łliech żyje

bohaterski nar6d Korei, który uwalnia

swoją ojczyznę

od

amerykańskich

interwentów I
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Obrońcy

t'IWLETARWSZE wszysTKICH KIUJOW l.4,CZCll!. Sll;l

pokoju obradl'JjQ w Pradze

Sesia Biura Stałego Komitetu trwa •••
PRAGA (PAP). Pod przewo- I we projekty ,zmierzające do. rozs1.e
dnictwem Pietro Nenni, • obraduji.!CC' rzenia programu pracy świa.towe
w Pradze Biuro światowego Komi- go Komitetu Obrońców Pokoju. Otetu Obrońców Pokoju zakończyło hecnie, kiedy zagwarantowany jest
. dyskusję nad pierwszym punktem i;ukces
kampanii sztokholmskiej,
porządku dziennego a mianowi- Komitet zamierza rozpocząć akcję
cie nad wynikami akcji zbierania przeciw~o wszell_tim formom p:zypodpisów pod Apelem Sztokholm- gotowan do woJny, a szezegolnie
skim i możliwościami dalszego iei pod.iąć akcję w kierunku powszcroz!'lzerzenia.
chnego ograniczenia zbrojeń.
W dyskusji wzięli udział: prof.
W dniu 17 sierpnia Biuro przystą
Crowther (Anglia). prof. Fletcher piło pod przewodnictwem Louis
(Stany Zjednoczone). Tabet (Liban}, Saillant'a do dyskusji nad drugim
Ilia Erenburg (ZSRR), ksiąciz Bon- punktem porządku dziennego, a
(Francja), l\lontesi (Włochy), mianowicie do omówienia przygoNr 226 lier
Sandy (Anglia), d'Arboussier (Fran towań do II światowego Kongresu
cuska Afryka), Anna Seghers (Nie Obrońców Pokoju.
miecka Republika Demokratyc:wa),
Sprawozdawca Fenoaltea zakoK~eling (Anglia), Pastor l{ock (Au munikował. że rząd włoski odmówił
stria), prof. Dubois (Stanv Zjedno- udzielenia delegatom wiz wjazdoczone), Leon Kruczkowski (Polska), wvch. tak że II Kongres nie może
Ju Hsun-wu (Chiny), Gu~· de Bois- odb.vć się we Włoszech, oraz wysuson (F1·anc,la). prof. Bernal (Anglial nał Pi'Opozycję co do miejsca zebra
i Sereni (Włoch~').
nia się II Kongresu. Na ten temat
Mówcy vcparli jednomyślnie no- podjęta została dyskuja.

I
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kres agresji USA w Korei I

Depe§za Rządu Pof§hieqo Walki
przedpolach Taeeu
na
do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Malika Armio Ludowo wyzwoliła szereg miast koreańskich
i do Sekretarza Generalnego ONZ - · Trygve Lie

WARSZAWA (PAP). W
17 bm. wystosowane zostały
pujące depesze:

jalt

nastę

Do
Jego Ekscelencji Jakuba Malik.a
Przewodniczącego Rady Bezpie·
czeństwa Lake Success
Nowy Jork.
W związku z doniesieniami z
Korei i w szczególności w zwląz
.ku z o.świadczeniem rzadu Ludo·
wo - Demokratycznej "Republiki
Koreańskiej z dnia 5 sierpnia br„
dotyczącymi masowych nalotów
i bombardowań miast i wsi koreańskich przez samoloty amery·
kańskie, Rząd Polski daje wyraz
swemu głębokiemu oburzeniu.
Oświadczenie to bowiem stwier
dza niezbicie, że lotnictwo Stanów Zjednoczonych w sposób
brutalny i nieludzki zabija tysią
ce niewinnych ludzi, w tym kobiety i dzieci, niszcząc ich (loby·
tek i zrównując z ziemią całe~o
aiedla.
O faktach tych donoszą _ poia.
tym komunikaty głównej kwatery wojsk amerykańskich i prasa
Stanów Zjednoczonych.
Z ubolewaniem Rząd mój mu·
siał stwierdzić i stwierdza, że Or
ranlzac.ia. Narodów Zjednoczonych i jej aparat dały się uiyć ja
ko narzęd7.ie tej bezprawnej i
s:brojnej interwencji, w wyniku
czego zbrodnicze te akty mają dzl
siaj miejsce pod haniebnie nad·
użytym szyldem Organizacji i jej

dział.

Tym większa jest zbrodni~. gdy
aktem niespro
wokowanej agresji. Dokonywana
ona jest pod flagą Narodów Zjed
noczonych, która. jale w"adomo,
zgodnie z uchwalą Ogólnego Zgro
ma-Ozenia służyć miała zupełnie
innym celom, a w szczególności
miała. być symbolem pokoju i po
kojowej współpracy międzynaro
dowej.
Z polecenia mego Rządu zwl'a·
cam się do Pana, jalrn przewodni
czącego Rady
Bezpieczeństwa z
gorącym apelem o kontynuowanie pańskich wysiłków, zmierzających do położenia kresu zbrodniczej akcji lotnictwa Stamiw
Zjednoczonych.
Nadto Rząd Polsl<i jest głębo
ko zaniepokojny odmową szeregu
członków Rady Bezpieczeństwa
"podjęcia krok6w J1iezbędnych do
połączona ona jest z

akcji podjętej przez
Stanów
Zjednoczonych,
którarząd
stanowi
fawne pogwałcenie Karty Narodó\V
0

dla ;unaków „SP"

~

Głównego Związku Włókniarzy.

Referat o zadaniach, jakie stawia
przed związkami zawodowymi Plan
Sześcioletni wygłosił tow. Sumerow
Gki.
,
W dyskusji zabrali m. in. głos
tow. tow.: Sobociński - Zw. Zaw.
Prac. ·Spóldzielceych, Wojda - ZZK,
Krrzemh1ska - ZNIP, Szałkowski -

KOMUNIKAT
Łódzki Komitet Obrońców Pokoju komunikuje, że dzielni·

cowe konferencje obrońców pokoju odbędą się w następują·
cych terminach:

Dzłś o

godz. 18

Swietłica Samorządow·

STAROMIEJSKA
·•
- Oz1s,
o godz. 16,30 Wojewódzka RN
ul. Ogrodowa 15.
GORNA - 19 bm. o godz. 17 $wietlica ZPB im. Dzierżyń·
skiego ul. Piotrkowska 295.

Łódzki

Komitet

.Obrońców

Pokoiu

Tacgu oraz drogi komunikacyjne
tJOd o~niem artylerii północno • ko
. . .
. .
reansk1eJ. lłorespondenCJ Jednogło
śnie stwierdzają, ze sytuacja na tym
odcinku jest niezwykle krytyczna
dla wojsk amerykańsldcb.

W rejonie Jongczon (18 km na zachód od Pohang) wojska północno
koreańskie posunęły się naprzód.

Na południe od Jongdok statki anledobit
ki oddziałów południowo - koreań
sltich, które bezskutecznie usiłowa·
LONDYN (PAP). - Korespondcn ły ocl tygodnia przedrzeć się na po
ci brytyjscy donoszą z Korei, że na ludnie.
odcinku J>ołudniowym oddziały amerylmńskie.i piechoty morskiej coW wyniku natarcia w dniu 15 sier
fnęły się w ciągu ostatni'ł
trzech pnia oddziały Koreańskie.i Armii
dni o przeszło 40 km na wschód od
Nanhan, znajdującego się niedaleko Luclowej wyzwoliły w całości mia~
to Waegwan, ważny punkt obron·
portu l\lasan.
Na północny wscli3d od Waegwan ny nieprzyjaciela. 17 sierpnia wiewojska północno - koreai'l~kie prler czorem wojska północno - koreatiwały linie obronne oddziałów ame- fikie zdobyły miasto Czilgok, połoio
rykańskich i południowo - koreań
skich. Posuwają się one na południe ne o 6 kim. na północ ml Taego l
o 15 klm·. na wschód od Waegwanu.
\V kierunku Taegu.
merykańskie ewakuowały

wzmocni siłyprod
obozu„•--c••1•ne
pokoju
u

tak istotnych dla nas wszystkich
sprawach decyduje zwykły, vrosty
czlowiek, który protestuje przeciw
nowej pożodze światowej i bierze
czynny udział w walce o utrzymanie
i utrwalenie pokoju.
Protestują także i walczą przeciw
imperialistycznym podżegaczom wojennvm uczeni polscy, którzy pl'leciwstawiają się nadużywaniu ,nauki
do celów zbrodniczej wojny. Chce·
my, aby nauka stała się narz~U.z:em
budowy lepszego jutra, budowy rocjalizmu w Polsce, budowy pokoju."
- Żądamy trwałego pokoju - oświadcza kolejarz ob. Kowąlews~i.
_ Masy pracujące naszego kraju nie
clopuszczą do nowej . zawieruchv .Ja
wie'm
.. że im1>erialiści nie mogą "ści<'r
pieć tego, że u nas władzę ma r1Jbot.
nik i małorolny chłop, ale my sobie
tej wt.idzv odebrać nie damy i potra
firny ją obronić przed zakusami wro
gal
- Przedterminowe wykonanie Pia
nu 6-lctniego to nasza od11owiedź
dla podżegaczy wojennych. Plan 6letni to nasza walka o pokój - m:lwi ob. Czernik. - Nie chcemy proclukować nar:r.ęclzi mordu. tak jak to
czynią imperialiści. Chcemy budować domy mieszkalne, teatry, szpitale, szkoły, zlobki i faluyki„.

~

Obrońców

A wśród wypowiedzi plyną 1obowiązania:
·
„Załoga Centralnego Biura Tech·
nicznego Maszyn Włóklennicz.vJh zo
howiązuje się przyspieszyć uru<'ho·
mienie laboratorium odlewnłczcgo o
całe dwa miesiace i dokona{: 1~t<'JW
szego odlewu cz.ęs'c1· maszyn ···•lo
„ "k1"en
ninzych w dniu 1 października".

„Załoga Zakładów Przemysłu

.Je-

dwabniczego Łódź • Południe rnbowiązuje się dla uczczenia Ogólnokra
jowego Kongresu Obrońców Poko.iu
wykonać roczny plan produkcii na
sześć tygodni przed terminem".

Płyną zobowlązania. Zobowiązania

Pokoju

·
łódzb
Józef Chałasiński, znana
·
sportsmenlca - Jadwiga Głażewska
i przewodniczący Komitetu Dzielnico
wcgo Sródmieście - Prawa - Henryk Barański.

*

1

*

*

ł

.

W dniu
. k wczorajszym
r
·
bodby a ;nę
o
i·6 wniez
on erencJa wy orcza
broi'iców Pokoju Dzielnicy Bałuty
przy ul. Limanowskiego 156
Świetlica Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Gumowego pięknie
przybrana flagami i portretami sku
piła -t;?On~d ~OO \)elegatów blokowych Dzielnicy Bałuty.
_
Referat o aktualnych
zagad1ł1eniach politycznych wygłosiła tow.

mi tymi dają wyraz zgromadzeni r..a
dzieln!cowej konferencji robotn'cy,
że wiedzą, jak realirzować Walkę or Miko.ła!czykowa v-prz~wodnicząc!l
pokój w życiu codz:cnnym, że potra Prez:vdmm RN. m Łodzi
fią po1<o;u bronić i obronią go. Na Pod koniec swego przemówienin
sali panuje niebywały entuzjazm- tow. Mikołajczykowa wznosi oPoszczególne wypowiedzi i zobowią krzyk na cześć Pokoju, Związku RR
zania rrzerywane są burzą oklask?\·; dzieckicgo i ' Wielkiego Wodza całej
J okrzykaml: •.Pokój!.„ Pokój!... B 1e- postępowej ludzkości,
Towarzysza
rut! ... Stalin!„."
Stalina
* * *
Niemilh.-nące brawa oraz skandoDelegatam:
na Ogólnokrajowy \•:anie: Stalin, Pokój, Bierni - Po
Kong res Obrońców Pokoju z ramiP- kój nie miały końca.
kier. wydz. ekonomie7.nego ORZZ,
nia Dzielnicy Sródmieście · Prav.-a
w d~·skusji, \V której głos zabra
Łuczkiewicz
PRZZ Tomaszów.
\Vybr:mi zostall : rektor Unhversyte· ło szereg delegatów, przebijała głę
~lank:ewiczowa - sekretare. ORZZ,
tu Łń,lzkiego. przewodniczący Lódz- boka troska zebranych
wykonaSadowsk; - Zw. Zaw. Prac- Spółdz„
0
kiego Komitetu Ohrońrów P~l<ojn·- nie planów
produkcyjnych
dla
Posmyk - Zarząd Wojewódzki ZMP
Gra decki
wiceprzewodniczący
wzmocnienia potęgi gospodarcze.i
ORZZ, Felczerek - Zw Zaw. Prac.
naszego kraju i wzmocnienia tym
Pnem. Metalowego, Pa~vlicki - resamym sił pokoju światowego.
ieren t organi7.acyjny ORZZ, Rutkow
Robotnicy Centrali Skór Suroski - Zw. Zaw. Prac. PocztQwych,
wych w Łodzi zobo~iązali się podKoper - Oddział I Bawełna, Milch
wy7.szyć normę wykonyWania pracy
tajch - Zw. Prac. Instytucji Wojze 110 na 150 procent przez okres
skowych. Kowalczyk - re!. org.
2 miesięcy. a.by w ten sposób uczC~RZZ. Ros '. ń.;;k! PRZZ Ozorków,
cić zbliża,jący si~ Ogólnopolski Kon
Kulig'Jwska - kier. wydz. kulturalgres Obrońców Pokoju.
no · oświatowepo ORZZ, Kolasowa
Na Ogólnopolslti Kongres Pokoju
- kier. wydz. socjalnego ORZZ,
wybrano następujących delegatów
Żaczkiewicz- instruktor org, ORZZ.
- tow. Janinę Szczerbę - przodo·
i Krzywański przewodniczący Za
w nicę pracy SJ.>Olecznej ' z DRN rządu Głównego Związku Włóknla
Północ, ZMP-ówkę przodownicę
rzy.
r.racy z Zakładów Przemysłu Gumo
Dyskutanci omówili zagadniema
wego (Wytwórnia Nr. 5)- Cecylie
rzwiazanc z realizacją Planu Sześcio
Kiełbik. tow. Sylwię Gwizdałową....:
letniego na odcinkach ich pracy, asekretarza Ligi Kobiet Dzielnicy Ba
nalizując krytycznie i samokrytyc'lłuty i ob..Jana "Dudka. - ślusarza.
nie dotychczasowe niedociągnlęcia
Zebrani uchwalili
jednomyślnie
i szukając dróg do ich pr7.ezwycięże
r~zolu~.ię. w której ~zytamy między
nia.
mnyrm: „\V głębokim zrozumieniu
Dyskusję podsumował tow. Adam
stojących przed nami obowiązków
Kuryłowicz, członek prezydium
włączamy się do twórczej pracy
CRZZ, stwierdzając, że przyniosła
nacl realizacją Planu 6-letniego, kti1
ona szereg konkretnych wskazań
ry wniesie olbrzymi wkład w wiei
dla działaczy związkowych okręgu
łódzkiego.
kie dzieło utrwalenia. pokoju.
We wszystltich d""ełnicach Łodzi odbywają się Konferencje PokoPrzedstawi.iiele robotniczych Ba.Plenum podjęło jednomyślnie u- jowe. Uczestniczą w nieb delegaci blokowych komitetów pokoju oraz
łut - t>iętnujemy i potępiamy bru
chwały, określające rzadania związ- licznie przybywający mieszkańcy dzielnic.
~Iną agresję a.merykaÓSką w Korei
ków zawodowych na terenie Łodzi
Na zdjęciu moment wyborów delegatów na Kongres Pokoju na 1 wzywamy wszystkich ludzi dobrej
i woj. łódzkiego w związku z reau- Krnferencji dzielnicy Górnej - Lewej, która odbyła.
sie w kinie „Ro- woli do wzmożenia wysiłków w •bolnik" w ubieirlv ·wtorek.
zacją zadań Planu 6-letnieizo.
bronie pokoju"„.

I

I

Wybieramy delegatów na Kongres Pokoju

I

~-------------------------------=

rnno k.omuni~at dowódrzt\~a .nac·Lelnego sił zbroJnych Koreansk1e1 Republiki Ludowo-Dcmokratyczriej po
daje:
Na wszys tkich frontach odd2:iały
'· L d
- l - ·c1· a tywę
Arm.i
u owe1· prz~Ję
Y ;m "w swe ręce. pokonuJąc opor meprzy
jaciela, prowadzą w dalszym ci<igu
natarcie.
Wojska ludowe, które prowadziły
natarcie w kierunku Onczju i Korcn,
po IJ()konaniu zacieltłego oporu nie·
p1-zyjaciela, WYZ\VOlqiy oba te miasta
stanowią<'e ważne
punkt~· obronne
wo.isk amerykaiisltich.

na dzielnicowych Konferencjach

Obrady Plenum ORZZ wŁodzi
Wczoraj w Łodzi w sali konferen
cyjne.i ORZZ odbyły się obrady rozszer7.o!'lego Plenum Okręgowej Rady
Związków Zawodowych.
Obradom przewodniczył tow. Ma·
rian Sumerowski - przewodrliczący
ORZZ. W prezydium zasiedli; tow.
Adam Kuryłowicz - członek prezy
dium CRZZ, tow. Kornelia Stankie,-,..5cz - sekretarz ORZZ, tow. Zygmunt Gradec.ki wiceprzewodnil"Zący ORZZ, tow. Zygmunt Krzywańs!{: przewodniczący Zar7.ądu

Z Phcnjanu do-1

noszą. że ogłoszony tam 17 sierpma w poblifu tego miasta znajdują się

ą zobo••l•-ązan••a
WW

Stanów ZjednoczonY<'lt
szukał
Obszerna świetlica CBT przy ul.
sankcji w późniejszej nielegalnej A~dne_.ia Struga 1~-21 jest pełna i.u
„uchwale" Rady Bezpieczeństwa, dz1. ktOI"lY prz:rbyh t1;1, a?y r_ia konJaką powzięło sześciu jej człon- ferencii d~1elmcy _Srodm1eśc1e Pra-:
kć>w pod nieobecność przedstawi- / wa zamanifeo:towac swą wolę walki
cieli Związku Radzieckiego i o. pokój i dokona.ć \~yboru_ e1el~gaChińskiej Republiki Ludowej,
tow,na _konferenc1ę ł?d~ką l Og.olno
.
p o k·oiu.
•.
, . . R d B
po1siq. K ongres Obroncow
R d
· zą · IDOJ uwaza •. ze a a ~z:
W konferencji uce:estniczy ponad
p1ecze~stwa .. Powmna. podJąc 600 osób. wśród nich rektor Uniwer
wszelkie mozllwe kroki celem:
sytetu Łódzh"iego, prof. dr. J. Cha1) natychmiastowego zaprzesta- łasiński.
nia działań 'Yojennych _w Korei,
„Walka o pokój wiąże się ściśle z
2) wycofanra wsz..vst.k1ch obcych życiem każdego człowieka. - mówl
sił z~rojnycb z terytorium i wód iektor Uniwersytetu Łó~kiego prof.
Kor~.
.
_ ' dr. .Tózef Ch~łasiński, zabierając
3)_ zaproszenia do. ~a~y Bezp1e głos w dyskUSJ1 nad referatem ob.
czenst~a- przedstaw1c1eh n.arodu Urbaniaka „0 aktualnych zagadnie
kore~ns~1~go. tak, by mog!J w_y- niach w walce o pokój" - dlatego
po~1edz~ec się co do wn!osko~ też jest ona ruchem o skali świalaz~crzaJących . do 'lakonczema wej, potężnym ruchem o hist~ll·;1.·czWOJDY domoweJ.
.
.
nym .zi:iaczeniu. Na czym polega. 1eJe~t. rzeczą oc~wistą, z_e prz~~ go h1~toryczne znaczenie? Otóż po
sta:w1c1el .Ludow~1 Repubhki Chm raz pierwszy w historii świata o

Odznaczenia i nagrody

. SRODMIESCIE -

.--

!!~::~:tn~:~a~s~~~:~~~
~~~' :~
swojej zbrojnej int.erwencji rząd

Rząd mój jak najostrzej protestuje przeciw tej bezprawnej ak-1
cji Jednego z członków Organizacji Na:rodów Zjednoczonych i
stwierdu. że przez swoją interwencję
Stany Zjednoczone nie
tylko pogwałciły Kartę, którą dobrowolnie podpisały, ale depczą
również pOW.szecbnie uznane prawa ludności cywilnej, miłujące
go pokój narodu koreańskiego.
Nawet praiwa wojny zakaz ą
brutalnych nalotów, niszcze ia
miast, wsi, spokojnych osiedli. bu
dynków użyteczności publicznej,

ców ul. Wólczańska 4.

I

;g~~~~~~~~~ Nasza
praca
.:.19n
·

flagą.

WARSZAWA (PAP). - W związ
ku !Z ofiarną pracą junaków „SP"
w tegorocznych żniwach, komendant
główny Powszechnej
Organizacji
„Służba Polsce" wydał rozkaz, któr.y, podkreślając, że rzwycięskle zakońcrzenie in;w to ważny wkład w
wykonanie pierwszego roku Planu
6-letniego, głosi m. in.:
Wierzę głęboko, że nie pop1zestaniecie na dotychczasowych osiągnię
dach że 'fCiąż będziecie szli naprzód a pokonywanie wszelkich tru
dności będzie dla Was poclnietą do
coraz większych wysiłków! W tej
pracy, walce i nauce życzę Wam co
raz wlększyth osiągnięć.
Dziękuję Wam za wzorowe i przykładne pełnienie obowiązków i
- ROZKAZUJĘ:
wszy tkim wyróżniającym się junakom kompanii żniwnych wręczyć od
znaki sprawności i nagrody; najbar
dziej wyr(yłniających się junaków
kompanii żniwnych awansować; naj
bardziej wyróżnionych dowódców i.
ustępców dowódców kompanii żni
"mych nagrodzić P!emiami.

szkoły

PEKIN (PAP). -

skiej, jako jedyny przedstawiciiel nad rolą, jaką rząd Stanów Zjedno·
narodu chińskiego, powinien' za· czonych chce narzucić Organizacji
jąć swoje mie,isce w Radzie Bez- Narodów Zjednoczonych od ~.samf'~O
poc·zątku wydarzeń w Korei".
pieczeństwa.
z wyżej wymienionych wzglę Rznd Polski stwierdza w depeszy,
dów Rzad Polski wyraża stanow- że „jeżeli Organizacja Narodów Zje
cze poparcie dla wniosku posta- dnoczonych, której p. Trygve Lie
, wionego przez Rząd ZSRR, jako jest najwyższym funkcjonariuszem.
całkowicie
zgodnego z postano- spełnić ma swoje zadanie zgodnie z
wieniami Karty Narodów Zjedno Kartą i nie zawieść nadziei setek rni
czonych i zasa,lą samostanowie· lionńw ludzi na całym świecie, \O po
nia narodów, zmierzającego 'do winna ona niezwłocznie podjąć krorozwiązania sprawy
koreańskiej ki celem:
na drodze pokojowej.
1-o natychmiastowego "zaprzestania
Stanisław Skrzeszewski
działań wojennych w Korei.
Wiceminister Spraw Zagranicznych.
2"o wycofania wszystkich obcych
sił tbrojuych z terytorium i wód Ko
* * *
rei.
Rzad Polski wystosował telegre.m
3-o zaproszl'nia do Rady BczpieanalÓgicznej treści do sekretarza ge cze1istwa Pl'Zedstawicieli narodu J..oneralnego Organizacji Narodów Zje reańskic„.l. tal• by mogli wyituwiednoczonych, p. Trygve Lie. W depe- dzieć się co cło wniosków zmieriaszy tej Rząd Polski stwierdrza pon'ad jących do zakoiiczenia wojny clomotci, że Sekretarz Generalny Naro- wej".
dów Zjednoczonych miał i ma t1 boJest rzeczą oczywistą - poukrrsla
wtązel• z urzędu podjąć kroki celem się w depeszy że przedstawiciel
położenia kresu zbrodnicze.i a.kc.ii lot Ludowe.i Republiki Chińskiej, j:iko
nictwa amerykańskiego".
jedyny przedstawiciel narodu chhiPonadto fuąd Polski zawiada1U!a, skicgo ,powinien zająć swoje miejsc;?
p. Trygve Lie, że „dęboko ubolewa w Radzie Bezpieczeństwa".

i szpitale,

by tylko
wspomnieć o "konwencji Haskiej
(1907) i przepisach, dotycząc:vch
wojny lotniczej (Haga 19i3). w
których opracowaniu same Stany
Zjednoczone brały wówczas u-
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-Bliskł jest dzie~ całkowitep wyzwotanta Kore11

· Rozka% naczelnego dowódcy koreański I Armii Lud ~ - g
MolllWA ffAP), - W del*'f & wen.t6w iribroJn)'Ch ora& ieh ahalv• pCNłłNWall ~le arnunlaab
b
l'hfnJan aeetW.ta f AM Pódade ~ A6w, sim.e•nle apeser6w bnptrll ba_ldl, 11.meu llllnic atę
kaz łla-lin919 40~~ lt~
Armil Ludowej D l IR 8dłA & oo'ka&ji 5 l'OalniQy wyzwolellie Korei
p~ Armię lła4'1e«rkfł spoci ·jattrna
:lmper.ieUzmu jepolie~e1<>. itcamkalt
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cydo\vanej woli wyptłnien.ła swetO raiulłe I umieli wr1tlłl'IJlłd do lłti
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obowlll&lru wobe~ oj~y. ...... nczl8ła ~I
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I roomłcr W1ft'olenilf
PodltreM&jąc dalej OMl\flniQflia K~
reL Północnej w d.żlf4lłnie 'bułO\V„
nictwa kulturalnego, polityezneao i
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\\tielkłemu śpłewalrovri ~

besonowi, UtrleqJO:m.twia jąc w tMl. 1J>(>d> -~

blflllłlł'la
na ballCł~ ldetni aal•i1 bardowanlan'd
od. Waszej 'W)'trWatoŚQi, edweli P3' dbali o sp~ nie maftlOtvad lcleltr
~nia bójowqo, od \\ła•i ldt łeJ bltbi I am. . . zDllNlł A .ta•
liet~cb

my wn.....6
ztiłnlene, 40Włil41ł' l pneownłtit ikich z naszej złeml
lf:otrYłlb 01Ule i ~Y
kaUurałn& DMącli

t-eq &łosi co naetępuje1

„..,.tńi. Trlimi1' ...... -~ pUQeriW

niemego

ł9l!llnlk11. *llllDDit Pf1111 Młft'*°"
wantMDi Jołnlczyml, 9Q'bko odbucJo
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'i'otet nd&nie naMych 1U i11do•
Wych i morslddt, nHlycb łtimwłw,
czolai.itów, lotników, marynata)' Po
lfca na tym, by akt1'ilde U<llYć ~
opan<>wa6
wo~nnej,
~htkistać
za
w swoimaw'
sl„ tnistl'IZaml
bron,
„ nie„
„ sobie meto"y
kt'este, pmyswolć
omyłnego niS?.Cflenia wroga. Tylkft
tą dl'og11_ tno:iem;y Unicestwić nieprzY
jacl&ta. POzdraW'laJa\e W9Sls186kłeb ·w
nleny i dowódc6w su llłdow"b l
mOl'llklch ł rratull1Jąc ltn 5 rocznic)'
W)"ZWolenla, ROZKAZUJĘ:

--:=.:a

-~Mde .........G ~
łania _.łkóllł6111Yt1ł l'tduJ6W lttobi, studiować metoclr wrCJSa, dobrze

„SłOcłlcł. krui

Olllftllowt6 unr _ , umil - •f
wywiad, zapewnić nle..,.alUlt .pracę ~asz

„

nłlW-, lłM 81• lttaterdll, . . .
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k OJ!
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b orgvneow
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e- - Ie ł s!,e ':1 .„,e•e•·„~
po
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ID de n c. z e a I ego ś 1f i a t a
s
o&rad111'q na •1·eżclaie . w Pracl1e
~~'T=:a~=J:i:n:1~:t: :tłie:~~.~;uni.~ ;„u:,:.:-,d:„ ·~~=
~:=-~:'°:=-~u~=:; er-==-~::-:'!!
narodowi. al'lllbt, zdolęll. do wyktll·
ńla s'ftj helytnt.f _, W""61tfl·

WłtUnltllcl'h llłUl2?1eij WGjn)'· WYf.VIO„ r6\\I' atnertJtamkłCh;

leń~j przeciwko amer)'kańskim iD
terwentom !brbittyni, któtv:y dokona
li nikCMmnqo umach'1 lftl WOI~
i nie&awilłość naeaej uj11&~ny, Wrót
liczył na to, że za aierwariym ude•
1"1.E!tti6tn N)tgt'011'lt :nasizą Arm.I~ Lu•
doWfł i te Annia ta Uit'Acl &Wit dłłł
opo.ru, a cała Kore• pt'llkształtl łłlł
w kolonię amerykańaką i l>acę wy•
padową podżegaczy wojennych na
Daleklm W'!CbOdtle. OIMelo teł

2) obsłudZe karabinów muąno„
wteb I młotaeą min, ari)'lerą*łOID
czolaf&tom, lotoł~ I m&r)'tt&"ont
- by równłeł oPadowall w pehd
sztukę władania lłWoSl\ bronll\ l sta·
li . się Jej mlstrzainł, aby móc Ukwldować całkow'efe qTesorów amer1ka6ałr.lch, by kochali aw-. broi. l

czałl ·1~ pieer.olowlt"

czeJ.

Rotka•llJll Ibi, by --..ml•I&

,„..

fff»ltn-. b:; • .,.wnłtl lieltb pondek o~M .ttdnollłllli'1 dttWodtenla "'
naszych .Uicb 1_.iowroh l monldths

f> calef kona61tldeJ Arrnłl Ludo•
weJ ł Jloolt rollk&llU.lę tllt1Mlhd6 ar

•*'
oPiekl\o b1 fOI"

ntl• łnterwentt\w

Pl\AGA <P"'>· ~ l'ł.Vnt. - Na
porannym posiedzeniu C!twartefło
dnt11 olrad II ZJudu Mię4~u1.ro„
dow•ao Zwiąłltu Studentów Wygi<>
sił prztm6wteni• &hany plsara ta•
dziecki Dla Erenbur11 prtJeklllując!
studentom pozdrowitnla Radzie.::•
kt•IO KO.tnltetu Obrony Pokoj\l
.J•łdmt o•l'doaml polłOJu - llU

włechlll bt. lll, ~burt-Wiilowi&

Kim "8 tJn JOIMtlał lebr&DYID

nlł. Obl'oftCI)' Poliój\J dom&I•-" się
posa tym zakH11 PNPlllnd)' atome
Włl. proRalłnd)I WOllftne,11 która
nit •ltł,la nałyohml11ł, llł!I Bdaje
limłel'ł lłO&lnlowo.
Obrońcy pokoJ.u domag_. ałę tlO
wolał• 1 jej
•-.r.•nla ll1'ld

'8łk6lt' &mtr1Dńtlłob W KOrłL
Na zakończenie dtlept n\łodltt•
zy koreańskiej złożył projelłt rez.o1uojł1 ktota plęttllł3t arrts„ ~tMry
kań8k' pl'll!clwko narodOWt koreań
skiemll t dom111 sit W)'COłlnll amerykańllkloh au zbrojnych z Korei.

damy się za ograniczeniem zbroJcn zdjęcia śwladczlłCe o okraeieńora1 za walll4 IK'JPołwtło Q6\\'e' "oJ •"'acll, dOkoQ'1raftYlll . . . . napa
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USA
lotników
:il t"1cio!,.~ :1.:. ~~ barbanyńskie , wgczunu
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Vna ł P'\ęKłm
gdłł.• rozmawlh_ł
klej
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iii
....
Z
Z
li
F
JednOści ttaae«o narodu, kł6r1 me
.,,.A "'-"' l&an w ~edaoczo
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Telegram ŚlliałOWIJ ldlno WltZIC6W łftuuWJI • •••U•I I 11
~ W)l'Młf!IYe
11'4Nhe li•

Alt

1

•oble
C!Ydowal
wolnoti6 ł nt-Wlllłlłe. DlltJtta po·
stawa naszych sił IttdowYch ł mot•

u

·

;r;:;

GENEWA (J.».AP). ~ .tak dól\oJ!:llł skierowanego przeciwko ludnMtlł tetem flagi oNi i :ie zsodnie
J .&_...., ~d~.!.. ~0mutŃ„~r~~.:. „•at'!!b .... ~
:Paryża, światowa ~ra~ja Korei,
skich, naszydl wojsk ochrony poir' z
...-łi.,„"'""' "" 111„
Z) nl~lud1kle łralltowan1e en„"'"' „ .n. .., "'
nłcM, part)'lałlt6w ł tłlftJUtttek o• Związków ZawodóWyth prte11l11.ł11

wnjlnnYch oraz \\i.16w pOtłł)'el•
nyeh na· terJtclrlaeh kon&rotowa•
ftYl!h »nH wł1dle PDIUdhloWf' ł
amerykańskie Jest PolW•IC!!ftlfm
dr6WM K&tł)' :Naroddw Z.łtd1u1cz•
nyeb, Jak i naJetementarnteJilYth
pr1n• ltlił9kMłli,
I) atala ll'Oha uł)rola bo.-tby łłl
mow•t prlłl 1rml• amertłllń:.kt
przeciw ftlrtdowł lloreal\lklemtt
wYWOłuJe o'bursente C!lłtJ · IU41koł•

telegra$ do przewodniczącego fta·
dy Bf!zpłecteństwa J. Malllt11., w któ
rym stWierdza:
Od 8 ty.godni wojna pu11to11iy i;i•
mię koreańską. Liczne wtadomOścl,
nlldchodzące z różn~·ch iródeł, a w
Federa
tej liczbie od Kureań11kiej
cji Związk6w Zawodowych łwlod·
Cl!ą nl@zblclt, te:
ftlillkl\.
1) bombardowaall ludnollol cywU
wmr Poft'8l łtl'91lt: 1& kl41k4, nie
JMt dotyehctM Jednak supelnle rOll!• neJ, systematyczne niszct~nle P1'1.E!7;

bt611ila. w nlwen p1anr Wrota.
Nielłalekł Jftłi Jut dtlień - 1t:wier
dza następnie 'r ozkaz - PJ' ~ale te•
rytorlum ntazef ~ lóSłańłe
MłkcJWh!łe ~otone od unerykail
itkłeh tnłl!N9Rł6• llbroJllycb I r47
hłandH wołna6cl I nłnawilłoMlł
będzie 1141włewał nad call\ ziemią ko-
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Plzan I I8tn.I staw·1a przed
11

nr•em6włellła przewodnłc....~c......
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aa plenarnych Obradach

Ro'2Ster:tone plenarne poał~dzenie
ORZZ, dn. 1? bm., rozpo~ąl reterat
tow. Sumerowskiego, pośwlęcOnY 6•
mówieniu udań 11:.w. taw, w świetl•
uchwał v Plenum ORZZ.

Na marstnesitt

Ni11zcząśoi1 ohudzą
Prztltra I 21

w parze

pewnościlł

niespo-

t!!lew1na Pt'ZY&oda sp0tkałt p.
.Franka Grten~s•a, J)Odróżldllct
10 I klasą kOlei Londyn-Black-

w BlackpoOl
Wła6clwte
miała się odbfć konferencja An•
~•ryltal\sldch „spt•
gielskich
pool,

1

atomowych", a p.
, jako jeden a tych
,;specjalistów", wiózł ze · &obll
teczkę, zawiłrajllC:lł ostatni• wyniki badań ~rytyj1klch uczonydl
nad sprawami atomowego 11.&Clo•
bójstwa.
Gdy pOCiąl Pl'•był na ataCjfł
w Blackpool, p. Gre.tllees 1"'1ier
dził z przeraieniem, ~e „cenn!l"
teczka - zniknęła. Zńiknęła bez
śladu, jak mgła poranna, jak
mydlana, której ni„
bańka
schwycisz, nie do1onisr..
Ofi!Y\VlAł!te, ~toda p. Oreen
cjalistów

Ckeenłees

lees•a

postawiła llli

nogi

c~

po-

licję angielskll! i l tak powłem~.
it„. przylelłoichltńi. W1kutek ''nit
dysln'ecji" .Ałtńc:li l\1Uter1 oka•
uło się

że

bowtem.

„atomową" \ec:lłtą

w pegont za
~

IHer•

udział r6\11nilll YITWf•d„.
kański i ż• ttn wywiad

czym

zwykłemu

Ule1'Y
-. o
ob;ywa1lelo\ri bry

tyjskiemu nic nie

było

wiadomo

- ma swą mocno ro&\mdOwtl!llł
baZfl w mlej1cowości Burton·
wood, w okręgu Lancashire.
Tak Więc teczka p. Gteenl„s'a
przepadła, ale jaj ltllknl~ie u•
jawniło- ku Wiellkiemu niuado-woltnlu c:z.ynnlkóyt oflćJIJlnYcb1ednlł z taj'ieanfllc wsp6łpraey
aUan~c:kiej"l llł.a*le

woJ•lco-

~go ośrodka WJWiadOWa&elO

USA

na

ter~lum

Aliilil. obok

wielu dawniej jut uja'\Ynlfthfeh

ambyłc1ńllklch baz lotnicądl w
tymie 1,1uw~ennym" i ,,wolnYJn"

kraju.

Słowem, "dwte DO\Vtil\I prą•
1trołcl na H.'1 c11Vll pr1wd11 iest.

te

1illł. . . . .ll
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Pftlftl6włtnlt, zbłlłrł ~ dó

swe
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illleJ Buk Kan . quk I ••tdłHDfe

ro

ułolakał w"łd cłhł'lo ntf.nłtb~

eroh OkflJ'k6W łtbr~teh1 ..tcl~b

łYJe ltotea61b ~ f~dowe•
~w
~moltrałye._".
Nast1t~n·ie )rzemaw1•lł dllegacł
W)'llpf Rtunłon lndłlt Włotłi l Węiler, wvraiaJ-~ ciałkowłtt poparcie
dla rezułuc,łl kortłlAakłej, która zo

stała u~hwalona
·
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ORZZ tow. Sumero•dde.,
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~m ••
lall w duełHł ntnvefo, ••CJ 1 ycs.
n190 stotunlltt •o. 'WłaaoAtt spoin•
neJ, w duchu „cJllłltf.etllej 4y11ey.

,,._all

pllny pracy,

W d•l••vm d•gu iwego t•feraha
tow. 8umerowałtł omlnvlł lladetlłł
1Wł11Zk6W 'llWodowydl na ofclnlt•
higieny 1 btzpleettfl•tw• pracy otat
na odcinku SOt:Jalnym l kulturalno•
ośwtatowym, podkr1Al1J•c, te wizv•t
kle tnsttntje ~1tnowe mu81" wy•
kaza6 wtąeej ttoekl i ulnteresowa•
nia tymi tagadnlenłamt JednociY.
~rl'! „zn~~~zkcj! .·•kwiodł~Clnweo'!!_Ull!',.ro~~~~
vr{ła. "'" ..,
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~ft
W z'Wiązku z tym zagadnieniem dll
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uwagi poświęcił tow. Sumerowlki wo':!~:)l·~m;~t.1:d~~ tow. bm'!:
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ąrawie poglcbtaJlil ruchu wspóllłl• rowski - w wykonaniu wszyslkłdl
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OB1'0NDOW
KO~'l'U
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„ ....8 111
Qtlt t etu~~ au~j,k· h

wlt1'1 odp1 jaremu obecnte w Pradze Blum
lpoc1rwa na
Wł~llatnoM. 'ettehlt o•powte•ztat światowe(~_ Komitetu Obrot\eów
Pokoju, WrtłOlllk ten pm)'Jeb zo8.....,J Ftdwacla Zw._6w ni " pnrutoA' tłldlkołel,
~tal burzllwymt bklaskamt, ..które
Zawoc1owycb ma nadzieję- li Pan,
:tamlłntły llłlł w dłu~wał- owaP&llMOWllNll
p I
cję na ewe obroi\Ców pokojU w
PkRDll'l'AWICIBLA
an e Pttewołnl•>'• tet11loe us•
chwili kfedt !bbels Ode~ał
181't1DIN1'0\\' KORIA$11UOB
"t\'fU • •inłi M luddoM Kóttł
na•
tekst poldrowłlnia:
.i.
wfllna "'6 natrehmt11• ołtNn1cnla
tfonńlllef n rJaldtt Mt--aro
Na.-ptiłe pr.z&maWiał caeltll\ ko
ł hnl 0 Il el1 ~1•~
' rellt\aklłJ mlodtieiy . •kadetnlckiej, to'We10 lwlutru lłuClent6W Witał\
ru
pnea W•llJI k
dołcony#urmł PHU anbłę lnl•tr studfM Un}WIGrt)'tetu Seu\Mlłi.ego prteclltawłełelł naj...-łeJlllfO w
blejult tudtlalol raelua, kNł'ep
katlkllł erłl ,...14 w11etltłntl ttoł• Kim Pon Un.
Pdillas 1dr obrMlllJtmt ł1l - ~em ł otlem jett wałb o uINlmł utrota łłronł atomowel•
le Pokł.lu łwłltow.... 19rQ'
Tel~ am podplaalt dł Vllllrlt I l)OWłtdział Kim Pon Un - nadłlbo•
nowe Wficlomołcl o 1bto4nlal.'b l'IRIA olłł, te .PO PIWM8ll do
•
gr
•ertatl tłłi amt1'Yka61ldob, kió· •"'1oll ktaJmr, llll6ł t IJlllWtNłtelatl~allł.
Telegrim tej •mej treiol aklero "" bo111-.arclttJI\ oł\Varfe mwta I tdw połwo'- wnfłlcł ł a_,.1,
wano równlli Go lflttłtarza 1tnt• apokoJae Wiie korell'\ kle, blOr4uJąc Wlsratb, bf do wałki o DIW 90
bUblOwa(i Ahl mlec1dei iwlata".
dlłecl, bbłety I słarc!6w.
l'lltitio ONZ Tryiv' Ltt.
:,:::;.::.:.,.::.;.;;;..,;;;.::..:.;.;;.;;:~-----"".'·;.,;.-----------------------
bł•
ł6d
te

pekłYWJ' na prąnło6ć.

Mówca sch1rakteryiowawszy wa•
runki, w jakich' wyk<>nałdby Plan
Trzyletni ora~ sytuacjlf, w Jtklej przy
st~pujemy do reallzaeji Pllltlu Sl!eścio
letniego, 1twle~dtił, te zwl4tkl ta•
wodowe nie 1awł11d1t 11ttfanla Partii
1 wyłton•Jlł ndatlłl, płlltlttlone
przed ałal prze1 V Plenlllll KC PZ!R.
Prz~d zwlązkamt zawoduwy111t tn6wlł tow. Sutnerowtki - stoJlł ól•
brtytnil! i odpow.iedtll1lM zadania co.
Ir.lenne) t wytrwałe) molllll:tacJI Ida•
sy rohotałciej. je) enetglł tw•resel
ł entu11111111 .., celtt o!tlUftlęd• 'hr•
stu wydajftolct pt•cy I z'Włęk•zellła
OIZCż~hoścł W

1

1 0 „

tc\w pne1 IJadlf ae19łM1eJ\ltwa lłł

:t
lrytanil.
pr0t11ora1T11 t •tudtnt mr Un1wer
!'*le Clłtnl>rld!lł• Poił\Wtłllł on,
że studenci angielse:v nie •"'- w.o!
D1• Nltnr!lłDllwłt nit eh°' lel takie
1t deftcl antlfYlf'l\HY•
- Aptlułtm, do Wtznłllłell na·
rodOW - powiettzlał Erthbut'ł br 1111usUr 1We nl\Clr do Mf1'1esta
ni& nłllł t do fOllPO.,..... rollMvań.
ApetUlemy do •n11łldeb naroduw,
bY m.usily ONZ do uoHłwt.f prar.y
naCł utrwalenlam polłlju, Apeluje•
"'' do narod6•. b>' tunUllłW ONZ

Zllwodowych wraz ze ws111stkhnl
pokoju
tzczer;rml :awołeonlkarnl
twierdza, że naród ltóda6akl nie
b&U&kował łaclnqo łnnero narodu,
nie dokonał nAJaldta na lałlne Obt\11
terrwdttm, łe Po-1&d• p'hte P$Włl 4cl ueunłęol• ptlłCl&wł9łtlł, kł6rzy
tttt~ruł&1.\lanła 11W)rcill 'Wllsllttb llJpraw. nle rł1Pfl••nłuJ4 11W711a narodłłv.
W takoftC!!ł!nlu, ZWl'IUAł•c lł.ł po
Swiatowa Federacja Związków Za
d
wodowych uważa, ze bombardowa•
cl.
I ałnezenlf tłl')'torł•m kóffłd studentów, Erenbutl powie ~al:
śwfatQ.wa. „. ftłęt'acjllJ1 z•zk• •
Zawodovgch uwa~a, I.Z podebnyefl llltlep pn;ez artnl• ••Ullłemalł1t .JNt ,fedna tłlko ltulłan • iwie·
ołet łlłOłeS IM -*"• ltll\H
fdt~ ilłe m~na _połtrywa6 ~ąłOrł' nlll aąn stanowić WlłlMhl •
Wt 1'0llltt 1 ie łnłłf\veneJ& &llleft• wHhldnl- t UC1baOnl1to .ft1hm prze

dowódcy i pra lotnictwo amerykańskie miast i wsi
lądowrch ł ko.tańakich, takcyloa, „apal<a.nej zie·
pat'1a;ańtkłt ml" stosowana prirez a1mię amer)•„
t&nowł• akłt terroru
•-...•~·.-A -''!li "me"'•k ń kłeh inter kańłk•

l'romiony. .Żołnierze,
llułturalni 8Jł
...in
moNicłcll, p&rtru.net i

"1>ul

411 tplw drurtemu.

Nie

• w o . ICZ\1 przy„oto wan,
z kle

·U 8brallc6WPlkl)I
do I Pal kl810 lon•re
6
M

•• zob wl...-nia robotnik6w I

„

chłopów

wodnlctwa praty, przypomłnałl\C, że sloJ11cycb .Prted tlłlll ud•ilł Jest przy . ~a eałYJn te1:enie województwa pi pracujlłCl, z ~anu pow. piw· f08tfpow•J I~ 16..t .łtaJJll,"
loltlJ Ze'bl'Mli 1 entiuzj•lłl\llli pllłfOlł l'I•
warunkiem umasowienia tego rudłu kład tW,dętłkłej kla!ły robotaltBJ łódlkiep llld.noH robdUłll i thłep kowaidellD. ł"O'kdłlł łlll
~
zolucję i loboWiipaniA. Na
.PnJrotoWa.Jttł do Płierw• wł1n6 cUa llcltztnłl KonrNt11
jest doprowadzenie plłnu do świado• b'ł,tku lldlłec:ldtro ł Jet 1Włl\llt6\ł !łka
mości kaillego robotnika, podejmowa aawodowych. Dłateio tet ftdl!e !Włł\t 8lełG kcmtresu Po1 ldj!to K.olltitetn sklego Komitetu Obrońców Pokoju, b~ewały entu&j~e okftytI
'-'a' l: OLro6ców Poko'u. w powiecie piott' Jak np. chłopi rmłbJ Golet11•1 kt4ny ku czci Wielłtłeg0 Obortto.,, ObMa
j d i 8 ł"''~ „ i mu„
nle konltreblych zobowłĄtal\ pru1 kł
robotńlkc\W, 11y~~matyczbje prteno• d~; ~':isk z ;1wóp~pn1D;:O:.Je i:w•lńm ju:a 1>1~'1lrowadlono 318 n· wrlłuduJ, tlo dnła IO ban. 189 mtr. Pokoju, Towar11&11 JHtla 1..itaa.
Podobne aobowi,..ma i resol.aoJe
uenle dośwładcżen przodo •cvch ro• wuyslldch osi!łtnł~ rad:tle<:klego br1ti gromadzkiclt. i 16 gminnych z droał bl~J. Gtnłna Krzyhn6w
udlłałem 84.211 osób. Na konftnn· keńczy jesiedlł akaJt f!liewftt do dtla podjtli chłłPi prawie ~b Jl(>
botnłkow 1 brygad na ca'- zalofę, I lhvłata pracy.
Mobltł!aeja mas do wykOłlanla Planu c!Jt powlatow!ł wrbratto. 2_70 delep. 30 wrirtśnl1 br„ to Jt9t o 10 rblł tnad powiatu płotrkowtltł6g'ó. JMt
dalej syat~~afył!ane JlrMprowadz1.
nie kontrolł zobó~ prty udilale S~eścioletniego musi - Dl6wił dalej tów•. t1,c:i:ettlt1cz1J w meJ • W'UJllCIY pratl tt1talan1m termlaem. Gmina to wymownym dowodem, te witł pol
szerokłC!h mas, biorącydl udział we tow. Sum@rowakł _ tMpOCllłć sit: uc:ttiwi. hadsie, kt6rym drOll Jest po Łfezno clottarcay 100 mtr. lltit. .u cloctnlk włelkt akcJt ~
wap6hafidblctWte. Powatna rola na od bezpołrednlego de>tarda m·p• .kój i kt~&y pr•Plt swym oł1arn)'M kamieni pod. buiowt dtoal. C~ł i pragnie w nieJ ))raó ~ak aaJ0ą.·
tyfn odcillku przypada grupom związ nlza~Jl z•uł•„kowej do kaidego rołtoł wpiUHent dalej rozwij~ć pott~,JO l(t"ótltady W6Jtolltwo &obowlellłt 8 ł nłejsz1 ucklał.
--spotłal;llZł naHOr;<> kraJu. Wi~•Y podtlie6ł kontraktacJt traod1 chl•w•
kowym.
z kolei tow. sumerowakł awt6clł nllla l pracowntlta. Aitby tego do· tu młodycrh oraa 1 tarych robotników nflł, Gmina Biała zwltlulły iło8tawt
fffaftł•11
uwaflł na kontee1n0Ać rewlt:jl rit„ kon16. powlnntłmy całą nt1tą uwa· 1 chłópów, księży ł nauceycieli - mleka do •P6łdsł•llli alttbr~J.
111'9
HUI 'I
których nleiycłowych Jut regułami· gę ł wyełlek otgtnłłacyjny skitrowałi tych ws~tstktch, któi.„y ~umiej4, Chłnpł g~mad)' 1.ta1w1i płu Gra•
-.,11„.i..
rad&.._
ludzit
p0koj trstba wialczyć az do r.wY biea. uchwallll libra• clOłltkOWo
ił
n6w wspóhawodnictwa pracy. M6· na '"akł•,,jlowe O""łDlDCjt 1 grup„
0
1
_,
. llkładkt na po1noo cllJ ofiar •lł'esJi
ctęmva.
·•
„ ""
"W'łllc o postępie techn.lctnym w l»la•
Solldaryauj'c sit z oboaem pokoJtt 1mperi1U1tów alllerrka(ulłdch W Ko- •llnowskl Io prztobtatenla „...........
nła si~łctoletnlm tow, Sumerowakł zwl111kowe. Przypomln•JllC s1owa tow.
l""l'""l
Pn
zwr6cłł również uwagę na 119aflll•• Bieruta, wYJIOWledzlane na V Plenum na całym świeilie, robotnicy i ~hło· iet. Grnm11da WlHcoe1ew1ee ubowl4• .MOSKWA (PAP). - 9łll!Jl0Wdl
nit llOhl teclinłcnych1 tłwlardnj"c, KC PZtltl, te ,,warunkiem na11ego pi powiatu _pi1>~kow~k{ego podeJD?U· zała sie wplacić drugą rate pOdatku
łł ahl••e nonnr, tattlłoft w opar. swycl-twa J••t. aby Jl••dy ciłoWlelt 'Jlł Ucżne 1óbow1~za~1~, ab)' W1.n10~0· vuntowep na rok 19110 do dnła 19 piu pneobrdellła p~~~ w
ną )>t.Cił Odi\OWleMJQC na 1akuay lm alerpnła br., Il 1roinada SNhtkowi· rmwlduJ• •1-dly Inny„ - - 6
...
~~ o ACll-- •••llłę •olltwo'ct-. pro·
potQłllycll pallltwowydl palft
nkcyjnyeb, uw111..sntał"ct nowa pracy lłll 114 •władomya tw6ft4 Pil perialistó\\'. Między innymi rObot~i· oe. tmin& Otnllawłllłl, WJiłłM prllld
••
w1ko6cńnłt budynkll leśnych.
1do9*yae teehnlkl, ~ cąnnildea, •U Blł,cłolttnl„o" - tow. !'ume• cy prztdzalni- PZPB w Moszczeft1et terminowo
NaJ'dłu:iszy z nich, długości fMO
PftYClfllll~m lit 1ar6wno do rowtki stwłerd1lł ze to tzołowł zada połtanowłlł wy'kbna4 plal\ t.!\ mlest1111 91kolneso. Chłopi ~_&;.~ad1 Plucid
gó .•„„
.
'
-..&u p-,,jlukc:JI f-„ I •ro„„._ ro
9 t„rrple.a w to& proe co pr1r.nlesl1 własnym kosztem zblNlllł. funda_m~
Ił. . os1e1:.lnoat. Tk1ln1" t.v pod nowy budynek ~f·. Mfił km m.gnte 1łę od brze w ...-.oria
-•w • nłe. tofysunlętt przn prtewodntczą• s.550.oSO
if,ó.:.-:_dt.~
k anta oqo na1zeJ PanHi atanlt •l4 tNwną WJltona ptall 1!1 m(eiłte słtrJ1e6 w szkańey Sulet wa .obow11lza~ kaspijskie10 do Góry WiśndQwej. i'O
6w
: d połowl, ~r·~l::
Pllłlu ~.,:.01:niar:;: J„t ~;n„„. W'i't\'Glll' ~ p11cy zwł~k6w uwo• J02 proc. oru uruehal dillftrch li poma1d Mit llkłeJ 1ładlłfl N
Pnel
krosłea prtr teJ 11a,mej ohłłullte, co weJ Pt'IJ' bil "le 'blldrnk6w m...kW9lltłiowU eh kadr d - " .
Wlał
za stantL
da 1608 848 zł oszcz~ności. Powzłt kolnych dla ludności Su~jowa.
tł
y
e wy
Z"*ltł 1awollowe - p<>Wlłcl a Płl ldłrownłcllwłm 11111ej Partit ły tl,kte' r&OboWttt&nla oddłlłahtt go· „NHze zobowiązania nifeh btdą Nł powierlchnl ponad 900 ha
nllo6etył 1w6J rtf1rat pnewodni• S}'lod&t'MY i teelinl(!aly. Og61na su· do":oclem, ie z '~Ił ~tanowe~J po Wzdł'ut praw•go I l8W'tgo braegu rie
::..:ui:=ld;; :~~-:.=:-:.!
~a:
lłlwłenle wykwalOO&owanydl ł1ł Cł• cz•cy onz - ·~ owodowt bę· n1a. j11t4 litysk• .,, dtłttd zoboWI•· tęJ>Jamy a'resorow ;, wal'ri ~ z~ ~~~r~:~~=- .;::::..
:~:~ok!l r'!:o1:aji, mpodj:t:f ~rzez mika Łysenki. OlcOło 600 hl -.Jm~
i:°~~~w g~iar..r: r'ł.
ł.odll ł
ttclllf!ODlłlłaego W'fltOffy• '- aotdlł10W16 .•wtat
I•
stanla zdolnoscl produkcyjnych. Na woJewótlztwa łódzkiego do 1wyc1ę. botnic ~e ·elni w Moszczt.nley aobo chłopów .f!lliny ~o. ..... Wąlez1· Ją zasiewy innyeh gatwik6w drzew.
~ 11woaowe spida rchmlei O• nwa w ltoJu o PlP lstidot•tm. o ~tul lłf WJkonad pOłlad plan 10 my o pok6j I pókij ttn wyw11ez1• R6wnoczlłnle takłada etę ll~e omy, gdyz z nami jest wielki Zwilł· chrOMe p11y te•ne, oł1JmuJ• ~
etłltł
groane lldanle preYfotowanł• llG• wa11oaltnle oJtronnotel lll1&.,. kra
&U.:1a1 r6Wmtł w tYle chło zek Rad&itoki i •lnialDY W6dl całel Jtołcboaów i aoweh0l6w.
„
...
1..ij
weJ 2-mUłonoweJ armii ludzi pacy.
__....
„,,, .........
lllłrn ...,... 1&trudtitłle W Okrtlle Jl, O Pl~v 1 O 10„,111111 W rO1lte.
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przemysłu odzieżowego

Zadania
UJ

Pięciokrotny wzrost produkcji w

.
porownan1u
,

Zadaniem przemysłu odzieżowego
UNOWOCZESNIENIE
rozwój wspól2awodnlclwa. dotrzy~e5t dostarczenie taniej i prak!yczdlmrnfalomywanie zobowiązań
PARKU l\IASZYNOWEGO
nej, a 11:arazem solidnie wykonanej
wych, dyscypl:na pracy. stały do·
!konfełcji wielomilionowym r:ze>z·'.lm
Plan 6-le!ni pr.1.ewiduje daleko pływ świeżych. wysoko wykw:1l:filudl.! •pracy miast i „ wsi. Wkroczy- idącą 'Zmianę urządzeń. mas?..vn o· ku\Vanych kadr,
liśmy w drugie półrol'ze Planu G-l~t raz przebudowę tych wszystkich pojuż b;lCln~em mieszczeń fabr,vcznych. które n'e od
nłe10, rozporządzamy
ZABEZPIECZYÓ DOPŁYW
pierwszych sześciu mieslęcy tego ro powladaja wymaganiom nowoczesKADR DO PRODUKCJI
ku, dlatego też słuszne będ·z:!e za- nej produkcji . .Tuż w roku 1!151 wydotychcza.>owymi cofane zostaną włkowicie z użycia
-tanowić się nad
Jeżeli chodzi o wydajność pracy,
osłi\rnlęclami i brakami przem~·słu reczn1> maszyny do szycia I zastą- t0 średni procent wykonania :Nrm
odzieżowego oraz omówić pokrótce p!onP elf'ktryc:znymi. Wprowadzone P!'odukcyjnych
wzrasta i
stale
,iego najważniejsze 'l.Elgadn;enla I za· bt;dą również do produkcji nowe z 91.8 procent w pierwszym k·>.·11rdania na przyszłość.
tale l!l-19 r podnósl 10ię do 110 promo.z.rnv specjalne.
AlE' wszystkie te inwe5t,vcje. choć cent w kwietniu 1950 roku. PoSCISŁA WSPOŁPRACA
zak1·ojone na ~zeroką skalę i o du- dobn:e przedstawia s:ę spraw~ na
Z CENTRALĄ ODZIEŻOWĄ
prac~·
żym znaczeniu, mogą mieć tylkl'.l po o'iciriku w:;półzawodnictwa
wzrosła z 68
średni wp!vw na ·\\'ypełnienie za· Ilość uczestniczących
Zacznijmy od poruszenia najpo- dań Planu 6-letnlcgo. O jego zwycię !lrocent (1949) do przeszło 70 Iw I
było w skiej, przedterminowej rrolizacj! de kwartale 1950 r.).
jaką
·•;ażnlt>jszej bolączki,
pewnym okres:e niewspólm:erne w ~ydować będzie przede w~·zv•t:t:m
N:Hom:asr sprawa kaclr. dopływ
atosunku do obrotów gromadzen:e prze~zło 'iii-tysięczna rzesza zatru- .5\vie7.ych sil. podnosz.enie k:walifi~ię ;:apasów gotowej tzw. mało „cho dnionvch
tu pracowników fizycz· kec.ii już zatrudnion;vch. ks1.tałcenie
dl!wej·' konfekcji w magazynach. a nych i umysłowych krojczych. mai nowvch sił techn!czn\'ch . awans spo
nawet i w sklepach.
'tniw. techników i inżynierów kh h;c:z~y wyróżniając~·(:h sic orac·>wni
Z powodu nie dość rozwinii;tej zap a ł do pracy : wytrwahść p17.Y .,ów - nif' nabrał\· iP-7.C7P ·rn:Pi:1e·
współpracy pomiędzy zakładami riro m·ze·1.wvc'ężan:u
pr:ze· !?'' rn7.machu.
wszelkich
Na ~tanowiska dyrektorów nadukcyjnymi a aparatem handloW!'m, ~ ;.kńd
\\'!rost wydajności oracy
n:skiej nieraz jakości wyprodukowa ,y,1emat yczne przekraC'lanie norm. ~·1elnych poszczególn,vch przedsięnych ' artykułów, zbyt małej Uoś~l .„ ..... , ••••„ ....... __„ .........„ .....-·•• ...•.....•.„ ......................„.„„„.........
»v>·miarów poszcze1ólnych modeli.
w latach 1946-48 utworz~·ly się w i\'a fronc1e wspólzawodrzźc!:E!.2.
magazynach w:elu zakładów przewiellde remamysłu odzieżowego
przykład
Skonieczna
nenty 1otowych wyiobów, zamraża
jąc znaczne ilości środków obro1uim. Szymańskiego
młodzieży
wych.
Sprawa. ta została częściowo rozna przel•Jm!e lat
wiązana dopiero
i949/50. Przemysł odzieżowy podwspółpracę z Centralą
,iął ścisłą
Odzieżową. wydano odpowiednie zatermin i
regulujące
rządzenia.
szybkość obrotów \\'yproduk.1wunymi artykułami. uspl'awniono pr.,cesy technolo~icznc, zreorganb:owuno
zaopatrzenie w surowce, położ-,no
E pecja!ny naci>k na jakoś<'.• 1>ro1luk·
cji. Upłynnionych zostało 70 proccn~ posiadanych rernanentt'>w
R k bieżący przyntó.>ł ctaiszą poprawę na \\'szy-1 kich wymlenion\'Ch
odc!nkuch. doworlem czego Jt'SI ~ta·
łe podnoszenie się jakośC'i 1>roclnkc.ii
przy jednOl'ze~nym wzroście wytlajno~cl. Plan produkcyjny za p ' •r wsze pólrocze 1950 roku z0s•a1 w~·ko
nany w 1U8,5 procent.
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POWAŻNY

WZROST

PRODUKCJI
Zadania.

jakie

stawia

przed

odzieżowvrn Plan ?-l<?tprz\ąmy,le;n
n).. są bardzo poważne. W poruwna·
n~1 z rokiem 1946 produkcja wzro:

śnie p1·zeszlo pięciokrotnie, a w stosunku do roku 1949 dwa i pół raza.
Tak wi<>c np. w roku 1955 płaszczy
"
damskich dostarc.zonych
i sukienek
·
·
.
zostanie na rynek pięc razy więce.i.
~niżcli w roku 1949. od'lleży dz;ecięcej dzięwięć razy w:ęcej. ubrat'i
i płaszczy męskich - przeszło dwa
pościelowej trzy
i1··aazzyv
„
_ .:~·ilęec.ejb.ielizny
Jednocześnie rozszerizony zostanie
poważnie asortyment produkowanych ~rtykułów .i ich różnorodność.
Jeżeli w roku 1948 przemy~ł odzie68 modelami
żowy rozporządza)

Co nam daje

Plan 6-letni?

Sze§cioletni~

Planie

.

Rozwói budownictwa mieszkanio Nego.

z rokie1n 1946
biorstw, 20 kandydatów ,\·vs1Jmę
tych zo-;tato drogą a\\'aMu ;połecz
nego, ale dziwne musi się ·wydawać
1:a przykład. że w~ród nich 1.nal<Hly j
To samo zre~;ę tylko 2 kobiety.
sztą dotyczy ogólnej liczby awan.;;0-1
wanych, wśród których na 613 osób
znajdziemy zaledwie 214 kobiet.
AKTYWIZOWAC

KOBIET\',
KORIET

SZUKAĆ KAT>R WŚRÓD

A prz!!cicż przemvsl od~:e7.o\\'\' za
trudnio pnedc wn.ystklm lrn\)'ety
l od~etek :eh je,;t tu znocwtt> o:v!ęk· ·
'7.Y aniżeli w ialdmkolwick i'11wrn
pnenw~ln '90 oroc) Sprawi,., •ei mu
,;zczególm1 Ul\'flgę
poświęcjć
,;·~a
orgnnlrncje partyjne i
'A •zysfkie
fa brvk oraz
~w:ąz:rnwe ct~·rekc i<?
rf'n!rnlnv 7,ai~1ad

Na szeroką •kale ltl krojona 1kt:v·
wizada ~połPC"tnO . pollt)·nna lto·
hi<'t 11ra1 stał<> pnrlnr„·rrniv irh l;wa
w pr1rm1~lr,
lifłkar.il 1awodowHh
stanowi nłeod70wny
()dzirżowym.
warunrk pCJm~·ślne.i ualizar.il Planu

I

6-l<'łnirgo.

Spr:iwa wv.;;uwania kadr. obok
srałego podn.oszenia wydajności pra
cy, unowocześnian:e parku ma,:;?.\•no
wego. ro~sicrzanie ruchu. w~pó.lza~vodnict\\ a . pracy . i racJon::iltz!ilor·k•t.":".~·obprrozt~os\~v!e,h·zambe .. ob;eguk ~rtoo.dw, . c . o n1zan.e o,z
„
wla.>nvch \\'vtwarzania. dalsza 00 .
prawa inkości produkcji \ 1 b;;lu~i
kon;:umenta - to podstawowi' z~da
nia. iakie ~tawi;i przed orzem~·stem
0dzieźow,vm Plan 6-letni.
(Kr:vg.).

0

.
.
.,Elcmcnll'n1 nonr:~w~· sl11py Ż'.\•ctowr•i ma,;; pr1wu iacych hcd·ne
~zeroki rozmach buclownict wa mieszkaniowego. przrwirlzi:my w Planie 6-letni 111 • W okresie Planu zostanie wYbuclowanych 72;1.000 izb
ndeszkalnych„. Trzeba podkreślić. że oddanie do użytku okąlo trrnch
czwartych miliona izb mi<'szkalnych, <;tanowić będzie nie tylko po·
wi>ine rozszerzenie powierzchni mieszkaniowej, ale daleko idącą
ja.kościow 1 poprtlwę jej charakteru.
Nowe budownictwo mieszkaniowe. prowadzone w 75 proc.
w formie now:vch. kompletnych osiedli, wyposażone w niezbędne
ł
tk ·
I
. k lt
ł
.
d
ll. rzą zema ~ospoc1arcze, spo e~zne 1 • u ura ne, zapoc~ą 113e g ęlJ„kj przełom w warunkach mieszkanwwych mas pracUJ:}C:Vl'll . .Ted·
lill<'ześnie znac:(ne <;urny zostają przeznaczone na akcję remontową,
co przy<'zyni się do istotnej poprewy warunków zamieszkiwania
w starych hud;\'nkach".
(Z referałn tow. Hilarego Minca na V Plenum KC PZPR) -

Wzorowa kierowniczka - wzorowego
O

z ZPB

pracy tow. Piotrowskiej

1m.

Już zdała

nam

postać

I

Zas' zczqtna u;alha

.L u
.L y ...
Nopływo1'q

tbtbyrłao'ńl_Cmhęsnkaichr·v·n;tkp~
tpołas.~czr}o'.kusuk19n4i9,
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masowe

zgłoszenia

do

udziału

w konkursie Zw. Zaw.

Włókniarzy

-

wyższą jakość?

zespołu

Rewolucii 1905 r.

I

dostrzegamy znajom;i przeważnie najlepsi tkacze. Jest
tkaczki tow. Eugenii iednak kilka tkaczek, które kiedyś
~iotrowsklej, obslugująceJ 6 kro• nie uzyskiwały dobrych wyników
.:i en,
Wei.my dla przykładu \kaczki Bln·
1
Tow Piotrowska z iPB im. Re- doń i Olczak. Obie są młode, choć
jeszcze ubległegc> w tkalni pracu.ia od dość dawna
wolucji lfl05 ~·
roku zorganizowała ześpół współz::i Kiedy przybyły do zespołu, nie po·
wodnictwa pracy składający się z trafiły jeszcze pracować jak należy
10 tkaczek i tkaczy. Od tego cz'.lsu Otoczyłam je specjalną opieką I po
.reśli za[.lytać ' >'ię w ZPB im. s 7~·- <J.~iąg<1 w poszczególnych e\apa.ch na 1espół ,it'j trzykrotnie już uzyskał magałam przy każrle.i truclno1irl.
ma1i~kiego o najpopularniej~·u\. przemian to pierwsze, to drugie pierwsze mieJ'sca w tkalni. otrzymu Dziś doskonale same sobie radzą i
1
dają towar, aż miło patrzeć. Jestem
jąc i':t'~~zne pr~ml~ picnięż~e.
"
prtodujiira robotni<:ę,• •• ''" l".)"CY wy- rn!eJsce.
Kol. Skonieczna jest wesoła i peł
rnieniaja. lrnl. Lucynę Skoniec711ą.
teraz z nich barclzo zadowolona.
Piotrowsl{q
tow.
z
rozmowie
W
udzie.ia
humor
dobry
Ten
życia.
na
zakładów
Nie tylko młodzież tych
- Jaki procent normy uzyskujedumna jest z niej, ale równit>ż i się jej koleżankom, które cenią ją dowiadujemy się. w jaki sposób
L
t
p
b'
·
,
- pvtamy.
cie?
czlcno
si"
troszczy
i
ona
kieru1'e
ucyna
ym
oza
1 1u tą.
\bardzo
słów
dośc
niej
dla
starsi nie maia
"
"
d ·
i
·
· ·
- Przeciętnie wykonuję bazę w
uznania. Ta młoda tkarzka produ· Skonieczna ni~dy n~ 0 P11.s.ze~a m ków s\vego zespolu.
•kuje bowiem 90 1>roeent I gatunku, roboczych, am się me spozma, da- Otóż do mego zespołu - opo- l!łO procentach i daję 99 procent
a normę swą wykonuje w 115 prot'. .iąc jak na.ilepszy przykład młodzie
,viada tow Piotrowsk~- przystąpili prod!tkcji I-go gatunku.
We współzawodnictwie ie.i zespół 7.y w ZPB im. Szymańskiego.
- A cały zespół ile osiąga?
- Zespół mój wykonał ostatnio
117 procent bazy i 74 procent towa
.
rów I-go gatunku.
ł
Czy wszyscy tkacze z waszego
ł
zespołu tak samo zabiegają o naj-

o

s

wó\vczas usuwamy go z naszego ze
spolu Tak było na przykład z tkacz
ka Szymańską, która mimo naszej
pomocy nie chciała pracowa~. 1ak
należy.

Zespól tkacki tow.' Piotrowskiej
Tow Piop1·zoduje na całej sali
lrowska jest doświadczoną tkaczką,
pracuje już w tym wwodzie od 28
la\:. Dlatego ·potraf! odpowiednio kie
swym
rować ze~połem i pomaaać
,..
tkaczom A tkaczy ma doprawdy do
branych . Każdy członek zespołu pra
ru.ie uczciwie przy krośnie. Nie mar
nują ani chwili czasu na zb.v tec;me
rozmow.Y lub spacery Od chwili po
wstania zespoh1 nie zcl\lrzylo się nigdy, aby któryś z członków opuścił
dzień, nawet godzinę hez uspra\\·ie
I
wszystl{ich
Marzeniem
1lliwie11ia.
tkaczy fow. Pio!rkowskiej Jest utrzymać ,iak najclłuże,i swą pozycję
na,ilepszego zesp-0łu w tkalnl~
Dla uczczenia Kongresu Pokoiu

tow. Piotrowska pierwsza w tkalni
postanowiła prze.iść z obsługi 6 l;ro
już 329, a W pierwszej tylko oo łowie We wszystkich zakładach przemy-1 niesienie jakości przędzy, o zlik~-i- , dzalni . średnioprzędnej i cienko- śli ktoś spośród nowych członków sien - na obsługę 8 krosien, aby w
195o r. wyprodukowanych 1Zostało słu ba"'eln1·anego prowadzona .i·est do•"an1'e \''adli'v"ych przykr„can·
przędne]. Sąd7._.ąc po dotyc.hczaso·
·' .
"
"
,.,.:e
wvrh z<>łoszen:ach - prawie cała nie dostatecznie czuwa nad swą pro ten sposób dać wyraz swej niezlom
.
_ . .
łó
.
.
."
2!::6 nowych . przy cz~·m na d ruo.
weżmie dukc.ią. początkowo tłumaczę mu I nej woli walki w obronie poko.lu.
przędzalni
„W ZPB im. Kumck1ego - p!sze zc;.łoga '°obu
półrocze poza już istniejącymi - zo obecnie _akcJa zapozna'.""ania Z_:1 g
M. K.
pomagam, a gdy to nie skutkuje.
udział w konkursie.
stalo przygotowanych dalszych 250. przędzalr: z wa.runkami. konkursu. ~ nasz korespondent tow. Donder Do tego roku każdy model sporzą- tyluł naJlepszeJ prządki. Na zebia w tych dniach odbyło się zebranie - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dzany był w sześciu wymiarach, o- I nic:ch urządzanych w tym . cel.u
bccnie ilość i<:h, p0 przeprowadzeniu r.rzez rady zakład<;iwe, omaw;a się 11rzę1lzalni A i B. Z przebiegu żywej
odpowiednich pomiarów, podnies!o- dokładnie regulamm konkurs.u. mo- dyskusji, która wywiązała. się po
bilizuje się prządki do walki 0 pod przemówieniu przewodniczącego ra·
na zostanie do 18.
dy zakładowej, można wywniosko·
wać, że prządki z prawdziwą radością przyjęły wiadomość o konkursie. Na.ilepseym tego dowodem był
fakt masowero składania podpisów
na liście uczestniczących w konkurzwierzchnie winny bliżej się zaponadto zajmuj<! miejsce, oiezbę·
Zakład)
sie. Zorrani~owana przez komitet
vVarszawsko-Łóclzkw
dne dla bieżącej produkcji.
jąć tym, co się dzieje w pod~e
Przemysłu Dr1ewm>uo Nr. 4 w Ło
współzawodnictwa naszych zakła
Czy nie można tych odpacików
dzi, wykończyły dla !Uii „C"
głych im placówkach.
dów kampania. wokół za1ac1nienia
za pośrednictwem
rozsprzedać
z eleml'ntl>w . pochod z ących z ko1\1. Prz ybyszcw~kl.
wałki o jakotić przę11'zy - przynioCHPD?
masacji. .50 stołów himnwych. StoWŁZPD Nr 4.
sła. nadspoclziewane wyniki: natych
Niewątpliwie tak. tylko władze
ły te jednak do dnia dzisiejszego
Amerd.-mlsl.-ie u/1CCl:e olmp11cyj11e tt Tri:o11ii p :yslqpily do e11ergic:::stoja w n1ilgmwnie i z niewiildrtmiast po zebraniu zgłosiło się do
11ych w=y~ntmrn1I, mfl]qryc(i 11a celu sllrorzenie „110wl!j" armii 11iemiecldej
mych przyczyn nie rozprowadza
konkursu 91 prorent załofi przę·
w clraml;1rr:c a11rmtychiego mięsa armalnirgo. śrndl;i i .ęposoby, 11·iorlqce
się ich międ1v rellektantów, klO·
do tego celu, są - tr=„/w pr=~·::11nć - dnść orygi1wl11e. Tuk· 11p. w Mrefie
dza.lni Bez wątpienia w najb1lż
rych z pewnością nie brak.
ok11[1(1cji ameryhańskiej t:w. urzędy wrrurlnieni<I 1c U"ięhs:ych 111i11s1acl1
szych dniach do konkursu który po
są dotrzymywane. Poza tym gruOst11fni des'lC7 w uhic>głym ty· 1
A dalej. Załoga filii Nr. 2, po1n::e/.-s:;1<dc011e za.~lałv na .„rejnnmrn 1.-omellCly 11z1111elnień. Z11111iclst rmgażo·
zwali nam wydatnie podnieść japa dekarska odrywana bywa od
godni u dobitnie 1wykaZ11! niedbal
dobnie, jak I filia „C", jako Czyn
imć be:robotny~h in pmcy, fktórrj brnl..J te „urzędy :mrml11ienin" rr.ieswych zajęć do czyszczenia kanastwo prac oddziału budowlanego
1-Majowy, wyk01iczyła z elemenl{o3ć naszej przędzy, przystąp!ą wszy
łów ściekowych.
strnjq ich i 1'1>knrtujq do orwmi:ommych /lr:ez spólh-ę Acle111111i>r - tl111c
odcinku remontów dachów fana
foteh
28
porcmanentov:ych
tów
:tkie prządki.
postanowił
Oddział budowlany
brycznych. W ZPB im Kunickiego
ale ! te również dzielą los stołów
Cloy odrl:i11łtJw tcojsho11ych,
W ZPB Im. Harnama urządzono
w porozumieniu z. robotnikami gru
została przędzalnia średnio.
zulana
stanowią
ponadto
a
biurowych.
J\'ajmi/ej tcidzittni prze:; k11111e11dy rehrut11c)·j11e sq b. 11·ojsl101d hi1lepy dekarskiej przystąpić niezwłocz
przędna na oddziale B. Przeciezebranla dla obu zmian. Do konkuristn<! wyl<:garnlę moli.
ro1rcy, zrdaszcz(t posi11d11c:e ;:;ad oficrrsldcf1. „K1111dydatów" do armii at/an·
nie do renrnntn dachów na l:i dyn.
kająca 'l dachów i kanałów woda
su przystąpiła już ogromna wii:kW zakładach naszych mało u·
t)ckie.i, u·~·syla się 11111·1iami do obozu w I'lie11i11ge11. grl:ie sq pocldmrnni
ku przędzalni średnioprzędnej i ucylinderki na maszy.
uszkod1iła
szość zatruclnionyl'h tutaj 1>rzątłek.
waql zwraca się też na os?.c:zr;·
k01iczyć go w terminie do dnia L
lmnlzo .ki., /ej indagacji w=e:r: ofircr.irt• amerykańsl.:ich. lnteres11jr1 się oni,
nach przędrnlniczych oraz zmoczy·
V'hbrano c'Złonków sądu konkur~o
dn'.lść. Np. tapici:"!rzy do pokryC:il
9. br. Już wielki czas usunąć dola surowiec i gotową przędzę.
r10tl ab110, 1111jbnrrl=it>j „pr:ei.yciam i" i ,.ilo:<11'iaclc:eniu111i" z1rPrb1111 rmych u o·
wego, do którego weszły międ'Zy intapcz11nów wykrawa ją z calyd1
tychczasowe zaniedbania, które fa
Roboty dekarskie, przy klórych
r:vmi dwie pracownice przędzalni.
,inl;ów na /r011ciP. u-schod11im. ffjp tr:rlm dod<1rrnć, ie te ws11011111ienia sq
sztuk potnrhną ilość pluszu lub
talnie odbijały się na naszej proplAnownno zatrudnić kilka grup. z
1vięiowie zaufania zb!eraią podpisy
gobelinu, a resztki różnej długości
elfa i11dagm,-1111ych barcl=o pr:vk·re i boleme.
dukcji.
powodu braku ludzi wykonywane
na liście uczestniczących w konZ
idą z powrotem do magazynu.
.Ale 11ajbard:iej clwmktnystycz11y jest trdd otn s:czegól tej akcji reP. Donder,
są przez jedną grupę dekarską. Na
kursie.
tych rec;ztf'k nie można robić po·
hut11cyjriej. Pr:y ost11tec::11ym z(lci1nmięciu się do s:ere11ów nuie11111icy
ZPB im. Kunickiego.
skutek le!lo ustalone terminy nie
knć q•:!yż są różnego folom ł gaDzierżyńskiego na zeim.
ZPB
W
• fl'laTl-Street bęrlq 1111<,ieli JJodpi.~"ć o.\L<i11clcze1ii~, że „nic są czlo'.1~·11111i !"irtii
je5t
tunku. Ilość tych rE'szlek
bran ic stawiła s!ę cała załoga przę
J;o1111111i-'lyc:11ej", ani „11ie 1111/e:.11 do żmluyclr 11111ycli 111ruporrnn, pr:esl<ulo·
określona na około 350 mtr. kwadzalni. Przewodn!C7.ący rady, tow.
nwrych clazmit>j pr:e:: r:qd hitlero1nhi''. ./P.;/i więc 1wleżeli do 11grnpotrnri
dratowych. Rozmnażają się w nich
Kowalsld. dokładnie wyjaśnll zemole, a towar powoli butwieje.
i org<1 11 i:acji. popieranych prze: Hit/Pm i Himm.lem: Io ll"tecly 11·-'=':"'11.-0
branym \varunkl konkursu. Prządki
jest w /lor:11dh11, - ' 01rs:„111, vrosimy bardzo, wznm111e111y : a11wrty1111 fil·
i pomagaczki przy.Jęły wiadomość o
W spółdzielni produkcyjnej Vv
Nlkt nie za.
moknąc na de~zczu.
Dvrekcja wraz z radą zakładową
konkursie z wielkim zadowoleniem.
Andrzeiowie zakoóczono żniwa już
troszczy się, aby maszyny zostały
już ·pół roku temu zwracała się w
111i011l1111 i „.
Co dzie6 zgłasza się wielu chętnych,
przed rniesiącem. Natomiaśt mn·
umit'Szczooe pod dachem. Kiero· ,
tej sprawie do władz zwierzchnich
Tekst tego o~wiadcze11i<t lepiej, niż sąi11iste m·tylml:)< u:rj11.<11ia cel i .c/u'.pn.gnących brać udział w walce o
wnictwo spółdzielni winno najrych
szyny rolnicze nie zostały nalezynaszego przedsiębiorstwa. lecz jak
1akter „nowt'j" armii, poaslajqcej 1w amery1mński ro:r:kaz i =11. amery~~~slae
oodnie~:enie jakości produkcji oratZ.
cie zabezpieczone przed zbliżąją.
lej Zdinteresować się tą sprawą.
dotąd, nie wydano żadnych za·
dolary w 1'ri::o11ii... Wyglądll na 10, i;~ ~·cltc::11s01~e „~0!1nadc::r11w koLw.y~kać nagrodę pienieżną.
cymi się jesiennymi słotami. Znl·
rządzei'l, ~aś odpadki w~rtości ki.l·
I!. Jacak,
Teańskie niczego jeszcze m1s:y11gtorisk1cl1 cl"spo11e11tow me nauc:yły.
wiarka oraz siewnik do sztucznego
"""'":"''B. D.
kuset tysięcy złotych me tylko ze
W ZPB im. 1 Maja zapoznano z
PKP.
niebem,
gołym
nawozu stoją pod
w dalszym ciąqu się marnują. lecz
warunkami konkursu załogi prz~~
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O młaścimy stgl pracg
egzekutym -komitetóm pomiatomych
na terenie HtojeH1ództH1a
już

pierwszy
sobą
poświęcony urhwa

poza
Mamy
etap pracy

łom

w

V Plenum KC.

Łodzi odbyły ~ię dwie narady
aktywu partyjnego - miejska i wo
jewódzka.
Podobne narady odbywaj<1 się .\e··
._..lcze na dzielnicach i w t>owiatach.
Fakt szybkiego zaznajamiania naj
szerszych mas z uchwałami V Plenum KC świadczy o operatywności
kierownictwa partyjnego. Nie należy jednak popadać w samozadowoll:nie i nie dostrzegać braków naszej pracy organizacyjnej. Na tym
odcinku mamy poważne zaległosci
I zaniedbania.
Mówił o tym na V PleI).um tow.
Minc wskazując, że musimy „poriom naszej pracy organizaryjne,i
podnieść do pozfomu naszej linii
politycznej''.
Oznacza to, że mobilizując klase
robotniczą dla wykonania zada~
Planu 6-letniego, winniśmy jednocześnie usprawnić styl pracy partyjnej w ten spo~ób, aby zespolić i
skierować ku jednemu wielkiemu
celowi wszystkie wysiłki mas pmcujących.
Jakie są

nasze niedociągnięcia w
pracy organizacyjne.i? Rozpatrzmy
je na przykładzie dzialalności poszczególnych egzekutyw Komitetów
Powiatowych z terenu naszego województwa. •

Niesystematyczność

pracy i brak wnikliwej
•
analizy
się bliżej

rzypatrzmy
Ppracy
egzekutywy

metodom
Komitetu Po
wlatowego w Piotrkowie.
Organizacja piotrkowska ma za
sobą duży dorobek w i-.:akresie wal
ki. o wykonanie planów gospodarczych w przemyśle i w przebudowie wsi.
Osiągnięcia te byłyby niewątpH
wie większe. gdyb'y nie wadliwy
styl pracy egzekutywy. Obserwuje
się tam bowiem niezdrowe objawy
kw. kampanijności.
1) Posiedzenia eg7..ekutywy zwoły
wane są niesystematyczn:e.
Na przykład w styczniu br. odbyły się zaledwie dwa posiedzenia, w
czerwcu zaś nie było ich wcale. 2)
Poważną usterką jest brak kolegiat
nego opracowania materiałów na
posiedzenia. Swiadczy o tym chofakt us\nego referowania
eiażby
spraw bez uprzedniego przemyśla
nego, piśmiennego ich przygotowania, bez przedłożenia wniosków i
,
projektów uchwał.
Członkowie egzekutywy, nie maJąc dokładnie :zagadnienia, prowawokół
dyskusje
częstokroć
dzą
spraw nieistotnych i drugorzęd
nych. Trzecim wreszcie niedociąg
konkretnyrh
jest brak
nięci.em
wniosków lub uchwał wynika.ią
eych z obrad.

iesy~tematyczność

N zekutywy

w pracy egpowoduje duże zaległości, gromadzi wiele nie rozwiąz::i
1:ych spraw, co w następstwie doprowadza nieraz do przeładowania
porządku dziennego posiedzeń.
Oczywiście, że w tych warunkach
nie ma mowy o wnikliwym rozpatry
waniu danego :zagadnienia.
porządek
Weżmy dla przykładu
dzienny obrad egzekutywy KP w
Pie>trkowie. Na jednym tylko pasie
dzeniu zanalizowano przebieg akcji
siewnej. pracę Zw. Samopomocy
Chłopskiej, pracę wśród kobięt i za
łatwiono szereg spraw organizacyjno-personalnych.
Rekord jednak w tym względzie
pobiła egzekutywa. KP w Zduńskiej
Woli, która na jednym posiedzeniu
rozpatrywała aż 13 punktów porząd
ku dziennego, a m. in. tak zasadnicze sprawy, jak pracę związków
zawodowych, zagadnienie szkolenia
pa1!yjnego, pracę wśród kobiet. wy·
konanie planów produkcyjnych, pro
blem szkolnictwa, lecznictwa itp.
również przytoMożna było by
czyć podobne przykłady z pracy eg
zekutywy w Sieradzu.
Świadczy to o powierzchownym i
formalnym podchodzeniu do istotnych zagadnień.
W rezultacie liczne, konkretne za
dania nakreślone przez Komitet Wo
jewód?Jki pozostają p1-zeważnie na pa
pieme, nie są wprowadzone w życie.
A jeśli nawet i podejmuje się u-1
chwały, noszą one charakter ogólni
kowy, deklaratywny i w następ
stwie częstokroć zawisają w próżni.

Uchwały

bez realnego pokrycia
przyjęte,

partię

o

Przeładowanie
porządku dziennego

naszej jest

łódzhie90

marksi- gadnienia. Wynika to po pierwsze
z ogólnikowości uchwal poszczególpowiatowych: po
Ażeby jednak można było wlaści nych egzekutyw
wie realizować uchwalę w tere111e, wtóre kontrola wykonania ogranido
wyłącznie
konk~·et cza się częstokroć
ujmować
ją
należy
nie, opierając się na głębokiej kontroli bieżącej.
analizie i wskazaniach praktyc1..1eNa posiedzeniach egzekutyw sl)'go doświadczenia.
szymy często w sprawozdan:ach, że
Oznacza to, że zanim podejmiemy .. zgodnie z uchwałą odbyło :dę zeuchvrnłę. winniśmy gruntown:e ornó br;m:r: lub odprawa. pO\vołano tego.
wić sprawę z ludźmi, znającymi do z.mieniono innego".
brze dane zagadnienie. Nigdy nie
I na tym k0niec.
n:lleż.v żałować na to czasu.
Nie podaje się natomiast szi:zeNie w~zy;;fkie jednak egzekutywy
taki styl pracy. g6lowo, w jaki sposób zostały wyko
przyswoiły sobie
W wielu wypadkach na posiedze· nane te lub inne zalecenia partyjne.
n;ach egzekutywy omawia się spra- Brak "porównania, jak omawiany
wy bez udziału' zainteresowanvch prob'l cm przedstawiał się przecl l po
o~ób, bez wysłuchania fachowcCiw, llOd,jęrit: uchwaly. jak z perspekt~·
rozwijała
p:·ak\yków w tej lub :pne.i d!Ziedzi- wy okre~lonego czasu
nie. I to właśnie przeciaż.a nieraz o- się dana organizacja partyjna czy
brad:v jałową dysku$ją, nie daje też placówka gospodarcza, brnk
wreszc:ie wniosków, wskaąujących,
'
konkretnych wyników.
.Jako przykład n !ech posłuży na- co hamuje i utrudnia rozwój wsporo
stept•jący fakt: na posiedrzeniu egze- nianej organizacji.
Ale problem kontroli wykonania
kutywy w Sieradzu po omówieniu
sprawy spółdzielczości produkcyjnej nic ogranicza się wył cznie do
podjeto uchwałę. w której m. in. C'ZY uchwał miejscowej egzekutywy
tamy: ,,Nie wolno nam zrezygnować'
W ciągu dwóch lat od czasu Konz walki o J>rzeobrażenie oblicza wsi. gresu Zjednoczeniowego mieliśmy
Musimy być w stailrj ofensvwie".
wiele konkretnyrh uchwał BO KC
Ujęta w ten sposób' uchwała wy- i KW.
raża oczywiście gorące i szczere pra
Jak C'gzekutywy komitetów pawia
gnienie rzlikwidowania rz:acofania wsi.
Ale nic więcej. Nie mobilizuje. ani towych czuwają nad wykonaniem
nie uaktywnia do walki o spółdziel uchwał wyższych instancji partyjBrak tu kon- nych?
czość produkcyjną.
Np. w lutym br. egzekutywa KW
kretnego ujęcia sprawy, nie pr1ytacza się przykładów dobrej i złej w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie
pracy organizacji partyjnej na okre· składek członkowskich. W początko
ślon:vm terenie, nie wskazuje się, wym okresie nastąpiła w tym kiew jaki sposób przez·wyciężyć lr•1dno .runku pewna poprawa.
ści i praktycznie wykonać zadanie.
.Jednak po dwóch miesiqcach zaEgzekutywa. stawiając przed ma- pomniano o uchwale, znów wzrósł
sami członkowskimi danego powia- od~etek z aleg!o~c:. Eg7.Pkutywy poiu lub gminy pe'h'r!e zadania do wiatowe nie rozpatrywały więcej te
wykonania. winna wyznaczyć towa- go zagadnienia. Uchwałę odłożono
rzy;;.zy, odpowiedzialnych za i<:h re· do archhnnn.„
alizac.ię. Trrzcba ustalić formy i spoPodobne zjawiska są w pracy orsoby realizowania uchwały. określić
kierunek pracy oraz n.~lalić termin ganizacyjnej -wysoce szkodliwe, powodują rozluźnienie dyscypliny par
wvkonania.
·Na w:vróżnienie pod tym wzglę tyjnej i zanik czujności rewolucyjdem za~ługuje egzekutywa KP w Pa nej. przyc.zyniają się do słabej opebianicach, która opracowuje r:ze- ratywności. potęgują niebezp!eczeń
crzowo ujęte wytyczne dla pod~tawo stwo biurokratyzmu.
wych organizacji partyjnych. podaSprawie tej poświęcił specjalną
jąc formy i metody realizacji da- uwagę XVII Zjazd WKP(b),
który
nych uchwał.
stwierdził, że .. kontrola. wykonania
byla i jest jednym z centralnych -zaNie wolno zapominać dań organi.zacyjnych partii. Jest ona
na.ilepszym środkiem p1zeciwko zao kontroli wykonania stojowi
pracr, pr.tooiwko zaplcśnie·
tym, jak w~elk\e ·znaczeni.e niu. Jest to nal\epszy środek 'l.a.puprzywiązuje Partia do zagad- biegający szkodnictwu.
Tam bonienia kontroli wykonania, świad wiem, gdzie kontrola jest naleiycie
czy fakt, że problem ten omawiany postawiona - szkodnik jest sparajest prawie na wszystkich posiedze- liżowany". (A. żdanow. - Zmiany
niach Plenum Komitetu Central- w statucie WKP~b). - XVII Zjazd).
nego.
1
A jak przedstawia się kontrola
*
*
wykonania w terenie, w pracach
po V Plegdy
obecnej,
chwili
powiatowych
egzekutyw komitetów
num KC, staje pr2ed nami za
'
w województwJe łódzkim?
Należy stwierdzić. że nie wszędrz.ie danie wytężenia wszystkich sił dla
dostatecznie doceniono wagę tego za wykonania Planu 6-letniego, nie mo
lyjncj, cechujących
stowską.

•

WPartii

Reforma rolna w ·chinach

Partii I

że

uchwały wyższej ins tancji partyjnej obowiązują niższe instancje
i należy je bezzwłocznie w·prowadzać w życie. Jest to jeden z zasa-

dniczych warunków centralizmu de
lllOkratyc:mego oraz dyscypliny par

•

W

Intelektualiści,

poprzestać na dot:\'chcz:iso·
wych wynikach i upajać się doraźnymi osiągnięciami.
Trzeba spojrzeć krytycznie · samokrytycznie na nasza pracę. z;rnalizować dostrzeżone braki i btedy.
aby móc lepiej organizować \Vy\;.onanie wielkich 7.adat't które •ą 0bec
nie przed nami postawione.
Dlugoletnie doświadczenie WKP(b}
i praktyka budown!ctwa socialistycznego w z·wiązku Radz'.ec!dm
uczą. że pomyślna realizacja par•yj- I
n5ch zaleceń oraz dyrektyw uzaod umiejętnego. prależniona jest
wykorzystania wszystwidłowego
Jednym z t>ierwszych dekretów rządu Chińskiej Republiki Ludokich sił, którymi rozporząd~a aparat
.
. .
.
partv inv i państwowy.
t d . ·oski· weJ - był dekret o wielk1e1 l'eformie rolnej, która dała ziemię mi·
•
.
·· :
.
N a1ezy wyc1ągnąc s ą wru
dla codziennej pracy partyjne.i p~-z~ / lionom chiń~kich chłopów.
Na zdjęciu - bezrolny chłop z Szan-si odczytuje żonie tekst del<rerealizacji ychwał V Plenum KC.
tu o nadaniu ziemi.
·Jan Adamowski.
żerny

Buduieiny Polske pokoju
I•

sprawiedliwości społecznej
Rozmowa z dz iekonem prof. dr. St. Ba g i Ił ski m,,

odznaczonym za sw~ zasługi Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski
Jr! <lui11 Sttift11 ,Odrodzenia, kilku 11rofesorów Uniuers)'lellt ludzlriegu
HysoJ.·ie od:1wcze11ia 1)(l1lstwo1ce, 1c u:mmitt ich :aslug w d-:ie-

otrzymało

dzi11ie k~=rnlce11ia 110U"ycl1 kndr przys:łych b11clom1ic:ych Polski socjalist)-cz11e1. .U. i11. odzn11c=o11y zoswł Krzyżem 0/icershim 01frod:e11ia l'o/shi
d:ielmn w)d:illlu lekarshiego i stomraologic;1iego Alr1icle1itii .l1eclyc:11ej
ob. I'ROf'. DR STEFAN BAGIŃSKI - :<t calohs::.tlllt su:ej
1v Łodzi dzi<1łalllo.foi rwulwwej, wycliottw.cc:tj i organizacyjnej.
Chociaż je>zcze trwaj;i letnie wakacje
akademirkie, prof. Bagiń>kiego za!tajcrny podiloniętego pracą w zakładzie histologii. Skronie profesora prz~vró~zo
ne >ą ~iwizną, itle 'oczy l u>miech pozoHaly młode, pełne ognia i zapału, tchną
ce twórczą energiJ!. Profesor hył jed11~ m z pierw~zycb, którzy w pamiętnych
dniach po "·yzwoleniu Lodzi przybyli
tntaj, ahy organizować · wyższą uczelnię
w wit'lkim rnieśc 1t', J10zbnwiollytll szkół
akademickich.
- Kiedy dziś rozpamiętuję ten okres
to 1.-pro't
- mówi prof. l3agiń~ki
ll)!faje ~ię nie do wiary, że w ciągu
tak krótkiego czarn zdołaliśmy zorganizować Uniwersytet w liuiłynkach, w
któryrh oprócz gołych 5cian nic nie było. Dzisiaj zaś posiadamy jeden z najzakładów naukourządzonych
!~piej
wych w Polsce. Pomogło nam Pań>two.
pomo~la Partia, pomogło całe społeczeń
'two. T) lko dzirki temu mogliśmy doj8ć
tlo takich rczuható~,·.
Na~lępnie ze zroz11nl1ałł d1m1ą poka0

entuzjazm, jaki obserwuje .w6ród kluy
robotniczej naszego kraju i naszego
miasta.
Prof. Bagii1>ki pomimo nawału zajęć
cpracowuje rówmez podręczniki dla
mlodzieżr akademickiej. Na wszystko
starcza mu ctasu, gdyż pracę swą kocha,
W)pclnia mu ona życie.
- Prnca moja je;t trudna, ale
ciągnie dalej swe ciekawe
wdzięczna wynurzenia prof. Bagiński. - Wysokie
odznaczeuic, jakie otrzymałem, sprawiło mi wielką raclofć, stanowiąc widoczny dowód uznania na5zego Rzędu dla
me.i dotychrzasowej działalności. Odznaczenie tt> obowiązuje mnie do dalszej wytrwalej pracy, do daLzrch \\"Ysilków przy k~ztałccniu no\\ych kaclr
naszych n.aukowców.
Gdy żegnamy, Jnz profesora, żyrz11r
wirok
mu dal;;zej owocnej prący !!nsz Z?lrzynmjc sip na małej ioto;;rafii.
stojącej na biurku. - To moi rfo'ai wnu
Jeden
kowie - obja~nia profesor. z nich uczę;;zcza juź do szkoły, n drugi
- to jeszcze trzyletni malec. Obaj od·
wiedzają tu nmie często. Dlt1. t.vsię~y 111kich oto malców, jaf• moje unuki, budujemy tera; Polshr; dobrobytu, Pof.,kr

znje nam uczony wopauialc aparaty de
badań nauko\\ ych, dookonale wyposażo
ną pracownię zakładu l1istologii, aparaty i przyrządy, o jakich ani marzyc
można było w cza,arh >anacyjnego zacofania. '\a ten cel zawsze urnkowało
wówczas funduszów.
- Sam zakład histologii - oświad
cza profesor - otrzymuje obecnie około l miliona zł roĆzuie na zakup w•zelkiego ro1.lzaju pomocy naukowydi.
Działafnoóć profesora Bagińskiego nie ogranicza 5ię do wyJd"adów i prowadzenia dziekanatu oraz zakładu hiswlogii, Prof,<:sor jcsl także km·atorem
kól nankowych z ramieni;t wydziału lekarskiego.
- Staram się poprzez zbliienie do
młodzieży, przez kontakt osobisty wydoh~'c wartości, które w niej drzemią, aby
pomóc pr:i:pzłym kadrom naszych lnauk.owców, ~kiernwa{, je na drogę wytl'WB
lej i sy!'tenrntycznej pracy hada1,·czej. pokojii i sprau.·ierlli1wści społecime.1
W pocz,,ianiach swych ko. rzystam z nie- kończr rozmowę uczony, a rado~n) 11wyczerpanych wzor{lw Związku Raclzif'c- ;mierh opromienia jego ohlir7.e.
k/go, a wielką dla mnie 7arhęt~ je.ą
lH. Zol.
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Poeci· w obroni·e pokoJ·u

w
radzieccy bi<>1·ą czynny
i poeci
pisarzeudział
walce przeciw podżegaczom wojennym. Przemawiają na międz~v·
narodowych kongresach w o b r o n ; e · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . :
pokoju, zabierają głos w książ kuomintangowskiej i wypędziła
Do walki stan~ na pierwszy :ew.
Wojnie
kach i na łamach gazet. w utwo
na zawsze amerykaf1skich i ang-ie!
(Iwan BaukoW)
co ją gotujecie.
.
w powieściach,
rach swoich
sk.ich zaborców.
W pa.tetycznych wierszach usi·
Tym słowom poety :rosyjskfogo,
sLtUkach i wierszach pisarze 1·ałują poeci wyrazić rosn:icą : potę;t
Aleksandra Bezymienskiego, wtó·
dzieccy występują stale jako szer
W pełnych wyrazu wierszach
niejącą. moe jednoczącego wszyst
rują liczne, zamieszczone w książ
mierze pokoju, jako jego gorący
. poeci radzieccy opisują wielkie
kie narody ruchu w obronie po·
,
ce wiersze.
obrońcy.
przemiany, które się dokonały i
koju ·
obronie 1>okoju"
W wierszu
dokonują w krajach demokracji lu
.
poeta Aleksander Twardowski z
„W obror.ie pokoju" - oto tydowej. l\lówią o tym, jak wolne
Grzmijcie, orkiestry, na wszystkie,
tul wydanego niedawno w Mo·
• .
o-niewem ostrzega. podże'!aczy wo
na.rody odbudowują. i rozwijają
s~rony.
sw1ata
,.,..
skwie zbioru wierszy poetów ra·
swój przem~'sł i rolnictwo, jak
Wiosna ludzkoi!ci w szeregach
•
jennych:
dzieckich. Na okładce książki na·
Zdążyliście ze szczegółami
swojej kultury
podnoszą poziom
nami.
z
naszych,
.
wyrachować
już
Wszystko
której
na
rysowana jest tarcza,
narodowej i nauki, jak :zgodnym
W armii pokoju na świecie nas
wprzód,
widnieją te płomienne słowa, ży
frontem walczą o pokój.
miliony
Aleście mylnie rachowali,
wo pl·zemawia.iąee do każdego mi
Poeta, Włodzimier;i Zamiatin,
Walklł hartownych, z twardej
Inny rachunek zrobił lud.
łującego pokój człowieka.
który brał udział w wyzwoleniu
kutych sta,li
W moc atomowych bomb nie
Poeta kazachski, Kasym Astolicy Polski, Warszawy, ujrzał
(Aleksy Surkow)
wierz)·,
manfolow, ma pełne prawo po
ją teraz wstającą z ruin i zgliszcz.
temu, by w imieniu wszystk ;~ h
F tę·
Lecz wyrach()wa1 sobie sam:
„,Vznosi nowa 'Varszawa 1rn niebu
o zuieją, siły obozu pe :ępa
-' a śmierć nie pośle już żołnitrzy,
miłujących pokój narodów na
gmachy swe młode". W wierszu
wego, siły wrogów wojny, siły
żeby przysparzać zysków w:im.
świecie powiedzieć:
szermierzy wolności i wyzwolenia
„,V fabryce traktorów „Ursus",
d
dó
się
powtarza
myśl
sama
Ta
Pokoju 1>ragną narody i pracy.
1u w spo ja·r zma kolonialnego.
poeta ukraiński, Pawło Tyczyna,
Niechże pamięta stary świat i wie: w wierszu · „Słońce Pokoju" poePoeci radzieccy zasylają pozdroB
z entuzjaz;mem mów1 o nowyJll
wienia i słowa żywej sympatii
ty mołdawskiego, Jemielian;. uHistoria wszak się potoczy
człowieku no·.··ej Polski. W !>erd\)
kowa, w wierszu „Prości lud7Jie",
inaczej,
wszystkim, którzy bronią tyd1
d.
cmi.ych sł-Owach opowiada poeta
zaszczytnych ideałów. Poeta-gór
poety biało111ski.ego, Ar 1ca rnsza
Inaczej, niź ten czy ów bankier
Semion Kirsanow w wierszu „Cu
nik J:>aweł Besposzczadny zwraca
.hec. Kuleszowa, i w „Hymnie Międzydzoziemiec" o przyjaźni narodu
Studentów",·
Związku
narodo,vego
1'11"s1'ę
potoczy
sto1·1·a
'
Tak• 111
się do walczących i'Ól'ników:
"
;1ułgarskiego i radzieckiego.
wyszedł
który
hymnu,
tego
tekst
roz
wyobrażają.
sobie
czej, niż to
mój,
wierszu
Stań,
rosyjskiego,
poety
pióra
spod
ra
bójnicy z Wall-Streetu! Ludzie
Z zapałem mówi o p1•zyjaźni na
Z górnikiem ramię w ramię,
Lwa Oszanina, przeth1maczono
dzieccy i wszyscy zwolennicy porodów w walce o pokój · poeta u·
Jak żołnierz nieugięcie stój,
już na dziesiątki ję7:yków ~ pieśń
koju na całym świecie wiedza do·
kraiński, Andrzej Małyszko. W
Gdzie Gard.. górniczy
skonale, jak podłe ~ą cele tych, ta brzmi jednakowo silrue we
dalekiej Oklahamie usłyszał on,
departament,
wszystkich krajach.
jak Murzyni przy pracy w polu
którzy, jak mówi poeta S. Szczy·
śpiewali pieśń poety rosyjskiego
Wydał na barykadach bój.
Sprawa. pokoju drag-a jest każ·
paczew, „Ziemię - nasz wspólny
Michała Isakowskiego „Katius:za"
Barykady wznoszą górnicy fran
demu uczciwemu człowiekowi. Dla
dom - we krwi zatoI>ić i ograbić
i>ieśń, którą z takim szczerym u·
cuscy, wznoszą również chłopi
tego właśnie o pokoju pisze po·
. chcą". Zwolenników . pokoju nie
czuciem wykonuje jeden z naj·
włoscy, którzy stawiają opór reeta rosyjski, l\1ikołaj Asiejew, i
przestraszy „atlantycki" czy „nad
mężniejszych szermierzy pokoju,
akcji. Po bohatersku walczą o wo!
Tadżyk .Mirzo Tursun-Zade, U:lo:a
at1antycki pal.-t". nie przestraszą
sławny śpiewak murzyński Paul
ność i niepodległość ojczyzny żoł
iniec Maksym Rylski i poeta turk
ich „superbomby". Przecież:
Robeson.
nierze vietnamscy. Poeci radziec
meński Kara Setliew.
Jest potężniejsza
W swoim znanym, żywo prze·
~y sławią w swoich wier~zach bo
„Pokój" - krokwie na budowach
na świeeie siła.
mawiającym do czytelnika wier·
haterskie czyny tych mężnych
szepczą.
N'iż bomby,
szu „,Viec w Kanadzie" pisiwz
szermierzy pokoju i wolności. Z
„Pokój" - z wiatrem niesie się
niż broń atomowa!
Konsta-nty Simonow opowiedział,
prawdziwą. radością i dumą opie·
wśród i zew,
Pomyślcie tylko,
jak szybko i łatwo porozumiewa·
wają wielkie zwycięstwo narodu
„Pokój" - słyszę we wszystkich
popatrzcie w krą.g.„
ją się z sobą przyjaciele pokoju
·?hińskiego, jego wodza Mao Tse ·
narzeczach,
Grożą
we wszysth-ich krajach na całej
tunga i jego bohaterską armię,
Za takich marzeń piękno
miliony
kuli ziemskiej.
która wyzwoliła Chiny od zgrai
człowiecze
spracowanych rąk

e

„,,,

Powszechny rnch ludowy w o·
bronie pokoju zatacza coraz szer
sze kręgi. · W szeregach tego ruchu są skromni, nikomu nieznani
ludzie praey i ludzie, których :.iazwiska znane si we wszystkich
krajach, najlepsi przedstawiciele
świata naukowego i artystycznego, tacy ludzie, jak sławnr :·:>eta
O je~o
chilijski Pablo Neruda.
natchnionej pieśni, którą chcieli
chilijzaghtszyć • rogowie ludu
skiego, wypędziwszy poetę z jego
kraju rodzinnego, pieśni z rado·
ścią witanej przez przyjaciół po·
koju we wszystkich hajach, mó·
tworząc
wi :i\likołaj Tichonow,
piękny obraz poetycki:
Na grzbietach mknęła fal,
przez wsi i miasta " dal,
Pod niebem Paryża, wśród
czeskich sadów, rai.
Ją jak siostrę witały na zachód
lecące

Chin wolnych wolność
ludmYi g·łoszą-::e.
I pieśń ta rozbrzmiewała
z pieśniami Moskwy wraz.
Po prostu, jak tutaj zrodzona
wśród nas.
światło, gwii}zdy kremlowskie
przt!z mroki, przez mglę
Widzi naród chilijski, wpatrując
się w nie.
l\Ioskwy
gwiazdy
I<ubinowe
wszystkim narodom na
świecą
świecie. Prości ludzie we wszystkich krajach widzą w państwie
radzieckim tę J>Otężną siłę, która
może obronif pokój. Wiedzą oni.
'ie tu, na Kremlu, pod tymi ru·
binowymi gwiazdami czuwa przyjaciel wszystkich ludzi p „ lC)',
WIELKI STALIN. Wszyscy . '>ed
radzieccy, wszyscy postępowi poeci na świecie poświęcają mu swo
je najgorętsze wiersze.
(Z artykułu A. Sofronowa
pt, „Głos poetów" - Lite·
ratura Radziecka Nr 7).
Pieśni

„ ................- ....lllfil[„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .„1................................................. ....._.

Pokój to nauka, praca, to lepsza
/łllodzieżq

przyszłość

i szczęście

młodego

pokolenia!

polska„ stawaj w pierwszqch szereqat::h obroricóu; pokoju I

__________ _______________,,_______
,....

.....-;

ZE SPORTIJ

Kibi[e

zaniepokojeni

składem

a bezrybiu i rak ryba. Przysło
wie to da się zastosować i·ówn!eż i w sporcie. Gdy nas 1i<'. prz~
klad nie czeka w najbliższym czaS'le
Szewcy podkreślali, że w ostat- jakiś mecz o mistrzostwo I czy
ŁODZlANIE CORAZ MNIEJ
za-::zynamy
„MOWIĄ"
nim czasie dobił ich materiąlnie choćby drugiej ligi „Kul1ier Łódzki" podaje statysty- import taniego obuwia zagranicz- jui; na kilka dni przed niedziel:! wy
szukiwać jakąś inną imprezę, nogą·
kę rozmów telefonicznych w Łodzi. nego.
cą nam przynieść i-ozrywkę i odpoJak się okarz.uje - kryzy~ gospodarczynek po pracy.
Z GWDU I NĘDZY
czy wycisnął i tutaj swoje złowro
gie piętno.
75-letni Feliks Wilamowski, za- DlPREZA, NA KTóRĄ B:Ę:DZIE
Spadek ilości rozmów ielefonicz- mieszkały przy ul. Żórawiej 7, e nę
WARTO SI:Ę) WYBRAć
nych w ostatnim C2asie wynosi oko- dzy powiesił się na ręczniku umoło pół miliona rozmów miesięczme. cowanym u klamki.
Trm razem z wyszukaniem takiej
Zanotowano również niebywały s1'a
imprezy nie będziemy mieli wielu
* *
dek ilości rozmów międzymiasto
Na posesji Nr 50 przy ul. Południo ktopotów. Wszyscy miłośnicy piłki
Viych.
wej znaleziono trupa nieznanego nożnej pomimo tego, że w Łodzi
mężczyzny, w wieku lat 70. Zmarły nie będziemy mieli żadnego spotkJPODRZUCONY CHŁOPCZYK
W łokalu komisar1atu p0>licji w ub'rany jest bardrzo nęd!Z.nie - pisze nia ligowego, będą. jednak mieli imp-0zos.tawio11y eostał „Kurier Łódzki". Nie posiadał przy prezę, na którą będzie warto się
!Pabianicach
wybrać .
pnzez niermaną kobietę - pięciolet sobie żadnych dowodów.
Imprez:~ tą będzie mecz o wejście
ni chłopczyk, z kartką przypiętą do
*
*
do drngic.i ligi pomiędzy Gwa1·dią
„Nie mam mu co dać
kostz.uli: 19-1e1ni Zenon Gronowski wysko- warszawską, a naszym Kolejarzem,
jeść". Zachod'Li podejrzenie, że matczył rz okna drugiego •piętra na bruk. wymagający dużego
napięcia ner·
ka chłopczyka nie jest inieszkanką
:Aibfanic :i że przybyła tutaj w ce- Odwieziono go w stanie ciężkim do wowego zarówno u graczy, jak i
u publiczności. Spotkanie to będzie
ilu podmucenia diziecka. Chłopiec szpitala.
bowiem decydującym dla drużyny
twierdlli, że ma na imię Marian. nie
APLIKANCI SĄDOWI
łódzkiej, gdyż w razie porażki chłop
wie jednak na jakiej ulicy mieszka.
BEZ UPOSA.żElQ'
cy nasi będą musieli zrezygnować z
Łódzki Sąd Okręgowy otrzymał wejścia do drugiej naszej klasy pań·
SZEWCY I KRAWCY
stll'owej na rzecz gości.
WOŁAJĄ O ZAPOMOGI
d · okólnik rz Sadu Anelacyjneg0 , powia
Ł d
.
·
·
.
•
·
W d ruu wczoraJszym w o zi o - d . ·
PRZYGOTOWANIA ŁODZIAN
był się wiec bezrobotnych s-zew-ców amia!ą~y o wstr~yma~u wszelkich
:i krawców, na którym domagliOo się uposa::en dla ~pllkan~ow .sądo\~ych.
Pow.ażna stawka tego spotkania
prz~ania rzasiłków dla tej katego- Młodzt prawnicy ubłega.3ąey się o
,;powodowala, że do meczu niedzielaplikacje w sądzie - muszą, formal- nego
rii rzemieślników orarz wprowa
łodzianie prz.ygotowują. się od
llia ustawowego ub&pieczenia na nie zrzec się wsze1lciego uposa.żenla
bardzo starannie. P1·ze1·wę w
dawna
na czas praktyki sądowej.
&:tąrość.
rozgrywl\ach łodzianie wykorzystali
w ten sposób, że rozegrali szereg
spotkań towarzyskich na prowincji
w celu skompletowania jak najsilniej
szego składu na najgroźniejszego
a -<'.•STWOWY
· 'k
MUZYCZNEJ
TEATR KOMEDll
P"14.„
przeciwm ·a.
„LUTNIA"
STEFA."lA JARACZA
TEATR IM.
Czy taki skład skompletują
• An t"
C' ka.
Gd
(ut Jaraaa 27)
na bo·
"-dz• 1916
„Odwety" _ Leo.na.1 o z. 19,15 " or pam go . przekonamy się w niedzielę
•
U'1
is.ku przy ulicy Nawrot 73 · TymczaKl..'Uc~owskiego.
Ostatnie dni! Zniżki ważne dla PAŃSTWOWY TEATR żYDOWSKl sem posłuchajmy jednak, co o nim
· e"' blisko • kierow •
' · 1n'b'ice s t OJą
(ul· J aracza. 2• tel • "17
• k a 1· uc:ząceJ·
-T·' zw. zaw., WOJS
mow1ą
"' '9)
cz o~ow
nictwa łódzkiego Kolejarza.
Teatr nieczyD.Dy.
~iQ młodzieży. Dla wycieczek z tereDU województwa specjalne zniżki.
'ł
TEATR LE'l'Nl nOSA„
P.A8STWOWY 'l'EATH NOWY
tel. 272·70)
(Piotrkowska
34. tel. 181•34}
(ul.
.
Dziś teatr nieczynny.
'.lleatr niec:iynny do 3. IX. br.

"'

Przed

*

TEATRY
I

.„

9ł.

Daszyńskiego

PMlSl'WOWI

TEATR POWSZECHNY

'l'EA'l'.R ,.ARLEKIN"

(ul Piotrkowi;ka 152)
Teatr ni""'""'""'•

,
co mow1

wyścigiem

ców Kolejarza jest i tak zaniepoko·
jona. Powyższy skład nie bud:ii jakoś wielkieg1> zaufania. Mówią„., ie
na tak poważny mecz trzeb:i było
raczej oprzeć się na starym składzi<?.
Możliwe jednak, że się mylą, możli
we, że nowowystawieni gracze w linii obronnej zagrają. tak ambitnie,
iż zaszachują lotny atak warszawia·
ków i utrudnią. im zbyt częste wypady pod swoją bramkę.
A każdy taki wypad będzie dla go
spodarzy bardzo groźny, bo mu;;imv
pamiętać o tym, że w razie zwycię·
stwa gości, łodzianie tracą. wszellde
szainse na wejście do drugiej ligi. W
razie zwycięstwa gospodarzy o .Josach tych drużyn zadecyduje trzecie
spotkanie (piEn·wsze wygt·a1i warszawiacy 3 :2) na neutl'alnym gruncie.

I

„Szlakiem Pokoju"

Polskf Związek Kolarski.
wydał

jui „rozkład jazdy" dla jego uczestników

KINA

\\Tażenia

Je-1

Łączna długość
km. i meta
878Start

Wczoraf. ~wśród licznej koresponden
cji, jaka codziennie napływa do naszego działu, otrzymaliśmy dwa listy
dotyczące wyścigu kolarskiego o aa
W
„Głosu Robotniczego".
grody
1}i<-rwszym z nieb ob. Kurzyński Hen
ryk uskarża się, że syn jego, który
jakoby minął metę ósmy, nie znalazł się nawet w pierwszej dwudzie.st
ce zawodników, w drugim Walewski
\Valdemar uskarża się na to, że na
starcie w pierwszym szeregu ust.awiono zawodników zrzeszonych, i t:.e
jeden z nieh jechał na „cynglach" to jest na rowerze wyścigo,vym.
Otóż istotnie popełniono błąd pr&y
ustawianiu 'za>""<>dników na stal'Clie.
Macie słuszno3ć, obywatelu, że zrze.
szeni powinni wystartować ost&tni i
na p~yszły rok tak będzie. Co c'.io
drugiego zarzutu, to wyjaśniamy, ie
zawodnik jadący na rowet'Ze WyŚCi·
gowym jechał poza .konkursem i "'
ogóle nie został sklasyfikowany,
a. ten czerwony rower, -który 'vidzieto był właśnie jego. Res&ta
liście waszych uwag jest słuszna.

w

wyścigu

-

miastach etyowych przewidziane są
w następujących godzinach:
wkach, Krakowie, Lodzi oraz w ~to . I - Zgorzelec i;odz. 14.00 _ Je· ".
1 k'1 . - ,..,
· 1'" o!'!
11cy
j lenia Gói·a godz. 17.15.
.
narsz~w1e
,
.
Na pytame, co sądzi o polskim te·
mistno- I II - Jelenia Gora godz. 14.00 n!sie i międzynai:odowych
17.20.
godz.
stwach Polski w Sopocie, w których Wałbrzych
III - Walbrzych godz. 12.30
~;ali udział n~jlepsi t.enisiści ln·a1 ".
..
JO\V demok.t•acJ1 ludoweJ, trener ra- 0 ·
pole godz. li.OO.
„J\fist.rzostwa
ilziecki powiedzial:
IV ....... Opo}.e. godz. 13.30 - XatoPolski w Sc>pocie dowiodły, że ten.isiści polscy grają bardzo dobrze i wice godz. 17.00.
_
V - Katowice godz. 10.30
znacznie .podnieśli s":ói P?Zi.om gry,
d 16 00
po pobycie w l\fos.kwu~. sw1adczą o K" 1
· ·
tym wygrana. Skonec~iego w grze z! ie ce go .z.
VI - Kielce godz. 11.30 - Radom
Asbothem i II miejsce zajęte w grze
pod.wójnej mężczyzn, kobiet i mie;;;za 1 godz. 17.00,
. i VII - Radom godz. 14.00 - War
.
nej": .
l\1oWJąc o towarzy;;kmt spo.tkamu szawa godz. 17.10.
Warszawa, Sm1czkow.
Moskw.f:l W dniu 30 sierpnia nastą.pi jednop_odkre.ślił: „N~s~e sl!otkanie z teni
s1stann polsk1m1 nnało rharakter dniowa pl'zerwa 1v Opolu
'
.
równej walki i '<ądzę, że stanowić
- - o ,[Jo--będzie ono Jl(ldstawę dla dalszych
kontaktów· sportowych tenisistów ra
.
dzieckich i polskich."
Zapytany o dalsze plany tenisi·
I
stów radzieckich, trener Siniczl;ow
Dziś o godzinie 17 na boisku
st11;erdził: „Po powrocie do Związku Radzieckiego teni!::iiici nasi wez- przy ul. Kilińskiego 188 odbędzie
mą udział w mistrzostwach ZSRR i się mecz piłkarski między drużyna
w ro7.grywkac'h o puchar ZSRR, 1t
następnie w okresie zimowym prnco mi PPBOST a ZPB im. Stalina. Do
wać będą nad podwyższeniem pozio chód z meczu zasili fundusz przeznaczony na rzecz ofiar w Korei.
mu gry."

I
I

N a rzecz Koreo

I

sze plaga tutc,f'7.t>j lndn<jci - rna
!aria; tysiące hektarów biot zamienią się w uprawne pola. ~a
zrodzonych do życia obszarach po
wstaną linie kolejowe i autostrady, wyrosną nowe osierila i nowo.
czesne miasta, wybuduje się fa·
brvki. Zacofana Dobrudża zmien\
siti w okręg o wysoko rozwiniętym
rolnicprzemyśle i przodującym
twie.
Nowa 'droga wodna, łącząca

Kanał Dunai-Morze Czarne
port Czernawoda z
Midia, nabiera ogrom
nego znaczenia dla gospodarki na
rodowej Rumunii jeszcze i z innych
wzglco.dów. Kanał skróci drogę do
morza o przeszło 200 km: obniżą
się znacznie w związku z tvm kos7
tv przewozu. Można będzie odciążvć port Constancy i prowadzą
cą doń od Czernawody linię koleiową oraz przyspieszyć transpor1
kolejowy dla rosnącego szybko
przemysłu rumm'tskiego.
Naród rumuński z wielkim entuzjazmem przyjął uchwałę rządu o
budowie kanału. W ślad za geo
logami. na nieuczęszczaną prawie
dotychczas trasę budowy kanału,
ze wszystkich stron Rumunii cią
gną tysiące ochotników. Obecnie
na całej przestrzeni od Czernawo.
naddunajski

przylądkiem

o kl. A

Kilka

nie rozegrają ze sobą zespoły Wł6k
i
z
niarza
włókniarzy z "DA'cha
poszczególnych Woli. Zespołowi

trasy

w_hr_·s_to_r_ii_R_u_m_u_n1----=·;,
~_N_a_J_·w_i_ę_ks_z_a_b_u_d_o_w_a__

•

Po wy,sc1gu „Głosu"
Odpowiadamy na listy

Ob. Kurzyńskiemu, a raczej jero
Po powrocie Komisji PZKol. (pre· 1towice - 108 km., przez Strzelce,
zes Gołębiowski, kpt. sportowy Kli- Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, synowi szczerze współczujemy. Ale
w spe>rcie zdarzają się dość ~zęsto
maszewski) z objazdu trasy i miast Chorzów, Batory.
Etap V - 1 września: Katowfoe omyłki sędziów. Ci;łowiek jest pr.Eł:·
etapowych,, ustalono następującą. tra
160 km„ przez l\fysło- cież omylny. Aby jednak ten pnysę wyścigu „Szlakiem Pokoju": Zgo- - Kielce wice, Sosnowiec, Dąbrowę Górnicza., padek nie zniechęcił do s,portu wan:elec - Warszawa:
postanowiliśmy chQt
Olkusz, szego syna Et.ap I - 27 bm: Zgorzelec - Je Strzemieszyce, Sławków,
mu tę k:zyw
wynagrodzić
częś:1
w
lenia Góra - 93 km. przez Lubań, Wolbrom, Miechów, Wodzisław, J ~dę w postaci jakiejś ciekawej książ·
dl'zejów, Chęe~ny,
Gryfów, Lwówek, Wlen.
ki, htórą będzie mógł odebrać w re
Etap VI 2 września: Kielce - Ra
Etap II - 28 bm: Jelenia Gór:i
dakcji już w dniu dzisiejszym, lub
- Wałbrzych - 103 km„ przElł Bol dom - · 141 km., przez Zagnańsk,
w dniach następnych w godz. od 9
ków, Strzegom, Świdnicę, świebo- Łączną, Suchedniów, Skarżysko, Bli
d<> 13.
ży.n, Odrową'i, Końskie, Gowarczów,
dzice.
--o[JoEtap III 29 bm: - Wałbrzych - Gielniów, Skl'zynno, Wolanów„
Opo Ie - 168 k·m., przez Ś"'t'ebodz1·
Etap VII 3 września: Radom
·
słów
"
k
re, Świdnicę, Dzierżoniów, Ząbkowi w
Rozgrywki o wejście do klasy A
arszawa. - 105 an., przez
· Grojec,
B"1 ~łob l'zeg1,
,
dl"'
ce, Pączków, Nysę, Niemodlin.
::-:ir- okręgu łódzkiego dobiegają końca.
• msi;:,
Tak się złożyło, że ostatnie spotkaEtap IV - 31 bm: Opole - Ka· czyn, Rasz~•n.

w Polsce i grze naszych reprezentantów?
o swym nobycie
t'

..,......„_„

młodzieży powyżej

„Gwardią" warszawską

d . 1·ch
,
.
ra
trener tenis1stow z1eck

Dwudniowy towarzyski meez teni·
""
~,1 k;:wa, narszawa,
sowy "'os
który zakończył gościnę tenisis~ów
,....,.ATR „PlNO"lO•·
(tel. 150-36)
ZSRR w Polsce, stał na wysokim po
„
.....,,
Codziennie o godz. 19,15 komedia
ziomie i przyniósł wiele korzyfri za
(ul. Kopernika 16)
Ąl. Fredry „Wielki czło\viek do ma.·
Godz. 9,15 Wid<nvisko zamknięte pt. wodnikom obu drużyn. Tenisiści pol
ł}tch inte1•es6w".
scy prz~·swoili sobie styl gry za wo·
KM!a czynna. w godz, 10-13 i od 16. „Pan ·Tom buduje dom".
dników 1·adzieckich i metody icn
---------tl'eningów, stosowanie których przy
czyni się do podniesienia poziomu
Z drug·iej strony
polskiego tenisa.
zawodnicy radzieccy przyzwyczajeni
· A.DRIA dla młodzieży (Stalina 1) ~.'ĘCZA (Piotrkowska 108) „Pustel- do kortów krytych, zapoznali się z
~Tą na znacznie wolniejszych ko1·tach
nia parmeńska", I seria
15,
godz,
„Curie-Skłodowska",
ziemnych. Ws~lne rozgrywki i wygodz. 16.30, 18.30, 20.30
l'i.30, 20.
miana doświadczeń przrcz~·niły :się
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
BAŁ'l'YK (Narutowicza 20)
„Konfrontacja", godz. 16, 18.30, 21 TATRY (Sienkiewicza 40, w ogro· do rlalszego zbliżenia sportowców obu krajów, zacieśnienia łączących
dzie) „Zwariowane lotnisko"
(Dla dzieci powyżej lat 12)
ich więzów przyjaźni i stan'lwić bę
godz. 16.30, 18.30, 20.::10
BAHCA „Maaret", godz, 18, 20
dą podsta,vę do dalszych kontaktów
(Dla dzieci powyżej lat 7)
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
WISLA ·(Daszyńskiego 1) „S. O. S." sportowych.
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
Po meczu przedstawiciel PAP prze
godz.. 16.30! ~8.30, 20:3~
„Program Aktualności Krajowvch
pl'owadził rozmowę z trenerem teni
,<Dla_ i;i.łodlllezy ~o~eJ lat 18)
•
i Zagranicznych Nr 31"
d , k" h s· . I
\li LóKdARZ (Prochmka 16) „Pb· . t.
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
miez ;:owe~.
mienie"; godz. 16.30, 18.30, 20.30 . 1->SlS OW ra ziec ·ie
Kino nie
HEL (Legionów 2) z pobytu w
o
Zapytany
14)
lat
(Dla
remontu.
nowodu
czynne z
Polsce, trener Siniczkow oświadczył:
MUZA (Pabianicka 173) „Pieśń taj- Vl'Ol, Ośó (Napiórkowskiego 16l
,;Miasto młodzieży (Komsomol!'k") „.kstem zachwycony entuzja7.mem
gi", godz. 18, 20
llracy, z jakim naród Polski Ludowej
godz. 15.30, 18, 20.30
(Dla dzieci powyżej lat 12)
wykonuje 6-letni Plan i odbudowuje
(Dla dzieci powyżej lat 12)
POLONIA (Piotrkowska 6'7) ZACHĘTA (Zgierska 26) „Kwiat kraj, znisr.czony wskutek wGjny. OLł
„Płomienie", godz. 17, 19, 21
niosłem jak najlepsze wraienie z po
miłości", godz. 18, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
bytu w Sopocie, Zakopanem, Kato·
(Dla dzieci powyżej lat 12)
PRZEDWIOśNlłl (Żeromskiego 76)
,,Zcira~ieckie skały", godz. 17.30, 20
(Dla. młodzieży niedozwolony)
REKORD (Rzgowska 2) „Baryłecz·
ka", godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
ROBOTNIK (Kilińskiego 178)
„Oni mają ojczy2iilę", godz. 18, 20
(Dla dzieci powyfej lat 10)
Morzem Czarnym. Myśl ta od da
... Na przestrzeni 300 km, od
ROMA (Rzgo·wska 84) „Dziewczęta
wlen dawna zaorzątała umysły naj
nortu Czernawoda do leżącego nad
z baletu", godz. 18, 20
lepszych rumui'iskich inżynierów.
ivlorzem Czarnym miasta Sulina,
(Dla dzieci powyżej lat 12)
\V archiwach państwowych można
wije się wstęg-a Dunaju. StarP
STYLOW~ (Kilińskiego 123)
projekt budowy kanału
obejrzeć
swoje koryto zostawił Dunaj
,,Przybrana córka", godz. 17.30. 20
jeszcze z roku· 1837. Projekt ten
(Dla dzieci powyżej lat 12)
gdzieś z boku. Świadczą o tym je
nie wyszedł jednak poza ramy arśWIT (Bałucki Rynek 2) „KłÓpotli dynie zarysy davmych brzegów chiwum: w budowie kanału nie by
we alibi", godz. 17.30, 20
niekończące się kamieniste pagór
la zainteresowana ani Europejska
(Dla młodzieży niedcnwolony)
ki. okalające dolinę Karasu i bruKomisja dla Spraw żeglugi na Du
dnozielone, zarośnięte si1owicm,
naju, ani też związani. z nią kapijeziora. Jeziora te są siedliskiem
I nie na siły
taliści rumuńscy.
miliardów malarycznych komarów
i roztaczają wyziewy zgniliznv
nad wysuszoną bezlitosnym słon
cem ziemią Dobrudży.
Przez dlugie Jata, w pozbawionej ieci komunikacyjnej Rumun11,
Dunaj był jedną z najważniejszych
Program na dzień 18 sierpnia br.
dróg. w;odących do morza. Droga
11.35 (Ł) Recital skrzypcowy.
to bvła długa i kosztowna. Koszty
11.57 Sygnał i hejnał. 12.04 Dzienstarej. zacofanej Rumunii było
przewozu wzrastały co roku wsku
:ńik. 12.30 (Ł) Skrzynka weterynaryj
wykonanie tak wielkiego przedsię
tek wielkich wydatków związa
na. 13.10 (Ł) Reportaż pt. „Po .żni
wzięcia.
nych z oczyszczaniem ujścia rzeki.
wach w PGR i spółdzielniach produk
Budowa prawie 100-kilometrowe
że u ujścia Dunaju, w
Wiadomo,
eyjnycb". 13.30 Koncert ze Szczecigo kanału, który przeciąłby całą
jego jcdvnej spławnej odnodze
na. 14.00 Radiokronika. 14.20 (Ł)
Dobrudżę, kanału, który wniósłb\'
Sulina, gromadzi się co roku oko14.55 „Mówią
Muzyka. populru:na.
życie do tego zacofanego okręgu
ło SO milionów rotr. sześć. nanieksiążki". 15.10 (Ł) Muzyka kompoz.
Rumunii - była odwiecznym masionego mułu. Z tej to przyczvny
:rosyjskich w wyk. E. Rogalskiej rzeniem Dobrud~n. Dziś marze·
leżący niegdyś nad
Sulina,
port
:fortepian. 15,30 Aud. dla :5wietlic
nia te stają się rzeczywistościa .
od.
.ośamym. wybrzeżem morskim.
dziecięc. 16.00 Dziennik. 16,l!O (Ł)
Jeszcze przed rokiem Rada Mini!ił się obecnie od morza o 10 km.
rli!
„Na boiskach i biei.niach kraju''.
strów Rumm1skiej Republiki Lucio
Na dobitek złego, rumunska
16.25 (Ł} ,Jak pracuje nasz komit?~
wej i KC Rumuńskiej Partii Robot
część Dunaju nie należała wcale
domowy? 16.35 (Ł) Pieśni różnych
niczej powzięły uchwałę o rozpotu
Gospodarzyły
Rumunów.
do
narodów. 17.00 Koncert dla przodow
częciu budowy kanału Dunaj-Mo.
imperialistyczmocarstwa
wielkie
ników pracy. 18.15 (Ł) „W naszyc11
rze Czarne. Malaryczne jeziora be
ne, członkowie Europejskiej Ko·
zakładach p1·acy". 18.25 (L) Kondą .osuszone, obszar Dobrudży po·
żeglugi na. Da·
Spraw
dla
misji
c~rt życzeń. 18.45 „SzP,ilki". 19.00
kryje sieć urządzeń irrygacyjnych.
naju. Z tego upokarzającego jarz
K-0ncert symi, 20.00 Dziennik. 20,40
Zielone ściany ochronnych pasów
zagranicznych
imperialistów
ma
„Ulubione melodie". 21.15 J. S. Ba~h
leśnych zagrodzą drogę wysuszawvzwolić mogło Rumunię zbudo.
Si;ita C-dur. 22,00 Wszechnica Redio
jącym "'iatrom. Zniknie na za,vwanie kanału, łączącegd Dunaj z
wa. 22,15 Koncert. 23.00 Ostatnie
wiadomości. 23.15 „Letnie nastroje".
(ul Obrońców Stalingradu 21

na mecz z

TAK WYGLĄDA NASZ SKŁAD
- W brantce zagra oczywiście nie
zawodny Depczyński, którego piłka:r
s.ka Łódź zna doskonale, na obronie
SzeHga oraz Stolecki, w pomocy od
prawej: Jach Bogumił, nowopozyskany z Kolejarza z Koluszek, Sza·
liński i Dutkiewicz. W napadzie wy
st~.pi:_t: Leszczyk (też z Kolejarza z
Koluszek), Jach Mieczysław, Kmin,
Koczewski orai; Deska. Nie jest jemówią dalej
dnak wykluczone wtajemniczeni - że po ostatnim tt'e
ningu w składzie tym mogą zajść
jeszcze jakieś zrnia.ny, a zwłaszcza
na obronie i w pomocy.
,
•
POGLOSKA SPRAWDZA Sl:Ę:
To samo zresztą powiedziano nam
w zarządzie klubu, ale opinia kibi·

• N

ł

KoleJarza·

łódzkiego

Nr 226

dy do przyladka !'>1idia wre gorącz
kowa praca dziesiątków tysięcy
budowniczych.
Na terenach budowv kanału zo1
Janizowano kursv ct"la analfabetów i kursv podwyi.szania kwalifika<;ji robotników. Uruchomiono
często
szkoły polityczne,
także
wygłasza się releraly. Tak np. od
czytów o wynikach budowy kanałów w Związku Radzieckim, zorganizowanych staraniem Rummiskie
go Towarzystwa Przyjażni z ZSRR,
wysłuchało około 30 tys. robotników Wśród budowniczvch kana.
lu rozwinęło się współzawodnictwo
o przedterminowe wykonanie planów budowlanych.
~falo znana dotychczas wieś Poarta Alba zamienia się w miastoport. liczące już obecnie 20 tys.
mieszkańców. Obok baraków wy
rastają wielkie domy, zarysowujące jak gdyby pierwsze kontury
przyszłego miasta, z jego piękny
mi, ukrytymi w cieniu drzew domami. asfaltowyi'ni ulicami biegnącymi wzdłuż kanału, którym
popłyną burzliwe wody Dunaju do
t\forza Czarnego .
Szczęśliwa i wydajp.a jest praca
wolnych ludzi. Między Czernaa przylądkiem Midia wre
wodą
gorączk.owa praca nad stworzeniem największej w historii Rumunii budowy. Dziesiątki tysięcy
Rumunów poświęca swa pracę bu·
dowie kanału Dunaj-Morze Czarne, który stanie się wielkim wkła
dem w dzieło budowy socjalizmu
w Rumuńskiej Republic.e Ludowej.

Zduńskiej

Bełchatowa

-=i

towa wystarczy wynik remisowy,
aby zaawansować do klasy A. , Ewen
tualne zaś zwycięstwo zespołu ze
Zduńskiej Wpli przyniesie tej dru·
zynie pierwszą lokatę w tabeli, a
co za tym idzie kl. A
Kolej<>.rz w Skierniewicach 2.,..;e.
„ ...
rzy się z Gwardią. I w tym wypad
ku do uzyskania trzeciej lokaty ko
lejarzom wystarczy wynik remisowy. I•'a,vorytem tego meczu J·est ze-

spół

gospodarzy.
W Kutnie tamtejsza GwM·dia uległa
\Vłóknia1"7.owi z Bełchatowa, a w

Skierniewicach tamtejszy Kolejarz
przegrał .j- Wiókniarzem zduńskowolskim A więc ubiegłej niedzieli
triumfowali włókniarze i to na obcych terenach.
Po uwzględnieniu wszystkich wyników, tabela przyJ"ęła takie oblicze:

Bełchatów
5 8 16:9
Zd. Wola
5 7 18:4
Kolejarz Skierniewice 5 3 4:12
5 2 12:23
Gwardia Kutno
Niebawem rozpoczną się rozgryw
ki w okr~gu łódzkim o mistrzostwo
klasy A na rok 1950-51. Klasa A
będzie powiększona. Najprawdopodobniej nie spadnie z niej Boruta u
Zgierza Poza tym dojdą zespoły
Włókniarza z Bełchatowa lub Zduń
skiej Woli.
Ponieważ obecnie ŁOZPN będzi~
po!<iadał w swvm okręgu drużyny,
k tóre pop1'.:eC:~· ' o należały do inne-

Włóknim·z

Włókni:ir7.

go okre~u. i.: "" A będzie liczył<A
r- •. j?.ie mianowic1'
14 iespvh1 •
•ł'>domska,
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