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Amerykanie wysunęli propozycję połączenia „Gło~:.i ~"ryki" - BBC i francuskiego radia.
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Ważny

ROKU.

wyzwol~lly!

port koreański i silny punkt oporu wojsk
Mac Arthura zdobyty przez Armię Ludową
czarnych naczelne dowództwo kore·
ańskiej Armii Ludowo-Demokratyaz.
nej ogłosiło komunikat, stwierdzają
cy, że jednostki Armil Ludowej kontynuowały zaciekłe boje z amerykań
skimi i lisynmanowskimi wojskami.
Jednostki Armii Ludowej, które wy
zwaliły Uisong (Kidżio) oraz Kundżi
- kontynuują natarcie, zadając dotkliwe ciosy nieprzyjacielowi, usiłu
jącemu przejść do kontrataku.
W rejonie wybrzeża wschodniego
jednostki Armil Ludowej, które rozgromiły tzw. ~ulską dywizję - kon
tynuują natarcie.
LONDYN (PAP). - Jak wynika o:.
ostatnich depes<Z: agencji Reut.cora i
korespondentów brytyjskich, sytuacja na froncie w Korei przedstawia

I

rykańsk1e kontynuuje barbarzyńskie, I określający
e.adania szpiegowskie
nieludzkie naloty n miasta i wsie o~az dzialalnoś~ dywersy~ną, z.'1aleKorel Północnej, mordując kobiety, ~10ny w wydz.iale wywi~.dov:rc."l.ym
starców i dzieci. Martin przelatywał sztabu generalnego aTIDll Li Syn
nad terenem jednego z nalotów ame· Mana.
.
. .
rykańskich i, naliczył co najmniej 10
Plan rzaw1era szereg rozduałow . .za
płonących wsi, zbombardowanych opapro:.onych„ w wymown_e ,;ytuły Jak.
przez AmeryK.anów. Gdy samolot, w „zntszczenia • „podpalenia • „dywerktórym prze.bywał Martin, obniżył lot sja. bakteriologiczna", „dywel'l!ja g-0- Martin miał mo!.ność stwierdzenia, spo.da.rcza", „zamachy na dztałaczy
że z kilku wsi koreańskich zostały je pohtycmycb" i t. d.
dynie zgliszi;:za.
Chociaż plan ten
stwierdza
„Prawda" - pisany jest ·w ję>Zyku
„TAJNA WOJNA W KOREI"
koreańskim; jednakże styl i sformaMOSKWA (PAP). - Specjalny ko lowania świadczą o' tym, że został
respondent „Prawdy" w Korei W. on niew~tpliwłe opracowany na pod
Korniłow, tlonosi o nowym d.:iku- stawie wskazówek i pod bezpośred•
,mencie, demaskującym agresorów a- nim kierownictwem imperlalistuw
merykańskich w Korei. Jest to plan amerykańskich,

się następująco:

Na frrcie północnym wojska pół
nocna-koreańskie wyzwoliły port Po
hang. Na lotnisku, znajdującym ~ię

w pobliżu tego portu, toczą się ozac•ę

Również w kilku punktach
rznajdujących się w odległości k•lku
nastu kilometrów na południowy za
chód od Pohang trwają walki.

te walki.

.DEKl'.'! ll'ć..P) . - Z Phcnjanu donosz<1. że dowództwo naczelne korean1kiej Armii Ludowo-Demokratycznej
ogłosiło 10 sierpnia w godzinach po·
rannych komunikat, stwierdzający, że
na wszystltjch odcinkach frontu Je·
dnostki Aimli Ludowej kontynuowały
z11ciekłe walki z wojskami ameryka1i.
skimi i lisynmanowskimi.
Amerykańskie wojska, po ~koncen
trowaniu swych sił wzdłuż średniego
biegu rzeki Naktong - kontynuują
zaciekły
opQr. Wszystkie rodzaje
broni Armii Ludowej, działając w ści11łej z sobą łączności.
zadają ciosy
amerykańskim i llsynmanowskim jednostkom piechoty, czołgów i artylerii.
W rejonie wybrzeża południowego
jednostki Armii Ludowej kontynuują
natarcie, odpierając kontrataki czoł·
gów amerykańskich i paraliżując
próby wysadzenia desantu ameryka11
łkiegO' pod osłoną artyleryjskiego ob
strzału z okrętów wojennych.
Lotnictwo Armii Ludowej bombarduje skupienia wojsk przeciwnika,
współdziałając z posuwającymi się na
południe jednostkami Armii Ludowej.
PEKIN (PAP). - Z Phenjanu dono1zą, że 1O s-ierpnia w godzinach wie-

Nad rozeką Naktong tocrz:ą s!P, zacięte walki. W miejscu, w k~ó-:ym
rzeka Nam wpada do rzeki Na'~~ong,
wojska północno - koreańskie rozsze
rzyly swój przyczółek mostowy.
Część wo.jsk północno - koreańskich
skierowała się z tego przyczólka w
kierunku południowym, wiodącym
do portu Masan. Oddziały te znajdu
Ją się w odległości 20 km. na północ
od Masan i stanowią poważne zagro
zenie dla wojsk amerykańskich, wal
czą.cych w rejonie Czindżu.

Dru z g o cąc a

kłamców"

Indonezja walczy o wolność
Krwawe starcia na Jawie i Celebes
HAGA (PAP) - Jak donosi Agen c1a. w l\lakassar ponoszą odpowie·
cja ANP, w głównym mieście wy- dzialność wojska. holenderskie. Rząd
si;y Celebes - Makassar - doszło jndonezyjski domaga się wycoflini1t
znów do zbrojnych starć między ho- tych wojsk z miasta Makassar.
lenderskimi wojskami kolonialnymi a
Walki trwają również w różnych
Indonezyjczykami. Na pomoc woj- punktach wyspy Jawy. W rejonie
skom holendershlm do miejscowego Sukabumj toczy się bitwa między ho
portu przybył torpedowiec. Rząd lenderskimi wojskami kolonialnymi,
Stanów
Zjednoczonych Indonezji a Indonezyjczykami. W bit\vie tej
o3wiadczył, że za nowe, krwawe ~tar I jest już wielu zabitych i rannych.

odprawa -

podżeeaczoin

Delegat radziecki Malik - piętnuje podstępne machinacje Amerykanów wRadzie Bezpieczeństwa

LAKE
SUCCESS
(PAP).
W czwartek 10 bm. odbyło si ę pod
przewodnictwem delegata rad.zi<!ckiego - Malika - kolejne posiedz~
n!e Rady Bezpieczeństwa .
Na godzinę przed roripoczęciem cficjalnego posiedzenia Rady, człon
kowie Rady Bezpieczeństwa, w tej
liczbie róVv-nież delegat radziecki Ma
lik, - odbyli zamknięte posiedzenie
nieoficjalne. Trwało ono około pół
torej godziny, wobec czego właściwe
AMERYKANSKIE BESTIE W LUDZ- obrady oficjalne rozpocrięły się z
KUJ SKORZE I
NOWY YORK (PAP).- - Korespon.

„Trust

opóźnieniem.

ostatnia na przeprowadzenie szeregu tajnych narad z delegacjami ł.>16ku anglo - amerykańskiego.
Na wst ępie Malik oświadcozyl, że
pomiędzy członkami
Rady Bezpieczeństwa doszlo do nieoficjalnej wy
miany ozdań w przedmiocie zagadnień, które wyłoniły się
w toku
popr.zedniego
posiedzenia
Rady.
Ustalono, że punkt widrzenia poszcze
gólnych cozlonków Rady pozostał
bez zmiany. Malik podał do wiadomości, że po~tanowiono w przyszło
ści również dokonywać nieoficjalnej
wymiany zdań, gdy zostanie to uzna

Dwudniową
przerwę w pracach
dent dziennika „Daily Compass", Mar Rady, spowodowaną z winy delega- ne 'za celowe i na czasie.
tin, donosi z Korei, że lotnictwo ame- cji amerykańskiej wykorzystała ta
Następnie zabrał głos pr2:edstawi-

Kiłka~~t zebrań

wyborcz-ych

w b lokowych Komitet ach Obrońców Pokoju
przeprowadzono już na terenie Lodzi
·

ciel kliki kuomintangowskiej
skie wojska ludowe - to ta sam1L
Tsiang - który rznowu nalegał, aby broń, którą dysponowały one w chwi
Malik zaprosił na posiedzenie przed li, gdy Związek Radziecki wycofał
stawiciela marionetkowej kliki Li swe siły zbrojne z Korei. Malik uSyn ·Mana. Tsiang, a następnie rów s trzegł sobie prawo szczegółowego
nici: delegat amerykański Austin omówienia również innych niezgodgołosłownie i obłudnie twierdzili, iż nych z prawdą t wlerd.zeń Austina.
Malik na stanowJsku pnzewodnicoząZ kolei prrzemawiał delegat Kuby
cego Rady mekomo utrudnia zała- - Alvarez, który gorliwie popierał
twienie spraw..Y koreańskiej .
wszystkie tezy delegacji amerykańW przemówieniu swym Austin skiej.
f
przyznał, że zawarte w czasie W(}jny
Nas tępnie pI"Zewodniczący
Malik
porozumienie sojuszników w s~ra- rzapytał, czy ktoś życzy sobie zabrać
wie Korei przewidywało, że Korea. głos, lecz nik t z tej propozycji nie
J>O wojnie będzie wolna i. niepodle· skorzystał. Malik wyraził opinię, że
gla i dodał, że linia demarkacyjna wobec tego Rada może przystąpi ć
wzdłuż 38 równoleżnika po.traktowa do omówienia najpil niejszej sprawy.
na. została jako linia tymczasowa, a mianowicie otrzymanej nleda\vno
mająca. ułatwić przyjęcie kapitulacji depeszy ministra spraw zagraniczwojsk japońskich. Austin wskarzał, nych Koreańskiej Republiki Demoże linia ta nie była pomyślana jako kra.tycznej, która zawiera protest
granica polityczna. Powyższe stwier przeciwko barbarzyńskim bombar1lo
dzenie posłużyło Austinowi jako od waniom przez lotnictwo amerykań·
skocznia do zarzutu, że to zwjązek skie spokojnych miast i wsi Korei o·
Radziecki zacrząl rzekomo przeksiztał raz ludności cywilnej,
cać 38 równoleżnik „w śc:i.śle za:f!k!Malik pr.zypomniał, że Związek Ra
sowaną granicę" i że Stany Zjedna- dziecki egłosił projekt rezolucji w
czone ro:.ekomo niejednokrotnie do- tej sprawie.
magały się zn:iesienia granicy i utwo
Delegat Stanów Zjednoczonych
rzenia jednolitego rządu Korei!
Aus)i?, ponown:ie zażądał, żeby prze
Druzgocące,j odprawy udzielil Au woamczący powziął decyeję w spra
stinowi Malik. Stwierdził on, że wie porządku obrad zaproponowaZwiązek Radziecki w poprzednich nego przez przedstawiciela Kuomin
swych oświadczeniach podał już tangu.
swój pogląd na sprawę koreańską i
Malik powtórzył wyjaśn ienie, kló
zdefiniował pojęcie agresJi zgodnie re dożył na początku posiedzenia, a
z ogólnie uznanymi zasadami prawa mianowicie, że w wyniku uieoficjał
międzynarodowego. Fakty i normy Jej wYmiany zdań między członka
pra.wne dowodzą - powiedoz;ar Ma- mi Rady nic zaszły żadne zmiany w
lik - że aP'esorem są Stany Zjed~ ich stanowiskach i wobec tego nic
noczone. Malik rozprawił się rów- ma podstaw, by powracać 110 tej
nież w ostry sposób z oszczerCtZymi kwestii. Wszyscy członkowie Itady
aluzjami, rzawartymi w przemówie- doskonale zda.ją sobie bi>wiem spraniu Austina, jakoby Związek Ra- wę, że przewodniczący nic ma. moł.
drliecki dostarC1Zył północnym Ko- ności wydania decyzji, której przed
reańc.zykom broni. Jest to pozbawio stawiciele Stanów Zjednoczonych i
ne Jakichko»vJek podsta.w oszczer- Kuomintangu tak uporczywie się do
stwo. Broń, którą dysponują koreań I maga.ją.

Wczoraj, spośród kilkudziesięciu
W ciągu ostatnich dni kampania wyborcza w komitetach 'blokowych obrońców pokoju nabrała pełnego rozmachu. Prrz;eprowadzono już il:ebrań wyborczych, jakie zostały
~brania w 60 procentach ogólnej ~icrzby bloków. Według sprawozdań, przeprowadzone w poszazególnych
jakie dotychcrzas napłynęły do Łódr1:kiego Komitetu Obrońców Pokoju, dzielnicach, na wyróżnienie zasl•1gu
wybrano 1767 delegatów, w tym 42 procent kobiet.
je r1:ebranie Blokowego Komitetu Obrońców Pokoju Nr 16 dzielnicy Sta
W pracy organizacyjnej nad przy ruct.u obrońców pokoju w tych romiejsk:iej.
gotowaniem do ak<?ji wyborczej przo dQtle'Inicach - w przeważającej lioz
Zebranie'; na które przybyło ponad
dują dzielnice Staromiejska, Ruda, bie bezpartyjni w pełni zroo:.uGórna Lewa i Widzew. Aktyw.iści mieli ozadania i obowaą.zki, jakie 400 osób, odbyło się w świetlicy ZPB
im. J. Marchlewskiego. Referat wy
przed nimi stoją.
Ogólnie stwierdzić trzeba, że ak- głosił ob. Witold Jarmulowicz. Po
cja wybor<:za mimo poCllątkowych referacie przystąpiono do dłuższej dy
niedociągnięć organirMcyjnych (do- sku~ji, w której zabierało głos kilku
tycrzy to zwła~Clla dzielnic Górnej nastu mówców. Omawiali oni poszi Górne; P.rawej) rozwija się dobrze
i spodrziewać się należy, że zakoń azególne momenty naszej walki o po
czona rzostanie w praewidzianym kój, nawołując do jeS12:cze mocniejlliża się dzień I P()lskiego
mawiał nie tylko słowami, Kon·
terminie, a SIZereg dzielnic r1:akońco:.y szego .zwarcia S/Zeregów wszystkich
Kongresu Pokoju. W Kogres przemówi tonami wegla, miwybory w terminach wcześniejszych bojowników o pokój poprzez wzmomitetach Obrony Pokoju wre pra- lionami metrów wyprodukowaniż przew:idziano.
ca. Na zebraniach omawiane są
nych materiałó"··
Tak jak w akcji zhierani:a podpi - żenie produkcji naszych zakładów
wyniki akcji zbierania podpisów
Nie tylko robotnicy podjęli aksów
pod Apelem Sztokholms~im, pracy,
pod Apelem Sztokholmskim, wyja
cję „czyn.u pokoju". RówflJież i
tak
i
Wybrano 20 delegatów i członków
miany jest wkład polskich ludzi chłopi podjęli z tej okazji zobo· dzianiew rzobecnej akcji wyborczej ło
pełnym entuzjarzmem ma- prerlydium komitetu blokowego, w
])racy w dzieło obrony pokoju.
wiązania szybszego zakończenia
nirfcstują 'Wolę pokoju ~ solidarność tym 13 kobiet.
edbyWają. się wybory delegatów . żniw, sprawnego wykonanb. za·
ze światowym ob'ozem iP<>Stępu i poZebranie, którego cały przebieg ce
na Krajowy Kongires Pokoju.
przybywają
siewów itp. W kilku miejscowokoju .ii wykao:.ują w pracach organiJ{ongres stanfo się potężną. ma.- ściach dla uczczenia Kongres u
chowała
atmosfera powagi i entW!:jaz
ea'cyjnych
nie
mało ofiavności i .::a„
WAR~ZAWA
(PAP) - Na za..:j sk.ich.
nifestaeją woli J;l<lkoju, jaka }n'Ze
komitety założy
mu, euikońc.zono uchwaleniem rer..:o- proszeme Centralnej Rady Zwią·lpalu.
Zagraniczni goście związkowcó1;
ni,ka serca narodu polskiego, na.j- zo1•ganizowano
cielskie spółdzielni produkcyjnych,
1lucji.
*
ków Zawodowych i Związku Zaw. polskich zapoznają się z oadągnięcia·
oiężej doświadczonego klęską woj
*
*
widząc swój udział w walce o po
Włókniarzy i Odzieżowców, przyby- mi gospodarczymi P olski Ludowej o.
ny.
kój w przyśpieszeniu przebudowy
ły do Polski delegacje włókniarzy i raz ze zdobyczami polskiego . .:chu
Ale walh."8 o pokój to nie tylko społecznej wsi.
odzieżowców włoskich, francuskich zawodowego.
!Iłowa, to także czyny. Są to czyO czym mówią nam podjęte zo·
'
i angielskich.
Po wypoczynku w Zakopanem,
ny, których rezultatem jest zwięk
ki
Łódz
K.onutet
Obrońców
Pokoju
komunikuJ·
e,
że
dzielnibowiązania? Mówią nam o coraz
najblii:szy<,il.i dniach przybywa- zwiedzą oni szereg zakładów włókien
!J!enie potęgi obozu pokoju, pastę
k
f
cowe on erencje obrońców pokoju odbędą się w następują·
ją. do Polski również grupy włóknia niczych i odz.ieźowych w ', ·arsz~wie
bardziej rosnącej wśród mas prapu i demokracji. Kto ma siłę ·cujących świadomości, że aktywcych terminach:
rzy i odzłeiowców fińskich i belgij- i Łodzi.
JllOŻe narzucić pokój. To zr<>Zuna walka o pokój jest dziełem i
Dzielnica FABRYCZNA - 13 bm. o godz. 10 w Rob. Domu
- - - -- - -- m.ieli ju~ dawno robotnicy, walobowiązkiem każdego człowieka
cząc o pokój stałym zwiększa
Kultury
ul.
Przędzalniana
48.
tytuł
pracy. Mówią nam o coraz wyż
RUDA PABIANICKA -14 bm. o godz. 18 w Swietlicy MZK
niem wydajności pracy, zwiększa
szym poziomie świadomośoi robot
niem p1:odukcji przemysłowej, a
7
ników i chłopów, () tym, że coraz
zatem i potęgi gos.podairczej nasze
szerzej p"ałluje w naszym kraju
15
o godz. 8 kino „Robotnik" ul. Ki·
go kraju, orgalllicznej części obozu pokoju, któremu przewodzi przekonanie, że podniesienie jeg:i
siły gospodarczej jest pow!'źnym
SRODMIESCIE LEWA - 15 bm. o godz. 10 kino „Bałtyk"
Odprawa referentów współzawodnictwa
Związek Radziecki.
wkładem w walkę o pokój.
ul. Narutowicza 20.
Zw. Zaw. Włókniarzy
Walka o pokój to także udział
WIDZEW - 16 bm. o godz. 17.36 Swietlica CZMPWł Pła<·
Propaganda pokojq - to nie
w przekonywaniu szerokich warstw
•
W
dniu
wczorajszym
się odbędą. się zebrania załóg w celt
Zwycięstwa 2.
·
d
zarządzie odbyła
narodu, iż istnieje możliwość roz tylko przemówienia na Kongresie,
o
prawa
w
Głównym powiadotnienia prządek o warunkacl
nie
tylko
praca
terenowych
komi
wi!łzania wszelkich problemów po
GORNA PRAWA -16 bm. o godz. 18 $wietlica ul. Kątna 19.
Związku Zawodowego Przemy2łu konkursu.
litycznych i ekonomicznych na dro tetów, nie tylko niezmordowana
SRODMIESC:i:E
PRAWA
17
bm.
o
godz.
18
świetlica
Włókienniczego w Łodzi, poświęcona
Za właściwy przebieg · kon~urs~
akcja
„trójek pokojowych". Wagi
dze pojowej, że wojny można
CBT ul. Andrzeja 19-21.
omowiemu konkursu o tytuł „naj. odpowiedzialni będa zarówno ·refc
dodaje im czyn mas robotniczych
uniknąć.
BAl:.U~Y - 17 bm. o godz. 17.30 $wietlica ZPG ul. Lima
lepszej prządki przemysłu bawełnia- renci współzawodnictwa przy oddzi·
i chłopskich, Podjęty w imię UCZ·
Od dawna duż robotnicy Polski,
•1owskiego 156.
neg~"· Na, odprawie obecni byli refe h,ch związku, jak również rady za·
jak dawniej jeszcze robotnic:; Oj- czenia dnia Kongresu Pokoju.
SRODMIESC:IE - 18 bm. 0 godz. 18 świetlica Samorządo"
renc1 ''społzawodnictwa ze wszyst- kładowe i administracja zakładów.
czyzny Socja\umu - ZSRR I niewątpliwie, "tak, jak coraz
u- k
kich oddziałów Związku Zawodowego Właściwa organizacja konkur w któ01
aby uczcić dz:ień uroczysty, pod ej
bardziej rozszerza się świadomośc
·ów ul. ' '" czans a 4.
~łólmiarzy i zakładów pil'acy Łodzi ry już w kilka dni po jego odoszemują.
zobowiązania zwiększenn
konieczności walki o pokój, rozSTAROMIEJSKA - 18 bm. o godz. 16,30 Wojewódzka Rl
i
województwa oraz dY.rektorzy i niu wywołał duże zainteresowank
wydajności swej pxacy, Tak samo
szerzy si~ przykład rzucony przez
·11. Ogr.odowa 15.
przewodniczący
ra~ zakładowych.
wśród prządek - sta.<1owić będzie
dzieje się dziś pod ha..."łem uczczc
górników z kopalni im. Thoreza,
GÓRNA - 19 bm. o godz. 17 świetlica ZPB im. D)Eierżyń
Kon~rs na niJl~pszą prządkę w jeszcze jeden czynnik w walce 0 wyi,
ni& Kongresu Pokoju, pod hasłem
przykład metody, jaki! zastosują
kiego ul. Piotrkowska 295.
przemysle bawe"fmanym rozpoczął
. k ,.
d k „ .
. d
przyłączenia się do jego głosu.
robotnicy, aby dowieść swego odsie dnia 1 sierpnia i trwać będzie szą JB ·osc rro u CJl, Jeszcze Je e11
Kongres - za eprawł klasy ro- . dania dla s1>rawy pokoju.
Łódzki
' Obrońców
przez: 3 miesiące. w najbliższych In-ok na"t·zó~ w zwycięskiej re. '. :zabotnicze! Polski - '>ędzie przeid.
dniach we wszy~tkick orzedzalniach ci Planu 6-letnicr.>.

{'racą dok um~ntujemy
oddanie sprawie pokóju
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Związkowcy

zpaństw zmarshallizowa nych
do Polski

K OMUNIKAT

w

Kto uzyska zaszczytny

~:~s{~=~c~~~~ ·- b~.

f

Komitet
Pokoju I
·-----------------------------=
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Narody śY(iata w walce o pok6j'
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:raz czyć trwały pokój n& całym -świe się ·wielkiej spra.włe walki o trwaoto cel, do któTego dąż~ nie- ły pokój, walki przeciw niebczple·
nia pokOJU i nieugiętej woli współ
czeństwu nowej wojny.
złomnie setki milion6w ludzi na capracy ze wszystkimi narodami.
Opublikowany "'w dniu wczora1·
Cały naród radziecki wyraził swą. łym świecie.
zym komunikat Stałego Komi.tetu
całkowitą. i jednomyślną. aprobatę
Propagandzie nienawiści do czło Swiatowego Kongresu
Obrońców
dla. po~ojo"!ej stalihl>wskiej polityki wieka, prowadzonej przez agresoPokoju weywa. wszystkich ludzi do·
zagraDl<'ZlteJ rządu ra<łzłecklego.
Euro- brej wqli na całym świecie do kon·
W atmosferze wielkiego ożywienia rów, usiłującyc::h przeisto~yć
tynuowanla. i rozszerzania działań,
obrońcy
wojny,
a·renę
w
A'lję
i
pę
akprzeprowadzono
pol'itycznego
cję zbierania podpisów w kraJ·ach pokoju przeciwstawiają jak najsze- mających na. celu wywalczenie za.
kazu bron( atomowej - tero ~Tęia
·
k
d
. e~o r~cJi .lt!dowe~. Szeroko rozwi- rzej iz.akrojoną propagandę trwałego agresji i ma owego unlcestwlan1a
Ja się rowmez akcja na terenie Chiń pokoju między nuodami. Bezustan- ludzi.
skw!ej lRkepubliki Ludowej.
demaskują. oni agreZakaz broni a.tomowej - głosi ko·
o pokój, o powściągnięcie nie i wytrwale
a
.
stanowi podstawowy
i krwawe przestęp munikat zakusy
sywne
~mpenallstycznych podżegaczy woetap na drodze do odprężenia syJei:inł'ch przybrała charakter praw- stwa imperializmu amerykańskiego tuacji rniędzynaTodowej, dzięki któdziw1e powszechny.
- tego śmiertelnego wroga ludz• Temu pokój świata - obecnie zagro
Najszersze warstwy ludności: co- kości.
żony - mcne i powinien być oca~·az jaśniej uświadamiają soble fakt,
lony.
pod
podpisów
rz.bieranfa
Akcja
ze _walka przeciwko podżegaC'Zj)m
W odpowiedzi na Apel Stałego
woiennym i obrona pokoju - to Apelem &z.tokholmskim trwa. Co·
sprawa wszystkich narodów świata. raz to nowe miliony ludzi wypowia- Komitetu miłujące pokój narody
Zdecydowana. wola. obrony poko- dają się na l"Zecz rz.akazu broni ato- wszystkich krajów pode,imują Jeszcze zaeieklejsz~ walkę o poko)j, jewzrosła
ju, która opanowała masy
pokoju szcze ścdśiej zespalają. swe szeregi
szczególnie w zwią.zku z ~mer:vkai1- mowej. Zadaniem obrońców
ską interwei~cj~ zbr1>jną. w KoTei, jest wciągnąć do walki o pokój wokół potężnej ostoi pokoju poCoraz bardne.1 uwidacznia sie po- wszystkich, którzy nie chcą wojny. wszechnego - ZSRR, wokół wil'!l·
1.ężna . siła milionów ludzi, którzy Kaidy, kto złożył podpis pod Ape- kiego c~orążego P.okoju, Wodza JIO·
Towarzysza
ludzkosci,
stę1>oweJ
.
stanęh do aktywnej, świadomej
powinien statl Stalina.
walki 0 pokój i bezpieczeństwo na- Iem Sztokholmskim,
rodów.
się aktywnym bojownikiem o po~ I ----~------------------------------------------Podżegal'Ze wojenni ;n.ie są. już w kój. Rękojmią zwycięstwa pol\'.OJU
stanie ukryć strachu przed tym po- jest przede wszystkim rozszerz.enie
w~chny.m r1:1chem. Dlatego tei sto rozmachu ruchu pokoju, wciągnięcie
SU.Ją_ bestialskie środki przeciwko o- do walki o pokój cora'l szer.:;~ych
broncom pokoju. Dnia 2 sierpnia mas robotników, chłopów, średnich
~ Nowym Jorku policja rozprawiła warstw ludności miejskiej, działa
się ~rwawo !Z. obrof1cami pokoju: czy na polu nauki i kultury.
w ciągu kilku godzin tysiace żan·
darn.16w .i detektywó\" k. ato"•ał,.
Do ' dnia rozpoc:zi;-cia $wiatowego
„ J
"
setki ludzi. nawołujących do pokoju, Kongre<;u Obroź1ców Pokoju oow- ,
do 7..akoz~ broni ~tomowej i zaprze- staje niewiele ponad dwa miesiące.
„Podniesiemy ilość wspóhawodni
Sala zebrań w Nowej Tkalni roz- jak i młodzież rwąca się do życia rnterwencji amerykańskiej Zebrać do dnia otwarcia kongresu
stania
,wszyscy zebrali się tutaj, żeby wy- C7.ąc.rch o 10 proc• ..- głosi zobov.r.i~
w Kor~i. Wszelkie wystąp'enie w nowe setki milionów podpisów pod brzmiewa gromkimi okrzykami. Tka brać swych przed tawicieli na dziel zanie. - Utworzymy brygady na.job;o~ie po~oju, w obronie życia Apelem o zakaz bTOni atomowej, je· cze, którzy dopiero px-zed chwilą o· nicową konfcrenc jQ, żeby włączyć wyż!O;zej jakości. Zlikwidujemy $&•
dzieci 1 ~ob.1et uważane jest pr.z& szcze bardzie.i ro:zszeTZyć masOW'\ p•J~cili swe krosna, w roboczych far się do potężnego ruchu, ogarniające brudzenia. towaru oTa.z zmniejszymy
amerykanskich wodzirejów iz.a prze- bazę ruchu obTońców pokoju - oto tuchach. manifestuja żyw'.olowo wo go całą klasę robotniczą .przed Ogól do minimum braki powstałe na w:rszczytny obowiązek, oto bojowe za- lę walki o pokój. Zarówno ci. któ- nopolskim Kongresem Obrońców Po kończalni, Zwerbujemy do koł& LK
stępstwo i podlega surowej karze.
Rada hrabstwa Londynu zabroni· danie wszystkich, którzy poświ-ccili rym późny wiek posrebrzył włosy, koju.
wszystkie pracujące u nas kobiety".
ła o!ic.ialnie zbierania podpisów
- „Tyle już zbudowaliśmy w naNa konferencję dz.i,elnicową wyLa,..
pod A~~lem . Sztokholmfikim.
szym kraju - mówi pl'!wdstawlciel·
brano 32 delegatów spośród cieszabounysc1 ~ngielscy nazwali Apel o
ka Zw. Zaw. Włókniarzy, tow. Ra- cych
się najw!ększym rz.aufaniem z'a
zakaz oręza agresji i barbarzyń
dz:ejowska - a wiele jeszcze pracy logi robotników.
stwa_ ,;z.brodniC'tym dokumentem".
nas C"leka. Aby z.realizować nasze
,.państwa
władze
Mar10netkowe
W podobnym nastroju pr:zebieg~
plany, aby wywalczyć jasną przysz·
z Bonn", pła~cząc się przed swymi
l ść dla naszy h dzieci, potrzebny ły zebrania wyborcze na Księżym
mocoda:wcami zza Oceanu, w dalnam jest pokój. Pokó; ten wywal- Młynie i na Terenie G, gd'l;e równie
szym ciągu wtrącitją do \v:ięizień
czymy wspóln:e .ze wszystkimi postę żywiołowo manifestowano wolę wal •
aktywi~tów, il.bierających podpisy
powymi narodami świata, ze Związ ki o pokój.
pod Apelem Sztokholmskim.
kiem Radzieckim na czele!"
Na mac~inacjc i represje podżeKtoś z personelu techni~nego odgaczy WOJennych miłujące pokój
czyti;ie glośn~ zobowią'lania: po.'it&narody odpowiadają jesuze więk·
'
nawiamy dopilnować procesu techszym .zes!>olenlem swych szeregów,
la
.aby podnieść j~kość O·
no~ogirznego,
wzmozemem praktycznyob działań
WC
snow. Zobow1ą.zujemy się zllkwłdo•
w @bronie pokoju.
• •
I,
ł
wać dotychczasowe odciąganie nici·
w osncnraC'b, co da oszczędno.ść przę
W obecnej sytuacji międzynaro
z Paryża
GENEWA (PAP). _
dzy osnówowej '700 kg na. miesiąc.
dowej <dzieło utrwalenia pokoju wymaga mobilirz.acji • sił wszystkich naNa sali o°f<.laski. Następuią wy'oo- dono zą., że Międzynarodowa Federodów. Agresja amerykańska w Kory delegatów. Wybrano 62 sposród racja Kobiet Demokratycznych wyrei i innych rejonach Azji uka•tuje
partyjnych i bezpartyjnych, star- stosowała do sekretal"za generalnego
szych i młodzieży. Będą oni repre- ONZ Trygve Lie depeszę, w której
w sposób oczywisty narodom wszyst
zentowali 1\ową Tkalnię na dzle)ni- )\". imieniu 80 milionów kobiet-bojow
kich krajów fakt. że zagrażające
cowej konferencji obTońców pokr.;u. mezek o pok1)j wyraża poparcie dla
pokojowi niebe-tpieczeństwo stale
się wzmaga, że za.ie,.nać to niebez·
prnpozycji przewodnkząceR"o Rady
CZYNE:V UCZCIMY KO:SGRES
pieczenstwo mo-i:e jedynłe zesp,oleJiezpieczeń. twa J\falika, zmier7.aj4ct-j
POKOJU!
nie wszystkich sił pokój miłujących
do pokojowego uregulowania prohle·
Z uwagą słuchali rz.ebrani referatu mu koreańskiego.
narodów, jeszrze wydatniejsze rozrady ri:akład1)WCj
przewodn;czącego
ruchu
masowej • bazy
szeTZenłe
wykończalni tow. Musiała. Gdy skoń
obroń llw pokoju.
czył, długo rozlegały się okrzyki: poWe wszystkich krajach wzrasta
kój! Stalin! Bierut! Wyraz zdecydoz każdym dniem masowy ruch pro- Żwiązki
kuźnią
wania, malujący się na twar.-:ach.
testu przeciwko wszC2ętej przez
świad~ył o tym, że każdy z robołni
interwencji zbrojnej
USA
rząd
Agencja
MOSKWA (PAP) ków gotów :est ze wszystkich sił bro
w Korei. WS2ystkie miłujące pokój
nić pokoju i walczyć o jego utrwa- TASS donosi z Damaszku, za joonarody witają gorąco i aprobu;ą v:
len!e. Najlepszym dowodem, że zało nym !l m \ejscowych dzienników. ie
wysunięte pr.zez.
całej rozciągłości
1 ga wykończalni dobree poiitla na w najbliiszym czas.ie na środkowy
objętych
p1"'led~tawiciela ZSRR w Radzie Bez
azym polega walka robotnika polskie Wschód przybędzie 150 oficerów
wnioski, zmierzające
pieczeństwa
WAHSZAWA (PAP) - Donio~łP zadania, jakie postawiło przed ru- go w obron!e pokoju są zobowląza-1 amerykańskich, by i:ająć kierownicza
do przywrócenia i utrwaleni& pokochem zawodowym V Plenum CRZZ, wymagają zwięk~zenia inten~ywno nia, e j11kimi wśród ogólnego entu- !!tanowi. ka w filiach amerykańskich
ju w Korei oraz do przywrócenia
towarzystw naftowych.
śri szkolenia aktywu związkowego. W związku z t)·m zastępca kierow- zjazmu wystąpiono na izebran.iu.
)i.rawomocne10 •kładu Rady BeZJ>iet0\1. Bole<1ław Uedlich udzielił przerlCRZZ
Szkolenia
Wydziału
nika
czeństwa.
stnwicielowi PAP informacji o planie akcji szkoleniowej na II półrocze
Coraz to nowe miliony ludzi ogarnia gotowość udaremnienia ban· br. i piel'\vsze półrocze 1951 roku.
dyekich zakusów a1resorów ameTyAkcja ta obejmie łącznie około 230 aż do aktywu poszczególnych .;;akła
skierowanych
zakusów
kańsklch,
dów pracy.
przeciwko naTodom Azji, przeciwko tys. związkowców od czolowe"'.o akty
Realizując uchwały IV Plenum KC
cześć
v; 11 przewodniczących zarz. głownych
powszechnemu pokojowi. WywalPZPR i IV Plenum CRZZ, zwięks,zo '
Pracownicy administracyjni RSW
Pracownicy administracyjni RSW
no przede wszystkim zasięg szkolenia masowego. \V roku szkolenio- „Prasa" w Łodzi, postanowili na „Prasa" w Łodz.i. - poza godzinami
łlunaer
wym 19il0-51 przeszkoli się ok. 225 cześć Kongresu Pokoju przyjść e swej własnej pracy - ~kontrolujt
t)ti. mężów zaufania, przewodniczą pomocą pracownikom inti•oli~atorni, 800.00() podręcznikó"· szkolnych
cych rad kobiecych, społecznych ins•. z:ifrudnionym prz.y produkcji książek pl'leznacT.onyrh dla dziatwy robotnl
czej i chłop kiej.
pektorów pracy, clcle;!ntów ubezpie- szkolnych.
czeniowych oraz członków komisji
jej <wkładowych organizacji zwi:;.zkoBUKARESZT (PAP). - W Bu· 1 Partii Komunistycznej USA
• wych, co urnożli\\'i awansowanie na
kareszcie ukazał się kolejny, 32 nu przywódcom.
IJroczqste zu•ończenłe
W artykule pt. „Sukcesy Alban- kiernwnicze ~tanowiska zwiazkowe
mer organu Biura Informacyjnego
. Partii Komunistycznych i Robotn.i· sklej Republiki Ludowej" sekretarz najlepszych ludzi z dołowego. aktyczych - czasopismo „O trwały po• generalny Al):>ańs~iej Partii Pracy wu.
- Enver Hodza, pisze o bohaterkój, o demokrację ludową!"
Przewodniczicy i sekretarze rad
W numerze tym znajdujemy licz '.le skiej walce narodu albańskiep o zakładowych, społeczni inspektorzy
Staraniem Komitetu Współzlwod cownlkom 16 nagród pierws~ych, 29
·wiadomości charakteryzujące niespo- wolnogć i niepodległość.
pracy; <twiązkowi pracownicy kult·1- nictwa pr2Y MZK w Łodzi odbyło drugich 1147 h""Zecich, na ogólnll łUAi-tykuł sekretarz~ KC PZPR.
tykany i·ozmach ruchu obro{1ców ;>O
i-alno - ORwiatowi pogłębiać hę.il}. się uroczyste a:ebranie w Teatrze im. mę 430.000 zł,
Romana Zarnbro.wsk1ego pt. „l\11: swe kwalifikacje w 12 wojcwódzkici1 Jaracza, na którym wręczono odtna
koju na całym świecie
cz:akońcMna
Uroczystość r.:ostala
w tępny ~tytułowany łnctwo - oparciem fa1>zystowsk1eJ s:rkolacli zwiazków zawodowych, któ- azeni a i nagrody wyróżnionym pra
Artykuł
wystawieniem S1Ztuki L. Kruczkow„Zwiazek Radz.iecki - wierna ostoja kliki Tito na wsi", na pods.tawie tez re przeszkola w roku szkoleniowym cownikom.
pokofu i bezpieczrństwa narodów"'. leninowskich wykazuje, że klika Ti- 19:i0-51 - .f tys. osób. )l"iezależnie
Ogółem wręczono zasłużonym pra skiego ,,Odwety".
ahalizując walkę rządu raidzieckiego to, faszyzując Jugosła\~ię, !or~uj~ Ol! szkolenia kierowanego ~rzez
o pokój i bezpieczeństwo między~a· na każ~ym kroku rozwóJ. kap1tahst;.: CRZZ, w ośrodkach prowadzonych
rodowe podkre~Ja, że naród radzi~· cznych ele.ment6:v k~lack1c_h na wsi przez poszczególne związki, przecki rzad rndzieck.i i partia komum· ko >ztem me maJąceJ granic eksplosty~zna są jednorny~lne w swym po· atacji i degradacji podstawowej ma· szkolonych będzie 5 tys. przewodnisekretarzy rad zakłado
. czących
.
stanowieniu zabez11ieczenia ludzkości sy chłopski~j.
K?mums~yczneJ wych'.
Pr~ewodm~~ący
przed nowymi wojnami i nowymi
Przed Wojskowym Sądem Re,ono nię Snmopomocy Chłopskiej w Docierpieniami, które przygotowu::ą u· Part11 Austrn !ohan Koepelmc.k ~
W realizacji naszego szkolenia, w~·m w Łodzi odpowiadała 12-'JSO~ broniu.
meryka!1sko - angielscy podżeg·ai:ze artykule !?~· .'''\alka ludu. ~~stna~k1e
bowa banda z Feliksem Jachinv:zaCzęść .oskarżonych odpowiadała t
go o pokoJ 1 n1epodle~łosc stw1er-. które nasycone będzie w najszerszym kiem. Ignacym Miziałą, Tadauszem
wojenni.
zarzutu nl~ameldowan!a władzom
marksistowską, Więckowskim i Edwardem S!arzyi1Pismo zamieszcza liczne materia- ciza 111. in„ że rząd austriacki zyskał zakresie ideologią
o pl'!Zestępczej działalności głótvnyth
1~ z frontu walki o .pokój, a przede ~obie :;mutną ;ilawę jedynego rządu kierujemy się hasłem wysuniętym skim na C'lele. Oskarżeni - b. <·złon po~sądnych.
\~sz~·stkim komunikat Radzieckiego na świecie, który oficjalnie wystą· przez IV Plenum CRZZ: „i:':wiązki kowie WIN. dążąc siłą do zmiany uMocą wyroku skazani u.ostali: JaKo1~1itetu Obrony Pokoju oraz kom\1 pił przeciwko ruchowi. obrońców postroju Polski Ludowej, gromad2iU w chimczak, Miziała i Starzyński - na
nikat Stałego Komitetu światowego koju i akcji zbierania podpisów poJ za wod owe kuźnią kadr".
-0kresie od polowy 1949 r. do chWil: 8 lat wię'Zienia, Więckowski - na 7
Apelem Sztokholmskim.
Kongresu Obrońców Pokoju.
ujęcia, tj. do 17 styczrila 1950 r., ka- lat wię'l:ienia, po7.ostali. oskarż':lni, w
Pismo zamieszcza ponadto artykuł
Wa:ime znaczenie posiada opubli:w
pistolety, 1ranaty i am11nl- zależności od stopnia winy, 20!.!:iii
rabiny,
W
Głód
wany w piśmie obszerny artykuł pt. ,,Rok świety i. polityka Wa~!ka
pmechoWywane skrzętn1e na skazani na kary od 1 roku do 6 lat
cję,
Komunistycznej nu", wykazujący f1asco kampam1 ka
pr:1;ewodniczącego
:\10SKW A (PAP). - Jak don?si cmentarzu, w stodole bądź na stry- wię-zienla.
Partii USA - Wilianta W. Fo1;tel'a tolickiego obskurantyzmu, która me
pt. „Front ludowy i demokracja lu· powiodła się ani finansowo ani ~r~ n;.rencja TASS z Delhi, sytuacjn żyw chu.. Jako n;iej5~e działalneś~i ;>r'le
W stosunku do głównych osk:ir±o·
w Indiach coraz bardzicJ· stępcy Obrali sobie teren powmtu la nych Sąd orzekł całkowity .Jrz•~r>a
jak wskazuje pagandowo, przeglad prasy bur~u n~ci'owa.
do wa". napisany .kiego.
·
.,_
1
i opra- ar.yjnej, wykazlljący istotne cele m· si'? pogarsza. l\liliony ludzi dotknęło!
autor - w celu wvjasnienia
Więckowski i Starzyński m. !n. dek mienia na rzecz Skarbu Pnń
cnwania szeregu z;gadnień poru~za- terwenc.ii amerykai1skiej w Korei O· l.lęsl;a głodu.
zorgani.zowali napad na spół:fa1el· stwa.
nych tiodczas procesu przec1wk? raz szereg innych informacji.
Apel swymi podpisami,

dając

j~szcze d~wód głębokiego umiłowa cie -

PoniiPi podajemy w caloJci artrk11l tt".~tępnr „Prai('(ly" z driia 11
·
sierpnia br. ·

_

w dniu wr.zorajsz~·m opubllkowa-

no

komunikat Stałego Komitetu
Kongresu ObToi1ców
Swiatowego
Pokojn o przebiegu akcji zbierania
podpisów pod Apelem Sztokholm&kim.
W clą.gu trzerh miesięcy (przy
ezym w niektórych kraJ'ach akcja
zbierania. podpisów dopiero się rozpoczęła) pod Apelem Sztokholmskim zebrano po dzień dzisłejszy
ogółem 273.470.566 poclpisów.
„Akcja rzblerania. podpisów pod
'.Apelem Sztokholmskim ogarnia. cały świat i kontynuowana jest obcente w przeszło 75 krajach. Gdy weź·
rnie się 1>od uwagę, że w większości
wypadków pod A1>elem składały
podpisy jedynU.e osoby dorosłe, przy
jąć można, że łącznie poparło Apel
600 milionów ludzi, ciyli około 1/1
ludności globu ziem kiego".
Komunikat Stałego Komitetu daje
pojęcie o tym, j:i.k szeToki. oddżwięk
Apel Sztokholmski we
·wywołał
wszystkieh krajach świata. wśród
wszystklch warstw ludnośri. Setki
m.i.lionów ludzi wszystkich ras i narodów, !l'Óinvch poglądów 'POlitycz·
l'!ych i przekonań religijnych podd A
·1 ·
· · d
· ·
ffPlSUJą się J~ nomys me po
lem w sprawie zakazu broni atomowej. Apel Sztokholmski !ltal sic:
platformą, 'Ila której jednoczą się i
zespalają w aktywnej walce o pokój
narody całej kult 7.'.emskiej.
Akcja. zbierania. podpisów pod
Apelem Sztokholmskim stała się wy
razem niezachwianej gotowości mili<mów ludzi dobrej woli przekreślenie. zbrodniczych planów imperiali·
stycznych podżegaczy wojemiycb,.
cotcmrości obrony pokoju.
Szczegółnie wielki wkład do szlachetnej sprawy walki przeciwko
wojnie, walki o .utrwalenie powszechnego polfoju i bezpieczeństwa narodów stanowią wyniki akcji :z:blerania podpisów pod Apelem
Sziokho1mskim w Związku Radziec
kim. 115 milionów obywateli ZSRR
- tj. cała dorosła ludno~ć naszego
poparła
jednomyślnie
J...ra.fu . -

Na marginesie
6

Choroba
f orrestalowska
Histeria wojenna, zwana· ogtatnio w języku medycznym: mania forrestaliana, czyni w USA
zastraszające postqpy i „dzięki"
zgodnemu współdziałaniu prasy,
radia, S7Jrnły itd. pnybiera roz.Jemiary klQskowej epidemii.
dnym z. typowych objawów tej
choroby, która zbiera żniwo,
zwłaszcza wśród polityków amerykańskich, jest skłonność do wi
zji i halucynacji: pacjent wid~i
„wszędzie" w dzień i w nocy,
„obcych agentów", „ wywrotowc ów", ,,komunistów"
' •biorąc ma, '
~
jaki rozgorączkowanej wyobrazni za rzeczywistość.
dotknięJednym ~ najciężej
tych manią forrestalowską kongresmanów jest senator republikański Mac Carthy, który z.a.sły
nął jako tropiciel i prześladow
ca „agentów komunistycznych"
w Biurach Departamentu Stanu.
Według Mac Carthy'ego, nawet
Acheson nie zai;ługuje pod tym
względem na zupełne zaufanie! ...
Obecnie, czcigodny senator, oaj
widoczniej podekscytowany wy
padkami kor,pńskimi, ogłuszył
nową
łatwowiernych
głupich i
„bombą". Mac Carlhy wygrzebał
skądciś tajemniczy „dokument",
w którym stoi c'larno na białym,
że w dn. 15 maja 1947 r„ zgodnie
z informacjami Federalnego Biu
ra śledczego (FBI), liczono wśród
Staurzędników Departamentu
nu 20 „obcych agentów", 13 „ko
munistów", 18 „sympatyków" i
Jak t\vier77 „podejrzanych".
dzi Mac Carthy, co najmniej
trzech „agentów" ukrywa się do
najbliższych
wśród
tychczas
współpracowników p. Achesona.
Po tych „rewelacjach". gorliwie rozdmuchiwanych przez pra
sę wielkokapitalistyczną, w biurach i gabinetach Departamentu Stanu zapanowała graniczą
ca z paniką konsternacja. Funkcjonariusze tej szacowne.i im.ty
tucji spode łba i podejre.liwie oglądają się wzajemnie, pragną!!
za wszelka cenę zdemasko.wać i
„obcych
owych
przychwyc;ć
agentów{:.
Ludzie dobrze poinformowani
nie bez podstaw, że
twierdzą
„rewelacja" Mac Carthy'ego
to po prostu jeden z wyborcl~·ch
tricków· partii republikańskiej,
chcącej w ten sposób zdyskredyadminitować Trumana i jego
strację. Ale to, że na takie wl::iśnie tricki może sobie pozwalać
jej przG:dstawiciel · świadczy wymownie o wielkim i wzmagu:,ą
cym się nasileniu choroby forrestalowskiej w USA. Należy dodać, że do rozpowszec!"lniP.nia się
stopniu
niemałym
epidemii w
przyczynił się sam Departament
B. D.
Stanu.
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wybiera delegatów na konferenc;ę dzielnicową
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zawodowe

230 tys.
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Pracownicy administracyjni „Prasy"
na
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Kongresu Pokoju

pi.sftla

„O trwały pokój, odemokrację

ludowąl"

drugiego etapu współzawodnictwa w·MZK

Bandyci z WIN-u przed

Indiach

l1

I

sądem
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Kobiety w kraiu socjalizmu

Tematy dnia

U progu
.nowego roku
szkolnego
Po dwumiesięcznych wakacjach,
spędzonych beztrosko na kolo·
niach, obozach czy półkoloniach

.„__„_„___.... ,. ,. . . .

powrócą niezadługo nasze dzieci

do szkół, aby na nowo zabrać się
pilnie do nauki. Zgłoszą się takte rz~sze uczniów n<>wych, rozpo
w bieżącym roku
c11yna.1ących

Dołożym)' starań

1

wkrótce otn orzą
Szkoły już
swe podwoje. Kierownictwa koń
czą

przygotowania

do

Planu &-letniego

Konferencja aktywu kobiecego

przyjęcia

młodzieży. Te kilka dni, dzielące
nas od początku roku szkolnego,

winny również wykorzystać matki, aby dzieci w porządku, bez
żadnych braków w garderobie roz
do szkoły.
poczęły uczęszczanie
Takie oto nasuwają się ważniej
sze przygotowania: wyreperowanie. upranie i uprasowanie sul;:ien
ki nie powinno być zostawione
na ostatnią chwilę. .Może trzeba
;,prawić nowy fartuszek albo stary doprowadzić do należytego sta
nu. Należy poprzyszywać guzild
do chłopięcych kurtek, spriwdzić
rzecz bardzo
całość odzieży. I obuwie. Trzeba -przejważna rzeć je i oddać w porę do szewca.
Te i wiele innych jeszcze zabie
gów, jak obejrzenie tGrnistrów i
teczek, czy nie wymagają naprawy, wszystko to są konieczne
czynności, o których . nie powinna
zapomnieć żadna matka łub opiekunka , przed rozpoczęciem roku
szkolnego. Dzieki tej cwj n ości opieki domowej, dzieci przyswoją
sobie zrozumienie porządku i hędi~
się staraly utrzymać go nadal. Una przyszłość
łatwi to matkom
zaś
zajęc ie się tymi sprawami,
dzieci nauczą się oszczędności
es.
czystości.

d la r ealizacji
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VII

Oddziału Zw. Zaw. Przemysłu Bawełnianego

'.\i. Snslenkowa, stachanówka w l'abr)ce Ohuwia w Leningradzie ; '.>kaporem musimy dążyć do pogłębiania zuje delegacji francuskich Związków Zawodowych swe nowe metody pracy
Włókienniczeswej wiedzy, do szkolenia zawodoriałowego Przemysłu
wego, a tym samym przyczynimy
go zebrały się aktywistki kobiece z
ZPB im. 1 Maja, im. Stanisława Dusię do szybszej realizacji Planu 6bois, Wł. Byt.omskiej oraz innych.
letniego".
-~-~~~Celem na1·arly było omówienie spraw
Tow. Karpiińska, in·ządka z ZPB
związanych ze zbliżającymi się wyim. 1 Maja, jest jedną z pie1·wszych,
borami do rad kobiecych. Po referaktóra przeszła na obsługę 6 stron.
maszynowni drukarni szynę rznam gruntownie. I nie tylko
Oddział
Stwierdza ona, że dyrekcje i organi
cie na temat obecnej sytuacji polity
zacje podstawowe wykazują J'eszcze „Książki i Wiei:ky" zatrudnia znacz ja, ale również inne nakładaczki też
cznej, tow. Kolinowa wyczerpująco
ną ilość kobiet, przeważnie jako na- mogłyby pracować na maszynach.
przedstawiła cele i zadania rad kobie
zbyt słabe zainteresowanie wielowar kładaczek. Do niedawna jeśzcze ma- Z pewnością zresztą tak bęc1zie,
cych w zakładach pracy e>raz spososzynistami byli wyłącznie mężczyźni gdy się je douczy, ,Ja sama też chęt
sztatówkami.
Tow. Karpińska podjęła następnie i wydawało się niektórym niemożli nie mogę szkolić Na żadne trudnoby najsprawniejszego przeprowadzepoważne robowiązanie produkcyjne. we, aby kobieta mogła podołać oto- ści nie napotykam. Wsrzyscy się mną
r.ia wybo1·ów.
i organizacja partyjna
opiekują wiązl~om tego trudnego i odpowie,Do rad kobiecych wejść powinny
oświadczyła dzialnego z.:.jęcia. Dopiero od· nie- i rada rz:akładowa - i zarobki mam
- Zobowiązuję się kobiety najofiarniejsze, najbardziej
- wykonać roczny plan produkcj.i do dawna i tu wystąpiła pierwsza ko- większe więc łatwiej mi jest utrzydnia 10 listopada br. Cała nasza przę bieta: jest nią tow. Anna Paworska. mać moją chorą matkę.
wielowarszta·
wartościowe, a więc
Energiczna, w średnim wieku, nie
dzalnia wypełni plan roczhy do 15
tówki, flrzodownic~ pracy, przodow·
wysokiego w~rostu, szybko kCT.ąta
grudnia!"
nice społeczne. Hasła, pod którymi
.......,
się przy maszynie, usuwając ostat'Kprzeprowadz1my wybory , brzmią: go, tlufttacząc, że muszą zaJąc się
Młodziei:owa przodownica pracy, nie drobne usterki. udzielając rów„Ani jednej kobiety, która by nie wy domem, dziećmi lub że mąż jest te- ·wladysława Sas, zwróciła się do nocześnie rad swym dwóm pomocakordowych", mu przeciwny. Powinnyśmy się zde starszych, wytrawnych robotnic, z nicom. Za chwilę maszyna rusza.
baz
konała swych
apelem, aby dzieliły się swym do- Bezbłędnie, równym szeregiem pły
takiemu świadczeniem z młodymi pracownica ną białe kartki nowej książki.
„~.miałe obejmowanie kierowniczych cydowanie pl'Zeciwstawiać
uz
i
Wytrwale
\ujmowaniu sprawy,
stanowisk przez kobiety".
Dopiero tera'Z Anna Paworska odmi. ·w wielu wypadkach mają 'lnc
najlepsze chęci, ale brak im doświad rywa się d pracy, aby chwilkę z na
czenia i dlatego nie wypełniają mi porozmawiać.
swych baz akordowych.
W drukarni pracuje od dawna, nie
Podsumowania dyskusji dokonała mal od drziecka. Ojciec zmarł, gdy
tow. Dzikowska, wiceprzewodnicząca miała lat 11, był ślusar1>.em.
_ Zostało nas pięc,ioro _ mówi
Pracowników
Glówneg·o
Zarządu
Zakładach
ołskich
Zduńsko Przemysłu Włókienniczego. Na za- _ i obłożnie chora matka, Już wtekończenie uchwalono rezolucję, w któ dy trzeba było wyteżać siły, żebyś
Rada Kob;et umożli w i u zy!kanie jeszcze lepszych wyników
rej kobiety z VII Oddziału „Bawełny" my nie pomarli z głodu. Pracowało
W Zduńsko - Wolskich Zakładach nieść swą produkcję o 2ł procent. go wśród kobiet. Wielką rolę przy postanawiają wytrwale walczyć w o- się różnie_ w fabryce i w drukarkobiety A więc należy już obecnie wzmóc spełnianiu tych zadań niewątpliwie bronie pokoju, wykonywać i przekr•t ni, ale że w drukarni lepiej płacił;,
Przemysłu Dziewiarskiego
je- odegra powstająca tu Rada Kobieca, czać. bazy ilościowe i jakościowe,
opiekę nad każdą robotnicą stanowią większą część załogi i wyPlanu to starałam się, jak tylko mogłam.
szcze nie wykonującą swej bazy, na w skład której powinny wej~ć „na,j-, realizując wielkie zadania
aby tam pozostać na stale. Pracę w
nikami swej pracy znacznie wyprze leży jeszcze bardziej wzmóc troskę lepsze z najłeps-zych".
6-letniego.
drukarni znam bardzo <4Jbrze i dlaW drugim okresie o wzrost uświadomienia politycznedzlły mężczyam.
Andrz. tego teraz wysunięta zostałam na
.Tel.
tegorocznego wspólzawodnictwa tyl
masz~nistę. Poc.-zątkow9 m~żczyłni I
ko jeden rz nich rzdołał dott'2ymać Apolonia Bańkowska
pokpiwali trochę - ,,mb~ Jak to?
Przy takiej robocie kobieta? To zakroku kobietom.
instruktorka tkacka ZPB im. Kunic kiego
jęcie trudne i z pawnością nie da so
Któż Śię wyróżnia wśród zduńsko·
bie rady''. Ja jednak wiem i czuję,
"'olskich dziewiarek? Na pierwAnna Paworska przy pracy
że radę sobie dam, bo robotę i mas7ym miejscu należy postawić pro-

Kobiety

zespoły:

Heleną Cackowską

obrad wywiązała
Wszystkie
się ożywiona dyskusja.
o pełnym
wypowiedzi świadczyły
zrozumieniu ioli i zadań ruchu kobie
cego przy realizacji naszego gig:mtycznego Planu 6-łctnicgo.
M. in. tow. Nowicka z ZPB im. 1
Maja podkreśliła niezłomną wolę po
koju wśród szerokich mas naszego
18 milionów podpispołeczeństwa.
sów pod Apelem Sztokholmskim by
ło tego najwymowniejszym wyrazem.
Tow. Waszak z KŁ PZPR po~więswe przemow1enie szkoleniu
ciła
kadr kobiecych, podkreślając, że nie
dostateczne są jeszcze awanse kobiet
na majstrów i podmajstrzych. „K,Jbiety wciąż wahają się, czują lęk
przed kursami szkolenia zawodoweW dalszym

ciągu

....
Anna Paworskaprowadzi

Zdobywam y n o we zawody

Anielę Wielicką,

i Marię Choło

clyniak. Potrafiły one tak umiejęt
n ;e zorganizować pracę, że z łatwo
ścią oslągają 150 procent wykonania
bazy. Należy przy tym dodać, że .znaj
du.ią również czas w toku pracy na
>łu~enie radą i pomocą słabszym ko
leżankom. Wśród tych trzech zespo-;
łów przodujące miejsce zajmuje zespół Anieli Wielickiej, wykazujący
się najbardziej równomiernym wy3!/kiem.
Z innych prrz;odownic należy wymienić pracownice odd2iiału produk·
cji bielizny dziecięcej: Aleksandrę
Orłowską, Annę Kruszyńską i Zofię Trucko - z i:kiału bielizny dam~kiej Przy produkcji rajtuzów od·
znaczyły się sumienną pracą: Floren
tyna Piątek I Wł adysława Węzik,
przy swetrach Pelagia Grobelna i
Aniela Szczudlak, a w cewiarni Anna Grudzińska i Izabela Kowal·
~ka.

Jeszcze prrzed paru miesiącami wyn!ki nie były tak pomyślne, a wspól
zawodnictwo - tak szeroko rozwin:ęte. Drogą należytego propagowania znaczenia walki o ilość i jakość
produkcji, drogą indywidualnego do
;;zkalania slabszych koleżanek zdopoważnych ołano dojść do tak
•1ągnięć.

Zduńsko - Wolskie Zakłady mają
w okresie Planu Sześcioletniego pod

Odznaczenie
znakomitej skrzypaczki

D zie w iarskich

Jak

~zkol~

nowe

~~~~~•-~--~

szczędzą wysiłków
Włókniarki
Jestem już tkaczką od 26 lat. Do- , nach, przekraczając znae7.nie wy- I Gdy patr;zę na ten nowy narybek,
od razu konieczność doszko- konanie baz akordowych. Na ostat- pracujący rzetelnie, wydajnie, gdy
lenia nowych. młodych sil, odkąd niej naradzie technicznej Maria widzę młode twal'7..e, pochylone z
zaczęlam pracowłć w fabryce, wol- Barcz .zaapelowała do wszystkich uwagą nad towarem, zwinne ręce,
nej od kapitalistów. Tak bard20 młodzieżowców, aby w celu szyb- usuwające braki w tkaninie - poWzrasta ruch wielowarsztato wy
produkcyj- stanawiam sobie ani na chwiłę nie
przecież potrzeba nam było fachow- szej realizacji planów
ców do obsługi war&ltatów tkac- nych przechodzili na obsługę 6 kro- ustawać w szkoleniu nowych kadr.
rozbudowy nia w zakładach pracy, wysunie poWypełnienie planów
kich! Od 1945 roku rozpoczęła się sien, Chętnych jest sporo. Jeszc2e Postanawiam sobie pmyczynić się przemysłu w okresie realizacji Pla- trzebę n owych setek tysięcy rąk ro
przecież praca na swoim i dla sie- trochę nauki i będą mogli stanąć w ten sposób do szybszego wykona- nu Sześcioletniego, wymagać będzie boczych.
nla naszego 6-letniego Planu.
bie. Może ktoś mi nie uwierzy, lecz prz.y „szóstkach".
znacznego· wzrostu stanu zatrudnie·
tego doniosłego
W zrozumieniu
"kierownik naszej tkalni ma dokła
zagadnienia p1·zodujące włókniarki
dnie rz:apisane, że przy mych krosłódzkie postanowiły wzmóc wydajnach wyszkoliłam już 68 tkaczy ność swej pracy, przechodząc na ob
i to nie byle jakich! Tacy, jak Hajsługę wielu warsztatów. W ten spo
•
duk, Strrzelczyk, Kania r:mani są, jasób zwolnione zostaną dla inny<:h
Obrońców Pokoju gałęzi produkcji liczne kadry robow ydatn ie uczestniczą w prac"cb Zakł. Komitetu
ko pierwsrz:orzędni fachowcy.
•
Jeieli o tym mówię, to nie dla
tnicze.
samo przy zobowiązaniach
Tak
zł.
Pol
budownictwa
dla
zapału
pełnych
przy
Pokoju
Obrońców
Komitet
że
wykazać,
aby
przechwałek, lecz
Ruch wielowarsztatowy powstał
ku uczczeniu święta Odrodzenia Pol
bez specjalnego zamiłowania nie ZPB im. 1 Maja nie szczędził sił w ski Ludowej.
2 lata temu i początkowo pociągnął
można dobrze spełniać funkcji in- okre;;ie zbierania podpisów pod Ape · Komitet Obrońców Pokoju przy ski zaznaczył się wydatny udział Ko za sobą rzesze robotnicze.
Jednak
t
·
1 M ·
·
struktorki, funkcji, którą mnie nie- Iem Sztokholmskim. Komitet w skła ZPB
\V późniejszym okresie, z winy cen
aJa pracuJe na wszys · mitetu Obrońców Pokoju.
im.
~
dawno obdar..:ono. Powiem szczel'2:e,
Komitet Zakładowy Obrońców Po- tralnych zarządów przemysłu włó
że crzuję się obecnie w swoim żywio- dzie 17 osób, składającyc~ się zarów kich odcinkach. Z inicjatywy Komite
orzebraniu
na
Pokoju
koju przy ZPB im. 1 Maja jest je! kienniczego, personelu techniczne-o
le. Powierzeni mej opiece uaz,niowie 1•0 z partyjnych, jak i bezpartyj- tu Obroil°ców
go, a często i rad zakładowych,
podnoseą swe kwalifikacje w myśl nych oraz członków ZMP, zorganizo ganizacji paf..Łyjnej wystąpiono z dnym z lepiej pracujących na tere- słabł rozmach jego rozwoju. Obewal
dla
pomoc
na
zbiórki
wnio;;kiem
uaktywniadla
posiedzeń
moich dnstrukcji, po prostu widzę, wał wiei~
nie Dzielnicy Widzew.
cnie w obliczu zadań Planu 6 - lejak rz dnia na dzień pewniej i
J. Waszak. tniego klasa robotnicza coraz częś
wpnawniej obsługują swe warsztaty, nia „trójek", wyruszających w te- czącej Korei i zebrano ponad 15.000
ciej przechodzi na obsługę większej
i to spra- i·en. Przewodniczący Komitetu, tow.
dając lepszą produkcję ilości maszyn.
/
Adamczyk, kierownik oddziału przęwia mi wielką radość.
W tkalni ZPB im. Dubois 14 tka
PI"lede wsizystk:im pouczam rnło- dzałni, pracował z oddaniem i ofiar
czek przeszło z obsługi 16 krosien
dzież. jak należy obchodzić s:ę t>.
•
Jedna z nich, ob.
na obsługę 32.
krosnem, pilnuję, by skrrz:ynki od nie.
Emilia Gozdalik, mówi: „Gdy czuPołowę uczestników 150 trójek sta
bicze
cu.ółenek były wyczyszczone,
jemy opiekę ze strony administracji
w porządku, brrz:egi równo wciągnię· nowiły kobiety. Wyróżniły się towazakładu, a przede wszystkim ze stro
te. Zwracam uwagę na harmonij".' rzyszki i obywatelki: Napieracz, No
ny majstra, to śmiało możemy pranOść ruchów, opanowanie ich tak,
cować na 32 krosnach. Zwiększamy
aby koło warsztatów chodzić b~ po wicka, Sieranowska i Gorkiewicz,
Sytuacja kobiet w oddziale woje- nym, uczestnicząc w przebiegu prac wydajność naszej pracy, zwiększa
Ta os.tatnia otrzymała dyplom uzna·
śpiechu, równo. niby w rz:egarku my nasze zarobki".
to najlepsza rękojmia dobrej, wy- nia, jako przewodnicząca O!nęgowe- wódzkim Narodowego Banku Polsłcie naszej instytucji.
dajnej pracy, Toteż wszystkim mó- go Komitetu Obrońców Pokoju.
może
okresu
ostatniego
ciągu
W
go z każdym dniem ulega poprawi'!,
Majster brygady 'ob. Filipczak za
wię: niech wam się rz:daje, że choKobiety
zakończeniu akcji zbierania pod Nie znaczy to, aby nie uwydatni~ły my też pochlubić się kilku przesu- dowolony jest z tkaczek.
Po
muzyką
Tą
dzicie w takt mur.;;yki.
nięciami kobiet na wyższe stanowi- pracują chętnie i ofiarnie, są pełne
obłędy
dziedzinie
tej
w
jeszcze
się
w
Pokoju
Obrońców
Komitet
pisów
jest łoskot krosien. Wasza praca
zapału.
musi być rytmiczna i harmontjna. ZPB im. 1 Maja me ustaj~ w S\, vch raz niedociągnięcia. Nie mniej je· ska.
Ale to wszystko stanowi jeszcze
Ruch wielowarsz.tatowców ogarUczniowie moi przechodzą także pracach. W dalszym ciągu wyi·usza dnak koło ' LK wykazuje coraz żyw
przes.zkolenie teoretyczne. Przy kan ją trójki, zależnie od potrzeby w ilo- s:1ą działalność.
tylko cząstkę tego, co możemy osią nął nie tylko jedną salę fabryczną.
torze kierownika tkalni mieści się ści od 5 do 15, aby nieść słowa praw
Na dzień 22 Lipca w NBP na a_llel gnąć przy pomocy twórczej, wzmożo Również w tkalni na 1 piętrze zesniewielka sala. pmerz:naczona na
zaciągnięto Warty Pokoju. Koło nej pracy. V Plenum KC jasno sta· pół ZMP objął obsługę zwiękuonej
LK
społeczeństwa.
masom
szerokim
dy
szkolenie. Po środku stoi ~rosno noII sekretarz organizacji podstawo LK brało również wydatny udział wia sprawę możliwości awansu kobiet Ilości maszyn, a prządki z 3 stron
woczesnej konstrukcji.
/
Tutaj trzy rally w tygodniu wraz wej tow. Baranowski, wyraża di: z przy organizowaniu akademii .naz w Polsce Ludowej. Jeśli my, kobiety, przeszły na ł.
z kierownikiem tkalni wyjaśniam uznaniem 0 wkładzie kobiet do wal· w pracach przygotowawczych do uro pracujące w Banku, potrafimy prze
W ZPB im, Stanisła.wa Okrzei
jak spor.ządzone ki w obronie pokoju.
młodym tkaczom
nieść uchwały V Plenum KC na swój przyciąga oczy hasło: „Ambicją zaczystości lipcow,ych.
jest krosno, jak nazywają się poW najbliższym czasie nasze ki>ło teren, otworzą. się przed nami rozle- łogi Zakładów im. Okrzei będzie po
Nie szczędzą, wysiłków agitatorki
szczególne c1>.ęści, jak prawidłowo
LK urzadza kurs kroju i mode1'.>wa· .i;te perspek,tywy pełnego awansu spo konanie trudności i przedtermino.
.
.
obchodzić się rz warsztatem. Wyniki
uz~skuiąc nia. Organizacja LK nareszcie <':aczy
i przqdowmce sp~:czn~,
sa takie, że UC2niowie moi dosko- coraz lepsze wyn1k1, zw1ększaJąc rze na energiczniej działaćf wyk:izująe łecznego. Drogą awansu jest nfr in. we wykonanie Planu 6 - letniego".
nale orientują się w budowie kr9sna
Hasło to załoga zakładów z zapa
politycz- wzrost uświadomiel)ia politycznego.
życiem
i potrafią narz.wać wszystkie jego sze ludzi, oddanych sprawie pokoj!l, zainteresowanie
Niestety, pod tym względem nasze iem wciela w życie. W skręcalni ca
części nowymi, polski.mi określenia
koło LK ma jeszcze poważne bnki. ły zespół kobiet przeszedł z obsługi
mi, które zastępują dawne „gryfy" i
Wydaje się, że Zarząd LK, jak 2 na obsługę 3 stron. Ob. ob. Józe„szlagi''.
również organizacja partyjna niewie
od nowa rozpoczęła się
Odkąd
fa Okrój i Piskorska wykonują
W Łodzi zakończył się kurs dla mi praktycznymi. Kurs pod kiero- le zrobiły do tej pory w tym kierun
akcja prrz.echodzenia na wielowaru k!.1, aby pogłębić świadomość i uak- przekraczają swe bazy akordowe.
my~l ta p.rayświeca kierowniczek i wychowawczyń inter wnictwem ob. Augustyniakowej
sztatowość Ruch wielowarsztatowy ogarnia co
kończyły 22 robotnice, wytypowane tywnić nasze pracowniczki. Nie nale
mi w pracy. Dążę do tego, by moi natów.
przez rady zakładowe, prganizacje ży jednak wątpić, że i w tej dziedzi raz szersze masy włókniarek łódz
uczniowie po nabyciu odpowiedNa kursie, zorganizowanym przez podstawową i dyrekcje zakładów nie sytuacja niezadługo ulegnie zmh kich. Realizując wytyczne Planu 6 nich kwalifikacji prrzechodrz:ili na
ie i potrafimy wychować szeroki
obsługę zwięksrzonej ilości krosien. CZPO, wykładane były m. in. język
letniego, przyczyniają się one do
we Wrocławiu, Łodzi, Legnicy, Pila aktyw kobiecy.
4 młodociane tkaczki, wys~olone polski, nauka o Polsce Współcze
utrwalenia pokoju i zbudowania
Zofia Głąbska
prrzeze mnie, Pytlos, Jędro, Barcz i snej, rachunkowość, ge(ilgrafia oraz wie, Głuchołazach, Swiebodzicach.
Narodowy Bank Polski
podstaw socjalizmu w PolsC4ł,
Rvśzkowska pracują już na 6 kros- ekooomia, w połaczeniu z ćwiczerua Gryfowie, Elblągu i Szczecinie.
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przedsłębłor *-omelóJnyc!b typ6w malQD orat;
)N)net:eg6lnycli
•
stwach na kuTSach doskonalenie u- wycarpujące opraco~nie ą1ad
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ckfewiarakt uruchamia ble Laboratorium rremytł
W.WCOll'lllk
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·
na ~- Jeżeli nakłały na
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•
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Uruchomion;ych witanie również
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poszukiwani u kadr
dla potrzeb
I

łódzkiego przemysłu

Odpowiedzialne zadania

Urzędu

•

-~1

Zatrudiaienia

Nasi Czytelnicy

zwracają uwagę

Prawie bez przerwy rozb1·zmiewa nie, że akeja ta nie jest u nas pro dzież, chłopcy i dziewczęta to
ostry dzwonek telefonu w gabinecie w11dzona nalęży(!ię.„ •
,
.
Pl'Zecież .niewyczerpane źródło kadr
uacze!ni~a. Okręgowego Urzędu ZaIstotnie - nie uuało s\ę bowiem dla przemysłu łódzlciego. A takich
tn.1dn1ema w Łodzi, tow. Przesmy· jeszcze zaspokoić całkowicie obecne- pcwja~ów, jak sieradzki, z którego
Ob. ]. B. pisze: „Rozkłatl zajcć w >klepie Centrali Han<llowej Przemyołu
UWAGA! AKTYW GÓRNEJ
ckiego: przede wszystkim dzwonią go zapotrzebowania łódzkiego prr.-;-, własme przybyła ta grupa młodzie·
Druw11cso
przy ul. Piotrkowtikiej 9 W) daje &ię zupełnie 1uezrozumialr. PlaPRAWEJ!
pl'zedsiębiorstwa bud1>wlane, które mysłu. Spróbujmy rozpatrzyć przy- fy, o której piszemy, mamy więcej
cówka ta cz)n1111 jeH w godzinach 9-13 i 15-17, z dwugodzmnt pneri\t
Komitet Dzielnicy Górna Prawa w chwili obecnej są w pełni sezonu czyny tego zjawiska. OkJ:ęgowy U- na terenie naszego' województwa.
obiadimą. Godziny te wpdnic J1ie 01lpowiarlaj11 potrzebom ludzi pracy, gdyż
zawiadamia, że dnia 12. 8. 1950 r. 0 i śpieszą się, by wykonać swe plany rząd Zatrudnienia. ·W Łodzi nie pro*
*
godz. H, w lokalu przy ul. Kątnej in~ekstycyjnde.
•
wadził do tej pory sy~tcmatycznej
~b~c~ie OkTęgowy Urząd Zatru· albo trzeba :r.walniać się z zajęć lila znłatwienia zakupu mclili, albo też w ogóle
19, odbędzie się narada,aktYwu
a· wia o~no i·ozszerzone zadania akcji werbunkowej. Dorywcze po~u d
z tego 1.t'l'Zygmnrnf, 1Hmieważ kończy >if )lracę także o iwdz. 17. 'a zwróconf
Ł0 d ·
'd · .
p1·zede \v•zv~t
mel'!-ia. YI
zi, z~~J UJe
się w prze
dzieln icowego z następującym , po Pla_m_1 6-lctmeg-o. W\.1 magaJ·~„ dopłv,wu kiwania sił i·obocz~·'.'.l1,
~~ , ~ de?mu reorganizaci1.
Nastąpi 1·oz- mu w tym ,względzie uwagę hnrdzo 11111·zejmy 1 taktowny kierownik 6klepu :roz·
rządkieJ11 dziennym:
1. Refer.at w_ciąz nowyc_h sił, nowych ~adr '~·sze! , kim dla łódżkiego budownictwa, nie dział na łódzki i wojewódzki urzad kl11da ręce. lnfonuujc, że to 11ie jego wi1111, takie bowiem ~ą „zarzQdzenia odp~ V • Plenunt KC PZPR wygłosi kiego rodzaJu do wszystkich gałęzi! przynosiło dostatecznych wyników. zatrudnienia, z których pierwszy ~ g6me". Mó" i, że · per;oncl sklepu chętnie pracowałby na dwie ;i;miany, ale có.i
przedstawiciel KŁ PZPR. 2) Dysku· in·zemy 8 1~; ·
•
.
Brak wspólpracy z organizacjami b d ·
t
'ł · d
.. „,Będi;1emy stosowac w o wiele masowymi na terenie wo3'ewódzłwa \: zie sanowi Je en, z wydziałów - kiedy dyrekcja CHPD nie wy1iała odpowiednich w;kazań„."
sja.
. •
.
, .
V I
·
"
Rady Narodowej w Łodz-i, a drugi _
Nasz c:ytdriik nieu:qtplitde nut sfu.~z: o.f.ć Godziny ott00rcia tego rotlia'ju
Prosimy o punktualne stawiennic szerszym zasięgu - mowtł na
związkowymi, kobiecymi i . mło- Woj. Rady N
d
. W d .
.
two!
Plenum KC PZPR tow.•Nowak dzieżowymi bynajmniej uie przvczy . t
~ro ?WeJ. d y .aJe si~, 11foc6wel; u~ługo1Q·ch tdllll:V być dos1ow1w11e do życiowycTi moi;liu:oici. lutlłl
Komitet Dzielnicowy
formy i metody planowego zaciągu nial się 'do' usprawnienia al·cji Wer ze ~- l'?org~mza':r wy atn~e przy. pracy. Prosimy Dyrekcję CflPD o wzięcie tego pod rozwagę.
__,..____
nowej siły roboczej, jak np, drogą bunek w terenie prowadzill ~·aczej czynie, się k'·mnn ko .uspli:awi;~ema po
PŁYN.-i WPł,A'fY· NA KOREE. organizacji specjalnych biur werbun P.. rzedstawicicle poszczeg·óluvch przed! c~ynan w 0 ~erun ~u ~e~ iz.acJ1 planoUczestnicy kursu dla wykładow- kowych, które to metody zdały egza ~iębiorstw niż Urzędu Zat~·udnieni~ v.:e~l 1·~~ ~. u z~bnd m:ma w pr~e
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Nr 1, w dniu zakończeni·a \ kursu linowi<kich pi~ciolatek"
a 1·tvch pr·zedsi··ę'bi' t
· d
s wac 0 z ie 1 pozwoh zor1entowac
Ob. K11zimierz Olczak z PPB orl1lział I, sekcja kotłowo-kominowa pissef
111
.
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.
ors w, w me o- się co do zbędnych etatów · rze
,,
(9. VIII. 50 r.) złożyli 6.750 zł. na
V Plenum nasze.i Partu postawiło statecznej mierze czuwano nad tym, r t'
,
·
.
1. P . • „,v dmu 26 lipca hr. zmarł mój ojciec. W ciu;u dwu dni musiałem załatwiać
fundusz DOmocy dla ofiar na Korei. więc przed urzędami zatrudnienia no czy młodzież ta uczęszcza do szkół , os 0 fer.so_na~nł'ch, .1eszdcze . 1 ~tme; różne formalnoóci, związane z pogrzebem, ho to przecież był mój 5ynowsk1'
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TECHNICUM I LICEUM
we, konkretne zadania
werbunku za\l'odo\Vych itp.
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HANDLU ZAGRANICZNEGO
wsiac~ s1 ł do pracy, otoczenie ich
zmy me mog1 po Jirae• za mme
zas1 u pogrze b owego z k asy przy naszym za•
W Łodzi (ul. Lipowa 16) powstR- nieuprr.eiuv~lo\vion~!ch.
Rozmowę naszą z tow. Przesmy· trosithwą.
OJ?ieką,
skontrolowanie kladzic 1iracy. PracujQ w Zgierzu, lll•eezkam zaś w Łodzi. S11·aciłem trzy goło Technicum i Liceum (Il stopnia)
_
·
.
. .
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. ckim przerywa wiadomość o pi·zyjeź- kwater dla mch,~ warunków byto- dziny czarn na próżno, howfom nie załatwiono mej sprawy. Kazano mi zgłosic
handlu zagranicznego.
Sekretariat Ok~~k z teUgo. zaddazmta· 'd~ y;vi~zuJe ŁoSIQ dzie grupy ok. 35 młodzieżowców z wych no\\'ozatrudnionych - oto sp::i się na>tfpnego 1lnia, tj. 9 hm. Znów straciłem bezużytecznie ' godziny czasu
przyjmuje
zapisy w
godzinnch dz'1„ęgowy izą
a l'.U mema w
• terenu
powiatu
' t
p
ds:ierndzkiego
· b'
t
Bdla so. by, dzi<>ki
" którym Ur·ząd zati·udni'e - na cho dzenie, czeknnie itp. Kasjera me było, a gcly posłano po niego goń·,
P ans wowego rze się iors wa
· p
10 - · 12. Kandydaci
k
ć k ·do liceum mud I e"'
Lod · Zd
l 1u-d ma zdoła wypełnić swe zadania' usu ca, od1>01\iedział, że przybyć nie mo:ie, ho ma już wykupione hiletv. na 3'akii
szą się wy aza · u onczenlem gimna
lanowanYI przez nas wzrost ow an ..,o w
z1.
i·owy WYK ~ nąć dotychczasowe braki i niedocia·
zjum handlowego łub ·ogólnoksztal- r.atrudnienia w porównaniu z pop1·ze chłopców i dziewcząt, ich zap::ł do gnięcia, zapewnić trwały i systema- pociąg„."
cącego (wzgl. 9 klas szkoły pod;;ta- anim rokiem jest większy o 15 pro pracy - oto, co w pierwszym rzę- tyczny dopłnv rąk do I>racy dla po
Prosimy kierow11ictwo PPB, oddział I ora:: radę zakładową tej instytucji
wowej). Uczniowie liceum mają za- rent - mówi tow. Przesmycki.
ezie rzuca się w oczy. Córki i sy- trzeb naszego terenu.
o wyjaśnienia, dlaczego 11iepotr:::eb11ie naraża si~ pracou;nika na str<ttę tylu dnt
pewnione .stypendia.
J )fuszę jednak przyznać samokrytycz nowie małorolnych chlopów chcą pra
M. Zal. I pr11 cy.
cować
w naszym mieście, chcą po- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rr_agać przy wznoszeniu nowych budni
c!«wli. Obst~pują nas dokoła, rzucają
pytania, jak to też tutaj będzie, jakJC otrzymają kwatery, wyżywienie,
~~~~~
~~~~~
jakie będą mieli warunki pncy. )fa.
nastąpi w niedzielę 13 b. m. •
ria .l\Iańkowska, Wladyslawa WOJ·
tas,
Stefania Drozd,
Władysław
Tysiące mleszkańeów Łodzi
nastąpi w dniu 13 bm„ w niedzie
świątek, Stanisław Cholak i dziesiat
województwa
zwiedziły
ju:i: lę. Od rana do wieczora dnia te
k: innych natychmiast zostają zawie
wspaniałą Wy~tawę
Gospodar- go w~·stępować tu będą zes11oly
zieni samochodllmi do PPB, oddział
Przy~tąpioiw już do . budowy Cen ne wysiłki takich robotników, jak nµ. większy procent normy.
:zą, poznały dotychczasowy
do- świetlicowe, przygrywać będą li
Murarze podz.ieleni są. na ll'l'UPY·
,3.
Jeszcze
dziś
bc:da
rozmieszczeni
w
tralnych
Warsztatów )iiejskich Za- ob. Olejnik, wykbnujący ponad 200
robek we wszystkich dziedzinach c:me orkiestry.
Wieczorem r.aś,
proc. normy, lub brygadzista Dem- Ambicjlł. każdego zespołu jest zaj~
kwaterach,
a
po
zbadaniu
prze:;
le~Jadów
.Kom_uni~acyjnrch
prz::r
ul.
naszego życia gospodarczego o- .iak co dzień, wyświetlony zosta
karza, skieruje się ich do pracy. O· 'l rnl'!1wa}oweJ. W~r~zt~ty te maJą ol:> bowski, wyrabiający ponad 160 proc. cie pierwszego miejsc<i.
raz plpn~: na. okres najbliższe10 nie .jeden z najnowszych filmow.
Do wzmożenia tempa pracy W"Y•
trz~'mają kombinezony robocze i od s~ugiwac. '~·ozy m1.e3.sln_e oraz ~szyst - uko11czenie gmachu w stanie suro
sześcłofec1a.
Kto więc jeszcze• do tej pory
razu praktycznie, na budowie będą kie ko_leJk~ podi~1 i~.1sk1e .. , Procz s~l wym prieciągnęłoby się znacznie dlu datnie przyczynia się cz:mechaniEowa
Uroc::zyste zamknięcie Wy~ta- nie zwiedził dokładnie wystawy,
nie niektórych czynności, np. wywouczyć się nowego zawodu.
I montaZO\\~ch, '~ a1s~tatO\\ ~n;~l3an.i· żej.
~·y, k_tórą niewątpliwie z żall'm ma okazję to .J~szcze uczynić dziś
- Aby tylko wydostać się na po· żenie wózków z piaskiem odbywa
1\Iłodzież tę zwerbowali w terenie cznych, stolarsk1~h. itp„ nuescic się
zegnac będą wszyscy łodzianie, i jutro, w niedzieli: 13 bm. ,
przedstawiciele ZjednoczE'nia PPB. tu będą. nowo;zeirn1e urz11-dz.one urn~ wierzchnię - mówi murarz ob. O- sifi' maszynowo.
Widzl)c zapał robotników i pozna
Urząd Zatrudnienia spełnia w tym ':nhue, sza~mc'. co zape,1:111 .r~bo~m strowski, klarląc w wvkopach fnnda
menty - to robota pójdzie o wiele jąc wyniki osiąganych norm (y::zyna odcinku zdrowotności miasta wypadku jedynie rolę pośrednika, re k<•m odpowicdmc warunki • h1g1eri1cz raźniej.
stkie prawie są. wyJ-onywane w po·
jestn1jącego pi·zyjezdnych , wypisu- nc.
. .
.
.
.
2,100 miejsc prz-ybędzie
Ob. Ostrowski uzyskuje obecnie nad 150 proc.) należy spodziewać się,
jacego im karty skierowania do pra
Z?aJdu~em_Y . s1.ę w!a~me na tereme
cy.
r~bot. W1dac JUZ wsrod s~osu de~eii, 170 proc. normy. Ale przy budowi-:? że budowa zostanie ukończona w ter
łódzkim szpitalom
- Niektórzy rodzice początkowo piask_u, cegły w~no~zące się na kil~a. ścian niewątpliwie wyrobi jesc11cze minie.
nie bardzo nas chcieli puścić do mia metrow ponad ziemią n~ury powstaJą
~ta - słychać tu i ówdzie głosy mło ~e~o gm_achu. Roboty z~emne ~ostały
dzieży. _ Ale pi-;,ekonaliśmy ich, JUZ ~ikonczone, a za kilka dni będą
że prz!'ICieżfS'tnta'} ezeka rtas leP.;;za połozone ~ndam,enty.
p1·z)·szlość, te zdobęd?;iemy pracę i
Roboty rozpoczęto w koiicu kwict
zaspokaja zapotrzebowanie ludności
I
moiliwo~ci opanowanr· nowych, poiy nia. "'arnnki atmo~feryezne i czętecmych zawodów.
.
ściowy brak dokumentacji techniczPrzy ul. Więckowskiego 43-45 mic. rekcji Przemysłu Miejscowego, czuTak wiec możliwości werbunku lu· nej wstrzymały tempo robót. Naj- śr.i się w obszernym budynku fabry- wającego nad drobną wytwórczością.
Wvlwórn:a zatrudnia znacznie więk
dzi ze wsi do pracy w naszym mb- ·większą jednak bolączkę jest - tu I crnym. wytwórnia nożyków do goleście są rozległe. Pelna zapału mlo- brak Judzi do pracy. Gdyby nie ofiar nia. Wytwórnia ta, podległa jest Dy szą ilość kobiet, niż mężc11yzn. :Męż~
czyźni obsługują tylko maszyny i
wykonują
prace cięższe, natomiast
kobiety są zatrudnione jako pakoź
waczki. Sprawnie i szybko zawijają
one gotowe już nożyki.
Między pakowaczkami
zorganizowane zostało współzawodnictwo pracy, nic dziwnego więc, że się spieszą,
każda bowiem chce być pierwszą.
Młoda Zl\1P-ówka Janina Szydłow
Pomimo trwających jeszcze waka dręczniki. Często słyszy się pytanie: ka we dwójkę, trójkę, lub w kilka ska, kt91·a pracuje jako pakowae~
ka w ostatnim miesiącu osiągnęła
c.ii w Bibliotece Uniwersyteckiej pa Czy mo~ę wypożyczyć jeszcze jedną osób.
W pt·zejściu umieszczone są ga- pierwsze miejs~e we współzawodni...
nuje ożywiony ruch . .Już od samego książkę?" Niestety, do tej pory ze
rana licznie przybywają tu studenci względu n~ szczupły jeszcze księgo b!oty zawierające różne dzieła sztu ctwie, zdobywając zaszczytne miano
1951
z różnych wydziałów, aby na miejs zbiór (liczy on obecnie ok. 95.000 t~· ki, kolorowe plans~e s~atysty~zne, przodownika prncy.
.
pozostałe po wysta\V1e B1blrntek1 URuch racjonalizatorski również roz
cu w czytelniach korzystać z k3ią ·
Slys::y się dzi.• 11ieraz skargi 1ia to. i:e trudno clostać ,,;~ do szpitala i c::a·
żek. Niektórzy wypożyczają książki, mów k<i;talogow?"ch) na. r~z mozna niwersyteckiej, urządzonej w związ wija się tu pomyślnie. Rozmawia~y
otrzymac tylko Jedną ks1ązkę do do ku ze świętem 1 Maja i Tygodniem z racjonalizatorem, Stefanem Pokosem b. długo trzelw uyczekizc-ać 1111 uzy.~lamie 1L·n/nego miejsoi. Liczba łóżek
gdyż wolą uczyć się w domu.
Jednak wobec szybkiego tem- Oświaty.
jem, który ulepszył swą maszynę do
Najwięcej rozchwytywane są po- mu.
w szpitolach nie j<!St jeszcze 1~ystmczaj11cn.
pa
prac
przy porządkowaniu Biblio
Wychodzimy z gmachu Biblioteki, ostrzenia nożyków. Ob. Pokój zwierr:·::ięt.o to pod uwa'gę w PLANIE 6-LETl\'TM ROZilGD017"Y NASŻEGO
lWl.ełlt'Cy
teki i stale wzrastającej ilości dzieł a wraz z nami odpływa bez przerwy rza się nam. że obecnie pracuje nad
MIASTA. Troslm o ;rlroide c;;;lo1l'ieka !'racy, o poprau-ę st111m lec:mictmi %Tl(lj·
tj
katalogowych niezadługo już będzie fala studentów z książkami pod pa- nowym ulepszeniem, które wkrótce
d:::ie su·ój Kyrn: m. iu11. w z1l·ięl.·.,ze11iu ilo.<ci miejsc w .u1iitafoch o 60 proce11t.
rr1 Planie 6-lt>t11im liczba łóielc :tciększy się o 2.100. TT' pos::c::egńluyc/1 Wystawa w ZPB im.1 Maia można wypożyczać po dwie książki.C_h_ą._._ _ _ _ _ _ _ _ __;;N;.;·...c,; ; ,. ._;:P;..,r_ze;.;.d;;;.s.:.:ta:.;.w;,;;i...;k:;.,;o;;.;.m;.:;i:.:.s.:.:ii_d;:.:o;_.:r.:.o;;.:zp;.:,a;.:,tr;.:z:.:.enl;;;:.:;a.;...
Wielu przegląda uważnie księgi
ł.,
/.t11ach Planu 6-let11iego vrzedstmdn się to 1111stęp11jąco: JllSJ, 1952 i 1953 pr:y·
Robotnicy ZPB im. 1-ego Maja zor.
orzą
ganfzowali wystawę, obrd7'.ującą do- na półkach biblioteki podręczne3.
b'idiie Łodzi po .300 miejsc w szpitafoch (ra:em 900), w roku 1954 i 1955 po 600
tychczasowy dorobek świetlicy pny Niejeden szuka porady u dyżurująmrej~c (ra:em 1200).
ZOM
d
,
tych zakładach.
cej na sali bibliotekarki, która uczuwa na utrzymywaniem czystości
Liczne plansze z wykresami wyso- dzieła informacji. Pomaga przy wy
Stan sanitarny Łodzi z każdym raz dwa do wywożenia feka!i1. We
kości produkcji za pierwsze półrocze szukiwaniu potrzebnego dzieła, &lu dniem ulega poprawie, ZOM sumieo wrześniu przybędzie pierwsza par-'
br„ dane o akcji socjalnej, umożliwia ży wskazówkami, gdzie będzie moż nie prz.eprowadza porządkowanie tia nowych puszek od śmieci, w iloś
ją zar zern poznanie nie tylko poczy- na znaleźć książkę.
miasta. Smleci i odpadki są regular ci 4 ty!>ięcy, a w październiku br.
nań świetlicy, ale pozwalajq zorienloWszędzie dookoła panuje atmo~.·fe nie wywożone przez tabor samocho następna partia- w tej samej iloś
Pt"zedsiębiorstwu
Remontowo
wać sic;. w osiągnięciach i życiu fa.
dowy i konny.
DOKP ... Łódź wyiaśnia Montażowemu Min. Przem. Lekkie-- bryki.
ci.
ra poważnej nauki. W sali czytelni
ZOM uzyskał ostatnio trzy nowe
Otrzymanie tych puszek pozwoli
Od t
W zwi<lzku z notatką pt. „Brak od g o w " d ·
d
i
ogólnej tylko rm: po raz woźny pod samochody do
wywożenia śmieci o- na obsługiwanie więksr.ej ilości po
nia lin
TnteresuJ·a.ce eksponaty wvsfawione
/
powiedn\ch wagonów" otrzymullś CZPW :woani·zi. zakłady ego
te e e
t
se~ji, niż dotychczas, szczególnie w
. ~ .'
r n m
ym zostały przez koło filmowe zakładów, chodzi bezszelestnym krokiem do
my odpowiedż z DOKP - Łódź. :;uz nie rozporządzają. Rada zakla.
. .
hl stolika. aby podać zamóvtioną książ
dzielnicach robotniczych, jak Bału
Z uwagi na duże zapotrzebowac1ie dowa, która za.1'ęła s1·„ w·s'ro'd r•efle- ktore w ciągu swego islmcma poc u k W
• t. pogrązon
. e
"
bić się może dwoma wyprodukowa- ę.
ty i Widzew.
szys tk o .ies
w peł
wagonów osobowych - czytamy w k ~antów zbiórką
pieniędzy na dział nymi filmami. oraz sr.eregiem zdjęć nej skupienia ciszy.
MiQdzy-Zwlązkowa Komisja Kultutym wyjaśnieniu od dnia 26 ki, uczyniła to bez porozumienia z
Dyżury aptek
przy Za.rządach
przodowników, racjon\llizatorów ilp.
Po obejrzeniu wypożyczalni ksią- ralno-Oświatowa
czerwca rb. z ruchu podmiejskiego dyrekcją Zakładów.
Dzisiejszej nocy dyżurują, nas~u..
Uwaqę zwiedzających zwracają rów żek oraz obu czytelni wychodzimy Grodzkich Łódź-miasto Zw. Inw. Woj.
została wycofana dla przewozu dzie
W związku z tym, prosilibyŚlllY ra nież eksponaty koła plastycznego, na korytarz, który również zapełnia RP, Zw. Boj. o Wol. i Dcm. wzywa jące apteki:
,
ci i młodzieży na kolonie pewna iPabianicka 56 - Antoniewicz, Pioh
lość wagonów osobowych, w miejs- dę za!<ład.ow!ł ZPW im. A .Sfruga, które wystawiło szereg barwnych wy ucząca ~ię młodzież. Wszystkie sto- członków obu Związków, podopieczce których włączono wagony towa- o WyJaśmenie, dlaczego naraziła ro cinanek łowickich oraz prace ma!ar- . ły, krzesła oraz ławki są zajęte. Tu nych i sympatyków o przybycie w kowsl:a 127 - Danielecki, Daszyń
rowe, kryte, umeblowane, dost.>so- b?tników. Zakładów na stratę pie- skie młodzieży. Wśród tych ostat- już niema tego uroczystgo nastroju, dniu 19 bm„ qodz. 19, na uroczystośc skiego 59 - Gorczycki, Zielorw Rywane do przewozu pasażerów. W niędzy kore na próżno wpłacill :rn nich na uwagę zasługuje kopia obra· co w czytelni ogólnej, gdzie obowią otwarcia wspólnej świetlicy przy ul. uek 37 - Apteka Społeczna Nr. 56,
prawo do użytkowanh zu z. Strvjeńskiej, wykonana priez zuje bezwzględna cisza. Toteż stu- Piotrkowskiej 73 w Zw. Inw. Woj.
Wschodnia 54 - Karlin, Limanowkażdym składzie winien pozostawać rzekome
Jadwh?ę Strzelińską oraz obraz pę- denci często czytają na głos w
Po cr.ęści oficjalnej i artystycznej skiego 37 - Zagórowska. Nr. teleprzynajmniej 1 wagon II klasy. o- działek.
dzla. Jana Stefanowskiego.
ten sposób korzysta się z podręclni- odbędzie slę wieczorek taneczny.
fonu Pogotowia Ratunkowego 104-4(.
raz dwa wagony III klasy. Przezna
czone one są wyłącznie dla matek
z dziećmi oraz inwalidów wojenGońca poszukuje Dyrekcja Państwowych Tenych.
Dla zorientowania podróż
Przedstawiciele Komisji
Specjał
atrów Lalek w Łodzi, ul. Piotrkowska 191. Zgło
nych umieszczone są w oknach W!3 nej i Inspektoratu Ochrony Rynku
szenia na miejscu.
706
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o
Szefa Działu Finans;owego oraz kierownika
gonów tablice, ln!ormuiące o przeJll'Zedwczesnej śmierci naszego kolegi
Oddziału Księgowości przyjmie Centrala Handlo
przeprowadzili wczoraj kontrolę w
znaczeniu tych w~onów".
wa Przemysłu Drzewnestn w Łodzi, ul. Moniu~z
Domu Towarowym Centrali Tekstyl
Ogłoszenia
ki 11. Warunki <to omówienia,
735
Sprawa ogródków 1 nej prźy ul. Piotrkowskiej 87. Akcja
Wykwalifikowany kalkulator potrzebny do Za OSTRZEGA się 1wzed ZGUBIONO leg. U'her.miała na celu unieszkodliwienie ele
działkowych
Ut'. 1909 r„
długoletniego aktywisty Zw.
kładów Graficznych
Spółdzielni
Wydawnicr.ej kupnem skradzionego a· pieczalni Społ„ Walczak
mentów spekulacyjnych, które wyZaw„ czlonka PZPR.
„Książka i Wiedza" w Łodzi. Zgłoszenia przyj pa1·atu 1·adiowego 7-lam
CZPW nadesłał nam wyjaśnienie
Wojciech, Prusa 13.
mnje Wydział Per!l1>nalny, ul. Piotrkowska 86, powego
w odpowiedzi na list naszego czytel kupują towary, przeznaczone dla
,,Stern", Oko
W Zmnrlym trncimy wie1·ne1to przyja
• 18255
IV piętro.
1741 magiczne. Seria 7E81
nika w Rprawie ogródków działko ~wiata pracy.
cie Ja.
W wyniku akc.ii zatrzymano kilNr inw. CBT 2563 (ew.
wych przy ul. Pabianickiej 49. Jait
dow6d
Gelbartowie
Kierowl\ika sekcji inwestycyjnej,
referenta ślady wyskrobania lub SKRADZIONO
~ię okazuje tereny te były użytko kadziesiąt osób z Lodzi i wojewódz
Rozmarynowie
Sarna Zycher
Nr 849795,
~ekcji pracy i płacy, ksi~gowych wykwali'l'iko- wytarcia).
Wiadomości tożsamości
wane przez ZPW im. A. Struga. Na
Genatowie
Czarno brodo wie
" anych i ontyl5tów zatrudni Centrala Handlo· kierow11ć CBT, Strug11 wyd. przez DOKP Łódź,
podstawie zarządzenia Min. Prlemy twa.
.
wa Przemysłu )letalowego, Ekspozytura Woje- 19-21, W:vdzial Personal Piasecka Wiesława.
słu Lekkiego z dnia 28. I. 50 r. wy
Obecme prowadzone iest w tej
wódzka w Łodzi, ul. Gdańska 77a..
i39 ny.
mienione tereny zostalY orzekazane sprawie dochodzenia
740
leut

Niewłaściwe

godziny pracy
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Wiele ·Pi-=knych :nagród
czeka na zwycięzców kolarskiego wyścigu ulicznego, w którym
startować będą l\'ogli wszyscy . posiadacze rowerów turystycznych.
· Nie zapomniano również i o najmłodszych „sportowcach"

HANKAU ZAJĘTE
kostk~
skąd dobywa się specjalną
Jak donoszą z Pekinu - chińskie brukową. - U nas, niestety, na ta
wojska komunistyczne ~ajęły w ki luksus nie możemv sobie pozwolić.
dniu wczorajszym Hankau.
Odt<id nowe ulice łódzkie będą
Of'IARA SNIEŻNEJ ZAMIECI
przysypywane żużlem fabrycznym.
W TATRACH
JELEŃ ZABIŁ OOZORCĘ
Współuczestnik wycieczki do Ger
nauczyciel
lachowych Stawów W katowickim zwierzy11cu jeden
gimqazjalny Duchiński - zabładził z jeleni uderzył rogami dozorcę tak
w czasie zadymki śnieżnej i zmarł nieszczęśliwie, że wnetrznośr.i wvwskutek silnego przemęczenia.
szły mu na wierzch.
ZABRAKŁO „KOCICH ŁBÓW"
Gazety donoszą, że budowa nowy.eh dróg w Łodzi została całkowi
oie wstrzymana z jednej strony
wskutek braku funduszów, z drugiej zaś na skutek braku kamienia
polnego, czyli tzw. „kocich łbów·•_,
Za granicą radzą sobie w ten spo
sób - pisze „Republika" - że bu
duje się specjalne kamieniołomy,

ANGLICY BOMBARDUJĄ WSIE
I OSIEDLA HINDUSKIE
W walce z powstańcami w Pesha
warze (Indie) - Anglicy zastosowa
li samoloty bojowe, z których zrz.u
cane są na osiedla Afrydów masy
bomb burzących i zapalających Ty
siące kobiet i dzieci zginęło podczas wielogodzinn:vch hnmbardowań.

--....---------------------------------------------------------

TEATRY

PAŃSTWOWY

l'.EA'i'H „AKLEKlill"
(uL Piotrkowska 152)
reatr rueczynny.

TEATR IM. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
Godz. 19,15 „Odwety"
Leona
Kruczkowskiego.
'ł'EA'l'H LE'l'Nl „OSA''
Tylko kilka dni. Zniżb.; ważne dla
(Piotrkowska 94 tel 272-70)
członków zw. zaw., wojska i uczącej
19.30 „śluby murarskie" z gościn
się młodzieży. Dla wycieczek z tere·
r.ym występem M. Wojnickiego, piónu województwa specjalne zniżki.
ra Z. Gozdawy i W. Stępnia.
PA~S'l'WOWY l'EA'l'R NOWY
l'EA'l'R .,PlNUlilU"
(ul, Das7.yńskie.go 34. tel. 181 ·341
(u).· Kopernika 16)
Teatr nieczynny do 3. IX. br.
Teatr nieczynny.
J.>AŃ8'1'WUWl'.

l'EATR KOMIWll MUZYCZNEJ
TEATR POWSZE<.:HN Y
„LIJ'l'NlA"
(Ul. Obro1ic6w Stalingradu Zl
Godz. 19,lfi „Córka pani Angot".
'
(tel. 150·36)
Codziennie o godz. 19,15 komedia
AI. Fredry „Wielki człowiek do ma- PAŃSTWOWY 'L'EA'l'R żYDOWSKl
(ul. Jaracza 2, tel 217-49)
łych int€resów".
Kasa. czynna w godz. 10-13 i od 16.
Teatr nieczynny.

ADRIA dla młodzieży (Staltna 1) I
„Sala.wat - wódz Baszkirów"
godz. 16, 18, 20
BAŁ'fYK (Narutowicza 20)
„Dziewczyna ze Słowacji",
godz. 17, 19, 21
(Dla dzieci powyżej lat 10)
BAJKA - „Spotkanie nad Łabą"
godz. 18, 20,
(Dla dzieci powyżej lat 12)
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
Program Aktualności Krajowych
i Zagranicznych Nr 30"
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Kino nie
HEL (Legionów 2)
czynne z powodu remontu.
MUZA (Pabianicka 173) „Maaret",
godz. 18, 20
(Dla młodzieży powyżej lJt 14)

(Dla młodzieży powyżej lat 18)
REKORD <Rzgowska 2) „Panna OP.~
posagu". godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 12)
::\'l'YLOWr !Kilińskiego 12i!)
„Dubrowski", godz. 1e, 20,
(Dla dzieci powyżej lat 12)
śWIT (Bałucki Rynek 2) „Poszuki·
wacze i;łota", godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 12)
Tl:ICZA (Piotrkowska 108) „śluby
kawalerskie", godz. 16.30, 18.30,
20.30.
(Dla dzieci powyżej lat 12)
„Urodzony
TATRY (w ogrodzie)
w paźdz1ernik•1",
godz. 16.30, 18.30, 20.30
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
WISŁA (Daszyńskiego 1) „S. O. S."
godz. 16.30, 18.30, 20.30
(Dla młodtz:icży powyżej lat 18)
WŁóKNIARZ (Próchnika 16). „Mia·
POLONIA (Piotrkowska 67) sto młodzieży (Komsomolsk)"
godz. 16.
„Cztery pokolenia"
godz. 15.30, 18, 20.30
18.30, 21.
(Dla dzieci powyżej lat 12)
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
PRZEDWIOŚNIE (Żeromskiego 76) "' OLNOść <Napiórkowskiego 16)
,Cz:arwony rumak", godz. 16, 18, 20
„Dziewczęta. ;. baletu", godz. 18, 20
(ma d;;icci powyżej lat 10)
'
(Dla dzieci powyżej lat 12)
„Albeniz",
ZACHĘTA ROBOTNIK - „śpiewak nieznany"
.~odz. 18, 20.30,
godz. 18, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 16)
(Dla młodrcieży powyżej lat 14)
•·
ROMA (Rzgowska 84)
„Kłopotliwe alibi", godz. 17 .30, 20.

1
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„

Krwawo-czerwone, ceglane ścia.
nv seulskiego więzienia Sodaimun
pąsowieją na zboczach góry lnWan-Se.n.
Za ciężkimi, żelaznymi wrotami,
w których wywiercono chyba z
.„judaszów" - znajduje
dziesięć
się całe miasto.
Niezbyt oddalone od siebie., wzno
szą się mroczne-. budynki z maleń
kimi, prawie nieprzepuszczającymi
światła okienkami. Jeden, dwa,
dziesięć. trzydzieści takich mrocz.nych budynków, dalej znowu ~e'.'
glany mur i zn_owu wrot~. 1:0 J:U~
drugie więzieme w soda1munsk1eJ
katowni. Mieści się tu 15 ogromnych bloków, przebudowanych w
-1946 roku przez Li Syn Mana według projektu amerykańskiego architekta.
...
I
W tym wewnętrznym w1ęz1enm
znajdujemy się właśnie teraz. Cią
gnące się bez końca ciemne korytarze, po obu stronach podwójne,
żelazne drzwi. Cela Nr. 5. Cztery
kroki długości, półtora szerok<>Ści.
Zagnano do niej dwunastu ludzi.
Obok, t;;ka sama cela. ale; w niej
znajdowało się już czternastu wię
źniów.

Niewielki korytarzyk, oddzielony od głównego korytarza jeszcze
jednymi, żelaznymi drzwiami. Nie
chętnie jakby otwierają się, przepuszczając nas do następnego wą
skiego korytarza. Tu uderza nas
straszny widok. Maleńka cela bez
okien - krok długości, półtora
jak w
Zgęszczone
szerokości.
lochu powietrze, Kompletna ciem
ność. O istnieniu takich cel na.wet
nie wiedzieli wszyscy dozorcy.
Klucz od zewnętrznego korytarza
przechowywał sam naczelnik w~i:
zienia. W tych żelllznych grobacb.

wtorek, dnia 15 bm. miłośniWe ków
sportu kolarskiego czeka

ciekawa impreza. Imprezą tą będzie
pierwszy w Łodzi masowy wyścig
kolarski dostępny dla wszystkich u
miejących jeździć na rowerze, no i
oczywiście posiadających swego wła
snego „stalowego rumaka".
Do tej pory zawody kolarskie do
były jedynie dla tych, którzy należeli do jakiegoś klubu, lub
sekcji kolarskiej zrzeszonej w okl'ę
gowym związku kolarskim, wskutek
czego wielu miłośników tego sportu nie miało okazji do wypróbowa
nia swych zdolności w tym kierunku a Qednocześnie nie znajdowało
również zachęty do jego uprawia·
nia." Taki stan rzeczy wpływał hamująco na masowość sportu kolar·
skiego \v Polsce i jednocześnie zwę
żał perspektywy jego rozwoju. ·
Dziś sytuacja się zmieniła. Nasze
związki sportowe przerzuciły ob€cnie ciężar gatunkowy swych imprez
z imprez dochodowych na imprezy
masowe, zdobywając w ten sposób
dla swego sportu nowe kadry lawo
dników.
'W trosce o wychowanie tych nowych kadr naszego sportu kolarskie
go ŁOZ Kol. postanowił rok rocznie
organizować jedną z masowych im
prez kolarskich dostępnych dla naj
szerszych mas z...;olenników tego
sportu. Pierwsza tego rodzaju impllt!
za odbyła się 15 sierpnia w roku u
frebiegłym i cieszyła się wielką
kwencją tak ze strony startujących
jak i ze strony publiczności, mamy
więc nadzieję, że i tegoroczny wyś
cig, który odbędzie się już we wtorek, również 15 sierpnia, będzie się
cieszył nie mniejszą frekwencją niż
w roku ubiegłym tym bardziej, że w
tym roku zwycięzców czekać będt:ie
·d
h
·
szereg war t osciowyc nagro ·
Ze wzglęfłu na. masowy charakter
tej imprezy „Głos Robo,tniczy" ofia
r?wal obo~ ~O żet~nów dla. zwycięzcow w wysc1gu ulicznym na. 30 km.
wiele słodkich nagród dla. najmłod
szego naszego narybku kolarskiego,
startującego na. hulajnogach i trzykołowych rowerka.eh na Alejach Koś
ciuszki, oraz wiele pięknych dziecin
nych książeczek dla zwycięzców.
Na _ zakończenie przypominamy,

ie zapisy do wyścigu ulicznego, jak
również do wyścigów naszych milu
sińskich, przyjmowane są od dnia
.dzisiejszego w lokalu przy ul. Piotr
kowskiej 67. W dniu dzisiejszym za
pisy przyjmowane będą, w godzi·
nach od 14 do 20, w niedzielę w go
dzinach od 11 do 15, w poniedziałek
zaś Od l4 do 20.

Ci, którzy nie zdążą się zapisać w
wyżej wymienionych terminach bę

dą mogli zgłosić się jeszcze do wyś
cigów zarówno ulicznego dla posiadaczy rowerów turystycznych iak i
dziecinnych jeszcze w dniu zawodów to jest 15 bm. o godzinie 8 ra
no w podwórzu naszej redakcii,
przy ul. Piotrkowskiej 86.

l

Niedzielne spotkania ligowe
••

stępne

.dostarczą·

W

nadchodzącą niedzielę

nam nowych emOCJI

odbędzie przeprawa w niedzielę. Tym raze.cr.

dalszych sześć spotkań o
mistrzostwo pierwszej ligi państwo
wej. Związkowiec - Garbarnia podejmuje zespół CWKS ze stolicy.
Zdecydowanym faworytem są gospodarze. Ogniwo - Cracovia będzie
miała tym razem łatwe zadanie Po
konanie drużyny Budowlanych na
własnym boisku nie powinno przed
dla Ogniwa - Cracovii
stawiać
się

będziemy Kolejarza z. ToruPrzeciwnik poważny, jednak
nia.
odrobinfe szczęścia możliwy
przy
do pokonania. Zespół Widzewa powinien zagrać w niedzielę bardzie.i
ambitnie niż w niedzielę ubiegłą. A
więc wszyscy spotykamy się na za
wodach Widzew - Kolejarz (To-

gościć

ruń).

KTO Z GRUPY ZACHODNIEJ
WEJDZIE DO I LIGI

większych trudności.

To samo tyczy się Kolejarza stoGwardia w Szczecinie bqdzie mia
który zmierzy się ze
łecznego,
soprzeprawę ze Stalą
Związkowcem-Wartą w Warszawie. ła trudną
I w tym wypadku upatrzyliśmy już snowiecką. Od wyniktt tego meczu
kto rz; grupy zazależeć,
zwycięzcę, którym niewątpliwie hę może
dzie Koleiarz.
CIĘŻKI

MECZ W CHORZOWIE
Drugi zespół Kolejarza gra w
Poznaniu z Górnikiem (Bytom). Są
dzimy, że w meczu niedzielnym wię
cej rutyny i umiejętności piłkar
gospodarze,
zademonstrują
skich
którzy powinni zdobyć dalsze punkty.
Unia - Ru~h spotka się w Chorzowie rz Gwardią, leaderem tabeli.
Mecz będzie ciężki zarówno dla· jednej jak i drugiej drużyny. Wynik
remisowy, ewentualna wygrana goś
ci jest bardzo prawdopodobna.
ŁKS

DO RADLINA •
wybiera się do
ŁKS Włókniarz
Radlina na mecz z tamtejszym Gór
nikiem. Jeśli łodzianie nie załamią
się, mogą tym razem przywieźć pun
kty. Nie należy zapominać jednak
o tym, że przeciwnik łodzian zajmu
j~ czwartą. lokatę w tabeli i. będzie
ambitnie o
walczył
mewątpliWie
punkty.

I

w dniach 15 i 16 sierpnia w Pradze.
Wyjazd reprezentacji Polsk~ .nastą
pi w sobotę, 12 bm. rz Warszawy.

następujące

odbędą

się

mecze:

Związko
Kolejarz (Przemyśl)
wiec '<Przemyśl) a wiE:c derby lokal
ne, w Lipinach: tamtejsza Stal spot •
ka się 1-. Ogniwem - Skrą z Często
chowy 1 wreszcie Lublinianka podejmuje Związkowca (Chclmek).

1

, r• ' '

WIDZEW GRA W ŁODZI
Z KOLEJARZEM Z TORUNIA
Po porażce Widzewa z Gwardią
czeka nowa
łodzian
szczecińską,

f

warszawskiego

Przypominaj'\ kształtem stożek
To kołpaki z wąskimi
ścięty.
stczelinami na oczy. Każdy wię
zień musiał wkładać taki kołpak,
kiedy wychodził z celi na badanie.
Oprawcy nie chcieli, żeby ich ofia
1-y dały się poznać nawet przypad.
kowo. Starannie ukrywali imiona
wieszając Im na pierwięźniów,
siach drewniane tabliczki z nume.
rem.
15 bloków jednego zaledwie
wewnętrznego więzienia, nie licząc
innych bloków wiE'iziennych, zapeł
niali „przestępcy polityczni" niewinnie aresztowani, wtrąceni tu
bez sądu i śledztwa, jedynie na
podstawie podejrzenia lub donosu
Kręte schody prowadzą do lochów. Podłużna kamera z okrą·
głymi wnękami i obok dwle cele.
Na ziemi skrwawiona. brudna sło
ma. To miejsce kaźni. Widzimy
cały komplet narzędzi: poczwórne
bicze ze sznura, okryte zastygłą,
ludzką krwią, żelazne płytki, które
rozpalano do białości, a potem
przykładano do obnażonego ciała.
Szczypce. którymi wyrywano paznokcie razem z ciałem. Obok
średniowiecznych, japońskich na.
leżą „udoskonalorzędzl tortur ne" współczesne przyrządy kaźni,
wypróbowane przez Amerykanów
w nowoczesnych więzieniach USA.
Oto maleńki, niebieski czajµik. Na
pierwszy rzut .oka zupełnie niew.i:nny. Ale nasz towaa-zysz, stary,
doświadczony komunista Czen ł.e
Pe, skazany przez lisynm<inowców
na 15 lat więrienia za „<h i ał:ilnośe

I

antyamerykańską" i oswobodzony
przez Armię Ludową - mówi ze
smutn-ym uśmiechem: ,,W ciągu
dni i nocy powoli, kropla po kropli
wlewali mi wodę do nosa. Nie
można. sobie wyobrazić nawet tej
mękl. Przez cały czas domagali
się, abym wydał członków podziemnego komitetu. Abym wydał
przyjaciół. Kiedy traciłem przywrzucali mnie do tej
tomność klatki, czekali, aż z nosa I uszu
tryśnie woda. Potem cucili • . . biciem i sadzali na to krzesło; żeby
znowu badać, tym razem już nie
japońską,, ale czysto amerykańską
metodą,! Ciało okręcali elektrycz.
nymi przewodami. przez które prze
puszczano prąd".
Czen Łe Pe milknie i silnie ku·
lejąc (rezultat badań), podchodzi
do ciemnego kąta klatki. Przynosi
stamtąd wąziutką, drewnianą deseczkę. Jeszcze zupełnie niedawno
zamęczonego na
wisiała na szyi
śmierć człowieka.
Jeden z oprowadzających nas
towarzyszy otwiera grubą, wię
zienną księgę.

So Su En - czyta nazwisko
którego skrwawiona
przed nami. Nic wię
cej nie wiemy o tym człowieku,
tak, jak nie wiemy nic o tysiącar.h
zamęr.zonych w tych lochach.
Czen Łe Pe wspomina: ,,Moja
cela znajdowała się dale}co od tego
bloku. Mimo to po nocach ·nie
można było uwolnić się od strasz.
dochodzących
krzyków,
nycb
-

człowieka,
odzież leży

stąd".
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W poniedziałek, dnia 14 sierpni<>
1950 r„ o godzinie 19.30 w sali Państwowego Teatru Powszechnego .,,

Na podworzu wewnętri.nego w1ą.
zienia znajduje się niewielki, lekki
budynek, przypominający jarmarcz
W środku widzimy en,;;
ną budę.
na kształt rusztowania, na którym
stoi stół i dwa krzesła. Naprze.
ciwko głęboka nisza zakryta ko·
Odsuwamy kotarę i przetarą.
znaczenie strasznego „pawilonu"
staje się zrozumiałe - to zmecha·
nizowana szubienica, udoskonalona według ostatniego krzyku ameOfiara staje
rykańskiej \echniki.
na miejscu oznaczonym kwadra·
tern, pętla spada z sufitu na szyję,
okręca ją, potem oprawca naciska
elektryczną dźwignię, podłoga natychmiast usuwa się i ofiara za.
wisa.
W tej. niszy także leży odzież
ludzi pow~eszonych w przeddzień
wyzwolenia Seulu przez Armię Lu-

a

'96dzklego Komitetu PollldeJ Zie•
dlloc~neJ Partlł Robotnicze)
a e da cu Je:

zespołu

cert rozrywkowy. 18.50 Rep. pt, „Stu Łodzi wystąpią tylko jeden raz uludenci przed Kongresem w Pradze". bieńcy łódzkiej plb!iczności Maria
19.00 Aud. dla świ~tlic młodz. 19,ló Chmurkowska, Tola Mankiewiczówno
Koncert z Krakowa. 20.00 Dz\ennik. Antoni Jaksztas oraz słynny zespol
20.40 Koncert Ork. Tan. pod ldyr. K.
Turewicza. 21.15 Aud. illa wsi. 22,00 muzyczny Zygmunta Karasińskiego
„Syn ludu". 22.20 (Ł) Spędzamy z pełnym radości, humoru i muzyJ...1
przyjemnie czas wolny od pracy". I programem.
Bilety są do nabycia codzirnnif'
22.35 (Ł) Felieton satyryczny Z. Fi
jasa pt. „Grosz wdowi". 22,40 (Ł) w kasie Pa11.stwowego Tc.atru Pow.
Zapraszamy do tańca. ~3,00 O:;tat·
nie wiadomości. 23.15 Muzyka ta- szechnC.!Jv w Łodzi w godL.. od IO do
13 i od 16 - 19.
neczna.

Irena H'olh

G t. O

Orga.a t.ódZklego &omltetu 1 WoJ•·

Występy ariystów

Sodajinun-m iasto kaźni

gdzie nie można się nawet wyprostować, gdzie można jedynie skur.
czyć się i przylgnąć do ziejących
zimnem ścian, męczyli się najlepsi synowie koreańskiego narodu. Tu lisynmanowscy bandyci
mordowali z wyrafinowaniem, przy
wódców Robotniczej Partii . Połu
dniowej Korei Kim San Ema. i Li
Diu Ha. Tu, na tę lodowatą, cementową, podłogę rzucali ich udrę.
· czone zwierzęcą kaźnią ciała ••.
Snop światła elektrycznej latarki posuwa się po ścianach. Gładki.
nieruchomy, twardy metal. Niełatwo na nim wydrapać paznokciem ostatnie pożegnalne słowd.
I tylko w kącie, przy samych
drzwiach odkrywamy ledwie widoczny napis: „Man se Kim Ir Sen·
- „Niech żyje Kim Ir Sen •. :·
Gdzież teraz są ci bohaterowie,
tak straszliwie męczeni za swoją
miłość ojczyzny? Być może znaleźli się wśród siedmiuset więź
niów, których w nocy z 21·go na
28-go czerwca wywieźli w zamkniętych samochodach do miasteczka So Bin Go i tam, w odległości 30-tu kilometrów od Saulu
bestialsko rozstrzelali, rzuciwszy
potem ciała w rwące fale górskie~
rzeki Han Gan. Albo może opraw.
cy wywieźli ich z sobą, żeby rozpo drodze? Ślady zastrzelać
tarto •.•
Milcząc, opuszczamy te straszne
izolatki, które zbudowa~ mógł tyiko bandyta z powołania i oprawca
z zawodu.
Na korytarza.cli wzdłuż ścian
przybite wąskie pólki. Na nich jakieś dziwne przedmioty ze słomy.

CSR-Polska
l\lliędżypaństwowy mecz pływacki
Polska-Czecho~łowacja odbędzie się

WALCZĄ:

W grupie wschodniej

ima~ezy

Mesz ply wacki

W GRUPIE WSCHODNIEJ

Co uslyszvmv orzez radio

Program na dzień 12 sierpnia br.1
12.04 Dziennik. 13.10 (Ł) „Nowa.
13.30 (Ł) Konwieś w Chinach".
cert orkiestry mandolinistów. 14.20
14.55
(Ł) „Wracamy do zch'owia".
Utwory Rachmaninowa. 15.30 Aud.
dla świetlic dziecięcych. 16.00 Dzien
nik. 16.20 (Ł) Jedziemy na wczasy. 16.25 (Ł) Z twórczości Józefa
Haydna. 17.00 „Przy sobocie po ro·
bocie". 18.00 Aud. PO „SP". 18.15
18.30 (Ł)
Aw;lycja rozrywkowa.
„Walczymy ó pokój". 18.35 (Ł) Kon

Niedzielne

Progi:am imprez niedzielnych nic
przedstawia się zbyt bogato. Jeden
mecz piłkarski w Łodzi, d~a na pro·
wincji i koniec.
, Na stadionie LKS Włókniarza o
godz. 17 piłkarze Widzewa podeJmuji\ drużynę Kolejarza .z Torunia.
Mimo, że goście znajdują się w tabeli
wyżei ~iż łodzianie, należy przypuszczać, że szalę zwycięstwa prze·
chyli na swą stron<; Widzew. Gdy
w ataku ~agra Wlazłowicz, a linie
obronne sprostają zadaniu, o wynik
A
możemy być zupełnie spokojni.
wic;c wslyscy spotykamy się na stadionie ŁKS Włókniarza, aby podzi·
wiać grę Kolejarza z Torunia oraz re·
prezentanta okręgu łódzkiego w drugiej lidze - drużynę Widzewa.
Na prowincji walczyć będą o wejś·
cie do klasy A okręgu łódzkiego:
O godz. 17 w Skierniewicach
tamtejszy Kolejarz spotka się z Włók.
niarzem z Bełchatowa. O tej samej
porze w Kutnie Gwardia zmierzy się
z Włókniarzem ze .Zduńskiej Woh.
Będą to przedostatnie zawody tych
najwyższej
zespołów o wejście do
klasy okręgowej.

~dańska.

WŁÓKNIARZ WYJEŻDŻA

I

1

chodnie.i we.idzie do pierwszej ligi
państwowej. PrzypuS'lczamy, że zes
poły podzielą się jednak punktami.
Kolejarz (Bydgoszcz) nic stoi na
pozycji w spotkaniu z
straconej
Polonią (Swidnica). Faworytem ;est
zespól kolejarzy.
Związkowiec w Radomiu musi się
dobrze przygotować do meczu z
Włókniarzem z C5odakowa. Należy
że zwycięstwo przyprzypuszczać,
Kolejarz
padnie drużynie gości.
(Ostrów) utraci prawdopodobnie dal
sze dwa punkty z Budowlanymi z

Zatopka

Fenomenalny biegacz
czechosłowacki kpt. Emil Zatopek,
który na zawodach lekkoatletycz
nych w Finlandii ustanowił nowy
rekord świata na 10.000 ro, powró
witany owacy,jnie
cił do Pragi,
przez wielotysięczne rzesze ludności . sportowców i młodzieży.
Dziękując za owację, kpt. Zatopek oświadczył, iż podejmuie
T\owe zobowiązanie: pobić swój
ostatni rekord na 10.000 m i t-.:vo;kać w tej konkurencji .czas poni·
·
żej 29 min.
PRAGA.
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Patriotów zazwyczaj c.hwytano
po cichu, w nocy i wywożono do
miasta każni, do Sodajmunu. Naród koreański nigdy nie zapomni
zamęczonych tu bojowników podziemia: Li De Poka, profesora Kim
Te Diuna, działacza Związków Zawodowych Som Si Bena, płomfen.
nego mówcy Mo Don Czena. zna.
nego mówcy Jun Mon Dina, utalentowanego poety Ju Din O i innych bohaterów ludu koreańskie
go, którzy stali się ofiarami ame·
rykańskich najmitów.

dową.

Nie wiemy dokładnie, ale znajd.u
się tutaj możemy wyobrazić
sobie, jak ich mordowano: najpierw cela badań, potem szubienica, a. potem wąskie, półokrągłe
wrota w zachodniej ścianie, przez
które dźwig systemu amerykań.
skiego wy1·zucał ciala na górę, na
cmentarz, który tworzą niezliczone
mogiły rozrzucone na zachodnich
zboczach góry In Wan San.

Jeszcze jeden budynek, jeszcze
jeden pokój. Duży, przestronny.
W kącie sterta obuwia. Ciężkie,
lekkie sandałki komęskie buty,
biet, gumowe pantofle dzieci ..•
'Część obuwia zdążyli już zbrodniarze starannie posortować.
Jakże nie wspomnieć Oświęci
mia, czy Majdanka W innym ką.
cie sterta zwykłych rzemieni. Ilu
trzeba było zabić, za.męczyć ludzi,
żeby zebrać tyle strasznych trofeów!
W sodajmuńskim więzieniu stale
trzymano około 12 tysięcy ludzi.
stanowili
większość
Olbrzymią
t.zw. polityczni więźniowie, ci, któ.
rzy walczyli o wolność ojczyzny
i nienawidzili jej wrogów, którzy
głosili prawdę o Li Syn Manie i je~
go mocodawcach zza Oceanu.

28-go czerwca Armia ludowa
te
bohaterscy lotnicy Korei, marynarze,
czołgiści, artylerzyści, piechota ofiarnie z amerykańskimi
walczą
interwenta.mi, którzy wtargnęli na.
ich ziemię - niosą zemstę za przelaną krew tych, którzy bronili wot'
ności ojczyzny i zos&li zamęczeni
na rozkaz amerykańskich kolonizatorów, najemnych lisynmanowskich bandytów.
Przejdą la.ta i nad tym złowie.
szczym miejscem wzniesie się -potężny pomnik wystawiony na chwa
l~ tysięcy koreańskich patriotów,
kt6rzy oddali życie w walce o
demokratyczną Kozjednoczoną,,
tłum. E. Woźniak .
reę!

jąc

wywaliła bramy Sodajmunu wrota śmierci. I kiedy tera.z
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