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POlSKl.EJ Z.JEDNOCZONE·J PARTII ROBOTNIC·ZEJ
PONIEDZIALEK, 11 GRUDNIA 1950
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Program walki o pokói
mię.dzynarodowej

klasy robotniczej

Biuro, Wykonawcze ~FZZ aprobuje bistoryczne uchwały. Kong~esu Warszawskieg0

I

auKARESZT (PAP). - Biuro Wy
Federacji
Swiatowej
konawcze
uchwaliło
Związków Zawodowycl->
re~olucję ? zadaniach !„WZZ w wal
ce o pokóJ.
Po scharakteryzowaniu obecnej
sytt\acji międzynarodowej oraz pod
kreśleniu znaczenia II światowego
Kongresu Obrońców Pokoju, rezolu
cja stwierdza:
Biuro Wykonawcze SFZZ jednomyślnie aprobuje i entuzjastycznie
popiera uchwały II Swiatowego Kon
...,.e·su Obr 0 n·c·ow Poko'JU.
.
„. ,
. Biuro Wykonawcze śFZZ wita utworzenie światowej Rady Pokoju
- wielkiej rady narodów, która pod
.1ę'a się szczytnego zadania obrony
trwałego i prawdziwego pokoju. od
powladającego interesom wszystkich
na.rodów.
SFZZ zaleca wszystkim krajowym
wszystkim
ośrodkom związkowvm.
zrzeszeniom
międzynarodowym
zwiazków zawodowych. (należącym
do ŚFZZ) oraz wszystkim związkom
zawodowym:
'Zapoznać w sposób wyczerpu
ją.cy wszystkich ludzi pracy
(przy wmocy prasy. radia, filmów.
zebrań zwią:ikowych. narad w miPj
scu pracy ltd.\ z uchwałami Ił ~wia

.a

i

„

towego Kongresu Obrońców Poko-_
·
ju;
~a.żądać od deputowanych do
parlamentów i od rządów kon
krełnego zastosowania uchwal Kon
gresu oraz prowadienia w Organizacji Narodów Zjednoczonych polityki która odpowiada tym uchwałom;
•
C organizować coraz bardziej
~ zdecydo~ane akcje mas ł!racującyc~ ~rzec1wko. produkowaniu i
pr:r.ewozemu uzbroJenla;
pogl~b1ac s~hdarnos~ z n~rodarni kolomalnyml 1 zaleznymi w ich walc~ o. wyzwolenie ~a.r~
do~e oraz udz1elac c~raz w:vd!l'tn~eJ
sze.1 oo?'oc~ naro~ow1 kor.i;an!>k1emu_. k~o~y Jest ofiarą agresJJ a.mery
;
kansk1e.1:
opracować i wprowadzić w źy
cie konkretny plll.n utworzenia
potężnego ruchu na rzecz jedności,
aby przeszkodzić w urzeczywistnieniu projektów zbrojeń. a zwłaszcza
orojektów remilitaryzacji Niemiec i
Japonii. które amerykań.;kie kola
rządzące chcą ponowni!' prz"k!'ztał·
r.ić w agresywne mocarstwa:
-f ściśle łączyć walkę o pokój z
walką o zaspoko,jenie bezp0-

b

d

.. .

..

e

~
Zakończenie obrad
iłady _;.Naczeln~ei ZSL
WARSZAWA (PAP). - 9 bm. i:a3-dniowe obrady Rada Na
czelna Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego,
Ostatni dzień obrad wypelniła dal
sza dvskusia nad referatami wicepre
zesa NKW - Stefana Tgnara I sekretarza NKW - pos. Aleksandra
Juszkiewicza orarz nad sprawozdaKomisji Kontroli
niem Głównej
Stronnictwa. Dyskusję. w której za·
mówbierało głos kilkudziesięciu
C'lłonków Rady, Naczelnego
CÓ\V -

koń~yła

Amerykańska

Komitetu Wykonawczego oraz wielu działaczy terenowych, podsumoJózef Qzgawał sekretare NKW Michalski.
Wyniki 3-dniowych obrad zawarte zostały' w podjęte.i na zakończenie
posiedzenia uchwale. w której Rada
Naczelna oceniła działalność ZSL w
okresie od Kongresu Zjednoczeniowego i określiła zadania i rolę ZSL
na etapie budowy podstaw socjaliz·
mu w Polsce.

66
„dolarowa kurt'7D3
,

Prof.1011·01-Cur1·en1·e otrzymał w1·zy

j przez Niemcy Zachodnie
pr zeia zdoweJak
Ambasada amerykańska w Paryżu
donoszą

§rednich postulatów mas . pracują·
cycb;
kredydomagać się redukcji
tów przeznaczonych na zbro·
jenia, opracować i zastosować konkretne plany rozszerzenia robót spo
łecznie pożytecznych i podniesienia
stopy życiowej mas pracujących, wy
korzystując w tym celu sumy, które
zostaną zwolnione w wyniku zmnie.i
szenia wydatków wojenny<'h:
zacie§nić kontakt z organizacjami związkowymi nie należącymi do SFZZ w celu podjj:ria kon
kretnych akcji w obronie pokoju;
• zjednoczyć w walce o pokój
,1 wsz:vstkirh zorganizowa11"<'h i
pracowników,
niezori;anizowanyrb
zdecydowanie demaskować szkodliwą d?.iałalność rozłamowców - przy
wódców tzw. „międzynarodowej kon
federacji wolnych związków "Zawodowych" i mi~dzynarodowych sekre•
taria tów branżowych, usiłujących
polłtycz·
przy pomocy manewrów
nycb zamaskować swą, rolę poslusz
nych !)Omocników imperialistycznych podżegaczy wojennych:
rozszerzilć i umacniać komlte
ty obrony pokoju w przedsię
bio.rstwach, uaktywnić ich działal
ność oraz tworzyć Je tam, gd11le jesz
cze nie istnieją.
Biuro W:vkonawcze poleca sekre

g

·h

.
l

I pomagać w organi
C zowaniu wspólnych wystąpień
mas pracujących i organizacji związ
kowych wszystkich krajów zwłaszcza
Europy, aby „przeszkodzić remilitary
_zacji Niemiec;
pomocy krajowym
udzielać
( centralom związkowym w dzie
dzinle wymiany delegacji robotniczych między różnymi ltrajami oraz
sprawozdania tych
popu,laryzować
delegacji;

••

J

e

wzmóc prace; organizacyjną i
propagandową w krajach kolo
nialnych t zależnych. podkreślając
związek jaki istnieje między walką
o pokój a walką o wyzwolenie na.ro
dowe;
złożyć w Radzie GospodarczoSpołecznej ONZ wniosek prze
widujący redukcję wydatków na
zbrojenie I wykorzystanie tych sum
· i a st~py ~yciowej mas
dia ~ d n I es1elf
pracuJących miast 1 wsi;
wspólnie z międzynarodowy·
~ mi zrzeszeniami związków za
wodowych (należącymi do SFZZ) opracować propozycje w sprawie na
wiąza.nia norma.lnych stosunków han
dlowych i kulturalnych między
wszystkimi krajami.

f

I

,

•·

.'

·,

' 1'J .

rady · za.kładowej Zl'B' im• .Armii rLud,owe.i; ww.' S•mo~
wa, przejmuje Sztandar Z~cięstwa; z rąk prze'dsł•wicleli, ZPB im.
;, - , ·
·
Dzierżyńskiego.
Przewodnicząca

popierać

o:w.olność
Whołdzie wielkiemu boinwnlkowi
.
~

.~

Naród węgierski obchodzi _ur99zyścię
. , .
1OO· rocznicę · zgoną· gen~ · ·Bema ·~rr-

~

Cały na-1
BUDAPESZT (PAP). ród węgierski uroczyście obchodzi
100 rocznicę śmierci wielkiego patrioty polskiego i bojownika · 0 walność Węgier _ generała Józefa. BEMA
zwiąrzku rz rocrz.nicą, minister
Obrony Nar odowej - Mihaly Far1'as wydał rozkaz, w k tórym stwierdza m. in.:
wspaniałym tradycjom
Wierna
walk 1848 r. nasza armia ludowa wl
dz! w gen. Bemie uosobienie górą.ce
go umiłowania. ojczyzny, rewolucyjnego internacjonalizmu i wybitnych
zdolności strategicznych.
Z okazji 100 ·rocznicy zgonu gen.
Bema rozkazuję, by 2~ pułk artyleryjski. który odznaęzył się na.jlep-

W

I
I

szymi wynik~ml w diiedzinle wyszkolenia;n~ił odtąd nazw~, „pułku
im. Józefa Bema".
•
· •
.
·
t.
Z
. okazJ1 100 roczruc~ . 2gonu gen.
Jozefa Bema stołeczna ra:da narodowa kpt~zemianowa~a plac im.kPalffy,
na orym wznosi się pomni Bema
na Plac im. gen. Józebi' Bema, . izaś
pi;zylegly .do placu bulwar-im. Monus Illes na bulwar- 'i m. Bema. '
W dniu 9 bm. odbyła sfę w Teatme Miejskim w B~<fape$Zbie uro~ysta akademia poś\vię<:ona pamię
ci wielkiego bohatera. Wie'cioty i po
gadanki poświęcone życiu i walkom . '
gen·: Józefa ' •Bema
W1Yriwoleńczym
odbyły się we wsz;Y'~tlrich szkołach
węgierskich. ·

W1}ie1wtzet linii walkt0cplan We WłókienQietwie
:~~~=~ u
, , ,·•

_periodyczńych

wydawnictw,

bro-

:~u~r:::i:C! ~a:~~~:~~i~~~~

wego Kongresu Obrońców Pokoju o
raz z działalnością w obronie pokoju, rozwijaną przez krajowe centrale związkowe, by każda wchodząca
w skład śFZZ organizacja mogła
wykorzystać pozytywne c1ośwladczenie pracy · innych central związkowych;
badać zarówno pozytywne J"ak i
negatYWne wyniki dzia.łatności
komitetów pokoju w przedsiębior·
stwach, opracowywać konkretne pro
pozycje dotyczące za.dań tych komi
tetów w przyszłości oraz informować o tym centrale związkowe;

b

~

„ ,., · -.I · ,

roczy_ste przekazanie Sztandarów . P_rzęchodnich :...zwy~tęs~inf ·.:zhłogom

. Ł_ ódzc.Y_ włókniarz.e pm_ekonali_ się
iak wielką
JUZ nie3ednokrotme,
dźwignią osiągmęc produkcyjnych
jest współzawodnictwo pracy. ,Szlachetna rywalizacja ·między robotnikami jednego zakładu oraz między
załogami poS1Zczegolnych fabryk w
. d
·
·
t
· 11...:
w1euum s opnm przye!Zyma się o
wzrostu wydajności pracy i polepszenia jakości produkcji. Międzyzakładowe współza.wodnictwo pracy
w przemyśle włókienniczym stało
się doskonałym orężem ~ walce o

I

.._.. woclo
. ·~._k_..o_··w. '. Za
tr,!&Inej ·Rady. .ż.w.1.~
~...
h
. '
,w11::c , , : -· .:·t \" ·: .' ," ...

wykonanie z.adan pierwszego roku
6 1 t
Pl
anu - e mego.
Wczoraj w sali Teatru Nowegp ·ąd
była się . urdcrz.ystość ' wręczenia
Sztandarów Przechodnich zwyĆięzcom w III kwartale bież. roku oraz
nagród prządkom, które wysunęłY'
się na czoło .. w konkursie o najlepsze przykręcanie przędzy. Głównym
bohaterem uroczystości stały się Za
kłady Przemysłu Bawełnianego im.
Armii Ludowej, które za wysokie
wyniki, uzyskane w Il i· III ·kwartale
zdobyły Sztandar Przechodni Cen-

.P:d~.: ~e!,t~etalf . Z~~.{Uil;'.; , rnówne~o

. Zw1ąZk1.I.> ~Zawoiie'Welo ' .Wl6kruarz)'

to;w. ' A?i~łkięWi9:z;ł pr~ypomn?ał, 'ko
m;u zawdtię~my · .możliwość· pakojo~ej tw~rcrz.ej , pracy, nłt-'."1~im ~oru3emy _się, róż.Wij!l-)ąc' ~ naszych
·
..'! • ·t
h ' - 6'kł d
zą a ac ,wsp l.ll.a;..y~"1n~c. V(~ .:i racjo
nalizatorstwo - rozległy się na sali
gorące okrzyki i oklaski na cieśc
Towarżysza Stalina i 10'zwiąriku Rad~ieckiegd. żywiofową 'owację zgot!o
0
wano pnzedstaw.icie1om zwycięsliiCb
tzakładów~ :ZPB• iib! ·A.nft1r ··Laclowej,
ZPB w ~ychowie; ZliW w To-

Bohaterska Arm 1· a Lud o·wa'-;,' Ko·~·re·a·· 4=1:.i~:·'i=:_,:=~~h· :ram:

, kfcb ~'kładow...:_P~ysłu Jedwab.·
:O:al;,,ąt. . Wr Nowej 'udZ~, .ZPDz. •<Jm.
E; i>I~., FJl-bi'ykił.lVłóklen,. Szta~z~
)
pacyjne odmówiły prof. Joliot-Curie członkowi Biura Politycznego Konych w T~#l'5ź~łe· Za~ów .~a
.~
Zł
wizy przejazdowej przez Niemcy. munistycznej Partii Francji - Frannł-n . Tflchna~~nycłi~ i.•Pąsów oraz ~aProf. Joliot-Curie miał się udać do cois Billoux, który został zaproszo·
UJ0f.§- /lfOC Jł.rtł1Ura ·:11ad9~'(Ros.z~rnkz:sfJch : w.,N~~zy• .~'
.§
Sztok holmu, aby zgodnie z tradycją ny na Kongres Komunistycznej Par.
.! K:ulmmllcyJnym,#~.pn,ktem uro~y"·
.
.
.
a,systować przy rozdziale nagród tii USA, rozpoczynający się 15 bm.
PEKIN (PAP) - Dowództwo na śmg za cofaJącymi się wojskami amunicji. Zniszczono , 49 czołgów sw~ci:))Y,l? ' :wr.ę~~ie . sztandar~w.
Humanite" stwierdza w związku
Nobla dla tegorocznych laureatów .
czelne koreańskiej Armii Ludowej amerykańskimi i południowo-koreań nieprzyjacielsldch . i 92 samochody. ~ę.dstaw1cłete ,zil~dów im. Arń)ll
.
t
" . ł h
Ze względu na zakaz lekal'zy odbyKomunikat dowództwa naczelne- L'ud.o'}'ęj ,p~eJ.~!c· S';ztandaJ,' i ,Q,k
·
~~s ępowamem w komunikacie ogłoszonym w pią skimi.
mes yc an~m .
wania podróży samolotem, przewo- z
dnicZiJCY światowej Rady Pokoju mu władz amei~ykanskt~h, iz Waszyn~t~n tek stwierdza, że na wszystkich fron . Agencja Nowych Chin donosi, że go koreańskiej Armii<Ludowej przy ?r~edst'.aw1cteli .z~\l>"i ZPB im, Diler
•
,
pomi·na, z·e 2• list.o.pada br. rozpo- zynski••o. „ 1i ' ~...,
_. 01'ska Armii Ludowe3· oraz
w
Sl.ał zrezygnować z udańia si"0 do zapuszcza zelazną ur tynę nad swia •ach
' -'
...... · ·'' "'., · ··;;;.,.,_ '
'
..,
Ludo·
oddziały koreańslćej Armii
~
(msze - i k l „lt
ochotnicy chiI'lscy kontynuowali po wej, działające na tyłach nieprzyja częła się w Korei Po'htocne.;·• po·d · l1- Uzy/łka.11.;;.1..,
·
I tern.
Sztokholmu.
„
~„~·· ·~
•
ciela, wyzwoliły rozległe obszary osobistym dowództwem zbrodniai;za my w ty~ szlache~m współzawocl
Korei. Do dnia 3 grudnia _ jak wy wojennego Mac Arthura generalna nictwie ....:. ~•. ,oś;~;,~adCflly.ł przewo4niofensywa wojsk napastniczych w czącY, rady · zakładowej ZPB jm.
aika z oficjalnego komunikatu
Dzierżyń~kiego,• tow. ~walski. wyparły kierunku granicy Chin Ludowych.
oddziały Armii Ludowej
Dowództwo wojsk nieprzyJaciel- Życzę Wam w iniietiiu naszej zało
interwentów z całej prawie prowin
powiatów skich skoncentrowało dla pnepro- gł .dalszycjJ 11iuiwesóW w · walce o WY
cji Kangwon, z pięciu
prowincji Hwanghai, z szeregu po- wadzenia tej „ostatecznej ofensy- konanie - Plapów: . -. '
południowy wy" wszystlti~ rozporządzalne siły, ~ Przejmująd Szt~ndar, -preewodnlprowinciii
wiatów
WARSZAWA (PAP). - Komite- U:WO zebra ń masowych, w których I Aktorzy, składający się z pracowni. Pyungan i prowincji Kyungki. Od- w skład któi;ych weszło 7 dywizji cżąca rady · zwyĆięSkiego zakładu,
ty obchodu Miesiąca Pogłębienia udział wzięło przeszło pół miliona ków Gazo\vni, oklaskiwani byli go· działy Armii Ludowej wyzwolily w a~erykafiskich, jedna brygada bry- h~W; Simowa.:. zapewniła ' obecnych,
Kosan, Sinke, ty3ska. Jedna b:.-ygada australijska, _że Zakłady im.- A~mii ·Ludowe] n!.e
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej dokonu ludnaści. Referatów i odczytów, po- rąco przez publiczno ść, która szczel- tym czasie miasta
C"zunczun, Pyungkang, Bokke, Hwai je~:i br~gada tu~ecka i sze~eg dy- ustąpią zal,ętej : {:lr:zo4,l.ljącej ,pozycji,
ją podsumowania wyników Miesiąca. święconych dorobkowi ZSRR w dzie nie wypełniała widownię.
Hwaczun, w1zJ1 WOJSk manąnetkowego rządu. lecz· dążyć •będą d()"°5iągnięcia jeazjang, J'angku, Ryncze,
Na tysiącach imprez polski świat dzinie przemysłu, rolnictwa, kultury
Li Syn-Mana. Wojska nieprzyjaciel cze lepszych . wyników. Przodownicy
Kapyung i wiele innych.
RADZlECIUE METODY
pracy dał wyraz swej radości i po- i sztuki wysłuchało ponad 400 tys.
W toku walk na tych obszarach ski~ posunęły. się IJ.ieznacznje n·a- pracy tów~!~to""'. .,(]{Qzłów$kl.,... 'l'OŚik,
ULEPSZAJĄ PRACE
dziwu dla os iąg·nięć ludzi radziec- osób.
oddziały Armii Ludowe.i zadały nie p:zod. leci; ~uz 25 łlstQp.ada ko~e- Rudka ~ dumą , Pl1~ej~li Sztandar. w
W KOLEJNICTWIE
kich, które stały się WZOREM W
Na terenie woj. łódzkiego utwóPRACY NAD BUDOWĄ POLSKI nrnno 109 kursów języka rosyjskiego.
lu- an~~a Armia Ludo'Ya t ocho!mc~ sr,oje ręee, Nie.\ oddadzą go łatwo.
lnż. Gabriel Milewski, wicedyrek- przyjacielowi ciężkie straty w
Następuje' przekaż'ywańie sztan~a
SOCJALISTYCZNEJ I W WALCE
tor służby mechanicznej dyrekcji ge- dziacb oraz wzięły znaczną zdobycz. chmscy nowstrzymah natare1e 1
Przedłużony do dnia 14 bm. festi·
•
orderem Na wyzwolonych terenach wznowi- przeszli zd~cydowanie ~o kontrofen. rów pozQstał:ym zakładom _ zwyodznaczony
O POKó.J.
PKP,
neralnej
Podczas zebrań masowych, akade. wal filmów radzieckich w kinach na „Sztandar Pracy" U klasy, jest ini- ły ·swą działalność organa władzy sywy. zadaJą~ napastnikom. coraz cięzcom ,w tmecim etapie -~~.P(>~a
mii i imprez artystycznych miesz- ter-nie Łodzi i woj. łó_dzkiego cieszy cjatorem nowych metod eksploatacji ludowej. Ludność 1 miejscowa serde- d~tkliwsze ciosy na wszystkich od-. wodnictwa. Zabierają ·głos ~ći~cy
się ogromnym powodzeniem. Ponad
i zwycię~eni. ! Jedni ·· mówią 0 tym;
•
kańcy miast i wsi woj. łódzkiego dac zynnie emkach. frontu. .
i konserwacji pa1·owozów w Polsce. czni€ wita wyzwolicieli,
wali wyraz głęlj>okiej radości i pod~i 600 tys. widzów oglądało filmy WY·
. W dnm 27 li~topada ro~począł dzięki czemu uzyskali dobre WYniki
Obecni.e kieruje próbami wprowa. pomagając w gromieniu wroga.
świetlane w okresie festiwalu .
wu dla osiągnięć pierwszego w świe
:1ę. pan!czny odwrot wojsk .Diel!_rzy- w ostatnim kwartale, drudz~ tłuma
dzenia szybkościowej naprawy paroNa zakończenie Miesiaca zespół wozów, skracającej czas naprawy do
r ..
PEKIN (PAP) - .Jak podaje do- Jac1elsk1ch. Poczęły one uc1ekac na
cie Kraju Socjalizmu, pr9wadzącego
w kilkunastu, a nawet kilku godzin za- wództwo naczelne koreańskiej Ar- południe ponosząc wielkie straty i
; • O> kąnczen1e na . 11ł.r. 2t \
zdecydowaną politykę po_kojow!) w •lramatyczny Gazowni M-iejskiej
Łodzi wystawił w swojej świetlicy m: 1 st no~:malnynch 3 tygodni.
' Mł
mii Ludowej, wojska Mac Arthura porzucając ciężkie uzbrojenie.
imię dobra całej ludzkości.
'
poniosły w ostatnim tygodniu listo- Od ch wi Ii rozpoc zęcia „ostateczW okresie trwania „Miesiąc~" na montaż poematu W:łodzimierza Maja
'
·
,
Inż. Milewski mówi, że radzieckie
1
h
pada br. olbrzymie stl'aty w lu- nei· of ensywy" ~.;
Październik".
„Radio
województwa odbyło się kowskiego
terenie
4
tviac Art ura do
wzory organizacji pracy i eksploata.
Gł
· k napa.st
· S t rat y W~JS
· 1 ga•u d n_1a
d!11a
cji, metody stachanowskiej techno)o. dziacb i sprzęcie.
· L.
Straty te wyniosły w zabitych. n1czych wymosly w zabitych, ranWielki sukces pięściarzy polstc•ch
gii, dają nam olbrzymie mo żl iwości
11
O bniżenia kosztów własnych, padnie- rnnnych i wziętych do niewoli oko nycb i wziętych do niewoli 23.687
Już się ukazała - · w ramach
s1enia poziomu technicznego taboru ło 23.600 żołnierzy i oficerów. Woj· żołnierzy i oficerów.
.Biblioteki Głosu Robotniczego" '- ;
Liczba zabitych i rannych wynosi
ska ludowe zdobyły 521 dział i możi usprawnien•a pracy PKP.
czołowych dzierzy. 460 karabinów maszyno- 15.932 w tym 8.085 amerylrnńskich. , >łynna powieść A. Fadiejewa o·
wzorów
Stosowanie
bohater8f\ej 1młodzieży Krasnodo
przedst:iwicieli kolejnictwa radzie· 1wych. 4.740 pistoletów automatycz- 1.brytyjskich i tureckich żołnierzy i
nu - . Młoda Gwardia".
ckiego staje się coraz powszechniej nych i karabinów. 55 czołgów, oficerów, a reszta żołnierzy i of lce.
Patrz. str. 4
; , . . . - - - - -· - ----- ·- ·- - - - 1.953 samochodv oraz znaczna ilość r{iw woisk lisvmanowski~h. ,
;;ze wś1·ód naszych knlejarz:v.
GENEWA (PAP). -

1.

Paryża, amerykańskie władze oku odmówiła wizy wjazdowej do USA
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ZAKOŃCZONY
. .

•
premiera Grotewohla
propozyc1e
:BERLIN · (PAP). - Prezydium Rildy
Narodowego
Narodowej - Frontu
Niemiec Demokratycznych oqłosilo
oświadczenie, w którym w C!lłej peł·
ni. popiera zawartą w liście premiera
Grotewohla do kanclerza Adenauera
p1011oivcję, aby w wyniku rokowań
znaleźć wspólną drog~ do przywrócenia jedności Niemiec i przygotowania
traktatu pokojoweqo.

z

Napływające

całych

Niemiec doniesienia - stwierdza m, in. oświad·
czenle - świadczą, że wszyscy Niem
cy z niecierpliwością oczekuj~ chwi.
li, gdy zostanie osiągnięte wzaiemne
JIOrozumienle ł gdy w11póhiie rozpatrzone zostanl\ możliwości uratowania narodu pr~ed grożącym mu niebezpieczeństwem,

minującego w

w

*

LAKE SUCCESS (PAP). - Komu
nikat o wynikach rozmów Truman
- Attlee wywołał wśród wielu tlele
gacjl depresję. Zwraca sle uwagę na
ambasadora
działalność
ożywioną
Indii pan[ Nehru, która odbyła konferencję z delegatem Chińskiej Republiki Ludowej - Wu. Pani Nehru
pmeprowadziła również rO'lmowę z

Ferie zimowe
w szkolnictwie
W roku szkolnym 1950-51 ferie zł
mowe w szkołach ogólnokształcą
cych .stopnia podstawowe&'o i licealnero, w zakładach kształcenia nauczycieli 1zkól podstawowych I wycbo
rozpoczynaj~
wawczyń przedszkoli
się ~a rrudnia IilfiO f.
Wznowienie zajęć w wymlenio·
nych powyżej typach szkół nastąpi
w poniedziałek 8 stycznia 1951 r.
Terminy powyższe doty~ą również
szkól podstawowych i licealnych
dla pracuj ących.

wienia ruchu wyzwoleńczeg·o naro• spaliły tylko na terytorium Korei
dów i usta-nowienia hegemonii impe- Północnej około 7 tysięcy wsi i iariąfo:mu amerykańskiego na Dale- nyc)l drobnych miejse0'1'0Ści.
Interwenci amerykańscy, !<tórzy
kim Wschodzie, zdecydował się na
wszelkie zbrodnie, aby zająć Koręę. pogtawili sobie za zadanie złamanie
Z systematycznościi „cywilizowa- w narodzie koreańskim woli walki o
„Do pnewodnicz11ccgo se ji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjedna.. nych" barbarzyńców amerykań~kie 11i wolnoić i niepodległość ojczyzny, goly zbrojne przy pomocy bombardo- towi są zniszczyć wszystkp co "żywe
czonych.
Do przewodniczącego Rady Bez· wania. z powietrza i od strony morza i przekształcić Koreę w pustynię, aby
oraz irtnymi 11posobami zniszczyły w urzeczywistnić swe drapieżcze plany
1>ieczeństwa ONZ.
koreańskiego.
·Poprzednie oświadezenla l'Z!l<lU Ko- Korei wszystkie wielkie przedsięlJior ujarzmienia narodu
reańskiej Republiki Ludowo-Demo- stwa przemysłowe oraz większość Cynicznie depcząc zasady samookreki·atycznej oraz komunikaty Specjal- średnich i drobnych przedsiębiorstw, ślenia narodów i nieingerencji, impepnedstawili
nej Komis.ii Jednolitego Demokraty- starły z powierz'c hni ziemi wszystkie ria!iści amerykańscy
cznego Frontu Patriotyczlłego Korei wielkie i ś redpie miasta, zniszc:zyły narodowi koreańskiemu milczące ulti
przytaczały liczne wypadki pogwał- wsie, 11 obecnie ·g·dy zbliża si~ :zima matum: albo po<.lponądkujecie się
cenią przez siły zbrojne interwentów przyst1n1iły do systematycznego nisz panowaniu imperializmu amerykań
skiego atbo zniszczymy wiszystko ce>
powsr.echnie uinR· czenia pozost11lych miejscowoilci.
amerykańskich
Sanll)loty a1nerykańskie codziennie jest żywe na waszej ziemi.
nych norm prawa międzynarodowegp
Jednakże groźby imperialistów adlkonują p(}nad tysiąc lotów, aby
dotyczących prowadzenia wojny.
Imperialiści amerykańscy, kt6r~ bombardować miasta i wsie koreań- merykańskich i ich koreańskich panapotkali na zaciekły opór narodu skie. Sto~ując taktykę spalonej zie- chołków nie osiągną swego celu. Na·
koreańskiego, stosują coraz okrutniej mi lotnictwo amerykańskie zrzuca ród korei\ński nigdy nie poiwoli na•
!!ze metody prowadzenia wojny w na' miasta i wsie, w których nie ma rzucić sobie ponownie jarżma niewo.
Korei, w najmniejszym sto.1>niu nie żadnyeh obiektów wojen.nych, olbrzy li kolonialnej i będzie walczyć do
licz~c 11ię z powszechni!! uznanymi za mie iloi!ci bomb zapalających i bu- chwili odniesienia ostatecznego 7:WYsadami prowadzenia wojny. Już ou rz,eych, niszcząc demy i mienie lu- cięstwa. Bestialstwa imperialistów
samego początku agresji 11nie1·rkań- dności cywilnej, pozostawiając milio amerykańskich w Korei jeszcze barskiej w Korei było' jasne, ie 1mpe- ny ludzi bez dachu nad głową i środ- d11icj u jawniają przed narodem ko·
. rea(iskim, przed wszystkimi narodarializm amerykai1ski, ro(lpoczynnj!łc ków do życia,
ja1vną walkę zbrojn4 w celu .zdła· I Samoloty amerykań:ikie zburzyły .1 . ińi Azji zaborcze plany imperia.listó'v a1nerykańskich i 'vSpólnik6w
\
.
ich agresji. Wzmacniają one jeszcze
bardziej niez ło mni} ,,,- narodzie koreańsli;im wolf walki o wolność i ni•-

PEKIN (PAP): - Dnia 7 bm. l'Ząd
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demo
kratycznej przesłał do Organizacji
Narodów Zjednoczon~ch następu illce
oświadczenie:

premierem Attlee i wzięła udzial w stanowili w szybkim temgie wzmóc
jednej z konferenc ji Truman ~ Ątt~ zbroJenii w Europie iachodnie,J, a w
lee. Korespondent agencji „United szczególności w Trilonll. która ma
Press" podaje, że rzecznik delegacji być włączoną. oficjalnie do paktu at
Indii w Lake Success oświ adczył, -iż lantycklero.
Zwraca się również uwagę na oko
komunikat o konferencji Truman Attlee nie przyczyni się do popra- liczność, że decyzje w sprawie Euro
py ~achodniej podjęte zostały bez uwienia sytuacji w AzJi.
Wśród delegatów ONZ panu.ie działu prrz:edstawicieli Francji i !nprzekonanie, że Truman i Attlee PO· I nych krajów Europy zachodniej.

Turner

robotnł-

Energiczny protest rzqdu Kim Ir Sena przeciw zbrodniom trumonowskich żołdak ów

Po konferencji Truman-- Attlee

w

goździków

Ruiny miau ~oreań~Ki[~ n~ariai~ im~erialiUów

społeczeństwie zrozu~

mienia doniosłości Spisu były m. in.
wypadki reklamacji u władz spiso·
wych - przy pominięciu poiizczególnych mieszkańców.
W obwod.ach, gminach, miastach i
powiatach sprawdz11- się ohec..nio, czy
wszystkie osoby i w9(ly1Jtkie obiekty
zostały 11pi$8.ne, czy nie pominięto
fermulal'Zy.
poszęzególnych rubryk
nad sporządza
Jednocześnie prace
niem ze$ta.wień zbiorczych, TI.Il których oprze się obliczanie tymczasowych wyników Spisu, są już p9waż
nie zaawansowane. Materiał z powia

qrabie· źq świata

W ślad

(Dokończenie

ofiarowaH
nych
ze str. 1-ej)
t6w zaczyna napływać do Głównego czą, dlaczego utracili palmę pierw- cy także prządce Ciesielskiej z ZPB
szeństwa. Z tych i tamtych wypo- ina. Hanki Sawickiej orai. przędzaUrzęd'!ł Statyetyczn~.,.0 •
Już w dwa tygodnie po nadesłaniu wiedz! widać, jak iłeboko ~akorze- rzowi Kowalskiemu z ZPB im. Mar·
· lko.siągz w1e
" w sercach robotników idea cblew1kieco, którzy'k'również
ostatnich materiałów gotowe będ'ł niła si"
ą utymczasowe wyniki 'liczbowe Spisu walki o wykonywanie planów. Sta- nęli doskonałe wyn1 L
_ ~twierdza • ob, Padowic?., Wynil(i ła się ona sprawą honoru, robotni- wagą wysłuchano przemówienia 20te pr~yniosą' ogólną liczbt ludnoici 1:2ej dumy. Robotpicy wiedzą, że letniej Ją.nlny K1>łocłzl~yk, która
w Polsce z podziałem według płci o- właśnie dzięki szlachetnej rywaliza- podzieliła się z zebranymi swym doraz wedłur źródeł utrzymania (z rol cji o większą f lepszą produkcję, świadczeniem w przykręcaniu prz:ę
nictwa i z zawodów poza rolniczyah). szybciej zbudują w Polsce socjalizm. dzy.
SelcretaM KW PZPR tow. OIKMJ•
Uzyskamy również rlobalną liczb~ W tych prostych robotniczycłl siomieszkań i izb, liczbę i hlczną po- wach .przebijała 11zezera I gorąca ski pozdrowił rLWyci~ców w imiewierzchnię gospodarstw rolnych oraz troska o IU'odukcję, o swój zakład niu Łódzkiego i Wojewódzkiego Ko
mitetów PZPR. Słowa, mobilizujące
pogłowie inwentarza. żywego z po- pracy i o kraj cały.
- My Sztandar zatrzymamy. Nie do przedterminowego wykonania ro
działem na prywatne ({Ospod111stwa
chłopskie, spółd:iielnie produkcyjne i oddamy go już nikomu - powtarza cznych planów produkcyjnych głę·
go~podan;twą publiczne w całym kra ły się qę.sto pełne zacietof;ci i upo- boko zapadły w serca zebranych.
ru słowa, świadczące o stale wzraju.
. Pr~eds~wici~le załóg - _przodow·
Wszystkie te tymczasowe dane u- stającej świadomości polskiego włózyskamy pr11wdopodobnie już_ w po- kniarza, z up?rem walczącego o wy nJc~ i racJon~hzatorzy, odb1eraJl\C za
sluz_one nagrody, przyrzekli !1ada.l u·
łowie stycznia 1951 r, Niezależnie od konanie plano"'..
Gorąc~ ~wa~.ię z~otowano prrz_ą~- sil1!1e walczyć o szybką reallzacJę za
tego, natychmiast po nadesłaniu l}Iateriałów spisowych z całego krnju, I ce rl Dzierzoniowsk1cb ZPB Januue/ dan produkcyjnych przewidzianych
podejmiemy szczegółowe opracowa. , Kołodziejczyk, k tóra zdobyła pierw· na rok bletiwy. Priyrzekll z~ycl.ę•·
nie wyników, które potrwa znacznie sze miejsce w konkursie o tytuł na.J ko zakończyć IV k~artał biezącego
.
lepszej prządki. Bukiety czerwo- roku.
dłużej.

Lqczy ich wsp,ól;nY. program
Ogło
WASZYNGTON !PAP). S'Zono tu komunikat o wynikach kon
terencji prezydenta USA ~ Trumana rz premierem W. Brytanii - Attlee.
Komunikat stwierdza, ie Truman
1 Attlee uzgodnili swą politykę . w
sprawie Korei i zamieNa.ią kontyno
narodowi
ować agresję przeciwko
koreańskiemu pod flagą ONZ.
Autorzy komunikatu izaznaczają,
Chin Ludoźe w sprawie uznania
wych i dopuszczenia ich do ONZ nie osiągnięto porozumienia. Attlee
p!'rlyjał stanowisko Trumana w spra
wie Taiwanu. Wyspa chińska Taimyśl k'omunikatu.
wan ma więc
być'dalej „neutralizowana". t. zn. o·
kupowana przez amerykańskie siły
'l:brojne.
rrzekomych
Przywdziewając togę
Truman
obrońców narodów Azji i Attlee zapowiadają wzmożenie In~
• gerencji USA i W. Brytanii w sprawy narodów Az.ii.
Komunikat nawiązuje następnie
do sytuacji w Europie zachodnie.i i
stwierdza, źe USA I W. Brytania
wraz z innymi uczestnikami paktu
atlantyckiego przystąpią, do wzmożenia i przyspieszenia zbrojeń, K'.-:>munikat czapowiada również przyspieszenie prac nad ·utworzeniem
„armii atlantyckiej",
pod uwagę
Weźmie się również
sprawę nominacji dowódcy naczelne
go „armii atlantyckiej".
Wielkle.1 Bryta~!i
Jąk wiadomo,
1 w Innych krajach Europy zachod~
niej panuje - w rerzultacle zachłan
nej polityki monopolistów amerybraJ{ surowców. Komukańskich nikat podaje, źe sprawa podziału ~u
rowców, która wywołuje rCYZbleżno
ści między krajami Europy zachi')dniej a USA, była omawiana przez
Trumana I Attlee.
W końcu komun ik at, pobrzękując
bronią atomową, stwierdza, ie „mię
dzy USA a W. Brytanią istnieje idcn
tyczność celów".

.

po OUJie stycznia 1951 r.

W dołu mowie z przedsta•ici.elem PAP oceny misje spisowe i przeszkolona na 2WARSZA W A (PAP) 9 bm. w godzinach porannych Naro- przebiea-u Spi1u na podstawie pierw dniowych kursacll. zdała egzamin w
dowy Spis Po11·szechny w~tał zakoń• szych 1prawoulaft. :i:wncaj4C uwagę całej pełni _ mówi ob. Padowicż. _
Czony. Spl·s, znacz111·~" ' szcrszu
·
· k'
od na 1pr:iy· j aJ4eą a t mos f erf, w Ja
m ło
·1e3· oo bre wynik'1 w pracy os•t.Cnłł•
1
dzież •zkolna ze .tarszycb kła•. Nawszystkich, jakie dotychczas w Pol- Spis został przeprowadzony.
Spiaf pr:udwojenne _ p<>dkreślił leży również 'Podkreślić wklad mł<r
sce przeprnwadzono - przebiegł w
wirunkach powszechnego zrozumie~ g-eneralny komisarz spieowy - mia- dzieźy akademickiej, nauczycielstwa,
nia i pozytywneio ustosunkowania ły zaaeznie WfŹllZY zakres. Jeżeli aktywu Ligi Kobiet itd.
o powodzeniu Spiau zadecydowała
sif do niego wszystkich warstw lu• chodzi np. o mieszkania, to interesowano się jedynie liczbą izb, podczas pełna zt·ożumienia postawa całego
dności.
W zupelnie odmiennych warunkach gdy obecnie na. podl!tawie Spisu u- społeczeństw•. Znaiallły się jednak
odbył się np. spis w 1921 r. Opiera- stali sit stan zaopatrzenia mieszkań takie jednostki, kt6re rozsiewały na
jąc sit na licznych materiałach z ca w instalacje (elektryczność, gaz, wo- temat Spisu najbardziej nieprawdołego kraju, prof. Ludwik Krzywicki dociiut, kanalizacja, centralne ogrze- _podobne plotki. ~lacje z całeg"o ha
ju potwierdzają. zrodnie, że szerzew następują.cy sposób piuł o ówcze. wanie, łazienka i in.).
Zasadniczo różnią się także od niem kłamliwych "'ersji zajmowały
snym ustosunkowaniu sie ludności.
„Należy podkreRlić z całym naci- przedwojennych - przyjęte obecnie 11ię prawie wrł1tcznie elementy speku
skiem, iż ludność bardzo niechętnie metody opracowania wyników spisu, lancl;ie i kułackie.
To, że wypadki ulegan.ia złośliwym
..." („Miesięcinik oparte na wzorach radzieckiej nauki
dokonywa!a zeznań
Statystyczny'1, r . 1922, zeszyt nr 6) . .stlltystycznej. Metody te sprzyjają. plotkom okazały_ slę stosunkowo niePodczas spisu w 1931 r. powstawa uzy1k1miu danych jak najbardiiej JJel liczne, zawdzięczać należy szerokiej
ło bardzo wiele niepo1·ozumieii i zatar nyc!: i prawdziwych dla wyciągnięcia pracy uświadamiajacej, a także inten
gów m. in. na tle rubl'yki, dotyczą- wniO'łków zirodnych z interesami spo sywnej akcji popularyzacji Spisu 1v
pra1ie, radio i filmie.
łeczeństwa.cej języka ojczystego, religii itp.
Owoce tej pracy zbierali komisarze
Generalny komisar:i: spi owy, ob., 120-ty11ięezna rzesza komisarzy s pi
Zygmunt Padowic7., dokonał w ro;i:- sawych, J>Qwołana przez społeczne ko apisowi, iyezliwie pr:i:yjmowani przf!z
ludność, która chętnie i szczegółowo
Wyrazem doudzielała odpowiedzi.

Naród niemiecki w pełni popiera

LINII WALKI o PLAN
w. PIERWSZEJ
we włókiennictwie .'

z:a"·Mikół aiczy·kiem
usiłował naruszyć granicę

pod\egłoiić.

Podając do wiad<>mości ONZ i świa
towej opinii publicz~ej powyż~z~
fakty, rząd . Koreańsklflj Rel)ubhkt
Ludowo-Demokratycznej składa ener
giczny protest przeciwko tym zbr~
dniom interwentów amerykańskich w
Korei, stanowiącym brutalne pogwał
jest popierana przez cały ną.ród. Tur cenie powsiechnie uznanych zua,d
ner był zdumiony, ii; w prywatnej ro prow1\dzenia wojny i nor!" ';Uo~alno~- ·
11:mowle Anders wyraża zupełnie od ci ludzkiej. Naród koreansk1, Jak ~1,e
mienną opinię na temat sytuacji w wątpliwie cała postępowa lud~kos_c,
Polsce od tej, jaką podaje do wiado pragnie wiedzieć, czy Orga~1iacJa
mości publicznej. Turner dodaje, że Narodów Zjednoczonych sankcJonowa
Anders oświadczył mu. iż Uczy na la powyisze bezprawne działania a_wybuch wojny, jako jedyną ewen- meryka(1skich sil zbrojnych w l{or e1.
tualność swego powrotu do Polski.
(-) PAK HEN-EN
ATTAC'HE W. BRYTANII
minister Spraw Zagranicz:i:.:ch
ŁATWIL UCIECZK"'
Koreańskiej Republiki
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Ludowo-DemokratyczneJ
MIKOŁAJCZYICOWI
Na . pyt.anie prokura tora Turner
stwierdza, że okl)liczno~ci nleleralne
z Polski Na m.argźnPsie
JO wyJ·azdu Miknł;ijczyka
V
były mu znane I oświadcza, że Mikołajozyk przyjechał z Warszawy do
Gdyni luluusową. limuzyną marki
„Humber" wraz z brytyjskim attaPrezydent Truman wystą,płł \!o
che morsldm - Rork-Keene i Jego
Kongresu z żądaniem wyasygnozastępcą, - łloldsworthem.
„Dalszą podróż Mikołajczyk odbył wani~ 38 mlllon6w dolarów „na
łla „Baltav il" - zeznaje 'furner - i pom11c dla J\łgosławil", to znaczy
rz; doświadczenia wiem. ŻE' podróżuje •dla zbrodniczej i zdradzieckiej kll
gen.
Osławiony
ki titowskiej.
się na n iej bardzo wygodnie.
PROKURATOR: A co oskarżony Bradley, przewodniczący komite
wobec tego myśli o tej h istoryjce, tu szefów sztabu sił zbro,J nych
USA. gorąco poparł ten wniosek,
którą pan Mikołajczyk opowiada ł o
przekradaniu się przez zie loną gra- oświailczając iż „pomoc okazana
Jugosławii przy.czyni się do re.a·
nlcę z ·żyletką i szczoteczką do rzę
bów w kieśzeni, w obawie o swoje lizacji celów narodowych Stanow
przez be~~ Zjcdnoc:r,onych" (?)
życie, rzekomo ścigany
Orędownikiem tltowskich Inte
pieczeństwo, ukrywany przez leśm~
r esów jest również mln. obronyczego itp?
TUR.NER: Jedyny komentarz, jaki gen. Marshall. W piśmie, skiero·
mogę zrobić to ten, ie faktycznie by wanym do Kongresu, podkreślił
on rzekomą siłę · I Uczebność arło inaczej, niż ta historią. głosiła..
W toku dalszych pytań prokurato mii Tito I WYPowledz.fał się za
ra, przypominających o „dżentelme udzieleniem Im natychmiastowej
nerii" Mikołajczyka, który w luksu pomocy, aby „ta armia l>ftZOtł.ała
sowych warunkach wyjechał z Pol- przychy lnie usposobiona dla moski, wyprawiając jednocześnie swo- carstw zachodnich".
j ą sekretarkę Hulewiczowa - wy„S:r,laQhetne" zamiary a.merykai'1
czerpującą i n iebezpieczna drogą sklch podżegaczy wojennych szy
przez Tatry - Turner oświadcza te są grubymi nićmi. Ich „pomoc
m. i n. z h~onicznym uśmiechem, że dla J11gosławii" oznacza jedynie
podróż na ,Ba.ltavli", którą jechał całkiem przejrzystą chęć wyhan
l\f!kolajczyk _ była bardzo wygod- dlowanla ·od .Tito - za odpowiena 1 przyjemna.
możłłwle
dnią porcję dolar6w R KUR TOR· o k ·
największych ilośct „mięsa arma
s arzony Vf_Y- tniego", na. WYPJ.dek awantqr
·
A
P O
mienił w toku rozprawy szert:g na z wojennych w Europie,
wisk. - Co oskarżonego łączyło z ty
Ale .na.wet w Juroslawfl, rdzle
mi osobami?
terror
TURNER: Z niektórymi z nieb szaleje pelięyJno • krwawy
tr~akeje te ~
łą.czyła mnie działalność wywiadow band Rankowic~,
&'O rodzaju są dziś „widłami po
cza.
wodzie pisane". MiłuJlłCY pokóJ
Oskarżony stwierdza tu, że - jak np,r6d jugosłowiański z dnia na
śledztwa
CtZasie
w
zorientpwał się
dzień wzmaga opór przeciwko tł
działalność szpiegowska rlarówno jeI zagranicznym handlatowskim
go. jak i ludzi związanych z nim
rzom śmierci - l nie pozwoli nlr ·
bezpośrednio, a nawet pośrednio dy poprowadzić się na l'7eź w 1była dokładnie znana władzom bezmlę całkowicie mu obcych i wro
pie~eństwa.
N'a tym Sąd przerwał rozprawę gleb interesów amerykańskich lu
B. D.
dobójców.
do dnia 11 bm.

polskq

Pierwszy dzień szpiegowsko-p..-zemytniczego procesu w Warszawie
WARSZAWA (PAP) - 9 bm. przed Sądem Apelacyjnym w War- Polski osobi~cie. WykorzystujlłC swe
sza.wie rozpoczął się rewelacyjny proces p1·zeciwko tl'zem obywatelpm bry- . kontakty dyplomatyczne, na skutek
tyjskim - Claude Turnerowi, Gordonowi Nelmesowi i Henry Upp~rto,no· poritki płk. Hazella, który był przedwi, oskarżonym o zoriranizowanie ni ełegalnegQ przerzutu za. gl'anicę oby- stawicielem United . Balli.c Corporawatelki polskiej, Barbary Bobrowskiej, którą zasiadła również na ławie tion, a jednoczeiime wicekonsulem
oskarżonych pod zarzutem usiłowania nielegalnego przekroczenia. granicy. brytyjskim w Gdań ku, TUL'ner otrzy
1>ierwRZY dzień procesu wypełniły zeznania TUl·nera, któl'y ujawnił mał bilet powrotny Lo.ndyn - G~Y:
m. in . sensacyjne szczegóły ucieczki Mikołajczyka z Polski oraz podał nia, mimo, i~ nit po~iadał polskie)
sze~eir nazwisk dyplomatów brytyjskich, którzy zajmowali sit w Polsce wizy d~ tea:o upr:iwn!ałicej o~az został wc1ąirn1ęty f1kt'yJn1e na hstę za
szpiegostwem.
łogi „ Baltavii" jako rzekomy znsltP
.
.
•
~skarż?~Y prz~znał się. d? winy 1 Bobrowską przez p~z~ę· dyplomatycz ca skarbnika i zaopatrzony w fikcyjd~1a l~lnosc1 wyw1adoll'.cze1, ia_k~ 1tro n~ ambuady bryt.n sk1ej w Warsza- ną marynarską kartę tożsamo;jci
"adz1ł w ~ol;;ce, pełniąc funkcię a~- wie. Początkowo listy Turnera, prze- · (książeczkę żeglarską), UJ>rawniajątache l?t~1czeg~ przy. ambas11dz1e kazywał Bobrowskiej pracownik atta ca do zejścia na ląd w porcie gdyńk>
chatu lotniczego amba.sady, Adams. Sim,
brytyjskięJ , w \\ 11rszaw1e. . ,
Szczegóły potajemnego wprowadze
Tur~ei: Jes~ zaw?dowym o.f1cerem
. B b .0 skiej na statek Turner uBRYTYJSKI OSRODEK
brytyJsk1ch sił powietrznych 1 w cza
~~:lił ~ rof~erami „Baltavii" Thomp„INFORMACYJNO •
sie S\~ej wie!oletniej służby w RAJ:"-i e
do.słuzył s1~ . stopnia P1;1łkowm~a. SZPIEGOWSKI" w WARSZAWIE sonem, Nelmesem i Uppertonem, któ
Wobec zwią zanego z tym nieporo- rzy przyL"zekli mu ~wą pomoc. w ma
Przed wstął11e111e1~1 do lot~1ctwa pracował w azJat~c~im t?waiz.ystwie na zumienia z Adamsem w później- ju 1950 r. Bobrowska przyby ła do
ft~owł'm. Po kuk on~zelnitu. szkoły kade- szym okre11ie wymiana koresponden- Gdyni na uroówione spotkani<' i ~oelJ
1
p~ze~z 1.~ enta RA~cz:g~ w cza. cji Turner - Bob1·ow11ka odl)ywała w męiikim przebraniu po drnlnnce
?W
się za pośrednictwem kierowniczki sznurowej przekradła się na ~tatek,
on
~ie s;~J ł s u~I y ?-' •
~1!· ~ zia w umienm pows an w n- brytyjskiego ośrodka informacyjnego podczas gdy Nelmes starał s•f. od:
w Polsce, Bamfort - Fletcher oraz wrócić uwage Rłużby . wart~wn!czeJ
iac ·
WOP. Jednakże czuJni zotmerz~.
PRZY POMOCY AMBASADY obywatPla pobkiego, BednaTczyka.
Wspólnie z majorem Wintonem WOP-u zaobserwowali ten moment 1
BRYTYJSKIEJ
Turner uknuł oszukańczy projekt wy zawiadomili wład ze bez11ieczeństwa o
Turner zeimaje, że współoskarżoną wiezienia Bobrowskiej· z kraju przez dokonanym prz estęps twie.
Bobrowski} poznał w październiku Czec!)oi,iłowację za fah~zy wym pasz
Kończąc swe zeznania, Turner do 1949 r., a w końcu listopada na wia- portem brytyjskim, ktorego do1>tar- daje że przvgotownjac przerzut Bodomo ść o swym odwołaniu z Polski, czyta była urzędniczka brytyjskiego bro~ski~j. poczynił on również kroki
nakłaniał ją do nielegalneito wyjez
oś.rodka infor m11cyjnego w W11rsza· dla zapewnienia Bob1·?~vskiej P?lityc.z
du do Wielkiej Brytanii. W . sprawie wie, l\tnry \\1ardroper.
nego azylu ,..; Angin. Za posredmnielegalnego przerzutu Bob1·owskiej
Turner ukartował z Dobree - Bel- ctwem Marii Buyno i członka parłaza g1·anicę, Turner przed swym wyjazdem do Ang'lii pertraktował z war Iem plany przerzucenia Bobrowskiej mentu brytyjskiego, Han~ Hy_nda, u
sza\\'skim kores pondentem ameryknń do Anglii drogą powietrzną przy po zyskał on w tej sprawie pisemne
skiego dziennika „New York Times", mocy pilota. Boba Bawerley, !<tóry oświadczenie podsekretarza !\tanu w
Monowem O'fllz konsulem brytyjskim .miał wyl<ldować potajemnie na nie- brytyjskim ministerstwie spraw ":ew1,j. wrocław- wnętrznych, w którym ~yło powiew Szczecinie Mltcbelem. Ten ostat- używanym lotnisku w
ni poinformował g o o znanych rnu skim i zabrać Bobrowskt do amery· dziane, że prośba ta będzie uw:zJ?lędnbna po przybyciu Bobrow!!kieJ do
drogach p1•ze1•zutu przez Niemcy. kańskiej strefy Niemiec.
Turner w~zedł również " ' konezach Anglii. W związku z tym Turner wy
Machinacje te zostały przei·wane wy
jazdem Turnera do Anglii, jedn1:1k z ty z real<cyjn:~ kliką emigracji poi- słał do Bobrowskiej instrukcje ustala
Londynu utrzymywał on w dalszym skiej w Londynie. l\f~ria , Buyno jące jak ma się ona zachowywać po
posredn1ctwem pi·zybyciu do Londynu. Według tyc:ry
ciągu ~łączność .korespondencyjną z skontaktowała go za
niejakiego Czarnieckiej\'o z Ander- instrukcji, mial11 ~n11 sif prz.~d"ltaw1~
sem. Anders wypyty:"ał Turner~ Jako . rzekoma. ofiara przesladowan
.
szczegó łowo o stosunki w Polsce 1 politycznych.
Turner rozpoznaje okazane m.u
inne informacje. Turner podał mu
i;;zere" informacji, c!otycząc~ch poi· przez sąd oficjalne pismo bryty J~kiego Ministerstwa . Spraw Wewnęskiego lotnictwa.
0 11tatecznie Turner zdecydował si~ trznych (Home omce) zapewniające
·~a wybitne osiągni'!cia wywier,ć Bobrowski! i kraju brytyj- Bobrowskie.i prawo azylu polltyczskim statkiem „Bałtavia", należącym nego l pomoc gdy zjawi się ona w
produkcyjne
1
•
'
do „Zjednoczonej spółki bałtyckiej w Anglii.
ANDERS LICZY TYLKO NA
KATOWICE (PAP) - Na posle- Londynie" (United Baltic .c~rporaWOJNĘ
diieniu Głównego Komitetu W s półza tio~), któr y _kursował ~a hnn L~nwodnictwa Pracy Zw. Zaworl, Hutni- dyn _ Gdyma. DecyzJę t~ powziął
W związku 2e swymi zerlnaniami
ków podsu)llowano wyniki wsp.ółza . na skutek miarodajaych informacji,
prowadzonego n11ędzy ; i na „Baltavii'' prl!emycono już do odnośnie rozmowy, jąką prQ;eprowa\vodnictwo
hutami całego kraju. Za najlep!<ie Anglii licznych obywateli polskich, ą dzlł oskarżony w Londynie z Ander
sem - Turner na pytanie prokurawynikł Główny Komitet postanowił w~ród nich Mikołajczyka.
W celu zrealizowania tego planu, t01 t wyjaśnia, że Anders 'l!Joddł się
pr zyznać sztandar pnechodni roboto&karżony posta.nowił przyjechać do z nim, iż władza ludowa w Polace
l nikom huty „Zabrze"
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Gene . rał

Bem
J.ózef
ludów

żołnierz 111olności

Mija sto lat od chwili 'l!Jonu gene- i gabinety, rok, w którym lu.dy chwy.
bv walczyć przeciw
dły za bro6,
okowom, w . które zakuto Europę na
Kongresie Wiedeńskim 1815 r.
narodów Eropy wyzwolonej z oków
Józef Bem był widnie cdowiekie10
znajdzie się
,.świę~eqo przymierza"
roku. Wtedy bowiem okrył si•
1848
również wolna Polska.nieśmiertelną na polach bitew
sławą
Życie i działalność Bema wypadły
w okresie ciężkiej walki ludów Eu- toczonych prze:z ludy Austrii i Wę
ropy z feudalnym. reakcyjnym „ŚW1ę qiet. Walczył tam, qdyz w\edzl11ł, że
tvm przymierzem" cara rosy jskieqo, walka tycbr ludów toezv się również
cesarza austńackie!lo i króla Prus.
.Przymierze to wymierzone bvło orz(' w Interesie narodu polsk:leqo. Wal·
ciw wszyi;tkłemu co postępnwe. przP. czył, !łdvż wierzył. te zwyclęikle
ciw wszystkim ruchom społecznym i powstani<1 w Paryżu, Wiedniu. Me·
Zada.niem „św ięteqo .diolanie, Berlinie utorujlł r Pol•ce dro
wolnośclowym,
przymierza'' bvło utrzymać Europę,
w ryzach feucalneqo ucisku. Bvł to !łę do woh1oścl. Ze zwycię•twem re·
reakcyjny „pakt atlantycki" pierwszej wolucft 1848 r. zwłl&iane byłv nadzle~
połowy XIX wieku.
le Jói:ela Bema.
Stoi on, obok dowódcy gwardii naWobec tej jednolitej postawy ówczesnei reakcji, wspólne były tntere- rodowej Measenb~uera na czele obro
sy ujarzmionych ludów Europy, wal- ny Wiednia w paździetniku 1848 r.
czących o wolność. Nici ówczesnych
tajnych związków demokratycznych przeciw cesarsklej armii Jellacica.
niemal kraje Obrońcv Wiednia, walctącv samotnie
obejmowały wszystkie
Europy. Dekabryści ldemnk rad ro· zostali pobici. Bem uuedł szctęśli
syjscy walczący z caratem) utrzvmv- wie w przebraniu parobka. z".lasze
"
.
wali żywe stos11nki z polslcimi orgaui:r.acjami podzietnnvmi. Walka 1111• sle do dyspozyl'.!JI Kossutba, dowódcy
rodu p~lskiego _przeciw rosviskiem11 demokratyczpych aił rewolqcji węc~ratowi była wowczas SJ>rllwą wszyst. 9lerskie1 1848 r. Otrzymuje dowódz·
kich ruchów , demokr8:tycznych i P0 · j two nad pqłudhiową armią węgiet·
.
owczesne1 Europy. Ale .
stępowych
tez walka toczona przeciwko „świo::- 1 ską. Z powodzen)em walczv z wattel?l~ p~zvmier~u" qdziekolwiek in: Iskami a.ustriackimi w czasie kampanii
dz1e1 w Europie hyła sprawą walki z!mowe1 1848-49 r. ?.ostaje mianowao wyzw()lenii; narodowe Pol~L:i. W uv i:iubernalorem cywilnym i wojen·
.
SI
tych zmagamach o .,wolnośc naszą
i waszą•· wybitną rolę odeqrał gene- nvm w edmt0!'.łrodrle.
Otrzymał tę nominację w chwili,
rał Józef Bem.
kiedy Stedmloi:Jród opanowany był
. Ż1(cie ~ózefa B.ema to dziesi~tkl lat niemal całkowicie przez: Ąustriaków.
zołmer~kie1 ~łuzby. Jako kilk':1na- Di:lękl ldłku świetnym zwycięstwom
stoletni ch~op~ec walczv.ł w arn'liać~ OtJZyszcza powtertolll\ sobie prowlnnapoleońskich. Był oficerem armh efę z su niepnyjaciela. Jego 'pi>stę
Królest_wa Kongtes 0 w~go. Brał czyn powanłe lako gubernatora wykazało,
nv. uduał w pracach. owczesnych k:~n ze był nie tylko świetnym żołnierzem.
sp!racyinych zry;eszen. Po U q~udma ale t zdolnym politykiem. Łagodził
18:.!5 roku. a ""._IE;lC po wystąplen.•u de- spory międty poHczeg6lnyml naroda
kii~rystów, Bem zost~ł usunięty z ml 1:amlelikulĄcyti\1 Sl~dmlogr6d, wal
wo1sk Królest~a Polskiego za „nie· c7.ył z reakcyjnymi szowinistami I
wprzcu,ał w1uiyatkle •Ił)- w •łułbę re.
Prawomyślność ·•
Imię Józefa Bema zasłynęło w cza wolu<-tt.
Sl· e Powsta 1'
No pomoc ces11rzowi austrteckiemu
n a LIs topad owe"o. BVł on
dowódcą powstań~zej arty\erl\. Zwy
cięstwo pod Ostrołęką było w !lłó- ._.. zdławieniu walki narvdu w~Hier·
wne; mierze ieąp zasłuqą. W czasie •kie11o przyszedł car Mikołaj, żanwrześniowego oblężenia Warszawy derm ówczesnej Europy. U schyłlcu
przez armię Paskiewicza, Bem · był walk; rE!wolucff węQierskiej 184'8 r.
zwolennikiem bezkompromisowej wal
ki' i przejścia do działań zaczepnych wypadło Bemo>łi jeszcze raz zmlena J)rawym brzegu Wi.sły. Działo się nvć się z wojskami Paskiewicza,
to wówczas, kiedy ważyły się losy walc?.ył z nimi już w ?. 1831. Powsta
J:owstania i kiedy niektórzy dowódcv,I nie węqlerskie upadło wskute. k zdra·
k ji
. .
b
. .
jak Kruknwiecki i Ramorine> już ka- d
pitofowali i qubili sprawę powstań- V tamtep~zei. o sl'!a_~mczeJ . re.a c '
C7q swym niezdecydowaniem, bąd~ której przywódca Goergoei, skapltu·
!owal 11 sierpnia 1849 r. przed Paskie
tei: zdradą.
„Sam wlcblalem - opowiada pa· wlczem.
" C'larnv
· t Dl·k iuz owych dn1· - Ja„
Bem pozostał do końca wierny
mię
·
~ e Ideałom postępowych, demokratyczprochu st aną1 w 1~bt
od arma tme!Jo
SeJmoweJ I dowodził potneby I mo- nyeh sił w,ęglersktch. Męstwo jego l
żności dłutazego oporu, ale był to teąlonu polskiego, walcząceqo na Wę
!lrzech, zyskało mu wówczas sławę
groch rzucany o ścianę" .
Bem był orqanizatorem wymarszu w całej Europie. Polacy walcząc po
armii powstańczE:i na emiqrację. Z stronie ludu węqierskien." o, byli wów·
tułaczki emiQracyjnej do Polski jui cZ!l!i symbolem międ'lynaroifowej sonie wrócił. Męstwo Berno zyskało lidąrnoflni i braterstwa ludów wvstęmu sławę bohaterskie!Jo i u1alentowa11ego żołnierzu.
Na obczyźnie Bem rzuca się w wir
oruźlicę
bujneq·o życia politvczneqo e111!qracji.
e
Towarzystwo Demokratyczne, załqżone 17 marca I 832 r. wydaje ośwlad
Y" związku z trwaniem „Dni
czenie, że .,pnyszłość Polski zależy.. od przyszłości innych europei- Przeciwgruźliczych" - w ramach
skich ludów" i ie lstnlete „s<>lldar- masowych b adan· - w T omaszow
noiió między ludami, z której plynle
• 1e wo Inos· c1 skich Zakładach Wł6kien Sztuczto następstwo, iz• zagrozen
jednej czqści zgubnym . dla całości nych przeprowadzono prześwietla
być może", Jakkolwiek qen. Bero nie
nle wszystkich pracowników.
bvł twtązany z Towarzystwem DePrzeprowadzone badanie zezwo
mokratvcznym ani organizacvinie ani
. icznie, mimo to żył on I wal- 1·1 na wy k rycie <: h orob y u oso' b ,
iooolon,,.
czył zgodnie z tymi wskazaniami.
Nadszedł rok 1848, Wiosna Ludów. które chorując, nie zdawały sobie
Bvl to rok. w którym obalano trony jeszcze z tego sprawy.
rała Bema, żołnierza, który życie swe
oddał sprawie walki o wolność ludów
Europy, qdyż wierzył, że w rodzmie
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Wa Czamy

pującvch . Przeelw~o

cleint~1•cielom.

Polacy zyskali sobie llliłość ludu wę11ierskieqo. miłość swych węgierskich
tnwarzyi.zy broni i nienawlść węqler
11klej reakctl.
Jó'lef Bem. żołnierz rewolucji 1848
r. zll'latł w Turcji, dokąd \lSZedł po
klęsce 184'9 r. WlarvQodne dokumen·
tv wskai:ują, że zmarł otruty przez
austriackiego a(łenta, "J11sm11qy. Dos!ęqła qo tam mściwa ręka tych. prze
clw którym przez całe swoje życie
Dosięqła go ręka wrogow
walczył.
ludów t!uropy, a więc i wrouów P~I·
ski. Ale pamięć o nim, nledomnym
rycerzu wolności ludów. nie zaqinęta.
S;i:nególnic fywa 1est o olm piłmh;ć
wśród ludu węgierskiego. Stal się on
symbolom przylatl'll polsko-węgler
sklet oparte! na tradyctach' wsp~lnel
walki wvzwoleńczet„ Ideały, o l<llire

Rosną

ły niefachowe, jedynie drobny
procent. stanowią pracownice urny
$łowe, względnie słuchaczki, któ
re pt:1:yszły na kues, nie pracując
przed tym jeszcze nigdzie.
· · ·
w tk'
szys 1e, a przyna.immeJ pra
wie wszystkie spoś1·6d tych, któ
re w chwili obecne]· stoJ'ą w obli
c:zu egzaminów końcowych, czu
ją zamiłowanie do w~branego za
wodu. Wiek? „. Różny. Od 17 lat
do 4o kilku, mimo że w zasadzie
b ł k d d tk'
·
przyJmowane Y Y an Y a l w
wieku do 35 lat.
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We wszystkich zakładach pracy
w Pabianicach odbywają się obecnie zebrania załóg fabrycznych. na
których spotykają się one z uczest
p
v
II Ś
ik
wiato~vego n,ongresu o
n. arui
koju. k.tórzy zaznajamiają robotników z uchwałami Kongresu. Zebrania takie odbyły się już w PZPB,
w Papierni, u „Strzelczyka", w Fabryre żarówek i wielu innych.
Dzielnicowe Komitety Obrońców
Pokoju wysyłają w dalszym ciągu
w teren „trójki pokoju". Ic:h zada0

mleszknńdrogę wyzwoleńczych niem jest zaznajamianie
walk przeszłości. Dlatego to pamięć ców Pabianic z uc:~wałami Kongreo bobater1e walk wyz,woleńezych su. Uczestnicy „trójek" kolportują
1048 r, generMe Józefie Jłeniie jest
dziś szc~ególnle droga ludowi We:- równocześ~ie ulotki zawierające orę
p , M. I dzie I nmnifest· Kongresu ..
gier i Polski.
pt>łną cbwa.łv

•

szkoleniowej, rozmawiamy z sekretarzem organizacji partyjnej
przy szpitalu miejskim - tow.
Ołownią i kierowniczką kursu ob. Rytter .
Kurs, zgodnie z programem,
obejmował okres półroczny, z cze
go trzy miesiące zajęły wykłady
teoretyczne, a następne trzy
prowadzone
zajęcia praktyczne,
w szpitalu, a częściowo i w Ośrod
ku Zdrowia. Obecnie słuchaczki
kończą praktykę szpitalną, w cza
S)e której zapoznały się z pracą
wszystkich oddziałów.
Jak już wspomnieliśmy wyżej
~ większość słucha~zek, to kobie
ty, czy młodzież pracująca. Nic
więc dziwnego. że szczególnie o·
kres zajęć teoretycznych, który,
obok zagadnień fachowych, obJ"•ł

„

P

również zagadnienią · społeczno •
polit:vczn~, był szczególnie trud
ny. Wówcza'ł jeszcze słuchaczki
nie korzyst1lły z urlopów i bezpo
średnio przybywały na wykłady
z pracy. Wymagało to wiele sa
mozaparcia i silneJ· woli. Nasi roz
mówcy podkreślają, że wiele zro
zu~ienia wykazały kierownictwa
poszczególnych zakładów prac~,
które bądź to przenosiły uczestni

Braki· istn1·eJ·ące "' kadrach per
w
,
!rl)neltr:- pietę211i~rskiego i służ~~ 4 "' Oszczędzaj
zdrowia, stały się przyczyną, iz ~
CZD
Ministerstwo Zdrowia uznało za prą
zawodu
słuszne wprowadzić do
W obecnym sezonie J'esienno·zi
p1·elęgni'arsk1'ego 1 t. zw. p1'elęgn1·ar
ki młodsze, mające stanąwić per mowym po raz pierwszy po woj
sonel pomocniczo - p~elęgniarski. nie Zarząd Energetyki nie wpro
Akcję szkolenia tych nowych wadził Ggraniczeń w zużyciu prą
kadr· _ zlecono Polskiemu C;z;er du.
I · t · d k db' ·
N'
który na na· 6 ie dzwa mad o Je ·na o· 10r
wone""'u
"~
•" Kr~·•żowi,
0
oszczę nego uzywama prą
szym terenie przystąpił do akcji c w
szkoleniowej w połowie br. Na- du. Ta!<ie prace, jak prasowanie
pływ• słuchaczek, kandydatek _ żelazkami elektrycznymi, gotobył dostateczny. Poziom pierwsze wanie na kuchenkach elektrycz go u nas kursu był również zado nych itp, wykonywąne być powin
walaJ·a_cy. Jednak trudności, po- ny w godz. porannych i popołu·
h
d ·
mowyc ·
wodowł!ne brakiem odpowiedniej
Wszystkie gospodynie mogą ukadry wykładowej (z uwagi na
prz.eciąienie pracą miejscowych żywać prąd w godzinach rannych
h
· d
za nyc
sił lekarskich) i nikłe zaintereso i popołudniowych bez
t
·
'
N
•
·
1e powinny na o wanie tiię kursem czynnika społe ogram{'zen.
cznego _ nie ułatwiały pracy je miast od zmroku do godziny 21
' I· k u
· ·ków, b 01·1erow
, grzeJm
·
uzywac
go kierownictwu.
chP.nek.
i t
kł d
. .
R'
owmez za a Y pracy, ns y•
•
•
tucje i biura winny przes t rzega"'„
O dotychc:zasowej pracy kursan oszczędnego u:życia energii elektek i pe'rsoektywach dalszej akcji trycznej.
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------------------------------Stelmaszbronić
- -Ja
czuk, zawsze byłeś gorączka 1 to raz! A po drugie, teraz się dużo
·
·
· ł ziarna
· · · przyd zia
· · na 1es1eni
· ·i o. Dos tan1esz
od S ana siew
zm1en1
Rymłinlici
mopomocv. Możesz dost.'łc pożyczkę, jeżeli ci ciężko. Napisz poda·
.
•
nie...
- Sołtysie - przerw:ał StP.l.maszczuk - od tego niewiele się
zmieni. Zawsze kułak będ zie dusił biedaka. ro nie tak trzeba! Murawski wrócił z wycieczki do Związku Radzieckiego i opowiadał,
Powieść
jak tam jest! Pog!ldajcie z nim, to się dowiecie!
- A ty mnie nie będziesz uczył! - rozgnie:wał się sołtys. Patrzcie gol„. Jesz::ze przed Murawskim wiedziałem, jaka nasza
Stebnowski wyszedł z kuchni na podwórze. I zaraz przejął go
droga! Do zespołowej gospodarki potrzeba nam traktor9w, potrzeziąb od ciszv. i pustki wielkich, długich budynków gospodarskich.
ba Państwowych Ośrodków Maszynowych.„
kamiennych
z
się
potO.:!.!Vło
polano,
nogą
nieostro:i!nie
Potrącone
- W Babimo~cie ponoć - wtrącił Stelm'łszczuk ponuro - ma
schodków z hukiem, któremu w pµstym podwórzu ·odpowiedziały
być POM od jesieni.
kow
e:cha, jak wystrzały karabinowe. Stebnowski poczuł mróz
- A mil być! - potwierdził Frela. - I ja to słyszałem. Toć sam
ściach i pośpieszył do drogi , skąd dochodziły ludzkie głosy.
że idzie na lepsze.
widzisz,
Okazało się, że to sołtys Frela rozmawia przy parkanie ze StelFrela :;;ałożył ołówek na ucho, popatrzył na Stebnow:;;kiego,
maszczukami.
przysłuchującego się w milczeniu rozmowie, i oznajmił urzędowo:
- Człowiek się ino zamartwia, co do garnka włoźyć! - uty- Dziś · o ósmej zebranie gromadzkie w Popławach.
skiwała Stelmaszczukowa, młodr., ładna kobieta w drelichowych,
- A po co to zebranie? - pytali. - I o czym to się na nim bęgranatowych portkach i lekkiej, alpagowej kurtce wojskowej, przy
dzie gadać?
której błyszczały metalowe guziki.
Fre!a wyłożył im to wszystko dokładnie, jakby czytał z gazety:
-Gołymi rękami nie dasz rady - wracał widocznie StelmaszWiosenny wylew Wisły w 1947 raku wyrzadził w środkowej
czuk do tego, co mówił przedtem i desperacki.1n ruchem opuścił rozwielkie zniszczenia. W niektórych miejscowościach w poPolsce
łożone ręce, odwrócone wgłębieniem dłoni do góry. wiecie warsza·.v~kim i i;ochaczewskm powódź zniosła budynki
Ospowata twarz zsiniała mu i skurczyła si~ w ·grymasie nienai zmyła żyzne pokłady gleby, wyjaławiając ziemię.
wiści. Porywczym ruchem wyciągniętej r-:ki wsklUał w kierunku
Plany regulacji Wisły nie były jeszcze dostatecznie opracowa'
domów paru bogaczy przy szo$\e.
ne i zatwierdzone. Na -razie postanowione więc nie odbudowywać
- Jedni przyjechali tu z grubszą forsą, rozgrabi.li zboże i bydło
zalanych teren(iow, zaś powodzian z najbardziej dotkniętych zniszz rządowych przydziałów, i teraz duszą i wyzyskują biedaków!
czeniem gmin. jak Głusk i Kampino.c;, przesiedlić na Żuławy.
A ty, człowieku, jeśli nie chcesz zdechnąć z głodu, musisz iść do
Łukaszewie,
Dziesięć rodzin miało być zakwaterowanych ·w
kułaka w służbę, na dorobek, i pozwolić się wyzyskiwać!
w budynkach gospodarczych i mieszkalnych, niewyzyskanych doTchu mu zbrakło, dyszał i drżał cały z pasji oskarżycielskiej .
statecznie przez ich posiadaczy.
Rękawem otarł pot z czoła.
(Dalszy c:iąo nastąpi)
Sołtys Frela wzniósł oJówek, jak pałeczke kapelmistrza.

Wla41iltn11

li Światowego Kongresu Obrońców Pokoju
We wszystkich dzielnicowych
komitetach obrońców
pokoiu odbywają się obecnie seminaria dla agitatorów pokoju, na któ
tych zaznajamiają się oni z przemówieniami wygłoszonymi na Kongresie przez prof. Joliot. Curie. Fadiejewa, Erenburga.
W okresie świątecznym w zakła,
dach pracy naszego miasta odbędzie
się szereg imprez rozrywkowych w
związku z zakończeniem roku oraz
powit41n!em drugiego roku Planu
6*1etniego. Imprezy te odbywać się
będą pod hasłem wzmożonej walki
o pokój. W organizowaniu tych imprez brać będą udział lokalne komitety obrońców pokoju.
zakładowych

Służby

kadry pomocnicze dla

Było ich pięćdziesi4t. Przed pół
rokiem. Wtedy, kiedy na terenią
rozpoczynał pracę
Totnaszowa
pierwszy kurs młodych pielęgnia
rek'. Obe-Jnie - na trzy tygodnie
przed zakończeniem kursu - jest
;eh 33. Tych najbardziej wypróbo
wanych, 1..1ddanych nauce i pracy,
tych, kt6r;! w pełni rozumieją, do
]' ak odo_owiedzialnego i trudnego
zawodu .się przygotowują .
Przyszły z rozmaitych odcinków pracy. Większość - to robot
nice, które przedtetn już pracowa
ł,Y zawodowo, przeważnie jako si

*

walczyl J6;i:ef Bem urzeczywistnione
.:ostały dopiero na wiele dtiesią.tków
lat po jego śmierci. Polska i Węgry
odzyskałv nlepodległolić dzięki rewo.
lucvtnel walce ludu rosyjli~lt'1JO, dzlę
ki zwycięstwu Wielkiej Rewohioii
Rozgromienie bitle
;.Paźdlliernlkowej.
ryr;mu przez Związek Radziecki otwo
rzyło narodom Polski I Węgier dro·
gi: do pełne!fo wyzwolenia n\łrodowe
go I Sp<>łecmefJO· Dziś oba te narody, wyzwolone z pęt kapttallzmu uu
dulą zwyclesko podstawy socfalizniu.
Krocząc pewnie ku soctąllstycznef
narody te kontynuują
przysdośct,

Przyswaja my sobie treść uchwał

Zdrowia

czki kursu na zmianę przedpołu cjach Służby Zdrowia. Z samozaw wypadku wielozmiano parciem i oddaniem w swej pracy
nim;ą pomoc, ulgę w chorobie.
wości, bądi udzielały wcześniej· szego zwolnienia z pracy. W okre I kiedy patrzymy na ich spokoj
<;ie praktyki szpitalnej nie czynio ·ne, .opanowane ruchy, przyporni
no trudności w uzyskaniu przez nają się · słowa, które tak często
urlopów. powtarzały się w przeglądanych
płatnych
słuchacr.ki
Tam zaś, gdzie występowały trud przez nas podaniach kandydatek
pomoc Miejskiego Komi na kurs: „moim pragnieniem bynośoi tetu Partii rozwiązywała sprawę. ło zawsze poświęcić się zawodowi
obecnie,
Już przy doborze kandydatek pielęgniarskiemu, więc
uwagę gdy stworzone zostały warunki.„"
szczególną
na kurs zwracano na ich przydatność do
Tak. Stworzone zostały warunzawodu pielęgniarskiego. Na tym ki, w których zawód . zdobywa się
zagadnieniu koncentrowano uwa- łatwo . . Wszelki zawód. Również
gę i w czasie trwania kursu, stąd zawód pielęgniarki. I dlatego z
też iltosunkowo wysoki odsiew pełnym zadowoleniem należy przy;
30 jąć Wiftdomość, jaką nam na zasłuchaczy. bo przekraczający
proc•mt. Zespół, który w chwili kończenie rozmowy zakomunikoobecnej stoi przed egzaminami wano, it z dniem 1 lutego 1951
końcowymi - to zespół, który z roku rozpo~znie się II kurs młod
pożytkiem pracować będzie w pla szych pielęgniarek. O warunkach
cówkach ałużby zdrowia.
i terminie zapisów - napiszemy
Ukończenie kursu daje prawo innym razem.
do tytułu młodszej pielęgniarki i
wykonywanła pracy niesamodziel
nej w instytucjach Służby Zdrowia. Jednak po odbyciu kilkulet
11iej praktyki i przejściu doszko
W ramach biblioteki „Gazety
lenia w czasie pracy, młodsza pie
ukazała się powieść
Krakowskiej''
Jęgniarka może stanąć do egzami
nu pańshvowego, po zdaniu które Piotra Werszyhory, p . t. „Ludzie
g& otrzyma dYelom pielęgniarski, o czystych sumieniach", obrazują
równającly j14 w· pntwach z absol ca bohaterską walkę partyzantki
wentkami szkół pielęgniarskich. radzieckiej.w latach ostatniej woj
ny.
· Książkę, która ukazała się w
dwu tomach, nabywać można w
Bezszelestnie po korytarzach cenie 2.40 zł. za tom w rozdziel
przesuwają się pielęgniarki. I te, ni dzienników „Ruch", względnie
które od lat pracują w szpitalu i u kolporterów prasy partyjnej.
te, które tu odbywają w chwili
Książka „Ludzie o czystych su
obecnej praktykę, . by za miesiąc mieniach" winna znależć się w
uzupełnić luki, jakie odczuwa się każdej świetlicowej , czy prywattu, w szpitlllu i w innych instytu nej bibliotece.
dniową

„Ludzie o czystych
sumieniach„

• *
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Dzieci robotników „Hortensji"

· otoczono dobrą opieką
W parterowym domku kolonii robotnicze3· hutników ,,Hor.„,
t
enSJl w Piotr~owie znalazło po
mieszczenie fabryczne przedszkole.
Tu pod troskliwą opieką wykwalifi
ko,wanego personelu spe_dzai·a. c;i;as
- h ut y. Juz· o god zi
· · robo t nikow
d z1ec1
nie 7 dziatwa przyprowadzana jest
przez rodziców do prztdszkola i
Matkigodziny 16.
tu do spokojnie
.-przebywa
pracować
robotnice mogą

~rzy swyc~ warsz~ata.ch wiedząc,

wy lub filiżanki kakao oraz bułki

i

masłem i wędliną.

Następnie odbywają się zajęcia,

w czasie których dzieci słuchają o·
powiadań lub słuchowisk nadawanych dla dzieci przez radio. Uczą
się także piosenek oraz wierszy.
zainteresowaniem
Szczególnym
wśród dziatwy cieszą się zajęcia
praktyczne: rysowanie, malowanie
oraz wycinania.
Lokal przedszkola składa się z kil
ku . jasnych I estetycznie urządzo
nych sal. Po obiedzie dzieci zajmują
przysię porządkowaniem jadalni,
zwyczajając się w ten sposób do obowiązkowości i porządku, po tym

ze. ich pociechy
b na
. t . się pod
. k p zna1du1ą
1dez.ytą
.opie ą. rdzeckię rn.e pkrołze ywa
z1enme w prze sz o u o o 60
dzieci, które zależnie od wieku podzielone są na trzy grupy.
odpoczywają, słuchają opowiadań.
Rano, zaraz po przybyciu, dzieci
O godzinie 16 matki zabierają
otrzymują w przedszkolu smaczne swoje pociechy, które pełne radości
śniadanie. składające się z białej ka i wrażeń wracają do domu.
{B)

1

Szkole~ie związkowe
W połowie ubiegłego miesiąca w
Fabryce Mebli Giętych Nr I w Ra·
domsku rozpoczęto szkolenie mężów
zaufania i aktywistów związkowych.
Udział w szkoleniu bierze 11 O osób,
podzielonych na dwie grupy. Wykłady odbywają się dla każdej gru
py dwa razy w tygodniu. Wykłady
prowadzi tow. Tadeusz Pustelnik.
Tematem szkolenia są za11adnienia
Planu · 6-letniego i problematyka
z:wią:zkowa. Stwierdzić należy duże

zainteresowanie uczestników kursu
jest
wykładami , cze!'.j'o dowodem
100-procentowa frekwencja, jak rów

- ....„,„ ••

~ ·····-.--„.

w„ledynce"

dyskusja wywiązująca si~
po każdym wykładzie. Niezależnie
od mqżów zaufania i aktywistów
związkowych, na każde zajęcia szko
leniowe przychodzi z własnej inlcja
robotników.
tywy kilkudziesii:ciu
Spodziewać się należy, że po ukoń
czeniu kursu szkoleniowego, który
trwać będzie az do końca bieżącego
roku, działalność rady zakładowej
w Fabryce Mebli Giętych N r 1,
znacznie się ożywi i usunięte zosta
ną niedociągnięcia, które dotychczas
istniały w pracy związkowej na te•
renie zakładów.
nlcż żywa
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PO.ISka- -CżechoSłOWaCj'a
Tormo i Chychło· najlepszymi zawodnikami meczu;
z
Przystępując do sprawozdania
wczor~jszego meczu, który dla Ło
dzi stał się wydarzeniem zgoła nie
codziennym, musimy stwierdzić . na

wstępie, że pod względem organiza
cyjnym impreza ta wypadła bez za
rzutu. Warto też powrócić na ·chwijakie panowały
lę do nastrojów,
Otóż
bezpośrednio przed meczem.
możęmy to dziś stwierdzić - nastro
je były kieps1de. Ubytek Woźniaka,
l'ęka ,Chychły, sygnalizowana słaba
foTma Kasperczaką i Ko!czyńskie 
go nie wróżyły nam pomyślnego wy
niku. Nieszczególne samopoczucie
nasze pogarszało jesżeze w znacznym ·stopniu to, że źyWo. mieliśmy
w pamięci wynik meczu Czechosło
wacja - Węgry, który nie tak daw
no przecież odbył się ·w Pradze no
i„. sławetne „lanie", jakie oti.zymaliśmy W: Budapeszcie. W zwycięstwo
zatem nasze nad Czechosłowacją
w Łodzi nie wielu wierzyło. Każdy
z nas zgodziłby się zapewne chę
.tnie z góry na wynik„. remisowy

me<:z pięściar ski Czechosłowacja - Polska, który
kolosalne za.interesowanie wśród obu bratnich na.rodówwysokim zwycięstwem drużyny polskiej w stosunku 12:4.
Punkty dla Czechosłowacji zdobyli: Torma., który pok!lnał wysoko
na punkty Kolczyńskiego, oraz młf)dziutki Koutny, który wypunkto.
wał Szymurę.
Z pięściarzy polskich najlepiej zaprezentowali się Chychla i Grzelak.
Międzypaństwowy

wywołał
zakończył się

zamknąć ruch kołowy. Od samego I nie Czechosłowaka. I tę rundę Polak
jednak pot:zątku panował wzorowy jednogłośnie rozstrzygnął na swą . ko
Publiczność zaopatrzona rzyść, ą.o w rezulfacie przynosi mu
porządek.
w · bilety, bez ociągania zajmowała zwycięstwo· nad Ma.jdlochem, a nam
swe miejsca i podporządkowywała dwa punkty.
się wszelkim wskazówkom organiza
POLACY PROWADZĄ 4:0
torów. Na hali panował ład i porzą
dek. O godz. 11.45 poczęto zamyWalka Muslay'a rz.- Frydrychem
kać wejścia, a o godz. 12 z dwóch
stron hali poczęły przedostawać się miała przebieg bardzięj wyrównaJAROSZ (GSR)
do ringu obydwie reprezentacje z ny. Jeden i drugi był bardzo szybki.
niesionymi na przodzie proporcami Silniejszy fizycznie był Czechosło
o barwach narodowych. Orkiestra wak, ale Frydrycli potrafił swymi le
gra Hymn Młodzieżowy. Publiczwymi prostymi utrzymać go zdala
ność powstaje z miejsc.
od siebie i w odpowiednich chwi. PREZENTACJA DRUŻYN·
lach skutecznie kontrować. Dwie
Reprezentacja Czechosłowacji u8:8.
brana w niebieskie ·dresy ustawia pierwsze rund y były remisowe, choMECZ WYGRALISMY
się frontem do lóż honorowych, nad ciaż naszym zdaniem pierwszą wyZASŁUŻENIE
którymi rozwieszono portrety Gene grał Muslay. 'rrzedą przyznano Fry
Kierownik reprezentacji CzechoStało się tymczasem inaczej. Mecz ralissimusa.
Prezydenta drychowi, dzięki czemu zdobywamy
Stalina,
czechosło
słowacji. . przedstawiciel
nie tylko wygraliśmy, ale wygraliś Gottwalda. i Prezydenta Bieruta. Na prowadzenie 4:0.
wackiego: Komitetu Kultury Fizycz- my w wysokim stosunku i trzeba
przeriwko nich ustawiają się nasi
nej i SpÓrtu p. 'Szrank:
przeznać zupełnie zasłużenie. ZnajWYNIK BRZMI JUŻ 8:0
- Porażka, której doznaliśmy u dą się może i tacy, którzy będą chłopcy. Następuje uroczysty mo/
powitania obydwóch drużyn .
was wcale nas nie boli, bo zwy- twierdzić, że Kas_perczak nie wygrał ment
Walka Bazarnika rz Zacharą nie
Gości wita przedstawiciel PZB pre
polscy.
brac.ia
asi
n
.
cięstwo odnieśli
z Majdlochem i że walka Frydry- zes Jędrzejewski, a w imieniu gości 1 była ciekawa. W pierwszej rundz!e
cha z Muslay·em była typowo re- przemawia kierownik drużyny i za - waUti prawie nie oglądaliśmy.
MAJDLOCH:
- Słabo boksowałem, gdyż nie misowa. Gdyby były remisy, prze- razem przedstawiciel Komitetu Kul W drugiej Polak „rorzkręcił się" i
ciwko takiej decyzji sędziowskiej tury Fizycznej Czechosłowacji p. „pogonił" nieco po ringu Czechosło
jestem w ·pełni :treningu.
nie oponowalibyśmy, ale ponieważ Szrank. Po przemówieniach przyby waka , ale w trzeciej za to wyrażnie
MUSLAY:
remisów nie było uważamy za zu- łe na mecz koszykarki francuskie
- Wygrał zawodnik lepszy!
pełnie słusme przymanie zwycięs FSGT przy dźwiękach „Międzynaro
ZACHARA:
twa Kasperczako\\'i nad Majdlo- dówki" obdarowywują obydwie dru
- Mój przeciwnik bił ,się dobrze. chem, bo Polak walczył o wiele czyś żyny wiązankami kwiatów i... słod
ciej i miał lepsze uniki i wyrażnie kimi całusami. Publiczność wysłu
To dobry .! 'technik".
męskiej
lepszą końcówkę.
chuje jeszcze na baczność Hymnów
JAROS:
prawdzi·
w
został
rozegrany
Mecz
zaległy
się
Poli
odbył
Czechosłowacji
Poznaniu
W
Państwowych
- Przegrałem, ale minimalnie„.
wie przyjacielskiej atmosferze, gdyż ski i gorącymi oklaskami żegna oby mecz koszykówki męskiej o mistrzoKOUDELA:
tyle chodziło w njm o wynik, ile dwie drużyny udające się do szatni.
- Przeciwnik mój walczył sku- onieutTwalenie
stwo pierwszej ligi państwowej . Pr~
prawdziwej przyjaźni
jestecznie. Brak' mi kondycji, nie
NERWSZA WALKA
ciwnikiem miejscowej Stali (dawniej
pomiędzy sportowcami
braterstwa
i
tem w formie.
I PliERWSZE ZWYCIĘSTWO
kroczących
narodów
obydwóch
Zwiąvkowiec) był ŁKS WłÓkniarz,
TORMA:
Na ringu rzalanym światłem rewspólną drogą do socjalizmu.
odniósł zwycięstwo w stosunktóry
- Byłem lepszy, jednak szanują
flektorów pozost_ają pierwsi „aktocy się pięściarz nie wygrywa przez
ray" mectzu: Czechosłowak Majdloch ku 47:35.
W HALI „WŁOKNIARZA"
nokaut. Mu"si się kierować rozumem.
Po uwzględnieniu tego wyniku taPozostawmy jednak te rozważa- i jasnowłosy, delikatny jak paniena nie tylko pięściami.
nia i powróćmy teraz do hali „ Włó ka Kasperczak. Ostatnie rady sekun bela pierwszej rundy wygląda !lastę·
kniarza", która w dniu wczorajszym I dantów i głuchym dźwiękiem od:.. pująco:
KOUTNY:
- Pierwszy raz walczyłem na udekorowana została tak wspaniale rzywa się gong.
7 6:1 319:261
międzypaństwowym meczu. Zwycię barwami biało - niebiesko - czerPo -pierwszej rundzie miny nasze Spójnia Gdańsk
7 5:j?., 301:~~6
T.ą.ktyq.n~ · ISzymura wonyml ,i . biał'o " czerwonymi,
żyla młodo~(;.
że -~rzedły. Pr21,ez cały czas atakował Sp<)jnia Ł6dt
jest jeszcze dtlbtym żawo'dhi.ldem.
z.• trudri.d§oią tn()gflśmy ją" fjozna:ó:1 Czechosło\\Tilk'. Kasperqak• tylko je- Kolejarz P<>Znań
7 5:2 335:299
J'uż na dwie godziny przed meczem den rarz „odgryzł się" skuteaznie swe ŁKS Włókniarz
RADEMACHER:
7 4:3 347:338
- Grzelak był bezapelacyjnie lep poczęły się przed nią gromadzić ta mu przeciwnikowi i rundę przegrał. Gwardia Kraków
3:4 279:275
7
szym pięściarzem ode mnie. Będ~e kie tłumy, że Milicja Obywatelska W drugiej rundzie Polak był już bar
7 3:4 263:291
musiałą na 200 metrów przed halą dziej bojowy, częściej i skuteczniej AZS Warszawa
z niego dobry bokser.
bez Ogniwo Kraków
tę rundę wygrał
trafiał, toteż
7 2:5 283:311
------------------------------~ sprrzecrz:nie. W trzecie.i rundzie Kas- Stal Poznań
7 0:7 . 210:286
perczak wprowadrził widownię w
!~
i~ozpocznię.
spotkań
kolejka
Druga
podziw swymi unikami i celnymi
zastopował znacz się w dniu 14 stycznia 1951 roku.
którymi
kontrami,
„NOWY" - godz. 19.15 „Brygada I POL~NIA: .-;; „Antoni Iwanowicz
gm ewa się , godz. 17, 19, 21
szlifiNza Karhana".
„Wesoły jar- Druga porażka koszykarek francuskich
„IM. J~ACZA« - godz. MJ Kon- PRZEDWIOśNUJ
ma1'k", godz. 17.30, 20
cert Polskiego Radia.
„Hrabia Monte Chri„OSA" ...... godz. 19.30 „Złote nie· REKORD sto", I seria, godz. 'U!, 20
:
dole".
ROBOTNIK - „Upadek Berlina"
Pozostałe teatry nieczynne.
'
II seria, godz. 18, 20
Drugi występ koszykarek francu- I FSGT wykorzystał chwilowy chaos
ROMA - „Rodzina Artamonowych" skich w 1;.odrz:i przyniósł im ponow-1 w drużynie Włókniarek i odrobił 9
godz. 18, 20
tak iż końcowy rezultat
„Podróże
ADRIA · (dla rnlodz.)
ną porażkę, aczkolwiek Il minimalną punktów,
STYLOWY - „Parada natrętów", różnicą jednego punktu. Tym ra- brzmiał 41:40.
Gulivera", godz. 16, 18, 20
BAJKA - kino nieczyllllle z powodu · godz. 18, 20
w drużynie
zagrała
Najlepiej
zem przeciwnic·z kami symP_atycz„Bitwa stalingradzka"
śWIT .
remontu.
nych Francurzek było zrzeszeme spor Włókniarzy Zakrzewska, zdobywczy
20
18,
godz.
seria,
Il
BAŁTYK - „Miasto nieujarzmione"
to we „ Włókniarz" . Barwy tego ost at
TATRY - „Upadek Berlina" Il ser. niego reprezentowane były przerz ni 16 punktów. Dalej id.et Błażyńska
g'Odz. Hi, 17, 19, 21
godz. 16.30, 18.30, 20.30
GDYNIA -;- „Program Aktualności
'dwie zawodniczki Unii Zakrzewską i Lutrosińska po 6, Paprotówna 5,
Krajowych i Zagranicznych Nr WISŁĄ.. - „Miasto nieujarz.inione", i Solar.zóWnę.
Wojtera 4 oraz SłomC!Zewska i Solagodz. 16.30, 18.30, 20.30
4.7-50", PKF Nr 50-50, „Przyjaźń" ,
W dniu wczorajszym zespół FranIwano„Antoni
WŁóKNIARZ
rzówna po 2.
poko„Naród radziecki .głosuje za
grał lepiej niż w piątek, jedwicz gniewa się", godz. 16.30, cuzek
jem", „Głowacice" ; godz. 15, 16, 17
Punkty dla zespołu FSGT strzeli-'
nak tak samo ostro. JV'rimo braku
18.30, 20.30
18, 19, 2.0, 21
zgrania Polki prowadziły JUZ po ły: Scarone 13, najlepsza ich zanieujarzmio„Miasto
WOLNOść
powodu
z
- . Kino nieczynne
H~L
przerwie różnicą 10 punktów, dopie wodniczka. Poza tym: Laurens 8, P i. :p.e", godz 16, 18, 20
remontu.
zawodów zespół chot i Dawid po 4, Dessertenne Moro pod koniec
MUZA ~ „P.owrót Lass\e", godz. 18, ZACHĘ:TA - „Upadek Berlina",
I seria, godz. 18, 20
.
20,
linie po 2, Chenet 5 i Romanoli 1.
Funffrock
prowadllili
Zawody
(Francja) i Zajączkowski (Łódż).

Co

mówili·:
po meczu
Czechosłowacy

I

Liga koszykówki

TĘATRV

-.:I'A
KJ[
I

łllllłlttlłtlUllllllłłłUllllllUłłlltlllłllłlllllltłlllłllllUłłtlllllłłlllllłlłtł

Z.S. Wlókniarz-FSGT 41:40 (11:20)

co

usłvszvmy

Program n.a dzień 11 grudnia br. ·
11.50 „Głos mają kobiety". 12.04
D ziennik: 13.30 Aud. szkolna dla
nt I· IV· 13· 5o Au dYCJa· ZNP
kl
.r :
as_
14.0 • Weber - duet na klarnet 1 for
t epian. 14.30 Aud. szkolna dla klas
V - VII: 14.50 Koncert w wyk. zespołu Polańskiego. 15.30 Audycja dla
15.50 Audycja
świetlic dzieciecych.
PCK dla · chÓrych. 16.05 Utwory
skrzypcowę. 16.20 (Ł) Aud. dla dzie
ci - „Chuan Sjao" chińska bajka
przekładz.ie A. Tesarzowej.
ludowa
16.35 (Ł) . Reportaż z wtęczenia
SrlandarÓ\v ' Przechodnich za III

orzez radio

(Ł) A:ud.

„Włókniarze

walczą

„spuchł'"

Crzechosłowakiem Jarosem. Obaj rzawodnicy rozpoczęli walkę w bardzo
srzybkim tempie i z wielkim zacię
ciem, prowadząc ją głównie z pół
dystansu. Niestety, walcrzyli obaj nie
czysto, za co otrzymali napomnienie
w 2 rundrzie. W~ystkie trzy rundy i'
walkę wygrał Polak podnosząc ogól
ny wynik meczu na 8:0 dla nas.

z

kolei

ładniejszej

~

CZASOPISMA lQDZIECKIE

KOLCZYŃSKI

..·
pul.Jlicz
ności łódzkiej, a to dlatt> ~o, że„. celnie strzelała do kosz.a i że z pochodzenia je ~' Polką

KUDŁACIK :

- Jestem n iezmiernie zadowoloSZYMURA ZAWIÓDŁ
ny z odniesionego zwycięstwa.
A GRZELAK 1'ULE ZAS•KOCZYŁ
CHYCHŁA:
Mój przeciwnik rozporządzał
.O Szymurrz:e, który spotkał się z
Otrzymałem je~o
bokserem czechosło silnymi ciosami.
młodziutkim
w kark.
wackim Koutnym nic pochlebnego. potężne uderzenie ale„.
KOLCZYNSKI:
nie możemy napisać. Szymura nie
- Przeciwnik mój ma już ustalo
potrafił prżeiz trzy rundy ustawi~
od ną markę.· Nikt chyba się nie zdziktóry
sobie Czechosłowaka.
walki nie wy- wił, że przegrałem. ł
początku do końca
SZYMURA:
puszczał inicjatywy ze swych rąk.
- Raz jest się na wozie, a drugi
Zwycięstwo Koutnego było tak widoczne, że nie wywołało żadnego raz pod wozem.
GRZELAK:
protestu na widowni.
prrzyniosła nam
- Z Rademacherem walczyłem
Ostatnia walka
niespodziankę. Grzelak pokonał Ra- już dwuktotdie i dwa fazy' udał& mi "•
demach,era i to pokonał w bardzo się go pokonać.
pm:ekonywający sposób, g?rujiie nad
MJR. NEUDING:·
Czechosłowakiem w drugiej i trae- PierwS'Zą lokatę daję Chychle,
ciej rundzie.
a następną Grrz:elakowi. Dalej kiasyZd. Kr.
·fikuję Bazarnika i Kudłacika.

•

Płgwocv łódzcy
robią ciągle postępy
o 661,5 pkt„ AZS-em 212 pkt„ Unią
mistrzostwo okręgu łódzkiego mamy 125,5 pkt„ Włókniarv.em Zgierz 117
już poza sobą. Cieszyły się one du- pkt. oraz Spójnią 4 pkt.
Trzydnłowe

żym

pływackje

zawody

zainteresowaniem rze strony
Drugiego dnia Dobrowol

Mistrzostwa

młodzieży.

okręgu łódzkiego.

ski pC>bił rekord Polski na 200 mtr.
stylem klasycznym, osiągaj!\() czas

w koszykówce

2 min. 56,7 sek.

Trrzeciego dnia mistrzostw Boniec100 t
k
m r.
'Ki pobił rekord o ręgu na
stylem dowolnym osiągając czas 1 m.
03, 2 sek. Dobry czas uzyskał również

Dobrowolski na 100 mtr. stylem
motylkowym (czas 1 m. 14,7 sek.).

Proniewiczówna na 200 mtr. stylem
klasycrz:nym osiągnęła czas 3 m. 16,5
sek.
pierwsze
W punktacji ogólnej
miejsce zajął zespół Związkowca 924 pkt. prrzed ŁKS Włókniarzem

I

Ogłoszenia

.

ZGUBIONO

drobne

na nazwisko ,
PoTeresa,

ranna 2 ·

l8165

ul.

,,POZIOM"
ul. Piotrkowska 117, tel„ Z.1.9-87.
1071

książeczkę

z Ubezpieczalni na nazwi
skó Mazurkiewicz Władysław.

W dalszych zawodach o mistrzostwo klasy A okręgu łódzk i ego
w' koszykówce męskiej osiągnięto na
stępujące wyniki:
Unia I (Łódź) pokonała drużynę
Kolejarza miejscowego 29:26 (16.:15).
Kolejarz (Łódź) walkowerem wy2:0.
grał z AZS Związkowiec (Łódź) wysokocyfrowo pokonał Kolejarza (Piotrków)
130:31. Najwięcej punktów dla mistrza Łodzi zdobył Kwapisz Zdzi36.
sław ŁKS Włókniarz I B zwyciężył dru
żynę Spójni I B 35:29 (13:15). Najwjęcej punktów dla Włókniarza zdo
12.
był Jabłoński

legitymację

tramwajową

Kazińska

1081 ZGUBIONO

I UŻYTKOWYCH

w Łodzi.

Polacy

dzał.

map, planów, plansz oraz wszelkie roboty introliga·
torskie dla instytucji państwowych i spół·
1
?ielczych wykonują
SPÓŁDZIELN l
INTROLIGATORNIE
WYDAWNICTW ARTYSTYCZNYCH

cieszy~·1 się wielką sympatią

mów.iii
po meczu

KASPERCZAK: '
- Czułem się dobrze priez dwie
Spotkanie Kolczyńskiego z Tormą
jak było do przewidzenia zakończy- pierwsze rundy. W trzeciej rundzie
ło się zwycięstwem Crzechosłowaka. byłem zmęczony.
FRYDRYĆH:
W pierwszej rundzie Kolczyńsk· po
- Cieszę się bardzo z odniesicnelewym sierpowym rznalazł się na deskach do 7. To go tak speszyło, że w . go zwycięstwa.
BAZARNIK:
rundach 'l'orma ·miał
nas tęp nych
- Zacharę pokonałem już trzynad nini bardrz:o wysoką przewagę,
chwilami nawet wyraźnie go oszczę krotnie.

Op~awv książek, księgozbiorów,

STEFANISZYN
żawodniczka FSGT

Co

NA DESKACH

na

...

KOUTNY (CSR)

zasłużył.

DNIA 17 listopada zguPrzemysł włókien łykowych poszukuje ltandy- biono stempel ,,Koło. ZMP
dalów do zatrudnienia w przemyśle w charakte- przy 11 Pańśtw. Gimn. i
. Liceum Męskim G. Naru
rze rzeczoznawców lnu. juty i konopi. .
towicza w Łodzi, Targoroczny kurs wa 63, tel. 167-98". UnieKandydaci skierowani zostaną
rzeczoznawców zorqanfzowany w Poznaniu. Mu- .ważnia się.
18183
maturę lub
dużą
szą oni posiadać co najmniej
ukończone liceum zawodowe. o kierunku włókien ZGUBIONO tymczasowy
niczym, ekonomicznym lub handlowym oraz 'zna- paszport zagraniczny z
jomość jednego z niżej wymienionych języków ob- fotografią wyd. w Telcych: angielskiego. francuskiego lub niemieckiego. A viv przez .Polski KonZgłoszenia osobiste lub pisemne kierować nale- sulat. Waserbrot Abram.
ży do Działu Szkolenia Zawodowego Centralnego
18184
Piotrkowska 68.

zaprenumerować można na rok 1951 u każdego prie""'''ntł'ląct:go iałddowe!lo koła TPPR lub bezpośrednio w rozdzielniach PPK „Ruch".
Pona4io wpłaty na prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy I ageu
·•p por':.ztowł' "' kraju. Kluby Międzynarodowej Prasy I Książki I księgar
1036
!ie .,Domu Ks1ążki".

jesteśmy świadkami najwalki meczu .. Chychła. w

na stanowisko kierownika
Majstra
masami drobiu oraz 2 czeladników zatrudni od
Mleczarsko-Ja.jczar·zaraz Centrala Spółdzielni
skich. Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr, ul. Gdań1084
ska 184.

.

.

CHYCHŁY

spotkaniu z Koudelą pokazał nam
bC>ks na b. wysokim poziomie. Przez
wszystkie trzy rundy Polak miał zde
cydowaną przewagę nad silnym fizycznie· Czechosłowakiem. Zwycię·
stwo Chychły publiczność przyjęła
długotrwałymi oklaskami, na które
trzeba przyznać w stu procentach

Zarządu Przemysłu Włókien Łykowych , Łódź.

.

FORMA

WSPANIAŁA

rzeźniczego

w·

„

dużo zainkasował.

Walkę wygrał jednak Polak.
Występ Kudłacika na ringu łódz
kim przyniósł mu zwycięstwo nad

Pracownicy poszukiwam

o

pl~n"; inż. St., Drze'Yi~ski mówić bę

dz1e o l?rzemysl~ włok1en sztucz!1ych
w Plame 6-letmm. 18,10 „Michał
Glinka" - aud. sł.-muz. w oprac. B .
Busiakiewicza. 18,35 (Ł) ,,Jak praw
cuje nasz komitet domowy" opr. K. Turkiewicza. 18,45 (Ł) „7
dni sportu łódzkiego" .,.-- aud. w opr.
L. Szumlewskiego. 18.55 (Ł) Program na jutro, lok. 19.00 . „Wszechi:ti
ca Radiowa". 19,20 BrahJ:ns - trio
waltomiowe Es-duT. 19.45 „Odpowiedzi fali 49". 20.00 Dziennik. 20.30
Koncert w wyk. zes.poł.u Paszkieta.
21.15 „Nowe książki." 21.30 Muzyka
między- ·i aktualnoś,ci. 22.00 „żandarm" kwartał współzawodnictwa
opowiadania J . Marka.
zakładowego . 16.45 (Ł) Aktualności fragment
łódzkie. 16.55 (Ł) Komunikaty. 17.00 122.20 Koncert orkiestry PR. 23.00
ludowa. Ostatnie wiadomości. 23.10 Muzyka
Dziennik. 17,15 Muzyka
.
17.40 Lekcja języka rosyjskiego. 18.00 poważna.
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