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Przyjemnie i wesoło spędza.ją wczasy robotnicy
nad morzem.
Akcja wceasów pracowniczych w r. 1955, w ośtatnim roku rea.Uzacjł
Planu Sześ~ioletniego, obejmie mlilion osób.

koreańska Armia Ludowa · odnosi ciągłe sukcesy
Narada aktywu partyjnego
•
• w popI OCh o o d. d Zia
· • I y.M ac A r thura w z województwa Styczyński.
łódzkiego
w-wcofu1ące
się
J
d •
•
k
odbyła
D 1111·a~ta 1· w·.:.11·e o.u:. z IDOr OJD Dłiesz ancow się
Kamiński,

Pał ~

dniu wczorajszym w sali KW
PZPR przy ul Kopernika 8
narada aktywu partyjnego z te
renu wcjewództwa łódzkie~o.
Na naradę przybył przedstawiciel
łudniowo-korea11.skich do zaprze~ta- KC tow. Adam Wang, generalny dynia walki.
r·ektor Pan-stwowei· KomisJ·i Plano·
LIST INTELEKTUALISTOW KO· wania Gospodarcze~o. Referat o zaREAŃSKICH DO TRYGVE LIE
daniach organizacji partyjnych, wyPEKIN
z
Ph .
d
. A nikaiacych z uchwał v Plenum KC
. enJan onos1 gencja Nowych Chin, że 32 wybit- PZPR i ustawy o Planie 6-letnim,
nych .Pis_arzy, artystów i . uczonych \vY~łosił I sekretarz KW PZPR tow.
koreansk ich WYSt osowało list ot war- Wła d ysław N 1·e'smi'ałek.
ty do se~retarza e:eneralnego O~Z
W dyskusji zabrali .e:łos następują
Trygve L1e, w ktOrym protestuJą cy towarzvsze: Kużniak. Oe:łaska, Ję
· k o ameryk ans
· k.ie1· m
· t er d rze·3czak , Dy ła , Ałaszewski , MaJ·ak,
om· przeciw
wencji zbrojnej w Korei.
1Matyszkiewicz, Felczak, Łaszczew-

r

~

~
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LONDYN (PAP) - Korespondent
Agencji Reutera donosi, że sytuacj!l.
wojenna w Korei przedstawia się w
dniu 29 lipca następująco:
N a zachodnim odcinku frontu, północno _ koreańskie kolumny pan·
cerne znajdowały się w odległości !15
km na zachód od głównego portu zaopatrzenia wojsk amerykańskich Pusan.
W godzinach wieczornych wojska
północno • koreańskie otoczyły mia·
i.to Kumczon (55 km na północny-j
z&chód od Tacgu).

._-..,
Wojska amerykańskie opuściły mia
sto Kwangiang.
Na wschodnim odcinku frontu woj
ska koreańskie posuwaj11 się w dal·
szym ciągu na południe w kierunku
portu Pohang.
• •
PEKIN (PAP) - Z Phenjanu donosza że cofające się pod naporem
koreakkiej Armii Ludowej wojska
amerykańskie i lisynmano,;skie pa!~
miasta i wsie oraz morduJą tudnosc

.

jeng i Nekwan w prowincji Czu~czan, Amerykanie spalili wszystkrn
,
W
· Penthek Amerykanie
nomy.
e. wsi
,
,
ro.zstrzelali 600 . Koreanczykow,. a w
miastecziku Tecz1on zamordowali oko
ło tysiąca osób
•·
•
PEKIN (PAP)•_ Ogłoszony w
Phenjanie komunikat dowództwa naczelnego armii Koreańskiej Republiki
Ludowo _ DemokratyczneJ· donosi, że
'wojska ludowe wyzwoliły w dniu 29
·
lipca po zaciekłych walkach miasto
cywilną.
Opuszczając w popłochu wsie Sod· Hadong.

I

Przyznanie

B. ŻOŁNIERZE LI SYN MANA

Odznaczenia dla dziennikarzy
korespondentów r-0botniczo-chłopskich

WARSZAWA (PAP). Dnia 29 skich otmymało Srebrne Krzyże Zalipca br. odbyło się w stolicy uro- sługi i 32 BTąrzowe Krzyże Za.sługi.
Minfater Adam Rapacki rz.łożył od
czyste wręe2Cnie dz.i.ennikar!l.Om i
rznacrz:onym żymenia sukcesów w
korespondentom robotniczym i chłop służbie najpiękrriejsrzych
ideałów
skim oda.nacrzeń nadanych rz okarz:ji ludzkości - pokoju i socjalirimu.
W imieniu ock.naczonych pr.zemaSwięta Odrod!l.ellia.
Na uroozy.stość przybyU: preedsta wiali: red. Bolesław Wójcicki i korespondentka Irena Gradzik.
wiciei Prerzydenta RP,
minister
szkól wyższych i nauki Adam Rapacki, sekretam KC PZPR Edward
Ochab, kierownik Wydziału Prasy
KC
PZPR
Stefan
Staszewski,
v.·i cej;)rzewodni~ący CRZZ Tadeusrz
Cwik ora~ attaches prasowi Zwiąrz
ku Radzieckiego i krajów demokracji lu.dowej, drliennikame oraz korespondenci robotniazo - chłopscy.
W imierriu Prezydenta RP mi'tlister
Adam Rapackd udekorował orderem
„Szt:mdar Pracy" II klasy red. red.
Romana. Jurysia i Bolesła.wa Wójcic
kiego. Złoty Knzyż Zasługi otrzyma
li red. T. Lipski po rarz drugi orarz
WARSZAW.~ (PAP). -W dniu
red. red. E. Adamiak, W. Barcz 29 bm. Wojskowy Sąd Rejonowy
Petters, L. Cukierberg, J. Cywiak,
K. Dankowski, M. Hofman, z. Łuw Warszawie ogłosił wyrok, skabińska, M. Minkowski, M. Mirski,
zująoy na karę śmierci agenta
S. Natanson, W. Odolska, E. Osmań
wywiadu brytyjskiego - Wladyczyk, S. Sachnowski, L. Snieiniak,
sława Sliwińskie8'o.
J. Szczepański, B. Wiernik, H. Zwi.
.
S . ..
.
ren. Ponadto 39 dz.iennikarrzy i ko-'! Sąd wznał, ze
Itwmski w 1nien
respondentów
robotnie'zo - chłop- jest zbrodni szpiegostwa na rzecz
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WALCZYC PRZECIWKO

AGRESOROM AMERYKAŃSKIM

KAR'A

dla podłego agenta i:rllperialistów

Współpracownik „Military Intelligence 6" - Władysław Śliwiński skazany na karę śmierci

Taki , Io~ ez eka
każdego

agenta imperialistycznego

Władysława Sliwińskiego

I

nomiczną real:w.ację

budowy.
CZTERY NAGRODY li STOPNIA:
dr. Inż. Adolfowi Pollakowi, profe·
sorowi Politechniki Gdańskiej, prot.•
dr iltż. Wacła.wOWd Cybulskiemu,
inż. Stanisła.wowi S·l.iwlńskiemu i
inż. Janowi Piotrowsl!.demu.
CZTERY NAGRODY m STOPNIA:
inż. Edwardowi Krzywickiemu, wykładowoy Politechniild
Warsmwskiej, dr inż. Wacła.wlOWi Olszakowl,
profesorowi Akadet.ml Górniczo Hutn1czej w Krakov;tie, Inż. Ka.zimie
rzowii Boha.tyrowiczowi i mgr. Je·
rzemu Liedke orarz: inż. Januszowi
Dietrichowi, inż. Saimuelowi Oppen.
hełmowi, inż. Jaruuwi Wrońskiemu,
inż. Emilowi Wzatł~kowJ i inż. Ma·
rianowi Paczosa.
Ponadto szereg ąagród I, II i Ii!l
stopnia pm~ano li=ym naukowcom w dziedrz;inie nauk rolnicrv.> leśnych, matematYćZno - przyrodni·
czych, humanistycznych d lekarskich. Międrzy innymi nagrodę III
stopnia przybano dT Henrykowi
Lewenfiszowi, profesorowi Akąde
mid Medy<:2nej w Łodrz;i.

I

WYWiadu angielskiego „Military In·
Raporty rzawierały także stanowią Otrzymał on z Londynu łącznie
telligence 6", Z polecenia „M. I. 6" ce tajemnicę państwową informacje 6.100 dolarów oraz 450 tys. zł.
Sliwiński rzorganizował na terenie o Polskiej Partii Robotnic.zej, orgaWymier.zając karę, sąd wziął pod
Polski sieć szpiegowską, która rzbie- nach b~piecrzeństwa publicrznego
uwagę,
że rozmiar szkód wyrz~zo
i
nych
Państwu
Polskiemu przez osłużby
sprawiedliwości.
rała informacje, stanowiące tajemnicę państwową i wojskową. InforW dziedzinie gospodarczej pree- skarżonego jest olbrzymi. Oskarżo
macje te .Sliwiński prrzekazywał do słane przerz Sliwińs·kiego raporty za ny jest jednostką zdecydowanie wro
centrali szpiegowskdej w Londynie. wierały dane, co do położenia obiek go nastaiwioną do ustroju Polski Lu.
Sąd stwierdtił ró~ież, że grupa tów pr.zemysłowych i ich produkcji, dowej, antyspołe<":mą.,
zagrażającą.
szpiegowska .Sliwińs~ego czyniła transportu, dróg i mostów ora.z waż pok1Jjowej pracy obywateli Państwa
Polskiego. Czynami swymi, które
przygotowania do ~brojn:vch rzama- nych minerałów.
Sąd ustalił, że Władysław Sliwiń-1 noszą cechy zdrady narodowej, ochów na osoby, zajmujące wysolde
stanowiska. Ponadto Ślilwiński uzna ski pobierał za działalność szpie- skaTŻony przekreślił całkowioie swo
ny został winnym nielegalnego prze gowską wynagrodzenie pieniężne. je zasługi wojenne.
chowywimia br<>ni.
Za zbrodnie te oskarżony skaza.ny
z1>stał łącznie na karę śmierci, ntra·
tę praw
publicimyeh i obywatelskich praw honorowych na zawsze
~raz konfiskatę całego mienia.
WARSZAWA (PAP). - Z każ złożyli na rzecz ofiar bandyckich na
W urzasadnieniu
wyroku
sąd
dym dniem rosną. Jiumy składa lotów amerykańskich na Korei okostwierdził, że koła kapitalistyczne
ne przez polski świat 11racy na ło 175 tys. zł.
mocarstw ~chodnich, prrzygotowufundusz pomocy ofiarom agrejąc wojnę
agresywną prrzeciwko
sji amerykańskiej na Korei. Po
Zwią.zkowi Radzieclciemu i krajom
wame kwoty na ten cel przezna
demokracji ludowej. 11:organi~wały
czają. robotnicy, chłopi, pracowm. in. na terenie Polski sieci wynicy urzędów l instytucji oraz
wiadowcze.

angielskiego
Zbieranina ta ma godną siebie ba
za- zę działania. Kogo potrafił Sliwiń
kończył się wczoraj wyrokiem, ska- ski zwerbować do swojej siatki?
zującym zdrajcę i sprzedawczyka.
' Wczorajszych .kola.boracjonistów, ląProces, który śledziliśmy 2 nie- czą.cyc:h. pra.cę na rzecz Londynu z
słabnącą uwagą, ujawnił cały me- ":ysług1wam~m ~ię gestapo, m~rder
chanizm działania agentury lmpe- cow z osławioneJ bandy Cecyh1 i im
rialistycznej w naszym kraju, jej po~o~ne elem~nty. Tak ot~ lą.czy się
i;zczególną bazę społeczną i metody, ~ s.cISłej wspołpracy wywiad ~pe·
którymi się posługuje w walce z Pol rt.ahstyczny, zdegen~row~na e1:mgraską Ludową.. Oto bowiem jak wy- CJ~ londyńska i ntedob•tki podzieglądał stan faktyczny, uja.wniony na mia faszystowskiego w Polsce.
procesie. Stary oficer „dwójki" w Nasze władze zlikw.idowały tę agenLondynie werbuje ~!iwińskiego Ja- turę angielskiego wywiadu. Londyń
ko ~enta dl9: wywJa~u .brytyjskie- scy organiza.torzy wywiadu ł dywer
go. Pie_r"'.~zą .m~trukcJą., Ja~ą otrz_y· sji mogli się raz jeszme przekonać,
mał. Sltw11!sk1, Jest pol~ceme naw1ą· :i zbrodniarza nie uchroni przed
zama wspołpraey z kazdym wywia- e.
.
dem imperialistycznym, z jakim się gn'lewe~ ~~du i przed zasłuzonl\ kaKierownikiem jednej z &ngiel·
zetknie w Polsce. Szpieg ściśle wy- rą. naJscislejszy. na.wet kontakt z
konuje otrzymane polecenia. stara d~lomatycmynu protektoramt zbro skich grup wywiadowczych był osk.
się przeniknąć do różnych dziedzin dnt. Tak było dotychczas ł tak bę Władysław Sliwiński. a w dzlałal·
naszego życia. organizując wYwiad ł dzie na.dat.
ności szpiegowskiej pr;zeciwko Pań
przygotowując dywersję.
Lud
polski
1
na.sze
wła.dze pań stwu Polskiemu udzielali mu pomoW pracy swej Sliwiński ani przez
stwowe wyciągną dla siebie wszyst- cy urzędnicy amba.sady brytyjskiej
chwilę nie jest osamotniony. Pracą
kie wnioski z procesu SU.wińskiego. Sneddon i Tumer.
jego kierują w gruncie rzeczy i nle- Jeszcze banbliej wzmoźemy
czujustanm~j pomocy udzielają mu szpie
W uzasadnieniu wyroku stw:!erdzy angielscy, umieszczeni w apara- ność. Jeszcze wyższy mur pogardy
cie brytyjskiego przedstawicielstwa i nienaw.iści otoczy lud~ podejmu· d.zono dailej, że Sliwtlńskl w ciągu
dyptomatyczneg"- Ale nie tylko z Jących się działania przeciw Polsce, roku swej pnestępozej działalności
na r~ka.z i za pieniądze obcych
·
angielskimi szpiegami we frakach agentur.
(1947-1948) przesl:!" dla brytyjskiej
r>a do czynienia Sliwiński. Włdocz
centra.Ii iJzpiegowskiej ,.Mllłtary In·
ntc. instrukcja. ja.ką otrzym~ł w Lon
Sliwińskich posyłagą do Polski lu- telligence 6" - na ręce płk. Bort·
dynie o nawiązanie współpracy ze
wszelkimi wywiadami imperiaU- dzie, zajmujący olę Podżeganiem do nowskiego w Londynie _ 48 rapor·
wojny. Wywiad
antypolski Jest
sty<"znymi. została w odpowiedni istotnym
elementem przygotowań tó" wywiadowczych, rzawierających
sposób przekazana
rówmez lu· wojennych, czynionych przez anglo· wiadomości, dotycu.~ce polskich jeddziom, pracującym w przedstawi- amerykańskich hnperiallst6w. Tej nostek wojskowych, dyslokacji tych
cielstwach dyplomatycznych w Pol·
podżegamy wojennych jednostek, rozmieszczenia lotnisk,
sce. Pomocy udrielają Sliwińskiemu d7Jiał~lności
przectwstawbny
wzmożoną. czuji sz1>iedzy amery>.<ańscy i francuscy. ność Taki los jaki spotkał Sliwiń- rodrzajów samolotów, dane odnośnie
. •
'
'
·
·
·
k
k
Prawdziwa, kosmopoUtycma zbiera- s~1e_go
czeka ~ażdego a.centa Imrie- ~erowructwa
Jednoste
wojs O·
nina szpiegowska!
r1ahstycznego.
' 'WYCh, baz zaopatr.zenia i t. p.
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RO CES szpiega

~o.

w dziele rozwoju nauki polskie;

Lud polski nie będzie toleroH'al
dqwersan-ów9 zdrajców I wroqów o;cząznq
1

ZASŁ UŻO_ N-A

Dyskusję podsumował tow. Ada.m
Wang.
Narada przyjęła rezolucie, w któ
.
d
.
d . .
t
re1 stwier za. :ze za ame i wy yczne 6-letniego Planu gospodarczego,
uchwalone na V Plenum KC PZPR
będą konsekwen!tnie i zdecvdowanie
realizowane przez wszystkie organi
zac3·e party3·ne województwa łódzkie

Państwowych . Nagród

PEKlN (PAP}). - Jak donosi radio
zasłużonych
Phenjan, przed kilku dniami odbyło
się w Czondżu zebranie żołnierzy liWARSZAWA (PAP). - Prezydium Rzą.du na. posied2eniu w dniu 29
synmanowskich z tzw. „armii obrony
narodowej", którzy wzięci zostali do lipca 1950 r. na wniosek Komttetu Państwowych Nagród Naukowych,
daJąc wyraz szczególnej opieki państwa ludowego nad twórczością nau
niewoli przez wojska północno-kore
kową i celem uznania wybitnytJh osiągnięć i zasług w dziele rozwoju na·
ańskie. Jeńcy oświadczyli, że gotowi
uki polskiej - uchwalllo przyznać Państwowe Nagrody Na.ukowe nasą walczyć przeciwko imperialistom
stępują.cym osobom:
amerykańskim i armii Li Syn Mana
Uczestnicy zebrania uchwalili tekst
I. W DZIEDZINIE NAUK
sldej - rza całość pracy naukowej,
pisma do Kim Ir Sena, w którym pro·
TECHNICZNYCH
a w szczególności za prace, dotycrLą
szą o wyslanie ich na front. Ponadto
NAGRODĘ I STOPNIA:
ce ob'iektywnego określenia wsipół
\!chwalono odezwę do ,,armii obron}' dr. Inż. Witoldowi Wierzbickiemu, Cllynmka beepiecrzeństwa w budownarodowej", wzywającą żołnierzy po- profesorowi Politechniki Warszaw- nictwie, co pozwala na bardziej eko

dla

ski,
Karnowski. Kryszto
wiak, Glinicki, Szajerman. Gierbf·
chowa. Ratajczyk.
Kiczman, Pabisiak, Borzycki, Osys, Wiadrawska, Kudelska, Wiśniewska, So
biech, Majkowski i Wojtylak.

Z każdym dniem powiększa się
fundusz pomocy ofiarom agresji USA na Korei

Do walki ze szkodnikiem
upraw ziemniaczanych
nawołuje Ministerstwo Rolnictwa i RR
WARSZAWA (PAP). Jak już
pierwsrz:a faza walki ze stonką rz:'iemniaCllaną przebiegła pomyślnie.
WS2ystkie wykryte
ogniska stonki tz.iernniac.zanej rzostały zniszczone.
Druga faza walki ze stonką ma na
celu wyniszczenie drugiego tegorocrz
nego pokolenia stonki. Do walki tej
preystąpiły ws.zystkie drużyny Służ·
by Ochrony Roślin.
Skutecrzne
wyniszczenie stonld
rziemniaczanej nie jest jednak moż
liwe bez szerokiego udmału rolników w jej poszukiwaniu i ewalCllaniu. W rzwiązku rz tym Ministerstwo
Rolnictwa i R. R.
nakłada na
wszystkich chłopów obowiązek dokładnego prrz:eglądania upraw ziemniaC'Zanych przynajmniej raz w tygodniu.
Niestosujący s:ię do rz:arząck.eń j o·
pieszali narażają się na wysole.ie
kary administracyjne.
informowaliśmy

&OO tys. r~botników Belgii
porzuciło

młodzież.

W woj. śląskim do 30 bm. zebra
no na fundusz pomocy dla ofiar woj
ny napastniczej na Korei ponad 30
milionów zł.

pracę

W Liege i Brukseli doszło do starć między
manifestującymi tłumami a żandarmerią

BRUKSELA (PAP). - Jak donosi
komunikat belgijskiej Powszechnej
Konfederacji Pracy, strajk ogłoszony
na znak protestu przeciwko powrotowt na tron króla - kolaboracjonisty
L eopo Ida obJ ął ponad 600 t ys1ęcy
·
ro·
botników 1 pracowników umysłowych. Nalez·y s1·ę spodzi·ewac- dalsze.
go rozszerzenia akcji strajkowej na
nowe okręgi przemysłowe Belgii.
W Uege, Brukseli i innych miastach walońskich doszło do poważnych starć między manifestującymi
robotnikami a żandarmerią. W wy.
bydgoskiego. Według dotychczaso- niku starć kilkudziesięciu manifestan
wYch danych na terenie wojewódz- łów odniosło obrażenia.
twa zebrano już 3.651 tys. zł.
Sekretarz generalny Komunistycz·
· p r· B l ·· Ed
L
d
Akc.ia zbiórkowa trwa róJIVYlież na neJ . ar 11 e ~11
gar allema~ 0 mawia sytuaCJę, wywołaną straJkaml
d~l na Pomorzu zachodnim. Ostat- na łamach dziennika „Drapeau Rou
mo pracownicy szpitali szczecińskich qe". Po stwierrl7„nin. :i:e od wvników
W powiecie będzińskim sami tylko pracownicy przemysłu chemiczne
go wpłacili na fundusz pomocy dla
ofiar wojny na Korei ponad 175 tys.
złotvch
W woj. J>Oznańskim do chwili obecnej zebrano już ponad 15 milionów zł.
Akcja zbiórki ogarnęła również pra
wie wszystkich związkowców woj.

I

I

strajku uzależniony jest przyszły los
Belgii, Lallemand zapewnia, że lud
nie da się nastraszyć groźbami dyk·
tatorskiego rządu klerykalnego. Lud
- pisze Lallemand - zdecyduje, Ja·
kich należy użyć metod w watce 2
przemocą i każda ustawa tub dekret
skierowany przeciwko woli ludu tra·
cl z miejsca swoją. ważność.
Klasa robotnicza - stwierdza Lallemand - potrafi odpowiedzieć rzą
dowi pięknym za nadobne. Jeżeli
król i wysługują.cy się mu rząd pragną rewolucji, to zapewniamy ich, że
zostaną
odpowiednio obsłużeni pisze Lallemand.
Oświadczamy jednak
uroczyście,
że za krew przelaną i rozbicie Belgii
odpowiedzialni będą
faszystowscy
awanturnicy z otoczenia
kr6lewskleon

Przed trzvf!~!"!~~ '~'11

Pierwszy rewolucyjny
Było to

przed 30 Iaty, ff 1..1920 r. Na ulicach Białegost<>ku, "!11
zwołonego prze-.s Annit Rad.z.iGlk
mieszkańcy
czytali rozleoiony na
murach p,ierwszy manlfe t ~
sowe!IQ K~ :Rewolaą1n4tp
Polsk!, na cae którtllo lńall l'elillil
Dzierbnski i JuU&n Mai'ebl w

„.„IQte ka nam. Armia Cnthasłem:

2A NAl!IZĄ I
WASZĄ WOLNO~C.
Nie po te
wkraczają do Pol 1tł na.l bnela
rosy,fftcy, Iły Ja z1,weJo u. Wo.I

wona z

nę obecną na.rzudlł ilJn n~ poł·

ski. Walczą oni 1>mede wszystkim
o pokój dla siebJ~, gdyt tylko Po
kój da im możność powr6cenfa
do domów, możn<Mić podjęcia d&łe
la twor:nenia nomel(o ładu".
„Fabryki 1 kopdnle - głosi da
le.i manifest - nale:ty odebrać
kapitalblńom... P1rmcbodzą one na
własność narodu 1 zarzlld l h o·
bcjmują komitety robotnicze. Fol
warki i lasy również 1>rzechodz1t
na wlasll!Ość n roiu... W mias·
tach władzt obejmuj!! delegaci
robotnikaw, a na wsi - rady gro
madzkie".
Pod tymi oto hasłami, 30 lat te·
rnu, przystfłpili PO raz 'oierwszy pol
scy rewoluc.io:t.iiści, w onarciu o l>O

święto kol•~jarzy

radziec~tich
Domr.zna Swięto Kol jarzy Ra·
1zieckich ustanowiono w ZSRR na

pamiątkę hiśtory<:znej <łaty 30 Jłp

ca 1935 r., kiedy to '\'~dz narodu,

JÓ2iCI Staliu, wesp6ł z kierownik•·
ml Rządu Radziecldcgo i Partu lłol

szewickiej przyjął na Kremlu kil·
kuset przodujących kolejarzy poczynając od szeregorwych robotników, a ko!icz~ na l11a)wybltnlej.
szych s~cjalłstach transportu.
W wyqłoszonym pl'zy tej okat.ji
przemó ien:ht Towatty!łZ Stalin
uodkreślił doniosłe tnaczenie tran
~portu kolejov.,tego dla państwa.
,,.\'ako państwo - oświadczył To·
warzysz Stalin - Zw1l\zek Radzi ~ckl byłby tiie do pomyśle la
be'Z pierwszorz· ego tran11p rtu
Itole,lowe-go, ł~ct . ego w jedn' ca
łość ~lczne obwo• y i tetony ZSRR.",
Wyc~·odząc tt te o a:ałożenia Jó~
wf Stalin podkri• *!ił, lż uwa'.tR ptll

cę w dr.ieihinie tr ans{)Orltt

t>r•-

z11tnto

cę :r.asic:rytną, niez leżnie oil
wanego przez poE tz~6tn go pff.

cownika stanowi ~ka. T(JW nysJ
Stal:n wezwał '10 u!ipr Wnlellł•
pr cv w transpor t:le,_ do 11koordy•
nmvan!a pracy wszy
eh jegn
oqnłw, do umocni ~nla ponl\łlku ł
dy„r.yplłny ptacf.
Przemówienie EIU.linA stanowi
po dziś dzień progrt\111 jl!iahtlno§~l
dla kol:?jarzy radt:locklch. W wal•
ce o w-ykomm!e tego programu
pracownicy transjpt'>rtu oslągnęl!
znaczne sukcesy. W roku 1949
przewńz towarów ina kolejach ra·
dzieckich wzrósł pttzeszło 6-krolnie, w porównaniu 'Z rokiem 1913,
a w roku bieżącytn przekroczył
CT-krotnie poziom 1!113 r. W ciągu
jednego tylko roku ubiegłego prze
wóz towarów kolejami wzr6sł o
11 proc., a w pierwszym kwartate
roku bieżącego - o dalszych 13
orocent.
· O stał1•m rozwoju transpottu ra

I

dżieckiego

decydują obsługuj!łt'J

go ludzie - świadotnl budowniczo
Wie socjąlizntu. Kolejnictwo ra·
d?:!eckie posiada wspaniałe kadry
f;:ichowrów. Ponad 150 tys. kolejaTzy odznaczono orderami l me•
dalami ZSRR, 127 - zdobyło tytuł
Bohatera Pracy Socjatlstvcznej, 95
przyznano Nagrody Stalfnowskle.
Państwo radzieckie ceni wysoko
pracę kolejarzy 1 troszczy się za·
równo o podwyższenie ich StClPY
życiowej, jak o polepszenia wa•
runków pracy.
W ciągu czterech powojennych
lat kolejarze otrzvmali do dyZ):lO·
rzycji około 3 miln. tn. kw. powierzchni mlrszkalneh zbudowantl
dla nich 36 nowych poliklihlk, a<l
s'Zpltali, 66 ośrodków óplekl nad
ma tką i dzieckiem, 1.100 szkół.
W zależności od przepracoWll·
nych lat kolejarze otrzymują dn„
datek do poborów w wysokości od
5 do 30 proc. Po osiągnięciu wie·
ku 50 lat (kobiety) i SS lat (męż
czyźni), kolejarze otrzymują do·
żywotnią rentę. w wysokości 5065 proc. poborów. Emerytura przy.
sługu le im nawet w tym wypadku,
jeśli pracują w dalszym ciągu.
Po 20 latach pracy kolejarz o
ttzymuje order Czerwonego Sztan
daru Pracy1 po 25 latach - order
Lenina.
W

* * •
roku bieżącym kolejarze

obchodzą swe doroczne święto pód
hasłem walid o pokój, walkt o za.
k:az broni atomowe!, o zantecb.anłe
agresji ametykańsidej w Koreł.
MUiony koieJt1rzy tad:r:łecklcb l
członków łeb rodzin
zloiyly jui
podpisy pod ,Apelem Sttokholm·
sklm.
Bohaterska ptaca kolejarzy radzieckich przyczynia się w 2naczneJ mierze do wzmocnienia potęgi
gospodarczej Związku Radtletkiego, ostoi pokoju na śwllllcle,

rząd

W zrasta i

Polski w;;~;,~?r~:;;~/~:~~~~~~~~~~:.::e

moc f przyjaffl rnłódego państwa so kanlł haniebniie i zaprzedanlł francus budoWY zniszczoneJto mostu ł toni
7CłM10, do łmdóWafiia POL· ko - amerykimt;kim bankierom ar- Itole.iowego, zorl!anizowano 1zpitalSKIEJ WŁADZY ROBOTNICZO· mię polską"„.
nictwo, uruchomiono szkoły. Robo·
CBt.OJ'8KIEJ.
tnicy pomagali chłopom w młócce
Jak dosżł() do J)Owstania pierwsze
zboża i zapewnili w ten 1pasób dogo nądu rewolucyjneio w Polsce
startrlenie ludności praC\ljl\cej chlew 1900 r.?
niosła
ba.
Utworzono nowe. terenowe rewolud~wi
lucyjne władze Polskie. Organizovia
rlallł
Potężna kontro!ensywa wojsk ra- no zalążek polskich oddziałów zbroj
WJklłlJlłvJę pollkę
dzieckich zadała cios piłsudczykow nycb. Powszechna stała się troska o
człowieka prac:v.
Irn~łaliścl zachodni: Anglia, Sta skiin wojskom. Gromiąc wroga, zna
Widok nowei;io życia, które zaświ
ny Zjednoczone, Francja, nie chcia lazła się Armia Radziecka w Polsce, tało na wyzwolonych terenach, ~vn.ę
ły się pogodzić z myślą, że władza niosąc na swych sztandarach hasło kszył wściekłość
burżuaz.ii polskiej.
radziecka odniosła zwycięstwo. I kie wolności dla uc:lemiężonego ludu Warszawska prasa reakcyjna, b~dą
dv srotnotnvm fiaskiem zakończyły pracującego Polski, niosąc pokój, któ ca na jej żołdzie, rzucała kalumnie
się ich próby zbroinei interwencji rego tak bardzo nie chciał burżua r:a R'Ząd Rewolucyjny.
Oto charakprzeciwko młodemu państwu socj~ zyjno - obszarnifizy rząd Piłsudskie terystyczny szczegół: „wpadł nam
go.
listycznemu w 1918 r. - postanowi
Na wyzwolonych polskich tere w ręce egzemplarz „dwui;troszówki"
li uczynić kolejną próbę, tym razem
nach Zwiazek Radziecld nie wpro - pisze Marchlewski - w której
- peprtez militarystyczna. polską
wadzał żadne.i władz:v okupat'yj donoszono. że zostali rozstrzelani ra
burżuazje,
nej. Stał on niewzruszenie na sta dn! miasta. lekarz ~iemi~szko łi Gliń
Burtu zja polska, • kliklł piłsud
nowisku, że władza. na. tych te- skl. Mogłem spra~ć so_b1e sa.ysfak·
czykowską, na czele,
nienawidząca
renach naleil,v do polskich mas cję powJnszowarua p. S~emiaszce, któ
rewolucji rosyjskiej i pragnąca pod
p~aco:vał w ,WYdzi~le. Ochrony
pracujących. Toteż w lipcu 1920 ry
bajów na wsehódtie, śmiertelnie oba
r. w wyzwolonym Białymstoku Zdrowia, ze będzie sna.c zył dłus!O,
Wiająca się polskich mas pracują
tworzą konwnłści polscy prowizo sk?ro go fama uśmierciła; _P· Gliń~
cych - stała się, rzgodnie rt planami
ryczny rząd rewolucyjny - Tym sk1e_mu też włos z głowY me spadł.
mocodawców imperialistycznych, for
czasowy Komitet Rewolucyjny . Niedługo - z.iiestety - trwał ten
pocdą, łntenvencJi przeciwko
pań
pierwszy w dz1etach Ludowej PolPolski.
stwu robotników l cblopów na pr.z.eRewolucyjna władza oolska pod ski o~res. budowy wolne10 od kap!
łomie 1919 - 1920 r.
kłerownictwem
Feliksa Dzleriyn· tallstow zycla, choćby na skrawku
26 października 19111 r. posel bry- &kiego I Juliana Marchlewskiego o tylko z_lem_I ~olskłej. Krótkotrwały
t:vjski w Warszawie. sir Horumbold, parła się w swej działalności o kia o~res istmema 1:ymczasowego K'.Opb ro~mowie z rtądem polskim, in- sę robotniczą. Była ona skierowar>a m1tetu RewolucyJnego pozostał 1eformuje Foreign Office:
„przeciw panom na obronę ludu r\l dnak świadectwem prawd,y, ~e wot
ność polskiego ludu pracuJe,cego 5 je
„!'4ll11klł, dzięki swemu położeniu bocze.l{o, przeciw dziedzicom, fa.bry ·
go zwycifistwo są. nierozerwalnie!
teosraflc:memu i dawnym zwią'l· kantom, bankierom, przeciw speku związane z rewolucją socJalistyozną
kom • RosJ!ł. Jest nuntownle obez- laniom, paskarzom i lichwiarzom, w Rosji ze zwyciestwem idei Leni·
nan :t ment:a.Jnośclą, charakterem i na obronę robotników. narQhków i na i staiina.
p<Jltnelntml tero krltju. Jest więc włoician" (z odezwy TK.RP do wło
Historia potwierdziła to w 19H
!llzc7.ególnie powołana do odegrania ści.an polskich).
r„ kiedy dzięki zwycięstwu Zwil\z
odpowiedniej roll przy reorganiza·
ku Radzieckiego nad faszyzmf'n1
życia
cJl R.otJi".
i wyzwoleniu przez Armię Ra.Jak nisała „Deutsche Allgemeit1P.
dzlecką.
ziem polskich powstał
Proletariat miejski i wiejski stanął
Zeitung" z IO Iutee:o 1920 r. - „za- po stronie rewoluc.ii. Zakłady przeLudowy Rz11d Polski. Potwierdza
chodni lmperiailiśct obliczyli, że ten mysłowe. folwarki i lasy przes'l:ły
się io dziś, kiedy dzięki przyjaź„mtan" będtłe tch łanio kosztował, na
ni i pomocy wlell{ie10 Zwil\zku
własność narodu. Robotnicy, czu
gdyt IM» olłłl im ludzie w Warsza.- jąc się gospodara mi i wiedząc. że
Rad:ińeckiego kraj nasz przysłtl
wl (Piłsudski oraz. reorezentowane pracują dla siebie, zmobiliz_?wali
pił do budowania fundamentów
przez ntf!~o burżuazja ł obszarnic- !me siły. Ruszyły fabryki w Białym
soc.ializmu.
two polskie
przyp. na!!z) Sil zde· stoku. Z zaoałem zabrano się do od
Bronisław Troński
cfdowani nie żałować krwi l mienia
narodu polskiego, byle przy wielkich
Interesach łmperłallzntu zacbodnle«io uolec kosztem narodu interesy
„'kresowych kr6lewląt".
O zt'lra.dzłecklm stanowisku Pll·
sud8kiego Wobec narodu Polskiego,
wobec niepodległości Pol!kl, §wład ·
etą chociażby jego rokowania z car
W sali konferencyjnej ORZZ odb}ła się narada, poś~lęcona s~rawie
skiml, kontrrewolucy.Jnymi genera \\>-yboru delegatów na Kongres Pokoju, mający stę odbyc 1 l 2 pazdzier·
ł:\.tnł, którzy słyszeć nie chcieli o nie
nika br. w Warszawie. W naradzie wzieli udział członkowie Wojewódz·
p0dle1Młcl Pol11kl.
Jak donosił w kiego Komitetu Obrońców Pokoju 01az prze vodnkz~cy I sekretarze dziel·
swoim raPorcle do rządu brytyjskie
nic owych komltet6w obrot\c6w pokoju. Przew()dniczyła sekretarz Kl.
go sir H. Mackinder, imperialistycz
PZPR - tow. Helena Kędrak.
ny w,ysłahnik wojny ł kontrrewolu
Jak wynika ze sprawozdań, złożo· załóg w dzieło budowy i utrwalanla
cH - .,Płłsudskl wyrażał nam wdzł~
emoH
umożliwienie mu rokowan nych
przez przedstawicieli poszcze- pokoju; winny otoczy6 właściwą opfe
k„ robotników, podejmujących zobo111 Denikln~bl".
kontrrewolucyjnym gólnych dzielnicowych
komitetów o· wiązania produkcyjne na cześć Kongenerałem, któr~ walczył „o biali\
brońców pokoju, po• okresie bartizo gresu Pokoju.
Rośję w carskich IO'anicacb".
ożywionej d~iałalności i dużych sukNATYCHMIAST
PRZYSTĄPIC
Władza
pragnęła cesów organizacyjnych
w czasie zbii,,
OO KAMPANII WYBORCZEJ.
rania podpisów pod Apelem Sztok· Wszystkie dzielnicowe komitety oholmskim
przeżywały one pewien o· brońców pokoju winny wznowić dy·
A wład7'a radziecka pragnęła po·
kres
zahamowania
swych prac. Spo- żury swych członków tak, aby każdy
koju. Od pierwszej chwili swego
z komitetów był czynny codziennie
powstania konsekwentnie wcielaia wodowane to było urlopami i wyja- od godz. 8 do 20. W poniedziałek,
w życie zasade ora.wa. narodów, p0d zdami na wczasy szeregu aktywistów. dn. 31 bm„ we wszy~tkich komite·
bitych przez carat. „do sw.obodnego
tach muszą odbyć się zebrania w
samookreślenia az do oderwania się Obecnie jednak znaczna część komi
sprawie wyborów. We wtorek, dn.
ł ułwt)rzenia. nlepodległego pań!twa tetów zdażyła już uzupełnić swój
1 sierpnia br„ odbędą się już pierwwłącsnie",
kraj Rad domagał się skład personalny i przygotować się sze
zebrania wyborcze bardziej ak·
od rządu Piłsudskiego pokoju dla do czekającej je akcji.
tywnych blokowych komitetów obroń
rsiebie i polskiego ludu.
„Trójki" agitatorów pokoju wyko ców pokoju. W ciągu najbliższych
22 !!rudnia 1919 r . WYSYła Zwią Mły już w większości wypadków dni akcja Wyborcza w komitetach
!tek Rad'Lieckl notę do Warszablokowych winna rozwinąć się w cawY z propozycJ~ poko.tu; 28 !.tY· prace, związane popularyzacją wyni- lej pełni.
cznia 1920 r. powtórzono propo- ków akcji zbierania podpisów i za·
zycję pokojową w specj~lnym ~ gadnień, związanych z nową sytuucją
świadczeniu do rzadu P1łsudsk1e polityczną - z amerykańską agresją
go; 2 lutego 1920 r. n_ajw~ższa iń na Korei. Już w tej chwili niektórl!
stancja państwa radz1eck1ego
. komitety poszczycić stę mogą pokaź
01ólnoto!YJski Central~Y K~m1 nymi sumami zebranych ofiar na
tet Rad wzYWa. rz!\(l Piłsudskiego rzecz bombardowanej przez
amery·
mowu de pokoiu.
kańsklch naleźdźców ludności miast
LAKE SUCCES (PAP). - Delegat
i wsi koreańskich. Obywatele nasze·
Piłsudski chciał
go miasta spontanicz~ie. o'.iarowy';"'ali Stanow Zjednoczonych w ONZ War
Piłsudski jednakże chciał wojny. na ten cel kwoty p1emęzne roznc) ren Austin na ostatnim posiedzeniu
Pragnał - 1ak sam twierdził - roll wysokości. zależnie od tego, na ile kadłubowej Rady Bezpieczeństwa,
lać morze krwi i nienawiści międ7.Y kogo było stać. „Trójki" pokoju kwo odbytym bez udziału pl"Ledstawicieli
na.rodeiJt i>olsklm a Zwlązkłent Ra· ty te - symbole naszej solidarności Związku Rad1tieckiego i Chin Ludo·
driiooklm. 11.„:ra Im t>od:vktuJę pok6.f z bohaterskim ludem Korei, walczą. wych, przedłożył 11prawotdanie gew Moskwie" - oświadczył w tam- cym z lmperlallzmem o sprawiedli- nerała Mac Arthura o sytuacji w
tym okresie Piłsudski. Jeszcze w gru Wy pokój 1 wolność - przekazały do Korei. Jak wiadomo, Stany Zjednvcizone, usiłując zamaskować swą
dniu 1919 r. poseł angielski, Horum- komitetów dzielnlcowvcb.
bold, inform1;1jąc swój rząd .o r?z~
TOW. NAROŻNY, ·zastępca sekre· agresję w Korei narzuciły zdekommowach z Piłsudskim, poWiedział. tarza Wojewóclzkieqo Komitetu O· pletowanej Rad'Z:ie Bezpiecrzeństwa
„Pil~udskl wY~azlł ~łębokie przeko brońców Pokoju Łódź - miasto, rza- dogodną dla nich be.zprav.iną decyname, że armia ools~a mogłaby sn poznał zebranych z instrukcjami or- zję, na mocy której Mac Arthur uM& pomaszerować wiosną do Mos- ganizacy jnymi
Polskiego Komitetu poważniony rzostał óo prowad~enia
kwv"„.
•
Obrońców Pokoju w sprawie wyho agresywnych działań wojennych w
25 kwietnia 19H r. rozpoczął Się rów delegatów na Kongres Pokoju. Korei pod szyldem Organizacji Na·
sdradzieckt naJazd pils.udczyzny na
Sekretarz KŁ TOW. KJ;:!DRAK rodó-.11.• Zjednoczonych.
Przedkładając sprawozdanile Mac
młodo. p&filltwo socjalistyczne.
podkreśliła,
że
~e , sptawoz~ań
B:trzuazja P,OlSka, chcąc Ukry: dzielnicowych komitetow wymka, Arthura, Austin ponown1e u~lłował
~wo1e lh'tperlahstyczne, antyniepo
że nie utrzymują one w należy przedstawić Amerykanów w charak
d!egłoŚcio~ cele swo1a iawną ag~~ tym stopniu żywego kontaktu z zakła terze „obrońców pokoju". Austin w
BJ~ na Związek Radziecki. rozkręci dowymi komitetami obrońców poko·
ła ldarnllwlł ~tnpanle ~rouagando· ju, a plany działania komitetów nie
W'1 starając 111ę wmówic narodowi, są jeszcze we właściwy sposób skon·
że to ZwiĄzek Radziecki rozpocz,ł ktetyzowane.
wojnę. fi'ałstywośó łe10 twlerdzen11a
M:OSKWA (PAP)
Dziennik
dema1kują nawet saml pllsudceycy.
JAKIE W TEJ CHWILI ZADANIA „Krasnaja Zwiezda" omawia londyńJakże znamienne są słowa listu o STOJĄ
PRZED DZIELNICOWYMI
ską konferencję wiceministi•ów spraw
twarteJCo z lioca 1920 r. Ignacego KOMITETAMH
zagranicznych 12 kl'aj6w. należąDobrzyńskiel!o. b. oficera niłsudczy
WZMOC KONTAKTY Z KOMI· cych do agresywnego „Paktu Atlankow!lklPfo, listu sklerowanego „do
tETAMI ZAKŁADOWYMI, OŻY.
towar21szy· 21 pracy peowiackiej tyckiego", która rozpoczęła obrady
oficerów i żołnierzy armii polskiej WIC ICH DZIAŁALNOśC:. Zakładowe
komitety obrońców pokoju winn~ 25 lipca. .
oraz akademików":
wziąć bezpośredni udział w populaJak donosi Agencja. „Associated
„„.kłamstwem Jest głosi list że Am'lia Czerwćna Mpadła na Pol l"fzowanlu zagadnień Planu Sześcio Press" pisze „Krasnaja Zwiezda''
skę. „ Natomla&t prawdą jest aż na- letniego; winny zainteresować się bll
- Anglia a za nili Francja, Belgia
ebyt Wyraft'I•, że Armia Ozerwona zej sprawami produkcji - codzienzostllła :tdt'adzlet!ko napadnięta
na nej walki o podniesienie produkcji, o i Holandia w wynih-u rokowań londyń
i;alynt froncie przei nu, t>rzez oszu iwiększenie 'Wkładu poszczególnych skich przedłużlł okres służby wojsko-

hnp

Armia Radziecka
wyzw olanie
polskiemu

I zachodni

rożkWita

reakcit

Nadzieja nowego

darka socJalisłycma" znajdujemy o
mówienie opublikowanego dnia. 28
lipca 1950 r. komunikatu Centralne
go Urzędu Statystycznego przy Ra·
dzie Ministrów ZSRR o wynikach
wykonania państwowego plano ren
woju l'Ospodarkł narodOwej Z81lk
w l i kwartale 1950 roku.

wych obliczeil, 016lny przYl'Olł ob•
i.za.ru zasiewów w 1950 roku W}'tlO•
sł w porównaniu z rol<lem 1949 oko
Io 6 milionów ba. W południowych
rejonach kraju przeprowadza się obecnle 1prz~ł zbóż. Kołchozy. stacje
- maszynowo - traktorowe t IOW•
chozy przystąpiły w tym roku do
akcji omłotowej jeszcze lepiej W'!/•
W artykule tym ezytamy m. tn.: ekwlpowa.ne ·w s,przęt teehnic.zny, le- Przytoczone w komunlkarie pieJ wypo11ażone w kkdry mecbanl•
Centralnego Urzędu Statystycznego zatorów rolnictwa, niż w roku oble
cyfry świadczą wymownie o dal- głym.
szym rozwoju socJAlisłyczneJ 101Chłopstwo radzieckie z ogromnym
podarki. o rozwoju, kt6ry osl1urnlłł
naród radziecki pod kierownictwem entuzjazmem walczy o realizację·
Partii Bolszewickiej, pod wodzit 'le wielkiego stalinowskiego planu prze
nialnego NauczYclela,
Towany111 "bratenla przyrody oraz 3-letnlego
planu rozwoju hodowli bydła. Wio„
Stalina.
rb. w re.Jonach stepowYch ł Ie·
w szybkim tempie rozwija się srta
nasz przemysł; jego osiąanięclan~l śno • stepowych europejskiej częśeł
ZSRR ?.asadzono I zasiano pqnad
szczyci się cały naród radziecki.
'7000 tys. ha pasów iadrzewlenła oPlan li kwartału . 1950 roku p0d chronnego,
czyli 2,5 razy
nli
względem globalnej produkcji prze w roku ubiegłym. Plan więcej
zadrzewiemysłowt-J wykonany sosłal w 103
ochronnego na rok 1950 wykona
proc. Wykonano również z nadwYi nia
no przedterminowo. W I pólroezu
ką plan produkcji przemysłowej na rb. kołchozy i sowchozy osiągnęły
I półrocze br. w pur6wnanlu z li znaczny
wzrost po•łowia bydła sp6ł
kwartałem 1949 roku produkcja glo dzielczego.
halna naszego przemysłu w II kwar
Na bazie rozwoju gospodarki naro
tale 1 950 roku wzrosła 0 21 proc. Wy
produkowano ponad plan znaczną doweJ wzrasta nieprzerwanie dobro
ilość stali. metali nieżelaznych, we· byt ludllli radzieckich, p0dwyższa się
gla, materiałów pędnych, energii ci· Ich poziom kulturalny. W l i kwarlektrycznej, samochodów, rozmai· tale rb. obrót towarowy w detalicz
tych maseyn, materiałóU' budowla· 11ym handlu państwowym l spół
nych, towarów powszechnego użyt dzielczym w stoaunku do odpowio·
ku
dniego okresu roku ubiegłego wzrósł
·
•
w cenach porównawczych o 30 proc.
W porownanlu z odpowlednłm o· W tym okresie wzrósł również zbył
ltresem ub. ro~u w Ili. kwa.rtale br artykułów rolniczych i spadły ceny
wzrósł przewoz towarow, zarówno na rynku kołchozowym.
w tra_nsporcl~ kolejowym, jak rzecz
W U kwartale t'b. w p0równanfu
nym 1 morskim.
z odpowiednim okresem r. 19ł9 licz
ZwiększYłY się również w tym o- ba zatrudnionych w gospodarce na·
kresie rozmiary robót inwestycyj. rodowej ZSRR robotników i ur'lę•
nycb w gospodarstwie narodowym. dnlków wzrosła o 2,ł miliona osób.
Zrodnle z uchwallł nądu, minister·
Wzrasta liczba słuchaczy wyższych
stwa i resorty przeprowadzają obnil
uczelni,
liceów technicznych, szkół
kę kosztów własnych budownict.wa
przy jednoczesnym utrzymaniu na ~rednlcb. Na uwag„ zasługUje fakt,
ustalonej wysokości zadań, dotyczą że liczba tegorocznych absolwentów
cych budOWY l uruchomienia no· szkół sledmio j dziesięcioletnich, ;fa.k
wych przedsiębiorstw orai budowy
równłez szkól dla mlodzleiy robo·
domów mieszkalnych.
tnicze) l wiejskiej wzrosła o 25 proe.
w porównaniu -i rokiem ubiegłym.
Rozszerza się stale l!lfeć Instytucji le
karskich. W Il kwartale korzystało
z płatnych urlopów około 10 millo•
nów robotników i pracowników o•

I

Wybory delegatów na Kongres Pokoi u
.

radzi ka
pokoju

rozpoczynają się już

we wtorek 1 sierpnia

2

Po omówieniu tych wytycznych i
krótkiej dyskusji zebrani zobowiązali
się wykonać w całej pełni i we wła·
ściwych terminach zadania, postawio
ne przed ni.mi. Nl.ew:\tp\iwie aktywiści ruchu pokoju zobowiątania tego
dotrzymają.

my11łowych.

Osiągnięte na polu gospodarki na
rodowej ZSRR nowe, wybitne suk
ccsy, świadczą wymownie o WYŻ·
SZOSCI USTROJU SOCJAL'ISTYCZ
'NEGO, O JEGO OLBRZYMIEJ
PRZEWADZE NAD
USTROJEM

KAPJTALISTYCZN'f'M.

Wr czenie Sztand ru Przecbo niego
zwycięskiej załodze

SPB na Polesiu Widzewskim

Podniosły i uroczysty nastrój pa·

nował

wczoraj na budowie SPB na
Polesiu Widzewskim. Zatrudnionej
tu 84-osobowej załodze wręczony zo·
stal Sztandar Przechodni, nag1·oda
za zajęcie pierwszego miejsca w
ogólnopolskim konkursie o tytuł najlepszego Kespołu budowlanego.
,
_uroe2y„teg? wr~zeni.a Stiendaru
~1~rownik~Wl .z:vyctęsklej ~ogi mz. Spru~akowi - dokonał ~leeprze~odmczący ~ad! Narodowej m,
Łodzi, tow. BugaJS!ci.
Odniesiony przez załogę z Polesia
Widzewskiego sukces pobudził ją do
jeszcze wydatniejstej pracy, tak że

I odbierając

wczoraj z rfłk tow. Bu~aj
skiego Sztandar, mogła zarazem za.meldowa6 o swym nowym sukcesie,
a mlano"icie budow11ne przez ni•
magazyny zostały wykonane w stanie surowym o rnie itc i trzy dni
przed terminem.
Dzień wczorajszy święciła również
uroczyście załoga z SPD, zatrudniona na osiedlu ZOR - Stare Miasto,
która zajęła zaszczytne drugie miej·
sce w konkursie.
Łódzcy pracownicy budowlani wy.
sunęli się na pierwsze miejsce w kra
ju i należy wyrazić nadzieję, że w
przyStZłoścl nie ustaną oni w wysił
kach, by utrwalić swe sukcesy.

I

•

Załosny bilans agresji USA

w Ko.rei

St. Zjednoczone proszq swych wasali o pomoc

wojny

I

P.odżegacze

1

całej pełni solidaryzował się e barbarzyńskimi metodami prowadzenia

wojny w Korei pr.zerz Amerykanów,
a w szczególności rz. ostrzeliwaniem
1 bombardowaniem ludności cywilnej
oraz masowymi
mordami.
W związku z niepowodzeniem agresji amerykańskiej w Korei, Austi::l
zażądał zwiększenia stanu
llczeb·
nego wojsk amerykaft1klch or&'t dał
wyrainle do uozumlenla Innym
członkom ONZ. ie Stany Zjednoczone są niezadowolone z poWodu zbyt
nikłego ich udziału w d1łalanł eh
wojennych przeciwko na.rodowi ko~
reańskiemu.

MOSKWA (PAP). przemówienie Austina

l{omentujlłc

w Rad~~
nowojot$1d kores-

Austin nie mógł przytoczyć żadnych
fakt.ów ani dowodów dla potwlerdze
nia kłamllwej wersji amerykańskiej
na temat odpowied:zlalności północ
nych Koreańczyków rza rO'l.poczęcie
da:iałań wojennych w Korei.
Austin - pisze dalej korespondent - pomija całkoWltym milczeniem fakt, że do walki przeciwk>
agresorom amerykańskim powstał
cały naród koreański a: •wyjątkiem
zr.ikomej garstki a:drajców i usiło
wał wytłumeczyć porażki Amerykanów dobrym wyposatenlem tech•
nlozuym wojsk ludowych. rzekomo
niewspółmiernym
;z; możliwościami
wewn~h"ZnymJ. Korei Pólnocnej.

Bee:pieczeńsflwa,
Korespondent .zwraca uwagę, ~e
pondent Agencji TASS podkre~la Austin pragnął ukryć fakt, że wielu
l>Szczerczy ł 1olosł<>wny jego cherak członków Organizacji Narodów Zjeter. Kore&pondent stwierd~a, te dnoczonych nie chce brać bezpośred
niego udziału w arresjl amerykań
skiej w Korei, a jednocześnie zmu·
llZOny był w przemówieniu SWYJD
uciec się do wyrainej presji wobec
wej z 18 miesięcy do 2 lat,
członków ONZ.
Podjęta przez potent.at6w z Wall
Nawląrzując do decy.zji przewodni
Street gorączkowa próba podporząd czącego Rady zwołania następnego
kowania impe1·ialistom anterykafl- posiedzenie na diień 31 lipca, koreskim rezerw wojskowych, gospodar• spondent Agencji TASS podkreśla,
czych i ludzkich, krajów rtależącyeh ze ma to umo:l':liw1ć delegatom bloku anglo • amerykańskiego kontydo „Paktu Atlantyckieio" - pisze nuowanie gorączkowych rozmów iza
w zakończeniu „ltrasnaja Zwiezda." kulisowych 1 od::Jyc.ie nowego posie- napotyka jednak l\a wzraataJłc1 dzenia jeszcze zanim przedstawiciel
opór narodów europejskich, pot~pla Zwiąr.ku Raooleckiego 'MaJik obejmie
tanoWisko przewodniczącego
jących jednomyśL:ie a~resJf'ł amerr• Rady
Bezpieczeństwa, co jak wiado·
kańska w Korel.
mo nastapić ma 1 siertmia.

wojenni

I

obraduJą.„

tl Il łfS
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Kronika Piotrkowa OSIĄGNIĘCIA I BRAKI FABRYKI
w dziedzinie higieny i

WAZNIEJSZE TELEFONYa
10-72 Straż Pożarna

10-70 Szpital Międzykomunalny

15-87 Pogot;owie lekarskie ul. St.a.lina 45.
KINA.a
Kino ~.POLONIA" wyświetla
film prod. radzieckiej pt. „Per
szukiwacze złota".

• • • wyświetla

Kino „BALTYK"
film pt. „Albeniz".

ADRES REDAKC.lls
Aleja 3 ·Maja Nr 4, tel. 15 łH
Interesant6w przyjmuje się od
g'ódz. 16 do 18.
Rozdzielnia: ul. Słowackiego 26.

tel. 15-40
Ogłoszenia

drobne przyjmuje
tylko Urząd Pocztowy.

Podobnie jak i w innych zakła
dach przemysłowych, również w Fa
bryce Mebli Giętych Nr 1 w Radom
sku regularnie co miesiąc odbywają
się obrady członkóY• sekcji bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład
sekcji wchodzą pracownicy poszcze
gólnych
działów
produkcyjnych,
członkowie rady zakładowej i pod
stawowej organizacji partyjnej oraz
przedstawiciel referatu BHP. Narady te majr, na celu analize warunków istniejących na odcinku higieny i bezpieczeństwa pracy oraz opracowanie wytycznych pracy dla
referatu BHP na miesiąc przyszły.
Usuwanie braków i niedociągnięć
ictniejących w zakresie bezpieczeń
stwa i higieny pracy przyczynia się
do poprawy warunków pracy i do
poprawy wyników produkcyjnych
Robotnik bowiem, mając dostatecznie zabezpieczoną maszynę, lepsze
oświetlenie,
sprawnie działającą
wentylację
w hali produkcyjnej,
pracuje wydajniej.
Na ostatniej naradzie członków
sekcji higieny I bezpieczeństwa pra
cy w Fabryce !Mebli Giętych Nr 1 w
Radomsku poruszono wiele istotnych spraw. Między innymi zwróco
no uwagę na to, aby przejścia na
salach produkcyjnych i przejścia
między jednym oddziałem a drugim
były opróżnione, gdyż robotnik mu
s\ wygodnie się poruszać kolo swego
warsztatu czy maszyny. Ponadto
zwrócono uwagę na lo, że niektórzy
robotnicy nie umieją 'włączać moto
rów elektrycznych, wskutek tego
niszczą się pasy napędowe i wynika
ją ttszkodzenla maszyn. Ob. Otoliń
ski zwrócił uwagę na to. że na niektórych maszynach stolarni i montowni brak jest właściwych ochron
Pokreślono również, że na ka ż
dym dziale pr-0dukcyjrtym należy
umieścić szafki na ubrania. Dolych

MEBLI GIĘTYCH WRADOMSKU „Dobrze nam
Ptotrkow1lcl• horcerlcl

bezpieczeństwa

czas robotnicy wieszają części garderoby na ścianach.
Od czasu ostatniej narady sekcji
BHP upłynął już blisko miesiąc.
Toteż można już stwierdzić czy wykonano to co planowano.
Uprzątnięto przejścia
pomiędzy
dz i ałam: produkcyjnymi l poszczególnymi maszynami, dzięki czemu

robotnicy mogą swobodnie poruszać
się przy pracy. Według oświadcze
nia pracowników tych działów pro
dukcyjnych,
uporządkowanie
przejść przyczyniło się do poprawy
wyników pracy. Inaczej się również
prncuje o ile sale są uprzątnięte a
okna wyczyszczone. W Fabryce Meb

Giętych

chło unych.

Tysiące .robotniczych dzied lł
wszystkich zakątków kraju udało
się w bieżącym roku na wakacje
letnie. Jedne ooi echałv nad morze,
inne w góry ..- wszystkie po ~o
czynek i zdrowie.
Piotrkowskie harcerki, przebywając:e na obozie letnim ~ Choczewie
lli>ędzają milo czas na pracy i zaba
wie. Oto co one piszą:
„Mieszkamy w pałacyku otoczonym starym, dużym parkiem. W po
bliżu jest lai: -pden jagód, obok
wspaniałe jezioro. w którym często
się kąpiemy. Czas spędzamy na zabawach. rozrywkach i sporcie. W
miarę naszych sił pomagamy w pra
cach żniwnych w tuteji.zych PGR·
ach i spółdzielniach produkcyjnych.
Wielką popularnokią wśród oko
licznej ludności cieszą się urządzane
przez nas ogniska. Wszyscy są dla
nas uprzejmi i dobrzy. Korzystamy
z podwód, które wożą nas nad morze. Opalone. :zadowolone i rozśpie
wane wracamy do naszej bazy wy
padowej, urządzając przy kolacji
konkursy „kto zje ;więcej". Wszyst·
kim dzieciom. które ob -:nie ptzeby
wają w Piotrkowie życzymy, aby
w 1951 roku znalazły się na oboh
.
ZHP
zac orgamzowanyc~ przez
•
Czuwa1l
.
„
V Ogniwo Harcerek z Piotrkowa •

Z1zn:i.czyć

należy,

że

k 1 erow nict wo zakłndu wystąpiło

o
prz:vdzi8l potrzebnego materhłu do
Wj dzialu
zp::ipatrzer.b priemy~ !u
drzewnego. jednak w sprawie tej
nie otrzym,1!0 dotychcz;is żadnej od
powiedzi. Należało by więc energ!cz
nie.i w tej sprawie inte:cweniować.
Nie zabezpieczono również wszyst
kich maszvn w oddziale stolarni i
montowni,· które tylko częściowo zo
s tu ły zaopatrzone w potrzebne ochro
ny.
W niektórych wypadkach niewypełnienie planu pracy sekcji BHP
spowodowane zos tało przez wydział
zaopatrzenia Zjednoczenia Przemysłu Drzewnego, w wielu natomiast
przypadkach plan nie został wykonany na skutek braku kontroli ze
strony członków sekcji.
Na nasti;pnej. naradzie s~k:ji, któ
ra. odbędzie . się w na1bl.1zszych
dn;~ch n~Jezało by do~ładme prze
analJzowac przyczvnv mewvkonanla
nakreślonego planu i zwrócić uwagę na to, aby wszystkie niedociągni ęcia i braki zostały usunięte.

Powiększyły się

kadry wykwalifikowanych nauczycieli
Od 3 do 30 lipca odbywały się w
Liceum Pedagogicznym w Tomasze
wie kursy dla nauczycltli niewykwa
lifikowanych. Uczestnicy rekruto:wa
li się z nauczyciell zatrudnionyd1 w
szkolnictwie na terenie okolicznych
powiatów, a poszczególne kursy zgro
madziły: kurs czwarty - 77 uczest
ników. piąty - 37 i maturalny ~
61 osób.
W dniach od 20 do 26 lipca odbywały się egzaminy piśmienne rHa
kursu maturalnego. Do egzaminil
zostali dopuszczeni wszyscy, a do
cqzaminu ustnego zakwalifikowano
59 osób. Przewodniczącym komi,;ii
egzaminacyjnej był delegat Kuratorium - inspektor Stanisław Różane
wicz, a w jej skład weszli: ob. ob.
Horoch, prof. Mysakowa. Kożusz
nik. Wierzba, Jackowski. Borkow-

na koloniach"

pracy

W wielu punktach opracowany
plan pracy w zakresie BHP nie zos tał zrealizowany. Na przykład na
oddziale szlifierni nie uzupełniono
przy killrn maszynach ochron przy
pasach napędowych , jak również nie
znin:< talam„no pochlaniar.zy pyło

Nr 1 wprowadzono w ostatnim czasie zwyczaj sprzątania od
działu po każdej zmianie.
Na -Oddziale giętarni i manipulacji łat ob
znajmiono pracowników z właści
wym włączaniem i wyłączaniem mo
torów elektrycznych Zorganizowano również tzw. komitet opiekuńczy,
którego zada11iem jest otoczenie opieką pracowników, •którzy ulegli
wypadkowi. Wprawdzie na skutek
wydatnej poprawy warunków pracy
komitet opiekuńczy nie wiele ma do
działania,
jednak jego członkowie
żywo interesują się każdym pracow
niklem, który uległ najdrobniej3zemu nawet okaleczeniu.

li

ski, Malinowski i Listwoń.
Z wynikiem bardzo dobrym egzamin złożyło 12 osób: Marian T yc,
Irena Grabowska, W an da Korycha,
Wiesława Kowalska, Stanisław Kra
sowski. Maria Królówna, Helena
Lltwinówna,
Maria Mied 7. iń ska.
Francis~ek Pełka, Stefan Wołonkie
wicz, Stefan Wrzesień i Tadeusz
Róży~ki.

f)l!fq

I

Z wynikiem dobrym egzamin zło
31 kandydatów. a więc 53 pro
cent ogółu słuchaczy. Pozostali zło
żyli egzamin z wynikiem dostatccz
nym.
Egzamiriy wykazały, iż grupa ma
turzystó w, rekrutująca się spm\ród
Niedługą. bo załedwi':! jednorocz- odcinku produkcyjnym nagrody pie
uczących już, lecz nie posiudajcjcych pełnych kwalifikacji nauczy- ną historię · posiada ruch współza- niężne w wysokości prawie 30 tys.
cieli - posiadała poważne kwalili- wodnictwa pracy w Fabryce Okuć złotych.
13udowlanych im. L. Waryńskiego
We współzawodnict_wie łndywi•
kacje :zawodowe.
w Piotrkowie.
dualnym wyróżnili się ostatnio robot
Dzisiaj wszyscy już zatrudnieni nicy: Stefan Rajkowski zatrudnioprzy produkcji robotnicy fabryki ny w dziale mechanicznym, który
„Waryńskiego" są uczestnikami re wyrabia 215 procent normy, robot·
chu współzawodnictwa zarówno ze nica z działu prasy Halina Przybyło
W okresie sześciolecia Państwo spałowego, jak i indywidualnego. V\7 wicz, która osiągnęła lepsze jeszcze
we Go:1podarstwa Rolne mają roku bieżącym, dzięki współ zawod- od swojego kolegi wyniki, bo 220
się stać pelnowartościfJWymi g o- nktwu wykonano półroczny plnn procent normy.
Stanisław Pitrzy·
spOllurstwami !'!ocjaliRtycznymi. produkcyjny na 18 dni nrzed termi kowski zatrudniony przy składaniu
Mają onr ocłegrać poważną ro- ne m. R ównież miesirc:znc i h•.'Hrt ~1 zawiasów wykonu je okre~loną dla
lę w zaopatrzeniu miast i ośrocl nc plany wykon vwa~c są przedter- niego normę z nadwyżką 90 pr0ków przemysłowych . w ariykll- n1inowo i z nadwyżką. Zawdzle- cent. Wydafnle pracują: Janina Bo
ły roślinne i hodowlane. W kof1- czać to należy takim ludziom jak browska i Kazimiera Kuciapa oraz
cu roku 1955 produkcja il'zech brygadzista Henryk Kowalski. kt6- wielu innych robotników.
Godne podkreślenia jest, że we
najważniejszych zbóż
kłoso ry wraz ze swoim zespołem wykowych ma osiąg·nąć w PGR nie- nał ostatni plan kwartalny w 105 Współzawodnictwie pracy szczegc'ilmal jedną czwartą całej pro- proc:entac:h. Robotnicy tej brygady nymi osiągnięciami poszczycić si~
( S.)
dukc.ii towuowei naszego rol- otrzymali za swoje osiągnięcia na „ mogą kobiety.
nictwa, Dlatego też w okresie
realizacji sześciolatki musimy
zwracać jak największą uwagę
na rozwój tych gospodarstw i
to pod każdym ·vzględem. Mają
, i mężowie zaufania w Pabianicach
one być przecież przykładem
socjalistyczne.i gospodarki.
D~iś, w poniedziałek, w sali te r~d k<;i_nfere~cji i~ ~ t sprawa orga
Zaznaczyć jeszcze należy, że atraincj PZPB w Pabianicach, nizac11 szkol ogolnokształcących
wszechstronny rozwój rolnic- przy ulicv Trauuutta 4, 0 godz. dla _przodowników i racjonaliza.
twa w Planie 6-letnim jest ści- .
,...,
.
. (orow. Ze \vzględu na wagę po
ślt> powiązany z coraz potężniej I 7. 0<lbędz ie się konfcrenc 1a ru zanych z agadnie11. obecność
sza ofensywą socjalizmu na pr z e\\'odnic zą cych rad zakłado. wszystkich obowi ą zkowa.
wieś.
wych, m ę żów zaufania, sekreta
Przypominamy jednocześni~.
Wieś będzie się szybko dźwi- rzy pod·s tawowych organizacji fo w tym samym czasie odibę.
gała w górę tak pod względem
got'lpodarczym 1 jak społecznym party jnych, przedstawicieli KM dz ie się rozszerzone Posied•zenie
i l<ulturalnym. a dźwi g nią bę- PZPR . or az pr z~d stawicicli org a Powiatowej Rady Zwi ą zków Za
dzie - Plan Szr>śrio1 etni.
ni za c i' s połct: zn\ eh Tcmakm ob wodo\vych.
żyło

Oziąki współzawodnictwu

robotnicy

przyspieszają

wykonanie planu

Wszechstronny rozwój rolnictwa w Planie 6-letnim
Na V Plenum KC PZPR tnej dochodowości jest rozwój
Ogólna 'Yarto~ć produkcji rol
w dniu 15 lipca br. członek Biu- hodowli. W Planie 6-letnim kła- niczej w roku 1955 ma być <'
n Politycznego KC PZPR tow. dzie się na to specjalny nacisk, 29 proc. wyższa od pr0t1·1kdi
Hilary Miuc nakreślił główną gtlyż z każdym rokiem wzrasta rolniczej Polski w jej d:w·nych
linię rozwoju rolnictwa

w okre6-letnim.
Plan ten, jak już wiadomo, stawiu zasadniczy i wyraźny cel wszechsŁrom1y rozwój rolnictwu. Oznacza to dalsze :podniesienie stopy Życiowej ludności.
końcu 1955 roku, produkcja
rolnicza na jednego mieszkań·
ca przewyższy o 61 proc. prosie objętym Planem

'V

dukcję rolnicZłł!
Już

w roku 1937.

w -pierwszym roku Plahu

6-letniego postanowiono stopniowo przecinać korzenie, łączą
ce nasze rolnictwo z zacofaną

gospodarką
żytnio-ziemniaeza
ną. Chłop polski tradycyjnie
przyzwyczaił się d o uprawy ży

ta, nawet tam, gdzie z powodzeniem można uprawiać pszenicę.
Z tą złą tradycją rozpoczęliśmy
walkę wiosną 1950 r., zwięk
szając wydatnie zasiewy psze~
nicy jarej i walczyć będziemy
nadal aż do osiągnięcia prawidłowej proporcji upraw. Pszen
ny chleb i białe pieczywo muszą.
się zjawić na każdym stole.
W Planie 6-letnim zwiększać
się również będzie stopniowo
powierzchnię uprawy jęczmie·
nia kaszowego i browarnianego. W rb. odczuliśmy dotkliwie
brak tego zboża. Gdyby nie
transporty jęczmienia z ZSRR,
brakłoby na rynku kaszy jęcz
miennej, nastąpiłoby również
pewne zahamowanie produkcji
piwa.
Dochodowość naszych gospodarstw rolnych w porównaniu
z gospodarką rolną innych
państw jest niska. Jednym ze
środków podniesienia przecię-

zapotrzebowanie
ludności na
artykuły hodowlane.
Równolegle do l'ozwoju gospodarki hodowlanej, następować b(ldzłe rozbudowa. i bttdowa
nowyeh baz paszowych w celu
zapewnitmia. ciągłości rozwo.fu hodowli. Wstępnym krokiem
do tego był w tym roku chłopski „Czyn melioracyjny", dzięki któremu wykonano prace
prte\"-yższające wartość dwóch
miliardów złotych. Dziesiątki ty
sięcy nieużytecznych dotychczas
łąk i pastwisk przywrócono gospodarce narodowej. Rozpoczęto Już również .prace wstęp11e
nad two!zeniem ogromnej bazy
paszoweJ w dorzeczu rzek Biebrzy i Narwi. Te i tym podobne
fakty świadczą, że nasza hodowla otrzyma w okresie Planu
6-letniego mocną i trv.·ałą podstawę dla
dalszego rozwoju.
Dochodowość rolnictwa zwięk
flzać się również będzie przez
stałe poszerzanie powierzchni

granicach. Oczywiście, w zakreRie produkc.ii roślinne.i można
to będzie uzyskać jcdynl'3 pw-z
zwiększenie wydajności z hckta

ra.

Plan ,Trzyletni stworzył warunki pozwalające •mm ru~zyć
z miejsca. W Planie G-,•:L11im
rnzpoczniem.v pr!:l.wdziwą bjt·.';e
o każdy kwintal ~b·Jtćt 1 ub ro·
ślin okopowych. Bitwę te mdemy wygrać ulepsznją-.:: inetc;dy
uprawy roli, stosują:: Riew rzędowy, siejąc lepHze zillrno. używając nawozów 'lztucznych \tp.
W roku 1955 wydaJ11otić rztf>rech głów11ych zbóż kłosowych
ma wzrosnąć o 41 p·or w porównaniu z rokiem 1949, który, jak wiadomo, był rokiem do
brego urodzaju. O:siar,:·11'.ęl'"l ie
sa możliwe.
Zwiększenie wydajności z hek
tara wiąże się ściśle •: t,; •Jrzeniem spółdzielczości prndn;ccyj.
i1ej. Już rok bieżący w.vk1w.1i e
wyraźnie, że naste miode spf1l-

I

Rad Zakładowych

~~t~w~rl~~~~~~~f~~;fi~i' ~!i:~?iH~:~~~f~f;;~.::~E~ii Mł odul n1
· rnuuho In·1[lnliun Iunm~'low~u lind01·mu1· n w0lwan!

wiele wyzszą mz
bura- chłopi, gospodarujący 11a działków cukrowych, nasion olei- kach indywidualnych. Dlatego
stych i włókna
roślinnego. też w Planie 6-letnim Państwo
Wzrost
powierzchni uprawy otoczy spółdzielców wydatną po
tych rośli11, nawiasem mówiąc mocą. a przemysł nasz zapewni
bardzo opłacalnych dla gospo- dostateczną ilo~ć maszyn i nodarstw rolnych, będzie zwiQk woczeflnego sprzętu rolniczego.
szał się z każdym rokiem w ni ezbędnego dla tworzenia i na
okresie realizacji sześciolatki.
leżytego funkcjonowania spólW ten sposób będziemy mogli dzielczości produkcyjnej. Ponad
w znacznym stopniu, zwłaszcza 60 tys. traktorów - oddanych
jeśli chodzi o włókno i oleje, u- będzie ~o dy!=lpozycji rolnictwa
niezależnić się od zagranicy.
do końca 1955 r.

1.

Juz teraz produkuJemy o wiele z hektara o
więcej niż przed wojną

Zakładów Przemysłu Bawełnianeeo . źle

Dźwignią postępu techniczne.
go w przemyśle jest szybko roz
wijający się ruch racjonalizator
ski. Rozwijanie i pogłębianie te
go młodego ruchu. udzielanie mu
wszechstronnej
pomocy,
fest
zadaniem organizacfi zwlązkowych i partyjnych.
,.N końcu ubiegłego ro k·u pow
stał klub racjonalizatorów w Pa
bianick;ch Zak!adach Przemysłu
Bawełnianego
. Trzeba
nr.wie~
„„
dzieć. że ten świetnie zapowiad·a
jący się i rokujący na jlepszc
nadziej~ rozwoju, klub przestał
ostatnio pracować, mimo posla
· 1ącyc
·
h do pracy wa
dan j a s prz.y1a
runków.
Klub JXJSiada własny
lokal i doradcę technicznego, któ
re go zadaniem jest pomóc ra
cjo naliz atnrom w opracowaniu
ich pomysłów. Z oomocy 3 ra.

przewodniczący
I

I

Klub racjonalizatoróH'

Pabianickich

Uwaga,

Izy

pracuie

,

I

~

Sw1·atowe1· Federacji

Przf d paru tygodniami sekre:ariat Swiatowe j Federacji Młodzieży
Demokratycznej wezwał mlodrz.ie ż
całev,;; świ ata do składan i a protestów pI"leciwko skazaniu na ś mi0rć
siedmiu niewinnych Murzynów w
stall" ~' Virglrtia (USA). Obecnie znów
zostało ares?.towanych 27 młodych
Murzynów, fałnyw ie oska.rżort .Y ch
prze~ są d y USA w stanie Missi.sipi
i stojących w chwili obecne.I przed
widmem wyroku śm ier ci.
W ogólnej fali protestów nie zabrakło młodzieży robotnlc?.cgo Toma ;zcwa, która łą cząc się z ca ł ą
młodzieżą postę pową ostrJ w;v~tę
puje przeciw zbrodnicz:."m or<1kt:rkoin amerykat'i! kich sądów I ~:i d a
ludzkiego traktowania niewinnych,
kolorowych braci.
Na odbytych w tych dniach masówkach i zebraniach podejmowane
były reizolucje i telegramy, z których kilka pr.zytacrzamy poniżej:
„My, młodzi robotnicy zorganl'Zowaru w ZMP i niezorganizowani.
pra-cujący w Fabryce Sztucznego Je
d

\V tygodniu urzęduią<:ego dojrzy opracowali projekty ochron
radcy, mało kto korzysta.
na maszyny przęd·zalnicze,
nie
W ciągu ośmiu miesięcy odby znalazł odd ź więku.
ty się jedynie 2 zebrania racjo
O postawieniu pracy klubu ra
nalizatorów. na których odczyta cjonalizatorów na odpowiednim
no zaloowie jeden referat
na poziomie, mówiono, co prawda
temat znaczenia Usprawnieil pro wjele na zebraniach komitetów
dui<cyjnych oraz omówiono kil współzawodnictwa, lecz nie wy
k a Wnios k ow.
•
sunięto żadnvch wniosków. któ
W PZPB, nie przeprowadzono re JXJzwoliłyby wyjść klubowi tę~f::y ~r~faT;:z~~:m~zi~ex?i~:
dotychczas żadne1· akc1·i. mai·"'+ z i· n1pasu.
1"is tó'>;_ar:iery kans
, k"1ch w s~sun ku
cej na celu snnpul~ryzowanie ra
NaJoz· y przvst
„ p1·c' do Z\"or'a
do n„-zych
kolorowych koleaow
zza
.J
.,
.v
•
cjonalizatorstwa wśród pracow
oceanu.
Precz z szubienicami
ników wars ztatów technkznvch ni a, w jak na jkrót~zym czasie, i krzes łem elektrycznym, na k~óoraz całej załogi. Nie z amówio ogólnego zebrania członków klu rym ginie najofiarniejsza część mło
no nawet prenumeraty czas n· bu, w ce lu przeanali zowania do dzieh•. walcząca 0 wyzwolenie spo·
-1Zta
• ł I
.
pis m tee h nicznyc h . .N ie t cz· dz i w t yc Il LZas nw~1· 1ego
'1
a no- łecz.ne"
'.Następują
podpisy młodrz.ieiy zanego. że liczba naplywaj (Jcych ści. Możeby n a leżało pomyśleć trudnionej w Fabryce Jedwabiu).
wnios ldnv zamiast \\'zra~tać , P<l o wvbnrze nnweg-o zarządu, któ
* • *
woii si ę zmn ie jsz a. że a pel rcfe ry wyk aże więcej za inte resowa
Młmlzież Tomaszowskich Zaklsratu bez pieczeństw a i hig ieny nia d'la rozw () ju ruchr racjonaP dów Pr-1.1>niv;;lu W P ł ni<1 n Pgo wysia ła
pracy PZPB. aby racjonaliz~to zatorskiego w zakładach.
1 telegram następu1ace 1 treśc.i '
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"" _
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Młodzieży De~okratycznej

do ogólnopol·
sk iel fali protestu przeciw bezprawnemu skazaniu na śmierć 27 mlodych 'Vl:urzynów. żądamy cofnięcia
hanieonego wyroku".
Oprócz depeszy - młodzież podj ęła rezolucję, potępia j ą cą bezprawny wyrok i domagaj ąc ą się uwolnie
nia ~ k aza n yc h na ś mierć Mur7ynów.
„Przyłączamy si ę

maskuje swe prawduwe, faszystowoblicze.
Demokracja - to wolność, pokój
i s?.częście wszystkich narodów i
wszystkich ludzi, a nie niewinne uśm lel'canie ludów zależnych i lcolonblnych, Cofnięcia haniebnego wyroku domaga się cała postępowa 1
dcTPokratyczna młodrz:ież świata.
Składając podpisy pod tym protestem - rz.obowiązujemy się równo*
*
Młl) c zież Mazowieckich Zakładów cześnie podnosić z dnia na dzien wy
Przerny ,lu W ełni anego obok wysła da.iność naszej pracy, dokumentując
nia ~ rot estacyj n ej depeszy, przyj ęła ~ym na szą wolę walki z wszelkimi
s" 13mi ciemnoty, izacofania i przQ•
nas i ,~pu ją cą rezolucję :
„My, młodz i pracownicy Mezowie '.'11·..cy".
(następują podpisy}.
ckich Zakład ów Przemysiu W eł nia
nego w Toma szowie - com :u:\ci my
s i ę be2względnego cofnięcia nieludz
*
kiego wyroku na 27 młod ych Murzy
nóv1. Wyrok ten jest jeszcze jednym
~odobne rezolucje pnty.ięła rnło~wic.d ectwem, że amerykański re- dz!e?. innych tomaszowskich eakł&•
żim jedynie frazesami o demokracji t!ów pracy.
5!! :e

0

• *

I

w•leJk•I k omb•1n a t
I

fJOH'Stanie

Pl an 6-1etni przewiduje ro.zbudo· b u d owę 11cznych nowych osr
- od
wę 1
.
. ..
kow przemysłowych, Jak rown:ez ko
munalnych na terenie Łodzi i woiewódiztwa.
Między innymi i·uż z początkiem
roku przyszłego rozpoc:zęta zostanie
budowa wielkiego kombinatu mięs•
nego w północnej części miasta.
Obecnie CBPA sprrządza doil:ti dną dokumentacie techniC'Zną, a w·

H'

m1· ęsny

Lodzi

roku 1951 przystąpi si~ jut do budowy nowej chłodni. przetwórni I
rzeźni.
Roboty b"ędą prowadzone etapami,
a zakoi'1C7.enie budowy 1 oddanie Jej
d o u i Ytku nastąpi pod koniec okresu Planu 6-letnlego.
Tego rod.zaju wielka Inwes~yoja
pozwoll na sprawne :1 szybkie zaops
trywanie ludności w mięso t przetwory mięsne.

~fr. 'ł
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Mila

ŁKS Włókniarz

na stadionie

rozpoczął LKS

dobrze

drugq rundę walk o punkty ligowe
Co

•

pisało

proso łódzko w dn. 31 lipca 1930

Ogniwo-Cracovia pokonana w Lodzi O : 2
I.

pra:eStanisława Włodarczykowa rażona postępkiem syna wypiła nie1maną truciznę. Ignacego i Stanisła
wę Włodarczyków przewieziono do

ULLEN OSZUKAŁ
MIASTA POLSKIE
Na skutek oszukańorej ,.pożyciz
ki" ullenowskiej dla miast polskich
-·· Piotrków, Częstochowa, Kielce,
Lublin, Sosnowiec i t. d ., poniosły
.:;traty sięgające kilkunastu mHionów złotych. Zarządy miast polsk!ch i•nterweniowały już w ambaSi.idzie USA w Warszawie, ale jak
dotąd bezskutecznie. Ponieważ mię
dzy Polską a Stanami Zjednocrzony111: nie istnieje koruwencja o ściganiu
finansowych - pisze
p!"zestępstw
„Kurier Łódrziki" - miasta polskie
me mają możiności rzaskarżenia o;;rzukai'iczej firmy amerykat'lskiej do

szpitala. („Kur. Łódz.").
KRYZYS l'. TAKSÓWKI
W okresie ostatnich trzech miepisięc:y j [ość taksówek w Łodzi sze „Kurier Łódzki" - zmalała o 30
p1ocent.
TANIE ŻYTO DROGI CHLEB
„Kurier ŁóMki" pisze, że mimo
roważnych wahań w cenie żyta ·reny chleba od dług•iego czasu utrzy
mują się na niezmienionym pozio-,
mie: Cena żyta spadła ositatnio o 50
pr<'cent, podczas ~dy cena chleba
-wynosi nadal tyle co przed tym.

s.~du.

TRAGEDIA W RODUNLE
BEZROBOTNYCH
W Pabianicach miała mie jsce niew rodzin ie bezro2. wykła tragedia
botnych Włodarczyków.
Mianowicie z domu Włodarczy
ków -zginęła w tajemniczy sposób oi'! :::tnia izłotówka. Podejrzany o kra
Ignacy Włodarczyk
c!izwż ~:łotówki
sobie gardło. !Matka pciderżnął

ZMNIEJSZENIE PRODUKCil
wytwórnia Monopolu Spi
iytusowego postanowiła IZr"dukować
dni pracy w tygodniu do cizterech.
W rarzie dalszego pogorszenia się sytuacji gospodarczej Monopol pracować b~zie tylko trzy dni w tygodniu.
Łódzka

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

ŁKS „Włókniarz"

szczęśli

Parpana pos1Zedł
Od tej chwil;i gra
si ę wyrownafa, atakowała to Jedna
strona to druga. W 20 min. strzał
Misiaka obronił na róg Szczurzyński. W 23 min. Urban omal, że nie
bramki dla
„.zdobył" samobójczej
swych barw, podając .zbyt niefort unnie Szczurzyńskiemu. W 27 min.
Jabłoński fauluje Koźmińsk,iego. W
40 minucie pad~ druga i jak się póź
niej okarzało ostatnia bramka dla łodzian (Janecrzek strzela obok wybiegającego Rybickiego).
Po zmianie boisk już w drugiej
minucie gry nastąpił przykry incydent. Hogendorf powoduje kontuzję
Rybickiego, wskutek c.zego Parpan
uder.za go w twarz. Hogeń.dorf nie
pozostaje mu dłuiny. Sędzia usuwa
z boiska obu krewkich zawodników,
co do których niewątpliwie ~ostaną
w'yciągnięte odpowiednie konsekwencje.
raut, bity pnzez

wie roz- nad

począł drugą kolejkę spotkań

o mistrzostwo pierwszej ligi pat'lstwowej.
Zwycięstwo z taką drużyną jaką
jest Ogniwo - Cracov.ia 2:0 dowod.z.i, że je(inak yrczasy dobrze !Zrobiły łódzkim zawodnikom.
Sam pn::ebieg zawodów mógł .zajedynie co
dowolić publiczność
przerwy, bowiem po zmianie stron
gra zmieniła się -w bezładną kopani
nę. Ze ~lędu na uszczuplone skla
dy ~społów (brak Parp;ma i Hogendorfa oraz częściowy Misiaka) gra
straciła na wartości.
Pforwsże posunięcia łodzian byiy
dobre, dowodem crzego była już w 2
minucie strzelona bramka dla ŁKS
Włókniarza przez Patkolę e podania Janeczka. W dalszym ciągu ataki ~ospodarzy nie były już tak groź
ne. Po przeciwnej st ronie wolny

pop_rrzeczkę.

·Jak rozgry-wa
mistrzostwa ZSRR w

•

się

piłce nożnej~

l

Dalsze m inuty n ie . przynoszą ni~
i upływaJ ą na zwykłeJ
kopamme.
Wczorajszy mec.z nie był interesuj ący i nie s tał na wysokim poziomie.
Przyczyn i ł się do tego w dużym
stopni u sędzia Slejfer ze Szczecina
swymi mylnymi, rozs trzygnięciami.
praeważrrie ina korzyść krakowian.
Brak było akcji, pomysłowych podań era.z celnych stmałów. W drużynie łódzkiej dobrze wypadł Szczu
rzyński i jak !Zwykle Włodarczyk
oraz Rączko w pomocy. W ataku
słab'o rza.grał Baran. nieszczególnie
Koźmiński, naitomiast Pat kolo stanął
na wysokości zadania. O Hogendorfie nie można wiele powiedzieć,
gdyż grał on tylko do przerwy. Janeczęk nie wykorzystał szeregu dogodnych porzycji. Jako całość łod!Zia
nie wypadli dużo lepiej niż przeciwnik.
cieka~e~o

Goście mieli najlepsze oparcie w
linii obrony, gd1Zie Gędłek rz. Glimasem stanowili prawie parę me do
przebycia. Poza tym stosowali oni
taktykę, - w którą dali się wciągnąć
faibrykowaU
łodzfan;
napastnicy
„spalone", wysuwaj ąc się napr1Zód.
pracowity, jednak
był
Jabłoński
gvał jak zwykle zbyt ostro. Parpan
do przerwy nie 12:achwycał, a nawet
jedna bramka dla łodzian padła rz. je
go winy. W napad.zie, któr y był najsłabszą częścią' zespołu gości nie
można wy.różnić nikogo.

na), mafoc 22 pkt. WM.S jest jed)'l1ą dru
żyną, która nie poniosła dotychczas po
rażki, W 13 rozegranych spotkaniach ma
ryuarze odnif'śli 9 zwycięstw, a 4 mecze
PA~STWOWY
zremisowali, uzyskując stosunek bra_
mek 29 :7.
TEATR IM STEFANA JĄRACZA
cńL Jaracza 27)
Drugie miejsce w tabeli mistrzowskiej
Zawiódł również jako sędzia linio
W poniedziałek, dnia 31 lipca br.
grupy B dzielą trzy drużyny: Dzierży
o godz. 19 ostatnie przedstawienie
ob. S!Zumlak, wprowadzaj ąc czę
wy
nice - Czelabińsk, Spartak - Wilnius
Państwowej Opery śląskie.i w Łodzi,
błąd arbitra głównego.
w
sto
i Lokomotiv - Pietrozawodsk. Mają
opera w 4 aktach G. Puccini'ego:
nas tępująZespoły wysitąpiły w
„Cyganeria". Obsada: M. Kunińska,
one po 16 pkt„ Najlepszą formacją de
O. Szamborowska, L. Finze, A. Hiol
fensywną z tych zespołów dysponuje Lo cych składach:
ski, A. Majak, W Lwowie.z, E. Fede
Szczurzyński,
Włókniarz:
ŁKS
jedno
komotiv, który przegrał tylko
Towicz, St. Dobiasz, E. Klucz,ko, W.
spotkanie, a 8 zremisował. Większość Włodarczyk, Pietrzak, Miler, Urban,
Gołobów. Kapelmistrz E. Kowal&ki.
l:'AN~TWUW'I' l'EArnNUWY
tych nierozstrzygniętych meczy zakoi1czy Rączko, Hogendorf, Baran, Janelut llas•,yńskiPgo 34. lel.
34
czek, Komnińsld, Patkolo.
ła się wynikiem hezbramkowym.
lSt- 1
Teatr nieczynny.
Tabelę mi strzowską w grupie B za
Ogniwo CrM:-0vla.: Rybicki, Gę
l:'ANl.:;'l'WOWY
mykają druży,1y Spartaka z Aszchabadu dlek, Glimas, Jabłoń&ki I, Parpan,
TEATH l'OWSZ.ECliN \'
Koła
(Turkmenia) i Rezerw Pracy z Frunze Mazur, Kuczyński, Poświa.d, Misiak,
l'AŃS'l'WOWY l'E:ATH żYUUW:SK1
(Ul. Obroflców Stallngradu 21,
(ul. Jaracza 2, tel. 217·ł9)
tel. 150-36)
Przy Centrali K:sajowych Surowców (Kirgizja),
Radoń, Kolasa.
Teatr uieczynny.
Teatr nieczynny.
Włókienniczych zawiązało się w ubieg
łym miesiącu koło sporiowe, należące
do pi<>nu Zrzeszenia Sportowego „Włók
niarz''.
·~
ł
•
Koło liczy 44 członków zgrupownnych
lpCOW~ 1
OW1ązan1a
OJOS
stołowego,
w pięciu , ekejach: tenisa
„Wyspa gier spQrtowych, pływackiej, gimnasty
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) 1ROMA (Rzgowska 84)
Podjęto budowę nas1ępujQcrcI1 obiek
ZS „Górnik" podjęło budowę 7 no
ci nej i str.z"lniąwa sportowego.
szczęścia", godz. 18, 20
,,Spotkanie nad Łabą", godz. 1&.30
wy<·h stadionów, 318 beiisk do siatków tów: 18 stadion(1w, 163 boisk. clo piłki
UEKORD (Rzgowska 2) „Młodzi ma
18, 20.30
Z wymienionych sekcji najbardziej ki, 64 do koszykówki, lS do szczypior nożn ej, 492 boisk do siatkówki i koszy
I . r~narze", go~~ , 18, 20
HAŁ'TYK (Narutowicza 20)
aktywna j&t sekcja ping· pongowa. Os niaka, 236 do piłki nożn ej, 11! pływalni, .kówki, 15 boisk do szczypiorniaka, · 23
„Czerwony rumak", godz. 17, 19, 2J ::sT'l' LOWY (K1hns k1ego 123)
Na morskim szlaku" godz. 18, 20 tatnio zorgani zowano wśród pracowni- 431 urz ąd zeń lekkoatletycznyclL 2 sal pływalni, 15 kortó1v tenisowych,
367
BAJKA _ .,Klęska szpiega",
„śluby ków Centrali turniej ping - pong:owy, ginmnstycznych, 2 sal treningowych, boisk lekkoatletycznych, 4 przystani wio
śWIT (Bałucki Rynek' 2)
godz. 18, 20
• który wyłoni mistrza Dyrekcji CKSWł 9 przystani kajakowych, 2 przystani i;.Iarskich i 19 innych urządzeń sporto
kawalerskie", godz. 18, 20
U-DYNIA (Daszyńskiego 2)
Program Aktualności Krnjowych rĘCZA (Piotrlrnwska 108 ) „Moja w Łodzi.
żeglarskich, 6 lodowisk łyżwiarskich, 1 wych.
Poza tym czynna jest również sek tom żnżlowego i l strzelnicy. Prace te
miła", godz. 16.30, 18.30, '20.30
i Zagranicznych Nr 28-50.
Prace nad powyższymi obiektami zo_
„Tragiczny cja gier sportowych, zaopatrzona 1uz :ostały prarcie całkowicie wykonane siały wykonane w 95 proc. Ponadto wy
TATRY (w ogrodzie)
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
c7.ęściowo w kostiumy i sprzęt, (piłki, ttłasnymi siłami, dając ogółem . ponad J,itni działacze i zawodnicy wiejscy pod
pościg", godz. 16.30, 18.30, 20.30
Kino nie
HEL (Legionów 2) WISŁA (Daszyńskiego 1) „Maszeń- siatka) przez Zrzeszenie.
czynne.
jeli J>onad I.OOO zobowięzań indywidu
25 milionów złotych oszczędności.
„Marlwa" jest natomiast sekcja strze
ka", godz. 16.30, 18.30, 20.30
MUZA (Pabianicka 173) „Podróże
alnyćh.
*
•
*
objęło
Stalę opiekQ nad LZS.runi
lecka, a to ze względu na brak sprzętu.
WŁÓKNIARZ (Próchnika 16)
Gulivera", godz. 18, 20
* • *
„Czerwony rumak", godz. 16.30 Według zapewatiei1 Zrzeszenia w nie 37 klubów, w akcji żniwnej uczestu.iczy
POLONIA (Piotrkowsk~ 67) Sportowcy ZMP podjęli ponad 5 ty
16
dnió
19,860
ofiarowuj~c
kluby.
143
ło
długim czasie sprzęt otrzymamy, wzglę
18.30. 20.30.
•
godz.
„Cztery pokolenia" sii;cy zobowiązań. 796 kół wykonało ro
wek pracy. Nowe sekcje zorganizowano czny plan prac społecznych i kultura!
dnie będzie on nam udostępniony w in
pJ~i~JiośNIE (Żeromskiego 76) WOLNOś(: (Napiórkowskiego 16)
w 105 klubach. Najwięcej zobowią zai1 no • oświatowych, 1.200 kół Ztt-1P zo
nej formie.
„Maaret", godz. 16, 18, 20
„Oni mają ojczyznę", g?dz. 18, 20
JIOdjęlo województwo katowickie.
howiązało się do podniesienia poziomu
gimna
sekcja
natomiast
robi
nie
Nic
„Przybra·
26)
(Zgierska
ZACHĘTA
bawi
„Nauczycielka
ROBOTNIK
* • *
styczna, która w zasadzie nie potrzehu
·na córka", godz. 17.30, 20
sie". godz. 18, 20
Z meldunków, jakie nadeszły do dnia l"llitycwego swych członków.
je żadnego sprzętu sportowego i po 21 lipca do Głównej Rady Sportu Wiej
.W 1992 kołach ZMP wszyscy człon.kg
winna być od po czątku sekcją najbar skieii;o, zobowiązru1ia podjpły
odznakę
2.643 wie zobowiązali się zuobyć
dziej aktywną i do której powinni wła LZS-y. 68 LZS-ów zwiększyło dwukrot SPO.
We wszystkich województwach
ściwie należeć wszyscy członkowie ko
25 tys,
LZS-ów ZMP.owcy ofiarowali ponad
11i~ liczbę członków, 1.678
Program na dzieil. 31 lipca 1950 r. 18.05 „Odpowiedzi fali 49" · 18,15 ła. Gimnastyka jest przecież podstawo wzięło udział w akcji żniwnej.
dniówek pracy dla akcji żniwnej.
6
12.04 Dziennik południowy. 12,25 (Ł) „Tu mówi wystawa Planu -let wym treningiem dla wszystkich gałęzi
Przerwa. 13.10 Aud. dla kobiet wiej niego w Łodzi". 18,25 (Ł) Fr. Smeta sportu,
(Ł)
18.45
na „Moja Ojczyzna".
Działalność naszego koła ogranicza
skich - fe!. T. Szewery „O pewnej „Spra·wy naS1Zego miasta". 18,55 (Ł)
przodownicy pracy na roli". 13.20 Chwila muzyki. 19.00 Audycja dla się nara zie do sporadycznych treninMuzyka ludowa. 13.25 Program dnia. świetlic młodzieżowych. 19.15 Wią- gów w siatkówkę i wewnętrznych roz
h . 20 ·OO grywek ping - pon„„owych.
i.
13,30 Koncert. 14.00 Aud. Zw. N a- zanka melodii operetl<owyc
okręgu
pobiła
W miarę dalszeg,o 1I"ozwoju, praca
uczycielstwa Polsk. 14,15 (Ł) Komu Dziennik wieczorny. 20.40 (Ł) „ K ra
21 30 F i·iet on kola ujęta zostanie niewątpliwie w ra
' 1"
sekcja 3,2 se'' mimo niesprzyjających waligowego
meczu
amach
r
W
· . h· ł e· ach"
nikaty. 14,20 (Ł) Popularna muzyka kowiacy i gora e ·
my długofalowego planu, zarówno tre
Mie a owic
·
w
poczywamy
14,55 Al. Greczaninow - s·O· " Od20
s'·mf.
" atmosferycznych. Obecny
•~ zor- runko',„
sck· fekoatletyczna ŁKS Wło'kn1' a""
w zak resie poszcze„„ó I1p·ch
t u ł o' d z-ki'e
· ' spor
(Ł) „ T Yd zien
'
,
~
· · ni112ów
22,
15,30 Aud. dla świetlic dziecię·
nata.
cych. 15.45 Aud. dla chorych. 16.00 go". 22,30 (Ł) „Zapraszamy · do tań cji, jak też i wewnętrznych rozgrywek ganizowa ła próbę :r;obicia rekordu rekord wynosi 2 min. 05,4 sek.
Sztafet a ŁKS Włókni,ar.z pobieDziennik pop-0ludniowy. 16,20 (Ł) ca". 22.58 (Ł) Progr. lok. na jutro. eliminacyjnyrh, a także spotkań z inny okręgowego pr zez sztafetę szwedzką
gła w składzie: Pawłowski, Puchow
23.00 Ostatnie wiadomości. 23.lO mi kołami związkowymi, czy LZS.ami. 400x300x200x100 mtr.
Audycja dla dzieci i młodiieży 23 1
Pobicie rekordu okręgowego uda-1 ski, Antonowicz oraz Tułecki.
CKSWł.
d t c·· "
k
· ~ „M~lodie dna
„Telefon". 16.35 Reportaż aktualny. Program na jutro.
orespon en „ <OSU z
16.45 (Ł) Aktualności łódzkie. 16,55 dobranoc". 24.00 Zakonczeme au Y·
żeńska sztafeta nie starto·v,r::i ła.
ło się, gdyż uzyskano czas lepszy o
t Ryszard Malecki_.
(Ł} Chwila muzyki. 17.00 (Ł) Konc. cji i Hymn.
MOSKWA. W tegorocznych mistrr.0-1
6lwach ZSSR w piłce nożnej uczestniczą
33 drużyny. Są one podzielone na dwie
grupy. Grupa A składa się z 19 zespołów
TEA'l'H LETNI „OSA"
i drużyna, która zajmie w tej grupie..
(Piotrkowsk3 9ł. tel. 272-70)
pierwsze miejsce, otrzymuje jednoczeGodz. 19,30 „śluby murarskie".
śniP. tytuł mistrza ZSRR. W grupie B
czyli wodewil warszawski G-Ozdawy gra 14 drużyn. z których dwie najlepsze
i Stępnia z udziałem Mieczysława przef'hodzQ do grupy wyższej i ubiegać
Wojnickiego, w reż. Kazimierza Pa· si!) h,cclą w przrszlym roku o tytuł mi
włowskiego.
strza Związku Radzieckiego.
ARLEKIN"
l'.EA'ł'H
Ohecnie zakończyła się właśnie pierw
(ul Piot;kowska 152)
sza rnnda rozgrywek w grupie B. Na
Nieczynny
półmetku prowadzi w tabeli zdecydowa
TEATN .,PH·;OKIO"
nie drnżyna WMS (Marynarka Wojen
(ul. Kopernika 16)
Nasi korespondenc• piszą
Teatr nieczynny.
rEATH l\OMEUIJ. MUZYCZNEJ
•• LUTNIA"
Teatr nieczynny.

TEATRY
I
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Włókniarzy

rekord

z

morza? -'- Tak.

zapytał Biała po niemiecku

Głodnyś.

Nie.
N o, mów, za czym tu przyszedłeś.

-

I Nowak zaczął opowiadać wujowi. Że ciężko żyć na z:i•:hod zic, ż e bieda, że tylko się czeka na wojnę, bo tylko ona może zmie
nić beznadziejne życie. Ale znów przecież zwykli prości ludzie nie
chcą wojny, bo nikt się specjalnie na front nie kwapi, :'.eby bić
się za interesy bogaczy. Beznadziejne życ
Gdy Kurt skończył, zaczął mówić stary. Że tutaj lekko nie · było, ale już teraz żyje się po ludzku.

9.

Now~ka mdliło;- gdy przypomniał so?ie morder~two1 ~ jego
oczach dokonane przez Brauna. Teraz dop1·e ro zr?z~m1ał, Jakie~ o~
p<.nów woził swym kutrem. Wstrząśnięty ostatnimi wydarzema:ru
rzedł szybko przez. pola, ~hcąc d?sta~, się do, mor~a. Przypomniał
jednak sobie, że miał zamiar odw1~dz1c Josepna ~1.ała, wu~a. Pola
t-a, brata matki, który podobno mieszkał w swOJeJ. dawne] za,gro~
dzie. Kurt Nowak spojrzał na zegarek. Fosforyzu)ące wsl~~zow~1
rokazywały godzinę 11.30. GdY: doszedł do b.~d?'nku na _skra3u; ws,~.
c!ojrzał w świetle la~arki _tab~1czkę nad we~sc1em: „Jozef B,ała :
Mimo późnej pory Biała siedział przy . st~le i cz:ytał ga.zetę. ~a _stu i
kanie do okna, wstał i wyszedł do s1em. PrzyJrzał sie Ncv;akow .
i nic nie mówiąc, wprowadził /?-O do izby.

- Ja stary, dumny jestem, że długo się czekało, ale teraz jest
Polska, jak się należy i teraz inni mogą się od nas uczyć żyć 1 gospodarować.

ja jestem Nieodezwał się Kurt Wiecie co onkel, dob r ym Niemcem. Mnie t~m polityka mał? obchcdziła i zawsze jej uni kał em. Muszę wam Jednak teraz cos .pow iedzieć, bo zdaj e się, szkodę zacząłem rob ić.
Jeden graf z Pomorza, pan Moehnteck. gdy nie miałem co do
ust włożyć, spotkał mnie i poznał z panem Collins„. -

m~·cc

i

będę z~ws~e

Gdy doszedł do historii z Br aunem i mechanikiem. B i ała uoderwe.ł się

z kr zesła.

Włókniarza

Przed zawodami lig.owymi LKS
Ogniwo Craco 1ia odby
Włókniarz nagród,
ło się uroczyste wręczenie
rocznicy
VI
r.adanych z okazji
PKWN przez Wojewódzki Komit et
Kultury Fizycznej.
Zawodnicy i dzia łacze otrzymali
nagrody pieniężne oraz dypl1>my w
1;znaniu zasług położonych przy buc!owie masowego ruchu sportowego
w Polsce Ludowej. Nagrody wręczał
przewodniczący Woj. Kom. Kultury
Fizycznej mgr. Nonas.
W imieniu nagrodzonych zawodników i działac zy podz.iękował ob.
Trzciński, przyrzekając nadal pracować na polu umasowienia S!)Ortu. JeC:nocześnie ob. Trzciński oświadczył,
że nagrodzeni sportowcy 25 procent
otrzymanej k vvot y przeznaczają na
rzecz walczącej Korei.

O Puchar Davisa

3: O

Szwecja-lłania

Sztokholm. - Szwecja wygrała fi
strefy eui·opejnałowe spotk anie
shiej o Pucha.r Davisa, d zięki prowa
dzeniu w drugim dniu meczu z Danią 3:0.
punkt
Decydują.cy o zwycięstwie
zdobył debel szwedzki Johansson, Da
vidsson, zwyc1ęza Jąc parę duńską
Nielsen, Ulrich G:2, 6:2, 6:2.
W me::zu międ zystrefowym Szwe·
cja grać będ zie ze zwycięzcą strefy
Australią..
ameryk ańskiej -

Uwago kolorze!

.

.

,

.

6 s1erpn1a wysc1g
o Wielkq Nagrodę Bvdgoszczy
Rada Okręgowa Zrzeszenia Sportowe
go „Stal" w Bydgoszczy oxganizuje w
dniu 6 sierpnia b.r., o godzinie 16, na
obwodzie ulic długości
zamkniętym
ca. 2.000 m. wyścig kolan•ki pod nazwą:
„100 km, 11licami Bydgos ~r.zy o Wiel
ką Nagrodę Miasta".
Z uwagi na propagandowy charakter
imprezy, pierwszej tego rod zaju w cen
trum produkcji rowerów, organizator zy
zapra szają do ud zi ału czołowych naszych
kolarzy, dla których przygotowan o sze
reg cennych nagród, . międ zy innymi
dla zwycięzcy. rower wyścigowy „BAŁ.
TYK".
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiąt.
kowe dytllomy.
Uclzial w wyści gu l\·z1ę c mog;,,i zrze
;:zcni w PZKol.u zawodnicy, po>iadając-y licem: i~ " " ,·o~ 1950.
Zgłosz enia n dr2y 1.icro1rać. do., . R'\dy
Sportowego
Zrzeszenia
Okręgoivej
„Stal", By dgo~7cz, ul. Sportowa 2, teł.
23-43., do dnia 2 sierpnia br.

G Zd> I
organ r..6azklego Komitetu I WoJe·

w6dzldego Komitetu PolskleJ zJe·

dDOCZODeJ Partu RobatnlczeS
B edagu Je:

KOLEGIUM REDAKCYJNB.
Te le! o D1'1
218-H
Redaktor naczelnJ'
218-23
zastępca red. naczelnego

Sekretarz odpowiedzialny
Dział

partyjny

219-05

. 216-19

o:r:lal korespondentów robc!·
niczych I chłopskich oraz
redak ~orów rozetek ściennych
Dział
ozlał

oztał
Dział

mutacji

219-ł2

22J-29

mlejsld l sportowy

:zsł-21

8 111
211-11
·
254-21
wewn. e
1'12-31

"\ll{eWD.

ekonomiczny
rolny

Redakcja

nocn:i

1

Eo lp orłał.
t.6dt, Piotrkowska '10, tel. 222-22
260-42
Administracja
Łódt,

Dział

ogloszeA:

t.6dź,

11L Zwirkl l?, tel.

Piotrkow-

ska lOła, teL 111-50 I Uł-'15
Wydawca RSW „Prasa."
Adr. Red.: t.ód:t, Piotrkowska IS.
m-cle piętro.
Druk. Zakł, Graf. RSW ,,Prasa"
Prenumeratę

I

20G·ł%.

przyjmuje

P.P.K. nRucb'' na konto P.K.O.
Nr. VU-863S.
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- Czł-0wiecze, te t raktory miały na naszy ch polach robić. Cz emuś nie bronił porządnego człowieka?
- Byłem jak sparaliżowany. Nie miałem sił ruszyć si ę, g dy
ten gad mordował. Jak ja się u Collinsa zgodził wozić tych łobu,,ich r zecz, co oni będą robić. a m oja
7.ÓW, to sobie myślałem rzecz - jeździć kutrem" . A przemyt ludzi przez granicę -- to przecie n ie taki w ielki grze ch. D z isiaj dopiero zob aczyłem z jakimi draniam i mam spółkę. D zisiaj, od ciebie wu ju, usłyszałem j ak
tu Polacy sobie poczynają. Ja t eraz zrozumiałem , że to nie t y lko
o Polskę chodzi, ale i o N i emcy.
Wuju, ten Braun, jest teraz na stacji w Cammin, czeka na po-:
Powi edz to policji, a ja zaś wraca m do kut ra, zostawię gdzie
tego Moehntecka i jadę do wschodnich N iemie.c. Zacznę żyć od nowa, póki nie za późno . Jeden rejs, a tyle mnie nauczył.
ciąg.

tyś im popowiedział Biała z naciskiem Nie, Kurt, teraz nam.
- Ale ja z ostanę aresztowany.
- Ano, odsiedzisz swoje. Będziesz wtedy uczciwym człowiekiem. Tut aj nie skrzywdzą n ikogo. Chodź!
Przypomniał sobi e rękę m echa n ika,
Chwilę wahał się Kurt.
usiłującego oderwać od gardła, dławiący but m ordercy .„ To zadecydowało. Zres ztą wierzył B i ale. Szepnął:
- No to nrowadź w uju. ·

-

magał, pOJilÓŻ

CD. c. n.)

