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Sesia Biura Stałego Komitetu trwa .••

•
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PRAGA (PAP) : Pod przewodnictwem Pietro Nenni, obradujące
w Pradze Biuro Swiatowego Komitetu Obrońców Pokoju zakończyło
, dyskusję nad pierwszym punktem
porządku dziennego a mianowicie. nad wynikami akcji zbierania
podpisów pod Apelem Sztokholmskim i możliwościami dalszego jej
rozszerzenia.
W dysh."Usji wzięli udział: prof.
Crowther (Anglia), prof. Fletcher
(Stany Zjednoczone), Tabet (Liban),
Ilia Erenburg (ZSRR), ksiądz Boulier (Francja), Montesi (Włochy),
Nr 227 Sandy (Anglia), d'Arboussier (Fran
cuska Afryka), Anna Seghers (Nie
miecka Republika Demokratyczna),
Keeling (Anglia), Pastor Kock (Au
stria), prof. Dubois (Stany Zjednoczone), Leon Kruczkowski (Polska),
Ju. Hsun-wu (Chiny), Guy de Boisson (Francja), prof. Bernat (Anglia)
i Sereni (Włochy).
Mówcy poparli ,jednomyślnie no-

POLSKIEJ ZJEDNOCZONE;J PARTII ROBOl"ICZEJ
SOBOTA 19 SIERPNIA 1950 ROKU.

ROI( Ili (VI)

Położyć

I we projekty ,zmierzające do ro7.';Z9

kres agresji USA WKorei!

rzenia programu pracy Swiatowego Komitetu Obrońców Pokoju. O·
hecnie, kiedy zagwarantowany jest
sukces
kampanii sztokholmskiej,
Komitet zamierza rozpocząć akcję
przeciwko wszelkim formom przygotowań do wojny, a szczególnie
podjąć
akcję w kierunku powszechneg·o ograniczenia zbrojeń.
W dniu 17 sierpnia Biuro przystą
piło . pod
przewodnictwem Louis
Saillanta do dyskusji nad drugim
punktem porządku dziennego, a
mianowicie do omówienia przygotowań do II Swiatowego Kongresu
Obrońców Pokoju.
Sprawozdawca Fenoaltea zakomunikowal, że rząd włoski odmówił
udzielenia delegatom wiz wjazdowych, tak że II Kongres nie mo'i:e
odbyć się we Włoszech, oraz wysunął propozycję co do miejsca zebra
nia się II Kongresu. Na ten temat
podjęta została dyskuja.

Rządu Polshieqo
Walki na przedpolach Taegu
do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Ma.lika Armia Ludowa wyzwoliła szereg miast koreańskich
i do sekretarza generalnego ONZ - Trygve L1e

·D epesza
WARSZAWA (PAP). -

17 l)m. wystosowane

W

zostały

szkoły
wspomnieć

jak

i szpitale, by tylko
o Konwencji Haskiej
(190'7) i przepisach, dotyczących
wojny Jo.tniczej (Haga 1923), w
których <>pracowaniu same Stany
Zjednoczone brały wówczas u·

dniu
nastę

pujące

depeSrze:
Do
Jego Ekscelencji Jakuba. Malika
przewodniczącego
Rady Bezpieczeństwa. Lake Success
Nowy Jork.
W związku z doniesieniami z
Korei i w szczególności w związ
ku z l>Świadczeniem rządu Ludowo - Demokratycznej Republiki
Koreańskiej z dnia 5 sierpnia br.,
dotyczącymi masowych
nalotów
i bombardowań miast i wsi koreańskich przez samoloty amerykańskie, Rząd Polski daje wyraz
swemu głębokiemu oburzeniu.
Oświadczenie to bowiem stwier
dza. niezbicie, że lotnictwo stanów Zjednoczonych w sposób
brutalny i nieludzki zabija tysią
ce niewinnych ludzi, w tym ko·
biety i dzieci, niszcząc ich doby·
tek i zrównują.c z ziemią cale osfodla.
O faktach tych donos'lą poza.
tym komunikaty głównej kwatery wojsk amerykańskich i prasa
Stanów Zjednoczonych.
Z ubolewaniem Rząd mój mu!iał stwierdzić i stwierdza. że Or
ganizacja Narodów Zjednoczonych i jej aoarat dały się użyć ja
ko narzędzie tej bezprawnej i
zbrojnej interwencji, w wyniku
czego zbrodnicze te akty mają dzi
siaj miejsce pod haniebnie nadużytym szyldem Organizacji i jej

dział.

Tym

jest zbrodnia, gdy
ona jest z aktem niespro
wokowanej agresji, Dokonywana
ona jest pod flagą Narodów Zjed
noczonych, która, jak wiadomo,
zgodnie z uchwałą Ogólnego Zgro
madzenia służyq miała zupełnie
innym celom, a w szczególności
miała być S,Ymbolem pokoju j po
kojowej WSlJółpracy rnięd'lynaro
dowej.
Z polecenia mego Rządu zwra·
cam się do Pana jako przewodni
czącego Rady
Bezpieczeństwa z
gorącym apelem o kontynuowanie pańskich wysiłków, zmierzających do położenia kresu ,zbrodniczej akcji lotnictwa Stanów
Zjednocz1>nych.
Nadto Rząd Polski jest głębo
ko zaniepokojny odmową szeregu
członków Rady Bezpieczeństwa
podjęcia kroków niezbędnych do

;;~~~~§~Nasza

akcji.
podjętej przez
Stanów
Zjednoczonych,
którarząd
stanowi
Jawne pogwałcenie Karty Narodów

flagą,

Odznaczenia i nagrody
dla junaków "SP"
WARSZAWA (PAP). - W związ
ku z ofiarną pracą junaków „SP"
w tegorocznych żniwach, komendant
główny Powszechnej
Organitz:acji
„Służba Polsce" wydał ro~az, który, podkreślając, że zwycięskie zako11.ceenie żniw to ważny wkład w
wykonanie pierwszego roku Planu
6-letniego, głosi m. in.:
..
Wierzę głęboko, że nie poprzestaniecie na. d1>tychczasowych osiągnię
ctach, że wciąż będziecie szli naprzód, a pokonywanie ws!elkich tru
dnośei będzie dla Was pOdniet~ do
coraa: większych wysiłków! W tej
pracy, walce i nauce życzę Wam co
raz większych osiągnięć.
Dziękuję Wam za wzorowe i przykładne pełnienie obowiązków i
- ROZKAZUJĘ:
wszystkim wyróżniającym się junakom kompanii żniwnych wręczyć od
znaki sprawności i na.grody; najbar
dziej wyróżniających się junaków
kompanii żniwnych awansować; naj
bardziej wyróżnionych dowódców i
zastępców dowódców kompanii żni
wnych nagroozić premiami.

praca
·wzmocni
zo„...

P#gną

!!==:n;~:ea~s~:~: &~ec;aj

Rząd

mój jak najostrzej protestuje przeciw tej be~rawnej akcji jednego z ezłonków Organizacji Narodów Zjednoczonych i
stwierdza, że przez swoją interwencję Stany
Zjednoczone nic
tylko pogwałciły Kartę, którą dobrowolnie podpisały, ale depczą
równiei: powszechnie uznane prawa ludności cywilnej, miłujące
go pokój narodu koreańskiego.
Nawet prawa wojny zakazują
brutalnych nalotów, niszczenia
miast. wsi, spokojnych osiedli, bu
dynków użyteczności publicznej,

większa

połączona

Obrady Plenum ORZZ wŁodzi

Głównego Zwią~u Włókniarzy.

Referat o rzadaniach, jakie stawia
pnzed .związkami e.awodowymi Plan
Sześcioletni wygłosił tow. Sumerow

ski.

I

kier. wydz. ekonomicenego ORZZ
Łuczkiewicz PRZZ Tomaseów;
Stankiewiczowa - sekretarz ORZZ,
Sadowski - Zw. Zaw. Prac. Spółd.z„
Posmyk - Zamąd Wojewódzki ZMP
Gradecki
wicepmewodniczący
ORZZ, Felazerek - Zw, Zaw. Prac.
Pmem. Metalowego, Pawłicki - referent organizacyjny ORZZ, Rubkow
ski - Zw. Zaw. Prac. Pocitowych,
Koper - Oddział I Bawełna, 1\/Iilcb
tajch - Zw. Prac. Instytucji Wojskowych, Kowalceyk - ref. org.
ORZZ, Rosiński - PRZZ Ozorków,
Kuligowska - kier. wyde. kulturalno - . oświatowego ORZZ, Kolasowa
- kier. wydq;, socjalnego ORZZ,
żac.zik:iewićz - instruktor org, ORZZ,
J Krzywański - przewodniczący Za

W dyskusji zabrali m. in. głos
tow. tow.: Sobociński - Zw. Zaw. mądu Głównego Zwiąe.ku Włókn1a
Prac. Spółdzielaiych, Wojda - ZZK, rzy.
Kre.emińska - ZNP, &iałkowski Dyskutanci omówili zagadnienia
związane z realizacją Planu Sześc:l.o
letniego na odcinkach ich pracy, analizując krytyoon:ie 1 samokrytycrznie dotychczasowe niedociągnięcia
i szukając dróg do ich praee:wyclęże
nia.
Robotnicy masowo porzucajq pracę
Dyskusję podsumowal tow. Adam
HAGA (PAP). - Strajk w głów opuściło pracę 4.000 robotników,
Kuryłowicz,
członek
prezydium
nych portach Holandii przybiera cha
Biuro Polityczne Partii Komuni- CRZZ, stwierdeając, że przyniosła
rakter masowY. Jak podaje pismo stycznej Holandii, Wllywaijąc świat ona StZereg konkretnych wskazań
„De V-0lkskurant", w porcie Rotter- pracy do P'oparcia rob'o tników Rot- dla działaczy zw.iąQ:kowych okręgu
damu strajkmje 10.000 robotników. terdamu i Amsterdamu w ich wal- łóde:kiego.
Prll,Ca w porcie została całkowicie ce ,o lepsze warunki życia, wskazuPlenum podjęło jednomyślnie uspaaliżowana, mimo, że w~ele stat- je, iż strajk stal się wyrazem p1·ote- chwały, określające rzadan.ia zwią,z
ków oczekuje na wyładunek lub za- stu przeciwko wojennej polityce rzą ków zawodowych na terenie Łodzi
ładunek. Stra.jk objął również robot du Drełsa, która doprowadziła do i woj. łódzkiego w zwią,z.ku z realiaików portowych Amsterdamu, gdzie spad·ku stopy życiowej świata pracy. zacj ą zadań Planu 6-letniego.

·Porty holenderskie unieruchomione I

siły

OH'•·ązan.·a

obozu„•--c··1·ne
pokoju

produ

na dzielnicowych Konferencjach

swuj.ej zbrojnej
interwencjiszukał
rząd Obsz~rna śwjetlica
.
CBT
Stanów
Zjednoczonych
.
Prtz:Y u l ·
sankcji w późniejs.zej nielegalnej A~drze.ia Struga 1~-21 Jest pełna lu
„uchwale" Rady Bezpieczeństwa, d'Zl, kt~ray _Pr.z~byli t1;1, a~y 1?-a konjaką, powzięło sześciu jej człon- ferencJl d~elrucy _Srodmieśc1e Pra-:
ków pod nieobecność przedstawi- \ wa :z.ai:n.anif.
· estowa~ swą wolę w,_a_!. lci
cieli Związku Radzieckiego
i o. pokóJ i dokon~ć v;yboru. de•-:.;aChińskiej Republiki Ludowej,
tow na konferenc1ę ł?~ą l og.o lno
„a
•.
.
. Ra-d B
polski Kongres Obroncow Pok<>JU.
Rz'f'"
moJ
uwaza
ze
a
ezf erencJi
. uc:zest ruce.y
.
.
'·
.
•
W kon
ponad
pteczenstwa
POWinDa
podJąc 600 osob,
. wsro
. ·a ni'eh rektor Umwer
·
•
. •
•
wszelkie mozhwe kroki celem:
sytetu Ł'd
o zk'rego, prof . d r. J . Ch a1) natychmiastowego zaprzesta- łasiński.
nl· a dzi"ałan' woJ·ennych w Korci
· w1ąze
· · saę
· se
· 1s-1e z
•
„Walka o pok oj
2) Wycofanl· a wszy...,k1"ch obcych - ·
· k a - mow1
· ·
""' ·
zyc1em kaz'dego cz1owte
stł zbrojnych z terytorium i wód iektor Uniwersytetu Łó~kiego prof.
Korei.
dr. Józef Ch~łasińslci, zabierając
3) zaproszenia do Rady Bezpie głos w dyskUSJl nad referatem o~>.
czeństwa przedstawicieli narodu Urbaniaka „O aktualnych eagadrue
koreańskiego tak, by mogli wy- ni~c~ w walce o pokój" - . ~~tego
powiedzieć się co do wniosków tez_ Jesł O!la ruchem o skali. swi.atozmierza.Ją.cych do
zakończenia weJ, potęzny1;11 ruchem o hlstol'yczwojny domowej.
nym . znaczeniu. Na cz~ pole~~ 1eJest rzeczą oczywistą, że przed go historyczne znaczeme? Otoz po
stawicie! Ludowe.i Republiki Chiń raz pierwszy w historii świata o

Onegdaj w Łodzi w sali konteren
cyjnej ORZZ odbyły się ob'r ady rozszenz:onego Plenum Okręgowe; Rady
Związków Zawodowych.
Obradom przewodniczył tow: Marian Sumerowski - pnz;ewodniczący
ORZZ. W pre2ydium zasiedli: tow.
Adam Kuryłowicrz: - członek prezy
diwn CRZZ, tow. Kornelia Stankiewicz - sekretarz ORZZ, tow. Zygmunt Gradecki wicepnz:ewodnic-,:ący ORZZ, tow. Zygmunt Kr.zywański przewodniczący Zanządu

PEKIN (PAP). - Z Phenianu do-1 Taegu oraz drogi komunikacyjne
noSflą, że ogłoszony t~ 17 sievpnia w pobliżu tego miasta znajdują i;łę
rano komunikat dowode.twa naczel.
.
_
nego sił zbrojnych Koreańslciej Re- pod_ oi:mem artyleni połn~cno • ko
publiki Ludowo-Demokratycz.nej po reansk1ej. Korespondenci jednogln
daje:
.
śnie stwierdzają, że sytuacja na tym
Na.. wszystkie~ fro_ntac~ ?~działy odcinku jest niezwykle krytyczna
Armn LudoweJ prz~Jęły ~rucJ'.ltywę dla wojsk amerykańskich
w swe ręce, pokonuJąc opar meprzy
•
jaciela, pTowadzą w dalszym ciągu
W rejonie Jongczon (18 km na zana tarcie.
chód od Pohang) wojska , pólnocnoWojska ludowe, które prowadziłY koreańskie posunęły się naprzód.
natarcie w kierunku Sonczju i Koren,
po pokonaniu zaciekłego oporu nieNa południe od Jongdok statki aprzyjaciela, wYZwoliły oba te miasta merykańskie ewakuowały niedoblt
stanowiące ważne punkty obronne ki oddziałów południowo - koreań
wojsk amerykańskich.
skich, które bezskutecznie usilo~aLONDYN (PAP). - Koresponden ły od tygodnia przedrzeć się na po
ci brytyjscy donoszą z Korei, · że na ludnie.
odcinku południowym oddziały amerykańskiej piechoty .tnorskiej coW wyniku natarcia w dniu 15 sler
fnęły się w ciągu ostatnich
trzech pnia oddziały Koreańskiej Armii
dni o przeszło 40 km na wschód od
Nanhan, znajdującego się niedaleko Ludowej wyzwoliły w całości rniat<to Wae-;wan, ważny punkt obronportu Masan.
Na północny wschód od Waegwan ny niepreyjaciela. 17 sierpnia wiewojska północno - koreańskie przer czorem wojska północno - koreań
wały linie obronne oddziałów ame- skie zdobyły miasto Czilgok, położo
rykańskich i południowo - koreań
skich. Posuwają się one na południe ne o 6 kim. na północ od Taegu I
w kierunku Taegu.
e
o 15 kim. na wschód od Waegwanu.

skiej, jako jedyny przedstawiciel nad rolą, jaką rząd Stanów Zjedna•
narodu chińskiego, powinien za- czonych chce narzucić Organizacji
jąć swoje miejsce w Radzie Bez· Narodów Zjednoczonych od .samego
początku wydarzeń w Korei".
pieczeństwa.
Rząd Polski stwierdza w depeszy,
Z wyżej wymienionych wzglę
dów Rząd Polski wYraża stanow· że „jeżeli Organizacja Narodów Zje
cze poparcie dla wniosku posta- dnoczonych, której p, Trygve Lie
wionego przez Rząd ZSRR, jako jest na~wyższym funkcjonariuszem,
całkowicie zgodnego z postano· spełnić ma swoje zadanie zgodnie z
wieniami Karty Narodów Zjedno Kartą i nie zawieść nadziei setek mi
czonych i zasadą samostanowie- Iion"w ludzi na całym świecie, 10 po
nia narodów, zmierzającego do winna ona niezwłocznie podjąć kror02wlązania sprawy koreańskiej ki· celem:
na drodze pokojowej.
1-o, natychmiastowego zaprzestania działań wojennych w Korei.
Stanisław Skrzes.zewskl
2-o, wycofania wszystkich obcych
Wiceminister Spraw Zagranicznych.
sił cbrojnycb z terytorium i wód Ko
rei.
* *
Rząd Polski wystosował telegrz.m
3-o, zaproszenia d<> Rady Bezpieanalogicznej treści do sekretanz:a ge czeństwa przedstawicieli narodu koneralnego Organizacji Narodów Zje reański'e0 .>, tak by mogli wyp<>wiednoczonych, p. Trygve Lie. W depe- dzieć się co do wniosków zmierzaszy tej Rząd Polski stwierd,za ponad jących do zakończenia wojny domoto, że sekretarz generalny Naro- wej".
dów Zjednoczonych miał i ma <>bo·
Jest rzeczą oczywistą - podkrf'śla
wiązek z urzędu podjąć kroki celem się w depesriy że przedstawiciel
połcri:enia kresu zbrodniczej akcji lot Ludowej Republiki Chińskiej, j1ko
nictwa amerykańskiego.
Jedyny przedstawiciel narodu chiń
Ponadto Rtz.ąd Polski zawiadamia, skiego „powinien za~ąć sw<>je miejp. Trygve Lie, że „głęboko ubolewa sce w Radzie Bezpieczeństwa".
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Q:Obo- . Józef Chałasiński, znana
łódzka.
.
k
sportsmenka - JadWlga Głażews a
„ZaJoga Centralnego Biura Tech- i przewodniczący Komitetu Dzielnico
nicznego Maszyn Włóklenniczy~b zo wego Sródmieście - ,J'rawa - Hen•
bowiązuje się przyspieszyć urucho- ryk Barański.
mienie laboratorium odlewnic.zego o
*
*
cale dwa miesiące i dokonać IJi<•1w
W dniu 17 sierpnia br. odbyła sią
szego odlewu części maszyn włókien .
. . k f
.
b
0
n!czych w dni'u 1 paz·dzi'ernika".
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6
dwabni"czego Ło- dz' _ Południ"e zobo· przy
a.... ul. Limanowskiego 15 .
wiąZ"".ije się dla uczczenia Ogólnokra
,;:,wietlica Zjednoczonych Zakła·
jowego Kongresu Obron'co"w pnk"J·u
dów Przemysłu Gumowego pięknie
·~ "'
..,..,.konac'
roczny plan produkc1•1• na przybrana flagami i portretami sku
„„.
sześć tygodni przed terminem".
piła ponll:d ~OO delegatów blokoPłyną zobowiąrzania. Zobowiązania wych Dzielmcy Bałuty.
mi tymi dają wjlTaz zgromadzeni na
Referat o aktualnych zagadniedzielnicowej konferencji robotn icy, niach politycznych wygłosiła tow.
że wiedzą, jak realirlować walkę o Mikołajczykowa
v-przewodnicząca
pokój w życiu codziennym, że potra Prezydium RN. w Ło&i.
fią pokoju bronić i obronią go. Na
Pod koniec swego przemówienia
sali panuje p.iebywały entuzjazm. tow. Mikołajczykowa wznosi oPoszcQ:ególne wypowiedzi i zabawią krzyk na cześć Pokoju, Związku Ra
zania przerywane są burzą oklasków dzieckiego i Wielkiego Wodza całej
i okrzykami: „Pokój!.„ Pokój!„, Bie- postępowej ludzkości,
Towarzysza
rut!„. Stalin!„."
Stalina.
* • *
Niemilknące brawa oraz skando·
Delegatami
na Ogólnokrajowy wanie: Stalin, Pokój, Bierut - Po
Kongres Obrońców Pokoju rz ramie· kój nie miały końca.
nia Dzielnicy Sródmieście - Prawa
w dyskusji, w której głos zabra
wybrani zostali: rektor Uniwersyte- ło szereg delegatów, przebijała głą
tu Łódzkiego, przewodniezący Łódz· baka troska zebranych
wykona0
kiego Koonitetu Obrońców Pokoju- nie planów
produkcyjnych
dla
wzmocnienia potęgi gospodarczej
naszego kraju i wzmocnienia tym
samym sił pokoju światowego.
Robotnicy Centrali Skór Surowych w Łodzi zobowiązali się pod·
wyższyć normę wykonywania pracy
ze 110 na 150 procent przez okres
2 miesięcy, aby w ten sposób uczcić zbliżający się Ogólnopolski Kon
gres Obrońców Pokoju.
Na Ogólnopolski Kongres Pokoju
wybrano następujących delegatów
- tow. Janinę Szczerbę - przodownicę pracy społecznej z DRN Północ, ZMP-ówkę przodownicę
pracy z Zakładów Przemysłu Gumo
wego (Wytwórnia Nr. 5)- Cecylię
Kiełbik, tow. Sylwię Gwizdałową
sekretarza Ligi Kobiet Dzielnicy Ba
luty i ob..Jana Dudka - ślusarza.
Zebrani uchwalili
jednomyślnie
rezolucję, w któr ej czytamy między
innymi: „W głębokim zrozumieniu
stojących przed nami obowiąri.:ków
włączamy się do
twórczej pracy
nad realizacją Planu 6-letniego, któ
ry wniesie olbrzYmi wkład w wiei
kie dzieło utrwalenia pokoju.
We wszystkich dD.elnicach Łod!ri odbywają się Konferencje PokoPrzedstawiciele robotniczych Bajowe. Uczestniczą w nieb delegaci blokowych komitetów pokoju oraz łut - piętnujemy i potępia.my brn
licznie pr.zybywający mieszkańcy dzielnic.
talną agresję amerykańską w Korci
Na zdjęciu moment wYborów delegatów na Kongres Pokoju na i w~ywamy wszystkich ludzi dobrej
K(lnferene>ji dzielnicy Górnej - Lewej, która odbyła si.e w kinie „Ro- wob do wzmożenia wysiłków w •
0
bot.nik" w ubiegły wtorek.
• bronie pokoju"
tak istotnych dla nas wszystkich
sprawach decyduje zwykły, prosty
człowiek, który pro-testuje przeciw
nowej pożodze światowej i bierze
czynny udział w wa.lee o utrzymanie
i utrwalenie pokoju.
Protestują także i walczą przeciw
imperialistycznym podżegaczom wo·
J'ennym uczeni polscy, którzy prze·.
ciwstawiaJ·" ,się nadużywaniu nau k 1
„
do celów zbrodniczej
wojny. Chcemy, aby nauka stała się narzędztem
budowy le1>szego jutra, budowy soc.iali7.mu w Polsce, budowy pokoju."
- żądamy trwałego pokoju - oświadcza kolejanz: ob. Kowalews~i.
_ Masy pracujące naszego kraju nte
dopuszczą do nowej zawieruchy. Jawiem, że imperialiści nie mogą ścier
pieć tego, że .u nas władzę ma rob1>~nłk i małorolny chłop, ale my sobie
tej władzy odebrać nłe damy i potra
firny ją obronić przed. iakusami w.ro
ga.!
- Przedterminowe wykonanie Pla
nu 6-letniego to nasza odpowiedź
dla podżegaczy wojennych. Plan 6letni to nasza walka o pokój - mó·
wi ob. Crzernik. - Nie chcemy produk0<wać narzędzi mordu, tak ,j ak to
czynią imperialiści. Chcemy budo·
wać domy mieszkalne, teatry, szpitale, szkoły, żłobki i fabryki."

A ws'ród wypowiedz1

wiązania:

*

I

I

I

Wybieramy delegatów no Kongres Pokoju
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Bliski jest dzień całkowitego wyzwolenia Koreil

?.rezydent Truman nakazał odebranie paszportu zagranicznego wielldemu śp iewakowi muttyńskiemu Paulowi :Ro•
bewnowi, uniemożliwiając w ten sposób artyście bran~
udziału w międzynarodowej ekcji obrony pokoju.
(DaUy Worker),

Rozkaz naczelnego dowódcy koreańskiej Armii Ludowej - gen. Kim Ir Sena

MOSKWA (PAP). - W dep~y iz
Phenjan agencja TASS podaje rmkaz naczelnego dowódcy koreań~klej
Armii Ludowej KIM IR SENA .z oka2ji 5 rocomicy wyzwolenia Korei
pne.,, Armię Radziecką spod jarzma
imperi~lizmu

ten

głosi

co

żołnll'ra,

.lapońskiego.

Roekaiz

nast~puje:

dowódry 1 prarownlcy
nanyrh wojsk lądowych
t 9lł morskich! Partysanci i partyn.nłki! ltobotnłcy, chloPI, lntellcen·
d!
Bracl& ł siostry z niewyzwolonych
obszarów, znajdujących •lę je!lzcze
pod jar~mem aaresorów - hn11ertali
etów amcrykań!lklch i zdrajców lł1ynmanowsklch!
W lmlenlu rządu .Koreańskiej· Republiki Ludowo - D~mokratyczneJ
po!dn.wlam Was i «ratuluJę Wam
5 r-ocznlcy wyzwolenia!
Podkreślając dalęj osiągnięcia Ko
rei Północnej w dziedzinie budownictwa kulturalnego, politycznego i
gospodarC?.ego za okres minionych
5 lat, rożkatt oświadcza:
Naród koreański obchod~i !5 rocznicę wyrr.wolenla Apod jarzma impe·
rializmu amerykańs!{iego w ciężkich
warunkach 11łuszncj wojny wyrr.woleńczej przeciwko amerykańskim in
terwentom zbrojnym, któNy dokona
li nikczemnego zamachu na wolność
i nieriawi.słość naszej ojcriyzny. Wróg
li~ył na to, że za pierwsu.ym ude·
rz:eniem rozgromi nas.zą Armię Ludowa i że Armi a ta utraci swą siłę
oport1, a cała Korca p!"Leksz:tałci się
w kolonię amerykańską i bazę wy·
padową podżegaczy . wojennych na
Dalekifn Wschodzie. Dlatego tei
wróg, lpałcąc brutalnie wszystkie
nonny prawa m-i~.dzynarodowe«o za
naM kra.i.
wiarołomnie
ata.kow&ł
Ale wróg _!irodze się zawiódł, Nie
kul.łur&lnt

wzłl\ł, on pod uwagę bojowości naAZyeh sił lądowych ł morsklrh, anł
jedności nane,o narodu, który zde
cydował

3tane>wc.'Zl)

wywalczyć

sobie

i niezawi!łość, Dzielna posta.wa naszych sił ląłlowych i mor-

w~ość

skich, naszych wojsk O<'hrony pOfra
nicza, partyzantów i partyzantek obrói?il& w niwecz plany wroga.
Niffalf'ki jest już dzień - stwier
dza na~tępnie rozkaz - l'dY całe terytorium naszej oJC'ZYzny zoetanie
całkowicie Wy?.wole>ne od amerykań
skich Interwentów zbrojnych I cdy
&ztandar wolności i nle7,a.uisl°'ci
będzie powlewał nad całą, 2iemlą, kore&6ską.

Wróg ponosi

klęskę

za

klęską,

nie

jest dotycltczas jednak zupełnie rm-

gromlony. Zobtlen:e, dowódcy i pl'"a
cownicy kultura.lni sil lą,dowych I
moreldch, partyzanci i partyzantki!
Roo:gromienie amerykańskich inter·

wentów itbrojnych orar& ich &ługusów, rmfazczenie agresorów imp~ria
l1Uycznych na naszej ziemi za.lezy
od Waszej wytrwałości. odwagi, przy.
gotowania bojowego, od Waseej ttde
cydowanej woH wypełniEmia swego
obowiązku wobec ojczyzny. Zdołamy wypędzić agresorów amerykal\·
11klch 2 naszej ziemi Jui W krótkim
nule i powtnniimy ich wypędzić.
Naród kor~tl11kt posiada wszystkie
wa.ninkl nłMbędne do O!llWDlęeia
łqo !IZczytnero celu.
Toteż eadanie na!Jlych sił lądowych i morskich, naStzych strzelców,
czołgisł ów, lotników, marynarzy po
lega na tym, by aktywnie uc~yć się
SW!\
sztuki wojennej, opanować
broń, stać się mistrzami w two1m za
kresie, puyswoić sobie metody nie-.
'Jmylnego niSzC'lenia wroga. Tylko
tą drogą możemy unicestwić !l'lieprt.y
jaCiela. Pozdrawla.Ją,c wszystkich toi
nleny I dowódców sił lądowych i
morsłdcb ł (l"atulując im 5 rocznic1
WYZWolenla. ROZKAZUJĘ:
1) azeresowym nrzelc&m, by nan·
czyi( się jak najdoskonalsrLego wlada.nla karabinem i automa.tem by
stalł ;tię mlsWz&mi swe.1 broni, by ra
7.ili celnie wroga i niszczyli agresorów amt'ł'ykańsklch·
2) obsłudse ka.ra'bln6w maHynoL
wych 1 miotaczy mln, artylerzystom
czołcbtom, lot.nlkClm i ma.rynanom.
- by równłet opanowali w pełni
sztukę władania swoją, bronią, i stali się Jej mi9tna.mł, abY móe llkwl•
dować calkowtcle agresorów a.merykańsklch. by kothaW. swą, broń i ota
CYJJali ją płce1e>łowltą oPleką. by ros-

podarowaU łOMlłł'!nie a.munlcją t bom
baml, umieli bronić 1łę przed bom•
nl&»rr.1Jaciel1klml,
bat'dowanlaml
dbalł o Bprzęt, nie mamftali zdoby
teJ broni l. all'lunicjł, zbierali ją etarannie I umieli wykorzflłeć do nl·
nctenia wroga;
Pracownicy zaplecza powinni racjl)JJalnle t systematycznie zaopatry
wal: front w amunłrJę i spn:ęt, at&·
rannle wykorzystywać zdobyte materlaly wojenne, umieć ochrania~
teehnlkę w&jenną przed bombardowaniami lotniczymi, szybko odbudo
wywać znłszczQOe urządzenia i do&tl\rczać frontowi wstelkle•o nlezbę
dne10 2 aopatr:cenla1

reiiłtki marionetkowych woJsk llsrn
manowskich. postara6 91ę, by 1ier1lłe6 1950 r. dał się młeM!łCeń1 zupel
ne10 w1Hvolenła calflJ naszej zll!mi
ojczystej!
Nie- dawafełe wrotom ch•Uł 1\7·
tchnienia. by nłe mOJli umocnić 1lę
na nowych pozycjach obronnych!
Wprawiajcie \\Tota w panikę, niases
cie Jl!ł'o ŻYWI\ alłę l technikę wojen
ną! Zadawajcie wrorom olitatnl~
imfertelne cł111y!
· 5) partyzantom i partyzantkom
rozkazuję W7-móc działania partyzan
ckie na zapleczu amerykańskich in·
terwentów, niszczyć środki ł~cznoś·
cl I tran!1Pe>rłłł nleprzyjacfela, Je.10
ZadawaJcle §mler
3) ~owódcom wo.tek rozkazuję oP& sztaby ( technikę.
tein°' elMy najełdźcom, którzy (łd
nowa~ w pełni ałukę dowodzenia,
u1nleJętrile or~anlzować w~!'ółdzla ważyH 11le dokond umaehu na nalania poszcz~•olnych rodzaJOw bro-, szą ojczyznę!
ni, st6dłow~c metody wrora., dobrze
orga.'!lzowac uszy i oczy &rmłi wywiad, zapewnić nienarannlł pracę
1:ntabów, stać alę strategami, umie·
Jącymi sprawnie kierować operacja
ml wsz)·stlrich rodzafqw broni I ta.ktyką, manewrowania oraz wykazaó
w ten s~l>Sób, że armia korea6ska
Je&~ armią oddaną w pełni awemu
narodowi, armią 7Alolną, do wykonanla. swej szczytnej misji wyzwoleń
PRAGA (PAP). - 17.VIII. - Na
czej.
porannym po!i!ledzenlu czwartc~o
R~kazuję fm, by wunacnlalt dy- dnia obrad II Zjazdu Międzyn1.1ro
scypllnę. by zapewn11ł ścl.gly porzą dowego Związku Studentów wy!:(łO
dek oraz jednolitość dowod:l!enia w sił przemówienie znany pisarz ranaszyr.h siłach Ją.dowyclt l morskich; dziecki Ilia Erenburg, przek1tzu~ąc
4) caltl koreańskiej Armii Ludo- studentom
pozdrowienia Radziecwej 1 flocie rozkazuję unlcestwll\ ar kiego Komitetu Obrony Pokoju
mię interwentów amerykaflskich I
po
Jesteśmy obrońcami pokoju -

Studenci z całego świata
obradujq na zjeździe w Pradze

Rada Bezpieczenstwa musi
skierowaneco przeciwko ludnoicl
Korei,
2) nieludzkie traktowa.nie jeńców
wojennych oraz więźniów polłtycz:·
nych na. terytoriach kontrolowanych przez władze południowe i
Jest pogwałcentem
amerykańskie
:l!arówno Karty Narodów Zjednoczo
nych, jak I naJelementarnieJszyl'h
praw ludzkości,
3) stała gre>źba uiycla bomby &to
mowej przez armię amerykań3ką
koreańskiemu
narodowi
1>rzecłw
wywołuje oburzenie całej ladzkoi·
cl.
Swiatowa Federacja Związków
Zawodowych uważa, iż podobnych
faktów nie można pokry-wać autory

przemówienia przewodniczącego ORZZ tow. Sumerowskiego
·
na plenarnych obradac~ zw. zaw. w Łodzi

Mówca scharakteryzowawszy waRózszerzone plenarl\.e posied;:eme
dn. 17 bm., rozpo czął rere1at runki. w jakich wykonaliśmy Plan
tow. Sumerowskiego, poświęcony o- T1zyletni erat sytuację, w jakiej przy
mówieniu izadań zw. uw. w świetle stępujemy do realizacji Planu Sześcio
letniego, stwierdził, ie związki :r.auchwał V Plenum CRZZ.
wodowe nie za.wiodą zaufania Partii
postawione
1 wykonają zadania,
Na margine~
przed nimi przez V Plenum KC PZPR.
Przed związkami zawodowymi Nieszczęścia chodzą
stoją ol·
mówił tow. Sumerowski brzyrn.ie i odpowiedzialne zadania co.
Przykra i z pewnością niespod1.lennej i wytrwa.lej mobtllzacji kladziewana przygoda spotkała p.
sy robotniczej, jej energlł twórczej
Franka Greenlee~a, podróżujące
I entu.zjazmu w celu osią«nięria wzro
go I klasą kolei Londyn-Blackstu wydajności pracy l zwiększenia
pool. Właściwie w Blackpool
oszczędności w produkcji, w celu za.
miała się odbyć konferencja angwarantowania zwycięskiej reallzacji
gielskich i ameryka11skich „spePła.nu Sześdoletnlego.
p.
a
cjalistów atomowych",
W związku :z: tym zagadnieniem du
Greenlees , jako jeden z tych
żo uwagi poświ<:cił tow. Sumerowski
„specjalistów", v.iózł ze sobą
sprawie pogłębiania ruchu współza
teczkę, zawierającą ostatnie wywodnictwa pracy, przypominając, ie
niki badań brytyjskich uczonych
warunkiem umasowienia tego ruchu
1u1d sprawami atomowego ludojest doprowadzenie planu do świado
bójstwa.
mości każdego robotnika, podejmowa
Gdy pociąg przybył na stację
nie konkretny<!h 'Zobowiązań przez
\V Blackpool, p. Greenlees stwicr
robotników, systematyczne przeno„cenna"
że
dZił z przerażeniem,
szenie doświadczeń przodujących roteczka - zniknęła. Zniknęła bez
botników i brygad na całą :l!ałogę, a
ja~
śladu, jak mgła poranna,
dalej systematyczne przeprowadza.
nie
której
mydlana,
bańka
nie kontroli zobowlą:t.ań przy udziale
schwycisz, nie dogonisz:.
szerokich mas, biorących · udział we
współzawodnictwie. Poważna rola na
Oczywiście, przygoda p. Green
tym odcinku przypada grupom związ
leesa postawiła na nogi całą po·
kov.rym.
licję angielską, że tak powiem?'"
Z kolei tow. Sumerowski zwrócił
z ... przyległościami. Wskutek "me
rewizji nieuwagę na konieczność
dyskrecji" Agencji Reutera oka·
których nieżyciowych już regularni·
zało się bowiem, że w pogoni za
nów · współzawodnictwa pracy. Mó·
„atomową" teczką bierze czynny
wiąc o postępie technicznym w Pia·
udział również wywiad... amery
o
nie Sześcioletnim tow. Sumerowski
kański i że ten wywiad zwrócił również uwagę na zagadnieczym zwykłemu obywatelowi bry
tyjskiemu nic nie było wiadomo
nie norm technicznych, stwierdzając,
ie słuszne normy, nstalone w opar.
ma swą mocno rozbudowa!lą
Burton~
miejscowości
bazę w
cłu o śclsłlł analizę możliwości pro·
dukcyjnycb, uwzględniające nowe
wood, w okręgu Lancashire.
zdobycze techniki, ą czynnikiem,
Tak więc teczka p. Greenleesa
zarówno do
się
przyczyniającym
przepadła, ale _jej . znikni~cie uwzrostu produkcji jak i zarobków ro·
jawniło- ku wielkiemu niezado·
botnlczych.
woleniu czynników oficjalnychz taj1emnic współp.racy
jedną
Jednym z warunków wykonania
Planu Sześcioletniego jest przygoto„atlantyckiej": istnienie woJskowego ośrodka wywiadowczego
kadr,
wykwallflkowanych
wanie
USA na terytorium Anglii, obok
poJiedział
Związki zawodowe wielu dawniej już ujawnionych
tow. Sumerowski - muszą, szczeg61.ną
amerykańskich baz lotniczych w
uwagę zwrócić na odpowiednie roz.
tymże „suwel:(!nnym" i „wolnym"
stawienie wykwalifikowanych sil ce.
Iem wszechstronniejszego wrkorzy.
kraju.
stania zdolności produkcyjnych. Na
dwie poważne P1;'ZYSłowem,
związki zawe>dowe spada również okrości na raz, czyli prawdą Jest,
gromne zadanie pr:r:y!Jotowania no.
„nieszczęścia zwykle chodz2'
że
wej 2-millonowej armil ludzi pracy.
w parze".
którzy maJdl\ zatrudnienie w okresie

w· parze

I

-

wiedział m. in. Erenburg - wypowia
ctamy się za ograniczeniem zbroJofi

oraz u walke. przeciwko nowej woj
nie. Obrońcy pokoju domagają się
poza tym zakazu propaaandy atomo
która
weJ, propagandy wojennej,
nie zabija. natychmiast, lecz zadaje
śmierć stopnie>wo.
Obrońcy pokoju domagają 1lę po
lotenla kresu zimnej woJnle I jej
zakazu, c7.ylł innymi słom iakl\ZU
prop1ur1mdy wojennej, zakazu pnd·
żeranla do nlenawlAcl jedneco naro
du przeciw drul'lemu.
Erenburg opowiedział naste~le
o swej ostatniej bytności w Wielkiej Brytanii, gdzie rozmawia} z
orofesorami i studentami w Un!wer
Podkreślił on!
~yteoie Cambridge.
te studenci angielscy nie rhctr WOJ
ny. NiewP,tpllwle nie chcą Jej takie
studenci amcrykań11cy.
- Apelujemy do wszy11tkich narodów - powiedział Erenburg by xmuslły 11we l'Zl\dY do zapnebta
nla walki i do rozpoczęcia. roknwaft.
Apelujemy do ws11ystklch narodów,
bv zmusiły ONZ do uc7.clwej pracy
nad utrw'alenlem p0koju. Apelujemy do narodów. by zmusiły ON·Z
clo 11sunłęcla przed11tawłclell, którzy
nie reprezentują swych narodów.
W zakończeniu. zwracając się do
studentów, Erenburg powiedz.lal:
Jflsł jeclna tylko kultura na śwle
ele, której nie można dzielić na
wschodnią i zachodnią,. Jestem prze
konany, :l:e zdołacie obronić tę kul·
jej
turę, te je1teścłe zdecydowani
bronić i :l:e potraficie 'Zaehować po
kój. Spoczy"•a na was wielka odpo
wledzlalność, Jet1tdcle odpowlNl'llal
ni „~ pnyszlość ludzko8cl.

potępić

barbarzgń~kie mgczyng lotników USA w Korei
Telecram łwiatowej Federacji Związków Zawodowych do Jakuba Malika
Jak donoszą
GENEWA (PAP).
z Paryża, Swiatowa Federa~ja
przesłała
Zwiazków Zawodowych
telei;iram do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa J. Malika, w któ
rym stwierdza:
Od 8 tygodni wojna pustoszy z.le
mię koreańską. Liczne wiadomości,
nadchodzące z różnych źródeł, a w
tej liczbie od Koreańskiej Federa
cji Z~vi~_ów. Zawodowych świad
czą mezb1c1e, ze:
1) bombardowania iudnoiicl cywil
nej, sy~tematyczne niszczenie przez
lotnictwo amerykat'1skie miast i wsi
koreańskich, taktyka „spalonej ziemi" stosowana przez armię amery·
terroru,
stanowią akty
kańską -

kraj wolno6ci"

Nasze mleisce w szeregach obrońców pokoju

zadania
boiowe
nami
przed
stawia
6-letni
Plan
z
ORZZ.

„Słodki

Pia.nu Sześcioletnleco, wychowania
Ich w duchu nowego, socjalistycznego stosunku do własności społecz
nej, w duchu socjalistycznej dyscy_
pllny pracy.
W dalszym ciągu swego re!era tu
tow. Sumernwski omówił zadania
na odcinku
związków zawodowych
higieny i bezpieczeństwa pracy oraz
na odcinku socjalnym i kulturalnooświatowym, porlkreślając, że wszyst
kie instancje związkowe muszą wy·
kazać więcej troski i zainteresowania tymi zagadnieniami. Jednocześ·
nie zwią:r.ki zawoclowe muszą ,poprzez
organizację ekip łączności brać współ
udział w socjall!ltycznej przebudowie
wsi polskiej, pomagać w xwalczaniu
na wsi wpływów kułactw1t.
'\\'ielką pomocą dla związków za.
wodowycb - powied1iał tow. Sume·
rowski - - w wykonaniu wszystkich
stojących przed nimi zadań, jest przy
robotniczej
kład zwycięskiej ·klasy
Związku Radzieckiego i jej związków
za.wodowych. Dlatego też nasze związ
kl w swej działalności muszą kłaśc
na popularyzowanie
nacisk
dużv
radzieckiego
wszystkich o!lągnięć
świata pracy.
Mobilizacja mas do wykonania Planu
mówił dale j
Sześcioletniego musi tow. Sumerowski - rozpocząć si<:
od bezpośredniego dotarcia organizacjl zwlllzkoweJ\do kaidego robot
nłka i pracownika:

Ażeby tego do-

konać, powinniśmy całą naszą

uwa·
organizacyjny skierować
na zakładowe organizacje ' i grupy
. .
.
2wi:1zkowe. Przypomma1~c słowa tow.
Bieruta, wypowiedziane na V Plenum
że warunkiem naszego
KC PZPR
"
'
zwycięstwa jest. aby kaidy .~złowiek
tworCI\ Pia
łwladomym
się
stal
pracy
uu Sześcioletniego" - tow. Sumerowskl stwierdził że to czołowe z:a'da
d ·
'
·
· ·
me, wysumęte przez przewo n_1czą.
cego naszej Partii, stanie się głowną
wytyczną w pracy związków zawo·
dowycb.
j p tli
łct
p d kl
ar
erown wem nasze
o
- zakończył swój referat przewodniczący ORZZ - związki zawodowe bę.
lłll mobilizować świat pracy Łodzi i
gę i wysiłek

tetem fla11 ONZ i ie zrodnie a 11·
sadami humanitaryzmu,' zawartymi
w Karcie ONZ. potęailenie tych fak
16w przez Radę Bezpieczeństwa 1ta

Je

się paląc" koniecznoścl'-

Swi atowa Federacja Zwią7.ków
Zawodowych wraz ze wszystkimi
pokoju
sr.czerymi . zwolennikami
stwierdza, że naród koreaflskl nie
zaatakował :ładneg41 Innego narodu,
nie dokonał nalazdtt na żadne obca
terytorium, łe po~lada pełne prawo
uregulowania swych własnrch spraw.
Światowa Federacja Z,wiązków Za
wodowvch uważa, że bombardo11·a·
nie I nlucHnie te.ytorłum koreań
skieco pnez armię cu4zozl~msklł
nie mogą. stanowić wkładu w sprawę pokoju i· te interwencja amerykańska doprowadziw11zy 1ytuację na
całym świecie do ostatecznero na
pięcia moie tylko po1onzyć perspektywy na prZJ'9:!!lnś6.
Swla.towa Federacja Zwią,zk6w
Zawodowych ma nadzieję Ił Pan,
PRZEMÓWIENIE
Panie Przewodniczący, zechce uzPRZEDSTAWICIELA
nać wraz z nami, te ludność Korei
STUDENTOW KOREAŃSKIUI
winna by6 natychmiast obroniona
Na~tępnie przemawiał delegat ko
przed wszystkimi okrucieństwami,
akademłrkiej,
rea ń skiej młodzieży
dokonywanymi przez armię amery student Uniwersytetu
Seulskiego
kańską, ora.1 przed wszelkimi croi- Kim Pon Un.
baml użycia broni atomowej.
Podcias gdy obradujemy tu powiedział K im Pon Un - nadchoTelegram podpisali di ''ittorlo
dzą, nowe wiadomości o zbrodniach
Saiłlant.,
imperialistów amerykańskich, któ·
skiero
treści
Telegram tej samej
ny bombardują otwarte miasta i.
wano również do sekretarza gene- spokojne wsie koreańslde, mordując
dzieci, kobiety i ttarc6w.
ralnego ONZ Trygve Lie.

Województwo

łódzkie

Masowe

zobowiązania

całym

terenie województwa
łódzkiego ludne>ść robotnicza i chłop
ska czyni przygotowania do P!erw·
sxego Kong·resu Pol~kiego Kom1tetu
Obrońców Pokoju. W powiecie piotr
kcwskim ,iui; przeprowadzono 378 ze·
brań gre>madz:kich i 16 gminnych z
udziałem 64.211 osób. Na konferen·
cję powiatową "'Ybrane> 270 delega.·
tów. Ucz estniczą w · niej wszyscy
uczciwi ludzie, którym dtogi jest po
kój i którzy pragną, swym ofiarn)•m
wvsiłkiem dalej rozwijać potę~e i.ro
spodarczą naszego kraju. Wid~i~y
tu młodych ~raz starych robotn1kow
i chłopów, księży i nauczycieli tych wszystkich, którzy rozumieją,
że o pokój tr:ieba walczyć aż do zwy
.
cięstwa.
Solidaryzując się z obo7;eJU .pokop
n~ cał~m św:iecie, rob_otmcy ,1 ~hło·
p1 powtatu p1otrkowsk1ego podeJmU·
ją liczne zobowiązania, aby w21możo·
ną p.racą odpowiedzie~ na ~akusy iJ?I
perialistów. Między mnynu robof_!ll·
cy przędzalni PZPB w !tloszcz.en!cY
postanowili wykonać plan za m1~s1~e
sierpień w 105 proc„ co przyniesie

I

3.550.050 zł.

oszczędności. Tknłni:t
za miesiąc sierpień w

wykona plan
102 proc. oraz uruchomi. dalszych Hi
krosien )}rzy tej samej o~s_łudze, ~o
da 1.608.848 zł. osuzędnosc1. Powz:1ę
ły także zobowiązania oddziały: go·
spodarczy i techniczny. Ogólna ~u·
ma, jaką uzyska się dzięki zobow1ą·
zaniom robotników z PZPB w Mo·
szczehicy, wynosi 6.158.898. zł. Ro·
województwa łódzkiego do zwyc1ę. botnicy cegielni w Mos7.czenicy zobo
stwa w boju o Plan Sześcioletni, o wiązali się wykonać ponad plan 10
wzmocnienie obronności nasiero kra tysięcy cegieł.
Nie pe>zostali również w tyle chło
ju, 0 pokój, o socjalizm w Polsce.

zebranym
okrucle6stwach, dokonywanych przez napa
siników amerykańskich w Korei.
Na zakończenie delegat młodzie·
ży koreańskiej złożył projekt rezolucji, która piętnuje agre$j ę amery
kańską przeciwko narodowi korean
skiemu i domaga się wycofania amerykańskich sił zbrojnych z Korei.
PRZEMOWIENIE DELEGATA
AMERYKAIQSKIEGO
Przedstawiciel studentów ame1'7
John Marquesse wyra•
kańsklch delerM-31
ził całkowitą solldarnoś~
amerykańskiej z reznh1cJI\ przedsta
Po11 Una I potę·
winną przez Kim
pił agresję rządu Stanów Zjednoczo
nych w Korei.
Gdy Marquesse skończył swe
przemówienie, zbliżył się do nie10
dele1acji koreań·
przewodnłcZl\CY
skieJ Buk Kan Buk I serdecznie
go uAclskał wśród dł1110 niemllknc:vcb okrzyków zebra.nych: „Nłeeb
żyje Koreańska Republika. Ludowo·
.
Deme>kratyczna".
przemawlali delegaci
Następni~
wyspy Reunion, Indii, Włoch l Wę•
gier, wyrażaj ąc całkowite poparcie
dla rezolucji koreańskiej, która w
wi~kszością glo·
stała uchwalona
sów.
POZDROWIENIA MZS DLA
KOMITETU OBRO~COW
POKOJU
Delegat studentów australijskich
- Ebbels wystąpił z wnioskiem, by
zjazd przesłał po~drowienia obradu
obecnie w Pradze Biuru
j ącemu
Komitetu Obrońców
światowego
Pokoju. Wniosek ten przyjęty :!!Októre
stał burzliwymi oklaskami,
ow11zamieniły się w długotrwałą
w
cj~ na cześć obrońców pokoju
chwili kiedv Ebbels odczytywał
tekst pozdro,\rienia:
„Uczestnicy Il Zjazdu l\llędzynaro
dowego Związku Studentów witaj~
pr.zedstawiclelł naJpotężniejsze10 w
dziejach ludzkości ruchu, któreco
zadaniem i ~ciem jest walka. o zachowanie pokoju śwlatowąo. Przy
oni, ze po powrocie do
rzekają
swych krajów, 11.kół i uniwersytetów podwoją wysiłki i uczyni~
wszystko, by do walki o pokój ~mo
bill7..owat całą !lllodziei świata".

w obliczu prz.ygotowań

do I Polskiego Kongresu
Na.

p0kazał
o
świadczą,ce

Kim Pon Un

zdjęcia

O.brońców

robotników i

pi pracujący z terenu pow. pio:;rkowskiego. Powzięli oni wiele zobe>
wiązań dla uc:u:zenia Kona-resu Pol11kiego Komitetu Obrońców Pokoju,
jnk np. chłopi g-miny Golesze, którzy
wybudują do dnia 20 bm. 100 mtr.
drogi bitej. Gll'ina Krzyżanów zaknńczy jesienną a kek siewną do dnta .
30 wrzcśnia br„ to jest o 10 1lni
Gmina
przed ustalonym terminem.
Łęczno do.s.tarczy 200 mtr. sześć.
Chłopi
kamieni pod budowę drogi.
gromady Wójto~two zobowil,l7.ali się
potlnie~ć kontn1ktadt trzody chlewnej. Gmina Biała zwiększy l!ostawę
mleka do spółdidelni mlec z;nski~j.
Chłopi gromady ł,ągwa, gmina Gra·
bica, uchwalili zebrać dodatkowo
składkę na pomoc dla ofiar agresji
imperialistów amerykańskich w ~o-
rei. Gromada Wilkoszewice zobowią
zała się wplacić drUJl'IJ ratę podatku
gruntowego na rok 1950 do dnia 1_9
sierpnia br., a gromada Szczutkowi·
ce, gmina. Gorzkowice, wykona. przed
budynku
wykończenie
terminowo
szkolnego. Chłopi gromady Plucice
wł&i-nvm kosztem zbudują fundarnen
ty pod nowy budynek szk~lny .. Mi:
się
zobowią zali
szkańcy Sulejowa
Radzie Narodopomagać Miejskiej
"'ej przy budowit' budynków miesz·
kalnvch dla ludności Sulejowi\.
„Nasze zobowiązania. niech będą
dowodem, że z całlł stanowczościa po
tępiamy agresorów i walczyć będzie
my o pokój na. całym świecie czytamy w rezolucji, podjętej przez
Walczy•
t'hlopów gminy I,ęcz:no. my o pokój i pokój ten wywalczy.
my, itdYŻ z nami jest wiel!ii Zwi•:
zek Radziecki i genialny Wódz całeJ

Pokóju

chłopów

postępowej ludzkości,

Józef Stalin:'
Zebrani z entuzjazmem podj ęli re·
zolucję i zobowiązania. Na sali roz·
brzmiewaly ent uzjastyczne olo;zyki
ku czci Wielkiego Chorążego Obozu
Pokoju, Towarzys:r,a Józefa St11lina.
P odobne zobowią zania i r ezolucje
pod jęli chłopi prawie ws?.ystkich gro
mad powiatu piotrkowskiego. Je3t
to w;i.'111ownyi11 dowodem, że wi eś pol
ska docenia wi elką akcję pokojow:&
i pragnie w niej brać jak najczyn·
niejszy udział.

Wyrastają

pasy leśne

ludzie radzieccy realizujQ

stalinowski plon

przeobrażenia

przyrody

MOSKWA (PAP). - Stallnow1kl
plan przeobrażenia przyrody . w ZSRR
przewiduje między innymi ułożenie
8 potężnych pańStwowych pasów
leśnych,

z nich, długości 1000
od b rzegów Morza
Kaspijskiego do G óry Wiśniowej. Po
nad połow a tej magistrali leśnej prze
b iega prz ez obwody ~chodniego Ka
z:achstanu.
Na powierzchni ponad 900 ha
wzdłuż p rawego i lewego brzegu rze
ki Ural zielenią się młode dęty, za·
siane gniazdowym sposobem akade·
mika Łys enki. Około 600 ha njmu...
ją zasiewy„innych gatunków drzew.
Równocześnie zakłada się liczne O·
chronne pasy leśne, ob ejmujące pole
kołchozów 1 sowchozów.
Najdłuższy

km ciągnie się

Do walki o zwycięską realizację
zadań:

Planu 6-letnieqo

Z ostatnich obrad
która
Dyskueja,
Zawodowych

rozszerzonęgo

toca:yła się

na ostatnim Plenum Okręgowej Rady Zw.
w Łodzi, przy udziale aktywistów związkowych :s
terenu Łodzi i województwa w~kazała na szereg braków i niedoci•K
ntfiC w dotychczasowej, pracy związków zawodowych.
Z wypowiedzi dyskutantów przebijała szczera troska o wypracowa
nie wytycznych, które pozwolą ua pełną i właściwą realizację zadań,
jakie przed związkami zawodowymi stawia Plan 6-letni.

Ocena dotychczasowej
działalności

Co nam daje
Plan 6-let-ni?

nie tylko nie dopilnował 1praWY Po
wołania fl'UP zwi,zkowych I nko
lenia męiłw zaufania, ale nie Jfllt

Wiceprzewodniczący

ORZZ, tow. ))OWfJlzany I
cJoln;tml OfniWantl
Gradecki poddał analizie działalność 7;.Wfązków, nie lnteret111je lię produk
ogniw związkowych. Stwierdził on, cją.
:te do lepiej pracujl\(lycb powła~ •
Na posiedzeniach azereru -.rz,·
wych l'ad związków zawodowych, dów okręiowych t oddZtałów nie wy
należą rady w Plotrko"(ie, Radom. kazuje alę stałej troski . o wykona •
sku, Tomaszowie, Wieluniu i Łowi· nie planów produkcyjnych, o roi·
ezu. Rady te. co miesil\O zwołują wój wapółu.wodnłct"a pracy przez
konferencje aktywu związkowego, opracowanie właściwych norm tecb
przeprowadzają
systematyczne lu. nlc111ych w dziedzinach nie obJę·
stracje działalności rad zakładowych tych dotychczas normami produkcyj
t kół związkowych oraz kontrolują nymi, o doszkalanie zawodowe pra·
wykonanie zleceń polustracyjnych. cownlków, nie wykonując~·ch norm
Spra.wa współzawodnictwa. pracy i terhnicznych.
zagadnienia. kulturalno • oświatowe
Jako wzór właściwej prac:r rady
znajdują właściwy oddźwięk w pra zakladowej, którj\ potrafi kierować
each tych rad.
;
pracami WSZY&tklch komisji, przepro
Nie do11llnowały one jednak pl'Ze wad7Ać i kontrolować swoje uchwa
biegu prac w grupach związkowych, ly służyć mon rady :r.aklad(lwe
które na ogół są mafo żywotne. Mę PZPG Nr 5 i Nr 6 w Łod'li.
żowie
zaufania nie są odpowiednio
Zarządy okrl'.gów za mało lnterr.
instruowani, nie i~teresują, się do sowaly się włdciwą, Jll&Sową, poli
statecznie sprawami produkcyjnym!, tyczną, uświadamiająca, praca, wśród
· nie zaznajamiają członków grupy z młodzieży i kobiet.
Wiele z tych nlecloclągnięć 1Powo
planem rocznym,
miesięcznym i
dowane l>Ył:V wl'l11-ż nlew1aklw~ Jt>
drlennym, na skutek czego wspól. szcze
pracą ORZZ. 7..a mało lntr.re
zawodnictwo praoy nie rozwija się iiowała się ona zagadnieniami pro
dukc.fi. Za mało było lu1tracji, lmn
na właściwym poziomie.
Do gorzej pracujących rad, należą troll oraz lnsłrµowanla powlatowyoh
rady w Zduńskiej Woli, Rawie Ma· rad, oddtialów i rad zaldadnwyrh.
Z tych błędów - oAwtadcz~·ł tow.
~owteckieJ i Brzezinach.
Gradecki - wyciąpf cmy J~ch•lłk
JICIT.W'Olł
AnallzuJiw pracę poszczefólnych właściwe wniosld, kłóre
wykonaó
zan~ów okręgów
i
oddziałów nam sprawniej i lepiej
zwl,zków, należy 1twferdzić, ie w naaze udania.
pracy ich, obok pewnych oslitrnięli,
Ć
·..ł
•
iŚtnie.le również szereg braltów. Wie
za~iln•a
le je11zcze zwi5'zków nie powołało
Planu 6·łetnie10
gTUp zwi4zkow.vch, Jak Jl& przykł~d do każdego robotnika
zw. Zaw. Spółrlzirłców, Oddział VII
•
Bawrlna. Odllz111ł V i VI Włóknla
7.ableraJący głos w dyakusji, 1łurzy. Oddział I I JII Samorządowców. , Eznie podkr~ślali pilne 7-!łdanla r.a
Bardzo źle µracuje Związek 7.awodo poznania każdeiro roqotnlka s WT
wy Prac. Przem. Skórzanego, który tycznymi Planu 11-letntero.

Zbli •
zy

Tow. Krzemińska, przedstawicielka
ZNP, mówiła o zainteresowaniu każ
dego robotnika planem, o przełoie
niu Języka cytr na Język oodzien •
nych, dostępnych przykładów.
Tow. Stankiewiczowa, sekretarz
rady ORZZ, stwierdziła, że pow1n·
nlill)Y czerpać z doświadczeń Zwląz
ku Jtad~ieckie10, Jeżeli chodzi o me
tody uprzystępnienia t upowszech
nienla wspanlałyth zamierzeń Pla
nu S.letnlego, więcej uwagi
zwró
eić trzeba na pracę kulturalno • o·
'wittow'c: na odozyty, W:Vlltaw;\', iia
&et.ki ścienne i pracę •zkolenlow~
polwłęcon~
zatadnleniom
Planu
6.lehdero.
Tew. Pawllckl podkreślił macae·
nie pracy arltacyJne.f na wsi, dok,d
l\'YJ~idłają,
orflnlzowane
przez
l:Wl!łikł, ekipy 1,cm0$cl miasta
ze

Całkowita

Łodzi

Plenu1n ORZZ w

ana I labetqzn1u

biet i młodzieży do służby konduk
torsk1ej i służby ruchu.
Tow. Łuczkiewicz z ORZZ w To
maszovvie, ,podkreślał konieczność
lepszego instruktażu w pracy związ
kowej. O~niwa wyższe nie uczą og
niw niższych, jak mają pracować.
Związkowcy w terenie nie odczuwa
ją pomocy
okręgowego
aktywu
związkowego.
11le

związków

„Do najważniejszych przejawów, obrazujących wzrost kultury,
należy likwida.cja analfabetyzmu, która nastąpi już na p~czątku

Pl„nv, zwiększenie ilości wydawanych książek i broszur do 9.000
t~ tułów, tj. o 90,6 proc., zwiększenie liczby abonentów radiowych
o 166,7 proc., znaczne zwiększenie liczby stałych i objazdowych
teatrów i kin. Zwłaszcza sz;\·bko rośnie liczba kin stałych na wai,
która sięgnie 3.300, tj. wzrośnie 22-krotnie".
(Z referatu tow. Minca na V Plenum KC PZPR)
,

okręgowi?
i zbyt

Znrzqdy

..,~-

interesują 5ię

*

*

*

.~·1

Dyskusję podsumował

·O
Il

POIOSTAłOSt USTRUJU KAPITAUsrvrZNfGO

I

(Na

zdjęciu

d(lnl!

!I:

Łoclii

sPwicit' belgi,isldm nad ustawą o przekozf1ni11
Bald1dnowi, trocht 11ud11a procf'dll"' oMiczcmiu !llos6w urozmaicona zoU<1la :rr.1uceni1mi bomby clyrn11l'j
mi srtlę obrad prze: pew11e.1w owb11ilw, ulokowanego na galerii. Osolmilci<'m tym oloazał się nwjor .•łużl1y <;~r11nej o arystokratycmo-1.·.tiqi:rcym 11a::.uislw. który - p() zntrzymaniri 110 o.<1dndczyl, :ie jest „bu$mniczr1ie o<l·
demy prmrnwitPmu krMou·i Leopo/doui 111" i, jflko uiki, za pomocą bom·
by dymnej po.,tcmowił saprotewnrnć pr::eci1t'lw ant}kró(em,kim ,,machina·
ajom parfllmenlllrnym".
·
Cżyn bel!lijskiPgo monarc110-f11s:yst.1; to, naszym ulani1m1, n ie tyll;o wyb„·k pólgló1i·ka, lee: zarazem g~t o Jifwc:eniu aymbolicz11ym. Zmlnntt
dym11a, 1111os:qca się przez killm1111ście minut nad M1lq obrad $e11atu belgij·
$kil!go, miłlla witlocz11ie, u·ecll11g 1111jglęb.,zych iutencjj utyt11lo1nmego ilW<JTI·
trirnilw, przyćmić i zntr::eć w pm11ięci obecnych 11ie.1ł111tw1, l11111ieb11q nawtt
pr;ie.~zlo.<ć ex.-„do$roj11ego 11101111rcl1y", który w c11wili n'ljazdri lritltrm.1>ddeg11 zdradził s1rój kraj. u·dał się w polar, s olwpantami i zy.11'ał .•obir w Bf'l·
gii :zw~ł11irme, lecz tt:cale nie z11szc.z;yt11e mia110: „vierrvurgo kolaboracjonist.y".
· Ale dyni - to tyllw dym. Nic z niego powsuić 11ie mo:i<', podolmie j11k
nie :buduje się zmnl.ów 110 locfo11v.>j 111/li. Dym rozwieje $ię bP.: ~ladu, 11 to,
co mfoł o~lonić, trrm i pozosU1je. Pomir;ci o sdrad=ie króll':w.•kil'j nil' 1a11iszczą w narodzie bejgijskim ani bomby dyn111e, ani doforowe 3llbAydia, mri
intrygm1clll'O Watyl.-mrn. Saród belgijski, w pr:em1iajqcrj .miej więk.cioici,
wszczął .1pra16edli1~·ą wojnę z niegodnym mmwrclrq o miedzianym czole i pierms;;11 bi11~·ę w tej 1coj11ie - ja/;: uiemy - już 1cygral. Oczr1dicie - to
I nie lro11iec 1mll;i, bo nie moie byc jej lwńcem u1stqpie11i11 jrd11rj nwrionetki
- drugą. Ol>ie pr:eriri pociqp;t•ne tot/ aa 8::n11rhi pr:::e:: 1dadomych reżyse·
rów " „o.ii'' Jr'aszy11gto11 - Tr'utyhcm.
Wbrew riem11r111 silom 111ird~yr111mr1111,ej rl'11kcji, fmrory:11j11r11j - 11·e
ullt•nym' i11tere~ie - 1nzelkich q11i.</i11/l1l11• i /i.•)w1111111Sw, narń<ł bel1ijs~·i
Rodjętą mtl~-ę clor>rmrnclzi do korica I 111rnl11i $if 11·rP>;cie ml „rlo.•tnj;iych';
a nie pro.1umych opiekunów, clwf.by 11<11ret 11tl111mli „/Wmil:niic<iw".
I nic t" nie pomogą ani dymne bomliy clworskiP.i t•zelmlzi, 1111i ntmel
)!tt::y l;z;au i11ce policji i k11rabiny i1111darmerii. li" truxilq 1k11ttt.rn1J5Ć takir.h

PocTczfJs glowu·1111iti

H'

;,odków

-

uw1er.zyć może

trlko

Nie ma u!lif.ltUacil bez

trudności

Jak pokonano

i niedociągnięcia

w Bi alej Tkalni ZPB im: Arm.ii Ludowej
Z pokoju kierownika
Tkal- majstrów, zwi«ikszcnie obrotów kro
Przez szkolenie
ni ZPB im. Armii Ludowej
i wykor7.ystanre w
a.goBiałej

widać

~ien

pełni

pnącza

d'likicgo wlna na dzinnego dnia pracy oraz ścl~lą kun
przeciwległym
budynku fabrycz- trolę nad produkcją.
nym. Oczy 11ied7.ących pray .stole:
k!crownlka, sekretarza organizacji
Właściwa
partyjnej l przl"\\'ollniczącego Rady
\V ZPB im. 8r.ym1ńaklero J 10 ro zr.!dadowcj. czr..c;to spoczywają na
bf>lnlków pod.jeło zobowiązania dłu soczy3tcj .zieleni za oknem.
doskonałe
pfalowe i część z nich zobowiąza1i
nl111 wykonuje. Ra<la zwlą11kowa *6
W pierwszym kwartale bieżącego
roku ro?:por7.ęliśmy mn~owe dos?:ka•twlerddła, ale nie poddano
tero
ubiegłego
lanic tl acu.y prv1ez majstrów i in·
taktu anallale t 'nie 1naJezfono przy
Zebrani wspominają rok ubiegły, struktorki. Ci majstrow!c, w któc1yn nlewykonrwanla baz.
który smµtnie się zapisał w życiu rych partii byly słabe tkaczki, v.a·
Tow. Jtrnwaii•kl, pt"JeWf'dnkr.llCY Białej Tkalni. Plany wykonywane czr:ll je doszkalać w inaslępujący
były zaledwie w BO procentach, • sposób; ·
Zan~n Glówn~10 Zw!Ązku Wlók·
jakość proclukcli „wyno iła" w nieMajster. pracując:v na jednej .:mia
nłar1i:y, dał 11ner przykładów,
Jak których miesiącach v.ale<iwie
2p nie. zostawał prv.ez pewien cna na
d~ękł włdrhveJ prar:v
zwl\zków proc. Nic dziwnego: park ma11:.'yno- zmianie drugiej. rzastępując swego
~'U'&1ła produkcJa, fo11wlJ• alę ruch wy byl v.anlf'dbany i niewykorzy- kolegę, który mógł wówczas ucrz.yć
stywany jak należy, nikt .~ię nie tro tkaC!l:kę, ,iak noleży pracować, aby
w1pólrfwoclnlctwa. a dy1cypllna pra
szczyt o podnoszenie kwalifikacji za nie produkować braków. Obowiąz
cy staje 1lę naprawdę 11>cJal111tyczna. wodowych tknczy, dyscypllna pracy kiem majstra było także kontrolo.lak na prsykład w Zakładach An pozostawiała wie le do życzenia itd . wanie wykonywanych
ba7. oraz
1lrythowskłch, gdzie nl11oh„cnl
w W rzwiązku z tym nieszczególnie się sprawdzenie. czy tkac:!:e spełniają
kształtowały
!Zarobki robotników,
7 alo1·l. którzy też ma$owo zaczęli opu~:zczać nalelycie swe obowiązki.
pracy stanowi11; 0,001 proc.
T~n s:vstem
S7.kolenia
bardzo
nasze zakłady.
chwali młody tkacz z ZPB im. Ar- Kied~· prz~·byłcm tutaj w koń mii Ludowej, ob. BlaS?:czyk.
Więce; troslii
cu ubiegłego roku - mówi kierow- l\lajstl'r mi ciąile tłumarzy,
wysuwanie
rdk, tow. Walczak - rzaczęllf.tny !iE: Jnk matp uruchamiać kro11no, ab~·
wrarz 'l organizacj}! partyjną i radą nie b;vlo nledoblć rzy ręstych pakadr rz11klado•.vą
izas:tanawiać. w jaki spo- sków mówi ob. Bła~wzyk. Z cY dnienie wryiuwania kadr
, •ób ~w~lC7.yć ogólne zaniedbanie Zwraca. równ!ei uwagę, że nall'iy
. a„a
.
' z,i tkalm, Jak .zahamować odpływ ro· unikać krzyżowania. nitek w O'lnOrmvno do przemy11łu, jak i do pra I hotntków. Do zHśm~· szybko do wle, Jdyż zmniejszy się 11rzez to za·
cy zwi~zkow4!'j, było poruszone przez wnio;;ku. że poprawić sytllację w <'ią1rania i zryw~·. To też przed szko
wielu towarzyszv.
tkalni można hęd?:le tylko przez do- lt>niem miałem 37 bledów w tkani·
.
•
s.zltalanie tkaczy nie wykonuJąc:vc•h nil'! w okresie clwutygodnlowym, a
Tow. WoJda z ZZK mówił, jak ko baz, opiekę nad młodzieżą, nakreśle po
miesic:cznym
przeszkoleni.u,
lejarze zorganizowali szkolenie ko nie konkrntnych wytycznych dla zmniejszyła 11ię ich ilofić do 1'1.
podwórze !

praca
majstra daje
wyniki

Przykre wspomnienia
z

roku

do poprawy produkcłi

Doszkalanie młodiiety W1Ma•
11racy i clerpllwołcl - mów.i instruktorka. tow. Maria K1tlemba - ale warto doł&i.y6 wy1iłk6w
aby dojść do poprawy produkl'!i. A
J>0prawa następuje wra11 „.e 11.kole•
ia.

dużo

ulem.

Oto np. młoda. tkaciika Klublflaka,
która dawnle.t produkowała '75 proc.
normy, 110 dosikolenlu wykonuj~ H
11roc. Drtr&'a tkaczkR, oh. Przyby111,
przed a:r:kolenlem osiągała oi proc.
- obecnie l!i proc. Tkac:rka, oh.
lluk, zamiut dawnych 69 proc. o·
11ląra dzlx '79 proc. Zmlej11zaJlł •lfl
również błędy w tkanlnarh. Dr.it:lri
dalszej troskliwej oplł'ce tkaczki.
które już obecnh~ tak 1lę 1>0prawił:v,
niewątpliwie b1:dą

wykonywać

pł'ł·

ne 100 proc. swej bazy. Tych
tkaczy, którzy pomimo wyellkciw
majstrów I Instruktorów, nie "•yka·
zują poprawy w swej pral'y, przt1sn·
wa się z 4 na. 2 krosna. Jrśli jednak
i tu 11prawiają brakoróhstwo, w:vzna
cza 1lę im inną robotę.

Wszystkich

obowiqzuie

dyscyplina :pracy

Majstrowie, na skutek ceęstych
odpraw z, kierownikiem tkalni, na•
uczyli sir: dob~e spełniać swe "bowią?:ki. Chociaż jeszcze n;ektórzy ir.
nich więcej czasu poświęcają reperacji krosien niż doszkalaniu, jedn<ik wyniki kh pracy są widoczne.
Oto np. majster tow. ZY&'munt Fran
kowski, dzięki swej pracowitości i
umiejętności
potrafił
tak „poctC'lUnąó" awą partię, ie oeiva ona
obecnie 101 proc. planu oraz 15
l)f()('. pierwszero ratunku.
W stosunku do majstrów, którz.y
nie wywiązują się .ze swych zadań,
nie dbają o reperację krosien i odnoszą sir;: do tkaczy niewlaśchv!e,
wyciąga
się odpowiednie
wnioski.
Zdarnyło się np. że majster tzamiut
zgodnie ze swymi obowi~zkami na·
niony w swych zmaganiach, gdyż prawić krosno, a:achował si~ ordywalczy o słuszną sprawę i na narnie wobec tkacu.ki, ob. Sob·
pewno z wycięży.
czak. Spotkała go za to prtzykładna
B. Łukaszewicz
kara.,
ZPW im. Niedzielskiego

Solidaryzujemy się z bohaterskim narodem koreańskim
Napdć
kańskich
wzburzyła

imperialistów

na

Północną

amery-

Li Syn Mana.

n11s7.4

Przeprowadzono
na rzecz ofiar
przez amcrykmi·

zbiórkę pienillżną

Koreę

bo111b111·downil

załogę.

Robotni
cy daj4 temu wyraz na zebra·
niach,
jakie odbywają. się wc
wszystkich oddziałach na~zyc\1 Ża

skic samoloty.
Lud ko1·cal1;iki nie jest

o~nmot

Brak I ok a11·

kładów.
Ostatnio urządttone zosta
ło także zt!bn1nie na oddiiale III.

n·

wiadomości

· z frontu

· 1

na sk I epy

•
Zgromadzeni robotnicy, po wysłu
U •
· d o t rzyn1a
•
chaniu i·efer11tu, uchwalili rezolunrcmoz• 1·IWla
le zob ow1ązan'
cję, w ktć.rcj pr7.e~yłają. wyrazy I
W gminnej spółdzielni „Samo·
kn kilometrów jcź<lzić do &"lllinn~j
S-Olidamoilci r; ludnością Korci,
pomoc Chłopska" w Białej Raw·
spół<lzielni.
walczącej o swe wyzwolenie oraz
skiej zaopatrują się trzy gminy
To też pracownicy GS w Bi;iłej
nie szcir.ędzą słc'wN clla potępienia
- łąc:r.niP. 70 gromad. Stwarza
nnw11kicj pod,ięli dla uczczc>nia
zbrodniczej •&"resji wojsk ameryto okolicznym chłopom wiele fru.
świQta Odrodzenia Polski, zobokańskich faszystó1v spód znaku
dno~ci, gdyż muszll nierllz po kil·
wiązanie otwarcia trzech nowych
---------skleµów w gromadach oraz Go·
spody
Spółdzielczej ·w
Blal<'j
Rawskiej. Nie~tety - wskute:.:
opornego stanowiska prezesa GS
w Białej Rawskiej, ob. Krawca,
współzawf:>dnictwa
zobowiązanie to do tej pory nie
zostało wypełnione.
względzie umieszczane były nn
W więki:;zości zakładów TWCY
Pracownicy, dążący do dotrzy.
owej t11.blicy. Wiemy przecież, :i.e
znajdujł •ię tablice, na których
mania Rwego pl"zyrzeczenia natra
zamie:;;zeza.ne 14 wyniki poszezeto pobudza do wimożenia wysił·
Ciają na trndności pn:y uzyska·
ków.
«ólnych etapów w1'pólzawodnicniu lokali po nieczynnych skleCzyżby referat ws
twa. Podobna tablica widnieje
zawodnicpach inicjatywy prywatnej.
również \V ZPB im. J. 1\farchlewtwa zaprzestał swej zialalności
skieg-o. Lecz, niestety, nie możn:l
na terenie naszych zakładów?
Było by wskazane, aby ob. Kra
Rada zakładowa powinna czuwać,
si~ z niej niczeio dowiedzieć, po·
wiec z urzędu postarał się o przy
aby wszelkie wiadomości z Iron·
dzielenie tych lokali.
nieważ od dawna nie uk1zuj11 się
na. niej wiadomości, dotyczące
tu współzawodnicti.p były po·
Otwarcie trzech nowych sklewspółzawodnictwa.
dawane - do ogólne; wiadomości.
pów _ zostało by powitane z wielRobotni~y
Domaga się tego załoga całej fa·
nasi:ych zakładów
kim uznaniem przez okolicznych
chłopów.
bardzo interesują
si~ sprawq.
bryki.
T. Saar
\\'SJ!Ółzawodnictwa
i prai'D~liby,
Pacholak
ZPB im. J. l\1archlewskie.ro
ZPB im. Gwardii Ludowej
aby wszelkie informacje w tym

Domagamy się

głupiec.

B. D.

' ·~:l
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zainteresowania

nego ORZZ, stwierdził, że znaczna
część ogniw związkowych za m&ło
uw11.gi poświęca produkcji. Na prz;-'
kład
w ZPB Im. Marchlewskiego,
rada zakładowa nie zainteresowala
się częstymi postojami
na tkalni.
które powdnle hamowały pro1luk
cję. Narady w:vłwórcze ·~ tam pro
wadzone niewłaściwie - orranlzuje
111.dyrekcJa. i nie ma na. nich 11.ero
kl.iJ dyskus,łl, J>Qiws.taJ~reJ na wy.
lcrycle 1tłędtiw i dokonanie upraw
ńlefl W prtcy.

J:·"1

UKWJDUJ EMVANAIFABETfZM

malo pracują w terenie.
Szereg towai-iyszy 1>oclkreślało ko
nieczność wzmOtienla. pracy
wśtti<l
kobiet i mlodzleiy i \\'Y5nwanla no
wych kadr, iarówno do produkr:ji,
,jak I do pracy związkowej spośrócl
szerokich rzesz kobiet i młodzieży.

tow. Adam
Kuryłowicz,
członek
prezydium
wid~.
CRZZ. Po omówieniu wypowiedzi
dyskutantów, podkreślił on ·konlecz
Więcej
ność aktywnego udziału Z'A?ą~kó?;
.
zawodowych w walce o podniesienie
spraw produkcji produkcji, o wykonanie planów, o
.
r~wój ruchu współzawodnictwa Wielu towarzyszy omawiało zagad war~nków realizacji Planu Sześcio
nienia produkcvjne. Tow. Szałkow- letniego, planu budowy pod~aw so
·
·
cjallzmu w Polsce.
I
ski, kierownik Wydziału Ekonomicz

dla

likwidacja

I

I

Nie upajać się sukcesami, lecz utrwalać
dotychczasowe
osiqgnięcia

Postoje kro5ien <z powodu braku
ornów l w4tku) które dawniej byly
przykrą bolączką Białej Tkalni, d'tię
ki energicznemu kierownictwu ll!Ostnły w dużej mierze zlikwidowane.
Również zaniżone
obroty mas.zyn
doprowada:ono dzięki nieustanne.i
kontroli do ilości, określonej przt!'r.
plan. Plan ilościowy Białej Tkdlni
z~ pierwsze półrocze wykonano w
105 proc. Plany jakościowe wykonywane są coraz lepiej, a w ostatnim
miesiącu o~iągnięto 53,2 etzyli pnekroczono ustalone dla tkanin auro·
wych plany.
Na przykładzie Białej Tkalni wł·
dzimy, 2e nie ma „sytuacji bez wyj·
śria", że jeśli kierownictwo, or&ani·
zacja partyjna. rada zakładowa e·
raz cala załoga doło.ży wy1łłków.
'"YJście zawsze sćę znajdzie. Jheei
Juna, Biała. Tkalnia nie 1>0wlnna
upajać się osiągniętymi

niewątpli·

wie 11ukcesami, ale utrwalić to, eo
zclobyła, aby nie powt-Orzyły 1ię jui
nigdy więcej smutne doświadtzenia
ubierłero

roku.

t
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2~500 ·dzie~i

Kabi.ety w Kraju Socjalizmu

korzysta z „Domów Dziecko"
Mi;1istersiwo Zdrowia zorganlw kilku miejscowościach
kuracyjnych „Domy Dziecka". Od
I lipca br. do domów tych kierowane są na 6-tygodniowe turnusy
dzieci, u których badanie lekar:..
skie wykazało początkowe stadium schorzeń gośćcowych, krzyniedokrwiwicę, chorobę serca,
stość itp.
W chwili obecnej czynne są
„Domy Dir.iecka" w ..Rabce, Rymanowie, Czerniawle, Zegiestowie,
Opolnie, Dziwnowie, Busku, Kudo.
wie, Jastrzębiu Zdroju, Polanicy,
Kołobrzegu i Sopocie. Korzysta z
nich 2.500 dzieci, Budowa „Domu
Dziecka" w Kołobrzegu i rozbudo
wa kilku obiektów w Rymanowie,
dalszym 320 dzieciom
umożliwi
pobyt na wczasach kuracyjnych.
Przewiduje się, że część domów
uruchomiona będzie również w okresie zimowym. Liczba m1e1sc
w domach, przystosowanych do
warunków zimowych, przekracza
i.owało

1.700.

•

Koszty pobytu dzieci pracowników fabryk państwowych i instytucji pokrywane są z funduszu
akcji socjalnej zakładu, zaś koszty
lrczenia pokrywa Zakład Ubezpie
czei'l. Społecznych. Pobyt w „Domach Dz'.ecka" dzieci członków
spółdzielni produkcyjnych, mało
rolnych cl).łopów, sierot itp. opłaca
w całości Ministerstwo Zdrowia.
Skierowania do „Domów Dziecka" wydają Wojewódzkie Central
ne Poradnie Ochrony Zdrowia Mat
ki i Dziecka na podstawie orzeczeń lekarzy Ubezpieczalni, Ośrod
ków Zdrowia, lekarzy zakłado
wych itp.

Zadania Planu &·letniego ·wykonamy z honorem
oświadczają towarzyszki z Dzielnicy Górnej - Lewej
wynik pełnią, swe zadania i ob<>wiązkl, świa
ją.c swój dotychczasowy
W tych dniach odbyła się narada
produkcyjny,
aktyWu partyjnego Dzdelnicy Górdome, że swą wydajną praclł najskfl
oznajmić toPragnę również
na - Lewa, poświęcona omówieniu
tecznlej utrwalą pokó.f światowy",
wytycznych Planu 6-letniego.
warzyszom, iż załoga. tkalni, jako
Przewodnicząca Ligi Kobiet cmelCzyn Pokoju, postan<>wiła wykoPo wygłoszeniu referatu przeq;
nać plan produkcyjny za mie- nicy Górna Lewa, tow. Woźniak
przedstawiciela KŁ PZPR, tow. Kudzień wrzywała na wstępie swego przenlóo jeden
sierpień
siąc
biaka, wyn.viązała się ożywiona dywcz~niej".
skusja, w której jako jedna z pierw
wienia do jak nai.)Merszego szkoleszych izabrała głos przodownica pra
Zebrani aktywiści ..rpowltali . o- nia kobiet w zakładaclt pracy, aby
cy, tkaCtZka ;z; ZPB im. Rewolucji świadczenie tow. Piotrowskiej hucz
dzięki temu mogły one wszystkie
1905 r. tow. Eugenia Piotrowska.
nymi oklaskami i okrrzykami na
wykonywać swe bazy produkcyjne.
- „Towarzysze, - oświadczy cześć przodowników pracy, wyraża
ten sposób będą, powstawały noła - ja, tkaczka, Eugenia Piotrow- jąc w ten sposób' uznanie dla ludzi, w
ska z Zakładów im. Rewolucji któriZy swą ofiarną pracą przyśpie we szeregi przodownic pracy. Pod1905 r. pracuję obecnie na 6 kro- szają wykonanie planów produkcyj- kreśliła ona dalej konieczność popusnach, i przeciętnie wykonuję nych i prayC'Lynia.ią sic; w ten spo- lary.zacjt wielkich zamierzeń Planu
swą blltlę w 130 Pl'Oc. i 99 proc. sób do WiZmocnienia sił obozu poko6-letniego wśród kobiet, Omówiła
jakości I gatunku. W zrozumie- ju światowego.
niu ogromu zadań Planu 6-letnae
Wyp<>wiedź aktywistki, tow. Szu- zadania, stojące przed terenowymi
go, przyrzekam, że od dzisiejsir.ej ry, iz Zakładów Przemysłu Odzieżo kolami 'Ligi Kobiet, organi2acjaml
narady będę pracowała jeszcze le wego im. Dr. Próchnika świadczyła Pał'tyjnymt i radami zakładowymi
piej i wydajniej, aby swą pracą również o pełnym rzrozumieniu .zaw związku z wyborami do rad ko1>rzyczynić się do przyspieszenia dań, jakie stawia praed naszymi kobiecych.
budowy socjalizmu w Polsce.
bietami Plan 6-letni.
tym, nad
Należy czuwać
Na cześć mającego się odbyć w
Tow. Szura- m. in. oświadc!Zyla:
•Warszawie Ko.ng:resu Obrońców „Zadania kobiet łódzkich w- Planie oświadCtZyła - aby zostały do nich
Pokoju, zobowiązuję się przejść 6-letnim są ogromne. W naszych 7.a- powołane najofi&miejsze działaczki
na. obsługę 8 krosien, utrzymukładach włókienniczych kobiety sta społeczne, przodownice pracy.
- „Zadania Planu 6-letniego są
nowią poważną większość, a więc
przebudowę
na nich w znacznym stopniu opiera ogromne. Wykona.my je wówczas,
ją się obowiązki wyk<>nanla. Planu gdy potTafimy zmobilizować nasze
6-lctniego, Dlatego wszystlde ko- kobiety do jeszcze wydajniejszej pra
biety, miłujące pokój, pragnące wy- cy, gdy przystąpimy ca.łym sercem
Rudzie
chować swe dzieci w szczęściu I do- do pracy uśwladamłającej wśród ko
we~ i dosta_tni.ego życia na wsi. Te brobycie, na przyszłych szczęśli- biet, tłumacząc im, na czym polega
SWOJe pra~iem?- P?Pa;rła czy.n.em. wych obywateli Polski Socjalistycz- ich obowiązek społeczny i politycz-, .
.
•
.
Przy sadzemu ziemroakow wyrabiała
108 proc., a. w akcji :lJniwnej p-rzy neJ """'.mny. nte. S'ł'.częd c sił dla wy- ny. Wtedy na pewno Plan 6-Ietnl
oświad
Wią;Mniu . i stertowani:i . zboż_a 11~ kon~ma wi~lki~go _Planu 6-let~iego. , wykonamy z honorem" proc. normy. Za.w~e usm1echmęta i Kobiety włokn1ark1 CzerwoneJ Ło- ozyła na zakońCllenie tow. Woźniak.
(Kor./.
wesoła jest ulubiermicą. .zało,;i PGR. dzi i tym razem jak najgodniej wy-

PGR UJ

- przodownica pracy

I

.lózela
taśmowa

Bon1brąch

z ZPO im.

o nowe

-

Więckowskiego

kadry w przemyśle

czyli brygada składająca
z 16 szwaczek - jest niby ży
Wy organizm. · Każda cząstka tego
organizmu musi działać sprawnie,
aby całość me;
pulsować życiem gła przynosić pomyślne rezultaty,
a więc wykonać ustaloną planem
normę. Poszczególne elementy kon
fekc;ii przechodzą w błyskawicznym
tempie z maszyny na maszynę, da
jąc całkowicie wykoi1czone ubranie.
Nic dziwnego, że w takich wan~1
Kobiety bi<>rą coraz czynniej:;7.y u- kach nieobecno~ć jednej z członkii'1
dz.iał w pracach p1'Zy budowie socja taśmy staje się prawdziwą klęską
!izmu na wsi. Jako przykład może dla całego zespołu. Nieraz zastana
liczba kobiet, wiałam się nad tym, że każda taś
służyć ce>raz większa
wchodzących w skład zarządów spół ma powinna mieć
kilka rezerwo
dzielni produkcyjnych oraz pe>ważny wych szwaczek, które w razie nie
odsetek kobiet-przodowników pracy obecności jednej, lub kilku członkiń
w Państwowych Gospodał'S•twach Rol zespołu mogłyby je ą;astąpić. Ot'nych.
myślałam, w jaki sposób można by
Do tych kobiet należy ob. Stanisła stworzyć taką rezerwę. W naszych
wa Paśmionka, pł·zodownica pracy w zakładach nie brak niewykwalifiko
Państwowym Gospodairstwie Rolnym wanych pracownic. Snułam w myw Rudzie, powiatu wieluńskiego. śli różne plany.
Swym ofiarny,m wysihldem wykazała,
Jestem już od szeregu lat człon
że pragnie budować socjalizm na wsi, ldem Partii. Wskazania naszej Par
11.by wydźwignąć wieś ż zacofania i tii są dla mnie najlepszą wytyczną
ciemnoty.
w mej pracy zawodowej. IV Ple
Paśmionka jll!ko córka bezrolne-~o num wskazało mi wyraźnie drogę,
chłopa, dog\~iadczyła aż nadt<> upo- po jakiej winnam kroczyć. Utrwali
dlenia i biedy w czasach sanacyj-1 ło mnie w przekonaniu, ie padnie
nych. Dzisiaj jej g<l'l:ąeym pragnie· siemy naszą produkcję, wykonamy
niem jest budowa nowego, sprawiedli Plan 6-letni w dużej mierze dzięki
Taśma,

się

intensywnemu szkoleniu
nowych
kadr fachowych.
Niedługo potem odbył się w War
prze
szaw:ie zjazd przedstawicieli
mys'łu odzieżowego. Pojechałam na
projektem.
zjazd z gotov.rym już
Pierwsza w przemyśle odzieżowym
nowych,
rzuciłam hasło szkolenia
wykwalifikowanych sił • fachowych.
wyszkolePocljęłam zobowiązanie
nia 5 sir.wacir.ek do końca roku.
Dziś dwie spośród nich, Eugenia
Waligóra i Jadwiga Stefaniak, pracu
ją samodzielnie przy maszynach. Po
temu nie chciały
czątkowo same
wierzyć, że nauczą się tak szybko.
Zasiadały przy maszynach z nieuf
'
n ością.
Ile to czasu minie, zanim będzte
my mogły pracować na taśmie
mówiły.

Ale obydwie były rz.dolne i miały
do nauki. Pozostawałam
z nimi po pracy, lub też przycho
dzilam wcześniej, przed rozpoczę
ciem zajęcia. Gdy tylko jakaś ma
szyna była wolna, wykorzystywałam
ją natychmiast na naukę. Każdego
dnia widać było większe postępy.
Dziś obie moje uczenniće uzyskały
już pełne kwalifikacje. Obecnie uob. Siemiasz
czę trzecią z kolei ko. Widzę, że już poznała ona
jak my to nazywamy - „dryg" ma
do
szyny i z zapałem zabiera się
pracy.
ko1ica roku pozostały mi je3z
Na etapie dalszej aktywizacji ruchu kobiecego czeDodwie
uczennice. Myślę, że fośU
dobrze pójdzie, to wypełnię me zo
Za moim
bowiązanie z nadwyżką.
taśmowe
przykładem poszły inne
w ZPff' Ina. Bardow~hieqo
Taśmowa ·Pe
naszych zakładów.
.
Sołtysiak postanowiła wy
Tak wlęc wybory do rad kobi~- lagia
W tym :tygodniu w ZPW im. Ka·
rola BarQ.owskiego i·obotnice przy- cych stają slę w życiu robot.me szkolić cztery wykończarki ręczne
stą'PiłY w poszcrz.ególnych od<Mia- ZPW im. Bardowskiego ważnym wy oraz wezwała do współzawodnictwa
łach do wyoorów rad kobiecych darzeniem, mobilizującym je do wy taśmową, Karmelitę. Słyszę, że ·i
I w innych zakładach naszego prze
oraz delegatek 111a konferencję mię- trwalej, ofiarnej !Pracy.
""• .,._
d'Zyzakładową. Aktyw kobiecy zakła
dów rzdaje sob:i.e doskonale sprawęr
że do rad wjnny weijść najbardziej
społecznie
wartościowe, wy.robione
robotnice, praodownice pracy, cieszące się dużym zaufalliiem i autorytetem wśród ikobiet.
Zagadnieniem rad kobiecych żyją
w 1Z,akladach organizacja partyjna,
rada rzakładowa, kolo Ligi Kobiet i
komisja kobieca. Przy wspóludz"iale
tych czynników rady kobiece będą
mobilizować kobiety do wykonania
Sz;eściolet
wie~ich zadań Planu
niego;
Doceniając. rz.nac!Zenie i rolę rad,
robotnice witają je nowym tzrywem
produkcyjnym, ;przechodząc masowo na wielowarszte.towość. Zobowią
rzały się również srz.kolić zawodowo
jeszcze
kcbiety, nie wykonujące
Miasto nasze zyskało nowe, Jasne przedszkole przy ZPW im. Reymonta
swych baz akordowych, nie szczę
i ZPB im. I Dywizji Kościuszkowskiej. Podczas · gdy rodzice - robotnicy
dzić starań o podniesieruie kultury
pracują, dzieci pod troskliwą opieką spędzają czas w przedszkolu.
miejsca pracy•
dużo chęci

Wybory do rad kobiecych
I

....„„...„„„„...

Na froncie walki o Plan 6-letni

wsi

W walce o socjalistycznq

Stanisława Paśmionka

Laureatka Stalinowskiej Premii - Helena Michajłowna. Orłowa, kle•
rowniczka. fermy hodowli owiec w kołchozie im. 1 Maja w okręgu Gor·
kijewskim. >. . . . . . . . . . . .„ ..................„ .....„
.••.•••••••••••••••.••.•„ ................................

odzieżowym
rozpowszechnia się współza·
wodnictwo w dziedzinie szkolenia
nowego narybku. Nie trzeba chyba mówić, jak bardzo jestem z te
przecież
go zadowolona. Dążymy
do tego, aby w naszych zakładach
było jak najwięcej sił fachowych,
lepiej,
abyśmy produkowali coraz
więcej, i oszczędniej. Nie wątpię, ·że
akcja szkolenia będzie się coraz bar
dziej rozszerzać.
Cały dzień krzątam się przy ma
szynach krawieckich. Sprawdzam o·
becność na mojej taśmie, rozdzielam
robotę, uzgadniam J?racę szwaczek,
aby cała taśma pracowała jak nale
ży. Dostarczam moim pracownicom
dzienne
igieł i nici. Sporządz<\m
raporty. Walczę o podniesienie ja
kości naszej produkcji, o oszczęd·
ność surowca i artykułów pomocni
czych'. Taśma moja spełnia swe za
dania. Zajmując kilkakrotnie pierw
sze miejsce, otrzymała ona propo.
rzec przechodni współzawodnictwa
pracy.
Dziś pragniemy, żeby taśma nasza
przodowała również w szkoleniu no
wych sił fachowych. Wiemy że to
jest jedno z głównych zad~ń, wio
tlących do \Vykonania Planu 6-let·
niego.

mysłu

robótLigirecznych
Kurs Miejski
Kobiet organiZarząd

zuje w czasie od 1 września 1950 trzy
miesięczny kurs robót ręcznych na
drutach dla potrzeb własnej rodziny.
Kurs będzie odbywał się w dwóch gru
pach, dla początkujących i zaawanso
wanY.ch. ~apisy przyj~uje i. i_nf~r~
m_acy u~z1ela Sekreta;1at M1e1sk1e1
L1g1 Kobiet ul. Andrze.ia Struga Nr. 1
w godzinach od 9 do 16. Ilość miejsc
ograniczona.

Helena
przechodzą

-----·-----

Bardyń
na

amerykańskich
barbarzyńców

w Korei

Dla uczcz,enia Ogc'1.nopolskiego Kon
gresu Pokoju, który odbędzie w War
sza.wie w dniu 1 września br., Koło
w
Gospodyń Wiejskich przy ZSCh
Andrzejowie przeprowadziło zbiórkę
na rzecz walczącej o s~ wyzwolenie
Korei.
Akcją zbiórki zajęła się tow. Ty·
nantowa, aktywistka. ruchu kobiecego na terenie Andrzejowa. Została.
ona także wybrana delegatem na po
wiatową. konferencję Komitetu Obroń
ców Pokoju. Zarówno w akcji izbiera
nia podpisów pod Apelem Sztok·
holmskim, jak i podczas zbiói•ki na
rzecz ofiar we>j.ny w Korei tow. Tynantowa wykazała pełne poświęcenie

mogłabym

W Zakładach Jed1w abniczo - Gaoddział 4, kobiety
lanteryjnych na obsługę
.masowo prizechodrz.ą
większej ilości krosien, przyczyniając się w ten sposób do prrz.yśpieszenia realiizacji izadań Planu Sześcioletniego. Jedną Ż tych robotnic,
która prizesz.ła tu rz; obsługi 2 krosien na 4 - jest tkaczka ob. Uel~na
Bardyfi. Już od kilku lat izespół jej
we
miejsce
iidobywa _pierwsze
za ilość i iawspóŁzawodrnictwie kość wyprodukowanego towaru. W
zespole Heleny Bardyń pracują też
jej matka oraz siostra - Stanisława
Kaczkowska, również obsługująca
obecnie 4 krosna.
- Pracujemy uczciwie - mówi
Nie szczędzimy
Helena Bardyń.
swych sił. Podwyższamy w ten sposób swe zarobki, a zarazem bierzemy udział w walce o podniesienie
ogólnego dobrobytu, o przysporzenie większej ilości towaru.
Helena Bardyń jest aktywnym
crz.łonk1iem Z·MP i Ligi Kobiet. Praca na 4 krosnach idzie jej dobrze.
Kierownictwo !Zakładu otacza jej !Ze
spół troslcliwą opieką, prnydziela mu
Gdyby tylko dobry wątek. ·wizdycha Helena Bardyń - więcej
dbali o nas majstrowie, to śmiało

Robotn i ce

pracować

na 6

nawet

krosnach!
na obsługq zwiększo
krosien, Helen;i Bardyń
zobowiązała się wykonywa!'. 120 proc.
barz;y, Ale karta, na której .wypisane
są wyniki jej pracy, świadczy, że
udało się jej nawet 1uzckroczyć swe
własne zobowiązanie: wykonuje bowiem przeciętnie od 126 do 133 procent ba-zy akordowej.
- Gdy nabiorę większej wprawy
- mówi ri uśmiechem - to osiłgnę
jeszcze lepsze wyniki.
· Już od dawna uczestnic:zac we
współzawodnictwie pracy, Helena
Bardyń osiągała przeciętnie 90 procent primy Takich m!odrch chęl
nych do pracy kobiet, 1ddany~h
swemu ą;al;lado'AT\ '1racy - przybywa z każdym dniem. Swym świado - .
mym, socjalistycznym podejściem
do pracy, troską o kulturę miejsca
pracy, o większą wydajność - walczą one o wykonanie przedterminowe Planu &ześcioletniego.
- Nasza. praca - dodaje na rzakończenie rozmow.y Helena Bardyń
- to jest nasz wkład do dzieła
utrwalenia pokoju, o który walCZl\
masy pracujące całego świata!".
Prrz.echodrz.ąc

ne;

ilości

I

(W.). ,

Zdobywamy nowe zawody
-----------------------------------pracują

zespół

zwiększoną obsługę kros~en

ŁZWANN

A-23

na prasach auto01atycznych

I

Kilka miesięcy temu w Łódzkich się

Z~kł':ldach w~~órczych
N1sk1ego Nap1ęc1a A-23

Ąpa:1:atury

kobiety prze
do oddziału prasowni, gdzie pracują na
automatycznych prasach. Są to ob.
ob.: Wand~ Niman, Stanisława Maj
chrzak i Feliksa Domańska.
Chociaż zatrudnic>ne są. tu od nieda:wna, dorównują w pracy mężczyz
nom wyrabiając ponad 120 proc.
norr:1y.
Wanda ~iman, na.j•s.tarsza z całej
trójki, osiąga bez większego wysiłku
również wysoki procent wykonania
ba~y akordowej.
_ Zadowolona jestem _ mow1,
_ że mo"'ę dorównać młodym.

Stanisława .Jakubowska,

która

wy~Ol~Uje 155-200 P,roc. normy, za·
rab1aJąc w ten sposob znacz11ic wię

cej, niż w montażowni. Pracuje ra·
zem z siostrą. Obie sa bardzo zado·
wolone, pełne energii· i zapału.
Jednak nie tylko w ŁZWANN A-2:3
kobiety z zapałem pracują przy ma·
szynach, dawniej obsługiwanych wyłą~7~i~ prz~ mężczyz~. , Mamy ~uż
dz1s1aJ kob1ety-mechamkow przy tokarkach, kobiety-murarki, kobiety
prowadzące tramwaje i pociągi itd.
- Możemy stanąć do pracy na
oświadcza
równi z mężczyznami i nie tył
Stanisława Jakubowska k(\ potrafimy im dorównać w robocie,
ale nawet ich wyprzedzić.
°
W okresie realizacji zadań Plan'1
Z tyc~ do niedaw_na _ni_edostępuycfi 6-letniego co~·az więcei kobiet będzie
ala kobiet prac naJiepieJ wywią,zuje zdobywalp nowe zawody,

szły

z

oddziału montażowego

I.

Nasze horespondentk.i
Na rzecz ofiar

i jej

pi~zą

dla spraw obrony pokoju.
mow1
- Gorąco pragnęła bym
chociaż w nietow. Tynantowa wielkim stopniu pomóc ofiarom spad
kobierców Hitlera, którzy tak samo,
jak on, mordują niewinne k-01>iety i
dzieci, palą spokojne miasta i wsie
koreańskie, ostrzeliwują z superfortec bezbronną ludność''.
Kobiety Andrzejowa. solidaryzują
się z walczącymi kobietami Korei,
piętnują zb1·odnie krwawych oprawców s.pod znak-u dolara, wzywają~
wszystlde kobiety województwa łódz
kiego do podobnej akcji.
E. Jacak

kim rozwija się z dużym pożytkiem
dla wsi. Od czasu, kiedy zostało zor
ganizowane nasze kolo, tj. zaledwi~
od pół roku, do1rnnano wicie. Stara·
r.iem komitetu wybranego przez ko·
biety, przeprowadzono tlrogg prze~
wieś. Komitet otworzył także dzie·
ciniec na o~n·es żni\Yny, aby pn~j.Sć
z pomocą niejednej matce. Wychowawczyni dzieci1'ica, Maria Białków·
na, 7. wielkim poświęceniem opieko·
'
wała się dziećmi.
Nadziejów posiada jedna dotkli·.v~
bolączkę: brak oświetlenia· P.lektrycz
nego. Na wszelkie starania w tyn~
w Kol1
względzie Rada Narodowa
skich udziela, bez uzasadnienia, odNa.dziejów czeka
mownej odpowiedzi. Sąsiednie wsie
w odległości ok. 1 km. zostały jui
na światło elektryczne
zelektryfikowane, a Nadziejó~ do tej
Praca Koła Gospodyń Wiejskich pory jest pomijany.
M. ś.
we wsi Nadziejów, w powiecie konec
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Pamiętaj

-

podżegacz

Walka o pokój

wojenny to morderca, to wróg, który czyha na życie Twych dz„ieci

to walka o życie, o jasną przyszłość młodego p_okolenin ·1
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Prasa-rrt)ści
na Qoisku tKS Włókniarza
i Publi·
Kl .!l1h SpL·:iwozdawców
cystów S)ortowych przy
I

po Ludowym Zespole Sportowym w ·Andrzejowie?
ności dzięki pomocy tow .Michala ziom tej drużyny i zapobiegną wszel
ika, który uchodzi nieomal ze za kim jej zmanierowaniom.
Fakt przydzielenia dwóch trene„ojca" tego riespołu.
rów sekcji piłkarskiej, LZS w Aa
Tak niezmiernie ważny w sporcie drzejowie wywołał w całym lespo
czynnik wychowawczy, jak dyscy- le wielką radość.
plina - w LZS w Andrzejowie był
CO PISZĄ NAM CHŁOPCY
do tej pory skrupulatnie przestrze
W naszym ośrodku sportowym
gany. Ład i porządek, jakie pano
wały w tym zespole, to była właśnie piszą nam chłopcy z Andrzejewa
Zobowiązaliśmy się :1ie
zasługa tej dyscypliny, którą potra zawrzało.
fil
zaszczepić tu przewodniczący opuszczać żadnego treningu, pogłę
biać dale} znajomość
sztuki piłkar
zespołu, ob. Lisowski.
skiej.
Do tego zobowiązania chcielibyś
WYPADEK, KTÓRY WIĘCEJ
my bardzo, aby LZS w Andrz~jo
NIE MOŻE MIEC MIEJSCA
wie dodał jeszcze jedno: i będziemy
Włafoie przed kilku dniami otrzy się starać o to, aby ... nie było ,vię
maliśmy list od naszego korespon- cej żadnych skarg i narzeka1'1 na
denta z Koła Sportowego przy Z. M. _rzespół LZS-u.
im. Strzelczyka, w którym uskarża
CZEKAMY NA POPRAWĘ
się na zbyt ostrą grę gospodarzy, na To nie jest takie trudne. Trzeba dą
meczu rozegranym w Andrzejowie,
w dniu 13 bm. Miejmy jednak na tego tylko dobrej woli i głębszego
dzieję, że to był wypadek sporad~· nieco zrozumienia ideologii naszego
czny i więcej się nie powtórzy. To sportu. Nie wynik jest dziś dla nas
przypuszczenie opieramy na tym, że najważniejszy, ale nowy, prawdzi·
niedawno
LZS
w
Andrzejowie wie zdrowy duch, w jakim powi
otrzymał od ŁOZPN, aż„. dwóch crc nien rozwijać się nasz sport wyczy
Sekcja piłkarska LZS
nerów: Marciniaka i Jałowieckiego, n~wy.
w Andrzejowie
którzy niewątpliwie podniosą · po- I
(Kr.)
z dobrze prosperują - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cych Ludowych zespolów Sportowych w naszym woj.
jest LZS w Andrzejowie. Zespół ten
istnieje od czerwca 1949 roku, posia
wystąpi
da własne boisko, wybudowane wła
Jutro
ZS „Włóh-niarz" organi:mje zostanie zakończony raid motocy klo
snymi rękami przy pomocy calego
społecze11stwa Andrzejewa
(na co, w Pabianicach bardzo ciekawe zawo wy, którego start nastąpi w niedzie
niestety, nie może zdobyć się jesz dy propagandowe, które niewątpli lę sprzed siedziby Zarządu Głównego
cze wiele innych zespolóv:) i zrze- wie ściągną tlo Pabianic wielu miło Włókniarzy, przy ul. Sienkiewicza
13, w Łodzi o godz. 8 rano, a o godz.
sza już 70 członków, w tym 20 frików sportu z Łodzi.
Największą atrakcją tych zawodów 17 rozegrany zostanie mecz piłkarski
dziewczat.
Dziewięćdzie$iąt procent tej mlo będzie występ Heleny Rakoczy z ca- pomiędzy ligową drużyną ŁKS „Włók
ZS „Włóli: niarz" a „Włókni:arzem" z Pabiani~.
dzieży należy do ZMP, nic też dziw la ekipi~ gimnastyczną
nego, że praca przynosi tu lepsze niarz" na boisku KS „Włókniarz" w
Jak widzimy więc, zawody zapowia
wyniki.
Ludowy Zespół Sportowy Pabianicach o godz. 16.
Przed godz. 16 na tymże boisku dają się wprost rewelacyjnie. •
w Andrzejowie krzepnie i rozwija
się lepiej od innych.

@o pisało proso łódzko w dn. 19 sierpnia 1930 r.

.
NOWY ZAMACH

Zw. Zawocfowvm
Dziennikar.r.y
R.P. oddział ": i,oclzi 0:11ganizuje,
wzorem lat ubicglych, sensacyjny
mecz piłkarski: PHASA - AR·

I

nych - na jeden milion robotników w Polsce pi;zypada 35.000 b~
NA ZAROBKI ROBOTNICZE
Związek Pracodawców
Przemy- robotnych. Co trzeci człowiek pracu
Mu żelaznego wypowiedział wszy- je - pisze „Repub1ika" - i to po
w tygol:~ll:k umowy o prace, rz:awarte .ze dwa, \W.ględn'.e trzy dni
~iązkami· .robotniczymi.
Zwjązek dniu. Jesteśmy chyba u gramcy wy
dąży do obniżenia stawek
dniów· trzyroałości.
kowych 1i akordowych o 30 procent.
POSŁOWIE OPUSZCZAJĄ BBWR.
Czterech posłów na Sejm, człon
LICHWA MIESZKANIOWA
ków sanacyjnego BBWR - nadesla
W ŁODZI
lo do swych władz rzawiadomienie,
Jak ~tV.(ierdza „Republika", na że opuszczają sizeregi sanacji.
t.erenie Łodzi znajduje się wieilka
liczba mieszkań wolnych, wielopoAMERYKAŃSKA
kojowych. na które nie ma reflek„DEMOKRACJA"
tantów. Chodizi o to, że odstępne iza
w miejscowośoi Taboro '.północna
mieszkania tr.zy~okojowe - wynosi Karolina) dwustu zamaskowanych i
około tysiąca. · dolarów. !PróCIZ tego uzbrojonych Judzi
wtargnęło
do
gospodarze żądają zapłacerua ko- miejscowego więzienia i uprowadzi
mornego na kilka lat rz; góry, w oba ło przemocą więźnia _ Murzyna.
wje, że lokator może wskutek kryNieszczęsna ofiara samosądu przy
Eysu stać się niewypłacalny.
wiązana rzostała do drzewa, nas~iObok tego .zjawiska - dodaje pis kowa?a kilkoma setkami kul, a na·
mo - trzeba stwierdzić, że w nie· slępme spalona.
których jednopokojowych mieszkaWYCZYNY PACHOŁKÓW
iniach ~łocrz;y się jui; po kilkanaście
SKŁADKOWSKIEGO
osób - ofiar kr~ysu.
We wsi Alekszyce pod Grodnem
do.szlo do starcia między wiecują
CO TRiZECI ROBOCl'Nm
cymi chłopami a policją. Chłopi na
CO TRZY DNI PRACUJE
strzały, oddane . prrz;ez policjantów,
Jaje wynika ri danych statystycz.- odpowiedzieli gradem kamieni.

l
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Spctkanie to rozegrane zostanie w sobote, dnia 2 września br.
o godz. 16.30 na boisku ŁKS
„Włókniarza" przy Al. Unii.
Szczegól;y tej imprezy p-0dawać
będziemy w najbli~szych
numerach naszego pisma w dziale spor
to wym.

I

wyścieiem
,,Szlakiem• Pokoi u"
Warszawa-Zgorzeiec

Przed

Wyścig kolarski
„Szlakiem Poko·
ju", który odbędzie się na trasie
\:Varszawa - Zgorzelec w dniach 27.
8. - 3. 9. br., rozegrany zostanie jedynie w konkurencji krajowej, drużynowe] i indywidualnej między Zrze
szeniarńi Sportowymi i Pionami.
Uczestnicy wyścigu, w zaleL.ności
od reprezentowanego w kolarstwie
poziomu, podzieleni zostali na dwie
kategorie. Do kat. A zaliczon„zostaly
zrzeszenia: Gwardia, KolejćlrZ, Ogni·
wo, Włókniarz., Unia i Związkowiec:
w kat. B zaś będą startowali kolarze:
AZS, Budowlanych, CWKS Górnika,
Stali i Spójni. w obu grupach prowadzona będzie osobna klasyfikacja

y

jutro w Pabianicach

wyścigu.

Wszystkie zrzeszenia i piony moga
wystawić do wyścigu po dwie drużyny
złożone z 4-6 zawodników.

Obie drużyny zrzeszeń zaliczonych
PAŃSTWOWY TEATH. żYDOWSK!
do kat. B bc;dą startowały w tej saJARACZA
(ul. Jaracza '2, tel. 217·49)
mej kategorii, podobnie jak II druży
(ul. Jaracza 27)
Teatr nieczynny.
na, sklasyfikowanych w grupie A.
Godz. 19.15 „Odwety"
Leoaa
Wszyscy zawodnicy drużyny le
Kruczkowskiego.
TEA'l'R KOMEOll MUZYCZNEJ
adera
w grupie A będą jechali w
· Ostatnie dni! Zniż.ki ważne dla
„LUTNIA"
żółtych czapeczkach,
leader indywi·
ezłonk6w zw. zaw., wojska i uczącej
Godz. 19,15 „Córka pani Angot".
dualny zaś w żółtej koszulce. Indi'aj.~ młodzieży. Dla wycieczek z terewidualny leader w grupie B nosić bę.
NA POCZĄTKU BYŁY TRUDNOŚCI
•'1 województwa specjalne zniżki.
TEATR LE'l'Nł „OSA''
dzie zieloną koszulkę. a zawodnicy
Początkowo i tu natrafiano na róż
PA~S'l'WOW\' l'EA'l'R NOWY
leadera drużynowego - zielone czaCPiotrk'1wska 94 tel 272-70)
ne trudności. Ale je pokonywano,
(ul Daszyńskiego 34. tel 18l•H)
peczki.
,
Dziś, o godz. 19.30 „śluby murar·
przezwyciężano,
jak na każdego
Ze względu na specjalny charakter
Teatr nieczynny do 3. IX. br.
skie" czyli wodewil warszawski.
sportowca przystało i dzisiaj LZS
Późnym wieczorem,
w czwartek, dzie nie powinna napotkać na spe„jal wyścigu i końcowy okres sezonu, Za
Z. Gozdawy i W. Stępn~a.
w Andrzejowie ma już nie tylko z Dworca Łódź-Kaliska wyjechała do ny opór. W sumie liczę w konkuren rząd PZKol. pozwolił zawodnikom,
P..AŃS'fWOWt
własne
boisko,
ale
i
pięć
sekc.ii
spor
TEATR ,,A.RLEK IN''
Krakowa
ekspedycja
pływaków CJacl1 męskich na pierwsze miejsce. mającym licencje B startować na p•a
TEATR POWSZECHNY
towych: piłkarską, siatkówki, kolar
(uL Piotrkowska 152)
„Związkowca-Zrywu" na główne mi_ Jeżeli chodzi 0 konkurencje żeń wach zawodników 1. licencją A. Po·
ską, tenisa stołowego i lekkoatletycz
(ul Obrońców Stalingradu 21
Teatr nieczynny.
strzostwa. Polski kopiet i mężczyzn. skie, to od nas tylko będzie starto- siadanie bowiem licencji B. w mysi
ną.
(tel. 150-36) .
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki wać Kowalska i lVIaślakiewic1, na 100, przepisów P~I~ol. zezwala na start ~a
W ANDRZEJOWIE SPRZĘTU
Codziennie o godz. 19,15 komedia
'!'EATR „PINOKIO"
wyjechali w dobrych humorach.
200, 400 m. st. dow. i 300 m. st. zm.,1 trasie dli;gosc1 do 150 km, tymczaNIE BRAK
AI. Fredry „Wielki człowiek do ma·
(ul. Kopernika 16~
- Z jakimi szansami jedziecie do Kowalska wyląduje na pewno lepiej S('m wyscig ''.Szlakiem Pokoju" ma
łych interesów".
Na
brak
sprzętu
sportowego Kraikowa?
pytlmy kierownika od Maślakiewicz, ale obie powinny dwa etapy dluzsze.
Godz. 9,15 Widowisko ~amknięte pt.
Ieasa czynna w godz. 10-13 i od 16. „Pan Tom buduje dom".
LZS w Andrzejowie też nie może wyprawy.
znaleźć się bodajże w finałach wszy-I Toteż decyzja PZKol. umożliwi unarzekać. Pewne braki .zespół ten
- „Apetyty" mamy niezłe, ale stkich konknrencji, w jakich są zgło dział w imprezie wielu kolarzom z 11uzupełnia, dzięki pomocy Powiato- wydaje się, że całk-0wicie realne. Za· szone.
\ cencją B - m.in. Hadt1sikowi, rewewej Rady Sporlu, przy Powiatowym cznę od konkurencji męskich, bo przy
_ A jak wypadną „włókniar:e" ~ lacji. tcgoroc'Z.ncgo sezonu kolarZarządzie :?;wiązku
Samopomocy zuam się , szczerze, że w konkurenp
. . .
d
t t l
h
sk1ego.
Chło=k1'ei· w Łodzi' a
eg''
romewwzowna \\'a '' u Y c Y
.o..n.n:rA
dla·
młodzi·ez"y
''u
·
•
w
szcz
o.cJ'ach
z',eńskfcl1
J·e"zcze
na
obecnych
'mvśli 100
niv..w
(Stal'
1)
TATRY (S
ba
ma
w
kieszeni.
l\Iam
na
·
ina
\
ienkiewicza 40, w ogro·
mistrzostwach na~z klub wiele nie
'
1 ~Curie-Skłodowska.'',
godz.
15,
dzie) „Zwariowane lotnisko"
zdziała. Najpewniejszym naszym fa· i 200 m. s.t. motylkowym. ,.
~~TY~·
godz. 16.30, 18.30, 20.30
worytem jest Boniecki, który na 100.
- Z męzczyzn to tylko Niko<lem·
D
• <Narutowicza 20)
(Dla dzieci powyżej lat 7)
Dziś, o godz. 17, na boisku przy 200 i 400 m. styl. grzbiet. nie ma w ski ma co~ do powiedzenia · wśró<ll wyjechafti do kraiu
,,..owrot 1 assie", godz. 17, 19, 21 WISŁA (Daszyńskiego 1) ,,S. O. S." ul Klińsk'
188 'b d · ·
Polsce na"~z.,1·e i·o'"'ne!?·~ sob1'e. Dob1·0 najlepszych pływaków Polski w stylu
W d · 17 b
1 · l
w
(Dla młodzieży powyżeJ· lat
d 16 30 18 30 20 30
. l
·iego
, ou ę z1e się mec~
.
'~
"
~~
kl~" cz.n l
•
mu
m. wy ccia a z argo z.
• ,
• ,
•
piłkar.ski między drużynami PPBOST wolski na pewno i~kże ze dwa tytu
· Y yn •
. szawy samolotem do ł<loskwy ekipa
BAJKA „Młl&'et", godz, 18, 20
(Dla młodrz.ieży powyżej lat 18)
a ZPB im..r. Stalina. Dochód z me- ł:· zdobQdz.ie - najprawdopodobniej
tenisistów radzieckich, która bawiła
(Dla. ntłodzieży powyżej lat 14)
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) „Pb· CZU zasili fundusz przeznaczony na na 400 m. st. klas. i 200 st. mot.
w Polsce 3 tygodnie.
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
mienie", godz. 16.30, 18.30, 20.30
rzecz ofiar w Korei.
Jera zadowoli : ·~ wicemistrzostwem
Od' 'd' ·
h
,
••„Program. Ali;ualności KraJ'owych
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
•
>!~ •
na 400 i 1500 m. st. dow., a na 200 I w rzawodach o mistrzostwo pierw
Jez za.iącyc sportowcow· radzie
''"OLNOść (N ·ó
ckich
żegnali
na
lotnisku
członkowie
1 Zagra.mcznych Nr 31"
"
.
ap.1 .rkowskiego 16)
. O godz.15 r.a tym samym boisku m. będzie musiał walczyć, by zająć sze 1· Ligi odb"dą
sic. 3'utro dwa spot- Zarz:!du Polskiego Związlm Tcniso"
go dz• 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
,;Miasto młod z.iezy (Komsomolsk") i na ten sam.,cel rozegrany zostanie ,iak najlepsze mejsce.
kania: Gwardia
Związkowiec
J
1
HEL (Le...ion6w 2)
K1'no
·e
godz. 15.30, 18, 20.30
również mecz pomiędzy pracownika·
- Jaworski Bogdan powinien zdo- ·warta w Krakowie o rai Górnik By· wego z prezesem wiąz m gen. aro·
01
5•
(Dl d · ·
· · I t 12)
· PGR (
•
szewiczem
na
czele
oraz
delegaci
·czynne z powodu remontu.
a z1ec1 P.?wyzeJ a
.
m1
okrQg- Łódź) a TOR.
I być kilka punktów na 200 m. st. mot. tom - CWl{S w Bytomiu.
GKKF i Towarzystwa Przyjaźni Pol
MUZA (Pabianicka 173) „Pieśń taj- ZACHĘ:TA (Zgierska 26) „Kwiat
W drużynie TbR grać będzie po-1 i na 300 m. st. zmiennym. Poza tym
Widzew spotka się o mistnzo- Eko-Ratlzieckicj.... Ta lotnisku obecni
gi", godz. 18, 20
miłości", godz. 18, 20
pularny nasz tenisista, wielokrotny sztafeta nasza 4x100 m. st. zm. je- stwo druo-iej ligi grupy zachodniej byli również przedstawiciele ambasa
. (Dla dzieci powyżej lat 12)
(Dla dzieci powyżej lat 12)
mistrz Polski Józef Hebda.
żeli będzie startować w pełnym s!d:.t rze Stalą \~ Sosnowcu.
dy ZSRR w 'Varszawie.

T.EATR

PAŃSTWOWY
IM. STEFA..~A

Z jakimi szansami•
wyjechali nasi

nłv\vacy

do Ktakowa?

K II N A

Na rzecz Korei

I

u

-x-

Ten1sci
•• radzieccy

I
I
Jutrze,· sza liga

14,

z ·

I

POLONIA (Piotrkowska 67) -

„S· S

„Orzeł'' zaginął'',

godz. 17, 19, 21
(Dla dzieci powyżej lat 12)
PRZEDWIOSNlE (Żeromskiego 76)
,.Zdradzieckie skały", godz. 17.30 20
(Dla młodzieży niedozwolony) '
REK,?RD . (.Rtzgowska 2) „Baryłe1!Z
ka , godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 18)

ROB0'.1'NI~

(~ilińskiego 17ą)

ma3ą, OJCzyznę", godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 10)
R-OMA (Rzgowska 84) „Dziewczęta
.· z baletu'', godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 12)
S~YLOWY (Kilińskiego 123)
. „Przybrana córka", godz. 17.30, :),0
(Dla dzieci powyżej lat 12)
·
ś)VIT (Bałucki Rynek 2) „Kłopotli·
we alibi", godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży niedozwolony)
TĘCZA (Piotrkowska 108) „Pustelnia panneńska", I seria
gQdz. 16.30, 18.30, 20.30
(Dla młodzieży powyżej lat 18)

„Om

Program na dzień 19 sierpnia br.
12.04 Dziennik. 13.20 (Ł) U na·
szych sąsiadów. 13.30 Koncert z Wro
cła.wia. 14.00
Przegląd kulturalny.
14.20 (Ł) Koncert dla chorych. 14,55
Utwory kompozyt. polskich. 15,30
Słuchowisko dla świetlic dziecięcych.
16.00 Dziennik. 16,20 (Ł) „Idziemy
po zakupy". 16,25 (Ł) Muzyka kom·
pozytorów radzieckich.
16,45 (Ł)
Aktt1alności łódzkie. 17.00 „Przy SO·
bocie po robocie". 18.00 Aud. „SP".
18.15 (Ł) Audycja rozrywkowa. 18.30
„Walczymy o pokój". 18.35 (Ł) Kon·
cert rozrywkpwy. 19,00, Aud. dla
świetlic młodz: 19.15 Muzyka popu!.
rozrywk: 20.CO Dziennik. 20,40 Koncert z Kukr•wa: 21.15 Aud. <Ila wsi.
22,00 „Syn ludu" 22,20 (V) „Spę•lz.a
my przyjemnie czas wolny od pracy". 22,40 (Ł) ,,Zapraszamy do tań
ca". 23.00 Ostatnie wiadomości. 23.15
Muzyka taneczna.

Zamiesuzamy poniżej fragment książki angielskiego
publjcysty, Dereka Kartuna
p. t. „Migawki Amerykań·
skie" (WYd. „Prasa Wojsko~
wa", 1950 r.). Fragment ten
oświetla jaskrawo metody, jakimi a.merykańskie sfery rzą
dowo - przemysłowe zwykły
torpedować działalność zw. za
wodowych w u. S. A.
Bandyta - anioł stróż amerykańskich prrz.emysłowców w ·:>kre
sie ich rozwoju i chwały - jest
już dziś ,s,posob~m przestarzałym.
Używa się go jeszcze na Połu

dniu; gromieniem związków rz;awodowych na Północy z.ajmuje
się główrue policja.
żaden niemal
większy strajk
w przemyśle amerykańskim nie
obywa się bez komental"Zy praso
wych, wyrażających się w reprodukowaniu fotografii, na których obejrzeć można szarżę po·
licji i zmasakrowanych robotników zepchniętych do rowów.
Pewna młoda dziewczyna, która
prz~ trzy lata przed wojną była
organizatorem
rzjednocrzonego
związku rzawodowego robotników
przemysłu elektrycznego.
napastowana. była wielokrotnie przez
policję: kiilka. razy wyrzucano ją
z samochodu, zrywano z niej
płaszcz, rozPędzano
zwolywane
przez nią wiece, bit-O ją i obrażano.

Mistrzem bandytów tego rodzaju był w Ameryce Pearl L.
Bergoff. Nigdy nie udało się obliczyć dokładnie, ilu mężczyzn
i kobiet, ilu c.złonków zwjązków
.zawodowych pokiereszował lub
rzabi<ł Bergoff i jego banda. W
sporrz.ądrzonej przezeń
liście re·
klamowej jego wyczynów figuru
ją 172 rozbite strajki, nie mówiąc o wielu mniejszych; dyspo-

nował rzeszą łamistrajków, miał
własne biura, przedstawicieli i
agentów reklamy. Spośród głów

nych klientów Bergoffa, zmarłe
go w sierpniu 1947 r. warto wymienić rockefellerowski Standard
Oil
Aluminium Company of

Amerka. Andrew Mellona, Car·
negie Steel Corporation, firmy
nowojorskie i chicagowskie i
wszystkie poważniejsze towarzystwa. kolejowe USA.
Bergoff
miał zwycrzaj chwalić się tym, że
llarobki jego wynosiły 100 tysię
cy dolarów rocznie, prawdopodobnie jednak były one znacznie
większe.

Ten

rudowłosy

rzęcej sizczęce i
jących
ustach

własną

armią

,

bandyta o zwie
nerwowo drga·
posługiwał

się

nożowników

i
szpiegów. Jego metoda „pracy"
polegała
na zręcznym łąca:eniu
prowokacji i infiltracji w szeregi strajkujących.
'

Mieawki

to, by go złamać. Tak też postę
powano niejednokrotnie.
Druga metoda palega na szpie·
gostwie i prowokacji. W amery·
kańskim ruchu zawód.owym sto·
suje się tyle sposobów szpiego·
stwa i prowokacji, że 1>bawiano
' się, opisując je, pominąć któryś
z najważniejszych. Stowarzyszenia przemysłowców mają niekiedy możność nasłania do miejscowych organizacji związkowych

dwóch - trzech swoich 7..auszni·
ków, których mogą do wc.Ji wykorzystywać. Działalność :c;h polega na szcrzuciu przeciwko „;:zer
wonym". Podczas zebra1'i związ
kowych ciągną się przee. długie

amerykański_e

W r. 1936 Bergoff skierował
swych najbardziej
zaufanych
złoczyńców do fabryki Remington Rand i w ścisłym porozumieniu oraz przy współpracy dyrekcji doprowadził do złam\lnia pa·
miętnego strajku
w tej fabryce,
omal że nie rozbijając doszczęt
nie związku zawodowego.
.Jakkolwiek Bergoff już nie ży
je, istnieją i działają organizacje
podobne do tej, jaką on stwo'"
rzyl. Zresztą przed śmiercią „oddal sprawiedliwość" działalności
hooverowskicj
FBI i policji,
stwierdzając z żalem, że instytu·
cje rządowe odbiera.ją mu pracę.
Bergoff proroczo przewidział. że
musi nastąpić klęska prywatnych przedsiębiorstw stw'orzo·
nych po to. by rozbić związki zawodowe.
W ten sposób pierwsza metoda
rozbijania rzwiązków
zawodowych polega na wykorzystywa·
niu organizacji takich jai< banda
Bergoffa albo miejscowa poiicja.
W celu skutecznego stosowania
tej metody konieczne jest. oczywiście, prowokowanie strajku oo

godziny wypady przeciwlrn „com
mies" (komunistom).„
Pracodawcy wolą jednak na·
wet prowokatorów typu Bergofia lub ludzi, dostarczanych przez
liczne agencje prywatne. działa
jące na rzecz stowarzyszeń przemysłowców. W jednej .,, takich
agencji wynajmuje się pewną
ilość szpiegów, którzy przybywają na fa.brykę jak1> z\Vykli robot·
nicy, uczestniczą aktywnie w organizacji zwij\zkowej i regularnie dostarczają. dyrekcji informa
cji o jej przywódcach. Z eh wllą,
gdy dyrekcja wie już wszystko o
wszystkich, następuje selekcja i
pozornie spokój zostaje p!"Zyw.::6cony. Jeżeli przedsiębiorcom nie
udaje się jednak w ten spo.sói:>
z.dusić diziałalności związku w za
rodku. szpieg otrzymuje nowe
izadanie wkręcenia się do miejsca
wei organizacji związkowej i
rozsadzen1a tej organizac5; od
wewnątre. Interesujące, ze „słyn.
ne" biuro detektywów Pinke1·to·
na w r. 1927. według ogłoszonych
przez siebie danych :i:atrudniało
nie mnie-j niż 132 agentów, bP,dą·

cych

równoczesn1c

członkami

związków zawodowych. W 't:t:zbie tej było 47 działaczy związ
kowych prrz;y czym 6 rz nich było

I

przewodniczącymi związków

I

dnoc7!onej Partil Robotniczej

za- i
zastępcami µ<ze· 1
wodniczących i
9 - zajmowało
stanowisko sekretarzy. Leo H1.;berman w książce „Prawda <•
związkach zawodowych" wso·)tni
na o następującym wyp.3.rlku:
Pewien związek zawodo·.vy w
Flint (stan Michigan) \Y r. ,~35
liczył 26 tys. Cllłonków W r. l!l36
liczba ta spadła do 122. Staio s'ę
to na skutek działalności płat
nych szpiegów w kierowni-::twie
tego związku. A r. 1947 w niczym
nie różni się od r. 1936.
Najbardziej wysoko postawione osobistości należą, do stowa·

BedagnJes

wodowych, 5 -
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t.0<1!, Piotrkowska ?O,

rzyszeń . IJrzemysłowców.
posłu
gujących się opisanymi wyżej me

todami.
Komisja
Senatu do
Spraw Oświaty. i Pracy wykryła
następujące, uderzające fakty z
lat 1936~1938: przemysł ameryka11ski wydaje co najmndej 20 mi
lionów dolarów rocz.nie na. s..z11iegostwo; wielka ilość firm amerykańskich korzysta
z usług prywatnych agenc.ili do likwidowania
z~ązków zawodowych
w swoich przcdsiębiorstwa<ih, stara się
zorganizować własne związki po
to, by nie dopuścić do działalno
ści pra.wdziwych organhacji robotniczych. Do firm, które poslu·
gują się największą ilością szpiegów w związkach zawodowych
pale:i:ą: General Motors Corpuration. Ford Motor Company (zresztą wa.łka Forda przeciwko organizacjom robotniczym wymaga specjalnej książki). Western
Union. Campell Soup Company,
Aluminium Company of Ameril'a, Radio Corporation of Amcrica Standard Oil Company oraz
wielt- innych, znanych całemu
~wiatu firm, z których wicie skie
rowało swych kierowników
do
służby dyplomatycznej i pracy w
aparacie rzą.dowym Stanów Zjednoczon:vch.
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Tabela wyuranvci1 61 lotern

dzień cią~nienia i-ei klas~
wygrana dnia 1000.00fl zł
padła na Nr 86781 w Warszawie. ·
Wygrane po 500.000 zł. padły . nt' ·
Nr Nr 685 32317 40676 50166 97 ł52.
Wygrane po 200 OOO zł padły na
Nr Nr 1001, 42355, 50664, 55317.
Wygrane po 100.000 zł p<ldły na
Nr Nr 2045 13595 24357 27033 32033
32691 46974 63179 70514 77064 84912
86434 87632 !l4356 96678 102362
104458 105846 l 06880 113948 114137.
Wygrane po 40.000 zl padły na
Nr Nr 3289 19327 20445 22>193
30247 39611 49596 54378 5ł513
58708 65206
70970 77068
87089
102353
110562
110829
111101.
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