~

;

·,\..,..
I
.....

\

Cena numeru

zł.

\

't;:

i'

'•

Go

3

PROLl!.TARlUSZE WSZYSTKICl1

ORGAN WK
~ lłl

lt

j

'·
-I<

t

i'ŁK

KRAJOW

t,~CZClŁ

Sl~I

POLSKI EJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
PONIEDZIAŁEK

(VI)

24 LIPCA 1950 ROKU.

Nr 201

~.,._,____~-----------------------~------------------~----------------------------------------------------------------------

....

ETAP
JACY
DECYDU
w walce ·narodu niemieckiigo o pokój i jedność
III Kongres SED

wystosował orędzie dziękczynne

do Generali.1.1i n1u§a Jtalina
BERLIN (PAP). - Na wniosek Prezydium III Kongres Niem:ieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED), wśród ogromnego entuzja.zorędzie
mu, postanowił wystosować do Józefa Stalina nastąptlljące
dziękczynne:

DO TOWAR.ZYSZA
J0ZEFA STALINA,
generalnego sekretana
CK WKP(b)
Moskwa Kreml.
DROGI TOWARZYSZU STA·
LIN! Delegaci na m partyjny
zjazd Niemieckiej Socjalistycznej
Partii Jedności przesyłają Wam,
· wielkiemu kontynuatorowi dzieła
Lenina, nauczycielowi i wodzowi
całej miłują~ej pokój i postępo
wej ludzkości serdeczne, braterskie, bojowe pozdrowienia!
Serdecznie dz!lękujemy KomiKomunitetowi Centralnemu
Bolszewików
Partii
stycznej
Związku Radzieckiego za wysła•
nie delegacji na nasz zjazd partyjny i za pozdrowienia, które na
Wasze polecenie przekazał nam
towarzysz Susłow.
DROGI TOWARZYSZU STALIN! Z całego serca. dziękujemy
Wam za tę ogromną, wszechstron
na, pomoc, którą niezmiennie okazywaliście nam, naszej ll&rtii i
naszej ojc-zyźnie, w sZC"Lególności
w okresie po 1945 roku. Wasze
dalekowzroczne i mądre stwierdzenie, że utworzenie miłuJą-0ej
pokój Niemieckiej Republiki De·
punktem
jest
mokratyoznej
2Wl'otnym w historU Europy,
wskazuje nam wszystkim ogrom
ną wagę, jaką ma walka przeciw
zbrodniczej polityce imperialistycznych podżegaczy wojennych
o jednolite, miłuJą<ie pokój Niem
cy. Pragniemy uczynić wszystko,
a.by SED, jako podstawowa siła
wszystkich demokratycznych ii po
stępowych sił Niemiec, wierna re
wolucyjnym tradycjom niemiecikiej klasy robotniczej, wykonała zadania ostatecznego wykorzenienia militaryzmu i reakcji, aby
zlikwidowała konsekwencje wojny, do której faszyzm wciągnął
naród niemiecki, ·
Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności powinna jeszcze
energiczndej niż dotychczas prowadzić ogólno • niemiecką politykę walki o utrzymanie i utrwa
lenie pokoju, o jednolitą, niezależną demokratyczną
Ndemiecką.,

Republikę

W Kongres Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności będzie powaźnym punktem
zwrotnym we wzmożeniu walki
sił pokoju, sił demokracji w Berlinlie i Niemczech Zacllodnich. Za
danie polega obecnie na tym, aby
skupić we Froncie Na.rodowym
Niemiec Demokratycznych wszyst
kie demokratyczne i pa.triotyczne
siły, narodu niemiecidego niezależnie od ich przekonań &>olitycznych, aby zapewnić sukces w
walce o jednolite, niezależne, demokratyczne i milują-0e pokój
Niemcy, o zawarcie demokratycz
nego tra.ktatu pokojowego i w
konsekwencji wycofanie wojsk
okupacyjnych. W Niemieckiej Re
publice Demokratycznej należy
jeszcze Slilniej umacniać nowy
ustrój antyfaszystowsko - demokratyczny jako podstawę do rozszerzenia walki frontu narodowe
go Niemiec Demokratycznych, na
w możliwie na-jszybszym
Jeży
tempie rozwijać pokojową gospo·
darkę i w istotny sposób podDieść stopę życiową ludności pra.
cującej.
Aby wykonać swą rolę

przoduludu niemieckle·go w walce o pokój, demokrację
jącego oddziału

W dzisie; sz~m numerze
.-ozpoczynamy druk
opowiadania
.lana Bojana
P· t.

OPERACJA 22-7
Patrz strono 6.

1 socjalizm, Niemiecka Socjalistyczna Partia. Jednośei powlnna
przekształcić się w partię i.owego
typu na wzór partii Lenlna. Sta.lina. W tym celu jest przede
wszystklim koniecme, by SED
markna.ukę
przyswoiła sobie
sizmu - leninizmu i uczyła się na
doświadc· ~niach Komunistycznej
Partii Bolszewików ZWti~u Radzieckiego. ID Kongres Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności powinien się stać decydują
cym etapem w walce miłującego
pokój nuodu niemieckiego prze• \
ciwko amerykańskim i angielskim podżegaczom wojennym i

ich Pomocnikom w walce o jedno
lite, nie21ależn.e, miłują-0e ~okój i
Demokra.ty-0zne Niemcy. Będzie
on kongresem płomiennej wierności nauce Lenina i Stalina., bę·
dzie triumfem zasad internaejona.li'Z11lu proletariacldego.
Niech żyje Związek Radtlecki
- twierdza pokoju na całym
świecie!

ścia na.rodu radzieckiego i wszyst
kich postępowych ludzi.
Delegaci na m Kongres Nie- ,
mieckdej Sooja'1.i.stym;nej Partii

Marszałek

Jedności,

Konstanty Rokossowski

Siła Odrodzonego Wojska Polskiego
tkwi w jego związku z masami ludowymi

wieczysta przyjaźń
pokój narodu niemieckiego z miłującymi pokój na
rodami Związku Radzieckiego!
Niech żyje Wszechzwiązkowa
Marszałka
Pai1ia Komunistyczna (bolszewików) wiodą<ia naród radziecki do
Przyjaciół
komunizmu!
Drogi 'l'owaŻyczymy Wam,
nie szczędząc
cujące naszego kraju
Obywatele delegaci!
rzyszu Stalin, dobrego zdrowia i
W imieniu Komitetu Centralnego trudu i wysiłków budują pod kierow.
wielu lat działalności dla szczę- PZPR, w imieniu Rządu i ludowego nlctwem klasy robotniczej i jej Partii
Wojska Polskiego witam serdecznie fundamenty socjalizmu w Polsce. Za·
Wasz zjazd zjednoczeniowy. Inicjały- twierdzony na ostatnim Plenum KC
wa zjednoczenia Towarzystwa Przy PZF'R Plan 6-letni stwama wspaniale
jaciół Żołnierza, Towarzystwa Przy perspektywy budowy Polski Socjalł
wyzwala nową, ogromną
jaciół ORMO i Związku Krótkofalow. stycznej,
ców w jedną masową organizację no energię twórczą i entuzjazm najszcr
wego typu wl~ma przyczynić się do szych mas pracujących. Prezydent
wzmocnienia obronności naszej ludo- Bierut na V Plenum KC PZPR mówi:
„Dziś zatwierdza.my Plan 6-letni,
wej Ojczyzny, Zjazd Wasz świadczy
który tysiąckrotnie przerasta swym
zarazem o tym, że ceraz ściślejszy
rezmachem 1 twórczym impetem
staje się związek pomiędzy naszym
WARSZAWA (PAP). - Generalissimus Stalin nadesłał do pre- , społ«zel.stwem
marzenia o „szklanych
nieśmiałe
a ludowym Wojmiera Cyrankiewicza następującą depeszę:
domach". Dziś budujemy gmach
l sldem Polskim. Wyrosłe 1 zahartoPolski Socjalistycznej oparty na
wane w ogniu walki z hltlerowskim
PREMIER RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
granitowych podstawach ludowego
najeźdźcą ludowe Wojsko Polskie
-patriotyzmu i proletariackiego inbohaterskiej Annii
PAN J. CYRANKIEWICZ
walcząc u boku
ternacfonalizmu, na niewzruszo·
Radziecklej wniosło swój wkład krwJ
WARSZAWA
solidarności i
nych podstawach
t trudu żołnierskiego w dzleło wybraterstwa z wielkim Związkiem
zwolenia Polski.
Z okazji święta narodowego - rocznicy odrodzenia RzeRadzieckim",
6 lat mija dziś od chwili powstania
pro~ -~ przyją~ Panie Premierze,
czypospolitej Polskiej Nasze osiągnięcia na froncie poliPe.Iski Ludowej. Okres ten to lata gimoje serdeczne pozdrowienia dla narodu polskiego, - Rządu
gantycznych wysiłków naszego robot tycznym i gospodarczym stanowią po
Rzeczypospolitej i Pana osobiście.
nika, chłopa i inteligenta pracującego ważny wkład do walki światowego
nad likwidacją zniszczeń wojennych, frontu pokoju. Im szybsze jest tempo
Naród radziecki życzy bratniemu narodowi polskiemu dal·
nad odbudową i rozbudową naszyrb naszego marszu ku socjalizmowi, im
szych sukcesów w dziele budownictwa ludowej. demokratycz·
fabryk i hut, naszej gospodarki rol- większy jest nasz twórczy wysiłek,
nej Polski.
nej, naszych szkól i uczelni. Pn:cpo-, tym b~rdziej wzrasta na~za· rola, ja( - ) J. STALIN
1one głębokim patriotyzmem masy pra ko waznego ogniwa w m1ędzynarodo.
żyje
miłującego

Niech

Polski KONSTANTEGO ROlCOSSOWSKIEGO
Przemówienie
!ołnierza
na Walnym Zjeidzce Ligi

wym obozie pokoju, Imperializm ame
od polityki przygotowai.1 wojennych do polityki ni·
czym nie zamaskowanej agresji w sto
sunku do Korei. Lecz przeliczyli się
agresorzy w swych siłach. Naród koreański w łrohaterskiej walce gromi
i przepędza ze swej ziemi amerykań
skich drapieżców, walcząc zwycięsko
o swe zjednoczenie. Zwycięstwa ludu
koreańskiego uczą nas, że niezwycię
jest armia ludowa broniąca
żona
słusznej sprawy, ciesząca się zaufa·
niem i peparciem całego narodu.
Obywatele delegacil
Na straży pokojowej pracy naszego narodu stoi ludowe Wojsko Polskie zespolone najściślejszym! więza•
ml z klasą robotniczą i masami pracującymi. Wojsko Polskie z każdym
ciniem podnosi poziom swego wyszko
lenia, zwiększa swą gotowość bojoNasze wojsko rośnie i rozwija
wą.
się, korzystając z bogatych doświad·
czeń najpotężniejszej armii świata Armil Radzieckiej, opierając się na
przodującej nauce stalinowskiej.
.Jednym z najważniejszych elemen•
tów siły wojska jest jego związek z
masami ludowymi. Uczy nas tego do.
świadczenie wielkiej wojny wyzwo·
leńczej Związku Radzieckiego, w któ
rej wzięli udział wszyscy bez wyjąt
kości
kość
ku robotnicy, chłopi i inteligenci, nie
tylko ci, którzy walczyli na. froncie,
ale również ci, którzy w fabrykach,
kopalniach, hutach i na roli przygoto
wywali zwycięstwo. Zaplecze nieustannie zasilało szeregi walczące na
froncie nowymi kadrami przygotowa
ł
nych obrońców ojczyzny. NiewątpUicerS iet Z 0 Y 0 I yc-zne1
Podniosła uroczystość promocji po C Orqżyc
d wie doniosłą rolę w przygotowaniu
pod star
b h
'd
.
•
„
•
mgra u zwycięstwa nad hitlerowskim najeźdź
.
&:ltadion WKS Legia zgr<>madził dowane okrzyki. Grzmi burza okla-1 \1\Szczęli w~Jnę, mobll~ZuJą n~sze S!· 1wo cy, o atera s
b do walki w. ?brome p~koJu, kto- M~rszałka Rokosso~~k1e.go! - za- cą odegrały także masowe organiza.
i;, wczoraj liczne rzesze miesz.kań s-ków.
W da!Lzym ciągu swego orzemó· ~./,?.~.oec per.agną m1hony ludzi na całym kkoonwC:kY.ł swe przemowieme gen. Nasz cje współpracujące z armią.
ców Łodzi. Wypełniły się trybuny ro
~
· d ł ·~ ·•
k'
N k
botnicami i robotnikami, rnłoW:ieżą
ZMP-owską, dziećmi. Przybyli rów- wienia gen. asz ows 1 oświa czy : Podstawowym elementem pokoju Z tysięcy piersi wyrywają się ra- W P~lsce Ludowej silny Jest zwią1
a
m.tędzy
okrzyki" na. cześć , Polski. Ludo-,
dosne
•
·
z
święci dziś z ra
· · l e KŁ PZPR oraz „Wyzwolona
.
.
.
.
lud masami pracującymi
wojskiem
'ł zek
o- na świecie są si"ły zbrojne w1ąz"u
swe dotychczasowe
dością i dumąPolska
prze dstaw1c1e
meż
0_wy~. 0 p1era1ąc si~ n~
. . .
Prezydium Rady Narodowej, ORZZ siągnięcia. Stojący przed nami gi. Radzieckiego i krajów demokra.:ji lu wej i najwyższego zw1erzchmka s1
dowej oraz nasze wojsko, które u bo zbrojnych - towarzysza Bieruta, teJ więzi mozec1e szeroko rozwmąc
oraz poczty sztandarowe fabryk łódz
gantyczny 6-letni Plan budowy pod Im Armii Czerwonej walczyło o wy na cześć Zwiazku Radzieckiego i Waszą działalność. Zadaniem Wakich.
szym winno być jak najszersze zapo·
to rewolucyjne zwolenie. Im większy jest wzrost si· Wodza świa.l;Q.wego obozu pokoju
staw socjalizmu zna_wanie społeczeństwa ze szlakiem
Towarzysza .J'Ozefa Stalina.
•k t
.
, . b0 .
Na stadionie odbywała się nieco- przekształcenie naszego kraju, to la
p
. . . W
.
b
ym
a,
WOJS
1owe1
gotowosci
i
ł_v
ja·
przemian,
wielkich
przyszłych
ta
dzienna uroczystość: .-:.z ef Głównego
oj~ka . ~I
Zebra.ni wysłuchują w skupieniu 0 J0 WY1!1 1 osi~~ruęcian_ii
bezpieczeństwo
utrwalimy
Zarządu Politycznego W. P„ generał kie nastąpią. Gwarancją wykonania 1epiej
skiego 1 bratm~J Armii. Radz1eck1eJ.
hymnu polskiego i radzieckiego.
brygady tow. Marian Nasz:wwski, planu, gwarancJ·„ naszego bezpieczefl kraju.
. Waszym zadaniem będzie popularv.
r·
„
Na trybunę wstępuJ.e przew~dm- zowanie wiedzy wojskowej, rozwifa- życzę wam, towarzysze o 1ceropromował podchorążych Oficerskiej stwa jest przyjaźń i pomoc Związku
nie kwalifikacji wojskowych drogą
Szkoły~olitym;nej, synów robotni- Radzieckiego. Te świąteczne dni mo wie, byście ósiągnęli jak najlepsze czący ~ady Narod~we1 ~: ~odz1 kó'W i Chłopów, nowe kadry naszego bilizują nasze siły w zgodnym pory wyniki w wyszkoleniu bojowym żoł- tow•. M1~or. „W d?Iu dz1s1eJszym - ~7.erzenia sportów wo jskowych, drowie przeciw zbrodniczym amerykań- nierzy Wojska Polskiego, w wykona- powiedział on m. m. - '!I dmu. i.:ro qą orqanizowania szkół 1 kursów.
odro<honego Wojska Polskiego,
·
skim grabieżcom, _którzy na Korei r..iu dyrektyw naszego wielkiego do- czystym dla nas wszystlach w im1ePadają słowa komendy: „Do proPrzyczyniając się do zwiększenia
Łódzkiego Polskiej Zje
Komitetu
niu
mocji, wystąp!" Podchorążowie ustadnoczonej Partii Robotniczej życzę ~prawności fizycznej naszej młodzie
't
wiają się w „szestnastki". Stoją w
wam, przyszłym wychowawcom żoł- zy, prtygotowując ją do pelnienJa
zwartych szeregach podchorążowie
nierzy Odrodzonego Wojska Polskie służby w Wojsku Polskim wzmacniać
piechoty, artylerii, marynarki, lot;;i., abyście przekazywali swą · wiedzę będziecie zarazem siłę obronną nanfotwa. Miarowym klrokliem podcho
opartą na naukach Marksa, Engelsa, s7ego kraju.
dzą do wzniesienia.
Obywatele delegaci!
Lenina i Stalina, abyście strategu
- W imieniu Prezydenta R. P.
uczyli się u najwybitniejszego stramianuję was podporucznikami korpu
Piękne i zaszczytne są Wasze zatega świata - Stalina!"
padają
e.u oficerów politycznych W imieniu promowanych oficer&w dania,
słowa generała Naszkowskiego. KoCzesław Łabano
iPrzemówił ppor.
życzę Wam, by działalność organilejno każdy odpowiada, a męskie gło
wicz. Słowa jego brzmiały, jak przy zacji, którą tworzycie na dzisiejszym
sy brzmią wzruszeniem: „Ku chwale
sięga: „Pod dowództwem Marszałlta zje,idzie
wniosła poważny wkład w
Ojczyzny, obywatelu generale!"
Rokossowskiego - mówił on - wy- dzieło pokoju, klurego niezłomnym
chowywać będziemy żołnierzy w du- chorąiym jest Wielki Stalin.
Na trybunę wstępuje generał Na.sz
chu wierności Partii i Rządowi Lu ·
!;.owski. Poprzez megafony donoś'.lie
dowemu. Służyć będziemy sprawie
rozbrzmiewaj!}· słowa jego przemómas pracujących Polski i całego świ:l
Zyczenia korpusu
wienia:
ta. Na straży interesów Polski Lu„Pozdrawiam serdecznie nowodowej, w oparciu o wielkie doświa d
mianowanych oficerów z okazji
dyplomatycznego
czenia Armii Radzieckiej, poprzez re
otrzymanego przez nich pierwsze
kro6-letniego
Planu
zadań
alizaeje
go *topnia oficerskiego. PozdraBelwederze
czyć będziemy do socjalizmu!"
wiam licznie zebranych przedstaW dnlv
WARSZAWA (PAP>. Uroczysta promocja podchorąży~h
wicieli ludności miasta Łodzi, !da
Narodowego w godzina 1~b
kończy się wśród ogromnego entuzjaz Swięta
sę robotniczą, młodzież bohatermu wszystkich zebranych.
skiej Łodzi - w imieniu odrodzo
przedstawiporannych szefowie
nego Wojska Polskiego, w imieWspólny obiad odbył się w saii cielstw dyplomatycznych akredytoKS „Spójnia" w parku w Helenowie,
niu Marszałka Polski - Konstaiu·
tego Rokossowskiego.„
po <:zym odbyła się zabawa taneczna wanych w Warszawie złożyli Podpi
sy w księdze audienc.ionalnej w SaWYstępy artystyczne.
i
- Ro.iko-uow-ski! Sta-lfn! Bletm.z.)
li Pompejańskiej w Belwederze.
rntl - rozle.llajt &ie radosne !lkanrykańsld przeszedł

Depe§za

Generalissimusa Stalina
do premiera Cyrankiewicza

--
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Z obra!f I l i Nonqresu SED

Prezgdent RP

Jednolite demokratyczne Niemcy

Po tym przemówieniu Wilhelma
Piecka, zabrał głos w imieniu KC

ogniwem

Na piątkowym
posiedzeniu nr
ongresu SED przemówienie powi·
KC
· · ·
t a l ne wygłosi"ł
1m1emu
w
WKP(b) sekretarz KC WKP(b) Suprzyjęty burzliw<> owacJ·" ·
slow,
„
..,
P rzemówienie jego było wielokrotnie
PfZerywane długo niemilknącymi 0 _
kmskami i okrzykami na cześć Wiei
kiego Stalina i na cześć WKP(b).
BERLIN (PAP) -

Susłow oświad:izył:
-

W przemówieniach przewodni-

Piecka 1 Grotewohla
ezących SED,
, . d

oraz w oswia czen1·ach i"nnych to"'a·
"
rzyszy, powitanych gorąco prz;ez cały Zjazd, było dużo wspaniałych i
v.·zruszających słów o serdecznych
uczuciach Niemieckiej Socjalistycz·
nej Partii Jeclności i narodu niemie·
ckiego do narodu radzieckiego, do
~aństwa radzieckiego, do jeiro pokl)a
Jowej polityki zagranieinej oraz rlo
Wielkiego Wod?.a i Nauczyciela mas
na całym · swiec1e• do
pracujących
.
narodu niemieckiego,
przyjaciela
Towarzysza Stalina.

Pozwól~!e

.mi w imieniu delegacji
KC Partu Komunistycznej Związku
:Radzieckiego serdecznie podziękować towarzyszowi Pieckowi i towa·
rzyszowi Grotewohlowi oraz W ll!D
wszystkim, Drodzy Przyjaciele, za
te piękne i szczere uczucia.
Zacieśniająca się przyjaźA ntif(lzy
11arodem niemieckim a narodem ra·
ózieckim w ich szlachetnej \V&lee o
11okój, jest czynnikiem o ogromnym
' 2naczeni.u międzynarodowym, ktÓry
pokoju na całym
wzma~rua sprawę
tiwiccie i zadaje silny cios podłym
planom imperialistów anglo - amejnk to po·
rykańskich, ponieważ gdy
wiedział Towarzysz Stalin oba nasze narody „ujawnifł zdeocydo·
waną wolę walki o pokój z takim sn
mym napięciem sił, z jakim prowa.clziły wojnę, to można uważać, że lJO
l!ój w Europie jest zapewniony".
I

Ludzie radzieccy z wielk4 uwagą
ł sympatią ś!edz!J walkę narodu nie
mieckiego, walkę o jednolite, nie·
demokratyczne, pokojowe
zależne,

walkę o dalsze umocnienie
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ludzie radzieccy ży·
czą narodowi niemiecłdemu z głębi
1serca pełnego powodzenia na tej słu
&mej i sprawiedliwej drodze. •
Partia Komunistyczna Związku
Radzieckiego i cały naród radziecki
~z wielką uwagą śledzą. pracę III zja
zdu Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności. Komitet Centralny Ko·
munistycznej Partii Związku Ra·dzieckiego upoważnił nas przekazać
jWaszemu zjazdowi braterskie po·
Pozwólcie, że pozdrowie
' zdrowienia.

Niemcy,

młodej

1~:;:::~h
prasv

radzieckie/

~nPABAA

W zamieszczonym na łams:ich
artykule wstępnvm,
„Prawdy"
ustapoświęconym 10 rocznicy
nowienia władzy radzieckiej na
. Łotwie, Litwie 1 w Estolili, czyi tamy m. in.:
m Na przestrzeni stuleci kształtowa
ła się niero:zerwalna więź między
, tiarodami republik nadbałtyckich i
:narodami Rosji. We wspólnej walce
rewolucyjnej przeciwko samowładi
twu carskiemu, przeciwko obsz.arikom i kapitalistom wzrastały p-0
olenia rewolucjonistów litewskich,
otewskich i estońskich.
zachodni dokład'łli
~- Imperialiści
(Wszelkich starań, aby oderwnć od
ltosji i zagarnąć kraje nadbaUyc~iQ. Po pierwszej wojnte świato
ej narody nadbałtyckie dostały
Pod
się pod jarzmo imperialistów.
burżuazyj
fałszywym sztandarem
imperialiści
nej „niepodległości"
.p l'zeistoczyli Łotwę, Litwę i Estoię w przyczółki agresji antyradziec
lej, tworzą-0 sztucznie w krajach
:nadbałtyckich ogniska wojny i cią
'łych waśni, szczując jedne narody
rzeciwko innym.
W roku 1940 otwarła się nowa, Ja
a karta w dziejach mas pracuJll·
4
eh kra.ioW' nadbałtycklc:ll.
.

t

.t.

świa-towego

frontu poko.iu

*

Wzwycięskim pochodzie na południe
Armia Ludowa Korei wyzwala dalsze miasta

.en ·1e tow.
Przemówi
se kre ł arza Komiłetu -C

krzedpołudniowym

zakładów

przodujących pracowników
chemicznych w Oświęcimiu

WARSZAWA (PAP). - Dnia 21 nządu Przemysłu Chemicimego "'-'
bm. Prezydent RP przyją~ w Belwe- inż. Karol Akerman udekorowany
derze deleca.cJę pracowników zakła zostllł Orderem Odrodzenia Pols.k.l
dów chemicznych w Oświęcimiu , rv klasy, dyr. nacz. rzakładó'w w
która przedstawiła Prezydentowi RP Ośw ięcimiu , inż. Wacław Sobieraj·
ł od ł d raz pierwowzory nowouruchomloneJ pro ski - Orderem Sztandaru Pracy I
·
PZ.PR - premier Józef Cyran.kie· wielkie sukcesy w demokratyczne1' we1· usunięte
w a zy
zo!!ta y
\\Jcz.
przebudowie Niemiec i zapewniła na zawsze dawne klasy panujące, a dukcjł.
klasy, nacz. in?.. zakładu rolnictwa
W dalszym ciągu obrad III Kon- niepowstrzymany rozwój na wszyst· miejsce ich zajęły masy ludowe.
Orderem
Prezydent RP udekorował ezłon - Bronisław Taban .!est wielka_, histor'•czną i:asługą .ków delegacji wysokimi odznaezenta Sztandaru Pracy I klasy i przodowy,resu SED, wygłosił dłuższe prze· kich odcinkach gospodarki i kultury
J
z'yc1'a
warunko''u
ora.- P.•nlepszen1'e
mówienie premier Grotewohl.
·n ik pracy e:akładów, Tadeusz Knoł
k·'.>munistów i lewicowych socJ·a11- mi państwowymi.
·•
"
.,,.
trwa.
Kon"res
ntów niemieckich, wszystkich nie·J•
Naczelny dyrektor Centralnego Zo - Srebrnym Krzyżem Zasługi.
- ludowych. N1'e.-1·ec~ca
"dzerok1'ch mas
"
S?cjalistyczna Partia Jedności, dzię mieckich anty!aszyst6w, demokratów
*.
. . ~·.
Z N1em1ee i zza g1·amcy nadeszło ll1 swej walce o utworzenie demo- i patriotów, którzy cudem przetrwali
d? prezydium, Kongresu przeszło 1y-1 kratycznego a pokojowego państwa w hitlerowskich obozach koncentra·
historyczny cyjnych i więzieniach, którzy walczy
siąc telegramow i pism powitalnych. niemieckiego, • wnosi
V! toku o_brad na salę przybywały wkład do sprawy zabezpieczenia po· Ii czynnie z hitleryzmem w ruchu oporu, że natychmiast po klęsce i ka·
kilka.kr.otme załogi poszczcgólnycn koju w Europie.
„. h'tl
gorąco
1
Zflkładow
errowski ej Rzeszy przy"""' ro.Je
KC Partii Komunistycznej Zwinz- •~-t
·
·
1· N" witając
d ta · · pracy,
N" . k~ j i:-tąpili do wielkiego dzieła narodowe
.
prze s w1c1e 1 1emieck1ej S0cjali- k R d . k"
1 ell!-1 ~c Ie
go i społecznego odrodzenia.
stycznej Partii Jedno!\ci - czołowe- u a ziec iego zyc~f
Ogłoszony w nadto, że w czasie walki powietrz„
PEKIN (PAP). Masy ludowe tak Polski, jak i Nie Phenjan ostatni komunikat kwat~~Y nej, stoczonej przez lotnictwo ko·
g? oddziału niemieckiej klasy robot- Soejnli&tyczn~j Partn Jednosc1 nowych suk~esow. w. i.ej wal~e o d,a1· miec rozumieją dobrze, że łączy je głównej koreańskiej Armii Ludowej, reańskie rz: lB-ma samolot ami am.ery
mczej.
sze ~rg~mzacyine l 1de~1og1czne u· 1ws11r.1na walka o pokój, że mają donosząc o zajęciu przez nią miasta kańsk i mi , zaatakowanymi na ameSusłowa
moc~1eme swych sz~regow'. w '!'alce ,, si•liltiego wroga w osobie imperia·
rykanskiej li n~i frontowej , 6 samoo trmm~ z.asad . mtern~ci~na~1zmu 1.zmu amerykańskiego, dążącego do Jongtok, położonego o 150 km na pól lotów amerykańskich rzostało rz:estrze
Lu
Armia
że
poda.je,
Fusa.nu,
od
noc
proletariackiego, o Um<?Cme~Je iedno zakucia wszystkich narodów w dyby
enłralnego
lonych. Tego samego dnia koreafl1itego frontu '~szystk1ch s1! ~em.o- niewoli.
dowa była witana przez ludność mia ska jednostka lotnicza 'ZbombardoDelegacja polska życzy Wam, by sta entuzjastycznie.
~r~tycznych kra}u•. o. umoememe po
„Do III zjazdu Niemieckiej
100 ameryk1ń
dowała transpo t
zjazd Wasz natchnął bojowników
l.e]U na całym SWle<:le.
Socjalistycznej Partii Jedności
Komunikat kwatery głównej ko- skich samochodów ciężarowych, ri
SED, Wasze1' Partii do je!lzcze bardziej nie reańskiej Armii Ludowej podaje kt órych 60 zostało e:niszczonych.
Przesyłamy III zjazdowi
w Berlinie
który powołany jest do odegrania 1111tępliw<:i walki <? po~ój ? demokra·
. tyczne ziednoczenie N1em1ee, by wy
.
.
.
Komitet Centralny Partii Komuni
waznej roh w utworzemu. Jedooh• tyczył Waszej Partii drogi, po któ·
koj
h
t
kr
d
h
1
po·
Radzieckiego
stycznej z. wiQzku
po o- rych ona pod niezawodny111 . sztanda
l
emo a ycznyc
yc •
·
i Sta l"ma k roezyć będ zie
·
·
·
·
1(łrawia III zjazd Niemieckiej Socja wyc h N'1em1ec,
rem L emna
zy·
naj ser decznie1sze
ku zwycięstwu dla dobra Niemiec i
Hstycznej Partii Jedności - czoło- czenia owocnej pracy.
Niech żyje Niemiecka Soejalistycz pokoju świata.
wy oddział niemieckiej klasy ro·
ców Łodzi obejrzało wystawione ga
W Łodzi w lokalu Spółdzielni Ar·
Niech żyje SED, czołowy oddział
IJotniczcj i wszystkich ludzi prac!' na Partia Jednodci!
niemieckiej klasy robotniczej i całe· tystów Plast yków pr.zy u licy Pio'T- zetki.
·
Niemiec.
Uwagę izwra<!a duża ilość gazetak
kowskiej 102 otwarta ir,ostała VII
Niech żyje międzynarodowa soli· go ludu niemieckiego!
kolejarzy okręgu łódzkiego, wyróż
Gazetek Sclennych.
Socjalistyczna Partia darność mas pracujących w walce o · Niech źyje przyjaźń polsko-nie· Wystawa
Niemiecka
„„ niających się oryginalną szatą grafl
Wystawa ur7 „-'-ona zosta'a
J d , .
1
"
.....~ roczni cą PKWN,
· k a.1
tra • rcokój, demokrację i soefalizml
e nosc1• wi"erna re\uolucyjnym
zwj~"t.-.' z S12:óstą
czną oraz ciekawymi artykułami.
tuec
'
...
~
SED
·
od
·
•
h
N'
k'
ru'em1·
proletar1'atu
om
d"CJ
gaze~ek
wystawionych
Duża liczba zwiedzających świad
treść
toteż
'
mczący
przew
iec ZYJł
ee 1ego,
~
KC Partii Komunistyczne1· ' towarzysze Picek i Grotewoh l'·
· t t rzonem wszystk'1ch d emok rntYzwiązana jest z tym doniosłym dla ~y, że miesrzkańcy Łodzi interesują
1es
się gazetkami ściennymi.
Niech żyje Towarzysz Stalin, wódz nas wszystkich świętem.
Związku Radzieckiego"
'cznych i postępowych sił Niemiec 'w
Wystawa otwarta jest cod:tienniG'
Już w pierW&ych godz.inach po
mas pracujllcych całego świata, wiei
'
ich walce 0 całkowite wykorzenienie
otwarciu Wyrltawy setki. mieszkań- w godz. od 10 do 18.
Po przemówieniu Susłowa olbrzy. ki przyjaciel naszych narodów!"
militaryzmu i reakcji, 0 likwidację mia sala kongresowa zabrzmiała bu·
Wszyscy wstali z
:.kutków wojny, w któr11 faszyzm rzQ oklasków.
miejsc i skandowali imię Stalina, a
wtr11cił naród aiemieeki.
W ciągu ubiegłych pi~iu lat ~·ar· następnie popłynęła pieśń Międ:tyna
·
·
l1·a Wasza, wraz z 1'nnym1· organ1'z:i.· rod'owk'1, o d'sp1ewana
w rozmaitych
· · d
emokratycznymi, osiągnęła językach przez delegatów i !.rości.
CJam1
własna

ważnym
W dysku~ji
BERLIN (PAP)· tad i·eferatem Wilhelma Piecka za.
i· ł l'
.
b..,.1 e~a. 1 g os !pni mowcy, m. in. prz:e
, '? 01.czączy h dar.tibi KMomunistycznej
N
Re!mann
ax F
'· iemiec · tac O nic
led · b'
B 1·
r:adb
r · r1c
unms rz:d t er
.
lk
· ·ina
Ebert
• prze !'! awiw• ·a młoazieży
.
niemieckiej Edith Baum_ann itd.
Dyskusję zreasumował Wilhelm
Pieck, podkreślając zwłaszcza ·wywody, dotyczące sytuacji w Niem·
czech Zachodnich, przy czym stwierclził konieczność wspólneJ· pracy SED
1 KPD na rzecz pokoju.

odznacza

WKP(b)

VII· Wystawa Gazetek Ściennych
wzbudza duie zainteresowanie

0

I

Kongres budowniczych nowych Niemiec
(Korespondencja

Tow.' Cyrankiewicz' przekazu ie pozdrowienia
polskiej klasy robotnicze.,
W dniu 21 lipca członek Biura Po
litycznego i sekretarz KC PZPR wygłosił
tow. Józef Cyrankiewicz
na III Zjeidzie SED przemówienfo
powitalne, które wszyscy uczestnicy
zjazdu przyjęli owacyjnie, mr.nifestując na rzecz przyjaźni między na
1 udem niemieckim i polskim.
Gdy mówca wspomniał nat'Vi!'>ko
lłoleslawa Bieruta, delegaci urządzi
li manifestację na jego cześć, a gd:V
padłu słowo o granicy pokoju i przy
jaźni na Odrze i Nysie, wszy;;cy de·
lt-gaci powstali z miejsc i skandując
siegt" (przy~łowa „Freundschaft
j.iźń zwycięża), przyjmowali •lwacyj
nie oświadczenie mówcy•
Józef Cyrankiewicz w przemów ie·
7!iU swym oświadczył między inn~łmi:
„W imieniu KC PZPR oraz 1e1
towarzysza fiole·
przewodniczącego
sława Bieruta witam Wasz III zjazd
partyjny, zjazd Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności. życzę wie
lt powodzenia Waszym obradom dla
dobra narodu niemieckiego, dla zwy
cl~stwa w walce o jedność Niemiec,
dla ogólnego dobra całego obozu po·
koju i demokracji. Przynoszę Wam

.

uaz całej niemieckiej klasie robot·
niczej ()Ozdrowienia narodu pol<:kie·
go, który pracuje nad odbudow1,1 no·
wej l>ol11ki. Wasz zjazd partyjny odbywa się w chwili, gdy amerykańscy
idąc śladami Hitle.ra,
imperialiści,
przeszli do bezpośredniej auesji,
ahy narzucić innym narodom · swe
zbrndnicze, a równocześnie szalencze
pl:iny panowania ~ad światem.
Towarzysze!
Szczęśliwi jesteśmy, że Wasz III
Kongres odbywa się w chwili, kiedy
'" !!to~unkach polsko-niemiecl(ich za·
11zedł historyczny zwrot, utrwalony
w układach warszawskich obu na·
szych rz;1dó\V i w historycznym ukła
lizie w Zgorzelcu, dawna wrogość I
nienawiść pomiędzy narodem polskim
i niemieckim zwycięsko wyparła poko•owa, przyjazna współpraca, sta·
nowiąca wielki wkład do sprawy po
koju i bezpieczeństwa Europy.
Nie ulega wątpliwości, że ten hi·
storyczny zwrot w stronę przyjaźni
i współpracy stał się możliwy •h:ię·
ki temu, że po rozgromieniu hitleryzmu w Niemieckiej Republice De·
rnokratycznej, jak i w Polsce J,~:lo·

„Walka o pokój l rozwinięrie
tej walki w prawdziwy ruch lu
dowy - oto naczelne zadania,
jakim poświęcamy nasze obrady".
Tow. Wilhelm Pieck, przewodniczący Socjalistycznej Partii Jednoś
ci, prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej, otworzył tymi
słowami III Kongres SED, wytycza
jąc w ten sposób ltierunek całej je
go pracy. Około 5 tys. delegatów
słuchało
Kongres
przybyłych na
stów tow. Piecka. Była wśród nich
- rzecz najbardziej znamienna i
najbardziej rzucająca się w oczybardzo wielka ilość młodzieiy. Nie
bieskie koszule Wolnej Młodzlety
Nlemieckiej-FDJ :zapełniały co naj
mniej piątą część olbrzymiej s~li
kongresowej. W samym prezydium
Kongre~u zasiadło około 20 osób w
niebieskich koszulach.
Ta wielka ilość mlodzieiy, dclegowanej przez 1.700 tysięczną masę
członkowską do najwyższego orga
nu SED - decydującej siły rozwojo
wej Republiki - to dobra ilustra.cja zmian, jakie zaszły l zachodzą
w Niemczech.
Wilhelm Pieck mówił około 6 go
dzin. Było to wielkie przemówiente,
przezawierające obraz i analizę

I

mian, jakie zaszły w ciągu 5 lat w
Niemczech oraz ogromny program
działania na przyszłość.
Pokój w Europie - mówił tow.
Pieck - może by6 zabezpieczony
jedynie wówczas, kiedy powst!l.ną
jednolite, demokratyczne, miłujące
pokój Niemcy. Już powstał fundament takich Niemiec. Jest nim Nie
miecka Republika Demokraeyczna.
wolał
Ale my chcemy mieć
tow. Pieck - nie tylko fundament,
ale cały gmach nowych, demokratycznych Niemiec.
Oto w największym skrOale gens
które
przemówienia tow. Piecka,
zawierało program walki zarówno
o umocnienie fundamentu przyzjednoczonych, demokraszłych,
tycznych Niemiec, to jest Nlcmtcc
kiej Republiki Demokratycznej, jak
i program walki o demokratyzację
pod
całych Niemiec, prowadzonej
ki(\rownictwem klasy robotniczej i
jej partii.
Podstawą polityki demokracji nie
mieckiej jest wielka przyjaźń ze
Związkiem Raclziecklm. To był naj
bardziej doniosły moment całego
pierwszego dnia Kongresu. Sędzi
wódz
wy bojownik proletariacki,
demokratycznych
i
pokojowych
Niemiec składał w imieniu Kon-

.

Faszystomska Kasandra przy pracy
Uznanie dla ,,zasług'' hitlerowskiego generała

Jak donosi prasa, na terenie Nie
miec Zachodnich rz:atrudruono jeszcze jednego ex-generała hitlerow
sldego - Kurta Dittinara. Co prawda powierzono mu na począt.ek stosunkowo skromne funkcje - mianowano go komentatorem wojskowym gazety „Westdeutsche Allgemeine Zeitung", ale stanowisko to
odpowiada ściśle jego rz:aslugom, bo
przecież nawet za czasów hitlerow
skiej III Rz~zy generał iDittmar
nigdy nie wąchał prochu. ,.Bił się''
on jedynie pned mikrofonem roi:·
głośni berlh1skiej.
Gdy tylko Berlin stał się obiektem radzieckich pocisków al'tyleryj
skich, Dittmar „puścił się wreszcie
w cwał", jednakże obrał kierunek
wręcz pr;i:eciwny do linii frontu i ...
~nalaz.ł się „zwy-0tęsko" w niewoII
amerykańskłej.

rałowle
sperują

hitlerowscy doskonale prona terenie Niemieć Zachod·
nich. Szcrzególnym poważaniem <'ieszy się generał Halder, który popod pretekstem pis"1czątkowo nia pamiętników - opracowywał
pGdręcz11ik dla oficerów amerykań
skich, obecnie zaś organizuje agresywną armię. Nie gomej umądził
.?ię gen. Guderian, który jest jednym z najgłówniejszych duradcl1w
militarystów amerykańskich oraz
Rundstaedt, który opracowu}e plany strategicme i zwołuje zjazdy b~·
lych oficerów hitlerowskich sił
zbrojnych.
Dlaczego więc gen. Dittmar mlalby być gorszy od Haldera i M.annsteina? Dlaczego miałby nie pomóc
w miarę swych sił i rzdolności pp.
iMac Cloy'oWi i Trumanowi?

Potrzebny
Dittmar zyskał sobie w swoim
przydomek „ducha eteru•'.
w każdej opresji
Dziś, po upływie 5 lat od ro.zgr,Y,nle
Pięć lat temu musiał on zaprzenfa hitleryzmu, amerykat\scy spirystać wychwalania nalotów bombotyści wywołali tego ducha i w ten
sposób Dlttmar znów wypłynął na wych na otwarte miasta; drz:iś pragnie kontynuować przerwane caję·
powierzchnię.
cle. Pięć lat temu musiał e:aprzeSpóźnione oburzenie
stać szkalowania i obrzucania bło
Fakt ten oburzy! nawet ~cho ten uczciwych ludzi oraz przyświe
dnio - niemiecką prasę burżuatyjną. cających im szcrzytnych ideałów.
Rundschau" pisze: Dzi:l Kurt Dittmar kontynuuje dro·
„Frankfurter
gę, na której ponieśli krach krwa.wi
„Najwłdnczniej wywody stra.tegfoinfl zbrodniiarza wojennego, gen. Dltt agresorzy faS'Zystowscy,
Warto tu wspomnieć o jesz~e
ma.ra, są nczególnle cenne dla prezydenta Trumana, skoro po 5 Ia- jednym szczególe rz: życiorysu Dittta.eh od zakończenia wojny P,ozwo- mara. Otóż dziennikar1ie całego św!a
lono Dittmarowi pracować w pra- ta obdarzyli D ittmara przydomk'.em
„faszystowskiej Kasandry", bowiem
sie".
Jednakże oburzenie g32ety „Frank jego wystąpienia radiowe oonaczały
furter Rundschau" jest co naJmnie.j zwykle, że dla hitlerowców nastają
_llP.~~e, zważYWS!l3. że bmi irene· złe czasy. Generał zabierał głos
~asie

prrzed mikrofonem nie w chwihch
zwycięstwa, lecz wówczas, kiedy
strzałka barometru hitlerowskiego
wskazywała bumę, kiedy wo jska h·it
lerowskie cofały się pod miażtiiqcym naciskiem Armii Radzieckiej.
To on właśnie wespół .z Goebbelsem jest autorem takich wspaniałych terminów, jak: „elastyczna o·
brona", „wyrówna.nie linii frontu '',
To on właśnie czapewniał, że dywi·
zje hitlerowskie „umyślnie" pozwoliły się okrążyć, że sam fuehr~r
„świadomie'' zastąpił taktykę wojny
.. długo
taktyką
,.błyskawicznej"
trwałego cofania się".
Krótko mówiąc, generał Dlttmar
stawa.I przed mikrofonem w chwilach, kiedy hitlerowcom nerwy oilmawtaly posłuszeństwa.
Obecnie oznaki rz:denerwowanla
zaczęli zdradzać pp, Mac Cloy i
agresorów
Awantura
Adenauer.
amerykańskich w Korei 'ma pnf'·
bieg wręcz przeciwny zamierzeniom
Jej organłzatorów. Tygodnik amervkański „Newa Week" wradza rz:an;e·
pok'ojenie w zwi~ku z rO'Zlwojem ru
chu narodowo - W)'llwoleńce:ego i
ruchu w obronie pokoju na terenie
Azji, co uwydatniło się ze ~crzegól
ną siłą w związku z awantur!\ amerykańską w Korei. Korespondent
agencji „United Press" Miller donosi, źe Amerykanie tracą autorytet na Dalekim Wschodzie.„ Wrr.s-zcie amerykański „Daily Compass''
powiada bez ogródek. że propagan·
da tzw. „wojny za na-0iśnięclem gu·
zika'' poniosła fiasko. Najwidocznia i
miliony Amerykan, jak równ ież miliony mieszkańców Niemi.eo Zasobie zdawa,P
chodnich, .zaczęły
sprawe iz: faktu, że, jak się WYraził

AR)

l

obrazowo pewien uczony amerykań
ski, „dla prowadzenia „wojny guzikowej" wynaleziono dotychczas tyl
ko jedną, rz:goła niewyst arcrz:a j ącą
część składową - sam guzik". Sio·
wem - obecnego &tanu rzeczy agre.
11orzy amerykańscy w żaden s1.>B9ób
nie mogą nazwać pocieszającym.
Również 1 w Niemetzech Zachodnich przed oczyma Mac Cloy'a ro.ztaaza się smutny w idok: wr.rasta
bezrobocie, plan Marshalla ponió&I
krach, wzrasta powszechne niezadowolenie z gospodarki Alllerylcan.

„Wedlug rozkazu pocieszać faszystów''
I oto występuje· na scenie Kurt
Dittmar. W roku 1945 ta nowoczes·
na. Kasandra opłakiwała Hitlera i
agresję faszystowską. W roku 1950
generał Dittmar z właściwą sobie
chustkę do
wprawą wyclua starą
nosa„. Na pierwszy 01leń zapropono
wano mu komentować wydarzenia
w Korei, Potem generał Dittmar
pn.idzie do na11tępnych spraw.„
Nie ulega wątpllwośel, ze Mac
Cloy polecił Ditt marowi podeszuć
Niemców wszystkimi rz:nanymi mu
metodami.. Nie ulega wątpliwości,
że Uittmar zasalutował posłusznie 1
zuchowatym głosem wyskandował:
podeszaó ?Tłem
,,Według rozkazu ców". Ale jego powrót do dawnego
„.z awodu" budzi nie otuchę, lecz powszechne przygnębienie.
Nie przypadkowo „rycerz smutnego oblicza'' Kurt Dittmar zajął stanowisko w obsłudze amerykańsko •
bońskiej propagandy'

gresu zapewnienie, że przyjaźń ze
Związkiem Radzieckim jest i po·
zostanie &włęt.ym nakazem, którym
demokracja
będzie
się
kierować
niemiecka w całe,j swej pracy. Hu
raganowymi oklaskami i okrzykami delegaci na Kongres akceptowali i ratyfikowali ten program
dzialania,

będący podstawą

pr.z,v-

demokratycznych i pokojowych Niemiec. Socjalistyczna. Par·
tła Jedno§ci ma Jasno wYtkniętą U
nlę ds.ltllanla.
Przemówienie tow. Plecka za
obruz
wieralo wszechstronny
walki o wzmocnienie Republiki.
Duszą tego programu jest wzmo
cnienie Partii, wzmocnienie jej
więzi z masami, podni~sienie na
wyższy poziom pracy ideologicznej i organizacy jnej, bezwzglę•
dna walka z oportunizmem i ajeimperialistyczną,
genturą
dnym słowem to ·wszystko, co
stanowi treść walki o uczynienie z SED partii nowego typu,
leninoyvsko - stalinow•
part.W.
skiej.
Niezmiernie ważnym elementem
tej polityki jest walka z nacjon11Kongres
lizmem i 1szowiniz.mem.
ma w tym względzie ustaloną linię
działania. „Granica na Odrze i Nysie jest granicą pokoju i przyjainl
między muodem pol1Skim i nieml.f!o
kim - powie.fiział tow. Pieck. Wy•
przeciwko
stanowczo
stępujemy
szowinizmowi i duchowi rewanżu,
podh'zymywanemu w Niemczech
WIJ
Zachodnich przez podiegaczy
Jennych".
Kongres SED jest kongresem gos
nowych,
podarzy i budowniczych
demokrat ycznych
i
pokojowych
Niemiec. SED uważa za swój obo•
wiązek wobec narodu niemieckie·
go i wobec całego świata pokoju 1
postępu jak najbardziej zwiększyć
dzieło
wkład Republiki w ogólne
walki o pokój. Wyrazem tego iest
nakreślony w refer acie tow. Piecka
program podwojenia,_ 'W porównaniu ze stanem przedwojennym, po
tęgi przemysłowej Republiki w cią
gu 5 - lecia.
Walka Niemieckiej Republiki De
mokratycznej o zwiększenie wkła•
du narodu niemieckiego w ;dziełll
walki o pokój budzi najwyższą svm
patię wszystkich narodów i wszyst
kich ludzi, walczących· przeciwko ·
25 bra•
podżegaczom wojennym.
tnich partii komunistycznych i ro•
botniczycb wysłało na Kongres f!JED
SWYch przedstawicieli. Jest wśród
nich delegacja czołowej partii prze
wodzącej całemu ruchowi robotniczemu - delegacja WKP (b) ua
czele z sekretarzem KC, tow. Su•
słowem. Jest również delegacja Pol
skieJ Zjednoczonej Partii Robotni·
czej na czele z tow. Cymnldewl•
czem. Kongres budowniczych Nie·
mlec stoi w centrum uwagi l załn·
teresowan.ia całego świata.
;Jerzy Kowalewski
stłosci
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Co już zdziałaliśmy i czego dokonamy

Wielka Wystawa Gospodarcza w Łodzi otwarta
Imponujące dzieło

15-tu dni

przejrzvście

obrazuje 6 lat naszego dorobku
i zamierzenia Planu 6-letniego

W sobotę, dn. 22 lipca, w 6 rocznicę Odrodzenia Polski Ludowej
o godz. 10 rano w Alejach Kościuszki nastąpiło uroczyste otwarcie Wielkiej Wystawy Gospoilarczej .pod hasłem - „NAPRZOD DO
WALKI o WYKONANm PLANU 6 • LETNIBGO". Owtarc!a w
imieniu Miejskiej Rady Narodowej dokonał przewodniczący MRN,
tow. Minor.
pokonały

wszelkie przeszkody. W przyszłoS6, dokoła k~rego skupia
przybity został o- się wszystko, co postępowe - Wostatni gwóźdź, zdjęto rusztowania dza mas pracujących całego §wiata
WYSTAWA BYŁA GOTOWA - GENERALISSIMUSA STALINA.
DO OTWARCIA.
Tu też
skupiają się
spojrzenia
wszystkich zwiedzających.
piątek

o

północy

Rekordowa frekwencja

Łódź

p om!mio tego,
że dzień 22 lipca
w wiele imprez, to
obfitował

Nieco historii
zarum udamy się wraz I tysiącz
nyrpi rzeszami publiczności na
zwiedzanie wystawy, cofnijmy się
myślą o piętnaście dni wstecz.
W
tym właśnie okresie zawarta jest hi
storia wystawy. Krótka, ale pełna
'Wydar.zeń.

Już w pierwszych
dniach lipca,
kiedy postanowiono urządzić WYSf.a
wę wyłoniło się poważne zagadnie
nie, sprawa miejsca. Ż~dna z istnie
Zwiedzamv wystawę
jących sal nie mogłaby
pomieścić
nawet części plansz, wykresów 1 Bramą główną, mieszczącą się u
eksponatów, pozostawały więc ty!wejścia do pasażu od ul. Piotrko tereny otwarte, place.
A więc kowskiej, wchodzimy na tereny wY
stawowe. Wejście tworzą trzy olPlac Zwycięstwa? nie, He- brzymie młoty, a ponad nimi l po
lenów, miejsce zeszłorocznej wy- bokach widnieją rozmieszczone w
stawy? - także nie. A więc gdzie? równomiernych odstępach dziesiąt
Wybór padł (i to bardzo szczęśliwie, ki razy sie powt::irzai:oic" cyfry 6 symbole Planu 6-letniego.
jak się okazało) na Aleje. Kościusz
Na wprost bramy widnieją na
ki na odcinku od ul. Andrzeja do l"zerwonv.m tle portrety PrPzydenLegionów.
•
ta R. P. tow. Bolesława Bier.uta,
Do pracy zmobilizowano wszyst- przewodnicząc~go Rady Ministrów
...:. tow. Józefa Cyrankiewicza I
kich plastyków łódzkich, malarzy, Marszałka Polski. lei;iendarnego wo
dekoratorów, grafików.
W praco- dza spod Kurska i Stalin!!l'adu,
wniach Spółdzielni Plastyków,
w tow. Konstantego Rokossowskiego.
pomieszczeniach specjalnie na ten
Ponad ulicą powiewają setki czer
wonych proporczyków.
cel wypożyczonych, w warsztatach
Po obu stronach pasażu, na wystolarskich, przystąpiono do gorącz smukłvch, strzelistych mnszt'łch lo
kowej roboty. Rozpoczęła się walka pocą flagi - o barwach biało - czer
11 cmsem, a było go tak niewiele, wonych i czerwonych.
Po środku
zaledwie dwa tygodnie. Tu już nie umieszczono olbrzymią rzeźbę na
potężnym cokole,
przedstawiającą
chodziło o dni, każda godzina decy hutnika i włókniarkę,
niosących
dowala, czy wystawa zostanie na sztandar zwycięstwa z napisem czas otwarta.
Plan 6 - letni. W uniesionych dłneJ' niach trzymają oni młot oraz kąNie tylko sama wystawa, a1e j
dziel z gołębiem pokoju. PokóJ i
rozmiary i rozmach, z jakim przys prar.a. Na cokole wyryto napis
tąpiono
do prac przygotowaw- hasło którym żyje dzisiai catv po]
czych, stanowiły niespodziankę dla ski świat pracy - NAPRZÓD DO
całej Łodzi. Wyrastała na oczach WALKI o SOCJALIZM.
Po prawej stronie pa sażu umiesz
mieszjcańców. Z dnia na dzień, z go czono portrety przywódców
kl::isy
dziny na godzinę tereny wystawo- robotniczej i państw nemokracjl lu
we zmieniały swój wygląil. Dlatego dowej - tow. tow. Mao Tse - łun
też przygotowaniami do niej
żyli ita, Gottwalda, Rakossiego, Czerwien
kowa, Dei, Piecka, Hodży i Kim
mieszkańcy naszego miasta. Nie' by Ir Sena. Po lewej _ wodzów mas
ło przechodnia, który by nie zatrzy pracujących
Francji i Włoch mał się w Alejach Kościuszki,
ąa tow. tow. Togiattiego i Tboreza.
ul. Legionów ·czy Piotrkowskiej._ Na wprost. wyjścia z pasażu w. A
. lejach Koścmszki, na olbrzymiej
Wszys~ko żywo ~omentowa~o, dZie śc.ianie, pokrytej czerwonym
płó
lono się uwagami i spostrzezeniami. tnem widnieje imponujących ro'lA tempo robót nabierało natęże- miar6w portret Tego, który je;;t
nia, Wbrew wszelkim teoretycznym natchnieniem i nadzieją wseystkicl1
obliczeniom i cierpkim uwagom pe miłujących i walczących o pokój, z
symistów, po raz niewiadoma któ- którego imieniem zwią~ane iest
ry, zapał, ambicja i chęć do pracy wszystko, co zna.mionuJe leps-i:\

....

~-=-==='---====

c
•

Jo

1•

•
Jeszcze 101

za 6 lat

je

dnak frekwencja na Wystawie Gos
podarczej była naprawdę rekorilowa. Już w pierwszym dniu zwiedzi
ło ją
przynajmniej 100.000 łoilzia.n.
Przybywali tu mieszkańcy najodleglejszych dzielnic, całe tłumy ludzi
ciągnęły ul. Piotrkowską.
Od podcieni na rogu ul. Daszyń
skiego aż do Legionów cała parzys
ta strona ul. Piotrkowskie; udekorowana została olbrzymimi mł::>te
mi, przybranymi proporcami o bar
wach narodowych i
laurowvmt
wieńcami. Te młoty to symbol
zwycięskie.i pracv, przedterminowej
realłzac.ii Pia.nu 3 .: letniel!'o, okresu
twórcze.ł oclhudowy i wielkiego Pia
nu 6 - letniego.

i woiewództwo

punktem
centralnym wystawy
Planu 6 - letniego w Alejach
Kościuszki są dwie kolumnady z na
oisami: - „Naorzód do walki o WY
konanie Planu 6 - letniego". Mię··
dzy nimi rozmieszczone są plansze
obrazujące
perspektywy rozwoJo·
we naszego kraju w Planie 6 • le·
tnim. Imponujące cyfry, które prze,
~tały bvć już tvlko matemat:vcmym! obliczeniami, o~ólnymt wvt:vc7.•
nymi, a od oół roku s::i realizowane i... PRZEKRACZANE.
Lewa ~trone terenu wvstawnwego zaimuie część teoretyczną wvsta
WY.
n barwne plansze I wykresy
obrazuią nam to. co zdziałano w Ło
dzi i w województwie w okresie lat
1945 - l949 oraz zamierzenia prze
hudnwy i rozbudowv w ramach Pia
nu 6 - letniego. Wvstawione phn.sze dot:vc7.ą wszystkich gałęzi orze
mvsłu, od podstawowego, włókien
niczego, aż do miejscowego i drnbneiro. Mówia o oomncv ZSRR dla
naszego krain, o rozwoju rolnictwa,
oświaty. oniekj nad matka i dzi!:'ckiem, budownictwa mieszkaniowe·
go i td. i td. Nie zanomniano tu o
r.iczym. nie oominieto żadnei dzie·
d7.inv żvcia gospodarczego czy kulturalne!{o.
wiedzaiąey długo 1 uważnie stu
r!iuja każdq planszę, liczby i wykre
sy. Jest w nich nrzecież zawarte to,
11zego jo:i dokonali I to, co mają
wprowadzać w życie. Praca miesie
cy i lat, zbiorowy wysiłek milionów rąk i mózgów.

Nailep1i z najlepszych

poodcinku
prawej stron'"' kolumnadv na
Alei
od pa
Kościuszki

sażu aż

do ul. 22 Lipca umieszczono podobizny przodowników pra11:v.
tych najlepszych synów . klasy ro·
botniczej, partyjnych i bezuarty.i·
nycb. Przodując przy warsztatach.
wvsuwają sie zarazem n"I r.7.oło
w
walce o pokój, o lepsze jutro. .JPst
wi ee \Vtmrla n"Enlml~~•·" . ~„~„ nle:>
odznaczona orderem Budownicz~ch
Polski Ludowei. inici„totka ruchu
wielowarsztatownf:!o: Ma,ril\ TPrnl
lakowa - przodownica. odznar.7.t.'lnił
orderem Sztandar Pracy, która 7.3noc7.atkowała wsoółzawo<'lnictwo
o
iakość produkcji: Anna Ramus
tl~aczk::i „ 'Z'PB im Stalin::i: T.P.onard
'Kaczmarek tlriir?: z '7.'PB im
DzierżvńskiP.llÓ. Helena Michalaktkaczka z ZPB im. MarchleW!lkie·
'!o; Tadeusz Sobczyński - racio'la
lizator z Warszawsko - Łódzktch
'7.akł:łcV>w
Przemvsłu
Drzewneltl':
Henryk
Mekwiński mu'l'arz 1
przodownik pracv z PPB Oddział
TIT; Sta.nisław Pekala - racjonalizator: Zofia. Pankowska - przo1"wnica z Zakładów Graficmych wy
riibi1d„ca 263 oroc normv:
JeC'-n•
Kubiak - frezer Zakładów im
Strzelczvka W)'I'abiający 289 pN:::
normv i wielu. wif'lu !nnvch. Oni
są dla mas wzorem ł
prz,-kładem
f'ddania. d!a wielkiej spra.wY bud=>·
wy socjaliimu. Za Ich przykładl'n>
Idą tysiące.

Teoria i pra•c"11ra

Olało

J

W miarę coraz śpieuniejszej reiterady wojsk amerykańskich na K~r~i,

reiterujq coraz silniej od wydarzeń na l(orei i propaganda rządowa USA.
Ach co :z:a wolty, jakież wyrafinQU"One pftlice, (czyli tzw loopingi) i inne
sali:z mortale odstatda załgany „Głos Ameryki", aby tylko wm6wić radio.
słuchaczom, ie „on (Truman) niewinny". Że doprawdy nie było tu żadnej
prowokacji ze siron.y imperialistów amerykańskich, że USA nic nie ~zyko.
walo przy pomocy swego lisynmanka, że ani mowy o jakiejś pl<mor.mnei
agresji i przygotowywanej napaści,••
Tak zapewnia rządowa i urzędo11:a propaganda U.'i.1. pr.d11,iąc równo.
cześnie w t1ch dniach pr:.ez radio o niemilej przyr;odzie, kt.jra spotlrola nie
dawno kilku obywateli Stanów Zjednoczonych w hotelu sa:goitskim. Ja.
kich. obywateli? Oczywiście „misjonarzy",' tj. ściślej - członków amery.
kańskiej misji wojslcowej. Przybyli oni sobie, uimiacie, do Saigonu w
tych. samych z.ac1t)'Ch celach,' co i np. misia amerykariska (z Dullesem na
czele) na Koreę (przed rozpętaniem na niej agresywnej wojny). Z tą jedynie
różnicą, .te tu nie o Koreę, lecz o Vietnam chod:oi.. Prowokacja maleńka
taka, od której ewentualnie później „Głos Ameryl,i" bt;dzie podobnie
jak w przypadku z Koreq - bardzo gorąco się „odiegnywal".
,,Misja vietnamska" chciała niewątpliwie pracować w &ekrecie, lecz
nagle huk się koło niej zrobił. Po prostu Viewamczycy 1traczyfi „piani
stów" nowej agresji wiqzkq granatów, którą cisrięli · pr;ed hotel w Saigonie.
Nie, żeby komuś krzywdę zrobić - ile, jako ostr::eienie: ręce prec: od
VietnMiul Ocz)'Wiście, w razie cngo, naprw11i!rnm ; suli<ln-J I.anie !ię po
łapach o5envie. Podobnie, jale na Korei.
Eh, niepoprawni podżegacze! Ciągle zapomina;-~ o przysłowiu: miłe
złego początki, ale koniec żałosny.
E. T A!\f

- wykresy ł plansze - ma cha·
rakter WYbitnie teoretyczny, o ty·
le następna (ciągnąca się od ul. 22
Lipca aż do Lel!'ionńwl stanowi wl
domy obraz nasiych osia'fltłęć. U
mieszczono tu bowiem eksoonaty.
dzieła pracy rąk nuzego robotnika,
technika I fnł.ynfera.
Oglądamy
więc sprzęt filmowy aparaty pro
jekcyjne, do wyświetlania przezro
czy 1 wąskotaśmowe. Polewaczki,
piaskarki,
transformatory,
nowoczesne
wozy
tramwajowe,
motory,
krosna, grzejnfkł, kotły do centralnego ogrzewania. su~zarkl elektrycme ł piece
muflowe, podnośniki hydrauliczne, betoniarki. Obok umieszczono kilka •ks
ponatów, zasługujących na szczełl(ól
ną uwagę pomysły racjonallzato
rów przemysłu budowlanego - ram
ki do cegieł I skrzynki do zapraw
murarsklch.
Zwiedzający oglądają wszystko u
ważnie i dokładnie. Frekwencja na
wystawie stale wzrasta. Kto zmę·
czony. może odpocząć na ustawlo·
nych E,lęsto ławkach, napić się plwa, czy nawet zjeść gorące danie w
kawiarniach, kt6re tu uruchomiły
na czas wystawy Łódzkie ZakłAdy
Gastronomicme. W kioskach •. Ru·

I

~~-

eżeli pierwsza część wystawy -

chu" można zaopatrzyć się we wsze!
kie czasopisma (jest już nawet
czwarty ·numer „Nowych Dróg", po
święcony V Plenum i Planowi 6 letniemu). Nie brak również i stois
ka poczty (w specjalnym autobusie), gdzie karty i listy zostają ostemplowane specjalnym, okolicznościowym datownikiem.
Z megafonów płyną dźwięki muzyki, nadawane są krótkie· pogadan
ki. W niedzielę przez cały dzień, a
od dzisiaj od godz. 18,15 na estradzie, umieszczonej na skrzyżowaniu
ulic 22 Lipca 1 Alei Kościuszki, wv
stępowały · i będą występować zespoły świetlicowe, teatralne oraz or
ltiestry. Poza tym z zapadnlecien1
mroku wyświetlane są filmy długo
i krótkometrażowe.
Trudno obejrzeć dokładnie wysta
wę w ciągu kilku godzin stwier
dzają zwiedzający. Jutro przyjdziemy tu znowu.
•

li<

czym

Ina
•

•

Zapada zmrok. Rozjarzają się tylamp i dziesiątki reflektorów.
Aleja Kościuszki tonie w Pv•
wodzi świateł. Promienie reflelttorów przesycają blaskiem czerwiet'l
flag i proporców. Jeszcze jedno spaj
r:renie i pełni • wrażeń opuszczamy
wystawę. W 111yśli przypominamv
sobie słowa tow. Bolesława Bieru
ta:
„Budujemy jasny, szczęśłlwy
gmach Polski Socjalistycznej, 0
party na granitowych
podsta.wach ludowego patriotyzmu 1
proletariackiego internacjona.lłzmu na niewzruszonych poilsta'h
l.d
ś · · ·b t
tw
wac so 1 arno c1 1 ra ers a z
Wielkim
Związkiem Radziec·
kim".
(Kryg.)
siące
Cała

„

Dz.:iesiątki tablic zapoznają
Łodzi

Załoga

zwiedzających

i województwa

z rozwojem

gospodar-

łódzkiego.

ZPB im. Dubois

W ariach Pokoju

Wielką dbałość o kulturę miejsca
pracy podczas pełnienia W a_rt Po·
koju wykazała zało~· ZPB im. Dubois, a szczególnie
'liety z czyściarni. Stoły wyszornwane do .bi.a·
łc..ści, słupy przyozdobione . kwiata·
·mi i chorągiewkami. Na widocznJr.n
miejscu, w czenvonym obr:~mowa·
niu umieszczono portret Wodza Pokoju, Towarzysza Stalin~. Wszystkie
robotnice pilnie pochłomęte są tu
pracą, nie zwracając ~wagi n:i .to, co
się wokół dzieje. Dziś przeciez peł·
nią Warty ~o~oju i _dla~e~~ _staraJ~
się pracowac Jak naJlepieJ l Jak naJ
wydajniej.
Wydajniei'szą praca i wzrostem
"
.
·
d d
1 produkcji zw1ększ,~my nasz wkła
o
dzieła socjalizmu.
Tak głosi transparent na jednej z

I~al w tkalni,

gdzie do niedawna ko·
bi et~ pracow~ły na 16 kro~nach: O:
becme, w związku z zobowiąza'.11ami
lipcowymi, pracują już na 32 kro·
snach.
..
.
?b· Emilia Gozdallk, tkaczka, .pra
cuiąca na 32 krosnach, dumna Jest,
±e wypełniła swe. zobo_vvią~ania lip·
cowe. Nakładaczki zb1eraJą puste
cev.:ki i ~zpulk~ aby było czrsto n~
s~h; ~aJstr~wie, nakładaczki, tkac~
b i kierownicy -:- wsz~scy . noszą
ci~rwone kokardki,. staraJ'.!C ?i~ '.łY·
tę.zon~, prac~ godme . wypełmac po·
wm~sc. Warty. Pok?JU.
.
Dz1ęk1 zobowiązaniom, podJętrm
przez całą załogę w Zakładach nn.
D b · d
· ś · t Od
u ~1s, 1~ u7zczema w1ę !' . ro·
?zema,, osiągnięto oszc.z~dn,osci prze
,:racza3ące sumę 15 milionow zł•

· -Robotnicy Łodzi powitali

Swięto

Odrodzenia

nowymi sukcesami produkcyjnymi
Z zapałem i niestrudzenie załogi I wała S.000 kg. przędzy, a tkaloia 18
iódzkich zakładów pracy dziefi po l;pca 6.~00 m!r-, t~anin ponad plan.
·
·
.
Powaznym l swiadczącym wymow
d~iu W?'pełmały ~Jęte dla ~czcz~ nie o wielkim wysiłku załogi osią·
ma święta 22 .Lipca zobowiązania 1,"l'lięciem jest wykonanie zobowlązati,
llrodukcyjne. Nie było ta.kich przeci ciotyczących podniesienia jakości pro
wleństw, które mogłyby przeszko· dukcji. Na p}anowane w lipcu 80
· · k , · i 'l ś • t procent tkamn I gatunku, wyprod.1
dz1'ć podnoszeniu
Ja osci
i o c1, :a k
I i II dek d ·e lip a 94 05
.
d
,
.
.
owano w
a zi
c
,
kich tru nosci, k t óre mogłYbY ume·
proc. primy. Majster bazy remohto·
tnożliwić
klasie robotniczej stałe wej tow. Pietrzak wraz ze swym
wzmacnianie nasa:ego potencjału go· zespole~. uruch?mił 1. ,szarpaczkę,
"vodarczego
Robotnicy
powita-ii 1 prze_wiJacz.kę 1 1 krzyzo~kę.
~ .
.
:
,
.
W ciągu lipca we wzmozonym. tem
Wielkie święto w sposob Da.Jbar· i:ie przeprowadzono roboty, zmierza
dziej godny - ofiarnym trudem dla jące do podniesienia higieny i be~
wzmocnienia frontu pokoju, daj11c pieczeństwa pracy w zakładach. Mię
zarazem w ten sposób zdecydowaną dzy innymi wykonano, zgodnie z zo
cdpowledź tym wszystkim wichrzy- Clowiązaniami, 15 trwałych zabezpiecielom i wyzutym z ludzkich uczuć czeń maszyn w oddziale mokrym
i·ekinom imperialistycznym,
któr.zy wykończalni.
w barbarzyński, faszystows.ki sposób
f!.iszcz11 bombardowaniem spokoj"l<e
ZPDz. im. T. Duracza~
zagrody koreańskie i mordują według znanych
recept hitlero·vskich
Tow. S. Boruch donosi o wiel:dch
bezbronną ludność miast oraz wsi.
sukcesach robotników z ZPDz im. T.
uuraeza.
ZPW im. Wiosny Ludów. „Szereg zobowiązań, podjęty~h
t•rzez pracbwników naszych zakła·
Tow. J. Ollrn<iz powiadamia nas, r!ów - pisze tow. Boruch - w celu
ii, załoga ZPW im. Wiosny Ludów uczczenia 6
rocznicy
Manifestu
.vykonała swe zobowią.zania
przed· PKWN, zostało wyko-nanych z l!ad·
terminowo. Pierwszy wypełnił wbo- wyżką. Ob. Kazimiera Szym~ńska,
wifłzania lipcowe oddział IV, który krojczyni, zobowiązała
się podnie:§ć
już 10 lipca wykończył 10.000 mtr. ;.woją wydajność dzienną o 5 proc.,
tkanin ponad plan. Przędzalnia w je przekroczyła jednak swe zobowią·rn.·
tlnym tylko dniu 17 lipca wyproduko nie w 100 proc. Ob. Maria Gaduła,
- ... „ -~

cewiarka, która przyrzekła podnieś~
swą produkcję d z ienn~ o 2 kg„ WY·
Jronr.ła swe zobowiązanie w 200 proc.
Jej współpracownice ob. ob. Alicja
Paturska i Natalia Lachowicz wyko·
11eły swe zobowiązania ze 100 proc,
nadwyżką.

Na oddziale dziewiarni ZMP-owiec
kol. Stefan Krajewski
przekroczył
swe zobowiązanie o 100 proc. Bryga
i..a remontowa zameldowała o zało·
żeniu przed terminem instalacji, urny
watek w ślusarni i kotłowni oraz o
wyremontowaniu mechanicznej p1·alt:icy do prania ubrań roboczych. Wy
kona.niem tego zobowiązania bryga·
d~ remontowa przyczyniła się znacz
nie do podniesienia higieny pracy w
naszym zakładzie. Pracownice 2rwal
1d ob. ob. Konstancja Stępień i Zo·
fia Kunikowska
podniosły jakość
swej produkcji o 5 proc. Poza tyn~
w oddziale s::walni i wyko11czl\lm
µowsta,ły 4 zespoły najwyższej
ja·
kości. Młodzież zrzeszona w !\'.Ole fa·
bryc-znym ZMP dotrzymała swego ~o
bowią.zania, dotyczącego utwonen_ia
ośmiu młodzieżowych brygad w::;poł·
zllwodnictwa zespołowego.

ZPW im. Andrzeja Struga

W ZPW im. Andrzeja Struga, od
dnia. 19 lipca. 85 proc. załogi zacią·
gnęło Warty Pokoju. Stanęli na Wa.r
Lach nie tylko pracownicy fizyczni
- pisze tow. Tomaszuk - ale rów·
nież i umysłowi. Dzięki wytężonej
••••••••••••· ••••••••••o••••'"·'"'••••••••••••„•••••••••••••••••••••••••••••••••H••••••-•••
pracy wszyst:cich oddziałów produk
cyjnycb, zobowiązania lipcowe zosta
.:-y w ZPW im. Andrzeja Stru~a wy
hvnane przed terminem. Już 20 lipca
zameldowano
o
wyprodukbwaniu
es.ooo mtr. tkaniny gotowej ponad
plan.

Rzek<>me trudności
W Łoc!zl przy ul. Sterlinga 26,
gdzie. mieszczą się zakłady i skłn
dnlce Centrali Handlowej Pnemvsiu
Odzieżowego,
znajduje
się przedszkole dla dzieci robotników tych zakładów
I właśnie
w zwiazku 7. tvrn
przedszkolem pozwole sobie na
kilka krytycznych uwag pud a·
dresem rp.iejscowej
administra
cji.
Przede wszystkim podczas
dni słotnych dojście do przedszkola jest wprost niemożliwe.
Dziecko trzeba nieść na rękach
a samemu kroczy się po kostki

w biocie.
wej ści em

które przed samym
tworzy ogromną kału

żę.

Swojego czasu istniał projekt
ur7.adzenia na terenie żłobka
c1.egoś w rodzaju ogr0dka.
Niestety.
miej scowa admini slra'!i:l
odpowie>d7.lała odmownie. Uun•<i
cząc to brakiem terenu, którE'l,W
zdaniem moim jak i opiekunek
dzieci jest aż nadto. Może by tak
wspomnianym żłobkiem zajął się
bbżej Wydział Socjalny CHPO?
Stefan Cynkowski

Kiepski remont
Ostatnio w przędzalni średnio
prz~dnej ZPB im. J. Stalina mon
terzy Wi-Fa-My przeprowadzi
li dokładny remont kilkunastu
maszyn. Przez tydzień maszyny
jako tako pracowały. Potem na
gle wszystko zaczęło się psuć.

Najwięcej

kłopotu

sprawiają

nam maszyny Nr. 12, 14, 16 i 18.
Okazało się, że cylindry zostały
źle dopasowane,
nie przykręco
no nawet dokładnie śrub w ko·

łach głowicy.

Na skutek niestarannej robotv

pracowników
Wi-Fa-My, podmajstrzy
w naszym oddziale
nie mogą nadążyć z naprawianiem raz po raz odmawiających
posłuszeństwa maszyn.
Wydaje
mi się jednak że jakość remontów nie bardzo leży na sercu
niektórym monterom z Wi-FaMy.
A przecież Istotną wartość po
siada tylko taki remont. który
został dokonany rzetelnie.
W. Jóźwiak
ZP.8 im. J. Stalina

PKP

Łódź- Widzew

Łódź
wvpelniły

Warsztaty

- Widzew rówswe
zobowią
zania przed terminem. Dzięki upłynnieniu wielu nadających się jesz
ni: do użytku materiałów pomocni·
czych, które przekazano na potrzeby
nrorlnkc~· jne, dzięki dodatkowej pra·
"Y persone.Ju. warsztaty wykonały
t~•bowiązania na 7 dni przed termi·
rem. Trzeba zaznaczyć - dodaje w
swej korespondencji tow. E. Jacak
- że przy wykonywaniu zobowiązań
brali czynny udział również pracow
nicy administracji.
nież

Centrala Handlowa
Ceramiki
Pragnąc godnie powitać 6 rocznicę
Manifestu PKWN, pracownicy CHO
zobowiązali
siQ przepracować GO
dnia 22 lipca 700 roboczo-godzin
przy budowie magazynu hurtowni
centralnej na żabieńcu. Podjęte zo·
bowiązanie czytamy w lrnrespon
dencji tow. J. Kocha - wykona\10
na 3 dni przed terminem, przekra-:!Z3
jąc prócz tego znacznie wyznaczoną
tlość godzin. Zorganizowano róv:nieź,
zgodnie z zobowiązaniami, cykl Wf•
kł.ad6w n temaw uwodowe.

~fr. ~

.lak

Lódź obchodziła

,'·

-

ra ·o·snct rocznice· Odrodzen·a Pol·ski
.Dzień

zabawy i wesela w naszym mieście

W krótkich odstępach czasu na dro I sówki, i komplety bielizny jedwabn6j,
gach i alejach Parku Ludowego zja. i steelony, i chustki na głowę, i z·a·
wia się polewaczka miejska, zrasza ba.wki dla dzieci.
Otoczone przez lic:mych kupująjąc drogi i trawniki.
W szędzie .w cieniu drzew, na sło· cych kioski z książkami cie~ą się
w
Szara zazwyczaj od dymu fabrycznych kominów Łódź
r.ec:mych polanach, czy wreszcie nad również wielkim powódzeniem.
dniu 22 lipca, w dniu 6 l'Ocznicy Odrodzenia Polski - zmieniła swe
słońce zionie
Dzień jest upalny stawem, gdzie bez przerwy przygi:y
codzienne oblicze. Czerwień tran5parentów i flag, biel oraz złoto kousadowili się łodzia- żarem - toteż nie brak napojów
wa muzyka lumn o kształcie młotów, ozdobionych girlandami kwiatów, w,;paniale
nie. Roześmiane dzieciaki cieszą się rhłodzących ani lodów, nie mówiąc
dekoracje domów mieszkalnych, budynków fabrycznych, gmachów
~. kolorowych baloników, na których .już o bogato zaopatrzonyrh rucho·
instytucji łódzkich - lśniły· w migocących promieniach lipcowego
A· mych bufP.tach z bułkami z serem,
widnieją karykatury Trumana,
potęgując vsłońca. Na.wet pogoda zapanowała zaiste świąteczna,
wrogów po· lub wędliną, z owocami, słodyczami,
cl11e&ona, Churchilla gólny, radosny nastrój.
koju, radują się barwnymi „wiatra· rzek:oladą itp.
uż we wczesnych godzinach ran·
Wciąż nowe tłumy zapełniaj!& Park
Tutaj mieści się „mózg" zaba- czkami" z gołąbkiem pokoju, których
J nych poczęły pustoszeć gwame dzi.
wy. Tutaj przyjeżdżają wszystkie zes dziesil).tki tysięi;y znajduje się na Ludowy. D}a każdego przygotowano
zwykle ulice miasta. Bowiem nieprze poły, jak również ruchome bufety w~zystkich punktach zabawowych.
„coś miłego'', każdy dowolnie może
•.-<yhrać sobie roz„~-.iv1<ę. najbardziej
-· Tenisówki! Do tenisówek!
obejrzeć na samochodach, aby natychmiast- u·
śpieszyły
li•;zone tłumy
a dać się na wyznaczone punkty. Tu- brzmi głos energicznego sp,„7.edawcy pr:r.ypadając~ mu do smak11 spośród
'l'f'Spaniałą Wystawę Gospodarczą,
się „polowy" kiosku PSS na jednym z placów. 15 punktów zabawl'Jwych.
ti>j taikże zatrzymał
21a:>tE;"pnie do Parku Ludowego na punkt sanitarny z obsługą lekarską Kiosk jest wp1·ost oblężony przez ku
Po południu wzrMta ilość przyby
Zdrowiu, aby uczestniczyć w całodzien i pielę~niars~ą, która w razie potrze pujących. Trzeba bowiem pn-wiedzieć, szów z miasta. 7,apełniają się alejki
tz poży:tecrznych inowacji i ścieżki parku, wYpełniają szczelnie
niezwykłych b~ moze udzielić pomocy.( Na szCZIJ· że jedną
n(;j, pełnej atrakcji
rozrywek zabawie. Zabrakło chyba śc1e jednak w ciągu całego dnia <na sobotniej imprezy stanowiły kioski i place, na których trwają występy,
punkcie sanitarnym nie było nic do samochody z artykułami przemysło- co-raz więcej par zabiera się do ocho
trli<o tych, którzy udali się na dal· roboty.).
I wyroi. Kupowano więc i .owe teni· czego tań~R•
.iz~. · podmiejskie wycieczki.

W bez froskim wypo;zynku ludzi_e pracy nabierali sił do
dal1z)ch twórczych wysiłków i nieugiętej walki o pokój

ludowej

w parku na Zdrowiu.

•

I STARZY, I IVILODZI

N~eprzerwaną falą suną ulicą

O·
Stalingradu tramwaje, cią·
g:li" tłum pieszych - dorosłych, ko·
b.l!t młodzieży i dzieci odświętnie U·
b:-nnych. Po drodze witają podąż!lją·
cvi!h podniosłe hasła naszego Flanu
Ochoczo, radośnie, w beztroskim
Saścioletniego, wezwania do walki
'" obronie pokoju, hasła solidarności nastroju zabawy i uciechy upłynął
z Iuclem Korei, zmagającym się o wczorajszy dzień w wypełnionym set
sl'.c wyzwolenie przeciw awanturni- kami tysięcy osób Parku na Zdrowiu.
cz!J amerykańskiej agresji. Uśmiech Nieprzerwanym strumieniem zlewały
rarości i wesela opromienia wszy~t- się wszystkimi drogami tłumy ło·
J;i ~ twarze. Bezchmurne niebo, dojrzuła zieleń drzew i traw na całym dzian spragnionych zieleni i słońca,
ob~zarze wielkiego parku, jakąś pew pogodnego wypoczynku i masy naj·
n i~cią i spokojem przepajają ten rozmaitszych, p1uywających atrakcji
oraz rozrywek.
beztroski nastrój dnia.
Wielkim powodzeniem cieszyli się
Na placach zabawowych wzdłuż
u.lry Obrońców Stalingradu wznoszą czyhający na leśnych ścieżkach oraz
sit wysmukłe „wieże polaoju": wy:
sokie maszty, przybrane czerwonymi polanach fotografowie. Między drze·
pokoju • na wami porozmieszczali różne malow·
flagami z gołąbkiem
szczycie. Z megafonów ro~brz.ro1eV{a nicze pejzaże Włoch i Hiszpanii itd.
- To tak samo, jakby zdjede było
.
Ją donośnie dźwięki muzyki.
\'l budynku ~iejskiego P~zes1~- ćokonane na tle Wezuwiusza _ za·
b. 'orstwa Ogrodniczego usadoWiła. ~iQ li chęca z emfazą jakiś młodzian. _ Tu
„komen~a" zabawy - prz~dstawic1~- jest oryginalna Saragossa __ wzywa
le Komitetu Obchodu 22 Lipca w Lo obok konkurencyjny baryton
brrńców

ba111ią

zna·h on1icie
Zachęcać właściwie nie trzeba. A-1 c'lzianek. 7vrartym kołem otoczono
mechanizm d0 mierzenia siły. - Co,
matorów zdjęć nie brakuje.
tylko 68 kg? - dziwi się jakiś star.
.
Nast~ÓJ radości i .wesela. panuje szy tramwajarz. _ Myślałem, że jewszędz1e. Mały, ustawiony ruedaleko stem silniejszy. - Tak się to robi ZOO samolocik, ob)ęty został niepo- z~biera ,mu z dło~i dwa okrągJ:e wa~
dzielnie w posiadanie przez dzieci. k1 uczen ślusarski, J. Król. Sc1ska Je
. „ z całej siły. Wskazówka na tarczy
.
.
Fotograf me nadąz~ z '.,pstrykamen_i · mknie w górę, dosięga 89 kg. Rekord
Raz po raz wdrapuje się do steru Ja· ną długo nie jest pobity. Wreszcie
w jasnym
kiś chłopczyk i z dumną roiną p07.11je, przysadkowaty jegomość
jako lotnik. Obok cwałuje n; osioł· ubraniu dobija do 97 kg. Ale chyba
ie i jego wynik długo się nie utrzyma.
dt
.
ku mał a J a dz1a, po rzymywana p •
Oto usadowił się jegomość, który
czolowicie przez troskliwego tatusin.
trzyma w rącz.· demonstruje przenoszenie paczki pa·
Większość dzieci
kach symboliczne gołąbki poknJu, pierosów na znaczną odległość za po
wsparte na wyobrażeniu kuli ziero· mocą dwóch kijków. Nikomu przez
Napis 11 Wywalr.zymy trwały długi czas nie udało się naśladować
skiej.
pokój" mieni się i błyszczy w słonn1. '~l sztuczld. Paczki zawsze wypadały
z kijków. Ale próbujących nie brakoBez przesady moŻili\ powiedzieć. ie wało. - W ten sposób można łatwo
dzień 22 lipca przeszedł pod znakiem wypróbować swoje nerwy. Człowiek
dzieci. Było ich wszędzie pełno. Teb nerwowy tego nie zrobi. Wscyscy
nie usta.wały ani na zgodzili się jeanak, że i zręcznośł
wesołe krzyki
Szczęśliw<! dzieci, mają za jest do tego potrzebna.
chwilę. przyszłość
pogodr>ą
pewnioną,
Największe jednak tłumy rozbawio
twarz tkacza Z. Janickiego tchnfo c;po nyrlt łodzian oblegały place i estra·
kojem i powagą. - My zaś musimy dy, na których występowali artyści
dbać o to, by nam wrogowie nie :r.c'lep
Opery Sląskiej oraz zespoły świetli·
tali przyszłości naszych dzieci.
cowe. Do późnego wieczora tr:,wała
Ale 1 dorosłym nie brakowało wesoła zabawa starych i młodyćh w
wszelkiego rodzaju atrakcji i niespo· dniu radosnego Święta Odrodzenia.

na placu zabawowym nr 5
Na placu Nr 5 od wczesnego rana
się nieprzeliczone tłumy.
Matki i ojcowie wraz z małymi dzieć
mi usadowili się wygodnie w cieniu
rozlożystych drzew.
Przed estradą skupiają się tysiące
ludzi. Podziwiają fragment sceniczny
z „Krakowiaków i Górali" w wykoncrniu zespołu świetlicowego ZPB im.
Armii Ludowej z Rudy PabianickleJ.
Żywo oklaskują występy Zespołu Ro
bolniczego Pieśni i Tańca.
Ojcowie na ramiona podnoszą dzie
ci, aby mogły lepiej zobaczyć te
wspaniałe widowiska.
Dziecinne buziaczki są radośnie ro
ze8miane, małe rączki składają się
do oklasków.
Pełni zadowolenia są wsz1(Scy, rodzice i dzieci.
- Jak miło popatrzeć na tyle ra·
mó·
dcści i szczęścia ludzi pracy wi tkacz ZPW im. Łukasińskiego,
p1zodownik pracy Jan Cechulski.
Przybył tu wraz z całą rodziną. Starszy jego synek krzepko dzierży "'
rączce chorągiewkę z napise~ ,,Cześć
p:z.odownikom pracy".
Ob. Cechulski dzieli się z nami
odniesionymi na zaba·
wrażeniami,
wie ludowej.
- Dajemy tu dziś wyraz swej ży·
Obcho··
wiołowej, szczerej radości.
dzimy przecież uroczyście tak drogi
dla nas dzień, jakim jest 6 rocznica
Mc.nifestu PKWN, rocznica wyzwole·
nia naszej klasy robotniczej z pęt k.a
pitalizmu.
- Nie tylko bawić się przyszliśmy
tutaj, pragniemy zamanifestować tak
że swą niezłomną wolę obrony po·
koju - oświadcza z naciskiem przodownik pracy ZPB im. Marchlewskiego, tow. Chmielnicki.
- Dzisiejszy dzień jest dla nas nie
izapomniany. Prrzecież 6 roetznica
Polski Odrodzonej, to zarazem pierwszy rok wypełniania wielkiego Planu
6·1etniego budowy Polski Socjali·
stycznej, to dalsza wzmożona praca
tysięcy ludzi, pragnących żyć i tworzyć w pokoju - stwierdza prządka
Owczarczyk z ZPB im. 1 Maja.
- Widząc ten wielki, żywiołowy
zapał tylu tysięcy ludzi możemy być
b t
,
.
pewni, ze wespoł z całą. klasą. ro 0 •
niczą. potrafimy na.rzucić pok6j wszyst
kim podżeaaczom do nowel wojny
gromadziły

Radośnie święciła Łódź r<icznl cę Odrod2enia.
roztańczone, weso le pary na wielkiej zabawie

Na zdjęciu -

stanowczym głosem s!wi!'rrlza robot
nik z PZPJ i G Nr 8, tow. Ja.ncza.k.
Z każdą chwilą

potęguje się na-

pływ nowych tłumów na plac Nr 5.
\Vszyscy pragną usłyszeć p1esn o

Stalinie w wykonaniu chóru pocztowców. Liczne megafony daleko nio
są mocne słowa pieśni.
Zrywa się burzliwy okrzyk ,.Po·
kój!''. Wszyscy przez chwilę skandu·
Pokój.
ją donośnie: Pokój - Pokój Pracą swą

utrwalamy pokój, a
na Wielkiej
Uroczystości Ludowej tysiączne rze·
sze mieszkańców robotniczej Łodzi
dają wyraz swej radości z osiągnięć,
uzyskiwanych przy swych warsztata~h pracy, dają raz jeszcze wyraz
swej niezłomnej woli walki w obro·
nie pokoju, aż do ostatecznego zwyz dumą mówi robotnik
cięstwa ZPB im. Stalina, tow. Kaźmierczak.
-

dziś beztroską zabawą

-I

wolą

siedllieć

„Piękne są pieśni rosyjskie, Jak i
kraj, z którego pochodzą, jak ludzie,
którzy je twcrzyli. Podniosłe i histo·
ryczne to dziś święto. Dobrze, że po·
Łączono je z zabawą, mogą się 11,1dzie
radować i weselić dowol!. Dzień ten
pozostanie im na długo w pamięci"
- dorzuca ob. Kowalski.
Na pobliskiej drodze odbywają się
pocieszne wyścigi w workach dla
dzieci Rozochocone szkraby zakła·
d«ją worki i jeden przez drugiego su
ną do mety. Pierwszy upadek wywo·
tuje salwę śmiechu wśród młodocia·
nych widzów. Ale maleńki zawodnik
niezrażony wstaje :i przepycha slę
dalej. Na metę pierwsi przybywają:
6-letni Januszek Kozłowski i Andrzej
Bieńkowski. W humorystycznych bie
gach z jajkiem pierwsze miejsce uzy
skuje 13-letni Ryszard Strzelecki.
przez
Rozbrzmiewające za Chwilę
mikrofon wyniki zawodów wzbudzają
wśród matek rozczulenie. Zwycięzcy
nagrody w postaci ksią
otrzymują

dzi'eń

na placu .Nr 11

maicają

PLAC Nr7

rozbrzmiewa gwarem

i pmechadzać

pod dmewaani.

Wozy PSS są wiprost oblegane
Bo też jes!
pnzez publicizność.
wszystkiego wbród. Bułki i wędli·
na, napoje chłQdizące, mleko i śmie·
tana, lody ~ owoce. Nawet są rzab'aw
ki dla drzieci, baloniki oraz loterie
fantowe.
Piękna pogoda dodaje wsrzysl:kim
werwy i humoru, donośnie roolegają się śmiechy i żarty, a kiedy pm.y
jechały na plac orkiestry o: ZPB i..'ll.
Stalina oraz z Elektrowni Łódzkiej
i czacizęly przygrywać na prrem!an,
Nastrój
czaroiło się od tańczących.
betztroslm ogarnia tlumy. Należy się
pni:ecież rozrywka i odpoczynek po
'Pracy, a tu, do Parku Ludowego,
przybyła diziś cała

Nad stawem orkiestra przygrywa I sną się do o~zu - dodaje - że docze
ochoczego, a zarazem rzewn~o ku· kaliśmy tych dni".
Wszysc,y uczestnicy zabawy chęt·
jawiaka. Ni&zmęczona upałem mło·
uwija się w tańcu. nie skłaóali ofiary na walczącą Ko·
dzież dziarsko
Starsi natomiast odpoczywają:-Przed reę. Tow. Feliks Kapka i tow. Leon
oświadcza ob. Jan Hamrat Wojnart z ZPB im. Okrzei, którym,
wojną - owe niby „narodowe" święta, to obok wielu innych, przypadła zabyły uroczystości dla garstki kapita- szczytna funkcja zbierania ofiar, m6listów i obszarników. Dla klasy robot wią: „W dniu naszego święta narooiczej były to smutne, ponure dni u- dowego zbieramy na pomoc dla walcisku. Dzisiaj, gdy władza przeszła w czącej o swą. wolność Korei, aby dać
mamy istotnie nasze, dowód, że nie zapominamy o naszych
ręce ludu prawdziwe świ.ę\a. Aż łzy radości c1- braciach, walczących o pokój!"

obfity, zajmujący program.
Barw:ne stroje, ludowe piosenki i tań
ce witane są radośnie i z zapałem bisowane.
Obok polany, wokół stojących la·
mochodów PSS panuje gwar i Uok.
Piwo, woda, mleko, kefir, lody; cukierki, czekolada i ciastka znajdują
ale i bardziej
chętnych nabywców,
konkretne artykuły, jak kiełbasa,
bułki, mają niezliczonych nabywców.
„Na poprzednich zabawach- ludzie
zabierali ze sobą całe walizy prowian
tów. Nie mogli uwiercyć, że ceny tu
będą takie same, jak w mieście, że
handel uspołecżniony nie dąży do wy
korzystania 11 okazji". „Dziś obroty
(nie przeliczyłam jeszcze kasy, bo ogromny ruch i me ma na to chwili
czasu) na pewno będą wyższe, gdyż
teraz wszyscy zaopatrują się na miej
scu" - powiada ob. Szymczak, pracownica PSS.
W godzinach wieczornych, syci
1111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
wrażeń, rozbawieni, pogodni wracają
wszyscy do domów. W tramwajach
rrzy tylko w koszulach, są i tacy, l':tó rej matka pracuje w ZPB lm. Du- żek.
pełno. Konduktor Nr 193 ociera pot
rzy na słońcu obnarży.li się do pasa. bois.
W ciągu całego dnia bez przerwy, z czoła. „Ale się ludziska bawili! Jak
- Ty też umie& tańczyć? - PY·
Spotykam tutad wielu rzm.ajomych.
odbywają się artystyczne popisy. Ze- będę wolny, to się też zabawię. NaOto z „Dwójki Dcz.iewiarskiej" trzy tamy. .
musiałem dziś
robotnice tow. tow. Janina Jlzepec- Nie - odipowiada Bożenka - spół PZPB Nr 4, im. Marchlewskiego, wet nie jest mi ż.al, że
Rady Narodowej m. Łodzi, Teatr No- pracować. Ludzie musieli przecież
ka, Helena Kielan i Zofia Tomaszew ale umiem wierszyk o pokoju.
„Aorlekina" wy, „Osa", zespół PZPJG Nr 1 uroz· 1mieć dogodn y do ja1d do parku".
pmedstawieniu
Po
ska.
chóru ze
śpiewy
i
muzyka
.znów
mówi
doskonale
się
„Bawimy
Ważne jest, świetlicy ZPB im. Armil Ludowej, a
Zofia Tomasrrewska że słońce, że święto i pokój, ale nle potem raj dla drlieci: teatr kukieł
i wskarzuje kowy „Pinokio".
wszędrzie, o, patrncie Uciesizyły się dtz.ieci i ubawili się
w kieręką. Wzrok na~ biegnie
żywiołowej
runku, gdzie napis głosi: „Ręce starsi.
stadionu
pobliżu
w
się jednak tylko do widowisk
7
ją
Nr
Plac
*
•
*
preCfl od Korei".
Wieczorem Park Ludowy rozgo- sportowego również, jak inne, roz- teatrzyku „Pinokio". Występują tu
- Łodzianie, bawiąc się, rzdają so
bie sprawę, że na Dailekim Wscho- rczał blaskami lamp. Po sko11czo- 'bmmiewał gwarem radosnym ochJ· tak·' izespoły ·M PB „BudO'Wlani",
CBT „Spożywcy", „Spółdzielcy"
drzie lud.zie nie mogą się bawjć betz- nych występach tereny parku ob· czej tza.b'awy.
rozpoczęto zespół tańca i pieśni, ZMP, ZPB im.
7
Nr
placu
na
Program
naRadia,
Polskiego
auto
jeżdżało
trosko.
Marii Konopnickiej oraz artyści
•
dając p:nzez megafony hasła, pod- o godz. 10 rano.
Na tym, jednym cz najrozleglej- Opery Sląskiej.
- Ale my codiziennie wal~ymy chwytywane natychmiast z izapałem
- Radośnie obchodrz:imy dtzisiejo to, aby wojen nie było więcej na prv;ez uczestników festynu. „Ręce szych placów rzgromadlZ.iło się kilkaświecie - dorzuca do ro7J!llowy tow. precz od Korei" _ brzmiaiły grom- dziesiąt tysięcy łodrzi.an. Przybyło sze święto - oświadcza ob. Bole·
Jan Dorul - nawet tu, na zabawie, kie okrzyki. „Naprzód do walki 0 tzwłaszcrza dużo naszych pociech w sław Prnytuła z PZZP Jedw.-Galant.
rozlegały się towar.zystw.ie rodziców, aby podzi- Nr 8, -:- bo ciesczymy się z naS'l.ych
nabiememy si~ do da[szej walki o Pła.n Sześcioletni" _
pokój, ~tćre~o bronić będtz;iemy ze donośnie głosy tysięcy ludrzi. „Nier,h wiać występy teatmyku d.ziecięce dotychczasowych sukcesów. Ciesa:yżyje Wódz światowego oboro poki>- go „Pinokio", nie!llwykłej atrakcji my się także Il tego, co uzyskamy
wszystkich sił.
dzięki osiągnięciom Planu Sześcio
Na pięknie przy.braną scenę wcho l ju - Józef Stalin" - niosło się ~ho dla dzieci.
Obok .l:ódizkiej dcziatwy, przybyła letniego.
dczi chM- U. S. Wnet wszyscy słucha- j daleko po całym parku.
A oto nasz korespondent - tow.
Pełni na.Jmilszych wspomnień, tu także wycieczka dzieci chłopją tz prrzejęciem p~ęknych pieśni. pol
weseli wracali łodzianie wieczo- skich rz województwa kieleckiego w Donder, który pmybył tu tz całą roskich i radzieckich. Sp:iewają rówrem do swych dom6w. Z uczu• liczbie 112 osób. Mall wiejscy go- dziną. Dzisiejsze święto - Rocznica
n.ież połączone chóry U. ·s. i Stallciem radości, a jednocześnie du· ście cze szcrzerym zachwytem oglą· Odrodzenia Polski - mówi tow.
nowskich Zakiładów wraz Il or·
my z 6 lat naszych dotycbcza.so- ·dali piękne widowisko p. t. „Pino- Donder - jest j ednocześnie dniem
kiestrą.
wycb sukcesów, w niezachwia- kio". Ro:mnawiamy Właśnie z 9-let- mobilizacji całej polskiej klasy roTymczasem na scenie tańcrzą drl.ienym pnekona.niu, że lata reall- nim synkiem chłopa ze wsi Bieliny botniczej do walki o utrwalenie po•
c.i Il Zakładów StaainO'WSkich i U. S.
zacji zadań Pła.nu Sześcioletniego w powiecie kieleckim. Jest on koju.
.zwłaSll<!'M podobał się „kooak'' w
D.J pófoego wieczora na placu
przyniosą dalsze wspaniałe o-' wprost olśniony, Zwierza się nam,
wykonaniu Basi OWzik.
siągnięcla, dals"'Y rozw6j dobro- źe jes.zcze nigdy w życiu nle widział Nr 7, odbywa.ty ~ię piękne wYStępy
- Mamusi.ro, podnieś mnie, wszy- 1
Opery Śląskiej, a potem popisy mie
bytu polskich mas pracujących. teatrzyku kukiełkowego,
stko chcę dobrze widzieć! -- w0ła
dalsze um0«:nienie obozu ook1>ju. Popisy artystyczne nie ogranicza- szanych zesoolów świ<>tlicowych.
4-letnia Bożenka Ctzerwińska. któ-

przed rozpoczęciem tańce rosyjskie oraz radzieckie.
Już na długo
występy
Oklaskujący z zapałem
widowiska na punkcie zabawowym
Nr 3 gromadziły się tłumy publicz- robotnik ze zgierskiej 11 Boruty ·, ob.
ności. W cieniu drzew, wygodnie na Kowalski mówi wzruszonym głosem:
wraz ,.To robotnicze dzieci. Wyjdą na lu·
się
porozkładały
pledach
z dziećmi całe rodziny łódzkich dzi. Dla nich jest dziś wszystko. Opie
robotników, aby po tygodniu w·ytę· ka, jaką Państwo otacza robotników
żcnej pracy w Czynie Lipcowym za· i chłopów, garnących się do nauki i
żyć dobrze zasłużonego wypoczynku do pracy nad sobą, sprawia, że nie
jEden spośród nich, jak już wielu ini rozerwać się beztrosko.
drogę do aO godz. 10, kiedy na scenę wkra· r..ych, ma zapewnioną
wansu społecznego".
cza mieszany zespół świetlicowy Za·
Pieśni rosyjskie oraz radzieckie w
kładów im. M. Buczka oraz Zakła·
dów Mechanicznych „Strzelczyka". v.rykonamu chóru rewelersów Cen·
po polsku i po ropubliczność coraz liczniej ciśnie się trali Tekstylnej „Pieśń pokoju", „Daleka
przed estradą. Wszyscy podziwiają syjsku swobodę, z jaką młodzi artyści po· droga" i 11 Kapitan" są wielokrotnie
ruszają się na scenie, gorąco witają powtarzane na żądanie rozentuzjazmo
każdy występ, a szczególnie pieśni i I wanej publiczności.

rozbrzmiewa
Szeroko po lesie
echo głośników. Już od wczesnych
godizin rannych publicrzność napły·
wa bez pnze.rwy. Ludtz.i. przybywa co
rarz więcej, młodych i starszych, a
szczególnie duźo jest dzieci. Nic
dziwnego, tu, na placu 11-tym, odbędą Slię dla nich aż dwa przedstawienia teatralne, n.ie lictząc świetli
cowych.
Jest upał, ałe w wielkim Parlru
Ludowym nie lllbywa na cieniu.
Choć niektónzy opalają się w słoń~.
się

Zbier~lllY na Koreę

lviezapomnia ny. na dlugo

Rai dziatwy

inni

Na pla.eu Nr 'Z kilkad?;lesi~t tysięcy o s6b ogl!Wało występy Opery SI1ł5kieJ

Łód~ pracująca.

Coraz gwarniej, cora.z tłumniej na
placu, a .'PO<i dmewaml izasiad~.lą
całe rod.ziny w towarzystwie maJomych. Kobiety w jedwabnych lub
kretonowych sukienkach, mężczyźn:l
orzeważnie w bombaikach. niek~ó-

'
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obchody rocznicy Święta Odrodzenia

Akademie - Uroczyste sesje rad narodowych - Zabawy - Imprezy sportowe

R a<lośnie powiewały

WA2NIEJSZE TELEFONY&

::t.0-72 Straż Pożarna
lp-70 Szpital Międzykomunalny
ll>-87 Pogot.owie lekarskie W. Stalina 45.
KINA:
Kino „POLONIA" wyświetla film prod. węgierskiej
pt. „Wyspa szczęścia".

• • •

Kino „BALTYK" - wyświe
tla film prod. radzie~kiej pt.
„Oni mają ojczyznę".
ADRES REDAKCna
Aleja S ·Maja Nr 4, tel. 15-81.
Interesantów pnyjmuje sie od
godz. 16 do 18.
RoZ<Welnia : ul. Słowackiego 26.

tel. 16-40
Ogłoszenia

drobne przyjmuje
tylko Urząd Pocztowy.

i powiat, zawdzięczamy wysiłko _
transparenty, radośnie świę wi mas pracujących. dążących
ciło sooleczeństwo radomszcv:iń d~ utrwalenia pokofu.
skie 6 rocznice ogłoszenia Mani
Na zakończenie zebrani uchwa
festu PKWN. We wszvstkich za li li
rezolucie.
w
której
kładach pracy i instvtucjach w zobowiązali się do wzmożenia
Radomsku o·dbywały s~ę akade wysiłków przy realizacji Planu
mie, Poświecone 6 rocznicy Ma G-letniego oraz potępili agre.s ję
nifestu PKWN. Szczególnie uro ando _ amerykatiskich podżeg-a_
czysty przebieg miały akad~mie, czy wojennych na Korei.
urzadzone przez załogi „Metalur
Osiągnięcia Radomska, omó.
gii". przez pracowników Zakla
wił na uroczystej sesii Miejskiej
du Budowy Urządz~r1 Kotlarsko. Rady N~rodowei,
która odbyła
Mechankznych i załogi radom- się w sali świetlicy
„Metalurszczańskich hut szklanych.
gii", przewodniczący MRN, tow.
W przedd'zie11 rocznicy odbyły Karpiński. Duże Oi'iągnięcia się uroczyste sesje Miejskiej i
zaznaczył mówca-mamy do za.
Powiatowej Rady Narodowej. U notowania na odcinku oświaty,
dział w nich wzięli, oprócz ra<l zdrowia,
hand'1u uspołecznionego
nych robotnkv zakładów pracy, i innych dziedzinach żyda.
przert ta\\'iciele organizacji spo
W Planie 6-letnim nastąpi fe
lecznych i sPOłeczeństwa.
szcze
większy rozwóf na wszyst
Posiedzenie Powiat<Jwel Rady
kich
odcinkach.
W niemałym sto
Narodowe! odbyło sie o god·zinie
13 w świetlicv ZMP. Referat, pniu do rozwoju miasta przyczy
oma:wia iący dotychczasowy do ni się, rozpoczęta już obecnie
robek nas7.ego powiatu i per. budowa największej w Polsce Fabryki Mebli Giętych.
soektywy dalszei:ro rozwofu w
Na ~sii MRN zebrani uchwa
Planie 6.letnim, wygłosił wice.
przev.rodniczący Powiat<Jwej Ra lili rezolucie. w którei zapewni
dv Narodowej. ob. Sitek. Podkre li o wzmożeniu wysiłków oraz
śli! on znaczny wkład chłopÓw potępili agresję amerykańską na
w wykonanie Czynu Melioracyj Korei.
W godzinach wieczornych uli
neg<.>, omówił zd'obycze na od
przemaszerował
cinku zdrowia, rozwój czytelnie cami miasta
twa w po\\'iecie oraz
rozwój capstrzyk, a następnie delegaci
spółdzielni produkcyjnych, któ- zakbdów pracy i organizacji zło
rych obecnie mamy w Powiecie żvli wier'ice orzed Pomnikiem
rad<lmszczańskim 11. Nad refe Wd'zięczności.
ratem wywiązała się dyskusja.
W dzień rocznicy, w sobotę.
Między innymi zabrał głos pro odbyło się szereg imprez
spor
hr>Szcz z gminy Garnek, ks. toww·h. Od g-0dziny 8 rano roz
Zbieszczyk, który zaznaczył, że poczęły się zawody o odznakę
osiągnięcia go.<;podarcze. który sportow?,· Wieczorem na placu
mi poszczycić się może nasz sportowym „Metalurgii' odbyła
się zabawa ludowa, urozmaica.
na występami artystycznymi ze
spolów fabrycznych. Ekipy arty
stów i sportowców łódzkich od
wiedziły wsie. Zarówno w mic
ście, jak i w powiecie, ludność
radośnie obchodziła rocznicę Od
żek osiągnie 'ł.337. Liczba o~rodków rodzenia Polski, 6 rocznicę o~ło
zdrowia wzrośnie o dalsze 60 proc. szenia Manifestu PKWN.
Zwiększy się także. llczb<1 żłobków
rejonowych ~ miastach oraz sezonowych na wsi.
Realizacja tych zamierzeń wyma
Uroczystości, związane z ob
gać od nas I będzie dalszego wytęże
chodem 6 rocznicy og{osze
nia sił, nowych kadr technicznych. nia Manifestu PKWN, na terenie
Tkwią one w masach pracujących Tomaszowa zaczęły się na kil
kobiet, młodzieży, wszedr.ie tam. ka ieszcz~ dni przed 22 lipca.
gdtie powstaną nowoczesne ośrodki Począwszy od ubiegłego Wt<Jr przemysłowe - stwierdził przewo- ku. w zakładach pracy, instytudniczący, ob. Grochalski.
ciach, urzędach i organizaciach,
Akt~izacja ludnokł do realiza- cd'były się dziesiątki akademii,
cji zadnn stojących przed naszym na których podsumowany został
województwem ,fa nam tysiące no d:Otobek poszczególnych
placó
wych fachowców, zmieni oblicze wek w okresie ostatnich rat.
społeczno-polityczne nasze~o wojeW zakładach przemysłowych
':'ództwa. w.zr°.st produkcji po?Wo akademie zwi~zane były z uro
h na ~odn!es1eme s~opv życiowej czystym wręczeniem
nagród
szerokich mas pracu1ących.
przodownikom i przodownicom
M ·
·d k
ć
pracy za okres drugiego kwarta
usu~y ie na paml.ęta - tn~- łu b.r. oraz odznaki przodowni
"".ił da.lei ob. Grochalski - że. w~o~ ka pracy i odznaki racjonalizato
nie śpi, czego. d~~oder:i Jest cnocrnz ra prod ukc ii. N a jba rd•ziej im
by fala ,,cudow ' ktora ogarnęła panujący przebieg miała akade
nasze województwo. Jednak podstęp mia w Fabryce SztuczneO'O Je<l
na dzłałalno§ć reakcji, dążącej do
""
rozdano
7 ahamowania naszego postępu spot wabiu, podczas której
kala się z należytą odprawą klasy nagrody na blisko półtora milio
rohotniczej. Ręka sprawiedliwości na złotych. W urzędach i insty
b ujące siać dt11cjach , wręczone zostały nagro
uf k arała eIementy próoł
Y wyrożnia lacym się pracowni
erment ~ naszym ~P eczeńs~wi~. kom, a dziesiątki osób otrzyma
W~pa~kt te nakazu1ą wzmozerue Io aw~nse do wyższych grup u
c~u1nosci ~o to, ab_Y w porę za~o- posażeniowych.
bit>c ponownym probom dywersii i
sahota:iu.
Centralnym punktem wszy.st.
Rady narodowe przez zacieśnienie kich uroczystości stała się piąt
więzi z szerokimi masami mobifizo kowa uroczysta sesja Miejskiej
wać będą społeczeństwo do realizn Rady Narod'Owef, w które! liczny
cjl Planu 6-letnłef!O. Zmiana skła- udział wzięli przedstawiciele to
du socj~lnego rad narodowych, czyn maszowskiego społeczeństwa.
ny udział robotników I chłopów w
Bilans tomaszowskich osiąg
oracach komisji radzieckich. pozwo nięć w ciągu sześciolecia zło
~i. n:1 pełne wykorzystanre twórczej żył w swym referacie przewodni
m•r•"h":v v mas i;>racując: -h. .
czący Prezydium MRN - tow.
W dalszym ciaqu przemówienta Antoni Mazurł'k. W zakończe.
PrzPwodniczący Wojewódzkiej Ra- niu sesji - radni przyjęli rezolu
dy Nnrodowef powiedział m. inny- cię. wyraża iącą wolę mobiliza
mi: .„R~alizacja naszych zamierzeń cji wszystkich sił do walki o peł
stanie się konkretnym wkładem do ną realizację zadań Planu 6.let.
walki 0 trwały pokój. Pomoc nasze niego, potęr>ia iacą brudną grę
f!0 wielkiego sojusznika. Związku mącicieli i podżega-czy wo fen~
~adzieckiego, umożliwi nam pełne oych oraz · solidaryzującą się z
1 terminowe wykonanie planó~ pro walczącym lud'em
koreańskim.
dukcyjnych.
Rewlucja, bedąc wyrazem posta
!esteśmy dość silni, aby gangster wy tomaszowskiej klasy robotni
sk1m podże~ac:zom wojennym - po czej, z całą mocą podkreśliła, iż
kój narzucić - zakonczył swe prze gwarantem zwycięstwa obozu
mówienie przy spontanicznych oklas pokoju jest fakt. iż na jego czele
kach zebranych ob. Grochalski.
stoi zwycięski Zwiazek Radzi.ee
Zebrani owacyjnie witali przed- ki i przyjaciel wszystkich lud.zi
stawicieli pabianickich zakładów pra prr.cy - Towarzysz Józef Stalin.
cy, którzy składali meldunki o przerł
Po zakońcreniu sesfj radni i
terminowym wykonaniu planów pół zebrani goście połączyli się z
rocznych i Czynu Lipcowego.
przybyłymi przed gmach Prezy
• ~ebranl na II sesji Wojewódz- dium MRN delegacjami partii
kie1 Rady N?:odowej w Pabiani- politycznych, organizacji spo!ecach uchwahh wysłanie depeszy do cznych, zakładów pracy i urzę
Prezydenta RP Bolesła:wa Bieruta. dów, po czym udano się w poTekst
depeszy
:tamleszczamy chod'zie pod Pomn1'k Wdz1·~zno
DOWYżej.
S • S • ,1 s'c•i, l?dzie zlożone zostały .,.~
wień
flagi

Plan &-letni otwiera nową kartę
w historii naszego woiewództwa
W przededniu Sw!ęta Odrod1.e
riia odbyła się w Pabianicach z okazji 6 rotznicy Manifestu PKWN
uroczysta sesja WoJewódz~iej Rady
Narodowej.
W odświętnie udekorowanej sali
lina „Rołiotrtik'' zebrali' się przeoownlcy i racjonalizatorzy pabianic
~ich zakładów pracy oraz przedsta
Wi.ciele
społeczeńst:wa Pabianic.
Przybyły również liczne poczty
tiztandarowe organizacji społecznoJ>olitycznych.
Przewodniczący Prezydium Wo.
. .
Sewodzkie1 Rady Narodo:.weJ ob.
Jirocha1ski wygłaszając przemówiełlie Y/Skazał na zasadnicze zmiany.
które -dokonają się na terenie woje~ództwa łódzkiego w Wyniku reaU
iacji Planu 6-letnietTO,
0

nowych
o~roi:łków
zexnysłowych zmieni całkowicie
blicze ~łeczne i polityczne miast,
których ośrodki te zostana zbu.łłowane.
•
..
.
.
· Plan elektryfikacji wsi ł o9led11
f'rzewiduje całkowite zelektryfikof;vanie ponad tysiąca ośrodków.
Pabianice, Kutno, Radomsko, To
Jllaszów, Zgierz i Piotrków otrzyma
Ją wodociągi, kanalizację i tabor
~czyszczania miasta oraz komunika
Jję trolejbusową.
,
' Do poprawy IYJ~run~ów mieszka
łliowych przyczymą się gruntowne
temonty domów mieszkalnych i bu
tlowa nowych ~3 tys. izb.
· Plan 6-letni przewiduje także dal
Jzy rozwój i wzrost produkcji rolpiczej w woj. Wzrośnie dzięki me):hanizacji i zespołowej pracy ar~<'ł
bóż, upraw przemysłowych, użytóyJ zielonych. co z kolei pozwoli
a dalsze zwiększenie pogłowia by
ła i trzody chlewnej.
Skutkiem
łzerszego zastosowania maszyn. rol
'piczych podniesie· się wydajność z
Jiektara.
Do roku 1955 - liczba
łraktorów wzrośnie o dalsze 3.185
Jztuk. Produkcja roślinna wzrośnie
b 25,6 proc„ zwierzęca o 33 proc.
, Jd
•
k
.. e noc.zesnie z rozwo~em produ
t11 rolnei i przemysłowe1 ulegną po
l'rawie warunki komunalne świata
J>racy. Przedszkola do roku 1955
bbejmą 30 tys. dzieci (z czego 50
•
.
proc. przypada na wieś). Reorgani
~acja szkolnictwa zlik~iduje szkoły
~iepełne. Budowa licznych klubów
l domów kultury wpłynie na dalsze
bfywienie życia kulturalnego na
SJJsł. Wieś otrzyma 250 stałych kin.
.
.
.
.
. W :Wieluniu, Piotrkowie i Kutł!ie 7o~taną rozbudowane .szpitale
~pec1alistyczne. W któzych liczba łó
· Powstanie

E

ł

•

•

następnie

złożono
Wieńce przed pomnikiem żołnie

ce,

a

rza Polskiego I na Miejscu Stra
ceń.
Wieczorem Tomaszow bawił
się na dwu zabawach ludowych,
które zamieniły się w manifesta
cie radości 1 wesela.

•

W prz~de d'niu

Swięta Odrodze
nia. odbyła się w sali Gim
nazjum Mechanicznego w Piotr
kowie uroczysta sesja Mieiskiei
l~ady Narodowej. Po ukonstytu
owaniu się Prezydium, refernt
ok()licznościowv wyg-łosił wice.
pr7.ewodiniczac:v MRN, tow. Mi
cha iłowski. Mówił on o dorob'<u
miasta oraz o perspektywach
dalszego rozwofu w Planie 6-let
nirń.

~0000000000000000<!>000000000000000000000000000000~

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
OBYWATEL BOLESŁAW BIERUT
Warszawa - Belweder
W ojewó1lzha nada Narodowa iv Łudzi, obradująca w Pabianicach, :
okazji 6 roc:micy ogłoszenia /11a11i/estu PKWN przesyła Ci, Obywatelu
Prezydencie, prolewriackie pozclrowienia mas pracujqcycli województwa ł6dz
kiego i za1ic1mia Cię, iż województwo nasze, klasa robotnicza, mało i śreil.
niorolne chlopstti·o oraz illteligencja pncajqca konsekwentnie i ::decydowa
nie realizować będ:ie zadania, postawione przez pr:zfl.lvodniczkę J:arod11 pal
&kiego - Polską Zjednoczoną Partię Uobot11iczą i R:qcl Pol.~Tri LudoU'ej,
;e oddamy w.,ey~tkie swe siły i energię dla svraumego i przeclterminowego
wykonania Planu 6.letniego•
Widzqc w Planie 6.letnim realną podstawę do zb11dowania zręb6w socjnli:zmu i budowy s:czę~liu:ego, rado.~nego życia, ro:kwitrl gospodmc:ego
i Twlturalnego naszego narodu, zapownillmy Cię, ii w oparciu o doświad
czenia Planu 3-letniego, u:ykorzysltljqo doświadczenia pierwszego państwa
1ocjalistyc:nego Związi·u Rarlzieckiego, jeszcze lepiej i sprawniej
mobilizott·ać będziemy energię mas pracujqcycli do buddwy fundamentów
socjalizmu, otoczymy opieh<J przodowników pracy i racjonalizatorów, :e
całą energią pomagać l1ędziemy masom biednego i średniorolnego chłop.
stwa w przechod:enirt na wyż"-ze, socjaliBtyc:me formy gosporlarki, prze::
spraw11itjue zaspakajanie potrzeb
Komunal11ych mas pracujących miast
i u;3i, :aperinimy im lep.~ze warunki bytowe.
Przez Plan 6.letni powstaje możliwo§ć ściślejszej więzi naszego narodu
z olbrzymią silą obozu postępu i pokoju, a w szczególności : silli i a11toryte
tem ZSRR, hórego braterska pomoc jes! hamieniem węgielnym nauych
osiqgnięć na polu politycznym, gospodarc:)'m i kulturalnym..
Wyraiajqcy się w Czynie Lipcowym. wspaniały zryw klasy robotniczej,
w tysiqc:nyl'h zobowi11zaniacT1 za/,·ładów pracy, w::ywającycli do przedterminowego wyko1zanin Planu na rok 1950, w złożonych pom.y.~lacli racjonali.
zatorskich, w sprawnie i szybko przeprou:adzanej akcji żnitrnej, zobowiąza
niach Pmistu:owych Gospodarstw lfolnycli, w powstawaniu spółdzielczości pro
dukcyjnej - to gwnrf!rcja pokoj11wegp budownictwa socjalistyczmego,
W miot.aniu się świata imperialistycznego, któremu grozi nieuchronnie
''.padek, kryzys i bezrobocie, widzimy słabość i be:.radno.~ć ustroju kapita.
li~ty~:nego, szarpanego u·ewnętrznym.i sp1zecznaściami. W alka rzqrlów kap1talistycznycT1 z tvłasnq klasą robotniczą i narodami ujarzmionymi, ban.
dycki napad imperialistów ameryka1iskich na Koreę, wywołuje nienaidść
i pogardę mas pracujących całego świata do rządów ba11Trierów i gieł
dziar;;y.
Masy pracujące województwa łódzkiego zwiększq swój wkład tv wy.
konanie Planu 6-let11icgo i dadzQ tu1atdą i godną odpowiedź agresorom
i siewcom wojny.
Wojewódzka Rarla Narodowa zmobilizuje masy do u'<Jlki o wyl>onanie
Planu, do walki o pokój, do walki o wprowadzenie ustroju socjalistyczne
go, do tt.'<llki o lepsze, szc:ęśliwe jutro.

Piotrków wvkazac się moie
znacznym dorobkiem na wielu
odcinkach. Między innymi wy 1
remontowano 13 zniszczonych
Przez okur>anta szkól. usunieto
najpoważniejsze braki na odcin
ku mieszkaniowvm oraz rozbu.
d ') wano pri:crnvsł.
I
Mówi ac !Ili Planie S ~r..~.ri~ilet.
nim, mówca zazn::iczył, że reali
zacja j{~go zmieni charaKłer
Piotrk<Jwa, który z dawnego mia
sta emerytów. stanie się kombi
natem. przemysłowym Pow<;ta.
na .dwie wielkie fa bryki: fabryka
włol-:iennicza na Bugaju. która
znaJduie sie iuż w stadium buno
wy oraz wielkie zakłady przemy
siu metaloweg-o. które powstan:1
w północne! cześci miasta.
• Następnie członkowie Prezy _
NIECH Zl' JE TWIERDZA POKOJU śWIATOWEGO - WIELKl
dium oraz zaproszeni goście uda
ZWIJ.ZEK RADZIECKI, Z CHORJŻYill POKOJU, TOW. STALINEM
li się przed Pomnik Wdzieczno
NA CZELE!
ści. gdzie złożyli wieńce na g-ro
NIECH ŻYJE POI,SKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA!
ba<'h poległych za wyzwolenie
NIECH żYJE BOHATERSKI NAROD KOREA~SKI, WALCZ4,CY O
Piotrkowa.
WOJ,NO.~ć l POKóJl
Wieczorem ulicami Piotrkowa
NIECH żYJE RZ/.lD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/
przemaszerował capstrzyk. Ulice
pełne. były licznie zebrane! publi 000000000000000000000000000000000000000000000 r.v:-r.-,.,.
cznoscl, która
manifestowala
\:J\:.I"""
SWCJ radość.

W dniu Swięta Odrodzenia, o
g-odz. 9 rano nastapHo otwarcie

Chłopi

u robotników-robotnicy u chłopów

W dniu 22 lipca Fabryka Sztucz skę Socjalistyczną i na rzecz coraz
sojuszu rohotniczodejmowała swych starych
przyja- chłopskiego.
ciół - chłopów i młodzież wiejską
Po miłej części artystycznej, przy
z terenu gminy Gorzkowice, powia byli udali się na wspólny obiad, a
tu piotrkowskiego. Ponad 100-oso- następnie wzięli udział w jednej 7.
bowa delegacja przybyła do Toma zabaw ludowych, które tego dnia
szowa, by razem z robotnikami c,dbyły się na terenie Tomaszowa.
święcić rocznicę Odrodzenia Polski.
W dniu wczorajszym - do Gon:
W czasie akademii, która odbyła
kowic
udała się z kolei c' ~legacja ro
się w sali kasyna zakładów - przy
byli 19łysłuchali referatu poświęco botników Fabryki Sztucznego Jedwa
nego historycznej tocznfcy oraz bi biu.
Te wzajemne przyjazdy i odwie
lansowi zdobyczy, które w ciągu
sześciu lat rza.gwarantowane zostały dziny są świadect:wem coraz mocmasom pracującym Polski - mani- niej zacieśniających się więzów mię
festując na rzecz dalszej walki i dal dzy robotnikami, a małorolnym i
szego pogłębiania naszej walki o Pol średniorolnym chłopstwem.

~Vystawy K~iażki i Prasy. Przed
mocniejszego
1okalem „Domu Książki" usta- nego Jedwabiu w Tomaszowie po-

wiotlo szereg stołów, na których
znatduiace się ksiażki, ty[!odnL
k~ zgromadziły licznych przechod
n1ów. Również w wielu punktach
miasta zna idowaly się stoiska
z książkami, które cieszyły się
ogromną frekwencją.

W godzinach popoludniowych,
w ogrodzie pobernadyńskim kon
certowała orkiestra kolejarzy.
Po Południu, na boiskach spor
towych odbt·!y się liczne impre
zy, z udziałem zaw()dników
wszystkich klubów piotrkow skich. O godz. 19, na placu Aari
coli rozpaczęła sie wielka zaba
wa ludowa, trwajaca do późnej
nocy. Licznie zebrane tłumy
piotrkowian, W€Soło obchodzily
rocznicę Swięta Odrodzenia. Po
d<?bn~ ~roczystości

od·były

się

Dokształcający
dla nauczycieli

szkół

k

rs

podstawowych

r<?wn 1ez w BPłchatmvie. Sule jo
W Liceum Pedagogicznym w To
Uczestnikom kursu życzymy pow~e oraz w osadach i gminach po
w1atu.
maszowle Maz. trwa od s;.eregu dnl j myślnego zdania egzaminów i owoc
~urs dokształcający dla nie posiada- nej pracy dla dobra Polski Ludowej
*
*
1ących pełnych kwalifikacji nauczy l jej młodego pokolenia.
(p)
pahlanice pr~ywitały Swięto
PKWN odswiętnym wyglą cieli szkół podstawowych z terenu
dem. Całe miasto, udekorowano powiatu opoczyńskiego, brzezi6sklE'
czerwo~ymi i biało.czerw<Jnymi go, piotrkowskiego i innych. Kurs
fl.agam1, portretami
przywód- ten jest fragmentem system2tyczn?.
cow klasy robotniczej, zielenią go doszkalania niewykwalifikowauczy i wychowuje
oraz wykresami, ilustrującymi nych nauczycieli, które trva jut od
dorobek pabianickich zakładów czterech łat.
Okręgowa Dyrekcja Rozpowpracy.
Słuchacze w ciągu roku otrzymu szechniania Filmów w Łodzi
- O godzinie 9 rano na Pia
ją konieczne im specjalne skrypty przeznaczyła nagrody pieniężne
cu Obrońców Stalingradu zebra
poradnik dla nauczycidi, z któ- dla przodujących ekip objazdoli się sportowcy, którzy przema irych
są obowiązani składać każdego
wych kin wiejskich. W wyniku
s~erowali przez miasto na sta
miesiąca egzaminy, zaś "' czasie fed1on
„Włókniarza",
g'dzle
rii szkolnych przyjeżdżają na uzu- współzawodnictwa pomiędzy ty
odbyła się defilada. Wygłoszono
w pierwszym j ego
pełniające kursy, j>O ukończeniu któ mi kinami,
przemówienia oraz złożooo ra.
rych
uzyskują świadectwa złożenia etapie, pierwszą nagrodę w wyport. Następnie sportowcy przy
sokości 30 tys. zł. otrzymała eki
stapili do igrzysk o zdobycie od egzaminów maturalnych.
W chwili obecnej nauka na kur- pa kina objazdowego Nr 2, dr u
znaki SPO, w którvch brało u
dział. ponad 150 zawodników. vJ sach skrócona została do lat trzecb.. gą w wysokości 20 tys. zł. ekiZe 175 słuchaczy, którzy znajdu pa kina Nr 11 i trzecią godzinach popołudniowych
od
10
obecnie na kursie
były się zawody w siatkówkę i ją się
tys.
zł. - ekipa kina Nr 4.
75 składa egzaminy maturalne. Po
Piłkę nożną.
Specjalną rolę wśród kin obja
Ponadto miały miejsce zaba. zostali składać je będą w rokll przy
wy ludowe, pny licznym udziale szłym, bądź w latach następnvch. zdowvch odgrywa kino Nr 4. Od
publiczności. Wieczorem
w ki Egzaminy piśmienne zaczęły się w ~arca by. o}:>sługuje ono jedy·
nie „Robotnik" odbyły się 2 beŹ ubiegłym tyl'.fodniu, a dziś kursanci ~Ie • ~połdz1elnie produkcyjne,
pł~tne .seanse filmu produkcji ra przystąpią do egzaminów ustnych. IStmeJące
na terenie wojedrz1eck1eJ, p. t. „Swiat się śmie
Słuchacze kursu to jak poa- wództw łódzkiego i kieleckieg o.
je".
kre§laliśmy, jeszcze nie posiadający
P1·acownicy tego kina - kiepełnych kwalifikacji nauczyciele, ale
rownik
Roman Raj i mechanik
wykwalifikowani, jeśli ':ik moż
02łoszenia drobne
na powiedzieć, pracownicy spo- Stanisław Tobiasz są · małorol
TOWARZYSTWO Przy
łeczrti, oświatowi, to pionierzy kul- nymi chłopami, pochodzącymi z
jaciół Dzieci tą drogą
sieradzkiego • Przed
tury
[W często najbardziej zapad- powiatu
śle podziękowanie
pra·
łych wioskach ł osadach, którzy rile trze~~ Ia;ty rozpoczęli oni pracę
cownikom sklepu Centr•
rzadko na swych odcinkach pracy "~ kmie, Jako pracownicy fizycz
Tekstylnej za rozsprze·
spotykają się z takimi zagadnienia- m Odtąd stopniowo awans owadanie znaczków TPD na
sumę 50.000 zł. Za·
mi pedagogicznymi, jakich teoria pe li,. P.ełniąc coraz bardziej o<lpo
rzą.d Oddziału TPD.
dagogiki nie iest zdolna orzewidzieć. wiedzialne funkcje.

I
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Kino objaz owe

etr. 6

N'r

Pomyślnych

ZE SPOR-, l.J

Ci dobrze

przysłużyli sh~

wiatrów
11

d

rozwojowi kultury fizycznej i sportu w robotniczej Łodzi
pisało proso łódzko

w dn. 24 lipca 1930 r.

STRASZLIWY TA.JFUN
NAD JAPONIĄ
Nad Japonią szalał w dniu wczorajS<lym tajfun o niesłychanej sile.
IDo miasta Nagasaki, Cuszima, Kagoszima i innych wysłano specjaine
ekipy ratunkowe. Tysiące domów
Liczba ofiar w
uległo znis:zczeniu.
kilka tysi.ęcy
przybliżeniu wynosi
osób.
BEZNADZIEJNA POGODA
Po wielu tygodniach suszy i upałów. które p!"'lypominały Afrykę okres de·
nastą'Pił od kiliku dniu
~zów i niepogody. Żniwa rwstaly
"'-'Strrzymane w całym krlłJju. Zbri-że
gni1je w kopkach.
BEZROBOCIE
WSROD ARTYSTOW
„Bezrobocie wśród artystów te·
atrzyków rewiowych i estradowych - pisze „Kurier Łódrzki" przybiera coraz groźniejsze rozmiary. W rz.wiązku rz. tym Zw. Artystów
Wido'Wiskowych urządza w miastach na prowincji szereg wys~ę
pów po najniższych cenach, ceiero
ratowania od śmieTci głodowej tyak,t orskiej w
sięc:.znych ra:esz braci
Polsce".
PARASOL

RADIOWY

W Paryżu - pisze „Kur, Łódz."
'- wes-zły ostatnio w mo.dę „paraso·
le radiowe''. Są to zwykłe deszczochrony ,zaopatrrz.one w radiowy aparat odbiorczy, rz.a pośrednictwem któ
rego można słuchać podC12:as spaceru
nadawanego
koncertu
ulicznego
przez miejscową stację.

OLBRZYMIE ZAROBKI
ZNACH O ROW
Kilku rz.nanych znachorów Q: terP.nu województwa łódzkiego rz.adeklarowało dochód roczny w wysokości
Znachotty
rz:łotych.
600 tysięcy
mniejszego kalibru - roo:siani ~za
roko po wsiach i miasteczkach - za
rabiają miesię~nie od 2 tysięcy zl.
pisze „Kuwzwyż. Znachorstwo rier Łódzki" - to jedyny chyba zawód, który daje dziś takie olb't'.?.Ymie dochody,
MA PIENIĘDZY NA
RZĄD NIE
PRZEPROWADZENIE SPISU
LUDNOSCI
Spis ludności, który miał być prze
prowadzony w roku 1930 na terenie
został odło
całej IVzeczypospolitej.
żony do lepszych czasów. Rząd nie
dysponuje od'Powiednimi środkami
pienieinymi na pruprowadizenie
spisu.
STRASZNY WYPADEK
W TRAMWAJU
W Łodzi wyd-arzył się w dniu wc'ZO
raj&Zym wypadek nienotowany dotychetzas w historili tramwaijów. 11\IIia
nowie.ie w tramwaju Nr 6 zdążają
cym w stronę cmentamy na Dołach
pękł nagle· resor, któr:v przebił ław
niej
kę. raniąc ciężko s:edzącą na
pasażerkę . Resor wbił się głębqko w
ciało ofia:ry. h.'iórą okazała S'ię Maria
-Deda, :rermieSIZkała przy ul. Brzeziń·
skiej.
Władze śledcze prowadrzą docbodrze
nia celem ustalenia przyczyny tego
niesamowi>tego wprost wypadku.

l'EA'l'łł LETNI „OSA"
PA:RSTWOWX
(Piotrkowska 94, tel. 272-70)
TEATR IM. STEFANA .JĄRACZA
(uL .Jaraeza 27)
Godz. 19,30 „śluby murarskie".
W poniedziałek, dnia 24 lipca br., czyli wodewil warszawski G<>zdawy
o godz. 19 opera w 3 aktach L. Deli- i Stępnia z udziałem Mieczysława
bes'a „LAK.ME". Obsada: N. Stoko- Wojnickiego.
wacka, O. Szamborows.'ka, R. Woliń
ska, K. Szczepańska, T. Mazurkiel'EA'l'R „ARLEKIN„
wicz, L. Finz~, R. Fabiński, H. Pa(ul. Piotrkowska 152)
ciejewski, St. Witenberg, E. FederoNiecrzynny
"'1icz, E. Kluczko, R. żaba, W. Goło
bów, J. Kulesza, W. Lwowicz. KaTEA'l'H .• PLNOl\lO"
pelmfatrz J. Sillich.
(ul. Kopernika 16)
PAŃ:::TWUWY
l'eatr nieczynny.
TEATR POWsim.:HNY
(Ul, Obro'dców Stnllngradu 21,
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
„LUTNIA"
tel. 150-36)
Teatr nieczynny.
Teatr nieczynny.
PAŃS'J'WOW\" l'EATK NOWY
PAŃSTWOWY TEATR żYOOWSKi
(ul Olls7.vńskiego ~4. tel 181-34)
(ul. Jaracza 2, tel. 217-ł9)
„Makar Dubrawa•
Godz. 19.15 Teatr nieczynny,
Ostatnie przed~tawienie.

ADRIA dla młodzieży (Stalina 1)
„Knock-aut", godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Narutowicza 20)
„Czerwony rumak", godz. 17, 19, 21
BAJKA - „Podróże Gulivera"
godz. 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
Kino nieczynne
HEL (Legionów 2)
Kino nieczynne
MUZA (Pabianicka 173) „As wywia
du", godz. 18, 20
POLONIA (Potrkowska 67 J „Dwa ognie", godz. 17, 19, 21
PRZEDWIOśNIE

(żerom 3 ki ego

I

K

nndzik Ryszard - syn nieżyją· j Zarządu ŁOZPN, wybitnie pracowity
okazji Swięta Odrodze-/
cego robotnika fabrycznego. Ze i obowiązkowy. Fachowiec w dyscynia, w szóstą rocznicę po
wstania PolskiPgo Komitetu Wy sportem zetknął się w roku 1945. Po- plinie plłkarskiej. 20 lat pracy w
zwalenia Narodowego, Prezy· lubił specjalnie lekkoatletykę i tej sporcie - (20.000 zł) .
[ulej Edmund - aktywista ZMP
dium Wojewódzkiego Komitetu dziedzinie poświęc~ się całkowide.
i LZS, czynnie współdziała w or
Kultury Fizycznej przyznało na Mimo niezbyt dobrych warunków figrody pieniężne niżej podanym zycznych (mały wzrost) oraz cięż- ganizowaniu imprez i akcji masozawodnikom kół, klubów I Lu· kich warunków materialnych (jest wych. Jego praca nie ogranicza się
dowych zespołów Sportowych jedynym żywicielem rodziny), dzięki wyłącznie do macierzystego LZS,
oraz nauczycielom i instrukto- systematycznej, upartej i celowej lecz pracuje także w innych LZS·ach,
rom w. f., którzy przyczynili pracy nad sobą doszedł w roku bie- przeprowadza zaprawy do imprez ma
swymi wynikami ł pracą żącym do doskonałych wyników w sowych, przeprowadza zebrania w
się
do umasowienia w. f, J sportu biegach na 200, .4 00 i 400 m przez w LZS-ie, którego jest członkiem i w
w Polsce Ludowej. Oto" lista na płotki. Jest mistrzem Okręgu w bie- innvch LZS-ach. Jest gospodarzem
gu na 400 m i wicemistrzem w bie- LZS Różyca, pow. Brzeziny - (25.000
grodzonych:
gach na 200 i 400 m przez płotki. złotych) .
nauczyciel D7.ięki wynikom osiągniętym w roku wiśniewski Seweryn - aktywny
lniarski Roman X Państwowego Gimnazjum i bieżącym sklasyfikowany został w ta
na terenie
działacz sportowy
Liceum w Łodzi. Działacz sportowy beli 10 najlepszych, na 4 miejscu w gminy, którą zamieszkuje, dzięki swej
na odcinku szkolnictwa ogólnoksztal Polsce. Ob. Kundzik jest klasycznym pracy postawił na odpowiednim pozio
cąc:ego. PowRżnie przyczynił się do przykładem, że racjonalną pracą, pil. mie ideologicznym i sportowym LZS
upowszechniP.nia sportu w szkolnych nym i systematycznym treningiem o- Pławno. Oddany sprawie sportu na
Z inicjatywy Ośrodka Sportów
kołach sportowych, szczególnie w dy
siągnąć może wybitne wyniki nawet wsi. Jest przewodniczącym LZS Pław Wodnych grupa żeglarzy ZMP-ow·
scyplinach: boksu. piłce nożnej i ho- osoba nie posiadająca specjalnych no, pow. Radomsko - (20.000 zł).
ców, w porozumieniu 2 Dyrekcją
ke in - (20.000 zł).
warunków fizycznych, jakich dana Kubiak Aleksandra - wielokrotna Okręgową Szkolenia Zawodowego,
reprezentantka Polski w zespo- umądza g<pływ Wisłą do Gdańska na
czynny za- gałąź sportu wymaga. Poza samym
arclnłak Henryk wodnik w kole sportowym przy treningiem ob. Kundzik poświęca. wie łowych grach sportowych. Zdyscy- 4 żaglówkach. W spływie bierze uZPB im. 1 Maja w Łodzi. Przo- le czasu pracy organizacyjnej i 7dfl- plinowana zawodniczka ZKS „Unia" drz.iał ekipa oświatowo - propagandowa, która na postoja<;h będzie orbywaniu wiedzy, jest wzorem praw - (20.000 zł).
downik pracy - (20.000 d).
aktywny ganizowała młodzieżowe rz.ebran\a,
rzclńskl Stanisław
dziwego sportowca w Klubie Spójni.
nauczyciPl Obecnie przebywa na 10-miesięcznym
v~l!ń~ld Wo!clech działacz sportowy na terenie fa informujące o szkolnictwie rzawodow Zqierzu w szkole TPD. Dobry kursie Wychowania Fizycznego A WP bryk włókienniczych od 1930 r. Duże wym, o warunkach przyjęcia itd.
iristruktor ·i nauczyciel w. f., duże za zorganizowanym przez Centralną Ra- zasługi położył w zakresie KP na od· Ek:iipa wyposażona jest m. im. w pro
słuqi poło7ył w zakresie Kultury Fi- dę Związków Zawodowych jekcyjny a[parat kinowy li p:ropagan(20.000 cinku robotniczym - (20.000 zł).
zvc7.nej w f.71<f'lnictwie podstawo- złotych) .
Część działaczy i sportowców bę- dowe filmy.
(25.000 zł).
„ "m Na rz.dj.: Chwila prized odjamdem a
centralnie przez
roniecki Edward - Ref. Weryfi- dzie nagrodzona
Warsri:awy.
kacji WG i D, obecnie sekJoelar:t. GKKF.
·n'1fc7ak Jan - w ubiegłym rok11
nrnł w reprczentacii Polsld. biorąc udział w międ?:vpaństwowym me
c711 siatkówki w CSR. W hicżą-::ym
roku hrał udziiłł w międzvpaństwo
wvm meczu z Rnmunią. Wvżej wymir>ni<Jnv ara w drużvnie A klasowej
Szkoła
klubu A'lS. cies7.ąc się opinią zdykuźniq
stawia
~"volinf'w<Jneqo zawodnika Należy
siq · reouJ11rnie na treninai
entralna Szkoła Wychowania Fi- zaopatrzonych i przystosowanych do szy udział kobiet na kursach instruk·
nodkreślić. iż ob. Frontc7ak. bierze p~
zycznego CRZZ w Czerwie11sku treningów gimnastycziwch, bokser- torsktch oraz skład socjalny uczest•
NJ.dto czynny udział w pracy na odników. Podczas gdy na pierwsze kurjest jednym z najwspanial- skich itp.
Odrą
nad
funk
cinku snortu masoweqo, pełniąc
sy, organizowane w Czerwieńsku,
de członka Zarządu Uczelnianeqo szych ośrodków sportowych, przezna
zgłaszali się przeważnie pracownicy
BASEN ULUBIONYM MIEJSCEM
AZS pr7v A kadl>mii Medycznej w Ło czonym dla szkolenia kadr instruk·
KURSANTOW
umysłowi, teraz przeważa.ją robotnir?n non zł).
i!?i Otwarty basen pływacki 50x16 m cy. Każdy kurs wybiera Radę, która
torów i miejscem obozów kondycyjpracę między kierownicz dwiema trampolinami jest ulubio- koordynuje
nych dla zawodników.
twem a uczestnikami kursów, dba o
w
przebywających
miejscem
nym
Pięknie położony wśród lasów, oorganizuje koleżeńskie
dyscyplinę,
koła samopomocy, przeprowadza Imszkole kursantów.
Wydział Gier i Dyscypliny PZPN ś:odek czerwieński ma wszelkie waObiekty te będą uzupełnione korta- prezy sportowe i kulturalne, wprowa
zawo- lory najbardziej wzorowego i nowoustalił terminy odwołanych
dów z dnia 23 lipca. Mecz CWKS czesnego obiektu sportowego. Od mo mi tenisowymi i dalszymi boiskami dzając szczerą, koleżeńską atmosferę.
(dawniej Legia) - Budowlani z mentu założenia tu przez CRZZ Cen- do siatkówki i koszykówki oraz ba- CENNA POMOC PODST. ORG. PART,
Chorzowa oqbędzie się w WarszaI ZMP
wie 27 sierpnia. Wszystkie spotka- trn lnej Szkoły Wychowania Fizycz- senem krytym. Prace nad budową
wkład w pracę obozową,
Olbrzymi
nia o wejście do drugiej klasy pań nego trwają nieprzerwanie prace nad wspomnianych obiektów są już roz- a przede wszystkim w jej ideologiczstwowej z 23 lipca zostały przenie rozbudową urządzeń sportowych.
ne oddziaływanie na słuc:haczy, wnopoczęte.
sione na 10 sieronia.
Caly ośrodek blyszczy czystością. szą - Pódstawowa Organizacja ParW CZERWIEŃ'SKU POWSTANIE
Troskliwa ich
Łaźni.a, prysznice, wzorowe umywa\- tyjna i Kolo ZMP.
STADION
*
Na czele listy strzelc6w ligowvch
W roku bieżącym ukończona bę nie; zaopatrzone we wszelkie wygo- opielr.l nad każdym kursantem spraznajduje się Baran z ŁKS Włóknia
ją Czerwieńsk wia, że absolwent kursu opuszcza
rza, legitymując się zdobyciem 14 dzie budowa stadionu z bieżnią i dy mieszkania --stawia
slrnczniami. Bieżnia ma doskonalą na w rzędzie najbardziej wzorowych o- Czerwieńsk świadomy swych zadań
bramek.
na każdym odcinku iycia.
v!ierzchnię, która pozwoli. na uzyski- śrc.dków.
*
*
ZNAJDZIECIE
MIEJSCU
NA
wyników.
najlepszych
jak
wanie
W zawodach finałowych o misWSlYSTKO
Ośrodek. posiada wzorowe boiska
trzostwo Polski w szczypiorniaku
Szkoła Wychowania Fimęskim uzyskano ostatnio wyniki: do piłki nożnej i
Centralna
szczypiorniaka.
G .t.
AZS Katowice
Włókniarz ŁKS
1 boisk do siatkówki o nowoczesne] zycznego CRZZ jest jakby małym
Organ ł.64zklego Komitetu I WoJ~
16:8 (7:5), Budowlani Chorzów na
stale
tu
Przebywa
miasteczkiem.
w64zklego Komitetu PolskleJ ZJennwierzchni kortowej (glinka kanllBudowlani Opole 10:7 (6:3).
dnoc:EOneJ Partii RobetDlczeJ
kursach ok. 500 osób oraz 80 osób
Tabela przedstawia się jak nastę nowa), 3 boiska koszykówki.
RectagnJe:
puje:
KOLEGIUM REDAKCYJNE.
na st11.łego personelu. Na miejscu jest
Wspaniała hala gimnastyczna,
T 11 le t OD :FI
stacja filtrów i pomp, pralnia itp. Na
Budowlani Chorzów
3 6:0 34:HI której położona będzie drewniana stan sanitarny zwrócono szczególną
215-14
Redaktor naezeln;y
218-2~
ŁKS Włókniarz
Zastępca red. neczell"ego
3 4:2 32:27 podłoga, ma 80 m długości. Poza tym
wyposażo
doskonale
Prócz
uwagę.
219·0~
odpowtedzlalDl'
Sekretarz
Opole
mniejBudowlani
3 2:4 31:28 w ośrodku jest jeszcze kilka
218-J ~
Dział partyjny
AZS Katowice
3 Oli 2:ł:45 szych sal gimnastycznych, wzorowo nego ambulatorium lekarskiego znajDział korespondentów robc!duje się na miejscu izba chorych i
nlcz:vcb I cbłopsldcb oraz
redak:orów gazetek ścltnpracownie naukowo-lekarskie.
219·4~
nycb
223·2~
Dział mutacji
W świetlicach kwitnie życie kultu254- 21
Dział miejski I aportowY
ralne. Kursanci prowadzą ożywioną
wewn. 8 I 11
218-11
Oztal eltonomlczny
terminarz spotkań o weiście do Il Ligi PZB działalność kulturalno-oświatową, or254-21
'"Jzlał rolny
e
wewn.
ganizują imprezy w szkole i okolicz(Łódź).
B<iwełna
W lokalu PZB odbyło się losowa·
172-31
Redakcja oocoo
nych wsiach i miasteczkach. MaJą
8.X. 1950 r.: Bawełna (Łódż)
Pie spotkań o wejście do II Ligi PZE
ltolpo~tat.
oni też własną gazetkę ścienną, koła
tel. 222-2'
t.ód:t.. Plotrkow•ka 70,
Walczyć będzie 4 drużyny: Gwardia Lublinianka, Gwardia (Wrocław)
260-~
Administracja
samokształceniowe, gdzie zdobvwają
(Koszalin), Lublinianka (Lublin), Ba· Gwardia (Koszalin).
t.ódi, Plotrkow·
ogłoszeń·
Dział
wiedzę. nie tylko w dziedzinie kultuska !Oła , tel. 111-50 I 114·1~
wełna (Łódź), Gwardia (Wrocław)
29.X. 1950 r.: Lublinianka - Gwarry fizycznej , lecz i społeczno-politycz
Wydawca RSW „Prasa"
(Wrocław)
Gwardia
(Koszalin),
dia
Terminarz przedstawia się następu 
nej.
Adr . Red.I t.0111, P ll><rkowska 8~
III-cle piętro.
jąco (gospodarze na pierwszym miej- Bitwełna (Łódź).
CZERWIEŃ'SK PRACUJE PEŁNĄ
Druk. Zakł. Grat. RSW „Prasa„
scu):
5.XI. 1950 r.: Gwardia (Wrocław)
PARĄ
t.6dt, uL żwirki 17, tel. 206-42.
Prcn11merat«1 przyJmu)•
3.IX. 1950 {.: Gwardia (Koszalin) - Lublinianka, Bawełna (Łódź) - Gw:i.>
Plan Wydz. Kult. Fiz. CRZZ na rok
~Ruch '' oa konto P.K.o
bieżący przewiduje wyszkolenie 2.400
Lublinianka, Bawełna (Łódź) - Gwa1 di11 !Koszalin).
-8833.
instruktorów I przodowników we
dia (Wrocław).
26.XI. 1950 r.: Lublinianka - Ba- wszystkich gałęziach soortu, toteż
24.IX. HJ50 r.: Lublinianka - Gwa1 wełna (Łódź). Gwardia (Koszalin) - C'zerwieńsk pracuje pełną parą.
Gwardia (Koszalin) - Gwardia
dia
D-1-18691
Radosnym objawem jest coraz więk
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Czerwieńsk
Centralna
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TEATRY

-

miasteczko sportowców

W vchowania Fizycznego CRZZ
nowych kadr instruktorów kultury fizycznej

1
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•

•

•

o.

WISŁA

(Daszyńskiego)

„Maaret"

godz. 16.30, 18.30, 20.30
(Próchnika 16)
godz. 16.30
„Czerwony rumak",
18.30, 20.i!O.
WOLNOść (Napiórkowskiego 16)
' „Maszeńha" godz. 16, 18, 20
„Młodzi
ZACHĘTA (Zgierska 26)
marynarze" godz. 18, 20
\~TŁóKNIARZ

CRZZ otworzyła wPKO
konto pomocy dla ofiar

76)
„Wyspa szczęścia", godz. 18, 20
wojny na Korei
!tEKORD (Rzgowska 2) „Spotkanie"
Rada Związków
Centralna
godz. 18, 20
Zawodowych poda je do wia
ROBOTNIK - „Kurhan .Ma łachow
domości, że sumy zebrane
ski", godz. 18, 20
R.OMA (Rzgowska 84) „P:nz,1kiwana pomoc ofiarom wojny na
cze złota", godz. 18, 20
Korei wpłacać należy na
STYLOWY (Kilińskiego 123)
PKO - I 16370-113
konto
„Elwira Madigan", godz. 17 ,:łO, 20
- brzmienie konta: Central
.,Czarci
$WIT (Bałucki Rynek 2)
na Rada Związków Zawodo
żleb", godz. 17.30, 20
wych: „Na pomoc dla ofiar
„Moja
TĘCZA (Piotrkowska 108)
miła". godz lfi.:30. 18.30. ~0.30
wojny napastnicze.i ·na KoTATRY (w ogrodzie) „Ja.n Rohacz
rei".
z Dube", godz. 16.30, 18.30, 20.30 .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

2or

Już ~ostał

(Wro<'ław),

I

ustalony

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

(Wrocław).
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.lon Bojan

Operacja 22-"
1.
żar lipcowego popołudnia

zwolnił i tak ospały zwykle ruch

w rybackim osiedlu, gdzieś w Niemczech zachodnich. Nawet kutry
kołysane leniwą falą, senniej, niż zwykle kiwały krępymi masztami J'rzy niepozornym molo. Z bezchmurnego, jaskrawo-szafirowe·
go nieba nieprzerwaną ulewą spadały palące promienie słońca. rozsypując po morzu nieprzeliczoną ilość migocących zwierciadełek.
Nad pomarańczowym piaskiem plaży drżało rozpalone powietrze.
sieci zdawały się falować.
.aż zasieki suszących się brunatnych
Rybacy, majstrujący od rana przy łodziach i kutrach, zniknęli
w cienistych domostwach. Tu 1 ówdzie między rozwieszonymi siedrzemali ludzie,
~'iami, w cieniu wyciągniętych na piasek łodzi,
zmęczeni spiekotą, przesyconą wonią ryb, wodorostów i dziegciu.

przed piwiarnią
Zatrzymanie się nowoczesnego samochodu
„Zur Goldene Krone" nie zwróciło niczyjej uwagi. Drzemiący pod
lodziarni parędziesiąt kroków od piwiarni - nie raczyli otworzyć
oczu, a i z domów ryback!ch nikt nie wyjrzał. Nawet dzieci, zwy·
kle polujące na tak rzadką w Groemitz sensację, nie pośpieszyły tym
r<.zem do samochodu. aby go· obstąpić i obejrzeć 7. szacunkiem na-

Tylko gospodarz piwiarni, rzadko
leżnym zagranicznej maszynie.
•Jdwiedzanej w piątym roku po wojnie przez zbiedniałych rybaków - zainteresował się przybyszami i usiłował dosłyszeć, co mówią choć usiedli przy stoliku w odległym kąci~ lokalu.
Rozmowa toczyła się po niemiecku. ale wprawne ucho łatwo
poznać mogło, że tylko dwóch spośród czterech rozmawiających jest
Niemcami. I tak hyło w istocie. Niemcem był smukły, o ciemnych
elegancko ubrany. trzydziestoletni
oczach i ciemnych włosach.
mężczyzna . Również Niemcem był rybak. który tu do Groemitz pod
- aż zza
Lubeką przywędrował w rok po ukończeniu wojny
Szczecina, o czym wiedział już gospodarz piwiarni. Dwaj cudzoziemcy mówili po niemiecku, jeden z wymową anglosaską, a a·r ugi
- słowiańskim, rozlewnym akcentem.
Rybak mówił z namysłem, cedząc słowa poprz~z hausty fajkowego dymu i łyki oiwa.
- ...A na wysokości Greifswalder Oie pójdziemy na Kolberg.
Pod wieczór będziemy już niedaleko Poberau. Tam można łatwo
i ł:ezpiecznie lądować. To była dawniej miejscowość letniskowa.
Napewno Polacy tam się jeszcze nie zagospodarowali, a na takim
pustkowiu to i ich g-ranicznicy lepiej sypiają. Jr. mam tam znajo·
me.go. Jeden rybak. Może być pomocny Pan Braun pójdzie kilka
kilometrów do Cammin i tam już chodzą pociągi, choćby do samr:j Warszawy.
- Dobrze - przerwał Braun, ów cudzoziemiec z słowiańskim
akcentem. - Kiedy będziemy w Poberau?

Możemy być już w sobotę.
Mnie to odpowiada, a panu, panie von Moehnteck?
Nie mam nic absolutnie przeciwko t emu projektowi
Zresztą pa n, panie Braun, jest
odezwał się drugi z Niemców. główną osobą przedsięwzięcia. Pan decyduje, bo ja w tym wypadku jestem dla pana tylko zabezpieczeniem. Ja chcę, aby p::zed
świtem nasz kuter znalazł się poza zas i ęgi.em , p olskie j stniży granicznej . Pan Collins zapewne również sądzi , że projekt Kurta iest
rozsądny. a dla nas najwygodniejszy.
- O tak, - błysnął okularami potakująco Collins - m nie
przede wszystkim zależy na tym, aby pan Bra un był tam na parę
tygodni przed 22 lipca i mógł wykonać swoje za dania na tere n ach
Polsl. i.
- Na terenach okupowanych przez Polskę - uzupełnił von
Moehnteck ...
- Przez Rosję - dodał Braun.
- O tak, a teraz ja płacę. - Kelner! - zaw ołał Amerykcn in.

-

2.
Tej jeszcze nocy, młody człowiek w okularach. którego towa11zysze spotkania w piwiarni ..Zur Goldene Krone", n azywal i pa nem
Collins, pisał w pokoju hotelowym w Lubece na walizkowe j m aszyll·e Bądźmy niedyskretni i przerzvtajmy, tłumacząc na p olski,
r-.prócz nagłówka. list p isanv przez Amerykanina.
ic.d.n.)

