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Na4Jka winna

służyć szczęściu ludzkości

List uczonych radzieckich do mikrobiologów amerykańskich

i:

MOSKWA (PAP). - Wyb.ti.: u- karka radziecka Nina Zawialowa,
czeni radzieccy wystosowali list do badając sposoby zwalczania dżumy
mikrobiologów amerykańskich, w płucnej, postanowiła wypróbowa~
którym stwierdzają, ::e w chwili, kie działanie tej choroby na samej sody nar.ody świata bronią sprawy po bie. W Związku Radzieckim zlikwi
koju - imperialiści amerykańscy dowaliśmy dżumę, która dotychczas
przygotowują się gorączkowo do woj jeszcze kładzie kres życiu setek tyny bakteriologicznej. List podpisali sięcy ludzi w Indiach i innych kra
liczni mikrobiolodzy radzieccy, człon jach, ospę, która sroży się jeszcze ,,;
kowie Akademii Nauk ZSRR - Pa w Anglii, cholerę i inne choroby zawlowski, Skriabin, Bereznikow oraz kaźne. W pracy naszej przyświeca
znakomita uczona radziecka Olga nam ten wielki cel, którym jest
Lepieszyńska, której ostatnie odkry szczęście ludzkości.
cia spowodowały przewrót w bioZwracamy się do Was - · Edward
logii.
Francis, Osvald Evelin, Michel Hai216
w liście tym czytamy m. in.:
Uczonym radzieckim i nauce ro- denberger. Zwracamy się do Was
syjskiej przyświecał zawsze wielki - uczeni amerykańscy. Czy docel - szczęście ludzkości. w imię puścicie, by osiągnięcia bakteriolotego celu, w imię szczęścia ludzko- gów w walce przeciwko chorobom
ści uczeni rosyjscy bez wahania skła zakaźnym przekształciły się w broń
dali w ofierze swe życi~. W Indiach, podżegaczy wojennych?
Czy dopuścicie, by laboratoria i
Mandżurii i Mongolii walczył prze
ciwko dżumie członek rosyjskiej A- instytuty bakteriologiczne przekształ
kademii Nauk - Daniel Zabolotny ciły się w fabryki śmierci?
Wszyscy uczciwi uczeni amerykań
oraz liczne zastępy lekarzy rosyjskich. Wielki przyrodnik rosyjski scy - kończą list mikrobiolodzy ra
- Ilia Miecznikow, badając zarazek dzieccy - powinni stanać pod sztan
cholery ~araził siebie tą chorobą. Le I darami bojowników o pokój.
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NATARCIE NA PUSAN TRWA

Koreańska

Ar-..ia Ludowa kontynuuje

na wszystkich frontach

ponoszą ciężkie

Wojska Mac Arthura
LONDYN (PAP). - Jak donosi a·
gencja Reutera z Tokio, sztab Mac
Arthura ogłosił komunikat stw:ierdrla
jący, że na wschód od Sandżu nowy
pułk wojsk północno - koreańskich
przeprawił się przez rzekę Naktong.
Wzdłuż całego frontu nieduże oddziały północno _ koreańskie przeni
kały aż do pozycji amerykańskich i
południowo - koreańskich. Toczą się
ri:acięte walki.
W niedrz.ielę przed południem dwa
bataliony pólnorno - koreańskie sfor
sowaly rzekę Na-ktong na południe
od Czangjong (tj. w odległości 35
km. na północ od portu Masan). Woj
ska północno • koreańskie przeszły
rzekę Naktong również w punkcie
położonym na wschód od Hyopczong,
Lotnictwo amerykańskie bombardo·
wało rozmaite miejscowości na Korei. Dwa krążowniki brytyjskie ostrzeliwały port Inc.zon.
Korespondent Reutera donosi z
Korei, że napór wojsk północno-ko
pmebiegają·
reańskich na froncie
cym na południe od Andong - zna
cznie się wzmógł.
Agencja
MOSKWA (PAP). TASS donosi z Phenjan, że ogłoszo
no tam komunikat, stwierdzający,
że w dniu 5 sierpnia wojska ludowe kontynuowaJy natarcie, ~adając
cięż~ straty piechocie i oddziałom
zmotoryzowanym · wojsk amerykań
skich oraz wojskom lisynmanowskim - stawia;ącym zacięty opór
na z góry przygotowanych pozycjach obronnych.
Nieprzyjaciel w sposób barbar-z.yń
ski bombarduje i ostrneliwuje ,;po·
kojne miasta i wsie Korei. W dn:u
2 sierpnia amerykański torpedowiec
skierował swój ogień na miasto Czu
muncz:in, lecz artyleria nadbrzeżna
celnymi pociskami zmusiła torpedowiec amerykański do wycofania się.
Trafiony torpedowiec stanął w pło-

ofensywę

Ogłoszony tu rzostał komunikat
KC Koreańskiej Pill'lli Pracujących
o śmierci z rąk bandytów liŚynma
nowskich wiernych synów narodu
koreańskiego - c.Uonka Biura Po1itycenego Kim San Nena I etiłonka
Organirzacyjnego - Li Diu
Biura
Hwa.

znaczna ilość emisariusrzy wojsk rz
Północnej Korei. Korespondent doda:i,e: „3 sierpnia w mieście rozpow·
szecbniono ulotki n:iwołujące lud·
ność do powstania przeciwko ma.rionetce Li Syn ManOWi oraa: zaborcom

straty

koreańska ogłasza rz.nałez.ione przez
Armię Ludową poufne dokumenty
kliki Li Syn Mana, demaskujące
zb'rodnicze plany podżegaczy wo·

jennych.
Opublikowany został m. in. plan
amerykańskim".
dz1a.łalności dywersyjnej w Korei
Północnej na rok 1950, wykryty w
KOl.UUNIKAT KC KO.REAŃ'SKIEJ
tmecim oddziale wywiadu sziabu
DOKUMENTY MOWIĄ•.,
PARTil PRACUJĄCY(JH
generalnego wojsk lądowych Li Syn
Agencja Mana. Plan ten przewidywał prowa
MOSKWA (PAP). Agencja
MOSKWA (PAP). TASS donosi z Phenjan, że prasa d'Zenie „tajnej wojny" pmeciwko
TASS donosi oz Pbenjanu:
Korei Północnej.
Klika Li Syn Mana planowała też
.zamordowanie prrz.ywódców Koreań
skiej Republiki Ludowo - Demokratyooiej.
Szcrzególnie barbarzyński charakter miał zamiar masowego unicestwiania ludu koreańskiego drogą ~a·
Wywiad z prezydentem Ho Chi Minhem
trucia wodociągów i studzien nr-az
ODPOWIEDŻ: Całkowitą· ewakua- punktów ri:biorowego żywiell'ia.
GENEWA (PAP). - Z Paryża dona cję wojsk francuskich.
zamieścił
iż ,,Ce Soir"
noszą.
PYTANIE: W jaki sposób wyobraża
swych łamach wywiad, przeprowadzo
ny przez jednego z przywódców mło sobie Pan przyszłe stosunki między
narodem vietnamskim a narodami
dzieży francuskiej - Figueres czasie jego pobytu w Vietnamie :t Laos i Kambodży?
ODPOWIEDŻ: Będą to stosunki bra
prezydentem Ho Chi Minhem.
PYTANIE: Jak rzad i naród Vi~t terskie, oparte na absolutnej rownamu ocema1ą uŻnanie republiki nosc1 1 wzajemnym poszanowaniu
Vietnamu przez rządy ZSRR, Chin i niezawisłości narodowej.
PYTANIE: Co należy myśleć o uży·
innych demokratycznych krajów Eu·
1 waniu przeciw Vietnamowi, u boku
ropy i Azji?
również żoł·
ODPOWIEDŻ: Z radością, entuzjaz. żołnierzv francuskich,
nierzy z Afryki północnej lub środ
mem i wd'T.i.ęC7.Ilością.
kowej?
PYTANIE: Jaka jest Pańska opinia
Jest to najlepszy
ODPOWlEDŻ:
co do jawnej ingerencji USA w spra. sposób zniszczenia tego, co się naobotnie23. Łódź nieraz manife.
wy Vietnamu?
stowała wolę pokoju i solkiarzywa ,.Unią frartcuską".
ODPOWIEDZ: Ingerencja ta jest
PYTANIE: Jak wyobraża Pan sobie ność ri:e światowym ruchem obroń
antydemokratyczna, o charakterze w przyszłości stosunki między ViP.t· ców pokoju. Pół niiliona podpisów
wojennym, sprzeczna z interesami namem i narodem francuskim?
Łod~ pod Apelem
złożonych w
Ameryki i skazana niewątpliwiP na
braterską &tokholmskim, tysiące Wart PokoJako
ODPOWIEDŻ:
taki sam los, jak w Chinach.
współpracę na podstawie równości. ju, Czyn Lipcowy podjęty pod haPYTANIE: Jakie warunki stawia Proszę Pana o przekazanie moich naj słem pokoju - oto :fakty nierzbicie
dla narodu świadczące o pełnym zrozumienia,
rząd Vietnamu dla przywrócenia po· gorętszych pozdrowień
francuskiego - zak01'i.czył prezydent. zdecydowanym stosunku robotniczej
koju?

Az• de

z&qcięst&a

walczyć będzie

lud Vietnamu

Obrady li konferencji PZPR wGdańsku
GDA~SK (PAP). - W dniach 5 i
6 bm. obradowała w Gdańsku II wy
borcza wojewódrika konferencja Pol
slctej Zjednocizonej Partii Robotniczej. W konferencji udrział wzięli:
członek Biura Polity~ego i sekretar.z KC PZPR tow. Aleksander Zawaddti, CtLłonek KC, tow. Mieczyrzastępca kierownika
sław Popiel,
Wydz. Organizacyjnego KC tow. Wlo
dzintierz Re~ek orarz córka wielkie
go bojownika pr&letariatu Juliana
Marchlewskiego - Zofia Marchlewska.
Referat sprawozdawczy wygłosił
pierwszy sekretarz Komitetu Woje·
wódrzkiego tow. Czesław Domagała.
Zagadnienia gospodarki morskiej

naświetlił sekretarz ekonomiczny Komitetu Wojewódzkiego
tow, Bolesław Goroński. W wielogo
dzinnej dyskusji nad ob'u referatami brało udrdał ponad 60 ue2:estni·
ków konferencji.
Podsumowania dyskusji dokonai
członek Biura Politycznego i sekretarri: KC PZPR tow. Aleksander Zawadzki.
Na rzakończenie obrad dokonano
wyboru nowych władrz Komitetu Wo
jewódrikiego oraz powzięto szereg
uchwał, mających na celu podniesie
nie na wyższy poziom pracy woje·
wódrikiej organizacji P2JPR w Gdań
sku.

i portowej

Nie szczędzimy wysiłków dla wielkiej sprawy

w

OGOLnOPOLSKI KonGRES POKOJU
PQWITAM~ SUKCESAMI. PRODUKCYJNYMI
R

,... Załogą ZPP 1m. Fr. Zubrzyckiego podejmuje zobowiązania
Łodrzi

do sprawy walki o pokój.
Ogólnopolski Kongres Pokoju, któ
ry obradować będ?;ie we wrześniu
bliski jest każdemu rz nas. Najlepsi
bojownicy o pokój, wybrani. spośród
całego społe~ństwa, obradować bę

dą .nad da1~ym
ob'rońców pokoju

2 Za.poozą.tkować przeohodze·
nie na produkcję wiel&WM117:tatową na aułormataeh sk8l'Petko·
wych, orpnizując w ciągu eierpnia • 4 zespoły wielowarsztatowe,
Załoga ZPP im. Fr. Zubrzyc·
kiego wzywa jednocześnie Inne
do podejzakłady produkcyjne
mowania zobowiązań na cześć
Kongresu Pok0>ju.

rozwojem ruchu
w Polsce nad
rzwiększeniem naszego wkładu w
dzieło budowy pokoju światowego.
Swiadomi, iż budowa trwałego poko
ju wiąże się u nas nierozerwalnie z
budową zrębów soojalizmu, z wy·
JORK (PAP). - Korespon
z·obowiązania załogi ZPP jm, Fr.
konaniem zadań wspaniałego Planu
dent gazety „New York Times" po6-letniego - robotnićy łódzcy posta
daje z Pusanu, że Amerykanie ponowili uczcić Ogóln01.Polski Xoogres Zub'reyckiego rznajdą oz pewnością
pospieszne kroki „celem
dejmują
Pokoju zobowiązania.mi pl"odukcyj- żyrwy oddźwięk w Łoda;i d wojeDziesiątki zebrań komitetów obroń ców poko·1u
za.yewnienia beZ}ló.eczeństwa wewnę.
wódctwle Jódrzkim, wed'ług bowiem
nymi,
trznego w Pusanie". Zdaniem doŁ
wódców amerykańskich, do Pusanu
akładowy Komitet Obrońców dobiegających nas wiadomości ju~
Z Pokoju przy ZPP im. Fr.
O Zł WOJeWO
yWaJą Się
.
praedostała się w ubiegłym tygodniu,
Zubrzyckiego za.wiada.mia, że na w wielu ri:akładach pracy, fabrygromadzkie i gminne. W całym woW ciwu ostatnich kilku dni odbyło się w Łodzi sto kilka·
cześć Ogólnopolskiego Kongresu .kach, instytucjach i PGR :Dodejmu•
jewództwie przeprowadzono według
blokowych komitetach obrońców
clriesiąt zebrań wyborceych w
O~rońców Pokoju załoga zakła- je się zobowiązania produkcyjne jak
niekompletnych danych około 80 ze
pokoju, Już' wszYstkie dzielnil..: przystąpiły do kampanii wybor·
.
•
dow podjęła następujące zobo·
r6wn1eż w zakresie szkolenia przywiązania:
brań wyborczych. Akcja rozwija się
czej. Należy się spodziewać, źe wybory I stopnia - wybory delega
amerykańskiej
jak najbardziej pomyślnie, spotyka·
wa.rsztatowego, kultury I estetyki
A"' k
. b
.
tów na dzielnicowe konferencje pokoju zostaną. 7,akończone we
NOWY JORK (PAP) - Prasa.
W merpru.u r. WYPruuU ojąc się z ogromnym zainteresowawłaściwym terminie, to znaczy do dnia 15 bm.
Pracy, Miałalności kultura!·
miejsca
poń·
par
40.000
pła.n
ponad
wać
donosi, że ubiegłej nocy nad bazą.
niem wszystkich warstw społeczeń·
'
lotniczą Fairfield Suisun w Kaliforskarpet o wartości no·oświatowej · świetlic itd.
i
czoch
bio
enturzjastycrurie
i
m!sowo
sbwa,
W sobotę po południu odbyło się I się na otwartym powietrzu, w ogronii uległa katastrofie wkrótce po
5.600.000 zł.
I
rącego udrzial w ri:ebraniach.
w Łodzi kilka.naście zebrań zorgani daoh i podwórzach.
starcie „superforteca latająca".
/Blokowego
wy.borc:zz.e
Zebranie
Według oficjalnych wyjaśnień, na zowanych pn:ez blokowe komitety
pokładzie superfortecy latającej znaj obrońców pokoju. Mimo niepogody K~mit.etu Obrońców Pokołu Nr 644
dowało się 8 tysięcy galonów benzy- - raz po raz padającego ulewnie dz1~l"lCY Bałuty odbyło się .na po·
cl , ,zczu, frekwencja dopisała: ło- d.worzu .domu Nr 3~ pm! ulicy Jeny.
Prasa utrzymuje, że superforteca dzj,anie tłumn:ie uczestniczyli w ze- s1onoweJ. ~~omadzj.ło Sl~ tam _PObrani::ch, których kilka odbywało nad 200 osob, spośród ktorych kilka
miała udać się do Korei.
Niemcz~ch
i doreferatuprojekt
po wysłuchaniu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - osób
wyborów wysunęło
konaniu
BERLIN (PAP). - Jak już poda- czech Zachodnich i przeszli na tery- , rowej. Po prri:ejściu do sektora
rezolucji. Rezolucja ta, mówiąca o
kapral angielski John torium Niemieckie; Republik.i Demo wschodniego zgłosiliśmy się do Zwią
solidarności zebranych ze świato waliśmy,
11111111111111111111 wym ruchem obrońców pokoju i zo- Waller i żołnierz amerykański Ro- kratyC'Z.nej. by zająć s:if: pokojową zku Wolnej Młodzieży Niemieckiej,
skąd odprowadzono nas do policji
bowiązująca zebranych do zwiększe bert Natzkakula opuścili niedawno pracą.
Przed bukareszteńskim Trybuna- I raturę propagandową, którą przeka- niia wkładu do dzieła utrwalenia po swe jednostki wojskowe w NiemPrzemawiając 1a konferencji pra ludowej. Współpracownik policji ~
pisze korespon· zywali odpowiedzialnym ws.półpr:i. koju, a P,rzede wszystkim do wzmo·
łem Wojskowym sowej w Berllnie Waller oświad- pytał, co skłoniło nas do pmejścla
dent specjalny „Prawdy", F. Bestud- cownikom poselstwa jugosłowiaf1skie źrnia wysiłków clla realizacji Planu
do Niemieckiej Republiki Demokraczył m. in.:
now - toczy się proces grupy szpie- go - Bogdanowiczowi i Baldiczowi. 6-letnieiro, została przyjęta jednoOdszedłem, ponieważ jestem zwo- tyoonej. Oświ adczyliśmy, że postano
Oskarżony podkreślił, że titowską li·
gów Tito - Rankowicza.
lennikiem pokoju. Dopiero tutaj zna wiliśmy obaj 0 puścić zachód kapita·
myślnie. wśród ogólnego entuzjaz·
wysyłano
propagandową
Zarówno akt oskar!enia, jak i ze- teraturę
lazłem woln~ć. Chcę walczyć o po- listyc.zny, aby żyć w warunkach w61
mu.
przekroczyły
De·
Węgry.
na
i
zr.ania przyznających się do winy również do Polski
kój nie tylko dla samego sieb'ie i mo ności I walczyć o spraw-: pokoju,
toczyły
atmosferrze
podobnej
W
agentów wywiadu Tito dają obraz strukcyjna działalność titowców skie s;ę zebrania wyborcze w wielu injej ojc~yrzny, lecz i dla wszystkich
produkcji
-xnikczemnych zbrodni" dokonanych rowana przeciwko Rumuf1skiej Repu. nycn hlokach.
innych ludrzl, n.i~ależnie od ich naprzez faszystowską klikę Tito prze· blice Ludowej wzmogła się '" szczeWAŁBRZYCH (PAP). - Koksow- rodowości, któmy, podobnie jak ja,
*
ciwko Rumuńskiej Republice Ludo- gólności po opublikowaniu rezolucji
Zjednoczenia chcą pokoju i wolności dla naronie Dolnośląskiego
"'
Biura Informacyjnego o sytuacji
wej.
Z terenu województwa nie napły- i:rzemysłu Węglowego wyk'łnały w dów całej kuli ziemskiej. Od chwili
Od działalności szpiegow· nęly jeseClle szczegółowe meldunki ltpcu br. plan produkcyjn:f" w 1111 wcielenia .do armii - od 4 stycznia młodzież całego świata
Już we wrześniu 19,14 roku, natych w KPJ.
miast po wyzwoleniu Rumunii przez skiej i ideologicznego urabiania opi- o przebiegu zebrań wyborczych w proc. Najlepszy wynik osiągnęły kok 1948 roku - stałem się żołnierzem
Armię Radziecką, Tito wydał OZNA nii publicznej Banatu rezydencji Ran- gromadzkich i gminnych
kom!te- I sownie· „Victoria" i „Biały Ka.mień". króla, prrz:ekształciłem się w narzę
(wywiadowi jugosłowiańskiemu) roz kowicza przeszli do zaopatrywania tach obrońców pokoju. Wiadome
Na sukces koksowni dolnośląskich dzie trlw. „socjalistycznego" rządu.
kaz werbowania w Rumunii szpiegów swych band w broń. Jak ::eznali Boż. jest już jednak, że kampania wybor złożyły się: wysiłek załóg w reali- Uczono mnie, abym wojował dla 'lJJli
spośród serbskich elementów nacjo· ko Laticz i Nikola Medicz, broń trans
eza rozpoczęła się we wszystkich po zacji Crzynu Lipcowego i rozwój ru szczeni& owoców pracy ludzkiej i
nalistycznych Banatu (Banat - gra portowano do Jugosławii w skrzyn- wiatach. w szeregu powiatów odby. chu współzawodnictwa pracy, obej- dla mordowania 1udzi.
Zamąd
WARSZAWA CP.AF).
niczący z Jugosławią obwód Rumu· kach wysyłanych pod adresem przed- ły się pierwsze zebrania wyborczl' mującego większość załóg,
przed Zielo- Główny ZMP otl"Zymał od Sekretatygodnie
4
3
Na
JuDunajskiej
Komisji
w
stawicieli
stworzono
nii). Na terenie Banatu
nymi Swiętami - mówił dalej Wal- riatu SF1MD list, skjerowany do
ośrodki szpiegowskie w Timisoara, gosławii.
ler - alianci rz.achodni w Berlinie wszystkich organizacji członkow
Z materiałów aktu oskarżenia oraz
Orawicy i Klisurze, alna terytorium
Bezpieczeństwa byli w wielkim strachu. Bali się oni skich, w którym m. in. czytamy:
rządu
w miastach pogranicz- z zeznań oskarżonych i świadków wy
Jugosławii og61no-nie1nieckiego zlotu młodzie
nika, że kierownikiem titowskiej aknych: Belacrkwa i Zrenianin.
„Agresja amerykańskich imperia·
ży. W ocrzekiwaniu starć wykopano
Jak wynika z zeznań oska1·żonych, cji szpiegowsklo ~ dywersyjnej w Rurowy strzeleckie, zbudowano schro- listów przeciwko Korei, amerykań
faszvstowska banda Tito - Ranko· munii jest b. pierwszy sekretarz pony i nawet utworzono szereg pun· ska interwencja na Formozie i w
wicz11 stworzyła na terytorium Ru- selstwa jugosłowiańskiego w BukaKomunikat Biura Politycznego KP Francji któw
ogniowych. &tab generalny
·
Jowa·
Duszan
OZNA,
oficer
munii rozgałęzion11 sieć szpiegowską, reszcie,
rzachodnich był ogarnięty Vietnamie wyka.zu j ą iasno. że ame·
mocarstw
wszystwzywa
Polityczne
Biuro
do·
Paryża
Z
GENEWA (PAF).
mając na celu po pierwsze: wyko· nowiez, który otrzymywał dyrel;tywy
dokonywali in- rykańscy imperialiści i ich wspólni·
Oficerowie
paniką.
wal
w
iedności
do
pracy
ludzi
kich
rzystanie szowinistycznych nastro- bezpośrednio od Rankowicza. Organi noszą, że l3iuro Polityczne Komunispekcji urriądrleń obronnych w Ber- cy weszli na drogę bezpośredn:eJ
'
iów, panujących wśród nacjonalistów zatorami ośrodków szpiegowskich w stycznej Partii Francji ogłosiło ko- ce o:
1) wycofanie stait>ku „La Grandie· lill'ie zachodnim, by przekonać się o ri:brojnej a{f::esji".
~erbskich w Banacie, po dnlgie zaś te)!enie byli z reguły oficerowie UD:B. munikat, w którym potępia postawę
Proces bandy szpiegów titowskich rzą.du francuskiego, którego delega.t re" z Korei; 2) zaik.a.z wysyła.nia źol· ich odporności na pociski.
- podważenie gospodarki RumuńSekretariat SFMD · wzywa całą df
Wszystkim wiadomo, jak upłynę
skiej Republiki Ludowej drogą orga jest je~cze jednym dowodem, że fa- zajął w Radzie Bezpieczeństwa sta- nierzy francuskich na Koreę; 3) po·
młodzież świata, by za
mokratyczną
ma
25
Berlinie.
w
święta
Zielone
ły
amerykańskich.
agresorów
tępienie
ame
agresorów
dla
dogodne
nowisko
wypełniając
Tito,
klika
szystowska
dywersji.
i
nizowania sabotażu
. Biuro Polityczne wzywa Francuz- ja wysizędłem, jak zwykle, w unifor żądała natychmiastowego położenia
Zastępca attache prasowego p"sel- wolę swych mocodawców, amerykań· rykapskicb.
Biuro Polityczne piętnuje wysłanie k1 i Francuzów do napiętnowania nrie ;z koszar i udałem się do swego kresu agresji amerykańskiej i wYCO
-;twa jugosłowiańskiego w Bukl!.1·esz-1 sko • angielskich imperialistów cie, Bożko Laticz, zeznał, że jugosło· nie zaniechała nikczemnych prób pa- francuskiego statku wojennego „La barbamyńslctch bom~ardowań, do-1 przyjaciela, aby się pmebrać. Spako fania sil zbrojnych Stanów Zjedno·
winńsey kurierzy dyplomatyczni przy raliżowania pe>kojowego budownictwa Grandiere" do 1>0rtu koreańskiego k?nywanycb ~a ~ore1 p~ agreso- waliśm1 rzeczy i skierowaliśmy się
1 do najbliższej aranicv miedrzvseitto- czonych.
row amerykanskicb.
J Pusan.
wozili do Bukaresztu titowsk11 lite· kraiów demokr~cji ludowej.

Akc·1a wyborcza
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Anglik i Amerykanin

· ' t't1owsk"1ch·nrzed sądem
Bonda szp1egow

o stosunkach w

Koksownie

opowiadaJą
Zachodnich

dolnośląskie

plc;m

Ś FM D wzywa

do czynnego oporu

przeciw agresji USA

Pleven w Radzie
Delegat
nie wyraża woli narodu francuskiego

Wiel~ie 'e1o~ratuezne 1rzlbl

Kol~i elektr7eznB

~blłty tódź

do stolicy

.J'rfff«n IOwlwhi na ltolelódł nonnclnororlllO)'Clł fD.lt'Olnłe to roku 1951
o 74 prac to noaWłlcu
r. l949. 1' ,,,..iicNnlu na .iowt ludnolci, praewie
soatanłe na WtjłleA normalilolorOll)'ela l.S Ian IOI001'6w, wobec J,17 IM
• 1938 r. Zwifkumie tDift: pnewo.m loWlr6w ńd lcolel je# Ul lł0łll1łb dfll
r. 1938 niemal czterokrotne.
Prmoo:y o.t6b u kolejaoh normaln~ t111tomq o 90,S proe. Dld
*'Pewnilnia llwitkffmł)'Ćlr. prfłwo16w ~eA I osobowych, tran•pol'I h
lejowy sodanie J"prawmort)' -prlft pr1ebudowt • qil6w, wsmoUńle pnsł/.ol
•olei 118 1l6Wta7ćfi l/Ulilstralach ora budawf rtowydi linii. Zouanq wybucloa.w
ne nowe lmie o 14cmeJ dł111olfi 704 km. ZOSTANIE ZEtEKTRfflKOJflANl' ·

o

*'""'

lWCH OSOBOWY Jl' OllRJfJlE JVJZM. F A.RSZAWSKlEGO, GDA.19SKO·
GDYNSKIEG() ORAZ CZiSClOW<} K..4TOW10KIEGO. ZOSTA.NIE ZELEK

t'Rl'Fl1'01"..4NYCH 541 KM. UNłl KOLBJO„YClłH.

(Z relę_ratu tow. Hilarego Minca na V Plenum KC PZPll1.

• Szeieioletniego
• •
w

łJcmłułl\ inwesty~jll, Plęlu

dziedzinie kemu
zelektryfikowanie Unłł kolejowtt kcsllCeJ
ŁOM Z WARSZAWĄ. llędzie to naclnycuj eełlila i ~· In

nikadi kolejowej

będde

w„tyeja 41• Łocl:lf. u1praWDł bowiem batclzo poważnie komunika
eJe pętlą • ..,,_ anldtem ł Wamaw4. PośPieszne pociut na tra
słe Łódź - WanzMVa będ• JEZDZlć SZYBCl&J, ANibLI PlłZID
WOJENNA „UJX-.'.POBPEDA". Przejazd z Łodn do WanzM1V7
bętbie trw•ł t71ko około 1~dn7, a więc tyle, Ue potneba dzlł
Da Jocbół z ałektdryeh pnedmWł Łoctzt do łr6cbnie~ Dzięki te
mti zwięksay się także eięstotliwe§~ kursów na trasie Udź-War
nawa. B6wnieł noi'lllalne poeiui ot0llowe poruszaite będ11 elektry
trDóWq.

•

•el,

Zelełltnfillowane P"hlil b•dit porunały sit bez pohzeby ni
opałrJWanla pla'°'"*6w "'
cenny clla innych clsiediln na
nero 'Ź)'Cia :wiec. i W Wbdę, eo jeszae bardziej przyczyn.i 11'
kOJd'łlńlkaCJl

do uprawni

~ ZPB Sm. :Rewolucji
190$ tokU w pierwerzym półroc-Lu
me ~ała planu. Wprawdzie od•
dział t ~nil w tym cucie pi.n
w 100 ~„ ale oddrdał Jt tylko w
SS proc,. i to „ważyło na tałókł.
Kierownfotwo tłumacrzy ten oieP9-

m~y ąJ;iJĄ-W: trm. ~ ~ .~wa._.
r.o-.
lł8ł „.....,. ta- l1ł Jcłl ~~~ włóknl!C1)", co runu
.„..-A
W-~-·
ało do ~ cnatlYn na wy-..-„ 21-......_ ptlGdOWlłhde• aoki ~· i ~- plan. Jett

, . . , ~ ~ W ro~ s w tym twietdlzeniu ~ prawdy.
n-1 ełwłłdc:za, .;.te IOłta6 pr&o• Ale :ist.ltieją również i i1n4t Wotniej
&łowńfkiem pr~~e jut byMJ- Ile prz)'C2yny, które wPIYńvłY w
...
ataom,m st<>pttiu na m.aom„ant.
llłłł•J la~o. ·1ne • wya1111'6 lf• produkriJi. Na pr&Jl&ład, w Jl~
~ =~ koleoamt, t~i pta •ym kwattaie, kłłd1 !>je nads7łulo
_... ~ ~ 19i•J·
jeswr;e sstuemego włókna, plan,
·
....... '"""oddtzfal,ę drugim wykonjlny został
- Z P*łł~ fff.,.,ntei Die 'YIY- tYlko w 91 proc. Wlnt r&a t.o w n1„
łoJ!f\Vałeftl łaJc 1'ysołleJ .no~ - małym •topniu ponoe~: klero'Wn'lk
&'Wł•~ słę Jtoł. Loba - t*Mł•
d2a1n1, org~.1$ podstawokó'Wo kreUem soo pOlea eot a
:rada eakładOW( i dyrekcja. Dy-

chom!~ Oddział przygotowawczy na
Prządka, tow. Dwojaeka, na 480
Jednłl noc, Wizystlde Wldcli)11larkl miała 120 wreclon nteczynnych.'
.ttawiły się do pracy, ale ntk~ maJ Pomagaczka Kucharska. która u•
Itrów, spośród kierownteh\ła ani dy stqpowała pr21ldkł na 327, nlecatyn-

rekcji nie pomyjlał o tym, że Po- nych miała 102. Star&ze prządki rów
tttebny ~ równie majster oriJZ nież m41tą unieruehQmione wrzecio.
smarowacŁ OCtZywi~, ani jeden, na, choE nie w tak dutym &topniu,
artJ drtigł n.te 11:JąwUi Mię. I eo ti41 jak ptlądld młodae. P'odoJe niestaJo? Robotnice pmystąplł~ dd J>ra- czymtyt:b ~ton wynikają rze 91&'ey, le(I& me oliwione i !de ptreygoto- beg-o zaintereeowan!a &at6Wno Ił
wane maszyny rt.aczęły kolejJJ.o sta- atrQny samych pmą~, jak równi«
wał:. O dl'ułieJ w nocy było \Ulierb.• ~gaczy i maj$trów. Bywa tak,
clłoroionych kilka maAZyn 1 kobłeł1 :lJe zerwany pasek wn.eclonowy r;ontusiały ~· aiedzłd do n- .taje ~ dCJl)Sero po upływie kil
M.
ku aC>dall.
Te

~· ~

twoityły.

wy-

~ ~
w TNeba będł:te WJelu
~ •
$trony nowego JderO"RSlictWa, ~
dłtnej pomocy oriantzaejt partyJbej, rady układowej i dyrekcji,
wzmożonej pracy całej izalogl, aby
podźwignąć oddział drugi 1 posta-

·

nowiące sk\lłek ~ lłilbego uln- btak.
teresowarua aię produkbJą b. kle·
Oto, co m6will

Moim zdaniem, wiele za-

leży od czystoki maszyn, a tymcza

sem nit 10 n\aszyri w mojej gfUpie,
3 f Pośród nich już od pół t'OlcU nłe
były ll'Untownle czyszczone."
Inny brygadzista, tow. Bakalars,
twierdzi, że majstrowie nie majlł po
trzebnych narzędzi i nie zabiegają o
nl~ ~lro M ń'fA ~wazł tnog~ wy
kOrillć robot~ jak n&lety.

Jai Wielki CUI -.łeal4!
t~ll stan rzeczy
... •--

~

....„

łld

WłSJI eao

dalłnlMntiJai

lntaaktofkaa

....

,ima..-a, le

otpblmcl•

a-1

parł,Jfta

rad& żakladowa saalećlbał)' IW• oDo
Galewicz, zana
na oddziale draglm.
Je&n7 prą kónttolcnvaniu przędzy. Or1&111zacJa padyJna. JJOWtnna by
Z r07.lnóW)' • nitt wynika, łt doszli:a la dopilnowae wyJ&enanla uchwał.
lanie przędek prowadlone było tył kOllłl'olować dyrekeję w sprawie W7
ko doeywctJO. A takich prządek, kt6 konywanla plan6w. Wa zakładowa

wt•

lnłttukt01':lc4. to..

ro~~ xa~~ik oboJ'l~nlł od- -wiciele ~Oli.
nos1ł st.t do 1ł'W'll ZYWC?tnYcb apraw

i

stałą lnmuktc>łkę. 'l'ow. Oalewtcz p&tku maszYDowego. Nłe mało wiDY
nlich pnedsta• stWierdta, że niekł6re młode pmitd- OOIJotl róWUlet dJfekoJa tecbnlelDa.

0

ki niechętnie zastosowuj' się
"'łkartówek instruktorki.

do' kt6ra nie 1V1bala dO&iatenneJ
irelki o aruchomfenle wnystldoh
i wydawał ~nia ua biurka.
Smarowao:
nfeczynnnb wrzecion. To ..met11>Yo-ł
w•le spraw )ll'Odukell ałJłelłlo tlę
Na odddai. 4rałkn lllłlatuł)' 1ię
- Chodtulc po sełl czfłłto widzę
N" et
r6wnież maJatrom nie przeJmllA•
,,ltwiatlti" t~o rodzaju: oto np. ...,.. oświadc.za smarow11cz, tow. Kło- Na naradach technicznych mo c1ńl się zupełale postoJuil wne•
t braku ~ritędu posltoowiono, czyńaki _ że prządki nfe cz~"SZCZI\ Wł Ilię 0 wielu raeczach- s\wltrdza alon. Pn\dltl łakłe nie tronesylJ
w celu prriygotowania upasu, uru- ma•Yll 82CllOtłcam1, tylko jakąś tek· 1~jster _ob. Jaśkiewicz _ a 0 szczot się, aby wszystkie -.neolena bJb'

l

go du~

na•••

bmkÓ

nl Irch. -

-

=·~ftiuzd~~:e ~:J;,a~ą~ ~ ~~;:'mAmnl1::m~:.~; r:ief~e ~!tc:ł:'\y"'::~:ii~ j~: ~-;!:-A8:~~el:ba'!"::;:1.::6

.......
Dola'łlkJ700 k~w ~en

a•
twe pną podcbockę s
-wJa'- Y *\te ldly1 co tobie posta.
aowt~ stlibi llł.& td -koaał.
.,,
...,
"''
.not. Loba wykłlft~ JJ.kO lttóJetf teo I ce t
totei
ro • \Ot!Dff
Or•
ganłucj4 ZMP słusznie Jest z nie-

lr.ole;ioWej. _

Maf•....

i~-~~~----~--~----4---~--~~~-~~~~-~-~-~~~-~~z~~~~~~~~l~~~to~~b~
:.l..,.em
li lco„e•. aonded,Cff
kUrJ. To Jett nledopuNCe&lne, gdyż nie tylko szczctłelt wciąi brakuje, ale ifednio na W)'SOko~ łeb zarobk6w.
~
;
...,,
.
kurs przyczepia się do nltek, które nje mamy tdwnież panewek do Btnadziiel patrq 1POkojnłe, j&lł ca
~r
I
aJr , , , , , 1-8 fab~ yc 1111 ww jednym
wrzecion i innych nlezb~ch c • lei
obcll~tc
drugim :rnjejacu
ir."'b!ee, stają
ptv.e'Lsię
e<>eleńsU,
nutę- cl.
na pomaa:v
óbołąpnie,
umlasł " ""ezelaaj„
przerwaela

'"'

cz a r Ia kor

n

z

pują raywy i powstaje Zla jakoić,
n...

_.ki

.-1<Zlllu

:

Majster ob. Osiński zwraca nato - r--=.:r=o:~ 1 rada l&lda
ntiast uwagę na brak trybik6w t clo*a wraz z ...._..._ kierownic•
skrzelek na wrzeciCliUlieacb.
hvłm powtnny ~~bowa6 krJ'•

- A ~ mam ceyśclć maseynę?
Takim. „ogryzkiem"? - odpowiada
Brypdzi,d:
prtądka, tow. Klimecka, pokaeując
nił!Słyehatiłe zdartą i~tkę..... Do- Prz'ldki skarżą się. te ni~ 11lę
Poininałam się już z d&iesięć razy rwie i robota nie idzie, ja1' naleły
o nową, lecz riawsze bft skutku.
- poWiada brygadzista, tow. Anto
Okazuje się, że nie tyllc;o prządki
nie mają ftC'żOtek. Nie potil.tdają ich
także obclągaczki i dllte;o w gan~
kach jest brudno.
•lę mł•deY maobtączko'W)'mi, widall ~
ważną niest~y JJośó ni~ynnych

Kiedy ptuchodz:l

b'Cllllłe BWoJą doł7cbcsuow' pr&Cłł

„no 1n7ślteaowskazafl V Plenam.
Me wol
aby Plan nadal
110

dopułel~.

nie był wykenywany, jak to miało,
nlałety, miejsce w pierwszym p6łre
esu.
M. I.

Sukcesy pokojowej pracy ZSRR

llt)'nami

wracton. Np. wn.ecloniarki, Mat:la
Rosa i l{azimiera Wawrzyniak, na
'72 wrzeciona miaty 10 wrucion itle.
czynnych.

Powmtaią

nowe kadr)' laehoweów

4 Hpea br. odbyła lię pierwaza
tegO rodzaju w dliejach MZK uro~stość zakoó.czenia Una kre•
ileA tećlulicmych dla pracowni·

'tów warsztatowych.
t<:urs ten uwał dwa miesiące i
urt&ll&t.on1 itOStał r& inicjatywy
Khlbu Tedlalkl 1 bcjonalliaeJL
Kierownikie,m kursu był inłyni•1
Józef Sowlcki, wykładowcl\ saś
Ludwik Hitler, obaj pracownicy
naśzycb zakładów.
B'1tzą okla11ków prz.yjęto

prie·

móWienie wicedyrektora technicz·
neao ob. Obraniaka, który dZię·

za ich trttd J

Jlłcym tł4 ab1olwentom, głos &a11o,
brał prymus klirJU; przodownik

kładach. ~a zakończenie wezwał
do czynnego uczestnictwa w tyclu

100·procentawll obecność na Wf•

nauki, Alusua precysyjny ob. St
G6r.nik. J>ódz1ękował on w 1mi'1!
nlu aMol'"'utów organizatorom
kurtu.

została
stała . poradnła dla

. Ob. Górnik podkreAUł, te Polska

racjonalizatorów. W paradni tej
etale dytury inżynie·
rowie, majstrowie oraz. wybitni-

riłe wiad()Dlo§cl fachowych praco·

kował tłucbacsoa

p01tw w

Jiauc-. za

lcłl plll)Ołć i

l<lubu oraz zawiadomił słucbaciy,

M obecnie przy klubie
uruchomiona

będll pełnić

racjonalizatony.
Po ro.zdani• prs82 ob. Sowiń
skiego świadectw i listów pochwalnych najbardziej wyróżnia·

tudowa

tro~czy Ilię

o podniesie·

wntków. nltomlast w Polsce sana•

cyjnej hikt nawęt nie śttdał myśleó
o doszkalaniu się. •
Tadeuat Nłedilalkowtkl,
koHllP01lilenł s MZK.

r. -

W,nłld ~-

•lłndm nla6lelń-

Na

lldJęc!łat

·w porównaniu z

tacb>.

wyk..-

:Ptna

łOIOO~o ZSU na D kwwW 19i;f

ttOkoJoweJ pracy.

wsro.łu

pro dukcJi aurówkl w

odpt1Wi44niml okresami llłł

n

kwiLrtale 1950 r.

popnełnlcla

(W

ptOGt•·
ana

Na odzkI•eI• wystaw•Ie-

Tadek powrócił z kolonii. Opalo-'
ł I
kowskiej - komenderował Adelt
ny. wesoły, pełen energii, której nato będziecie się n~zajem szczy
brał wśród pomorskich pól i lasów,
pać i sprawdzać. czy aby nie chra
przyjechał do Łodzi z mocnym po,
piecie głęboko, takie tam ujrzycie !1
stanowieniem, że miesiąc rozłąki z
„
·
..
cuda na jawie'! Jal< będzie wyglądała
rodzinnym miastem sowlCle sobie
Łódź i inne miasta Polski w Pla
wynagrodzi. Jut następnego dnia po chwiit\ p1zystając I pelaym po?zi- i - W naszej Łodzi dziwy się dzi<:" nie6-letnim. Zobaczyciewspaniałe
powrocie z Nowogardu wstąpił do wu wzrokiem oglądali rozstawione ją - woła z zachwytem Tadek. - projekty budynkó'~" plany przebudo
jednego z kolegów.
•
w dwóch rzędach barwne. bardzo Gdy wyjeżdżałem przed miesiącem, wy całych dzielnic miejskich, wzory
- Czesiek! wyruszamy na ulicę ciekawe tc.blice, ilustrujące osiągnię
lk
osiedli, które nasze ludowe
· naszego przernysIu w cre;gu
·
5 ta t to ty o drzewa się tuta1· zieleniły, nowych
P iotrk owsk ą obejrzeć wystawy :;kle c1a
państwo wznosi
dla robotników i
pów, miesiąc ich przecież nie ~idzia od odzyskania wolności. Zdumiewa a teraz, wprost poznać nie można, chłopów.
łem
li się, oglądając wymowne linie wy aż chwilami myślę, że to sen.
Cześkowi . dwa razy nie trzeba by kresów stałego olbrzymiego przyro - Nie sen, bracie, nie sen, najTadek, Czesiek i Adek długo jesz
ło powtarzać. I 1·uż za chwilę pod"- stu szkół, liczby uczniów, rozszerza
cze oglądalJ. wspaniałe makiety. By
„ jącej su~
· op1ekl społecznej, coraz prawdziwsza rzeczywistość! - huk 1·1 ol'srueru
· · 1· wzruszeni· rozległymi·
żali ulicą Daszyńskiego do Piotrkow
skiej.
liczniejszych
zespołów świetlico- nął do obu przyjaciół znajomy głos. planami. Ale jednocześnie każdy z
- Popatrz, co się na naszej Piotr I wych. Obejr:i.eli wszystko dokładnie
To Adek długonogi spotkał się = n~ch w duchu ~ostan?wił sob~e, że
kowskiej dzieje! Jakieś maszyny · długo po~lwiając imponującą, kolegami szkolnymi na wystawie i 1:'1 ~ zma~nu1~ a.m. godzin~ nauki. aby
ustawili, pe~vnie nową nawierzch- symboliczn~ statuę, przedstawiają odpowiedział z miejsca na zasłysza- Ja h n:JJZY ~leJ htanąc w ~~~:eh·
nię będa kłaść krzyknał Czesiek
b
.
.
. b
gac
u owmczyc
tyc11 w1e ·1c
• . d .
: .
cą N otmcę z wrzecionem i ro ot ne słowa Tadka.
· wspani"łych obiektów i"akie poka
na rogu, az 1u zie zacze11 się og1ą· ·k
t
• ·
•
•
u
'
[
dać na chłopców.
·
·
n:~ .:::__i::~~~~?':1- w ręku.___ __.__ -=._!._:raz chodzc1e ze mną do Piotr zała im Wystawa Gospodarcza.
Tadek spojrzał uważniej i pociąl:J •. __
•
~
,
I
du, który skląda się z trzech\
n~t
:a sobą Cześka, który ze zdzi- i fYl\Zf
pisz~
dań: zupy,
w1ema szeroko otworzył usta.
arugiego dania i
.8-1
L
.
.....
I
- Masz two;ą maszynę! - zakompotu lub tiudymu. f>o obie-,
.
~.
. .
,
śmiał się Tadek i puknął palcem w
Zastr;,p 1 ~ 1. O~ni1~·a koloni1- rrue.]sce. w PY?,wadzon_.> t wspoł- dzie obowiązkowa cisza, następ
drewniany ;:wielki młot, sięgający do tu:Jgo ~v
_M1 zezyn~e przysłał zawodm~twie
J:!ruzyna nasza nie mamy gry 1 zabawy, aż do
pierwszego piętra. _ To są pomy- nam Ifllły ust, w ~torym pisze: p~·o'=1adz1 pracę . ~ultur~lno podwieczorku. Po posiłku czas
słowe dekoracje, widzisz, cały rząd „Okol:ca, ~v któreJ l!l~~y naszą oswiatową w pobl~s.~nch w~iach. na. zajęcia świetlicowe i przygoich ciagnie się wzdłuż Piotrkow~ kolomę, · Jest przeshczna. Od Urządzamy dla mieJSCOWeJ lud- towania do ogniska. Na kolację
skiej. ·
morza oddziela nas tylko nie ności ogniska. Jest nam tu do- otrzymujemy zupę, chleb i;maChłopcy poszli kawałek ulicą i wielki las s~snowy. Często ,za- brze, przyjemnie i wesoło. ~ol rowany i kawę. Przed spoczyntvm razem obu ich ogarnęło praw- chwyc;amy się zachodem słon.ca, n~r czas spędzamy na wyc1ec1.- kiem mycie i przygotowanie do
dziwe zdumienie. Przed nimi wyso- a .kąpi~le w morzu ~ą !ak wspa- kach. zabawach _i sporcie". .
snu. Tak kończy się nasz dzion
kie, niby trzy wieże, wznosiły się małe. ze z trudem się Je przeryZastęp II druzyny I Ogniwa kolon i iny".
olłromne młoty, które wydawały się wa. Na~z zastęp ~~~} na~wę {wloni.inego w .Niedalini~ o_pisupodtrzymywać wielkie rusztowan!~ „Bojowmczek o PokoJ . śpimy Je nam swe dzienne zaJęcrn na
Redakcja „Promyka" dziękuW~lr.ząsa_jącie wiador:w~ci o
z widniejącym u szczytu wielkim w namiocie, na którym widnie- kolonii:
je za nadesłane listy i.· życzenia: napas.c1 wo1sk _ame~ykanskich na
srebrnym napisem.
je wyrysowany gołąb pokoju.
„Pobudkę mamy o godz. 6.30,
z ł 1· I d · . II k0 1 Koreę, o bestialskich bombardo
.~spo o.'~ . .ruz:yn~ . , . : waniach miast i osiedli
przez
Dlaczego chłopcó~ tak zaskoczy
_C~dziennie chodzimy na wy- po czym idziemy do mycia. Nały te wspaniałe dekoracje? Po pro- brzeze, ~dzie na wydmach sadzi st~pnie jest gimnastyka, po któ lonn w __1'111z;zyme, . Trzcm~ki~J samoloty amerykańskie, obiegły
stu nie wiedzieli, że w Łodzi otwo- m_y trzcmę i trawę. Praca ta reJ stajemy do apelu poranne- L_eokadn, .<t.ora napi~ała V! 1m1e całą Polskę, dotarły też do kolo
rzona została Wystawa, obrazująca jest lekka i daje nam dużo przy go. śniadanie jemy z wielkim 111~ ~V Ognnva, Hah .Koz10row- nii letnich, na których przebywa
dorobek całego życia Łodzi i woje- jerriności. W pracy tej współza- apetytem, po dobrze przespanej skieJ, K. Skowronowi, J. Bara- ją dzieci, cieszące się słońcem,
wództwa w ob~sie powojennym wodniczą między sobą zastępy nocy. Otrzymujemy pod dostat- nowskiemu, Jankowi Kamiń- wodą, las~m, świeżym powie·
oraz rozwój naszego miasta w Pl11- oraz drużyny,
kiem chleba z masłem i mlecz- skiemu, Krzysztofowi Kowal- trzem i nabiera ją zdroWia oraz
nie 6-letnim.
\ Dzięki temu, że wszystkie ne.i kawy. Zajęcia społeczne wy- skiemu, Andrzejowi Kowalskie- sił do dalszej nauki i oracy.
Chłopcy podążali pasatem od ul. dobrze umiemy zespołowo pra- pełniają nam czas do południ::i. m,u, Z?yszkowi Błanowskieml!,
w czasie pogadanek, dzieci
Piotrkowskiej do Al. Kok!uszki, co cować, - zdobyłyśmy pierwsze Myjemy się i zasiadamy do obfa .Tozkow1 Dece, J. Kowalczykowi. wespół ze swymi wychowawca
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mi, glęboloo i poważnie rozpa
trują sytuację, jaka wytworzyła
Na jednej z uliczek,
S. M1CHAŁKOW
Samotnie tkwią na brzegu
się
obecnie w dalekiej Korei, ra
Gdzie doniy stoj_cf stare

I

Nie pozwolimy, aby ros.
któ
ra odebrałaby spokój i
bezpieczeństwo
dzie·
efom. Złamiemy podlą
rękę, która wy<liąga się
po kra•j e miłująl:e wol·
ność i pokój, chwyta się
na..ju<>rlle.iszych środków,
?rzuca bomby na szkol}·, w których uczą słę
rlzied.
pętano nową wojnę,

do rDromvka

P ·C l

„.

Ręce

precz od Korei!

I

Tej niebezpiecznej rzeczki.

Był

domek, w. któ1·ym mieszkał
Nasz Tomek - niedowia1·ek.

się

Gdziekolwiek
znajdowal,
Czy w szkole, czy też w domu,
J.Vie wierzył maiy Tomek
Niczem.u i nikomu.
Raz

Wtem Tomek się obuclzi'l
I, zdjęty niepokojeni,
Buciki i majteczki,
Pod stole1n, widzi, swoje.

~

i

,:.~.

'I

wyjść miclł

do kolegi.,
Więc matka mu, powiada:
- Włóż, Toniku, dziś kalu1:1;;c,
bo desze~ na dworze pada!

Siadł

1'omek ruta

tą rzeką,

- Nie pra„.
Chcąc schronić się od skwaru; Ja nie wie ...
- Nieprawda! - mówi Tomek. Wt~m patrzy: niedaleko
Aligato1· pi·zelknąl ślinę
Nie sliwha jej, wychodzi
I pogrążyl się w glębinę.
I oto: po kałużach
Ha:rcerzy idzie paru. „
.
W przemokłych butach brodzi.
Znikl Tomek, a tomkowe
- Nie wolno tu się kąpać! Krzyknęli ci harcerze[
*
Buciki i majteczki
Wkladajq, dzieci ly_żwy,
- Tu pełno krokody i! Bo czują, że mróz bierze.
A Tarnek rzekł: - Nie wie1·zę.„
Dorośli zaś na 1lszy
Minęły trzy miesiące od czasu,_ gdy
Podnoszą valt kołnierze ..•
pułkownik Aleksandrow, dowodca
Buciki i koszulkę
pancernej dywizji, opuścił dom. L_aNa piasku pozostawia
Mróz taki, że przechodnio1n
pewne znajdował się na froncie.
I oto w groźnej rzece
Zsiniały z zim:na twar.w! W środku lata córki jego, Olga i że
Pływacki sport uprawia.
A on wychodzi 1z.a dwór
nia, otrzymały depeszę, w której pro·
W 1tw,jtecz'kach, jak na plażę.
ponował im spędzenie końca wakacji
Opoda1,
na letnisku pod Moskwą.
*
Z rzecznych glębin,
Raz wybro.1, się do Zoo
Nadasana żenia w kolorowej chuPodstępnie się wychyla
I ktoś vowiedział doń:
steczce - zsuniętej na tył głowy, stała
- Spój1·z na to zwierzę z t?·ąbą, Ogromna,
przed Olgą ze szczotką do zamiata·
Wyglodn-iala
To slofi.
nia w ręku, a ta jej tłumaczyła:
Paszcza krokodyla„.
- Pojadę z rzeczami, a ty poObejrzal T01nek slonia
sprzątasz mieszkanie. Nie oblizuj ust
- Uciekaj! i coś mu w głowie świta„.
i nie chmurz brwi. Zamknij potem
- Nieprawcla - rzekl po chwi- Krzyczą dzieci
drzwi. Książki odnieś do czytelni.
li - - Czy chcesz by ciebie zjacU? ! Nie wstępuj do żadnej z koleżanek.
To nie jest sloń
- Nie uczcie rnnie! Skończyłem Idż prosto na dworzec, stamtąd wyI lewita!
Już jedenaście laf!
ślesz tę depeszę do ojca. Potem wsią·
Kiedyś,

dziesz do pociągu i przyjedziesz na
letnisko. Eugenio! masz mnie słuchać.
Jestem twoją siostrą„.
- I ja twoją także!
- Tak... ale ja jestem starsza„.
i ostatecznie tak tatuś kazał.
Kiedy na dworze zawarczało od·
jeżdżające auto, Żenia westchnęła
ciężko i rozejrzała się po pokoju.
Nieład był okropny. Podeszła do zakurzonego lustra, w którym odb~jał
się wiszący na ścianie portret ojca.
Dobrze! Niech sobie będzie, że Ol
ga jest starsza i na razie należy jej
•
•
•
słuchać. Za to ona, Żenia, jest zupeł·
I
nie podobna do ojca: ma takie same
umożliwienie nam spędzenia wa brwi, oczy i usta. I charakter oędzie
kacji na kolonii Narwik . Jest miała taki sam, z pewnością.
Zawiązała ciaśniej chusteczkę na
nam tu bardzo dobrze i przyjemnie. Jeździmy na wycieczki, włosach. Zrzuciła sandały. Wzięła
kąpiemy się w Bałtyku, plażuje do rąk ścierkę. Ze stołu ściągnęła
my się i nabieramy sił do pracy obrus. W sunęła wiadro pod kran,
szczotkę i zmiotła do progu
w szkole. To wszystko zawdzię· chwyciła
furę śmieci.
czarny Polsce Ludowej, które i
Niebawem zahuczał prymus. Podrząd tros kliwie opiekuje się kai łogę zalewały strumienie ~ody . W
blaszanej balii svczałv i pękały pę·
<l'vm dzieckiem".

Krokodyl ma na dziś
Sniadanie już gotowe:
Za kark wziąl Tomka i
Biedaka zjadł polowę.
Z paszczęki widać 1nu
Jedynie Tomka głowę„.
Na brzegu, slychaó
Słoica te:

NiedowW.l'ek ten,
Taki: mial
Niezwylcly sen:
Afrykafiskie
Piecze słonko
Ponacl rzeką
Zwaną

[(on go.

List z kolonii

Dobrze nam tu
Do redakcji naszej nadesłał
li~t uczeń, Cezary Dygasiński,
przebywający na kolonii letnie.i

dla <lzit:ci. zorganizowanej

prz~z

Zjednoczenie Przemysłu Guzi brsko - Galanteryjnego w miej
scowości Narwik, koło Gdańska.
List chłopca zamieszczamy w
c<iłc ści:

W imieniu dzieci z kolonii skła
d~n serdeczne oodziekowaOie za

przy1emn1e

Nasz Tomek - nieclowial'ck
W prawdziwą rozpacz wpacll:
- Nieprawda, że to sen bJJll
On ninie naprawdę ziacll!
Takiego, dzieci, Tomka,
Wśród siebie oclszuJca.,icie
I wtedy mu ten wierszyk
Koniecznie przeczytajcie!
Spolszczył

Janusz Minkiewicz

toczon(J z faszystowskim najeź
Wstrząśnięci i oburzeni
faktami barbarzyńskiej;!o bom·
bardowania przez amerykańskie
samoloty-wsi, miast oraz osiedli
koreańskich, jak najostrzej protestu.ie~y pneciwko tej ohydnej
napasc1
na
J(oref. Jesteśmy
z całym sercem z postępową
opinią świata, z naszymi kore
ańskimi braćmi, walczącymi o
swą niezawisłość społeczną i na
rodową. W tym, co się dzieje na
ziemi koreańskiej, widzimy wy
raźne
usiłowanie
poderwania
dźcą.

pokoju światowego.
lmperi;1 li11n amerykański dą
odnoszonym na<l wrogami, przez ży do no v1·e; wojny, aby w · ten
sposób oddalić od siebie widmo
wojslrn ludowe.
nieuchronneg-o kryzysu. Jedna}<
A oto jedna~ 1icznych rezolu obóz pokoju udzieli
podżega
cji, podjętych przez dzieci, kló
czom wojennym zdecydowanej
re w ten sposób dają
wyraz odpowiedzi. I my dołączamy się
swej sympatii i poczuciu brater
do potężnego ostrzeżenia. jakie
stwa wobec narodu kore.ailskic rozlega się na całym świecie:
go. Rezolucję powzięły
nasze
koleżanki oraz koledzy z kolonii
RĘ.CE PRECZ OD KOREI!
dują się każdym zwycięstwem,

w

Kościelcu:

Naszym
obowiązkiem
jest
wzmocnić ~iły obozu pokoju pra
cą i nauką, która podniesie potę
g-e nasze(!o ludowego państwa.

,,My, młodzież ZMP. ZHP, i
niezorg·anizowana Czerwonej to
dzL przeby.wająca na kolonii
Niech żyje lud koreański!"
letniej w Kościelcu, solidaryzu.
jemy się z bohaterską
(Następu ją p<Jdtpisy uczestni·
walką
młodzieży i ludu koreańskiego, ków kolonii w Kościelcu).

(1)

Olga usłyszała szybki,
I nagle, łamiąc suche
drabina, przystawiona
do okna strychu, z trzaskiem osunęła
się wzdłuż ściany i gniotąc łopiany,
z hukiem zwaliła się na ziemię.
Teraz

trwożny szept.
gałęzie, ciężka

Przewody ze sznurków zadrgały
nad dachem. Przerażony kociak zadrapał rękę Olgi i dał nura w pokrzywę.

A. GAJDAR
cherzyki mydlanej piany. A przecho· 1 burtę auta i zabrali się do wyłado·
dnie patrzyli z uznaniem na bosą wywania rzeczy, a Olga otworzyła
dziewczynkę w czerwonej sukience, oszkloną werandę.
stojącą na parapecie okna trzeciego
Stąd otwierał się widok na stary,
piętra i śmiało przecierającą szyby. zapuszczony ogród i stojący w głębi
Po drodze zalanej słoncem pędziła niezdarny, piętrowy spichrz, na któ·
ciężarówka. Olga postawiła nogi na rego dachu powiewała mała czerwo·
walizce i siedziała w wyplatanym na chorągiewka. .
fotelu, opierając się o miękki toboł. ' Olga wróciła do auta. Teraz podeNa kolanach jej leżał ryży kociak szła do niej niemłoda, żwaYJa kobi~·
i targał łapkami bukiet bławatków. cina, mleczarka z sąsiedniego domu
Na trzydziestym kilometrze wymi· i cfiarowała swoje usługi przy sprzą
nęła ich zmotoryzowana kolumna taniu i myciu okien, podłóg i ścian.
czerwonoarmistów. żołnierze sie· Sąsiadka zabrała się do śckrek i
dzieli rzędami na drewnianych ław- miednic, a Olga z kociakiem na ręku
kach, trzymając u nóg karabiny, poszła do ogrodu.
zy.rrócone lufami do góry i śpiewali
Na pniach drzew wiśniowych,
chórem. Na odgłos tego śpiewu gruntownie obdziobanych przez wró·
otwierały się szeroko okna i drzwi ble, błyszczały gorące krople żywi·
mijanych chat. Spoza parkanów I cy. Mocny zapach czarnych porze·
wrót gromadnie wybiegały rozrado· czek, rumianku i piołunu unosił się
wane dzieciaki. Machały rękami, J w powietrzu.
rzucały czerwonoarmistom niedojrza·
Dach lamusa, porośnięty mchem,
łe jeszcze jabłka i krzyczały wślad świecił dziurami i z dziur tych wzno·
za nimi „hura", po czym z miejsca siły się do góry i ginęły w gęstYJinie
wszczynały mężne boje l potyczki, drzew jakieś cienkie, mocno napięte
wpadając na pokrzywy i piołuny w przewody sznurkowe.
gwałtownej szarży kawaleryjskiej.
Olga przecisnęła się przez krzaki
Ciężarówka skręciła ku letniskowe leszczyny i otarła z twarzy pajęczy·
mu osiedlu i stanęła przed niewielką. nę. Co to jest? Czerwona chorągiew·
cihrośniętą bluszczem willą .
ka znikła z dachu, sterczał tam tylko
Szofer z pomc;icnikami odrzucili naqi or.,.•

Oszołomiona Olga zatrzymała· się
rozglądając i nasłuchując.
Wkoło
panowała cisza, nie było
gęstwie zieleni, ani

nic widać
za cudzym
płotem, ani w czarnym kwadracie
okna starego budynku.
ani ;:w

Olga wróciła na ganek.
-To dzieciaki plądrują w cu·
dzych ogrodach - tłumaczyła Oldze
mleczarka. Wczorajszej nocy
otrzęśli u sąsiadów dwie jabłonie i
złamali gruszę. Taki to już naród. tera~„. łobuzy. Ja, kochanie, odprowadziłam syna do Czerwonej Armii.
Po':"ied.ział: „ .żegnaj, matko!"· t pogwizduiąc poszedł. Wieczorem, wia·
domo, żal mnie ogarnął, popłakałam
~roch~, ~ :w nocy zbudziłam sfę
i ~daie mi się, że ktoś łazi po pod·
worku, myszkuje koło domu. żle.
myślę sobie. Samotna· jestem, . nie
mam obrońcy, czy to dużo starej
~rzeb~? Stuknie ktoś cegłą po głowie
i komec. Ale jakoś, Bóg łaskaw, nic
nie ukradli. Pochodzili, pochod:!iii
i poszli.
Beczka u mnie na podwórku stoi, ogromna, dębo~a, cię.:
ka, że dwóch jej z miejsca nie ruszy,
a podciągnęli ją do samych wrót, ot
i wszystko. A co za ludzie byli i ;io
co - sprawa to iakaś ciemna.
(d.c.n.)

GŁOS PIOTRKQWSKI

Kroniko Piotrkowo li' Fabrqce Shlejeh - Interpelacje czytelników
n.ie mogq pozostawać bez odpowiedzi
robotnicg awansują na wgższe stanowiska
W
piotrkowskiej
Fabryce
Sklejek zagadnienie \Vysuwania
nowych kadr zostało wlaściwie
zrozumiane i Tozwiązane przez
kierownictwo fabryki i podsta\\'OW<J

organizację

partyjną.

\Vysuwanie robotników na wy7.
sze stanowiska nie odbyło sie
mechanicznie, lecz poprzedzo11e
zostało akcją samokształcenio
wą. i urządzeniem specjalnych
kursów dla wyróżniających się
w pracy zawodowej i społecznej

j
WAZNll!:JSZE TELElt.ONYa
1.0-72 Straż Pożarna

10.70 Szpital Międzykomunalny

15·87 Pogot.owie lekarskie ul. Stalina 46.

KIN&J
Kino „POLONIA" ·wyświetla
film pt. „Ur()dzony w paździer

niku".

*

•

*

Kino ,,BAŁTYK 11 wyświetla
film produkcji radzieckiej p.t.
,.Opowi• o ora wdziwYm czło
wieku".

A.DRES REDAKCJI:

Aleja 3 · M:1.i11 Nr 4, tel. 15 81
Intere.ci1',nt-9w przyjmuje sie od
godz" 16 do 18.
Rozdzielnia: uJ ~łr.wackiego 26.
teł. Vi-40
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z Kam~uf>°i(a
WZOROWY SKLEP OBUWIA
I SKóR
Istniejący w Kamińsku sklep z obuwiem Samopomocy Chłopskiej

nej. \V pracy s"'ojej napotykali oni pocui.tko\Vo na pewne
trudności, <l'zisia j jednak spel11ia.ią swoje obowiązki dobrze,
a pracę ich cechuje troska o
roz1sój fabryki.
Pracownicy Fabryki Sklejek
osią.gają również sukcesy w
dziedzinie
współzawodnictwa
pracy. Plany produkcyjne zaró,vno 7.a pierwszy jak i drugi
kwartał zostały w pełni wyko1u~ ne. Dodać należy, ie zobo\vią
zania pierwszomajowe i ku
uczczeniu swięta 22 Lipca zo.~tały wykonane· z nad,vyżką i
przedterminowo. W pierwszym
kwartale br. za dobre wyniki
w~ współzawodnictwie pracy'
ornz za pomysły racjonalizatorskie nagrodzono premiami pieniężnymi 24 osoby. Za drugi
kw:irtał otrzymało nag1·ody 29
pracowników piotrkowskiej Fabryki Sklejek. Niezależnie od
tego - 130 pracowników "'Y-

pracowników.
W ten spbsób tow. Makowska, która pracuje na blato\vni
przeszło 20 lat jako robotnica,
uzyskała awans na stanowisko
sta1·szego kalkulatora. Tow. Ma
kowska, będąca cz.vnną działacz
ką społeczna na terenie fabryki, (jest pr;zewodniczącą kola
Ligi Kobiet) wzorowo wywią
zuje się z nowych obowiązków.
Dwie robotnice z blatowni: tow.
tow. Henryka Mikołajczyk i Zofia Socha zostały przeŚzkolone
na wieczorowych kursach maszynopisania i obecnie pełnią
funkcje maszynistek.
Zakładach
Tow. Jerzy Klęska do niedawna robotnik placowy wvroz- zostali premiowani
niał się w pracy społecznej po 11pecjalnym kursie pełni dziZakład~ch Drzewny~h na Bu
::;iaj obowiązki kalk I t . ·
g51.iu odb:rła się ~;·o~z.ystosc ~ręcze' ,
" _. .
U a OI ~ l ną ma nagrod wyrozmaiącym się suno~~ ~ m st~UO\\lSku pracu]e wz1, mienną i pilną pracą robotnikom.
ro\,?· To\\· Stefan l\lycka, zdol- \Nagrody pieniężne z funduszu dy!lY slusa~z war~ztatowy pra.cu- rektorskiego otrzymali: rachmistrz
J.e obecnie. w .bmrze ,te_chmc;;r;- Tytus Klik. pilarz Władysław Piwo
nym, pehu~c J~dnoczesme wzo- warski. kierownik garażu Bronisław
rowo obo"·:1ązk1 cz~onka rady Dziubiński. brygadzista Leon Kali7„~kładoweJ .. Robotnica tow. Ja- szewski, kontystka Mirosława Ur~
n.ma Mach.mk .została. przenie- bańska. strażak przemysłowy Anto
s1~na do bmra l pracu]e w W~7- ni Kluf, sortownik Józef Grzybo~w
dzia le personalnym.
ski i pisarz halowy Józef Wojr.ie~
w~zyscy wrsunięci pracowni chowski.
.
cv otaczani są tr?skli.:vą opiek~
Wyróżnieni pracownicy otrzyma
ze strony orgamzacJ1 partyJ- li nagrody pieniężne.
(rk)

Przodownicy pracy
w
Drzewnych
"!f

Interpelacje naszych

czytelników, gdj nie chwali on: lecz gani.

Zły

różnia jących się w pracy spe·
w większości robotników piotrkow· przykląd daje w tej mierze Prezyłeczne.i i zawodowej, otrzymało skich zakładów pracy, są wyrazem dium Miejskiej Rady Narodowej w
nagrody na łączną. ::rnmę 292 ty- ich troski o dobro społeczne i po- Piotrkowie. Wszelkie zapytania skie
sięcy złotych. , '.iestety, nie cała myślny rozwój naszego miasta. Pi- rowane pod adresem tegoż Prezyzałoga bierze udział we współ sza oni, 11ajczęściej nie tylko o spra- dium pozostają bez odpowiedzi.
zawodnictwie pracy.
Gdyby wach dotyczących ich bezpośrednio ,
Pisało się niejednokrotnie o braku
ruch ten został na zakładach ale i o sprawach ważnych dla ogółu ogrodzeń nad Strawą, o powolnym
rozbudowany, (dotychczas objął mieszkańców Piotrkowa. Na tF> za- tempie robót na ulicy Generała $wier
;pytania i interpelacje powinny do
60 proc<'nt załogi) Fabryka ledakcji
czcwskiego , o konieczności pousta„Głosu Piotrkowskiego" na
Sklejek byłaby w stanie produ- pływać od zainteresowi.lnych ins~y wiania koszy na śmieci i o wielu
jeszcze innvch sprawach. Na po•
kować znacznie więcej, Ambi- lucji odpowiedzi.

cj;i organizacji partyjnej powin
Niestety jednak istnieją je~zcze in stawione pytania bądź zarzuty Preno byc wciągnięcie do współza stytucje, które lekceważą sob~e gło~ zydium MRN dotychczas nie odpo•
korespondenta . szczególnie wowczas, wiedziało.
(S)
wodnictwa-całe.i załogi.

Zagrody wiejskie na Ziemiach Zachodnie h
czekają na O§adni•ów
I
w
\v
4 mogą wzią6 udział
W województwach szczeciń
skim, koszalińskim,
olsztyń
skim i w niektórych powiatach
województw zielonogórskiego i
białostockiego \vyremontowano
i przystosowano do użytku znisz
czone w czasie działań wojennych budynki mieszkalne i gospodar8kie w około 4 tysiącach
gospodarstw
wiejskich.
W
związku z tym zagrody te wraz
z odpowiednimi gospodarstwami rolnymi mogą być już obecnie oddane w użytkowanie nowym osadnikom. Poza tym w
województwach zachodnich są
jeszcze do objęcia i·olne działki
praco-wnicze, przewidziane dla
robotników leśnvch.
Bezrolni i małorolni chłopi z
ziem centralnych, chcący się
przesiedlić na nowe gospodarRtwa, powinni to uczynić natychmiast po żniwach. Dla prze
siedlających się przewidziane
sa znaczne ulgi w przewozie inwentarza, specjalne bezzwrotne
zapomogi oraz pożyczki. Koszty
przesiedlenia rodzin chłopskich
wraz z inwentarzem ponosi

wysokości 190 tvs. zł. Poż,·czki
oprocentowane
wysokogci
procent rocznie można sp1acać
w 5 ratach p(>łrocznych, przy
czvm termin płatności I raty
przypada po upływie roku od
otrzymania pożyczki.
Dla obejrzenia przyszłych go
spodarstw w województwach
zachodnich
organizowane :::;ą

-

specjalne wyjazdy,

których
delegaci
zamierzających się

chłopów,

przesiedlić.
Bliższych informacji

o warun
kach osiedleńczych i kredytach
udzielają placówki PUR oraz
wydziały rolnictwa i leśnictwa
prezydiów powiatowych rad narodowych.

Rozpoczęły się
do

Szkół

zapisy

Państwowych Ogólnokształcqcych

Korespondencyjnych stopnia licealnego

Ogólnokształ c1asie nauki korzystają ze zniżek koKorespondencyjnych iejowych na dojazdy do szkół na
stopnia Hcealnego w całym kraju kcnsultację.
Państwowe Ogólnokształcące Szko.
zorganizowanych w br. przez MiniKorespondencyjne stopnia liceal·
sterstwo Oświaty w ramach szkól dla lv
ńego otwierają szerokie możliwości
pracujacych, rozpoczęły się w dniu zdobytia średniego wykształcenia
5 bm. zapisy słuchaczy.
osobom, które ze względu na charak·
Program nauczania w tych szko- ter swej pracy zawodowej, wzgl. odłach obejmuje materiał naukowy od ległość od szkół średnich dla pracu•
klas 8-11 średniej szkoły ogólno- jących. warunki życia rodzinnego itp,
kĘztałcącej stopnia licealnego
oraz nie mogą uczęszczać do szkól dla
materiał klasy 7 szkoły podstawowF.j, pracujących względnie 6Zkół dla mło
0
1
co umożliwia zdobycie średniego wy. dzieży.
k~ztałcenia nawet tym osobom, które
Bliższych informacji o warunkadi
tach osiedlenia z ulg ·w podatku nie mają pełnego wykształcenia pod- przyjęcia do szkół tego typu udziela
praeują
ją zainteresowanym Wydziały Oświa
gruntowym i SFOR oraz z stawowego
pierwszeństwa w uzyskaniu kre Słuchacze Ogólnokształcącyrh Szkół ty wojewódzkich lub powiatowych
Do niedawna jeszcze w woje- wiat opoczyński. Zarejei:;trowa- dytó_w na siew, orkę i zakup na Iforcspondencyjnych posindajł! pełne 1 ad narodowych oraz ogniwa organi.
prawa uczniów szkół państwowych. zacyjne organizacji masowych. W
wództwie
~6 Ś\vietlic. wozow
· sz t ucznych .
· d · ł łódzkim na tP.renie no tam dot:rchczas
.
~
•
Po ukończeniu nauki składają
instytucjach tych można otrzymać
wsi z1a ało 300 świetlic Związ Na drugim mie.iRcu znajduje
Po osiedleniu się na nowych miny dojrzałości na prawach egz.::uczku
Samopomocy Chłopskiej. się powiat piotrlcowski, gdzie R'ORpodarstwach . rolnych chłopi niów pati~twowych szkół ogólno- również informator o szkołach korespondencyjnych, wydany przez Mi.o
08tatnio liczba ta znacznie się czynne są. 3:3 świetlice.
otrzymują do 10 tys. zł. bez- kształcących stopnia licealnego. W nister~two Oświaty.
powiększyła, gdyż Koła GroNajwiększą żywotność, prze- z1vrotnej zapomogi na urządżemadzkie ZSCh zorganizowały jawiają świetlice w spółdziel- ·
·
k 1 t
k
dali::ze 192 św1·etl1'ce. ur wo1·e. h
d
.
me, się oraz rec Y y na za up
•
n
.
mac
pro ukcnnych. Wśród krow lub koni. Na zakup kr<iwództwie znajduje się obecnie nich n;:tilepiej pl'aru.ią świetli- wy przesiedleniec może otrzy4!)2 ś-wiet1ic, zaopatrzonych w ce w Pniewi·e pow k t
k.
'
·
k
k ' · d
· u nows ie- mac pozycz ę w wyso ·osc1 o . Zgo<l'nie z usta\va. z dnia 20 I Re1·e~tr~c1·a ma na """lu spo
b i'bl'10t eczk i, sprzęt do gier i za- go, Gokbiewku nrnz
Pelagii w 80 t
ł
k
k · d0 l
baw. Przy \Vymienionych świe- JJO\Y. łaskim .•fo<l.nw w \VOJ·eys. z·· a na za ·up oma
tp~a b.r., ~entr_alny Urząd Drab r 1 adzenie pełnego spisu maszyn
tlicach organizują, się zespoły wództwie łódzkim· świetlicowy llO trs. zł. Chłopi, którzv nie ne1 \\'.ytworczosci rozpoczął reje przemysłowych, znajdujących się
artystyczne.
teatrz.vk kukiełkowv posiada J?OSiadają żadnego inwentarza clra:-1ę. maszyn_ przemysł.owycl1. na terenie kraju, w celu odpoNajwiększą ilością, świetlic świetlica ZSCh w ".l\Iałkowie, z~rwego, mogą w wyjątkowych zn;;1dt:1a~ych SH;~ w rx>s 1adaniu Wiedt.iego wykorzystania
ich'
ZSCh mo.że się poszczycić ·po- powiatu sieradzkiego.
wypadkach. otrzymać pożyczki pr~eds:tb~_orstw prywatnych, bądź db dobra gospodarki narodowej„
n_a_za_k_u_p_t_e_g_o_i_n_w_e_1_1ta_r_za
__a_o_t_e_z_o_s_o_~_:_r_::y_w_a_t_n.:_y_ch
....~---Ws:r.y~tkie osoby, w których
- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - . . : __ _ _ _ _ _
posiadariiu znajdują się ma::zy

W 40 Pa11stwowych

cących Szkołach

„.------------------------_ ;____
) ~at~~~rb;e:/:~z~;~~w~=~~~~e;~~ Swietlice Z
SCh w woiewództwie łódzkim ~~~:t~~ ·p~~~·~~J~~~d ~~~e~~r1i:
'Ziomie i zaspakaja
potrzeby i 9\lst

kupujących. Personel jest grzeczny

l taktowny. W sklepie panuje wzo
r.owy porządek i czysto.4ć. Estetycz
nie urządzona wystawa pozwala na
d o kła d ne zorientowanie się w asortymencie obuwia.
,
, PRZYKRE
NIEPOROZUMIENIE
Mieszkańcy gminy Kamińsk pod·
tlali się na wiosnę br. szczepieniom
ochronnym w miejscowym Ośrodku
Zdrowia, na co otrzymali odpowied
nie zaświadczenia. Jakież było zdzi
~ienie wielu z nieb, gdy otrzymali
w tych dnia'Ch nakazy karne za ni\>
poddanie się przymusowemu szczepieniu. Kiara wynosi 1.000 zł. z zamianą na trzy dni aresztu. Ośrodek
Zdrowia w KamJrisku winien to nie
dopatrzenie zlikwidować. ·
NA STACJI KOLEJOWEJ .
W KAivlIŃSKU W DALSZYM
CIĄGU BR.AK BILETóW
Kasa PKP w Nowym Kamińsku
nie posiada gotowych ulgowych biletów szkolnych ani też biletów ulsowych do stacji bardziej oddalonych. Kasjer odma;wia wypisywania
liiletów blankietowyc·h i na zapytania
podróżnych, jak mają postąpić, by
nie narażać się na niepotrzebne st rn
ty, nie udziela wyjaśnień. Podróżni
~omszeni są nabyv.·ać bilety normRl
• 1le. droższe, albo zrezygnować z podróży. Stan ten trwa już przeszło
Clwa miesiące i mimo poruszenia tej
sprawy w swoim czasie w prasie.
nie uległ zmianie. Obowiązkicin
."!JOKP w Łodzi jest jak najszyhm~
~aopr1trzrnie kasy biletowej w Norw·ym Kamińsku w odpowiedn!e blk
ty.

Ni\ RYNKU W KAMIŃSKU
PO\VINIEN POWSTAć
ZIEJ,EN1EC
Plac rynkowy naszej osady jest
na pewnym odcinku pokryty gruzami. Uprzątni<;ciem terenu nikt się
nie zainteresował. Miał tu w tym ro
ku powstać zieleniec, skończyło 11i.;
jednak na zapowiedziach.
Prezykłium Gminnej Rady Narodowej win
ino przystąpić do założenia obiecallego zieleńca.
(G-ny)

Kłopoty koła

sportowego

przy Fabryce Sklejek
! Z inicjatywy robotników ZMP-ow.

ców powstało w br. przy piotrkowskiej F9,bryce Sklejek koło sportowe.
Członkowie koła samorzutnie wybu(iowali boisko do siatkówki i zwrócili się do klubu „Unia·Concordia" o
"!wyznaczenie instruktora, któryby
prowadził sekcjQ piłki siatkowej.
Unia wyraziła gotowość zaopiekowania się młodym kołem i obiecała
przysła.'.!
instruktora.
Trzykrotnie
wvznac.zono termin, członkowie koła
tracili czas a instruktor dotąd nie
t:jawił się.
Młodzi sportowcy są roz~oryczeni, gdyż brak instruktora uniemożliwia im uprawianie racjonal
„ n.~&o trenini\1 piłki siatkowej., ... .

eoraz lepiej

Rejestracja maszyn przemysłowych
V

o SI.e k U

„

'łdz1·e1czy o~rodek
Ma~Z'7DOWY
Spo
13'
.:.
W
wykonał

plan w 108 . procentach

Gmina Jeziorko w powiecie ło- nacy by pomóc w urządzaniu ośrod
wickim nie należy do gmin boga- ka. Chodziło o to, by na żniwa ośro
tych. Ziemie tu są średnie, gospodar dek był gotów do walki o pierwsze
I
Pl
61
sr.>,tysi
}
ki _przeważnie 5 hektar~·Ne. Chłopi Pony w
anie • etnim.
nigdy nie stosowali tu maszyn, w Grab~wski z Różycy .i Sta~isław
latach przedwojennych znano je<l;r· ~kumiał z Osieka zaofiaro,w~h taknie siewniki, na których kupno ma- ze swą P?m~c. Zwerbowali wozy
ł kt
ó ł b"
I", s·
I do wywozema ziemi z zawalor.ej
o
o m g so .1e po~o ic. . iano cbory, przeznaczonej na magazyn
sprzątano ręcznie, zboze zbierano dla maszyn. Zwożono kamienic na
przy pomocy kos, młócono cepami. wybrukowanie podłogi. Warsztat
~atac~ pow_ojenn~·ch. w g;ni?ie kowalski rozrósł sję. Kowale mieli
Jeziorko wiele się zmieniło. Gmmę ręce pełne roboty. Remontowali ma
w 70 procentach zelektryfikowano, szyny ośrodka i wykonywali roboty
w 50. procent~ch zradiofo~izowano. kowalskie dla mieszkańców gminy.
Chłopi słuchaią przez radio pottada W całej okolicy nie było i nie ma
nek rolniczych, reportaży, interesu- bowiem kowala, toteż ;warsztat riają s~ę no,vvym sposobem gospodaro- prawczy ośrodka stał ~ię prawdzian
d b cl
w 1a przy pomocy maszyn.
o ro zicjstwem dl a chłopów.
vV ośrodku maszyn owym w o s1e· wym
w reszcie
· przyszły żniwa. p icrwku były w roku 1919 zaledwie dwie sze żniwiarki, a było ich już w o~ił?c~rnie i je_dn~ .z~ekomp.letov..:ana środku 7, ruszyły na pola gromady
zmwiarka. Dz1ęk1 m1cjatyw1e Micha Osieka.
ła Swarnowskiego, kowala i śluspZa żniwiarkami poszły na wsie
rza w jednej osobie wyremontowa- trzy snopowiąz.iłki konne oraz 15
no żniwiarkę. Gdy z kolei trzeba siewników. Chłopi mało i średniorol
było uruchomić młocarnię. Swarnow ni zbierali maszynami zboże i siali
ski zwrócił się do zarządu spółdziel siewnikami poplony. W pracy nie
ni o pomoc pieniężną na urządzenie było przerwy, jeden chłop kończył
:warsztatu naprawczego. Jednakże pracę u siebie, drugi już czekał z
spotkał slę z odmową ze strony spół końmi, zaprzęgał do żniwiarki czy
dzielni.
snopo,vvlązałki. by za kilka godzin
ówczesnemu zarządowi, w któ· oddać maszynę następnemu gosporym zasiadali bogacze wiejscy ośro darzowi. W ten sposób ·w Jeziorku,
dek nie był potrzebny, ale potrzebo Kocierzewie, Karnkowie
prawie
wali go chłopi mało i średniorolni. wszyscy chłopi zebrali zboże przy
I o tym wiedział ob. Swarnowski, pomocy maszyn, które po raz pierw
toteż nie ustąpił i za własne pienią- szy znalazły się w ich gminie. Tego
dze kupował pierwsze narzędzia do roczne żniwa w gminie Jeziorko wy
kuźni. Rozpoczęła się walka o ośro konano w c.iągu 8 dni.
dek. Nie ulękli się gróźb kułackich
Ob. Michał Swarnowski w dniu
kowale ,....., „dwa Józki" - Rokicki 3 sierpnia zameldo:wał: - plan poi Grabowski, pracowali wytrwale ra mocy mało i średniorolnym chło
zem z kierownikiem ośrodka i wresz pom. ośrodek maszynowy w Osieku,
cie dokonali swego.
powiatu ło,vvickiego, wykonał doStary zarząd spółdzielni ustąpił. tych czas w 108 procentach. ZebraZmusili go do tego chłopi mało i no przy pomocy maszyn żniwnych
średniorolni. którzy w wiosennej ak -z 252 hektarów ( 175 gospodarzy)
cji siewnej korzystali już z siewni- mimo iż plan przewidywał jedynie
ków ośrodka. Park maszynowy roz zbiory zestawe1n 10 maszyn, na 216
rastał się z dnia na dzień. Kierow- hektarach.
nik Swarnowski wszedł w kontakt 2
Liczby te jeszcze się zwiększą, bo
Komenda SłużbY. Polsce~ Przyszli ju .żniwiarki 'Jol. dalszyin ct.ągu pracu;ą.

V:'

Chłopi zbierają teraz przy ich pomo środka
cy łubx·ny.

też są one chwilowo

nieczyn

obcw;ązane są zgłosić te ma
swny w wydziałach przemysło

i

rozmawiają ~ tem,- 1·aka. ko wych rad· narodowych. Odpodkl
im zastosowanie Wiednie formularze, służ-.:ice
"'

rzyść przyniosło

.

ny,bezwzględunato,czysąone
wylwrzy.stane w produkcji, czy

ne,

Ośrodek Spółdzielczy w Osieku
maszyn w pracach rolnych
posiada obecnie 75 różnych maszyn. ją sprawę przystąpienia doomawia
gospoW ubiegłym roku było ich zaledwie darki zespołowej. Myślą już 0 zorga
trzy„
nizo,waniu spółdzielni produkcyjnej
Chłopi mało i średniorolni scho- w Osieku. ·
dza się wieczorami w świetlicy óT S
zewera.
---~.------------------------

I.

'"""

zGs wP1·01rkow1·e

•

tego edu, zostały już

W t N.en.

ro2e5łane

Usta\Va przewid'uje moiliWoSĆ
przymusowego wykupu maszyn
niewyKorzystanych, bądź też wy
korzystanych niewłaściwie.

••.
wy1asn1a

Zgłaszanie posiadanych ina
szyn do rejestracfi fest obowiąz
kowe, za~ ukrywanie, bądź też
uchylanie, rozmyślne od rejestra
W związku z interpelacją zamiesz wydziału Prezydium Miejskiej Rady cJi, podlega karze Więzienia dO
czoną w numerze 187 „Głosu Piotr- Narodowej.
lat 3 oraz grzywnie.
ko\\·skiego" a dotyczącą nieuporządJednakże pracownicy PZGS wikowanych trawników przy budynku dząc, że odnośne władze całkowicie
Re~akcji
P~GS, PZGS stwierdza, że utrzyma zapomniały o trawnikach
przy
nic porządku i właściwego stanu roś PZGS, postan.owili skopać trawniki
!inności na trawni"kach 1· sl{Wet·ach
·
J. Z. i Wladyslaw Br. _. W spra
i zasiac je trawą, co też zostało wy wie przez Was poruszonej ,należy
należy do obowiązku odpowiedniego k
onane.
·
się zwrócić do Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Piotrkowie.
Robotnik ;:; Hortensji. Pisałfv
śmy o tym. Przejrzyjcie dokładniej
213 numer naszego pisnia. Odnośnie
drugiego pytania .- prosimy o po~
fatygowanie się do lokalu Redakcji
obowiązujący od dnia 1 stycznia 1951 r.
:w godzinach 16 _. 18. Należało by
jeszcze raz porozmawiać z sekreta„
I
Kwartały
rzem
podstawowej organizacji p~
KLASY ŻYW CA
·
I, II, IV III tyjnej.
Prządka M. Z. :t Moszczenicg;.Ceny w złotych rza kg. żywca 0 ile nam wiadomo, przygotowania
l. Ekstra słoninowe pow. 160 kg
232
244 do tego rodzaju konkursa są juz C"ZJ'
2. Sło!iinowe pow. 160 kg
222
233 nione przez Główny Komitet Wsp6ł
3. Słoninowe od 135-16G kg
216
227 zawodnictw11 Pracy pr.zy Zarządzie
4. Słoninowe od 125-135 ka
212
223 Głównym Zw. Zaw. P. P. Włó·
5. Mięs. słonin. od 135-160 kg
203
213 ki<>nniczego. O zdobyciu tytułu I na
E. Mi~s. słonin. od 107-134 kg
194
204 grody decydować będzie sąd kon„
7 Mięs. słonin. od 86-106 kg
184
193 kursowy, wyłoniony spośród lllałogi,
8. Mięsne od 107-134 kg
.
Emeryt kolejowy. ._ Materia)
186
195
9. Mięsne od 86-:-106 kg
182
191 Wasz, jak sami mieliście już moż..
10. Stare maci.ory i późne kastraty wytuczone
198
208 ność rzauważyć - jest nieaktualn:1!.
11. Stare macioi:y i późne kastraty niewytuczone
175
184 Prosimy o dalsze korespondencje.
12. Chudźce i braki
1'~3
140
13. Gołębskie od 106-124 kg
219
'
209
14. Bekonowe
Ogłoszenia drobne
200
210

p

Odpowiedzi

Cennik skupu trzody chlewnej

kontraktowanej od producenta na rok 1951,

I

I
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Czytajcie i rozpowszechniajcie »GŁOS"

ZGUBIONO

książecżkę

wyd. przez
RKU Piotrków i kartę ro-

wojskową
werową,

Władysław.

Chmielo~ki
w· '<i
154
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-COKA nadal prowadzi

------------....-------------------------~~--------------------....
------------------------------~·---------Ze sport•

-

OBCHOD
UROCZYSTY
Radzieckim
Dnia Sportowca w
Wszechzwiązkowego

Zwi.ązku

MOSKWA. - W meczu o mistrZos
two ZSRR, prowadząca w tabeli
rozgrywek, drużyna CDKA z.remiso
wała z Torpedo 2:2. Mimo niepogody na stadionie Dynamo zgromadzi
to się 80 tys. widzów.
W tabeli prowadzi nadal CDKA,
które w 23 meczach zdobyło 37 pkt.
przed zeszłorocznym mistrzem
Dynamo _ 23 spotkania - 32 pkt.
leninNastępne miejsca zajmują:
gradzki Zen"it, Dynamo Tbilisi i Dy

obchodzony był w musowi Stalinowi - swemu naj- gu na. 800 m w konkurencji kobiet.
Radzieckim Wszech- wlęksrzemu opiekunowi.
W strzelectwie sportowym piękny
rzw:iąllkowy Dzień Sportowca. Czynr.
Masowy rozwój wychowania fi- wynik osiągnął Itkis, który w !'trzeny udział w uroczystościach wzięło zycznego i sportu jest w ZwiąUu laniu rz ka;rabinu na dystansie 300 m
PRZODOWNIK POUCJJ
ROBOTNICY DOMAGAJĄ SIĘ
wiele millionów C?Jawodników, któ- Radllieckim pmedmiotem nieustan- fl. 3 pozycji '.stojąc, klęcząc 1 :~ząc)
UBEZPIECZENIA NA STAROSC
rych licri:ba wizrosła trzykrotnie w nej troski rządu i partu, organizacji uzyskał 554 pkt. na 600 możliwych.
W OPAŁACH
stosunku do roku 1949.
społecznych i młodz'ieżowych. O ma Do niego należą również nowe świa namo Leningrad. Drużyna Torpedo
Na terenie Łoda:i i woje·.vód'Ztwa
sowym ~ięgu sportu w społecczeń towe rekordy w str.zelaniu e. ke.ra- - zeszłoroczny zdobywca pucharu
W dniu wczorajszym - pisze „Ku
s.portowrzesze
święta
okazji
Z
robotnicy składają masowo podpisy rier Łódllki" - w lasach pod Fabia
binu na 300 m z p~ycji stnjącej i ZSRR - znajduje się na 9 miejców radrzieckich rzłożyły meldunki stwie radzieckim świadczy fakt, iż klęczącej.
pod memoriałem, dol1)agającym się
scu, mając 23 pkt.
ubiegłym w obchodzie Dnia
roku
w
wprowadzenia ustawowe61J ubezpie nicami kilku wieśniaków poturbo- o swych osiągnięciach Generalissi- Sportowca brało udział przeszło 5
policji
prrzodownika
ciężko
wało
)ŚĆ.
sta;:
na
czenia robotników
milionów robotników i pracowniStanisł~wa Karolaka. Sprawców po
ków umysłowych. W latach powojennych liczba sportowców zrzeszobicia aresztowano.
NAJNlżSZY STAN
ZATRUDNIE?ll~A W FABRYKACH
nych w stowarzy.srzeniach i kluWEŁNIANYCH
bach sportowych wrzrosła prz~srzło
JJ Plenum GKKF
FABRYKI ZAMIERAJĄ
2-krotnie.
W fabrykach przemysłu wełniane
w
że
„Kurier Łódzki" podaje,
II Plenum
zakończenie
Wprowadzona rz inicjatywy Komgo na terenie całego kraju pracuje ostatnim tygodniu zamknięt.o w Ło
GKKF, zebrani przyjęli
somołu odznaka sportowa GTO .zdo
tylko 13.489 robotników. Jest to
któw
jednomyślnie uchwałę,
bi piersi milionów sportowców rastan najniżslly w porównaniu z dzi całkowkie 5 fabryk bawełnia
rej, po omówieniu osiągnięć
nych, redukując 3070 robotników.
dzieckich. W 11 wy.iisllych uczelkilku ostatnimi latami.
braków, II Plenum zaleca:
niach wychowania mycllnego i 40
oraz 6 fabryk wełnianych, gdzie reA) zmienić styl pracy Komitespecjalnych średnich szkołach spor
OBOIĘTY MILION
tów na faktycznie kolektywny
dukcja objęła 3987 robotników
organ kierowniczy powiązany •towych szkoli się wykwalifikowaMinisterstwo Skarbu zawiadomine kadry trenerów, sędcziów, inwspólnymi o:adaniami - co oKATASTROFALNY STAN
tegoroczne
że
ło magistrat łódzki.
struktorów i wykładowców w dziew
planowanie
przez
siągniemy
kredyty budÓwlane dla Łodrz.i czostaELEKTROWNI W POLSCE
dzinie wf. Na r~wój sportu państwo
no7.iomie województwa.
o dalsizy milion. W ten
ły obcięte
asygnuje ogromne sumy; tak np. w
B) Mając na uwadze zaostrza
Zapotrzebowanie na prąd w Polsposób ostatnie nadzieje na zatl"Uroku 1950 na cele .zwiątz.ane z wyjącą się walkę klasową, należy:
dnien.ie części bezrobotnych - upa· sce, wobec srz;alejącego kryrz;ysu, kur
chowaniem ficzycznym i sportem
przyswoić i wprowadzić
1.
czy się z dnia na dz:ieii.. W roku
dły rz:upełnie.
22 m:iiliardy rubli.
przeznaczono
konkretnie w życie wskazan::-i
1929 wytwórc:ZOść energLi elektryczBESTIALSTWA FASzy&TóW
Wraz rz masowością podnosi się staPartii w walce o nowe kadry,
radcieckiego,
Slp()rtu
le pocziom
nej w porównaniu rz rokiem l!l28
AMERY.S:A'N'SKICH
celem wzmocnienia polityczneświadczy o tym fakt, że w ciągu ogo wszystkich instancji ruchu
„Republika" donosi z !miasta Ma- · spadła o kilkadziesiąt milionów
statniego półtora roku ustałono 800
a przede wszystsportowego.
KWh.
rion, w stanie Indiana - USA: nowych rekordów ZSRR, ,z których
kim kierownictwa ruchu sporta
rz; 1.500 ludzi, przeTłum złożony
46 uznanych rzostało jako rekordy
we~o. Zrzes7,eń Sportowych
na wię
ważnie młodzieży, napadł
OGŁOSZENIA DROBNE
świat.owe.
GKKF;
Po obezwładnieniu
,zi~nie tutejsze.
O pMi&mie sportu w ZSRR świad
2. realizować konsekwentnie
Wdowa odda dziecko dwumie~
strażników ~ tłum wywlókł z cel
czą zwycięstwa. jakie odniosły repre
wytyczne III i IV Plenum KC
trzech znajdujących się w więzieniu sięczne na wł~ność. Gdańska 15.
zentacje Związku Jladzieckieęo na
PZPR w zakresie czujnego doktórych w bestialski
Mur.z.ynów,
akademickich mistrzostwach świa
*
*
boru i selekcji klasowej i polisposób skatowano, a następnie .oo·
ta, zdobyWając 15 złotych medaU i
tycznej społecznych i etatowych
wieszano na drrz:ewach przydr~ż
Matur.zysta z kaucją 500 ~. pousta.na.wiaJąc 5 akademickich rekor
kadr kultury fizycznej i sporm,
nych.
szukuje posady.
dów: w zawodach lekkoa.tletycrzszczególnie młode,
wysuwając
nyoh z CSR i Węgrami, boksernowe kadry;
skich z F·inlandią i pływackich z
3. demaskować śmiało i wniCSR. Drużyny ZSBR zwyciężyły na
kliwie wszelkie formy wrogiej
Mistrz ZSRR w tenisie Ozierow w akcji
mistrzostwach świata w siatkówce
działalności, które rozbijają jel'EA'l'R L~'l'NJ „OSA"
PAiq-STWO\)' i l'EATR NOWY
męskiej i w mistrzostwach Europy
dność d;?:iałania Komitetów Ku!
w godzinach po· WKKF, a wygląda. on następująco:
(Piotrkowska 94. teł. 272-70)
(ul. Daszyńskiego ~4. tel 181-Hł
w koszykówce kobiecej.
tury Fizycznej przez przeciwsta
ZISIBJ ludniowych pomię Dzisiaj jeszcze, tenisiści radzieccy
W każdej dziedzinie sportu obser
19.30 ,,Sluby murarskie" - czyli 1 wianie poszczególnych organiza
Teatr nieczynny.
treniDg
wujemy wspaniałe osiągnięcia. I dzy 11 a 12 przybywa. do Łodzi re- odbędą prawdopodobnie
wodewil warszawski, pióra z. Gozda
ł"AŃ~'l'WOWX
cji jednolitości kierownictwa,
tak: Czudina 4 ra:.iy w tym sez1mie prezentacja. tenisistów radzieckich, zamknięty · i odwiedzą jedno z kół
I wy i w. Stępnia.
'l'EATR POWSZEcwn
hamowanie rozwoju kół, szowiw i;.ko- którzy przybyli do P«>lski w celu r-o sporto.wych, w.ieezorem zaś obeł'ni
poprawiała rek&rdy ZSRR
nistyczne wychowanie w klu'l'EA'l'R ••.P!NUK10„
(0.1. Obrońeów Sta.llJlgradu 21
kach w dal i wzwYŻ i 2 ra.zy w wie- zegrania szeregu gier pokazowych z będą w teatrze.
bach.
(uL Kopernika 16)
'
tel. 150.36)
\V śroclę, rano goście zwiedzą mias
lo-boju. Jej wynik 1,67 w skoku naszymi czołowymi rakietami.
Teatr nieczynny.
zasadniczy
C) Wprowadzić
Codziennie o godz. 19,15 komedia
tenisistów 1a- to, a o godzinie 17 na korcie reprewystęp
Pierwszy
wzwyż i 5,95 w skoku w dal 6raz
ści
przez
szkoleniu
MUZYCZNEJ
w
przełom
KOMEDH
TEATR
ma'.!o
Al. Fredry ,;Wielki człowiek
2827 pkt. są w"'pania.łymi osiągnię dzieckich miał miejsce w Sop-0cie, zentacyjnym w Parku Poniatowskie
,.LUTNIA"
słe powiązanie szkolenia Il terełych interesów".
wczoraj tenisiści radzieccy grali w go rozegrają gry pokazowe z tenisi
cia.mi.
nem, nasycenie go treścią ooliTeatr nieczynny.
Kasa czynna w godz. 10-13 i od 16.
poprawił rekord ZSRR Wa.rsza.wie, a jutro ujrzy ich na kor stami polskimi.
ra.zy
Dwa.
dlt1
wyspecjalizowaną
tyczną
I PAŃSTWOWY TEA'l'R żYDOWSKI
l'EA'l'.K .,ARLEKl.N"'
Ze względu na małą widownię
Wraz 7. miłymi gośćmi
w trójskoku Szczerbakow. .lego o- cie Łódź.
spo u i praktycznie fachowym:
(ul. Jaracza 2, tel. 217-49)
j
(ul Piotrkowska 152)
statni wynik w tej konkurcn<•ji - przyjadą do Łodzi czołowi tenisiści gier tych nie będą mogli niestety
o
opiera]ąc się
wiadomościami,
Teatr nieczynny.
l'eatt nieczynny.
ogląd&ć wszyscy miłośnicy „białego
zasady odznaki „Sprawny do 115. 711 jest na.jlepszynt tegorocznym tJOlscy z Jędrzejowską f Skoneckim ~portu".
Wstęp bowiem na tą cieka
na czele.
w:vn::-iem w Europie.
Pracy i Obrony".
Program przyjęcia. tenisistów ra. wą imprezę dostępny będzie tylko
W•::;iliewa. wynikiem ·2~13,0 ustaZorganizować specjalne maso
nowiła n«>wY rek&rd świa.ta w bie- dzieckich w ł..odzi opracował już za z.1„roszeniami.
we szkolenie polityczne w kołach, klubach i LZS-eh dla zapo
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) śWIT (Bałucki Rynek 2)
„Powrót
młodzieży z celami, zada
znania
do domu", godz. 18, 20.
„Saławat - wódz Baszkirów"
niami i wkładem kultury fizycz
(Dla dzieci powyżej lat 7)
godz. 16, 18, 20
nej w budowę fundamentów soTĘCZA' (Piotrkowska 108) „śluby
BAł;J'YK <Narutowicza 20)
cjalizmu.
kawalerskie", godz. 16.30, 18.30,
„Dziewczyna ze Słowacji",
,,za1lużonqn1
20 30
godz. 17, 19, 21
wyż
D) Przejmując uczelnie
(D.l · ·
(Dla dzieci powyżej lat 10)
WARSZAWA. W niedzielę wie- rozmenic nakłada jednocześnie obo· zastępów świadomych budowniczych
sze zwrócić zasadniczą uwagę
a dzieci powyżej lat 12)
BAJKA _ „Spotkanie nad Łaba"
czorem odbyło się w restauracji Ho- wiązek świecenia przykładem w co- Socjalistycznej Ojczyzny.
TATRY (w ogrodzie) „Wiosna"
godz. 18, 20,
na poprawę składu socjalnego
telu Bristol przyjęcie dla odznaczo- dziennym życiu i dalszej ofiarnej pia
Mówczyni wyraziła radość, że w
godz. 16.30, 18.30, 20.30
<Dla dzieci powyżej lat rn)
słuchaczy i ich pracę w ZAMP,
nych sportowców, połączone z wrę cy dla dobra polskiego sportu. Mów uroczystości biorą udział czołowi spor
(Dla dzieci powyżej lat 12)
GDYNIA (Daszyńsk'Iego 2)
skład
polityczny
wzmacniając
czeniem najbardziej wybitnym zawoo ca wyraził nadzieję że lista odzna- towcy kraju zwycięskiego socjalizmu
Prog"tam Ab.-tualnośc.i Krajowych WISŁA (Daszyńskiego 1) „S. O. S."
nikom dyplomów „zasłużony mistrz czonych którą oni rozpoczynają bę- i bratn.ich narodów demokracji ludokierownictwa i kadry uczelni o
i Zagranicznych Nr. 29, godz. 15, \ godz. 16.30, 18.30, 20.30
Na uroczystość przybyli dzie ~ię. szybko powię~szać.
wej i przesłała serdeczne pozdrowieraz otoczyć je systematyczną sportu"
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
16, 17, 18, 19, 20, 21.
przedstawiciele GKKF, z posłem Mo' V imieniu sportowcow odznaczo-1 nia z okazji święta sportowców, iapolityczną.
opieką
i
pomocą
Kino nie WŁóKNIARZ (Próchnika 16) „Mia.
HEL (Legionów 2) Do- ny~h po raz pierwszy w Polsce Lm;lo- wodnikom Związku Radzieckiego, na
tyką na czele, delegat CRZZ nacisk
Położyć olbrzymi
E)
sto młodzieży (Komsomolsk)"
"
c~ynne z J?Ow.odu remontu.
ZMP - Rzeszot, przedstawi- WeJ za~zczytnym t.~·tułem „zasłuzo- których wzorują się sportowcy polsłowy,
godz. 15.30, 18, 20.30
.MU~d;. (fgab~~111cka 173) „Maaret ,
na rozszerzenie aktywu społecz
ciele pionó~ i związków sportowych nego 1!11strza sportu ~elena .1:-akoczy cy i którym zawdzięczają wiele z dooraz czołowi tenisiści ZSRR, Węgier wyraziła ~łębok~ wdz1ęcznosc ~ud.o- tychczasowych osiągnięć. Rakoczy
nego na wszystkich szczeblach,
, (Dla dzieci powyżej lat. 12)
ma dzi~ci po'l'ł-yżej lat 14)
i Polski. Przemawiając do wyróżnio wemu. Panstwu i. Pre~ydentow1 B1e- przesłała również bohatersko wal·
'il OLNOść (NapJorlrnw5k1ego 16)
POLONIA {Piotrkowska 67) _
wychowanie go na konkretn.vch
nych sportowców przewodniczący rutowi ~a. pomoc i. opie~ę nad spor- czącej Korei pozdrowienia i wyrazy
godz. 16, „Czerwon.Y ~·umak".' ~odz. 16, 18, 20
„Cztery pokolenia"
służ;>-ć
i bliskich mu zadaniach,
GKKF - Motyka podkreślił, że są towcami i zap~wmła, ze sportowcy solidarności polskich sportowcó1t,
(Dla dzieci powyzeJ lat 10)
18.30, 21.
mu radą i pomocą ze strony e,
.
oni pierwszymi w Polsce Ludowe], polscy pracowac będą ze wszy5tkich
ZACHĘT r. (Zgierska 26) „Ostatnia
(Dla n1lodzieży powyżej lat 14)
.Ra~oczy zakon~zyła s"'.~ prze:noktórzy otrzymują zaszczytny tytuł sił nad umasowieniem kultury fizycz
I tatowych praco\vnikó\v.
noc", godz. 18, 20.
PRZEDW!OśNlE (Żeromskiego 76)
sportu". Wy- nej, w celu wychowanii'l milionowych wierne okrzykanu na czesc Polski Lu- - - - - - - - - - - - - - - „zasłużonego mistrza
(Dla dzieci powyżej lat 12)
„Kłopotliwe alibi", godz. 17.30, 20
dowej, Prezy denta Bieruta, Wodza
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
Światowego Obozu Pokoju - Stalina
ROBOTNIK - „śpiewak nieznany"
i sportowców, walczących o pokóJ.
godz. 18, 20
pozwoli uwzględnić w szer.szeJ niż Następnie wręczyła ona wiązankę
Tak się złozyło, że ankieta jubile· I
iDla dzieci powyżej lat 14)
naszych kwiatów kierownikowi ekipy radziec
mierze życzenia
dotąd
uszowa „Głosu" pt. „Co chciałbym
ROMA (Rzgowska 84.)
czytelników.
naszej gazety"
kiej Biriukowowi. który złożył grawidzieć na lam::ch
.,on; mają ojczyznę", godz. l!l, 20. znac;:nie wykroczyła poza termin, w
* „ *
tulacje wyróżnionym sportowcom.
Zgodnie z zapowiedzią wśród ucze
<Dl::>. dzieci powyżej lat 10)
którym - zgodnie z zapowiedzią. Ekipa radziecka wzniosła okrzyk na
stników ankiety, których wypowie·
REKORD (Rzgowska 2) „Przybrana powinna zostać zakończona. „Wina"
cześć pierwszych polskich „zasłużo
elementów
najwięcej
zawierały
dzi
córka", godz. 17.30, 20.
to naszych czytelników, którzy nie
nych mistrzów sportu", a tenisiści
twórczej krytyki, zostały roz!osowa Korbut, Ozierow i Korczagin ofiaro(Dla młodzieży powyżej lat 18)
zważając na żadne terminy - w dal
ne nagrody książkowe.
S'fYLOWY (Kilińskiego 123)
szym ciągu nadsyłali pod adresem
wali kwiaty Jędrzejowskiej, Rakoczy
„Kłopoty referenta Trziszki",
Przypadły one w udziale:
redakcji swoje życzenia, krytyczne
i Głażewskiej.
godz. 17.30, 20.
uwagi i uzasadnione w .przeważają żarn, 'lL' Każdy obywatel powimcn I tym podobnych przejawów działaluo
zam.
1) Józefowi Jakubowskiemu,
(Dla młodzieży powyżej lat 16)
cej mierze żądania, przedłużając w rznać ustawy i przepisy prawa, które ści wroga klasowego. Ob. Kołasiń- Łódź, Mochnackiego 16-18 - „Cichy
ten sposób okres trwania ankiety.
w Polsce Ludowej stanowią wielką ski, uczeń ginm. chemicznego w Pa Don", Szołochowa.
I jakież to są te życzenia, uwagi zdobycz świa.ta pracy".
2) Marii Fortak, zam. Łódź, Krubianicach, pisze: „Głos Pabianic"
Gł.Ol
.
i żądania?
Czytelnicy nasi poruszają sprawę ma zbyt mało korespondentów· tere cza 23 - „Maria Cm·ie", Ewy CuOrgan ł.6dZkfego Eomtr.etu 1 wo1eTow. Jakubowski, pracownik ZOM, recenzji ze sztuk teatralnych l fil- nowych, skutkiem czego znajduje· rie.
w6dZkfego Komltem PollkłeJ ZJ•·
prosi o zamieszczanie artykułów o mowych. Tow. Pański z ZPB im. 1 my tu \Yięcej nieraz wiadomości z
dJloczonej PnrtU Bobetnłcz.eJ
3) Henrykowi Jabłońskiemu, zam.
historii Partii, „żeby wszyscy wiedzie Maja stwierdza: „Zamieszczając sta ir.nych miast województwa, niż z na Łowicz, Wojska Polskiego 11 - „Bu
a eda cul e:
li, że droga do socjalizmu nie jest łe recenzje, gazeta pomoże czytelni szego miasta. Apelujemy więc 0 zor rza", Erenburga,
KOLEGIUM REDAKCYJNB.
Te Jet o D)'I
ganizowanie szerszej sieci korespon
Program na dzień 8 sierpnia 1950 r. łatwa oraz żeby wszyscy znali histo
zam.
4) Stanisławowi Szulcowi,
kom w wyrobieniu sobie marksistow dentów, aby „Głos Pabianic" stał
US-lł
Redaktor naczelny
12<04 Dz.ienmk. 13,10 Pog. dla wsi, rię ruchu robotniczego".
„Biała brzo218-23
Zastępca red. naczelnego
ułatwi jej się naprawdę głosem robotniczych Łódź, Zachodnia 45 Ciężko chory ob. Luter, skazany skiego poglądu na sztukę,
pt. „Układamy płodozmiany". 13,20
219-0&
odpow:ledzlaln3'
Sekretarz
z<'.", Bubiennowa.
Pabianic".
właściwe zrozumienie."
218-19
(Ł) Chwila muzyki popul. 13,30 Kon od kilku lat na przebywanie w doDZial partyjny
5) A. Pańskiemu, zatrudnionemu
Ob. Dreczko, pracownik ZPB im.
„Prosimy o stały odcinek powieści
cert. 14.00 „Z życia Węgie1·". 14,20 mu, chętnie by przeczytał cykl popu
Dział korespondent6w t'Obrtugór"
„Zorany
takiej pięk I Dywizji Kościuszkowskiej, domaga w ZPB im. 1 Maja
wyjaśniających - pisze ob. Jackowski nlczych 1 chłopskich oraz
(Ł) Muzyka operetkowa. 14.55 (Ł) larnych artykułów,
redak:or6w gazetek §cir:nSonaty altówkowe w wyk. M. Sza- podstawowe rzagadnienia Il dziejzmy nej i interesującej jak n'p. „i\fatka" się zainteresowania ze strony dzia- Szołochowa.
ZlM2
nycb
6) Stanisłr.wowi Gromcowi, zam.
Gorkiego. Ob. Robaszkiewicz i mni hi sportowego 1 ,Głosu" zawodnikami
lewskiego. 15.30 Aud. dla świetlic marksizmu-leninizmu.
223·29
Dział mutacji
hartowa
„Jak
80
Nowotki
Łódź,
którzy
C,
i
B
klasy
nożnej
piłki
o
nowelek
zamieszczanie
proponują
Łowicza,
z
Ob. Jabłoński, robotnik
25ł-21
Dział miejski I •Portowy
dziecięcych, 15.55 Przegl. prasy liter.
wewn. I l 11
16.00 Dziennik. 16,20 (Ł) „Korea pisze: „Proszę i·edakcję o częstsze tematyce aktualnej, wychowawczej. są całkowicie pozbawieni opieki i ła się stal", Ostrowskiego.
211-11
Dział ekonom1CZIJ3'
zam.
Kołacińskiemu,
Stefanowi
7)
punkta
tabelki
swej
nawet
mają
nie
felieton E. Woźniak. zamieszczanie artykułów, . obrazują·
wńlczy" 25ł-21
:izlał rolny
Wiele głosów domaga się stałego
„WyPabianice, Grunwaldzka 2 16,30 (Ł) Pieśni masowe. :16.45 (Ł) cych życie krajów demokracji ludo- działu · rozrywek umysłowych. No, a cyjnej.
wewn. 9
Aci.kolwiek ankieta „Głosu" prze- spa mgieł i wichrów", Centkiewicza. ·
Redakcl• aocn~
1?2-11
Aktualno~ci łód:.ikie. 17.00 Koncert wej, a głównie kraju zwycięskiego moc zwolenników posiada tak zw.
8) Kazimierzowi Matusiewiczowi,
biegała głównie w okresie przed V
Kolpor&aL
01•kiestry pod dyr. T. Seredyńskiego. s<"cjalizmu - Związku Radzieckiego". „kącik satyry".·
Plenum, wielu czytelników zwróciło zatrudnionemu w Urzędzie Skarbotel. m-22
t.ódt, Piotrkowska ?O,
17.43 „O wynalazku druku". 18.00 .Jest to życzenie bardzo wielu czytel
„Humor - stwierdza wesoło ob. uwagę na konieczność popularyzowa wym w Opoczn!e - „Martwe dusze'·
260-42
Administracja
Krcmika „SP". 18.15 (Ł) Skrzynka ników, domaga,jących się wQększe-j Gromiec
Dział ogłoszeń: t.64!, Piotrkow- krzepi. Im ma go więcej
Aud. ilości artykułów o osią.gnięciach go- robotnik, tym smętniejsza jest .eak- nia wielkich zamierzeń Planu 6-let- Gogola.
racjonalizatorów. 18,25 (Ł)
ska IHa, tel. Ul-GO I Uł-'11
9) Marianowi Lutrowi, zam. Łódź,
niego oraz wyjaśniania w przystęp„W nasz.ej świetlicy' ~ koncert Dę spodarki i kultury .railzieckiej.
Wydawca RSW „Prasa"
Włókniarz, tow. Pilecki życzyłby cja, a im głośniej bojownik pokoju nych artykułach wspaniałych per- Chojny, Potulna 3 - „Piotr !", Toł
tej Orkiestry ~ZK. 18.45 (Ł) „RzeAclr. Red.: t.6d~, Plo•rkowSka se.
podżegacz spektyw, które Plan przed wszyst- stoja.
szybciej
tym
się śmie.ie,
m-cle piętro.
czka" - fragment „0.J:!owiadań o Fe sobie widzieć na lamach „Głosu" ar- wojenny wieje". ·
10) Bogdanowi Teperowi, zam. w
kimi z nas roztac~a.
Druk. Zakł. Grał. RSW „Praaa"
!iksie Dzierżyńskim" ·Jurija Germa- tykuły naukowe o przestrzi.ganiu
f..6dt. uL ?.wirki 17, teL ZOł·f.2.
Ob. Teper, ucze11 sz.kÓły podstawo Podsumowując wyniki ankiety zwra- Stąporkowie, pow. Końskie - „Bo
na w przekł. Romana Karsta .. 19 ..oo „form technolog-irzny~h w zakładach
Prenumerat11 preyjmt139
wej w Stąporkowie, ·apeluje o czę· ramy się do wszystkich przyjaciół hater naszych czasów", LermontoKoncert symfon. 20.00 Dziennik. włókienniczych."
P.P.X. ,..Rucb" oa ton~ P.Jl:.O.
Ob. Stanisław Szulc, słuchacz szko stsze zamieszczanie artykułów o te· naszej garzety, by „nie czekali" na wa.
20.40 Gra Ze.:;pół J. Orzechowskiego.
~. vn-am.
21.15 Aud. dla wsi. 22.00 Wiersze z ły prawniczej, proponuje utworzenie matyce młodzieżowej. Ob. Matusie· następny jubHeusz „Głosu", lecz i .... Wyżej wymienieni proszeni są o
gór. 22,20 Koncert Ork. '.].'anecwej. kącika porad prawnych, informujące wicz domaga się bezwzględnego tępie „na codveń" nie szczędtz.ili nam zgłoszenie się do redakcji po odbiór
23.00 Ostatnie wiadomości. 23.15 Pa- go za_·azem o nowych ustawach i nia na łamach prasy wszelkich prze swych cennych, krytycznych uwag. nagród. Zamieszkałym poza Lodzią
Dl-20432
prrz;episach . Ob. Szulc oisze: „uwa- jawów biurokracii. szkodnictwa i Pomoże to nam znacznie w pracy, nasrrodv zostana orzesłane pocztą.
ganini - aud. słowno·muzyczna.
fł
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