Iliach żyje i rozkwita Polska buduj-cego siq socjalizmu,

niezłomne

ogniwo

światowego

frontu pokojul
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1 września-Koneres Pokoiu
Kongres podsumuje dotychczasowy
dorobek polskiego ruchu obrońców po
koju, wytyczy zadania na następny
okres oraz dokona wyboru Polskie.go
Komitetu Obrońców Pokoju i delegacji
na Swiatowy Kongres Obrońców Pokoju.

WARSZAWA (PAP). - W dniu 1
br. w auli Politechniki War
o godz. 10.15 rozpocznie
dwudniowe obrady I Polski Kongres
Obrońców Pokoju.
W Kongresie weźmie udział ponad
1300 delegatów wybranych w całym
kraju oraz delegacje zagraniczne.
września
szawskłej

.
ORGAN WK iŁK POLSKIE-J ZJEDNOCZONElJ PARJll ROBOTNICZ eł

45-leci~

opublikowania pracy Tow. Stalina

n'i'POWiedż pismu „ Socjaldemokrat"

MOSKWA (PAP). - Prasa radziec-1
ka pqŚwięca wiele uwagi 45-leciu opu
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mikowania pracy Stalina pt. „Odpowiedź pismu „Socjaldemokrat", która
odeg~ała olbrzymią rolę w opra~?wa.
niu podstaw ideolooirznych Partu Bol
szewickiej. Dziennik „Prawda" w artykule poświęconym tej rocznicy
stwierdza, że 45 lat, które upłynęły od
chwili opublikowania tej pracy Stalina, świadczą o wielkiej i niezwyciężonej sile markŚizmu-leninizmu.
Rewolucyjny, twórczy charakter
ŁóDi,

ROK Ili (VI)

8RODA 30 SIERPNIA 1950 ROKU.

Nr 23S

Górnicy meldujct Prezydeiltowi RP
węqla

lffilion ton

nauki marksistowsko-leninowskiej S
ie.i nieroze;walna więż z walką ~ znł
szczenie kapitalizmu i zbudowanie se
cjalizmu, potwierdzają wielkie doświa·d
~~enia Związk':1. Radziec~ieg~ oraz kra
JOW demokraC]l ludowe], ktore wkroczyły na drogę socjalizmu.
Zwycięskie idee Lenina-Stalina końc;1ł{ „Prawda" - są, natchnieniem
dla klasy robotniczej i mas pracują.
cych wszystkich krajów w ich walce
przeciwko imperializmowJ, o zwydę·
stwo pokoju, demokracji i socjalizmu.

na cześć I P_ołskiego Kongresu Pokoju Depesza Związku Młodzieży Polskiej
do przewodniczqcego Rady Bezpieczeństwa -J. Malika

Fala dodatko~·ych zobowiązań produkcyjnych- objęła cały kraj
PrezyW.AJUIZA.WA (PAP). dent RP otrzymał liczne depesze z
produkcyjnych
kopalń i za.kla,ćlów
Robotnicy zobowią
całego kraju.
w odpGwiedzi na
zują się w nich a1>el kopalni im. Wieczorka - do
zwiększenia wydajności pracy przez
pełne wykorzystanie maszyn i narzędzi, umasowienie współzawodni
ctwa we wszystkich jego formach
oraz meldują o podjęciu zoj}owiązań
prooukcyjnych na rok bieżą-0y.
W telegramie kopalni im. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO, która pierwsza w kraju wysunęła ha~lo współzawodnictwa pracy, crz;ytamy:

„1\ly, :załoga kopalni, na podsta·
wie doświadczeń innych kopalń, a
zede wszystkim przodującego gór
nictwa wielkiego Związku Radzieckiego, poojęliśmy szereg indywidualnych i zespofowych zobowiązań
produkcyjnych. Jesteśmy przekonani głr.boko, że w ten sposób wzmoo·
nimy szereg1 klasy robotnicrej 1
przy<pieSZY'IDY ma.rsz ku aoojaJłz
mowi".
Górnicy ko.palni MAKOSZOWY

podkreślając swą pełną
polityką rządu Polski

z

solidarność

Ludowej w

d<:-peszy swej stwierd!la:
„My górnicy czerwonego Wał
brzycha, doskonale m-ozumieliśmy
uchwały V Plenum KC P~PR, pod
której przewodnictwem realizować
będziemy wielkie zadania Planu 6letnieg~".

Wszystkie depesze końc!lą się sło
wami wyrażającymi gorącą miłość
robotników do Polski Ludowej i jej
Prezydenta tow. Bolesława Bieruta
oraz do wielkiego Związku Radzieckiego i chorążego obozu ipokc>ju Józefa Stalina.
ZAŁOGI

GORNICZE

SLĄSKA

Przedstawiciele narodu polskiego
na I Polskim Kongresie Pokoju
delega.ti>w na I Pol·
ponad 1.309 delegatów,
W YBOllY
ski Kongres Pokoju
bez
na Kongres,
Spośród

zostały

Ponad 1300 naJCzYn·
niejs:gych obrońc6w pok&ju, przo
robotników, prac1dą
dujących
cych chł-01J>ów, inteligentów, uazo
nyc.h., 8<11tystów, r.umleślnlków,
kupców, ulęży zjedzle w dlnfni 1
a.by w
września do Wa'1"S76WY,
imieniu narodu polskiego :r.ająć
stanowisko wobec wsZ)łtklch zawamyeh dla dzieła
ga.dnień
utrwalenia pokoju, o ld6ry walmy lUilzk~ć dla. dobra naszych
dzieci I naa samych.
Przebieg ~brati WYborczych
dowiódł, że naród polski J'Ollłmie
maczenie światowej walki o pokój, ma świadomość m!l'lłiwośei
koniecmość
zwYcięst.wa i widzi
aktywnego ud7iału w walce wszy
stkicb ludzi miłujących pokój dla
zapewnienia. !llWYCięstwa nad ty·
mi, którzy pragną narzucić ludz·
kości nową pori:ogę wojenną. Naród polski szczególnie żywo zare
acował na brutalną na.paść a.me·
rykańskich agresorów na. Koreę 1
na bestialskie naloty ua ludność
cY'Wilną tego bohaterskiego narodu. Swiadczy o tym dals2y wzrost
aktywności, jaki zazna.czyi się ze
szczególną siłą w c-szerokich masach naszego narodu, obecnie, po
agresji a.meryikańsklicb imperia.listów.
W 9 lu-esie wyborc.zym odbyło
się ponad 25 tysięcy zebrań w
podstawowych komór-kM:h polskie
go .ruchu obrońców pokoju - w
kopdtetach blokowych, gromad.z·
kich 1 gmbpiycb. Na. zebraniach
tych uczestnicy WYstą.p:ili z różno
rodnymi łOrmami biicja.tyWy, posta.na.wiaJąc zwlększeniem WYDI·
ków produkcyjnych przyczynić
się do wzmOC1Dienia siły gospodar
czej i obronnej Polski - ważnego
ogniwa światowego frontu pokoju. Szerokim echem odhlły się w
całej Polsce zobowiązania klasy
robotniczej w odpowiedzi na apel
tow. FilM<a z kopalni „Wieczorek". Równi.er.i; wdeś pracująca ma
aowo .składaJa zobowi~a pro·
ii.ukcyjne podJęte i WYkonane na
caść I Polskletro KODJfl'eau Poko
ju.

„WARTY POKOJU" W STOLICY
Dla uczczenia I Polskiego Kongre
su Pokoju trrzy brygady młodzieżo
we, pracujące w PPB BOR >Muranów zaciągnęły „Warty Pokoju".
C'lłonkowie brygad, ob. ob. Skorzyńskiego, Wechetka i Zawadziaka
od dnia 29 bm, do zakończenia c,brad Kongresu zwiększoną wYdajnością, pracy zadokumentują swój u•
dział w walce o pokój.

Zarząd
WARSZAWA (PAP). ZMP wystosował depeszę
de przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jakuba Malika i do sekretarza generalnego ONZ Trygve Lie,
w której m. in. czytamy:

Główny

„Zarząd Główny Związku Młodzie·

ciwko agresji
rei.

amerykańskiej

na Ko

Polskiej w i'
Związek Młodzieży
m1eruu calej młodzieży polskiej doma
ga się natychmiastowego wycofania
wojsk interwencyjnych z Korei i go
popiera radziecki}
rąco i w pełni
załatwienia
propozycję pokojowego

Polskiej w imieniu miliona dwu ~prawy koreańskiej."
przewodniczący
Depeszę podpisał
stu pięćdziesięciu tysięcy zorganizowanych członków i całej mło<Wieży Zarządu Głównego ZMP Władysław
polskiej stanowczo protestuje prze- llfatwin.
ż~

CZYN POKOJU ŁÓDZKICH ZAKŁADOW PRACY

WSPANIAŁYMI OSIĄGNIĘCIAMI
/
UCZCI KLASA
PRODUKCYJNYMI
REALIZUJĄ PODJĘTE WBOWIĄ
ri:ostał w najbliższych dniach uruzobowiąza
swe
przekraczając
no-::my,
p.i;acy
~akładów
łódzkich
Załogi
Rq,BOTNICZA WO.J. KRAKOW·
ZANIA DŁUGOTERMINOWE
chomiony na drugą zmianę.
rEaliz;ują przedtermmowo zob<>w1ąza r.ie o 6 proc.
SKIEGO PIERWSZY POLSKI
Załoga ZPW im. Waryńsk!iego zo·
Wezwanie górników kopalni .,Wie
Tkaczka Janina. Cichocka w myiil
ma podjęte na cześć Kongresu Po·
KONGRES POKOJU
zwyCJĘSKO

czorek" do podjęcia nowych długo
okresowych zobowiązań produkcyjnych: szerokim echem odbiło się
wśród rzałóg górniczych wszystkich
kopalni węgla kamiennego w Polsce.
O~ółem w górnictwie na apel załogi „Wieczorka" odil>owledziało 92'1
piszą:
„Pod .kierownictwem PZPR wal· bryffad kÓpa;lnianyeh.
W wynik.u nalizao-Ji podjęłych zo
ezyć będziemy o wykonanie zadań,
które przed nami stawia PJan 6•leł bowllłzań, załap górnicze da.dz.Ił po·
nl. nie szczęd'Zl\C fJłł i tTudu w wa.1- nadplanowlł ptodakcJę 1.095 łya. tGll
węgla.
te o pokój".
Meldunki ną.pływaj"ce !'- posrzczepisze !Ul„Jesteśmy świa.domi gólnych kopalń donoszą o sukcesach
łoga kopaiJ.ni „SliEMIA:NOWICE" te każda tona wydobytego węgla załóg górniczych, które w pełni reponad plan, to cios dla imperiali· alizują podjęte iiobowiązania.
stów. to umocnienie pokoju i pomoc
dla walczl\<Jej Korei. Dlatego dążyć TYSIĄCE DODATKOWYCH TON
STALI
będziemy do ciągłego wuostu produkcji przez wzmocnienie dyscypliDo corall potężniejszej fali zobo·
ny .Pracy i jej 'UBl)rawnienie, korzy- wiązań dla uczczenia I Polskiego
stając przy tym stile z doświadczeń !Kongresu Obrońeów Pokoju, włąel!Y
iy sit: r6wniet ~atogi hut „Zawier·
ZSRR".
Załoga .k0$)alni "11; M. THOREZA, cie", „Soenowłec' 1 i ,,Bobrek''·

za.kończone.

Na zebraniu w hucie „Zawiercie"
robotnicza, piętnując podże
gaczy wojennych, powzięła nowe zo
bowiązania produkcyjne. M. in. robotnicy stalowni Wyprodukują 50
ton stali ponad plan, a rzałoga wielkich pieców zmniejszy o 13 kg. zu.iy
cie koksu na 1 tonę produkowanej
surówki, przeq; co osiągnie do koń
ca br. 1.300 tys. zł. oszczędności.
Nowe tony dodatkowej produkcji
p:rzyspol"ly gospodarce narodowe; re
alizacja zobowi.ąz:#l, podjQtych przez
załogę huty „Sosnowiec". Robotnicy
cynkowni ocynkują do końca bm.
dodatkowo 5 ton rur.
załoga

połowę atanowllł

pa.rtY'.tni, eo W&flto podkreślić, witając z umanlem nowy aktyw
11PołeOD1y, jaki

WYl'MJ 1 amocail

*·

Ilię w walce o ~. Ozoławy
ty:w pariyijny w rucha obtlo.6eów

Nieustannie napływają rz woj. kra
kowskiego wiadomości o podej:mowa
ni.u przez klasę rob'otniczą nowych
zobowią'lań produkcyjnych, celem u
czczenia I Polskiego Kongresu Pokoju. Poważne rz;obowiąrzania podję
li ostatnio włókniane okręgu biel·
ekiego. Załoga wielkich zakładów
włó.kłenniaiyeh im. st. Bularza zobo
wiązała .tę WY11roclukowaó ponad
plan Ił tya, m. tka.nin.
Włókniarze

ii

zakładów kĄ.

Nie·

koju, wyrażając w tep. sposób s~ą
nirzlomną wolę walki o utrwalenie
pokoju.
W ZPB im. Szymańskiego wiele
prządek już wykona}o sw~ zobowiązania. Prządka Mana Lesiak pr21ekroczyła je 0 3 proc. Tow. Kubiak
Helena
podwyższyła je o 2 proc.
Sz'kot również. ~ac7lllie przekroczyła
s..: r. wbowiąza;nie w-ykonując no~ę
Prządka
pr'Odukcyjną. w 126 proc.
Głt-bowska. uzyskała aż 1"4 procent

dz:ielskieg0 .:zobowiązali J.ię WYProdukować dodatkowo tkaniny w~rto
ści 3,3 miliona ttl.
Znacrz:ne zwiększenie wydajności
pracy w celu wrimocnienia świato
NOWY JORK (PAP). - Dziennik
wego 'obozu pokoju deklaruje 'Załoga New York Times" donosi z Mawarsztatów kolejoWYch Kraków - ~illl że na Filipinach, a przede
Płaszów która rz;obowiąuła się przy wsz-Ystkim na wyspie Luzon wzma
fpieszyć' o l& dni kapitalne remonty ga się ruch pariyzancld. Filipińsktl
3 lokomotyw.
armia wyzwoleńcza, nosząca nazwę
„Hukbong" dokonała ostatnio szere
ROBQT?aCY POZNilSCY ZACIĄ gu ataków t1a 9 miast, leżących w
GAJĄ „WARTY POKOJ'U"
promieniu od 30 do 60 km od stoli
Manilli. Najsl!niejsgy
Napływają stale meldunki o .zobo- cy , Filipin atak oddziały Hukbongu skierowa·
owanych przez ly
wiązaniach, pode
na miasto Tarlak w dniu 25 •ter
robotników woj. po21Dańskiego. M.
pnia. W dniu 26 sierpnia partyzanci
in. załoga odlewni żeliwnej Zakła
filipińscy zaatakowali 3 inne miasta
dów PneJDYsłu Metalowego im. Sta
lina wykona dodatkowo 3 tony odle· na wyspie Luzon.
W wszystkich. swych operacjach
wów, a załoga odlewni .tali i brązu
- ł tony surowca. Łącma wartość oddziały Hukbongu trzymały się je
dotychez&SCl1Qeh zobowlipt.6 rolfoł dnakowej taktyki, ataknją,c przede
nlków Zakł&d.Jl: ~. $ta.Una WYtata wszystkim Postenmld policji, przecl
najl\e ltnłe telegraficzne l telefonloz
. sł.
slę liczbą ł 6

2';

M6rnnl

łc1śte wsp6ł

lll'&Cmli ~le ML ł
SD.
Poaa4 polowa dele,M6w - to
kobiety i młorlzlł!i. Ci &ktywlśel
IDCZelfó1nłe
pakoja PKeja.wfaH
cenni\ hrłcJ;.tywę, docieraj~ z In
formacją l propagandt\ do katde·
10 mlftl!Zkania, do kobiet zaję
tych praą domową, do rzemieśl·
ników samoinle aohylonyeb przy
własnym wanztacle pracy.
Kllkudzłesięclu profesorów wyż
szych "llCZelnl, wYbranycb na Kon
gres - hviadczy, te nauka w
Polsce Ludowej pragnie służyć
sprawie pokoju, sprawie ludu
pracującect, sprawie posiępu, Udział w Kongresie kilkudziesię
ciu księży, WYbranych na zebra·
nlach dowodzi, że ogromna wlęk
IZOŚĆ duchowieństwa , wraz z lu·
dem polskim, prapłe walczyć
przeciwko luclobójcom l podżega·
ezom wojennym, przeciwko polityce Watykanu, sprzymie.r.zonego
z a.merykańskim imperializmem.
Pnedstawiciele narodu polskit
go, wybrani do polskiego parla·
mentn poko.iu zdecydują, jak należy prowadzić dalszą, walkę w
nowym, pokongresowym ctapit.
Postanowią oni, w jaki sposób o·
zadokumentują
brońcy pokoju
swó.f udział w Planie 6-Iet.nim.
który Jest plainem pokoju.
I Polski Kongres PGkoju porl·
kreśli solidarność narodu polskir
go z uchwałami praskiej sesji
Stałego Komitetu, będącymi rozwinięciem, rozuerzeniem i pogl(
bieniem walki przeciwko podpalaczom świata. Kongres będzie
dalazym etapem zacieśnienia fedności światowego frontu pokoju
l jedności Po1ski Ludowej ze
Zwląlllkiem lładzieckim - chorj\•
bm I ozołowlł liłll obon 11oko.tu.

b:•wiązała się

cześć

Kongresu Po
odpadki o 1 p1·oc.
zostało wykonane
kilka dni temu. W trosce o pod.nie·
sienie kultury miejsca pracy, na
wszystkich oddziałach produkcyjnych
już wzorowy
został zaprowadzony
na

zmniejszyć
to
Zobowiązanie

koju

już z dwóch krosien na obsługę czte
rech krosien szerokich, a jednocześ
nie przekroczyła swe zobowiązanie
produkcyjne o 2.proc. Również tkacz
ka Maria Dudek przeszła na obsłu
~ę, ~ krosien or~ swe zobow!ązanie porządek.
Obok meldunków, świadczących o
iJos~1owe ~odwyzszyła o 3 pToc.
K1er!m'll1c:mta żłobka tych zakła: zrealizowaniu .zobowiązań foongreso·
dów, ~· Helena G~uszka, . czy1!1 wych, napływają nowe .zobowiązania
ostatme przygotowama, aby złobe,{ produkcyjne na cześć Kongresu Po·
koju.
Robotnicy ZPW im. l.\lichali1- Osow
skicgo w Łodzi zobowiązali się nil
zebraniu ogólnym wyprodukować db
datkowo ponad plan 20 tysięcy me·
trów watoliny.
Inc, a następnie niszcząc budynki rzą
Na zebraniu załogi ZPW im. An·
dowe.
„New drzeja Struga postanowiono uprząt·
Korespondent dziennika
złem,
fabl'ycznego
York Time:;" przypuszcza, że głó· nąć z terenu
wnym celem oddziałów Hukbongu wzmóc walkę o kulturę miejsca prabyło okazanie moralnego poparcia cy. W oddziale cerowalni robotnice
]Jostanowiły zaciągnąć Wal'i;y P<>kn•
._
ludności tłlłpińskiej.
Partia. Komunistyczna Fibpln roz jn oraz przepracować dodatkowo
powszeclmłła ostatnio znaczną ilość 186 roboczo-godzin.
--ono-ulotek wzywających ludnośtS do wal
_
'
.
ki o wyzwoleme Filipin spod pano
wania marionetkowych 'Władz fili
łódzkich
pińskich, pozostających na usługach
amerykańskich łmperia.Dstów i po
Jak już d1>nosiliś.my, I Ogólnopol•
dżegaczy wojennych. Ulotki wzywa
ją ta.kie ludność, by nie dopuściła ski Kongres Obrońców Po~oju roz•
do wysłania wojsk tillpifiskich na pocznie swe obrady w Wanza.włe
dl;lia 1 września br. W p:rzedd.zleń
Koree.
!Kongresu ze ws:gystkieh młasł Pol·
ski wyjadą uroczyście żegnani dele

I

Ruch partyzancki na Filipinach

Pokoju rep~edo.nkowle na

11eJ Parłłł,

zobowiązania, podjętego przez siebie
na cześć Kongresu Pokoju, przeszła

Zwycięskie

Jutro odjazd

delegatów
na Kongres Pokoiu.

walki ofensywne

koreań.skich woisk ludowych na wszystkich odcinkach frontu
PEKIN (PAP). - Ogłoszony w Phenjanie komunikat dowództwa naczelnego sił l!!brojnych Koreańskiej Repu
b1iki Ludowo-Demokratycznej stwier·
dza 29 sierpnia rano, że na wszystkich odcinkach frontu oddziały Armii
Ludowej, odpierając kontrataki wojsk
i lisynmanowskich
amerykańskich
oraz zadając nieprzyjacielowi potężne

przyjacielskich żołnierzy 1 oficerów
'
poległo lub zostało rannych.
Wojska ludowe wzięły znaczną zdobycz w tym 3 czołgi, pięć dział 105-mi
siedem 81-milimetro.
limetrowych.
wych miotaczy min, cztery działa ra.
ofensywne.
W toku walki w tym rejonie oddzia kietowe, dwanaście działek przeciwły Armii Ludowej wzięły do niewoli lotniczych, ponad pię~dziesiąt lekkich
ponad 200 jeńców. Ponad 800 nie- karabinów maszynowych i wielką
.
ilość innego sprzęll1 i, amunicji.
Wojska ludowe, ktore wyzwoliły
ciosy, prowadziły w dalszym ciągu
gwałtowne walkL
Oddziały Armii Ludowej, które wy
pokonując zaciekły
zwaliły Kunwi,
opór nieprzyjaciela, kontynuuJlł walki

Zbrodnie amerykańskich gangsterów w Korei ~J~~j!· si!0';/~a1~~~:1~ią~lk!; ~~
łudnie.

racł.

Dnia 31 bm. o godz. 16, zbforit się
delegaci łódzcy w sali teatralnej
ORZZ ul. Traugutta 18 .Delegatów z
Łodzi jest 34, a z województwa ł6dz
kiego - 50. Delegaci przejadl} auto•
karami poprzez główne ulice naszego miasta, poprzedzeni s:&tałetą moto
wozem propagandowYm
cyklową.
Polskiego Radia i samochodami. w
których znajdować się będą przedsta
wicicle łódzkich zakładów pracy, ie·
gna,jący swych delegatów,
Na placu przed Dworcem Fa"urycz
nym odbędzie się uroczyste poiegna
nie. delegatów. Krótkie przemówienia wygłoszą przedsta.wiciele zakla•
dowych komitetów obrońców pokoju
większycJ łódzkich fabryk. O godz.
18 delegaci odjadą pociągiem do
Warszawy.
W uroozystym pożegnaniu delega·
tów wezmą udział szero.kie rzesze
spoleczcństwa łódzkiego, które jesz·
cze raz zamanifestują swą niezłom•
ną wolę obrony pokoju.

Lotnictwo amerykańskie bombarduje w dalszym ciągu w barbarzyński
sposób spokojne miasta i wsie na południu i na północy kraju. W wynL
ku tych bombardowań szereg miast i
wsi zostało zburzonych. Wśród ludności cywilnej jest wiele zabitych i
rannych
LONDYN (PAP) - Koresponden
ci angicl~cy i amerykańscy w Korei
donoszą o dalszych walkach w reje>
nie Uihong, przy czym stwierdzają,
silny nacisk
że odczuwa się tam
wojsk półpocno - koreańskich i że
się
wojska lisynmanowskie cofają
w kierunku południowym. Z dalszych wyjechała na kongres
doniesień korespondentów wynika, i:e
wojska północno - koreańskie znajdu
WARSZAWA (PAP). _ w dniu 28
ją się 'obecnie w odległości 6 km na
1ie>ludniowy zachód od Ma'ian. Wres'L. bm. w późnych godzinach wieczorcie kore~pondenci sygnalizują zacię- nych wyjechała do Berlina, na lll Kon
te walki w rejonie Pohang, stwier- gres Wolnych Niemieckich Związków
Zawodowych (FDGB) 6-osobowa delc
dLa.jąc, że n_a ~ołu&;ie od Pohang j~ gacja związkowców polskich z przeAmerykańscy agresorzy i lisynmanowscy bandyci rozstrzeliwują. patrio- den z odd.z1ałow połnoono - korean wodniczącym Centralnej Rady Związ.
tów koreańskich. Na zdjęciu: przed rozstrżelaniem, (zdjęcie znalezione skich zavraża zapleczu amerykań I ków Zawodowych tow. W. Kłosiewiw domu amerykańskiego d<l'l'adcy wojskowego w Seulu). Foto BAZA sk:kmu.
czem na czele.

Delegacja polska

zwiqzków zawodowych w NRD

Or'Ss·•

···-

•
Związek
'itr

--'st

'

tych krajach ~Y paft1t ltomun1- Jeńn1 • r. 1940, zdobył tajeftlnlcę Włelłelemu l!IW.lnoM, ltlll"1aema
gty-"ne i robotni~•: men roi>otni- prod\tkdł enet'łll a.t.omowl!J I uJa.w· sternikowi tero ruehu.
Polłka Jut zwłip:ana
ety ~ołtił w nk1i t.iC!dnoc!Zoily na nla 1ł&ł1ł c1ynamlc.tną tendencją toz-

Jlfl1lło Wlll'kt

mperi•1lE wojn•
t •U1rym htAłem w reroooł.ł'\iczym.
v'Ql.ucyjnym ntchu
Hłrtłało ono i przed wojną. 't'ak u.-

ptxiltaWie niwolucyJnej teorii mai·k wojow4, eo znajduJe swój wyrh w
mo, ~k d!!tni!1ły równlet pt:t,@d wof• !!Zmll - leninizmu; fłówny aaent wciąż llO'IVych, kęitalnych łn e·
n~ śily pokojowt, które w11lc•yty o buriua7;jl ~ prawicowa aocjal-demo .tycjaoh.
to ha&ło. Ale Siły t-e nie były wów- Jtracja ~ołtllłł. w nich oołkowicle
Na. teJ to szeroldl'!J bazie przemian
czas dosiateczne 1 nie stanowlłY rMbita, łl w -wl&lu krajach ka?.ftali- 'Wyrósł (lzisiejszy Awlatowy ruch
ruchu światowee(o, by móc okieł .rtyc:r.ny.,ch, f)(>d wpływmn ogolnych obrońc6w poko,tu, To ll!ł kol'IMUtle,
doświadmeń które !M'Odziły 1 ływlĄ ten h&tlh,
własnych
znać ktwioi:croze a.petyty podżega ~mian i
tnl\c~rtie ~łabir>n• na !l:T.ect partii
ectY 11\\l'OJ~nnych.
Co jednak WYV1•ołalo owe przeNiilitary~tyczne
miany Ul •wiec.ie? Co b:vło ich c&-n:Dmla.J ł!ii:ttleĄ te slly l d.Ńlf.J po ltoł'ńUniMyctnych.
ośrodki o u~brojonych po ~y arłłf\ tł\ był
trall'lą i razipęc1ową llłą'!
łTa.fią one narnlllló Jml)~ll&tyct·
mllch, które f11Pt1.Yfrtl §>08'l~dał w
n;fm !l'brodn~ " " •oł• pf• NlemC'!~ch, Jllpontł, Wlo~ecti. - zo, Zwl~iek lłnd1!leckl. Bez Związku
Jłatli.lerkl~b nie było by tYtlh pne•
koJu.
ńaJy Mlł1Ulf0łlltle.
rtUMJ, Zwi11,rek Radziecki wydobył
Sain Zwl(\ll~k .Rllcbleókł Jeliffe na 'włd nowe. demokratyczne siły
lPr1led drugłł wojna Zwiąe:ek 'Rad.Gtil:!clti 11l11ł um jedt>n 1 jako paf1- ba.l'f1leJ wrró&ł l •pot~liit. Nłe łot!Jalll&ttlu I pokoju. Zwtą,:.iek Ra·
1t.wo naprzeciw itnp ,ri11lii;tnowi. Po lrłko nkłltobłl MrAnlh''* :młłliile· dtlec!lćl roablł faayzm hitlerowski l
Wt>1nie. obok ZW11\2kU Radzi~cklego, nla woJenne, ale poc'htłótł 1tok1nll Javotiakł. Zwłązek RMUlfecki wy1wo
pow!!tAły w Europie i A~.li nowe pródukcJę i'WoJ!ł o błMko 59 proe. llł ftflr"I państw w tcurople l Aa.Jl.
dernokratycizne kraje. Do władiy w ponad n6'w)illizy potlóftl Pł'itdwo•
ro·

Warszawa wprzeddzia6 Kon1resu
mobHU11.jąct 'l\tir6d 1'olskł do

dat
o pokój, że
tu pr.zez usta dtlegat6w wypowie

Do Kon.11r1m1 Pokoju pntosto.J.e
o. wlaściwie j1tt t11lko,
jeden. d.::icń. - „Jeszc~e" - to dla
d.eltgatów nltclerplłtolt ocnkuJq
cveh cllwlU wyja du tto War.na
'WlJ, ,.już tylko" dla robotników,
delcorntorów, grtlfi1<6W1 mrmte~
!'ÓW, którzv pr:rygotowujq Wi«lkq
1111.ię Polltech~iki d.o urocz113ttgo

•nJ

leszcze,

ilt ca.ly ftlttdd polski, naród, lctó
r11 ew11m trudem cod.zt1nn.ym da

jutro

Łatt110 opl.5yWtt~ b11twne, koloro
we ze stnrtkiem ud1fkorowan11 11a
t1, iect 11r•qda11ie tch, nad1mie
wn.ętnu moc 1'~tr170 cha.rakttru
wymaga wleli trudu I pom113lowo
•eł, ba, ?lawet precy„JI.
Gdy robotr.idll Wciq17aJqc11 ł\ttd
oit.n.o. pot9ent luki tnówią • )1T'lf
„to r·1ci 111ijwa!n.iei·
jęct.tm -

tt!!m

mo:nn.

bótnic!I
dowlede się o tym w dntu otW41'

:fnk

choć

ale nie najtoatnłejsza
~t.4fść imr.c. Musimy imbte upriv
tłlmtUć, ie w goli tt>.i za kilka dni
~~lttdzie 1.1on dr.1ega.tów, 11oici1t
rtit-

ńtl~h li:ra,i61JJ, tł ~ta.d 11.a. całą Pol
tkę, 1'111 rtlłll ~wint popłynq 1tow11

!lyrnbot poko]oWe! prały, po-

•

nowej zhtodni amerrkań11kich dr1.pieiCÓ\\' im1wrialistvr~rt~·ch.
W nied lek, 27 sil!1·1lnia, kilb 11.a,

dtiś

istnieje

i

Konsekwent ba traktorów dwukrotni& puewy~ua
stan parku łraktorowego 1 postlwlo•
nego do dylf)ozytJI rolników w j~llł!n
1949 r, Podwc\Jna lłtibll trakłotów
1eorze na Jesieni obszar dwukrotnie
wyruHy na pola indywidualnych chlo wtę,kny otł obHaru, Htanego jllłe•
pów I spółdzielni prod11kcyjnycll 5.100 bla\ 1948 t.
'
traktorów z Państwowych i Sp61dllel·
Poważny wzrost lktby ~iewnik6w
c:iych Ośrodków Mattynowych. Licz- zbotowyth i nawozowych umo!Hwi

'

cło Pnlslcł

, ~ARStAWA (l>AP). -:-

W tych

przeleciało

Ludll-

()rl J.1b<'j11n, ntt t•l'YtóThtm Cbiń klej
Rl'trnt li.ki Lucluwej ukazał sit ame,
1;.'h•ńtold bómhowi~ B-29, który ji.k 1m~l'Pll~ct!ją - w celach 'fr/•
wi11d~_w~.zyeh aatoczył ktu nad mia
stam Antutir. W 2 .,,dJ:iny p6inltj
xnatakowały Antung 2 nowe samo·
loty amerykańskie, które ostr>J:eliwa
ły cywllną ludrt<>ść miasta. Zanoto·
w11no straty materialne ora'Z ofiary
w ludziach - 1u~ zabici i ranni. Ko,
re!ł.Jmndent dono i, te bndyeld nalot
lotnictwa nmeryk!fu!kietto na otwllr
tti miasta Chiiil'lkiej Republiki Ludowej wy\\-oł!ł fłtbokłe oburzenie, Ludność Chfo domaga sir kategorycznie pó11·śchirnltcia bandytów ame·
tykańskieh. Naród • cłllńskt popiera

I

Zwycięstwo bojowników pokoju
Konspondent paryski „Prawd'!'", Jerzy żuko\I', komentuje wy
rok '!t' spr11 wie 18 patriotów z
Roanne, o5k&rionych o udział w
4lltywojenneJ manife11tacji.
Jak wiadomo, po pięciodniowej
wojskowy
trybunał
rozjłraw-ie
Lyonu zmu~:r.ony był Ul'lnac oekar
jenie za. nieuza11-adnione, uniewin
nić 'l'l'«;>;)'~tkidt 18 oskarion,·ch i
n11kazać bez:i:włocr.n• zwolnienie
ieh 1 aresztu,
- Wyrok ten - pisze Żukow
- oznacza 2wycil\!l-two obrońców
pOkoju, któny pr7.l'Z pięć miesię
cy - podczas gdy patrioci Roan•
ne przebywali w arM!ll!cie prewen
cyjnym - toczyli saciekł• walkę
o ich :zwolruenie,
.Areszt.owll.lli bojownicy o pokój
nie J)<>zwollli alt :autruzyć, s.a·
chownli męstwo i przytomność umylłłu. Grube mury wlę"ienia nift
zdołały odgrodzić ich od narodu.
Utrzymywali oni stały kot\Uk.t
z masami, żywi~c nier.lomne prze
kona.nie, że !Jolidarność eRlf'go
na.rodu wyrwie ich z rtk opl.'l':f•
Przewód Slldowy p-rz.ebiegał ...,
eiezwykle naprężonej atm.Ol.fe·

rz.e.

Wokół

gmachu

trybunału,

a

nawet na sali rozpraw s.koncen,

trowano wzmocnione oddz.iały po
licji. Do Lycmu przysłano sławet
ne od<ltillly „gwl\rdii ruchomej''.
Wszy!tko to jednak nie p<>mogło.
Ludność Lyonu podobnie jak i ca
ła Francja, i>rote'ltowała 1>rzeeiw
hecy qdowej, w ('Z111ie której mia
no flic: rozprawić z więźniami z
Roanne. W obliczu powszechnego
proteAtu trybunał wi)jskowy Lyo
nu nłe ośmielił sle wydać wyroku
1kazuj,ce10.
Fakt untewinnh~nia. 18 bojowni
k6w o pokój iwi&duy, że prakły
rne 11&1toeowa.nic zbrodniczej u•
stawy. llkierowanej przeciwko bo
jownlkom o pokój, na.potyka. na.
poważny opór s.zeroklich mas ludo
l\·ych i ie mu1 te rozporządzają.
dm1tateun11i &iłł. llby aparaliżo
w11ć próby roiprawienia s-ie z pa

trimami.
'Warunkiein. I
z'"'ycięstwa. jest

rtkoJmił tak•iego
jedn°'ć n1as pr3

wake o pok6j, VfY•
adecydowana wola do
ltro111•adzeJl.ia do pomyśhleeo koit•

ruj4cych

trwało;ć i

1V

ca. rożpoezętej walki.

krok'' - Mac Arthura

Apel rodzin kotowanych więźniów polltycznych do Towarzysza Stalina

WARSZAWA (PAP). -

pa~ ałw k af'łtaliatycznych

;,Oeeydułlłcy

Rząd ateftskl planuje nową zbrodnlQ

700 tys. ha ziemi obsianych.zostanie siewnikami

staranniej~u

dok.onanie

je.iennych

zasiewów. W tym t!)ku do le!liennyth

według ustalonych norm,
uiogą być jednakże znacznil'!

które
prze:kroczorie pnn tr.aktorzy&tów. obsla•
r.y b~drle obaur 'OO tys. ha, łł· pr•wie o 300 ty1. ha wh:cet od obllfllrll
aa.Innego rzędowo na. )estenl t. ub.

ków,

wojennych

Plenarna posiedzenia
Zw. Zow. Trartsponowców

ręką na wlęłnlliw polllyctnycl'l, dot•
krtli;lyth 11ruAllcl\, c!tc leh Uaych'lłe
anls11c1tyr, W}'syht klt łlmt !Jdtlłł będ,
pozbll \'lenl WSl!(llkitlf \'Omot:y i od·
daje itb - tak 111kł1td.nJkdw - w tętf,!

Cji i wr t.!lyla lłPel, •kierowany nil
rftcl! Jó era Stalina.
Apel stWierrlllł1 ze Ul\d aleńlłki J)ld
ńtlje nową 7:brodnię dątąc do zagłady
Pośtannwlł
wlęinlóW polttycinych.
bowiem pitetransportowt\i: chorych
na gruillcq w1c:7.niów polityc-znych do
„specjalnych. 18.ne.torlów" umit!Szc:to•
tt.ych w Kano, Rachel 1 Ikarii I.zn.
tam, gdzie klimat morski pc;igorazy ich
trngiczny stan zdrowia, gdzi11 b~dą
pozbawieni pomocy lekarskiej, pożywlenilł, tam, gdr,hi w ciągu mleslęcy
~itny i lata nie dóthudzą okręty, tam,
gdzie ich eP.l\K.ll nll!uchronna lfr1.ierc.
My, mAtkl, alo8łty l 'ony zedal\tów
polilye1nych, dotkniętych gruiUcj\ .,...
stwlerd•a apel - którym udało się ucłlronlć rtauych bl11klth od wykona.
nla na nieb wyrolc.u ~nhertl w obozach
kontuntta.cyjnych, na wyspie Mecrohl~o• l Jura - w obllc1u projektowa•
ftl!j nowej '1brodnl, podnosimy nasz
!fłos protestu. Podno1lmy nllst gloR
prołłl!lłu prted r14daml, parłlantt, or·
lfllłtl7.acjami społecznymi, prmett' całym

•lewów p1„ygotowa110 ok. 31 tył. Alt!'Wlliltch~ ciyJt o 18 ty&. więcej nlik w
Awlllłem.
roku ublć!głym. Taką liczbą •i~wni·

nla plRnów i obsłużenia maszynami
jak nf\iwięk~~cj liciby 1101podaratw
chlopsklrh jest współzawodnictwo pre.
cy pomiędzy traktor7.ystami POM i
SOM. Biorą oni przykłĄcł z prMdUJĄ•
cyrh lfllklorl! •słów ]'JOR, A m.ln. ~
tr11ktorzylily Stefana
prt.odująctrro
Naród chiti&ki ollt&ogP. roztuchwa M1rt11llkat z okr~gu PGR Opolr, który
rocin!lt 800
lonych agresorów amerykań8klch, że t.obowi11~11ł etę wykonllć
kon!!ekweneje ha orki !rednlt?j i laorał jut ~O(I ha.
b~dit musieli ponieść
s"-ych czyn6w.
W d1il11:i.ym clęgu kore .poml<mt po
daje wywind 11 pt'lewod11icz'łcYtn O·
i.r6lnochlti1kl~go Komitetu Walki o
Pok6j, Kuo-Mo-jo, który o~wiad!!zył:
„nr11k ml Błó"'" aby wyutić irłl!·
I Pracown1kow Hondlówych
bię oburzenia, jakim napawają, mn.ie
Podsta"
(PAP). WARSZAWA
beRtinlskie akty bandytów amerykań
11klch. Niedawno wróciłem z Korei, wowe Mdanił\ ~Wil\tltów tawodogd1le na włnsl\e oczy widtlkłc:-m znl• wych w realizacji. Planu 6-letnlego
szezenia, dokonane przez lotnictwo - walka o Większg wydajność pra.·
amerykański& w Phenjanie. Arncry• cy i iiwi~kszenie troski o c?.łowieka.
kanie bombardują wszystko, co po- były tematem ohrad plenarnych popadnie. Po barbarl!}"ńsku mordują cy ~ied.zeń wrv,ądów · głównych Zw.
wilną ludność, ostrzeliwuję pracuj,. Zaw. Transport<YWCÓ\V i Pncowni•
eych na polach chłopów. Wid7Jiałem ków Handlowych. W obradach w-il~
zburzone domki lud;r,i prRcy, zhurao li udz.iał pnodujący clzialac-ie ewi!\Z
tte .szkoły, S111pitale. irrn11chy im;tytu· kowi oraz przodownicy i racjonallrji kulturalnych, widziałem zarnordo rza torzy pracy, Na plenum pracowników hand>lowych przybył mln.
Wlltle dzieci, kobiety. starców."
Wc"'rnętr~nego - Dietrich
, 1W swoin\ czn"ic hyfom 8wi11dkiem Handlu
dokonanych oraz sekretem CRZZ tow, Piwo·
bandytyLmu,
ekt6w
f)rzez Roldateskę japońską w Chi· Warska.
W cza~ic dyskusji. które wywią·
narh. Wiadomo mi o zbrodni11ch hiObecnie z.ywaly się po referatach, mówcy
tlerowl'>kich na Zachodzil'.
przekon11lem 1ie do jakich zbrodni wakarzy\Vnli m. in. na konit'~noić
pracy.
wydajnośoi
zwiększenia
zdolni l!ll Amerykanie."

podżegaczy

wej w :rejonie tzeki Ja.lu i prseniknę
ło w głąb teryi;o1-ium Chin. Zato<'ZYW~z~r kilka kręS!:ÓW w celu zbada
nia terenu, bnnd.vci powietrr.hi uata
kowali dwortec poło21>nej bli8ko i:rra
nicy ttllcji kolejowej Talit~u, o~tr1e
lhvali go, li nnet9pnie zbombani-Owa
li t<>rf kolejowe.
Dalste wyd11rze-nia ,tego dnia §wiad
C:Zfł l'.•ymownle, te prowt>kaeja ame•
podiegaczy wojennych I ror~eo Zllrl!łdZenla Centralnego RZlł·
l1"kań11kich
:Ma była kwestilł pr,,;ypadlru, lecz du Ludoweiro, zmiert:1.J1lC• do ut~n
miała charakrer planowy. W polu- lertia polmJ11, wyrd&jllc gotowo.ść odnie teg<>t dnia., na pohtdnio-zach6d brony n:letykt.lnOlicl granic republiki.

ców.

jeśli

I

prze!lłępt6W.

Illo nuzę troskę o nłjbllblycb, wgywa
my wszy~tkle narody, cały liWilt, Radę
Bezpieczeństwa, ONZ, Międzynarodo,
wy Czerwony Krzyi1 organlaacje i pił
tle całego 8wiata, aby podnlóllY po·
lęiny głos prote11h1. Prtył,ttcłe awe
wysilkl dó nur.yth wy!!lłk6w, „mu6dfl
r7~d 11reckl, by wytz~kł ''' abródltl•
tzeJ myjU pncwłeilenl& l\Uzfth l>lł·
l!lklch do „s&natnrlów".
W Imię elł!mentarnych ..sH klll•
tury, w Imię eprawlel11iwoścl, humai\t.
tarv1r1tu, w lmlę 1a11d moralllych
ONZ, wzywamy was do światowłlłó
porhodu kriyioWl!g<I o uratowania
więźniów politycznych, dotkniętych
qruillt:~; którym 11r<1t:I łmlerfl. Dt>llll•
gamy Ilię od nĄ.dU gredtlego, łl\' 1re.

I

Prześladowania obrońców

IJOd llpel - m 5~tolfhalna•ki,..

GENEWA (l'AP) ...... Z l>aryb n1ed .Mehdi·Kubbe, priewodnic1tor
don<> ••• te tkrelatiat i;:tałefo KO" ir1u tii lihcn·alnej El•Ahrlu·, by!'Y Mini
mitetu h·latoln!to K1>1tgre8U Obro!\ llUt· Abtlel Uhhllh·M•hrnud Ol'll in·
ców rokoJu komunikuj :
n: wybitni adwokaci, lekarze i gru·
W FINLA~DII

ll!brnno

dotjich- pa 37 dep11to\vnnych, którzy zgio1Ji

ma ba.rdzo powdne nanae soatanła la kapltall11tyc1ne przez 1W7ch licz•

nyrh i>rzedatawlclell wywieraj' na•
p!!!ze dsk na Watykan, by u1ytka6 W1b6r
„Berliner Zeitung" - te kardynał Spellmana na tron paple1kl,
Spellman i. Ma<: Grath prowadElł
Spellman - głowa Kościoła kato·
lickiego w Stanach Zjednoc'Zonych, e:a pośrednictwem zaufanych oaób
zawsze ridradzał pragnienie Hjęcia rokowania t. drugim pretendentem
tronu paple$kiego. Zresztą pragnie do tI'Onu papieskiego -włoskim kar
tego .ile tylko •am Spcllman. Obcą dynałcm Mlcal'n, by ekłónić Io do
tero także koła polltycine i finan· ttteczenia ~i~ pretensji do trontt pil
11owe USA. Chcą one, by na czele pieskiego, obiecując odpowiednie od
KMcłoła kafolirkłeao 1tan•ł cdo· szkodowanie.
,,Berliner Zeitung" podkreśla 1edwiek, któryby słutył wiernie mono·
nolom amel')'kańskłm. Spellman t>O· nak. t• ka:oitaliłcl amerykańsc1 opapieżem.

-

Wiadomo pow~.zechnle -

1

OUs pneulo 700 ty!lięcy 'Pocipls6w li dymisję ~ lHlrlafiHintu na mak pro
110d Apelem Sr.tokl1oln111kim. Zwl•i'ci te~tu pt-zeciw o rtpreljOń\ Wób~
uwodowe kolejarzy i tohotników hu <iziałac11y po ttpowych.
d~nvlanych wyr1111ły solidll.rnoM 1 A·
z lłl8ZPANII purbYwaj• now•
pel em.
po~pi•Y pod Apelem Sl!tokholm•klr11.
Wś1·órl 09>'ltsto~ci łińilcil'h, 1ttór11 L :st, który nacluedł a Kttalonll 1 d•lt
ti?<tpisały Arłti l'.najdu.ie l!ie w:.·bit 1:1 ki pomysłowemu tm1estawlenlu 1't1 •
J)it.an Im111·
wan~·ch

l\.1tlilto, szereg dep"1~'>·

/t11•tii 11grariu11xy.

Jui o dw6~h n1tultcY kampanili
Apelim'I
libier"niA podpi1ńw f!Od
S:.itokholmskim ro:tszerza się w IRA·

In1.

l'f.ZÓ ''• polWBIĄ

odczyto4 ft!StępUjł·

re xdauie: 11Per la Pa111 (dla pol<o•
Ju). Temu listowi towt1rtygzy 26 ~od
pisów pod Ap<lloni, m. łn. podpll1y
kg: ęrlta katolfokit!go 1 ini~niel'ów i .l'O
bc•tnikó' •
'l Bnrceluhy i Marlrytu wie.Io &blo
rcwych li11tów IAWieu. podpi11y p<id

Z inicjatywy posti:powt~o poety
Aljeiw11hiri powstał w Bagd1161aG1
Komitet Obrońców Pokl.')u Iraku.
Apelem Sztokholmskim.
:Podpl t1jlł Apel Satokholmski inte·
Dwóch członków Akademii przegra
klłll"'.1 1 łil swe podpl.sy 1 M11drytu. JO<lłh •
lc-ktuali!cl, _przedstawiciela
wysocy urzędnicy, atudenci. t.l'akte nich, wybitny humanista, n.aldy do
dożył awój podpt11 najwlękl&Y wsp6ł Królewskiej Akademii, a. druai
ćtesny poeta arabski Mt>hamed Rarjl. do Akadem!\ Prawnicr.ej. N1ltWi11ka
- tych uclmnyalt nie mogę. by~ podane
tl Ya88im.
Oprócz tmro podpl11y pod Apelam
gzto-kholm@khu złożyli:
B~;ly miniRtcr, p1·zewodnicztcy par
tii naro<lowo·dc111okratycznej i na·
czC<lny redl\ktor ddonnłka liberalne,
Kamez Cza•
((o „Sadll·cl·Ehall" dtro:r.i, pr):l!wodniczą.cy partii nieza·
kżnej Ist!klal, były minister Mohf.,

- pretendentem do tronu papieskie10

I

pokoju

w krajach kapitall1tycznych
nie oałabłajQ akc:li zbierania podpisów

Kardynał giełdziarzy amerykaftsklch
Omawiając plerany jest tak!e prt~ Oepartri.BERLIN (PAP). chorobę papieta Piusa XII d'l:icnnlk mcnt Stanu USA, a ~oza tym po·
„Berliner Zeitung" stwierdza, że v/ zosta.Je w ścisłym kontakcie .z przekołach w&tykafl•ld<".h mówl slę Ju~ wodniczqcym Komitetu Narodowe·
o nowych kandydat&rh na tron pa• go Amerykiń~kle1 Partii Detnokra·
ple.ski. W kołach tych twierdzą, łe tycznej i ministrem sprawiedliwoSpellman ści iM'.ac Grathcm. Amerykailtkle ko
kardynał amerykaMkl

~

Wzywamy mt1Ud, '10.łt,, łaft1 1
tych w11y1tklch, którty współetttj'
naszemu b6lowf, tych, kł6ny tGl\łlllłfl

pued wszystkitnl naroł1111n1,
pried mlllkłntl, lfostraml ł ional'lll na włtloweł tę det:v•tfJ t umlelirłł ttllt'll'y(!ll
clłytn ~whicłl! l Qiwłedt<r.tmy, 6e w na gnlf.llt<ę Włfl~nlów w Uall\ati zalan.ej krwią Grecji, gdzie wszystkll\ mil!jscu, które odpowiada eleblentllr•
prtepdćUt 1ape1nłone •Ił trupami, nym warunkom żyda gruiłlktiw 1 tntJ
gdtle t ko8tł nbltyt:h powalały g6rv, duJe się w 1uchym I 1drowyro klima•
w tel Grectt rząd PHt5tltua podno9t l'ie Attyli.I.

~łowych.

(KW).

Bezczelna prowokacia
~llll!t'Y'knńskieh
granlc~ Chli111ldeJ R!!-publiki

w

koJowej odbudowy, ;Jak •11mbot
War8zawy, która w gorqce aierp, nlowe dni przypętewuje aie na
octPkiw1&n11 pr i!t calu naród
pt>llld - cbltfl. pli!rwnegó wrJ:e~
n!a, dzień, który 11 lat temu b11l

pow11żna,

molot6w

nieroHrwalnl\ w1_.1~ mlędęnan•
dowej solidarności z krajami demo·

amach. przybyły d-0 Polski na dwutygodn10W)' pohyt grapy n•i(zk'ow·
ców z krnjów kapitalistycznych: 7·
c!ob<nva , 1(1'llpł\ dolterów i metll!oW·
c~w a11g1@l!kich, 3-o!!obowa metalo"'
Wcześnie 7.awil'ranl! przet POM·y i
dniem telpowiada.1ąc11m cie~kie ce.w włoskich i 3·osobowa metalow·
SOM-v umowy o wykohilniu prac orai
lata okupacji, a teraz stal 3ię ców francttl!kich.
W er.asie pobytu w Polace ~wiąr. dokładne z11plttnówanie tych prłlc dnitm zwinłtUillC1/m leprze jutro,
j11tro -ttt"łfc!tt. t pokoju. Pokoju, kowcy Anglii, Włoch i Francji prza daje gwarancjq, ie te. ~wl~ks7.on&. łli>A~
kt6r11 cbłtn po d1itu zdo'll11wa.m11 bywj\d będą .w ZILkopAnem, nut~p- maHyn bęi1zte w pełni wykorty11ana.
t1ie •wiedzą kilka ośl'odków przemy
w t.tmlct i praov.
Poważnym bodźcem do pritltrocto.

ani groficy ani rowno~~ctcll wielkłe pdkt,

zdradzić

Koręsp•>nd~nt 11eklń!lki „Praw "
I. "~tióko ~r.e:
Otły Pekin obie1da wiadomośl

dlatego,

przyJIZ d zwI•zkowc6w

Tego ?ite che€\

1

i

nw pola
5•200 traktoróWwvruazv
w je1lenn•I luuw.penll siewne)

tllH ł nu 1'tuł·
na
talant]m t?onctm 1)laeu jest uprtl.
1tobotntcy pracowicie montujq
kon.tłf'U.kcJf włtt, prz1111ominajq.
c11ch •Wt111\ w1111Iatletn w11cł1;111
łllind.. Od łch bttdOWV zaci11na
111~ dzi§ winouenlt k1tżd~110 war
~zcuo!kłe11b domit, a tu +ia ptacu .&
vrud PolitechMką wu~Iąitają
Podcilttr 11d11

J'IO.l'lstw demokra.cji 1t1dowych t o- '

«agranlc.:nl. 1wrim:iondenct

S«JMU

gankach :p11Mdt mlł11 chłód,

kóJbti•u, ,.iodtriym11wany 2:lotvmi
s:t1mdar11
hosla,
łnltl1·ami,

Kól'lgrC!U.„

.Rałhlee1«14*o

ttkt, patrz11 i !"b.dzf, odłożvw~zu
nie realizowana przn nąd polityka
'10tttflga 1obot
)HJkł .de1t1J)t6w mf.chanlz.acjl w~l. przyno81 coraz po.
nikom wctągać do g6r11 długie
ważnlej•ze oailuJniqcla,
bittlo-O!e1'Wtlflf ftagł.
'W <'Wall• hleilłcej kamparut 11lewnej

wśród

Ale t1ekorar.je, to tylko,

POLSKił:GO

POKOJU.
Tell ł ów mo!« przysd11 arc1ii

lrnlumnnd.y, o ma
tńtZ1L, kt6r11 mr11iac oct}I co c1iwi
la od qUVJll sł~ od wl•ll<.higo port
„l!tu towar&11Ua Bientto, 11b11 oc•
t1lć jak b~d•le wyglądal, 11d11 a<>
1t<.mie 1• m.le.„cżon11 w góne.
Projektodawry niechętnle mó·
wiq o cctlości, ale i z fragmentów
wida1\ :ie bqdaie imponujqca.
Na. gl6wn11m filoru zatvlśnte ó~romtJrt długa na. 25 mtr. jedwab
na swrfa, a na. jej' tie plakat po

ew

Mstor1Jetnuch obrad PIE.RW

SZEGO

wlaśnte mótotć ł )l'l
o
potężn11ch flagach z trudem roz-

nam

I

tylko swej ojczyzny, ale

która. dtHltM jest • fłf10, ae 41.da
łch ucnlńi rnót.11 1tanie się miej.
.1Jcem wieik«>go wydarzenia, miej

ł(IĆ tylko o tyr.h s c:tególach:

.Takie~

Zwią•1m

.z

jest
każdu szcugól
1ite~lusz1 e.
ważny, kałdu szczegół pnyczyni
1
łił do t1fo t1lnienia. cało~cl. Na

bł'aay„ .

U boku

Przy Jl'«o Plmlod wnMfmy do obo
tu pokoju !IWój wielki wkład en·
tuzjazmu. ofiąrnl'J'Ści i pracy millohOW)'ch ml\i naro«u - ~an fMetnf.
Pl1n tl'n hMIK!nl llłf Polllkl ł
wzmocni alł:v pokoju na Awiecle.
U boku Zwll\~ku Radl!Atekleco I
pod jego kierownlctwtm, so,wh\tUlY

ewe zyc!e i dott.fontczrti1ch bficł<t odla.M już otuć!hf:, to obronią
uit:i:łndą rze ~brony ato1.t"któtc~ w 11111tbt pokoju, .ttt ich bytek przed
MOSKWA (PAP). - Agencja TASS
mow~·ch ludobó,lców amerykań~klch.
pośredn1ctwtm, obrad. I Palskitdonotl i Aten:
go Kongre!!U Ptllwju będq. rhicha to wlelklt1 to ittclęA{'le narod~ ~wla •
W 011t•tnlch dnlaeh dl!legacja ltl&·
il nic- t111ko cłfttOttcl, alt cal11 ta uwad~· Ją Z\\-il\lkoWi .Rad'!°'
kłtomtt, łt\10 bohater9k.it'J pAl'ł.11, Jl!· tek, •ióstr i tón «reckich wtę:tniów
krn.j, IWIM cttł11.
10 Arm I, .f<'ro potędae łl>łpoda.r· politycznych, dotknl~tych 1ruł.lic,,
111mpatltt ł ~acluavtem pa- ftleJ i mł1łtarnej, Jcto wods&wi odwiedłziła ambasadę ZSRR w Gl'e·
trf!J M p7'.t1/00tow1111.tlt mlodateł,

śza" - może ktoś 114 te sloUltt l;ię
ale to ;est zupełnie
uśm.i«chn.ć,

pinanwll

nłt

cttlt.1 ludzko,ć!ł, walki o pokój. krz~f)nle na Awiccle pot~tny ruch
obrońców pokoju.)eśli skupione pod
Potężni! megafony, mikrofonu,
~7.tAnd1m1m1 narody ~enp!ą
Jego
zwojt kabli, cala ~ieć polqczeń te

-

.1..SRlt to tM>tlunkt nowefO t1P\l~ O•
P•rte na •oeJalltbczneJ lo114r.m~

kracji ludowej, z klas!\ robotnia" I
sr.erokltnt ma1uun1 pl'lonJ~tml kr&•
Jów kllt>ltAllMyunych l hlonll na
Zw14iikowt Jladzleekll'mu klata
cllłyń\ ~wletie, 1llród p&l•kł nule łi~
butnfon t masy ludowe tych pailsłw 1dltiym ł pewnym s e10 Jutra, l'olzawd7'ęcr.ają swe dojście do władzy. s.ka Ludowa wh,, że obóz, na czele
za.wftzle- którego stoi potęn Zwią:rku 1la7Jwlązkowl Radzieckiemu
nają one równiei pomyelny roawciJ d1lel'lde101 potrafi obronić 1prawę
1wojej gospodarki nll.rodowej.
1>1>k0Ju, wolnołtt l potitę1Ju narort6w
Związek Radzieókl nie tylko wy• całego •wiata, a więc 1 naródu poi·
dobył te. siły na świat. Związek Ra· skieiro.
dzlPC!kl :Pomaga. ltti w t()(l-ilenn)'l'll
.Jeriay Na,.,rot.
iytlłu budować ktia.j, błoni Je prs4!d
imperlaltzmem l jego a1enturami,

je wyra.z nieugiętej postawy, da.
Je.sł łl'h kierownikiem ł thót4i~.
je wyra.i awtJ woU walki o lepu:e

&nili.

r.atff'

wzmotone} walkl

wt_,..

)lrzyJłlłnl" ze ZWlą,zkiem Jtdlite•
kim. 8łMunki mlęd.z; Pbllk~ a

Qci.

ml!!

Ollf.łtt amerykelkłe podaj•, ił Mt~ Aftbut Wl4ilt
w najblitseym czasie ro&poCZl\ć „de~ydująo. kroki" w po·
$tael wielkiej ofensywj' pr.teciw :r<oreań~fk(lift\, 'fi praeciwnym razie Pozycja fego w Korei będde nie do utnY·
mania,

Radziecki - ostoją pokoju

łtY~M je

at

a

bawiają się petvnei opozycji w kołach watykań~ki<:h przec:lwko kandy
datune Spellmana. W ciągu całe1 bo

wiem histori1 Kościoła katolickiego
jeden tylko raz wybrano papieżom
przedstawiciela krajów anglo asklch
Pewną niechęć w kołach katolickich wywołuje tak~e zbytnie 1aml·
kardynała Spellmana do
łowanie
reklamy, Specjalny oddział jeao eekr~tariatu 1.aJmuje się tą reklamą,
zamie89:czaiac w dziennikach i cza·
soplsmach \Wlnlanld I artykuły o je
go działalności, itd.jęcl11 itd. W Ame·
ryce powszechnie 1tnany jest 'f.mY.sł
kardynała Spellmana dD inłerea6w1
je..'łt on ud11iałowcem p-rzed1ilębior1Jtw
prOlłukująrych whlsJcy l cocA•cola, a
takłe udtlałowcein ameryka61klch
towanratw naftowyth na Bliskim i
ArodkOWYJD Wffhodlie,

I

ze

względ6w zrozumiałych.

Zbieranie podpl ów odbywa aie na
terenie całej łliazpa.nii.

Rz$rl turecki nRk11zał aresztowan\e
czlonków Turecki~go Komitetu O·

Poko,iu: prnwodn\ct~cego
Behica Borana, b. profeiora uniwet.•,
11ytett1 w Ank11rz , 1ekretl\1•ta rent·
ralnego Adnan Cł!mgll, adwokata
Vahdottin Barut. Drukiir::., któti' "H"I
drukował formull\rte Apelu Sttok•
b1ońc6w

równfot 101tał ar11111tc·
wany. Ci twolonnlcy pokoju 1tan'

hohmikie~.

przed

1u~dom

woj11kowym.

Uwaea, kandydaci
Szkoły ln~nltr1klej NOT
Kandydaci wytypowani pl'2~ ~a·

kłady pracy do &koty Intynier.skiej
NOT w ŁodZi winni dowieddeć •1'
o dopus7.ctenlu do f!lt:&mtn6W watęp
nych i terminie r~ocz~cta e~ami·
nów w sekretariacie &:koły p?tlJ' ul.
l?iotrkowa:kici 102.
Dopu.szca:eni do eiza.minów qło·
szą się osoblści<l w sekretarlacle ce·
lem otrzymania karty witępu ora2

uiszc:z~nia opłat mari!pu.lacyjnych 1
egzaminac:v1nyeh w gumie d. 8110.

Ostat.ec1ny termln dopeblłenla ""'
fom'l•lnó6ol upłJw•
mienionych

dnia :n. vm. br.
Sekretariat czynny
do 20.

w 1odl. od

18
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Opełne ·wykonanie planów asortymentowych
~ ospoda.rstwo

narodowe stano.wi

Postawienie u nu

na

należytym

produkcji zgodnie
asortymentowym musi
być przedmiotem dysłrul.it na naradach wytwórczych, które winny ana
lizować przyczyny ;p02ostawania w
tyle niektórych działów produkcyjnych i s-i:ukać sposobów ich prze·
Sprawa biegu

9" zes:pół, którego poszczególne poziomie walki e plany asortymen- z planem

ezęści znajdują się w ścisłej zale>-'·
noścl jedna od drugiej. Wadliwe

funkcjonowanie jednej z nich odbij& się uJemnle na ca.łym organiźmie.
Ta. oczywista. prawda. nie dotarła
je4t'.i:ese do wuystkich naszych dzia•
łaay rospodarcZYch, do wszystkich
Ql'PJllncjt partyjnych i zawodowYch w zakładach pracy, do wszyst.
kich ułóg fabryt211ych. To jeeł w
dużej miene przyczyną niedość zdec~·d.owanej walki o wykonanie pła·
nów wg. a.sortymentów, o wyprodukowanie pełnej ilości tych wszystkich wyrobów, jakie aa, przewidziane pła.nem, a nie popnesławanle na.
wykonaniu Cl(ólnego planu produkcji.
C2ęsto zakłady fabryczne lub cale
ga.Jęz.ie przemysłu „nadrabiają" luki
w produkcji jednego rodzaju wyrobóv; wysokimi nadwyżkami w wytwórczośd innych artykułów.

towe wYman. 'Zll-OStrzenla systematycznej kontroli wykonania 2:adań
planowych. Bieg produkcji zgodnie
z zaplanowanym asortymentem musi być pr.zedmiotem stałej troski kie
rownictwa technlcznero •za.kładów,
które powinny ustalfć przyczyny
~kłóceń, dąiyć do ich usunięcia, a
Jeśli to jest niemożliwe, do zrobienia
własnymi środkami, posta\vić odpowiednie wnioski w rz.jednoc:zeniach
lub centra·lnych zar.ządach.
op11I~zacja. planów og-ólnoP fabrycznych, oddziałowych,
zmianowych,, plMtów kaZdqo robotnika i każdej 'Ua5zyny, wyjaśnianie
załogom konieemości wykonyWanla
planów ściśle wg. asortymentów oto wa.tnl' zadania organizacji pBł'
tyjnyeh i zawodowych w każdym
zaklad'ńe produkcyjnym.

zwyciężenia.

Wskazanie przez inżynierów i
techników robotnikom - racjonaliria
torom „wąskich gardeł" zakładu,
wskazanie im rz:agadnień technka:nych, na których powinni skupić
swe twórcze poszukiwania, przyniosłoby niewątpliwie w wielu wypadkach pomyślne reiiultaty.
alka o pełny asortymoot produk<>ji przewid:ziany plan~m
może przybierać różne formy zal~
ne od warunków lokalnych i trudno
je uogólniać.
Np. w wypadkach urucharnlania
n<>wych Jdza.iów wytwórczości czę-

W
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dzinie produkcji sprężarek, urząchemic:znego,
dzeń dla przemysłu
wind okrętowych, kotłów energetycmych i kotłów centralnego ogrze
wania a więc dóbr bard'lo ważnych
dla dalszej rozbudowy gospodarczej
kraju, dla wykona·nia programu inwestycyjnego w prrzemyśle i budownictwie.
Ogólny płan walcowni wykonano
w I p6lrOC7.U w 103.5 proc. Jednak~ekro~"łY
· wysoko P~~
· wa1cowme
.....J
:ze

ni!s~Ji::i:;:
bi':: !~~!j1!a~~~~~~c;i
w dziedrzinach najważły planów

niej.szych jak np. żelazo prętowe (do
zbrojen.ia betonu) - w 94 proc„ bla
chy uniwer;;a.lne w 92 .proc„ diwiiar)', koryta itp. w 82 proc.
Podobna sytuacja istnieje w przemy:!.le eleklrotechnicznym, który nie
wykonał planu produkcji bardzo po
trz:ebnej a.pa.ratury wysokiego napięcia, ~ilników dużej mocy oraz
silników nieseryjnych, mimo że ogól
ny plan rp.rodukcyjny tego pNemyełu ~.vstał pnzekroC'Zony.
Pomorskich Zakładach Prumyslu Drzewnego Nr 2 we
wykonaWrzeStZ.C7.U „uzupełniono"
nie w I kwartale planu produkcji
stolarki budowlanej zaledwie w 67
przekro<.:Zeniem produkcj•
proc.
skrzynek 0 72 p.roc. Skutek? Zahamowanic robót na kilku budowach
o;oiedli m:cszkuniowych 11: powodu
braku elementów drewnianych.
można by
Podobnych faktów
przytoczyć znaczni~ więcej, również
i .z galę<Zi. przemysłu włókienniczego. Dlatego też istniejącemu stanowi rzecizy, szcizególnie w prizemysłach kluczowych, należy wydać bez
wzgilędną walkę, ponieważ może on
poderwać 1·ealność naS'l.ych planów
, gospodarczych, utrudnić w poważnej mierrz..e realirzację za<lań PJanu
6-letniego.
jeśli.
W Związ.ku Raduieckim,
prned:Siębiorstwo wykona 1Plan pod
wzgtlędem ogólnej wartości produkeji, ale nie wypełni swych zadań w
rzakresie asortymentu lub jakości _
1:o plan uważany jest za niewyko·
• nany.

W

obnir.kę

Oczywiście, poważną 1·olę w walce

o zwiększenie nmtownof<ci zakładu
odegrało podniesienie jakości produk

cji. Robotnice cewiarni zobowiąza
ly się prr.ez staranną i do1<ładną pra
cę podnieść ilość pierwszego gatun!m
o 1 procent. Zob<>wiązanie t-0 jest Ju:G
realiz-0wl'.nc. W ten ~.nosób dziewia

składają się ~~1 ~c n~~,~-t:~.:~~· :::~{~~u~~ewt~~~~

zmniejszają zu
na maszynach oczkarkowych o 4 proc. Jakość ich produkcji
sum:\
Łączna
wzro:śnie o 1 proc.
o-izrzędności, 11zyskanych tł drogą
wyniesie 1.233.łiOO !ł.
poważnym czynnikiem
o~iągnąć • TJ'zecim
o~Żczędności, postanowiła
46,5 miln„ zt. więcej zysku, niż ~o zwięl;szenia l'entownof.ci jN;t porlwyż
~zkoleprzewidywały tegorocme plany .h· ~zenie kw1:1ifikacji zalog-i nie zawc.dowe. Jnstrukto1·ki szwalni
nan:sowe.
tow. to11. Hl}brow~ka, .Mkhal~ka,
R.aoroanizac1· a pracy Czlłplak i PO'.l'l~tale, po~tanowiły roz
;;.zerzyć szkoleJ1ic w ~w~·m o<ldr.iale
e
'Iii
Przede wszystkim zwrócono uwa tak, abr uleg-ła zmnicj,;zcniu o 75
gę na konieczność leps_zej .organiza- procent ilo~ć nie wykonuj~ryd1 baz
cji pra~y w celu skrocema cyklu 11kordowvch. rodol>nc zobowiaz:.mie
produk~jRefo. Na pierwszy ogień podj\;to ~\· clziewiarni. Mlo,lzi l'Obot:ii
po ·zła szwalnia. Praca pl'Zebiega- c1• zwri1eili :sic .!o Jvrekto1·u technila tu według dawnego zwyczaJU c;,nerto z pr0Śl1ą o· :i:oqnmizowanie
- kaida szwaczka szyła od po- km·_u szkoleniowego na ma. zy11ac:1
jedną !'Ztu:;:ę cczknrkowych, clwą bowiem l'oclnie~ć
czatku do k01k1:1
Wvrowa.tlzenie • sy~temu jakość sw11j produkcji oraz zwlęk·
bi~lizny.
Rzkol~niem
t11.im011ego przy11i~o skroreme za- szyć wydajno~ć pracy.
~adnic'zero cyklu produkcyjnego o zawodowym zo•dani• objętych 73
pół dnia .• s1.waczki, szyjące obecnie procent dziewiarzy.
W celu osiąg-niecia ponadplanotylko -pewne ezęści bieliz.ny, l><J<lafoc
je metodą taśmową do następnej ma wych zpków załoga ZPDz im. Ryszyny, ~nacznie szybciej wykonują chlińskieKo nie pominęła i!rodków,
swą pncę. Totet procent wykona~a mogących przynic~.ć lep9"le, niż donc;rm znacznie wzró!łł. Tow. Zofia t~·chczas, wykorzystanie pnrku maRadziewicz, która dawniej uzyskiwa ~zynowego. A więc tow. tow„ Micha
la 120 proc. normy, ob~nie wykonu !owski i Szymczak farbial'ze, zMtoje 180 proc. To,1·. Jadwiga Lipińska sowali do farbowania dzianin kwas
ze 123 proc. cM>szła do 175 p~oc. !'a 1 octowy zamiast dotychcza~owych dro
Dało to około 8
robki tych szwaczek, jak i wielu m- gich chemik.alii.
nych wynoszą. obecnie do 25 tys. miln. zł. o;-1.ezęclnoścL To.w. Wygo<la
wpl'Owadz1ł do sma1·owama maszyn
zł. miesięcznie.
reo1·gani1..acji prac~ • w oiej biały zamia.st oleju wrzecion.oDzi~ki
szwalni wz1:o~ły zarobki l'<?botmkow, weg-o, oszczflłza)ąc oi2 ty<;. zł. Um1ea oszczędn-0sc1 w tym oddziale dadzą jetne wykorzystanie re«ztek przynie
sie 7,5 miln. zł. oszczędnośd.
..1._ końca roku 22.250.000 zł.
jako~ciowo . lepszy życie igieł

łl'U

ki o oszczędność i o wykonanie planów produkcyjnych.
Tow. Stefaniak :z; Zan.ądu Okręgo
wego Związku Pracowników Przemy.
słu Skórzanego mówił o zapoczątkowa
ntu w tym przemyśle nowej formy
współzawodnictwa pracy „- współza'Wodnictwa be:zregulamiuowego, polegającego na podejmowaniu przez robotnlków określonych :zobowlązań.
Tow. Błaszczyk z Zarządu Okręgo
wego Związku Budowlanych podkreślił konieczność podnoszenia kwalifikac.ii zawodowych referentów współ
zawodnictwa pracy, za~rudnionych w
zakładach.

Na zakończenie konferencji wybrano komisję, której zadaniem będzie
wypracowanie wzorów ujednoliconej
sprawozdawczości, umożliwiającej róż

nym instancjom związkowym opera
tywną p~acę na odcinku walki o co
raz lepsze wyniki produkcyjne.

.

r.zątkowa.: na n:nzym terenie

akres 'P•acy na tym odcinku.

nowy

zdrowia
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Tak więc walkę o obniżenie kosz·
tów własnych rozp-oezęto na wsr.yst·
kich odcinkach. Ale to dopie;,·o początki. Załoga winna stale pamiętać
o tym, że o\\·e 46,:> miln. :r.ł. mają
l·yć w całości uzy9kane do końca br.
Dldego też sprawa dodatkowej aku
mulacji musi stać się troską wszyst
Każdy
kith pracowników zakładu.
robotnik na swym odcinku powinien
bez przerwy cri;uwać nad realizacją
ustalonych sposobów os1..czędzania.
W wysiłkach dla podniesienia ren
udział
towności zakładów wydatny
powinny wziąć grupy Zll'iązkowe 01·„z ai;itatorzy i grupy partyjne.
Organizacja partyj11a i związkowi1
zakładu powinny stale baczyć, aby
gromadzenie dodatkowych zysków
J e!!t
nie na trafia Io 11a. trudności.
wi~c rzcc:r.ą konieczną, aby cały
aparat partyj11y i z~;ązkowy zakła
cl:1 zo;;tat ja!{ najszybciej poini;traowany i czuł ~if od11owiedzialny za
\\ ykon.anie. podjętych pruz zało!Xf /
)I.I\. •
zi;bo1 ·1ązan.

Ośrodek Zdrowia przy Alei Kościuszki Nr 48. Piękny, nowo·
czesny gmach. W jasnych, czystych poczekalniach chorzy oczekuj'
na swą „kolejkę". Kobiety z dziećmi, młodzież, ludzie starsi. Tutaj, w Ośrodku, można leczyć na koszt Ubezpieczalni prawie
Cały dzień panuje ożywiony ruch. Nic
wszystkie dolegliwości.
d;:wnego: przecież pod opieką tego otwartego w dniu święta Od:·
rodzenia Ośrodka Zdrowia pozostaje aż 140 tys. ludzi.
Dr J{onrad Kosmalski, dyrektor III Obwodu, a zaratem pełno
$ródmieście<, z dumą
mocnik Ministerstwa Zdrowia na DRN pt•kazuje doskonale wyposażone gabinety lekarskie. W chwili
obecnej czynne są działy: chirurgii, ginekologii. uro1ogii, neurolo·
F':i. W najbliższym czasie uruchomione zostaną działy stomatologii
i laryngologii. Ośrodek posiada ki1ka aparatów rentgenowskich
i elektrokardiograf oraz jedną z największych w Łodzi - - aptekę,
czyn:1ą przez całą dobę.
Niedługo zostanie uruchomione przy Ośrodku pierwsze tego
rodzaju UO<'ne pogotowie piclę~11iarskie.

* • *

Łódź p.c siada obecnie 6 ośrodków i.drowia. Lecz ilośc ich zarówno w naszym mieście, jak i na terenie całego kraju będzie sta·

le wzrastać. Dość powiedzieć, że dojdzie do liczby 3.060, czyli
l'l'1!rośnie o 99 procent w stosunku do stanu obecnego.
Umożliwi to r<rztoczenic bardw szerokiej opieki nad stanem
zdrowia wszystkich obywateli naszego państwa.

Cenna inicjatywa ZMP-o.wców
z Wytwórni Sprzętu Mechanicznego Nr 4
Młodzieżowa

bry,;ada tokarzy na Warcie Pokoju

W poczekalni Wytwórni Sprzętu
Mechanicznego Nr 4 został wywieszo
ny ubieglej soboty krótki komunikat następującej treści:
„W dniu dzisiejszym, o godz. 12
przystępuje do pracy I brygada mlo
dzieżowa, obsługująca II Oddział Me
chaniczny. Zarząd fabryczny ZMP
sklada brygadzie życzenia owocnej
pracy w wykonywaniu planów pro
dukcyjnych".
Robotnicy z wielkim zainteresowa
niem czytali komunikat, wyrażając
w rozmowach uznanie dla inicj;ty
w.v, z jaką wystąpiła młodzież ZMP.

*

Przed tygodniem do przewodniczą
cego zarządu fabrycznego ZMP,
kol. Kołodziejczyka; zgł<>sila się gru
pa tokarzy ZMP-owców z oddziału
mechanicznego, przedstawiając mu
projekt zorganizowania brygady to
karskiej w celu uczczenia I Ogólno
polskiego Kongreo;u Pokoju. Kol.

natychmiast udzielił
poparcia cennej inicjatywie. Zawiadomił Dzielnicę Górną ZMP i z.organizował zebranie koła, na którym
sposoby
omówiono
szczegółowo
wprowadzenia w życie tego projek
tu.
przedstaNastępnie zarząd ZMP
wił całą sprawę na egzekutywie par
.tyjnej. Towarzysze przyjęli z zapałem inicjatywę ZMP-owców. Po po
rozumieniu z radą zakładową i dyrekcją zajęto się przygotowaniami.
aby brygada mogła najrychlej przy
stąp!ć do pracy. Nadszedł wyznac10
ny dzień. W sali fabrycznej stoi, jak
by w oczekiwaniu, kilkanaście nieczynnych jeszcze tokarek. Szybko
zbliża się u~talona godzina 12. 1\1Tl0
dzi ZMP-owcy podchodza do swych
maszyn. Chwila jest naprawdę uroczysta. Z powagą zamieszczają na to
karkach czerwone chorągiewki
symbol pełnienia Wart Pokoju, zaciągniętych na cześć Ogólnopolskiego Kongresu. I oto uruchomione to
karki dygocą już rytmicznym ruchem. !'fa twarzach młodych tokaKołodziejczyk

rzy widnieje uzasadniona duma i za
dowolenie. „I brygada młodzieżowa
tukarzy w Polsce zaczęła s~ą praC'e".
Kierow,1ikiem młodzieżowej brygady
został ZMP-owiec, wielokrotny pr?.n
downik pracy, kol. Wrzesiński. W
rozmowie z nim dowiadujemy się o
ambitnych planach brygady na przy
szłość. Otóż brygada pragnie o~iąg
n;ić jak najwyższe wyniki produkcyjne, wykonywać wszystkie prace
V11carskie jak najsolidniej i najdokł:1dnicj.

Przy pierwszej z r:i:::;du tokarce z
piłuje !'komplikowane rurko!. Plt: ciński. Pełni Wartę Poko
iu Oświadcza z zapałem:
- Bndzo się cieszę. że zostałem
brygady młodzieżowe~.
członkiem
Nie będę szczędził starań ani wysił
ków, abyśmy mogli uzyskać najwyż
sze wyniki. Pracą S\"'ą pragniemy
do zwycięstwa mło
przyczynić sill
dzieży koreaóskie.i, walczącej o wol
ność z najeźdźcami amerykańskim.i.
Oni walką, my pracą wspólnie da'je
my odprawę podżegaczom wojennym.
Nieco dale.i pracuje na tokarce
kol. Kopcil'lski, przodownik pracy,
wyrabiający dotychczas 170 procent
normy.
- Muszę uzyskać jeszc?.e lep~ze
wyniki produkcyjne - mówi kol.
Prawie wszyscy człon
Kopciński. kowie naszej brygady-to młod'lieżo
wi przodownicy pracy. 'Będziemy da
lej przodować, aby nie zawieść zau
fania Partii i naszej organizacji, kt6
re poparły naszą inicjatywę i umoż
tiwiły nam pracę w brygadzie.
ZMP-owiec Krakowiak jest zado·
wolony ze ~we.i pracy. Z dumą pel
ni Wart~ Pokoju. Oświadcza z prze
· prl\cown:ce na~z"! \V pelni doce- !wn;ini'!m:
i chwili przyRtąpienia
niają rolę i :maczcnic nowopo- - Od p!erwsze.
'10 J'lr::icv w brvlo!:irl7ie pełnię Wartę
wstając~·ch rad k0biec;;ch.
P11koiu Pr;1cui< c lepiej i wydajniej,
1\1. S!asia!•
p; ~ gnę prz;i.·czynić się do wzmoże.
ZPO im. Próchnika.
nia sił obozu pokoju.
wprawą

~ rrtml~l•Jm'1łtćMH!I

Pracownice ZPO im. Próchnikc;i

Dykusję podsuroował tow. Sume.
rowski, przewodniczący c;>RZZ.
Tow. Sumerowski podkreślił trzy
najważniejsze w chwili obecnej zaga
dnienia, stojące przed pracownikami
referatów współzawodnictwa pracy
oraz ekonomicznych. Należy do nich
współzawodnictwo pracy, walka o oszczędność 1 o równomierne wykonywanie planów. Należy jednocześnie
propagować rozwój ruchu racjonalizatorsklego oraz pomysły racjonalizatorskie.
Postawienie na właściwym pozlomle pracy referatów ł wydziałów ekooomicznych związków zawodowych.
głębsze wnikanie pn:ez nie w 11prawy
produkcji, umoł.liwi związkom za.wodowym spełnienie swej roli na odcln
ku walki o wykonanie Planu Sześcio
letniego.
-Narada dzisiejsza - powiedział •
tow. Sumerowski - powinna zapo-

I

i związkowe

*

zadanie,.. związhów zal'l'odo1t1qch

W Okręgowej Radzie Związków Za
wofowych w Łodzi odbyła się konferencja, w której udział wzięli referenci ekonomiczni, współzawodnictwa
pracy oraz członkowie prezydiów zarządów :związków, odpowiedzialni :H
sprawy ekonomiczne.
Kierownilc wydziału ekonomicznego
ORZZ, tow. Szałkowski, wygłosił referat na temat najważniejszych :ragadnień ekonomlanych, związanych z
wyll:onaniem Planu Sześcioletniego. W
walce o jego wykonanie poważna rola
przypadła związkowym referentom
ekonomlcznym ł wspólzawodnlctwił'
pracy. których praca na tle nowych
zadań I obowiązków nie była dotycbCi działacze
ezu zadowalająca.
związ.kowi nie żyli dotychczas w dostatecznym stopniu zagadnieniami
produkcyjnymi zakładów pracy, a czę
stokroć w swej działalności przejawia.
U tendencje biurokratyczne. Również
wydział ekonomiczny ORZZ nie pracował dotychczas jak należy. Nie
był powiązany % referatami ekononńcznyml i współzawodnictwa pracy
w podległych ORZZ ogniwach zwi11,zkowych, ograniczając swą działalność
do rozdziału talonów itp. mało wa.i·
nych czynności.
Obecnie wydział ekonomiczny ORZZ
przekształcony zostanie na wydział
produkcji, a zadaniem jego będzie,
wespół z referatami ekonomicznymi i
współzawodnictwa w oddziałach zwhp:
ków- walka o eoraz lepsze wyniki
produkcji.
W d1'.skusji pr~e~stawicie.le różnych
związkow on1aw1ah zagadnienia, !w1ą
za:ne z rmwojem współz:awodnictwa
nzacv. ruchu racjonalizatorskieao, wal

ośrodków

"'"'

Walka o coraz lepsze wyniki produkcjne
-

Wzrost· sieci

OSZCZPdności

załoga ZPDz. im. Rychlińskiego
Żro' del OSZ""zędnos'ci·
Trzeba uaktywnić
"
grupy partyjne
jest wiele

wygospodaruje

Ustawa. o Planie 6-letn.im postanawia mir:dzy innymi, że obniżenie
kosztów własnych w gospodarce narodowej winno w okresie sześciolec.ia pr7>ynieść około 3 bilionów złotych, co stanowi połowę całości prze
widi.ianych nakładów inwestycyjnych.
W celu uzyskania tej olbrzymiej
h.·woty musi nastą.pić planowe obniża
n•ie kosztów własnych we w,;.zystkich
dziedzinach na.szeg·o prr:emyslu. N!!.
tych kosztów
m. in. postęp techniczny, lepsza <>r
ganizacja pracy, oszczędność na ma
teriałach pomocniczych.
P<>i>atrzmy, w jaki sposób załoga
ZPDz im. Rycb1ińo;;kiego, po dokladnvm zbadaniu i ustaleniu źródeł

sto przyczyn4 niewykonywatria planów asortymentowych są opóźnie
nia w opanowaniu nowego procesu
i nienadążanie
technologica:nego
biur fabrykacyjnych ri; opraJ::e>W.tn'iem dokumentacji techniC'l.llej. Należy więc w łakreh wypa.dka.ch peł
niej i wszechsłronniej nli dotąd ~y
k~rzystYWać doświa.dmenia radziel'kie oraz usprawnić l przyśpienyć
pracę biur fabrykacyjnycb.
Troska o harmonijny, wnechstron
ny rozwój •ospodarkl narodowej, .o
wYkonanie naszego rigantycznego
l'l: ·1 6-letnfo.go nakazuje nam. by
nie zadowala~ się reali7.acj?r czy nawet przekroczeniem l'lobalnego µla.nu produkcji, ale stosować WS7.elkle
poszczególnym
dostępne w każdym
wypadku formy walkl o dokładne,
precyzyjne wykonanie planów a.sortymeniowyeh.
J. F. Ch.

Co nam daje
Plan 6-letni?

wybierają

delegatki do rad kobiecych

Wybory do rad kobiecych stadniem uroc:rystym dla zatrudnionych w nasr.ym zakładzie
robotnic. Już na kilka dni przed
tym ke>biety radrziły, kogo wybrać, żywo omawiały !7.naazenie
utworo:enia jednego ośrodka, kieru~ącego życiem kobiet na terenie (Zakładu.
Na izebranie przybyły niemal
wszystkie robotnice. Z uwagą
wysłunhały referatu przedstawiDzielnicowego
cielki komitetu
PZPR Górnej Lewej, tow. Weiman, która mówiła o tragicznej
sytuacji kobiet w Polsce przedi o możliwościach,
wrześniowej
oraz ~oby~ach, jak:e daje kobiecie dzisiejS?.y .ustrój.
Na ·wniosek tow. Gór:r. robotni
ce postanowiły uczcić 'zebranie
pod jęciem zobowiązań produkcyj
nych.
Jako plerw~ a:głosiła i:obowiązanie Zl\1..P-ó\'l-"ka, Katimiera
Maicr.yk. która Pf>d.i!:ła ele nattwac7.kę ręczną. pracy
uczyć
przy ma~ynie. Podobńe wboW.ą

ły się

Stefania Kar- I
zanie podiGln
koszka i wiele. wiele innych nas.zych robotnic.
Poważny charakter zebrania
wyborczego świadczył o tym, że

Nie tak

--~----~~~~~~

należy przeprowadzać

W Państwowej' Centrali Drzewnej „Paged'" w Łodzi, na skutek
zbyt c;iasnych pomieszczeń biwowych postanowiono wyremontować i przebudować szopę, zno.jduj ącą się przy ul. Piotrkowskiej .U,
na biura dla Działu Finansowo·
Administracyjnego.
Do robót zabrano się w czerwcu.
Nad całością przeprowadzanych
prac objęła nadzór lekcja inwestycyjna PCD „Paged", której kie
rownikiem jest technik ob. fsar•
szczewski. Rozpoczęto od wybija.
nia okien, układania podłóg, 1ta·
wiania ścianek. Nast",pnie J)rzy „
i;tąpiono do robót malar!!klch.
Gdy lokal na biuro już był wybrak
zauważono
remontowany,
pieców. Sprowadz:ono więc z.du- ,

remont

nów i rozpoczi:;lo ustawianie pieców. .Pozostała tylko ostatnia
czynność połączenia pieców z kominami. Wtedy okazało się. że nie
ma kominów i trzeba je dopiero
Trzeba było rozbija.'.'
przebljać.
pomalowane ściany... szukać przewodów kominowych. a później po.
nown1e odświeżać niedawno malowane ściany itp.
Niewątpliwie kierownictwo „Pa~
gędu'" wyciągnie odpowiednie kon
sekwencje wobec winnych, którzy
przez swój niefrasobliwy stosunek do powierzonych Im zada11 na
raża.ia skarb paóstw11 na poważne
straty I niepotrzebnie marnują prn
cę luclzlCą.

J. Mytkowskl,

.

..Pal'f!d",

• • •
W pierwszym dniu pracy brygada
wysoki wynik produkcy.J.
ny. Plan dzienny wykonała w około
130 procentach.
Zorganizowanie młodzieżowej bry
gady tokarzy w tych zakładach po·
winno stać się przykładem dla innych kół ZMP. Ta naprawdę pięk
na inicjatywa. podjęta na cześć Kon
e;resu Pokoju przez młodzież WSM
Nr 4, winna znstać podchwycona
przez młodzież pracującą w innych
fabrykach metalowych.
Brygada młod?.ieżowych tokarzy 1
WSM Nr 4 pragnie z chwilą utworzenia vodobnei bl'ygady w tnnydi
iakładach wezwać jq do wsp6lza.vodnictwa pracy•
uzyskała

,

m. " -

deleq~cl
Stachanowcy -awanearda budowmczych komunizmu Nasi
na Kongres· Poko1u

(li'

-,5 rocznicę

W nocy z 30 na 31 sierpnia 1935 r.

kopalnia „Centralna Irmino"
Donieckie) stała s'ę wi·
przeszło
downią wydarzenia, które
do hlsttril: nocy tej rębacz Aleksy
Stachanow wyrąbał w ciągu zmiany
przekraczając
węgla,
102 tony
14-krotnie obowiązują.cą. wówczas
norm~. Sukces ten osią.gną.I dzit:ki
radykalnej reorganizacji pracy na
:zagłębie

~anie.
Wieść 0

niebywałym

produkcyinym

osiągnięciu

Stachanowa

lotem
Ra

blysk~wic:v obiegła cały Związek

dziecki. Słynny górnik znalazł wszę
dzie żarliwych naśladowców. Kowal
Gorkowskiei Fabryki Samochodów
(GAZ). Bnsygin, wykuł w ciągu
jednej zmiany 1.146 wałów korbowych. podczas gdy norma przewidy
Robotn ik leningradzkiej
wała 675.
fabryki obuwia „Skorochod". Smietanin, wyprodukował 'w ciągu zmiany 1.400 par przy obowią'lu.iącej nor
mie 680. Frezer Moskiewskiej . Fa·
bryki Obrabiarek, Gudow. wykonał
w ciągu izmiany 14 norm. Hutnik
zakładów im. Dzierżyńskiego, Diegtarlew, osiągnął wytop 9-10 ton
stali z każdego metra kwadratowego ,pieca martenowskiego, podczas
gdy rekord najlepszych pieców świa
ta rzadl: > osiągał 7,2 tony.
Wkrótce inicjatywa Stachanowa
rozszerzyła sie na. cały kraj, przeję·
ly ją wszystkie gałęzie przemysłu,
rolnictwt:, transport. Inicjatywa ta
stazaporzatlcowała masowy ruch
chanowski, który towarzysz Stalin
określił mianem najbardziej :iywot·
nego, nieprzezwyciężonego ruchu
naszych czasów.

powstania ruchu stachanowskieqo)

czas dostrzegł w nim Lenin zaczątki łym ~aczeniu tego słowa. Ich śmla
nowego, komunistycznego stosunku ła myśl badawcza przenika we ws~
do pracy, potężny czynnik budowy stkie najbardziej skomplikowane I
socjallzmu. Początkowo przybrało subtelne arkana produkc.U, szuka I
ono formę „subotników" t „woskres zawsze znajduje coś nowego.
nlków", polegających na tym, że lud:de pracowali „po fajrancie" dobro
wolnie I bezpłatnie, aby wykonać
terminowe, nierierpiące zwłoki pra·
ce. Później współzawodnictwo przespółtawodnictwo socjalistyczne 1
rodziło się w ruch 1>rzodowników
ruch stachanowski są diametral
nym przeciwieństwem konkurencji
pracy.
•Ruch stachanowski zrodził się na
kapitalistycznej. „Zasada konkurl'nglebie przygotowanej przez poprzecji - mówi towarzysz Stalin - to po
dni rozwój gospodarki i kultury kra
rażka i śmierć jednych. zwycięstw'>
ju radzieckiego - na gruncie uprze·
I panowanie innych. Zasadą · współ·
mysłowienia ZSRR. W tym okresie
zawodnictwa socjalistycznego jest
.
panstwo radzieckie zrealizowało już
.
stalinowski plan 5-letni. koleżeńska pomoc przodu.iących dla
.1uerwszy
znajdowało sie w toku realizacji ilru POzostających w tyle. w celu osiąg
giej pięciolatki, Przemysł radziecki nlęcia wspólnego rozwoju".
Wsp?łzawodnictwo i ruch stachazaopatrzony został w nową wspania
ł ą t eeh n1.1tę. Z tym wiąże s 1ę rów- n_owsk1 - to walka przeciw temu
nież powstanie ruchu stachanow- co przestar7.ale, 00 obumiera, wał·
•
.
kt.ory - Jak
•
towarzysz ka o to, co nowe i przodujące. W ten
mowi
s k 1ego,
i ruch sta
.
Sta 1in - nie- mógłby się u nas na- sposób współzawodnictwo
.
.
cha.nowski.- to potę~na, postępowa
rodzić bez nowe.i techniki.
si.la rozw.OJU spo.łeczenstwa radziec·
sI
Drugą l ażną podstawą ruchu sta k
cha. wskiego było gruntowne po- tego. 1 ~ ta nie tylko pcha produk
cję naprzod, lecz przyczynia się do
.. . .
lepszenie bytu robotników. Dość po•
wiedzieć, że przeciętne płace rocme podmesiema po:i;iomu kulturalno·
technicznego klasy robołniczej.
robotników i pracownikó.w umysło·
wycb w okresie pierwszej pięciolat·
ki wzrosły dwukrotnie, a w eią.gu
drugiego planu 5-letniego - znów

•

Zasady ruchu
stachanowskiego

W

się podwoiły.

Owoce ruchu
Stachanowskiego

Ludzie pracy zaczęli się lepiej odakie wyniki dal olbrzymi roz·
wiecej wyżywiać, lepiej ubierać,
współzawodnictwa socjall
mach
•
clawać na osobiste potrzeby. Zycie
stycznego i ruchu sta-0han'owskler.o
mówił
stało się lepsze, weselsze w 'Związku Radzieckim?
Stalin. A gdy życie jest wesołe, t.o i
Najlepsze pojęcie o tym daje nam
praca idzie dobrze.
przebieg realizacji pięciolatek stallnowskich, stały wzrost produkcji l
towarzyszący mn wzrost powszech·
uch stachanowski powstał dla- nego dobrobytu.
N a j ważniejszym wynikiem ruchu
tego, że w kraju pojawiły się
olbrzymi
był
nowe ka.dry robotników, którzy o.pa stachanowskiego
nawali doskonale technikę 1 pchnęli wzrost wydajności pracy. W r. 1941
ją napraód. Były to kad·ry wychowa wzrosła ona w przemyśle 4',5-krotne Juź przez partię komunistyczną, nie w porównaniu z rokiem 1913, a
tę kierowniczą siłę społeczeństwa ra przeciętna wydajność na godzinę
podwyższyła się nawet 5,5-krotnie.
dzieckiego
Dzięki ruchowi stachanowskiemu
Ruch stachanowski Jest z sa.meJ
swej istoty rłęboko rewolncyjny. państwo radzieckie wykonało pned
Ruch ten buntuje się przer.iw terminowo plan pierwszej 1 drogiej
skostniałym nawykom pracy, łamie pięciolatki.
W okresie Wie11dej Wojny Naro·
stare normy i plany techniczne, wal
doweJ stachanowska praca łudzi ra·
czy ze stagnacją ł zgnuśniałością.
Stachanowcy-to odważni twórcy. dzleckich stworzyła. wszystko, co by
ć z t eeh lll'ki Io n i ez b ęd ne dla zaopat rzen Ia froo •
·
·
·
St ara)ą
wycisną
się
wszystko, co ona może dać. Osiąg· tu w broił, amunicję i tywnoś6.
Bohaterska praca na zapleczu,
nąwszy sukcesy, nie spoczywają na
laurach. Stachanowcy - to lud'Zie obok bohaterskich czynów bojowych
.
k j .„
i
„n espo o m , to nowatorzy w ca· na froncie, wykuwała zwycięstwo

R

Co to jed ruch stachanowski?,
Jaki41 11ą jego źródła?
Ruch sta<:hanowskł - to wYłsza
forma współzawodnletwa 1ocJall•tycznego. Zasadniczym jego celem
fest walka o podwyższenie wydajno·
pracy. A wydajnoś6 pracy jest
_ w ostatecznym rachunku słów·
nym elementem zwycięstw& toeJaUmm nad kapitalizmem.
Im wyższa będzie wydaJnoś6 pracy, tym bogatsze będzie społeczeństwo socjalistyczne, tym bogatszy
ka"dy człowiek pracy.
będ ~i·e
u
u
W warunkach ustroju kapitali-

•m

styc'lnego robotnik nie jest rz;ainteresowany we v11rz;roście wydajności
•
d
.
pracy. Przecież bez wzglę u na 1ego I
gtarania, bez względu na jego dobrą pracę. cała korzyść praypadnie
w udziale kapitaliście jako wlaści·
który
prv.ed~iębiorstwa,
cielowi
utrzyma na dawnym poziQmie nędrz;
ne płace robotnika.
Zgoła inac7l';I przedstawia się spra
wa w warunkach socjalizmu. gdzil'
pra{'a jest wolna, twórcza. gdzie
pracu.ie się dla siebie, dla narodu.
Nie ma tn klas wyzyskujących, nie
ma wyzy~lcu. Fahr:vki należą. do narodu. który nimi kieruje. Owoce pra
c:v nale-.i:ą do pracujących, czyli, Żl'
WS7.Y~<':V 11107.le pracy są żywo zain·
t<'resowani w stał:vm podwyższaniu
wydajnośc i. w doskonaleniu produk
cji. Stą.d masowe bohaterstwo pra·
cy, stąd szeroki . rozmach wspólza·
wodnictwa socjalistycz.nego.
socjalistyczne
Współzawodnictwo
0 wysokr wydajność pracy powstało
na terenk ZSRR już w pierwszych
latach władzy rad7.ieckiej. Już wów·

I

Maria Augustyniak jest instruk· 1
tork!if w nowopowstającej t 1caln1
automatycznej. Pracują tutaj prze
ważnie sami młodzi tkacze. za:
daniem instruktorki jest stałe do
szkalanie młodzieży, podnoszeni·?
jej kwalifikacji zawodowych. ciz.u
wanie nad pełnym wykonywaniem
baz akordowych. Nie jest to ła·
twa praca, wymaga wiele cierpli
tow
lee~
wości i umiejętności,
Augustyniak doskonale sobie ra·
dzi ze swą młodą „czeladką."
Jest przecież doświadczoną przo ·
down i cą pracy, wykwalifikowaną
i
tkaczką, aktywistką partyjną
spolecrz;ną w ZPB im. Stalina.
Dla zasłuit swych wlaśnito i za·
let została wybrana delegatem na
Kongres Pokoju.
- Walkę o pokój realizuję w
l'lówi
mej codziennej pracy tow. Augustyniak. - Wychowu·
jąc młodzież, szkoląc nowe kadry
fachowe przyśpieszam wykonani~
naszych planów produkcyjnych.
Szybkie szkolenie nowych kadr 7.1i
kwiduje godziny postojowe. pod·
niesie wydajność pracy - wzbo·
gaci naszą gospodarkę narodową
- · Reprezentująe na Kongresie
Pokoju dzielnicę· Widzew, pow' em
uczestnikom Kongresu, że łódzka
klasa robotnicza nie szczędzi wy·

Na drodze do nowych
sukcesów
Stachanowcy krocz111 obecnie w
pierwszych szeregach bojowutków o realizację powojennego planu
5-letniego.
We wszystkich dziedzinach widzi
my wspaniale rezultaty natchnionej
pracy stachanowskiej. Produkcja
przemysłu

przeszło

półtorakrotnie

11rzekroczyła

poziom przedwojenny;
i:vw·
rolnictwo da.je krajowi wi„ce.ł
""
ności i surowców niż przed wo.in4;
7. każclym dniem narl•d radziecki ży
.ie w większym dobrobycie ł n:.. wyż
szym poziomie kultury.
Sukcesy te pozostają w bezpośred
. kru z nowYm rozwojem
.
zwu1z
nim
ruchu stachanowskiego. z powstaniem nowych f orm tego ruchu ·
ma .1·5 ._
· · ·atywY
. · z m1ci
T k
"3
.
a więc
rabr:Yki moskiewskie.i „Kalibr". Ml
kolaJ'a Ross".J"skicgo, wiele przedsię
·'
biorstw przystąpilo do organizacji
odclnk0"'
k. h br gad
„·
•
Y
s 1ac1rnnows 1c
oddziałów I całych fabryk.
Tokarze, Paweł Byko~ t Henryk

I.

Nowi ludzie

Zródla ruchu
stachanowskiego

~

narolfu radzieckiego nad hordami fa
szystowskiml.

Bortkiewicz. wystąpili z 1nicjat:vwą
skrawania metali.
Dążenie do pracy metodami szybko
~cio'\.vymi przybrało obecnie charak
ter masowy we wszystkich gałęł
· h
:i:iac przemys u. ·
Pomocnik majstra Krasnocholm·
skiego Kombinatu Wełny Czesankowej, Aleksander Czutkich, zapocząt
kował masowy ruch o produkcie to
warów wyłącznie najwyższej jako-

siłków.

aby jak najbardziej umoe•
i 11 ~1·walić front obrońców po·
koju. Wyrazem te~o są masowe
zobowiązanie produkcyjne realizo
wane z honorem przez łódzkich ro
botnik6w.
nić

szybkościowego

:.I

lerzy

I

Zakład6w
szczególnie młodzież
Stalinowskich Ob. Kądalski jest
bo,viem aktywistiJ :61\f P i żywo in
teresuje się wszystkim, co się w
fabryce dzieje.
Gdy ukazał się nowy dziennik
młodzieżowy „Sztandar Młodych"
ob. Kądalski zwerbował naJwit::k
w
szą ilość prenumeratorów, i
dalszym ciągu czuwa nad tym; by
kolportaż utrzymywał się·na wy.
aokim .X>Zio,mie.
_ Lekturę naszego dziennika
młodzieżowego _ oświadcza ob.
Kadalski - staramy się wykora1·
stać dla podniesienia naszego po- ·
ziomu ideologicznego. Często dy•
skutujemy na temat przeczyta·
nych artykułów. Zwr.acam wtedy
uwagę moim koleg-om, aby s-pecjal
nie interei;owaH sie zagadnieniami
walki 0 pokój, która przebiega
w całym świecie. żeby pilnie e'[,Y•
tali artykuły z życia młod,zieży
Komsomoł 'est dla
radzieckiej.
nas wzorem w naszej pracy.
W wystąpij!niach na zebraniach
ZMP, w codzienne.i swe.i o. racy ob.
Kądalskl nieraz już dał dowód, t.e
jest nieugiętym bojownikiem srira
wy p-0koju. Toteż wybór j1>go na
P k · · t
K
t
d l
e ega a na on.cnes o OJU Je& ~
·r
s.Juszny i wl:i~ciwy.

ści.

Szerokie kręgi zatacza walka o
lepszą
oszczędzanie surowców, 0
eksploatacJ·-„ środków podstawowych
i obrotowych, o wysoki poziom kultury produkcji itd.
Ruch stachanowski rośnie t rozszerza się, ogarnlająo coraz nowe
masy pracowników. I fakt ten jesl
rękojmią nowych, wielkich sukcesów narodu radzieckiego.
w wa.lee 0 wysoką wydajno§6 pra
cy, 0 polepszenie Jako§cl produkcji.
w walce której dobitnym wyrazem
jest ruch stachanowski, wyłania się
nowe oblicze człowieka - płomłen·
nego patrioty, prawdziwego gospo·
· t ycznego kra.Ju .
dan.a swego soc.i ahs
I ten rys charakteru właściwy
jesł każdemu człowiekowi radziec·
klemn.
M. Rossowski

Ma 18 lat, pracuje jako chi·ono
w ZPB im. Stalina.

metrażysta

Dobrze go

znaJ'ą

robotnicy, . a .

-------------"---------------------~~---------------""!.

Jak pracuje wzorowa
1

Obciągaczki

'

obciąganb.
na
nałożyły

Fragment po tzw.

wrzeciona nowe, puste cewki.
Prządka napuszcza nici na te cew
ki, na których nitki się zerwały.
Prawą ręką napuszcza nić z obcej
szpulki (najczęściej z wadliwie
nawiniętej tzw. „lalki". Czyni t<>
dlatego, aby nie marnrwać przą
dzy, lecz umiejętnie ją wyko1·zystać) i potem łączy ją z nledoprzędem. Lewą ręką przytrzymu·
je szpulk~.

prządka

W związku z odbywającym sit w przemyśle .~awełnianym kon·
kursem o tytuł najlepszej prządki, zapoznamy dz1s naszyrh crtytel·
ników z kilku fragmentami prarv wzorowej prządki. Jest n111 mło
da robotnica z ZPB im. Stalina, TOW. HENRYKA KOHNATKA.
wielokrotna przodownica pracy, prządka osiągająca wysoki pr~cent
bazy akordowej oraz wysoką ja kość przędzy. Tow. Kornatk:l bierze
obecnie udział w konkursie o tytuł najlepiej „iwzykrecajacej"
prządki.

~,----·

5

Tak wyglądają „przykręca'~a"
tow. Kornatki na czarnej tabliczce konb·olnej. Tabliczki te
weszły w życie z chwilą rozpoc.zę.
cia konkursu. 'litki przeciav;niętc:
na tabliczce są równiutkie
miejsca łączeń prawie niewidocz·

Stachanowskie

:;~~:~~. Po~?!~~,.j

całego Związku

RadZ'leck1ego

trwa

w dalszym cią gu z nie słabnącą siłą
kampania w obronie pokoju. Na ma·
sowych wiecach i rz;ebraniach odbywających się w całym kraju lud'Zie

Na jednej ze 11zpulek zerw&·
nitka. Ława obrączk<> '
wa jest w tej chwili u góry,' ;
Prządka mus wyciaP."nać szpulkę, ·
koniec.
żeby poszukać zerwany
Gdy go znajdzie nastąpi wówczas
połączenie zerwanej nitki z niedo
przędem, C2Yli tzw. „przykręca

3

radzieccy wyra ża ją protest przeciw
ko krwawym zbrodniom imperialist ów amerykańsko - angielskich
~mierzaj ą cych do wywołania wojny

nie".

światowej.

W wielkim ośrodku przemysłu naf
towego _ w Baku, 10.000 młodzieży
wzięło udział w wiecu, poświęconym walce o pol{ój. Na zakusy podi · B k
a u
żegaczy wojennych mlod z ez
zo
nowych
odpowiedziała podjęciem
bowiązań produkcyjnych. W Ba.ku
pełni obecnie stachanowską „Wa.rtę
m.łodrle
•J•
" b-,,.ad
~-10 gno
Pok.oju" p•~,.,,„

łowyeh.

ła się

......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
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Dla porównania: tabliczka z
wadliwie „przykręconC\" przę
dzą. W miejscu łączeń występuj!}
zgrubienia, które potem będą po
wodować zrywy na krośnie, a wy .
stępując w tkaninie obniżii jej

A oto sam proces „przy',ręca
nia" widziany z bliska. Na
d'-·
ręce prz~ "1
zdjęciu - zwinne. ta
kurz ze
szczoteczka.
natka ścią!!'a
tal
i b -<
M
jakość.
przykręca
Kornatki. Prządka
aszyna mus y„ li e U•
Zlikwidować te zgrubienia, przy
nową metodf!.: łączy nitkę z niedo
stożków niedoprzędu. W przeciw·
trzymywana we wzorowym
kręcać prawidłową metodą • oto
przy cylindrze trzema
przędem
nym razie kurz wbiłby się w nie·
porządku. Co pewien czas prziid·
cel konkur~u. w jakim bior~ udziai
palcami lewej ręki. Robi to bar·
doprzęd, wywołujlłC zgrubienia w
ka szczoteczką omiata części on_a_s_z_e_p.rz•ą•d•k•i.---~~---··
______
•d•e•h-'k_a_tn_i_e_.
o.-i
--------------------.:..--d-zo_s„z_y_b"'":k:'
ni"•·e.
· •""
i.vw. K i>r
br\czniaka. Na z d.Jęciu

2
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·Mtodzle2 powraca do nauki

30 sierpnia'

uroczystoś~ ,rozpoczęcia

Radosna

Już po,Jutt'ze nasląpl
tozlloc!tędc toku t1żkol11~0, 1Hel'\V· prty Placu

\lroć!yste hali Wimy -

W 'Pil\tt!k dnia L 1t 1950 r. o godz.
14.00 cdbędz1e 11ię w lokalu ,Oz;ielnicy
Wil1Mw PZt'R - Mrada t-szych Sekretarzy Podst. Org. Part. i udziałem
przewodniczących Kol ZMP z ter•mu
Dzielnicy Widte,„„ Obecność obowiąz-

ko~rtrtiu 30. VltI.

1950 roku o gfl!fli.
ktltiferenc .JM! w Io·
kAlu d~lt>lnky. odb~d:tie Il~ cldptawa
nie 16.30

w salJ

prelłgtJ11t6w.

I

uego w ukr~ie :rtanu 11-letnt(!ao.
A oto projłt'ani 'int)'.)r~t. łtWii\'Lllflj'ch
1; tym l'attoan~'m dhit!m w
tyciu
uctącl"J sl[l ń1łooziehr.
W ~1.wart~tt. dufa :U · 11l~rp1da o
godl/:. 15 d'nłod'łle! ktai,-s;tyeh klas (ód
6 włac~ni~) ~bierze Mę w BWY'Ch
szkołach, iiu1d wyruszy na punkty
2blór!!k. t:>urtlttt>w tych jest cttery:
IPI'ZY ul. Stodo1niane; ttgl:'oma.dzi si~
niłódzleż z dotieh1lcy Starom1ejf!k1eJ
oraz z Baiut. pr.iy Placu l\e.rliclłie
go - tnlodt.ież d~ielnlc:. śr_ó~ITtle
§eh>., Gorha - Prawe, ~rodm1escl@ •
Lewa i śródtnłescie - Prawa, P~Y

Wielkl liKces pracowników MZK
317 procent normy przy remon 11

proałownika

m}odzid WidtłW& i

Niepodległości

-

d11de1- szyCh w

nicet G6ri!.łi, Górna • !Awa ~ !\Uda
P~l:Jlałticka,

!}).t'f.E!tnaszert1Je

Nast~J)nie
Jnłoclmleż
w uroctyłtym cap-

śtrzyku prze'l swoje dizl~nlct. Rozwiąza11ie Wl!lt.ystkith t>ochOdów naAtłłPi prr.y P1ncu Zwyciti)~twa.
W )łlątek, dni~ 1 "Wl'Uśnł• u1·oczyst<JśCl ro~odiną ~l'l we wszystkich
5'1.ltołatłl o todz. B l)OWlbmiem dmie
ci praez kletowrrlctwo sz!{ół i p.i°'iu!detaWlciell polecrz.et'i.l!twa. O tt>dz. 9
Clzieci wy~łuchadą pmetnówienia radiowego Mi11il!lra O§w1aty, po caym
do godz. 12 odbywać . ~it'l będ11 wewr1ętl'2ne akademie srz.kolne. O godz.
12 drz.leci otrtyfilaJą w ~kołach poiłck. przygotowany p~e1 komitety
rotlzicielekie, a na8lt'1pnle Wl!!Zmą
udr.iał
w najro.tmai1 ~ych iiilpre:Ab.eh tego dnla.
Progr~m

naćh

obe;Jmuje tJorant'l w kl-

(Wfirz.y;-;tlcie kina łód.zltie da·
d~ą 'pecjllll1C seanse o lilodiz. 14 i 16
& filmami młodv.ietowymi), d.'Wa ~oranki w Filhtttm\onil (dla młodlt~ży
star&ee.1)1 na które doży Aię muzyka
tadziecka i po~kle me!Mie ludowe,
wielki fetltyn w łtelenowl~ dll\ priodowniltów nauki,
Mrgan~owafiy
pmeg 'rowatey8two P~yjaciół !>zie-

Pracownl<!y 'War8lttAtowi ·Miej- / pt'l,ce w przec:iągn :i tyirodni, '1·
1ltiol\ Zak!adli\v Konntniltacyj-1 z~·aktljQC ~)m. s~11:ym 327 .Ilró,c.
nych O!iłUt'nęli i\ie mały 11\lkces, 1l01'111y. "' ctcsnteJSZe oddl\nte 00
ttrd~owildzłijlłć remont' pro'!ł.ow ur.~tku prostown~ka. pozwoliło tt•
\\\ka· UłUajttcego linie tratnwajo l'ltt'homlć 11 poc11łgow c1odatko·
,.,e, l>óty<!hcta~ podobne 1·ohoty wych, które na c1.as remontu by
wyltmeywllt wyłąc1nie eprow&dz'.\ ły wyco!a-t1e z ruchu.
l'li t ,U.granicy lłpecjiliśd,· Pracow
P1·r.y remoncie prosbnvttl·k& ~A·
nicy ~ZK spróbowali jedM~ do ti•ttdhierti byli: ob. ob. ~lar1im
Jtóitłd tego wła.&nymi !!!łanu. co r11rU!1lkó, Heni·)·k Klłttk1ewłcz,
im eiQ calkowicie udało.
Lucjan Wiśniewskli oraz emeryt
Cu.s tt-wania remontu oblicr.-0· J\JZK,
Karol Rydel i mł~~
no na dwa miesiące. Tymcza~em ZMP·ąwlec, kol. Rtl!lzard 1\.abzm
bl'yg&.~ nmo~\tOWa UKOftcii,f\a l!lki.
(llii!CI)

Wydziałowi
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roku szkoln110

ot oraa f>l.'it!dstawienia dla nAjrl\łód
tellłlrach Jtukiełkowy~h.

Dla Mieci li!: ,przedi.zk:<Jli pl'łr.ygoto
warta jest też nie#.pódzlan~a 11a
d~lliń 1 w1'teśnia, a mlaMWlciat w
kinie 1,Cklynl9." - poctĄ\ śly M fod~ny 10 rano, wyAwltltlene o~dą ko
lorowe kl'cSltówkl. śea11.se w "Gdyni" rozpoczyt1illi ~ię b!łdą
WO·

co

11t.lna.

ZAr.tął1 Glówny Związku Włóxnia
rzy rów11tei flomy§lał o uprtyj~m
nieniu dzieciom pierwszego dnia ~o'.'
ku szkolne~o i urządza w kilku
punk.Hkh (hala „Wimy", ,.tutnia",
szkoła pl.'iy Ul. , lasr.yca i łwletlifa
ZPB im. MarchleW!\klego) \vyst~py
artysty~11e mlbdzi ~owych świt!tllc
włÓlt11iarty. Na program wyst~pów
dozą sli; któtkie ,it!dnoakt6wki, §pie
wv chól'alne i qoJowt! orat tańtf:!.
'w d111u ! wr~@ti11ła mlod~Jet stkół
lótlzkich uc'i.e~trtlci:yt'! będzll! W ittl·
pi-ezach spol.'towYch, orgartitóWAnych pniez
WoieWódizki Komitet
t{ultury Fl.?.y~11ej dlh uczcaenia
Ogólnopo.li>kiego Kongrern Obrllń
ców Pol10ju. W imprezach tyoh weź
mi~ udział
(W~tęp
be-z.płatny dla
, mlod!!!ll!ty azkoll1ej) około 30 tysi~cy
dzieci stkolnych.
(1;rlw.)

Teren6w Zielonych

przy Prezydmm Rady Narodowe1 w lodzi - ood

...........
Nasi Czytelnicy

zwracają

uwagę

Podanie leiy - a dacii pri c·eka
Kotttlt~t <lontowy przy ul. Jłerka Joaelewle~• Nr 5 1111de1łał ńant 1111etę.p•11ący
lht: u"' uliległym roku zfotyl"trty tło Zarz:idu Nieruchomti•ri po1łanie w ~11ra·
wle l'811to11tu 1t1mego ddffl.U. Tray tUY 1.iawlała się u nu k11tn.leja I 01 „•!1ł11. łe
dtlltl tri~ha wyre11toutt1wać koalcc2rtle. Dndt je!t dziurawy, jAk sito, ćhody 1ię
1.tghu1J11, btlłk. rtuu okiennych i uyl; na kłlltte schodowej. Gdy pHedst.1włełel
nr.U tgfoelł sit du ZN, th)' do11fl.'deltiłi si~ o losie rlltdego prttlt111ie, pt11Ylt-1bh1nCJ
:mu, by zf!ło~ił $lf u. par d1li, plldanił! ty1rtr.taFl't11 to!taule put<łatte tło r'ióńU
:t:N 1rn d . Lagiewuickiej. Priy pówtótnl'lh !głosr.elliu oka~ałb się, ie poił1nlt>
wci9i: jr•1r~e lei:y w 5zafic Kar.ano nam napleać i1111e pmlenie i złnzyc' je h••·
ptJśtrd1\ló nn ul Laglewnicklej„."
Nie łlloltm tt•ptutt:adzl.t~ w bl1ttl lud:l, :u:racajqcych się do ZN i na!aińł ich
na nraty tlrótflce111ni!o csaall dlatego, H ::apomni<iłto 11 ich sprnwai!h. Oe:rekuj('"
111}' Wyjt!Jn.ii!ll.

[~~ADEM NASZYCH ARTVKUL<5'Ą,j
Kierownik klepd otrzymał na anę
W związku I artykWem pt.: ;,Masło opekoweniPl\1, thocież na npaknwanił
odtlcza iię o.20 kg. Wvrl,toł Kontroli
PS postaWił wruó&ek o uddelenit
naganv z ostrzeżeniem kierownikowi
to,
&{{lepu pt:i:y ul Piotrknw<1kiei 3,

e~y fll!tgiłtflln'', khHównictwtl PSS zba
dało 8ptawę sklepu nr. 388. Okazało
tę, te lW1Mwnik sklepu ob. llclmund
Pf~ygótla '!)onóAi win~ U
że p~tto
nl!l •kll!pu spttl!dawat mMło wral! 1

Dyrekcja Poczty

uwagą

wyjaśnia

J'lli&llthfly r6Wrtie:;i o ~hyt dlu!Jhtt clite fone pr1.ekazy, przewróciJa się, C7egn
ulicy Untwer!!yt~ckl~j wre ))l'a- rtę rłla rlt·1ew ?.iemlę.
·
hl'llU tli!I wyflłatę j:lriy okienku na nikt file móqł przewldtle~. Nit> jut
ca. Tysiące robotników budują auto
J tcl'All nowi! 111lce Moakwy pMla !3t:1~zrlo Otowntj, Jalf wyjdnia dy· to więc wini\ uratl\wnlFzld. dokonu~b·ad9, któl'a fi łlłc~y Łód~ z Waru&. dl\,ię stAre, wi knwe alti.ie dtz~w.
*
relttja tJfJc!ty tbyt flłuqie oc!!!!klWii- lącej wypłaty. Winnym rtlednstateer
=
'
wa.
.l!I~' i u nu nie moźna by 111'\'lbić tli@ 8pi'lwoc:it'lwene '!ó!Jłltło tym, ze l'leqo zabezpieczenia <tafki uchybienie
Altto!;tradł ma b~·~ Urokll. Dla tak ~111110?
łlll1fka, fi'llł!Uc!Ąca eltflMtycznie Illo„ to l!ostitło W\ttkn!ęte.
poszl'rt.ellia dotychctllsow@J ulicy W ubiegły ponledz•ałek w 14 Miko On. Wtłle\·la Knji;~rnwt111. W)'llłMlł~ 1'c!śla dll\. po tM'i~11lll chodnl\tt rach łódikich odbywały się kottferen na \ stępi~ telentt, dają y · oj6tne trzr>ba u~!c11knąć nieco tfn·~1U i płl"
cje Mucłt1clel11 podzielQnych według wyi~·c7.ne w Rpr:nvie nllur>.anht W~Y Jw Staszica. .
W dniu wczoraj~i:rm prMy&t{łplOno
grup wykładanycli ptt.edn,liolów. kil ro .!si !Mo. Preleg ntkli W6U:tztt
pol'ej grupy
Na k<>nferencjach tych omuw10110 hl, że P\'7.Y nattczan!U tel(o ję?.yl 11 '"i\'C do wycinania
na lE!ey po~lu~iwM ~lę potł1•ęct.11lka• Ili~ l\ltYch Il p.„
gi;~z!gt'lłowo nowł J)1·o~r1ur1y nfrnćta
P1•J1erhodzin1y obok 01111cłłt~ .~h"
tni, \\',1:°Mt>.ctf!~ól11lonyml w f)rt>grema i sposoby kh reulizacjt.
mle. gch•f. potlri:etnlki te są n!l.jst!t~ drRl!W, skl\zanyrh 1111. tnlUtżP.111~. ~tll.
* • *
NA ~! 1·pt'liow:ch ko11łerel'lcjach diicielskie i oplł!ltllńt!U bll)rq ud1IM Lłżmu to P61l!ct'. ódpoWiedni~ PI'l!Y·
~alt sz7,olj/ podAtnwoweJ pr%!/ ninl1icj opr acowaM I pr~~·stl15óWśn~ ry doiorcłi pilrkowy stół i &po,rl4i111
n0Uc~yclell
hn·~nlt ńAsze~o ń\iO ta w f>t'tygoif!Włli'liach 1tkół na pri!yjq ~ot0Wa!1le ~lkółY ńfl dzl@ft l Wl:'tej
ul.· Ja.tacM 63 otloYła si~ k0t1ferert• ilo potrzeb nnuczyr.1@ 01 Rz UCT.• Jle 1m1uLkiem,
l'li11 'br. filt~nowl swet10 rMnju eg~11
~ Takie pięklle d1·u ~·1U ricly \ ·i~le ctUu po wi~cono in. In. iii- cl~ młódtl~t . •
cja dla wykładowców bio!ogH, U- hiiiw. Nauc?.vcl~le j-1.. Jtl rosyj5kielAtl\ltj!t. jednillt l pri.ykładl'lił! J)1'a tnin 11pn'!w1iofol datalan!a komitetów
go winni ct)'ll!ć cznsOpl&mA t'adziec t'hn. - Po co Jti wycina~? Czy nie j!adtti"'11iu 11:~1iólprac11 komft~tów ro
daiał w ru~j w:ii!łlo ponad 140 naukl r' aby móc Ul'ozmnlcać lekc.ie aktu t\lOżna by ich po prostu pr1 rti ~ć dziclt!l11klc1i i opiel<tokt11cl1 ~ rmtnmt cuJttc@ ltomitlłty · tol'ltlc1elekle orH l'ocldclelsklc.'h i optekuticz11ch. Od te
czrcieli tei!O prtćdmiotu.
)Jerlagopic~111J1ni. Nnuct. ciele Atwier Op!t!kuńcit, nie Hca-chąi:e l!tatai1 go, w 1akit!j atmosferze Mb •t1tie
Ptot. P@trl am6wił na mtępi pro alnYrni Wiadomościami i ZSRR. Pr:1 n:i. inne miejsce. Drzew mal~y w Ło dteli.
te komitet~ te nie zawite fla 11nł 11ł, llb.Y poti.l\Łek roku 1zkolr.egt> al" pJCiE!li!k l'OltU
$!.Kc'llh@Ro
dzi
tak
mało.
c
naucr.ycieli
jęz;yk1t
tosyj
kiego
u·
gram naucUl\la blologil w itltole je
*
letycie
w •pełnia.li\ swe ~łldania, że ~rzynlóeł mlodi&leży łód~k.IOJ odpo· w wielu wyp11dkach może tależeć
denastoletniej, podając pl'11.tt źrM llitwi niewf\lpllwie In11truklorllt .t4•
nier11z brak przPd~tawideli komlte- wlMl'll~ WIH'Unkl Mliki. Ti•tfbA pćld l01WÓj d11.lu1ej f)l'll.Cy nad thlodtl@t11
zyka Rosyjskiego, ktory ma powstać
łowe, uwzględniające najnowne oRzeczr iBllle. Po c6A w Jiit>fl W'J· lfnv n r.cbraniach rad poollgol(lc?.- kl'eślić, ż~ n8,ilepiej i nR.iofiarniej - wprowadzenie w
życie progra
w Loozi.
giągnięc!a biologii radzieckie.i, cieszą
cin11ć !ltłlre, pi(>kn d1 uwa.
n;-.·ch, ze na ogńł I omil ty zbyt !ła pracują komitetu l'ó!'lzidetslde i O* ntów nauczania w szkołach, pomyśl
cej się ,esłui;nl\I\ słAwą na całym
W to(rn dvi;kus.il uzgodniono, te
Oto w tarlal!!<'klej 11 Pt 1t\'\·d3iee1 CA~ bO Jntero:m.ią ~lę ~yrielt"I ~;,koły. ć- pfeku1icze na Wid l?wit. 0~1-ki ich
świecie.
Nltucd i biologii winno n!ijłcf>~~e wynlki nOt\czaniłl dA.le pra tnliśm;v nied~wno, A~ 11nreg now~·ch czywiacie odblju się to 11jemnie na pomocy przygotowano jut calkowl- r.a wal1u1 o wyniki niłuczania. I o
byli, oPl!.rte pa ćwiczeniach praktycz ca •espołowa, należy więc dla ucz- uli<' Moskwy otrzymało w .podarun- W)!!tlkrtrh pracu nad ntlod.;::Leżą. t1- c.ie szkoły pod~tawowe ~t·t.;v ul._ Wl- tych r;prawach winni t>amlętać przed
ny(!h.
I
nió\\r, ~tor~y plerwszy taz stykają kn „rloro~le" · rl1•iewa: klon~, lip~·. rze tnicy konłcrllńcli l'lierpniowyrh 11111\owsklł!lfi 10, Rokrnli't!kieJ 6, ~tawiciele komitetów rodzicielskich
W toku dyskush poruszono konłecz sit'l' w SźKol~ z językietn rosyjskim; kautlint Jir~~wiłBione tółltaly do prtytacz:ili k(')nk:retne pr7.l'xJady: o- Szpitl'\ll'le,! g„11, I~opclli~k!Pgo 54. 1 opiekuóct.ych.
Zaledwie 1~en dtien diteli nas od
nóM-. er anlzowania wycil'CU!k dla li -rJanit:ować ' kółka ~amok~atałce l\toĄkwy 'li odleA'łych plit'ków, w Afle- b~Cllłe, . w chwili rozpocz~t!ilł roku ,Również ukotict:Ot'o jut: przyl(otowa
dzieci i nAuczYclell do doświadczał niowe i otoc1.yć je nalt>żYtt\ opiek~. c,ie.lnym. opAkowaniu wrll~ z kc>nitol'~ 1 ~~kolnego, nie wszy!!lkie komitety to nla do olwarclR roku szkolnego w T, noczątku roku szkolnego. Opótnio..
ne w 8W}'ch pl'acach komitety 'rodał
nych ośrodków biologicznych i l'GR,
VII, XJ orll'i V gimnazjach pa1\~two cielskle i opiekuńcze winny pomyśleć
co umo;illiwl choć w części praktycz
''.vch. Dobiegają też końca tirz.1•!'(0 o tym, by nadrobić stracmty czas,
n~ l>(Mnanie
nauki mie?.urlnow·
towania w III i VI aimna:r.jach oraz uHnny :<dać sobie sprawę z donioslo
sklej. t ierdzono również, że Ml~·
w szkole pod~tawowl!j przy ul. An- .ki radn.ń, ja1cie im powierzono
I w
ży 2~~\osować
form~ koleżenskl@J
drzeja 24. W tej ostatniej szkole, jak ciągu l'oku Szkolnego stele a eyste.
~·t1f>6łpr• y między ~mr.ególnyml
r6wnież w M:kole przy ul. Wapien111atycznie współpratiowa~ z radlln\ł
,~-yltłAdOWtaml blok>~. co ułatw!
nej 15, obok komilł!tów rodzfol~l pedagogicznymi w dziedzinie
wy.
btt1'dzo J)f&ctf na tym odCll\ltu nll.Uczl
sklch l
włtizyln wiele
chowania młodzlety, w cód:dennym
W zornj obrado Yllł w ł...odr.i ml()- braku czujności na od<!inku klldrO· dostriiegano walki kl!lłoweJ w szko- wy~iłkówot~lekut'1t7.yt"h
nia.
I trudn mtod.d~t ZMP~ow tl'Udzie wallti o wychowanie nowe
d7.' Uo\\'l' aktyw ZltP. 0Jnawi~no za· wym. Bruk cp;ujności &powodował le 1 nieumiejętnie nią kierowano. ska. Jed11ak w ł(lrnnujum XI przygo Cllłowieka.
Jtadnienia u11pr1twni„nia procy 1 wznto "·l-;1•nd11i~le się do 11ktywtt elem~l'l· Sp?'awlał f.o btak głębszej ~na!IBy te
(tr!tóWAniAmi do now go toku szkol
żt'nla cr.ujno3d w net· gaeh ZHP.
tow w1•ogleh. To wł1~nle Italo Ili'! i-~nu. ·
M. ZAL.
rtego z~jął się wyłącznie komitet ro
Na. w11t~tiie w;vgłosił referat ko· in·tro&yną tlej Orjl.'anizac.il niektóW dysk11~ji 1111.d referaten\ kol. th:iciekki, podnas gdy komitet opie
nwndant ZHP lrnl. Albrecht. „Akcjł'. rych o~rodków kolonijnych np. w Stępniak ZV.'l'Ócil uwag~ na. konie<:•
którym są ZP~ ilń. Hatnaletnin - powiedział mówca - po· Gryficach.
qcść nawiązanin ~cisłej współprflcy kuńczy,
nie wiadomo r. jakich w1.ględów
r.•
Wszechnvt)' Radioweł zwolim ;na uwidorznlcnie llUlldrll· Wystarczy także )'órównn~ o~rol\I i Ol'R'llttłtttcJ&l Z.il', co irnac:tnie u- ma,
niP przejawla ''i~k~tej działalności.
O!łlłtttl dliełt tapls6w do LlCe\Ull
czych braków, hanntjąqrch pracę kle 111l bogactwo metod w111k1 o wykona 11pl l\Wńi pracę, łl Jetlnorzeetlie poiwo
Wnechnicfl Radiowa Qkr(lgu Lódr.
Rozp~tru]ąc wlljc ob- c11ą 8ytuac.lę Planirw•nta. i Lfoeum St&łytty.lti rownictw11 łódzkiej organizacji hnr- ni~ planów produkcyjnych pro\:ad~o li poWlntlontlć Partię z& po~rednlc·
ki~go pr~y11tqpuje obecnie do organ!
cerzy. Sam skład zespolu Mk ZHP ne.i pi'zet fAbrycin~ or#'atrn:arJ~ twcm z~rp o przr> skodach i nledo· ńa odcinku pl'a.c)J komttet6w rod~t przyjmuje Sekretariat przy ul, Kot>•
zcwaft.la .ig:tc'lmińÓW jMlęnnyćh ~\a nie n1ó1d przez dlngi Cf.8! Mpewnl~ ZMP, z ubóatwem fOl"lll nuzej walki
ciP.1.~kich orn.z opiekuńczycli, Łrtl!bft cldśklegi) llł, m piętro.
swvch thlchacr;y. Do egt11mlnow właśch'tej Jl\'llry w terenie. Pop1>łni \o podnie1iei1itl :~·nl1~61V nauczania". clt!lflti~r.iach, na jakie nllt1ot~ka "' p·:zyznać, że przy cx:ipowiedr.lm wy1ił
--swej działalnoaci aktnv ha1'Cerski.
zgłoszą się kola dysku~vjne Wszech li~my wiele błędów,
ku oraz dobrej woli, a prr;ede wszy
dowod7.ących
Referent stwierdził, ie często nlf
zakolkzył
11Wspólny111i sitnmi nicy .RAdlowej ora~ sluchaw:e indy- tJłtHhtUtUUll1HtO.llU,U\Ul1tHlhtHth1UU11łhh1lUHłlh1hnllłt1t1111tut1nt1uJt1n11uuumu11u1111tthłlHUUUUłlłUt
kreś
n16\VCa. llQ.UtlQ~
bęÓ.'-if!-lU:/
tt10~lł 8tkim głębszym poczuciu odpowiedzialności, komitety potvafią wypel
w1dltalnl, ·
1
ell!ment
obcy
i
wrogi,
który
wkradł
111~~ ewe obOW!Ązki w sposób Md.o•
NOT ZW1ązek Mlernlc1ych RZ, Od.
•Egz.amin w zakresie I roku stuwstępne
eli~ d<> llkt)IWU nasze.I Ol'ganlzaoji". wa\ając,v.
ddał w l.':iodd, urzljdta l·no roczny
diów odb~Y.!@ si
w nutępu.lą„
Kol.
Kkli!>ta
porlkl'ealił kora:yl!tllł
Nowy rok 8zkolny 'flOsiad!l stcie- kun kreśl.araki:& zakresu ll'liern1ctwa.
cych tern\inMh: dla kół inbryc.7.Akadem1i l\fedycznei W Łodzi
zmianę !!kładu ~oc,ialnego aktywnych Qńlne
znłlc~enle: je~t plerwszy1n ro Zilpisy przyjmuje się do 10 wrzr-enla
nych. ins( Łucji społecznych i mieE~zamlny piśmienne na Wydział te 3 m p
działaczy ZHP. Należy odpowiednich ki~m ret1ll7.acjl wlelkkh Udłlń I>la br. Wszelkich intnrmttrji ud1iel11 ~e.
szkańców m!aśt od 15 wrieśnia do
15 naid1lernlka, dlll kół WltljBkirh i karski. Oddział Stom~totogiczny i Wy 'Pr1ynfeic nale?.y atrament, pióro. ludzi ~vys~ukiwać wśród J?llodziety r1u 6-lethi~go w <faled~tnle o'wla- kretariat kursu w lokalu Związku, ul.
mie~tkl\tków wal od 15 paźdtletnika dział Fnrmaceutyczny odbędą si~ w dn. poświadczenie o złożeniu dokumen. robotnicZ~J, k.tói'I\ pod ńAl~zyt' opie ty, w zakre~le wuchowan!a łtOWtJC1l Piotrkowska 102, tel. 102-.43, w godz.
2 września rb. z przedmiotu klerunko. tów oraz poświadcllJenie toisamolic:i z 1 ką odpowiednt? .r~prowadr.i ~racę.
kadr 1ll'!ll•żt11ch butiowti!cz11ch socja 17.00-19.00.
·
do :io u~topada.
.
•
„Plenum ~ti~teja,ge w k11z• n~i:i
Egzaminy w zakresie I roku stu- wego, dtt. ~ września rb. z przedrnio. fotografią.
1
1
Przed egzaminami należy sprawdzić przez kr~•tykę samok:ytykę włascidiów odbęd~ się it haStępuJący<:h tu prtvrodniczego o godr:. 8.
Dla Wydziału Lekarskiego w gmachu ~wą obecność na listach dopuszcza· wy. s~o!'ob wychowa~ia. ,przys&łego
prtedmiotow: dla ze~połów rohotnl7
czych, chłopskich 1 urzędnlcJ;ych - Amltomikum, Narutowicza 60, dla Od- nych do egzamin9w. Listy te są wy- $oc.iah~tyc ,ne~o człowieka. - ia.kofl
„
.
„Rozwój społeczeństwa
ludzkiego" działu Stomatologicznego w grna,chu wlcszone_ w powyższych . gmachach. czył kol. Kleista.
usunięte mają b-yć naanka w aklepacb PSS
W toku dalsze.i dys.kUSJl zeb1•attł
oraz nauka o Polsce i geografia Pol przy ul. Nowotki 21, dla Wydzllłłu Egzaminy ustne trwac będą do 16
Lindleya września rb.
krytycz11ie i samokrytycznie, ujawni&
W
tych dniach odbyło fiię T.ebt4nle b&rdziel doświadc.tonych sklepowych,
ski: dla na,uczycieli i uczniów z tych Farmaceutycimego w qmachll
;...__ _.;...._.........,.__
li błędy w dotycl1cr.asoweJ pr1u~y. kigrownlków
rejonów Powszechnej którzy nowy01 sklepowym udziet11ć b~
samych przedmiotów oru dodatkowo
Spółddelni Spożywców, na którym dl\ wl4dornoścl. dotyctąeych -przyjmojeszcze - z podstaw ekonomii polirozw:\żana byla sprawa unikania. wania, przechowywania t pakowania
itycznej.
DyskusJa
ze
mank, jakle je.zcze zdarzają elę towaru.
Egzamin w :zitkrMle druttiego roku
Pr7.t ul. Stalina miało miejsce w gowe miało do dyspozycji r;11mo1:hód. rol~ szkolny będ1ie oki-~sem wyttio· w 1klep11ch Powszechnej.
Etudlów Wszechn.icy Radiowei olinjPomoc ta będzie stanowiła 2arazem
Postanowiono do końca br. zlikwi.
muje p1zedmioty: historia. ruchów U\), sobotę O godz. 19 na pozór bla- W ten sposób Z pewnością daló by !ięl neJ pl'aCy ~ad ~tworzeme~ Z ha1:cer
he
zdarzenie.
Obok d.o mu Nr. 44 spod
stwa ol'gamzacJI mas<>we.1, orgamza- dawać całkowicie manka we wUy•t· Uzupełnienie praktyc:r.nych wiadomoYobotnic?.ych, Dldterialbm dialekty· kostkowe .•· nawierzchni
je:tdnl poc1.~łc1 rtl!!raz uniknąć poważnlejuyeh uB7.ko· cj1 silnej ideologicznie,
w1,oru!1lcej
kich sklepach. W tyn1 celu utwor!one łci, jakie. personel PSS uzysku fe n.a wy
ezny i historyczny orez naukowe pod
. (m) się na radzieckim „Pionierze".
wytryskiwać woda.
Ponieważ 11tru. dzeń sieci wodociągowej.
będą pomocnicie brygady · spośród I kładach azkolonia zawodowego.
'tawy poglądu na świat.
Kandydaci mogl\ tię tgłaata~ ró· mleń ró!!ł coraz bardziej i z hukiem
wnid do egzaminu z jednego tylko PłYlll\I do kanału, mieszkańcy oko·
Nowa poiyteci:na placówka MHDAP, Miejski
Techników mecha11ików, mlll!2ynlttki W)1 kwali·
2 księgowych, 4 maszynistki, 4 strdnlkcSw pri:e
przedtniotu. W takim wypadku Ko· licznych dom6w wezwali telefonicz- Handel Dot.liczny Al't. Prtem. w dniach najbliż
fikowane, siły biurow&, t:aopatnenlowtl6w, toka- mysłowych, I> strazaków po:iarowych, 2 teehni·
misja Egzaminacyjna zaliczy słucha· nie pogotowie wodociągowe.
11zych oddaje do usług wszystkln1 przedsięb. i fa· rzy, tkaczy zatrudl'llią Zakłady P1•zcmysłu Weł
ciowi ten egzamin, jako cr.ęść caleg 0 · -.Po upłvwie 2 godzin od chwili we- brykom na terenie m . Łodzi i wojew.
k6w-mechaników, technika budowlanego zatrud.ni
pożyteczną
egzaminu, klóry zdawać będ1ie Illo• iwania zjawili się na miejscu wypad- placówkę ha'ndhi u~połeczniuneg-0, a mianowicie: nianego w Pabianicach.
Kandydaci ~głoszą ilię
natychmia!!t
Wytwórnia Filmów O~wtntowych.
ku pr<1rownicy pogotowla, kt6rzy zam
żna w te1minie później~:i:ym.
&klep z tkaninRnti technic1n. Otwarcie te&"o daw· do Wydziału Per1onalneio prz;y ZPW w Pabla ~gło!zenia ptzyjmuje Dział Kadr Łód~. ul. Klll1'
Bliższych informacji
w
sprawie knęli dopływ wody i sieci miejs:dej no oczekiwanego punktu eprtedllży nastąpi w
mcach, ul. Armii Cżerwonej Nr 2.
skryptów i eqzaminów udzielaj Po na ul M~rsz. Stalina· od ul. Sienkie- dniu 31. VIII br. przy ul. Piotrk<>w:o.kiej 51.
'7Stl
'180 ~kiego 210.
wiatowe Komisje Spoleczn~ Wszech wicza do ul. Ki.li1'l~ltiP.go, temujl\C w Sklep zo11tał bogato 11nopatrz<>ny w aso.rtyment
nicy Radiowej, powiatowi konsul-· ten sposób dalszy beiużyteczny od- tkanin t~chniczn„ a nlianowicie taśmy izolacyjPończoszników na ma.szyny kotonow•, pońcló·
2 inspektorów wykonawstwa inwestycyjnego
tancl WR oraz ośrod~k egr.aminacyj• pływ wody
ne, bawełnilme, introligatorskie l drukarskie, pa- sz.ników na automaty: <>krągłe, portietów, uct1.:- z wykształceniem technicznym od za.raz zatrudn:
ny WtUthnicy w Łodzi przy uI.
Dlaczeflo po1wolono na to, aby w sy parci1mc, imprejfnowane, bawełniane, wełnia
Kokluszki 40, tel. 166·88 w godz, ciarru kilku godzin :zrnarnowały się ty. ne i 1klinowe filce 1·ótne10 gatunku i grubości, niów na maszyny ko~now• i okr-rłe, ' elektry· Dyrekcja ~aczelna Państwowych Zakładó'W O·
1
ków, •.Pawaczy i ślusarzy wykwalifikowanych
12-15.
Mace litrów wody, do 081.C'l':E\dzania chusty olojn1·1lde1 blu:i:y, kombin~zony, 1•ękawi
dzieży Miarowej, Łódź, ul. Nal.'Utowicza s. Il p
klÓrej ciągle nawołujemy? Oto oka- ce ognioodpo1·na itp. Przedsl11biorstwll i fabryki, oraz robotnikówgospadarczych uitrudnlłl ttatych
Zi'łOszl)niA
przyjmuje Dział Personalny.
785
DYŻURY APTEK
zało się,
że pogotowie wodoei'tlJOWe które clotych~lls ·odcauwały brak w-.v. priedmio·
miast: Zakłady Przemyału Pot\czoasnlczego im.
I>1tisiejszej nocy dyżurują nastąpu. „pozbawione jest samochodu" •.•
tów, b(!d4 motłY sie zaopatrywać w wymie.nio- Franciszka Zu'brsy61deio. Ud•. ul. M. Nowotki
lńżyniera mechanika ze znajomo§clą spnęt.u
jące apteki:
.
· 788
Trzeba powiedzieć, że od ponleddał nym sklepie.
~1~~
Pabianitk3 56 - Antonlewlcz, Piotr ku robotnicy Zakładu Wodocl~gów na
meohaniozn-0·budowl., inżyniera i technik6w bu
koweka 127 - Danleleckl, Daszyński prawiają bez przerwy - dollłowni•
15 •tol•rtr. 10 mata.ur. 11 robotn.ik6w 1ospo- dowlanych, zbrojai-ay, cieśli i robotników roapo
go 59 - Gorctyck1, Zitlony Rynek 31 clzie11 I noc - uszkodzenie w sieci, by
d
h 5 tuk •-6
5
ik6
k
darczych zatrudni natychmiast Przedsiębiontwo
- Apteka Społeczna Nr. .56, Wschod· mie~zkańcom tej ullc.y jak najszybciei
Stan.ttro inst?;ukt~r& organizacji - poilld•ne
areayc • u
a ..... "·
pnmoen w eatu ato
nia .54 - Kulin, Limcraowakiego 37 - przywrócić mofoość kony1t11nta z wo wyksatałceni prn·rucie - oraz planls.tt zatru· rów utrudni natychmiaat Pr.iedcitblontwo Pań BudownictWll Przemysłowego Nt 2 w Łodzi. AL
Zagórowska.
dy.
te wvct~ie si~. te Pre.tvdium Ra ,dni n!tychmiut Centrala Przen1:ylłu Ludoweao st.wow• W;<odrłbn1ont Film Polski- Wytwórnia Kośeiuuki Nr 101. Reflektujemy na 1ił,y wyeoNr. telefonu Pogotowia Ratunkowe- dy Narodowe1 m. Łodz.i wmno posta 1 Art 1tycin.cgo, Ek i:>ol}'tura -w z.odzi, ul. Piotr· J Filmów Fabularnych. Łó dt. ul. Sienkiewicza 38. ko~yk'\Valifikowane. Z~onenia pl·ayjmuje Wy·
go 104-44.
ra~ sie o. to, aby ooaotowie wodocią- kowska 181.
784
'183 dział Personalny.
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Konferencje przedmiotowe w szkołach

łOdzkich

Szkoły

gotowe do

przyięcia młodzieży

·Jak w~w1ązu ą s1ą ze swych doniosłych zadoń komitety rodzicielskie i opiekuńcze
„

*

MleJska

Kom~nda

ZHP obraduje

Ścisła' "spółpraca. z ZMP usnrawnl dzlałalność na odcinku dziecięcym

Jesienne e1zaminy

Ostatni· dzlen· zan1·su" w

•
Egzam1ny

1-roczny kurs

na I ro k stud'IOW

I

Do

Poeotow ie

wodociąeowe •••

bez samochodu ;~:~omd:fec~w~g~:k\~~~O~f
wykazała, na,Ś~OdO
biezący

Poszukiwani pracownicy

I

•

końca hież.

m

roku

arski

;r: !?

Nr 2'B

Totalne zbrojenia

„INTERESY" PANA MINISTRA
„Republika" donosi, że jeden ~ ml
nistrów, b'ędąc właścicielem wielNOWA PODWYŻKA
kiego hotelu winien jeŚt Skarbowi
KOMORNEGO
Pra:ed kilku dniami związki ka- Państwa wielkie sumy za nieopłaco
mieniczników łódzkich \%pólnie e ne podatki. Władze skarbowe zastawyIzbą Hancfilową wystąpiły do władz nawiają się, w jaki sposób
o zezwolenie na podwyżkę komome egzekwować owe podatki od ministra, który notorycznie nie chce pła·
go w wysokości 172 wocent.
Obecnie w Łodzi odbywają się cić,
wiece prot.estacyjne lokatorów. Na
XAMIEMIOZNIK
wieaa<?h uchwalane są ostre rezolu- ZAI\JORDOWAŁ BEZROBOTNEGO
cje pr,zeciw właścicielom kamienic.
Wca:oraj o godzinie 4 po południu
- właściciel kamienicy na ChojKONKURS
nach pr,zy ul. Ko,pernika 35 - nieN~ „DROBNE PISMO"
j a.ki Alired Kacamarek rzastrzelil
roz
Krakowie
w
PoC"Ztowy
Ureąd
swego lokatora - be!aobotnego Ropis.sł konkUis na „drobne pismo".
niejaki mana Pas;tv.siaka.
ko.nkur~e rzwycięży.l:
W
- Kaczmarek - pisze „RepubliLaincman, który na rz;wykłej kartce
ka" - już oddawna byl rz.nienawi·
poczt.owej napisał 5004 słowa.
drzony przez wszystkich lokatorów
SANACYJNE „BUDOWNICTWO" swej kamienicy. Starał się wszelkimi sitar powiększyć czynsz kamor
,,Republi.kp" pod powyższym ty- niany i pray każde.i okaizji występo
tułem donosi, że w O.Z.ęstochowie wał do sądu o eksmisję, starając się
miewykańczany jest obecnie jedyny no· wyraucić na bruk wsri:ystkich
wry budynek w tym roku. - Budy.n szkańców swej nieruchomości.
Na wiadomość o mordenstwie mie
k:iem tJm} jest więzienie na Zawoszkańcy Chojen usiłowali dokonać
nad
dach
,;majda.ie
~tórym
..;,
drl;iil.\o
nad kamienicznikiem samosądu
głową" ponad tysiąc ludci.
rz;brodniarzem. Przybyła szybko policja uratowała Kaczma1·ka, odstawiając go do więzienia.
K&YZYS WSROO CHŁOPÓW
Jak się <*-a.z.uje Pastusiak mimo
Jan WW.uła, chłop małorolny rz: Piły pod Ceęstochową - popełnił 8-a- braku precy. - płacił Kaczmarkowi
mo~stwo wh;seając się na strychu ea komorne prz~ pocztę. Kamie. niC'ZJlik, chcąc .się pozbyć "biedne·
.
swego d~u .WUiuła wpadł ostatnio go~ okatora,.odmawi~ każdo:azowo
w ~trój nerwowy rz: powodu kzy- prrzyjęcia czynszu nueszkamowego,
który wydawał mu się za niski.
tYCZI1Ych waru.nków materialnych.

I

wiła podjąć

1

.
1

---------------------------------------------------------

TEATR V

.PAŃS'l'WOWJ:

l'AŃS'l'WOWY
IM. óTĘFANA

Konferencja londyI.1.ska postano„natychmiastowe kro.
ki" dla znacznego zwiększenia sił
zbrojnych i wydatnego powiększa
nia produkcji wojennej. Konferencja Rady Konsultatywnej Związ
ku Zachodniego orzekła, że produkcja przemysłu zbrojeniowego
powinna przestawić się na pierwsze miejsce nawet w tym wypadku. jeśli było by to „sprzeczne z
interesami gospodarczej odbudo.
wy". Jednocześnie na konferencji
zastępców ministrów spraw zagranicznych w Londynie i ministrów
spraw wojskowych w Fontaine.
bleau podjęto dalsze środki dla
zjednoczenia sił zbrojnych krajów
zachodnich i podporządkowania
ich armii dowództwu amerykań.
skiemu, zaś na sesji Rady Europej,
skiej przystąpiono do opracowania nowego planu zjednoczenia
przemysłu wojennego krajów zachodnia-europejskich w związku z
jawnya- 1 niepowodzeniem osławio
nego „Planu Schumana".
Co oznaczają te uchwały dla na
rodów europejskich? Gazeta ho·
lenderska „Al!gemein Dagblad",
omawiając rezultaty haskiej konferencji ·ministrów spraw zagranicznych pięciu ~rajów zachodnia.
europejskich, pisze. że w konsekwencji przyjętych postanowień
„liczne gałęzie przemysłu muszą
być przestawione z produkcji pokojowej na wojenną". Dziennik
amerykański „Wall Street Journa!" oświadcza wprost: „pogodzić
zbrojenia z mniej więcej normal·
nym stanem gospodarki .krajów
zachodnio·europejskich jest rzeczą niemożliwą. · Obecnie chodzi
o „totalne uzbrojenie Zachodniej
Europy".
Pod znakiem „totalnego zbroje-

-

Wrzesiński
zwyciązcą

„Głosu„

S

na

.....................

spostrzeeawczość

Kupon. konkursowy Nr &

I

Progra.JD na środę 30 sierpnia 1950 r. wio.~nę". 18.15 (Ł). „s~rzy<!J~ty mikro

1-2.04 Dziąpnik południowy. 12.25
Przerwa. 13.10 (Ł) Fragm. powieści
E. Orzeszkowej „Niziny"'. 13.30 Kon~
ce,,rt. 14.20 (Ł) Muzyka kameraln~.
14.55 Koncert soli.stów. 15.30 AudycJa
dla świetlic dziecięcych - ,,O Wiclkilll Stalinie" - słuchowisko. 16.00
Dzien.,nik popołudniowy. 16.20 (Ł) Uwerturv do oper Mozarta. 16.40 IŁ)
Czy wiecie?", 17.00 Koncert Zespomstrumentalnego M. Paszkieta.
17.46 „Lekcja Stanisława Marca" montaż słuchowiskowy oprac. na pod.
stawie książki „Traktory zdobędą

fu

fon • 18.30 (Ł) Ane l p1esm w wyk.
wybitnych śpiewaków. 18.45 (Ł) W
pudycji „Gło~ mają kobie~y'· - rep~r
taż .'Rt. „z wizytą u. rodz1_ny robotm•
cze) . 19.00 Audycia Głownego Ko·
mitctu Kultury Fizycznej. 19.15 Koncert Krakowsk!iej Orkiestry PR. 20.00
Dziennik wi.eczorny. 21.00 . Konc~r~
Chopinowski. 21.50 Reportaz z wysci
gu kolarskiego Zgorzelec-Warszawa.
22.00 „Wszechnica Radiowa". 22.20
Koncert. Transm. z Pr~gi Cc;zechos~o:
wacja). 23.00 Ostatnie wiadomosc1.
23.15 Muzyka symfoniczna.

I

NA ULICACH OPOLA
Na ulice Opola wpadła ceołówka,
F~
składająca się z 6 kolarzy.

prrzyniósł riwyc'ięstwo Wrzesińskiemu

(Kolejarz - Warszawa), który dystans 168 km przebył w c;z;asie 4:28,40
g_odlZ. Na -~ru~im miejs.cu uplasował
si_ę Kłąbmski ,(GV':'ar~la), na trz.e-

W k1:- B etap ten wygrała r6wnież
Gwardia.
W klasyfik.ao,ji indywidualnej po
dwóch etapach na pierwszym. miejscu enalazł się Kłąb~ńsk:l e crzasem
7:25,35 goda:„ prrzed Łazarczykiem i

Leśkiewicri:em.

W kl. B prowadri:i Wilczewski rz

Łaz~r~y~ ,Włokmadf), Łó~)war czasem 7:2Z,54 godz. prrzed Targońz • 8 skim.
tym . Lesk1ew1cz. (Gwar a
po
W ldasyfikacji ze51POlowej
na. plątym. ;zwy<:ięzca I etapu młody
dwóch etapach w kil. A i B pTowadzi
Wilca:ewski (Uma).
CIJ!Il

sobotę

Mecze ligowe w

czołówki.

KINA.

Co uslyszvmp przez radio

(Kolejarz)

Gwardia.
PODWÓJNY
TRIUMF GWARDll
DZISIAJ 'ODPOCZ'YNEK
Etap ten izespołowo wygrała w lc1.
!02.isiaj kolarze odpoczywaóą jeden
A Gwardia w ~asie 13:34,18 godz.,
OSTRE TEMPO
przed Unią, Kolejarzem, Włóknia drzień w Opolu, a jutro udają się w
dalszą drogę.
Wyścig przybrał rz miejsca bardzo rzem, Ogniwem i Związkowcem.
ostre tempo. Już prrz:ed Swidnicą rza
wodnicy jechali w kilku grupach.
Jadący w czołówce Pietraszewski do
znaje defektu maszyny i odipada z

„Co

„

światowej.

drugiego etapu biegu kolarskiego na cześć Kongresu Pokoju

proz.ed gmachu Domu Kultury
„Górnik" w Wałbrzychu nastąpił wczoraj start do II etapu wyścigu kolarskiego, ~tó.ry ;z;dąża z Jele
niej Góry na Kongres Obrońców Po
koju w WarSflawie.
o godriinie 11.30 nastąpiło pożegna
nie zawodników przez przedstawicie
la miejscowego Komitetu Obrońców
Pokoju ob. Głowackiego ,po czym za
wodnicy wyruszyli w daleką drogę
do Opola. Długość drugiego etapu
wynosiła 168 klm. Trasa na ogół by
ła trudna, gdyż obfitowała w liczne
wzniesienia.

I

Konkurs

Beneluxu wzrosły trzykrotnie. w
krajach Skandynawskich - 5-krot
nie ltd. Jednocześnie położenie
materialne. ludności katastrofalnie
Pod koniec 1949
się pogorszyło.
roku ceny żywności w Anglii
wzrosły dwukrotnie, we Francji 20-krotnie. we Włoszech - 60krotnie - w porównaniu z 1938
rokiem. p ~rlatki pośrednie wzro·
sly w tym czasie w Anglii prawie
4,5 razy, a realne zarobki we Fran.
cji spadły do połowy poziomu
przedwojennego.
Wszystko to nie za.dowala jeszcze organizatorów nowej wojny.
Żądają oni dalszego obniżenia sto
py życiowej ludności dla dogo·
dzenia amerykai'bkim pretenden.
tom do panowania nad światem.
Ludność Eurnuv Zachodniej prze
konuje się coraz bardziej, że
polityka iel kół rządzących - to
polityka głodu l nędzy, polityka
rozpętania nowej wojny. Jedynie
w walce z tą polityką, masy pracujące Zachodniej Europy mogą
osiągnąć dobrobyt, niepodległość,
zachować pokój. Po raz pierwszy
w dziejach ludzkości utworzył się
.zorganizowany front pokoju. Ten
potężny front zdolny jest wykonać
swoje historyczne zadanie - niedopuszczenia do trzecfej wojny

liardów franków. Równa. slę to
upadkowi przemysłu
.
pokojowego.
W niemniej potwornym tempie
rosną wydalki wojenne małych kra
jów zachodnia-europejskich - Ho
landii, Danii, Belgii i in. W memorandum rzadu duńskiego do
rządu USA, mówi się o asygnowa.
niu na potrzeby wojenne dodatkowych 400 milionów koron, co
niemal podwoi budżet wojskowy
kraju. Nawet reakcyjny duński
dziennik ,,Finanstidende", w obliczu perspektywy nieuniknionej ka
tastrQfy gospodarczej, pisze w sło·
wach pełnych przerażenia: „Jest
rzeczą nie do wybaczenia, że Danię coraz głębiej wciąga się w pu
łapkę bloku wojennego ..• nie do
wybaczenia, że naród nie wie, iż
Dania została zmuszona do wzię
cia na siebie zobowiązań gospodarczych ' politycznych, którym
nie jest zdolna podołać. Doprowa
dzi to do znacznego obniżenia sto
py życiowej ludności".
Totalne zbrojenia zwiastują · to·
talną nędzę mas pracujących kra·
jów zachodnioeuropejskich i total
ne zubożenie milionów obvwateli
tych krajów. W latach 1948-19-49
wydatki wojskowe Francji były
dwa razy większe, aniżeli w
1938-1939 roku; wydatki Anglii
również się podwoiły: w krajach

całkowitemu

l.·e §portu

TEATR POWSZE<.:8:N1'.
W Swidnicy pr;z;ejeżdżających kolą.
JARACZA
(ul. Obrońców Stalingradu 21
NY witały tłumy publiczności. Przed
(ul. Jaracza 27)
tel 150-36)
punktem odżywczym w Nysie z czo
Dziś, o godz. 19.15 sztuka Alek·
Codziennie o godz. 19.15 komedia
łówki wskutek defektu ubył jeszcze
sa.nd.ra. Ge.rgely pt. „Sprawa Pawła
Al. Fredr~- „Wielki człowiek do ma·
jeden łodzianin - Sałyga.
Eszteraga".
łych interesów".
„ ..
„~······························~·······„„
••••••
_.
•••••••••••
„
„.
••••••.
„
Kasa czynna w godz. 10-13 i od 16.
l:'A~:STWUW\' l'EATK NOWY
,,ARLEKIN„
l'EA'l'H
(u}. Daszyńskiego 34, teL 181·3ł)
(ul Piotrkowska 152)
Teatr nieczynny do 3. IX. br.
Teatr nieczynny do 1. IX. br.
TEATR KOMEUll MUZYCZNEJ
PAŃSTWOWY TEATR ŻYDOWSKI
jest w tym niemożliwego?"
pt.
(ut Jaracza 2, tel 217-49)
..LUTNIA"
Począwszy od 25 bm. zamieszczamy kolejno po sobie następu·
Godz. 19.15 „Córka pa.ni Angot". Godz. 19.30 „Przyjaciele" A. Uspień·
skiego, w przekładzie i reżyserii
Zniżki ważne.
jące rysunki (w liczbie 10), z których każdy zawiera jakiś bła.<:'l:
Izaaka Grzdberga,
n:eprawdziwy lub zgoła „niemożliwy" tzw. szczegół sytuacyjny
Zniżki .zw. za.w. ważne.
l'EA l'H LE'fNI „OSA"
(jeden lub dwa).
(tlL Piotrkowska 94. tel. 272-70)
'rEAT.lł „PLNUIHO"
Na czym będzie polegało zadanie uczestników konkursu? Na
(ul Kopernika 16)
,Godz, 19.30 - „śluby murars~ie"
błędu, na stwierdzeniu, co w danym rysunku jest nie·
u!awnieniu
-pt.
otwarte
widowisko
12
G<idz.
Gozdawy
czyli wodewil warsza-W6ki
czy nieprawdopodobne.
prawdziwe
dom".
buduje
Tom
„Pan
i Stęp11ia.
Ujawniać błędy należy na zamieszczonych przy każdym rysun:
ku spicjalnych kuponach konkursowych, nadsyłając odpowiedu.
(wszystkie razem) w terminie do dnia 15 września br. włącznie, na
adres redakcji „Głosu", Łódź, Piotrkowska 86.
Wśród uczestników konkursu, którzy trafnie „zdemaskują"
,,Wołga,
A.DRlA dla młodzieży (Stalina 1) REKORD (Rzgowska. 2)
wszystkie błędy. zawarte w rysunkach - rozlosujemy .szereg cen·
,,Klatka. słowicza", godz;. 16, 18, 20 Wołga", dod. „Ciernik", godz. 18, 20
nych nagród, w tej liczbie - kupon materiału na garnitur lub ko·
(Dla dzieci powyżej lat 12)
„As
BAJKA (Fi•anciszkańska. 31)
::>'l'YLOWY (Kilińskiego 123)
8 20
'
!tium, zegar-budzik, serwis stołowy oraz 50 wartościowych nagród
3 1
„Za... siedmioma górami", do.d. ,,Dzi
'
wywiadu', g<>d •
książkowych.
siejszy Stalingrad", godz. 18, 20
(Dla dz~i powyżej lat 12 )
7)
lat
powyżej
dzieci
(Dla
BAŁ'l'YK (Narutowieza 20)
„Powrót Lassie", dodatek „Wiosna $WIT (Bałucki Rynek 2) „Dubr.:>w·
ski", dod. „XXII! Międzynarodowe
w przyr<>dzie", godz. 17, 19, 21
Targi Poznańskie", godz. 18, 20
(;Dla dzieci powyżej lat 7)
(Dla dzieci powyżej lat 12)
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
„Program Aktualności Krajowych TATRY (Sienkiewicza 40, w r~ro· Imię i nazwisko ....................--···-·······-··---·····-················-··-·················
dzie) „Zdradzieckie skały".
i Zagranicznych Nr 32" ·
Zawód (miejsce pracy) __.„,_ _ _ _ _ _ _
' _ _ __
dod. „Chleb i krew",
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
.
.
godz. 16, 18.30, 21
Kino nie
B.EL (Legionów 2)
(Dla młodzieży niedozwolony)
czynn~ z powodu remontu.
Dokładny adres ....................„ ..•·-····················-···-·--·-----·---···
MUZA (Pa.bianicka 173) „Zwariowa TĘCZA (Piotrkowska 108) „Zamieć
śnieżna", godz. 16.30, 18.30, 20.30 Zamieszczony poniżej rysunek zawiera następujące
ne lotnisko", godz, 18, 20
(Dla młodzieży niedozwolony)
(Dla dzieci powyżej lat 7)
WISŁA (Daszyńskiego 1) „Wiosna" błędy (nieścisłości) .........„ ... „„••„ ••.. ".„ .....•„.„......„.„•.„ •.....•••••„„••....................
POLONIA (Piotrkowska 67) dod. „Człowiek z wysokiej góry",
„S~S „Orzeł" zaginął", dod. Wy·
godz. 16, 18, 20.30
słannicy pokoju", godz. 17, 19, 21
(Dla dzieci powyżej lat 12)
(Dla dzieci powyżej lat 12)
•
WŁóKNIARZ (Próchnika 16)
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
Mar- „O świcie", godz. 16.30, 18.30, '.:0.30
„Julian
dod.
„Maa.ret",
(Dla młodzieży powyżej la.t 14)
chlewski", go.dz. 18, 20
WOLNOSć (Napiórkowskiego 16)
-(Dla. dzieci powyżej lat 12)
„Ceramika wę„Płomienie" dod.
ROBOTNIK (Kilińskiego 178)
gierska~', g?d.z;. 16, 1~, . 20
•.Ęlwira :Mi:tdigan", godz;. 17.30, 20
(Dla młodziezy powyzeJ lat 14)
'Dla młodeieży niedozwolony)
:RÓMA (Rzgowska 84.) ,Dwaj pano· 11.ACH~TA. <,Z~ie;r~~a 26)
„świat ~1ę. 3m1eJe. , _godz. 18, 20
wie FI', godz;. 18, 20
(Dla dz1Ec1 powyzeJ lat 10)
(Dla dzieci powyżeJ lat 12)

TEATR

czyli totalna nędza

nia" układa się na rozkaz Waszyng
tonu nowe plany wzmożenia wy·
ścigu zbrojeń w krajach zachodniosatelitach USA.
europejskich Opublikowany 3 sierpnia angielski plan zbrojeniowv nrzcwiduje
na zbrojenia 3,4 miliarda funtów
szterlingów w przeciągu trzech
najbliższych lat.
Zdaniem gazety „New York Ti·
mes" oznacza to, że Anglia będzie
wydawała na potrzeby wojenne o10 proc. dochodu narodokoło
wego, a ponad 57 proc. budżetu.
Reakcyjna gazeta „Daily Mail"
wskazuje, że nowy program zbrojeń doprowadzi do przeszło dwukrotnego zwiększenia liczby osób.
zajętych bezpośrednio w przemyZmniejszy się naśle wojennym.
tomiast odpowiednio· liczba pracu.
jących w przemyśle pokojowym.
Nowe, ogromne ciężary nakłada
na barki mas pracujących francuski plan wzmożenia wyścigu zbro
opublikowany 5 sierpnia.
jeń,
ogłosił oficjalnie,
Rząd francuski
że zamierza żądać dodatkowych
80 miliardów franków na zbrojenia. Prasa demokralvczna wskazuje, że w rzeczywistości wydatki
zbrojeniowe, związane z „nowym
programem" wyniosą 300 miliardów franków. Budżet wojskowy
Francji dosięgnie tym samym astro
nomicznej sumy - ponad 1000 mi-

W pierwszych tygodniach sierpnia
niemal jednocześnie odbyły się czte
ry konferencje, poświęcóne wzmo
i przygotowaniom
żeniu zbroje11
wojennym bloku amerykańskiego.
W Londynie odbyła się konferen·
cja wiceministrów spraw zagranicznych'bloku północno-atlantyc.
kiego, w Hadze - konferencja Ra
dy Konsultatywnej • Związku Za·
chodniego, w Fontainebleau - kon
ferencja zjednoczonych sztapów
i wreszcie
Związku Zachodniego
w Strassburgu - konferencja ko·
mitetu ministrów Rady Europejskiej.
Rozkaz z Waszyngtonu brzmiał:
Zwi~kszyć „własne wysiłki" kra·
na
jów zachodnia-europejskich
wojennych.
przygotowań
rzecz
instrukcja,
Stamtąd też przyszła
aby do dnia 5 sierpnia przedłożyć
dane o przeznaczeniu nowych sum
na potrzeby wojenne i o poczynio
nych zarządzeniach w kierunku
rozszerzenia przemysłu wojennego.

KRYZ'YS I REDUKCJE
Fabryki mebli giętych, roosdane w
kilku powiatach województwa łódz
kiego - na skutek długotrwałego
kryzysu rzna!azły się w 1:rudnych
warunkach finansowych. Właścicie
le rzamierzają rz.redukować kil.ka tysięcy ludzi.

, KRWAWE DEMONSTRACJE
W INDIACH
keMtowanie kilku crLłonków kon
gresu w Dell)l wywołało w całych
Indfach :falę obUizenia. Zakłady
pn.emysłowe, sklepy, szkoły rzostały
ęaanknięte. W Bombaju, Kalkucie i
ueregu innych miast polioja użyła
bomb gaoowych pmeciw manifestan
tom.

-

Oo

łodzi

przyjeidia Kolejarz z Poznama

kilkutygodniowej przerwie
Po dziemy
mieli w sobotę mecz libę-

coś wskórać w Krakowie i to z -takim
przeciwnikiem jakim jest Gwardia. leader tabeli mistrzowskiej.
Bardzo ciekawie zapowiada się mecz
CWKS-u z Unią Ruchem w stolicy.
Faworytem meczu jest zespół śląski,
jednak wojskowi po uzyskaniu Janeczka wzmocnili znacznie linię ataku, możliwe więc że wynik będzie ko
rzvstny dla gospodarzy.
Związkowiec Warta. pewny już kan
dydat do spadku, gości Górnika z
Radlina. I tutaj nie ulega wątpliwości
kto zdobędzie dwa punkty: zespól

gowy w Łodzi. Tym razem zobaczy.
my Kolejarza z Poznania. Zespół b.
groźny. Nie trzeba chyba przypominać, że łodzianie znajdują się obecnie
w strefie zagrożonej spadkiem z pierw
szej ligi.
Przeciwnik sobotni LKS Włók •
niarza nie jest takim, aby można be-z
zbytniego wysiłku zdobyć na nim dwa
cenne punkty. Wynik remisowy leży
jednak w granicach możliwości gospodarzy. Faktem jest, że zawody za
powiadają się niezwykle interesująco. gości.
W Krakowie w sobotę odbędą się
Budowlani w Chorzowie po de jmują
derby lokalne: Ogniwo Cracovia &pot Kolejarza ze stolicy. Gospodarze są
ka si~ ze Związkowcem Garbarnia. zagrożeni spadkiem, jednak zdobycie
Faworytem tego meczu jest Związko
wiec, posiadający wyrównany zespół jednego punktu przez Budowlanych
we wszystkich ·liniach, czego nie mo. leżv w granicach ich możliwości.
żna powiedzie~ o przeciwniku.
--o(]oGwardia ma zapewnione dalsze dwa
punkty, trudno bowiem prz.ypuśclć,
aby Górnik z Bytomia po klęsce dwu.
na mecz ze ~lqskiem
cyfrowej, doznanej z Kolejarzem, mógł
Na najbliższe spotkanie międz.~·
Sląsk,
okręgowe w boksie Łódź jakie rozegrane zostanie na Sląsku,
na mistrzostwach Zw. Zawodowych kpt. Łódzkiego Okręgowego Związ
MOSKWA. Na odbywających si~ ku Bokserskiego ustalił następują
w Kijowie lekkoatletycznych mistrza. cy skład drużyny łódzkiej:
Kargiel. Matecki, Olczyk, Marcin
stwach Związków Zawodowych ZSRR
18-Ietni Bondarenko w biegu na 400 kowski, Debisz, Olejnik, Wieczor~k,
m ustanowił nowy rekord ZSRR w ka. Jaskóła.
tegorii juniorów, osiągając czas 50,7
sek.
Na wyrói.nienie zasługuje wynik.
G t. O a
uzyskany przez Zambriborca w trójOrgu t.ódzktego Somlteta l Wo.Je·
w6dzldero Enmltetu PolskleJ ZJtskoku, który uzyskał 15.66 m. Rezul
dlloesoneJ P&rtU Bobotnlcz1J
Łat ten jest tylko o 4 cm gorszy od
· BedagaJe:
KOLEGIOM BEDAXCYJN&.
rekordu ZSRR, niedawno ustanowioTe le to a„1
nego przez Szczerbakowa.

Skład

reprezentacii lodzi

Nowy rekord ZSRR

Tytuł
zdobył

llł-14
Redaktor nacietny
218-23
red. naezelr!ego
2!&-05
Sekretan odpowiedztatny
Zl.6·19
Dział partyjny
Dział korespondentów robc~•

mistrzowski w rzucie m.łotem
Wystawkln, osiągaiąc wynik

Zastępca

50.79 m.

nłczych

t

oraz

chłopskich

reda1< :or6w ca„etel< kim·

Rozgrywki piłkarskie

::::

o:i!f11mutacj1

Dział

o mistrzostwo ZSRR

DZlał

Dział

MOSKWA - Na stadionie Dyna-1
mo o dbył się mecz o mistrzostwo
ZSRR, między zespołami Lokomotiv Moskwa i Spartaka Tbilisi. Zwy
ciężył Spartak 1:0.

mfejstd I l1)0rtoWJ

ekonomlCZ01
rolny

RadakcJ• nOCD:I

254-21

wewn. • I

u

211-11
2M-21

We'll'll. 8

l'!Wl

lltolportal.
Ud!, Piotrkowski 'IO, tel. 121·22
2611-42
Admintstracja
D&fllł ofłOSZe6: t.6d!, Plotrkow10 Ufa, tel. Ul-50 l Uł-'111

WJ'd&Wea asw ,,Prua"

W Leningradzie miejscowe Dynamo uległo drużynie WWS 2:5.

&dr. Red.i t-6d:t, Plo~rkowska ca,

m-cl•

piętro.

Druk. Zakł. Grał, RSW ..Prasa"
Ł6dł. llL Zwlrkl l?, teL %06-42.

charkowskiej drużyny
rozegrali na własnym
Lokomotiv
boisku mecz z drużyną Naftowca z
Baku. Zwyciężyli gospodarze 2:0.
Górnik Stalino zremisował z Dynamo Tbilisi 0:0, a kijowskie r>ynamo zwyciężyło Jerewań 2:1.
Piłkarze

Prenumerat• ~mUJ•
P.P.X. ..aucb" 111 konto P.JC.O.

wr, vn-em.
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