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Naród niemiecki wita gorąco
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Delegacja rządowa Niemieckiej Republiki .
Demokratycznej z zadowoleniem i wdzięcz•
n? ścią przyjęła . oświadczenie. rzą~u radziec•
k iego w sprawie zł a godzema fmansowo •
gospodarczych zobow iązań Niemiec, związa•
nych z następstwami wojny.
W czasie rokowań strony uzgodniły spra·
wę podjęcia szeregu kroków politycznych l
ekonomicznych, zmierzających do udzielenia
pomocy Niemieckiej Republice Demokraty•
cznej w dalszym rozwo ju jej gospodarki na•
rodowej i w . podniesieniu dobrobytu jej lud•
noścl. Wzięto przy tym pod uwagę, że Nie•
miecka Republika Demokratyczna w ciągu
lat ubiegłych sumiennie wy wiązywała się ze
sw ych zobowiązań wobec Związku Radzieckiego i że dziąki wysiłkom niemieckich sił
demokratycznych Niemiecka Republika De•
mokratyczna jest ważnym czynnikiem walki
o pokój tv Europie.
Decyzje rządu radzieckiego przewidują:
zaprzestanie pobierania reparacji od Niemiec•
k iej Republiki Demokratycznej, poczynając
od l stycznia 1954 roku, bezpłatne przekaza•
nie na własność NRD przedsiębiorstw ra•
·d zieckich, znajdujących się w Niemczech,
NRD. związanych s
obniżenie wydatków
przebywaniem wojsk radzieckich na · terytor ium NRD do sumy nie przekraczającej 5
p r a<:. dochodów budżetu państWowego Nie•
mieckiej Republiki Demokratycznej, zwolnie•
n ie NRD od spłaty długów, które powstały
po roku 1945 z tytułu okupacyjnych wydat•
ków po11:a gran icami Niemi~. zwolnienie
Niemiec od spłaty Z w iązkowi Radzieckiemu
powojennych długów pa ństwowych.

MOSKWA (PAP).
Agencja TASS ogłosiła następujący komunikat:
W dniach od 20 do 22 sierpnia odbyły się
w Moskwie rokowania między rządem radzieckim a delegacją rządową Niemieck iej
Republiki Demokratycznej.
Ze strony radzieckiej uczestniczyli w roBERLIN (PAP). - Tekst komunikatu o rokowaniach patrioci Niemiec ws<:hodnich i
kowaniach: przewodniczący Rady Ministrów
między rządem radzieckim a. <lelegacją rządową Niemiec- zachodnich poprą tę walkę.
ZSRR, G. M. Malenkow, pierwszy zastępca
kiej Republiki Demokratycznej oraz tekst podpisanego
okręgowei przewodniczącego Rady Min istrów I m inister
Przewodniczący
pobieprzez obie strony protokółu w sprawie zaprzestania
organizacji CDU w Dreżnie Spraw Zagranicznych ZSRR, w. M. Molorania reparacji niemieckich l w sprawie innych środków Max Schmidt oświadczył, że tow, sekretarz Komitetu Centralnego KPZR,
złagodzenia. zobowiązań finansowo - gospodarczych Niemiec ludność Niemieckiej Republi- N. S. Chruszczow, pierwszy zastępca przeklej Republiki Demokratycznej związanych z następstwami ki Demokratycznej z głęboką wodniczącego Rady Ministrów l minister
wojny, podawane były niejednokrotnie przez rozgłośnie Nie u w agą śledziła przebieg roObrony ZSRR, N. A. Bułganin , pierwszy z.amieckiej Republik! Demokratycmei i demokratycznego sek- kowań w Moskwie między de- ~tępca przewodniczącego · Rady Min istrów
tcra Berlina.
legacją rządową NRD a rzą ZSRR. Ł. M. Kaganowicz, zastępca przewodLudność N iemieckiej Repu- szej walki o jedność narodo- dem radzi.eckim i gorąco wita n !czącego Rady Ministrów I min ister Handlu
Wewnętrznego I Zagranicznego ZSRR. A. I.
bliki Demokratycznej i demo- wą naszej ojczyzny. w~zyscy wyniki tych rokowań.
Mikojan. przewodniczący Pa ństwowego Kokratycznego sektora Berlina
mitetu Planowania ZSRR, M. Z. Saburow,
z olbrzymią radością przyjęła
minister Finansów ZSRR, A. G. Zwieriew,
10
wysoki komisarz ZSRR w Niemczech, amba·
sador W. S. Siemionow.
rządem radzieckim a delegaZe strony Niemieck iej Republiki Demokra•
cją rządową NRD.
tycznej uczestniczyli w rokowa nlnch: preAgencja ADN podała pięrw
'Tl ier Niemieckiej Republik ! Demokra tycznej,
SZ€ w ypowiedzi przedstawicie_
Otto Grotewohl, wiceprem·ier W alter tnli różny ch warstw ludności
bricht, wicepremier Otto Nu schke. w icenreNiemieckiej Republiki Demo,
rn!er I m inister Budownictwa dr Lothar Bolz,
kratycznej na temat wyników
wicepremier i minL<;ter Finan sów dr Hans
Odnośnie uzgodnionych w związku z tym
Loch, minister Gospodarki Rolnej 1 Leśnej,
rokow ań w Moskwie, dotyczą
Hans Reichelt, minister Handlu Zagranicz- spraw strony podpisały protok6ł.
cych kwestii niemieckiej.
niebezpieczeństwu
W toku rokowań os iągnięto równie~ poro•
nego 1 Międzystrefowego , Kurt Gregor. miNadburmistrz L ipska Eri<:h
Drodzy przyJacletel
nister Przemysłu Hutniczego i Górn lrzego, zumien ie w niektórych innych sprawach do•
Ulich oświadczył w :rwiąz.ku
Fritz Selbmann, przewodniczący P a ństwowej tyczący.eh zac i eśn i enia 1 rozw oju współpracy
Dziś w dniu odlotu deleąa,cJi
z wyn ikami rok owań w MoKomisji Planowania, Bruno Leuschner, szef ekonomiczne.I, kulturalnej 1 naukowo - tech·
skwie, że rząd ZSRR poparł r~ądoweJ NRD .vyratamy 1u~noś·
C · Moskwy, ca/emu narodowi ra•
misji dyplomatycznej NRD w Moskwie, am- nicznej między Zwią zkiem Radzieckim •
ponownt e swe słowa konkret- dzlec1<iemu ; rządowi ZSRR Qłt·
basador Rudolf Appelt, przewodniczący Nie· Niemiecką Republiką Demokratyczną.
n y mi czynami. Wyniki tych baką wdzi~czność rządu NRD I
Zawarto w szczególności porozumienie &
mieckich Wolnych Związków Zawodowych,
rokowal'l i ich realizacja -\w:szystk'C:h patriotów n1emiecHerbert Wamke, przewodniczący Rady Na• aostawach towarów w 1953 roku ze Związku
stwierd:nił Ulich _ przyczynią kich. Dz. ękUJf'my z.a nrdeczne,
braterskie przyjęc•e, jak rów·
. .
,
rodowej Frontu Narodowego Niemiec Demo• R
adzieck iego do Niemieck iej Republiki Dekratyc!Znych. prof. E. Correns, przewodnlrzą·
si ę do dalszego wunozema na nież za wielką tl"oskę i :tyczłi·
cy Rady Centralnej Wolnej Młodzieży Nie- mokratycznej, w uzupełnieniu istniejącego
naszej deleąacjl miecklej, Erich Honecker, przedstawicielka układu handlowego na sumę ok. 590 millowość okHane
przez wszystkich, a zwłaszcza Związku Demok ratycznych Kobiet Niemiec, nów rubli, dostawy obejmować będą arty·
Profolcół
Tlse Thle1e, współpracownik Ministerstwa kuły spożywcze, węgiel kam ienny, żelazo
przez rz<td ZSRR.
walcowane, m iedź, ołów, alum inium, baweł
Rząd Niemieck 'ej Republik• De Spraw Zagranicznych NRD, Peter Florin.
mokratycznej z qłębokim zado·
W toku rokowań omawiano ważne probie· nę 1 inne. Rząd radziecki przyznał Niemiecwoleniem wita w imieniu narodu my, dotyczące rozwo~u stosunków między kiei Repvbl ice Demokratycznej
kredyt w
wspólny komun 'kat
środków złagodzenia zobowiązań on1em•eckieqo
rokowa·nlach między rządami Związkiem Radzieckim a Niemiecką Repu.:. wysokoś ci 485 milionów rubl\, w tej liczbie
nauych narodów i pcdp1sany w bliką Demokratyczną, jak również aktualne 135 mil ionó w rubli w wolnych dewizach. udniu wc~rajszym przez 01>1e sprawy związane z całokształtem zagadnienia dziela się kredytu przy oprocentowaniu w
strony protokół w sprawie za- niemieckiego.
wysokości 2 proc. rocznie z tym. że ma być
przesta,n·a pobieran•a reparac11
Rokowania toczyły się w serdecznej atmo• spłacony w ciągu 2 lat, poczynając od 1955
niemieckich 1 w sprawie innycn
następstwami
związanych
środków z/aq<1ozen1a :zooow1ązan
przyjaznego zrozumienia wzajemnego. roku.
TASS ogłas7.a stępujące postanowienia. i do- f;nansowo - qospodarczych Nie· sferze
AgencJa
W związku z Inicjatywą wysuniętą przez
Osiągnięto całkowitą zgodność poglądów
tekst proto kółu w sprawie za szły do porozumienia w spra- mieck"ej Republiki Demokratycz. co do tego, że powinna być zlikwidowana delegację rządową Niemieckiej Republik! Denej, związanych z następstwami
przestania pobierania repara- wie Ich wykonania.
nienormalna sytuacja. polegająca na tym, 1ź mok.rat? cznej,. osiągnięto następu j ące porowojny,
cji niemieckich i w sprawie
po upływie 8 lat od chwili zakończenia woj- z1;1m1eme: pod~ęte zostaną w ust~lonym tryw
wyłuszczone
Porozumlen.la
lanych środków złagodzenia.
I
ny w Europie. Niemcy nie mają traktatu b1e kroki, maiące na celu zwolmenie z odotwierają nodokumentach
tych
zobowiązail finansowo-gosp0
Rząd radziecki po uzgod- wy okres w przyjaznych stosun- pokojowego, są rozbite na część zachodnią , ~ycia dalszej kary niemieckich jeńców wodarczych Niemieckiej Repu- nleniu tego z rządem Polskiej kach między N•f'm·e-~ką Republ'- i wschodnią oraz nie są równouprawnione w 1 Jennych , skazanych za przestępstwa dokonabliki Demokratycznej, związa Rzeczypospolitej
Ludowej ką Demokralycrną Ił Związk " em stosunku do innych państw. W ~ym celu na- ne w ~i.asie wojny z wyjątkiem osób, które
. Socjalistyczny~h Republik Ra• 1·
nYch z następstwa.mi wojny.
( odn-0sn
e części reparacji), dzieckich oraz - zapoczątkowują leży zwołać w najbliższym czasie konferen· dopuśc1ly si ę szczególnie ciężkich zbrodni
Wychodząc z założenia, :ł.e
całkowicie przerywa z dJ:Jiem nowy etap w Ytaice narodu nie- cję pokojową, przy czym powinien być za- przeciwko pokojowi I ludzkości i które pozo•
Niemcy wykonały już znacz- 1 stycznia 1954 roku pobiera- m•eckie-qo o ~w• żywotne ' prawa pewniony udział przedstawicieli Niemiec we staną dla odbycia kary.
.
ną część swych zobowią:r.ań
nie od Niemieckiej Republiki narodowe.
Dążąc do zacieśnienia f dalszego rozwoju
traktatu
przygotowania
stadiach
wszystkich
finansowo-gospodarczych wo Demokratycznej reparacji za
Rząd Niemi•r.k1ej Republ·kl De
pokojowego, jak również na konferencji po- przyjaznych stosunków między Związkiem
beo ZSRR, USA, Anglii i równo w postaci dostaw t,o- mokratycznej widz: w tych deRadzie<:kim a Niemiecką Republiką Demo·
niezłomnej woli kojowej. Dla przywrócenia jednoś ci narodo·
wyraz
cyzjach
Francji, związanych z nas tęp warowych, jak i we wszel- rz<\dU ZSRR
przyspieszenia za- wej Niemiec na :l!asadach pokojowych 1 de- kratyczną, która jest osto,ią walki narodu
oraz liwojny,
l!ltwami
warc·a traktatu pokojoweqo I W mokratycznycb, należy powołać do życia w niemieckiego o jednolite, poko jowe. demokie,j innej postaci.
koniecznoz
się
cząc
W ten sposób Niemiecka ttm celu Już obecnie udz'ela drodze bezpośredniego porozumienia między kratyczne Niemcy, strony postanowiły przeRepublika Demokratyczna 7,o Niemieckiej Repubrce Demokra- Niemcsmi wschodnimi 1 zachodnimi tymcza- kształcić misj ę dyplomatyczną ZSRR w Ber•
ścią ulżenia sy tuacji gospotycznej znacznych ulą zapropodarczej Niemiec, jak również s t aje zwolniona z obowiązku nowanych przezeń w stosunku sowy rząd ogólnon.!_emiecki, któ:ego głównym linie oraz misję dy_plomatyczną NRD w Mouwzględniając fakt, że rząd soła_cenla pozos tałej po 1 st:v- do całych Niemiec.
zadaniem będzie przygotowame 1 przepro- skwie w ambasady i wymien i ć ambasadorów.
radziecki w nocie z 15 sier- czn•a In54 roku sumy repaDecyzja ta stanowi dla Niepnia złożył rządom USA, An- racji, wynoszącej, zgodnie z mieckiej Republ•ki Demokratycz
glii i Francji propozycje, aby oświadczeniem rządu radzlec nej · w" elką P"moc qos.J>Od.a.rc~ą,
a dla całeqo na.rodu n1em1eck1e·
znacznie zmniejszyć finanso- kiego z l•
r. w spra qo - wydatne popan1e jeqo wal
.
"maJa 1950
.
wo-gospodarcze zobowiązania Wie
z~nlejgzen1a dostaw re- ki narodowej o pokojowe r°'wią
Niemiec wobec czterech mo- paracYJnYch Niemiec dla zw. n.nie problemu niemieck ·eqo l'la
carstw, związane z następ Rad 7.i,,.ckiego-2.!l37 miłin•ińw zasadach demokratyc~nych.
stwami wojny, oraz licząc się dolarów według cen światoZwolnienie od dalszych s~at
z tym, że przyjęcie tych pro- wych z 1938 r.
Yeparacyjnych, zwo1n :enie od
i bezplatne przekazanie
d/uąów
pozycjj przez rządy wymiew Niemczech
się
znafdu j ących
nionych mocarstw zachodtoowaradz·eckich
zakładów
Il
nich za~ewniłoby wykonanie
yzystw akcyj11ych, dalsze zmn •eJ
R ząd radzieck! przekazuje szenie wydatk')w okupacyjnych _
Polski ej R zeczy po- tn ie był ofia rą naja zdów nie. mu niemieckiego w duchu p.o
Rząd
tych posunii:ć w stosunku do
k ojowy m i demokratycznym
bezpłatnie z dmem I stycz- i zwolnienie u spłaty zadłuże ·
spolitej Ludowej wi ta z pel· m ieckiego milita ryzmu.
całych Niemiec,
ora z zgodnie z interesami na
n y m uznaniem decyzj e rzą 
uzn ając równocz eśnie, że nta 1954 roku na. własność '1 n•a z tytułu wydatków okupacyjezb
ą
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i
acn
um
te
e
Decyzj
Niemiecklej Republice De- nych poza QYan1tar"i Niemiec, du Z wiązk u Socjalistyc znych
odu polskiego i wszystkich
r
niezal e żnie od decyzji, jaką mok t
c
zą
god
znacz·
i,
roku.
Polski
1945
po
pie czeństwo
powstałych
'd .
.
R epublik Rad zieckich w spra w zbrodnicze knowania o-O we p okój m ił ujących narodówra yczneJ :rnaJ UJll-Oe s1ę ne dodatkowe dostawy towarów
powezm ą w trj SfłrlJ,w i e rządy
powzią ł d ecyzj ę o zrzeczen iu
w ie niem ieckiej.
USA, A n gli i Francj i - wcie. W Niemczech 33 zaklady bu- - niezależn ·e od dostaw w rat owców i r ewizjonistów n ena
si ę z dn iem 1 sty cznia 1954
lenie w życie t:vch propozycji dow:v maszyn chemlc?'Jle me mach układów handlowych - Jak
proich
az
or
ohitlernw&klch
zado
ą
j
zmierza
te
Decyzje
talu~giczne i inne które ~rze s~mę. 590 milionó_w Yubli,
przy7nat>1e kredytu w bezpieczenia trwałe go poko- t ektor ów, wzm a gaj ą w ca - roku s pła ty odszkodowań na
rown1eż
wnbec NiP.mieckiej Rf"n 11 hlilti
, •
:rzecz P olski.
Demokratycznej stanowić bę sdy na własnośc ZSRR w try wysokośc• 485 milionńw rubli ju w Europie, do pokrzyżowa ł yc h Niemczech siły p okojoRzą d P olski podziela w peł
dzie dla narodu niemieckiego ble spłat reparacji, ogólnej stanowi dowód bez·nteresownej
nia imper ialistycznych kno- we i dem ok ratyczne. których ni przekonanie r ządu ZSRR,
rządu
wartości 2.700 milionów ma.· i przyJazn~I JX>mocy
istotną pomoc nie tylko w tek.
wyrazicielem jest Niemiecka
wa ń, u si łu jący ch uc zyn i ć z
ZSRR dla narodu niemieckieqo.
że powzi ęt e d ecyzje w istotny
dzled?inle gospodarczej, lecz
Niemiec zach odni ch n ieb ez- Repub lika Demokra tyczna.
To wielk_le 0<>p~rc:e łaqodz•
Dla wykonania tego postasposób pom ogą narodowi nie
również w stworzeniu war~m
wojnowej
ognisko
pieczne
•kutk1 podz1;,/u N1e,,.,1ec spowot
b dzi
nowienl
B iorąc pod u wag ę, ż e Niem
m ieckiem u nie tylk o w umokóv.' koniecznych dla przy_
e U worz0 na dowaneąo przn mo . arstwa zaę
a
ny, ora z do u tworzenia zje- cy z a dośćuczy n iły już w zna- cnieniu jego gospodarki, lecz
wrócenia jedncścl Niemiec ra•~zie<'ko-niemiecka komisja chodn ie, umożliwia szyb1cie pod:
d emokratycz- cznym stopn iu swym zobo- również w stworzen iu nieniesienie poziomu ży.:ia w Nie- dnoczonych,
jako miłuj ącego pokój pań mieszana.
D·•"f'lokratycz: n ych i mi łujących pokój N ie w iąza ni o m z tytułu od.szkodo zb ędn ych warunków d1a odrząd radzie_ mieck1el Repub'i
stwa 1'h\mokrat:vczne~o oraz t+•Równocześnie
mi ec.
l"ej I dodaje otuchy narodowi
I I NI · k R
sytuacji budowy jeg;o je dn ości i powwa ń i ż e popra wa
dla przyspieszenia zawarcia
em1ec l\ epu niemieckiemu w Jeqc walce prze
'.' zwa n a
Decyzj e te m ają d onio sł e go~poda rczej Niem iec leży w stania zj ednoczonego, pokofaszyzmo
miMary:unow1,
ciwko
dłuz
Demokratyczną
kę
l
bl
traktatu pokojowego z Niem1 nlebezp•ec;enstwu wojny.
maczenie dla w szystkich nil- interesi e ich pokojowego ro- jowego i demokr atycznego
gńw, w W:V'IOkoiicl 430 milio- wl
cami,
niemie<:kiego, w
nów marek powstałych w Na~ze rokowaro1a pr1ysp ieszają
rodów i w S7c ze gól ności dla zw oju, r ząd PRL - pr agn ą c p a ń stw a
rządy Zwłazku Radzieckie·
w~lke o pok„jow, I demokratyr.7
'
narodu polskiego jako są si a wn ie ść swój dalszy wkład w czym naród polski jest żywe
Niemieckiej Republiki
Jl,'O i
ne zJednocunle N1em'ec. e za.
da Niemiec. któr.i'. wielokro~ 4zieło ure.i!Ulow~ulia P.roble.,.. tnie zainteresowany,
-~arcie traktatu DOkoJo.:!"eQo, .
{CiU dą.lszy_ ~ str. 3}
DemokrabczneJ O!JlóJVlh' na..

:~~~::~~ć ~o:~::i y~ę~:;, Porozumienie między rządami

ZSRR i NRD

dodaje otuchy

narodowi niemieckiemu
w walce przeciw mililaryzacii
wojny
i

Przemówienie
O. Grotewohfa
przed odlotem
z Moskwy -..

w sprawie zaprzestania pobierania
reparacji niemieckich i w SI»rawie
innych
finansowo-gospodarczych NRD
wojny
z

Rząd

Polskiei Rzeczypospolitei Lµdowei

wita z uznaniem decyzje ZSRR
w sprawie · niemieckiej

.„.

l

Każdy członek załogi

Powr61 delegacjl
rządowej

normy
•
WykonuJ
W 1Oo ProcenI ach

NRD

I

do Berlina
BERLIN (PAP). - Dnia
' 23 sierpnia powróciła z Mo-

\

skwy do Berlina po za.kończe
niu rokowań z rządem rad!deckim, 11.elegacja rządowa
Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej z premierem Otto
Grotewohlem na czele.
; Przewodnięzący Izby Ludo
'iwej Niemieckiej Ret»ubliki
I, Dleek.Demokratycznej
mann, pre111ler Niemieckiej
Republiki Demokratycznej o.
Grotewohl i wicepremier Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej Ra.u wygłosili do
zebranych przemówienia, w
których podkreśllll doniosłe
znaczenie rokowań

8. X. - 8. XI.
Miesiąc Pogłębienia

/

-; ·ot~ hasło majstra Morawskiego
z ZPB 1m. Marchlewskiego
z powodu
„Wyniki naszej pracy nie I
konserwacji maszyn" - pomog' nas jedna.k
uspc.kajać.

Ma.my jeszcze wiele braków.
Nie wolno nam zapominać o
tym, że wyniki produkcyjne
byłyby o wiele wyższe, gdyby
urucbomlone zostały wseystkie rezerwy, W tkalniach i
przędzalniach duża ilość robotnlków nie wykonuje swoich planów bądf z braku kwalifibcSi zawodo~ch1 bądź

WARSZAWA (PAP). -

W

dniach od 8. X. do 8, XI. br„
odbywać się będą tradycyjne
obchody Miesiąca Pogłębienia
Przyjażni Polsko.Radzieckiej.
Omówieniu założeń progra.
mowych i organizacyjnych
obchodów Miesil\ca poświęco.
ne było posiedzenie central.
wykonawczej
komisji
nej
się
MPP-R, które odbyło
dnia 24 bm. w Warszawie.
Program obchodów Miesią.
ca przewiduje szczytowe na.
silenie bogatych i różnorod.
nych imprez na dzień 'Z listo.
pada.
r ' W okresie · Miesiąca zorga.
tydzień
' nizowany zostanie
prasy radzieckiej.
książki i
Ponadto odbędą się zjazdy
przodujących
\Vojewódzkie
robotników i chłopów, ma.ją.
cych szczególne osiągnięcia w
stosowaniu radzieckich metod
pracy.

Jutro
posiedzeni
Rady Bezpieczeństwa
w sprawie Maroka

PĄRYŻ (PAP).

ko~poridernt

amery·
United· Press
przyzna.je, że masy strajkują·
cych nie d.ajll posłuchu apelom
rozbijaczy, na.wotujących do pod
AąencJ• ta pisze:
Jęcia pracy,
„Setki tysięcy socjal'etycznych I
katolickich rcbom•ków ni• przy.
stępują do pracy, mimo że trzy
dni temu przywódcy ich zawarli
porozum:enle z rządem w •Pr•·
wie zakończenia strajku, który
ocf trzech ty·
wstrząsa Fra1'c}4
qodn•. Jest ~ prawdziwy bunt
tych robOtników przeciwko przy
wóocom Force Ouvriere 1 Chrześ
:tw 4Zków Z.aWIOCIO'
cijańsklch
wych".
Paryski

kańskej

aqencj1

Z wielu mLast i miasteczek

zarządzeń

W

trwają

PARY:t (PAP). Jai< wynika z
doniesień Aqencjl F„rnce Pres·
se, mimo drakonskich zarządzeń
w Teheranie I na
ąen. Zahed•,
prow•ncj1 odbywają si9 nadal
manifestacje antymonarchistyc:z·
ne.
Policja I żandarmeria dokonuje masowych aresztowań w ca·
kraju. Przeuło 200 wyblt·
działaczy polityc211yeh, w
nych
tym około 40 deputowa11ych do
Medżlisu znajd1,;Je s't w wlęz•e.
łym

ni u.

Przedstawiciel
Polski
w komisji repatriacyjnej

do Korei

WARSZAWA (PAP)

-

W

I

cy mogą się stać - albo
jednym z najważniejszycli
czynników utrwalenia pokoju i bezpieczeństwa w Europie, albo glównym europejskim ogniskiem nowej
agresji".
Wiemy - I naród niemiecki
wie - kto pcha N•~mcy za·
chodnle na drogę now'łJ igra•
sjl; .są to te same kQla •mper'•·
listyczne, które popierały I
zbroHy Hltl&ri, są to t.e same
koła fabrykantów broni z Za·
I SZQWI n liltyCZ•
głębia Ruhry
nych generaMw, które się cle•
szyty - I nadal się cieszą poparciem amerykańsk iego kap'·
talu monopolistycznego.
A s drugiej strony wl&rny ~
I premier M!Uenkow przypom·
nial to bez obsłoriek - Ja.ką
cooę naród niemiecki zapłacił
za dotychczasow• agresje. Każ·
dym Nle1n~em, o Ile oczywiście
nie Jest akcjonariuszem kon·
cernu zbroJe•ilowęgo lub gene
rałem hitlerowskim. wstrz!lsnąć
musi zestaw.ente, stwlerdzeją·
ce, że w okre„le pierwszych 45
lat naszRgo wieku Niemcy etra
city co najmo 1e1 20 lat na przy
gotowania woJenn~ • .,onad 10
lat na prowadzenie c:lwócll woJen śwlatowvch . Z wiadomym
dla Niemiec rezultatem. Nie
mn'eJ w„rrz'1ł'Ająa1 było dru·
gie zestaw•~nlł. 1'l'Zyt<')Czone
przez MalP.nk<Hv&.: Z 1,«itdych
100 Niemców, urod~onycll w
llO~talo iabltych
192-ł roku,

~~~~~~...,..~~~~~~~~

a DZIENNIK

ł..ODZKl

Herriot zakomunlkow.ał. ile we·
zwie członków parlamentu na
posiedzenie doolero no otrzyma
n!u własnoręcznie pódplqnych
wniosków co najmn'"'l 209 depu
towanych oraz 7.ll nie uzna wnloskńw przysłanych telegraficznie.
W chwilf, gdy biuro Zgroma.
dzenla NarodoW'6go przyat'lplJo
dnia 24 bm do rozp:i.tr:zenla te·
go problemu. za zwołaniem po·
siedzenia wypowiedziało sle tele·
graficzni• 230 deputowanveh. a
pr:r;y pomocy deklaracji wła s no
211.
podpls'łny c h
ręcznie
Zdawało by się więc. że sprawa
zwołan•a nadzwycza1nej ses.11 jest
przesąd1<onn. Ty!l'c:rnsem reakcyj
na większość bl ira. nie chcąc w
żaden spOBób dopu~clć do nad·
sesji narlamentu.
zwyczajnej
Chwyciła się pec(ldne~o sposobu.
Zakwestionowała <'O'l mlanow'
cle 4 pisemne deklar.a.cfe depu·
towanych komun•stycznych I u.
mała podpisy tch zr. „nleauten·
b•urc
W rezult.acle
tyczne".
stwlen:!zl!o. że jecłynfe 207 depu·
towanych wypow•ada ~lę za zwo
tanlem nadzwyczajnej sesji I wy
odmawlalacą zwor\Rło decyzję
łania n.adzwyczaj11E:J sesj•.

nr 202 (2830)

2"

z

W

l\lO KWA (PAP)._ W dniu
i!ł sierpnia na lotnisku pod
. t r adycy j odb ł
k
s

yo

wą

się

któS . t0 L • i t
Otn c wa., na.
wię
re przybyły tysiące mieszkańpe

ców MoskllVJ'.

O godz. l i na lotnisko Pl"IY
t;yli witani serdecznie przez
zebranych przywódcy partii
1 członkowie rządu: o. M. Malenkow, W. JH. Mołotow, N. s.
ChrusZC7.0w, K.. J. Woroszyorai
low N A Bułgan\n
czło~ko~e ' Pr~zydlui:. Rady
N~JWYższej ZSRR, minlatro.

Na program' święta doQI
się: po~a7l pil«rtażu radzlec~
kich lotników aportowych Da.
1zybowoaclł
i
s•mo!otach
na
powietrme
alcrob oje
pościgowcach o napędzie od
riutowyrn ora~ ~upowy 1ot
eskadr i dywt.Jonow bombaw
ców i pościrowców o na.·
dzie od rzu t owym.
pę

Na zakończenie Swlęta od"
był się pokaz lotów śmiglow•
ców - maszyn mogących Z&•

wisać nieruchomo w powie·
tr:ru wznieść się I lądowa6
w fuui pionowej, Smlglowce
wzl~ły udział Wl'&Z z .Umolo·
~e, ma~szalkowie i admirało ~m1 ~ra":"portowy~ w pok.a.
wie ~11ml Radzieckiej l Mary-,z1e wielkiej operaeJ1 desanto•
··!
wej.
nark1 Wojemiej.

Bernard Bereanu

ęyjnych.

Inicjatywa majstra Morawskiego priyczyni się również
do jeszcze większego zainteresowania się majstrów oraz
aktywu partyjnego i zwhlzki;.wego kartami „mój glan".
Największy odsetek niewykonujących norm w ZPB fm.
Marchlewskiego ma tkalnia.
231 tkaczy w I półroczu nie
wykonywało swych norm.
zeKażdy członek
Hasło:
SDołu wykoouje normę w 100
proc. - zostało podchwycone
również przez majstrów tkalni.
Taki wniosek pi. in„ wy.
ciągnęła dla siebie przodująca
ZPB im. Marchlewzałoga
skiego z ostatniego plenum
IH. PZPR.
Słuszną inicjatywę Morawskiegl) podchwycą niewątpli(wit).
wie inne zakłady.

Ili Kongresu Studentó-iv
WARSZAWA (PAP),
wodn1czący

Prze-

zginęło bez wieści, 31
ło się clęzklml kalekami, 5

eta.
od·
niosto rany. a :I straciło zdo\·
ność do pracy.

tub

tragiczna statystyi<a
je.st znana patriotom
niemieckim, któr-z.y i.dają so
bie sprawę oz. tego, że w razie rozipętania nowej agresji przez klikę bońską i jej
:z.aa tla.nty cki eh ,pro tek torów,
Niemcy zachodnie
właśnie
Ta

dobrz~

stałyby się

areną

działań

wojennych i że wojna stała
by się katastrofą dla narodu niemie<:kiegq,
Toteż, nie tylko w NRD,
lecz. również w Niemczech
zachodnich, nie tylko wśród
niemieekich,
robotników
lecz również w kołach miesz
slę

głosy,

wypowiadające się r,3

pokospra-

czańs'klch,

jowym

ml'lożą

roz.wiązaniem
żąd~jące

wy niemieckiej

u-

tworzenia zjednoczonego, po
kojowego i demokratycmego
państwa niemieckiego.
Ogromnym. hhtorycinym
zadaniem Niemieckiej Repu
bliki Demokratycznej jest
doprowadzenie do zjednnczenia Niem.lee i zapobiegniecie temu. bY. zachodnia

część stala się odskoczdo nowej wojny. Im silniejsza, im bardziej zwarta
pod względem gospodarczym
i politycznym będzie Niemiecka Repubhka Demokra
tyczna, tym łatwiej wykona
swą misję dziejową, tym ła
twiej doprowadzi do zjednoczenia Niemiec na z.a.sadach
demokratycMych i pokojowych, a więe tym samym
do utrwalimia pokoju w EuroPie.
Zrzeczenie się przez ZSRR
re~aracji i inne pc>stanowie.
nia, wymienione w komunL
kacie, ogłoszonym w Moskwie - przyczynią się do
wzmocnienia gospod!frczego
i politycznego NRD i pokażą
narodowi niemieccałemu
kiemu, że droga do pomyśl
nej Przyszłości prowadzi nie
awantury wojenne,
przez
które przekształciłyby Niem
cy zachodnie w strefę ognia
i miszczenia, lecz przez przy
. jazną współprr.cę z innymi
narodami.
Wybór, którego dokonać
ma naród niemiecki, nie jest
dla nas, Polaków, obojętny.
Jeśli myślimy o "POkojowej
przysuości, jeśU mamY, . nal!ł

ich

nią

studerLtów z calego świata.
Kongi;es omówi problemy
jakie stoją obecnie przed
zadania
studentami <>raz
MZS i krajowy<:h organizacji student6w, w dążerni'U do
z:aspoikojeniia J)otrzeb stu~
dentów i UJbezpieeze11i• icn
:illlteresów.

zw:ązlcu Studentów, Ber·
na.rd Barean1J udzleM przed
•tawic:e1om Polst.l•J l<ą~cjl
Prasowej (PAP) I Pol1lclęqo
R;ad•a wywiadu, w którym
omówił przyqotowania„ znac~nle I zadan:a !li świa·to•
weqo Konąrffu Studentów.
ąo

do
przygotowań
jest większy od
przygotowań do jalkiegokolwiek d0>tychc:zasowego mię
spotkania
dzyna~·od{)IWego
studentów - powie~ał B.
Zakres
ikongresu

Na zebraniach plenarnych
i w komisjach kongres opra
cuje $posoby i środki zmieirr.ające do poprawy warunków życia i nauki stude'lltów, zwracając 1zezególnle
uwagę na problemy atojąee
przed 11tudentami krajów ko
i za.cofanych.
loniralnych
s~zególnię powa2ne ;nacze
ll'\ie <lla rozwoju ściślejszej
i zrol'IUmienia
współm-acy
mioozy studentnmi świata
mieć będa konkrl'tne posunię
cia :na jakie :z.decy<luje się
kongre<; w celu pogłębienia

Berna.nu. Preygo.towania objęły bowiem zarówno c7Jlon
ków MZS ~ 7S ikraojów jak i
nie będących
studentów
członkami tej organizacji.
W obradaeh w Wat"!lzawie wezmą udział przedsta
wiciele wszystkich kontyprzedstawiciele
nentów,
pa1'tstw <> różnych ustrojaieh

Jrulturnlnl'j stu.i wymiany sporto-

"Bpolecznych.

współpracy

W :r67m.ych krajach od'Qyły się narady na t mat kongresu. Ich wynikiem ;;ą kon
kre-tne posunięcia ze strony
różnych organizacji ~tudenc
kich mające na celu wz.moc
nienie współpracy z MZS.
Podczas przygotowań do
kongresu przedstawiono set
ki wniosków odno~in!e d.alszej dzi.ałallności MZS. Można zatem stwierdzić, że ponad tysiąc delegatów, obser
watorów, przywódców mło
dzieżowych z ponad 100 kra
jów, którzy wezmą i1d7'~ł w
kon.gre~ie U> wvraziciele opinii po.trzeb 'oraz dążeń

den\ów

we.f, jak również dh W7,moc
nienia wspólprae:v l'la odcin
ku pra y studenckiej.

Przez

szczerą

t poważną

r6tnycb poglądów
kO'llgres z.naj<h.ie drogę wio

wymlainę

d\cą

do

osl1umli:ctą jedności

11tudentów przyczyni sie w
do
środowi~ku studend~im
złagodzenia napięcia

w

•Y·

tuacj! świ.atowej , r>rzyez.yni
się do większego wzajemnego :z.rozum:eoi:i mit:dzy narodami i umocnienia pokoju.
-

a praanie tego chyba

clY Polak -

możemy

każ

sie do

cąłkiem
przyczynić
tsgo
konkretnie i realnie pnez:
udzielenie naszego poparcia
właśnie tym siłom.
też rząd Polski
powzięte
podczas bytności delegacji
NRD w l'\11os~wie i wyraził
w imit"niu Polski zgodę na

Dlatego

dzieję, że

dzieciom naszym
będą okrop..
ności wojny - to możliwe to
jest tylko pod warunkiem,
że na zachód od Odry i Nysy
oraz na zachód od Łaby isL
nieć będzie pokojowe pań
stwo niemieckie, a pań
stwo niemieckie będzie po..
kojowe tylko wówczas t,dy
bcdzie zjednoczone i demokratyczne.

powitał

zaoszczędzone

Ostatnie decyzje w spra.
wie Niemiec, powzięte w
d!!lc>gacji
wyniku bytności
NRD w stolicy Związku
Radzieckiego, ułatwić m;iją
p :> 'riotom niemieckim do~
konanie wyboru ~ wyboru
dragi Pokoju i zjednoczenia
Niemiec. Naród pol„ki, dobrze pamiętający okupacje
Polski podczas dwóch wo1en
światowych

i

zaborczość

imperializmu niemierkiego,
w całej ro~ciągłoścl popiera
te posuni~cia we włai;nym
interesie narodowym w · interesie narodowym Niemiec
i w interesie pokoju w
Europie.

Jeśli chcemy, by w całych
Niemczech zwyciężyły siły

po~ojowe

decyzje,

zrzeczenie się z dniem 1
stycznia 1954 r. spłaty od.
szkodowań na rzecz Pol!\tl.
Będzie to naszym wkladem
w umocnienie NRD i wszyat
kich sił pokoju w całych
Niemczech. Bedzie to tym
samym ciosem, wymlerzo...
twm w bońskich odwętow.
ców.

Nie jest przecież przy_
Pa?kiem, że ci wszyscy,
ktorzy pchnąć C;hcą Niemcy
do nowej wojny, posługują
się w sposób coraz bardziej
demagogiczny hecą antypolską, i głoszą hasła odwetu,
hasła zaboru ziem polskich.
I nie jest przecież przyf)ad.
klem, te demokratyczne eleN!emczeC'h, a
menty w
ludzie,
przede wszystkim
stojący na czele NRD od
chwili zakończenia wojny są
rzeczniknrni t>rzyjaźni pol.
sko.niemieckiej i wypowiadaj, się za nienaru~zalnoś..
granicy na Odrze i
cią
Nysie.

P.emok.ratyczne i

wlększ.oici:

1Przytłaczającej

M:ędrynarodowe

Droga pokoiu

ZSRR i delegacją rządową
NRD w Moskwie, premier
MaJeinkO'W' stwierdził: „Niem

demonstracje
anty monarchistyczne

dniu 24 bm. wyjechał z Warszawy przedstawiciel PRL w
komisji repatriacyjnej państw
neutralnych w Korei, minister
pełnomocny, Stanisław Gajewski. Jednocześnie udała się do
Korei pie1·wsza grupa perso.
nelu przedstnwicielstwa PRL
repatriacyjnej
komisji
w.
państw neutralnych w Korei

szyny, wpoić poczucie socjalistycznej dyscypliny pracy, a
nie posiadających dostatecznych kwalifikacji otoczyć c.pieką instruktol'ów szkoleniowych.
Majster Morawski - kierowµik oddziału samoprzl\Śnic
oi>rączkowYch - podjął na tej
naradzie wytwórczej zobCtWią
zanie doprowadzenia. do wY·
konywania norm w 100 proc.
przez w11:1ystk1ch robotników
i robotnice. Jednocześnie we-1
zwal innych majstrów do
kretów nędzy ' uwzględJJienta przeprowad;i;eQ.ia podobnej aInnych żądań ludzi pracy.
n!llizy i do usunięcia. przyczyn
zwołanie
utrudnić
Pragnąc
nadzwyczajnej ~(.sjl, l)rzewodnt· niewykonywania przez człon
norm produkczący Zgromadzenia Narodowego ków oddziału

przemówieniu, wygło
szonym po rokowa·
ni.ach między rządem

odrzutowców, samolotów sportowych i .śmiełowcO
. ła IOIn,·ctwa
W CZISI• śWH}

~~=:g~j:~mera:!~est:::ie~~ o przygotowaniach i zadaniach

maszyn itp.), res:ita. z różnych
iJlllycb powodów. Tak więc 82
•osob.Y mogą z pewnością - i
powinny - wYkonywać swo-

T.r wa strajk powszechny pra
Strajk milio
nów ludzi praoey we Frarncj'i, cowników gazowni i elektrow
zdecydowaną ni.
Górnicy kontynuują s·wą
prowad7.1ących
walkę z 1r:z:.ądową polityką rni- walkę strajkową na terenie
li!tairy:z.aiejd i 111ędzy, trwa z 111ie całego kraju.
Zdradzieckie
słabnącą mocą.
Wl~KSZOś~ BIURA
manewry praw!icowych przy- REAKCYJNA
ZGROMĄDZENIA NARODOWEGO
wód.lców rozilamowych organi- ODRZUCA POSTUL.AT iwot.ANIA
NADZWYCZAJNEJ SESJI
zacji Force Ouvriere i CM-ześ
PARLAMENTU
Zwi~ów Zaiwocijańskich
~k wiadomo, mlllo 11y strajku·
dowych - rozbijają się o jezwotanla. nad·
dność mas pr<1.eujących, zespo Jących zażądały
sesji parlamentu O·
lonyeh wspólną walką sit.raj~ zwycz.ajneJ
raz PQBtawienla na porządku
ko wą.
dziennym sprawy anulowania de·

rouamowych przywódców i
na licznych wiecach m.a.ndfestują swą wolę walki.

drakońskich

0

8
- przyzna1• e amerykańska agellCJ•
.
pisząc o sytuacji strajkowej we Francji i~ri:i::y~;:~r~1:: j:s::~

NOWY JORK (PAP) .Podano o· nadchodzą wiadomości o wieflcjalnie do w 1 adomośc•, że Ra· cach kolej•airzy,
niezależnie
zbierze s•ę
da Bezp'eczeństwa
na nadzwyczajne pos 1edzen'e w od ich przyn.aleiności związJko
środę 26 sierp11'a w celu omó· wej. Na wiecach tych zapada
w•enia sytuacj• w Mlroku. Jak ją rezolucje, wzywające do
kra· kontynuowania strajku aż do
przed~taw'clełe
!Wiadomo
jów arabsk'ch I azjstyck'ch w
ONZ wystąpił• .,. wnlosk·em zwo. zwycięstwa.
Również pracownicy poczto
łania posiedzer l;i Rady w zw:ąi
l<u z brutalna i11qere;1cją fran- wi protestują przeciwko dycusk'ch władz kol„n•alnych w wersyjnemu
„porozumieniu"
!Wewnętrzne sprawy Maroka.

wyjechał

dyrektor CZPB dyskusji na plenum
Komitetu Łódzkiego PZPR,
które odbyło się 12 sierpnia br.
Mimo niewątpliwych zmian
na. lepsze i osi~rnięć w przemyśle bawełnianym, prowlzoryczne obliczenia wskazuJl\,
że gdyby wszyscy robotnicy

To J·est prawdz·1wy bunt

Polsko-Radzieckiej

w Iranie

wiedział
Północ w

Fiasko zdradzieckiego manewru

Przyjaźni

Mimo

niewłaściwej

też

bawełnit.nych

wykofabryk
n:vwau normy w 100 proc.• to
przemysł ten wyprodukowałb)' miesięcznie około 300 tysłęcy metrów tkanin więcej.
Na ostatniej naradzie wYtwórczej, która odbyła się w
2'JPB im. Marchlewskiego, w
piątek ub. tygodnia, duło uin ·
- i
·
• mewagi posw ęcono m.
wykonywaniu norm przez niektórych robotników.
nik oddzi ł
Ki
a u samoer?w
prząśruc obr~czkowych Mo·
li
.
przyczyny
r~ws k i ana zuJąc
ruewykonywania norm przez
.kierowanego
pracowników
!»rzez nie(o od~J;talu wskazał,
ze 12 osób me wYkonało w
ll!1cu norm z przyczyn techlub nie:~c;:J;~ !:sz!odz~na
0
nieWYregulowan! ę ::.:::::
zły stan maszyny i zaniżone
w związku z tym obroty), 13
osób z braku l)ldpowieduich
kwalifikacji zawodowych, 20
011ób na skutek niedostatecznej dyscypliny pracy, 37 osób
z przyczyn organizt.cyjnych

Wspaniały pokaz

"

„„.l.

Przemówienie Przewodniczące20 Rady Ministrów ZSRR
'

MOSKWA (PAP).
Agencja
TASS podaje
następujący
teks&
przemówienia. Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR G. M. Malenkowa, wygłoszonego podczas obiadu wydanego na czesc delegacji
rządowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Wiel<!1:! szanowny premierze. wiel·
ce SUinowni wiceprerruerzy i człon·
kowie delegacji rządowej Niemiec·
kiej Republiki Demokratycznej!
Nie~h mi wolno będzie zwrócić się
do Was. a w Waszych osobach. do
narodu niemieckiego, ze słowami po·
witania. niech mi wolno będzie ży
czyć d~.vdującycb sukcesów na dro•
dze utworzenia miłujących pokój
Niemii!<:' demokratycznych, na drodze
przvw ~ócema
jedności
narodowe]
Wa:>zej ojczyzny.

· W atmosferze prawdziwej serdecze
ności,
wza.1emnego zrozumienia i
pr7.yjaź01 omówi1iśm.v z Wami
problemy. mające istotne znaczenie dla

6. M. MALENKOWA
wygłoszone dnia 22sierpnia1953 r.

podczas obiad~ na Kremlu.
niewspółmiernie większa

katastrofa

narodowa 1945 .roku.
Prawie 8 milionów Niemców zapłaciło życiem za to, że militarysci
narzucili narodowi niemieckiemu
swe plany wojenne. Niezliczona jest
ilość rannych i kalek. Z danych
niemieckiego związku inwalidów,
przytacząnych przez prasę niemiecką. wyn!ka,
że na
każdych
stu
Niemców urodzonych w roku 1924
dwudziestu pięciu zostało zabitych
lub zginęło bez wieści, 31 stało się
ciężkimi kalekami, 5 odniosło rany,
a 2 straciło zdolność- do pracy.
Jedno pokolenie młodzieży niemieckiej po drugim 111legało zagładzie lub
kalectwu w krwawej łaźni wojennej.

Rząd

Adenauera ponosi odpowieza to, że Niemcy nie mają
dotychczas traktatu pokojowel'!o. nie
chce on pokojowego uregulowania
problemu mem1eck1ego.
dzialność

Wodzireje z Bonn pchają Niemcy
na drogę wojny. Szczują oni znów
Niemców przeciwko narodom Europy zachodniej i wschodniej. Tego
rodzaju polityka }est dla narodu
niemieckiego brzemienna w takie
same skutki, do jakich doprowadziła kraj po!itvka kliki hitlerowskiej,
Ludzkość potępiła hersztów tej kli·
ki jakÓ zbrodniarzy wojennych. Ale
czyż Adenauer i jego grupa. nie idą
w ich ślady?
Czyż matki niemieckie będą patrzył
milcząco.
jak militar:vści
przygotowują nową, jeszcze potworniejszą rzeź dla ich dzieci?
Czyż
młodzież
niemi~ka
zgodzi się na
rolę landsknechtów I na żywienie
swą krwią machiny wojennej ame•

grania historycznej roli. Miłujące
pokój narody słusznie widzą w niej
podwaliny nowych Niemiec, Niemiec pokoju i pracy, demokracji i
postępu.

Właśnie
dlatego, źe Niemiecka
'Republika Demokratycma jest ostoją pokojowych sił
całych Niemiee,
Związek Radziecki uważa za swój
obowiązek
udzielanie jej wszechstronnego poparcia i pomocy.

Przed narodem niemieckim otwiera się możliwość rozpoczecia nowej
epoki w swej historii, epoki pokojowego rozwoju i rozkwitu Niemiec.
Do takie.i właśnie pr->.yszłości dąży
li najlepsi ludzie Niemiec. Wielki
Goethe marzył o tym, bv w blasku
wspaniałej mocy
ujrzeć swój kraj
swobodnym, swój naród wolnym.
Przed narodem niemieckim otwiesię realna
perspektvwa współ
życia w pokoju z narodami Związ
ku Radzieckie.eo i Frant·.ii, C1echosłowac.ii i Polski
Anglii I Belgii,
współżycia w pokoJu ze wszystkimi
narodami.
ra

sprawy pokoju w Europie, dla umoc·
nJenia sir.~unków między nasz:vmi na•
rodami Rozmowy te odzwierciedliły
całkowitą z.eodność poghidów i
doprowad1ił.v do doniosłych decyzji.
W ciRgu długiego okresu czasu
militaryści
wvkorzvstywqli
dla
Jesteśmy przekonani, że cały świat
W ten sposób historia uczy, że
soraw wojny wiele o•iągnięć nieweźmie pe.a uwaP.ę na"ze ;;zczere pra•
na ruszając pokój i bezpieczeństwo
mieckiej mvśll I prarv W warungnienie osiągniecia pokojowego ure•
krajów
ei.:ropejskich, militaryzm
kach pokoiowe_go rozwoju naród
gulowania prob1emu n1emieckiego,
niemiecki występował w roli graba·
nowe krnki.. iakie podejmu\em'ł ra•
nit>miecki wvkorzys~ wv~oko rozrza samego narodu niemieckiego.
zem z Wami, aby pomóc narodowi
winięty l>rzemy•l. wszystki~ osią_g
rykańskich kół agres~nych?
nit>mi,.. ·kiPmu qtanąć' mncno na dro'
nięcfa
nauki i teehniki. wszystkie
Mimo to agresorzy znów usiłują
dze poko.iowego rozwoju i wcielać
swe siły twórcze i zdolności dla
Czyż uczciwi patrioci niemieccy
ciągnąć Niemcy po
starej drodze
w życie swe aspiracje narodowe.
podniesienia ~topv żvciowej ludnoś
dopuszczą, by militarvścf iwlowali
awantur wojennych.
ci, dla postępu swego kraju. NiemNiem:17 przeżywa.la w chwili obeC"
Niemcy zachodnie l'ld miłujących
żadna maska nie zdoła ukryć
cy l::iędą mogły usta1I1owić ścisłą
tiei naibardziej odpowiedzralny. etap
pokój narodów, aby rozpętali wojprawdziwych dążeń grupy Adenaue- nę agresywną,
więź ekonomrczną
z pokoiowymi
swej hlstori.L
która nieuchronnie
ra. która stanowi sztab militaryzpaństwami, uzyskać niezbędne rynwywoła wielki gniew narodów, wRe:;ikcyjne siły międzynarodowe w
mu i odwetu w Nie•czech zachodki, przywrócić tradvcyjne stosunki
mieni Niemcy zachodnie w strefę
zm<?_w:e 7. obecnym rządem bońskim
nich i prowadzi Niemcy do nowej
handlowe z krajami Europy wschoprowa1i7ą uparcie polit:vkę. która sta·
wojny. W imię tego zbrodniczego ognia i zniszczenia i zakończy się
dnie.i i z innymi państwami Tylko
wia pod zn:1k\em zapytania samo
celu, ·militaryści niemieccy pogłę s-tras21iwą tragedią narodu niena tej drodze Niemcy odrodzą się
lstnieme Niemiec jako jednolitego 1 biają podział Niemiec i prowokują mieckiego? JezeL cały narńd niej;iko wielkie mocarstwo I zajmą nanie1.ależne1m pań~twa. Chca one u•
miecki
zechce.
by
kwestia
niemiecbratobójcze wrogie stosunki między
leżne im miejsce wśród narodów
wiec7.!1ić pod7.iał Niemiec. przek~ztał·
ka została uregulowana drogą poNiemcami.
świata.
ci~ Nlemcv zachodnie w lenno mono•
kojową,
to żadne siły lłgresywne,
W imię tego celu przekształcają ani zza Oceanu ani w Europie nie
polistów Żza Oceanu i wskrzesić mili tarvzm niemit>cki w celu realizacji oni Niemcy zachodnie w narzędzie zdołają przeszkodLić urzec1ywistnie- ' Nadszedł czas, by zapewnić narodowi niemieckiemu te możli
agresywnej polityki bloku północno niu tego szlachetnego dążenia. Los
swych agresywnych planów.
wości, by otworzyć drogę do przyatlantyckiego.
Niemiec
spoczywa
w
rękąch
narodu
zm,)wa agresorów wymierzona jest
wrócenia jego jedności narodowej
W imię tego celu spętali oni niemieckiego.
2edn01'7.eśnie przeciwko narodowi nie·
do utworzenia demokratvl!mvch.
tak
zwanym
mieckiemu i przeciwko pokojowi w Niemcy zachodnie
pokojowvch Niemiec. Zwiazek RaWiemy, że w łonie narodu nie„układem bońskim",
c1ęzszym 1
Europie Zrozumiałe ie~t. że miłują·
dziecki będzie nadal zdecydowanie
mieckiego zachodzą poważne probardziej poniżającym dla narodu cesy oraz
ce pokói narody wiaża w jedną ca•
dąży! do tego. bv szybciej odniosła
że trzeźwi politycy Nieniemieckiego niż traktat wersalskl. miec
łość problem niemiecki z probletriumf słuszna sprawa pokojowych
odrzucają drogę wojny, drogę
mem bezpieczeństwa Europy, a więc Jak wiadomo traktat wersalski nie odrodzenia militaryzmu. Najlepsze
sił narodu niemieckiego.
z problemem bezpieczeństwa mię wprowadzał podziału Niemiec i prze· siły narodu niemieckiego dążą do
Wznoszę toast na cześć przyjaźni
dzynarodowego. Prowadząc wytrwa- widywał częściową okupację Nie•
rniec n.a okres 15 lat. Natomiast u.1 zapewnienia Niemcom poko1u i do
narodu radzieckiego i narodu niełą
walkę
o zapobieżenie nowej
utworzenia
zjednoczonych,
pokojo•
wojnie. siły pokl'iowe bronią ży kład boński dzieli Niemcy na części
mieckiego w interesie pokoju na cawych, demokratycznych Niemiee.
wotnvch interesów wszystkich na- i przekształca Niemcy zachodnie w
łym świecie, wznoszę toast na cześć
lenną prowincję obcego państwa oraz:
W wykonaniu tego szlachetnego
rodów Eurooy, w tym również interządu Niemieckiej Republiki Demolegalizuje okupację całych Niemiec zadania Niemiecka Republika De·
re<:ów narodu niemieckiego.
kratycznej i za zdrowie premiera
zachodnich na okres 50 lat.
mokratyczna powołana jest do odeOtto Grotewohla.
Zvcie wymaga, aby naród niemie::"
kl 'zajął w tej walce określone m i e j · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sce 3oy wypowiedział swe ważkie
słowo.

Przed narodem niemieckim stoi hi·
storyc7.ae z.adanie udaremnienie
planów sił agresywnych, przywróce·
nie swej jedności narodowej I prze·
ks7tRłcenie
Niemiec- w miłujące
pokój demokratyczne państwo. Albowiem tylko rozwó.i w warunkach
poko.iowych da Niemcom jednośe.
wolność. niezawisłość i
odrodzenie.
narodowe.
Sprawa przedstawla'się dziś nastę·
pująco: Niemcy mogą się stać - al·
bo jednym z najważniejszych czynników i.;trwalenia pokoju i bezpie·
czeństwa w Europie. albo
głównym,
europejskim ogniskiem nowej agre·
sji.
Jakąż z tych dwóch
możliwych
per8pektyw zall\ierza wybrać naród
niemi~cki?
·
Jaką drogą, drogą
drogą jedności

ny,
też

drogą

podziału

pokoju czy woj·
narodowej czy
Niemiec zamie·

rza on pójść?
Nar.:idy muszą uczyć się na włas·
nym Ł1oświadczeniu
historycznym.
Odnos,i się to, oczywiście. w całej
pełni również do narodu niemieckie·
go, który przeszedł surową szkolę ży·
ci.a.
Na czym polega najważniejsza
nauka wypływająca dla narodu nie. mieckiego z całego rozwoju Niemiec
w pierwszej i:>ołowie XX wieku? Na ·
uka polega na tym, że di;oga milita·
ryzmu, agresji. wojny oznacza dla
Niemiec drogę samobójstwa narodowego.
Jeśli sie weźmie okres od 1900 ro·
ku do roku 1945, to okaże się, że z
45 lat Niemcy straciły co najmniej
20 lat r.a intensywne przygotowania
do dwóch wojen światowych I przeszło 10 lat na bezpośrednie prowadzenie tych wojen.
Tak więc, wojna stanowiła główną
njemal że treść całego życia Niemiec
w ciągu pół wieku.
. A jakiż tego rezultat? Za katastro·
tli narodowa z 1918 _roku przys~

Protokół
w sprawie
zaprzestani a
pobierania
..
reparac11
niemieckich
(Dokończenie

ze str. 1)

związku

z odstąpieniem w ro
ku 1952 przez rząd radziecki
rządowi NRD 66 radzieckich
1.akładów

przemysłowych

w

Niemczech.

III
radziecki zmniejszy
wydatki Niemieckiej Republi
ki Demokratycznej, związane
z pobytem wojsk radzieckich
na. terytorium Niemieckiej
Republiki Demokratycznej w
ten sposób, aby suma tYch wy
datków nie przekraczała rocz
nie 5 proc. dochodów budże
tq państwowego Niemieckiej
Republilq Demokratycznej, a
w każdym razie, aby nie prze
kracza.ła. sumy wydatków olcupa.cyjnych z 1949 ..-.
Zgodnie z tym wydatki Nie
mieck•ej Republiki Demokr&
tycznej na utrzymanie wojsk
radzieckich, znajdujących się
w Niemczech, wYniosą w r.
1954 1.600 milionów marek
wobec 1.950 milionów marek
w roku 1953 i wobec 2.182 mi
lionów marek w roku 1949.
Rząd

IV
Rząd

radziecki oświadcza,
zwalnia całkowicie Niemle
cką
Republikę Demokratyczną
ze spłaty zadłużenia z
tytułu wydatków okupacyjnych poza granicami Nie•
miec, powstałych po 1945 r.
W związku z tym rząd ra•
dziecki oświadcza również,
że Niemcy są zwolnione ze
spłaty Związkowi Radzieckie
mu państwowych długów po.
wojennych.
Sporządzono w Moskwie 2Z
sierpnia. 1953 roku w dwóch
egzemplarzach, każdy w ję.
zyku rosyjskim i niemieckim, przy czym oba teksty SI\
jednakowo obowiązujące.
że

Z upoważnienia rządu
Związku Socjal !stycznych
Republik Radzieckich
W. Mołotow.
Z upoważnienia rządu
Niemieckiej Republiki
Demokratycznej
O. GrotewohL

Przemówienie premiera Niemiec~iej Republiki Demokratycznej
Delegacja rządowa Niemieckiej
Republiki Demokratycznej z głębi
serca wyraża gorącą wdzięczność rzą
::łowi ZSRR i całemu narodowi ra·
jzięckiemu za serdeczne, przyjazne
przyjęcie, jak również za wielką
~yczliwość. okaiąną naszej delegacji,
:i tym samym caJemu na.rodowi nie·
mieckiemu.
Dziś wieczorem. przedstawiliście
oam obraz, jak to w przeszłości od·
bywała się samozagłada narodu niemieckiego. Naszym ~daniem jest
:iziałać w Niemczech tak, by naród
aiemiecki nie wkroczy~o raz trzeci
na drogę zagłady. Oto aczego przy.
byliśmy do was,•do oo zu pokoju.
W czasie pobytu rządo ej delega·
!ji Niemieckiej Republiki Demokra·
tycznej rozpah·zy!iśmy z rządem
?:SRR problemy narodowe, mające
:lonlosłe zr.aczenie dla Niemiec: spra·
wę zawarcia traktatu pokojowego 2
Niemcami, nieodzownego zwołama
w tym celu konferencji pokojowej.
sprawę przygotowania pokojowego
demokratycznego rozwiązania, za·
pewniającego jedność Niemiec, dro·
~ą og6lnoniemieckich, wolnych wy·
borów po utworzeniu tymczasowego
-ządu ogólnoniemieckiego. Do spraw
tych należą również propczycje rzą·
:lu radzieckiego, dotyczące ulżenia
~ospodarczej I fińansowe.l
sytuacji
Niemieckiej . Republiki Demokratycz·
1ej, sytuacji związanej z następ~twa·
'lli wojny I rozbicia Niemie<.ł Omó·
wienie tych niezwykle ważnych dla
narodu niemieckiego problemów da·
to wielce pomyślne wyniki. Rząd
Niemieckiej Republiki Demokratycz
aej, a wraz z nim wszvscy patrioci
1iemieccy widzą w decyzjach rządu
•adzieckiego niezłomne pragnienie
przyśpieszenia zawarcia traktatu po·
koiowf\go.
.
Fakt, że wproponowane prze7
rząd radziecki ulgi dla całych Niemiec zostały; niezwłocznie przyzna-

O.ttO Grotewohla
wygłoszone dnia 22sierpnia1953 r.

podczas obiadu na Kremlu
ne Niemieckiej Republice Demokra.
tycznej, jest dla całego świata i dla
całych Niemiec niezbitym dowodem."
iż rząd ZSRR je~ zdecydowany osiągnąć os.ta-teeZine ro1wiązanie problemu niemieckiego. Naród niemiecki widzi w nocie wvstosowanej 15
sierpnia przez rząd ZSRR do mocarstw zarhodnlch konkretną propozycję Związku Radzieckiego pokojowego rozwiązania
problemu
niemieckiego na zasadach demokratycznych. Nota ta przepełniła serca
wszystkich miłujących pokój Niemców radością i nadzieją, ponieważ
wytycza ona rerilną drogę do przywrócenia jedności Niemiec i zbliża
decydujący etap zawarcia traktatu
ookojowego z Niemcami. Imperiali·
styczne mocar~twa zachodnie USA, Anglia i Francja - nie przyl'JT!aja narodowi niemieckiemu prawa do traktatu pokojowego. W tym
celu posługują się one jako .pretek'tem tym, że nie ma rządu o~ólno·
rtiemieckiego. Po nocie rządu radzieckiego i po n;iszych rozmowach
oretekst ten stracił wszelki sens.
Uważamy, że propozycja rządu
radzieckiego w sprawie utworzenia
przez pa1rlamenty Niemieckiej Reoubliki Demokratycznej I Republiki
Federalnej tymczasowego rządu o~ólnoniemieckiego oznac1.a
początek rozwiązania problemu niemier":i ego, które może bvć zre;ilizowam
- jak to z tej propMvcji wynika dwiema drogami, Powoływanie sie

mieckiego. Obecnie, po osmm latach rozbicia, jedność Niemiec mó~e być przywrócona. Odpowia<la to
.iaigorętszym pragnieniom i iąże
niom narodu niemieckiego.
Decyzje rządu radzieckiego w
sr;rawie pomocy gospoda:c?ei dla
Niemieckiej Republiki Demokratycznej są dla całego narodu niemieckiego świadectwem be'Zinteresownego, przyjaznego poparcia ze
strony, rządu ZSRR.
Rokowania
delegacji rządowe}
Niemieckiej Republiki Demokratycznej z rządem ZSRR przebiegały
w duchu pokoju ł przyjaźni między
narodami i przyczyniły się do umocnienia i rozwoju przyjaznycll
stos11nków między Niemiecką Reoubliką Demokra~czną a . Związ
kiem Radzieckim. Każde posunięcie
orzewidziane i zaproponowane przez
rząd
radziecki st·mowi dla nas
i stotną pomoc,
pr7.ynosi ludności
Niemieckiej
Republiki Demokratycznej znaczną poprawę sytuacji !
oomaga nam przekr.-nać naszych roiaków w Niemczech :za~hodnlch, że
·ząd radziecki
j~t na.llepszym 1
riajpewniejszym przvjaciele'TI całe•
~o narodu niemieckiego.
Swiado·
mość ta zagrzewać będzie naród
'liemiecki do wzmożenia walki o
~we prawa narodoweo u bok•J wiel„
'dego Zwlai.ku Radzieckiego ł in•
'lych krajów potężnego obozu po'rnju. ćlo walki o ut.nvmanie poko„
iu w Europie ł na całvm świecie.
l)Jatego też wvrai" y raz jeszcze
·zadowi radzieckiemu ł <'ałemu na·odowi r;idzit>ckiemu nas1ą najgłęb„
'7'1 ht>7.!?r'lni<"7na wrl?.ieczność.
Niech żyje Rząd ZSRR!
Niech żyje Przewodnicząry Rady
\'nnistrów ZSRR tow. Malenkowł 1
Narm:ód. do walki o pokój, postęp

na to, że nie istnieje rząd ogólnoniemiecki odpada obecnie samo
przez się. W Niemczech może być
niezwłocmie stworzony rząd ogólnoniemiecki, jeśli zachodnie mocarstwa okupacyjne nie będą się dalej przeciwstawiać propozycjom radzieckim i jeśli naród niemiecki z
lachodniej i wschodnie.i części kraiu doidzie do porozumienia.
Jesteśmy przekonani, że cały naród niemiecki poprze propozycje
Związku
Radzieckiego wysunięte
wobec mocarstw zachodnich i .zażą
da wcielenia w życie tych propor.ycji.
Uwaźamy również,
że Niemcy
oodobnie jak i ich sąsiedzi I wszystkie miłujące pokój. narody, zainteresowane są w tym, aby nie doouścić do wskrzes1..ania niemierkiego militarymiu i faszyzmu. realizo·
wanego przy pomocy układów za·
wa.rtych w Bonn i w Paryżu . Aby
nie dopuścić do przekształcenia
'ITiemiec zachodnich w państwo militarvstvczne, zagrażające pokojowi
•Y Europie, uczynimy wszystko. co
w naszej mocy, b.v zwvrieżvł;i wo·
la miłujących pokój, demokratycz„vth sil w Niemczech.
Nasze rozmowy i rokowania U·
r.ocniły w nas niezłomne przekoi;; nie. że radziecki t.unkt widzeni,
propozycje rad:iie<-kie w sprawie
'G ' wiązania problemu nlemit>rkie~ ·
1p;;rte są całkowicie na posz<.1ri·1w1t
iliu praw i .1rndności narodu nie- i

-~o~rar,jęl
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Czesław

Mondrzyk

Pi k , ·eka e i poż tecz
Tłumy chłopów przybyły na dożynki w towk:zl!J
W sta'.W'a · postępu rolniczego
•

•

cieszy

się

olbrzymim powodzeniem
nad głowami
złote kłosy zboża.

soko

zalśniły

Otrzymali je przedstawicie
le władzy ludowej, wojska,
robotników.
I wreszcie oficjalne otwarcie wystawy. Zakołysał się
tłum.
Gwarem, okrzykami
podziwu, muzyką i śpiewem
zatętniło
miasteczko paw1lonów.

Przed stoiskiem RZS
."
,,WyzwoIen1e
z Zabrzeźnia
Tak oto
wyqlądał w ub nie dz ; elę
Jeden 7 fraqmentów uroczystości dożynkowej
czu, połączo'1<'j z otwarc'em pierwszej
P<>Wiatowej wystawy postępu rolnicz<>q'.l.
iękna to była niedziePięikna i niezapomniana.
Cały
niemal
Łowicz wyległ na sąsiadują

P

la.

miastem Błonie nad
I nie tylko Łowicz.
Ryli tu obecni liczni przedstawiciele gmin i gromad ca
łego powiatu,
PGR i spół·
drielni produk-cyjnych. Byli
przedstawiciele
Wojewódzkiej Rady Narodowej i Komi
tetu Wojewódzkiego PZPR.
Były
obecne liczne ekipy
łączności m :asta ze wsią z
Łodzi,
Zgierza, Ozorkowa,
Kutna.
Razem barwny,
wesoły,
roześmiany ponad 10-tysięl~Z
ny tłum - dorośli, młodzież,
dZiatwa.
A wszystkich niczym moc
ny magnes przyciągnęły tu
dwa niecodzienne wydarzenia: powiatowa uroczysto$ć
ce z

Bzurą.

dożynkowa

i powiatowa wystawa postępu rolniczego.
Już

od godziny 10 co chVvi
megafony:
- Wszystkich miłych goś
ci prosimy o opuszczenie terenu wystawy. Prosimy bli·
żej
trybun
na uroczyste
otwarcie!
I chociaż bogate eksponaty
wystawowe milczały - ich
milczE>nie osiadało większą

lę powt arzały

siłę przyciągającą niż głos

z.

megafonów.
Przyciągały

do siebie nieznane jeszcze wszystkim chło
pom maszyny rolnicze, ułat
wiające pracę załogom PGR
i spółdzielni produkcyjnych.
Pi:zyciągały estetyczne szo
py z rasowym, wysokomlecz·
nym bydłem, owcami, tuczni
kami, drobiem.

w

Łowi·

Przemówienie przedstawiciela Wojs.ka Polskiego witają huczne, długo niemilkną
ce oklaski. Jest w nich miłość i duma.
Oklaskami wyraża uznanie
ten wielotysięczny tłum ł_,o
Patrzeć
wiczan
dla przodujących
chłopów, których w imieniu
wypatrywać oczy
Rady
Państwa
dekoruje
.„na miasteczko zgrabnych Krzyżamt Zasługi ob. Broi
efektownych pawilonów niarczyk, wiceprzewodnicząwystawowych. Na rzucone w , . ---·- - ·
- Patrz, co to za olbrzymie buraki!
- A cóż to za maszyna? ...
Do czego ona służy? ...
- Laboga, ależ to nie krowy, lecz smoki!

by

róż.nych

pu~ldach

okrągłe

stoiska PSS, bogato zaopatrzone w ~apoje i najróżn_iej
sze zakąski. Na sznur stoisk
Gminnych Spółdzielni „Samo
pomoc Chłopska" z wielkim
wyborem materlałów tekstyl
nych, konfekcji, obuwia i i.nnych artykułów. Na wzorowo urządzone przedszkole i
wzorową świetlicę . Na aleję
plakatów i portretów przodują<;ych rolników. Na bar..v
ny. ruchliwy tłum ...
Lecz oto z megafonów pły
nie melodia hymnu narodowego. Rozlegają się mocno
słowa
wstępnego
przemówienia. To mówi gospodarz
Ziemi Łowickiej, przewodni·
czący Prezydium PRN Kazimierz Możdżeń. Mówi o osią
gnięciach powiatu, o dotychczasowym wkładzie l',owic1an
we wspólne narodowe dziE>ło
i o dalszych obowiązkach.
Chwali przodowników i gani
opieszalców. Za przykład sta
wia mieszkańców i;!min Bą
ków,
Bolimów, Nieborów,
którzy sierpniowy plan odstaw zboża wykonali już w
89 proc.
Na mównicy staje przodujący chłop z Zielkowic, Ro-

Przekonać

się

naocznie,
dotknąć, sprawdzić, zaspokoić ciekaw ść. Porównać z
tym co się s memu posiada i
co by się posiaduło, gdyby...
Mc.;afony więc swoje, a c:e
kawscy swoje ... Bodaj tylko
przelecieć wzdłuż stoisk, żeby potem wiedzieć, gdzie na
leży się dłużej zatrzymać i
dokładniej wybadać, zaznajomić się.„

i

man Zawadzki.

Gorące

pełnione dumą

wa:
- W

są

wolnej

D~IENNIK, J,.ÓD.ZK~ ~ ~02 i2830!

RZS J<Jckowice i PGR Jesienna pokazały swoje bydło
pełnej rasy nizinnej - buhaje .o wadze 900 kilo, piękne
zacielone jałosze, krowy dające po 4.000 litrów mleka
rocznie.
PGR Długie zaprezentowało
stadko
owiec długowełni
stych, dostarczających oko.
ło
5 kilo wełny rocznie,
a średniak Jan Pietrzak z
Kocierzewa wystawił 9 sztuk
owiec rasy łowickiej.
gospodyń

·-~·

Uwagi
Wystawa w Łowiczu trwać

będzie
cały
tydzień, cały
również tydzfeń będą otwarte stoiska branżowe GS.

Przez teren wystawy przewinie s 'ę na pewno dalszycłi
kilkam1ście tysięcy mieszkań
ców wsi łowickich. Organizatorzy powinni więc dolo·
żyć wszelkich starań, aby

przy każdym stoisku czy
spółdzielni produkcyjnej,

Wspaniałe okazy
hodowli

Wśród

budziły

to
czy
PGR czy POM był stale obec
ny wymowny, znający zagadnienie postępu rolniczego
informator.
Nie wszystko bowlem wyjaśniają napisy, a chłopi czę
stokroć chcą bliżej zapozmić
się

z tym wszystkim, czym
do nich przemawia widok
każdego eksponatu, czym do
nich przemawiają osiągnięcia
nowoczesnej gospodarki, ze
społowej .
Echo łowickiej WYstawy
rozniosło się szeroko. Chodzi
o to, i1hY wystawa przvnio~'a
jak największą korzyść tak
zwiedzAi„ cvm, jak i ludowemu państwu.

Mechanizacia rolnidwa
Długie

godziny

spędzali

ch iopi

wśród parku
nowocze~nych m<11<1.yn rolniczych .

Zespól

świetlicow}·

Z:t.AP z

Bo chen i a wykonuje

rberka „Przep 1óreczk'1'•

cy Woj. Rady Narodowej.
Kolejno schodzą z tryiJuny
wzruszeni i napełnieni radoś
cią: Kazimierz Jóźwiak z Lu
bikowa, Antoni Sałek z Pi·
leszkowa, Jan Fabiszewskt z
Bielawskiej Wsi, Leon Nowak z Bielaw, Jan lgieLski z
Guźni, Jan Kuciń.ski ze St'ro
niewic, Roman Zciwadzki z
Zielkowic i Józef Kolaszkiewicz ze spółdzielni produkcyjnej Jackowice.
Jakaś staruszka w pasiastym wełniaku ociera łzy.
- Inne, o inne były nagro
dy tamtej Polski, kiedy to
chłopa
traktowano gorzej
psa ...
Lecz oto na sąsiednim podium zakwitły dożynkowe
wieńce w rękach strojnych i
dorodnych dziewcząt.
Plon niesiemy, plon ... Wy·

jak naj

serdeczniejszą ze Związkiem

robotniczo·Ghłopski!

mięci każde słowo.
- Ile żeście zasiali?

Pytali, kręcili głow a mi, za
stanawiali i>ię i odchodząc
dyskutowali pomiędzy sobą.
Podobne
zaintcr0°owan e
budziły
stoiska spółdzielni
produkcyjnych
z
Bogorii
Górnej, Nowej Wsi, Grochowa, Bedlna czy Sójek. Długo
zatrzvmywali się chłopi przy
stoiskach Rolniczego Technikum w Blichu i PGR Glinnik.

:rnchwyt kury „karmazyny·'
z fermy zarodowej PGR Różany oraz „SUS$exy" z fermy
spółdzielni produkcyjnej
w
Sójkach.

sło

Radzieckim i z krajami demokracji ludowej, żyjemy
coraz lep :ej. Wspólnie z kla
są robotniczą budujemy coraz piękniejszą przyszłość.
Warto jest żyć i pracować.
Pracujmy więc i wywiązuj
my się ze swoirh obywatelskich obowiazków Zarieś
niajmy jak n·ajsilniei sojusz

maczy. Burzykowski, a wraz
z nim cała grupa zwiedzają
cych słuchają, notując w pa-

.f

ojczyźnie,

związanej przyjaźnią

tłu

· ,;
.
· .:' , ·' ···
: •
.. A

i na.

jego

Wdzięczak wyjaśnia,

,i:•:

Dorodna mloazle• z qmlny B;elawy wręcz~ p'ękn11 wieniec
dotynl<owy przewotln·czącemu PlłN
Kaz•mierzowi Możdże·
nlowl.

Przyciągały stoiska, w których prezentowały swoje bogate plony PGR i spóldz1elnie produkcyjne.

- Więc powiedzcie mi, ale
tak z ręką na sercu - pyta
dyż11mjąeego
przy stoisku
członka zarządu RZS, Józefa
Wdzięczaka, zaciekawiony do
najwyższego stopnia FranciEzek Burzvkowski z żabosto
wa Małeg~ - w jaki sposób
doszliście
do wyhodowania
tak wielkich buraków cukro
wych?

Wielkie za•nteresowmie , szcze ąólnle wsrod '<ob„;c,
na których zazwycz · 1 sp " czvwa brzemię wykopków budzi szeroka,
_ __ _ ciąąn ' ko.va _ koparka . produkc:ł'.__POfSk_•_
~ f-'-.------.1

Stolsl<o

Techn ' kum

-

Półtota

s; arczysteqo

jakimi ro zpor1ądz11j ą nasze
POM i PGR. badź lepiej już
zagospodf1rowane spółdzieln:e
produkcyjne.
Agregaty
do szerokiego
siewu zbóż, rozne rodzaje
bron,
radziecka sadzarka
ziemniaków, koparki konne
i ciągnikowe, młocarnia z
dmuchawą do słomy, snopowiązałki, opielacze, pługi
i
wiele inny<::h maszyn z potężnym „Ursusem" na czele.

Ludow~

rykowicz

artyi.tka Jan•rta Wawczkr 1<111i spółdzielni

pracy

"Szh~t<a

Ło""'~

wielką

wprawą

wy-ma

ka'\

z

arty-

hektara.
~Y_<:Z!1.'l._ Z?~~dkę_d~k~iążkl.:._
I wszystkie takie?
Niemal
wszystkie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zresztą przyjedźcie
i obejrzyjcie buraki na polu, Przy
okazji zobaczycie nasze plantacje pomidoró i ogórków,
nasz owocowy sad.
- A ile spodziewacie się
zebrać z hektara?
- Niezmiernie cieszymy siq , ki wspaniałej maszynv zlltrza
- Buraki będą rosły jesz·
z waszych odwiedzin-pow e snęły się, zaczyna rozgrzecze co najmniej miesiąc. Są
dzimy, że powinno być po·
dział zawiado~ca portu lo- wać
się
silnik samolotu,
tniczego, Bieli11ski. do rrz.v- kręcą się .5migła,
nad 400 kwintali.
coraz
- Chyba że będzie - pobyłych na loty pro1X1gandobardziej wzmaga się warko'
twierdził Burzykowski.
we przodowników pncy. ak- silnika Pięknie lśniący, paTablica wykazywała tegotywistów ZMP i LPZ. - Za r.ażcrski samolot Pol~kich Li
roczne zbiory: pszenica 22 q. chwilę będziecie mogli obser nii Lotniczych „Lot" rusza
żyto 20 q,
jęczmień
22 q
wować przez okiPnko samo·
do startu ...
owies 25 q. Chłopi gładzili rę
lotu wasze zakłady pracy, do
Po 15 minutach lotu samcr•
kam~ kłosy w stojących snop
my i parki.
lot zjawia się znów nad lokach. przesypywali przez dło
Z megafonu płynie głos spe tniskiem. Zaczynać się 7nifać
nie ziarno w odkrytych wor·
akera: „Obywatelka Sobole- comz bardziej, wreszcie lą·
kach.
wska, Wą siliska ... - padają duje.
dalsze nazwiska - zgłoszą
Po schodkach schodzą ro•
się z dokumentami i bilet.aześmiani pasażerowie. nas-tę
mi do samolotu. Za dwie, puje
ożywiona
wymiana
trzy minuty nastąpi kolejny zdań.
start",
- Nie przypuszczałam, że
Korzystamy z okazji, że będzie tak przyjemnie. szkojeszcze nie wszyscy wsiedli i da, że nie l a taliśmy dłużej tuż przed odlotE>m rozmawia
mówi ob. Sobolewska.
my z przodownikiem pracy
„ • •
Urzędu PoC'?towego w Łow· - ·
czu Janickim.
Tegoroczne święto lotnic.
- Jesteśmy - mówi Jani- twa by ło przeglądem jego sicki - dumni z siły i spraw• ły a zara7.E>m dniem zaciei<nie
ności naszego lotnictwa . Sport
nia przyjaźni i braterstwa
lotniczy prze s tał być sportem ludu pracującego z siłami lu
dla wybranych. Przeciwnie dowego Woj«ka Polskiego teraz dzięki szerokiej popu- m ówi do zebranvrh w -przelaryzacji . stnje się coraz bar wodnic1ąca ZŁ LPZ Na stra
d7.iej masowym.
ży polskiego niE>ba stoi nasze
Rozmowa nasza urywa się, w<,p.aniale, zwi ą7.ane ze spr·.bo właśnie w tvm mnmenc:ie
wą J"nkoju Ludowe Lotnictwo
czynione &ą o~tatnie przygo- Polskie.
)
Rofniczeqo w Bllchu
towania do odlotu, Drz.wicz.
B. 1.

Przodownicy pracy nad Łodzią

Mi awki ze

/

święta

lotnictwa

Przed III Swiatowym Kongresem Studentów

Naprzód,
sierpnia :roz poczynają
~i ę w Warszawie obrady HI Swiatowego Koą
gresu Studentów. Kongres
wzbudził głębokie zainforeso
wanie wśród młodzieży uczęszcza j ącej na wyższe uczel
!!}je zna jdujące się w różnych
częściach świata. Swiadczy
tym ogromna liczba ponad
1200 delegatów reprezentują
cych 106 krajów.
III Kongres Studentów, organizowany przez Międzyna
rodowy Związek Studentów

27

środę

ogródkach znajdujlł się w ostatnim stadium wegetacji.
uroduj nle
Wspaniały ich
może jednak spowodować oslabienla czujm1ści wobec
wroga, który ugraża. naszym uprawom. Wrogiem tym
niebezpiecznym
szczególl\ie
właśnie w obecnym okresie,
kiedy jego larwY schodzą do
ziemi, aby bezpiecznie przetrwać okres zimy, jes t żuk z
Colorado, czyli stonki' ziemniaczana.
związku 'I POWYŻllZym

Prez. R. N. m. Łodzi zarzą
dziło \l?Zepl'Owadienie w dn.
26 bm. (środa) w f')dz. od 10
do 1ł szósf.t\ z kolei w br. IKI·
wszechną lustrację pól ziemniaczanych, upraw pomido
rów w lfOSpodantwach rolnych Wielkiej Łodtl, a takie

1

przydomowych.
pn;ejnenie u.
Dokładne
pMw w blezącyro r11ku 7.&bez
pieczy n asze obecne zbiory,
a przede w szystkim za.pobiegnie rozmnot en<iu się stonki
wiosną roku przysdego,
Dlatego też 26 bm. w godz.
ocl 10 do 14 w s zyscy uprawia
pomidory
jący ~iemnfak.l i
powinni przejrzeć niezwykłe
doldadnie swe uprawY, a o
k-..idvm nawet poJedyńczym
okazie stonki, znalezlanvm
w czasie lustra c j i , zawla.domić natychmiast wła5oiwe t-e
renowo prezydium dzielnicowej rady narodowej, 713łącza
jąc do nteldunku martwe iu•
kl czy ich lal'Wy,

=

I

I
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drobne

SZTANC~ ekscentryczną

KUPll'/IY potencJometry
z wyłącznikami w zgl ęd·
n ie pote11cJornetry 0 ,050.1 (Megoml ora z w yłą·
czn!kl rarllowe { błys ka·
wloz nel. Wiadomość tel.
(10 77l-Gl
Jednorodzinny 167-6!}.

SPRZEDAM dom z pia·
cem, w tym murr z ce·
gty do rozblórk . Wla ·
Łńc;\t,
ul. Za·
domość
mentiora 4 (ślusarnia),
W\lłrlomo4ć

SPRZtt!DAZ

(l0(502·G)

WOZKI gli;bokle, spacero

!(IJPNO

we

•

koszykow~. ładne

la

KUPONY
pa,•iek PKO ~<>ny. rowerkl dwu I trzy
kupuJ11my - spr~1Je Koło we. Pl'2Ystępne ceny
my. Sklep wtńl<le11nlory POiec a Roman Llnkow
i)(! , PlotrkOwaka 120
Stalfna ~
z
SPRZEDAM lO uli
biegów wru pszc zołami.
S~RZYNI~
Mlrosta.w
ze llprz ęgłem do samo- Slusarsk1• Łęctyc a . Ozor
choo!J c t ę :l;arowego ,,O· kow~kte Przedm!ę~cle 3.
pel-Blltz" zakup' Rejo·
Biuro fJand,lowe SPRZEDAM mO!(oey l<J nowe
C.P.L. I A. ul. Jaracza 21. NSU z kos~e111 ul. Jaskńl
kierować do eza 16 (ł.ag!ewn Ikl) do·
Zgłoszenia
Sekc)I Adm. Gosp. tel. Jazd tra111waJem 16 od
(2261 Kl godz. 1 ~
2&!1·27,
SAl\'!'fU':HODl' G4Z

A A

REMONTY KA PITALNE

s!ybko przeorow ad za dro~:ot w y mianv
SPÓŁDZlF.f, NIA

PRACY tvIJ!: CHĄNJK()W

Wloelawek, ul. Dubois
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Pierwszy dzieA

1

konferencji
nauc.zyciellkich

D'J/Z'UQ"
A

f)

T'f!·IA

;g

kuplę natychml!!St od 7
PLAC przy fesle bl!eko do 15 ton. Krawczy k przystanku tramwajowe· Zielona 19 teł . 275·34.
(106!4 g)
go sprzerlRrn Tel 1l~- 24 188·87

DOMEK
sprzedam.
śląska 34 a,

I

0

MOTO<;YKL SHL dotart~
s pf'zedam. Szczęgllwa
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ZAPISY na Kursy !)się·
gowo•ct początkowej. re
JeatroweJ. R.P.K. Adm!·
ntstracyjno ·Gospodarcze
Języków obcych, maszy·
stenoirafll,
noplsanla,
lnQe
I
kafkulatoró'IV
pr:z:yjmuje sekretar'lat O·
Pol'technlcznych
środka
Gosp.
Adm,
KuN~W
l P.Fl. Andr;i:eJa Struga
1218l KJ
4, tel. 217·19

TRZYłt'llESll~CZNE
Kur11y
KroJU I Modelowania no·
woczesnego !PR. Zapisy
Piotrkowska 24-7 gorlz
10-12. 16-18. (2175 Kl

KROJU nowoczesnego, mo
delowanla . szycia ubrań
dam8\<!ch, dziecięcych ,
blell:tnlarstwa wy1,1czaJ11
ił\.lrBY JPR. Zapisy przyj
muje lcMncelarla Próch
nlka 25, codziennie w
i;iot!z. 10-12, 16· 18

S·MlES. kurs oowoczesnego kroju 1 szycia domowego !PR. kura haftu
maszynowego, file - Lo
katorska l2. Zapisy eodzfennle godz. . 9-12,
111-19
{2225.K)
S·MIES.

'

Kurf Kl'OJU
l.P.R. w ł.oclzl.
~w•emzflwsk'ego 17. Za•
r>lsy enrl,lennle od 9-20
Szyclą

URUCl-IAMIAMY

kursy
1<ur
~y
raohunkowollci prze·
I hanrllowej,
mysłowel
na ktorych wvkladane
b ędą nowe ramowe pia·
ny konr or•az nowa tech·
nlka ksl ęgowo śc' . Za pisy
Sekretariat
przyJmu Je
żeromsk lego 74/76 g-o<lz.
{2182°KI
16-20.
księgowości I wyższe

ZAPISY na lekcje gry
s krzypcowej, fortepianowej przyjmuje s ię. ~Ul!\
s klego 1011 m. 12

KURSY
nowoezęsnego
kroJu. mortelowanla U ·
dzltc(o· AlłSOL WENT Kl szkńl pod SZKOŁA tańców W. Cybrań dllmsk)<.'11,
rulsklego. Łódź , Kll!ń.
cych, bleli~nlarstwa. Gwa stawowych.
ogńlnoksztal skiego 46 tel. 135·4;!. Z•
rancj• 'fYUCzenla. Na- <:ąc:ych, młodzleź
wyt·
codziennie.
p!sy
(l0387 Gl
\Vl'OI 32.
St!ycl! uczelni uczy się
maszynopisania, steno·
l<URS nQwoczesnego kro grafii biurowej. Zaptsy ( )
Ju męskiego IPR dla za· Kursy Stenografii . Ma I . szczę Z8J
Zapisy szynop111anla Stowarzy
awąnsowanycb.
ccdzlennl• szenia Stenografńw · Ma
Stalina 7
(2196 Kl aiyalatek (Kursy sek re
e-16
energię
tarlackle - księgowość)
KURS nowoczesnego 1<ro Klllńskiego 50 lfłl. 278-16
elektrvczną
Ju damskiego (ciężkiego! Piotrkowską aa
rlla zaawsnoowaaych. Za
pl11y Stall na 7, codzleo·
:·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
rHe 9-11'1
S WVl>AJI!: IN'il ~ llll 1-H'\'SY CZVTl!;J,.NIK"'
S·tlllES. kurs llOWOC2łll5I· !!!RedakcJ11 I Ath11lnlslr Pt'/a • O~l!. ul. Plotrkow·
nego kroju 1 ezycla do· !i9lca 98, tel. Ce11tra1a 2R3 Uf, Red nacz. 125·64,
rnowego !PR. kurs hartu i!'lo<IS. przyi. 12-19. S11kratfłlM1 odoow. 204,75,
maszyno,,.go, fllt _ Egcidi. przy . 10-t~. t1e1111 qaspodarciy 2113·00,
przybyszew1kl•ire 120b. -wewn 36 oraz 22A aa. dalal ' p1,1n,wv 20R 95,
zaplsy cccli!ennle 9-19 !!!rt71&1 kult 141 10, di11o1 mfel'łkl 14~ 80 1 283·00,
wewn. 40. dział terenowy 114-32.
!!
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nuo lc.-11.ltJ I &7yc1• do· ill2l11ł ogłoszeń Plntr kaw~"• Ił , !el 111 110 i U4·75
czynny 8-11'1 w 11ab· 1v 8-14
mow•ao tPR C•rwon• 8
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Pocz~lek
hokeiłci

zrobili
Poznania i Siemianowic

Stosunkowo mało zebrało się dbbne przygotowanym kondy·
widzów na bo isku Włókniarza, by cyjnle, by móc wytrzymać na.rzu
µ rz y glądać
się pierwszemu
w cone tempo pr7ez caiy czas gry.
Spotkanie l-.ońc2y slę zw y c ; ę.
t..odzl meczowi hokeja na trawle.
Reprezentacja Pozna,nla wal- stwem Poznania 2:0. Oble bremkl
czyła w rozgrywkach o puchar zdobył Walczak.
miast z drużyną Stall z Siem ;aW czasie przerwy aędzla iza.wodów udzlellł przez ml·k rofon,
dnym z najważniejszych nowic.
Na boisku są dwie drużyny szeregu wyj11śn1en d:>tyczącycb
środków wychowania żołnierzy. Takie czynniki, jak I dwóch sęd1lów. Hokel<lcl uzbro przep;sów l s·posobu gry w hosiła, wytrzymałość, szyb- jenl są w krćtkl~ vaglęte kije. keja na trawle .
kość, odwaga i zdecydowani„ 'llrncze mała plł~czka.
Z chwilą. gdy na boisku znajOble drui:yny wykazują pooraz szereg innych cech mo
dą się drużyny t0dzkle e.alntereprawną
technikę.
Tempo
jes
t
ralnych i fizycznych żulnie
rzy decydują w poważuym •zybkle. Bramka1'7 Stall nogą wy sowane ta grą zwiększy się nlestopniu o podnoszeniu pozio bija daleko piłeczkę. Trzeba być wspńtmlernle.
mu zdolności bojowej wojsk.
Dlatego też podstawowym
osiągnięciem w dziedzinie
rozwoju kultury fizycznej w
wojsku Jest jej powszechność wśród mas żolnlerskich.
•
Wyrazem tego jest masoW Skarżysku odbył e;tę mecz
wy udział stanu osobowego piłkarski międ7y re..,reze.ntacJa·
mi
lII Ligi grupy warszawskiej
oddziałów w przeprowadzo
nych w ciągu roku zawo- I lódzklej
Mecz obudził dut.e zalnteresodach sportowych,, jest rowan ;e I mimo ulewnego deszczu Wł6knfar1a
snąca z roku na rok liczba zgromadził pr>eszto 1500 wizs Włókniarz postanow'to zorzdobywców odznaki SPO, dzów. Reprezentacja Łodzi '(Ul ganizować
w Krakowie obóz kodochodząca w wielu jednost Liga) pokonała rlrużvnę Warsza· larski dla wszystkich swoich czo
kach clo 100 proc. stanu oso wy 2:0 (0:0) B ·a.mkl zdobyli Ga- 10 wych zawodników, tak dla todaj M. I Chalkiewlcz. W druży rowców, jak 1 szosowców.
how ego.
n;e łódzl<iej najlep'eJ grali: KoObóz trwać bęcafe az do terPo przemówieniu gen. Popia złowski, Zawada, Ciupa, Rusino- minu rozpoczęcia wyśc'gu DDokoła P<ll~kt
to znaczy do połowskiego, przy dźwiękach Hy- wicz.
Po meczu tym postanowiono wy września
mnu Narodowego, flagę pań
Na obozie trenować będą mfę
stwową na maszt wcią!(nęli czo rozegrać spotk.anie rewanżowe.
które tym razem cx:lbędzle się w rlzv Innymi: &!k, Kupczak, Ga·
łowi
sportowcy Wojska Pol- Pruszkowie 6 wrzt>śn•a.
brych.
skiego:
mistrzowie
Europy
Krufa i Kukler oraz lekk ...'<ltle
tka Piecówna.
Z kolei mistrz Polski w b!egu przez płotki Bugała, odczytal depeszę uczestników SparW Krakowie w ram'lch Sparta·
takiady do ministra Obron.v klady Gward ' rozegrano mecz
Narodowej. Marszałka Polski, piłkarski między Czerwoną Gwar
Konstantego Rokossowskiego. dią z Bratysławy a reprezentacją
ZS Gwardii. Mecz zakoi1czył s'ę
zwycięstwem
pitkarzy Bratysla·
wy 2:1. Honorową bramkę dla
Gwa1·dll zdobył Kohut.
Ciekawsze wyniki techniczne
zorganizowanej Sparta·kiady_. Prezyd
' um RN przedstawiają się naWe Wrzeszczu odbyły się ml·
strzostwa Polski juniorów w za. stępująco:
Strzelanie mężczyzn n.a 50 m
oślizłym boisku nie chciał na pasach. w punktacji ogólnej zwy
ra:iać się na ewentualne odno- c i ężyli
zapaśnicy Staliuogrorlu z kbks postawa 'też<ica - Sasin
wienie kontuzji ręki.
44 pkt. Na s~ć~tvm miejscu zna- - 45 pl<t. (132)
l~żll się atleci Ło<:izł 14 pkt.
Strzelanie kobiet na tym samym dystansie I z tej samej poStawka meczu była wyjątko
•
•
•
- Szpak Barbara - 42
wo wysoka. Gwardia grając
Licls został mistrzem Polski w siawv
pkt. (28).
na swoim boisku była fawory- tenisie zwyc ; ę7.>J1C "" finale Piąt
Tor przeszkóU kob•et Potern meczu zwlaszcza, że po- ka 2:6 2:6. 7:.5, 6.3, 8:6. w gr-ze śpiech Judw1g& - 0 .52 (3).
nrzednio potrafiła odprawić •z p<•ledyńcz,el 1<:b•e• )() raz 25 ml
Tor
przeszl<ód
mężczyzn
"'
.
.
. strzvnlą zost>i·'I ladw\sra Jędl'7.e·
Lublina z baii.azem bramek me jow;ka zwyclęzaląc Ryczkównę Lis Zb1gn ew - O 54.8 mm. (8).
jeden zespól piłkarski.
6:4. 6:4.
Skok 'w dal m~żczy.i.n
Lis
•
•
•
Zb;gniew - 5,37 m (11).
Łodzianie grali ofen~ywnie i
Stanisław Mar..i•arz zajął dru· 100 m mężczy1n - Rynkleczęsto strzelali. Włókniarz po
gle miejsce w k'łtegorll 350 ccm wlcz - 12.1 sek. (35).
zdobyciu przewagi w polu po- w Raldzie Tatrzarisklm.
Rzut qrana~m mężczyzn
trafił zdobyć prowadzenie strze
•
•
•
Rynkiewicz - 4\l,26 m (30).
lając pierwszą bramkę przez
Skok wzwyz mężczyzn - LlSkobla w pchrlęclu kulą uzy. powskl - 149 cm (131.
Pilarskiego. Do przerwy wynik
si<al os1atnio 16 33 '.l Jungwirt
Pływanie 100 m stylem dowol·
brzmiał 1 :O na korzyść łodzian. 800 m przebiegł w czasie 1.52.5.
nym mężczyzn - Berlowskl
Po zmianie stron sytuacja - - - - - - - - - - - - - 2 . 1 5 min. (5)
nieco się zmieniła, bo do gło
Te,,,is stołowy IT'ężczyzn
Dworakowsk • - (22).
su zaczęli dochodzić napastniSztafeta
4X 1 OO - Wydz fał Flcy Gwardii. którzy często sztur
nan~0wy l 54.1 sek t5)
mowali bramkę Lodzi i Dzio500 m kob d
- Stenie Kryba zdobył bramkę dla Gwarstyna - 1.47.2 mln. (2).
' dzień c•ą.qnien:a. !V rzutu
dii. Przy stan-e l :l obie d;:uWyśc1q ko!arskl k0blel na 10
WY%SZE WYGRANE
żyny zaczęły grać pełnym tern
km - Nowak Marla - 27 mln.
pem.
Wygra.na 120 OOO zł padta na (6).
Wyśclq kolarski
mc~czyzn na
Pewnie gra nasza obrona. nr 11111:1
km - Plkala - 38 min. 10
Bara11 1'est zawodnikiem nieza
Wygi·ana 7.5.00J zł padła na 20
sek. (8).
nr 118968
stąpionym. Dzielnie sekunduje
Wygrane po 60 oou zł padły
mu Urban. Koźmińskiego za_ na ar nr 1703 7i:142B
stępuje Stusio.
. Wygrana 40.000 zł padła na
nr 27958
•łlAl>IO•
Przy piłce jest Jezierski i
Wyg1-ane po 20.000 Ilf padły
strzela - bramkarz Turlejski na nr nr 8240 41721 55689
WTOREK, 25 SIERPNIA
kapituluje. Włókniarz prowa- 117266
·
Wygrane po 10.000 zt padły
dzi 2:1. Wynik ten pozostaJe na nr nr 31886 6588:i 96543
6.15 (Ł' Wlad. dla wsi, 6.30
do końca meczu. Dwa punkty
Wygrane po 5.00C LI µa<iły na Dziennik pocanny. 6.50 Muzyka
wzmocniły pozycję Włókniarza nr nr 1902 3€69 6088 18833 poranna, 7.20 I 17.30 „z mikrow tabeli. Łodzianie znajdują 429'.:0 68781 81910 90656 92003 fonem przez mia.sto I w;eś",
7.40 {Łl Muzyka, 7.48 Stan P<'>ię obecnie na czwartym miej 11 5 453
·· ·
'ęd
d ·
Wygrane po 2 OOO zł padty na gody, 7.55 Wlad. poranne, 8.00
scu a I e rozmce m1 zy ruzy- nr nr 5862 6lf.l7 11831) 14296 Muzytka rozr., 11.45 „Głoo mają
nami znajdującymi się przed 24078 29566 44219 45387 46713 kobiety", 12.04 Dziennik p<ilud·
Włókniarzem stają się coiraz 47622 411571 58988 60430 68251 niowy I przeg!ąi;I prasy s:ot~1·212.15 „Na swojską surę",
mniejsze.
68591 72294 Bl 616 9!?.80 9a:J7l nej.
.
102173 110774 112:.10 114207 12.45 Aud. dla wsi, 13 OO Kon·
cert chóru I ork. z Wrocławia,
Tabelka punktacyma przed- 114456 1172n
P'eśnl kompoz. rosyjskich.
stawia się następująco:
Wyg1·ane po 1.000 zt padły na 13.40
14.10 „Gody weselne", 14.39
nr nr 3953 5872 9160 9278 9443 Koncert soffstów, 15.10 „Wieczór
1. Gwardia (Bdg.) 26: 6 37:17 14365 14843 20157 2:t681 23504 zaręczynowy
por.
Kowacza",
2. Kolejarz <W·wa) 23:11 37:18 25167 26443 2971 I 31401 31862 15.30 „W malowanej śląskiej
:JB692
40924
41404
t2792
43101
skrzyni''.
16.00
Ze
śpiewników
3. Górnik CB.)
21 :13 28:19 t36:J5 4.sa21 45457 46692 47078
4. Włókniarz (Ł.) 20:14 33:19 47001 4913:i 4!:1933 :51103 51213 Moniuszki, 16 20 (Ł) „Tu Łódź
na młodzieżowej falt", 16.35 (Ł)
5. Lotnik
20:12 22:18 51457 58.500 59117 632.58 63815 Taniec Chaczaturt«na. 1700 Wla
6. Górnik (W.)
18: 16 23 ·24 6.5787 67022 67190 68077 69830 domoścl popotudnlowe„
17.05
zagranicy,
7. Stal (S.)
16:16 22:15 74115 74357 74618 75135 75856 Kor·espondencja s
ł:l2427 87998 893,)4 9J020 90158 17 .20 (Ł) Ko.nc\!rt rozr. w wyk.
R Ogniwo (T)
16:18 18:32 92586 92963 93115~ "4131 96668
mandol ŁRPR od. E. Clu·
9. Kolejarz (L)
15:17 21:28 97437 97999 9!'123 g9511 99927 ork.
kszy, 17.20 IŁ) Ple~nl masowe,
10. Gwardia (Kl.) 14:20 16:20 102636 103622 103963 105741 17.40 (Ł) „Echo dnia", 17 45 {Ł)
11. Włóknian (Kr.) 13:21 18:21 107778 109936 109954 110391 „ Wteczorna l"OZOIOW& ", 18.00 (Ł)
111005 111269 1121J9 114425 „Wszyscy powt1m• pomóc", 18.10
12 OWKS (Bdg.)
12:20 18:25 118998 119204
(Ł) Łódzki Tyg'lOrilk Dźwiękowy,
13. Gwardia (Lb.) 10:24 13:24
Wygraną sery Jną w' wysoko~rl 18.30 W pracowniach uczonvch.
14. Spójnia (W-wa) 9:25 22:48 60 zł otl'l~ymuje kddy numer lo- 18.40 (Ł) Koncert so•!stów, 19.10
.<u kończący &le n&: OO Ol 05 11 Rep. llter11ckl
19.30 Muzyka l
Nie wszystkie jednak kluby l2 l4 16 18 21 25 27 41 47 50 aktualności, 20 OO Koncert symgraly óstatnio. S zereg spotkań 53 56 58 59 65 77 81 82 88 94 99 ron 1czny, 20 118 Stan pogOcty,
przesunięto na inne terminy z wyłączeniem JMn'lk tych nu; 21.00 Dziennik wieczorny, 21
'k' b ł
" .. . , . , merów losńw kt••re zoslaty Juz Wtad. sport., 21 36 W 1 ązan.ka me
~ym 1, Y Y następu.1.ąie . t.w"
wylosowane w clągnięniu IV rzu. lodll z op. ,.Btękftna maska",
dia (Kielce) - KoleJarz (War-.1111 7 Krajowe! {,(·ter'' P•enlężneJ. 21 40
Koncert
K~nkow„k teg<)
o;zawa) 3:0. Górnik (Bytom) - Wzaml-an wyloi>•'"'anv"h numerńw 1 Chóru. 22.00 Muzyl<a tane<'zna,
Ogniwo (Tarnów) 4 o. Włók- wygrane sery he otr, •mają nie i 22 40 Muzyka kameralna
23.nO
.
•
. .
wylnsowane Je•>cze w tym clą,g. Wlą7. anka seren•d 28 11) Sonata
ntarz IK1aków)-..SpóJnla (War 1 nlenlu bezpośred1,1lo wyższe nu- fortepianowa, 23.50 Ostatnie wi.
~zawa) 2:2.
'I.mery losów,
jomośc!.

Otwarcie Ili Spartakiady Wojska,Polskiego
Na stadionie olimpijskim im.

~en. Karola $wierczewskieg0
:we Wrocławiu, nastą.pilo uro-

czyste otwarcie III Letniej
.Spartakiady Wojska Polskie;go, będącej generalnym przeglądem dorobku sportu w woj
w.ku.
Ponad 1500 najlepszych żołłlierzy sportowców walczy
111a Spartakiadzie 0 tytuły mi5trzów Wojska Polskiego w 11
dyscyplinach sportu, pragnąc
osiągnięciami sportowymi i no
:wymi rekordami uczcić dziesiątą rocznicę Ludowego Wojili'ka Polskiego.
Na odświętnie udekO'l'owailym stadionie wrocławskim ze
- brało się ponad 50 tys. miesziltańców miasta.

Po

rewanz• w Pruszkowie

W czasie Spartakiady Wojs·ka Polskieqo we Wrocłaiw•u odbyły się zawody
strzeleckie. W strzelaniu :i. KBKS na 100 m
pierwsze m;ejsce zdobył Sikorsk• z OW z Warszawy.
Na zdjęciu of•cer Sikorski w czasie strzelania.
CAF - WAF

Na

otwarcie Spartakiady
wiceminister Obrony
µ:'l'arodowej, gen. broni Stani- Spartakiady wygłosił przemóiSław Popławski, który po ode- wienie:
braniu raportu od kierownika
„zawodniczki i zawodnicy! Przodujący sportowcy
Ludowego Wojska Polskiego!
Przybyllście tutaj z okrę
gów wojskowych. lotnictwa
i marynarki wojcnne.i, aby
wziąć udział w ostatniej czę
ści tegorocznej Spartakiady
· Piłkarze Unii po niefortunWojska Polskiego.
nym meczu w Warszawie z
Na zawodach w swych od
CWKS
zrehabilitowali
się
działach, w dywizjach i o1walcząc
z Budowlanymi z
kręgach wykazywaliście wy
Gdańska i odnosząc zdecydosoki poziom sprawności fL
:wane zwycięstwo 3:0.
zycznej I uzyskaliście praKolejarz (Poznań) zremisował
z . Budowlanymi (Opole)

l<

przybył

· Piłkarze

wo do walki o miano najlepszyeh sportowców naszego
Wojska.
Zbratani z żołnierzami bohaterskiej Armii Radzieckiej i armii krajów demokracji ludowej, żołnierze
nasi podnoszą z dnia na
rlzień pm.Jom wyszkolenia
bojowego i politycznego,
wzmacniając tym samym si
ły obronne nasze.i ojczyzny,
poważncgo ogniwa świato-.
weg-o obozu poko.iu.
Sport w Wojsku Polskim

Unii

prowadzą ·

o:o.

Ogniwo (Kraków) pokonało
Budowlanych (Chorzów).
Górnik (Radlin) pokonał 2:0

~:O

rwKs.

Po meczach tych tabela pun
lcl;acyjna przedstawia się następująco:

j

1. Unia

2. OWKS (Kr.)
· 3. Gwardia (Kr.•
4.CWKS
!;. Gward. (W-wa)
6. Kol. (P~n.)
7. Góro. (Rdl.)
8. Ogniwo (Byt.)
9. Budowl. <Ch.)
'.lO. Ogniwo (Kr.)
11. Budowl. (Op.)
12. Budowl. (Gd.)

17

23
19
17
15
15
14

14
12
9

8

29:19
2!!:21
211:24
16:21
23:31
20:22
23:3'
Niestety nie padł ani jeden
18:21
19:35 rekord Polski. Wręcz przeciw14:27 nie kolarze startując na torze
w Helenowie uzyskali raczaj
przeciętne czasy w biegach na
200 m.

Grundman okazał

A jednak mimo braku sensacji w post i „upieczenia"
nowego rekordu Polski na tym
dystansie mieliśmy szereg niespodzianek. Do nich zaliczyć
trzeba wyeliminowanie w pół
Lnale Kupczaka, kt6ry źle pojechał taktycznie z Płodziszew
Artyśc1,
skim i przegrał pojedynek.
W obu tych środowiskach
Na tym nie skończyły się nie
czynione są przygotowania do spodzianki. Podobny los spottego sensacyjnego meczu, któ- kał również Beka, który w firy rozegrany zostanie 31 bm. nale przegrał z doskonałym ko
:W poniedziałek.
Jarzem Gwardii z Wrocławia
Okazuje się, że tak wśród Grundmanem.
Gwardzista
artystów, jak i wśród dzienni- prezentuje się doskonale. Jest
karzy jest znacznie więcej dobrze zbudowany fizycznie,
zwolenników tego piękn<>)!'o dysponuje długim finiszem,
sportu niż potrzeba do zesta- ma· wyczucie dystansu i śm1a·
wienia drużyny. Kapitanowie ło
możemy
twierdz ć,
że
zespołów mają wit.'C poważny Grundman szybko rozwijać bę
kłopot, kogo ostatecznie WY- dzie swój wielki talent sprinte
znaczyć do drużyny. Na odby- rowski.
Grundman uzyskał
wających się treningach bada- czas - 12,6.
na jest forma graczy przed usta\ Bek przegrał decydujący po
leniem składów drużyn.
jedynek minimalnie z Grund-

Dziennikarze nie zawsze ży
Ją w zgodzie z artystami, a artyści z dziennikarzami.
Tym razem po~odzi ich "ił
ka nożna na bois.ku przy ·Alei
Unii podczas ciekawie zapowiadającego się meczu Prasa-

jest

stracić

razem
publiczność
opuszczała tor żużlowy na boi
sku przy pl. 9 Maja z uczuciem rozgoryczenia. Organizatorzy towarzyskiego
meczu
motocyklowego Kolejarz Rawicz - Ogniwo Łódż wprowadzili w blqd zwoienników spor
tu motocyklowego, reklamujqc
szumnie pojedynek
Szwendrowskiego z Kapałą.
Trudno jest przypuszczać, że
by Ogniwo nie wiedziało o
tym, że Szwendrowski stctrtować nie będzie, a więc w takim razie nie wolno bylo w
żadnym wypadku zapowiadać
startu teno doslw~al.ego zawod
ftika. Ogniwo „nadwerężyło"
poważnie swój ·własny autoryTym

wyszkolenia

bojowego, je-

Na trybunach stadionu Gwar tartymi parasolami przyglądali
dii w Lublinie znalazło się tyl- się emocjonującej walce o pun
ko 100 (stu) kibiców sporto- kty.
Włókniarz mimo zapowiedzi
wych, którzy siedząc w czasie
ulewnego deszczu pod rozpos wystąpił bez Kokota. który na

Piłka ich pogodzi

Łatwo

4!tał się nieodłączną częścią

W czasie ulewnego deszczu
Włókniarz wygrał 2: 1

16 30 45:13
16 24 36:19
16
18
16
17
17
16
17
16
17

zwycięstwie 2~0

za ufanie

tet jako organizatora wyści
gów motocyklowych i zaufanie
u publiczności.
Jeżeli do dyspozycji organiza
torów przez kil ka godzin był
motocykl z głośnikiem, to zamia.st
szumnie
zapowiadać
.sensacje, jakie cz ekają widzów
na torze żużlowym, najuczciwiej a i wysoce sportowo byłoby zapowiedzieć, że niestety
mecz rozegrany zostanie bez
udziału Szwendrowskiego.

sią

najlepszy

manem. Łodzianin rozpocząl
zbyt późno finisz.
Kolarstwo torowe w tym se
zonie uczyniło wielki krok na
przód. Przybyło szereg młodych obiecujących zawodników ~ organizowane zawody
cieszą s'ę coraz większym zainteresowaniem.
W
wysc1gu
australijskowłoskim drużyna Gwardii w
składzie:
Jankowski, Janicki,
Płodziszewski, Marchwiński i
Grundman
pokonała
zespól
Włókniarza.

Na trybunach toru w Hele-·
nowie zebrało się przeszło
5 tysięcy widzów.

Młodzi

ze

„Słał~"

mistrzami Polski
W Ostrowiu Wielkopolskim
z udziałem 265 zawodników mistrzostwa Polski
młodzików.
Łódź reprezentowana była przez młodych pły
waków Sta!L
Boreski zwyciężył na dystansie 50 m z granatem, uzyskując czas 0.37 sek. Ten sam
zawodnik uzyskał tytuł mistrza Polski na dystansie 400
m stylem dowolnym - 5.55,2.
odbyły się

Turek zajął czwarte miejsce
w wyścigu na 200 m stylem
klasycznym - 3.19,2. Ponadto
pływacy
Stali zdobyli pięć
piątych miejsc.

Rąbień

Lutomiersk
- Rąbień

Ogniwo zorgdn •zow'lto propa
sra ndowy w y ~cl g kola1";ki na dy
stam• le 3.5 km . Tr.a,• a z R11bienii'l
prze7 Kon~t frntynów I
Z drugiej strony napiętnn wiodła
L11 te>m'el's k do Rllb'en la. W wy
u1ać należy
chuliga1\skie za- ~c i gu t~' m udital wzięło 27 za
chowanie się części publiczno- w0rln•ków.
ści.
Zwvcl ę ż \ I
0 1im i1,skl z Wll\I<
nla1·zA w cz Asle 1 05 .:lf; P '"'erl St
Mecz zakończyl się zwycię- PietraM.Pwsklm ł 'ózefowtczem
stwem Kolejarza. 38:l4.
a Gwardą,

Obóz kolarski
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