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W oparciu o przyjaźń i pomoc Związku Radzieckiego

Narody· Pol.ski i Bułgarii

walczą wspólnie_ o trwały pokól z silami wstecznictwa i reakcji
Prezydent Rzeczypospolite; przyiqł ambasadora Bułgarskiej Republiki Ludowej

Wczoraj we wczemych godzinach rannych przybyła do Łodzi
delegacja młodzieży koreańskiej z ppłk. Kan Bukiem na czele. Ko·
reańczykom zgotowano w Łodzi serdeczną owację.
W godzinach popołudniowych Koreańczycy wzięli udział w ma·
nifestacyjnym wiecu w hali Wimy.
Na zdjęciu: uczestnicy wycieczki koreańskiej na dziedzińcu fa·
brycznym Nowej Tkalni.

Po wręczeniu listów uwierzytelśrednictwem. Korzystam również
nie ludowo - demokratycznej wła
z okazji, aby prosić Pana. Panie niających ambasador dr Christo Ja- Wzmagając produkcję
dzy w Polsce i Buł«arU wla.ło no
Ambasadorze o przekazanie mych nakijew Balijew rz:ostał przyjęty
Wił treść w tradycyjne, bratnie
stosunki, łlłCZące naród polski z
osobistych gorących życzeń i po- przez Prezydenta RP na audiencji
narodem bułgarskim.
z na.dcho- prywatnej, przy której obecny był
zdrowień w związku
Dziś, stojąc na 1runcie tej sadzącq, rocznicq, wyzwolenia naro- podsekretarri stanu w Ministerstwie
mej Ideologii, realizując ten sam
du bułgarskiego przez bohater- Spraw Zagranicznych dr Stanisław
socjalistyczny cel, nasze bratnie
Skrzes.zewski.
ską Armię Radziecką.
narody idą, na.przód ku lepszej
do Belwederu
Przy'bywającemu
Pragnę Pana zapewnić, Panie
Na uroczystych zebraniach robotni
KATOWICE (PAP) - Hasło
pny.hłości w oparciu o przyjaźń
Ambasadorze, że w Pańskich sta ambasadorowi kompania honorowa
„wzmożoną produkcją walczymy cy hut i fabryk w dalszym eią.(l'u poi pomoc wlelkie&o Związku Raprzy
wojskowe
honory
raniach jeszcze ściślejszego zbra· WP oddała
o pokój i pomagamy braciom w dejmują zobowiązania produkcyjne,
dzieckiego - ostoi pekoju woltania narodu bułgarskiego I pol- dźwiękach hymnu narodowego Buł- .
Korei" - rzucone przez górni- pragnąc w ten spos6b zamani:festoj
nych narodów.
Z wielką radością i u~uciem głę
skiego może Pan liczyć na moją garili; w chwili odjazdu amb'asadora
ków kopalni im. J. Wieczorka wać swą niezłomną wolę walki o po·
walczą
narody
nasze
Dziś
dzibokie; sympatii, konstatujemy
osobistą pomoc i na pomoc Rzą- dr Christo Janakijew Ba!ijewa odeodbiło się szerokim echem wśród kój i zadokumentować swą solida.:r·
wspólnie o trwa.ły pokój z siłami
1
siaj, że po wprowadzeniu ludowo grany został polski hymn narodowy. I
du Rzeczypospolitej."
ność z bohatersko walczącym o wolzałóg robotniczych śląska.
wsteeznlctwa i reakcji. W wa.lee
demokratyC'Zilej władzy w Bułgarii
tej, którl\ prowadzi światowy o- --------------------------------------------------- ---------------------------------------- oość ludem koreańskim.
i Polsce, tradycyjne, bratnie stosunWśród z<>bowiązań, podjętych w
bóz demokracji i pokoju pod
ki łączące narody bułgarski i poiski,
przewodnictwem potężneio Zwią
dniu 4 września przez załogi śląsikich
znalazły grunt dla najpomyślniejsze
zku Radzieckieto i Chorążego po
hut, na czoło wysuwa się postanogo ro-zwo-ju.
Wielkiego
koju światoweio
wienie robotników huty „POKOJ".
Umowa o przyjaźni, współpracy i
Stalina, nasze bratnie narody
Ogółem w hucie „Pokój" zobowiąza
vnajemnej pomocy, która ir.ostała za
zna.jdują nowe źródła jak naJśct
nia podjęły 22 oddziały, postanawiawarta między Ludową Republiką
ślejnej współpracy. Naród polski
jąc wygospodarować we wrześniu br.
Bułgarii, a Rzeczpospolitą Polską,
z radością śledzi za wspaniałymi
43 miliony zł dodatkowych oszczęd
jest wyrazem woli obu naszych naro
osiwnięciami narodu bułgarskie
dów kontynuowania tej polityki 'Poności.
go w budownictwie soojałistycz
koju, demokracji i socjalizmu, na
Liczne zob-Owiązania podjęły !'ÓW·
współzawodnictwo
inicjują
nym, życząc mu serdecmie dalczele której stoi wielki. Związek Ra
nież zał<>gi hut „1 Maja", .,Zygmunwyników.
tw6rczych
szych
dziecki i genialny Stalin, najlepszy
ta.", „Katarzyny", im. J. StaUna.
Proszę Pana, Panie AmbasadoPrzyjaciel wszystkich demokratyCtl·
Prezydium
przeka"Zanie
o
ne,
„Batorego" i Myszkow„Ferrum",
robotni
przez
aprobatą
jednomyślną
świata.
nych narodów
MOSKWA (PAP). - Uchwały
przygotowawczych biorą udrz.ial m.
Ztrromadzenia Narodowego BulW odpowiedzi swej Prezydent Rze
rządu radzieckiego o budowie ków m~kiewskich za.kładów budo- fo. specjalne ekipy nurków, badając skich Za.kładów Metalurgicznych.
r;arskieJ Republiki Ludowej mych
O!lypospo-litej stwierdził m. in.:
elektrowni wodnych na Wołdze w wy transformatorów im. Kujbysze- budowę dna. i brzegów rzeki. W środ
aercleamyc:h podziękowań za ży
„Jak Pan słusznie podkreślił,
pobliżu Kujbyszewa i Sta.Iingra.- wa w Moskwie, którzy rz entu2jaz- ku koryta. Wołgi prowadzone są, na
czenia przekazane za pamklm po
Pa.nie Ambasadorze, wprowadzedu zostały radośnie i entuzjastycz mem pmystąpili do wykonania spe· wielkiej głębokości prace wiertninie przyjęte przez cały naród ra- cjalnych umówień na transformato cze.
•
dzieclri. Z całego kraju napływają ry dla kujbyS'lewskiej i stalingra'd:zNa nawier.zchni zapory wodnej
wiadomości o gotowości radziec- kiej elektrowni wodnej.
zbudowana rz:ostanie dwutorowa ma
kich ma:s pracujących •~ wzięcia
Robotnicy leningradzkich zakła gistrala kolejowa orarz autostrada.
czynnego udziału w budowie tycb dów metalurgicznych im. Stalina, Budowa zapory pochłonie ponad 1
potężnych obiektów epoki stali- którzy posiadają długoletnie do- milionów metrów sześciennych beto
„Prezydium Polskiego Kongresu
,
nowskiej.
świadczenie budowy potężnych tur- nu i żelazobetonu. Kubatura urzą
Pokoju składa tl! dro;;Q serdeczne po
z okazji 50-łecia urodzin sekretarza
wyraził bin, oświadcrzyli, że jeżeli partia bol dzeń hydrotechnicznych, nie liCZ'\C
Myśli ludzi radzieckich
dzi~kowanie zakładom pracy, insty.
m. in. naczelny inżynier Zakładów szewicka i rząd rad-tiecki poleci im elektrowni wodnej, przekroC2y 600
tucjom, szkołom oraz wszystkim
KC KP Bułgarii - tow. Wyłko Czerwenkowa Budowy
Lokomotyw w Briańsku, wykonanie zamówień dla nowych gi milionów· metrów sześciennych.
obrońcom pokoju,
przyjaciołom deputowany Rady Najwyż.~zej ZSRR gantów wołżańskich, to będą uwaRównolegle do badań wstępnych
WARSZAWA (PAP). - Z okazji pi~ćdziui~oiolecia urodzin aekretaua
którzy przesłali Kongresowi pooświadczył:
który
Lancow.
tu::lo
przy
prace
juź
są
prowad.zone
KC Komwtlstycznej Partii Bułgarii tow. W. Czerwenkowa, Przewodniczący
żali to za wielki zaszczyt.
wie dróg dojazdowych i bocrznic ko- darki, telegramy, listy, rezolucje
„W chwili, kiedy amerykań
KC PZPR Preeydent RP tow. Bolesław Bierut W)'&to&owal nut~pujące pismo:
Na rzebraniu poświęconym omó- lejowych. o rozmiarach sieci kolejo
oraz meldunki o wykon~·tiu zobo.
sko . a.nrielscy imperia.liści przy
DO
wieniu uchwał rządu radzieckiego wej, k tóra obsługiwać będzie nową
wiązai1 produkcyjnych podjętych dla
się do rozpętania nogotowujl\
TOW. W. CZERWENKOWA
uczczema Kongresu.
wej wojny światowej, kra.j nasz o budowie elektrowni wodnych na budowlę, oraz o jej zdolności prrz:eSekl'etarza Komitetu Centralnego
Wierzymy, że wasz czyn będzie
pewien swych sił podejmuje bu Wołdze, robotnicy zakładów „Kras- lotowej świadcrz:y to, że dostarczać
Komu11istycZ11ej Partii Bułgarii
bodźcem .do dalszej wzmożonej pra.
dwóch gigantycznych w nyj Oktiabr" postanowłli przystąpić ona będzie codziennie dla zabetonodowę
cy".
Z okazji pięćdsiesięciolecia Waaych UTodzin Komitet Centralny Polskiej
swej skali obiektów, lntdowę kuj do współzawodnictwa socjalistyczne wania. przyszłej zapory 24 pociągi
byszewskiej i stalingradzkiej ele go dla uczczenia Wielkiej Rewolucji materiałów budowlanych.
Zjednoc,;onej Partii Robotniczej przesyła Wam, kierownikowi Bułgar
ktrowni wodnej. Jest to świa Październikowej I wyprodukować
skiej Partii Komunistycmej, 1tajblitsz;emu, długoletniemu w.spólpracownidectwem nasuj ~ły i codzien- do '1 listC>Pada tysiące ton stali i wal
kowi Georgi Dymitrowa, gorące pozdrowienia i fye:;enia daluej owoc/lej
hasłem
nej troski I opieki partii bolsze- cówki ponad plan.
pracy dla dobra W auej Partii i ludu bulgar&kiego.
dobro na.roo
Stalina.
i
wickiej
Rad jeste11~ pr:r;eslać Wam równiei moje o&obiste nailepsu iye::enw.
du. W bµdowie elektrowni wod
* * *
Z braterskim pozdrowieniem
- Wkrótce po
MOSKWA (PAP).
nycb na. Wołdze weźmie udział
BOLESLAW BIERUT
naród twór· rozpoczęciu prac przy budowie kujcały nasz naród PRAGA (PAP) - W pobliżu Brna, I Prnzydent Gottwald wez:wał naród
przewodniczfcy
ca".
bysrzewskiej elektrowni wodnej, w z okazji uroczystości dożynkowych, czechosłowacki, aby swym twórczym
Uchwały Rady Ministrów ZSRR
Komitetu Centnlnego
się budo odbyła się masowa uroczystość, która wysiłkiem wzmacniał obóz pokoju i
o budowie dwóch elektrowni wod- stadium realizacji znalazła
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
nych na Wołd:ze przyjęte tzostały z wa potężnego systemu hydro- ener- zgromadziła. przeszło 300 tys. osób. aby walczył o pomyślne wykonanie
Na uroczystości dożynkowe przybył swoich planów produkcyjnych
getycznego w pobliżu Stalingradu.
' .
.
, .
.
U
prezydent Czechosłowacji - Klement
Na brrz;egu Wołgi, w pobliżu boba Gottwald, premier Zapotocky, prze.c~estmcy s."".ięta doz.ynek ~ednoterskiego miasta rozpoc-zęto wstępne wodniczący Zgromadzenia. Narodowe- głosme uchwalili rezolucJf, stwierdza
prace badawcze. Z uwagi na nlezwy go, członkowie parlamentu i licz'li ją.cą głęboką. wolę pokoju czechosło
kle skomplikowany charakter przy· przedstawiciele kół rządowych i orga wackiego narodu protest przeciwko
.. ~
K
..
k , k. . '
nizacji społecz.nych, przedstawiciele
srzłego obiektu badania wstępne pro- kot'P~su dyplomatycznego z posł~m · am~ry ·ans ·ieJ a~eSJl w
ore1 1 „~.
wadzone są w wielu dtziedcr:inach i ZSRR Silinem na czele i wielu m- dame zaprzestama bombatdowama
lłionqdżu
I miast i wsi koreańskich.
dotyczą całokształtu stalingradzkie- nych.
LO~DYN (PAP). - Koresp~nde?t go systemu energetyC211ego, który
Ogłoszony w fensywy z pmyetz:ólka mostowego w
PEKilN (P.Al'). skł dać si" b'ędzie rz
Phenjanie 5 wrz~śnia w:ieczorem ko okolicy (fionpung, W<>jska północno agenCJl R~utera donosi z _Pe~mu, ze 1 · k . d
"
a
gwaftowne wojska połnoono - koreansk1e przer Ja wia omo,
munikat dowództwa naczelnego Ar- -koreańskie ·prowadzą
2apory betono·
wodnej,
elektrowni
rejonie
w
nieprzyjaciela.
front
wały
mil Ludowej Koreańskiej Republi- walki w rejonie Tabudouga, atakuki Ludowo • Demokratycznej dono- jąc I dywizję wojsk amerykańskich . Poha.ngu. Komunikat sztabu Mac weJ, licznych śluz, ma.gistrali kolejo
SOFJA (PAP). - Bułgarska Agen ly się zebrania, na których wybrano
Walki toczą się równiei w rejonie Arthura pra~_naj.e, że wojska. pół- wej, potężnego zbiornika wodneg-o
si:
cja Telegraficzna ·donosi, że w ca- delegatów na .zbliżający się Kongres.
nocno -. k<;>reansk1e kontyn~uJą w oraz gęste· sieci irygacyjnej.
Nacierające na wybrzeżu wschod- Waerwa.nu.
lym kraju odbywają się intensywne Uczestnicy zebrań przc>dwvborczych
• . ,
J
Korespondent .agencji Associated tym reiome ofensywę w kierunku
nim jednostki Armii Ludowej udaLiai;ne zastępy speCJalistow pro- p1"lygotowania do II krajowego Kon PiJdejmuia rn:wJ11ciP. w których wyKiongd~u.
remniły kontratak tzw. seulskie; dy Press donosi, że kolumna północnorifaając swe obu~enie, potępiają
Jak donoszą, zaciekłe walki toC'lą wadzą już na miejscu budowy inten gresu Pokoju.
wizji wojsk lisynmanowsldch, która koreańskich wojsk pancernych oraz
w wielu miastach i wsiach odby- zbrodniczą działalność anglo - ameQ'.OStała /Zl'eorganirz:owana i wyposa- oddziały piechoty posuwają się od się na zachód od rejonu, w którym sywne prace badawcze. W pracach
imperialistycznych podżona w broń amerykańską oraz za- Anga.ng na a:achód w kierunku Tae- dokonany został wyłom. Walki toai:ą ------------------------------------------- ------- rykańskich
żegaczy wojennych orarz: bartarnyń
dając druzgocące ,ciosy nieprzyja.cie gu.
się również na północ i na zachód
SpÓ ZOWO niCfWO pracy WŚrÓ fra -fOrzySfÓW skie bombardowania miast i wsi ko
od Taegu i w rejonie Masanu.
* * *
lowi, -wyzwoliły 4 września miuto
reańskich przez lotnictwo amerykań
ANGANG, duży węzeł obrony nieskie.
przyjaciela i ważny ośrodek komu·
·
nlkacyjny.
*
*
GENEWA (PAP). - Z Paryża do*
*
*
- Jak dono
NOWY JORK (PAP).
noszą, że pismo hiszpańskie „MunSi IL Tokio korespondent agencji Udo Obrero" zamieściło sprawozdanie
nited Press, Jednostki Armil Ludoz akcji zbierania podpisów pod Apewej znajdują się w odle1ł0Ści 6 km
lem Sztokholmskim w Hiszpanii
koreańskim
od KIONGDŻU, ważnego węzła. kole
frankistowskiej. Akcja ta. mimo oJowr.go, położonego w odległości 25
krutnego terroru władz. rozwija gię
PEKIN (PAP) - W Pekinie od- ko imperializmowi amerykańskiemu.
km na południowy zachód od Pohan był się wielki v.-.i-ec solidarności naro- Zgromadzeni na. wiecu wysłuchali
z dniem każdym. Ze wszystkich za1u.
napływają tndy·
kątków Hiszpanii
sprawozdań członków chińskiej deleNa froncie północnym w rejonie. du chińskiego z bohaterskim naro- gacji, która. niedawno powróciła z
widualne i zbiorowe listy, deklarują
przeciwwalczą.cym
koreańsikim,
dem
Taegu wojska ludowe praeszły do oce solidarność z Apelem SztokholmKorei.
skim.
prof.
Pekinu,
miasta
Wiceprezydent
Ju Ha.n, oświadczył w imieniu 2-mi·
IJUJaqaw horespondencl
lion<>wej ludności stolicy, że n.M'ód
BERLIN (PAP). - Według doniechiński nie ma zamiaru tolerować
sień agencji ADN, w Fttehrstenbur
krwawych prowokacji imperializmu
gu ~Brandenburgia) odbyła Się konKoreańskiej
amerykańskiego. Poseł
ferencja delegatf>k Zwiąrzku Demo17-ei
Dzisiaj dnia 7 września br. o godzinie
Republiki Ludowo - Demokratycmej
kratycznego Kobiet Niemieckich, na
w świetlicy RSW ,,Prasa„ p:rzy ul. 2wirki 17 od- przy rządzie chińskim Di Diu En we 18-letni ZMP-owiec Józef Nowakowski traktorzysta z brygady Kanarka której rozważano problem wzmoże
zwał naród chiński i koreański do za
POM w Ra.wie Mazowieckiej, która podjęła wezwanie do współza.wo nia walki o pokój. Po konferencji
będzie aię narada korespondentów fabrycznych
obliczu dnictwa pracy, rzucone przez traktorzystkę POM w Bedlnie, wykonuje odbył się na rynku miasta wielki
w
cieśnienia solidarności
„Głosu" i redaktorów s:razetek ściennych łódzkich
ińtoerializmu
wspólneP,"o wroga. orke uod zasiewy jesienne w spółdzielni produkcyjnej w Franopolu wiec z udziałem 5 tysięcy kobiet, w
zakładów oracy . .
:oow. rawsko _ mazowieckłe~o.
amerykańskiego.
:ym wielu z Zachodnich Niemi~.
WARSZAWA (PAP). - Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bolesła.w
BIEltUT przyjął dnia 5 bm. na audiencji ambasadora. nadzwyczajnego
l pełnomocnero Bułga.rskle.t Republi
kl Ludowej dr Christo JanaJr.Uew
Balijewa, który złO!iył Prezydentowi RP ).Ćsty uwierzytelniaJ!łce.
Składając listy uwierz:ytełniające
ambasador Christo Janakijew Balijew wygłosił pnz:emówienie, w któ·
rym oświadczył m. in.:
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• agresora
Szczere wyznanie
.

Pra~a
amerykańska
zamieszcza
llczne komunikaty i wypowiedzi w
związku ze slawetn:rfn przemówieniem ministra Marynarki USA Mat
thewsa. 25 sierpnia M;itthews wystąpił w Bostonie z przemówieniem,
w którym oś·,yiadczył publicznie, że
Stany Zjednoczone winny
rozpocząć wojnę - trzecią wojnę ś;viato
w4.
Matthews dał do zrozumienia, że
doskonale zduje sobie sprawę ' z tego, co mówi. Wiedział też, że jego
przemówienie wywoła oburzeni<' na
całym świ<?cie. Oni nap!Qtnuh nasz
program jako agresję imperiali„tycz
ną - oświadczył - ale musimy się
z tym pogodzić. Wychwala.ląc swój
7.brodnic7Y program,
Matthews
stwi~dza v.;:;;z:vwająco: „Zreallzowa
nie takiego programu zapewni nam
dumny i popularny tytuł pierwszych agre~orów w walce o pokó.i".
Nie. ma w tym nic dziwnego, że

szając
przemówienie, w którym 1asadniczych ro:anc. Chodzi. tylko
bronił konieczno~ci utrzymania n.1>r stopień szczerości każdego z nich.

malnych stosunków ze Zwiazltiem
Radzieckim, Truman niezwłocznie
usunał go z zajmowanego stan'.>wis
ka. Nie dość na tym - Truman wy
dal wówczas rozporządzenie, iż ża.
den minister nie m& prawa. zabierać
gksu w sprawach polityki zagranict
nc,f. je:i.cli przemówienie jego nie
wstało uprzednio uzgodnione z De
partamentem Stanu.
Minister Marynarki, Matthew~,
mimo, że nie 7.qodził się na cofnięcie
sWiego oświadczenia, nie otrz,vmał
dymisji. Powstaje pytanie: Dlacze
go tak się dzieje?
"
Odpowiedź na to pytanie znajdu.Jemy w wypowied?:iach samej pr1sy ameryka1'lskiej. Prasa. ta. krytylm
.ie Matthewsa nie za jego poglądy,
lecz za jego zbytnią szczerość. .Teśli chodzi zaś o ~amą sprawę przeze1'i podniesioną, to np. gazeta
złowieszcza wypowiedź podżeg 1 cza „New York Herald Tribune" pi~ze,
wojennego splnta się z gadanin<) 0 ;;,e nie można nie liczyć się z oświad
„pokoju". Jest tn jedynie dowodem. czeniern Matthewsa, Jdyź „poruszo
i7: dążenia narodów do pako.lu są o na przezeń kwestia. jest kwestią J>O
becnie tak silne, że każdy podżegacz ważną i nie wolno pomijać Jej milwojenny usiłuje oszukać masy kłam c?:eniem".
l!wymi frazesami o pokoju.
- Wy~tqpi~nie M.atthewsa nie ?yto
w·szvscv korespondenci pnsowi cp~m.s ..nł ieoczekdiv.:anyGm dla D12.go
. ·. ·
.
'· do• Co
„.v1ac10
:znaJdUJącv się w Waszyngtonie
•
" w rzA"' zie.
.
.azeta
. •· a11,,
·
. ·
. ze
. przemowie·
••.
mpas~
p:rzypomma,
ze Jeszcze
w.
noszą Jednomvślme,
t
h
b
.
1
1946
1947
nie Matthewsa wywołało popłoch k~ ac
:;• ędą~ lnerovi:n1
'";śród władców amerykańskich. wa riem „K.0 1·etu .do w~}k 1 z socJ~s:wngtoński korespondent
guzcty izmem I rnmumzmem przy Izbie
„New York Herald Tribune" stwier ~a.n~lo\':cl, l\fjatihews występował
dza, że przemówienie ministra 'l\faząf an~em wo ny przeciw ZSRR.
rY-narki W)'Wołało najsilniejszy ze W .ie~nf.1 ze sDwych broszur Matthews
·wszystkich, jakie zda{·zyły się w 0 _ napa 8 na . cpa.rt;ment ~tanu z:7
kresie ostatnich lat, kryzys w łonie ~ ~_ostate~t~e,
ie„o zda_mem. trod,.
rządu. Inny waszyngtoński korcs- , .
a po 1 Y ę w 5.to,unku • ,0
oondent tejże gazety pisze 0 , prze- Czang Kai-szeka. A więc Matthe .\ s
rażenłu", jakie ogarnęło czło'nków pou~zał Departament Stanu na dlu
rządu.
go. J~szcze. przed t~m .. Z całą pewnoscią mozna pow1edz1eć, że „zapal
Każdy człowiek o zdrowych zmy
'~oje_nny" l\latthew~a. przyczyni~ ~ię
~łach zapyta: O co tu chodzi? Jei.~
'" niemałym stopnm ~o wysuml'cla
li Matthews
wyrnził
stanowisko g~ na stan~wl~ko
ministra Marynar
niezgodne z poglądami rządu, powi
nien otrzymać dymisję. Gdy w ro ki w rządzie _Trumana.
Matthews Jest. wyznawcą, tych sa
ku 1946 jeden z ministró"' Trumana popełnił „nieostrożność", wygła myeh zasad i !de!, <'O Tr~m:i~ i Ache
son. Nie ma między mm1 za1lnych

o-

Truman i Acheson nie chcą i nie

(w !IO rocznicę urodzin}

mogą pohamować Matthewsa, gdyż
wyraża on poglądy Wall Street'u, te

go prawdziwego. prowodyra
całej
polityki amerykańskiej. Matthews
jE'st jednak zbyt gadatliwy i o tym
właśPie z irytacja pisała 28 siernma
gazeta „New York World Telegram". „Mówić bez namyslu i cbwa.
lić !lie zawczasu, zanim jeszcze spo
rządzÓne zostały plany - skari:y
się gazeta staje się zwyc'Zajem
naszych wysoko postawionych osobistcści urzedowych". Gazeta u·~·aża tee:o rod~aju wypowiedzi za ~pe
cialnie niewskazane. zwlaszcza w
chvvili obecnej, kiedy Stany Zjedna
:.:zone już prowadzą wojnę, przy
czym „nieir:byt dobrze się w nlei 7a
prezentowały".
.,Porachunki z 'Rosj;i. s?, może nleuniknione pl~ze
gazeta - nie usprawiedliwia to je
dnak krzykaczy, którzv dzwonią we
wszy.;tkie dzwony. Nnleży zmusić
ich do milczenia".
„Edlli - jesteś osłem! Tak się ro
bi, ale o h'm się nil' mówi!" - pi<ał niegdvś niemiecki reformista Le
gin do Edwarda Bernsteina, który
usiłował usprawiedliwić „tenretvcz· " 7. d.1 a d c 1n
· t ereso\v
·
kl asy rr»Jc1..
me
t mczeJ.
·
·
T en sam zarzu t st aw ! ;i 1ą
rlziś podżegacze wojenni w USA
~wemu zbytnio szczeremu wsnólnikowi.
Przemó1,·lenłe Matthrw~a I wywo
łany w USA wokół niego szum S1'
barclzo poucza.iące. Narody wtnn:v
wyciągną~ nauke z całej tej sprnwy
Przemówienie Matthewsa raz ..feszrze. W:"._lrn7.ało ealemu światu, ~e Jrn
r-eriallsci <1mer~·kańs<'Y przyjfotowu
.ią nową. wojnę światową. Agres.ia
imperialistów
ameryl<ańskieh
na
Dalekim Wschodzie - w ICorei i w
Chinach - stanowi zaledwie czę~ć
nakre!ilonego przeż nich planu Wl'lą
gnięcia narodów Azji i wszystkll'b
kontynentów do wojny światow<~j.
Plan ten napotkał na bohat~rski
opór mężnego i miłt1jącego wolność
narodu koreańskiego. Wspólne wy,---------------------~------ siłki wszystkich narodów, mające
na celu pnparcie narodu koreańskie
go, poparcie propozycji radzieckich
pokojowego załatwienia. konfliJ.;tn
koreańskiego,
wspólne
wysiłki
wnystkich narodów w walce o poacława
kój l'Ctrafią. zniweczyć złowics;r,cze

1
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Les1·ew1·cza
40.548 cegieł wciągu 8 godzin

·Ob. Wacław Lesiewicz, były murarz SPB, obecnie instruktor murarski, powziął dla uczczenia I Polskiego Kongresu
Pokoju poważne zobowiązanie: postanowił pobić dotychczasówy rekord Polski w układaniu cegieł systemem trójkowym,
wynoszący 36.000 cegieł w ciągu 8 godzin pracy.
Onegdaj ob. Lesiewicz, wraz ze swoimi pomocnikami ob.
ob. Orlikiem i Lajsem przY.stąpil do pracY, na budowie SPB
przy ul. 22 Lipca.
W ciągu przedpołudnia „Trójce murarskiej" udało się
ułożyć 21 tys. cegieł. Po skończeniu roboty o godz. 17.30 rekord Polski w murarce został pobity: ob. Lesiewicz wraz
ze swymi pomocnikami ułożył 40.548 cegieł!

Przodujący_
na

I

Die zła1Dia
walczącego

o ~voJność, .iedność

PEKIN (PAP). - Jak podaje r„ ilu kLHeaMkie~o, domagającą si~ od\
dio PHENJAN, odbyło się tam po ONZ podjęcia kroków celem zaprz~:
stania amerykilńskiej
interwencji
siedzenie \rezydlum KC Demokra- zbrojne.I w Korci. wycofania wojsk
tycznego Frontu Ojcz~·źni:.inręo obcych z Korcl otaz oddania pod ~ciel
Zjednoczenia Korei (DFOZH:).
zdrajców narndn kor!'ai1skiego, LI Svn
Na posiedzeniu tym prezydium do- f\fana i teqo kliki, którzv na rozkaz
konało prle9lądu wyników akcji zhie. imnC'riHll~ttnv amerykańskich
rorpę.
rania porlpisów pod dcl(l:? -<>ri'I n/lin- tali wnjnę cJnmową w Korei i okazują
aktywną rnmnc intenventom w wtllce
pizcriwko narodowi koreań~klemu.
· Prez~dium KC DFOZI<, po wysluchaniu ranortu 0 akcji zbierania pod
. ,
l'k
1 k 0 m unik a t
~:~ow ~p~}1 ~ ow~e 0
'
ory s wier z_a. z
• .
cały. narod koreanski, wszys~)'.·
Dnia 15 wmeśnia br. zostaną ot~la k~~ry~h .droga. J~~t wol~osc,
warte 11-miesięczne kur~y w ośrod
1eclnosc i mezaleznosc ojczyzny.
kach szkolenia techniczno - pedagobez. względu na .stan po5ladanla,
giczncgo szkolnictwa zawodowego w
piec, poglądy polityczne i wyznaWarszawie, Katowkac•h,
ŁODZI,
nie - z wielkim ~ntuztazmem .P~·
Krakowie, Biels!{u, Bytomiu i Sz<'ze
trlotycznym i duzą ~ktywnoscią
cinie, Ogółem będzie się na nich
brali udział w akcji zbierania podkształciło 580 osób.
pisów.
Po ukończeniu nauki absolwenci
Pod deklaracja narodu koreańskie
wyższych kursów techniczno - peda go złożono 13.319.102 podpisy, w tym
gog'.cznych "obejmą funkcje nauczy- 7.91!1.761 w południowej części Recieli pn:edmiotów zawodowych i o- publiki i 5.399.341 - w północnej. W
gólnokształcących w szkotach zawo- ten sposób około 98 proc. doros!cj ludowych.
dności północnej i południowej, wyW czasie nauki, nauczyciele - u· zwalonej cięści R<>publiki złożyło pod
czestnicy kursów otrzymywać będą pisy pod deklaracją.
swoje uposażenie, izaś absolwenci
Bililns akcji 7.hleranla podpisów pod
szkół e:awodowych - stypendia pań
deklarilcją naroclu koreańskiego destwowe w wysokości 10.000 zł. mie- maskuje całkowici!' nikczemną akcję
sięcznie.
agresji Imperialistów amerykańskich
Wszyscy słuchacze kursów otrzy- i ich najemników - sekretarza.
gene·
mują bezpłatnie zakwaterowanie i
ralneqo ON7 Trvqve J le i jemu powyżywienie.
dobnych. którzy usiłują pod zasłoną, flagi ONZ zbrojnie interweuiowaf w naszym kraju.
Bilans ten raz jeszcze ujawnia, że
Jak donosi z Dżakarty agencja
ANP. strajk siedmiuset tysięcy ro- qdybv nie nastąpiła interwencja zbroj
botników rolnych Indonezji trwa w na imnerializmu amervkań~klego I
dalszym ciągu. Całkowicie ustała pra qdvbv irnl'J"rinlizm ten nie dał poparra 'już od 2 tygodni na plantacjach l'ia klice lisvnmilnow~kiei. naród kokauczuku, kawy, herbaty i tytoniu reański bez rozlewu krwi rozstrzy!}nątbv di oqą pokojowa wszystkie we
na wyspach Jawa i Sumatra.
wnc;trzno-polityczne problemy swego
*
*
Jak donosi ,z IMukdcnu korespon- kraju i Korea bvłabv już krajem zjedent agencji „Sinhua", w mielicie dnoczonym i niezależnym.
Lincziang, które 27 sierpnia zostvło
*
*
zaatakowane przez samoloty amery
MOSKWA (PAP). - Korespondent
kańskie, odbył się masowy wiec robotników, kolejarzy, młodz!eży i dziennika .. PRAWDA" Borsenko naprzedstawicieli różnych organizacji, desłał z Phenjanu wstrzą~ająclł kona którym protNtowano przeciwko respondencję pt. „Wldzialem to". Au·
gwałceniu przez
lotnictwo amery- tor korespondencji po zwiedzeniu ob
kańskle obszaru powietrznego Chin. szarów południowo·korea11skich, któ.
re do niedawna pozostawały pod wła
* ~ *
Jak donoszą z Nowego Jorku, De- dza USA i kliki Ll Syn Mana, opisuje
partament Stanu zakomunikował potworne ltbrodnie okupantów anie•
Paulowi Robesonowi, że nie otn:y- rykańsklch w Korei.
W więzieniu seulskim ~ stwierdza
ma on paszportu zagranicznego, jeże li nie podpisze zobowiązania, iż m.in. korespondent władze amery·
po\vstrzyma się od krytykowania sto kańskie trzymały 12 tys. patriotów
sunków amerykm1skich.
koreańskich.
Zwiedzili~my to stran.
Robeson oświadczył, że nie zamie- liwe miejsce, ukryte przed oczym11
o.a odstąpić od krytyki posunit')ć rzą ludzkimi pod osłoną stromych, rozpa.
du, ograniczających prawa zagwa· lrmvch promieniami słoi'lca skał. · Wi.
rantowane konstytucją.
dzieliśmv tam oznaczony aesto ślada·
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Bezpieczeństwa"

projektów Trumana

Radzieckim, uena

słowach, lecz.
również w czynach kierowniczej
roli Związku Radzieckiego - to
podstawa całej walki o pokój i
socjalizm. „Przyjaźń bułgarsko "
radziecka. i wiernoić dla. Towa·
rzysza Stalina - to słońce f po-·
wietrze dla. narodu bułgarskie

go".
Tow. Wyłko Czerwenkow poło
żYł olbrzymie zasługi w zdemaskowaniu i rozgromieniu sujki
Trajczo Kostowa, która, jak pisał,
,.usiłowała
różnymi drogami i metoaam'i szkodzić partii i
państwu,
przede wszystkim w
dziedzin:e aospodarczej i pnygoto\vywać prey pomocy titowców
rozerwanie więzów przyjaźni i so
lidarnoścl rze Zwii!zkiem Radzi~
kim, restaurację kapitalizmu J
przejście Bułgarii do oboou imperializmu",
Tow. Czerwenkow wiedzie Buł
garię dymitrowslcim
szlakiem,
wiernie realizuje program l)ymj
trowa, wciela w życie zasady
marksizmu _ leninizmu. Jest se•
kretarirm KC Komunislvcmei
Partii Bułgarii. która mobłllzuJe
naród buliarskl do walki o zbudowanie pQdstaw ustroju sodallstycznego, która. prowadzi hułfar
skie masy pracujące do zwycię
skie.i walki o przrkształcenic- BuJ
garii z kraju zacofanego, i kraJu
uboll'iego w kraj bogaty. uprze·
myslowiony. w kraj ludzi wolnych i szczęśliwych.
Tow. Czerwenkow jest premie•
rem rządu Ludowej Republiki
Bułgarskiej,
która
umacniając
przyjaźń ze Związkiem
Ra<lzieckim i krajami demokracji ludowej, jest ważnym ogniwem obozu
pokoju i demokracji.
W tym radosnym dla całego na
rodu bułrarskiego dniu masy pra
cujące Polski sklallają, tow. Wył
ko Czerwenkowowi życzenia dalszej owocnej pracy w służbie lu•
du buł1arskie10. w służbie pokoju.

hohater§kiego ludu·· Korei

W kilku wierszach

„Rada

Związkiem

Bestialskie
metody
imperialistów
USA
•

szkól zall'odowqch

WARSZAWA (PAP). - 260 robot- (instruktorów w warsztatach szkół
ników pl."Zemysłów: ciężkiego, węglo zawodowych I stopnia).
wego i lekkiego, którzy wyróżnili się
Pl"Lez cały czas nauki słuchacze
w pracy rlawodowej i społecznej roz knrsów otrzymywać będą miesięczpocznie w dn. 15 bm. naukę na 5 i Il ne pobory równe przeciętnej ich zamiesięcznych kursach nauczycieli za robków z 3 miesięcy przed rozpoczc;
wodów, zorganizowanych prze11: Cen ciem nauki oraz korzystać będą. z
tralny Ul."Ząd Szkolenia Zawodowe- bezpłatnego zakwaterowania i wygo w Katowicach, Łodzi i Krakowie. żywienia.
Po ukończen:u nauki, która obejW celu uzupełnienia wy;.;:walifimuje przedmioty pedagogiczno - dy kowanych kadr nauczycielsk:ch Cen
daktyczne, uzupełnienie teoretycz- tralny Urząd Szkolenia Zawodowenych i praktycznych wiadomości z go organizuje wyższe kursy techni·
poszczególnych zawodów oraz zaga- et::no - pedagogiczne dla nauczycieli
dnienia organizacji szkolnictwa .za- szkół zawodowych i ogólnokształcą'"'odowego absolwenci kursów obej- cych oraz dla absolwentów średnich
mą stanowiska nauczycieli zawodu szkół rzawodowych.
--------------------------------

kim

nie nie tylko w

p~la~1~1y:._a~g!r~e=s~o~r~ó~~·~a~m~er~y~l~,a~n~·s~k~·i:c~h~-~~~:::~:~~::::~:::~::::::::::::::~:::::::::::::::::=:::::::::::::::..:::=:=:=:=:=:=:=:=:=~:=:=:=::::

robotnicy ·kształcą

nauczqciełi

Naród bułgarski
obchodził
'vczoraj 50 rocznicę urodzin
tow. Wyłko Czerwenkowa, premiera Ludowej Republiki Buł- '
garskiej i sekretarza Komunistycri
nej Partii Bułgarii.
Tow. Wylko Czerwenkow od
wczesnej młodości brał żywy
udział w ruchu rewolucyjnym.
Mając 14 lat należał do kierownictwa wielkiego strajku szkolnego. a w 1919 roku wstępuje do
szeregów
Bułgarskiej
ParW
Komunistycznej. W latach tych
tow. Wyłko Czerwenkow prowadził szczególnie ożywioną dz.iałalność wśród bułgar-kiej mlodzieży robotniczej. W 1922 roku
został ciężko ranny w walce z bo
jówką faszystowską. Nie zahamo
wiilo to jego działalności. Był on
Jednym z najczynniejszych organizatorów powstania wrześniowego w 1923 roku. Upadek powstania nie załamał tow. CzerPo zwyclęski!Tl powstnnlu luwenkowa. W warunkach wściedowym 9 września 1944 r•)kU i
kłego terroru ze strony rP.akcji
ustanowleniu
\\'ładzy
ludowej
\\•alczył o ut"'orze11!e n1·e1e"'alneJ·
tow. Czerwenkow !Ostał jednym
~
„
pa1·t1"1 komun1'stvcznej
z najwybitniejszych dzJałac-zy
.
. oraz nlelegalne.i organizacji młodzieży koBułgarskiego Frontu Ojczyźniane
munistycznej. Bf,'dąc cztonlc'.em go i Komuni~tyczm:~j Partll Buł
KC Organizacji Bułgarskiej Mło,i:iarii Tow. Czerwcnkow, najbliż
dzieży Komunistyczne.i tow. Crzer szy obok Kolarowa. w~półpracow
wenkow kierował pracą agitanik Georgii Dymitrowa mi stacyjną organizacji.
.
nowisku sekretari.a KC KomuniFaszvstow5kl rząd bułgnrsk:
stycznei Porti! Bułgarii walczył
wydał· rozkaz aresztowania tow. niestrudzenie o umocnienie wła
Czerwenkowa. Policja szuk~ła go
d7.y ludow("] w Bułgarii, o zjedno
po całym kraju. Został zaoC'mie
czenit> bulg;ir-ki<'i.:o ruchu robotskazany na karę śmierci prz~z
niczego. o po":"h:hienie braterskiej
fa~zystowski sąd bułgarski. Deprzyjaźni ZI' 7,wi~tkicm Radzieccy-zią KC Bułgarskiej Partii I<okim, którą uważa n
rękojmlę
mun!stycznej tow. Czerwenkow
pokoju i nil'pr.d!rglośrl Bułgarii.
opu!łcił kraj i w 1!135 roku prz~·„Przyjaźń bułgarsko - radziec·
był do Moskwy.
ka to nienvyl\le ważna siła napę
W okresie wojny tow Czerwen
dowa nasrrgo rozwo.iu społec:me
kow był kierownikiem nie!e~a 1go - pisał tow Czerwenkow na
nej radiostacii ludowe.i. która
łamach pi~ma
.. O trwały pokój.
wżywała naród bułgarski do wal
o demokrację ludową", Walczyć
ki pr:zeci\Yko nlcmit-ckiemu t'lao pokój oznacza umacniać ze
jeźdźcy i jego bulgar5kim pa·
wszech miar nil'rozerwalną. przycholkom.
jaźń z włl'lkim Związkiem Ra.Za wybitne za•htll'I pol1lio1w
ddeckłm i z krajami demokracji
w walce z faszy7mern rn\d ZSRR
ludowej.
odznaczył tow. Wylko C7.f'rwl'n·
NiermNwalna przyjaźń z wielkowa Orderem Lt>nina.
•!(;.

1f
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Wylko Czerwenko·'Y"
wierny
kontynuator dzieła Dymitrowa

i

niepodległość swej OJczyzny

mi kul mur, przed któ~ym. dokor:Y'~a które przez triy gotldny bombardon~ mas~wy~h. rozstrzehwan. W1d:r.1e. wały te cichą mlej1cowość, mordując
hsmy rowmez patentowa~<\. s~ub!e· ludzi, którzy nigdy nle ntieli w ręku
nlr.ę, skons!ru~waną przez 1.nz'(n1erow broni. Bomby amervkaf1!'kle zburzywasz~·ngtonsk1ch. Ale szub1emca nie ły wszyslkle domy l zabiły przeszło
:e:$t P.~zysto~owana do ma~o":'yc~ cg- 3 tys. osób. Udziałem przeszło tysiąca
zekuqi. N!e st.arczył~ tez zołmerzy było kalectwo. Cl, którzy ocaleli podo ro~str7ehwan~a. lud.~1 .. Wtedy ~~e zostali bez tywności t dachu nad
tykam~ popełnili
isc1e szatan:;Ką głową.
zbrodnię. W_ Seulu ~rasował tyfus
To samo było w wielu innych miaplamisty. Wydano więc rozkaz, by stach.
cho.rych wywożono. z do~u nie do
A u tor korespondencji stwierdza, że
szpitala, leri do w1~zicma. W poi e- widział w swoim czasie Majdanek 1
1
dynczych celach, mieszczących po Z Oświęcim. Byłem podczas wojny w!ęźniów, umieszczam~ jako trzyna- pisze autor - w Warszawie i Lidicach
stego chorego na tyfus Nieszczęśll- l mam prllwn powiedzieć. że jeśli cho
wy człowiek, sam tego nie podejrze- dzi o MORD i ZNJS7C'.7ENIP. Truman ·
wając, stawał się w'·konawcą wyroku nie ustępuje w niczym Hitlerowi.
śmierci na więźniach.
Truman praqnie qorąco przeks1tałcić
Autor koresrondencji oglądał foto. całą Koreę w zwałv qruzów. Chce on
qr?fie amalorskie, znalezione p1ze1 wytępić „krnabrnv". miłujący wolność
żołnierzv Armii Ludowej u oficerów naród koreański, którv sam walczy z
amf'rvlrnń<:klch. N'a fotografiach tych czarnymi ~iłami fa~1vzmu.
widać chłopów przed egzekucją - '?
Mimo potwornych zniszczeń i za•
zwłązanvmi or.zvma - przymocowa· ciekłerro oporu nłeprzviacieTa Armia
nvch do słupów drutem kolczastym. U lndowa kontvnuule swe zwvcieskie
każderro ze skazai'1c6w widnieje nad natarrie. Ciężka artyleria - stwiersercem papierowa tarcza strzelnicza, a dza korf'~pnnclcnt - rozpoczęła wła
naprzeciw ~toją żołnierze z karabina- śnif' Mtr1Pliw11niP lotniska w PUSAN
mi qotowymi do strzalu, czekając na - tego najwięk!lzeao gniazda żmij komendę oficera. Podobne fotografie „forlP<' lnł:oh~cvch".
- stwierdza autor - widywali8my u.
Jcclnnr7P~nip naród koreański reie11~1.vstów oicmiecklch,
~trnje dokładnie wszystkie ebrodnie,
Widzieliśmy pisze dalej kore· układa listy zbrodniarv.y wojennych.
spondent - lakoniczne rozkazy ame- Na listach tych figuruje nie t;vllto do
rykańskie: „Koreańczycy, którzy do wó1ka lotnktwa amPrvkańskle1to w
wieczora nie odejdą na połµdnie, <ZO Korei l?ert. 1>„rkeT. który cyntcznle na
staną rozstrzelani".
Wykonując 1cn z:vwa samolot „skrzydlatą. maszynką.
rozkaz Amerykanie rozstrzelali ro.in. do mięsa". Na setki stron wt'l!!ano
300 studentów, którzy odmówili wejś. na7.wiska lotników ameryknń~kich,
cia w skład band Li Svn Mana.
oodal1<? przez wso61nik6w ich T.b'l'OJeńcv amerykańi:cv nar.vwają ,.szla dni. którzy znale7.H ~ie w niewoli.
kil"m śmierci" drogę od Seuln do
Oby ta kore~onnrlencła - lrtórą plfrontu. Na szlaku tym nie ma ani je. ~alem podczas bombardowania, przv
dnPqo nfonaruszonc~o miasta, ani 1e· l<rwinvef łunie uo7.~ru. stała się w
rlnei całej wsi.
przyszłości - knńczy autor teNp. w mieście ECZHONG żyło da· dnym ze świadectw na rozpra.wie mię
wniej spokojnie 5 tys. mieszkańców, dzvnarodowej przeclwko amerykań
Nadledalo 30 „fortec latalsocvcb".. sldm 7hrmlnl"r1nm woh•nnnni.
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Na drodze realizacji Planu 6-letniego

Wagon-samooprózni acz
Cenny wynalazek ·polskiego ln2ynlera
KATO\VICE (PAP) - Potęż
ny ro;i;wój przemy~łu ciężkiego
w Planie 6-letnim i zwiazane z
tym zagadni"nia szybkiej i
zwiększonej
dostawy surowców
dla zakładów przemysłowych wy
maga jeszcze większego niż do·
tychczas usprawnJenia transpOl'•
tu.
·
Poważnlł pozycję w

wynalnzczośr.i

w dziedzinie racjonalizacji transportu
~tanowi wynalazek inż. Mieczysława
Radwana, kierownika biura studiów
biura projektowania urządzeń przemy
słu hutniczego „Biprohut•'. Inż. Ra-

dwan

skonstruowął

nowy specjalny

typ wagonu - samoopróżniacza.

Bardzo proste sterowanie mechanizmu wagonu urnożllwia całkowite
zmechanizo\\ anie wyładunku. Fachow
cy określili czas wyładtmku 20 wago
nów 60-tonowych, dokonanego p1·zez
jednego tylko robotnika, na 20 minut. Wszystkie czynności, związane
?. wyładunkiem 1 wagonu 50-tonowego trwają oke>ło 1 minuty.
.Przy ręcznym wyładunku dotyehCT.as stosowarr.vm dla wyładowania 20
wagonów 50-tonowych zużywa sit
około 500 roboczogodzin.

GLOS

~JOTRKOWS'KJ

Wwalrn OfJIBł DailHUHD lB~HłU 'll~OWDi[fwa ~nemnłoweH ~;:.;~,
'

·załoga

PBP Nr 22

przystąpiła

do . współza.wodnictwa

Istawowego zadania -

na

akcję

długofalowego jesienno-siewną

I

Chłop pracujący n.ie rnial w
•terminowe Podobną drogę od zwykłego beto· j nictwa przemysłowego w Polsce.
go wykonania prac, związanych z niarza do instruktora betoniar- Wykonają w ramach tego współ· Polsce kapitalistyczno - obszarnibudową kombinatu.
skiego
przeszedł
Franciszek zawodnictwa do końca bieżącego czej żadnych możliwości otrzyma
Szproch oraz Stanisław Baran, ten roku w stanie surowym halę przę :lia kredytu z funduszów publlez·
ZAWDZIĘCZA,TĄC
ostatni mianowa:1y został instruk· clzalni i budynek magazynu O".'aZ nych. Kasy KKO i inne da\;rały
WSPÓł...ZAWODNICTWU
~arem ciesielskim. Ci trzej st
zniwelują teren przyszłej fabry- wprawdzie paromiesięczne pozycz
kC których oproeentowan:.~, po
wią żywy przykłaq, który p
· ki.
doliczeniu kosztów, dochorlz\i·o do
Współzawodnictwo pracy pro· zuje. jak w pracy o wykonanie
l 2-15 proce::it rocznie. Poży"._Zki
wadzone było od początku w ze· planu wyrastały nowe kadry. Ta·
te wymagały jednak taldch za!'l~Z
spolach. Początki były skromne, kich jak oni jest na budowie wiepierzeń, że korzystać z nieb rnojednakże odrazu zespoły współ· lu.
~:" w 1,ajlepszym wypadku gospo
zawodniczące potrafiły skupić w
darstwa zasobne. Dla mało i śred
swoich szeregach "'riększość rob-OtZAŁOGA PRZYSTĘPUJE
niorolnych chłopów dostępny był
ników. I właśnie w ogniu współ·
DO WSPÓLZAWODNICTWA
zawodnictwa ci robotnicy o niskich
;r.rl;·nie kredyt „sąsieclzki
bn.
DŁUGOFALOWEGO
WA'2NIEJSZE TELEFONY:
kwalifikacjach uczyli się n'owego
mogli zaciągać pożyczki u bogaBudowniczowie kombinatu da·
W~'1·2 Straż Pożarna
zawodu, zaczynali rozumieć sens wa1i stale dowody swego poświę·
tvch chłopów, którzy z-:lz·:erali <'d
~E·?-O Szpital Międzykol'l'lunaln-y
3 do 7 procent miesięcznie, dopro
swojej pracy, bili rekordy budow· cenia
dla
wykonania planu.
11:1"8'1 :Pogotowie lekarskie
lane początkowo w skali lokalnej, Wszyscy biorą udział we wspó~·
vmdn ~ąc dłużnika do ruli1y.
ul. Stalina ł5
a potem krajowej.
zawodnictwie i co ważniejsze · O ,.:mianie jaka nastąpłla w
Wyniki współzawodnictwa są wszyscy wyko:iują również nor·
państwie ludowym i w tej dz.ie·
słuszną dumą załogi PBP Nr 22. my. Wyrosła . w pracy załoga po·
dzinie świadczy chociażby s.urna
KINA:
Może ona się poszczycić brygadą trafiła nie tylko wykonać nakreś·
pożyczek, jaką otrzymają praeu•
Kino „POLONIA" wyświetla
ciesielską Drozdowskiego, która lane plany. ale i realizować ch1u·
jący chłopi dla przeprowadz;nia
film prod. radzieckiej ,',Stiepan
ostatnio wyko:-iala 240 procent nor bnie
dodatkowe zobowiązania.
tegorocz:1ej jesiennej akcji siew•
~in". Film dozwolony dla
my i brygadą tramportową Hała. Wszystko to wskazywało wyraź
nej.
m~zieiy od lat 12.
daja, która wyrobiła 220 procent nie, że w PBP pracuje już nie zle·
Suma uruchomionych na ten cel
,Początek Reansów 17 .30. 20,
normy. Wzorową brygadą beto· pek ludzi o różnym poziomie kwa
kredytów wynosi przeszło 6 mi·
~ niedzielę i święta 11, 15.30,
niarską jest brygada Poidzieja, lifik11cji lecz uświadomiony zespół
lig, 20..
lia:t'clÓw złotych. Stanowi ona war
która systematycznie utrzymuje
Stanisław Baran
tość 3 milionów kw. żyta, a więc
się na czele. przekraczając syste·
Zobowiązanie to jest ·oparte na 45-50 milionów
złotych przed·
'llatycz.nie 200 procent normy.
~ino 1 ,BALTYK" wyświetla
wojennych.
obiektywnych,
realnych
podsta·
Współzawodnictwo spełniło swoje
~ilm prod. radz. -pt. „SS Orzeł
wach. Załoga. która w 100 pro·
Z sumy tej przeszło 2 miliardy
zadanie, zaktywizowało załogę i
zaginą,ł".
Film dozwolonv od
centach bierze udział we współ· złotych otrzymają pracujący chło
zmobilizo\vało
ją
do
walki
o
wy11tt 10. Początek seansów lG.30.
zawodnictwie pracy i dzię;d nie· pi ~a zakup nawozów sztucznych,
konanie planów.
·
20.3,0. W niedzielę i święta
mu stale wykonuje pla:ly daje kwalifikowanego ziarna siewnego
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
gwarancję, że z honorem •.vywi'\· oraz ::ia koszty orki i siewu. K:re·
W PRACY WYROSLY NOWE
że się ze zwiększonych ob:iwiąz· dyt ten jest krótkoterminowy, na
KADRY
ków. Ludzie, którzy tam pracują. okres 9 miesięcy. zaś oprocento·
Bronisław Wilk
ADRES REDAKCJI:
tacy jak cieśla Drozdowski i. l.'a- wanie jego wynosi zaledwie 5 pro
Na budowie pracowało wielu roAleja 3 Maja Nr 4, tel. 15-81
mulski, betoniarz Poździej. czy cent rocznie. Formalności przy u·
niemałe. Załoga była bowi'f!m ze- botników :liewykwalifikowanych.
11'1.teresantów przyjmu.ie !ię
!"OWO wysunięci Baran i wm:: i zyskaniu tego kredytu są minispołem ludzi o różnych kwalifika· wielu z nich pochodziło ze wsi. W
od godz. 16 do 18
wielu, wielu innych, dają ~w<> malne wystarczy opinia Odcjach. ludzi reprezentujących u- czasie pracy okazało si~. że w tej
rancję dobrych wyni-ków wspói· działu Gminnego ZSCh. Dla skró·
m:ejętności fachowe od najniż- masie robotników niewykwalifikoI '
zav:•·dnict·.' ::. długofalo xt::gJ·
cenia procedury Uchwała Prezy·
szych do wysokich. nie była zor- wanych są ludzie wartościowi, któ
~Rozdzielnia: ul. Slowack!ego 26
D»oga rnzwojowa, •{•1i;q przc- dium Rządu zobowiązała Oddzia·
ganizowana i zżyta z sobą· Ta rzy z powodzeniem, po krótkim
tel. 15·40
s;:la :>."łl,ga f BP Nr !Z od krom- 'J:y Gmin:-ie ZSCh do opiniowania
grupa ludzi luźno ze sobą pawią- przeszkoleniu. mogą awansować i
nych początków do zaszczytnych podań w przeci~vrn trzech dni, zaś
zanych, miała za zadanie zbudo- dzięki zdolnościom potrafią pra·
wyników, droga bogata w do· aparat Banku Rolnego oraz Gmin
Ogłoszenia drobne przyjmuje tyl· wać wielką fabrykę i w czasie cować wydajnie. Jako niewykwa€wi.1dczenia, ::iie skoflczv =!ę ;1ie- ne Kasy Spółdzielcze do wypłaca
ko Urząd Pocztowy
trwania budo\\·y przekształcić się lifikowa~y ~obotnik rozpoczynał
wąti.;liwie
chlubnymi ·,v_v'1.ikami nia kredytów również w przecią•
w
dyscyplinowaną,
świadomą pracę Bronisław Wilk. Zwrócił od
Frandszek Szproch
we współzawódnictwie długl)fa°•o gu 3 dni. Te krótkie terminy eta·
•
swoich celów. wvsoko kwalifiko- razu na siebie uwagę zdolnościa
waną załogę. Mi~o trudności ro- mi i chęcią zdobycia zawodu· Zo- robotniczy. Zespół ten po wielu wym, lecz poprowadzi budo\•.;n1· nowią wielkie ułatwienie dla sta.
.
.
hotv rozpoczęły się sprawnił'. Sta- stał ~ajpierw podmajstrzym, a o· sukcesach wysunął hasło współza- czych kombinatu włókienn:e:zee-o rających się o kredyt. Rzeczą ZaMtrrszkatniłec Pil~trk? 1118 • - dSp~a- ło sie to dzieki wsnólzawodnictwu. becnie, po uzupełnieniu swoich wodnictwa długofalowego. Robot· cio c:alszych sukcesów w wa1c~ o rządu Gminnego ZSCh jest }'ilno•
wa
a ·zo . akl'
a zat.atw1ona
- w1ę
· k szosc
„
· d
, · pe lm· od powie
· d z1a
· 1ną ni'cy b<>dą
Pla- wanie i skrupulabe przestrzega·
·
W zgo nie
dk z l<l"ore· ob'Ję ł o· od razu
za· w1a
omosc1,
„ wspo'łza\Nodni·czyc' o ty· przedterminowe wykonanie ·(Z)
1.e 11 _owk.
zyczemami
·
.. wyp
a. o,
u łogi
i zmobilizowało ja_-_
wokół pod- iunkcję instruktora ciesielskiego. tuł :lajlepszego · zespołu budow· nu 6:letniego.
nie, by kredyty otrzymali chłopi
mowy
a
UC
Jl,
na
eza
.4..--...-----!:l..'
_
_:.
_
_
_
_
_;_
_
__;:,;.:...
_
_
-llll._
_
_
.......
ij.-_
_
_
_
_
_
_
__,
_
_
_
_
_
_
_
_
_....
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
od
1 1
rzeczywiście je potrzebujący, by
sif zwrócić do dyr.-kcji MHD przy
nie otr:r.ymał kredytu żaden bo•
ulicy Obrytki.
gacz wiejski czy spekulant.
Jolanta B. z ulicy Stalina.
Oprócz powyższego kredytu zo·
Szczepienia przeciwko ospie odbystał uruchomiony dłuższy kredyt
wać się będą do dnia 8 września.
na 21 miesięcy w wysokości 300
Jdeli więc: z uzasadnionych przvmi1ionów
złotych,
przeznaczony
czyn nie mogła obywatelka doprowadzić dziecka do szczepienia w od
W hucie ,.Horte':-lsja" odbyło się orientują się dobrze w osiągnię· referent okre~lił szczegółowo za· grodze!'lia. gdyż niskie zarobki by· na likwidację i zagospodarowanie
po~kdnim terminie, należy zgłosić ogólne zebranie podstawowej or- ciach i . istniejących jeszcze za· dania Planu 6·letniego na terenie ły przyczyną. że do pracy zgła odi:ogów. Kredyt ten otrzymują
przede wszystkim spółdzielnie pro
je do Stacji Opieki nawet ostatnie- ganizacji partyjnej. poświęcone aiedbaniach.
huty, wyraźnie jednocześ:'lie pod- szali slę oni niechętnie.
dukcyjne
i zespoły uprawowe, w
go dnia szczepienia.
kreślajf)C
te
elementy,
które
wy·
Poruszono sprawę ruchu racjo·
omówieniu uchwał V Plenum KC
Tow. Skwarczyński w swym redalszej zaś kolejności gospodarkonanie
planu
umożliwią.
Porunallzatorskiego,
PZPR
i
realizacji
przy
czym
zadań
okaPlanu
6·
feracie
omówił
w
sposób
jasny
i
Kandydat. - Materiał Wasz wy
letniego na terenie zakładu. Ze- przystP,pny zadania Planu 6·1et- szył więc takie zagadnienia. jak zało się, że zainteresowanie się stwa indywidua1ne mało i średnio
korzystamy w najbliiszym czasie.
branie wykazało. że to\.varzysze niego w skali ogólnokrajowej i na współzawodnictwo, obniżenie kosz tym zagadnieniem w „Hortensji" eolnych chłopów.
Prosimy o dalsze korespondencje z z „Hortensji" interesują się ży- ich tle wskazał zadania huty tów własnych· i ~krócenie cyklu iest jeszcze małe. Tą sprawą na·
Cprócz tych kredytów Centrala
terenu Waszego zakładu pracy.
wo rozwojem swojego zakładu. że I ..Hortensja". Dobrze się stało, że produkcyjnego. akcję oszczędno· leży przede wszv;;tki m za in tere· Nasienna otrzymała przeszło 800
ściową, racjonalne wykorzysta~ie sować kobiety,
których w hucie milionów złotych na ialict·ld dla
surowca. Podkl'eślenie tych za· pracuje bardzo dużo, a których plantatorów kwa1ifit:owan·cgo ~iar
gadnień
w referacie wytyczyło dla ruchu racjonalizatorsklego na siewnego. Zaliczkj te, w wyso•
drogę dla dyskusji.
nic zdołano dotychczas pozyskać kości od 6-10 tys. złotych na każ
.Poświęcono w niej dużo miejs· Sprawa współzawodnictwa zosta- dy hektar plantacji, są w gruncie
ca sprawie czujności. Tow. Grzej- ła postawio:ia w wielu wypowie· rzeczy bezproce:1tową pożyczką.
i
da, omawiając to zag::idnieme poci dziach bardzo ostro. przy czym toPrzed kilku dniami 'v Zakła no, po czym uzyskano zapewnie mująco na produkcję, a po dru- kreślił, że obowiązkiem każdego warzysze podkreślili. że w roku
dach Drzewnych na Bugaj u od- nie, iż remont szlifierki będzie gie ustalono, ie dyrekcja zakła- partyjniaka jest nie tylko dobrze przyszłym ilość współzawodniczą
Cftlopi ·
była się narada techniczna, w ukończony w przeciągu t,"god- du przeprowadzi w możliwie i wydajnie pracować, ale wzmóc cych musi wzrosnąć do 90 promało
średniorolni
której wzięli udział: przedsta- nia. Trzeba tu jeszcze za!'na- krótkim terminie dostawę su- czujność rewolucyjną. gdyż istnie cent. Dużo wypowiedzi padło w
wiciele <ly_rekcji, podstawO\'\.'e.i czyć, ie w r;tolarni ręcznej już rowca. Zobowiązania powzięte ją możliwości. że wró~ klasowy związku z dyscypliną pracy. Na pr~edterntlnoUJO
or.ganizacji partyjnej, rady za- w chwili obecnej wykorzystuje na poprzednich naradach były będzie się starał zahamować pro· tym odcinku zaszła duża zmiana ~pła~ają podatek gl'untowy
kładowej oraz majstrowie, bry- sie w produkcji wszystkie od- za:ws~e ~'y~rnn:vwane i . dlatego dukcję. Każdy partyjniak powi- na lepsze, gdvż dzisiaj ilość nie·
i SFO~
gadziści i aktyw r'obotniczy. Na padki fornierowe, co daje mie7 tez .1.stmeJe gwr,rancJa, że
nien dobrze poznać zadania Pia· obecności nieusprawiedliwionych
Podobnie jak 'W roku ubiegłym,
rada b~·ła poświęcona ustale- :-<ięcznie· 153.000 zł. oszczędno- obec~ie zostaną one ''" pełm nu 6-letniego, aby móc ie potem w3>nosi dziennie oko1<> JO. Ilość ta mało j średniorolni chłopi w wielu
11iu możliwości technicznych za- ści.
zrealizowane.
przenieść w. masy robotnicze oraz w poprzedznich miesiącach wyno- gromnd1tch i gminach podeJmuJą
kładu w zakresie w.rkonaniu
Stolarnia ma.<;zvnowa rówRealizacja
uchwał narad:v na swym odcinku realizować.
siła 40. Łazikostwu należy wypo- współzawodnictwo w pl'zedterminewym ~płacanlu podatku grunt(')wego
zwiększonych planów produk- nież wykonuje s\\·oje plany i
·
Tow. Kaźmierski poruszył do· wiedzieć ostrą walkę aż do całko i Społecznego Funduszu Oszeządnoś
cyjnych i miała na celu wveli- tutaj jednak są realne możli- technicznej w Zakładach Drzew
witej
jego
likwidacji.
clowego Rolnictwa.
mino:vanie
dotychczaso\\'ych wośri do podw~·ższenia produk- nych na Buga.i u pozwoli na. wy- niosłą sprawę skrócenia cyklu pro
Przebieg zebra:1ia wykazał, że
Na zebraniach gromadzkich chłopi
ib1·akow w pracy. Przebieg na- cji. Przede wszy.- ;tkim pracują- zyskanie wszvstkich możliwości dulłcyjnego. Przykładowo podał,
rady i jej rezultat wykaznh·, że en w tym dziale tzw. formatów- pro<lukcyjiiy~h zakładów i przy że na to, aby wyprodukowana już towarzysze z „Hortensji'• Planem podejmują uchwały, w których zobo
ka jest mało wyclajna, a poza- śpieszv wykonanie planu rocz- szklanka przeszł~ do .n:agazynu 6·letnim interes:ują się głęboko. wiązują się przedterminowo wpłacić
spełniła ona swoje zadanie.
swoje należności oraz wzywają inne
tym
w dostarczonym . surowcu nego •
pot~l~eba. ~z lk3 ?nl. .rstit11eJą rkealne TGraz ciąży na nich obriwi;zek nromady cło współzawodnictwa.
N a naradzie zabierali kole.i no
W
brak jest tarcicy tzw. płyt Sup·
moz iwosci s roce:11a ego o resu przeniesienia zasadniczych spraw uchwałach jednocześnie podkreslają,
głos przedstawiciele wszystkich rema. Tarcice zo~1.aną jeszcze
B. K.
do dni conajmniej 10. Pozwoli to postawionych na zebraniu na ca- że przez terminową spłatę należności
działów fabryki, składając sprłl w bieżącym roku dostarczone, a
na szybsze wysłanie gotowego topodatkowych chcą przyczyn1ć 1ię do
w-0zdania
z dotychczasowych dokończenie budowy suszarni Bolqczki naszego miasta
waru do sprzedaży i przyśpieszy ·~ załogę, 7't.poznan'il wszystkiCh wvkonania planu finansowego Pań·
\•,;ykonanie planu. Omawiając za- tobot:iików z zadaniami, które stwa, a przez to do riełnej realiucJi
w~ników pracy oraz omawia- znacznie 1·ozszerzy' możliwości
produkcyj ne stolari1i maszynoNozładować
tłok
gadnienie
oszczędności tow. Kaź· stoją przed nimi w Planie 6-let· zadaii Planu 6·1etn!ego.
jąc istniejące trudności i niedoW wielu gromadach zobowiązanJa
wej. Podobnie ,ie8t w dyktoww
Kasie
Mieiskiei
mierski stwierdził, że w pakow- nim.
ciągnięcia.
ni. z wypowiedzi ma};;tra tow.
Szkoda tylko, że w zebraniu zostały J'lli całkowicie wykom1nę. I
W kasie Prezydium Miejskie.i. Ra ni jeszcze dzisiaj marnuje się
O ile chodr.i o stolarnię ręcz Mareckiego wynika, że i tutaj dy Narodowej przy ul. Slo:wackiego przoz niedbalstwo dużo papieru i brało udział zaledwie 45 procent tak np., chłopi gromad: Helenów, Bu
n4 to wykonała ona swój plan odczuwa się pewne braki w do- 13 panuje stalt- wielki natłok intere wiórków drzewnych. Również w członków Partii. Reszta nie sta- czek, Jaroszki pow. brzezińsxiego,
woj. łódzkiego, a w powiecie ptotrw 110 procentach. Z głosów. ~tawil"., t~rcicy hnbiastej i kle: santów. Jedyny urzędnik obsługują- sortowni ~a skutek nieuwagi po- wiła się na zebranie i za ten fakt kowskim
gromad1 Grembocłny. Wił· ,
które padły na naradzie okaza- .Jl!, ~torego zapa!-!y nrnRzą hyc cy wpłacających oraz kasjer nie mo wstaje zbyt dużo stłuczek.
należy obciążye odpowiedzialno- koszewice i MoJuacz uregulowali
ło się, że stolarnia ręczna jest w i:ow1ększon~. . Palącą
sl?raw'.! gą dać sobie rady z nawałem pracy
Poruszona została w dyskusji ścią Komitet Fabryczny, który przedterminowo w 100 proc, podatek
stanie osiągnąć lepsze wyniki, ,leHt. .załozerne . nai:zę?z10\\·111, Skutkiem tego interesanci kasy miej paląca kwestia szkolenia nov„ych ustalił nieodpowiedni termin ze- gruntowy i Si'OR.
na. przeszkodzie :;:toją jednak gdyz me _d~ P?~yslema Jest, aby skiej muszą długie godziny wystl\- kadr" hutników, których brak da· brania. Takie ~liedbalstwo nie Pala współzawodnictwa, jaka obejbraki w zaopatrzeniu. Nie ma 49 .rzen11es1nyrnw n~o~"ło. bez wać w ogonku, aby wreszcie załat- je się odczuwać w „Hortensji". może w przyszłości mieć miejsca. muje obecnie gromady i gminy całe„
tam bowiem kqtła do gotowania me.] pracownc wyda,Jme l bez/ wić sprawę. Czy temu marnotraw- Istnieje co prawda s~k:;ła przemy- A już szczególnie wtedy. gdy, cho- go kraju. jest jeszcze jednym dowodem wy11okiego uświadomienia ario•
kleju, co wpływa hamują.co na straty Czi;iSU.
.
. stwu nie mo:tnaby zapobiec pr;;ez słowa i gimnazjum szklarskie, ale dzi o tak ważne zebranie jak to,
łec:imego szerokich mas ~hłop6w mało
produkcję. W tej sprawie posta
.ąezu!taty narady llle ograni- ;;większenie personelu urzędniczego absolwenci tych szkół opuszczają które ostatnio si~ odbyło.
(Z)
i średniorolnych.
nowiono natychmiaRt zwrócić CZRJą się_-. rz~c7: prosta - do w kasie, albo przez umożliwie11ie in Piotrków i tylko nieliczni idą do
się do Łodzi z wnioskiem o wy ~v~-~łlzama, 1st111e,1ących trudn~- teresantom wnoszenia opłat za po- pracy w „Hortensji". W związku
konanie kotła.
s~1 I brakow, Głównym . wym- średnictwem poczty?
z tym wielu towarzyszy podkre·
Okazało się także, że remont k~em narady. było .to, ze: po
Wierzymy, że Prezydium MRN ś;iło, że należy jak najwięcej dzie·
szlifierni bębnowej jest prowa- pierwsze: k1er0\n11cy clzjałow rozwiaże tę ~prawę po myśli postu- ci hutników kierować do szkół
dzony w bazie remontowej zobowiązali
się zlikwidować latów mleszka(u;ów Piotrkowa.
przemysłowych, a dla a!:isol\\:enzbyt długo. Na naradzie ustalo- przycz~-n~·, które wpłvwa ia. ha(S)
tów ustalić wyższe stawki wyna·
Załoga Przedsiębiorstwa Budow
nictwa Przemysłowego Nr 22 wy·
konuje w Piotrkowie budowę wiel
kiego kombinatu włóki~r..iczego.
Zadanie załogi jest nadzwyc7.c1j od
:powiedzialne, gdyż budowa kon::binatu-jcst bardzo ważną inwe3tycją. a terminowe jej wykończenie
i oddan1e do produkcji przyśp!eszy rozwój przemysłowy Piotr1'·Jwa.
Budow:1iczowie •kombinatu przy
stąpili do pracy z wielkim zu;;c:;·
bem energii i poświęcenia, zciajnc
sobie sprawę, Żt" iFh zad!lnie
jest odpo\•.riedzia1ne, a trudności
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Towarzysze z „Hortensii"
obra.dowali nad realizacją Planu 6-letniego

Znarady technicznei wZakładach Drzewnych
lepsze zaopatrzenie w surowiec usprawnienia techniczne przyspieszq wvkononie planu
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Czytajcie i rozpowszechniajcie
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przyszłe kadrą

WJaki sposób możemy podnieść poziom nasz.ego piłkarstwa?
Odoowiedź n;t

tn

nytanie daie nam mgr. Radwańsld - trener i członek zarządu ŁOZPll
waniu małą piłeczką gumową. To,., - Zorganizowanie tak zw. „przed
co robili ci chłopcy w zupełności na szkoła" piłkarskiego uważam za
cyrko- r~ecz po prost~ konieczną. ~ostaram
dawało by się do popisów
I wych . Okazało się, że nikt ich tych się to uzasadnić.
- Aby wychować z~rowe, .odp;>1 ~ztuczek nie uczyl a jest to po pro·
ideolog1c1.me,
1 <tu ich ulubiona zabawa. którą bar wiednio wyszkol?ne
dzo często uprawiają i dlatego do- wysoko .usprawmon~ kadry. ~rZJ:'Na Wę- szłych piłkarzy nalez:y i:oło~z1~z. me
I ~zli do takiej perfekcji.
~rzech takich chłopców można spot ~al od .chwil_i zetknięcia się JeJ ~
'rnć bardzo wielu. Trenerzy wyszu- piłka wciągnąc w tryb długofalowe)
kują spośród nich utalentowane je akcji zkoleniowej. Chłopcy od
dnostki i szkolą je już od lat dziP.- n:łodszych lat. z zapałem uprawia~ą
I cięcych na piłkany. W ten sp·:>sób P 1łkarstw„, dziko. bez umi~ru. me
blopniowo rośnie i dojrzewa armfa nadko ze szkodą dla zdrowia - co
nrzyszłych doskonałych techników. ~orsza młodzież ta ulega często uNie ;est wie<' rzeczą dziwną, że na iem1~ym wpływom starszych._ ~ o,. Węgrzech trenerzy nie potr~ebują k.resie od. 10 do 14, l_at młodzie~ P<?•1c?.yć techniki. Młod?.ież ~vęg1erska sia~a duze. zdolnosc1 przyswa1 a:~ia
iuż od dzieci11~twa nabywa przygo- !'obie ruchow ~ charakterze. techmcz
j 1owanie do te.!(o trudnego sportu i no ~ zręcznościowym. Im P~ł~a:z na
to ;e~t iedna z „tajemnic". w_y~oki.ej t~~1ast stars~y. tyrr:i trudn1e.J 1 wo!
me1 orzyswaJa sobie nowe foriny
klasy nHkarstwa We'lierskiego
- · W Zwiuk11 Radzieckim Y.aga- ruchu. W okresie 4 - letnim, popl'ze
""..ie11ie ~?.kolenia. l)Osunteto jeszcze dzającyrr:i okres juni?rów_ ~ożna do
1 d?le.f P<IDT'ZPZ or'-l'anl7.Rc.je ~pel'.fal- prowad;r.ić opanowanie p1łk1 u zdo!
niejszych jednostek do ' poztomu wy
I "v"h ~„kół sn-0rtow:vch.
/. - Biorąc to wi:zvstko pod uw"agę .;okiej żonglerki. Oczywista środki,
należy orzypuszczać, że praca _7a~ra jakimi .należy się tu posługiwać
kr m.u
nicznvch trenerów natrafi w na- sza byc oparte na pewnym za esie
nych. warunkach na pewne trudnoś wiedzy ~ dziedziny anatoma - frzjo
1
ci, wynikające .,_ odrębnych >::ałożeń logiczne.] oraz muszą być dostosow szkoleniu i z t~go względu szyb- I wane do 'pi;;ychiki i zainteresowań
kich postępów, czy przełomu w pił I młodzieży w tym wieku. Praca ta
kars_ twie - moim r.daniem nie nale I wymaga poważnych kwalifikacji pe
dagogicznych. Wbrew pozorom, szko
7.v <ie spodziewać.
lenie juniorów wymaga większvch
w SZKOLENIU POTRZEBNA .JEST kwalifikacji i uzdolniet1, jest znacz
nie trudniejsze. aniżeli szkolenii> za
.\Kf'JA DŁUGOFALOWA
\vodników starszych, a co dopiero
Podc:t.as pob:vtu w Spale - mó mówić o dzieciach.
wimy - informowano nas, te w pia
nie szkoleniowym ŁOZPN zrodziła
"'1iHANA STRUKTURY
sie m:vśl zorgiinizawania i turnuORGANIZACYJNO
sów obozowych dla ·f ak zwan:vch
SZKOLENIOWEJ
przedszkolaków, to jest młodzieży
w wieku od 10 do 12 lat. Czy uwata.
- - z powodu zmiany struk~ury
cle za wskazane wrganlzowanie ta- organizacyjno
szkoleniowej w
kkb obozów?
mówi mgr. Radwański -J PZPN 1

Co pisało proso łódzko w dn. 7 wt7eśnio 1930 · r. ·

I

powiatu łódzkiego . Nasilenie wście
klizny zanotowano również na terenie powiatów radomszoz;ańskiego i
łaskiego. Władze postanowiły przytępienia psów
stąpić do masowego
stwierdzono
w okolicach, gdzi<?

,,KONSTITUTA"
Nowy „s-zef rządu" - Piłsudski udtielił drugiego wywiadu pułkow
ńikowi iMiecTZiń:;kiemu. W wywiad?.ie roi się ponownie od 'niecen.zuraJnych wyz.wisk pod adres~m
Sejmu i posłów. Konstytucja jest po
nownie kilka razy nazwana „prostitutą", posłowie to „zdeklasowane kla
cze, ;mam.e wałachy, ścierwo . k fć re
powinno. raz. zdechnąć" . Sejm to
zwyczajny „hotel-b„.„".

w~r iekliznę.

::a?-

TRAMWAJ.
KOLEJ I AUTOBUS„.
Pod tramwaj podmiejski Nr 2 idą
cy w kierunku Zgierza. rzucj.ł się
wcrioraj wieczorem jakiś przechorobotnik.
dzień, prawdopodobnie
jak wskazywało jego ubranie.

NOWY „PRZE\VRÓT"
W ARGENTYNIE

1·

* „ *
Gazety donoszą o nowej „rewo.luw pobliżu ulicy Nowy $wiat na
oji" w A~entynie. Zbuntowany generał · Uriiburu atakuje Buenos Ai- Widzewie rzuciły się pod koła pores, usiłując ominąć wojska wierne ciągu idącego z Koluszek dwie mło-

I

prezydentowi Origoyenowi. Uriburu de robotnice. Policja prowadzi śledz
npowiedział zbombardowa ~1ie pala two celem ustalenia nazwisk rnłocu prezydenta w wypadku, ~dy 01i docianych samobójc-zyń.
*
*
goyen nie a:echce dobrowolnie uHą·
*
l)ić.
tuż obok
Na ul. Nowomiejskiej,
domu Nr 34 rzuciła się pod przejeżJljpIDEMIA WSCIE'KILIZNY
_ ni'eiaka
Fajga
.•
Garzety donoszą o mnożących się dżający autobus
__
wypadkach wścieklizny na terenie Zylber. bezrobotna.

.
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T EAT R
ł'A~STWOWY

TEATR LM. dTEFA~A JARAC~A
(ul Jaracza 27)
.
Dziś, o godz. 19.15 sztuka Alekaandra Gergely pt. „Sprawa Pawła
Esżteraga.".

TEATR

KOMEUłl

MUZYCZNEJ
..LUTNIA„

Godz. 19.15 „Córka pa.ni Anl?ot"
Znitki ważne.
Lr;TNl „OSA"

l'ANS'l'WOWX
l'JJ:A 1'8 .,AKLl!:K 1J'i'
TEATR POWS:tECHN \' (ul Piotrkowska 152l
(uL Obrońców Stalingradu 21
środa, dn. 6 września 1950 rob.-u,
tel. 150-36)
godz. 17, widowisko p. t. „Samho i
Codzienniie o godz. 19,15 komedia lew". Kasa. czynna od godz 10.
AL Fredry „Wielki człowiek do małych interesów". Kasa czynna od ~
l'EA'l'R "ł'lNO~lO'
dziny 10 - 13 i od 16.
(ul. Kopernika 16)
PA*STWOWY TEATR żYDOWSKl
Godz. 9 do 15. Widowisko 7;am.lmię
(uL Jaracza 2, tel 217-49)
te: wg zamówień dla szkół l'· t.. „Pa.n
Teatr nieczynny.
Tom buduje dom".

·~.

17, 19, 21.

(Dla dzieci

powyżej ła.t

7)
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·Gazeta ,,Krasnyj Flot:• zamieszcza artykuł pt. „DYSKRYMINA·
CJA RASOWA W USA", pióra A.
Grigoriewa.
Autor stwierdza. źe w prowadzo
nej przez amerykańskie kola wojenne propagandzie faszyzmu i w
szerzeniu histerlj wojennej dużą
rolę odgrywa propaganda teorii ra
sistowskich oraz haseł nienawiści
'do człowieka. „Ku Klux Klan",
,,Legion ~merykański", „Czujni",
,,Rycerze Kolumba" i dzięsią,tki in·
nych faszystowskich oraz faszyzujących organizacji zajmują się ener
gicznie rozpalaniem nienawiści ra·
sowej w USA.

t.6d2, PlO\rko'W•

ł&

Rozmowa nasza dobiega końca.
Na zakończenie jej zadajemy nasze
mu rozmówcy jeszcze jedno pyta.·
nie: ~ cz:v nie dostrzega poza
tym innych jeszcze, poważnych nle·
dociągnii:ć w szkoleniu naszych pił
karzy?

Progrllln na czwartek 7 wrzesnia 1950 · (Ł) „Od naszych kor espondentów .
12.04 Dziennik poł~dniowy. 13.10 18.25 (Ł) AudyO!ia TPPR. 18.45 Au·
I~) „Zakładamy sady . 13.30 Audy· dycja dla świetlic młodzieżowych.
cia szkolna. 13.50 Duety fortep1ano- 1915 „W Cherbourgu i gdzie indziej".
we. 14.00 Audycja ~iteracka . . 1~.30 20.00 Dziennik wieczorny. 20.40 (Ł)
Utwory kompozytorow rosy1sluch Koncert rozrywkowy. 21.15 Audycja
15.30 Audycja dla świetlic dziecię- dla wsi : „Pomoc sąsiedzka w gromacych. 16.00 Dziennik popołudn10wy. dzie". 22.00 ,;Ludzie bezdomni" 16.20 (Ł) Poemat Jer.zego Millera. III fragm. powi~ści St. Żer.o~skie~o.
16.30 (Ł) Wiersze Michałkowa w 22.20 (Łl ,,Mówimy o sporcie · 22.30
przekt I. Sikiryckiego. 17.00 (Ł) Kon (Ł) „Zapraszamy do tańca". _22.50
cert Orkiestry Mandolin. 17.35 „Po- „Co warto przeczytać". 23.00 Ostatrozmawiajmy". 17.40 Muzyka ludo-j nie wiadomości . 23.15 Uluhione ulwo
·
wa. 18.05 „Odpowiedzi fali 49". 18.15 ry symfoniczne.

go•• iuż się ukazał w druku.
Jest nim wspaniała powieść o bohaterskich żołnierzach radzieckich - obrońcach
Stalingradu - pt.

„KURHAN MAMAJA"

~ · Dyskryminacja. -rasowa w USA

e&;oa
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rusza do boju o mistrzostwo

18, 20
(Dla dzieci powyżej ia.t 14!)
STYLOWY (Xilińskie~o 123)
„Cztel'y pokolenia", dod. „Wietrze
nie skał", godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
śWIT (Bałucki Rynek 2) „Milczenie
jest złotem", dod. „Słoneczna -polana", godt. 18, 20.
(Dla młodzieży niedozwolony)
TATRY {Sienkiewicza 40, w "gro·
dzie) „Muzyka i miłość", dod. „W
socjalizmu". iOdz. 16.30
kraju
18,30, 20,30.
(Dla dzieci powyżej lat 10)
TJ:;CZA (Piotrkowska 108) „Klęska
szpiega", dod. „W lasach 'Meszczery", godz. 16,30, 18,30, 20,30.
(Dla dzieci powyżej lat 12)
„Nasz
(Daszyńskiego 1)
WISŁA

76)
„O świcie", dod. ,Magnetyzm",
„~
godz. 17.30, 20
WOLNOść ( Na-p1o;ko~sktego 16l
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
„S-~ Orze~ z.a~mą.ł • dod. „Prze
ROBOTNIK <Kilińskiego 178)
obrazon~ z.1emia '· ~odz. 16, 18, 20.
„Zwycięski powrót" dod. „18 mi(Dla dz1ec1 powyzeJ lat 12)
lionów", godz. 17,30, 20
(Zgierska 26)
l'.ACHĘTA
<Dla. dzieci powyżej lat 12)
"Pokój
„świat się śmieje", dod.
:REKORD (Rzgowska 2) „Córka ma
zwycięży wojnę", godz. 18, 20,30.
rynana", dod. ,,Julian Marchlew(Dla dziEci powyźej lat 10)
&ki", godz. 18, 20.
(Dla dzieci powyżej lat 12)
ROMA (Rzgowska 84) „Dziś o wpół
c1o· jedenastej", dod. „W piaskach
godz.
Choreunu",
starożytnego

1 o:I.-7

INNE

W niedziel~ łódzka kl. A

·~

dod.18,„Mazur!;:.
pow~zedni",
chleb
20.30.
godz. 15.30,
Chopina",
(Dla młodzieży powyżej lat 1')
WŁóKNIARZ (Pr' h ik lS)
„Skarb", dod. ,~erja a światowej
Feder. Kobiet w Moskwie".
good 16 18 30 20 30
dzi~i p.0.;.,żeJ l~t 10)

.

I

z m1łosi:iiko"". teJ gałęzi
sportu zad~w~ł -sobie wiele trudu
nad znalezieniem przyczyn te.go. sta
nu rzecz~ .. Nad ~Yrr:1 zagad.ni_emem
- Jest ich jeszcze więle - m6wi
zasta1:aw1altśmy się .1 my meJed.1:0Przede ws~yst
mgr. Radwański.
krotnie. Aby rozgryzć to zagadnienie. postanowiliśmy jednak zwrócić
kim, to brak długofalowe.i, .planowej
się w tej sprawie do zasłużonego
pracy w kl ubach i zneszeniach. Pra
naszego trep.era, czł_on~a zarzącu
ca tu jest krótkowzroczna od nieŁOZPN mgr. Radwanskiego.
dzieli do niedzieli. P u nkty zaciem- Czy przy obecnej struklurze
organizac:vjno - szkoleniowej w naniaj ą wszystko. Nie myś1i się zupeł
szym piłkarstwie - pytamy nasze·
nie o t ym, jaka będzie i:vtuacja w
go rozmówcy - nawet po sprowaklubie za 2 czy 3 lata, a przecież
dzeniu kilku dobrych trenerów z
planowanie jest jednym z podstawo
1.agranic:v (podobno sprowadzić ma.
my Węgrów przyp. red.) uda nam
wych elementów racjonalnej gospo
się po kilku latach pracy dor1rr1wa
darki. Chciałbym jeszcze - mówi
clzić piłkarzy naszych do klas:v po- - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nasz rozmówca - przestrzec nawiedzmy Węgrów, czy.„ piłkarzy
Związku Radzieckiego?
szych trenerów i instruktorów przed
Po dłuższym zastanowieniu„. mgr
sztywnym na ogół stosowaniem sza
Radwański odpowiada:
w szkoleniu. Szablon bowiem
blonu
okręgu
Mimo dużych zdolności Polaków
stosowany uporczywie h:i.muje podo piłki nożnej wydaje mi się to
W nadchodzącą. ni edzielę rozpoczy Ludowy, godz. 16.30 Spój nia - (Ł)
przy obecnym systemie szkolenio- P. a.ią się spotkania drużyn klasy A, - Włókniarz (Zgierz), boisko Wid7.e st o.
wym za rzecz prawie nieosiągalną o mistrzostwo ()kręgu łódz.kiego. Ja·K wa, godz. 11 Widzew I B - Związ
a to dlatego, że po prostu naszą mło wiadomo klasa A została powięks7.o kowiec (Lódź), boisko w żychlinde,
Dzrś
dzież za późno szkolimy„. W stosun
na i obecnie liczy 18 zespołów, po- I godz. 15 Stal (Żychlin) - ŁKS Wł.
ku do Związku Radzieckiego I Wę- j dzielonych na dwie grupy.
1 B, boisko Unii w Zgierzu, godz.
grów dzieli nas kilka lat różnicy w
Do pierwszej giiupy zafiezoM: 11 Unia (Zgierz) - Włókniarz Pab.
szkoleniu, których się przeskoczyć
Grupa druga: bois.ko w Radomsku,
nie da. Po każdym meczu z Węgra Stal (ż:vchlin). ŁKS Włókniarz I B,
mi prasa i widzowie rozpływają się Włókniarz (Pabianice), Włókniarz godz. 16.3tl Stal {Ra<loms.ko) - Ko.
nad finezyjną techniką gości i wy- (Zgierz), Sp-Ojnia (Łódź), Kolejarz lejarz (Kol.), boisko w Bełchatowie,
Już dzisiaj, o godzinie 16.30
Unia godz. 15 Włókniarz (Bełchatów),
(Łódź). Związkowiec (Łódź),
rnuwają w konkluzji jeden zwykle
na boisku ŁKS Włóknian.a, odboisko
(Tomaszów),
Związk<>wiec
B.
I
Wid1.ew
(Zgierz),
wniosek - sprowadzić zagraniczbędzie się od dawna oczekiwa·
nych trenerów, a pÓziom nai:z:ego " Do drugfoj' trupy ' ńlileż11 ze~poły: w Skierniewicach, godz. 16.30 Koleny przez sportową public.moś.!
szybko się podniesie. Związkowiec (Radomo;ko), Stal (Ra· jarz (Skierniewice) - Zwi11zkowiec
piłkarstwa
Łodzi mecz piłkarski
.Test rzeczą zrozumiałą, że przyjazd dom~ko), Gwatdia (Wieluń), Unia (Radomsko), boisko w Zdufr;kiej Wo
przyczy (Piotrków). Związkowi~ (Tom.), Ko li, godz. 16.30 Włókniarz (Zduńs1ca
zagranicznych nauczycieli
Unia Concordia (Piotr Artyści
ni się niewątpliwie dÓ podniesienia lejarz (Kolus7.:lci), Włókn.iatz (Zduń Woia) ·
~prawności naszych piłkarzy, ale by E<ka Wola), Włókniarz (Bełchatów), ków).
Spotkanie to przyniesie wie·
najmniej ' nie zmieni radykalnie kia Kolejarz (Sk~rniewice) .
Trudno jest stawiać horoskopy w
le niespodzianek i niecodzien·
Z klasy A spadną. 2 zespoły, za. pierws.zych sp<>tkaniach mistrzostw
sy naszego piłkarstwa .
awansują natomiast c1'itery i w ten
klasy A, jednak sądZiimy, że zespoły nych atrakcji.
sposób klasa A będ11ie liczyła 20 ze- gospodarzy mają więcej szans na u.
JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE
Pozostałe bilety będzit- mo'i·
społów.
PIŁKARSKIE NA WĘGRZECH
zyskanie zwycięstwa, niż drużyny go
na ~abyc w kasach stadionu.
~ierwszy termin obejmuje po czte
ści.
- Podczas pobytu na Węgrzech ry spotkania w każdej grupie: odpo
Łodzi
z
Kolejarza
drużyny
czywają.
-mówi mgr. Radwański-ze zdumie
.-----------------------------------------------------------~
niem przyglądałem się w jednvm z oraz Gwardii z. Wielunia.
, . t;łosu"!
A oto kalendarzy~ spotkań na nie
oarków budapeszteńskich jak mło
dzi chłopcy w wieku od 9 do 11 lat dzielę, dnia 10 bm.:
Grupa pierwsza: bt>is-ko Spójni, P.
Pierwszy tom „Biblioteki Głosu Robotnicze·
współzawodniczyli ze sobą w żonglo

(ul. Piotrkowska 94, teL 272-70)
1950
środa, dnia 6 wrzesma
PA~STWOW\' l'EA rn l'luw \'
Cul. Da!łzyńskiego 34, tel. 181·30 re.ku, o godz. 19,30 „śluby murarGodz. 19".15 „Bohaterowie dnia po- skie", czyli wodewil warszawski Gozciawy i Stępnia. ·
wszedniego".

ADRIA dla młodzieży (Stalina l)
„Oni ma.ji Ojczyznę", dod. „O tytuł mistrza", godz. 16, 18, 20 ~
BAŁTYK (Narutowicza 20)
„Maskarada", do.d. „świat mło·
dych N'l:' 12", godz. 17, 19, 21
(Dla dzieci powyżej lat 12)
BAJKA (Franciszka:ńska 31)
„Pustelnia Parme:ńska", II seria,
· dod. „Przegląd sportowy Nr 3",
godz. 18, 20
(Dla młodzieży niedozwolony)
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
„Program Aktualności Krajowych
i Zagranicznych Nr 33", (Kronika
Nr 36-50, „Jedna z wielu", „Rzeka Kama''), godz. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21.
Kino nie
HEL {Legionów 2)
czynne z powodu remontu.
MUZA (Pa.bia.nieka. 173) „Sumienie"
dod. ,,Zielone wybrzeże", godz 18, io
(Dla młodzieży pc>wyźej lait 14)
POLONIA (Plotrkows.k a 67) . ,,Dwie Brygady", dod. „KMea"

.
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obozów dla chłopców od 10 do 12
lat nie udało się nam zorganizo·
wać (jak wiadomo zostało :-niesio·
ne szkolenie w okręgach przyp. red.)
- Uważam - ciągnie dalej nasz
rozmówca - że piłkarstwo nasze ·
poniosło wskutek tego dużą szkodę.
_ Muszę zaznaczyć, że wielu n.a
szych działaczy piłkarskich odnos~
to się z niezrozumiałych dla mme
powodów z pewną niechęcią do
przeprowadzenia na terenie Łodz.i
t1::go szkolenia. Klubem, który pier~v
szy podchwycił myśl szkolenia dzie
cięcego w piłkarstwie był Związkowiec _ Zryw. Prezes Kaźmierczak z.wrócił się nawet do mnie o
pomoc w organizacj i podobnych zes
połów. Brak jedn ak odpowiednio
wykwalifikowanych ludzi nie pozwolil zrealizować tego zamien:e·
nia.

··-----~-

W 22 stanach Ameryki wspólna
nauka dzieci białych i ,,kolorowych" jest wzbroniona. W 14 stanach Murzyni nie mają piawa jaz
dy koleją w wagonach, przeznaczo
nych dla białych, a w 11 stanach
nie wolno Im jeździć autobusami,
_przeznaczonymi dla białych; w sze
regu stan6w ustawa zabrania Murzynom przebywania w miejscach
publicznych, przeznaczonych dla
w parkach, teatrach, ki·
białych nach itp.; w stanach Missouri,
North Carolina I Texas, Murzyni

nie mają prawa odwiedzać biblio·
iek; w stanie Tennesee wprowadzono specjalną, selekcję rasową
na kandydatów na nauczycieli itd.
Mieszane małżeństwa między Murzynami i białymi są w Stanach
Zjednoczonych .nie do pomyślenia,
a w 3Q stanach amerykańskich mal
żeństwa takie · zabronione są ustawowo.
Ponad 16 milionów „kolorowych"
obywateli amerykańskich jest obiek
tern stałego ucisku, poniżenia i sa
mowoli.
. Impieraliści amerykańscy stosulą , p_raktykę dyskryminacji rasowej
również i w Innych częściach świa
ta,' w uczególności w Japonii,
gdzie ofiarą jej są nie tylko Chiń
czycy, Koreańczycy i Filipińczycy,
lecz również naród japoński. Przy
pomocy generała
bezpośredniej
Mac Arthura okupanci amerykań
scy przystąpili do „sztucznej redukcji" ludności ·wysp japo:ńskich.
Szef wydziału ochrony zdrowia
przy sztahie Mac Arthura, generał
Crawford Sumes, otworzył w Japonii 700 ,,oś.rodków ocllrony zdrowia", gdzie w sposób jawny, niczym niezamaskowany, uśmierca

s!e nienarodzone jeszcze dzieci osterylizuje osoby, „które w
odpowiednich
myśl postanowień
(I 1) nie powinny mieć
władz
dzieci".
W wyniku tych poczyna:ń liczba
znacznie się
urodzeń w Japonii

raŻ

zmniejszyła.

Komunistyczna Partia Stanów
Zjednoczonych oraz coraz szersze
rzesze narodu amerykańskiego występują zdecydowanie przeciw harasowej,
niebnej dyskryminacji
przeciw propagandzie nienawiści
do ZSRR.
Współcześni

scy

opiewają

rasiści

amerykań

„amerykanizm", „aine

styl życia", ,, amerykań
porządki" „amerykańską de-

rykański

skie

Z niewysłowionym cy
mokrację".
11izmem . głoszą, że istniejące w
Stanach Zjednoczonych porządki
,,wzór" demokracji, a
stanowią
wprowa.dzony w kraju reżim poli
cyjny - ideał, do którego winny
dążyć wszystkie państwa.
Ale narody świata nie chcą „porządków amerykańskich".

pują one przeciwko wojnie,
czą o pokój na. świecie.

Wystę

wal-

Obszerny tom - liczqcy 240 stron druku
kosztuje 80 zł. - Ksiqżkę można iuż zamawiać
u kolporterów fabrycznych.

