CENA 15

rr.

Depesza Prezydenta Bieruta
z okazii

Iii rocznicy

powstania NRD

Wteł.'ldec..,

1>•
ToWa1'1fT!r& Wlf,RELMA PIECKA
Precyde11ta Nhm1'1f'eki<1J

NA llltr. Z, I I

Zwil!1!k11

WYGŁOSZONEGO

Kadzleclde10.

G<>rąco tyC'Zę Nie·ml.kkieJ Repu-

PRZEZ

blke D"mokratyc~J oslął'lllęć w
budownletwle }Mldistaw socjalizmu

O. M. MALENKOWA
NA

delegacji
ZSRR

rządowej

na uroczystości
w NRD

W DNIU li. X. 52 R.
Łód:t,

wtorek T

października

chwalą

1952 r.

Partii Lenina - Stalina

Wszechzwiązkow~j ~omunistycznej
rozpoczą ł

PIERWSZY~I

POSIEDZENIU XIX
ZJAZDU WKP(b)

XIX Zjazd okrytej

ie

ZAMIESZCZAMY
REFERATU

CZĘSC

I

B"pub!ikl Demokrat-y=n.eJ
ur~wlstnlenla
<>raz ry-rhł"«G
B e r 11 n
z 11kazJt trft.clel NMlniey po'W- na,tcoręt.gzy.eh p-r11.gnrJ.eń I Cląteii. na
irtan!a Nie:miooklej Republiki De· rodu nleanle-ekiie.go - z.jedn1X:11>enla
mokr&tycimej }11'.Ze.syłaon 'vam, wolnych l demokratyemych NleTuwanyszu Prezyde·n de M'az na- mie<:.
Rok VIII nr 240 (2556)
(-) BOLESŁAW BIEllUT
rodowi nlemleckl·emu ~erdc-czne
r;rat11ia.c,le w l:micn!u narO<d.u poi•kiego I moim wlasn:vm.
Niemlecl<leJ Republfoe
życzę
l>f>mo•kratyemel ntl•ce-;ów w wo:lu o pokó.i świaita, którą prowaodr:lm:r 'tl•sp6'1nie pod pr7!ew<>dtm

Przyb

ł

O

h rad Y
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Dyrektywy XIX Zjazdu
Partii w sprawie piątego
rozwoju
pięcioletniego planu
ZSRR na lata 1951-1955 - re
feruje przewodniczący Pań-
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Pie rWSZ e posiedzenie 5 października 1952 r. ~~~v~~~a~:r~~.ji

regulamin obrad. G'cs otrzymuje tow. G. M. Malenkow
dla wygłoszenia referatu spra
wozdawczego Kom it€tu Centralnego WKP(b). Zjazd i 11:0-

~~e ~~~~~i-ą ~;~~~!u ~k~~:~i

Planowania
Btatucie Zjazdu przerywają niejednoMOSKWA. AGENCJA TASS DONOSI:
z
WKP(b) - referuje sekre- krotnie słowa referenta.
sprawozdawczyj
Referat
Następne posiedzenie Zja:!:•
DNIA 5 PAŻDZIERNIKA W WIĘLKIEJ SALI PAŁANiemieckiej
centralnej komisji rewizyj tarz KC N. S. Chruszczow.
prokbmowanla
Republiki Demokratycznej przy CU KREMLOWSKIEGO ROZPOCZĄŁ SIĘ XlX ZJAZD nej WKP(b) .r~~eruj~ P;ze:vod
Wybory centralnych or- du wyznaczono na 6 paźdzlernika.
do Berlina delegacja WKP(b).
była
ganów partii.
niczący kom1sJ1 rewizyJneJ P.
rządowa Związku RadzieckieNastępnie Zjazd zatwierdza
Na sal~ obr.ad - delegaci
Następnie, na wniosek Mo- G. Moskatow.
go z przewodniczącym Prezy- na Zjazd, jak również Ucz.ni łotowa, Zjazd przystępuje do
dium Rady Najwyższej ZSRR gosc1e, przedstawiciele ludu
orgę.nów kieM. Szwernikiem na czele. Wraz pi:acującego stolicy radziec- wyborów swych
·
rowniczych.
z nim prz:~•byli członkowie dele- kiej, robotnicy, działacze pań
Mielnikow.
Głos otrzymu1e
gacji: re-ktor Moskiewskiego stwowi i partyjni, przedstawiDruga wojna światowa za- ligencJt radzie<'kie.J. Tym saTowarzysze!
Państwowego,
Uniwersytetu
kończyła. się kh:ską agresorów mym realizując pięciolatkę, na
ciele nauki i sztuki oraz re- Z polecenia rady przedstawiW Imieniu Komitetu Cen- faszystowskich, co w rozmaity ród radziecki wywalczy nowe
członek Akademii Nauk ZSRR
zagranicznych cieli delegacji wszystkich obprezentanci
I. Pietrowski i amba~ador nad partii komunistycz.nych i ro- W()dów, krajów i republik, pro tralnego Partii witam dclega- spoi;ób przyczYnilo się do wy- doni0sle sukcesy na drodze
zw-yczajny i pełnomocny, szef
oonuie on wybór Prezydium łów na XIX Zjazd partyjny, zwolcnia sił ruchu narodowo- stopniowego przejścia od somisji dyplomatycznej ZSRR botniczych.
Zjazdu w składzie 16 osób, jak również naszych drogich wyzwoleńczego w Europie i c;;.Jizmu do komunizmu (burzprzy rządzie ~RD - I. Iljigodz1na T wieczór. Propozycja ta zostaje przyjęta. gości reprezentujących tu za- Azji. w nowych warunkach Ii we oklaski).
Je<>t
c,ow.
Ukazanie się na trybuni~ to- Mielnikow proponuje do Pre- graniczue partie komunistycz- zwłaszcza wobec rozstrzygają.
Nie zapominamy O<'zYWlścle
warzysz.a STALINA i jego zydium Zjazdu następujących ne ł inne bratnie partie klasy cej roli, jaką odegrał w tej
długo- wojnie Związek Radziecki, 1tal i o tym, że Zwll\-Zek Raddeckl
(burzliwe,
robotn'iC'lJeJ
współbojowników towarzyszy:
wiernych
W. M. Andri11się możliwy dokonany w okre. żyje „w sy1temie pań!!tw", że
tow. tow. Mołotowa, Malen- now, A. B. Aristow, M-D. A. trwałe oklaski).
powojennym zwrot 11ere- Istnieje obóz imperialistyczny,
sie
winsłowa
nasze
Pierwsze
kowa, Worosz)"łowa, Bulga- Bagirow, L; P. Beria, N. A.
plany
Kaganowicza, Bułganin, K. E. Woro•zyłow. nlśmy poświęcl6 dzisiaj tym, gu krajów · 1 Jitapitalistycznej który ma awanturnicze eoraz
Bel'ii,
ntna,
wojny z drogi rozw~Ju na nowit drogę, zaborcze, który •zbroi się
Chruszczowa, Andrejewa, Ml· L. M. Kaganowicz, D. S. Ko- kt6rzy w latach
niemieckimi l lnnymł agreso- na dregę utworzenia t ro1:wo· bardziej. wznieca wszełk!ml
koja.na, Kosyglna witają deO. W. Kuusi11en; G. rami bronili bohatersko na- .in państw demokracji ludoweJ. sposobami histerię wojennii, I
BERLIN. Dnia g bm. przy- legaci
oklaskami. rotczenko,
długimi
b~1la do Berlina polska delega- Wszyt!ICy powstają .z m1eJ6C. M. ·Malenkow, W. M. Moło sze.f radzieckiej ojczywy I zło Zapoczątkowany został przez prz:nr<>towuje się do r01:pr,tacja n:ądowa na uroczystości, Rol.legą się burza okrzyków: tow, A. I. Nijazow, N. S. ·Pa- bli swe życie za n:tszą. słusz~ to nowy etap w rozwoju socJa- nła nowej wojny światowej.
toliczew, J. W. Stalin, N. S. ną. sprawę. Uczcijmy prze?: lizmu międzynarodowego.
rocznic•\
związane z trzecią
Na e',ełe tPgo agresywnego,
pamlf'ć
„Towarzyszowi STALINOWI Chruszczow, J". Szajachmetow? poW!Jtanie chlubną
Jń:"oklamowanla Niemiecki-ej He
obozu
Wszystko to Jest przyczyn~ ant.ydemokratyunego
wo.lnie, kt6poległycłt w teJ
„Wiell>iemu
Demokratycznej. \V
hurra!",
pubUki
Stanów
Gdy Mlelnikow 'wymienia rzy oddali swe życie w walce czemu w obecnych czasach stoją reakcyfoe kcła
skład delegacji wchodzą: pre- STALINO\.VI hurra!"
wykonujące
nazwisko Towarzysza Stalina przeciwko faszyzmowi, o spra wzmogło się kler-0wnlcze od- Z,iednoczonyeh,
mier Józef Cyrankiewicz, pn:e
towarzys:r:
tyje
„Niech
Jdeowe naszej wolę monopoli kapitallstyc7.:i nfozawislości działywanie
wodnicząc:v CRZZ Wiktor Klo- STALIN!", „Naszemu ukocha- - na ·uli w:vbuch.ają burzliwe wę wolności
tnewicz i przodownik pracy w nemu STALINOWI - hurra!" oklaski. Wszyscy wstajl\ z Związku Radzieckiego (wszy_s - part.ii na wszystkie dzied:dny nych, kt.6rt-, oga;nięte nlenabcia kra.1u i dlaczfo.go nasz na s:vconą ząljzą zwu;kszenia zy.
cy w~tają).
. ·
zakładach „Ursus" Władysław Okrzyki ie dźwięczą w rozBrak dziś wśród nas ntekttl. ród darzy tak wlelk1t mllołcl- sków, dątą. do zfl-0bycla slłą
mteJs.c.
Katu.szewski.
narodów
językach
maitych
Zjazd dokonuje 'edriocłośtiie rYch wybitnych działac7.:y na- swoją partię _ Partię LENI· panowania nad światem. Wła
Związku Radzieckiego i całego
wyboru Prezydium w proPO- 11zej partit. Zmarł Aleksancler NA - STALINA (długotrwałe śnie ko!• rządzą<ie USA pon4?·
świata. Ta gorąca owacja C.a- n<>wanym •kładzie,
głowną. odpowledzłalno~{l
SZI\
Sergfejewłez 8 „,ezerbakow, któ oklask!)
je wYraz uczuciom bez~ranicz
za zhrodnlcz1t wo,fnę w Korei,
·
rJ' ~terował pracą. poutyczną.
Z kolei Mołotow udziela g1o w armil w trudnych łatach
nej miłości i oddania dla geTłumaczy to takł.e, dlaezego za 7:a1'ór wyspy chlńskft'j Tal.
nialnego wodza partii komu- su Breżniewowi. Z polecenia wojny I który znany jest par- nasza partia, jej klerownlciwo w~n, za przeks:r.tałr:enie NieMini8ter nistycznej, narodu radzieckie- rady przedstawicieli deleg.acji tu zwtaszeza Jako wybttny stalinowskie cfe5zy się dzisiaj m1ec Hcho(lnl•'h I ,Tanonil w
WARSZA W A. obrony narodowej, Marszałek go i całej postępowej ludzkości proPQnuje ori wybór 1ekret11.- ki~rownlk moskiewskiej orga. ta.k wysokim autorytetem mJę państwa zależne, Jak rownleź
JOZEfA riatu Zjazdu w następującym nizacJf partyjnej. Nie ma wśród dzynaro<lowym, tak wielkim za utwo~zenle na Z'ilchodzle I
ukochaneio
Polski Konstanty Rokossowski przyjął w dniu 6 bm. ambasa- STALINA,
~kładzie: towarzysze f>.. N. 'Po- nas Micha.la Iwanowicza Ka- zaufaniem l szacunkiem mas Wschodve agresywnych s<'j~
Na polecenie Komitet~ Cen- skrebyszew, N. G. Il,?natow, I. t.lnina, którego tak dobrze znał pracujących Innych kra.1ów s~ów wojskowych, w rod~.Ju
dora nadzwy~zajnego i pełnornocnego Chińskiej Republiki 1 tralnego Partii Komumstycz- W. Kapitonow, A. I. Mgela- <'.ały kraj f tak kochała nasza (burzliwe, długotrwałe oklas- b.oku północno - atłanty~:deLudowej w Polsce pana Tsen /nej zagaja Zjazd towarzysz dze, L. G. Mielnikow, Z. I. partla. ZmarJ Andrze,i Alcksan ki}.
go,_ wymierzonych przcc~wko
panstwom milu.,ącym P<lkoj tł
W. M. Mołotow.
Jun-Czuana.
Muratow, A. M. Pt1zanow, A. drowiel'Z Zda.how jeden z utaTym się umaczy, cz~t1 w Związkowi Radzieckiemu, Ch!ń
przectstawlclełt
1entowan;ch
J. Sneczkus, D. G. Smirnow.
czasach w Zwarunk l!I k'ie1 R P-PU bll ee L n dowe J 1
i
k
st.alinowskiego kle.rowntczego obeenych
krajom demokrac.11 ludowej.
wiłą.ze
ych
Zjazd wybiera jednogłośnie trronu partii Pamiętamy też R·ac_,hi pkoiwokJenn
11
s up 11 swe s y na
a„,z ee
•
sekretariat w skh1.dzie 7,apropt'J Innych zmarłych przyjaciół i zadania.eh odbudowy I dalszeNic jednak nie może pt'7lesło
, bul~ . w Niemcae.ch sachodnlch nowanym prze:a towarzysza towarzyszy, których życie by- go rozwoju gospodarki narodo nić poważnego osłabienia śwla
ło nterozerwatnle związane z we.I. jak równie* na zadaniach towero systemu kapitallst:rczcoraz .aowyc.ll -tuja.lltów dJa Jej Breżniewa.
partlą. Na ~ak głębokiego sza utrżyml!nla I utrwalenia poko- nego, Jakie nastąpiło w o!ltatwu.wy.
Z polecenia rady prz.edstacunku uczcijm:y łeb pamięć. - ju miedzy narodami. Na obec- nich latach, zwłaszcza gdy w
Niemcy w ogrcmtneJ wlększołci wiciełi
delegacji towarzysz
nym Zjeździe mamy omówić okresie powojennym odpadł od
nie eh-cl\ wojny. z rMUl!(:ym więc Mgeladze składa wniosek o (Wszyscy wsta.Ją).
Poprzedni zjazd naszej par- d:rrektywy w sprawie piątego tego systemu szereg pańi<tw o
Uedzl\ roqrywkę Ili! wybranie komisji redakcyjnej
na-pięciem
planu ro.zwoju lącznt"j liczbie 600 miłionó'v
pokoj~ s •Iłami pr:11yi;otowuJ11cY· '7.jazdu w składzie: towarzysze tli odbył się w 1939 roku. W plęciołetniego
ubiegłego roku, mieszkańców. Nic też nie moml ag-resję, z ulga i nadzleJI\ zwr1 P. N. Pospiełow, B. Gafurow, minionym okresie zaszly wyda- ZSRR. Wynikł
rzenia o wielkiej doniosłości a także oslągnlęcla gospodar- 7.e przesłonić niezdolności krac&Jl\ swój \\'zrok w stronę NRD, L. F. Iljiczew, N. A. Michajcze bieżącego roku świadczą, Jów kapitalist;vc:mych do opahistorycznej.
Jej niezmordowane łow, M. A. Susłow, E. I. Treobserwując
Jak wiadomo, pokojową pra- że masy pracujące naszego kra nowanla naraslającego nlebt>zwysiłki w kl·e runku 11.1ednoczenia tiakowa.
cę naszego narodu zakłóciła ju zdobyły Już 1maczne sukce- pieczcństwa nowego kryzysu
Nhmilec i za·chowanla pokoju.
dalszego
I
wykonania ekonomlc7nego
wiarołomna napaść niemieckie sy w dziedzinie
Towarzysz Mołotow podda- go faszyzmu na Związek Ra- wspaniałych zadań piątej plę- wzrostu masowego bezrobocia,
05tatnio, przyjęcie przez Ehle.rsa,
parla.mentu w je pod głosowanl.e wniosek to- dziecki. Musieliśmy przerwać ciolatkł.
przewodni<:ącei;o
Ażeby roąiać pew· oo prowadzi zarazem clo por,łę
Bonn, dele,gacjl z NRD, przybyłej warzysza Mgeladr.e. Zjazd wy pracę nad wykonaniem zadań n:vm krokiem mwr 71 ód, powln- bienla sprzee.znoścl i tarć mię
celem omówlenJa. tych proble• biera jednogłośnie komisj4= re- trzeciej pięciolatki. Wypadło nlśmy jeszc7.e bardziej stanow dzy bml panstwami I Cło nfeza-Ostrzenia się
nam przestawić się całkowicie ew wałczyć z lstnieJacyml w unlknlonego
mt>w, było nowym bodźcem z-więk dakcyjną.
na potrzeby wojny, podporząd naszej pracy brakami. wal- walki klas w tyrh krajach.
sza.Jącym zaciąg Niemców w szeNa wniose-k towarzysza Pa- kowuJąc wszystko sprawie roii- czyć
na- Zadne wysiłki podżegaczy woprzezwyl'fęir.nle
0
regi a.ntyfa.nystowskkh boJe>wnltoliczewa wybrana zostaje jed gromienia wroga, który wtar- strojów samousnoko.fenla I sa- lennych 1 zgrai Ich ciurów ga.
ków.
nogłośnie komisja mandatowa gnąl na nasze terytorium.
mozadowołenla biurokratyczne- zetow:vch, starających się przy
Nieubł&~anle konnkwentna poll
Zjazdu, do której wchodzą na
WJLJIELM PIECg:
Druga wojna światowa była go, gdzleko.Jwlek by się u,jaw- wclziać m.askę POkCl~owoścl i
tyka. pok<>,fOWa NRD, moblll:ruJ11c
N. M największą próbą dla młodego niły, parolP,tając, ł.e krytyka I jednocześnie otumani~~ czytelstępujący towarzysze:
naród do wci11ł poti:tnle Jące·go opat-. por.n, doprowadzi!:\ w końcu do Piegow, G. A. Arutinow, S. wielonarodowego państwa ra. '>amokrytyka jest bojowym, nlków
Trburzuazyjncj
prasy
-, la,ta temu, glódmego
dziernlka 1949 r. po zachodniej tego, te przedstawiciel zachodnie· Babajew, N. I. Bielajew, L. I . dzlecklego. Była ona jedn<1eze. nleorlzown:vm orężem komunl- przez sze~zenle o.szczerstw o
naZwiązku
•tronie na.szeJ grant-cy pow,lłJ.la go parlame·ntu po-czuł :s.tę - nrzy- Breżniew, S. A. Wa~apow, I śnie wszechstronnym spraw- sty, że jest tQ nasza, radziecka agresywnosci
T. Griszyn, A . P. Jefimow, ·3 dzlanem słuszności polityki na- metoda podnoszenia samodzłel- dzJecklego, nie zdołają zatuszo
kraina zwydęstwa nie- party do mµru.
NRD wali faktu. że właśnie a~esyw
Począwszy od !!~I.opada t9~U r., E. Kalnberzin, A. I. Kiriczen- szeJ partii. w łata<'h wojny na Mści mas.
mleoki-ej de<mokrM.ji. Terytoria!Uchwały Z.lazdu porwą par- ne koła obozu lmperl;il~stycz
nie obejmuje wschodnie I środko- kii>dy premier NRD, Grotewohl, ko. N. W Kisielew, I. G. Ke- ród radzi„cki "przeżył niemało
M. F trudnych dni i poniósł ciężkie Uę I cały naród radziecki nie ne~o raz po raz. 7,a,g.r~za,;ą woł
we Nl~m<:y, ale swoim zasięgiem ?.Wrócił &lę do Bonn celem ,•ru- bin, I. R. Razzakow,
ofiary, Ale w ogniu ty<'h w~·da- t:vłl!;o do w:vkonanła, lee.z do nosef I niezu~ isł.os~1 narodoJakowlew.
D.
1.
Szkiriatow,
ogólnonlemłecklch
oddziaływanl:i na naród ntemle-c- prowadzenia
Po wyborach organów kie- rzeń Związek J'..adzierki nie o. przekroczenia nowego planu wej ludó!"', za.graza,1ą pokojokl - ro'llClą.ga •lę daleko I szero-. wyborów, NRD niezmordo·van·e
.;labl I nie zachwiał się, lecz pięcioletniego, Bl)dzle tn ozna- wl I bezp1ec:i:enstwu mi~iłzynako, pr;rebiJa sztu-c7.ny kordon na apeluje ' 0 wspólne omówienie rowniczych zatwierdzony zo~t~ 11011 przewodem naszej partii c?.ało r~:iłsze I ws7.echstronne rodowemu. Im bardzleJ od~ła
n;i~teoujący porządek dzien
i<'
n:osąc plonącr zarzewie dróg, które prowa<lziłyby Nłem<:y
Łabie,
ieszcze bai:rlzie,i 713.hart<'wał się umol'nienle potęgi państwa ra- 11ia się kru<'ho~r I nłept>wnoi;ć
do z.!edno.czenia 1 pokoju, a Ade- ny Zjazdu:
'Walki z llastępcam! Hitlera.
i wzmocnił jako państwo so- dzieckie~o oraz dalsze poważ· •Jal!O!zych perspektyw flraz slaCel glówny progr;imu Niemiec· na.uer l'Caguje cynkznym mll<:zeJeszcze nP. podniesienie m1>tcrlalnego i hośe w~w~ętrzn:i ':"spólcz~~·u:
sprawozdawcz:v cjalistyczne, nabrał
Referat
Rrpublikl Demokralyc nej niem I zwlęl<Szanlem tempa przy
'kl~J
Cenh'alnego >viększej ufności w swe siły, w lmłturalnt>g~ poziomu życia go kap1tahzmu, ktory znaJduJe
.'<" omitetu
robotnłr.ii:e,f.
klasy
t11 uchowanie pokoju I hasło l(t gotowali wojennych.
WKP(b) - rereruje sekretarz 11iezwyciężoność swojeJ wiei- narodu:
chłopstwa .kołchozowego, inte·
klej sprawy.
ło-ruJe dron Jel wpływom, wer(Dalszy ciąR na str. 4)
KC tow. G. M. Malenkour.
(Dalszy ciaa: na str. 5)
BERLIN. -
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Przemówienie

Przybycie
delegacji

polskiej do Berlina

z kroniki

dyplomatvcznel

Trzecia 1 ocznica NRD

1

w

inauguracy~ne

W.M.

Mołotowa

Referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego
NA XIX ZJEŹDZIE PARTII
towy f ukształtowały się dwa
równoległe rynki światowe: ry

nt-k krajów pokojowego obozu demokratycznego i rynek
krajów agresywnego obozu
Rozpad
imperialistycznego.
jednolitego rynku światowego
stanowi najważniejszy wynik
1 zapewnił walucie ekonomiczny drugiej wojny
nansową
światowej i jej następstw gotrwałość.
W Koreańskiej Republil:e spodarczych.
Dwa rynki światowe rozwlpo
Ludowo-Demokratycznej
wyzwoleniu jej od japoń:skich .iają się w pr2'eclwnych kiekolonizatorów nastąpił wielki runkach. Nowy demokratyczrozwój gospodarki. Produkcja ny rynek światowy nie zna
przemysłowa wzrosła już w trudności zbytu, gdyż chłon1949 roku czterokrotnie w po- ność jego zwiększa się z roku
równaniu t rokiem 1946. Na na rok, zgodnie z bezkryzysowsi po przeprowadzeniu przez wym wzrostem produkcji w
rząd ludowo-demokratycz_ny krajach obozu demokracji,
rf:'~ormy _rolneJ, ~bszar zasie- gdyż nieprzerwany wzrost pro
zwiększył _się prawie o' dukcji wszystkich krajów o2v:ow
a proc. Znaczrue wzrosła wy bozu demok t
~czneg~ł coraś~
sokość plonów wszystkich roś bardziej. ro/a
sz_e .. za c onno. c
lm uprawnych. Napad i1n e, k . k' h P. ~ rynku demokratycznego. z dru
rialistó
w amery ans ie pr,_e, g1ej strony mamy d fi;° ·
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ły to. lata d~lsz~go utrwalenia zek Radziecki toczył aktywną
ustro,Ju radz1eck~ego, u:na~nial walkę o zachowanie i umocnie
rui: :noralno-p~l!tyczneJ Jed- rue pokoju na całym świecie.
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darni naszego kra3u.
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zostałymi państwami kapltali
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światowa
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też osłabienia Związku Ra- dzieckiego i krajów demokra0
się od krajów demokratycz- jami żyjącymi pod uciskiem
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dzieckiego nastąpiło wzmocnie eji ludowej, ekonomiki, która menc~Jl1~J · ~uędzy kraJ~~1 • m\.iie~k1:'~ me ; •
dyktat.arów
nie ZSRR; wzrósł autorytet I nie zna kryzysów i rozwija się ,;.tJ_arznuama J:c1nych kra3ow Mong 1 \. ~ ~e~tk o~ą~nęła nych. Trzeba przy tym mieć okupacyjnym
~ ?wa na uwadze, że w wyniku roz- USA. Byłoby nalwnością my;l k a
międzynarodowy Związltu Ra- w celu zapewnienia maksy mai pi z_e~ inne. Tal... a sytua~ja po- w roz~so... ~
dzieckiego: ~amiast Osłabienia neg? zaspokojenia materia!- WSLa.J~ Wskutek.. teg?, z~ ekO- roku 'na jrO;~~~n~e Or~mlk!. iz padu jednolitego .rynku ŚWia- Ś}eĆ, ~e .te, pokonane kr;ijf! zgo
d macn a towego gwałtowme skurczyła dzą się zyc bez km'ica pod bu1 rozgromiema demokracji na- nycn i kulturalnych potrzeb nomi~... a ta rozwiJa .się me w !Il się gospoda k
obwat re- się sfera zastosowania sił głów tern amerykali.skich okupanr at ndarob
stąpiło odpadnięcie od kapitali społeczeństwa. Ekonomika ta teresie społeczenstwa, lecz W publik"1
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tó w. B Ył ob Y głupotą myś:e~
· ·
rośhia k ltro 1 ma nyc h k ra.]"ó w k ap1tallstyczzmu szeregu krajów Europy zapewnia systematyczne pod- celu zapewnienia malt s Ymal - terialny' iwzras
o?e ta'tr,'
nie_
Francja)
nych (U.SA,
du
mas nych zysków dla
noszenie
i
centralnej.
wschodmeJ i umocruerue w ludowych i pełne zatrudnlenitl drog~ eksplo~ta<:Jl, rumy ~ dziedzina gospodarki kraju _ do zasobow ~v,;.:i:ttow.vch. wsku maczeJ wyrwac się spod ucis
nic~ ustro.ju demokracji l~do- siły roboczej. Cechą charakte- ·~.au~eryzowam_a przewazaJą~eJ hodowl;i stale się Podnosi, po- t~k ~zego światowy rynek k.a-: ku U~A, aby. ż~ć wolnym, sa
wą . Zamia~t dalsze~o UJarz-: rystyczną tej ekonomiki jest c~ęsci lu.~nośc~ ~an~go kraju, głowie zwierząt gospodarskich P_itahsty~zny cor11;z bardzie.] modz1el.nym .zyc1em ..
W miarę, Jak kapitalizm amiema ludow kolonialnych i przyjazna współpraca gospo- d1ogą UJarzm1ema_ 1 system:a- zwiększyło się w ciągu istnie- SH~ zwęza, warunki zbytu tokrajów zależnych - nastąpił darcza krajów, wchodzących ~ycznego o_grab1ama narodow nia republiki 2,5 raza; całe po warów. n~ tym ry!lku pogor- merykań~ki __Pod przykrywwokół ,.ponowy potężny wzrost walki w skiad obozu ·d emokratyczne ~nnych kraJów, zwłaszcza kra- głowie zwierząt gospodarskich szyły się i nadal się pogarsza- ką kampann
mocy", dro~a ud~ielania kreJów z~cofany~~· wreszcie dro- jest obecnie własnością pracu ją.
narodow? _ wyzwoleńczej w go.
gą woJen i mil!taryzacJi gospo- jącego chłopstwa. Produkcja z drttgiej wojny hrlatowej dytó:-"! wciska się do ekotych kraJach, zaostrzył się kry
przemysłu państwowego . i państwa kapitalistyczne wysz- norniki_ Anglii, Francji, Włoch,
Druga linia "":'"" to Unia_ ekoldarki nai;odowej.
zys ko\onialnego systemu im-·
Rozw?J produk?ji '!' ZSRR I spół(j.zielczego wzrosła w clą- !y z niejednakowymi dla sie- zagarma su:owce i i:'JTiki zbyperializmu. Dotkliwy cios za- nonuk.i kap1talizmu, ktorego
dało .c~łemu śV-:iatowemu syste sił! wytwórcze ~repc~ :°a w kraJach _kap1tahstyczn_ych gu ostatniego dziesięciolecia bie rezultatami, co stało się tu w ko!oruach angielskich 1
źródłem Istotnych zmian w sto francttsk1ch, sprzeczności mięnastępuJące prawie trzykrotnie.
mow1 imperiahstycznemu hi- m1e3~cu, ekonomiki, mlOtaJą-1 charakteryzuJI\
Wszystkie dane, charaktery sunkach ekonomicznych mię- dzy USA i Anglią, między
storyczne zwycięstwo wielkie ceJ s1' w kleszczach coraz bar dane:
z ujące rozwój produkcji w kra dzy tymi krajami. Długotrwa 1Y~A 1 !rancją zaostrzają się
WZROST PRODUKCJI PR ZEMYSLOWEJ w ZSRR
go narodu chińskiego. Obecnie
ędą się jesz?ze bardziej zajach kapitalistycznych i w le działania wojenne, poniesio
KRAJACH KAPITALISTYCZNYCH
w
tr~ecia część ludzk~ci ~est
1
krajach obozu demokratyczne ne straty w ludziach i szkody ostrzały, ~ngl!a, a w ~lad za
w LA'l'ACH 1929 _ 1951
juz. wyrwana spod UClsku imgo, świadczą, że prooukcja materialne mocno podważyły fi~ FrancJa I i.nne kraJe kapl
('W procentach w porównaniu z rokiem 1929)
penal1zmu, wyzwolon.a ~ kaj
przemysłowa krajów kapital!- gospodarkę wielu krajów, któ a !styczne usiłują wYłama~
·
dan wyzysku ilmper1ahstycz~tycznych, nie wyłączając pro re brały udział w wojnle. Do- się z uległo.se! w~bec USA, aże
1929 1939 1943 1946 1947 1948 1949 1950 1951
Lata
nego.
sobie samodzieldukcji . przemysłowej USA, tyczy to pr:r:ede wszystkim .by zapewnić
W całym świecie kapitali1
pod względem tempa rozwoju Niemiec, Włoch I .Japonii. o- r.?ść ~YS<;Jkl; zysk~. Już obee
100 552 573 466 571 721 870 1082 1266
atycznym w wyniku wojny ZSRR
pozostaje znacznie w tyle za gromne szkody poniosła także me kapitaliści AnghJ toczą za
100 99 217 155 170 1711 160 182 200
trzy wielkie państwa - Niem USA
tempem :r".>zwoju przemysłu Francja, Holandia, Belgia i c.lek~ą walkę przeciwko Pfl.no
100 123 -• 112 121 135 144. 157 160
cy, Japonia i Włochy wypad- Anglia
ZSRR l krajów demokracji lu niektóre inne kraje. Nader po sdzleniu się Amerykanów w han
7ł 85 92 92 104
63
ły z szeregu wielklch mo- Francja 100 80
u międzynarodowym.
wa7.nie została osłabiona Andowej.
93 97 103 118 13ł
,2
carstw, zaś Francja i Anglia. Włochy 100 108
Trudności gospodarcze, w
Z danych tych wynika nastę glia.
utraciły swoje dawne pozyStany Zjednoczone wzboga- kleszczach kt~rych znalazły
pnie, że produkcja przemysło•) danych nie publikowano.
cje.
~aje kapitalistyczne po
wa krajów kapitalistycznych clły się na wojnie. MUiarderzy się.
Okres powojenny jest okre
0
Jak wida~ 1 przytoczonej tal gólnie szybko rozwija się pro- wzrastała w pewnej mierzei ameryk<>ii~cy umocnili swofe ";' J.m~, pogłęblł fakt, że lmpemem dalsze.go osłabienia światowego systemu kapitalistycz- blicy, produkcja przemysło- dukcja roślin przemysłowych. jedynie w związku z· przygoto pozycje ekonomiczne. Jednako riallści san;! odcięli S-Oble danego i wzrostu sił demokracji wa ZSRR w roku 1951 wyra- Poważne sukcesy osiąimęto waniami wojennymi i z obsłu woż Stanom Zjednoczonym stęp do światowe~o rynku de
gą machiny w-0jennej w okre- nie udało się prz:ecież osiągnąć mokratycznego. Stany Zjedno
żała się cyfrą 1266 proc. w w dziedzinie hodowli.
i socjalizmu.
celu, nie udało im się zdobyć czone. Ameryki zredukowaly
Wielkie osiągruęcia w rozwo s1e wojny.
W dziedzinie ekonomicznej stosunku do roku 1929 tzn. po
Druga wojna światowa nie panowania kapitału amerykań prawie do z~ra ~andel ze Zwią
lata powojenne były latami na wif)kszyła się w ciągu' tego o- Ju swej gospodarki ma Nie13-krotnie, miecka Republika Oemokra- tylko nte usunęła sprzeczności sklego na rynku światowYffi. z~!em Ra~z1e<;kim, z europejprawie
rastania nowych trudności go kresu
spodarczych w krajach kapita pr:iemyi;ł radziecki w okresie t~czna. W 1952 roku produk- e1eonomicznych i politycznych US~ liczyły na cztero - pię- s im! kra1am1 demnkrac.ii lu
listycznych latami wzmożonej powojennym, tak samo jak i CJ2 prz~mysłowa r~publlki nie kapitalizmu, lecz przeciwnie, ciokrotne podniesienie swej do"."ej, przerwały handel z
ekspansji i~perializmu amery przed wojną, kroczy niezmien tyll~o osiągnęła poziom przed- jeszcze bardziej zaostrzyła te produkcji po utrąceniu Nie- ;hmam!. Stany Zjednoczone
kańskiego i w związku z tym nie po linii wstępującej na WOJenny, ale przeru::oczyła go I sprzeczności, zdez.organizowała mlec 1 Japonii, a zwiększyły aktycznie zabronlły nie tylko
zaostrzenia sprzeczności po- gruncie rozwoju produkcji po o 36 proc., produkcJa przemy gospodarkę krajów kapitali- swoją produkcję tylko dwu- P~konanym krajom (Japonii,
Wł~
. słow~ była w 19~_1 r_o ku 2,4 ra• stycznych i pogłębiła ogólny krotnie, obecnie zaś staczają Niemcom zachod~lm,
rniQdzy krajami kapltalistycz- Kojowej.
Z przytoczonej tablicy wym za większa aruzeh Vf roku kryzys systemu kapitalii;tycz- się w dół ku kryzysowi ekono ~hom>:. lecz ró:;rri1eż Anglii,
nymi. Sprzeczności te zostały
ób k, ł ka również, iż w Stanach 1946; z roku na rl>k rosnie hut nego. Druia wojna światowa micznemu. Jest faktem, że ra~CJt, Holandn, Danii, Nors otęgowane rzez
i~perialistyc ~ych z~r Yi ?a Zjednoczonych produkcja prze ructwo, przemysł budowy ma zawiodła nadzieje wielkiej bur Stany Zjednocione mają obec- ~eg1i, Belg!l i Innym pań
t z d ś . a 1ez e~i my"'słowa w okresie od roku szyn, przemysł chemiczny, pro żuazji państw imperialistycz- nie nie mniej niż trzy miliony s wom kapitalistycznym spne
w "ś .
YJ ~ 1 ~ z ru ~?t ci gospo ar 1929 do roku .1939 dreptała w'dukcja energii elektrycznej. nych. Każde z obu ugrupo- caH<:owicie bezrobotnych i jesz dawać I kupować towary na
~o_gą mi 1 aryzac.JJ go- miejscu, następnie podniosła Rolnictwo przekroczyło po- wań kapitaiistycznych, które cze wię_cej na wpół bezro- rynku krajów obozu demokra
czyc
Obrót towarowy
srojdar~ 1 przygotowania no- się jedynie wskutek gwaitow ziom przedwojenny zarówno wystąpiły przeciwko sobie w botnych. Masowe strajki robot tycznego.
nego zwiększenia produkcji pod względem obszaru zasie- okresie wojny, liczyło na to, że ników jeszcze bardziej kompli USA z krajami wchodzącymi
.
we wo?ny..
SJ'.t~acj~ miliarderów obecnie w skład ~bor.u demok W dziedzinie politycznej . o- prz~mySłowej w . okresi? dru- wów~ jak i ~od względem wy- przez użycie siły zbrojnej do- kują
prowadzi. do nowego podziału USA. Dz1eJe się tak dlatego, kratycznego zmme.Jszył się w
po sokosc1 plonow.
res powoJenny cechowało po gleJ wojny św1atoweJ,
Szybko rozwija 11ię ekonomi świata, zagarnie nowe źródła że przemysł USA, z winy kół 1951
wstarue dwóch obozów - o- czym znacznie się skurczyła i
37 roku w porównaniu z
rokiem 10-krotnłe; obrót
rynki rządzących USA. pozbawił się 19
rozszerzy
bozu agresywnego, antydemo podniosła się znowu dopiero ka Chińskiej Republiki Ludo- surowców
kratyczn7g~ z USA na_ .czele i na skutek rozwijania dzrnłań weJ.Naród chiński pracuje z zbytu dl~ swoi.en towlłrów, a takich rynków jak Z8RR tow~rowy. ~nglil z tymi kraobozu m1łuJącego po~OJ, de- wojennych przeciwko narodo- ogromnyiµ entuzjazmem i po więc umocni własną sytuację Chiny l europejskie kraje de- jami :rn:~me3szył się 6-krotnie.
a FrancJI - przeszło 4-krot~
mokratycznego. W Clągu tego wi koreańskiemu i przejścia myślnie przezwycięża ciężkie gospodarczą kosztem swoich mokracjl ludowej.
k ń kl nie.
Imperiali
czasu w świecie kapitalistycz- do wzmożonego wyścigu zbro- następstwa wieloletniej ' rujnu przeciwników i osiągnie pano
USA l Anglla z Francj pod
st uje zm amery a s
n~?1 nowym ośrodkiem rea:k- jeń i w związ]fu z tym wzro- jącej wojny przeciwko japoń• wanie.nad światem.
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om czChin i
wiodły; mimo, że Niemcy i I ciem! . ow~;ryzys wacz nej
Zjedn?czone i stamtąd płynie\ niu z rokiem 1929 dwukrotnie. omintangowskiej.
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stwo dla sprawy polwju, dla glii wzrosła w tym samym o- tworzenia władzy ludowo-de- główni konkurenci trzech głó ekon -~ si a o:ost ł amzu ąca wej 8 dzil
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ap~ a osłab· yc · Y. 0 - nas
ści narodowej ludów. w obli- szeregu zaś innych krajów ka szybkim tempie: produkcja nych - USA, Anglii i Francji, r
w roku 1951 przy czym kraje te, zwłaszcza kz~s~~~~ntQw k ie~!e swoich u tąp~ło _nie zdławienie, lee1
czu tego niebezpieczeństwa si pitalistycznych Europy zachod przemysłowa
ły miłujące pokój stanęły we niej przemysł wciąż jeszcze\ zwiększyła się przeszło dwu- USA, Uczyły w związku z tym ro tyczny us'A apitał m~nopo j mocmeme nowego światowe
zag;.r~ą po go rynku de?'1okr~tycznego. W
wszystkich krajach do zdecy- drepce wokół poziomu :& 1929 Jr:otnie w porównaniu z ro- na podniesienie produkcji w ~~jn.ie znacz
ną _czę_ c w 1ato- ten s?-Osób 1mpenaliśc! zadali
k1em 1949. Odbudowano trans swoich krajach cztero-pięclo- wego r k
dawanej walki w obronie o- roku.
W europejskich krajach de- port kolejowy, w intensyw- krotnie, niemniej nadzieje te Niszcz yn0 u kapitahstyczne~o powazny cios swemu własnekoju i niezawisłości nar~omokracji ludowej, mimo że u- nym tempie buduje się nowe poniosły całkowite fiasko. Na zi ekoy ~ wlelostronne w~ę- mu eksport(\wi i jeszcze bar.
wej swoich krajów
Związek Radziecki kontynu cierpiały one wskutek wojny koleje. W wyniku wielkiej re dobitkę odpadły od systemu mi kno~ ~~~e mlęd2'.y kraJa- dziej spotęgowali sprzeczności
ował w okresie powojennym znac~nie Wit;cej niż kraje ka- to~my rolnej, .. przeprowadzo- kapitalistycznego Chiny i pan kształt~~a~ IS srz~y~J, kt~r~ tni~dzy możliwośclami produk
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3,ll proc„ lira włoskiego nie. - i niepodległ-0ści swojej ojczyz- l'.D<iowym swvch państw. Ja,
·
pitalistycziiych monopoli S~a- mu kapitalistycznego komnlinów Zjednoczonych wzrosły kuje się obecnie' przer. to, że w stycznei?o w dół, r.aost.rz,ai~c ny i stawia skuteczny opór skJJ:awym, ·tego przykładem
cale 2 proc.
1
Przejście na tory gospodar- z 3,3 miliarda dolarów w 1CJ38 wyniku wojny l nowee:o zr:y- / wewnętnne sprzecr.n.ośc. swt::i gwałcicielom pokoju, budzi go- Jest postępowanie francuskkh
ki woi~nnej dało Stanom r. do 42,9 miliarda d-0larów wu walki narodowo-wyzwo- toweg? systemu kapitaltstycz- rącą sympatil!l całej demokra- kół rządzących, które wła;;
tycznej i miłującej pokój ludz nymi rękami dopomagają w
Zjednoczonym i innym kra- w 1951 r. - to jest wz.ro;ł~ leńczej w krajach koloni.al- nel!o Jako całości.
~budowie najgorszego od·
N~rfdy 1 _kraiówt J:olonlal- kości (burzliwe oklaski).
Jom kapitalistycznym możli- 13-krotn.ie. Olbrzymie zyski nych i zależnych odbywa się
w1_ec.:i:nego wroga FrancJ'i _
wość podniesienia, ale tylko otrzyJUują angielscy bogacze faktycznie rozpad kolonialne- nyc bardzazleejznycd.e s dawiają comiędzynarodowa
Sytuacj11
z cy owany
raz
.
· 1izmu.
.
·eż "
,
.
. · · Jak
chwilowo, poziomu produk- - mo~opo1isci,
niemieckiego.
mi lit aryzmu
ciPmi o-·
pór imperialistycznym
- „o sys t emu imperia
rown1
~ezultatem com. O wzrastającym rozm!: .wzięta ja:ko całość ma w chwi Angielscy działacze zarówno
Bezpo~re~nim
-przemysłowej. Na tej k~pitallstycme mo~o~l~ Fran
c.ii
labou·
podstawie ekonomiiści bur- CJi, . Włoch,. Japom' I mn;i:c-h 1 rozgromienia Niemiec taszy- chu ruchu narodowo - wvzwo li obecnej szereg specyficz- konserwatywni jak
,
dowieść, k·raJow,
m;iłują
żuazy.ini
za·
,;eh i imperiali~tycznej leńczego Ś\'lliadczy walka „n<>.ro nych rysów i cech charakte - r~ys to ~scy na długo
!1;1·imo ~ e_k ono.m1 k a I s tQWs k'
zamówienia tych_ kraJow znaJduJe Sllę .w! Ja~on11 było przerwame , fron- dów Vietnamu, Burmy, :P.lfala- rystycznych, spośród których ciągnęli się na młodszych
wielkie
że
wojenne mogą w ni,eskończo- stame ~łu~o~rwałego zastoJu. tu 1m_perializmu w Chinach, w jów, Filipin. Indonezji, w~rost należy podki!'eślić następują- partnerów Stanów Zjednoc;:o
nych, zobowiązując się ~rm
m1li'taryzaeJa Korei, w Vietnamie, gdzie na oporu narodowego w Indiach, ce:
Jednocze~n1e
ność przyczyniać się do utrzy
agre- samym do prowadzen.ie nie
Głównft mocarshvo
poz.ionm doprQwad~1ła _do gwałto;;<,me~o miejsce półkolonii i kolonii Iranie, Egipcie i w innych kra
mania wysokie,go
sywne - Stany z.i'ednoczo.ne własnej polityki narcdowe1·
„aktywności, gospodarcze.]". ·:>0gorszenia się warunkow by no-wstały republiki ludowe. jach.
"•
.zeczywistośc jednak obala te t u mas l u d owych . w:~rest pop<:>pędza usilnie ku wojnie I~z po l'ityki amerykail.5kiej.
•
„
ł
• •
f
OWIJ· inne kraje kapitalistyczne. Vv~ku~e~ polityki tej derpi
mię
;;~rct;~~~;ól~:!ś, i;fent:;~~ d~tków, zwyżka cen ~vtyku-_ I aos.rzen~e się
~ rzćde wszystki'm te, któr·e na JUZ cięzko na.ród angielski i
low pow~zechnego uzytku I
ł .wz_g l""~
.
militaryzacj:i gospodarki
leżą~ do bloku północno-atlan- trz~szcząbw~zystkie szwy im„
J
.,.......1.,de 1.
b ac3alędwzmogby
sku inf!
zgubne J'ej kapita!i~-tycznej,
,'
r>erium rytyjsldego.
ezwzg ne zu ozenie u no
·'·
tyckiego, jak również kraje po
s.
t ,..1 stają s•il!l coiraz bardziej , ·
·
·
propag::in
organa
Ang!elskie
świa
wojnie
drugiej
w
konane
~nS
p:iat~~~~~~
~J~d:~:z~:i~~J.
oczywi1ste. Czynniki wojennotowej - Niemcy uchodnie. dy twierd.zą przy tym, jakoby
til!'lfl~cyjne, prowadząc do po~~ednie płacone. i;irzez JudWłochy, Japonię. Wodzireje kon::.uniśc1 bµrzyli imperium
•. ;,
chwilowego ożywienia koniun nosc wzrosły w biezącym roamerykańscy, dyktując swą ?rytyj.skle. Ale koła rządzące
O
ktury, wywołały jedno·s tron- k~ ąudżeto~ym w p<:>równa-·
woll!l, określają dla wszystkich nnperium brytyjskiego nie mo
·
ny, wojenny rozwó j ek-0nomi- mu z rokiem budżetowym
Ludzie, którzy rządzą Sta- uczestników bloku cele wojny, gą _nie ~ri~zieć oczy\„dstych
Pod znakiem przygotowań
ki krajów kapitalistycznych. 1937-1938 nawet przy uwŻgJę
Coraz więlrsza cz~ść gotowaj dnieniu deprecjacji pięnią .:iza, do nowe.i wojny rozwijała się nami Zjednoczonymi sformuło jej kierunek, siły, które ma- f~kto~. swiadczących, że po·
produkcj:i i surowców i:i7ie przeszło 12-krotnie. w kra- w okresie powojennym dzia- wali dość szczerze cele swej a- ją wziąć w niej udział, oraz siadłosc1 imperium brytyjskie
na niepro<lukcyjne potrzeby jach zachodnio-europefa-kich, łalncść kół rządzących Sta- gresywnej polityki. Już w r. decydują o 'innych sprawach go zagarniają nie komuniści,
wojenne lub też unieruchamia w których nawet przed druo-ą nów Zjednoczonych, Anglii, 1945 Truman, zaraz po objeciu związanych z przygotowaniem lecz. miliarderzy amerykańscy,
C::zyz to komuniści, a nie mi•
na je~t w postaci olbrzymich wojną światową ciężary p7i- Francji również w dziedzinie stanowiska prezydenta Sta- wojny.
Lud.zie, którzy rządzą Sta- liar?erzy amerykańscy o-pano.datkowe były bardzo znaczne, st0sunków międzynarodowych. nów _Zjednoc~onych, oświa?zapasów strat.egi<:znych.
. 0 ś . d wah Kanadę, opanowują Au„
Niemal bezpośrednio po za- czył. ze „zwycięstw!') postawiło nami Zjednocio
Jednocze.śni.e militaryzacja podatki w analogicznym okre·
wia - str_alię, Nową Zelandl", ""'"'i·e„
'. nymi,
kończeniu dru~iej wojny świa naród amerykański wobec sta . . . ·
... ,ń.~ń~id, . prowadzi prze?. „10d sie w. z.rosły: "'. Ai_1,glii
" .• „„
towe1· Stany Zi'ednoczone po le1· i palace.1· kon'1ec~ności kie cza.Ją.• z.e Clerpią rzekomo na-...
k t
~
"""N•vu• '
2
jak ra1ą Anglię ze strefy kanału
Ideałów
takich
l
tchmeme
~
„
t
:
ś.
.
·
'
·
·'
2,6
rancJ1
c
we
noszenie podatków do wypom · - ro nie,
kó A
Sueskiego .
•
.
t
"'rywani'a s'rodl•o'w pieni,.;.- raza, we Wł-0szecb _ półto- rzuciły uzgodniony kurs poli- rowama ·w1a em .
. , ~ z ryn w mery...
W okresie późniejs7.ym Tru u worzen~! •:,wspó,r:oty wol- .
tyki. prowadzony prz~z sojusz
... ~ rak t .
'
Po "
ników z okresu wojny I utrwa man i inni politycy amerykań nych kraJow • ?św1adczają o- k1 Łacmskiej, z Blis~iego t
.
Nr-0 me.,
nych z ludności. Wszystko_ ,to
przeks?:talc,a budilet :kraJow f' ~wet Jawme. P.o~n!ejszone lony w uchwałach konferen- scy ponawiali niejednokrotnie m raz po raz,_ ze Stan! Zjed· S~o_dkowego Wschodu, zagar'.'I
lkapd:talistycznych w środek o icJah1e wskazmki kosztów cji mocarstw w Teheranie, pretensje do ,,kierowania świa noczone, Anglia, FrancJa, Tur- maJą okręgi natt-0we, któryirł
· stanowią „wspól- włada Angli a:? .
· G recJa
i cen detalicznych .Jałcie i Poczdamie. Stany Zje tern przez Stany Zjednoczone". cJa,
Ograbl·ani'a narodu przez mi- ~tr.zymania
·
5 18
0
mowią, it taden
P'.akty
krajów", podwolnych
notę
zdobycie
na
nastawienie
To
agresywszeregiem
dnoczone
wzro
nieustannym
dc.zą
"".
znaw
zmatlejsza
łiarderów
cznym s~pniu zdolność nabYW ś~ie d~ożyrny, która szczegół- nych aktów zaostrzyły sytua- panowania nad światem. na czas gdy ZSRR i renubliki lu- wrog Anglii nie zadawał ~j
c:r.ą ludności, oh11iża popyt na me się wzmogła po agresji cję międzynarodową, stawia-I podporządkowanie w~zystkich dowo-demokratyc~~ są rze- tak ciężkich ciosów i nie po-o
wyroby przemysłowe i arty- amerykańskiej w Korei. W jąc świat w obliczu niebezpie- innych krajów jest głównym komo „niewolnymi" krajami. zbawiał Anglii - kawał~ pq
tDal!zy cl~g na rlr. 4')
motywem całej polityki imt>e Rozumiemy to w ten 11posóh,
kułY rolne, prowadzi do iWM 1IYch warunkach polityka „za• czeństwa nowej wojny.

r;zyc;:yniło się do
reakcyjnych przywódców zwią Wschód
kon~ański.emu i rozdmuchując kryzysu E">konomkznego.
doprowadziła do wzmożenia walki '.11.'YZWOlPńMilitaryzacja g-ospoda:rki na zkowych,
histerię wojenną przeciwko onie usuwa, lecz prze znacznego obniżenia realnei' czei· uciskanych przez impe"'.
demokratycznemu, rodowej
U<JZOWi
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Referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego WKP(h)

Przem6wienie inauguracyjne

Zjeidżie Partii
Referat sekretarza I(( WKP(h) G.M. Ma!enkowa

na XiX

(Dokończenie ze str. 3)

pej uliczki, yv którą wpędzili
jej imperium, jak ich dyktatorzy ameryka11:scy.
·
·
t o czyni jej „przyjaciel" ame- Kraje
europeJskie
i inne,
rykański.
„Przyjaciel''
ten wkraczając na tę nową drogę,
znajduje się wraz z Anglią w· znajdą pełne zrozumienie ze
jednym bloku i wykorzystuje strony wszystkich miłujących
ziemię angielską na .bazy lot- pokój państw (burzliwe oklanicze, stawiając ją tym sa- ski).
mym w ciężkiej, pow~edziałKoła rządzące Stanów ZieJłym, niebezpiecznej sytuacji, dnoczonych, pragnąc zaprnskoprzy czym uda.ie jeszcze zbaw wać swą z1;1borczą pomyk~· ucę Anglii przed „komunizmem siłują przedstawić tzw. „zimną
radzieckim".
wojnę'' przeciwko obozowi de
Co się tyczy takich „wol- mokratycznemu jako pokojową
nych" krajów, jak Grecja, Tur obronną po~ity~ę. i strasz.ą swe
cja, Jugosławia, to zdążyły już narod;i: rte istmeiąc.ym niebezone prz::?!cształcić się w kolo- ple9zenstwem napasci ze stronie amerykańskie, a władcy :1Y. z.SRR. M;askowanie pl~nó":'
Jugosławii, wszyscy ci Tito, 1 J~Z prowadzonych działan
woJennych przez prowodyrów
Kardele, Rankowicze, Dżilasy, h!olm at 1anty.c.kiego demag?Pijade i inni - dawno objęli gicmą, pokoJową frazeologią
służbę, jako agenci ame- ~tanowi. charakterystyczny r~s
rykańscy, wykonujący szpie- ich pohtykl. Chodzi o to. ze
gowsko-dywersyjne zlecenia obecnie ni~ tak łatwo rz~cić
swych „szefów" amerykań- narOdy, ktore pozn. ały dopiero
· d awn~ c~ łY c<ęu:r
·
k rwa6kich przeciwko ZSRR i kra- n~e
jom demokracji ludowej.
wych działan wojenn_ych, do
Koła
rządzące
Francji. nowej W?jn_y, do WO.J1:.Y przeWłoch, Ajiglii, Niemiec zachod clwko miłu.iąc~m P?koJ naronich, Japonii wprzęgły się do dom. St~d te s,aran1a _agresyw
rydwanu imperializmu amery- nego wiJka atlantyc~iego, by
kawałku -

kańskiego,

wyrzekając

się· przywdziać owczą skorę.

awej narodowej, samodzielnej
, zagranicznei.. P rawd:1\
po 1ityKi
jest, iż rządząca oligarchia
tych Jirajów zaprzedaje tym
Farnym
interesy narodowe
1wych krajów i podpisuje wła
~me bankructwo. Ale oligarchia ta woli poświęcić intcresy narodowe swych państw .
i;podziewając się pomocy od
imperialistycznych opiekunów
zza Oceanu przeciwko SW~tm
wla~nym narodom, których ob3wia się bardziej niż obcego
jarzma imperialistycznego.

W tyc~ war~n·kach

byłoby

rzecząszkodliwości
n<ebezpieczną
nie doce
niać
faryzeuszow

I

I

za g osem. nara dy

i>kiej, pokojowej maski współczesnych agresorów.
Przygotowaniom do wojny
towarzyszy niesłychane rozpasanie militaryzmu, orrarnia.i·ące
~
całe życie i byt ludności kra1
.iów obozu imperial!stycznego,
ą
wściekła ofensywa reakcji
I)
przeciwko masom pracującym
i faszyzacja całego reżimu w
tych ki;ajach.
Jeśli imperialiści MtlerowsCY, przygotowując się do druBezpośrednią odpowiedział- giej wojny światowe.i, wprowadzili w swoim kraju faść
d
szyzm, to obecnie imperialiści
Władysława
0
1·t k zak'łtę antynaro
lno
d
h ową pozą
Y -ę -o rzą zącyc pono,,· amerykańscy,
przygotowując
również prawicowi socjalde- s1·ę do nowe.i· . woJ·ny, wprowa•
n a Wiecu na
mokraci, przede wsz)7stkim dzaJ·ą besi·1·alski· rez· 1·m faszy•
kierownictwo angielskiej La- stowski nie tylko W USA, lecz Towarzyszki f Obywatelki!
bour Party, francuskiej partii również w .innych krajach,
W imieniu Komitetu Ceneocjallstycznej i socjal-demo- przede wszystkim tam, gdzie tralnego Polskiej Z.1ednoczokratycznej partii Niemiec za- siły pokoju i demokraC.ii są
chodnich. Prawicowi socJ'aliści szczególnie poważne. J'ak np. nej Partii Robotniczej witam
i pozdrawiam pracujące koSzwecji, Danii, Norwegii, Fin- we Francji, we Włoszech, w biety Łodzl. które dziś w mulandil. Austrii i innych kra- Japonii. Koła rządzące tych
b d
0 ra ują
·
h ame
· b ną ·rach swego
jów l•ro~zą s'ladami swych Ina.jó w, wy k·onuJąc
'f t ·miastas 'ln"e
z
1
•
~
·
·
d
kt
mam
es· uiąa Krai·ową
w po 1 Na
komo_ anów i w ciągu całego misJę po Y owaną przez so I b ł m
1
·•erykan'ską , po djęły
przy Ypr"odującyrni
Y
n
· kobieta'-0 ,,.re~u po drugieJ' WOJ n1'e ~wia datesl' ę aT "·
.
r~d„
"" ·' zaciekle ·walrzą prz".ciW
~
wojnę
pi•zec·,
u
" '·
towe1'
·
i '1 k 0 s"'ym
"
naro- mi
z naszych
fabryk, z insty'"'
dom. Przy tym amerykańskie
ko miłujcjcym rokó j i d emo- siły zbrojne stacjonuJ·ące po- tucji admlnistracydjnyc~ ~ kn~uhkratyrznym siłom narodów.
.
'.
·
. . irnwych, z ~roma w1eJs ic ,
Wsnółczesna prawicowa so- za gramcam1 USA, , spełn.ia.ią z Państwowych Gospodarstw
c.ialdemokracJa, na dodatek do ~olę ka~nych oddziałow - zan-\ Rolnych i spółdzielni produk~we.i starej roli pachołków wła armeru:
. .
cyjnych.
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Partii Pohiki, zamordowana
tutaj w Łodzi prze. pachołków kapitału i reakcji.
A są tu przecież na tym
l
r
t
l · l tó
P abcu łicznde . ołwarbzyhsz cti, 1'. :
re ra Y u z1a w o a ers neJ
walce
organizacji
łódzlciej
P0lskiej Partii Robotniczej,
k1_'edy w p_onurą noc. okupacji
h1tlerowsinej rozwinęła ona
sztandar walki o n_arodowe i
społer:me wyzwoleme mas ludowych
'

burźuazji, przekształciła ka~~~~n.!:Y;~~1~j~a;~zi n!::1~yi~ ~;~~r:;;:~i~e łódzkie, macie
agenturę

obcego ameryk:i.ńskiego imperializmu i spe!
nia jego najnikczemniejsze po
lecenia w dziele przygotowvwania wojny i w walce przeciwko swym własnym narodom.
Cecha
charakterystyczna
str:iteRii
imperializmu
amerykańskiego polega na tym, że
je5(o prowodyrzy budują swe
plany wojenne na wykorzvstaniu obcych terytol'iów i obcych armii, przecle wszystkim
zachodnio-niemieckiej i japoń
skiej, jak również angielskiej .
francuski ej,
włoskiej na
wykorzystywaniu innych narodów, które winny, w myśl
zamierzeń
strategów amerykańskich, stać się ślepym narzędziem i mięsem arm'1.t.riim
monooolistów amerykańskich
zdobycie panowania nad
0
światein.

Ale już obecnie co trzeźwiej
si i bardziej postępowi polltycy w europejskich i Jnnych
kniach kapit~listyc:mych, nie
Mślenieni
wrogością
wobec
Z•.vif1~~u Radzieckiego, wyraźnie widzą, do jakiej otchłani
w~iąl'ają
ich
rozwydrzeni
awanturnicy amerykcińsC'y l
zac7.vnają ,,;ystepować przeclwko wojnie. Nale~y przynus?:cz~ć . .że w krajach, sl~azywa
n·•ch na· rolę powolnych pionków dyktatorów amerykańskich, znajdą się prawdziwie
pokoiowe. demokratyczne sHv,
które będą prowa.dzić własn"I,
ssmodzielną, pokojową po!itvkę I znajdą wyjśt'it< z tej śle4 DZ!ENNIK ŁODZKI lll' 240
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W wake z niebezpieczeń
stwem nowej wojny zaintereruchu obrońców poko;Ju, 1tt617
(Do.kończenie ze str. 1)
sowane są narody wszystkich
jednoczy setki milionów ludzi,
krajów, w tym również szerokie masy w Stanach Zjedno- s·lę w stadium ogćlnego kl'YZY- a wśród nich wiele milionów
czonych, ponieważ w wypad- su 1 coraz intensywniejszego obrońców pokoju w Juaja.cb
staczania.
do reżimu faszy- ka.pitalisi}rc~eh.
brzymiego rozmachu tego bez ku wojny ucierpią one nie st.owskfego,siętym
bardziej agrepartyjnego, demokratycznego mniej niż ludność innych kraWa.Ici.ąc o zapewnienie Po•
sywne stają się główne mnca.r
rucliu
- w obroni'e pokoJ·u .. 'I'eh jów. Wojna w Korei, hpomimo stwa obozu imperialistycznego koju, my, ludzie radzieccy,
tec
PokoJ·owy ruch nie ma na ce- ogromnej
ni~ z&i>ol!U11&1Dy ani na chwik · k"przewagi
·
i niki
ł
j a-·
lu likwidacji kapitalizmu, al- mery ans teJ, przyn os a uz i ich zbójecka pro.;iaganda no- ~ę, że konieczna. Jesi nalebta
bowiem nie jest on socjalisty- narodowi arnerykańs~iemu set- wej wojny.
czujność I gotowość
do ak·
cznym lecz demokratyc:inym ki tysięcy zabitych. i. rannych.
Obozowi reakcji 1 agresji tywnego odparcia wszelkiej
ruchem setek milionów ludzi. Nie trudno zrozum:ec jak koprzeclv1stawia się drugi <>bóz agresji ze atrony wojowniczeObrońcy pokoju wysuwają ta- :losa!ne ofiary po~os!ć będzie
go obozu ifilperial!stycznego.
kie żądania i pr-0p.ozycje, ldóre ln.ai-~d ame.ry~an~k1, Jeśl~ stia- - mięclzynarodowy obóz ob- Bez iego nie można bront6
powinny przyczyniać się do sieni wodz>reJe f~nansow1 !-JP.A rony v<:k<1ju i demokracji. Na naprawdę sprawy zaeh~wanla
cże!e tego
miłującego
pokój
utrzymania pokoju, do 7.ap 0 - rz:1c~ go do w?~ny przeciwko demokratycznego obozu
z na- i utrwalenia pokoju, Kleraje•
bieżenia nowej wojnie. Osią,;- m1h~Jący_m poko3 narodom.
się
przy
tym
znatury rzeczy stoi Związek Ra- my
nięcie tego celu byłoby w . Ooecme . c~odzi ~ . to, aby
dziecki,
broniący niezłomnie I nym wskazaniem Towal'71Ysza
obecnych warunkach histo- .ies.zcze wyZ2J pódmesć akt:v;v niezlńiennie polityki zachowa- Stalina, które stało się pod·
rycznych ogromnym zwyci<;- nosć. .mas ludowych~ w~m~c
stawą walki narodów o sprastwem sprawy demokracji i stop1en zo~ganizc:-wanrn ~br<in ni.a I utrwalenia pckoju mlP,- wę pokoju:
dzy
narodatni
(długotrwałe
pokoju.
ców pokC:JU, r:Hmstanme . decklaski).
Obecny układ sił między o- maskow~c pod~e~aczy wo.1cn„PokóJ będzie zachowany
bozem imperializmu i wojny nych i me dopu~c!ć do omotaW związku z tym nie mojutrwalony, Jdell narO<lJ'
a obozem demokracji .i pokoju nia narodów siecią kłamstw. na nie podkrc:mć, :ie najważ- ujmą w swe ręce sprawę za·
czyni tę perspektywę najzupeł O_kiełznać i izol~wać ~wanti1r- nie,it.zym wynikiem drugiej
niej realną. Po raz pierwszy w mków z obozu. imperi?listycz- wojny świa.tcwcj jest histo- chowania pokoju I będą bro•
dziejach istnieje potężny i ~ych agrernrow, , ktorzy. Y" I ryczny fakt, iż Związek. Ra- nHy jej do końca (burzliwe,
zwarty. obóz mlłujacych pokój imię swych zyskow us1lu.ią dzieck,i wYSzedł 013 tateczme ze długo nie milknące okl;iski).
państw. w krajach kapitali~ wci4gnąć narody do krw~w~j stanu izolacji mlędzynarodo- Wojna może słać się nie•
stycznych podniósł się stopień rzezi - oto nacr.elne z_.ad_ani~ wcj. Obecnie sprawy pokoju
„ całeł· . post ępoy.r~j i m1 ł u.iące.i i demokracji bronią wespół :te uniknlona, Jelelł ~„„
...,....egazorganizowania k"lasy rohomiczej, powstały potężne demo- po!rn.i .ludzkosci (długotrwałe Związkien:i r.a.drlec!dm ~!aje czom wojennym uda się omokratyczne międzyńarodowe or:- okfaski).
.
(1emokracJł ludowej, Ch1nska tać · siecią kłamstw mM:r
ganizacje robctnikc'>w, chłoriów,
Repttbl~a Ludowa, Niemiecka ludowe, oszukać Je I WCl'ł&:·
kobiet, młodzieży. Wyrosły i
Dalszy ciąg rc>feratu zaRepubhka Demokraty~zna. Po nąć je do nowej woJny".
okrzeply partie komunistycz- mieśclrny w numerze Ju- za tym ..obrona !1okoJu ~ dene, które prowadzą bohaterską trzejszym.
·
ntokraCJl opiera su~ obecn .. e na
Obecny Zjazd partyjny bę•
walkę o sprawę pokoju.
·
potężnym, międzynarodowym dzie świadectwem, Jak bardzo
wzrosły 1 okrzepły siły Zwi"z„
ku
Radzieckiego,
ojczyzny
ł
ł I
zwycięskiego socjalizmu. WY•
!fena on· i:~;~:.:~t:i:o:~~
światłem marksizmu-leniniz-

ludowa Ojczv1na

wyzwoliła kobietę

••
o dz I<1e1

_

1
mu da~
...,,.ch dróg do nowYch
runkl,
aby
wykarczować i jeszcze chlubniejszych zWl'wszystko co złe i budować cięstw IOCjaltzmu w naseyin
nowe, lepsze, piękniejsze ży- kraju 1 do dalszego, jeszczo
cie.
szerszego f potężniejszego ze·
Rosna u Ms now~ fabryki, spolenia
międzynarodowych
nowe dzielnice mleszka11iowe, sił demokratycznych w imię
nowe szkoły w miastac:h i obrony pokoju na całym świe
wsiach. nowe żłobki i nowe cie (długotrwałe .oklaski). '
orzedszkola. Na starych Bałutach, przed wojna dzielńicy Partia nasza przychodzi na
ned:>:y, ciasnot" i brudu, rosną XIX ZJ'azd tak potężna i ze1Jl<'ki nowych Bałut.
spolona jak
jeszcze nigdy
·
· · 1·1- (długotrwałe oklaski}. SztąnJeS7CZe ·me przezW<'Clęzy
d d ·
dar naszeJ'
partii, owiany
śmy do konca o zie ziczone.v.:o
uo caracie i sanacli. oo Schei- chwałą stoczonych bojów i
blerach i Poznal'1skich zanied- wielu :r;wycięstw, wznosi Ilię
bania Łodzi, jeśli idzie ·o urzą- wysoko w górę i wzywa na11z
d
·
.
't
naród naprzód, do zwy<'ięzen~a. 1wmuna 1ne i sam arne. stwa komunizmu (długotrwaAle JUZ od Tomaszowa prowa- ł
Il
.
I i
ćl
dzą ku Łodzi liriie rur wodo- e• _o~ as~;>. f mł ęStwlol za na.
h.
N" d k·· . . l t szeJ partu, m ę
a
na wy•
1 i JUZ ·es raża naJ'lepsze 11°dz1'eje
ctągo_wyc
i da,d lei1
l· t 0, r ie ap e ez
t rury
„
z
•
"!'
{
ym
.
.
rz
e
żenia
ciłcJ'
pos•ftpowej
lud~·
no"'łv11ie po raz pierwszy w o
""<
d a ,„P i.ll "Y
·
· 1to.śc 1•
(burzliwa_, długo nie
w· dawnyc
" · h pa ł acach łód z milknąca owac3a. Wszyscy
.- wstają)
kich kapitali9t6w, w parkach.
·
którymi otaczali oni te pała·
NIECH ŻYJE PARTIA L'.ece - bawią ~ie dziś tiziecl na- IN
S
szych włókniarzy ku wł::isn~- N A - TALINA! (burzliwe
mu zdrowiu, ku radości ro- oklaski).

dz~7~r~

ŻYJE

mamy jeszcze trud·
NIECH
XIX ZJAZD
_lecz ro-~vn~ez wyjątkowo piękne i chlubne z UCiS!f.U
pnn(eWierf<i
no~ci, nasze życie nie jest PARTYJNY (burzliwe oklaski)
Jako zandarm swiata, usiłuią- tradycje walki przeciwko wyusłane różami; wciąż jeszrze
cy zdławić wolność wszędzie zysko~i. 0 obalenie władzy
Polska Ludowa,
zdobyta działa na szkode człowieka
NIECH ŻYJE I CIESZY
g?;zie .tylko możliwe, i narzu- kapltali~tów I obsr.arnlków.
dzięki zwycięstwu Związku prac,v kułak i speltulant: nacic faszyzm.
To spośród Was wyrosła Radzieckiego nad h itler0w·1 •ze wie11de budownictwo wv- SIĘ ZDROWIEM PRZEZ WIE
Przeciwl{o temu żandarmo· niezaoomniana nasza towa- skim faszyzmem I dzięki bo- ·r.13?-lł od nas niemAłer.(o w:v~ił· LE LAT NASZ UKOCHANY,
wi ś":'iata :i.u~ teraz narasta. rzyszka. Włada B.vtom~ka. bo: hater~kiej walce polskich mas ku i nipiedn12110 no~",;„renia WIELKI STALIN!
fala menaw1sci, oporu ze stro- jowniczka
lC'omunistyczne1 pracitJących - stworzyła wa(Dalszy ciąg na str. 5)
ny
gn~bionych
przez
niego
·
------------------------narodów.
Wszystko to świadczy o osła
maszczeniem, przeplatając swoją rel;icję gęsto łaciną.
bieniu PQzycji imperialistów
A więc Janosika sławetny sąd komitatowy sądzi przez dwa
i prowadzi do gwałtownego
dni na podstawie zasad prawa material.qegó, zawartego w
księdze pod tytułem.: „Tripartitum opus iuris consuetudinarii
zaostrzenia walki w łonie
obozu imperiali;;tyczTtego mię·
inclyti regni Hugarie'' czyli według „Kithon!csiana".
dzy siłami reakcji faszystow- Niewiele mnie to obchodzi! - zżyma.ł się Ondraszek.
skie,i a demoltratycznymi ~!Przypomniał bowl~m sobie, że sąd miejski we F'rydku rówłami narod<'łw w itra]cich
Ondraszek już. wszystko wiedział. Wyroku, wydanego na
nież sądził jego Barbarę według „Tripartitum".
imperialistycznych. Taki -1tfin
Ho. ho! Obchódzl, aże obchodzi!.„ Bo „Tripattitum" w t>ler.
starego tJhorczika i Jana Krut nicę już nie czytał. A więc
rzeczy brzemienny jest w b'lr
wszej części, w tytule piętnastym, prawi, że złodzieje, rozbójjutro
Janosik
ma
zawisnąć na haku wbitym w lewy bok!. ..
dzo poważne konsekwencje
nicy, łupieżcy, .Jako też mężobójcy mają być wieszani, łamani
Towarzysze Ondraszka już spali, gdy on jeszcze dłllgo
dla podżegaczy wojennych.
kołem, wbijani na pal, bądź ścięci mleczem, a to stosownie
W zWil\zku z narastającą w noc siedział z sądowym pisarczykiem, łakomym na wido ich przewiny, według uznania sądu. Dekret zaś z roku
groźbą
wojny rozszerza się no i słuchał jego relacji z sądowej sali tatus.zowej. PisarPańskiego 1625 dodaje do „Tripartitum", te ,.expressis verczyk
bowiem
pomagał
pisarzowi
komitatowemu,
przeto
ogólnonarodOWY ruch w obro
. bis" nakazuje ona karę śtniercl obostrzyć torturami.„
nie pokoju, powstaje antywo- wszystko dokładnie widział i słyszał i stąd też dokładnie
- Janosik był torturowany? - zapytał Ondra~zek. NaokO•
jenna Jrnalicja rozmaitych klas może opowiedzieć szlachetnie urodzonemu panu z dalekieło tłoczyła się gawiedź i słuchała pilnle wywodów pisarczy.
i warstw społecznych, zaintere go świata.
ka. Pisarczyk zaś puszył się, przyblerał dostojną minę 1
A więc sąd rozpoczął się dnia 16 miesiąca marca w roku
sowanych w położeniu ~r~su
wciąż przepłukiwał gardło winem. Chr:tąktl4ł ostatećznie dla
Pańskim
1713.
Sądowi
przewodniczył
wiceżupan
Whdynapięciu
międzynarodowemu
nadania sobie powagi t znowu za~zął.
i w zapobieżeniu nowej woj- staw Okolicsany. Potem było jeszcze czterech ławników
T_ak! Janosik był torturowany. chociaż jego zeznania były
nie światowej. Podżegaczom poza· pisarzem komltatowym oraz było czterech assessr:>res
,.fassio benevola". W jednym tylko wypadku były złożone
wojennym nie udaje się przed luratl, wybranych ze szlachty liptowskiej. Oskarżał zaś
„fassJo torturaUs". Chciano bowiem wymusić na nim zezna.
stawić tego be?.partyjnego, po publicznie Janosika, Uhorczlka 1 Krutnicę szlachetnie uronia, które usiłował zataić, zbywając pytania sądu milczeniem.
kojowego,
demokratycznego dzony Aleksander Cemicżk:Y. Janosika zaś bronił z urzędu Chciano także wymusi~ zeznania, czy kramarzył z diabłem,
ruchu jako ruchu part.vJnego, również szlachetnie urodzony Baltazar Pallugyay,
czy strzelał do świętej Hostii przybitej do drzewa i czy krwią
rzekomo
komunistycznego.
- Dobrze, dobrze, lecz co dalej - niecierpliwił się Onz onei Hostii płyn4cą ma.zał swój obuszek i krucicę, oraz czy
FalH, że Apel sztokholmski
to samo czynili jego towarzysze. Czarta to bów!~m sprawa,
podpisało 500 milionów ludzi, draszek.
- Fomaliczku, t>ana!.„ Pomaliczku! Wszechno po poiż nie kootentując się, że z dopustu Bożego w ciała lud:ikle
apel zaś z żądaniem zaw1rcia
wstępuje, dn:;cząc je naremn.ie, jeszcz~ sobie takie osoby jak
naldu pokoju między pięcio rządku!„. - mitygował go pisa.rczyk o malutkiej twarzy,
na ten przyljład Janosik11 I je~o towarzyszy wybiera. czyniąa
ma wiel1<imi mocarstwami - podobnej do zasuszonej śliwki, o chytrych biega,jących
z nimi wyraźne „paci.urn exnlicitum" dla ićh pró:lne1 chw;iły
przeszło 600 mllionów,
je~t oczkach, w peruce na głowie, z dużym gęsim piórem za
abo c'loc1e 11ego zysku. hv dusze ich potem snadniej do pie•
najlepszym zaprzeczeniem te- uchem i z dużym drewnianym kałamarzem, dyndającym
kła. porwać:„.
go twierd1!!!nia
podżeg:iczy na sznurku u pasa. Pociągnął spory łyk wina, otarł gębę
wojennych i wskaźnikiem ol• drobną dłonią, odchrząknął 1 znowu zaczał 1n·awić z naie. d.11.l
(2556)

~o Ja~o agreso~,
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Ja

chłopka·

I ty -

z rzeszowskiego

włókniarko łódzka

budujemy szczęślivvq
dla naszych dzieci

pójdq wszystkie kobiety polslcie

przyszłość

(Dokończ~11ie

·Przodująca murarka ·z huty
im. Bieruta w Częstochowie
Zofia Hanko
powiedziała:
My6 kobiety Sląska v.r.:az i
kobietami Lodzi, vV!ars7..aWy,
Gdańska i Rzeszowa ~toitny
wszystkie w jednym wgpólnym
froncie walki o rozwóli naszej
ojczyzny, o S21Częśoie naszych
d2Ji.e ci."
w imieniu twórczej inteligencji powitała włókniarki
łódzkie wYbitna literartka Tre
na Krzywicka, a pr.zodujaca
chłonka pow. jarosła.wskiego
Wiktoria ·Stasiak povviedziała:
_ „Ja, chłopka z rzeszowskiego i ty włókniarko łódzka bud ·emy szcześliwą przyszłość
u!.
d - -.
".
na zym .z.ieciom.
?'~:V zas do zebranych .prze
mow1ł sekretatz KC , ~ZPR
Wł~dysław DworakówsKi entuzJazm zg;omadzonych ~a
'?lacu tłumo\7 wzmógł
&1ę
Jes~ze bardziej. Okrzyki h<l
czesć PZPR - awangardy na
rodu polskiego
zabrzmiały
W!maniałym echem.
.
Wiec kończy się. Sztandary
nJchyliły się a nad czerwo.ną

między mężczyzn14

ze str. 4)

Ale nikt, kto chce pracować,
nie chodzi w Polsce głodny
Przed każdym, kto chce się
uczyć, otwierają się na oścież
bramy szkoły, każdy kto chce
się rozwijać w życiu, widz!
przed sobą realną. konkretną
perspektywę życiową, a vrla·
dza ludowa coraz więcej wysiłków będzie czynić, aby usunąć
d-Olegl!woścl życiowe i
podnieść stopę życiową cz.ło

wieka. pracy.
Kobieta polska korzysta na
r~vmi z mężczyzną ze "."szyst:
kich . zde>byczy. i
os1ągnięc
Po.lsk1 LudoweJ. Przed ml~a
dz1e~c:i:yną, która. przed wo~=
n11 niejednokrotme ~ rozt>
czy błąkała ste po ulicach Lo·
dzi
- stoią dziś otworem bra·
S>rzeróźnc b~··ly spo.tka.n\a, ate zawsze ser.dec~ne. Kobiety z Olsz~na
my fabryk. W fabr)l'Ce ma ona
a te z nze·szowa i z Kat.owie I z Blalegostolrn tyle miały sobi!' d.o
-oowledttn:a. I o 6Wej pracy 1 o rGdz!n.a·cb I o tym .co .naJwaz·
wszelkie możliwości szybki~
nH'J·sze, co Je wszystltie po'lą~zylo -o waJ.ce o poltoJ
ftO
opanowania
zawodu.
Na zdjęciu: Stanisława Wo·Jdno wl<ez, Marta Litewska i ItelPnl!.
kształcenia się, awansu. podJJorowa. 4e1ega ~ki z wo.l. gdańsk'.e go roZJmawlaJą li. l\l~ią Pł.achtą,
nos:>:enia swych kw:=iliflkacil
delega;tkił na Zjazd z woJ. iÓdzl<lego.
1 sw;rch zarobków. Je~li nie
W drugim dniu cbrad Krl\ zakwitl barwami strojów luMa ona rod<:inv w Łodzi. jest
Jowe,j Narady PrrodujlłcYch dowych, transparentów 1 czer
cHa niej mleisce w Domu
Kobiet przemawiały pnec1ilta wlenią chustek. Wiec otwoMJnctP.P;r1. Robotniklł.
wlcielki różnych
zawodów. rzyła włókniarka, kandydat
Szeroko
otwart~ ~ą przed
Mó•vUa kie1·ownik po('iąffU z na posła Michalina Tatar·
nią brflm'' +.vcia, droga wzroJ
DOI{P Białyatok Zofia Tro· kówna Majkowska. I znów z dumną Łodzią popłynęła Mię.- st11 ; ro?.woju.
nows1ka, cp~wiadała o swej trybuny przemawiały kobiety. dzynarodówka.
Nie ma u na~ różnicy płat'
pracy Maria m:irowsl'3 zatrn- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dnlona w handlu uspołecznlo
·

1

!~~~m~::::a7~~ z~a~t~~~i: Spotęgowan·1em

:::~~::~: ow;::n~!!~k~~;~

łódzkiej

Za elosem narady

d
I
k
co z·1enne1· wa ·,

I

t kobietą potrzeb kraju, na pokrycie sta.

Zasada równej płacy za równą
pracę - zasada, o której urzeczywistmenie walczą bezsku.
tecznie dotąd kobiety takiej
np, Anglii - obowiązuje we
wszystkich dziedzinac'1 nasze
go życia gospodarczego.
Polska ZjE>dnoczona Partia
Robotnicza, władza ludowa
walczy o wysunięcie na stanowiska kierownicze jak największej ilości kobiet po ich
uprzednlm przeszkoleniu. Ma.
my kobiety-dyrektorów fabryk, kobiety - kierowników

le rosnących potrzeb wszystlnch ludzi pracy. w Pol,;ce
Ale po to musimy mieć .po·
tężny przemysł, po to mus~my
mieć now~zesne, zmechan~zo.

wane rolnictwo, po to musimy
u nas wydajność pracy na poziom ~or~z wyższy.
Towarzysi Stalin wskar.u1~
nam drogę, wiodącą do te-.
celu: wzrost. i. dosko??-ale~1e
[iro~ukcjl socia.hstycznn .!t óra Jedynie moze. za~pok?1ć te
potrz~by, wy.pos~zen1e te.i i:;~o·
dukcJ1 w .naJwyzszą techm~„„ę,
działów,
kobiety.inżynierów bez któreJ me może .~Yć taki
i techników, kierowników Pr.o. go wzrostu produkc;1.
dukcji we wszystkich dziedżi
nach przemysłu.
Dżiś kobieta-majster stała 'Się
w fabrykach łódzkich czymś
i;upełnie
normalnym, zwyk·
Narody Związku Radzlec·
?ym.
pod
kierownictwei11
Polski! Zjednoczona Partia kiego,
Robotnicza, władzn ludowa o· partii bolszewików, poszły tą
tacza opieką matkę i dziecko drogą i osiągnęły wspaniałe
Właśnie w tej
Żłobki I. przedszkola, zasiłki zwycięstwo,
rodzinne, objęcie koloniami chwili, gdy zebraliśmy się, w
letnimi olbrzymiej większości ~ałacu Kremlowskim ro1rHv~'l.
dzieci robotniczych i pracow - nle swe obrady XIX Zjazd
niczych - oto konkretne. re· WKP(bl. Zjazd ten zatwiedrJ
alne przeja·wy tej troski i opie- piąty stalinowski plan pięcio
letni. plan wzrostu produkeii
ki, •
socjalistycznego przemysłu 1
rolni<'twa radzieckiego, p\nn
Przez.wycięiymy
sz:vbklego wzrostu dobrobytu
robotników i kołchoźnil•ów rawszy~łlde lrudnr.ści
d„ieckich, plan wsplrnlate!;'>
rozkwitu kultury narodów radzieckich.
Na XIX Zjeździe partii bo!.
szewlków będzie się mów; ć .iui
Dlaczego tak jest?
konkretnie o budownictwie ko·
Jest tak dlategó, gdyż odzie- m1..nizmu. o spełnieniu otiw'eczdziczyliśmy
po kapitalistach
zacofany kraj i tylko stopnio· nych marzeń wszystkich uciś
nionvch i. wyzyskiwanych. o
wo przezwyciężamy to zaco· budownictwie ustroju obfitości
fanie. Jest tak dlatego, gdyż w
naszym pudownictw1e napoty- dla wszystkich członków społe
kamy na wrogą robotę reakcji czeństwa.
na wrogą robotę kułaka i Spekulanta, którzy żerują na na.
Spełn~my i1czen~a
szych trudnościach, zaostrzają
te trudności, usiłują bogacić
się na krzywdzie robotników l
podnosić
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Choć różne były słowa, cho6
mon ÓW wyprodukowa6 oróżne . były ujęcia, choć Z roz
datkowo ponad plan l 2.B2a.OOO
maitych środowisk i zawo·
KWh oraz z.aoszcz~dzić 121.200
dów przyszły te kobiety za••
robtgodz .
bierające głos w dysk111sii Inicjatorzy przedzjazdowego
$ens i treść ich przemówień
Edward
Kuki'eł.ka
Alfr"d
współzawodnictwa
we Włókme
W rozmowie z przedstawi"<"
....a kł a dó w Bawen
I i a• chłopów
buły te .same. Ze słów ich
Tomczak,
- za ł o g a ...
pracujących, usiłują
'
c!elem PAP przewodniczący
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wszy sit kich przebijała serdecz
Załogi!
Zakładów Mecha- nyc
m.
· iaerzJ '""
ogaci
się
osz em pańs wa
TowarzYszki I obywatelki!
na troska o rozkwit
nicznych „Ursus„
, J:st
dl3:tego,
I my, robotnicy polscy, buo~czyz.ny, go_Tące przyw1ąz~- bi"!! 2 współzawodnictwa pracy podjęte zobowiązanie i dała
„~yz imper!altsty~z~i po~ze.ga- dujemy socjalizm w na szej -.5.
Dl<_'! do przywódcy n.arodu po'.- w
przodujących
plan we wrześniu br metrów
tlsanin,
podnosząc c„e woiei;m, g~yz. imperializn:l czyźnie. Chcemy zamienić nasz
7 „kładach ponad
skre. go Bol.esła•va B. ieruta 1. nie przem.ysłowych w Polsce.
równocześnie o 2 proc. ilość ai;oerykans.kl me załuJe wys1ł· kraj w kraj szczęśliwy bogaty
10 ciągników.
t
1
lk
J
kaw i pieniędzy,
przeszko • .
•
•
ug1ę a wo a wa i o poko . .
Od blfsko miesiąca hasło
Na Wydziałach Mechankz· tkanin pierwszego gatunku.
dzić naszemu aby
budownictwu, 1 k-u1turalny,
Progr~n_i Frontu
Ob:?dY podsumo';'ffiła .~a.na .,Uctcimy czynem produkcyj- nych, na 90 stanowiskach
Zakłady Im. W. Reymonta aby próbować przywrócić pa- Naro<i?wego, przed,?zony na.
Kammska -: . w1cemain1,s,P.r nym XIX Zjazd WKP(b) i wprowadzono metodę żanda- przy zobowiązaniu zwiękste- nowan!e kapitalistów i bsz • rodowi ~ przeddz!en wyborów
0
PGR. podkresla,iąc ogrom_ne Program Frontu Narodowego rowej.
nia produkcji we wrześniu o ników.
ar ~ to. W1~lki pr~g:am bud?waznaczenie narady. „Obraduie- w naszym kraju'' - stało się
Załoga Fabryki Samocho- t proc, w stosunku do sierpnia
Jaka jest droga wyjścia z ma siły i szcz.ęsc;1a .Polsk.i. :ro
my w chwlll, gdy cały kraj zawołaniem milionów ludzi dów Ciężarowych im. BO!esła- podniosły produkcję o 8 pro- tych trudności?
p:ograxn. podmes1ei;1a dz_1es1ęszykuje się do wybfrrów, du pracy w Polsce.
wa Bieruta w Lublinie wyko· cent.'
, Droga może być tylko jedna: ~t~~~~~:ze:.vo~~~~;~a~~~~~
naszego wielkiego, ra.do!ncgo
w momencie otwarcia XIX nała swe zobowiązanie i dała W przemy$le odzieżowym isć naprzód, łamał: opór wr?ga c.ii przemysłowej Polski, proświęta. W wyborach odd~my Zjazdu załogi szeregu za- ponad plan 16 samochodóv. realizując zobowiązania zao- kla~o•yego, budować potęzny gram podniesienia produkcji
głos za to wszystko, cosmy kładów przemysłowych pod- „Lubliń"'.
szczędzono we wrześniu w' sto- soc3al!styczny przemysł, roż.
j l' t ~
b d ,
Już osiągnęli w n~s~ej kocha- wmowują dotychczasowe wyZakłady Elektrod Węglo- sunku do norrn tkanin wełnia- wijać wydajność pracy, umac- i soc a is yc,.n~.1 prze u ov. Y
nej ludowej ojczyzn~~- W wy- niki współµ.wodnictwa
wych im. J. M.aja w Raciborzu, nych 1.660 m, tkanin baweł- niać Polskę Ludową.
n~sze~o rolmct:va: ~ro%rfłm
borach odd~II!Y swoJ głos za
w górnictwie węglowym in- które zainicjowały współ.ta- nianych 9 773 m, a artykułów Musimy produkowat coraz ~!~~kich budowli i5oc 3 allz:n~·
nasze szc.?.ęscxe, ·podkreślimy dyw1'dualne i· zespołowe zobo- wodnictwo przedzjazdowe w technicznych na sumę 91.575 więcej materiałów Włókien• r ram zapewid11e_n a szczęscia
·
" ·e
hi ·
.
naszemu naro owi.
h J e d nocze Ś m_e
go.r„ą~ąkm1!0 Ść • ojc~zn~„lllmtl- wiązania produkcyjne objęły prz.emyśle chemicznym, wyko- złotyc.
1 . zb '>Z3
po-..:i1.·\n•cz7c _mięsa, węga1
'Realizacja tego Pl'ogramu to
osc Ja ą z!wimy no w•e te- ponad 88 tysięcy pracowni.ków nały plan wrześniowy w 119 siono wydatnie ilośc odz1ezy cegieł i zelau -.tyle, aby st:1r• rtalsze polepszenie położenia
go przywodcy 1 nauczyciela kopalń, w tym 33.6$0 pracu- proc. w najważniejszym asor- pierwszego gatunku.
czyło na po!!::.~ie wszystkich kobiety
polskiej _ robotnicy,
na,szego narodu - Bolesława jących bezpośrednlo na Vl1ęglu tymencie, elektrod~ch wiei~....-.:s~ oraCO\\tnicy umysłowej, żony
Bieruta.."
oraz 3.829 inżynierów i techni- kich, zakłady wyprodukowały
ro~zn1·
robotnika. chłopki. Realizacia
Obrady zakończone zostały. ków.
471 ton ponad plan.
tego programu - to spełnienie
n~ wnlos~k pr~e~cxinic~ącej
Dzie:ki realizacji zobow1ąz.ań
Zakłady Azotowe im Dzier•
:i:vczeń milionów kobiet pracu1.,J~·i Kobiet Aliqi. MusIBło- wi·„le kon~lr':i
osi·ągnęlo
we żyńskiego w Tarnowie wyko·
(Dokończenie ze str. 1)
masowe bezrobooeia od trwitlych jących Polski.
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Na po>ezątku 1rnkuI i952
układów gospodarczych z krajami
Dl a t ego t ez. k ob'iety polskie
weJ! uc wa .ą VJ?'S am3: ,s u .o wrześniu wysokie przekrocze· nały P la n pro d u ltC YJny
I kzma.ga·
' J z
l
kobiet ..rn~z.1eck1ch! ktorych d~ nie lanów produkcyjnych.
m-cu wrześniu w 103 proc. n!a dMnokracl n.cm ee i~
P allOweJ gMpodarkJ.
skupiają się dokoła Frontu Nalega1tkl biorą udiz1ał w his~oP
.
Największym sukcesem 1.ałogi ptz~odstawlcielamt neolllitlorowskie
Oi:zywi&c.ie powyż.sze uwagi m1> rodowego, dlatego '111.IŚród kanrycznym
XIX
Zjeżdz.ie
W
przemyśle
hutniczym jest Wyprodukowanie ponad go fa!zyzmu weszły w nowy <•tap. rą wysuwać tylko l)rteclsta·w!cl~- dydatów na posłów do nowego
WKP(b).
Lwyclęsko,realizują swe zobo- plan 106 ton amoniaku synte- Rząd NRD zwr~a się do ruidu le go-spodarki pokojowej. Któlo· Sejmu
mamy tyle nnwisk
w liście tym czytamy: „Dro wiązania załogi hut: „Bobrek", tycznego.
ZSRR, An.glii, Francji I USA z wt.& armat t !eh mocodawcy tak przodujących kobiet polskicq.
gie PrzyJacl6łkil Kobiety poi „Zawiercie", „Pokój", „Ko- • Największy zakład włókien apelem o przyśpte.si;enle traktatu szaleją z wgcleldokl teraz, gidy
Swoje przodujące kobietv
skle tak jak I kobiety radzte- ściu.s·tko", „Ostrowiec", im. I sztucznych - Zakłady Toma· pokoJo.wego. J·ednoczei.nl~ pr01>0 dzięki wysiłkom NRD pleorwsey wysunęła i łódzka klasa robot.
clde doznały wszystkich okru óz!erżyńskiego i szereg in- szowsk~e
wykonały
plan nuJe uądOWI z Bonn prz;ył~zenle kro.k ku zjednoczeniu został UCJ!Y nicza. Robotnicy t robotnice z
clet\stw fa.$zystowskieg0 na- nych.
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.
wrześniowy W 104,6 pro.c ent się dn te~o apelu. I znów Ade• nlony. Poł<\>eUn.ie z N!tllllecką Re Zakładów lm. Marchlewskiego
jardu I dlatego łączy nas .leZałoga. Wydziału W1,7lkop!e: W poszczególnych asortymen- nauer odmawia, za to coraz !Dit.en· publik" Demokratyczną krzy:to· wysunęli prządkę ob. Ulkowden wspólny cel - poł<r~YŻO· cowego huty „Bobrek • która ta.eh Zakłady wykonały we sywnleJ przygotowuJ-e wojenny wał~by przedd Ich plany „Dral!lg sltą, z Zakładów im Kunickie.
wanie żJ:vodn'iczych planów podjęła ~obowi~zanle w~~ro· wrześniu 17 ton ~edwablu 1 „układ oi:<>lny" 1 mon.tai planu na.cll osteai", bo zjoonOoCzone po- go - ob. Plewińską, a maną
podiegaczy wojennych _ wal- duko~am~ w c1ą-gu wrzesma i Ul",2 ton ~łókien dętych Ponad Sehumana.
lioJ<>we Niemey ngro.dzltyby Un szeroko wśród kobiet łódzk:ch
ka 0 t.rwał
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Program NRD _ to pO<tęłny ry·
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n u m~dz~e : ~~ przyHuta „Pokój" osiągnęła w barwnikach i lekach. Przy wy- tylko terytiorialnle granlcą NRD dział premier cyranklewkz na lekarek, nauczycielek, pracow~ęłyl
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<>bflts-zy plon zbiera w zdobywa- ku 1uo układ o wstalon·eJ 1 lstnle- cych Kobiet, która obradowała
~a, na cze~c Poko, ~
hor,ą- konała w tym miesiącu 191 Zobowiązania w prżemyśle nlu sobie „rządu 11.UiSz",
JąecJ 'll'lectysteJ granJ<iy po·k<>ju, w Waszym mieście jednomvśl
z~o wa~ki ? poko;'. ....ner~,Js prtyspieazonych wytopów wo- energetycznym. dotyczyły w NR.D przyciąga nie tY'lko macno na Odrze 1 NYJSi-e. Jest to Niemiec nie stanęła na gruncie Frontu
,"'talma ob.„ay z.osta- bee zo.bowi!\tan1a n.a 164 I głównej
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. simusa
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many wytapiacz K aro l W fi· zwiększonym poborem energii nują również JeJ .o.s!ągnięela ao·
t
pracownic umyslo\vych Polski
WIELKI n.u:.u
duła, który prowadzi brygadę w Q)tresie szczytu je!ienno- sp0<dMCze.
&unkt przyJ<t nt 1 ws.póll'l'a<"y, 61\ do poparcia kandydatów Fron .
W godz.1m1ch p.~południo- młodzieżową i jest kandyda- zimowego,
to Niem.cy autylmpe<rlal!styczne tu Narodowego w zbliżająwych odbył ~:e na Pl;i.cu Z\\ Y tem na posła do Sejmu PolZałogi elektrowni postano„Tak czy ta.k - pluł „Neuern· mlłuJą.ee pokój, demoktaty>c_me, cych G!ę wyborech do Sejmu.
cięstwa przeszło 100-tysięczny ;klej Rzeczypospolitej
Ludo- wiły podwyższyć rnoc dyspo- berger Nachrf.chten" w okT~le walczĄee o niezawisłość .swojej ojJestem przekonany, że Zfl
wiec, który był WS'Paniałą wej.
zycyjn:i we wrześniu o 24.l>OO Targów Lipskich - kontakt ze czyzny od amerykańsko-hltlerow- głosem narady pójdą wszystniezapomnianą
manifestacją
Podobnie korzystne wyniki KW.
w~hodnim światem nie m~e Zł·1 skłt·l szalki, od imi1<!rlallstycz;n7ch kle kobiety polskie, a w ich
n·1 rzecz Frootu Narodqwego osiągnęli: wytapiacz Eryk Po· Ponadto podjęły się w dro-/ nLkn~~ - oraz na?:Wał tana.tyka- r:aa.i:~terów 1 Iu4~bóJ-ców".
pierwszych szeregach kobiety
1 XIX Zfazdu WKP(b). Plac la. Teodor Król. Paweł Kun. dze skracania . terminów re- mi lwdzl. którzy wolą kryiysy J •
r,>racujące Łodzi .
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zobowiązań

f'odeimowaniem dodatkowych

Z Krajowej

czczą łódzcy

Narady
Kobiet

robotnicy

S~ół~zielcy

we Froncie Narodowym

Z ogólnowojewódz:kiej narady

spółdziefozości
produkcji i wzmożenia
pracy.
łódzkiego
woj.
ogólnowojewódzkim dzielczości
W
- MELDUJĘ CI, TOWARZY
który oraz rodkreślił m asowy uLudZ'l.e pracy robołnlc:1ej ł.o dzi gorąco witają na. maso- SZU STALINIE - powiedzia- zjeździe spółdzielców,
wych zebrania.eh XIX Zjazd WKPlb), który 5 października ła znana przodownica pracy obradował w ub. niedzielę 5 dzi<i ·ł 6pó!dzielców w a kc ji
pode j mowan y~ h
wzięło udzfrił zobowiązań
br. r~zął swe obrady w Pa ła.cu ;:;:remlowsldm w Moskwie. Aniela Kiełbik - ZE MÓJ RO bm. w Łodzi.
WvZjazd Pariii Lenina-Stalina, Partii, która. jest ostoja, na- CZNY PLAN PRODUKCJI ponad 600 dele,.<>atów, repre- dfa poparcia Progr.:i mu
piony borczego Fron t u Narodo we.g o
dzieją, i przewodniczką ludów świata wa.lezących o pokÓj, P~ WYKONAł,AM W DNIU DZI- zentujących wszystkie
w Łodzi i woj. i dla uczczenia XIX ZJazdu
spółdzielcze
buddł załogi zakłl\dew praey do WlUilożonego wysiłku nad SIEJSZYM.
Zastępca klerowni- WKP(b).
łódzkim..
wykonaniem planów produkcy jnycb. Wiele załóg melc?uje o
Związku
Delegatury
Czynne włączenie się do
Podobne masówki odbyły się ka
pomyślnym pnebiegu ru.liZ.Uji swych zobowiązai1. W wiciu zakładach robotnicy podejmują nowe zobowiąza11ia i zacią- w ZPB im. Szymańskiego, w Spółdz. Przem. i Rzem. na m. realizacji zadań nak re:llonych
ob. Czesław Rebtda w
Wyborc:wm
Programie
ZPJ-G im. Wróblewskiego oraz Łódź raJą Warty,
w Zaldada.ch l\'l-3. Na wszyst. w referacie pt. „Spóldziel- Frontu Narodowego przynioRobotnicy ZPB im. Harna- ce w ZPB im. I DYWIZJI KO- kich zebrania:::h, poza podsu- czość w walce o realizację sło spółdzielcom naszego wom·a czynem udowodnili, że 'ro- SCIUSZKOWSKIEJ oo. Ekieldotychczasowych Pro•gramu Wyborczego Frontu jewództwa poważny d orobek.
mowaniem
wynosi 506.580 zł. Zobozumieją znaczenie XIX Zjazdu ski wyników padały nowe zobo- Narcdowego" zobrazował ak- Spółdzielnie spożywcó-.v w y ko
Partii, która poprowadziła kia wiązania podjęło w naszych za
(mb.). tualny stan i osiągnięcia spół nały plan obrotu tow<:rowe!';O
wiązania.
sę robotniczą na jednej szóstej kładach 2.033 osoby. Na szczeza trzy kwartały br. w wo j eglobu ziemskiego do zwycię gólne wyróżnienie za przedter103,7 proc., zaś
wództwie
skiegd szturmu na okooy bur- minową realizację zobowiązai1
w 107 p!'Oc.
w mieście
Czarnecka
W i~epremle~Aleksande•r zawal'.\z;kt źuazji, rozumieją, że wzmożo zasługują: Halina
„SamoGminne spółdzielnie
(110
Rui
Janina.
na Naradzie PrzoduJą~ych Kobi<0t. nym czynem produkcyjnym (114 proc.),
wykona ły
pomoc Chłopska."
Maria Woźniak (130
wzmacniają obóz, któremu prze proc.),
w si~rpniu pl.an z.a.opatrzenia
są~zeni
doraźnym
z cal'!j wodzi bohaterska Partia, od- proc.), Zm~a.nna S!upińska. (137
Prz odujące kob;ety
w 113 proc.
Polski powitał n.z ich naradzie bywa j ąca obecnie swój XIX proc.), Genowefa. Kępa (121,7
w. u~hwalonej. na i;a.r adz.ie
Przed Sądem Wojewódzkim armaturę i butle z tlenem. Kra
proc.), Stefan Mucha. (108,3
sekretarz KC PZPR wicepre- Zjazd.
W depeszy powitalnej do proc.), Nat-alia Grz.eJowska (1113 dla miasta Łodzi toczyły się w dzillże ułatwiał im portier tej rezo1uc31 zebrani zwroc11! ~ 1ę
mier Aleksander Zawadzki.
reprezen- Prezydium XIX Zjazdu WKP(b) pr<>c.), Apolonia Kępa (125 pro- dniu wczorajszym dwie rozpra instytucji Stanisław Tylkow: z apelem do mas członko w
Były wśród nich
robotnicy do- cent) i Franciszek Krzakowski Vv'Y w trybie dora7.nym, Sądze- Iski. Sadok i Lasoń zakładali skich i pracowników spóltontki wszy stki~h zawodów. w Moskwie
ni byli pracownicy instytucji l następnie ze skradzionych ma_ d.zie~czych o wzmożeni.e wyObok barwnych strojów chło- noszą, że podjęte na cześć Zja- (125 proc.).
pciństwowych oskarżeni o ka- 1 teriałów instalację cieplną u s1łkow nad przedt;rm:nowy m
p ek blę!dtni.zty kombinezony z<lu zobowią~;mia załoga wyko
Nie koniec jednak na tym. r~godne przywłaszczanie mie- ~rywatneg 0 ogrndnika. Zładzie wykonaniem . pl-:no~ g ospom urarelc, obok białego ubrania nała w 135 proc., dając spoleJe ci spow-Od(}wali straty w. da·rczych spałdz1elm ora z o
rybaczki ·z Darłowa czernił się czeństwu tysiące metrów tka- Wnet do mównicy podchodzą ma społecznego.
1
poi;:arcie czynem P r opełne
Wilalis Sadok 1 Stanisław La ŁZI.P na sumę 12.123 711.
m und ur górni~ :::k, z Bytomia, nin i setki kilogramów przę inni robotnicy, jak: Maria. CiWyborczego Fro ntu
obok ~łynne.1 •krzypaczki stały dzy p-0nadplanowej produkcji. checka, Krystyna. Promińska., so. ń ślus?rze:hyd:aulicy prncu-1 Pcs~ępowanie ich jest tym gramu
Zalewska Zenon 1ąc w Łodzk1m ZJednoczemu In bardz1e3 karygodne, iż w tym Narodowego.
Bronisława
{zn)
Niezależnie od wykonanych Naleźnik, Edward Bart'os, Józef
a
kond1ikt.orha i lot?:iczka wykonało pla- v~ii
nie
ŁZIP
czasie
systePrzemysłowych
stalac.ii
w.sz~stkie łączyło. J~dno pr.~g- już zobowiązań robotnicy po- Pietrasik i wielu innych, zaI
matycznie kradli od grudnia nu na snmę 50.000 7ł właśnie
nienie: praci:wa:: Jak. na1~e- djęlj nowe zobowiązania:
nowe zobowiązania, 1951 roku do sierpnia 1952 ro- z braku kradzionych przez
ciągając
·
b
k
Gł
J d 1
pie3 dla Polsk· Liwowe1, maiąc
owac a zo ow1ą- zmierzające do podniesienia ku materiały instalacyjne: rury, Sadoka i Lasonia reglamentoa w ga
· · t · · d 'ć d
/
·
od k
·
ł
w pamięci o, ze :;e no, 1u u
- - . . , . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wanych metali nieżelaznych .
pracującego i nasza przyjaŹ'ii za. a s1.ę wynr u owac w paz10 pa7dziernlka rb. o
~rugą .dobraną „paczką" złoponad
ze Zwiqz ki ~rn Radzieckim i d~1ermku 26 kg przędzy
/Va
Harcerze
dziej mienia społecznego byli godz. l 'i.30, w świ:!tlicy
_
innymi krajami, w których P an. .
strażnicy przemy~Jowi z Ża-1 „Pierwszej Rudzkiej" Jlf'T.Y
Czworka przędzalnicza z Anrządzi l1ld, jest g1J'arancją poul. Deszczowe.i 26, odbę
kładów im. PK,VN: Zygmunt
ko j u i w zrostu ~u naszej oj- ną Bukowiecką na czele zoboIzie się VIII se~ja DrielPracki, Franci~zek Rajs. Leon
wiazała się wyprodukować do
c:z y::,ny.
1
nlc1>wej Rady Narodowej
Tomczyk, Ryszard Liblński
datkowo 100 kg przędzy.
Piotr Filipowicz oraz paserk~ Łódź • Polullnie.
Tkacz Roma.n Bonlk, który
Na. sesji zostaną m. in.
Eugenia Góral. Pnywłaszczali
w dn iu 26 września wykonał
Na zbiórce ognloni. s.obie systematvcznie pewne omówione zadania DRN w
swój roczny plan pro21'ukcji zowa w izbie harprzedwyborczym
llosc1 przędw, które Eugenia okre<;ie
_ ,bowiązał się w październiku
klasy
cerskiej
zagadnienie gospooraz
Góral sprzedawała pokątnym
:: wyprodukow~ć dodatkowo 50
Szkole
w
IVa
darld komunalnej I mirszhandlarzom.
w Litera·Ci wazcy: Jan .t<.opruw metrów tkanin.
nl'
P~distawowej
Czyn je.st .tym bard7.iej go- kauiowej na terenie DUN
- Wartość wyko·nanych dotki , Józef Kononowicz, Mirosław
62 Wład~k Kardny p_otęp1ema, iż byli to ludzie Łódź-Południe.
Schabowski, tychczas przez naszą załogę
Czesław
Ochorkl,
czewskl czyta glo
obowiązani właśnie do ochrony
1
Ie:or Sikirycki i Seweryna szmag- :wbowią,zań na cześć XIX Zjaztnienia społecznego.
śno l<Siążkę „Ti·
iew ~.ka wystąpią w czwartek dnia du WKP(b)-melduje na masów
mur t jego dru·
w1·k~1·no
Również w dniu wczoraj- •
W
L
.,.. tlli
9 bm. o godz. 19 w Klub:e M i ędzy
~~ym przed Sądem Wojewódz-1
Jlllod•J
tyna".
har-0en1e ~1u„b:t 'ą
na rodowej P rasy 1 Książki w w.ie.łow~ck~e
K:m rozpoc~1lł się proces w try •
.
•
~
b1e zwyczaJnym przeciwko Pio
czarze pn. „Literatura we Fron.,.
za!rifereso~'a·
Z
trow1 Sendykowi, kierownikocie Narodowym". Wstęp wolny.
niem.
wi sklepu spożywczego MHD
* Dzied z pnedszkota TPD
nr. 327 W slde1>ie Jego stwlernr 7 przy ul. Zawiszy 39 zebrały
dz<lno 57.000 zł manka, Roz- •
SŁODKA KA 7 EGOR.IA
1amorzutnie 7~ zł na budowę War
prawa trwa. (a)
1!-0tatkę
na
W odpowiedzi
azawy, Parę dnJ temu do naszej
CPL i A przystąpiło do proredakcji zglos'ila się delegacja „gorzka TcatE:goriu", w której
dukcji nowości. W branży
dzi eci tego przectszl<ela prze.kazu- piscd:iśmy o :byt mó.ł·ych por·
drzewnej .spółdzielnie t e renowe wyrabiają nowe modele
ją~ z e b r aną sumę. Brawo najmłod dach cukru rn cukierni „Miś"
- Łóclzkie Zaklauy Gastronomebli wiklinowych, będą to
si obywatele!
miczne wujnfo.iaj1;. że rozeslrttak zwane komplety popuimLiga Pr?.yJaciót Zolnlerza 110 już do v1sty.~tkich zakl.a·
ne: stół i 4 krzesła. Znajdą
wraz z ZS Ogniwo urządza w dn. dów gastronomicznych 7arzą
z clniem 3. x. 52. wprowa- cne zapewne za.stosowanie w
9 bm. o ,godz. 18 w sali przy ul. dzenie o wlaściw?;m porcjowa
dzony :r.ostał nowy rozkład ~wietlicach, doma ch wc~soZck<itnej 82 pokazy gimnastyczne 11iu cukru.
w y poczynkowy ch.
i
jazdy PKS. Na trasach: Łódź wy,eh
w k' órycl1 weźmie również udzia:
Brzeziny, Br'anża odzieżowa .produkuje
Niesułków
na sz oli mpijczyk Jokiel.
URUCHOMIĄ KIOSK
JESZCZE O KOMORKACH I.am się .iuż kHkakrotnie do Łódź r:-g1?n<dne Piotrków, Piotrków now.e ubwry
przew0dnic2ącego komitetu do- Sulejów, Łódź _ Głowno, st.roJe krakow.sk1e i s1el'ćldz
W związku z notatką „PoZebranie c:.lon.ków PZPR I
dniach mowego z prośbą o zezwolenie została ska..sol\'a.na joona pa.- kie. . KonfekcJa art.ys t yc-l?a
najbliższych
„W
organizacji Partyj- trzebne kioski" ł,ódzlde KoleO d :l ~iałowej
Akademli Medyczne.i jowe Za.kłady G11stronomiczne mam otrzymać przydziafow1J '"łożenia mojego ·węgla do jed- ra km·sów. Na. linii Łód.ź _ będzie przede wszyb.t~1m pi ze
neJ przy
nej z komórek użytkowanych Zelów
1.naczona dl:.i zesporow ama. t
Pl'~
wstał
donoszą, te przew:dują w naj- węgiel. Nie mam go gdzie uodbędzl·e &ię dzi ś o godz,inie
l
· · tl'
·
„esumę Y tur l · h
p1 zez inny</~ lokatorów, ale odjazd autobusu na. godz.
ani
posiadam
nie
bo
m.ie.frić,
SW1.e 1cowyc 1.
. I
&nc.
18.
w soli farmakol-0gii przy ul. Naru b~iższym czasi~. uru;h01!1'~enil!
mam
nie
dotychczas
juk
odz1e1.onowosc1ą
1
Atratl{c,1ą
liniach
Zwraca
innych
na
piwnicy.
ani
tobusy
Au
komórki,
krnsku na st1c3i l~ódz-W1dzew.
towl cza 60.
że kursować będą bez zmian.
Za~naczam,
odpowiedzi.
":'ą będą sportowe stroJa re".'
g1onalne - bluzy łowickie l
wlaściciel sklepu w naszym do
.>ieradz.kie.
g, 17, 19 dozw. od I.at 14 rnn, choć niP. mi<:~·zka na miej
EP~lfD
Ilf)
W sklepach CPL i A uka żą
~~~I. bg~z.~i - program scu, ma komórkę. Są i inni lo'f ~
llrdzłe~
wkrótce nowe zabawki
.się
so.Jlisz !N"w" Złotno> katorzy, posiadaj(1Cy piwnice i
~·
odpadków,
produkowane z
WTOREK, 7 l'A<.oiJL.!ERNJKA
dla n•imtt\d.: „szara ,.Mle>rfość ChopLna" dod. komórki, ·a ja 'l'ie mam ani
fll'1..._'"\111lf'W'ł~i
ale efektowne i mile - lalki
bliższe" Jednego ani drugiego".
je~t
„.Jutro
„Gdy zapalają
1zyJl<a",
- . "'S:O'T • '9&>9'
PAŻDZIERNIK
7.20 (I,) „Z mikrof-0nem przez dla starszych i higieniczne
g. 18.30. dozw. -0d lat 14
s!ę eholnkł". „Odważ·
· d
· t 1· w1'e'" 7
Seans bezpł - program
nY zają~" g. 16. Seans
•.lIS·
.'>łOWY (W1ęckowsk ~ ego 15J
(LJ w1a om gumowe zabawki <Ila
s · (ŁJ.35 „zwycięs~wo
o . 7.40
mias
Woro
wyjątek z listu ob.
Oto
program ski. .•kład. g. 17 .•."0.
bezpt.
mioddla wsi.
, J
.
Krystyny
g. 19 ,,Burza"
7.50 szych dzieci. Atrakcyjną noopow.
_
Figu.r"
Magda,eny
arau,,
przy
zam.
manskiej
(Killńsk1ego
ii1'VLOWY
15
.
g
l.'llWSZECHN Y (Obr. Sta
llfTH<J:
stan pogod;f i program dnia. 7.5. wością będzie - kopaczk<i do
lingrartu 21) g. 19 „Eu- ~t.OIJA GWAROIA dla 123) „Pod nleb<>m Syc.v c.za 29.
Pai agi!
List podobnej t·, eści nadeslal. Wiactom. poranne. 3,(}() (Ł) Muzy. uźytku budowniczych w w1eIii" g. 18, 20, dozw. od
mlodzJeżY - (Zielona 2)
genia Grand~t"
Ka, komunikaty i 11ro·grarn lok•!·
lat 17. Seans bezpl. „Per;ror.nea Atamana"
1111. ST, JARACZA (Ja.
„
, na dzis.
nam ob. Z. Zurnk zam. przy
g. 16
pi·ogram sk'ad.
l 1.45 „ Gł os ma,ją ko- !m przedszkolnym.
"Y
•
•
racza 27-29) g. 18.30 „Re dod. ,,o pudiar ZSRR"
WAZ!'IE TELEFONY
g. 18, 18. 20, dozw. od '>WJT <Bdłnckt Ryne1< 1) ul. Swierczewskif:gO 19, ktor1J biety". 12 .04 Dziennl<k. 14.oo ProDla kobiet nie.spodzianka
'vizor"
„Ko·pchJ<Sze'k" - don„ nie ma gdzie urn1eścić węgla, g;:am dnia. a.o; Informacje . 14.!f praktyczna i tania - ko~me
lat 12. Sean~ b~zpł,
Pogot Ratunkowe 254-44 MAŁY (Traugutta 1) g.
11.3•
s!Uchowi~i-.o.
IV
klasy
Dla
kato
'łl
·
d
d
20
18,
g,
le·czy"
8
„Krew
15
g.
S t rai P4l2arna
skład.
program
„Domek trzech
19 ,15
r Dla klasy V - sluchowi~ko. 15.0l tyczki produkowane z resztek
i-o czas g Y .iego wspo h o
MUZĄ (Pabianicka 173)
Ktim M1eJska MO 253-60
~
"~ 0 •.,v. od lat 7. Sa.ans
dzlew{!ząt".
M1eJsk1 Oś1 . lnfor. w9·1~ MUZYCZNY
(Piotrk-0w- „Zll wami J?ójdą Inni", beznł. - program skład posiada i piwnice i sc owan- Muz. t·ozr. 15.03 Komunikat 0 str jedwabnych - ukażą się rów
;i1e wód. 15.10 1Aud. liieracka. 15.30 nież wkrótce w sprzedaży. (z)
ko.
g. 17
g. 18. 20, dozw. <>d lat
ska U3) nieczynny.
Podobnych tbtów naplywa Aud. dla dzieci - „Po<l znakiem
(? ,o;r;.;:owslca 11. Seans bezpł. - pro l'A'J'nv rs1en1<Jewte?.a 40•
ARL~KIN
Borsunia '. 16.00 Muzyka. ,16.20 (Ł)
„Wyśdg pokoju" dod.
152) g . 17 „Dzielny gród" gram skład. g. 17
g. 16 , 18 , 20 do red(tkcji wiele. Potwierdzaj(( " 1 m al a raciona11zacja pomaga w - -.. Go ho-e"
.„
POI. ONIA (Piotrkowska
pro.dukcji". lo.30 (Ł) Muzyka PO·
podzial'U
spr1iwa
ŻP.
fakt,
one
seans
7.
lat
od
dozw.
57) „Sluby kawaler«kie"
bezrł. - program skład. komórek jest paląl'a i powinnCI wazna - utwory z. NoFl<ows:,ieg : fi~~·
g. 16.30, U, 20.30, dozw.
H,,INĄe
1
tyć jak najszybc:ej rozwiąza· i Wł. Zeleńskie,e:o. 17.co Wiadom
od lat 12. Seans bezpt
-ostCI ')OPoludniowe. 17.05 Koi espo:?den·
S
(Przejazd nr 3)
program sl<lad. g. 15
(Franc1szkańsk•
A. s. nr 4 (Przejazd 19) , BAJ KA
~@@c;Ja
~
„Mówi'
(Ł)
17.2-0
zagranicy
z
c.ra
"'
uszono
po.
•a
µrawa
na.
~i.·a·chow•ki"
Kurhan
..
(Zerom
Pll.ZEDWJOSNIE
„Załoga" nr 31)
A s . nr 7 (Wólczafr;ka 37)
O l) 7l
/)'
18.· 20. dozw. od lu. przez jednego 2 radnych iw i!ad:owęziy Fabryczne". 17.30 (Ł)
A S nr 44 (Plotrkow.' .ka dod . „Jutro Jest błii. -· B>kiego 74) ,.Ditta" g, rn g. rn.45.
12
~
Z mikrofonem orzez miasto : 1
· Seans bezpł. - ._~tatniej sesji RrLd.y Narodo
lat
2-0. dozw od lat 18. sze" g. 17 19, cl oz w. od
225), A. s. nr 18 (Zgieru•ej. Radny ten de maga.i się zr1 wieś''. 17.45 (Ł) Kwadrans pieśn:
program s!<lacJ. g. 15
Seans bev.nt. - prog!'am
lat 7. Se.ans bezpł. sk~ 146) , A. s. nr :i2 rNo.1 ka?
I
'I'F:DY
lUt-lE
DOKĄD
ws~.ecl
Sk,:·zyn•ka
18.01>
masowych.
podsta
na
f'rezydivm,
rz;r•dzi:mia
„DrużyWI;OKNIARZ
17
g.
12) , A. S . nr 34 program skład. g. 15.30 skład
w~t '.' l
.., zapyfoła µned1.odmó:v j't·l,c:Y. R.ac'.iowej. 18 .!'o (t,) Tygodni'·
"'
na" g. 17, 19, 21, dozw
•Rzl'owska ~l
!iG). l3Ał.T'\ K {N"' ru !f'IWlCZf.t 2111 •t·EKOl!ll
Polsl~; zgo
(Wo.i s.ka
kt ·
._
_,
·
„Ja.k hartowala 5 ię •tal" od lat 7. Seans bezpl wie którego wolrirJ byłoby po- ctzw1ękowy. 18 27 (Ł) Program na r. ,
dod
A S. nr 35 (Dąbrowskle „Strój galowy
o•n1•a . ora za
it.itro. 18.~o ,,srebr·ne P"Ze'"·odn1·c··
.
' d . g. 15 ·•'•o ~iwclać tyll:o 3eu.nq
„Jutro jest bliższe", g
'dod. „Czy wiede że ..."
• "''z.' prz111ez1rnc:.
- ~
komórkę
Program sk.a
go 24-b).
wc:zora.1 rano
się
okrę1 •w" - pog. 13. 40 Koncei·i trzymnla
k1
16.30 18.30, 20.36 dozw.
ZU·Olnione po(N~P!'>rkow- Wb , piwnicę.
g. 18, 20 dozw. Od Ia t 12 WOL~OSC
muz .. lud w wyk. Ork Rozgt. B". , ti1 zy ?biegu ulic r./owotki i Ki"
n ·
~k;e"o !6)
od lat 12. Seans bezpł.
A. s. nr n (Al. tto~·
se an< bezpł . - program
·' l'i'ńskiego Ci wp•·au:dzie poin"
na "osk
pr".'-SZ'·
ruz:vnaod ·m;eszc,-enia
· · 16,~ 18, 20, " dozw.
Reportaż lite<r~cki
· ie.1· h.10
' 30
program skład. g.
,. ' y by
'
g.
g. 17
~ 1 u s 1kJ ł8J, dyżuruje eo·
19
' · · b
,.
15.30
· Muz. i aktualn. 20.00 Kon· ,
posianie
lokatorotv,
1.•lasność
_
bezpł.
lat 7. seans
11.UMA (Rzgowska 84) dz 1~ nnle.
cert symt. w wvk. Wielkiei· C>rl' ,crmowaii :1a. a 1e · iep1e3 o· y
,
·
- ·MPK po ś p1eszy~o
GDYNIA (Przejazd nr 2)
skład g. H.45 c,a3'ąeydi obecniP żadnego ,n·
program
18. 20,
g.
„ostatn I etap"
ze zmiasię
21.so
Dziennik.
21.00
Sym!onicznP.1
Program nauk.-ośw ni
DYŻUR POŁOZNICZO·
dozw. od 1a t 12 . s eans ' "n1v.1
. . n• 17.e•no ~, .,„ kum na sklCHlowa1,1e węgla lu{; ,
h.oncert chóru Krai<. Rozg! 2l .5c n.ą infr.rmaryjl";JCr. tabliczek
. ,~.
be1'll - program skład „Rl}dzma Artamonowveh" .
45-52 - PKF nr 41-~2
GISEKOLOGICZSY
WiazanKa pieśni m'h••nvch 22 or nrzy przystrmkn.di Bo np na
doil .,Grv s1>o·rtowc" • 1e1nnta"'ow.
·
g. !7.
.,Szkoła sił:v I zręrzno
·
Muzrlca „!arwcma wspomrnanym
Łodzianie oc·zel<u3·ą że Rad" .\1111zyka
18, 20 dozw od lat 12
(dawn Robot.
śei", „W kraju Jezior i , Ml\,JA
Dz lś cl v żurnje całą dopny~tnnk11 nie
•J oo K . 22.20 0
2
wodospadów" g, 17, 18, .~~~ ~~~~~si~~~o „~7::
b ~ ' zpi tal im. M Curie•1uiidrwmhno ;je~zcze nowej
~~
~~~wo~~a~~e
~
;ao~ca~:;u~
~;P,
stuszne
sprawie
tc.j
w
cdrnie
.
pro~ram
~z';~
~~:a~~
3
19 „Ozieei s lt11nPR:~
t1l. CurieS ><łociow c k\ej,
·
1rasu „13-tki",
domości. .
.1tanuwisko.
vo JH* bllhze•• podwórka" ir:. :Ml • .Prorr
f' 1,·cto·v,kiej 15

obrady XIX Zjazdu WKP(b)
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iDZfEŃN'il{" ŁODZKI nr 240 (2556)
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Pod sztandarami Frontu Narodowego

List uczestniczek Krajowej Narady
Przodujących Kobiet· Miast i Wsi

POMNAŻAJMY SIŁY do Prezydenta Bieruta
naszej umiłowanej Ojczyzny

A pel Krajowei Narady
Przod\(ących Kob~eł Miast i Wsi

ROBOTNICE!
Coraz bardziej podnośde wy.
<lajność pracy, przystępujcie do
socjalistycznego współzawodnictwa, opanowujcie coraz lepiej
Wa1'z zawód. Wraz z c1tłą kła.są Nbotniczą walczcie 0 budo.
wę podstaw socjalizmu w naszym kraju.

KOBmTY ZE SPOŁDZmLN

PRODUKCYJNYClłl
Pozdrawiamy Was, pionierki
nowego życia naszej wsi, i ży.
czymy Wam jeszcze większych
sukcesów, by coraz więcej ko.
biet wstępowało w Wasze ślady.

y, delegatki na KraJoWlł Naradę Przodujących Kobiet
Miast i Wsi, gorąco pozdrawiamy wszystkie kobiety naszej ludowej ojC?.yZllY·
PO'lldrawiamy ·was, siostry nasze, ~jednoczone we Froncie
Narodowym, zespolone w jedną rodzm~ w walce 0 pokój, w
KOBIETY, ZONY, MATKI!
służbie dla. naszej O,lczyzny, w walce o niena.ru$za.lność jej
KOBIETY WIEJSKm!
Niezmordowanym wysiłkiem
granic, w pracy nad jej odbudową,, w rozbudowie jej przemy.
Walczcie o większą wyd&J- rąl• i mózgów, µieugiętą wolą,
slu, rolnictwa I kultury.
ność z hektara, o wzrost hodo- głębokim uczuciem gorących
Dopiert> 8 lat Iicz.Y naS1Za władza ludowa, a ile ona dała ko. wli na wsi, o to, by Wasza gro serc - umacnlajmy szczęśliwe
błetom i naszym dzieciom. Dała nam prawdziwe równoupra- mada przodowała w oe.stawle życie naszych rodzin, pomnawnlenie w \>riuiy i w płacy. Otworzyła szeroko przed nami zboża, ziemniaków, mięsa i mle żajmy sily naszej umiłowanej
drogę do nauki, do nowych za.wod6w, do wszystkich stano- ka! Występujcie przeciwko \VI- ojczyzny - Polski Ludowej,
włsk, dała naszym dzłeciom sierokł dostęp do oświaty I kul- chrzenlom kułaka.
Realizujmy Program rontu
tury I wraz z nami. matkami, opiekuje się troskliwie dziećmi
NAU<;:ZYCIELKI
MIE·
Narodowego, walczmy o pokoJ.
od <lnla ich narodzin. d'!>."l. o nie, by rosły zdrowe i szczęśliwe, SCIE I NA WSI!
Niech przykładem dla nas w
by rosły nam na pociechę i o,iczyźnle na chwałę.
Powierzono Wam nasz skarb pracy I walce będą bohaterskie
Każdy rok istnienia. władzy ludowe.1 przynosi nam nowe donajdroższy: dzieci - przyszł r;ść kobiety radzieckie, które poka.
wody tro:>ki i opieki państwa ludowego.
o.iczyzny. Stale podnoście P-O· zały całemu światu, do czego
z dniem każdym rośnie i potężnieje nasza ludowa oJczy· ziom wychowania i nauczania zdolna jest kobieta - plomienpa.
naszych dzieci, by rosły na po. na patriotka. i pełnoprawna oz dniem k2.żdym przeobrda się nasz kraj, staje się JednYnt żytek rodzioom i Polsce.
bywatelka.
• pn-odujących na świecie.
Z dniem każdym życie nasze staje się piękniejsze, ciekawPRACOWNICE HANDLU
KOBIETY POLSKIE!
1ze, lepsze.
USPOŁECZNIONEGO!
Zbliża się 26 października DROGm SIOSTRY!
Niechaj Waszą. trosltą będzie dzień wyborów.
Choć mamy jeszcze kłO'J)Oty I trudno~cl, ltt6re st.opnłowo sprawne 1 jak najlepsze zaopa.
My - delegatki na Krajową
usuwamy, nie przesłanfa,!ą nam one ani przez chwllę tego, trzenie lutlzt pracy.
Naradę Przodujących Kobiet
cośmy już osiągnęły i przyszłości, którą wraz z całym naroGOSPODYNIE DO~OWE!
Miast i Wsi - wzyWamy Was,
dem budujemy.
Korzystajcie z praw, które Drogie Siostry, do wzh>,cla jak
Pamięt.ajeie zawsze o tym, Drogie Siostry, te Jedność ludu dała Wam wład~ ludowa. Ucz. najszerszego udziału w akcji
•
związ
· ki em Radzi ee ki m cie się, zdobywajcie nowe 7,a- wyborczej, •
pracu,,ącego, że r.irzY.iaźń nasza ze
ł innymi krajami. w któryrh rządzi 111.d, ~e<>t. r.waranr.lą nc- wody.
Powiększajcie
szeregi
Idźcie do urn wyborczych, by
ko,Ju I wzrostu sił nas.,;e1 ojczymy, My, matki, żony, siostry, budowniczych naszej ojczyzny. głosować na kandyd.atów Fron.
pragn~emy gorąco pokoju i walczymy o niego całą mocą Nie uchylajcie się od pracy spo tu Narodowego, by zapewnić
na.szycb serc.
łecznej w komitetach rodziciel. zwycięstwo programu budow.
Walczymy przeciwko tym, którzy chcą rozbić jedność na- sklch, w Lidze Kobiet, w ko- nictwa i dobrobytu _ progra1!7.A'.'!'.O narodu. przeciwko im~erialistom f Ich słuITTts9m. przemltetach blokowYch i tam wszę mu Nowej Huty i MDM, no·
clwko \\'YZYSkiwaczom na 'l'l'Sl l w mieście, przeciwko dywer. dzie, dokąd nas wzywa obowią- wych żłobków, przedszkoli l
aantom i szkodnikom.
zek obywatelski.
szkół, by zabezpieczyć Ja.sn!\
Walczymy z nimi, bo to ont ehclł. by wroo!ł:V' czasy g1odu KOBIETY W NOWYCH ZApnyszł?ść naszych. dzieci I trwa
ł niewoli, eiltsy, gdy dzieci nasze cierpiały nedzę, gdy br21k WODACH! GORNICZKI I IIU- ty pokoj.
bvło pracy dla nas I naszych mężów, gdy kobłr.ca prac.a była TNICZKI, KOLEJARKI TRA
Niech ani jednej z Was nłe
1
najgorzej opłacana, gdy P°'nlewle:ra.no nami bezkarnie.
KTORZYS'I'Kll
zabraknie
_A„
sztandarami
·
l'VU
Czujnie strzełemy osłągnlę6'pracy, ozy to PTZ'Y warsztacie,
Du
j t ~
W
1 Frontu Narodowego, któremu
8
Polski Ludowej przed wrogami CzY na roll, w szkole czy w u· szczy~~ ~ ~":::
os~- przewodzi WIELKI BUDOWna.rodu.
!rzędzie, aby sllnieJsza była na. nlęciamL
ę
'EY
NICZY POLSKI LUDOWEJ
Niech kataa z nas na IWOlm sza oJcZYzna.
BOLESŁAW BIERUT!
odcinku pracy, w swoim domu! MATKI!
Życzymy Wam Jeszcze więk- NIECH ZYJB FRONT NA1 w swoJeJ rodzłnle pracuje z
szYch sukcesów w pracy. Niech RODOWY!
myślą o Jasnej przyszłości na- WychowuJcte IJWe &;lecf w Wasz przykład za.chęci tysiące
szej ojczyzny, naszych dzieci. \11łuS7.neJ dumie :s naszych o- dziewcząt i kobiet do pójścia
NIECH ZYJE I ROZKWITA
A pracować tak to znaczy: slą.irnlę6, w umiłowaniu pracy w Wasze ~lady, do tego, by sta. N'ASZA UKOCHANA OJCZY.
pracowaó jeszcze lepiej nli do. I pokoju, w duchu aorl\Cfll'O ły się tak Jak Wy - chlubił 0J-1ZNĄ - POLSKA R.ZECZPOtąd, stało podnosló wydajnoi6 patrlotyJ11Du.
ozymy,
SPOLITA LUDOWA!
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Zebrane na Kra.Jowej Naradzie
Przodują-cych
Kobioet
Mia.st I Wsi - puodo,.wnke pn.
cy I ra.cJotnall7..atorki, górnlcz..
kl, hutniezkl I murarki, trak•
torzystkl I pra-cown.lee PGR,
c:tlonkln.le spółdzielni produk·
cy)ny-ch, przodują-ce chlopki
gospodarstw ln.dywldualny-ch,
nau-czydelkl l pracownice na·
u•kl I kultury - pnuyłamy
Cli. Obywatelu Pr1l'l:ydmcle,
płomienne poMl'owlenla I wy
r&zy na.Jglę~zego przywlĄza.·
nla dl& Ciebie, dla Partii, k:6
reJ pruwoddsz, dla DMzeJ lu•
dowej wladzy, której Je11td
naJwyhzym przedstawteldem.
W clą1u I lat l.stnlenla Pol·
lkl Ludowej Jesteś niestrud:zo
nym organlzatoTem sukCPAÓW I
zdobyczy pol!fkfego ludu pracu
Jąceco, pol!fklch kOblct,
pol•
sklej mlodzlety.
ObecnJe, w pnecl.cdnlu wlel•
Jc:lego aktu polltycinego, doko
nanla wyborów do 8efmu Pol·
•klej RuczypospellteJ LudoweJ - pr7..ewodzl~z wszystkim
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KUPNO-SPll.ZEDAZ
FOTEL gineltologiczny kuplę. Wiad<>mość Ban!to
wa fi, m. 4.
(13387-G)
t.OZKA polowe, slatk.1 do
łóżek, materace posiada
na Składzie Za!dad Tapicerslct,_N.~ruto_w_icza_u._
KUPNO, spnec1a& r.adlo
.a:puaty, części radiowe,
apa.raty fOt<llfl"Afic%ne, mo
torlti. Sk:lep radiowy Wlę"kOw.ic:te10 31 Ks.tęż~·
(l2'2150'1G2
8PRZEDAM :mot<>cyikl DKW 250 po rem<>ncle,
Al. 1 Maja 7 u dozorcy,
godz. 15 do 19
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so-cjaUstyczną".

SZCZECIN. W Szczecinie rozpoczęła się w dn!u 4 paź
dzlernika Ogólnop-01ska Narada DzlałaczY Kultury 1 Sztukl, zwoła~ ! okazji I 11esjl wy;iazdowej «~y Art;t1t:v~znej. W odsw1ętnie udekoro~nej obsMrneJ sali l\'11e.fsk.ej
Rady Narodowej zebrało się ponad 600 wyb!tny<'h dzlała
czy kultury i sztuki, pisarzy, artystów,
pia.styków
oraz
działaczy świetlicowych z całego kraju.
Obrady
r,agail
mini.!lter renie to cementowanie
kultury i sztuki Stefan Dy- Frontu Nar!Jdowego".
bow6ki,
Po przemówieniu min. Sorekta;
Pań•tw
Narada obecna powie- korskiego
.
.
: •.
dz.Lał m in min Dybowski _ WyzszeJ Szkoły TeatralneJ w
ma na 'cel~ opr~cowanie wy- Warszawie Ja'.1 Kreczmer o<ltycznych dla ożywienia pracy czytał tek.st listu. powitalnego
kulturalnej w terenie,
ze do Prezy<len~ ~1eruta.
szczególnym
uwzględnieniem 1,'o wzn~1~1u . obrad
Zie
Od~ skan eh
dniu 15 pazdziemika wśrM
m
y
y ·
spontani~znej owacji na cześć
W dal5zym ciągu Ejazdu WKP(b) i Wielkiego Stalina
zabiera 1łos wkeminister So-,uchwalono tek6t listu powikorald. wygła6zając referat t9,lnego
do
XIX Zjazdu
pt. „Praca kulturalna w te-- WKP(b).

BOLESŁAW

WILANOWSKI

Były

profesor t dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego,
~merytowany profesor i b. dziekan Wy.
działu Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
zmarł dnia 4 października 1952 roku
w Łodzi. Pogrzeb odbędzie się dnia 7
października o godz. 16-ej na cmentarzu

przy ul. Ogrodowej.
W Zmarłym tracimy wybitnego uczonego i kolegę, który był jednym z organizatorów wydziału t do ostatnich
chwil współpracował z: nam!.
Dziekan I Rada Wydziału Prawa
Uniwersytet.u Łódzkiego.

2636-K

Dnia 4 października 1952 roku zmarł
•. p.
PrGfesor dr BOLESł.A W 'WILANOWSKI
b. Dziekan Wydziału Prawa U. Ł. Rektor b. Wyższe,f Szkoły Nauk Administra.
eyjnych w Łodzi.
W Zmarłym utraciliśmy wybitnego
znawcę prawa wyznaniowego . pedagoga
oraz wielkiego przyjaciela. młodzieży,
Pogr7.eh odbędzie sie dnia 7 paździer
nika l!ł52 r. o godz. 16-ei
kaplil:y
cmentarnej przy ul O,zrodowej ,
1:-l4Fl4-G
~ti•m'wA»rl w RN A.
"
au

drobne
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Po-lskę

Z Ogólnopolskiej Narady
Działaczy Kultury i Sztuki

MASZYNq 1abin•t<0w, - ZAMU!lNIIS poikój 11 kueh- 5-MIES. kurt kroju 1 sey
„Singera" sprzedam - nlą, 1az 1 w<>da w P1<>tr- ~a IPR, Czerwona a, up!
Wschodnia 1~19, lewa o- kowie Tryb. Rycerska 8 sy codziennie 8-13. 18-20
~!_cY_1!,!l~lę.!_ro___ m. » na pod-0bne w LoPracowników fizyc~ych zatrudnią natychROŻNE
WO:ZEK f!!lwa'11dzkl do dzL
(13254-G)
miast Spółdzielcze Zakłady Chemiczne „Oleil'ARYŻANl{A
artystycz·
sprzedania, stan dobry. STUDENT poszwkuJeP-O·
na" w Łodzi. Zgłoszenia ulica Sarnia 3 u reOfel'ty &kładać Biuro o- mleszca:enla. Wiadomość na cerownia naprawia
garderobę
bez
śladu
Ul
ferenta personalnego.
2618-K
głosze1i PiotrkowSka 96 ?abianlcka 108 (fryzjer).
„J.adwiga"
(13192-G) URZĘDNiKPQSzukµje po W1P~k("'IWqlc1PP.'l" "-~
Wykwalifikowanych kontrolerów technłcz·
mieszczenia
sublokatorZGUBY
MOTOCYKL sprzedam - skiego.
Oferty składać
nyob, tokarzy, strugaczy, frezerów, 61usarzy,
stan idealny - ku,plę Biuro Ogłoszeń Piotr'kow DKUGIEGO pażdz~ermka
spawaczy t młodoclauycb do nauki zatrudnlll
przy~epkę motoeykl-0wą •ka 96 ,.Urzędnik"
zostawiono w takgówce
natychmiast Zgierskie Zakłady Remontu Ma- wózek spacerowy. Ja- Z. MIENIĘ
ó
k h 399 tec•k" •awtera!ą<'• p.o
_,s_,q.c...a_8-"(J_u_l_ia_n_ó_w-')___
szyn Przem. Włók. w Zgierzu, Dąbrowskiego
nl~ I ~okój ~k ~d~zl:i~e wlen:o~e" przedmioty do
PO•SIADAM 500 brzos- weJścla ul Nawrot 98-4 naprawy, narzędzia, do15-17. Zgłoszenia przyjmuje Dział Personaln.v.
kwlń, 2<l0 orzechów wło- na
pod<>bne, względnie kumenty
rzemieślnicze
2612-K
sklch trzyletn~ch.
o ~•,;:a_,.,:p='o_,,,j.:,ed:C:y=-n_c:_z_ e0"'., - - - . , - - . , - - Znalazca zechee r.wrócić
zycje
Auerbaeh,
Warta
ZAMIENIĘ
pokój
z
kuchza
wynagrodt.enlem
rówKslęg<1wego (średnich kwalifikacji) do pracy
pow, Sieradz.
(1326(>..G) nlą, Ciasna 3, Kalista na nowartoścl ptzl!!dmlotów
w Mrodku hodowli królików pod Łodzią popodobne I lub II piętro Pracownia Jubilersko-Zeszukuje Spółdzielnia Pracy I\:uśniersklej „Ku- MASZYNIC Singer• Ba~iZAOFIAROW. PRAf'Y
okolice Pabianickiej, Plac garmlstrzowska, Zgierska
netową sp.IlZedam u 1 ·
anr 7. Stanlon1s.
Anłerz". Mieszkanie zapewn!0111e.
Zgłoszenia
iracza 19-4'1 Marciniak POSZUKIWANA staraza Ntepodległoścl
dJ Sekcji Kadr Łódź Piotrkowska 83. 2629-K
o1
osoba do opiek! nad dzler POMIESZCZENIA sublo- ZGUBIONO kartę melRADIOAPARAT kll - am- klem. Zgłoszenia codzlen katarskiego poszukuje sa ~unkową n: nazw!.&~o bWymowne, inteligentne do ruchliwej pracy na powy, wyaok:lej
as~ o- nie do godz. li!, ul. Roose motny pracujący. Oferty an szusta 1ewicz, a la
(1~27R-G) Fkładać Biuro Ogłoszeń, 11 • blok ł, m. 7·
terenie ł,odzt t województwa zatrudni poważ kazyjnl.e sprz.edam. f.aru velta 18, p. ł6
towieu
ł7 prawa o icyZGUBtONO leglt.
Zw
na instytucja. Wymagane średnie wykształce. na III p, m. 36 od 17-19. PRALNIA chemiczna - Pi<>t·rk<1wska 98 „ 2321 „
Zaw. i Ligi· Kobiet na na
nie. Podania wraz z życiorysami składać w RADIO wysokleJ klasy za p.rzy ul. 22 Li'pca 1 Lipo- ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;; :twisko Ant<>n1na Rychel,
Biurze Ogłoszeń Piotrkowska 96 pod .,Ener- mienię na dobry rower wej zaf'l'Udn.i od zaraz POSZUIUWANIE PRACY Pabianicka 14,
głcma".
2628-K mę&k!. Stare Miasto - prasowaczkę na stałe n• FRYZJERKA damska szu ZGUBIONO--k-a-r-tę--w-e-1·
Podrzecw.;i 9 m. 3
chemiczną robotę. ~
ka posady. Oferty skła· dunkową wejściówk.,-fa
SPR.'LEI>AM radio wyso- POTRZEBNA aamo.fz:iel- dać Biuro Og!'oszeń Piotr bryczną, leglt. Zw. zaw.
kiej klasy 1 adapter . - na gosposia. Zgłoszenia koWS1ka 96 „Plerwszonęd akt rozwodowy nazwisko
OgłoH7enia
GdańSka 44 m. 6, Il p1ę· Piotirkowska 26 !'klep z na"
(13244-G) Genowefa Wajgold, Rudo
LEKARZE
'Dr SWIDERSttA-Łonlcka., tro lewa oficyna od U ~!r_a_la_nc..tc:.er:.:ic:ią.-=sk;::_ó_rza-'-n-"a,"".__
Pabianicka, Finansowa 78
'b~':':z~O---...,---.--- choroby skórne, włosów, d<> 20
(132~-G) POTRZEBNY chło.p!ee d<> '.'1.A~KA I WY~HOW.:.,. ZGUBIONO kartę melr A RMAN specJalista kosme1yka leltaN1ka. Pi<>tr
„
dun.kową
na
nazwisko
skórne. weneryczne 8 - l<owska 224, teL 141-72.
SPRZEDAM motocykl z a.Wiaclami. Łódź ul. Zie- TRŻYMIESIĘCZNY kurs Zdzisław Bedna~e>lc. Kra&.30. ł-ł NarutoWicza I
doczepką BSA n.a cho- l-0na 3·
(l.'l 40G-G) nowoczesnego kroju I mo wiecka 3--7,
i i fwovNo--Sf)&C.1a1iSte Dr MARKIEWICZ apecla q,z~. Ruda Pabianicka. I<OBIETA potrzebna do delowanla oraz 5-mlesz__G_U_B'""t·-o-N-o-'--po-tw-1--d-ze-gospodarstwa
pod Łodzią. kurs kroju I szycia IP R nle odbi<>ru na praw<>
~··
c horób i;kórnech
, · wene- '1sta skórne. we,~e,-yczne Starorudzka ł7
w·
pro
rycznycb zaburzenia moczopłctowe, Piotrkow- GARDEROBĘ orzech, 2
LadomoM Narutowicza Sienkiewicze 89,
zap11Y wadzenia handlu hurtowe
1
pł~lowe Nowofk1 1 -fron1 ska 109 ~
(10477-Gl łó~k.a :i. siatkami 1 ma· i;~ m. 3 tel. 147·9
~odztennte 8-13. 1s~20
go, wyd. przez zrzesze1i.--tl. 18-18
Ulll2-Gl
teracaml,
toaletka
do
LOKALE
KURS haftu maszynowe- nie Prywatnego Handlu
DrCzVżVKO'WSKTChO- Dr PIWECKI wewnet~- s.przedanla. - Slenklewi· ~~ go (taltże file ręczne t ma za nr 91345 dla f-my J
roby serca, reumatycz- ne. płuca. serce 3-7. ut eza 3-6
<1323o-Gl ZAMIENIĘ mles7.kanie la szynowe) IPR
zapisy Szymański t S·ka. t.ódt
ne. Gdat'lska 65a, ł-fi
Piotrkowska 35. (12480-Gl SPRZEDAM wannę, blur dne, słoneczne z dozor- Napiórkowskiego !20b
Wi~kow~klego s
Dr ltUDREWICZ specjal!
ko, etażmikę, stół llcznlik stwem na mi.eszkanie bez POLITECHNICZNE kursy ZGUBIONO Wtljściówkę
•ta weneryczne. skórne Dr ROżYCKI 1pecjallsta elektryczny Sterlinga doz<>rstwa. Rzgowska 71 kroju I szycia oraz kurs fabryczn~ Władysława 13a
~-9 •o • • Piotrkowska •kus:iena. choroby kob!~ 12a m. ~a
(131l28-G) m. 35
(13256-G) ksl"'gowo~cl IPR, Podmie I ,,.an<>ws.k; Beniow$k~iego
nieplc1dnollć.
przy1mu·
MO'I'OCY KL Ziln d app 600 ZAMIENIĘ dwa duże po- ska~ 21 Sekretariat VI Li 33 m 10
nr ·•
108• ..--..
(131 70 - G)
~ ~e.
le ł-8
Piotrkowska
!3
(12953-G)
Dr LASZEWSKI ~horob:V
z k<>szem, stan 'idealny koje, kuchnia, wygoov ceum. zapisy cod71ennlP ZGUBIONO dz1ennl·czek
skórne, weneryczne 7.31>- Dr BALICKA specja!lsta ~~rzeda.m. Piotrkowska 7o sł<1neczne, śródmieście na 16-19
(2586-K) laboratoTyjny na nazwi30. Wle;rkoW· skórne, weneryczne fr-7,
ga.rmistrz.
dwa mniejsze
bardziej KURSY kroju . szycia ~ko Krystyn• Plo'ro'""ka
30 n-19
1skl~go
(12517-Gl Sienkiewicza 52, tel. 132-75 KUPIĘ willę lub d<1mek !mm fortowe również śród modelowania ubrań dam. ZGUl''IONO
·1;
k
2a
dwurodzinny, WiadomośĆ' mieście. Oferty składać skich. dzlec1ęcych naJ· "
'
weJ. c16w ę
Dr Jadwiga ANFOR 0 · PRZESWIETLANIA rent- PKWN 26 m. 39 (Dowoor Biuro Ogłoszeń Piotrkow nowszym systemem N•· fabryczną na nazwisko
~c; ~~~;r.e ~;:1'i.7i:n genowskie płuc, żołądka . czyków)
(13177-G) ska 96 „Komfort"
wrot 32
(1428~-Gl :;ancl;~ek Bartc-z1~~.,i-~~
ntka 8
11250 2·Gl ~fó. Sta.Jlngradu 7 ~ ~g_'gj
z:~.HuNo 1eg11. ~~ezp.
J>r REJCHER specjaltst•
PAMIĘTAJ
Spoi na nazwisko M!e·
weneryczne. s1tór~e ptc1o Dr BIBERGAL speejallr1vsław Magiera
we (ubnrzen1a)
Piotr· ~ta skórne wenervezne
O TERMINIE WYKUPIENIA ZAMÓWIONYCH
ZGUBIONO 1eglt tramkowsl<e a. ezwana - 4-6. Piotrk-0wsk<> 13ł'
waiową Józel Buda zam
•f(,dma
mr.1Ą-r.1 ---~-----LOSÓW LOTERII PIENIĘŻNEJ.
,11 że„om•kie~o 93
Dr KOWALSKI ~pecJal!- Dr AL. LESNIE\VICZ JESLI ZAPOMNISZ - KTO INNY MOŻE 'WYGRAC.
'
·
•ta sk"'rno • wener:vc~ne chirurg 11-19, .1ar111eza
ZGUBIONO wejściówkę
2630-K
fabryczną
Sabina Rup'-1• i!iotr,kowska 175. _ 36a. tel. 224-09, _ (11738-G) ----~;:~~~~~~~~~~~===============:__:~n~le:_:w~s~k~a Jaracza 58 m. l8
\l>-ł..U~ _ __
Druk. Zakl, Grat. as.w • ..Pran•• - t.ódż, IU. Zwl.r.K.1 11. - i'aP!et; d.ruk.. mat.-60 IT•

Pracownicy poszukiwani

uczciwym Polakom-11atri-otom,
zjednoczonym w Narodowym
Fronde.
Kobiety polskie zdają sob!•
sprawę, ze realizacja zada:lt
Fr0<ntu Narodowego oznaez&
rozkwttt na.szej Ojczyzny, ozna·
eza wzmocnle·n :e sil obozu p.okoJu, oznacza Jamą przysz!ośt
:naszych dzie·cl.
Przyrzekamy Cl nie szez~dz!t
sił dla wykonania wielkich na
rodowy<"h planów.
Przyrze·k amy Cl, te ani Jed·
neJ kobiety pe>lsk~j nl,,e zabraknie w realizacji tych porywaJącyeh zadad.
Nie pozwolimy talblemu wro
gowl na rozbijanie Jedn<>ścl n&
rodu.
Skupione wnz z całym lu·
dem polskim pod sztandarami
Frontu Na,roeowego walczy6
będziemy pod Twoim kie·
rownletwem - o Pol"1kę silną
I sprawle-dllwą szczęśliw14

„

..

.. I

.

<!:GUBIONO kartę reje- 'ZGUBIONO leg1t. .,,.,._,_.
stracyfn11
wyd.
przez '<ow~ką ZMP nr 4045l3 Ira
Prez. Rady Narodowe• ,~ 7•~Pr1b• W•eh0~·n• "~
6 oddział finansowy Na. ~lidt/\D:C.10!1.v we1sc 1owzw Isko 1,uc 1a.n s n lady - >:ę fabryczną Marian
· Zy'·l ednarska 22
„.;~Jet f ńM. "' Pa"Y''k'• 1
,!!lllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll
:;
w v u"'· 1"' 11 •».1 lu ,..., "''" ,, ~ • I"'""' 11-o
;;:łielldk<: 1a 1 l\llni1n1sTta~1e f ńdr. u: p, ,„ "'"'"'qu Y6,
;•el Cent1 au1 28~ 011 RPd NBet. 12~ 64 eodt. przvj.
: 12-u Sekretarz odp"w 204 75 ·11odz priv! 10-·12
~'1Zlał ~ospoda!'<'z.t 141 ·IO dz1a1 sr.or1 •• ,~.~ ?.OB-95:
1 4 32 7
1

~ łP.dak~·~~alr-e'::.~~ .~~'w ~ 1~ zw~ ~,~~ ·~=t~~eA~ł~-ftt~rmlnY

oełn~zf'ń nt„ h•e,..,„ nrloowfPtl>1Alno~e1
·
~!)zlał ni;\l<>"1Pń P1ot1 kow~k• 9R tf'I . 111 50 1 114-75.
5,
C!Zvnn• 8-111 w '«1 h<>tv 8-14
;:f Pf'ntJmf'rat~ "'"•.•le.·~1>• tł t n~ kw"•talna si 12.15,
ipólrocznlr i:t łt .10 P!7vJmo1a „<z\lslkiP urz~dy
=
.\c•nrJ• Poc-%tow• ora. 11 • 1000 •7.• m1P1sn• ' wtPJ•
;:,e;r ca trrPnlr ealP• Pnl•kł w tPrmlntp eto l5 !lai•
;
l!elłe m eoa 88 okre>< n~•t„pn~
aedaguJp. Kot.EHl(JM RF:OARf 'l 'JNB
DZIENNIK ŁODZKI nr 239 C2555) 7

!

I LIGA
najwi'11tH' niellPOdziank- w
ISPOtkniael\ I-ligowych J)06tan.li
• ię
prze-dwczoraj Budowlani z
O

Pięściarze CWKS
wygrali z ATK.

W

~~~:::~ =~=ni:"t~~t:~:;:

Strzały

Kolejarzem 2:0 (O:O) . Goopodarze

Zakrzewskiej

~:::~~1~:ffg~;~~ zdobycie

zapewniły

mistrzowskiego

Bawiący

w

Czecho.słowacJi

~ęśc:~zeLu~~~~; s,:ot;f~ż:r::

Unii

ATK

12:8.

zwyciężając

tytułu E!7!b:J:w9ł~r=:~

•zcic: i Powała.
Łódzka
Unia
powtórzyła
Cztery drużyny !inalistek]ca gra jednak nerwowo. Wli bramkarkę, lecz chwilami znacznie na punkty M.ajdloch.
w Ch0<r:zowie. wśród ulewMgo 1swój
zeszło.roczny
sukces, zmierzyly się ze sobą, „każdy decydującym meczu z Unią raził brak silnego strzału.
Punkty dla CWKS zdobyli:
deszczu Unia zwyciężyŁa ogniwo .' ?:dobywając m io;trzostwo Po.!- 1z każdym, tak, że o j<J kiejś (Ł)
jeden wypad ZakrzewChorzowska Unia poza szyb Ku kier, Kruża, Soczewińskl.
(Kraków) 2:1 co:o). Na pięe minut
skiej uwieńczony
wyrównu- kośc:ą i zaciętością nie wnio- Kuźmiński, Musiał f Czapliń·
przed końcem gry Ognhvo projącą bramką z.al.smal chorzo- sła
do mistrzostw żadnych ski.
watla!ilo jeszcze l:O ze .strnlu GM.·
wianki od tej chwili było walorów i dlatego reprezen-1 W wadze ciężkiej Go§ciań.masa. Wzmocniony iJystem def.ea
wiadomo, że zwycięży Unia. tantka Polski Won.sowa aż 10 ski przegrał na punkty z Neay wy k r akowian n ie zdał egz;,.m iObok Zakrzewskiej dobrą razy musiała wyciągać piłkę tuką.
nu l c;eślik zdobył d:!a gospodakondycję
zademon.strowc:ła l własnej
bramki, nie bez
Solarzówna. W ' obronie mą- własnej przy tym winy. Najn:y % bramkL
drze taktycznie zagrał.a Hil- sfat.szy z czwórki zespołów
'W ?tadlinie
Gńmtk wygrał !
czerówna. Bramkarka Unii, zajął zgodnie z umiejętnoś
OWKS (Kraków) 2:1 (2:0).
,Jaksa pewni"!
broni dolne ciami ostatnie
miejsce nie Zwyci~stwo
W s tolicy Kolejarz nemlsowal
strzały, natomias.t piłki górne wygrywając ani jednego spota Budowlanymi (Gt)ańsk) 1:3 (J:3)
przepuszcza.
Powinna ona kania, lecz szczyci się remi- pabianickiego
ćwiczyć
wyskok,
a wtedy do- sem z łódzk~ Unią.
TAllJ!!LA.
piero stanie się pełnowartośDwa mecze niedzielne przy
GRUPA t
ciową zawodniczką.
niosły
następujące rezultaty:
w meczu piłkarskim o pu.
1. :Bttdo"Wls.nJ (Gd.)
• ł:l 14:1
Krzywdą dla krakowskiego Ogniwo
(Kraków
Unia char Polski rozegranym w Pa2. Unia (Chorzó'w)
,:5 lO:S
Ogniwa
byłoby
pominięcie (Chonów) 3:1
(3:0) i Unia bianicach tamtejsze Ogniwo
3. Kolejarz IP01:n,a1!.)
milczeniem o;posobu gry tego (Łódź)
Budowlani (Cho- nokC1n11ło łódzkiego Kolejarza
ł. Kolejau (W-wl)
C S:7 ll:lą
zespołu. Drużyna ta gra naj- rzów) 6:3 (1 :2). Spotkani.a pro 2:1 (1:1).
fi . Budowlani (Chon.) I 5:T
efektowniej z całej czwórki. wadził Elbanowski z War.szaW ten sposób pahian!czanle
c. Ogniwo (Rra.ków)
c J:I 1:1
Forsuje .skrzydła, szybl{o zdo- wy popełniając kil!ta pomy- zakwalifikowali się do dalszych
bywa pole, ma niezłą obronę lek.
Zb. Skb.
rozgrywek eliminacyjnych.
„Bombardierka" łódzkiej Unii Zakrzewska zawsze uGRUPA ll
miała wypatrzeć lukę w defensywie Budowlanych, 1>rze.,;
1. Orniwo (Bytom)
• t:3 18:4
którą posyłafa piłkę w kierunku
bramki swego przeI. CWKS
• 1:4 14,5
ciwnika. Zakrzewska w nied.i:ielę przebijała nawet tak
ł
t. Gwardia (Kra.1<6w) . S 5:$ ':I
zwarty mur, jak to widać na zdjęciu.

Ogniwa

.

•:• ,:.

Na bieini, rzutn:ach

ł.

a.
ł.

Górnik (.R&ll!'.11)
Wtókn.iarz (Łódł)
OWKS (Kraków)

T 5:9 lfl:U
c l:T s:u
a 4 :1 &:8

ski w piłce
\rok 1952.

ręcznej

kobiet n.a

Dlaczego w-Bytomiu 1:4?...
W Łodzi opinia jest jedno- , gdy na początku meczu kitka.
brzm iqca: ~ N.i. meczu liQo- strz<~lów uda mu się ztapać
1.i.'1/m
w Bytorriu zawiódl ie efektownym st)'lu, a raz po
,S -;c 7 urzyń.<k.H
Sf.qd porażka ra.z kapituluje, gd 11 czuje swą
łódzki ego Wlókniurza .a: tamtej- winę przv atra<"tll pi.erwszej
s.: ym Ogniwf:m t ·f
bramki.
~

Ciel~r.we, co o tym 1qd.z11
Tyl.e informatorzy ~ią&cy„
tfaiennikarn 3la,.•cy,
którzy
My z koiei zd< ,i wienie swe
bc;dź co bądź UC<'Uciowo bar- J•osuniemy jeszczr! dalej. Chcie

·

dziej są przywiq:<ani do 3ed-enastki bytomskiej niż do ze:;polu naszego mro.sta.
Kró t ką, telefoni.ą.ną wymianę zdtiń z kolegnmi *lqskimi

-

Hbyście poznać tJJemnicę, dzię
k; której S2'czurz1.1ński po nie
zwykle bolesnej lwntuz.i i (zerwanie w i qz„dla ramienia), odniesioneJ· ·p r;..ed pt.1.ru tygodnia-

b .
iopu!!dziło n<L w1. tępie pierw- mi, nagl.e .<malazl się na
O•-

duświadczenia

sze pytanie:

sku.

- Jak dosz!o eto zwvcię&twa
bytomski e1· driiż·irnv?
- Szczurzyńsk~ wybornie u~
łatwi! Ogniwu .iar.i.anie. Ło<izia
nie nie zaslu:yu j~dnak ni:i po·
rażkę i 1'!.ifldY chyba odtąd nie
będą posiadali l~p11zej sMnsy
r..a zwycię.!twi; . Wierzcie iiam,
że grali mul.spodziewa.nie dobrze. Dziwili~my uię tylko trem:irowi łódzkiem .„ któty doi, ;ero po kontuzji Szczurzy/1skiego, a więc silq faktu, zmus.w ny został zastąpić uo w
bi·amce rezerwow11m Derasem.
Wszyscy przecież znają słabość
.5 z czur2'1Jńskizgo, u,szysi.;11 wied zą o tym, że to 1eden „kłębek
nerwów". Gra on wspaniale,

ticzą bowiem, ' v tym trener
Wlókniarza powir.1en wied zieć,
ie po takim wyr>a.dku bramkarz najmnid )' rzez miesią,c
musi pauzować bez względu.

Przykr e

przypadkowości

nie

mogło

być

r..a to, czy jest rel·onwalescentem czy teź pos.o.da orzecze·

. '
"
·
, .
ttte lekarskie
zezwa.a3qc1 mu
·
l
n
h.
na u d z1a w zaw:.> ac .
Dlaczego potru!ma jest tak
aługa przerwa? -· Po tak bo-

mowy.
Trzydniowy turniej stawiał
ciężkie warunki zespołom, bo
wiem obok dobrej kondycji,
du~: ą rolę od-egrała
rówmez
po..~ tawa psychiczna i moralna. Pod tym względem Unia (Łódź) okazała sH: bezkonkurencyjna, natomiast Budowlani {Chorzów), drużyna
najbardziej v.ryrównana, , bez
słabych punktów, nie ' wytrzymała nerwowo decydującego meczu z Unią i zaslużenie przegtała. Tabela fin.ałów prz~tawia się ostatecznie nas·tępująco:
1) Unia {Łódż)
1 5·1 11·'7
• 13·10
•
2) Butlow. (t;:h.) 3 ł·~
·~
·
3) Ognlwo (Kr.) 3 2:4
8:9
4) Unia . (Ch.)
3 1:5
ol:lO
Łod z ianki zatrzymały wpraw
cizie tytuł, lecz jego zdobycie
okupiły 0 wiele większym

Rekord
Ja·c·kson
(A t ra , . )

Na boiskach

(W. Lach.)

Włókniarz pokonał
Orugi

dzień meczu lekkoatlety -:znego 1eprezentacji
·
Wł 0.k marza
z re;;>r. LZS przyniósł lepsze wyniki, gdyż poprawiła się poguda, obeschła
bieżnia, boisko niE' było śliskie
dla skoczków i oszczepników.
Ostateczne 7'1:1ry<'ięstw'o odr,ieśli lekkvatleci Włókniarza
?
kt
" 13 :279 P ·
Trzy wyni'k:i osiągnięte w
drugim dniu są bardzo dobre.
w k 01
t . · . ·
e na rzu lll ZJaWl1 się po
6łuższej pn.erwia Prywer, któ
ry b ez wys1'łk u pe h nąi, k u 1ą
'5, 0O,, dystansują; Bt:d.kow~kie
go o 2,10 m.
.
Slomczews k a
(Wł) sprawiła milą niespodziankę,
.
k k
trud:-m, n~ przed 12 miooią- wygrJ waJąc s ·o
~m1.
Wow~as
drogę do w d<il i zarazem
p1erw52.ego miejsca ~gradza- pojed~·nek z Kroło łod~1anko~ jedyrue kra- gulecką· (LZS). Lo
k?wsk~e Ogmwo, ~era.z W'{- dzian.Ka osiągnęrosl 3ak 1&pod z1e!ll.l duzo •& 5.: 3, Krogulec, . .
_,_
ka 1 Zborow-ka
grozmeiszy
rywa.,, - B uuu~
wlani (Chorzów). Zgrana ta (Wł) po 4,80. Płon
siódemka szybko przeprowa- \ ka w biegu na
dz.ająca akcje nieźle strzelają 5.000 m uzyskał
'
czas 15.37,6, zaś
Szew< zyk był dru
świata
gi
+6.25,2, o
16 sekund za nim
przybył Li-zak z
LZS.

lesnej kont;.izji b;amkarz nawet gdy ;est zu.rełnie zdrów,
przez dłuższv czas o niej pamięta.
Krępuje go tb w ruchach, jest ".Vięc mało elastycz
ny, malo odważn!,!, słowem me jest sobą.
To nie wina S:~czurzyńs/deUS
18
go, że ligow~v łódzcy przegra
Na za.wodach w Tokio lek!i przez niego. Dzieiąc tę winę koatletka australijska mlstrzYna równe i spra·u,iedliwe czę· ni ollmpijska Jacks-on ustanop:łkarskich &ci, należy pamiętać nie tytko wiła rekord &wiata w biegu na.
......._.._..__' jedynie o nim, a •. e o trenerze, 100 m.
W Pa.ryiu r~ri.ne zo.sia- kierownictu. ie ekoped1Jcji i zaUzyskała ona czas 11.4, po•
Io międzypaństwowe spotka- wod1'!.i1cach, którzy majq chy-, prawiająo pcprzedni reko1·d na
nie piłka.rskie,
w
któi-ym ba. coi do 1 powtedz.enia w swej leżący do Stephen~ (USA) i

Francja zwyciężyła Niemcy dru.żvnie,
zachodnie 3:1 (1:1). W Oslo
reprezentacja Szwecji · pokonała piłkarzy Norwegii 2:1.

skoczni

Blankers
0.1 sek.

Nai.za ollmpijka Ciachówna o·siągMła 39.76, Sta
chowicz była dru
ga - 34,51. Grab

800 m kobiet był zaciętym po:edynkiem młod25 i obiecują

cej Sobaszkiewicz (Wł) z Bie·
gun (LZS). Zwy~1qżyła pierw-

LZS

z ostatnie/· chwiIi
Bek i Pijanowski
mistrzami Polski

sza 2.40,9. Bialorrzeska wygrała bieg na 200 m, uzysku·
Jąc 27,7, zaś na tym samym
W Szczecinie rozegrane • ·
dystansie Ratf.jczak (LZS) u- sta.ły długodystansowe mistrzo
zyskał 23,4. W skoku wzwyż
Mazur z LZS przekroczył wysokość 170 cm.
Sztafetę
4xl00 'll
. mężczuzn
,
al Włók ·
czasie
V'ygr
marz w
45,5, przed LZS -- 46,1.

I

stwa Polski na. torze, przyno•
sząo
dużY
sukces łódzkim
Włókniarzom. w kla.sie II n.a
dystansie 25 km mistrzem r.ostał p 1·jan~wski"
(Wło·knlarz) -...
v
1 "9 32
czas e „ . .
W klasie I na dystansie llO
km Jerzy • Bek w · c·~ste
1.16,
....

Klabiński

trzeci
w Bukareszcie
Na międzynarodowych ~
sowych mistrzostwach kolarskleh Rumunii w BukareszcJe
~ta.rtowała
druzyna
ł'i!ł!lkl.
Wyścig na. dystani.ie
1511 kin
wygrał Rumun Dimitrescn w
czasie 4.20. Polak KlallińRkl
był trzeci r.
czasem ł 21,4!'1,
Wrzesiński za..iął µ1ąt e, Królak
14 miejsce, a Wó.icik wyi:ofał
sio: z wy:lcigu.

w łe!egraficznym
skrócie

Te, które

(Wł) przebięgl 800

JeweJ -

m w czas;e 2.05,
zwyciężają<:
Li·
sieckiego
{LZS),
Koehn (Holandia) o który
uzyskał
2.06,7.
Bieg na

za.jęły

pierwsze miejsca:

11

Krogulecka (LZS) zwYoięz·

czyni biegu na 100 m, s prawej Clach6wna

(Włókniarz),

rzucie oszczepem

ł

K011zylu1rze kra1<owskiej Gwar•
dli zdobyli puchar Polsk i w koszykówce męs.ldej zwy ci ęża3ąc w
decydującym &potkan iu z CWKS
po dogrywce · 35:33 (33:33), (t.~:1~).
Decydującego o zwycięstwie k o~za
zdobył najlepszy i;tr:r.elec Gwardii
Wójcik.

• • •
w

pierwsza w

w pchnięciu kuli\-

Puchar Polski

koszy>Jcówce
wan"a Woka. Spój
stołec z ny AZS
44:43 (13:28). Byto to dodatkow&
decyduJące spotkanie, gdyż w roz
grywkach oba ze:;poly m i ały jednakow11 ilość punktów.
żeńskie)

nia,

PREPARAT

(20)

zdobyła

zwyc1ętaiąc

• • •

W n.tedz!elę rozpoczęły się rozgrywki o mi~trz()slwo I Ligi bok>erskieJ. w Chorzowie miejscowa
Stal pokonala Gwardię W-wa 12:3
zaś w Gdańsku tamtejsza Gwar·
elfa zwyciężyła OWKS (Lublin)

13:7.

• • •

W Poznaniu na zawodach lekko
atletycznych
zorganizowanych
przez AZS Ooblja (Gward ia Ktaków) us1anow11 nowy rekord Pol·
~kl w rzucie granatem wynik.iem
7B,6ł

W

m.

• • •

międzynarodowym

turinie1u

; zachowym w Sztokholm ie prowa
dzi nadAl Kotow !ZSRR) IO pkt,
Pl7.ed Stahlbergiern (Sr.wecja) 8.5
„Jestem w P.uyżu. I tutaj nle ml s!41
Ili• udalo za!atwtć. Za dzie;lęć dni wyJridżam do
Apicrykl. Tam <:hyba 11~
res7.cie pokaię co Jest.em wart. Gd:vbyś
ty md'g! być 7.e mną, byll!ym 1zc„ęśli
wy, alf' <:ół., 11łoe ma.m nt<>Żllwości. żc·hy
c:ę
sprowad•ić,
ll w l tm że ty tet ni&
ma•• śro<1k6w na wy.Jazd.
Pamiętaj jednak
te nie za.pomnę o
tobie
llulińskł

Agapitowi wszystko uwlro-walo w glo
w:e. Su!ili.s>ln, lahorat•&rium, Mary.gi.a,
ll«>m, powóz l konie p~na dzled.z_Ic_
,a_._ _

a ozmNNIK

Wybie.gł na dwór t przez dłnżgzy ezas
króLkimi, nerwowymi krol>a,ml przemierzał drótkę :irrzed domem.
W koń-cu ~-de-cydowanym
kroldem
w'zed! do 11.by.
- Co cl to syne-cv.ku - "SPYtata stros·
l<anym glo!em ma,tka •.
Aga.pit na m<>ment zawahał się.
Nie, decyzja zapadla - po.myślał I zaez~ł grzebaf> w swym
kuferku. Wyja,J
rnn zloty<:h, uzb\eranr na weselne przyjęde, swńj Jed~1 n;v,
mo<i<liwy rlo no<zenła garn itnr,
tlwie koszule 1 kilka Innych drobiazgllw.

Zapa:kował to wuystko t usiadł przy
stole z oJówk!em w ręku. Na kart.ce pa·
Pieru ukladaly się sł&wa:
- Marysiu dr«>!Pt, przepruzam Clę 11.
zawód .••
Nagle poc10uł, te kloś :n. nlm stoi.
- Mamo ty wiesz?
- Domyf.la.m •ię syneu;lrn. Ten !l!!lt z
za.granicy
wszystko
ml powiedział.
Ci1eesz Je-chać do niego?
- Tak.„ Muszę.
- A za,~tanowild el~ «o'br7ie? TU muz
ostate-cznle ~hłeb. dr.lewrzyna jest poiządna, gosouda.rna, a talt, na nie.pewne„.
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•

- Trudno. wiem te ry:z:vkn .!ę, ale tu·
taj ! tai.. bym prze·z cale życie nle wy·

pkt. Na trzecim m ' eJscu

;ię

trzymał.

Mat.ka

we-&t.chnęta clętko.

-

Swó.f rozum man, a gdybym Ja cl
s~ree otworzyła to i tak by nie pomogło.
Daleko?
- Na .i plerw do Fra.ncjl, a później do
Ameryki.
- A skąrl p.len.ląiłze?
•
- Pojadę bez pieniędzy.
Matka pokiwa!• tylko smutno głową.
Naraz jakby <>< knęJa się. Szybko podbiegła do kuchni 1 za,,częla. przygotowywać

paczkę.

Heller (ZSRR) 8 pkt,

*

•

r.n_~jduJ•

•

Na zawodach lekJrnalletyczn v ch

w Opawie Zatopek uzyskal w ble

gu na 5 km doskonał y czas !4.06 ł.
Wynik ten je.st naJlpp.-,.1·m na
iwleci<0 w bieżącym sezonie.

• • •

NA stadionie ArmH czechosło
wackiej w Pradze odbyło si ę
~potkanie pltkars·k ie pomiędzy re
ore,en'af.'iamt
klubów wojskowych C~R ! Pńl~kl.
ATK JJOkonal CWKS 6:0 (3:t:i.
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