilka dni, to tegoroczne żniwa, hę- woleniem likwidację zbędnych róż
dą ukończone o dwa tvqcdnie wcześ nic w cenach płaconych przez mleniej niż w rokn ubiegłym. Należy czarn!e. gdyż różnice te prowadzitu dodać, że w tym roku chleb po- ły często do nieporozumień.
winien być bielszy i smaczniejszy,
Zamiast dotychczasowych 8 róż
1idy:.i: ziarno jest iiorodniejsze i nych cen mleka, płaconych w skusprzątnięte w czasie pogody wyda pie, utrzymane zostały obecnie tyl
lepszą mąkę.
ko 3 ceny - w zależności od stref
~l. 'Kowa1czyTc.
ptodukcyjnych.

iniwo

w powiecie

do

Uwaga,

rolnicy~ plantatorzy

rzepalin jarego!
Na późnych siewach rzepaku jarego pojawił się szkodnik - gnatarz rzepakowiec. Szkodnik ten jest
gąsiennicą o barwie ciemnej, prawie czarnej, długości do 2 cm. Zja
da on liście rzepaku, co przy panu
jącej suszy powoduje szybkie zamie
ranie roślin. Należy w związku z
tym sprawdzać całe plantacje, oglą
oając również dolne liście, na których żerują świeżo wylęgłe gąsien

Szkodnika zwalczać należy przez
zbieranie lub strącanie go przy pomocy przesuwanych po roślinach
drążków.
Ze środków

chemicznych użyć
azotosu, arsopulu do opylania w ilości 20 -- 30 kg na 1 ha
lub też stosować opryskiwanie 0.5
proc. arsenianem wapnia (0.5 k~ na
100 litrów wody) w ilości 1.000 litrów płynu ną l ha.
Stacja Ochrom; Roślin
można

w Łodzi.

nic~.

Pracownicy PZGS wSkiern ew cach
W)'pełniają

swe

zobowiązania

Pracownicy PZGS w Skiernie niżono do minimum odpisy towa
wicach w większości wypełnili rowe w magazynach PZGS. i
już zobowiązania, podljęte
d'la rozładowano tra1rnporty towauczez.enia Manifostu Lipcowego, rów. Również wielkie znaczenie
w niektórych zaś wypadkach zo miało przyśpieszenie wykonania
bowiązania te nawet przekroczy bilansu za pierwsze półrocze. Da
li.
Io to poważne sumy oszczędna
Zobowiązania
pracowników, ści.
zarówno dzi al u z a opatrzenia,
Pr aco w n ie y mag azyn ów wył a
jak działu skupu. finansowo-ra dowaii w terminie wagony. Pra
chunkowego i innych. dotyczące cownicy warsztatów mechanicz_
1
przyśpieszenia prac przewidzia. nych i działu technicznego rów
nych na najbliższy ()kres, zosta nież wykQnali pod jęte zobowią
ły .wykonane. Między innymi ob zania.

l

OGLOSZENIĄ

DROBNE

ZGUBIONO 2 legit. ZGUBIONO odcinki: ria- ZGUBIONO legit. U~
tramwajowe na n~wi· meldowanda, dowód oso pieozalni, Zw. Zaw„ k~t7
sko Kadziak Mieczy- bisty, Sulima Otylią o- tę roz.poznawczą, Piesł._w.
16147 raz metrykę Danuty ~u truszka Antoni.
16150
ZGUBIONO książeczkę lima.
16151 ZGUBIONO kartę :ozz Ubezpieczalni na na- ZGUBIONO legit. służ-jp02n~w~ą na nazw1 s~o
rzwisko
Ma,zurk.iewicz bową na nazwisko Ku- l3utk1ew1cz Jan, 22-Lip
Władys;ław.
16155 na Franciszek.
16152 ca 96.
16154
.
. ZGUBIONO leglit. stuZGUB!ONO kartę re3e- ZGUBIONO ;z~wolenie dencką u. Ł. n~wisko
stracyJną RKU, kartę na prowadzenie pojaz- Jelińska Jadwiga 16 155
rehabilitacyjną
i legSt. dów konnych Nr 2122 rz
·
rowerowa
Keppler d:lia 30. V. 1950 r. Kacz ZGUBIONO
l&(.t. z
Adolf. RO.k:iciny 17
marek IMarJa. Liściasta UbeZJpjeczalni na nazwi
.~ -!i~.
16153 sko ~·gn>YCh Stanisła.w.

•

łódzkie· w Planie

6-letnim

Po nowe kadry sięgniemy
wazme zaniedbane. Wbrew bo- dalszy intensywny wzrost pro- nia kultury. Liczba świetlic
przyjętemu dukcji rolniczej, która osiągnie wzrośnie z .t50 do 1080. Powstą rÓ\\'!11ez do zastępów naszej
mniemaniu,
że województwo w końcu wartość o 29 proc. niP. 10 klubów oraz 12 domów młodzieży, która ma obecnie
możność
zawodowego
łódzkie jest w pełni uprzemysło wyższą niż w roku 1949. Szcze- kultury.
Zradiofonizowanych pełną
wione należy stwierdzić,
że gólnie mocno wzrośnie produk- zostanie dalszych 895 wsi. Licz- kształcenia się.
Sięgniemy po nowe kadry do
uprzem:vsłowienie
odnosi się ej a zwierzęca, bo o 34 proc. W ba miejsc w kinach mieji:;kich
prze"·ażnie do miasta Lodzi i Planie 6-letnim
11.240 do mnłych miast i miasteczek, w
zwiększymy powiększy ,;ję z
7.wiazanego z nim t. zw. łódzkie obszar uprawy pszenicy o prze- 15.710. Powstanie 250 stalych których powstaną nowe zakłady
pracy.
Aktywizacja ludności
go zespołu mi~jskiego. Pozosta- ~zło 27 tys. hektarów.. roślin kin wiejskich.
łe obszary nRSzego }vojewódz- przemysło1vych o przeszło 5 tys.
W miejsce małych szpitali- tyc)1 dotąd zacofanych ośrod
twa o stare.i tradycji rolnej po- hektarów, upraw ogrodniczych ków powstaną du~e szpitale ków przyczyni się do zmiany ich
1 o przeszło 68 tys. hektarów, a
7ostałv zacofane poCI względem I
specjalistyczne. Szpitale w Kut i1olecznego i politycznego obligor:podarczym.
. użytków zielonych o 112 tys. nie, Piotrkowie i Wieluniu zo- cza.
Plan 6-letni, plan budowy hektarów. Zmniejszony zosta- staną. poważnie rozbudowane,
Sięgniemy do olbrzymiego repoctstaw socjalizmu i likwidacji nie natomiast obszar uprawy znacznie powiększy się stan łó zerwuaru sił, który stanowią
ci:vsp1.·oporcj.i gospodarczvch ist-1 żyta. Wskazu.ie to na wyraźne żek w szpitalach w Sieradzu i kobiety. Przeszkolenie i aktywiniejących międz.v poe;zczególny- dążenie do podniesienia stopy Tomaszowie, a w Łowiczu wy- zacja tysięc~' kobiet, przy rówmi okregami stawia sobie zało- ż:rciowej ludności i zgodne jest budowany zostanie nowy szpi- nocżesnym zapewnieniu im moż
żenie właściwego rozmieszcze- z rosnącym zapotrzebowaniem tal. Ogólnie liczba łóżek w liwości prac.f przez powstanie
nia przem~.rRłu na terenie woje- na artykuły rolne o większe.i szpitalach wzrośnie z 3.351 do nowych urządzeń !locjalnych jak
wództwa. Małe miasta i mia- wartości. Dąży się również '10 4 .437. Liczba ośrodków zdro- żłopki, przedszkola itd. przyczy
;;teczka połofone zdala od Łodzi zapewnienia naszemu przemy- wia zwiększy sie w r. 1955 do ni się niewątpliwie do naszej
iak Łowicz, Skierniewice, Sie- słowi krajowych surowców w 192. Jeden ośrodek zdrowia gospodarczei prężności i wykoradz, Łęc7.\'Ca. Kntno i Rawa miejsce sprowadzanych dotych- przypadniP. na !I tys. mieszkań rzv~tania
wszvstkich możli
::.\iazowiecka ótrzyma.ią w Pla- czas z zagranicy (rośliny oleis~e ców, podczas gdy w r. 1949 je- wÓści podniesien'ia poziomu pro
nie 6-letnim kilkanaście nowych 1 i włókniste). 00ok zwiększema den ośrodek zdrowia obsługi dLJkc.ii, a t:vm samym podniesiewielkich ląkładów nrzemysło- obszar 1 npraw pszenicy, roślin wał 2:! trs. ludności. Liczba re- nia stopy Życiowej ludności.
wych. Wpłynie to na zmiane Przemysłow:rch i użytków zielo- jonowych żłobków
Pamietać jednak musimy, że
miejskich
struktnr~r p-ospodarczrj i spo- nych bardzo \vażnych dla wzrośnie do 31, a sezonowych wróg nie śpi. Coraz bardziej
łeczno-poJitsczne.i tych miast i rozwoj11
produkcji Z\Yierzęcej, wie.iRkich do 90.
perfidnymi metodami będzie
odbi.ie e;ię dodatnio na rolni- powa7.nemu wzrostowi ulegnie
się
on stara~ zamącić spokojny
Ten ogromny wzrost gospocz~'m ich iap]ecm. Ogółem zo- wydajność z hektara. Będzie to
darczy naszego woiewództwa nurt naszej pracy. Mieliśmy tei:::tauie ·w~:h11dowanych 11a tere- możliwe dzięki qalszemu z\vięk- 11ie prr,yjdzie
go dowody niedawno, kiedy
jednak łatwo.
11ir. 'voiewóch7.i"Wa 19 wielkich szeniu procesu
mechanizacji
wróg· klasowy fabr:vku.iąc tzw.
Wykonanie zadań Planu 6-1et „cuda" usiłował oderv.-ać lud
7.akładó r nr.r.emri;łowych, mię- prac rolnych i stosowaniu na.idz~1 innymi no\•;oczesna fa bry- nowszych zdob:rczy '·iedzy rol- niego wyma~ać będzie od nas pracujący od jego normalnych
ka mebli giętych w Radomsku 1 niczej. Ilo~ć tniktorów, pr;lcują wielkiego wytężenia sił całt}g;o zajęć i opóźnić
tym samym
olbrzymie zakł11d~· nrzPmysłu cych na polach naszego woje- ludu pracującego miast i W&i. nasz gospodarczy rozwój. Lud
ha'.vełnia;nego w Piofrl·owie, fa- wóclztwa wzrośnie o :3.185 szt., Nowopowstające zakłady pr:i:;' pracujący miast i wsi dał tym
brvka krosien bawełnianych w ilość
motorów
spalinowych zab'udnią. ty:Jiące nowych ro- „cudotwórcom" należytą odpraZrlui"1Rkicj Woli, zv.kłarly prze- wzrośnie o 70 procent, a moto- botników, techników i inż:~·nie· 1vę, a ręka sprawiedliwości uka
my;-łu well1inriego ·w jednym z i·ów elektrycznych o 247 pro- rów, których wychowają nasze rała tych, którzy przez szerzeminst w r1oh1iji;11 ł .ndr.i oraz fa- cent. Poważnie wzrośnie rów- "1zkoły. W szkołach wyższych i nie ploteK chcieli wytworzyć
brvka silników spalinowych.
nież ilość kosiarek, żniwiarek, średnich rosnąć będą nowe ka· ferment w mszym kraju.
PQnadfo rozbudowane będą 1mopov,dązałek, siewników, młor dry techniczne, nowe kadry in· · Wróg klasowy na każdym
już
istnił'jące
zajdMlY . wy- karni i innych maszyn rolni- teligencj i robotniczo-chłopskiej. kroku, musi Rpotkać się nie tyltwór<-ze
t<Jk. że pod ko- czych.
Przy warsztatach Pl'!lCY, na ko z odporem mas pracujących,
Do zmechanizowania
niec Planu 6-letnicg-o wartość pracy w gospodarstwach rol- roli i w fabrykach rosną rów- ale przede \Vl'lzystkim z ofensyw
produkcji
)l'Z m„slu
socjali- nych przyczyni się w dużej mie nież kadry prz;1•i1złych kierowni ną działalnością. świadomych
stycznego w na~ivm wojewódz- n..e dalszy proce& elektryfikacji ków naszego życia go podarcze- naszych celóv; i zadań robotnitwie wz1·q ~nie dwu i pół krotnie na iych wsi. W r. 1955 ilość go, a są nimi przodownicy pra- ków i pracujących chłopó~.
w stosunku do roku l!l49.
\VSi zele~tryfikowanych wynie- r.v. ludzie idący śladami i·uchu Przy zachowaniu pełnej czuji:;tachal}owskiego, z których wie ności i pełnej mobilizacji mas
Dla zape nie~1ia nowym ka- sie 1029.
drom ro1.>otniciym odpowiedPodniesie11ie wydajności zie- lu już dziś }-ieruje poważnymi pracujących
zadania
Planul
nich \rnrunków bytu wybi1do- mi za ewni akcja melioracyjna. Qdcinkami Życia gospodarczego, 6-letniego wykonamy w całości
wane b clą 11owe dziel iice p.1ie§~ Akcja !a ~potyka się z pełnym P.. któ1·yrh lic;~ba stale bP.dzic i wykonamy je przedtermino-,
kaniowe1 pow.::;ta11ie szereg p1a- z1:ozumlen1em u nąszych chło W7.l'fl"1t3Ć.
'YO.
cówek kulturalnych1 oświato- now, CZP.O'O dowodem jest wyko
wych i zdrowornych. W r. Hl5f? nani~ tegorocz~ego czynu melio
będz.iemy mieli na terenie woje- ra<'yJnego w bhsko 150 proc. w
wództwa (~oza g·o podarsbvami tosunku do planu. Powierzchrolnymi) 233 ty~. izb mieszka!- nia zmelioro\rana wzrośnie w
podeimuje wezwanie ~egielni
nych z czego około 18 proc. to Planie 6-letnim do 12.749 ha
izby nowowybudowane. Poważ- (w r. ~949 za!edwie 1477 haJ.
Pracownicy Zakładu Ceramiczne w 105 proc.; wyeliminować całkowi
ne nakłady prze-widziane są
Pov,~1ększeme obszaru uzyt- go „Ksawerów", podległego Lódz~ cie awarie; utrzymać socjalistyczną
również na remonty mieszkań ków zielonych i melioracja łąk kim Zakładom Ceramiki Czerwonej dyscyplinę pracy w 100 proc.; za... ,
robotniczych oraz na budowę in i P!lStwisl~ umożli~i p01•mżne zebrani w dniu 26. 7. 50 r. na ogół- kordować pracę w 92 proc.; objąt
dywidualnych domków jednoro- zw1ększ.eme pogłowia bydła o nym zebraniu, postanowili jako dru współzawodnictwem pracy 92 proc..
dzinnych. N owopo\vstałe osie- 171 tyi:::1ące s~uk, trzod,r. chle_w-1 gi zakład Zjednoczenia Łódzkiego stanu załogi; zmniejszyć odpadk{
dla i ośrodki przemy8lowe otrzy ne.1 o 1~4 tysiące sztuk l owiec podjąć wezwanie Cegielni „Krubin" surówki i cegły palonej do 0.5 proq
mają sae1·cg urządzeń komunał- o 6·1 tysiące sztuk.
o najlepszy tytuł cegielni w Polsce. 1zwiększyć I gatunek do 90 proc.
nych. Kutno, Radomsko, TomaRozwój rolnictwa w naszym
Podjęte wezwanie będzie wyraJednocześnie wszyscv pracownicy
.szów, Zgierz, Pabianice i Zduń- wojewi>dztwie zapewni wciąż zem walki o trwały pokój ; zbudo- solidaryzują się z walczącym nard
ska Wola otrzymają wodociągi. rosnący pęd chłopów do organi- wanie w Polsce podstaw socjalizmu. dem Korei i żądają natychmiasto-J
Tomaszów, Kutno i Zgierz otrzy zowania się w spółdzielniach Dlatego pracownicy postanawiają: wego
wycofania
nap_astniczydi'
mają kanalizac.ię.
Ilość zakła- produkcyjnych. Gospodarka ze- Wykonać plan roczny uzupełniony wojsk amerykańskich.
dów wodociągowych i kanaliza- społowa na większych obszacyjnych wzrośnie przeszło d\vu rach da możność pełnego wykokrotnie. Większe miasta jak rzystania ma.szyn i zastosowaPiotrków i Tomas7,ÓW otrzyma- nia najnowszych zdobyczy agro
ją, miejską, komunikację troley- techniki.
Powszechna Spółdzielnia Spożyw
busową i autobusową. PabianiNa bazie rozwoju gospodar- ców w Kutnie prowadziła w ubieg znali się oni ze swymi :zadaniamł.
Mając na uwadze koniecznoś~
ce, Zgierz, Piotrków i Toma- czego rozwijać się będą urzą łym roku szereg placówek handloszów otrzymają mechaniczne dzenia socjalne i kulturalne. wych, których sieć ~zrastała usta- ciągłego podnoszenia zdolności usłu
gowvch, PSS stoi obecnie przed za
urządzenia
dla
oczyszczania Plan 6-letni przewiduje blisko wicznie. Obroty w porównaniu z gadnieniem szkolenia dalszych
kadr
miasta.
dwukrotny wzrost liczby miejsc rokiem poprzedzającym wzrosły o wykwalifikowanych pracowników.
Imponująco przedstawia się w przedszkolach, przy czym 210 proc. Zwiększenie obrotów za~
Cz. Matusiak.
w Planie 6-ietnim rozwój i·ol- ilośc przedszkoli z 400 (czyn- wdzięcza się zwiększeniu siły nanictwa w województwie łódz- nych w r. 1949) wzrośnie do bywczej mas pracujących
oraz
kim. Już w Planie 3-letnim rol- 1000 w r. 1955. Reorganizacja wzrostowi jakości i różnorodności
nictwo nasze odzyskało swoJ szkolnictwa podstawowego na asortymentu dotychczasowych tostan przedwojenny, a w niektó- wsi spowoduje likwidację szkół warów.
solidaryzuią się z lgdem
rych dziedzinach nawet go prze niepełnych i ogólne podniesieLiczba pracowników z począt
koref!ńskim
kroczyło. Pogłowie trzody chlew i1ie się poziomu szkolnictwa kiem ubiegłego roku wyniosła 129
W związku ze zdradziecką napa„
nej wzrosło do 509 tys. szt. w podsta~·owego.
csób, obecnie po połączeniu PSS ze
stosunku do 442 tys. szt. przed
Przewiduje
się
poważny Spółdzielnią. Pracy Rzeźników ~- ścią wojsk amerykańskich na R0i.f.U
blikę Koreańską, pracownicy Zjei:l~
wojną. Plan 6-letni przewiduje wzrost placó \'ek upowszechnie- 1:1osi ona 332 osoby.
noczonych
Zakładów
Przemysłu
Wyraźna poprawa nastąpiła
na
<><><><><><>00<;>0<>0<;>QOQ><Xxx:x>oo<X>0<><><:><><><><><X><>O<><<><><><><><><>oo
odcinku zaopatrzenia ludności w pie Farmaceutycznego Wytwórni Nr 3
,....... „
czywo, artykuły mączne oraz włó w Kutnie potępili agresYYJne stano•
kiennicze. Nowościa dla PSS było wisko imperialistów. Po referacie
zaqadnienie prowadzenia zakładów tow. Jana Szadkowskiego, podjęto
zbiorowego żywienia. Toteż pierw rezolucję następującej treści:
Pracownicy ZZPF Wytwórnia
s:;:a gospoda, otwarta w
f'.jrttdniu
19~8 r„ była pomyślana jako szkoła Nr 3 w Kutnie jednomyślnie · potępia
kadr. Już po kilku miesiącach otwar ją agresję ameryl·ańską na wolny na
to dalszą qosoodę wraz z hotelem, ród koreański. Naszą odpowiedzią
iednak brak dostatecznie wykwalifi a11rcsorom jest nasz wzmożony u•
kowanego personelu sprawiał nadal dział w twórczej i pokojowej pracy
nil.'mało kłopotu, nawet dziś jeszcze nad rozbudową gospodarczą kraju.
cdczuwa się na tym odcinku pewne Postanawiamy zjednoczyć się jeszcze silniej dla obrony pokoju i bubraki.
Zorqanizowanie komitetów skle- dowy fundamentów socjalizmu w
powych, których zadaniem jest ko- 1:1aszym kraju, zjednoczyć się wokół
ry~owanie działalności PSS dało w Rzadu Polski Ludowej ł naszego
ubieołym roku w Kutnie doskonałe wielkieqo sojusznika .- ZSRR wyniki. Obserwujemy w tym czasie rz<>rznika światowego pokoju.
szs::e>Jólne ożywienie d;;i<>.łalności
Dołączan:y swój !Jłos do protekomitetów członkowskich. Wzmoże o;tów płvnących od ludzi pracują
nie aktywności komitetów uzyska- cych całepo świata _, przeciwko
no
dzięki szkoleniu ich członków na barbarzyńskiej n~paści na walczą~y
zboża
łódzki trzydniowych
kursach, adzie zario-- o swą wolność naród koru~skł.

wiem powszechnie
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Załoga ~Ksaw-erowa''
„Krubin°

Rozwój PSS w Kutnie

Robotnicy kutnowscy
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ZA TRZY DNI
obydwie ligi piłkarskie
Ca pisało praso łódzko w dn. 27 lipca 1930
Z~CB SAMOBÓ.JCZY
DWU PRZYJA()IÓŁEK

Prawie

1.

od

Dwie prayjaciółki 11\'[arlanna Pol!liate>wska i Anna Tylińska rz.am.ieZiemianin, spoliczkowany przeii
6Zkałe w Kaliszu - ipo utr~cie pra· Crz:ubaszka, dobył rewo 1weru usiłu
cy postanowiły wspólnie dokonać jąc zastrzelić rywała. Kula jednak·
zamachu samobójozego. W dniu że zamiast w Crz:ubas'7.ka ~ trafiła
wczorajszym w bramie domu przy w niewinnego pmechodnia, który
ul. Dobraeckiej 20 W)'Ilily one więk padł trupem na miejscu.
l!!rtą doa:ę esencji octowej rz; jednej
Woronowski, doskonale broniony
fla~ki. W stanie ciężkim odwiezioprzez adwokatów - otraymał tylko
no je do szpitala.
trzy Iata więzienia, za „drLiałanie w
sillnym afekcie".
DALSZE SZCZEGÓŁY
TRZĘSIENIA ZIEMI
WEWŁOSZEOB

SAMOBÓJSTW •
Topoo-owski, kasjer teatru
- pQPełnił w dniu WC'l!OłudnioWYch Wł~cll..
W samym r~~~ym 'I! Łodizi samobójstwo, wytyilko Nea:poJ.u 45 kościołów rozpa- P~J aJąc w1ększą dozę niermanej trucuzny.
dło aię rw gruzy. Miasto Mel.fi pmed
8taw.ia stiiasmwą ruinę. Nie ocałał
DZIKA WIZYTA
tutaj ani jeden budY1I1ek. Tak samo
W KONSULACIE RP.
w grurzaoh leży Villa Nova. Zginęło
Do ·Konsulatu RP w Gdańsku z"ło
tutaj ok&o 4000 lu<hi
Ro.zmiacy klęski nie da<Wą S!ię je- sił s:ię pewien bezrobotny obywatel
polski, domagając się natychmias·tl)ezcze określić.
wej pomocy. Gdy spotkał się z
mową rl<łgrozitł, że wróci po 20 miwmL4l«>PA~SKillE IGRASZKI
IMliohał iWoronowski, włiaśc.icleJ. nutach rz; rewolwerem.
majątku ziemskiego pod Łodrz:ią Gdy po 20 :minutach osobnik ów
ajlalil~ł pmed sądem okręgowym, o- rijawH się ponownje w konsulade sikanrony o rzabójstwo człowieka.
u~broaony w wielki kij dębowy '.11<> sprawy jest następujące: pan wezwano niemiecką policję, która
1chał - młody magnacik - utr2y go aresrz;towała na miejscu.
Z KIRONlKI

Niejaki
G~zety podają daiS!le
szczegóły
tragiaznego trzęsienia ziemi w po- płockiego

;d-

PAM:iTWOW>:
TEATR IM. STEFANA J!,RACZA

po miesięcznym

liga

ruszają

wypoczynku w

P AM:~'J.' WOWY
l'EA'l'H l'O W::l:lE(.;.l:i.N l'.

(UL Jaracza "t.7)
(111, Obrońcow StaJlngTadu 21,
We czwartek, dnia. 27 bm. o godz.
tel. 150-36)
19, 2 balety: „Coppelia", Delibes'a,
Teatr nieczynny,
i ,,Bagatela", J. Straussa. Obsada:
B. Bittnerówna, L. Sotomska
L.
TEATR LETNl „OSA„
Zienko, J. Lechówna, E. Skota.J.:czak,
<Piotrkowska 94, tel. 272-70)
D. Wąsowicz, U. Tkoczówna, O. SaGodz. 19,30 „śluby murarskie".
wicka, J. Ka.pliński, T. Burke, K. czyli wodewil warszawski Gozdawy
Sz:fom, W. Zakszymczuk, A. śnieżyń i Stępnia z udziałem Miecrzysława
ski, E. Koziarski, Z. Cichocki,
W. Wojnickiego.
R1:1di.ki oraz . zespół baletowy. Kapel·
TEA'l'R ,.ARLEKIN„
mistrz Z. Szczepański i J. Sillich.
(uL Piotrkowska 152)
Ohoreogra:fia J. Kaplińskii.
Nieczynny
W piątek, dnia 28 bm. o godz. 19,
opera komiczna w 3 aktach (4 od·
TEATR „PINOKIO„
słonach) W. A. Mozarta „Uprowa(u1. Kopernika 16)
a"Zenie z Seraju", z N. Stokowacką.,
Teatr nieczynny,
O.
Szamborowsk11, St. Witenber
giem, H. Paeiejewskim, St. Babi·
TEATR KOMEL>U MUZYCZN.b:J
,.LlJ'fNIA"
l!elll, A. Ruckim, R. żabą, E. Federowiczem. Kapelmistrz Z. Szczepań
Tęatr nieczynny.
ski. Reeyser B. Folański.
PA1'iSTWOWY T.l!iATR :UDOWSK.ł
.PAŃSTWOWY TEA'l'K NOWY
(ul. Jaracza 2, teL 217•ł9)
<ul Oa s ·1 v1'tskiego Bł, tel. 18l•lł)
Teatr nieczynny.
'l'eatr nieczynny.

do niedawna kultura fiJeszcze
zyczna i sport
nie

były zupełnie
Koreańczykom.
Dopiero po
objęciu władzy przez lud i stworze

nadchodzącą, niedzielę,

Należy raczej liczyć się ze
zwycięs twem gospodarzy, gdyż na-

nych".

niu władzy Republiki Ludowo Demokratycznej, kultura fizyczna
i sport znalazły swoje właściwe
miejsce, będąc szeroko popularywwane wśród społeczeństwa.
Przy Ministerstwie Szkolnictwa
i Oświaty została utworzona specjalna komisja, która kontroluje 1
planuje dziedzinę kultury fizycznej
i sportu. Sport stał się dostępny dla
wszystkich obywateli i w chwili o
becnej liczba aktywnych sportowców w Ludowo - Demokratycznej
Republice Koreańskiej wynosi prze
szło . 600.000.
Komórki w. f. i spor
tu powstały przy zakładach pracy,
w szkołach, wojsku itd. W 1948 ro
ku została wprowadzona odznaka
sprawności fizycznej p. n.
„Ludowy Sport", którą do tej pory uzyskało przeszło 700.000 obywateli.
Sport w Ludowo - Demokratycznej Republice Koreańskiej otoczony jest troskliwą opiels;ą państwa t
rozpowszechnia się coraz bardziej,
a szczególnie wśród Związku Wol·
nej Młodzieży Koreańskiej.

pastnicy „Budowlanych", rekrutuwa Cracovii". Obie drużyny posiadają równą ilość punktów ale „Ogni- ją się z młodych piłkarzy i nie
wo" rozporządza lepszym stosunkiem bramek (16:14) podczas gdy ło· mają jeszcze tyle rutyny, aby prze
grającym
dzianie posiadają, stosunek 22:22. Tym razem szczęście może uśmie ciwstawić się ambitnie
chnąć się do gospodarzy.
górnikom.
Równocześnie z pierwszą, ligą, roz
Obecnie łodzianie znajdują się je punkt, to gwóźdź do trumny Warty. poczynają drugą rundę spotkań zes
szcze na obozie wypoczynkowym.
Ciekawie zapowiada się w niedzle poły drugiej ligi:
zachodniej i
Łuć przeciw „Ogniwu - Cracovii"
lę mecz „Kolejarza" z „Gwardią,". wschodniej.
nie zagra, ale na następnym me- Jeśli krakowianie myślą poważnie
Łodzian
najbardziej interesują
czu ujrzymy go ju:i; na boisku. Wy o pierwszym miejscu w lidze, to nie losy „'\Vidzewa". Nareszcie zła „pa
poczęci zawodnicy ŁKS Włókniarza. wolno im tracić punktów.
Uważa ssa" łodzian minęła może bezpowro
J>Owinni swej publiczności pokazać my, że wynik remisowy będzie dl;i tnie.
Obecnie „Widzew" udał się
lepszą grę niż ostatnio.
„Kolejarza" korzystny.
na obóz trzytygodniowy, z którego
„Związkowiec - Garbarnia"
„Ruch" ma za przeciwnika zespół będzie zmuszony dojeżdżać na zapo
dejmuje w niedzielę „Górnika" z „Polonii" warszawskiej, a więc rów wody mistrzowskie.
Bytomia.
Faworytem jest zespół nież drużynę kolejarzy. Możliwe źe
Przeciwnikiem „Widzewa" będzie
miejscOWY.
oba te zespoły podzielą się punkta „Związkowiec" z Radomia. Pamięta
CWKS będzie miał · ułatwione za- mi. W wypadku zwycięstw Garbar my jeszcze dziś jak niefortunnie roz
danie, gdyż przeciwnik jego „War- ni czy Gwardii - Sląrzacy będą mu poczęli łodzianie pierwszą kolejkę
ta" poznańska posiada zaledwie 4 sieli oddać prowadzenie w tabeli. spotkań właśnie z tym Związkow
punkty, podczas ~dy wojskowi legi
„Górnik" (Radlin) walczyć będzie cem. Mając mecz WYgrany zaczęli
ymują się
11.
Każdy
stri:icony z odmłodzoną drużyną „Budowla się napastnicy niepotrzebnie bawić
w zawiłe kombinacje z których oczywiście nic nie wyszło.
Przeci•
•
--o[]ownik natomiast z jednego wypadu •
zdobył bramkę i dwa cenne
pun- Zqczenla
kty. Miejmy nadzieję, że obecnie
„Widzew" zrewanżuje się za ponie
sianą klęskę i wygra spotkanie nle
dzielne..•
Bardzo ciekawie zapowiada się
Z okazji święta Odrodzenia 22
mecz leadera tabeli „Gwardii" ze
Szczecina z „Lechią" z Gdańska. Lipca, GKKF o~ymał z Bude.pes.z·
Zwycięstwo „Gwardii"
umocni ją t1t depeszę w kt01·ej przewodniczący
na pierwsrzym miejscu w tabeli, na- Węgierskiego Komitetu Kultury Fitomiast porażka spowoduje spadek zycznej przesyła sporrowcom pol·
Skim serdeczne pozdrowienia i życzy
na dalsze miejsce.
W meczu „Kolejai:z" (Bydgoszcz) dalszych sukcesów na drodze budo·
- „Kolejarz" (Toruń) przewiduje- wy socjalizmu i utrwalenia pokoju,
o który walczy cały obóz post.;, powy,
lJlY wynik remisowy.
,,Polonia" ($widnica) będzie mi;i- ze Związ;kiem Radzieckim na uele.
ła okazję do zdobycia punktów w
---ooospotkaniu z „Bzurą" z Chodakowa.
I ,.Kolejarz" (Ostrów) stoi na straconej pozycji w spotkaniu ze ,.Stalą"
sosnowiecką.
Najprawdopodobniej zgłasza długoterminowe
„Kol~jarz" i „P?lonia" ?puszczą dru
zobowiąi:anie
gą hgę, ustępuJąc mieJsca
zespo. .
.
łom walczącym obecnie o awans na
Mad~Jslri Lech ze Związkowca wro
ich miejsce.
·1 cławskiego, młody konstruktor apa·
W grupie wschodniej odbędą się ratu elel_ctrycznego do sędziowania
następujące spotkania:
„Polonia" w sz.ernnerce na szpady, odznaczony
,Bytom) - „Skra" (Częstochowa), 2~ .hpca przez GKKF nagrodą pie„Włókniarz" (Częstochowa) - „Stal" n.1ezną w vyys. 5? tys. zł„ zobo.wiązał
(Katowice), „Kolejarz" (Przemyśl) się zorga.mzowac przy Wrocła.wsk:im
- „Tarnovia", „Stal" (Lipiny)
Okręgowym Związku Szermierczym
„Chełmek",
,;,Lublinianka"
obsługę techniczną, która będzie re
„Związkowiec" (Przemyśl).
perow!lła we własnym zakresie broń
szerm1erczlł dla ws-iystkich klubów
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Rozwój sportu w Republice Estońskiej Na walczącą Koreę

~no

....;..;.;.,;~

usJvszvmy przez radio

I

Nagrodzony sportowiec

sportu związkowego
ok~~~·dto Madejski zob<>wiązał si~
; .
do dttla 1 pazdziernika br. przesz<ko

W dniu 25 bm. •odbyła się w CRZZ
konferencja z udziałem przewodni·
cz.ących i sekretarzy Rad Głównych
Zrzeszeń Sportowych. Realizując u·
chwały ostatniej konferencji aktywu sportu zwią7!kowego w Czerwieńsw, zebrani powołali do życia następujące
komisje:
inwestycyjną,
szkolenknvą., orca.nizaeY'Jną, tinanso
wą, wychowania fizycznego i sportu,
atl~
ierenowa
to
idealna
zaprawa
dla
każdeso
~
J>Tułyna
współzawodnictwa, zaopatrzenia i
ADRIA ~ młodzieży (Stalina 1) 'l'ATRY (w ogrodzie) ,,Ja.n Rohacz
pitka.r9ka mos!ktewskiego „Dyna mo" pod~ ćwkzeń terenowych. propagandy.
„~potk8.nie nad Łabi}", godZ. 15.30,
z Dube", godz. 16.30, 18.30, 20.30
--oo~
1'8, 20.30
WISŁA (Daszyńskiego)
,,Maa.ret"
Nasi korespondenci piszq••
BAŁTYK (Narutowicza 20)
gódz. 16.30, 18.30, 20.30
,„Czww()ny ruma1t", godz. 17, 19, 21 WŁóKNIARZ (Próchnika .1.6)
BAJKA _
Kilęaka ~piega"
„Czerwony rumak",
gQdz. 16.30
godz. 18, 20
'
18.30, 20.80.
.•
.
Dnia 19 lipca Koło Spol'towe przy
GDYNIA (Daseyń9kie
~)
WOLNOś~- ~~ap1orkowsk1ego 16)
MOSKWA. - Rozwój kultury fi wych uprawia obecnie sport ponad
0
Kino .
g
„Maszenl.a godz. 16, 18, 20
zycznej i sportu w Radzieckiej Re 120 tys. młodzieży, tj. 10 razy wię Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym rozegrało mecz· w piłkę siat
mecz~e
ZACHĘTA (Zgierska 26) „Przybra· publice Estońskiej postępuje stale na cej, niż w roku 1940.
________________________
.-,;przód.
______
.__________
QL niec.zymie
(Legionów 2)
na córka", godz. 17.30, 20
W ......
pięciu
zrzeszeniach sporto
Szczególnie wzrosło zainteresowa kową z Kołem Sportowym PZPW
nie sportem na wsi. Liczba człon Nr 39.
Mecz zakończył się wynikiem 3:0
MUZA (Pabianicka 173) „Podróże
ków zrzeszenia sportowego, skupia
rozpoczęciem me·
Gulivera", godz. 18, 20
jącego młodzież wiejską wzrosła w dla PRB. Przed
POJ;.ONIA (Piotrk<>wska 67) ciągu ostatnich 3 lat prawie cztero czu kol. żelazko Stefan wygłosił do
zawodników i zebranej publiczno3ci
,,Dwa ognie", godz. 17, 19, 21
Pro~ram na dzień 27 lipca 1950 r. Biura Studiów. 17.40 Muzyka ludo- krotnie.
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
Miłośnicy sportu mają do dyspo okolicznościowe przemówienie obra12.04 Dziennik południowy. 13.10 wa. 18.06 „Odpowiedzi :fali 49". 18,15
zujące osiągnięcia sportu robotnicze„Wyspa szczęścia", godz. 18, 20 Aud. dla wsi. 13,30 Muzyka.
„Tu mówi wystawa Planu 6·letnie· zycji liczne obiekty sportowe, któ- go.
REKORD (Rlzgowska 2) „Młodzi ma Kronika rumuńska. 14,20 (Ł) 14.00
rych większość powstała dopiero w
Kongo
w
Łodzi".
18,26
Trzy
humoreski
W czasie meczu zainicjowano zbiór
icyna.rze" godz 18, 20
M. Twaina. 18,45 Audycja dla świe· ostatnich latach. Około 800 szkół w
RO'BOTNIK - ,,Nauczycielka ba.WJ cert
solistów
instrumentalistów. tlic młodzieżowych. 19.16 Słuchowi· Estonii ma własne boiska do siat- kę pieniężną dla walczącej Korei.
się", godz. 18, 20
14.56 Beethoven: Sonata A-dur op. sko pt. „Złota żona" Erkki Va.li. kówki i koszykówki. Stale wzrasta Zebrane pienjądze przekazano do
ROMA (Rzgowska 84) „Posz.xkiwa· 69 na wiolonczelę i :fo1·tepian. 15.30 20.00
Dziennik wieczorny.
20.40 również ilość boisk piłkarskich na ORZZ.
Koło Sportowe PRB wzywa wszy.
eze złota", godz. 18, 20
Audycja dla
świetlic
dziecięcych. Koncert rozrywkowy. 21,16 Audycja wsi.
W ostatnich latach sportowcy Re stkie Koła Sportowe do przeprowa15.50 Muzyka. 15.55 Skrzynka Pol· dla wsi. 22.00 „Syn ludu" - fragm.
STYLOWY (Kilińskiego 123)
„Na morskim szlaku", godz. 18, 20 skiej Kasy Opieki. 16.00 Dziennik IV książki M. Thorez'a. 22.20 „Mó· publiki IDstońskiej ustanowili około dzania podobnych zbiórek pienięż
śWIT (Bałucki Rynek 2)
„Czarci popołudniowy. 16.20 Wiersze i fra· wimy o sporcie". 22,30 „Zapraszamy 500 nowych rekordów Republiki w nych w czasie imprez z przeznacze·
szki Jana Czarnego. 16.30 Aud. dla do tańca". 22.60 „Co warto przeczy różnych ooediri·n ach sportu. Ponad niem dla walczącej Korei.
żleb", godz. 17.30, 20
Binder Jerzy
TJ!)CZA (Piotrkowska 108) „Moja młodzieży. 17.00 Koncert rozrywko· tać". 23.00 Ostatnie wiadomości. 40 t ys. młodizieży ~dało normy na
koresp.
„Głoou
Robe>tniczego"
odznakę
GTO.
wy.
17,35
„Porozmawiajmy"
- aud. 23.16 Muzyka taneczna.
miła", godz. 16.30, 18.80, 20.30

Co

w Lutlewo Demokratycznej
Republice Koreańskiej

do dalszych walk o punkty znane

piłkarska rusza do boju o dalsze punkty, rozpocllYJla
jąc drugą, rundę spotkań. „ŁKS Wł ókniarz" gościć będzie zespół „Ogni

dłużsrzego crzasu
bliższy
kontakt rz; panną S. R. w której obro
nie stanął niejaki Czubaszek.
mywał
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iió trzech młodych ZMP-owców UCZ•
x.lów ezkół ~lektrycznych tak: aby
mogli oni stworzyć stałą obsługę
aparatu elektrycznego na wszyst;..
kich zawodach, rozgrywanych w o·
kTęgu.
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wieczorów. Jak zwykle, po zachodzh~ słońca fala mocniej poczęła
bić o brzeg, głębiej wtaczać się na iplażę, rozlizując zmarszcz'j.
i garby rzeźbionego wiatrem piasku. Wprost morza, zastygłą, lecz
szumiącą falą piętrzył się las.
,
Noc wreszcie już na dobre zapadła, zamazały się w fioletowej
czerni żółte smugi na zachodzie. Na horyzoncie błyskać zaczęła latarnia morska. Noc była ciepła, lecz szło chyba na deszcz. Chmury
ciemniły niebo, gasząc gwiazdy. Księżyca nie oyło.
Z cichym warkotem motoru niewielki kuter podipłynął do
plaży.

5.
E, przecież to partyjniaki. Na pewn o nie odmówią. Czekamy
więc w sobotę n a w ieczór, żeby już od r~ w niedzh'!lę mogli
zaczynać, bo teraz. każda godzina droga. Tut aj nad morzem, to
z pogodą nigdy nie wiadomo. Ja!~ zacznie, nie daj Boże, lać - to
d iabli wezmą zbiory .
Tak to w czterech miejscowościach, leżących zdala jedna od
drugiej, układali sobie ludzie, co będą robić w sobotę wieczorem.
Nikt z nich jednak nie mógł przewidzieć, że w ten sobotni wieczór przetną się i poplączą d r ogi i ścieżki : bandytów-przybyszów
z z;i.chodu, robotnika ze Śląska, żołnierzy WOP, traktorzystów PGR
i chłopów ze wsi Za dzi wie.

-

•••

Wieczór sobotni niczym n ie rói:nił sie od

innych lipcowvch

Wć.iągnęli szybko spodnie, zasznurowali buty, i, rozgl ą d ając
się wkoło, weszli w las. Tu poczuli się bezpieczniej.

Moehnteck, który w wyprawie Brauna mi a~ zadanie ubezpieczenia odwrotu w razie starcia z patr olem WOP, znalaz! sobie: zasłunięte krzakami miejsce, skąd mógł strzec kutra, lekko szarpi ą
cego się na lini e.
- Good luck, Georg - szepnął w języku wspólnych rozkazodawców Moehnteck do Brauna.
- Do zobaczenia, Hans, na defiladzie w Moskwie! - odpowie·
dział Braun, znikając w gąszczu razem z Kurtem .
- Idiot - syknął Moehnteck. Wielokrotnie o dznaczany za odwagę oficer SS, bał się takich pechowych powiedzonek.
„T aki
„Polacke" może sobie mówić do
zobaczenia w Moskwie - m vś1.a ł
Moehnteck. - Tak mówił HÓrst Kuntze, t ak mówił Herman Vogt,
przyjaciele ze sztabu dywizj i SS. Tak plotło tysiące młodych SSrnanów, którzy swymi ciałami zasłali wszystkie drogi d o Moskwy'.
Jeszcze w kwietniu 1945 roku - gdyby mu ktoś powiedział,
że jako amerykański agent lądować b ędzie w P olsce pod S zczecinem, zatłukłby go bez zmrużenia oka. A w czt er y lata później sam
Eię napraszał na taką wyprawę. U:Jllins, zdziwił s;ę nawet , że jego
pupil, przeznaczony do ważniej szych zadań, koniecznie chce je chać
Jako osłona dywersanta, przerzuconego do P olski. Ale - p o nalega
t!ioch - pozwolił. Moehnteck namów ił Nowaka właściciela r yb acktego kutra, używanego do przemytu ludzi pr zez agentów wywiadu , że'.J:v właśnie lądować tutaj - w Poberau. Miał w tym S\\'Ó:

- Pogoda, jak zamówi-Ona szepnął Moehnteck do Brauna.
Obaj przywarowali na dziobie kutra i z napięci~m śledzili bielejące brzegi i czarną ścianę lasu. Mogli rozmawiać głośno. W szumie fal i lasu nikt by ich nh~ słyszał, gdyby nawet ktoś czuwał na
brzegu. Odnosili wrażenie, że z ciemnego gąszcza wypatrują ich
ci~jeś bystre oczy i czu;ne uszy łowią ich rozmowy.
Zaszurgotał piasek i kamienie ipod kilem. Wstrząsnął się kuter
i stanął, chwiejąc się od bijących weń, teraz jakby silniej fal.
Kurt Nowak ześliznął się po burcie w wodę i poszedł do brzegu, zanurzony po pas. W jednej ręce niósł buty i spodnie, a w drugiej niewielką kotwicę na stalowf' j linie.
Kotwiczkę wbił w piasek na plaży i przywalił kilkoma ka·
mieniami. To wystarczająco zabezpieczało kuter na kilka godzin
letniej nocy pr„·l!d zabraniem g o prze:z. fale.
CMupocząc, przebrnęli do brzegu Moehnteck i Braun. Moehn~el.
tel'.k miał na szyi zawi::szony p istolet maszvnowv.

id.c.n.)
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