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ROK Ili (VI)

-WARSZAWA (PAP). - W dniu 18
bm. odbyła się w Komit ecie Central
nym PZPR nara da poświęcona omó
wieni" zagadnień pracy wśród mło·
dzieży w świetle uchwał osta.tniego
Plenum Rady Na<izelnej Z l\IP.
Z całego kraju na naradę przybyli
sekretarze Komitet ów Wojew6dz·
kich PZPR oraz przewodniczący Za·
rzą.d6w Wojewódzkich ZMP. ·
· W na.radzie wzięli udział: sckre·
iarz KC J>ZPR t ow. F. Mazur, wlceprc
mler tolv. H. Chełchowski, m in ister
tow. W. Jarosiński, szef
Oświaty Nr 228 Głównego Zarządu PoJitycznego Woj
ska Polskiego - gell. l\I. :Saszko\v-

NIEDZIELA 20 SIERPNIA 1950 ROKU.

PZPR

wśród młodzieży

z przewodnicząc~m W, '\łatwi·
n em, zastępcą Komłlndant" n!!iW!'•
go SP - N. Michtą.
Przewodnfoząey Zar:r.ądu Głewn~ ·
g o ZMP, W. l\fatwln, ttefer1lwał w~
n iki obrad Plenum Rady Nau~eJnd

tMP

Następnie rozwinęla slę b~"
ożywiona. <lyskusja, w J..lór~.I -.r:I'

ZMP.
dzo

1p owiedziało się 21 mówców.

Dyskusję podsumował l!P.kret-M„
KC PZPR tow. F, Mazur.
P rzebieg n a.rady był śwladectw~
ogromnej wagi, jaką przyw.ią.zu;i~
Polska Zjednoczona Partia l\t>botnlcza do sprawy rozwoju Zw.iądrn
Młodzieży Polskiej w kierunku '11" •
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Po~żeeacze nie unikną· odpowiedzialnościl
Pokoju
Ol'>rońeów

Swiatowy -Kongres

odda pod

sąd

w obronie światowego
budowie socjalizmu.

pokoju i w

PRZEMOWIENIE
PROF. JOLIOT • CURIE
W swym pnzemówieniu prof. Joliot~Curie omówił sukcesy ruchu w
obronie pokoju w okresle ostatnich

kie. Szaleństwo i histeria, jakie ogar

nęły tych ebrodniarzy mogą popchnąć ich do najgorszego. Nie ule·
ga żadnej wątpliwości, że gdyby obó7; wojny rozpętał nowy konflikt
światowy - to zostanie on pokona-

ny. Nie chcemy jednak.
został osiągnięty drogą

a.by pokój

zniszczeń i

śmierci. Oto dlaczego wzmacniamy i
rozsze.rzamy naszą akcję w obronie
pokoju. Najwaźniejszym zadaniem
było przeciwstawienie się największemu niebezpieczeństwu - cżyciu
bomby atomowej. Dla wykonania te
go zadani:\ uchwaliliśmy Apel Sztok
holmski, pod którym złożono już 276
milionów podpisów. Nawet amerykańscy mężowie stanu - zwolenni-

I

„Wobec wielkiego sukcesu naszej
akc,il i w świetle ostatnich wydarzeń
konieczne stało się rozpatrzenie !.pra
wy wzmożenia naszych wysiłków.
Sprawa ta. .iest celem obrad Biura
Swfatowego Komitetu Obrońców Po
koju. toczących się w Pradze, Stwier
dzono w ich toku konieczność roz·
szerzenia naszego zasięgu działania,
koniec·iność jednoczenia coraz to Ii·
czniejsz:vcb rzesz kobiet i mężczyzn,
dla któ~ych sprawa pokoju jest świę
ta. Musimy walczyć o zakaz broni
atomowej, 0 ogra.nic.zenie zbrojeń i
sz:ukać najlepszych środków zapobie
żenia wojnie.
Pokpi może być uratowany l my
go uratujemy".

„Wr ogowie po OJ U - powie ia
· dl acze
po· Eren b urg - py Ją obłu d nle
jeszcze
Prof. Joliot -Curie. racz:
.
. .
0

wę·~~~~iej~~r~i~; :;~Ysł~:~ ~:::~st~oe ~~J=z~~~e, z1:st~;~b:~: ~~m~ ~~~~~c~.ę 1!~~~e i~~Yc~~
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zakaz
o pierw
Szt.2,.'kholmski
izakonceył rwe l)rrzemów1e bcmb.
z~gnane
_w me
że nieberzpie&e:ist;wo
cuski
jest dopiero
atomowe]
bombv Apel
słowamJ:
jest sflczego1me w~el
chwili _obecnej
szym ·krokiem na drodze utrwalenia
pokoju. Wkroczenie na drogę u trwa
lenia p okoju nie byłoby możliwe !>ez
u czynienia tego pierwszego kro.Ku,
ale obecnie, gdyśmy ten krok UC!LYnili, n ie mamy zamiaru si ę zatrzy1

Rodę Bezpieczeństwo
do pokojowego uregulowania konfliktu w Kcfrei

Malik wzywa

Korespon·
MOSKWA (PAP). dent Agencji TASS donosi ri Nowego Jorku, że w dniu 17 sierpnia odbyło się pad praewodnictwem delegata radzieckiego Mallk:a kolejne
posiedz&rle Rady Bea:piecrzeństw.a.
Malik
pos-ied.zenie
Otwierając
przy
że na pasiedeeniu
oznajmił,
drrzwiach cz:amkniętych, które poprze
dziło bezpośrednio posiedzenie jaw·
ne wonkowie Rady dokonali wymia ny rzdań na temat zagadni'!!ń, jak ie wyłoniły się na popr.zednim po
siedzeniu. Delegat radziecki stwierdził, że ucrzestnicy posiedzenia pr.zy
drzwiach zamkniętych uważ3 ją a:a
celowe kontynuowanie tego rodzajt1 wymiany zdań.
Po przemówieniach delegatów Ku
by, USA, Norwegii, kliki kuomintan
gowskiej i titowskiei Jugosławii zabrał głos delegat r adziecki. Malik
w.skazał, że starał się iz,naleźć w oświadczeniu Austina jakieś nowe
elementy, leoz nic podobnego oświadczenie delegata amerykańskie
go nie rzawfora. Były · nowe słowa,
lecz treść pozostała ta sama. Au·
stin unikał jakiejkolwiek wzmianki
o fakcie zasadniczym - fakcie agresji Stanów Zjednoczonych przeciwko narodowi koreańskiemu: nie dał
on odpowiedzi na fakty i dowody
przytoczone przez delegację radziec
ką .w tej sprawie.

ten powinien być rozstrzygnięty. Je
Stany Zjednoczone nie cbcą
uregulowania. tego problemu. Dele!·
gaeja Stanów Zjednom;onych podko
puje i paraliżuje propozycje Związ
ku Radzieckiego, zmierzające do po
kojowego aregulowanla za.gadnienia
dnakże

koreańskiqo.
(dokończenie

na str. 2-giej)

Wzmożona
przeciw

iz:aznaczył, że

Z ak ońezenie obrad

Nar·I d radz·1eck·1 rea1·1zu1•e,
stat•inowski• plan przeo b'raz•en1na pr,zyrody
Doniosła uchwała Rady Ministrów

systemu irygacy"1negO

W

zs·RR

b d

prze u owy
w sprawie
d

rolnictwie rQ zieckim

dnianie w rolnictwie Azji Srodko- traktorowe oraz specjalne ośrodki
maszynowe, które zajmują się 7.9.
wej i repu blik zakaukaskich.
l"'Sztuczna irygacja posiada r ow- kładaniem ochronnych pasów
nież duże znaczenie w środkowych śnych wyposażone zostaną w 21.Sllll
pasach czarnoziemu oraz na tere- s pecjalnych kopaczek oraz w wiele
nach stepowych europejskiej części innych maszyn, skonstruowanych
ZSRR, gdzie przyczynia się sku - dla potrzeb budownictwa irygacyjn ego.
tecznie do w alki z posuchą.
Rada Ministrów ZSRR stwier dza,
ZSRR
Uchwała Rady Ministrów
osiągnięć formułuje obszernie program pu.yolbrzymich
1z wobec
a.-olnictwa socjalistycznego, ogromne gotowania kadr specjalistów, in~
go podniesienia kultury rolnictwa pektorów i mechanizatorów, którzy
oraz postępów mech anizacji prac kierować będą pracami pi·zy budorolnych, istniejący obecnie system wie nowego systemu 1rygacyjnego.
irygacyjny wymaga modernizacji.
Istniejące obecn ie systemy iryga
cyjne posiadają gęstą sieć kanałów
stałych. Odstępy między tymi kana
Cala prasa radziecka zamicścił!l
łami wynoszą z reguły od 80 do 150 artykuły wstępne, poświęcone
do„
m. W ten sposób tereny nawadnia niosłej uchwale Rady lvl!nistrów
ne podzielone są n a drobne, izolo- ZSRR w sprawie przebudowy syst~
wan e działki o powie rzchni od 3 do mu irygacyjnego w rolnictwie ra10 ha. Kanały te stanowią poważ dzieckim.
przęszkodę dla nowoczesnych
ną
„Prawda" w artykule
Dziennik
ciw imperialistom - to praca, to maszyn r olniczych. Pona dto niewiel
nasz Plan 6-letni. Wykonanie.m tego kie ' rozmiary dzi ałek uprawnych u wstępnym, poświęconym tej uchwa
planu położymy imperialistów na niemożliwiają racj onalną eksploata le pisze m . in.:
W ciągu króikiego czasu w Związ
cję traktorów, k omb ajnów zbożo 
obie łopatki.
wych i innych , now ocze snych ma ku Radzieckim powstały setki i b•
Ob. Grzełak w imieniu załogi z szyn r olniczych itd.
irygacyjl;;anałów
s iące nowych
„Książki i Wiedzy" skła4a zobowią
Ministrów ZSRR stwier· nych. Szczególnie wielkiego rozmaRada
zania podniesienia ja.kości produkcji dza, iż dotychczasowy sy stem si.tucz chu nabrały prace irygacyjne w :i·
statnich latach. Realizując stałinow
i znmiejS'.zenia rodzin niepr'l'1ukcyJ· r.ego nawadniania wymaga stałych ski plan
przyrody,
przeobrażenia
i
nych, db. 0C1Zezenla Kongre8U Poko- prac n ad konserwacją kanałów
socjalistycz·
rolnictwa
acownicy
pr
u suwaniem m ulu, powoduje powsta
i zbiorniki woju.
wanie wzdłuż kanałów licznych o nego budują stawy
- Pok6j zwycięży, gdyż na czele gnisk chwastów or az szkodników dy, przekopują nowe kanały i 1>0Wyniki te.i
glębiają koryta rzek.
obozu pokoju stoi Wielki Stalin! - : rolnych.
ogromnej pracy dostrzegalne są juź
oświadoza tow. Ciesielsk a przema- : W . wielu przodujących kolcho- dzisiaj m. in. we wzroście urodza.j. : zach 1 sow chozach - czytamy w u
'
wiając w imieniu organizacji kob'ie- chw ale - a także w nau kowo • ba ności gleb~'· Ziemie, które do nie, dawczych ośrodkach rolnych, opr:l- dawn a. wydawały się .. martwe" 1>rz;v
cych.
obecnie obfite i stale rosnące
cowano i zastosowano w praktyce noszq,
Słowa jej przerywa j ą gromkie oplony.
nowe, bardziej doskonale systemy
klaski i entuzjastyCMe okreyk i:
Uchwala Rady l\Iinistrów ZSRR
irygacyjne. Stałe kanały nawadnia- Ni ech żyje pokój! Niech żyje jące zostały tam zastąpione przez - stwierdza, „Prawda" - jest wzo
Tow. B!erut! Niech żyje Tow. Stalin! kanały czasowe, które czynne są je rem twórczego upowszechnienia. do
dynie w okresie irygacji, po czym świadczeń socjalistycznej gospoda.r
zgodnie z wym ogami zmechanizo- ki r olnej i nauki rolniczej. Od nicpa
wanej u prawy gleby, ulegają ·przy mięinych czasów uważano, ii systen1
pomocy specjalnych m aszyn zniwe- stałych kanałów nawadniająoych
jest najdoskonalszym systemem in·
Na Ogólnopolski Kongres Obroń· lowaniu.
Uchwała Rady Ministrów ZSRR ga,cji. Na gr uncie doświadcze!.'i przo
ców Pokoju wybrani zostali następu
ją.cy delegaci: ksiądz Ksaw.ery An· P_rzewiduje całkowite przes~wi~nic dujących kołchozów radzieckich i
dr , iak profesor Emil Rapanort i się na no'"'.y system nawadnia.m a_ z osiągn i ęć instytucji naukowo - ba·
zastosowamem czasowych k an alow dawczych, Rada !\linistr6w ZSRR
"'
.
•
lS
nawadniających.
tow. Andrzej Brzeziński.
opracowała nowy, oparty na za:>aZSRR dach naukowych, system irygacji od
Uchwała Ra dy Ministrów
Ro~nic powia dający poziomowi rozwoju na
zobowiązuje Ministerstwo
twa, Ministerstwo Upraw y Baweł szego r olnictwa.
n y oraz Ministerstwo Sowch ozów
Przejście do nowego s~·.stemu lry·
do realizacji nowego systemu iryga gacji - to jeszcze jellno zwycię:shvo
cyjnego w okresie najbliższych 3 do chłopstwa kołchozowego w wa.lee o
lat.
dalszy rozwój . rolnictwa socjalisłycz
tow. Lahauł .zamordowany 4 Prace
na d zmodernizowaniem i n ego, o stworzenie obfitości produk
przebudową sztucznego systemu iry tów rolnych.
przez faszystów
•
W nocy rz gacyjnego dokonane zos~ły w s poBRUKSELA (PAIP). Pod kierownictwem Partii Bolsze
sób zmechanizowany. Uchwała prena sobotę w .Seraing koło cyzuje dokładnie ilość najróźnoro- wickiej - kończy dziennik „Prawpiątku
Liege rzamor dowany został pr.z~ t er dniejszych maszyn, k tóre dostarc.zo da" - pod kierownictwem genialne
rorystów f aszystowskich przewodni ne zostaną rolnictwu w ciągu n aj· go twórcy ustroju lmlchozowego bliższego czasu dla r ealizacji wicl- Towarzysza Sl.alina, chłopstwo rllcząey Belgijskiej Partii Komunisty·
kiego planu przebudowy syst emu i· 1dzieckie realizuje plan przeobr· że
eznej tow. Julien Lahaut.
nla przyrocly w in1crl·~i~ hui;fnwni('.
r ygacyjn ego.
Zam ordowany lic:tz.yl lat 65.
Tak więc, ośrodki maszynowo - t w a komunizmu.

MOSKWA (PAP). - Prasa ra
·Na.<Jza organizacja nie jest organi·
dziecka. opublikowała uchwałę
zacją występującą jedynie przeciw~o
Rady Ministrów ZSRR w sprabombie a.tomowej. Jest ona organ•·
wie przebudowy systemu iryga·
zacją obrońców pokoju.
cyjnego w rolnictwie radziecOrganizacja nasza domaga się o·
kim. Uchwała t& atanowi nowy,
graniczenia wszelkiego rodza,ju zbro
olbrzymi krok naprzód w dziele
jeń i położenia kresu propapn<h!e
kultury
dalszego podniesienia
wojennej. - Zebraliśmy olbrzymią
rolnictwa. socjalistycznego.
ilość podpisów pod Apelem Sztok·
Uchwała Rady Ministrów ZSRR
holmskim. Ale to nie wszystko. Spowojen· I wskazuje na wstępie na olbrzymią
l'Ządzlmy listy podżegaczy
uych, propagujących nową wojnę. rolę, jaką odgrywa sztuczne naw a ·

podżegaczom

• „ •

woiennym

Robotniczo tódź podejmuje dalsze zobo~iqzania dla uczczenia Ogólnopolskiego Kongresu Pokoju
Plerw~ zobowią.zania produk<: yjne w Lo~ na ccz:eść Kongresu Po·
koju zostały podjęte w !Dzielnicy Staromiejskiej pmez załogę ZPP im:
Zubrzyc!Qego. Nic więc da.iwnego, że podcrz;as dr..del nicowej konferencji
pokoju, k1 óra się odbyła onegdaj w sali Woj. R ady Narodowej najwię
cej w dyskusji mówiono o tych właśnie zob-Owiązaniach.

Delegacja ZPP im. Zubrzyckiego wego Komitetu

Obrońców

Pokoju za

wręczyła pre!lydium konferencji na meldował konferencji, że pracowniręce przewodniczącego ob. Symforia cy Centrali postanowili na cześć

Austin usiło
u wag<: międzyn a rodo
w ej opinii publicznej i Rady Bezpie
c-zeństwa od wydaraeń mających obecnie miejsce w K orei.
Wskutek barbarzyńskich bombar·
dowań amerykańskich - powiedział
fMalik - w Korei leje się krew ludz
ka, giną kobiety, dzieci i starcy, a
dorobek na.rodu koreańskiego jest
niszczony. Tysiące żołnierzy amerykańskich ginie w Korei. Prasa ame·
że dziesiątki
rykańska stwierdza,
tysięcy giną w Korei nie wiedząc o
co wa.l~ą i dlaczego umierają. iMalik ;podkreślił, że Austin unika mówienia o tych sprawach, operując
ogólnikami i frazeologią na temat
pnzys.zlych perspektyw.
Przed Radą Bezpieca;eńst\Va - po
~oł zaga- dzieżowe.
wiedr.ciał dalej Malik dnienie pokojowego uregulowania
Ob. Gościmiak z Centrali Odpadproblemu koreańskiego l problem ków „Baeutil" w Imieniu zakladoMalik

wał odwrócić

mvwać.

.....

praca najlepszym orężem

na Warteokiego meldunek, że do
dnia 18 bm. wykonano w 58 proccn
ta.eh podjęte na cześć Kongresu Po·
koju zobowiązanie wyprodukowania
40.000 par skarpet wartości ok. 6
miln. zł, po.nad plan. Zobowiązania.
wielowarsztatowców zo5taly wykona
ne w 100 procentach, powstały bowiem 4 zespoły wielowarsztatowe
obsługi automatów skarpetowych.
Pierwszymi wielowarsztatowcami w
Polsce w tej dziedzinie są ob. ob.:
Leon Malecki, Leon · Dębski, Stani·
sław Orlowski i Jan Majchrzak.
Delegacja ZPDz. im. Duracza za·
o podjęciu
meldowała konferencji
przez załogi si:eregu oddziałów tych
zakładów zobowiązań, których ogól·
na wartość wynosi 7 miln. zl.
O przejściu 10 pr.ządek na obslu·
gę zwit;kszonej . ilości. maszyn zameldowala delegacja. ZPB im. Harnama.
Anna Chaiasiewicz - przodownica pracy ZPB im. Marchlewskiego,
oświadc?::v la· „Niy. robotnlcy Zakla·
dów im. Marchłew s kiri:o, tak. jak ca.
la klasa robotni c1a walczyć będziemy nieugięcie w obronie pokoju.
Wiemy, że kaźdy metr tkaniny, każ
dy kilogram przędzy wyprodukowa·
·n ej przez nas - io najcelniejszy po
cisk w podżegaczy wojennych. W
na.Mej niciarni w dnfach od 7 do 11
bm. p,dnieśliśmy na cześć Kongresu
Pokoju wydaijność o kilka procent:
na przewijalni o 2 procent, na skręcalni o 5,5 procent. Na cześć Kon·
gresu Pokoju powstało u nas 9 zespo
łów najwyższej jakości, w tym 3 mlo

NOWY JORK (PAP). - Kol't>Spon
denci amerykańscy donoszą r. Kor„ i,
że oficjalnie podano do wiadomrn~r.i
o ewakuac.ii w1ad7. m;irionrtkowr;~n
r.ządu Li Syn Mana z TaE'git no Ptk
sanu.
Woj:,;kow'e wladzt' ameryka1isJti„
wydały rozkaz, by rala, ludność ":- ~Ina Taegu OJ?Uścila n~tychm1a„t
miasto. Taegu llczy obecnie noł ml·
liona mieszkańców.

I.
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plany skazane są na fiasko.

sił

zbr ojnych Koreańskiej Republiki
Ludowo • Demokratycznej ogłosiło
w dniu 18 sierpnia r ano następują
cy komunikat:
Na wszystkich fr ontach Armia Lu
prowadz;iła w dalszym ciągu
d
.
.
W ten sposób <.i wrogowie ludzkości owa
zacięte walki z WOJ skarn~ . amery nie będą mogli uniknąć odpowiedział kańskimi
Po
i lisynm anowsk1mi.
n ości,
Drogi wiodące z. TC1cgu na połurl
przeciWnika
oporu
przełamaniu
Nasi wrogowie - powiedciał da- wojska ludO\ve kontynuują ofensy rue or~. pola "'.okol Tacgu są peln.+lej Erenburg - twierdzą obłudnie, wę. Waźny węzeł obronny i ośrodek uc:110d~co:w cY\:11lnych, w. szczcgoln"
jakobyśmy potępiali jedyn ie bombę komunikacyjny Takudon został za - 1 śc1 dzieci, kobiet i starcow, PfZJ:r;1'1
atomową, a nie agresję. To kłam jęty przez wojska ludowe, które za sowo wygnanych przev. Ami>ryk~n w
stwo! l\lieszanie się do spraw innych llały duże straty przeciwnikow:I.
z; Taegu.
~~~~~~narodów - jest agresją, a tę potępia
my jak najba.rdziej stanowczo.
Młodzi KoreańCllycy i młodrzi Arne
r ykanie giną drzi ś w Korei . Jest rze
czą niemożliwą nie nazwać agresoBiura ~wiatowego Kongresu Obrońców Pokoiu
rami tych, którzy na.kazali wtrące
(PAP). - W piątek 18 bm. I su działalności Stałego Komitetu
PRAGA
nie się do spraw koreańskich i poz-kończone iz:ostały w Pr adze t rzy- Swiatowego Kongresu Obrońców Po
wodują śmierć tysięcy ludzi.
Przemówienie swe .zakończył Eren d~!iowe ob rady B iura Stałego K omi- koju oraz do podjęcia akcji !" ki~.
tetu Swiatowego Kongresu Obroń- runku powszechnego ogramczem~
burg słowami:
Pokoju. w wyniku obrad p o- zbrojeń i likwidac.i'i wszell~i~h pr~y
„Musimy położyć kres zimne.i woj ców
\W:ięto . szereg uchwał i ~ezolucji, goto~ai1 do wojny w jalue,1kolw:ek
nie, musimy walczyć o trwały pozmierzających do rorszerzen1a. zakre formle.
kój i wYWalczyć go".

ludzko§.c i

Olbrzymia manifestacja P.okojowa w Pradze z ~działem członków
Biura Stałego Komitetu Swiatowego Kongresu "' Obrońców Pokoju

ra ża gotowość wrzmożenia wysiłków

Z Phenianu do

przygotowuiących · nową woinę

zbrodniarzy
· PRAGA (PAP). - Praga stała się
w czwar t ek widownią potężnej mani
festacji pokojowej na wiecu, na którym obecni byli wybitni przywódcy
świ atowego ruchu w obronie p okoju cz: prof. Fryderykie.m Joliot-Curle
na czele.
Na wiecu tym odczytana rzos tała
deklar acja ludności Pragi, k tóra wy

PEKIN (PAP). -

noszą, że dowództwo naczelne

Obrońców Pokoju uspraw
nić pracę i za.oszcr.zędzić w ten sposób 20 miln. zł.

Kongresu

Wystąpienia p owyii:sze pr.zyjmowane były .z niebywałym entuzj~em.
Każde pnzemówtle nie delegatów iz:a
kładowych komitetów obrońców pokoju przyjmowane było huragano·
wyroi brawami i okrzykapli na cześć
pokoju, Związku Radzieckiego, Tow:
Bieruta i Wodza całej postępoweJ
Wielkiego stalina.
ludzkości Po r eferacie ob. Głażewskiego i
dyskusji prrz.ystąpiono do wybor u
Stałego Dzielnicowego Komit et u 0brońców Pokoju or~ delegatów na
Konferencję Wojewódzką i Kongres
Pokoju.
Dzielnicę Staromiejską na Kongre
sie Pokoju reprezentować będą: ob.
Bronisław Czerwiński - robotnik z
ZPB im. Harnama, tow. Józef Pilarski - zasłużony a1·tysta Teatru Nowego w Łodzi oraz ks. . Eugeniusz
Kaparnik.

*

..

*

Onegdaj równie'Ż odbyła się w pię
knej świetlicy Samor.ządowców przy
ul. 'wólceański.ej Nr 5 konferencja
obrońców pokoju !Dzielnicy Sródmie
śCie.

, Zebra ni entue.jastycr.znie manifesto
wali swą wolę wailki o pokój, W ~Y
skusji nad referatem ;prof. dr. Em1'1a Rapapor ta robotnicy, pr zedstawi·
ciele inteligen cji, kobiety i mło drz.ież
dali pelny \vyrarz rzrozumieniu r oli,
jak a przypad a robot niozej Łodzi w
walce o pokój.
- Wszyscy ludu.ie pracy ~noezą
się w walce o pokój - oświadcxz:a ob.
Zielitiski. - Najlepszym orężem prze

I
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Przewodniczqcy
Belgijskiej Partii Komunistycznej
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przełomu

wszkolnictwie

Konierencia prasowa w Ministerstwie
Rok szkol listycmym wychowaniu młodzieiy.
Ministerstwo Oświaty, doceniając
z&Cjl Planu Sześcioletniego, przynie w pełni wlełkle znaczenie ideowow pracy wychowa.wcze organizacji mlod7.leio
si~ Usadniczy przełom
na.u•
stk6ł i Instytucji oświat-Owych. Pod wych, powołało dwa tysiące
stawowym zadaniem, jakie postawi ctycieli na instruktorów harcerskich.
ło pańsfwo ludowe przed szkoltiic- Przyczyni się to w maeznym 11to11
twem w nowym roku, jest zwięk nlu do usprawnienia pracy teJ org&
szenie znaczenia i roll szkoły w wal nizacjl w szkołach.
ce o pokój, realizację Planu G·leinie
go oraz przekształcenie jej w waż
ne oplwo, wzmacniające front wal
kl o socjalizm" - oświadczył mię
dzy innymi przedstawicielom pn:;y
Szkolnictwo zawodowe, podlegle
t-Ow.
stołecznej, Minister Oświaty,
na Centralnemu Urzędowi Szkolenia Za
Witold Jarosiński, omawiając
konferencji prasowej w dniu 17 bm. wodowego w roku szkolnym 1950-51
zadania szkolnictwa w nowym ro po raz pierwszy w Polsce oparte na
ku stkolnym oraz poczynione prz.v jednolitej struktur,:e organizacyjnej,
gotowania do rozpoczęcia nauki. Na realizować będzie nowe programy
konferencji tej, z podobnymi probie nauczania, które uwzględniają po
mami w szkolnictwie zawodowym, raz pierwszy zagadnienia socjali •
dziei;inikarzy: prezes stycznej organiiacji pracy i socjali
zaznajomili
Centl'nlnego Urzędu Szkolenia Za- stycznej techniki w przemyśle.
Ab:y zapewnić należytą reallzację
wodowego - Janusz Zarzycki i dy
rektor Departamentu Oświaty, min. zadan wychowawczych i podntei:ie
nie kwalifikacji zawodowych nauRolnictwa i RR - W. Schayer.
Aby zrealizować w pełni wyzna- czycielstwa, Centralny Urząd Szko
czone zatlania - szkolnictwo ogól lenia Zawodowego przeszkołlł w onokształcące i zawodowe pogłębiać ~resle wakacji br. 8.500 nauczycieszkolnym l!. Kursy wakacyjne, których pro
będzie w nowym roku
wyćhowanie młodzież)" w duchu pro gram obejmował szkolenie fachowe
były
uzupełnione
letariackiego patriotyzmu i interna I ideologiczne,
cjonallzmu - w duchu umiłowania przez praktyki produkcyjne nauczy
Ojczyzny 1 miłości do cieli w zakładach przemysłowych.
Ludowej
Przystęp11jqc do realizacji zadań
Radzlecldego oraz Jego
Zwf11,Zkt1
Wielkiego Wodza, Józefa Stalina. O Planu 6-l~niego, przewidnją.cego wy·
na kształcenie przez szkol:v zawodowe
pierając wychowanie młodzieży
zasadach moralności socjalistycznej CC SZ ok. ROO ty~. facl;owi:ów, szko.
l!zkoły klaść będą. podwaliny pc1l ły te kształcić będą w no"-ym roku
ukształtowanie naukowego światopÓ 480 tys. młodzieży, tj. o 80 tys. wię
glądu młodzieży. Baczniejszą., niż do cej, niż w 19J9 roku.
Dzięki masowemu napływowi mło
tąd, uwagę pośwh:cą władze szkolne
l!pra.wom I>O<lniesien!a t>Oziomu i wy dzieży, do pierwszych klas szkół zadyscypliny wodowych, przyjętych będzie w br.
nlków naucutnia. oraz
pracy wśród uczniów l nauczydeli. 218 tys. uczniów, tj. o 30 tys. więcej
niż projektowano.
w
Nowy rok sz.kolny przynie!fie
szkolnictwie zawodowym ściślejszą
kieogólnokształcące
i:;pecjnliznrję w poszczególnych
runkut"11 szkolenia, szczególnie zaś w
Szkolnictwo podstawowe i średnie, i.;zkolnictwie typu admini~tracyjno•
pódległe Ministerstwu Oświaty, prz~ hand\ow<'go. Utworzone będą i·ówste:pując do realizacji zadań I roku r.ież nowe kierunki szkolenia, niezna
Planu 6-letniego, pogłębiło reformy, nc dotychczas w polskim szkolniczapcczątkowan~ w ubteglym roku. twie zawodowym. M. in. otwarte bę
skalno-kamieninrskie,
szkoły
Zrewidowano 1 udoskonalono,_ w n- dą.
parciu o Podsła':"'y materlallzntu dla szklarą.kie oraz· geologiczne, odlewni
lektycznego .i ~1storycznego, progrl\ cze, planowania przemysłowego itp.
.
W
my nauczania l zaopatrzono w nie
now~ roku s~k?lmct'Y:-> zawo
Opracowano no
wszystkie szkoły.
we podręczniki, przystosowane do dowe zwroc1ło bacz~1eiszi; mz dotąd
Przez :1wag·ę na ksztnłceme dziewcząt: f\1.
realizacji tych programów.
wprowarlzenle nowego systemu dy- m. zar~zenvowano 20 proc. m1eJ<;C
strybucji podręczników szkolnych dl~ dz1e~vcz~t w s~kołacn budowl~
- tzw. „sprzedaży zamkniętej", p0 nych, mineralnych 1. metalo,~ych, t>O
djęto kroki do sprawnego i pełnego 11roc. rniejsc: ~ chemicznych i 80 pro
zaopatrzenia mloddeży w ksi'lżki cent w odueiowych.
Po raz pierwszy utworzona będzie
azkolne.
Przed rozpoczęciem nauki uzupeł w Łodzi szkoła pr_zysposobienia prze
przez my11łowego dla dz1ewczą~• .kształc:!ca
niono kadry pedagogiczne,
wprowadzenie do szkolnictwa '7.000 kadry fachowych robotnic przemysłu
absolwentów liceów pedagogicznych. n:etalow~go. \\' szkol~ tej ~sr:tałcić
. W okresie wakacji przeprowadzono się będzie °.~· 300 osob, naJWlększy
mtensywną akcję szkolenia za\vodo w7:rost ?czmow w s~koł~d1 pn:eWJ•
wego i ideologicznego nauczycieli. dziany Jest w sikolmct\ne prze111y11t11
Na kursach wakacyjnych iirzeszkulo węglowego, hut.nlcr.ego, mPtalowego,
no okało 10 h'si~y pracowników 0 • elektrotechnicznego i w szkołaeh bu
światowych, tj. o 80 proc. więce.f ulż dowlanyrh:
W wymktt prac inwestycyjnych
w roku ubiegłym. W czasie kursów
nauczycielstwo zapoznało się także z ł?l'o:vadzon~·rh w ~r: kosztem 274 mi
nowymi prorramaml nauczania. Po honow zł, iil'7ha n11rJ~c w nowyrh ~zko
ważną rolę w należytym przygoto- łal'h zawodo"·)·r!t w1rofoie w J9j0-51 r.
waniu nauczycielstwa do pracv w o 22 tys„ zaś lie-zba. miejsc w Interna
nowym roku szkolnym odegrają 3. tul'h o około 4„'iOO, uzu11ełni to powai:.
dniowe powiatowe konferencje mut- 11ic win1Hującą wciąż liczb\>, micjec w
czycielskie, które odbędą się jeszcze szkołach ju:& i8ttuejqcych.
.
w bieżącym miesiącu.
oparciu o potężną podstawę ma
budżet
ter~alną, stworzoną pr1.1ez
Nowy rok !'lzko1ny będzie również
panstwa ludowego, który w 1950
roku przeznacza 23,6 proc. całoścl rokiem wielkiego przełomu w s: koloparciu o bog-:i
wydatków na cele oświatowe, hu nnctwie rolniczym.
duje się 1040 budynków szkolnych te doświadczenia i osiągnięcia 1n·zo
rolniczego
szkolnictwa
dla szkół różnego typu i za.kładów dującero
Związku Ra.Jzicrkiego, pru11rn"u1lrn·
opiekuńczych.
ople no w 1·amach przygotowań do nowt>·
Rady narodowe, komitety
dooomagają go roku ~zkolne:;ro szerok:1 . rcorl!:t·
kuńcze i rodzicielskie
wydatnie władzom szkolnym w prze nizarję szkolnictwa tego t)"p!I. Re·
prowadzeniu remontow 1 przyśpie organizacja ta umożliwi wykształce
ueniu tempa budowy nowych ~ma nie w okre!lie realizucji Plnnu 6-lt'tchów szkolnych. Komitety rodziciel nicgo 200 · tys. fachowych pracowni·
!!kie i opiekuńcze zacieśniają rów- ków l 50 tys, techników obznajomiozdobyczami a•
nież współpracę ze szkołą w socja- nych z najnowszymi
WARSZAWA (PAP). -

•1 19&o.51, jako pierwszy rok reali

'

Szkolnictwo
'zawodowe

Szkolnictwo

I

'Y

Szkolnictwo rolnicze

w

grobiologii, arr'!technikl, zootechń~

ki itp.

W nowym roku szkolnym zamiaśt
dotychczasowych róznorodnych zkół
rolniczych, których iz:acofany program ~aucz~nia uniemożliwiał wy·
~1kole111e tysięcznych rzesz fachowców
dla so<:jali:,tycznej gospodarki ua wsi,
po11·Fta.ie 20U cztetolctnich liceów rolniciych o jednolitej strukturP.e orgartlzn•
cyjnl'j. Programy 1na11cza11i11 w tych
szkołach, prze,~idujące ścisła specja
lizację, umożliwią ich absoiwento~:i.
natychmiastowe przystąpienie do pra
cy w PGR, POM i spółdzielniach
produkcyjnych.
W nowym roku szkolnym powsta
r..ie m. in. 15 nowyc.'h licc>Ów mecha·
niki rolnej, 9 nowych liceów wete
rynaryjnych, licea wodno-melioracyj
ne, hodowlane, rachunkowości r<tln(!j
itp: W s?knłach tych k•ztnłrić 8ię bę.
dz1e ponad 2-1 tys. młodzieży.
'\V celu przygotowania kadr wvliceów rolniczyc.h,
k!adowców illa
przeprowad?.Ono w okresie wakacvj•
nym 3-tygodniowe kursy zawodoYr~ i
ideologiczne dla dyrektorów i nauczy
cieli szkół rolniczych. Dla jeszcze
lep~zego przygotowania kadr nauczy
cłelskich, zorganizowane będa w ci:>
gu sil!rpnia wojewódzkie konfere:trje
nauczycieli szkół rolniczych, które
zaznajomią ich z programami i zadaniami wypływającymi z Planu 6letniego.
Rozbudowane będa również znacznie tzw. sikoły praktyków sp<'cj1tlistóll·, utworzone z iirzeks7talrł'uia
dotychczasowych publicznych szkół
rolniczych. Szkoły te kształcić będ:i.
robotników, mało i średniorolny~'n
chłopów, llkierowanych przez PGR,
produkcyjne,
spółdzielnie
POM,
ZSCh i SP, przyspasabiając ich do
pracy w socjalistycznych , go11poda1··
stw11ch rolnych. W ten sposób wy·
szkoli się kadry trnktorzystów, oho·
rowych, sanitariuszy weterynaryjnych, ponl()cników ksiegowych itp.
Absolwenci szkół praktyków specja·
listów będą mogli kształcić sie na•
dal w liceach rolniczych.

Oświaty

Uroczysta inauguracja
nauki
Rozpoczrcie nowego rok:u allkolne11:0 obcb.odzone będzie hatclzo uroczy,cle
młodzież,

nauczycielstwo i sp!>
pod ha..o;łami wzmożenia
walki o pokój i ofiarnej pracy dla
,realizacji Planu 6-letttiego w opar·
ciu o pomoc' Z\dązku Radzieckiego.
Dzień otwarcia roku szkolnego, bę
dzie dniem radości i dumy ze wspa·
niałycn sukcesów twórczej i pokojo
wej pracy szkolnictwa dla szczęśli·
we,i przyszłości, dla zbudowania soc;jalizmu w Po1!1ce. Centralny Komi
tet złożony z przedstawicieli "'·ładz
i społecreństwa oraz organizacji
rnlodzieżo1vycl1, który przygoto~vuje
uroczystości rozpoc;r~ia nowego N·
ku szkolnego, usti:lił już program
tego rndornego dnia.
31 sierpnia, ulicami miast i "llia·
steczek przecilrn11ą pochody organi·
zucji młodueżowyrh Z:\IP, ZHP.
SP. Budynki szkolne, gmarhy instytycji oświatowych i urzędów admim
strncji szkolnej będą odświętnie u·
dekorowane.
W dniu rozpoczęcia nanki,_ tj.
1 wrze8nia br. młodzież zirromadzo·
na w szkołach , na uroczystych zehra
niacn wysłucha przemówienia radio·
wego Ministra Oświaty Witold:\ Ja·
ro~ińskiego oraz przemówień dyrek·
torów i kierowników szkól, przedsta·
wiciell miejscowych władz PZPH,
Wojska Polskiego, komitetów rodzi·
ciel~kich i opiekuńczych, przedstawi·
cieli organizacji mlodr.ieżowych i spo
przez

łeczeństwo

łec:mych.

W

3 irilliardy 400
nll.jb117.~zych le.t
milionów funtów szterlingów. .
Ostat ni ogłosił kapitulację rrzą<ł
francusltt Kilka tygodni. temu
przedstawiciel rrządu francuskiego ~ył ambasadorowi USA,
Bruce'owi, odpowiedź na „kwestionariusz" Trumana. Wy!tarczy
nań raucić okiem, aby er02um:ieć,
dlaczego tak długo 11\Wlekano z
odpowiedzią. a także dlaczego Ju
les Moch przystą'Pił uprzednio po
sił
tpie.~znie do organizowania
zbrojnycl1 PI"LeCi~ko „wrogowi
wewnę trv.nemu ". Bo też podykto
francuskiemu
rządoWi
wany
przetz Waszyngton program prizeszedł najgorsze ocizekiwania spofrancuskiego. ~ Po.za
łecze1iqtwa
p1-.zeznaC2onymi już w ramach
budżntu fUndus?:ami na cele izbr<>
jeniowe program ten przewiduj~ /
wyasygnowanie dodatkowo w ci'
gu na jblii:!7.ych trv.ech lat astro·
nom:ie11:ncj sumy dwóch tryllo•
nów frank6w.

amerykaftscy
Generałowie
zdradzają objawy wyraźnego ride
nerw·owania. Przygotowując no·
wa wojnę, liczq oni na działanie
śmiercio
c:iężkich bombowców,
nośnych rakiet i bomby atomowej. Z chwilą jednak, gdy r02p~
tali wojnę w Korei, natychmiast
pot\\rierd2enle staIl.nalazła swe
ra, powszechnie rwana prawda :
o wynika wszelkiej wojny decy·
duje nie sam• technika. lecz roz·
porzą.dzający nią łudt.łe. Obecnie
amerykańscy stratedz,v · wojenni
zaśpiewali Ra inną nutę: Piecho·
ta, trzeba. naty!'hmiast pirchoiy!
Ale skąd lą wziąć-?
Coraz czc:;~c i e j senatorzy amewskan1 i<J na Europę
r.vknńscy
Zachodnią. Na j wy ższy czas, zażą·
dać od n iej lm7.cz<•nia raehu'lku
marshallowską.
„pomoc"
za
praystqpią
Niechże w :<:c ~u le lici
do formowan !a nowych dywi.riji i
niech si c:; s'l,vb ko uwijają! 26 lip·
ca Truman r>rzrdstawił swym wa
salom roś w rodt.aju ultimatum.
W terminir prrkłuzyjnym do 5
sier1mia zaż:11lnł dostarczenia do
kładn~·rh d211nh „o łstocile i roz
miarach do1latkowych zarządzeń
woj!<kowyrh", które mieli zreali-

cz~ści arty~trcznej WY"

stąpią artyści, literaci. zei1poły ~wie
zwinzków za wodowYrh i
tlicowe
ZSCh oraz ze~poly arip1t~· czn~ mlo·
dzieży szkolnej.
W godzinach popoludnlowych zor·
gnnizowane b~d1' dla młodzieży spe·
cjalne imprez~· roZQ„•rkowe, prze1l·
stawienia w t~atrach, t'lpecjulnc ·se· I
anse w kinach, okoll~znościowe ko!l· 1
cc>rty. zawody sportow<", ognl„ka '1:11•
•
cerskie itp.

*

„ *

A \\'i ęc - pieniądze - rrządy
rz:marshallizowane j uż dają - p<>
. cz.ostaje jednak nadal otwarta
kwestia - kto da lud~l'l Bo jak
dotąd jedyną

zować.

„piechotą",

którą

rz:brodniar2e wo jenni mogą rzucać
w dowolnych 'ilościach na przt•
ciwników są„. żuki Colorado.
Ale żuki to jeszcze nie !udziel A
robotnicy francuscy, angielscy,
amerykańscy - nie będą si(l bi6
rz:a fabrykantów armat.

4 ;;ier pn •a pierwszy skapituiował rz ąd Anglii: Attlee wręczył
ambasadorowi amerykańsk iemu
na „kwe«tionariusit"
odpowiedź
Trumana. Z odpowledozi wynika·
ło, że An;il!a „z(l'ndza si ę" wydać
na wyścig zbrojeń w ciągu trzech

jest z· punktu widzenia prawa międzynarodowego - aktem agresji

Wywiad z profesorem międzynarodowego prawa publicznego d-rem Manfredem Lachsem
WARSZAWA (PAP). - Wybitny
rnawca )[i9dzynarodowego Prawa
Publicznego profesor Akademii Nauk Politycinych dr Manfred Laclv;,
PolskiC'j
udziel ił przed~tawirielowi
Agencji Pra!lowej (PAP} V.';.'Wit\d ·.1 ,
"' którym duł prawn:_t ocenę agresji
Stanów Zjednoczonych w KorPi.
- Nic ma dwóch narodów ko reań
skich - powiedział prof. Lac!ts Korea jest jednol itym krajem. Trzy
mocarstwa zobowi>i r.nly Ri l} do odll!.t
dowy jego nieporłl cglolici w rnmll<'h
jednego pnństwa. We "·~zystkil-h tez
dokumentach mi<;>d 7.ymtr odowych m<'·
we. jc~t o 1,nir podle u;lym pD. ń~twie
korc>aiiskim", „n ą dz ie koremisk im"
i „narodzie k<>remiskim", a granica
:is równoleżnikfl
u~talona wzdlui:
minła clrnrnktcr prowizoryczny i mia
la ona zniknąć z chw i lą wycofania
~ KorPi obcych wo jsk. Jedynie jednak Związek Rndzlc-rkl wy!.onnl
Bwoje zobowiązania i już w dniu l
stycznhi. 19·J9 r. zakończył ewaku11cj\1 ~woich woj<1k z teryt!łrium Ko·
rei, prz~.lrnzując pelnif wlndzy lu·
dowi koreańskiemu, który utworzył
ludowo·demokra () czne państwo.

Fakt, że Stany Zjednoczone stwona południu fikcyjny twór pań·
8twowy, który, przy nadaniu mu po·
zorÓ\V niepodległo5ci, reklamowało
Rię jako odrębne państwo, w niczym
nie zmienił sytuacji. Podobnie, jak
Sąd Nnjwyż:>zy Stanów Zjednoczo11~1ch wyrokiem w sprawie The Lilla
stwierdził w swoim czasie, że „bezrzyły

do pokojowego uregulowania konfliktu 'Y Korei
ze str. 1)
Malik rzadał następujące pyta.nie:
Jak można mówić o pokojowym
uregulowaniu bez wysłuchania
oplnlł obu stron zaangażowanych
w konfliikcie, obu obozów wciąg
niętych do konfliktu. Każdy oblekływny, myślący Ioricznle czło
wiek musi dojść do wniosku, że
ni.leży wysłuchać obu stron. Jest
to jUne zarówno z punktu widze
nia zdrowego ro7,są.dl<u, jak i po
stanowień Karty Narodów Zjedno
czonych. Mimo to St. Zjednoczone
oponują. p1·zeciwko temu. St. Zjed
noczone wysuwają agresywne pro
pozycje, zmierzające do rozszel'zenia wojny i chwalą się, że ma
ją. zamiar WYSłać do Korei znacz
n;.\ ilość wojsk, posłać na śmierć
wielu ludzi dlatego tylko, że chcą
tego kola rządzą.ce Stanów Zjednoczonych. By zamaskować agre
sywne zamiary tych kół delegat
USA mówi znowu o wpływach
Związku Radzieckiego. Jednakże
Zwlą,zek Radziecki nie użyje swe
10 wpływu n& wzór amerykań·
ski w taki sp06ób, w jaki uczynił
to Acheson, wywierając wPIYW

w poszukiwaniu mięsa ar~atniego

Interwencja zbrojna Stanów Zjednoczonych wKorei

-Malik wzywa · Radę Bezpieczeństwa
(Dokończenie

GeneraloUJie IJSA

na Li Syn Mana podczas wybo· · i<'~t st~eżenie pokoju świato\vego,
Malik wezwał Radę do wykonania
rów w ma.ju.
Malik przypomniał, że delegac1ja jej obowią.zku I do11rowadzcnia do
radziecka Oliwladczyła, że jest goto- pokojowego uregulowania sytuacji
wa wziąć udział w pokojowym ure- w · Korei. Malik podkreślił ponowgulowaniu 'l:agadnienfa .koreańskie- n~e, że propozycje te napotykaj ą na
go w Radzie Bezpieczeństwa. Jed- ,.cały mur przeszkód v..-zniesiony
nakie rząd USA i delegacja amery- przez Stany Zjednoczone i kraje pod
'
kai'1ska podkopują i paraliżują pro- legujące ich wpływom".
Odpowiadając na wywody delegapozycje ZSRR .w spraw~e pokojow;
go. ure~lowan.1a rz;ag;dm~nia ~orean ta norweskiego. który twierdził, że
sk1ego 1 blo~uią uz~-a~mone 1 leg;;il władze północno _ koreańskie nie
ne propoz:>;cie radzieckie w ~pra\y,ie chciały rzekomo mieć do czynienia rz:
wysłucham~ obu str?n. Po,tęp;iJąC Radą Bezpi<'czeństwa Malik 'laznatwierdzenie to młja się z
w ten sposob delegac1a ameryku1ska. czył ż
przeszkadza :ozpakzenlu przez R~- pra~d:. Delegat rad-iiecki przypomdę Bezpieczenstwa sprawy pokojo" ~ nial, powołując się na protokóły se·
go. uregulowania za.gadnien1a. korean kretar!atu ONZ, że blok anglo • amerykf\ński nie dopuścil przedstawi
. .
•
•
sk1eg?·
Z~1ą.zek Radziecki -. n;oW1ł dalej ciell Północnej Korei na posiedzenie
M~llk - gotó~ jest wziąc czynny .U Zgromadzenia ONZ. gdy zgromadzedzaał ~ ~okoJowym uregulow~nm nie to dyskutowało nad sprawą koz~gatlmenia koreańs~iego. za posred rrańską. Obecnie - powiedział Manict~em Rady BezpJeczenstw.a. Jed- lik _ blok anglo . amerykański pro
nakze Stany ~jednoczone nie ch~ą 'wadzi talcą. samą politykę w Radzie
tego, poniewaz dążą, do rozsz~nema Bezpierzei1stwa.
konfliktu, a nie do 1ego pokoJowego
Po przemówieniu Malika posiedze
uregulowania.
Podkreślając, że zgodnie rz Kartą n'. e Rady Bezp:eczeństwa ~ostalo
NZ Rada Bezpiec"Ze1\stwa jest orga- zamknięte, a na.stępne posiedzenie
nem, któreizo iłównym eadaniem wyznaczone na. wtorek 22 sierpnia.

po połltykl na Kuble, w ł'tmamie, H:tl•
~jlornie nie m oż nii ut.nr.~ Stanów po- przeciw ruchom wolnościowym
łudniowych, ja ko octri:buego 111ii·odu" Kongresie Wiedeńskim uzrtane zos ta ti, San Dlmllngo, i innych kr11jach.
- tak i Korea pozo~talu całością. ly za \pt·zeczne z prawem międi;y- D11iś kieruią się one swą główną bro
nią, jakia ~eł!t doktryna 1'rum11.n11..
J e~t to wynikiem nic trlko fnktu, że narodowym.

i:-1tniejc tylko }eden naród koreań
~ k i, klóry d ał wyraz swojej woli jedno,;ci, lecz równir1:, że Ludow<>-De·
111okratycznn Hcpuhllka powatała,
jRl:o re1>rezentant woli całego nnro·
clu. Unlcmożl i'.\'ieni e realiwcji tego
natnrnlne.11:0 w sprawie narodów po·
:-itulntu zjcdnon,cnia Korei · obnrcza
Stany Zjeclnor~ one kw11lirilrnd:1 zła·
Jllania dobl'o1rn lnie zaciągniętych z•>•
howiązań kllir ~kich, poczdams kkh i
uch\\'aly !\U 11htrów Spraw Zngl'anic~
nyc:h, r.a pa<lł l'.i w Moskwie 26 gru·
dnia l!\45 roku.
Konflikt korea t'lski przedstawia S i~
;. mn ktu wi•lr.enin prawa międi:yna
rodowego jako Aprowokowana i rozpoczę-ta przrz południowycłl Koreań
czyków w<>jna domown. Te zll!'ady
któ ~e
międzynarodowego,
prawa
stwarzają. podstawę do oceny wydarzeń w Korei, jako wybitnie WPwnetrznych, są powszechnie uznane.
Uznnne one PIJ: i przez \1~tnwodaw·
stwo Stanów Zjednoczonych. In: t.rui<
cje dla armii Stanów Zjednoci<onych,
zawal'te w rozkazie Nr 1 OO :. 24
kwietnia 1866 roku, taką zawierają
dt>finicję: „Wojna domowa, to wojn:-. między dwiema lub większą Uością czę'3ci krajll lub pańshrn''. D.>
cłtwili interwencji zbrojnej USA nie
było więc w Korei agre!lji.
za·
Zre!lztą fakt ten pot.wierdza
równo praktyka jak i teoria praw:i.
międzynarodo" <'!(O. Definicje agresji
zawarte w mnóstwie traktatów, ukła
dów i deklaracji wylączajll bez za·
strzeżeń takiego rodzaju wydurze-nła, jak konflikt wewnętrzny w Korei. Definicję tę uznały zresztą i
Stany Zj~dnoczone, które obecnie wy
dają się o nich zapominać. I tak np.
znana powszechnie dellnlcja agresji,
wysunifta przez Zwh1zek Radziecki
przed forum Ligi Narodów w roku
1933 przyjęta została przez szereit
1>ań!'-tw, 111. in. i przez państwa, któ·
re za~iadają obecnie w Radzie Bez)lieczeństwa. Pisał o niej również
p1•of. J e~sup w roku 1949, dziś głów
ny doradra Departamentu Stanu. Po
dobnie zresztą zapomniano widocznie
o opinii doradcy Departamentu Sta•
nu do Spraw Dalekiego Wi;chod:t,
który pisząc w roku 1949 o sytu·
acji w Azji, stwierdził: „Gdyby do·
szło do wojny domowej, Korea . Pół
nocna byłaby w stanie opanować Ko
reę Południową bez pomAcy Związ
ku Radzieckiego, chyba że zatrzymają ją wojska amerykańskie". Już
wówczas wic;>c 1·ozwa ż ano inten'·encję zbrojną Stanów Zjednoczonych w
wypadku wojny domowej w KC>rei:
Wojny domowe - to wydarzenia
wewnętrzne, stąd też pm.wo między
narodowe zakazuje ingerencji państw
trt.ecich. Czyni to nie tylko pra\VO
reprezentowane dziś przez obóz ::ocja
!izmu i pokoju, które daje w tE>n spo
sób wyraz zasadzie samostanowienia
narodów. Już bowiem int erwencje o
utrzyma1\ie atarych dynastii i walka

Zosad11 nil'interwe-ncji w •prawy Stawia ona zagadnienie wyrazme:
we11nętr1.ne pnń"ltw potwierdzona zo Stany Zjednoczone mogia mle!lzać
stuła pr7.l'z Stany Ziednoczone m. in. się w 1pt1lwy wewnętnne państw na.
K onwenc]ą w l\lontevldeo (1933 r.), całym świecie, nikt natomiast nie
11rotokltlem z Buenos Aires (1936 r.), ma prawa mieszać się w sprawy wedtklart1cją z Limy (1938 r.). Zakaz wnętrzne Stanów Zjednoczonych. N&
intern encji w wy pad ku wo) ny domo zwano te doktrynę „doktryną Mon·
11 ej zawiera równld uchwała initty· roego bez dna". Prób~ jej znstosowa
tutu prawa międzynnrodc>wego, n nia wid:r.imy również na Korei.
Rząd Stan6w Zjednoczonych dl&
międzynarodO\rn komisja prawników
na sesji w Rio de .Janeiro (1927 r.), 11rzykrycia swoich agresywnych, int·
nakładającą perialh;tycznych planów stara. sle na
rczolucj •
µowzięla
ścisły obowi11zek nieinterwencji, od rzucić światu fał112rwlł interpretnde
rekrutacji wojska do dostawy stat· Karty ONZ w duchu wymagań dok·
tryny Trumana. Lecz nie ma dh.
ków.
narodÓ"
Wyrdnie reguluje to zagadnienie nlef miejsca. w ' prawie
Karta Narodów Zjednoczonych w u• tak, jnk nie ma miejscn. dla wojsk a•
stfpie 7 str. 2. Postanowienie to o- merykałlskich w Korei. Prawo •tol
bejmuje zakaz interwencji ONZ w za narodem koreań~k\m, por~cza ono
sprawy wewnętrzne państwa. :Nawet wolno' ć n 8 rodów, ich prawo decydo
gorliwie cytowany przez anglosas· wanitL 0 własnym losie, pokojowi
kirh prawników prof. Kelsen, w 111.·ej współpracę rnięcbynarodowt, i JeJ
ostatni-0 wydanej pracy stwierdta, rozwój.
---<)[10-ie ONZ nie ma. prnwa ingerowania
wypudkn wojny domo,vej. W świe
ZW'7Cięlt'WO
tle tych faktów .iest jasne - inte~
~
wenda. Stanów Zjednoczonfth nosi
1tra'1kulqcyc:h n6rnlk6w
wszelkie znamiona agresji. Kwalifi·
•
kację tę rząd St. Zjedn. odnaleźć mo
w Auchel
że w archiwach Kongrełlu, który "'
GENEWA (PAP). - Jak donOśt- %
l 79·t r. powziął uchwałę, stwierdzają
cą, że organizowanie ek!!'pedycjl woj
skowej z terytorium amerykańi.kicgo Paryża, górnicy szybu nr. 1 w kopa\.
przecilv innenin pokojowemu kraj~ ni Auchel ogłosili następujący ko•
wi stanowi zbrmln.ic wobec prawa munikat:
Po 21 dniach walki spęd1onych
nal'odów.
Ucieczkę do nomt111klatury „akcji no mir pod 1ltmią, jc11teśmy pewni
policyjnej" znamy jut z czasów agro zwycięstwa. Pragniemy 'Wierzyć w
sji .Japonii na Chiny, a faszYs,t~w: urzeczywistnienie obietnic, złożonych
Mkich Włoch na Etiopi~. Równ1ez i przez szefa gabinetu ministra przemy.
Stany Zjednoczone starały ale swo- słu Louvel na~zej delegacji. Jesteś.
jej interwencji nadać szato prawną. my dumni z naszej walki związanej
Brutalny i1tterwencjonizm S '. :lnów z walką o pokój przeciw likwidatoZJednoczonych w &11nw1 wewnętrz· 1 rom naszego majątku narodowego i
ne innych narodów znaczył droge ich niezawisłości narodowej.

'v

Wielkie pokazy lotnicze
Okęciu
Tegoroczne 115 nastąpi

na

WARSZAW A (PAP). -

otwarcie pokaz6w lotni.
ctych, zorganizowanych na wielki\
skalę. Na wstępie. po odegraniu fan.
fary, podniesiona zostanie flaga na·
rodowa i odegrany hymn nnodowy,
po ciym ponad lotn~sklem praeleclł
samoloty z portretami Generałlssimu.
sa Stalina i Prezydenta Bieruta. Sło
wo „pokój" odtworzą na tle nieba 43
samoloty, pilotowane przez cywil·
nych pilotów aeroklubów Ligi LotnJ·
erze!.
Lotnictwo wojskowe zademon!truj~

Swięto Lotnictwa, przypadające na
dzień 23 sierpnia, tj, w szóstą rocz·
nicę wejścia po raz pierwszy do akcji

bojowej Odrodzonego Lotnictwa Pol
skiego w walce przeciwko hitlerow·
skiemu najeż.dżcy, obchodzone będzie
niezwykle uroczyście, pod hasłem
„Lutnictwo Polski Ludowej w sluible
i obronie pokoju".
z okazji Swięta Lotnictwa w dniu
19 bm. odbyły się akademie na Le1e·
nie całego kraju z centralną akade•
mią w Warszawie w sali Rady Pań·
stwa; w czasie które j przemawi11li: wl
ceprzew·.)dniczący Stołecznej Rady Na
rodowej Michał Krajewski i dowódca
wojsk lotniczych, gen. Aleksander
Romeyko.
Dziś dnia 20 sierpnia na lot·
nisku Okęcie w Warszawie o godz.

j

p!lotai indywidualny na eal\lolotach
bojowych, pokazy walk powietrzi;iych
i działalności bojowej, skoki spadochronowe ; zrzucenie desantu powietrznego. Rewelacją, tegorocznego
pokazu będzie przelot samólotu odrzutowego,
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Walka or dyscyplin·-= pracy· Co nam daje
Plan 6-letni?
/

walką

o

spra~vną realizację

lr1anizacje partyjne winny wz11óc

1

Ultawa o 6-iet.nim Planie rozwoju
l'OSPodaa'azeco i budowy podstaw IO
ejaiłzmu, w punkcie 8 postanawia:
„UMOCNIC
SOCJALlSTYCZNĄ
DYSCYPLINĘ PRACY W CAŁEJ
GOSPODARCE NARODOWEJ".
Upływa już trzeci m1es1ąc od
chV1.1li wejścia w życie ustawy o za
bezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. Trzeba stwierdz:ió, że
si>elnla ena swe r.adanie, że ma.cz
nie zmalał edsetek 'nieusprawiedli
wionych nieobecności w zakładach.
pra.cy. Nie można jednak~ pominąć
niepokojącego faktu, że ostatnio na
tężenie wałki o podniesienie dy&cY
pilny pracy wydatnie spadło. Nie·
które orrani1..acje partyjne osłabiły,
a niejednokrotnie zupełnie przerwa
ty pracę politycmo - wychowawczą
na tym odcinku. Po chwilowej du
żej obniżce procentu nieuspra.wiedli
wioneJ absencji, w niektórych za
kładach 7.aezyna ona mów wyka·
eyw..C niebezpieczne ten~encje zw7ł
kowe.

Planu 6-letniego

pracę wychowawczą

walki o podnie8ienie
dyscypliny
pracy, zauważyć można wielce nie
pożądany objaw , kampanijnoścl. Z
chwilą wejścia w życie nowej uiita
wy urządzono wiele
z:ebrań, odpraw, miobilizowano całą
załogę.
Po upływie krótkiego c1.asu akcja
przycichła i wszystko wraca tu i
ówdzie do daV1.nego stanu. Tak jest
w ZPW im. 9 Maja, gdzie orraniza
cja partyjna nie uruchomiła aglta
&orów, ani gru)>Owych do akcji dla
podnieelenJa
dyscypliny
pracy,
gdzie zagadnienie to nie bywa we"
Je omawiane na zebrantaeh partyj
nych. Nieusprawiedliwiona nieobec
ność dochodzi tutaj przeciętnie do
2 proc. Nie lepiej jest w ZPW hn.
Bardowskiego. Organizacja partyjna nie wychowuje tu załogi,
nie
prowadzi wśród niej pracy polity
cmej.
Jednak największe zaniedbania w
tej dziedzinie wykazuje organizacja
partyjna w ZPB Im. 1 Maja .Prze
glądając protokóły z zebrań egzeku
tywy nie trudno stwierdzić, że za
gadnieniem dyscypliny tyli tut&j to
warzysze tylko w ciągu pierwHf'.go
miesiąca. W czerwcu, obecny na ze
braniu egzekutywy sekretarz KD
Widzew, low. Roszak, :nvTócił uwa
gę kierownictwu organizacji, że ab
sencja zaczyna wzrastać, że trzeba
wyciągnąć z tego odpowiednie ·Vlmio
ski.
Niestety,
skończyło
sie
tyllrn na zwróceniu uwagi.· O!'ganizacja nie przerwała dotychczasowf'j
bezczynności, na odprawach nie po
uczono grupowych 1 agitatorów, w
jaki sposób mają zwalczać absencję,
nie żądano od nich sprawpzdań z
.
ich pracy w tej dziedzinie.
Uchwała egzekutywy Komltełu
Fabrycznego ZPB in;i. 1 Maja, przy

I uświadamiaJąc•

KONIECZNOSC
USTAWICZNEJ PRACY
POLITYCZNO ·WYCHOWAWCZEJ

maje samokrytyc7J1ie, że ogromny
odsetek nieueprawledliwionej nieobecności (dochodzi tu do 3 proc.),
wynikł z braku należytego ,:aint.ere
sowania się tą sprawą przez organi1.ację partyjną zakładu. W uchwa
le tej czytamy:
„Trzeba stwierdzić, te podstawowa. or1ani1.M"Ja partyjna nie nmia
la należycie wprowadził! 1 wykorzy
stać dekretu o socjallstyc:rncj dyscyplinie pracy w naszym układz!e".
Tow. 'Minc na V Plenum KC powiedział: „Towarzyszom wydawało
się, że uriawa o dyscyplinie pracy
to jest ta.ki cudowny lek, który
wszystkie sprawy sam lP!ałaiwi. Dlatf'go - gdy przys1Ja ustawa, nie
przeprowadzono
żadne)
poważnej
pracy polił)·cmej wol<ół tej usta-

jednak pr.zytoc.zyć wiele
skuteC'lnej, ofiarnej pra
Cóż to oznacza? .Oznacz.a ło, le
cy organizacji partyjnych na polu
ogranicz:anie się do suchej litery
walki o podniesienie dyscypliny
prawa i sankcji przepisami przewi
pracy.
dzianych nie przymes1e pożąda
W ZPDz. im. Mariana Buczka nie
nych rezultatów, jeśli nad wpaja
usprawiedliwiona nieobecność wyniem ducha ustawy nie bę.e czu
nosi najwyżej 0,5 proc. Ale tam dzia
wae odpowiedzialne 7.a dyscyplinę
łają agitatorizy tacy, jak tow. tow.
pracy "itierownlctwo zakładów, jeś
Bojewska, Michalak, Yflśniewski;
U organizacja partyjna nie roztoale tam kierownictwo organizacji
czy ścisłej kontroli nad stanem ab~artyjnej nieustannie czuwa, mobili
seneJl w układzie, nie obejmie w
zując natychmiast aktyw, gdy. na
pełnl swej roli wirehowawey,
mo
,fakimś odcinku sytuacja ulega pobllizajllC w tym celu cały 1wój 11pa
gorszeniu. W ZPW im, Bnlickiego
rat.
stan absencji stanowi głęboką trosk:ę organizacji partyjnych. Pisze o
JilEBEZ1'fECZNY OBJAW
tym 6 tale gazetka ścienna, wzywaKAMPANIJNOSCI
·
ją: %alogę do punktualnej i sum1en- ,
NieJtety, w działalności wielu or
nei pracy. Nawet wówcr..as, kic~~
ganizacji partyjnych na
odcinku
n:eu prawiedliwiona
nieobecnosc
.„„„,111nu1111111t11ouuuu11nu1111•nu11111teu1n1n•Nuu•" ''"'"'"''"•-• stanowiła tu 0 ,2 proc., towar.zysze
na ła mach gazetki nlsali: „o.z proc.
"'

aie może być. dla nu tradycją.
Walczmy o jesiwze lepsze wyniki".

Jeszcze przed rozpoczęciem konktn·
o tytuł najlepszej prządki w ZPB
im. St. Okrzei rozpoczęto walkę o
podniesienie jakości przędzy.
Na
czaorne tabliczki nawijano po 20 przy
kręcań każdej prządki.
Inspektor
kontroli technicmiej zapisyw·ał dokła
dnie; tyle i tyle przykręcań do~7ch,
tyle złych.
Kto by pomyśla.l taka jedna,
mała tabliczka, a widać "na niej jak
„na dłoni" jakość pracy każdej przą.j
ki.
U jednych - przędza pełna fat:i.1
nych zgrubień, które potem wystą
pią w tkaninie, obniżając jej jakość.
911

usuwać

• *

*

"Dusi.czalne .Przet.rzYma.me

'OOCllłZ\l

z

być kuźnią

winien

a w ZPDz. im. Duracza nie otacza

Jeszcze do niedawna koło ZMP/
:y Zakładach Dziewiarskich im. Du·
1~~~a nie przejawiło żywsze.). działa!ności. Sprawiał to fakt, iz stano· ka
rzewodniczących
zarządu
:~:jmow~i ludzie nieodpowiedn.i'.
w'trzvmujący i utrudniający rozwoJ
orqanizacji młodzieżowej.
Przy wyborach do noWP~o :zarzą~~1
na członków powołano naiaktywniej
ł d · ·
ów z produkcji
szych m 0 ziezowc
·
Przystąpi 1i oni z za~ałe~b~~rI~P~~~
Zwolnił ko o por:r.yna 0 n·
.,·
cie. Pracy nie brakowało.
Li11ta czlnnków t!por7,,ąd-rnna by~n
bardzo nleclbale. Zarząrl doc;JnwnH'
musiał wprost „odl:rywać" k11;~'.J"go
ZMP-ower.
Składc>k
fJd
kilkunastu roicsi<;c:y nie ściągano. Czlonkowie koła Z .1P nie byli przyz~
c:zajeni do jakiejkolwiek dyscypliny
orf!anizacyjnej. Toteż na. pi~rwsze z~
branie przyszło Ich niewielu. N«~
zraziło to jedni!k nowego zarządu.
Prowadzono dalsr.ą walkę ó pozyska.
nie młodzieżowców. Członkowie zarządu chodzili od jedneqo d? d1:ugic>:
go, tłumaczyli im kh ohowia1k1. \\
wielu wypadkach to poskutkowało.
Kolo ZMP r:aczęlo rozwijać sw~ dzia-

1

Współzawodnictwo
I

braki i

Tow. Wołoszczak pisał o 45-minutowym opóźnieniu w dniu 14.. 6. b:.
pociągu odchodzącego z Łodz1·Kah
skiej do Zduńskiej Wol~. To. niedo-

ZMP

nowy.eh kadr,

się młodzieży

nia dla uczczenia Swięta Odrodzenia.
Na oddziałach: si:walniczym oraz
dziewiarskim kolo . Z_MP zorganlzowa
ło 6 brygad młodi:ie7:o"t1ych pod ki~rownictwem przodujących roholn1ków: Jagiełły, Rosiaka, Woźniaka
i in.
Podjęto także wiele indywidualnych zobowiązań
produkcyjnyc.h.
które zostały wykonane z nadwyżką
{np. dziewiarz Krajewski przekroczył
swe zobowiązanie o całe 100 procent).
Organizacja partyjna nie doceniała
j!'dnak znaczenia wspanillłcgo zrywu
młodzieży w Czynie Lipcowym, nie
potrallła go wykorzystać i utrwalłć w
codzienne) pracy.

Brak opieki ze strony
organizacji partyjnej
Jeszcze w czerwcu kolo ZMP poduchwałę, potępiającą
nieodpowiednie postępowanie kole:~anki Slłl1l
kop, i domagającą się wyciągnięcia
w stosunku do niej odpowiednich
konsekwencji również po linii partyj
nej. Tow. Sztalkop, będąc członkiem
ZMP, jest również członkiem Plłrtii.
Organizacja paf ty jna dotychczas
nie rozpatizyla powyższej uchwały.
Org.mizacja partyjna nie czuwa
także wcale naci polityką wvsuwania
kadr i nie opiekuje się nimi.
Wprawdzie przed trzema miesią·
cami awansowano na pracownicę wydziału ksiegowości kol. Gierek, dawną brygadzistkę, lecz chociaż. pracuje ju* ona jako kontystka, do obecnej chwili nie została jeszcze prze
~unięta do grupy pracowników umysłowych.
Na interwencję zarządu
jc:_ło

~ l!Ol~~l~l·l·~d"R.4-;.•

Twórcza, konkretna· krytyka
pomaga

Onegdaj właśnie prowadziły na ten t~mat rozmo"."~ w ~iurzt
te świadczą najlep!ej,
rachuby w ZPB im. Dubo1s: prządka, Bronisława Plewmska l pra•
praca. polityczno - wychowawcza.
w walce o socjalistyczną dyscyplicownica biura, Walentyna Olszewska.
nę pracy posiada
ogromne znaC?:eTow. Plewińska: - Muszę podzielić się z wami radosnll nowi
nie. Dziś po V Plenum KC nie uleną. Oto otrzymałam dla mych dwojga dzieci c~łotygodniowy żł_o·
ga 7.adnej wątpliwości, że jednym ri;
bek Wystarała się o to rada zakładowa. Możecie so?ie wyobrazi~:
podstawowych warunkó_w . re~lizacji
jak to mi ułatwi teraz życie. _Nie potrzebuję co dzień rano nosie
Planu 6-lelbiego, podmcs1en'.a wycizieci
do żłobka i potem odnosić je z powrotem do domu. Po podajnoscl pracy w przemy'le o 66
-.vrocie z pracy mogę odpocząć i poświęcić _więcej czasu na doproc. - jest konieczno§ć całkowite·
:-sztalcanie się. Postanowiłam bowiem nauczyć się dobrze ~zytać
ro zlikwidowania nieróbstwa, łazi·
i pisać, gdyż, niestety, nie C'hodzilam do szkoły i musz~ d~1ś ten
koetwa i lekceważ~cgo stosunku do
pracy. Zadania te spoczywają przebrak nadrobić . A uda mi się to na pewno, bo mam spokóJ. w1edz14c,
de wszystkim na organizacjach par- , że dzieci moje mają zapewnioną w żłobku troskliwą opiekę.
tyjnych poszczególnych zakładów.
Tow. Olszewska: - A czy wiecie, towarzysz.ko, że w Planie
Tow. Bierut na V Plenum KC poG-letnim
powstanie wiele nowych żłobków, że opiek~ nad m!it~ą
wiedział: „Dobra praca organizacyji dzieckiem będzie jeszcze bardziej rozszerzona? Liczba mleJsc
na decyduje o zwycięstwie. Dobra
w żłobkach miejskich wyniesie w 1955 roku 52 tys., podczas ed:v
prara orranizacyjna. polega na
w 1938 w:vnosiła zaledwie 700. Powstanie też wiele żłobków na wsi.
uaktywnieniu,
na wykorzystaniu
wszystkich ogniw organizacyjnych".
" To~v. Plewif1ska: - Bardzo się cieszę z tego w imieniu tych
\\·szystkich matek, których dzieci nie mogą jeszcze korzystać ze
W walce o socjalistyczną. dyscypll
żłobków. Trzeba przyznać, że państwo nasze na prawdę głęboko
nę pracy nasze organizacje party~ne
troszczy się o człowieka pracy. Chociażby te wczasy...
musv.ą uaktywnić
ws'Zystkie swe
Tow. Olszewska: - Właśnie niedawno wróciłam z wczasów,
ogniwa. Muszą mobilizować agitatona
które
pojechałam wraz z dzieckiem. Opieka pierwszorzędna. Wy·
rów, grupowych, rady 7.akładowe.
żywienie doskonałe. Odpoczęłam wyśmienicie i z nowym zapasam
kierownictwa zakładów. Muszą usta
sił przystępuję do pracy.
•
wie-z.nie pracować nad podniesieI pomyśleć: akcjq wczasów pracowniczych objętych będi:le
niem poziomu ideologicznego .z.alogi,
w 1955 roku milion pracowników! O 200 niemal procent więcej niż
nad przygotowaniem jej do szczytw ubiegłym roku!
nych zadań,
które przed nami
Tow. Plewińska: - A więc pracujmy tak, aby te w1paniałe
wszystkimi stawia Plan Sześcioletni.
plany zostały w pełni zrealizowane. Od tego przecie zależy nasza
lepsza prz~·szłość, jasne i szczęśliwe jutro nasz~·ch dzieci •••
Hanna Samsonowska..

Na !pecjalne wyróżnienie za luIJUje organizacja partyjna w .7A'B
im. Armii Ludowej. Ac:r.kotw:ek wy
kpzuje ona pewne
niedociagnię
cia na innych odc:flkach - ani na
chwilę nie Dniedbuje pl'acy w drziedzinie ustawicznego !Zmniejszania
absencji.
Akcja pr:z;ygotowawcza
mrganizowana tam (Została doskona
le. Dwóch członków Komitetu Fabrycznego oba.rezono odpowledziallłOŚC!ą 7.a stan
dyscypliny pracy.
Bardzo osko swalc1.a się objawy
braku dyscypliny wśród towa.rzyny
p&rtyjnych. Praca w~ród berzpartyj- łalność.
nych p!"Lynosi pożądane wyniki.
Zryw młodzieży
,uttatorzy tow. tow. Wypych, Kieł
w Czynie Lipcowym
basa, Skupieńska uzy1kałi powa.tne
Szlachetny poryw pracy, jaki ogar
tukcesy walcząc. na awych _ oddzła- nął ZMP-owców, nie spotkał się jełacłt z łazikolitwem ł lekceważe dnak z pomocą i opieką ze strony
Wystarczy
1niem pracy. Odsete.k nlensprawie- orga.niucji partyjnej.
przytoczyć jeden jaskrawy przykład
dliwioneJ nieobecności w ZPB im. w tej dziedzinie.
Z inicjatywy ZMP-owców znaczna
U innych - nitki połączone zgrab- Armil Ludowej •tanowi zaledwie
0,1 proc.
część młodzieży podjęła zobowiązar.ie i delikatnie.
Ale u tow. Gustow·skiej
to
wprost nie można poznać, w którym
miejscu połączyła ona zerwane nitki.
Przykręca je tak umiejętnie, ie na
tabliczce wszystkie nitki ma jedna·
kowo cieniutkie.
Tow. Ewa G.:stowska posiada już
w walce -0 jakość przędzy jak najle1>
sze wyniki. Toteż nie ulega wątpli
wości, że teraz, gdy s1>rawa ta jest
przedmiotem ogólnokrajowego kon·
kursu w całym naszym przemyśle
.
bawełnianym nie trudno jej htwo<hictwa indywidualnego są za.w
Pakarki z odd~iału niciarni Z~B
dzie pretendować do tytułu najlep·
im. Marchlewskiego, tow. Dollnsze brar:C' pod uwagę i odrz11cane
s1.ej prządki.
ska 1 ob. Soblerzek, trzykrotnie
l.Jyć nie mogą.
zgłaszały udział we współzawod
Wobec tego wyłania. się pytanie.
nictwie indywidualnym. Od roku
kto
właściwie jest odpowiedzialny
wyrabiają hazę produkcyjną w wy
za to, co 11ię dzieje w naszym re·
sokości 130 do 140 proc., obsługu
feracie współTawodnictwa? Przyjąc dwie zmiany motaczek.
toczone powyżej fakty świadczą
Już przy11tępując do
współza
o panujących tam nieporządkach.
wodnictwa indywidualnego posta

Siadem naszych korespondencji

Tow. Marciniak w korespondencji
swej poruszył sprawę braktl zaopa
trzenia w gumowe rękawice re>botni
ków kuchni farbiarni, h."tórzy mając
styczność ze żrącymi kwasami pa:rzą sobie ręce. Kilkakrotne interwen
cje w Wydziale Socjalnym nie przy
niosły rezultatów.
Wydział Se>ejaln~r nadesłał wyjaśnienie, z którego wynika,
że we<lhlg rozdzielnika na 1950 rok prnyznanych zostało 150 par i·ękawic,
które rozdzielone miały być w ciągu
czterech kwartałów po kilkanaście
pai·. Mimo częstych interwencji magazyniera, rękawic nie dostarczono.
Dopiero po ukazaniu się a11;ykułu
tow. Marciniaka magazyn otrzymał
75 par rękawic i robotnicy natychmiast zostali w nie zaópatrzeni.

milion osób na wczasach pracowniczych

Przykłady

NIEUSTANNA WALKA
PRZYNOSI POM:Y8LNE WYNIKI
Można

62 tysiące żłobków

że

wy".

pr~ykladów

wśród załogi

niedociągnięcia

błahych

powodów naraziło kilkaset
osób na stratę· drogocennego czasu.
Dyrekcja Okręgowa Kolei Pańsh\'O·
wych w Łodzi w wyjaśnienia sw,ym
stwierdza, iż to opóźnienie spowodowali dyżurny nadzorczy oraz klerow
nik pociąg'U Nr 51033.
W stosunk>l
do nich Z()Staną wyciągnięte konsekwencje służbowe.

• * •

Tow. Jacak p<>l'USZYł sprawę niewykorzystania szafek na gazetki
ścienne, które
i>rzeslane zostały
wszystkim kolejowym odcinkom ~lu;~
bowym. Skrzynki porozmieszczano,
lecz świecQ one pustkami, nikt nie
interesuje się tym, aby w owy.::h
szafkach znalazły się opracowane
gazetki.
W wyjaśnieniu, nadesłanym nam
przez DOKP Łód~, czytamy mię.:11.y
innymi, iż. powiadomiono w.!'r.ystkie
jednostki służbowe, aby opracowan;?
gazetki umi.eczczane były w specj!!l
nie do tego celu przygotowanych
szafkach.

nowlły
zmianę.

obsłużyć

jedną

i drugą

Jednak jak dotąd nie
przyznano im zaszczytnego miana
przodowników pracy, co zniechęca
je do dalszego uczestnictwa we
współzawodnictwie.
Interweniując u majstra sali,
tow. Włodar
skiej, dowiedziały się, że lista, któ
rą podpisywały, doręczona została

przez nie do referatu współzawod
nictwa, lecz w jakiś sposób „zaginęła"',

W drugim etapie współzawod
niczki również podpisywały się
u tow. Włodarskiej. Ponieważ
pn:abywa ona obecnie na urlopie,
zwróciły si~ do majstra. tow. Hałasiewicz.
Ta z kolei o~wiad
czyła, że wszystkie indywidualne
listy są obecnie odrzucane.
Na skutek inlcrwc>nC"ji L!gi Kobiet w lf'j sprawie, kicrnwnik rcfer:> tu wsec°J!7.i'IW"d"i'"t ·„·11, Io' ·.. Ple
siak, oznajmił, 7.c list ' takie w
ogóle nie wpłynęły do referatu. do
tlając, iż podpiune listy współza-

bez opieki
.
Należało

przejrzeć

by najrychlej jeszcze raz
listy wszystkich współ-

zawodniczących, zaintere~ować się

opiekq i troskq

ZMP odpowiedziano w wydziale pE't.
sonalnym, · iż dla wydziału k~lęgn.
wości „nie ma etatów". Po co .zatem
wysuwa się pracowników, skoro nie
ml\ dla nich odpowiedniego zaszeregowania? Dziwna to bardzo polityka
personalnal
Chociaż o tej sprawie wie organizacja partyjna, nie usiłuj!! jed·
nak ipowodować odpowiedniego jej
załalwienia. A przecież jest to pierw
szy awans przodująceJ mlt>dzieżówkł
w zakładach im. Duracza.

Nie'dociąanięcia '
i z.iniedbania na odcinka
młodzieżowym
Powyżsic

fakty, świildczące o braku zainteresowania 11lę organizacji
partyjnej kolem ZMP, zostały ujawnione na ostatnim zebraniu ZMP.
Członkowie koła jasno i rzeczowo
poruszali sprawy, b'\ączki jakie istnieją w Zakładach im Duracza na odcinku młodzieżowym.
Kol. Kuncman obszernie omawiał
sprawę praktykantów, którzy po roku pracy powinni przejść na ohsługę
włt\snych maszyn. A tymczasem np.
młody robotnik Mlerzyf1ski i inni jut
od półtora roku pracują, jako prakty
kanci i nie powierza im się jeszcze
samodzielnej roboty.
O niewłaś(:i1„·ym ustosunkowaniu
się
niektórych kierowników d&
młodzieży mówił kol. Piórkowski, wy
mieniając jako przykłnd kierown.ikł
tow. Jędrzejczaka. Traktuje on mlodr.ież nieodpowiednio (jako gońców
do prywatnych posyłek).
Wszyscy mówcy podkreśla!! konieczność rozszerzenia ruchu współ·
zawodniclwa pracy, w którym do obecnej chwili bierze udział zaledwie
26 proc. młodzieży.
Długo rozpatrywano sprawę zorganizowania szkolenia. Ideologicznego ł
zawodowego, stwierdzając, że dzielni
ca ZMP jeszcze niedostatecznie troszczy się o Koło i jego pracę.

Trzeba przyswoić sohie
wskazania Partii

Zarzqd Koła ZMP już wiele razy
nimi i tym, którzy Mprawdc:: n11 to
r. hdał postawić sprawę mlodzii>ży na
zasługują przyznać tytuł przopósiedzeniu egzekutywy partyjnej.
downika pracy.
Zawsze jednak odpowiadano, ie „~ą
J. Lipińska,
ważniejsze sprawy do omówienia",
ZPB Im, Marchlęwsklego.
że „później" Itp. Nikogo przy tym
z członków egzekutywy nie wyznaczono, jako opiekuna młodzieży.
W chwili, kiedy w całym kraju
hwa
zacięta walka o nowe kadry, kie
podnosi jakość produkcji
dy przystępujemy do realizacji wielW zrozumieniu doniosłości pod-,
poziomie technicznym i był I)ale- kich zadań Planu 6-letniego, organoszenia kwalifikacji zawodowych
życie prowadzony, kierowmctwo nizacja partyjna ZPDz
im. Duracza
robotnfkó.w, w ZPDz im. Mari;ma
jego powierz.o no tow. Stokowskie- nie może biernie przyglądać się wyBuczka, urządzony zo~tał kurs do.
mu. Pr9gr1.1m przewiduje: doszko- siłkom i borykaniu z trudnościami
szkalania -zawodowego. · Kurs !Pn
lenie zawodowe, towaroznawstwo młodych ZMP-owców. Trzeba im po
zorganizował referat Szkolnictwa
i wszystkie Ził(ladni nia związane' mór:. pokierować ich działalnością
Zawodowego.
•
'l produkcją w przemyśle <lzi,-,w!a1
wcJbg wytycznych KC naszej Par·
Postanowiono przeszkolić 100
skim oraz naukę o Polsce wspóf- tii. Stale należy pami<:lać o 1lowach
osobowy zespół, ekładaj'fl. się z
czesne.i 1e szczególnym uwzględnie tow. Bieruta: „ZMP winien by4i
pracowników posi:c:zegó!nych dzia
niem Planu 6-letniego. Szkolenie kuźnią nowych kadr".
łów produkcji, jak rękawiczarnla,
przewidziane jest na okres trzech
Dlatego organizacja partyjna musi
kotony, pończo~zarnia. Szkoleniu
miesięcy.
Wykaz:tałd ono kadry
zmienić swe dotychczasowa niewłaś
<1ajc pomyślne wyniki. co podnosi
naslych rohotników, z wielkim po. ciwe ustosunkowanie •lę do młodzie
produkcję ilo;C"iowo i jakości„wo.
żytkiem dla ilości c jakości pro- ży i jak
najszybciej otoczyć troskli·
'. ' "kl~dm·:rami rnst.11! m11jstrowie
dukcji.
wą opieką oraz pomocą koło ZMP,
i siły techniczne.
M, Pleciucha,
jak również niezorganizowanych ...to
Aby kurs stał na odpowiednim
ZPDz. im. M. Buczka.
dvch robotników.
M. K.

Szkolenie zawodowe

•
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Bohaterowie polskiej klasy robotniczej
W 25 rocżnicę śmierci ~owarzyszy Hibnera, Kniewskiego i Rutkowskiego
głosiła ideę 90juszu braterskiego ze
Zwią:zkiem Radzieckim. „„.Nieprzepowiedział
mijllljącą za11ługą ~PIP -

Rutkowski
''

cię-i.kicj niedoli !łit;chaj
1iodporą sw1ado-

W,naszej
Wam bt!dzie

mośe, że wraz z Wami nie1>0wctowa
n•l stratę odrzuwają nie tylko wszy-

s1·y robotnicy polscy, ale również
JJroletariat Związku Racłzieckiego
ora'l. klasa prac·ująca całego ś~·ia
ta ..:' Tak pi··aH clwadzie~cia pięć lat
1Pnu komun i~ci : bezpartyjni robot
n ey Pci:~cy w ZSRR, kiedy 21 sierp11·8 1925 roku na stokach Cytadeli
v• Warsza\\·ie, rz rozkazu burżuazyj
N• _ ob~zarniczego rządu polskiego
'lhru<lnicze lrnle wymierzone zostały
n 11iersi rewolucyjnych bojowników
J\."munistyczn('j PartH Polski. towarzy.;z~·: ''\lładyslawa Hibnera, Henr. ·ka Rutkowskiego i Władysława
Knirwskicgo.

Hibner, Kuiewski i Bulkowski zgi
ndii za to, :ie J>rowadzilii nieugiętą
w.1lki; o wolność proletariatu i lu·
tiu polskirgo, za walkę o sojusz i
J•r'l..Y.ia:l1i 7.C zwycięskim ludem Kra.in l':1d. 1.ginr,li w walce o socjalizm.
kti1re w~·rwaly z szeregów
l~ul<'.
p11l-l;irj 1{la ·y rohotmi<;7.e.i trzech Jrj
h1•liatr1·:.id1·h sy111iw. hyly za1>owic1lzi:1 rnzpon~·nr.i•v·rj si<; hrzwzględIikwidac,ji
1w.i r~s.-,_v:1.:w ii Polski,
ro•,;7{rk SWl>h(lc( iuclu JJracującego,

•

*

*

19~'.'i. Wf kt1~ym rozegrał
.it'rlC'n 7. tragicznych frai:mrntów huh;1tcrskiicj walki, ja.ką
uwi:yh Kr.mnndstyczna Partia Pol~L.i. był rit:ł.kim rokiem dla ludu pol
~1.i1·i:-n. w. kraju 1rn11owaly inflacja i
h~zrohorie. Głód zaglądał do mieszRosia nędza na
kań roholniczy<·h.
J\.a11italiści bezwzględnie tiu·
w i.
mili wszelkie objawy walki o wolnn.:[·. )lract; i chleb.
partią, wal.le1l~·ną rewohu·yjną
r-i:ąrą o :i::vwotne intt'resy ludu pol·
skifgo. o władzę dla klasy robotni1·11'.i. o prawc17.iwą niepodlcglo.<ić naKomunistyczna Partia
n1cł11, byJa
J'ołski. Była ona jcrlyną partią. sto.i<~l'ą na. grum·ic marksizmu - lenir.iznrn. 1>artią, która konsekwentnie

Uok
n sii;

jest przede
Towarzysz Bierut wszystkim to, że mobilizowała. polską ldasę robotniczą do walki o wla
. dzę, oraz, 7.e wzywała i mobllizowa1 la do przymierza z ZSRR jako najpoważniejszej rękojmi postępu i nie
podległości Polski".
Komunistyetzna Partia Polski toczyła nieugiętą, bohaterską walkę w
warunkach krwawego terroru i prze
w warunkach
śladowań burżuazji,
perfidnych prowokacji stosowanych
przez agenturę piłsudczyzny i opanowanego przez nią prawicowego
kieroW111ictwa PIPS, które rozbijało
jedność ruchu robot.l\iczego, w interesie burżuarz:yjno • obszarniczych
rzadów Polski.
Burżuazja polska chciała sterrorypolski, któremu
zować proletariat
prrz:ewodzHa w walce o lepsze jutro
zepchnięta w ;podtliemie Komunistyczna Partia Polski. ówczesny rząd
Chieno - Piasta nie srz:czędził trudu
aby v.dezorganizować
pieniędzy,
i
działalność I<;PP, aby spa.raliż~ć
:najbardziej >vysunięlej na
akcję
rewolucyjnej partii
walki
ceoło
polskiej klasy robotniC'Lej, aby jq
roz:h'ić od wewnątrz.
Jedną z ohydnych metod, stosowa
tlych p1·1.ez burżuazję, było nasyła·
nie płatnych 1>rowokatorów i szpicli
do partii. Zdrajcy klas~· robotnic1.ej
wdzierali się do komórek partyjnych. Wydawali oni kapltalistvcznym katom dzialac.v.y robotniczych.
prawdziwych bojoWn:ików o wolno~ć ludu. Wynikiem ich d7Jałaino·
śei były masowe aresztowania, wyroki długoletnich włezień, egzeku- 1
cje. KPP odreucała terror indyv.ridualny jako metodę walid·. Zmuszo·
na jest jednak do samoobrony, do

~~~~~~;~i~~~af~;;;~~~y

ri

w sądzie burżuazyjnym. Nie uspra„
wiedliwiali się, nie prO!lill o Iltość.
Sęd~owie mogli się pnekonać, że
mają przed sobą ludzi wysoko dzler
żących godność r'ewoluojonistów.
Tow. Hibner poWliedrz:iał prrz:ed
sądem: „Już w 1905 IJ.'Oku walczy
Iem z radościa o wolność Polski.
Czyniłem to, ·bo wiedziałem, że
jeśli powstanie Polska. Niepodlegla, będzie to Polska robotnik6w
i chłopów. O taką Polskę .wal·
czył mój ojciec w 1863 r."
W tych słowach zawarta została
jak gdyby cała historia rewolucyjnego ruchu robotniczego Polski, z
którego wywodzi się nasza Partia.
Skazani na śmierć, przyjęli wyrok
z niewzruszonym spokojem. Spokój
i pewność siebie nie opuszczały Ich
w czasie egzekucji:
„Spokojnie podeszli do słupków,
zawiesili na nich czapki robociarskie. Rutkowski rzucił się na szyję
Kniewskiemu i począł go całować.
Tak żegnali towarzyszy wałki Parodsiedział tię Komunistyczną i ;iycie.
działaL'lość
wolucyjną
Po ustawieniu wszystkich skaza·
~wa lata w więzieniu.
Hibner, Kniewski i Rutkowski po nych na miejscu egzekucji. Hibner
d~jmu.i:.i się wykonać wyrok na pro- zwrócił si~ do żołniel::zy il. następu
wokatorze Cechnowskim. Akcja koń jącymi słowami: „Towarzysze, celuj
czv ,:;ię tragicznie: zostali ranni i cil' dobrze. Nauczcie sir. na nas strze
sc>hwytani. Pro\vokator CcC'hnowski, lać w nich" - wslrnzał ręką w stroktóry wyjel'hal do Lwowa, a.by tam nę 11rckuratury i policji„. Na chwlrobotę, zo- lę przetl 4.-ma salwami wznieśli po
prowadzić zdr.adziecką
stal zabity przez tow. Bot.wina, 1 raz ostatni okrzyki haseł rewolucyjc·zlonka KZM, który zap!acdl za to nych". („Więzień Polityczny" Nr 5 i
6 - 192fi r.).
swoim młodym życiem.
W tym samym czasie na dachach
* ... ,;
Wysoką świadoi~ość komunistów domów, na drutach telegaficznych
charakteryzuje ich zachowanie się Warszawy ukarz:aly się czerwone

do ZSRR. Tam pracuje w 1P<>lskiej
sekcji Jj:ominternu i organizuje
wra,z rE' Julianem Marchlewskim
MOPR - Międzynarodową OrganiRewolucjonistom.
Pomocy
zację
W roku 1924 wraca nielegalnie do
kraju. Na sądizie oświad~a z dumą:
„Jestem członkiem Egzekutywy Komitetu Warszawskiego Komunistycz
nej Partii Polski".
TOW. HENRYK RUTKOWSKI ps. „Heniek" i WŁADYślusarn,
tokarz, ps.
SŁAW KNIEWSKI „Hugo" pochodzą rz: warszawskiej
klasy robotniczej. Obaj jako młodzi
chlopcy idą w 1920 roku na front,
ulegając kłamliwyń1 frazesom burżuazji i ugody wierząc, że walczą o
Polskę Ludową. Po wojnie zrozu·
mieli swój błąd. Zrozumieli, że miej
sce robotnika jest w szeregach partil rewolucyjnej, W 1922 roku wstę1rnją <lo Komunistycznego Związku
1\llłodzicży i stają do walki o wolność, o władzę robotniczo - chłopsl•ą, o Socjalhm. Rutkowski za re-

p•1erwszy
·

~,

r~zpozna-

sztandary i transparenty /1. napisa·
mi: „Smierć prowokatorom. Cześć
bohaterom proletariatu". Te hasła
równ:ez na murach dowidr.iał·Y
mów i chodnikach. KPP dalej wal·
„W odpowiedzi wzmożemy
czyła.
- brzmiały słowa udziałalność
IV Konfer4"1cji KPP w
chwały
19Z.5 r. Niech każdy proleta.riusz za
wzór tych bojowników sobie postawi''.
Zbrodnia. popełniona na trzech ko
munistach wywołała falę oburzenia
nie tylko wśród maa pracujących
Polski, ale i na całym świecie. Potępili ją robotnicy Związku Radzlec
Kongres
MiędzYJtarodowy
kiego,
Wolnej Myśli, pisarze francuscy:
Duha.mel, Romain Rolland, Eluard,
Ara.gon i inni. Protestowały angielskie ~iązki Zawodowe, Kongres
Zrzeszenia. Starych Górników w Bel
,
gii itd.

Kniewski

* * *

zis, w 25 rocznicę śmierci, od·
dajemy hołd bohaterskim towarzyszom Hibnerowi, Rutkowskiemu, Kniewskiemu, a wraz z nimi
wszystkim bohaterom ruchu rewo·
łucyjnego w Polsce. Walka ich legła ,
u podstaw naszej wolności, naszego ·
socjalistycznego budownictwa. Reali·
zując gigantyczny Pia.n 6-letni, pamiętając o bohaterach proletariatu,
wzmaeniamy naszą c_zujność wobec
wroga, który ja;k niegdyś, tak i dziś
nie przebiera w środkach w walce
z klasą robotniczą, z ludem pracują
cym Polski.

O

I

słraik głodowy na

e UJ!ipon1nieri o tow.

I

lfladqslawie

OT!\IC'l'WO Polski Ludowej
\1-yrosło i okrzepło w okre<ie walk z hitlcl'owskim najeźdźcą
u boku Armii Radzieckiej. T11Jk
ja!· całe na,ze wojsko, lotn:ictwo
polskie powstało dzięki braterradzicckief 1dcj pomoc~' narodu
:!'O, dzięki osobistej trosce wielkie6o przyjaciela Polski - Gene·
„alissimusa Stalina, który twoJ~c~'m >;·ię na gościnnej ziemi ra
r~ieckiej llOlskim jednostkom lą
dowym i powietl"znym oddał do
dy .;pozycji najbardziej nowocze·
kierując
sny c;przęt bojowy. i rlo nich doświadczonych rlowódców
umożliwił n~
i inst.ruktr.rów . z~•m lotnikom od pierwsr.ych dni
kr•t.t:n;tanie z przocluj<icej ra<lzie<·kiPj 11auki wojennej, z przebo~a
t eh <lo:\viatlcze(1 Armii Radzierkie,i.
f'ien1 :ąe kadry lotnictwa pol8kieg-o s7,kolily się w najlepszych
r•1d7.ieckich uczelniach woj1s1lw" yd1. w Grigoricwskqje, Czkało
"' i", ·woL kn - a instruktorzy ra·
rlziec~r po hrater;:,ku przekazywa
li mlodvm lotnikom polskim SW<!
dębotii wiedzę i do~wiadczenia,
?,;1<;2.cz:ipia.i<ic naszym młodym pl·
h•tom i 111erhanikom wspaniałe ce
chy „Stalinowskich Sokołów", z
l-tnvyeh l;zere.gów wy::.zli tej mia·
n· Bohaterowie Zwiazku Radzie·
{'i, irpl, to Gastcllo, · Pokryszkin,
Kr.:7,,·rluh, Meres_icw.
f'iern sza akcja przeprowadzona
11 hokt' Jotnidwa radzieckiego w
rejonie Warki przy udziale dl'·óch
pułków ludo\,·ego Lotn~ctwa Pol
:kiego - 1 Pułku Myśliwskiego·
„Warszawa" i 3 Pułku Szturmo·
wego. wykazała ich wysoką praw
pierwszej
ność i silę. Data tej
•1 alki - d?;icń 2:J sierpruia 19·1-i ro
I."· z~mlnir z rozkazem Ministra
( l>r11·:y K:1rodo11 ej, obchodzony

0

•

1

;

'1

··I

··

·

1

.

.

.

.

K

Trodycje bojowe lotnictwa Polski Ludowej
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Pttwiaku
Hibnerze

żą
. ,.Ko~nuniści nie uznają. t,e rroru , Z tow. Władysławem, Hibnerem nych oczach. Tow. Hibner z lekka 1 teriałów piśmiennych w cell,
~Z:\' tamy w zetknąłem się pod koni.ee 1919 rot-u seplenił. Był cichy, małomówny i lł8.mY otwartych cel i prawa. wza25
1
r. w Warszawie - w więzieniu na Pa- skupiony. Biła jednak siła wew- jemnego komunikowania się towaodezw i- KPP! v.) dane i w
nętrzua. 'I' Riła wzbudzała szacu nyszy żądamy lepszego wiktu, wo
- wy:iiwoleni_e _da t:l'.lko m ~owa wiaku.
·
·
. dwa razy d z1eume
'
.
•
.
walka . robotmkow. i chłopow
spa
by dy gorąceJ,
Z tow. H1bnevem
nek i. posłuc·11.
Komuna wręzmow połttycznych
.. o
.
Umiał ceru po godzinie.
:b~ti:'e pa;no;v:m.a t burz~ZJI, 0 na Pawiaku liczyła wówczas nie wię Io też przvjc:>mnie mówić.
Starostą wybraliśmy tow. HibneUmiał orzyciagać lu?'. a ·~rę pro e ~la 11 '" :niwa- cej niż 50 ludzi. Nie była .to jesz przekonywać.
· ·
ł d
d t ·
·
•
. .
· . do s1eb1e,
. .
robotniczych
me zask zt szeregow
zwłaszcza młodych. ra. Prze s aw1 on w a zom wię21en
sensie t.:go dz1
cze' komuna w sc1słym
t
. ·est;
.
b 't na Pawiaku w • adł a- nym nasze żądania i będzie prowa
Mó.
errorem ::!owa. Nie byliśmy zorganizowani.
~>rowo. a orow me J
•~dyw1dualn~m, lecz samoobr~n~ nie mieliśmy swoich władz, które kural ;::_ ~kres przygotowa~ pdo gło dzil w naszym imieniu pertraktaWszyscy byli zgodni ~ kan
. r cje
.
klasy robotmczej praed zdraJca ily reprezentowały nas wobec admi .d. k" T
Siedzieliśmy o~v i.. owarzys7:e ~nera~ o~aw1al~ dvdatura tow Hibnera jest' najodpo
mi, których burżuazja nasyła do nlstracji .więziennej
bo
. s:i; uacJłę ;v w1ęz1emśu! .mdeza ołwo .. \~iedniejsza . Jego rozwaga
rozrzuceni na różny. eh· piętracl1
szeregów robotniczych„.".
.
•
·
y się
cze
i me
,
i prowokatorem różnych oddziałach.
zdra·c„
Tahm
i stanowczosc
opanowanie
d wiem,
ś ·
k · ·cieJ awa
_1 ,. ros• o. 1t 0 5coraz
· · l.
'
0
prede.stynowaly go najlepiej do peł·
~ieczno ~i . . po
„ . " >~zec .g . Y
był Cechno'.l'.sk1. ktory wydał w rę. d , 1 . f k ..
, . t . d
cięzk1e . .lecia walki z panuJącym rez1mem
ce burżuazyinych oprawców S.ZPreg Warunki ogolne były
zia neJ un CJl·
mema
· ·e
d ·enn·e
" db' ł ·
s
. .
. o powie
. . . eJ
akt.ywistow K>P.P, skazanych póz- :• pa<;11r 0 >w_a się . raz zi . . 1 więzi nnym.
Pamiętam, jak dziś, ostatni wie- .. Pozme.~ o~owiono _tryb .rozpoczę
: ttwa\ dosłownie 5 n:mu~. Szl~smy
niej na długoletnie więąJehie.
Przed partią sta.ie zadanie unice- gęstego wraz z ~rymmaltstam'.•. rę czór przed ogłoszeniem głodówki. ci.a ~łodo;vlu o~az _hyb post~powa
stwienfa frg-o zclrajry. Wykonanie ce w tył. Jedzenie. otrzy1'.1ywaltsmy Po kolacji zcbrnliśmy się wszyscy m_a :. zacno~~ma SIEl. podc~as gloNa smadame daw:mo wokół stołu, aby naradzić się nad ?owki. NastioJ w celi b_ył J.ednomy
zadania wzir.łi na ~ir.hie towarzysze: bardzo złe.
_pajd.ę czarnego, gl~niastego chleb? sytuacją i powziąć ostateczną decy sln_y, zde?ydo""'.any i bOJOwy. O .na
Hibner, i<:nicwski i Rutkowski.
1 m1s~czkę gorzkie.] kawy ~zarnCJ. z.i~. Głos zabrało wielu towarzyszy. szei str\lkowe_J lfchwa!e t~w. H!?*
*
ale stanowczo n~r zaw1ad_omił r~zma1tym1 ~ro„aNa o_b1ad - wod.ę, w ktorei. pływa Cicho, spoko.inie,
*
wez
im byli ci towarzysze? Byli t9 lo kil~a kawałko~.v marchwi, albo przemówił tow. Hibner. Podkreślił mi t?warzyszy 7: m?ych ~el
warszawiacy, robotnicy - ko- br~kwi. Na kola<:Ję - tę samą wo &n konieczność podjęcia walki i za wal ich do wspolneJ walki.
Nazajutrz z rana, zgodnie z uc~
odpowied1Jalność!
muniści, których wychowała partia, dziankę: ~~zet me dopuszczano -~o razem podniósł
którzy rośli i rozwijali się w cięż- nas, _ks.1ązk~„,doz:wo}one .były tylKO która c-iąży na nas: • „Walka jesi ;valą, kiedy dozorca .o~~orzył drzwi
k•1cj, ofiarnej walce, jaką toczyła r. . •,b1bl!otc;1,1. w1~~1e~ne.i. Posiada trudna, walczymy H do zwyclę- i kalafa'ktorzy pmy:i1esh chleb ~ ka
partie, 'rewoludoniści. których bo· nie matenałow p1sm1ennych w ce- stwa, walczymy przY pomocy glo wą starosta, t()W. Hibner wyrzucił na
haterstwo było wynikiem wierności l~ch .by~o wzbronio1;e. J?-dministt'1 llu, mogą być ofiary, trzeba więc korytarz wor:k, do którego włożodla partii, miłości do ludu robocze- CJa w1ę7:1enna :v. o_~ole m~L uznawa mocno :;;ię trzymać,. b! _nic. s~ompro no cal~ p~o~1ant pozostały 1!- t<;>wa
go· Polski, \\~elkiej wiary . w ma~k-1 ła nas, Jako w1~zmow pol;lyc::nyc~. mito~ać hon~ru w1~z!ua p~htyczne rzyszy i. osw1a?c~ył doz?rcy, ze sola
Wsad1.0no mme do wspolneJ cell, go l pokazac ndmmIStracji naszą dania me _wezmiemy, ze rozpoczysizm • 1enin1zm, w socjał1zm, ktory
namy glod9wkę.
na 2 piętrze. Siedziało nas razem wytrwałość i siłę".
niesie ludzkości szczęście.
Tak rozpoczęła się 31 lat temu
decyzja:
Zapadła jednomyślna
12 lu~zi. Wąskie, mał~, zak~atow::i
TOW. WŁADYSŁAW HIBNER
aż pierwsza na Pawiaku bohaterska
pod suf1te~, zelazi:ie rozpoczynamy walkę glodow~,
pseudonim .. ~łade~"· . ~ zaw~du n~. okienka
i
stoł. do zwycięstwa, o lepsze polityczne walka głodowa o honor, prawa
tkaC'Z. pochodził C7. łodzk1e3 rodzi.ny lozka okryte czarną derką,
w więzieniu. byt więźnia politycznego, prowadzo
robotniczej. .Jako młody chłopiec dwie duże ławy - oto całe umeblo i bytowe \varunki
Sprecyzowano program żądań: żą na pod kierownictwem tow. llibne
uczestniczył w rewolucyjnych wal- wanie.
Tutaj, w tej celi poznałem po raz damy uznania komuny więźniów po ra.
kach 1905 roku. Wstępuje do PPS-le
Głodówka trwała pełnych 6 dni.
\\dcy, następnie do KPP. Areszto· pierwszy tow. W,ładyslawa Hibne litycznych i naszego przedstawiciel
Był to stwa. żądamy pr~yzna!11:1' nam pra 1~ie jedliśmy nic, l!ie Jrzyjm~~,anwany w _1918 _r.,_zo?tajc skaz~n~ na ra,. włókni.arza łódzkiego.
ga- smy nawet gorąceJ wody, p1hsmy
w.!elolctnic w1ęrz:1cnie. Wym1en10.ny męzczyzna w wicku 26 - 27 lat. wa do otrzymania ks1ązek i
jako więzień polityczny wyjeżdża Twarz miał bladą o szarych, poważ zet z wolności, do posiadania ma tylko od czasu do czasu zimną, su.
mdy\\~~ualnego, .---:

Botwin

Bronisław Troński.

I

rową wodę, .k~edy z głodu _ch~Y~

ły '?as mllłosci. Doz~rcy ":1ęz1enm
d~azn~ na.s. W te dni walki popra~
wił się wikt;

otwartymi
przed
d rzwi·am·i dozorcy stawiali codzip·"1
nie kadż z pachnącą grochówką ,
kartoflami, kaszą i zachęcali do po
si"lku·
Dni pmechodziły na rozmowa_ch
i gawędach politycz~yc~. ~ie~to •
rzy towarzysze osłabiem, lezeb na
łóżkach. Ciężkie było zwłaszcza uczucie, gdy z każdym dniem cora7.
. ,
. k onczy
.
. . zimne
b ard z1e.J
s t awał Y Się
ny nóg i nie można było ich ogrzać.
'l'ow Hibner ·prowadził rozmowv z
. .
·
Czuł odpowjedzial·
towarzyszami..
ność, która ciąży n.a nim, Jako Jla
zagrzewał t-0·
kierowniku akc,ii i
warzyszy do walki
Przeszedł 5 i 6 dzień glodrh.v!d.
Pobieramy nową decyzji;: gdyby ad
karmić na~
ministracja usiłowała
szlauchu.
sztucznie, przy pomocy
stawiamy opór i nie damy się wy
nieść z cel.
Tymczasem na 6 dzień strajku, w
naczelnik
godzinach wieczornych,
siebir.
więzienia wezwał nagle do
tow. Hibnera i zakomunikował mu
w obecności przebywającego u nic
że
go w kancelarii proku!,!ltora,
~ładz_e u~zględniają l!asze ~ycze.
ma, zebysmy przerwali głodowkę.
Tow. Hibner wrócił do celi z tą
Uwiadomością. Zwołał zehranie.
c~walono pr9'rwać głodówkę..~wy
Uzyskahsmy
cięstwo było pełne.
wszystko, o co walczyliśmy.
Tak skończył się pierwszy na 'Pa
wiaku strajk głodowy, w którym
tak wielką rolę odegrał tow. Hib·
ner, jak~ j~go or!'l'anizator,, wycho·
wawca 1 kierownik .
JBRZY NAWROT

dniem wzrasta świado
polityczna i idcowo~ć pilo·
tów, nawigatorów, techników i
mechaników. Z tradycji bojowych
czci·pie
młode lotnictwo polskie

każdym

mość

swą glęłloką wia1·ę

jest jaklO
nictwa.

L

święto

Polskiego

Lot-

OTNICTWO Polski Ludowej
towarzyszyło

żołnierzowi

ników. W eskadrach naszych jedno ·tek lotniczych walczyli wspól
nic z lotnikami polskimi znakomi
ci piloci radzieccy - m.jr Kitajcw i p()r. Kramarczuk, którzy obok najwyższych odznaczeń polskich otrzymali od Naczelnego Do
wództwa Armii Radzieckiej najzaszczytwyższe odznaczenie -

Bohatera Związku Radzieckiego. W walkach o Koło
brzeg poległ dowódca 1 Pułku
Lotniczego „Wa1·szawa" ppłk. Ja.u
Tałdykin, nauczyciel i wych<>waw
ca polskich myśliwców, który całe swe długoletnie doświadczenie
i zapał oddał sp.rawie budowy lot
nictwa polskiego. Oddał swe ŻY·

ny

tytuł

wo.isk lądowrch na całym szlaku
walk od Wisły po Berlin i Łab~,
wraz z lotnictwem radzieckim
jednostek 1
wspierało operacje
ATmi} Wojska Pols~iego i Armii
Radzieckiej.
Zadzierzgnięte na szlaku wspól
nych walk z niemieckim faszyzmem brate1-stwo broni lotnictwa
polskiego z. lotnictwem radzieckim stało się fundamentem trady
c.ii bojowych naszego lotnictwa,
tradycji, którymi szczyci się i
chlubi młode Le>tnictwo Polski Lu
dowej. Braterstwo broni Wojska
Polskiego i Lotnictwa Polskiego z
Armią i Lotnictwem Związku Radzieckie~o to tradycje, w których
\I' okresie 6 lat pokojowej pracy
naszego lot.ruictwa wychowywały
się, wyrosłe z mas l"obotniczych i
<"hłopskich nowe kadry poh .ich
1>ilotów, nawigatorów, techników
i mechaników. 'fo trwały fundament, na którym 1>owstawały i ro
dzily sie 1>iękne tradycje wiernej
!lłużby ludowi pofaikiemu na stra·
ży niepodległości, pokoju i budo'~
nictwa socjalizmu, tradycje walki
o wysoką gotowO!\ć bojową jednostek lotnfozych.
TRADYCJAMI bojowymi lot•
nictwa polskiego wiążą s~ę
na zawsze na;;wiska radzieckich 22-Ietnl instruktor szybowcoWY z warszawskiego Aeroklubu, Włllldyslaw
towarzy~·zy broni, niestrudzonych Przyjem<1ki, syn robotnika rolnego, udziela. ostatnich instrukcji pilotce,
naucn-:'.i li, wychowawców, rlowó;l Wandzie Zajączkowskiej. uczennicy szkoły ogólnokształcącej, przed Io·
ców i instruktorów polskich Jot- Iem ćwiczebnym na 11olskim szybowcu „Jastrzą,b", ~fot. A. Nowo5ielski)

Z

służbie polskiego lotnictwa
pilot radziecki kpt.
doskonały

cie w

Matwiejew, który osobistym przy
kładem porywał do walki polskich
pilotów.
W okresie wojjly wyrilśli w eskadrach I Pułku L.olmiczego „War
szawa" nieustraszeni piloci, boh:i
terowie walk .na całym szlaku bo
jowym - ppłk. Jakubik, mjr Chro
my, kpt. Szwa·rc, kpt. Łazar którzy dzisiaj przekazują młodym
pilotom bogate doświadczenia zdo
byte u bok-u pi.fotów radzieckich.
Niemniej piękne są tradycje bo
jowe 2 Pułku Nocnych Bombo,v·
ców „Kraków", którego akcje bojowe z.rosły się przede wszystkim
z walkami o wyz;m>lenie Warszawy. Lotnicy tego pułku mjr żyź·
niewski, kpt. Krzeszowski, kpt.
Jacewicz, por. l.liSiewicz w okresie powstl!nia warszawsldego noc
w noc przedzierali się przez hu·
raganowy ogień artylerii przeciw
lj>1miczej, niszcząc bombami sta·
nowiska hitlerowskiej artylerii i
zrzucając powstańcom żywność,
broń i amunicję. W kilka miesię·

cy później lotnicy pułku „Kra ków" bombardowali faszystowskia
umocnienia stolicy hitleryzmu.

pokolenie
M ŁODE
ni:ków

polskich lot

pielęgnuje tradycje bo
jowe, pogłębia braterstwo broni z
lotnictwem radzieckim, czerpiąc z
jego doświadczeń swą stale rosnącą siłę. Tradycje bojowe uczą
młodych lotników polskich bezgra

nicznego oddania ludowej, krocz4
Z
Ojczyźnie.

c0j do socjalizmu,

"

w

zwycię;:twJ

pokoju, w zwycię~two obozu ]Jfl3t<:
pu i wolno~d, któremu przewod~i
potężny Zwią.zck Radziec!d.
Tradycje bojowe. uczą żelazne.i
dyscYJ>liny lotnicze.i, ścislc~o prze ,
strzegania regulaminów, zarzą·
dzeń i rozkazów. Tradycje bojowe uczą naszych lotników czujno·
do swego od·
ści, przywiązania
Jo
szal'lmku i miłości
działu,
wspaniałego sprz~tu.

'Vychowanc na tradyl'jach hojowych młode lotnictwo pols!d,~
z każdym dntem rośnie w siłę i
llOtęgf. Każdy dziei1 rodzi no•se
zastę1iy przodowników wyf>zkole·
nia bojowego i wychowania politycznego, których nazwiska, podo·
nazwisk<1 bohateró11·
bnie jak
walk frontowych, stają i;;ię d1lu'1:!
i przykładem dla o~ółu pilotów,
6 :at
techników i mechaników.
·odrodzon~g·i
pracy pokojowej
Lotnictwa Polskiego uodziło liczne zastępy takich 1irzodowników
w wyszkoleniu jak: kvt. pil. Kamela, kpt. pil. Dufajn, por. pil.
Różanek, kpt. żarski, kpt, Kręp
ska, chor. Biliński. Oook .nich wyrastają szeregi prz01lujących lu·
dzi spośród najmłodszych piło·
tów i techników, takich jak: chor.
Krawczyk, chor. Tumidajewicz,
ci
Ludzie
i dziesiątki innych.
wzbogacają trad,cje bojowe przez
pokojową, wzorową prac~ dla Pol
ski Ludowej.
A. Penson, mJr.
(„żolnien; \Volno~ci")

'•

Kronika Piotrkowa

Robotnicy i chłopi

podejmują zobowiązania

dla uczczenia· Ogólnokrajowego Konaresu Pokoju
Zebrani.a wyborcze delegatów
na Miejską Kohferencję Obtoń
ców Pokoju odbywają się w Piotr
kowie przy masowej frekwencji.
Społeczeństwo nasz~go miasta w
pełni doceniło ważność tej akcji.
akcji
charakterystyczną
Cechą
wyborczej jest spontaniczna fala
zobowiązań produkcyjnych podej
mowa11ych przez załogi zakładów
przemysłowych dla uczczenia ogól
nokrajowego Kongresu Pokoju.
. Naj\\'łększy piotrkowski zakład
:WAZNłEJSZJl Tl!JLUONYa
pracy httta szkła „Hortensja" w
1-0-72 Straż .Potarna
zobowiązań dla uczczenia
ramach
10-70 S~ital Międ.aykomunalny
15·87 PogotoW1~ lekatAkie ..... Krajowe!{o Kongresu Obrońców
Pokoju da ponad planową pro•
u1 Stalina 46.
KINA:
Kino „POLONIA" wyświetla
!film produkcji fińskiej pt.
.
„l\faaret".

duktję wartości około 1.700.000 zł.
podjęte
zostało
Zobowiązanie

przez pracowników huty „Horten
11ja" na specjalnym zebraniu. Do
wykonania zobowiążania podjęte
go przez hutników z „Hortensji''
przyczyni się zmniejszenie posto* • *
Kino „BAŁTYK" wvświetla jów warsztatów i nleusprawied1iwionej absencji oraz rozszerzenie
film pt. „Siódma zasłona".
'Wllpólzawodnictwa pracy. Pona.dto robotnicy ~ „Hortensji" zo
ADRES REDAKCJIJ

Aleja S · Ma.la Nr 4, teł. 15 ~f

przyjmu.fe eie od
rodz. 16 do 18.

Interesantów

~6.

rze.
ło

złomie

i innych -

Rię

Spółdzielczość

sumę

o:Ko-

100.000 zł. Zobowiązania powyż

sze zostaną wykonane do dnia 1
"
września br.

*

*

•

Żeliwa
Pracownicy Odlewni
,.Korab", powzięli zobowiązania,
pracowników
dotyczą
które
wszystkich działów i zostaną wy
konane w sierpniu. Prttcownicy
odlewni odleją ponad plan 2.000
kg żeliwa. W dziale krosien robotnicy wyprodukują dodatkowo
iedno kro!llno. Dział betoniarek
~·ykończy w bieżącym miesiącu
ponad pła.n jedną betoniarkę. Pra
cownicy modelarni wykonają je·
den korpus aluminiowy do kro.
sna, zaś pracownicy stolarni wy·
kończą do końca miesiąca warsz·
tat stolarsko·clektromontcrski. Ko
wale dadzą dwa wały karbowe i
100 sztuk śrub. Robotnicy z dzia
lu obróbek zrobią wszystkie czę·
ści do betoniarki i krosna. Praco
wnicy administracyjdi zobowiąza
li się wybetonować rampę, a robot

P~zed Miejską Konferencją Obrońców

W najbliższych dniach zakończy
w Piotrkowie akcja wyboru de
legatów w komitetach blokowych
na Miejską Konferencję Obrońców
Ogłoszenia drobne przy.imujf Pokoju.
tylko Urząd Pocztowy.
25 komitetów ·blokowych wybrało

Rozdzielnia: ul. 8łowackiego
tel. 15-40

już

swoich delegatów, w

Pokoiu
pozostałych

16 zebrania wy'borcze odbędą się w

czasie. W akcji wybor
czej biorą poważny udział kobiety.
Delegatami z komitetów blokowych
wybrano dotychczas 22 kobiety.
najbliższym

w Planie

&~letnim

Wzrost zaopatrzenia ludności pracującej miast
i ośrodków przemysłowych

.1.P.ściolecia nie t:vlko podwojona
zo. tanie ilość Hklepów, ale polożon~· będzie l'IZCzególny nach1k
na Z\vięk1-1zellie tempa rozbudowv sieci w okręgach słabiej opa
nowanych pr7.ez m1polecznio11y
aparat handlowy, na rac i<>nałiwc.ię rozmie:;zc;r,enia sklepów w
różnych mie.i1icowościach i na
l'Ozbudowę l'lieci w dzielnicach
przedmieściach
robotniczych.
i osicdlnch pr7.yfabrycznych, nn
p1·ze.iście do ,,·yższych form han
dlu przez więk. zą niż dotychczas specjalizację wyrażają.cą
sii: w tworzeniu .iednobranżow:vch sklepów, oraz na poprawę
Rtrnu technicznego {vyposai:enia
i moder11izację sklepów.
ciągu o~tatnich trzech lat
spó/dziclczość, zwłaszcza zaś
.
spółdzielczość spoiywców.
Hpołdzie1ni spożywców
obrot~·
·
··
'ld · l
po zie czosc po rnz pierwszy objęta narodowym planem wzrosły trzykrotnie. Plan 6-letgospodarczym w ostatnim roku ni przewiduje dalszy wzrost o
Planu 3-letniego koncentruje ponad 150 proc.
obecnie przeszło 3 czwarte wa~·W okresie Planu 6-letniego
detalicznych
obrotów
tości
sektora uspołecznionego oraz po zwiększy Rię szczególnie obrót
nad 40 proc. wartości masy to- artykułami pierwszej potrzeby.
I tak \Vdmv na przykład 0 ile
warowej detalu w ogóle.
Plan 6-letni wymaga, aby
l t al'icz- w r. 1949 spółdzielnie SPoŻYW·
h an r1 e I ce
·
·uspołeczmony
ny nie tylko umocnił zdobytą ców rozprowadziły 30 razy wię
pod koniec Planu 3-letniego ce i warzyw i owoców 11iż w t.
przewagę nad handlem prywat- J948, to już w pierwszym roku
nym, ale przede \.vszystkim, aby Planu 6·Jctnieg-o, a w:ęc w r.
zdobył decydują.cą pozycję w
1950 spcilcłzit'lnie spożywców roz
.;
d\.-sti·ybucJ·1· a1·t:rkt1ło' w spo„ywprowadzą GO razy więcej wa·
czych.
Powaine zadanie do zrealizo· rzyw i owoców.
Szczególnie ważnym zagadnie
V.Tania w tej właśnie dziedzinie
posiadać będzie · i;póldzielczość niem w okresie Planu 6-letnie• d ~oip• prz~•
S]JOŻJWCÓW.
go będr.ie skroceme
l
b
t
l · ·
aspo rn.ieme po rze 1nc no- biPgu towarów, }:>rzysp1eszeme
"ści pracujące.i w zakre~ie do- rotacji, zwiekszenie przepustostarczenia pclne~o asortymentu "·ości sklepów oraz podniesievodstawowrch artykułów !-!po- nie wydajności pracy.
zycia spółdzielnie spożywców
Spółdzielnie spożywców prorealizu.ią przez prowadzenie de·
talicznego obrotu towarowego, "aclzą ró"·11i€Ż trzy branże pro
przez pro\Ya<lzenie lokalne i pro· dukcyjne, a mianowicie: piekar
dt.:kcji spożywczej i zbiorowego nie i cinAtkarnie, masarnie oraz
wytwórnie wód gazowych i rozżywienia.
Rozwój spółdzielni spoźyw- lewnie piwa.
charakteryzować będzie
ców
Obecnie piekan1ictwo spółzbliżenie towaru do konsumen
ta przez dalszą, znaczną rozbu· dziekze zasooka ia 50 proc. zadowę handlu rozwoźnego i orga pofrzebowania ludności miast.
nizowanie bufotów fabrycznych Pod koniec Planu 6-letniego za·
przez sprzedaż drngich śniadań,
dostarczanie towarów na zamówienie oraz organizowanie punk
tów zbiorowego żywienia.
Ministerstwo Szkół Wyższych i
Obecnie istnieje już ponad
16 tys. sklepów spółdzielni spo- Nauki wzywa wszystkich tegoroczżywców, w której to liczbie 52 nych absolwentów szkół średnich,
procent stanowią sklepy spo- ogólnokształcących i zawodowych,
którzy przed Szkolnymi Komis1ami
żywczo-kolonialne.
Nie z?.w!'ze jednak sieć Rkle· Rekrutacyjnymi podali zamierzony
pów rozwijała się dotychczas. w kierunek studiów i uczelni, a poda·
sposób plano\vy. Układ branzo- nie o przyjęcie skkrowal! do Innej
wy i terenowy był bardzo czę uczelni. względnie podali inny kierunek studiów, by powiadomili Peł
sto dziełem przyparlku.
Pla11 6-h•t11i, który jest pla· nomocnika do Spraw Rekrutacj; unem nie tylko ilościowego, ale czelni. do której zost<ito skiemw.ine
! jakościowego roz,yoju, wyma- zaświadczenie przez Powiatową Ko
ga zrev.-idowania dot,,·chczaso- misję Rekrutacyjną o zmianie kle·
we20 stanu rzeczy, W okresie runku studiów, względnie uczelni.
Zaopatrzenie ludności pracu·
jącej miast, osiedli i ośrodków
prz~my1!łowych ' pełny asortyment poclsta\vo1vrch artvkułów
spożycia jest zadaniem 1:1'zctegol
nie ważnym wobec przewidywn
nego wzro~tu siły nabywcze.i
mas pracuJących w okre~ie pia·
nu 6-letniego. Zwi~k1mmie 11ił~·
na~ywczej zwiąurne je:;t z powaznym wz1·ostem zatrurlnienin
(w za wodach pozarolniczych o
60 proc.) oraz z ogólnym podmesieniem stopy życiowej (o
50-60 -proc, W llOl'ÓWllaniu Z
1949 r.) ·
Zadanie to Bpełnić ma uspołeczniony handel detaliczny, w
któr;vm J)oważną rolę odgrywa

s

z

w

* •

wej w Łęcznie zobowiązali ~
*
Masówka robotników PZPB w dostarczyć 200 m sze~iennych ka
Bełchatowie zakończyła się pod.Ję l'niPnia na budowę drogi.
Na zebraniach gromadzkich w
uczczenia ciem przez ieałą załogę zobowią
tłla
Zobowiązania
Kongresu Obrot\~ów Poko,Ju pod- zań produkcyjnych dla uczczenia gminie Gorzkowice chłopi podjęli
jęli także hutnicy z ,,Kary"; Za- Kongresu Obrońców Pokoju. Pod podobne zobowiązania. Mieszkańcy
łoga wanien ~obowiązała się w kreślić należy, że w zobowiąza wsii Plucice postanowili :załozyć
miesiącu sierpniu wyprodukować niach tych tkacze bełchatowscy ftmclament !Pod budynek szkóły
dodatkowo 3iłł0 m kwadratowych główny nacisk położyli na padnie podstawowej. J.Uieszkańcy Szczu
s!!kła o wartości 887.500 zł. Zo· sienie jakości produkcji. Zobowią kocic zobowiązali się do 25 sierp
sieJhie wypukowane do końca zali 11lę oni utworzyć, obok istnie- nia br. przeprowadzić gruntowny
bi41żące110 roku o 50 procent wię jących już pięciu, dalsze ph;ć no· remont budynku szkolnego. Chło
cej szkła forantowego. Załoga wycb brygad najwyższej jako§ci, pi z Wilkoszewic wpłacą drugą ra
titrtaku przetrze w miesiącu sierp które podniosą ilość tkaniny pierw tę podatku gruntowego do dnia
.
niu tłodbtkowo 50 metrów sześcien szego gatunku z 60 procent na 90. 10 sierpnia br.
Inne gminy powiatu piotrliow·
nych · driewa. Hutnicy z ,1Kary'1 Brygady najwyższej jakości dadzą
zobowłątstl idę ponadto wykonaf w miesiącu sierpniu ponadplano. skiego nie pozostają w tyle. W
na 8 dni przed terminem sz:rhki wą produkcję wartości 360 tys. 211. gminie Golcsze zostanie wykońa
Pracownicy zakładów bełcha na do dnia 20 sierpnia budowa
radiowe dla zakładów w Dziedo·
niowie, stosując przy ich wyrobie towskich zobowiązali się przyspie 100 m drogi o trwałej nawierzch•
zamiast terpent:vn:1· - benzynę, szyć o jeden miesiąc uruchomienie ni. Z gminy Podolin donoszą o
· produkcji oddziału 5-go, co da na zobowiązaniu założenia w dwóch
co da duże oszczędności.
szemu krajowi 750 tys. zł oszczęd gromadach Ludowych Zespołów
Robotnicy Państwowych Zakła Posc1. Jakość produkcji dla ca- Sportowych. W Jltn. Grabica mało
dów Przemysłu Bawełnianego w łego zakładu w miesiącu sierpniu i średniorolni chłopi samorzutnie
Moszczenicy podjęli zobowiązania wzrośnie o 2 procent, co da 639 zainicjowali zbiórkę na rzecz ofiar
dla uczczenia Krajowego Kongre tys. zł oszczędności. Zobowiązn• amerykatiskich agresorów na Ko·
su Obrońców Pokoju, będące naj- nia włókttiarzy bełchatowskich rei. Mies1kańcy Sulejowa wyre·
lepszą odpowiedzią na agresywne przedstawiają wartość 1 mil. 749 montują własnymi siłami budynek Rady Narodowej. Chłopi z
* • *
zamiary anglosaskich podżegaczy tys. zł. 1
· gromady Bujniczki wyżwiTuj ą
. dl
b .
F
wojennych, pragnących rozpętać
a uczczema 500 m drogi.
a1a zo ow1azan
nową wojnę.
Mieszkańcy wsi
Na specjalnej masówce podej- Krajowego Kongresu Obrońców Szcznrzewice zobowiązali się wymowali zobowiązania pracown!cy Pokoju w Warszawie objęła swym b'l.tdować budynek szkoły podst~poszczególnych działów: rob1>tnicy zasięgiem .nie tylko piotrkowskie wowej.
na przędzalni wykonRją w miesią zakłady produkcyjne, ale również
Pracujące chłopstwo realizacj'
cu sierpniu plan produkc;1•jny w chłopów z terenu powiatu. Ze podjętych zobowiązań przyczyni
105 procentach, co da naszej lu- wszystkich gmin powiatu piotr- się do wzmocnienia obozu pokoju
(P)
clowej gospodarce dodatkowych 3 kowskiego napływają meldunki o i postępu.
zobowiązaniach, powziętych przez
miliony 550 tysięcy złotych.
. Pracownicy tkalni zobowiązali mieszkańców poszczególnych gro Pod haslami Planu 6-letniego i Pokoju
się wykonać plan na miesiąc sier mad.
W akcji tej szczególnie wyróż
pień w 102 proccn1a.ch. Oslągną
to przez dodatkowe uruchomienie nili się chłopi z gminy Łęczna,
16 krosien, przy niezmienionym gdzie prawie każda gromada pod
stanie zatrudnienia na tkalni. Zo jęła zobowiązania. Rolnicy z gro
W Częstochowie
bowiązanic tkaczy moszczenickich mady Kurnędz wybudują 200 mew Częstochowie otwarta zost;fła
da ponadplanową produkcję war· trów drogi. Mieszkai'1cy gromady
Podlubień zbudują 100 metrów doroczna Wystawa Rolniczo - Góspo
tości 1 mil. 608 tys. złotych.
Roblltnlcy z działu technicznego drogi. Mieszkańcy gromady Bin darcza.
Zasadniczym założeniem Wysta.
ukończą na <lwa t:vj[odnie przed la zobowiązali się zwiqkszyć doterminem budowę domu hhtrowe stawę mleka do mleczarni ze J 70 wy jest ukar.ani,e olbrzymich perspe
M odcin
ltr. na 250 ltr. Mało i średniorol ktyw Planu Szescioletn!ego
·
ku inwestycji pri:cmyslówych budow
go dla prźędzalni. Pracownicy
oddziału go.qpbdarczego dla rpodnie ni chłopi z Bilskiej Woli wyżwi- nictwa i przebudowy wsi, w dziedzi
sienia estetyki swego zakłndu pra rują 200 metrów drogi i wybudu• nie szkolnictwa i knltu.ry.
Między pawilonami urządzona
cy zobowiązali się pomitawiać na ją remizę strażacką. Mieszkańcy
terenie fabryki skrzynie na szkło, w5i Kłud:ałce wykońc7.ą budowq jeRt „Ale,ia Pokoju" zawierająca ha
popiół i inne odpadki oraz zakoń nasypu. Chłopi z Barkowie wy- ~In pokojowe, mal iety, plansze ora1
· · buduJ·ą dwa przepusty i wyżwi- ilttst1·ująca wyniki akcji zbierania
·
·
podpisó\v pod Apelem Sztokholm.
W
czy Ć d o d n1a pierwszego wrzesma
groma skim w kraiu i za granicą. Ciekawie
budowę nowego ogrodzefl.ia fabry rują 50 metrów drogi.
ki. Lączna wartość zobowiqzań dzie Lazy Duże chłopi zobowiązali przedstawia się również ośrndek
Rol.
pracownik6w PZPB w Moszc7.eni się wyżwirować 200 n'l drogi. Fra Pa1\stwowvch Gospodarstw
in. „chatll MicZUl"i!la''.
cy wyniesie 5 milionów 158 tys. zł. cownicy Gminnej Rady Narodo- r nych, a
W części kiermatlzowej uruchomi<i
------------"-------------------nv dz.lały ~pncdazy detal!ctnej,
1

bowiąiali się zaoszczędzić na ma• nicy placewi uporządkują teren fe I
teriałach pumocnlczyt:h, m~kulatu bryczny.

potrzebowanie to pokryje w 100
procentach. Jeżeli przyjmiemy
wartość produkcji w r. 1940 za
100 i \)Ol'ÓWnamy Z planowuną.
wartoscią, '" r. 1955 otrzymamy
wskaźnik wzrostu dla piekarń
- 352, dla masari1 - 171, dla
wytwórni wód ga7.owych i roz639. Wartość
lewni piwa IVięc produkc.ii w mitatnim roku
Planu 6-letniego wzrośnie w
i;;tosunku do r. 1949 w piekarniach ~ł.5-krotnie, w masarniach
ok. 2-krotnic, a w wy[ wórniach
WÓd gazowych i rozlewniach
piwa o 6,5 razy.
Ponieważ jakość 1wodukcji,
szczególnie zaś pieczywa i wę
dlin nie zawsze jest odpowiednia, ważnym zadaniem w okresie Planu 6-letniego J. est konsekwentne dążenie do poprawy
jakości tych produktów, do roz
szerzenia asortvmentu oraz do
zwiększenia jednocześnie wydaj
ności pracy i wydajności surowcn.
Prowadzona od r. 1948 przez
spółdzielnie spożywców akcja
zbiorowego żywienia ma na celu dostarczJ:J.nie ludziom pracy
•
racjonalnie i dobrze przyrządzo
nych tanich posiłI{ów.
J u~ dzisiaj spółdzielnie spo-

żywców prowadzą

901

zakłn

dów otwafl:ych i 616 f1tołówek.

Pod koniec 1'cdnak Planu 6·l"t~

„•-

• • •

Wystawa

Ro Im czo-Gospodarcza

rn.

rozpoczęcia
do uroczysteoo
Przynotowania
6 I
6

-nowego roku szko nego

Tylko kilkanaście dni d;r,ieli nas
od rozpoczQcia nowego roku ~zkol.
nego. Przygotowania do przyjęcia
do
dziesiątków tysięcy młodzieży
szkół s~1 jut na ukończeniu.
W Piotrkowie przy Prezydium
Miejskiej i Po~viatowe.1 Rady Naro
dowcj powołane zoAtaną w najbłlz
szym czasie komitety rozpoczc:cia ro
ku szkolnego. Komitety te zajmą
się przygotowaniem programu uro·

należy

kierować

na ręce Pclnomccnika do Spraw fole
krutacji na I rok studiów Pcino~nej
( f)
uczelni.

z

Będą

normy

dla robót

remontowo-bodowi anych

Obowiąz.ujący obecnie w budowtoz.pocr.(;ciem nauki w st.kołach wet nictwie
ka ta log norm 1 cen jedMst
rodzice i przedetawicielo kowyrh nie ob jmu.le bard:io zr6tni
!tpołeczeństwa oraz przodownicy pra
~owanych robót remontowo • budo
(S.)
.
cy.
wlanych. Uregulowanie tej dzledzt
ny robót jest niezmiernie wa2ne ze
w:i:ględu na bardzo szeroki zalues
prac remontowych, wykonywanych
w ramach akcji.. poprawy warun.
ków bytu klasy rouoLlczej.
W związku z tym Mln. Gospódar
ki Komunalnej w porozuml~n!u ze
za pomocĄtgaz6w trujących, a mia Zw. Zaw. Prac. Bud. powołało spo.
wybitnych fachowców Komisję
nowicle cjanowodoru, stosowane· śród
dla op1·ncowa11ia norm 1 katologu
go przy odkażaniu pustych maga· cen jedno~tkowych specjalrtle . dla
zynów i młynów oraz dwuch1oro· prac remontowo • bucowlonych.
Koml~ja weszła w kontakt z prze
etanu i fosforowodoru, Zakażone
młyny i pomie.szczenia na zboże dującymi robotnikami-przodowni!!pryskttjemy często emulsją azo· kami pracy i rac.lonallzatoraml z ko
remonprzedsiębiorstw
toxu. Gazowanie odbywa się przy munalnych
towo • budowlanych, których do
ścisłym przestrzeganiu warunków ·wladczenia posłuż!\ jako podstawo
be7.pjeczet'lstwa.
wy materiał dla ovracowanla no.
Równolegle rozpoczęto akcję de wych norm.
Ze względu na naglącą potrzebę
ratyzacji.
W wyniku intensywnych do- W))rowadzenia w życie nowego kaprzeprowadzonych talogu norm, pierwt1zy taki katalog,
świadczeń,
roboty: mur:1r11l<ie, tyń
·przez Zakład Zoologii Rolńiczej <Jb('.imujący
kari;Jtic, stolarskie i ciesielskie uka
Uniwersytetu Wrocławskiego, od- te się już w październiku br. Po je.
kryto nową metodę zwalczania go opracowaniu zredagowany będzie
gryzoni w magazynach zbożowych następny kntolog, obejmujący robo
przy pomocy siarczanu talu, roz· ty: montcr~klc, instalacyjne, szklarpuszczonego w 1 zawiesin!e wodnej. skle i malarskie.
W swoich pracach komisja op!eta
O metodzie tej. znanej w świecie
na bogatych wzoroch i długolet
naukowym pod nazwą metody się
nich praktycznych i naukowych do
wypowiedzieli si ę śwladczeni1?. ch przedsięblorRtw re.
wrocławskiej.
z wielkim uznaniem uczeni rn· montowo _ budowlanych w Związku
dzieccy.
Radzieckim.

mą udział

w zwalczaniu szkodnlk6w zboiowych

Ważne dla kandydaJów na I rok studiów

Zaświadczenia

września.
W uroczystościach związanych

zaopatrzony jest
Wystawa potrwa do końca wrz:eA
nia br.

Pomoc uczonych radzieckich

nie.g-o liczba Z!lkładó"v otw«rz tegorocz·
Składowanie zboża
tych wzrośnie do 1532, si·ołó- nych zbiorów poprzedziła w ca·
wek zaś do 1098. Wzrośnie rów łym kraju energiczna walka z~
niei liczba wydawanych posil- szkodnikami zbożowo-mącznym!,
ków.
rok'rocznie znaczne
niszczącymi
I!" ''' ",,"]'}rodach
UT
. " ilości ziarna,
,, .• , „ . ot•Vf>I"
,.,q~,
vv I•. ] n.
trch wydano 58.270 tys. p11.sił·
Spośród szkodników zbożowo·
k6w, w r. 1()55 natomia:~t wyda mącznych, występujących masowo
wać się będzie 487.g21 ty~. po- w naszym kraju. najgroźniejszy
siłków, tj. przeszło 8,5 razy wię jest wołek zbożowy. Szczególnie
cej. Liczba wydawanych posil- silny ro7.wój wołka zbożowego na·
ków w stołówkach wynosiła w stąpił w Polsce w 1946 roku, po o·
1949 r. 34.261, zaś w 1955 roku trzymaniu z dostaw UNRRA zawynosić będzie 197.400, tj. pra- wołczonych transportów pszenicy.
wie 6 razy więcej.
Szkodnik ten posiada wyjątkowo
p
lanu 6-letniego duże zdolności rozrodcze.
W okresie
W roku bieżącym przeprawa·
położony będzie również szcze
gólny nacisk na podniesienie po dzono zwalczanie szkodników zbo·
żywienia, żowo·mącznych za pośrednictwem
ziom u zbiorowego
zwłaszcza stołówek, a także na 100 kolumn desynsekcyjnych, wy·
posażonych w nowoczesny sprzęt
(1)
usprawnienie obi:;ługi.
techniczny i środki owadobójcze.
W pracy tej wzorowano się na
bogatych 'doświadczeniach uczonych radzieckich, a zwłaszcza
profesora Instytutu Ochrony Roś·
Pełnomocnicy prześlą wó,wczas za lin w Mińsku. A. Markowieca, o·
świadczenia o pochodzeniu społecz raz inż. Jaszkina.
nym, uzdolnie'~iach i pracy społ<?cz
Po raz pierwszy w tym roku,
ncj do szkoły, do której kandydat korzy.stając z rad profesorów Czizlożył podanie o przyjęcie.
gariewa i Markowieca, rozpoczę·
Ministerstwo Szkół Wyższych i to w szerokim zakresie walkę ze
Nauki zwraca uwagę, że niedotrzy· szkodnikami zbożowo - mącznymi
manie tej formalności. może spowo
dować niedopuszczenie do egzaminu
wstępnego.

z ro~poczęciem
w szkołach nauki. Jak wiadomo na
uka w szkołach podstawowych po·
wintu i miasta oraz w ~zkołach
w dniu l
~rednich, rozpocznie się

czystości zw!Ązanych

~:f:1eg~~~::i::~~to

Czr_Jtajcie

rozpowszechni aicie
••GLOS••

Brawo LZS Wolbórz
Spośród istniejących w powiecie! mii;trzostwo klasy „C". W ramad
piotrkowskim 36 Ludowych Zespo. rozgrywek towarzyskich w piłk~
łów Sportowych, najlepszymi osiąg nożną LZS :Volb~.rz pokonał p!otr.
nięciami poszczycić się może zespół kowską „Gw,1rdię w stosunku 3:2.
W tym tygodniu drużyna ambit.
z Wolborza. Założony w 1949 r. zespól ten posiada prócz sekcji pl! nego LZ~ zmierzyła swoje siły z
ki nożnej, $latkowej i koszykowej o.1d.boyam.1, wyn9sząc z tego spotka
także drużynę tenisa stołowego i nia wymk r~':11.5?w.y. Z drużyny
starszych wyrozmh się Konrad Ma.
. . .
zurkiewicz oraz 60-letni prawy posekcJę pływacką.
Osiągnięcia sportowców Wolbon:a mocnik Ignacy Golanowski. Czysty
za~ługuja na uwagę. Piłkarska dru zysk z tej imprezy sportowej prze.
żvna teao zespołu zdobyła wice- z.naczono na OdbudowE: Warsz;awy.

•
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Co pisało proso łódzko w dn. 20 sierpnia 1930 r.
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Kalendarzyk dzisiejszych imprez
sportowych w Łodzi upłynie pod zna
kiem piłki nożnej. Na czoło wysuwa
się mecz o wejście do drugiej ligi.
Przeciwnikiem łódzkiego • Kolejarza
•
będzie stołeczna Gwardia. Łodzianie
się
nią
będą usilowali zrewanżować się godo gry rękami ma ściom za poniesioną porażkę 2:3 w
Prawo
niona.
zmienny: wysokość 2 m. 44 cm., sze
(w granicach pola War?zawie. Kolejarz ty~ razeln '!fY
rokość 7 m. 32 cm. Grubość słupów tylko bramkarz
i poprzeczki nie może przekraczać karnego) i każdy gracz przy ponow st~p1 z nowopozy:>kanym1 ~awodnika
ma nym wrzucaniu piłki do gry, t. j. i;1; z. kol~szkowskie~o KoleJarz~: Sza
12 cm. średnicy. Pol'e karne
w chwili, gdy piłka wyleciała za lmsl~m1 1 ~asz~zyklem. Zwyci.ęstwo
16.5x33 m.
Opis gry: Na boisko wychodzą linię boczną . w tym wypadku plikę łodz1~n poc1::,gme za !'f b.ą trzecią ~e
dwie d,rużyny po 11 graczy. Zada- podrzuca gracz tej drużyny, która cydu~ąc~ roz~rywkę m1~dzy wyzcj
zawiniła w wybiciu piłki za li wynuemo_nynn ze.społan:1. . Zawody
niem każdej z tych drużyn jest, jak nie
odbędą się na boisku lodzkiego Konię boczną
można najwięcej razy „strzelić" pił
lejarza, przy ul. Nawrot 73-75. Po.
kę do bramki drużyny przeciwnej i
Jeżeli piłka przeszła za linię br:l:n czątek zawodów wyznaczono na gomożliwie jak najmniej razy wpuś ki dzięki rzutowi gracza drużyny dzinę 17.
cić ją do własnej.
o wejście do klasy A odbędą si~
broniącej, to drużyna przeciwna ma
Aby zwalczyć obronę przeciwni- prawo do tzw. korneru rzutu. W ostatnie mecze. W Skierniewicach o
ka, gracz, który ma ·w danej chwi tym wypadku piłkę ustawia się na godz. 17 Kolejarz spotka się z Gwar
li piłkę, musi, albo samodzielnie pod przedłużeniu linii bramkowej
i dią z Kutna. Faworytem jest zespół
suwać się z nią pod bramkę prze- gracz „strzela" w kierunku bramki Kolejarza. o tej samej porze w Zduń
ciwnika, albo też, gdy widzi, że go przeciwnika.
skiej Woli tamtejszy Włókniarz zmie
do niej nie dopuszczą „oddać" pił
4. Strzały wolne, lub k'arne. Strza rzy się ze swym imiennikiem z Beł
kę temu ze swej drużyny, który ma ły te wyznacza się, albo za zbyt chatowa.
Temu ostatniemu wystardogodne stanowisko do ruchu w „ostrą" grę (podstawienie nogi, kop czy wynik remisowy do zdobycia
przód, lub też do „wbicia" piłki nięcie gracza, pchnięcie go rękami), pierwszej lokaty w końcowej tabeli
wprost w bramkę przeciwnika.
Ewentualne
o wejście do klasy A.
albo też - za grę rękami.
Gra prowadzona jest według ści
W powyższych wypadkach pUkę zwycięstwo gospodarzy przymes1a
śle określonych prawideł, nad pree- kładzie się na miejscu, gdzie zdurzy im
11pragniony awans do wyższej
strzeganiem których czuwa trz.w. lo się naruszenie przepisów i klasy.
.
naruszenia rz~t ma gracz .dr~żyny poszkod?w~
W wypadku
sędzia.
W Tomaszowie o godi. 11 odbędzie
na neJ. Wszyscy mm gracze powm::n się towarzyski mecz' bokserski poprzepisów, sędzia wstrzymuje
chwilę grę, i karze stronę winną, ~. tej ..chwili znajd_ować si~ r:iie ~li między tamtejszym Związkowcem a
wyznacz3jąc „wolne", lub „karne", Z~J,. mz na 9 m~t~ow od piłki. Jeze Ogniwem z Łodzi.
czy też inn'e rzuty.
w.ymienionyC;h j W Pabianicach odbędą się rlziś za
h Jedno ~ wyzeJ
przekroczen zdarzyło się w .gram-, wody propagandowe, organizowana
PODSTAWOWE PRAWIDŁA GRY ca.c~ k3mego pola. gracza, ktory zal przez tamtejszy KS Włókniarz: o go
1. Gra trwa 90 minut, przy czym w1mł, wyznacza się „strzał" 11-me I dzinie 16 wystąpi Helena Rakoczy z
podzielona jest na dwie części po trowy. w. ty.m :Vypadku wszyscy '1 całą ekipą gimnastyczną Włóknia
45 min. każda. Po pierwszej części gracze znaJduJą się poza granicami rza z Krakowa. Przed tym zostanie
gry wyznaczona jest 10-min. przer kci.~nego_ pola; na polu karnym znaj 'j na boisku Włókniarza zakończon:r
wa, po której drużyny zamieniają duJą .się tylko: gra.c7.., . strzelający raid motocyklowy, którego start nabramkar;:; i stąpi o godz. 8 sprzed siedziby Zai
pomiędzy sobę swe pola. Robi się 11-metrowe . ude~zeme
rządu Głównego Włókniarzy w Łodzi
to dla wyrównania szans, na pr7.y strony przec1wneJ.
„Spalony". W piłce nożnej istnie przy ul. Sienkiewicza 13. O godz. 17
na
kład, gdy jedna z drużyn gra
je tzw. „spalony", który przewidu 1' rozegrany zostanie towarzyski mecz
przeciw słońca, lub z wiatrem.
2. Gra rozpoczyna się ze środka je, że jeżeli gracz znajduje się na piłkarski pomi9dzy tamtejszym Wlók
pola, gdzie spoczywa nieruchomo przeciwnej stronie pola i „przyjmu niarzem a ligowym zespołem ŁKS
współgracza, Włókniarz.
piłka. Grę rozpoczyna gracz druży Je" piłkę od swego
ny, która w losowaniu rz.dobyła sobie lecz nie ma pomiędzy sobą i bram
to prawo. Ani jeden z graczy dru- ką przeciwnika dwóch graczy, to
port W
żyny przeciwnej nie ma prawa prze „przyjmujący" będzie stał na „spalo
szkadzania w pierwszym uderzeniu nym". W tym wypadku piłkę kła- - - - - - - - - - porażka
bliżej, dzie się na to miejsce, gdzie gracz
i nie może znajdować się
majdował się wbrew przepisom, sta
niż o 9 m. od piłki.
C. O. K. A.
Po „wbiciu" w bramkę piłki, grę ra jąc się otrzymać, albo o trzymując
broniąca
środka pi kę, a wtedy drużyna
również rozpoczyna się ze
Leader rozgrywek
MOSKWA. pola, przy czym rozpoczyna ją gracz ma „wolny rzut" w stronę przeciw· piłkarskich o mistrzostwo ZSRR dr.i
drużyny, która pozwoliła „wbić" so nika.
żyna CDKA rozegrała w Rydze mecz
bie gola.
Ażeby dobrze grać w piłkę noż
z tamtejszym zespołem Daugawa.
3. Dozwolone jest zatrzymywanie ną, należy przede wszystkim dawać Spotkanie to zakończyło się zwycię
i uderzanie piłki nogą, głową lub prawidłowe strzały oraz przepisowo stwem gospodarzy :.P·
tułowiem. Gra rękami jest wzbro zatrrzymywać i prowadrzić piłkę.
Przegrana z Daugawą jest drugą

ale czy wiemy jak powinno
--.,.·~<-:"':'· ; ·

Dzisiejsze imprezy•••

w

grać?

' I

miejski m. Piiotrkowa wydał polece.,,. ,J,
nie usunięcia z tychże baraków
wszystkich bezdomnych, n.ie posi.a11
dających rodzin. Eksmisja bezdomnych miała się odbyć w dnriu wcrzo·
rajszym.
Na kilka godizin przed eksmisją
cę.
beizdomni, którym groziło wycr:zuceStrajk objął ponad 400 osób.
'
nie na bruk rz .,baraków nędzy" przy
SPADEK KONSUMCJI
byli do prezydenta miasta PiotrkoMASŁA
Ciężka sytuacja gospodarcza, ol- wa Karola Schmidta; interweniując
brzymie be-z;robocie - rujnuje rów· w sprawie cofnięcia nakarz.u eksmi·
11ież rolnictwo polskie. Chlopi - pro syjnego.
PriZybyła na miejsce policja areducenci masła - rz.naleźli się obecnie w sytuacji wprost katastrofal- sztowała „natarc~wych" bezdomnej, ponieważ konsumcja maisła spa nych osadrz:ając ich w aresilcie.
dla poniżej wszelkich możliwości.
DROŻYZNA WZRASTA
Również eksport masła za granicę
podwyższyły o
Władrze miejskie
spadł z 3.000 beczek do 300 beczek
kilka procent ceny chleba :razowego
tygodniowo.
i pytlowego. Podrożała również wy·
Fragment z meczu Polska - Albania.
„Ludzie nie mają pieniędzy na datnie wołowina.
rozegranego w Warszawie w roku
pisze „Kurier Łódzki" masło ubiegłym.
NAJMŁODSZA BEZDOMNA
Chłopi przestają wytwarzać masło,
W domu pmy ul. Andrzeja Nr 5
a mlek.iem karmią świnie".
w którą grają
/ iznaleziono dziecko płci żeńskiej, za
EKSMISJA„. BEZDOMNYCH
Pl.łka nożna,
dziś setki tysięcy ludzi,
baraków winięte w kawałek szmaty. [)z.iecko
przepełnienia
Wobec
stała się ulubionym sportem naszej
izarząd liczy zaledwie miesiąc życia.
miejskich bezdomnymi młodzieży. Rozwija ona szereg cen
nych zalet, które przydają się bar
życiu.
dzo często w późniejszym
zręcz
Są nimi: siła, wytrwałość,
ność, szybka orientacja oraz wola
PAŃSTWOWY TEATR żl'.DOWSK1 i nieustępliwość w osiągnięciu celu,
PAŃSTWOWY
(ul. Jaracza 2, tel. 217·49)
TEATR U1. STEFANA JARACZA
które to zalety są w warunkach dzi
(uL Jaracza 27)
siejszego życia szczególnie cenne.
Teatr nieczynny,
Grajmy więc w piłkę nożną, har
Leona
Godz. 19.15 „Odwety"
tµjmy swoje zdrowie, wytrwałość,
TEATR KOM.EDU MUZYCZNEJ
Kruczkowskiego.
zwycięstwa, trenujmy
wolę
siły i
.,LUTNIA"
Ostatnie dni! Zniżki ważne dla
Godz. 19,15 „Cór~a pani Angot". usilnie 1 przystępujmy do coraz to
członków zw. zaw„ wojska i uczącej
poważniejszych spotkań, aby wresz
~1e młodzieży. Dla wycieczek z terecie móc się spotkać z najsilniejszy
nu województwa specjalne zniżki.
TEATR LETNI „OSA''
mi drużynami, nie tylko swego kra
(Piotrk,-.wska 94 te' 272·70)
PA1"18'J'WUWY l'l!:ATK NUW1'.
ju, lecz i zagranicznymi.
Dziś dwa przedstawienia o godz.
(ul. Daszyńskiego 34. tel. 181·34)
Trzeba, aby piłka nożna stawała
16.30 i 19.30 pt. „śluby murarskie", się grą coraz bardziej powszechną,
Teatr nieczynny do 3. IX. br.
czyli wodewil warsza1Wski.
nie tylko w dużych miastach, lecz
PAl'iSTWOWI
także w małych miasteczkach i osa
TEA'l'H „AKLEKlN"
dach fabrycznych.
TEATR POWSZECHNY
(ul Piotrkowska 152)
Teatr nieczynny.
(ul Obrońców Stalingradu 21
JAK NALEŻY GRAC
(tel. 150-36)
•
W PIŁKĘ NOŻNĄ?
TEATR "PINOKIO"
Codziennie o godz. 19,15 komedia
Boisko. W piłkę nożną grać nale
(ul. Kopernika 16)
Al. Fredry „Wielki człowiek do ma·
Godz. 9.15 widowisko otwarte pt. ży na równym placu, bez kęp 9i do
łych interesów".
łów. Najlepiej gra się na placyku,
Kasa czynna w godz. 10-13 i od 16. „Pan Tom buduje dom".
pokrytym trawą o wysokości 2 - 4
drużyna
poniosła
jaką
porażką
piłki
cm. Przepisowe boisko do
CDKA w tym sezonie, pierwszą była
nożnej jest o kształcie prostokąta.
przegrana z WWS w taJ...-i.m samym
o wymiarach 105x70 metrów, p:istosunku.
czątkujący jednak piłkarze mogą uW drugim spotkaniu z cyklu roz.
znacz
żywać boiska o wymiarach
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
ADRIA dla młodziefy (Stalina 1)
się do dożynek
przygotowywujq
grywek o mistrzostwo ZSRR Spar(Sienkiewicza 40, w ogra· nie mniejszych.
„Curie-Skłodowska.", dodatek „Sło TATRY
W dniach 20 i 27 sierpnia oraz 3 zentowany przez nasze Ludowe Zes· tak (l\Ioskwa) spotkał się z D.vnamo
Całe boisko dzieli się liniami, odzie) „Zwariowane lotnisko"
neczna polana", godz. 15, 17 ,30, 20
!,Kijów). Zw~·ciężyło Dynan10 4:1.
kredą,
lub
wapnem,
znaczonymi
będziemy obchodzili uroczy poły Sportowe.
września
dod. „Julian Marchlewski"
poranek goeb;. 12
1
ustalił odWKKF
dniach
tych
W
wodzie.
w
rc1Zpuszczoną
ście dożynki gminne, zorganizowane
godz. 16.30, 18.30, 20.30
BAŁTYK (Narutowicza 20)
LZS w obnośnie udziału naszych
Na środku krótszych ścianek bois
pora.nek godz. 11
przez ZSCh. W uroczystościach tyc!1 chodach dożynkowych następujące
„Powrót Lassie", dodatek „Wiosn:i.
Roz
bramkę.
tzw.
się
wkopuje
ka,
7)
lat
powyżej
dzieci
(Dla
w przyrodzie", godz. 15, 17, 19, 21
weźmie również udział i sport, repre wytyczne.
WISŁA (Dąszyńskiego 1) „S. O. S." miar jej jest wszędzie stały i nieKraków-Wrocław-Lódi
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
1. LZS wystąpią oficjalnie jako
3·50"
Nr
sportowy
„Przegląd
dod.
BAJKA - „Maaret", dodatek „Graj
W środę, dnia 23 bm. o godz. 18
wyodrębnione grupy w korowodzi.'!
godz. 16.30, 18.30, 20.30
ko.wie naszych pól i łąk", godz. 16,
odb.ędzie się w Łodzi trójmecz torodożynkowym.
(Dla młodrz.ieży powyżej lat 18)
18, 20
LZS wezma również udział w wy: Kraków - Wrocław - Łódź.
2.
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) „Pło·
(Dla dzieci powyżej lat 12)
W zawodach startować będ:i. z
części ai:tySltyczn~j dożynek, orgi1:iimienie", dod. „CeLramika węgier· Program na dzień 20 sierpnia. br. Dziierżanows.kiego. 14,45 Proza humo zując zawody w siatkówkę, zawody ·Krakowa: Kupczak, wandor, Musiał,
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
6.50 Początek aud. 6.53 Sygnał. rystyczna. 15.00 Pieśni Schuberta.
ska", gad~. 16.30, 18.30, 20.30
„Program Aktualności Krajowych
7.00 Aud. dla wsi. 7,15 Muzyka. 8.00 15.15 „Z pól i łąk" - konc. dla dzie lekkoatletyczne (bieg, nmt i skok), Bąk i Słonina, z Wrocławia: J amc·
pora.n ek godz. 11
i Zagranicznych Nr 31", godz. ll,
Dziennik. 9,00 Koncert organowy. ci. 16.00 Dziennik. 16,20 Koncert z oraz spotkania z drużynami miejski- cy, Chacia, Wojtczak, z Łodzi: Bek,
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
I Hage, Marchwiński, Borucz i Sałyga.
12, 15, 16, 17, lS, 19, 20, 21
9,30 „Piękne głosy" - koncert pie· Wrocławia. 16.50 Audycja historycz _mi.
WOLNOśó (Napiórkowskiego 16)
Kino nie
HEL (Legion6w 2)
J,
dyr.
pod.
Ork.
Koncert
17.00
na.
śpiewa".
i
tańczy
„Wieś
10,30
śni.
„Miasto młodzieży (Komsomolsk")
czynne z powodu remontu.
dod. „Człowitk z góry wysokiej", 10.55 Muzyka fortep. 11.10 (Ł) „Od Gerta. 18,00 „Faryzeusze i grzesz.
MUZA (Pabianicka 173) „Pieśń taj·
naszych korespondentów". 11,20 (Ł) nik" - słuch. 19.00 „Stani,l'ław Mogodz. 15.30, 18, 20.30
gi", dod. ,,O tytuł mis.trza."
M:uzyka polska. 11,45 „Jak żyją i pra r.iuszko" - 18 aud. 19,30 „Węgry
porane1: godz. 11
godz. 16, 18, 20, pora.nek godz. 11
cują chłopi radzieccy". 11,57 Sygnał przemawiają do Polski". 20.00 Dzien
(Dla dzieci powyżej lat 12)
(Dla dz.ieci powyżej la.t 12)
„Kwiat i hejnał. 12,04 Przegląd czasopism. nik. 20.40 Melodie straussowskie.
ZACHĘTA (Zgierska 26)
BRUKSELA. - W rozegranych Francuz Verdeun, przebywając w de
POLONIA (Piotrkowska 6'1) miłości", dod. „Budujemy rudowę 12,15 Koncert. 13.00 Gawęda przy- 21.00 „Melodie świata". 21,35 „Wie
Liege torowych mistrzostwach ko· cydującym biegu ostatnie 200 m.
w
„S-S „Orzeł'' za.gilllął'', dod. „W'Y·
Muzyka
22,00
płyty.
letn~"
czór
wsi.
na
Niedziela
13,15
rodnicza.
glowce", godz. 16, 18, 20,
sl:annicy pokO<ju", godz. 17, 19, 2-1
świata o tytuł mistrza :-.ma w czasie 12,3 sek.
la1•skich
I
wiadomości.
Ostatnie
23.00
taneczna.
poemat.
14.00 „Pleban z Chodla"
pora.nek godz. 11
W sprintach dla kolarzy .i;awodo·
poranek gock. 12
tornkiego w sprintach zwyciężył
14.20 Melodie ludowe do tańca - F. 23.15 „Na dobranoc".
(Dla dzieci powyżej lat 12)
wych zwyciężył ponownie zeszłorocz
(Dla dzieci powyżej lat 12)
ny mistrz Anglik Ha:rris, bijąc w fi
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
pierwsze na świecie pa1'1sh1 o nale Holendra Van Vlieta.
Willl Bredel, znany pisarz demo- wątpliiwość, czy thaelmannowcy zdo-, otwartych miast, barbarzyńskie ma- było
„Zd1-adziecikie skały'', dod. „Mło·
dzie1' w walce o pokój", godz. 15, kratycznych Niemiec i bojownik ko· łają przepędzić nieprzyjacielski garni. sakrowanie ludności cywilnej przez robotników i chłopów, Związek R«
dziecki. Zbiegły się akurat dwie roc1
munistyczny, napisał swą sły•rną zon i zdobyć miasto, generał Walter hitlerowskich lotników.
17.30, 20, porainek godz. 11
I Autor odsłania nam zamaskowaną, nica: dwudziestolecie zwycięskiej soG t. O 8
książkę pt. „Spotkanie nad Ebro" powiedział:
(Dla młodzieży niedozwolony)
„Majorze, tradycyjnie nie do- krecią działalność faszystów na ty- cjalistycznej rewolucji, , która była
w Barcelonie, w czasie wojny
ROBOTNIK (Kilińskiego 178)
Organ Łódzkiego Kom1tet11 1 WoJe·
pan Niemców •. , Zobaczy pan, łach - tak dobrze i nam później zna dniem radości dla. całego proletariatu
w6dzldego Komitetu Polsklel Zle·
„Om mają ojco;yznę", dod. „Pod· domowej w Hiszpanii. Obecmie uka- cenia
dnoczooeJ Partu RobotDlczeJ
kiedy słońce zacznie w południe pra. ną „V kolumnę". Szeptaną propa- światowego i rok zwycięskiej obrony
moskiew&ki.e pałace", godz. 16, 18, 20 zała się ona w polskim przekładzie.
BedagąJe:
Autor kreśli w 12 rozdziałach książ źyć, wezmą mia.sto w czołowym na- pagandą, tworzeniem sztucznej atmo. Madrytu, określane przez bojowni.
(Dla młodzieży powyżej la.t 14)
KOLEGIUM REDAKCYJNE.
sfery pamki i sabotażem faszystowscy ków jako „zaszczytny dzień dla
ROMA (:Rzgowska 84) „Dziewczęta ki duży fragment historii batalionu tarciu".
'l'e le to n:v1
A kiedy niemieccy towarzysze roz- agenci starali się ilłamać ducha wszystkich walczących antyfaszy·
z baletu", dod. „Wyścig pokoju", im. Thaelmanna, który walczył
218·14
Redaktor naczelny
hiszpańskiego.
stów".
ludu
oporu
obserwu·
ofensywę,
potężną
poczęli
u
powstania
chwili
od
godz. 16, 18, 20, poranek godz. 11 bohatersko
2111-2.q
Zastępca red. naczelf'ego
auto1
pisze
wzruszeniem
jakim
Z
paohydę
całą
odmalowuje
Autor
zachwycony
Walter,
generał
to
jący
219·05
Sekretarz odpowledzlalnY
boku hiszpańskiej Armii Ludowej.
(Dla. dzieci powyżej lat 12)
przez thaelmannowców
którą odgry- o ucżczeniu
„nieinterwencji",
rodii
wykrzyknął:
bohaterstwem,
·
ich
216·1~
partyjny
Dzlal
REKORD (Rzgowska 2) „Baryłeez-, Największe boje st;ic~ył ba~a~ion n~d
Wielkiego Paździer·
wały rządy krajów kapitalistycznych 20-ej rocznicy
ci
Jak
panowie!...
„Widzicie,
Dział korespondent6w robc!•
ika.'', dod. „Osiemnaście milionów", rzeką Ebro. szczegolme w jej delcie,
nlczycb 1 chlopsklcb oraz
bro~iąc "'!" 1938 roku dostę~u do Kata· chłopcy idą do natarcia: Wspa- przy poparciu prawicowych przywód- nika.
god:z. 15, 1<7.30, 20
redak~orów gazetek Aclen•
,,Cztery kompanie batalionu stały
ców socjaldemokracji, a w rzeczywi,"
••
niale!
219-42
nycb
lonu wojsko:n fas~y~t?wskim.
(Dl.a. młodzieży powyżej lat 18)
ustawione w czworobok w pełnym
223·29
mutacji
Dział
Bohateranu ksiązk1 Bredla są;
STYLOWY (Kilińskiego 123)
254·21
Dział mlejsld I sportow-y
rynsztunku bojowym, Maks mówił o
, ,k " d d. ,2& Mi'ę· Schorsch, Drews, Doppler, Drumm i
. b
111
a
wewn.
t
·· · ·
znaczeniu tego dnia dla walk wolk
· ·
. ·
P .rzy raina. cor a , o • ,
218-11
Dział ekonomi~
omumsci i. pos ~:
d~yinaro<lowe Taa;gi Poznańskie", mm memi.eccy
nościowych w Hiszpanii, ja zaś mó254-21
rizlal rolny
powcy, ktorzy na polach H1szpan11
odz 15 17 30 20
o socjalistycznej Rewolucji
wiłem
wewn. 8
"".alcz~li .nie tylk~ o wol~ość ludu
· ' ;' ż' n~edoz.wolon )
g
172·11
Redakcje nocn~
towa.
hełmy
Szare
Pażdziernikowej.
h1szpanskiego, ale i wolnosc dla swe.
Y
(Dla młodz.~ Y
EolporSaL
rzyszy harmonizowały z tym szarym
AWIT (~1;1~cki Rynek 2) „Kł~poth· go narodu, o wolność dla wszystkich
tel. m-22
t.ćdf, Piotrkowska 70,
dniem listopadowym. Bagnety na
wyzvskiwanych i uciśnionych.
we ahbi , dod. „Magnetyzm •
260·42
Administracja
i
słońce
jak
błyszczały
karabinach
t f
•
ogloszet'l: t.6d!, PlotrkowN'
Dział
godż. 15, 17.30, 20
Po roku zaledwie walki na żałobnej stości różnymi sposobami pomagały
. :• a nas: . ieSmhcow h- a~ Y abszy- liście batalionu znajdowało się tysiąc najeżdźcom faszystowskim zdławić zdawały się grozić a jednocześnie
(Dla młodzieży niedozwolony)
1ka !Oła, tel. 111·50 I llł·15
'l'l:)CZA (Piotrkowska 108) „Pustel· 8.1ow - ~owi c orsc • mai~r ata: siedemset pięćdziesiąt nazwisk po- Republikę Hiszpańską. Zdrajca in- triumfować • • . Oddajemy dziś salwę
Wydawca RSW „Prasa"
nia. Parmeńska" I seria, dod. „Pol hon~t:- 1est to ~y~ko d:"l~zy t1ąg 1~01 łegłych towarzyszy niemieckich. Pra- teresów klasy robotniczej, ówczesny honorową ostrymi nabojami, a strzeAd?. Red.I t.Od1:, Ploukowska 18,
m-cle piętro.
ski Gdańsk", godz. 14,30, 16.30, n(Oy,d hor~lprdow~ .zlDlH)'.t!JUZ cdz erył ad a. wie tysiąc siedmiuset padło pod Ma. premier Francji, „socjalista" Leon lamy celnie. Szturmem wita Cię bry
c w1 1 oisc1a 1 era o w a zy
18 30 20 30
Druk. Zakł. Graf. RSW „PraA"
cześć Związkowi Radzieckiemu.
gada:
Blum zamknął granicę z Hiszpanią i
w 1933 r. - B. T.). Czy to nad Spre- drylem,
f.6dt, uL Zwtrkl 1?, teL Z06·ł2.
·
· '
Thaelmannowcy nie tylko bohater. nie dopuszczał żadnej materialnej po Cześć!"
Prenumerat1t przyjmuJt
- · • - • • • • - • •·- - - • • • • • wą, czy nad Ebro, nad Manzanares,
Brybatalionów
z
jednego
Dzieje
P..P.K. „Rucb" ni konto P.K.O.
czy w Zagłębiu Ruhry, są to tylko sko walczyli. W czasie każdego dłuż mocy dla wałczącej Republiki. Za- gady Międzynarodowej, walczącej
chleba dla
~r. VII-8633.
Uśmiechnij się
róźne odcinki frontu tej samej woj- szego postoju, gdy tylko to było mo- bronił nawet · sprzedaży
przeciwko faszystom hiszpańskim, nie
ny", W tych słowach zawarty ,J-O- żliwe, nieśli ludowi hiszpańskiemu głodującego ludu hiszpańskiego.
I
Ale Republika bohatersko walczv- mieckim i włoskim na ziemi hiszpań
stał klasowy i internacjonalisty~ny swą serdeczną pomoc w jego codzien
skiej „za. naszą wolność i waszą" charakter walki. prowadzonej przez nych troskach. „Zasypywano i udep ła. „Włoskie myśliwce - pisze Breinternacjonalistyczną więź
komunistów i postępowców niemiec- tywano wyrwy na gościńcu - pisze del - rzuciły na nasze pozycje wo- iilustrują
V~ 5
proletariacki patriotyzm,
głęboki
kich przeciwko kapitalistycznej i fa- Bredel o swych towarzyszach walki, reczki przymocowane do małych i.pajaki ożywiał bojowników o wolność 6 dzień ciągnienia 1-ej klasv
otowarzysze
Zdumieni
dochronów.
wsi
stepowej
w
się
zatrzymali
którzy
szystowskiej tyranii.
Hiszpanii.
Batalion Thaelmanna zdobył w bo- Torralby - naprawiono dachy sta.- tworzyli woreczki i znaleźli w nich
Główna wygrana dnia 1.000.000 zł
Ten sam duch ożywia dziś szeregi
jach sławę odważnego i ofiarnego ba jen i obór. Reperowano i bielono po. chleb z śnieżnobiałej mąki oraz kart. potężnego frontu, który pod przewo- padła na Nr 72964 w Krakowie.
lei z napisem: „Taki chleb my jemy!
Wygrane po 500.000 zł padły na
.
pękane ściany chat",
talionu.
dem niezwycięzonego Związku Ra- Nr Nr 39012 74410 111548.
Niemieccy komuniści prowadzili Poddajcie się! Złóżcie broń!"
Znamienne dla oceny bojowości
dł
:Wygrane po 200 .000 zł
Następnego dnia republikańscy lot- dzieckiego walczy przeciwko ameryr.iemieckich towarzyszy jest zdanie też szeroką pracę uświadamiającą
pa · Y na
kańskim spadkobiercom Hitlera i
żyją· nicy zrzucili te woreczki do nieprzy.
wśród chłopów hiszpańskich,
Waltera-Swierczewskiego,
generała
dł
Mussoliniego, przeciwlrn tym, co dziś NrWNrg 57897 93212060 0100036514.
z pa y na
.
Y rane po
k0
· t 1.
uca · b b
bohatera walk hiszpańskich, który do cych prawie w feudalnych warun- jacielskich okopów. Zawierały one zrz.
1
29316
22524
22202
17503
17222
Nr
Nr
•
.
e
ws
a
mias
na
Y
om
J.ą
trociny i kartkę, na której było nakach.
zmierzającą
operacją,
wodził m.in.
rea~~kie, ja~ fasz.ystowscy lotn1cv I 46311 49565 49986 59024 62358 66427
Ale
jemy!
my
chleb
,,Taki
pisane:
metody
ludobójcze
obnaża
Bredel
najmodniejszy do zdobycia umocnionego przez wro„Coreana." czyli
roh1h to w Hiszpanii przed 12 laty.
469 7 25 25 92811 98215 10259a
się nie poddamy!"
obecni!' taniec to'· " r,yski w Sta- ga miasta Quinto, nad rzeką Ebro. walki. stosowane przez faszystów w niqdv
*) Willi Bredel „Spotkanie nad 113220.
walczącego
przyjacielem
Jedynym
hiszpańskiej wojnie domowej. Poka.
Francuz,
Cleaux.
major
kiedy
Otóż
nach Zjednoczonych.
Dl-20339
Ebro", wyd. PIW 1950, str. 215,
członek sztabu dywizji wyraził swoją zuje nam zbrodnicze bombardowanie o swoją wolność ludu hiszpa1i.skiego
(Vie nuove)
wyzysK ROBOTNIKOW
W KRÓLOWEJ WOLI
W państwowym tartaku w Królowej Woli pod Tomaszowem wyniehonoro·
buchł strajk na skutek
wania przez dyrekcję umowy o pra-

--

.TEATRY
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ZSRR

Druga

1

r

KJ[NA

Ludowe

Zespoły

Sportowe

Trój mecz torowy

Co uslvszv171y przez radio

Kolarskie mistrzostwa

świata

wygrali Verdeun i Harris

I

fi'Potkanie nad Eh ro*>

Dl

I

-
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