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Pismo premiera Hindustanu

do Generalissimusa Stalina

ORGAN WK i ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
_ROK Ul

SRODA 19 LIPCA 1950 ROKU.

CVł)

Budujemy jasny,

Nr

szczęśliuJy

1~7

gmach

Polski
Socialisly
.cznei
oparty na granitowych podstawach ludowego

MOSKWA (PAP). - Agencja TASS ogłasza pismo prr
miera hinduskiego Pandita Nehru do Generalissimusa Stalina,
odpowiedź (!eneralissimusa Stalina oraz depeszę, którą nade·
słał nast(lpnie Pandit Nehru.
Pismo premiera Hindustanu Pandita Dżawaharlal Nehru
d-0 przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, J. W. Stalina,
z dnia 13 lipca b.:i;. głosi co następuje:
W rozmowach które nasz ambasador odbył z Ministerstwem Spraw Zagr~nicznych w Moskwie, wyjaśnił on stanowisko Hindustanu wobec konfliktu koreańskiego. Cel Hindu·
stanu polega na tym, by zlokalizować konflikt i przyczynić się
do jego szybkiego pokojowego uregulowania drogą usunięcia
obecnego impasu \V Radzie Bezpieczeństwa w ten sposób, aby
prz~dstawiciel Rządu Ludowego Chin mógł zająć swe miejsce
w Rrdzie, by Związek Radziecki mógł wrócić do Rady i by
ZSRR, USA i Chiny, w ramach Rady lub poza Radą, drogą
nieoficjalnego kontaktu, z pomocą i przy współpracy innych
państw miłujących pokój, mogły znaleźć podstawy do połoie·
nia kresu konfliktowi i do ostatecznego rozwiązania problemu
koreańskiego.

Żywiąc pełne przekonanie, że Wasza Ekscelencja zdecydowana jest poprzeć pokój i w ten sposób utrzymać solidarnofr
narodów zjednoczonych, ośmielam się wystosować do Pana t
osobisty apel, by zechciał Pan wykorzystać swój wysoki au
torytet i swe wpływy dla osiągnięcia tego wspólnego celu,
od którego zależy pomyślność ludzkości.
Proszę przyjąć, Ekscelencjo, wyHzy mego najwyższego

patriotyzmu i proletariackiego internacjonalizmu
Przemówienie końcowe Przewodniczqcego KC PZPR Towarzysza Bolesla~a Bieruta Odpowiedź Generalissimusa
Stalina
wygłoszone w dniu 16. 7.1950 r. na V Plenum KC PZPR
·
poważania.

Już Jako pła.n rotowY, tzn. plan prz.e
myśla.ny, sprawdzony i całkowicie
Pl'ZY&'otowally do tego, ażeby:

1

nom

2

przedłociyć

dobrobytu I k!lltury mas praeuJą kulturalny życia mas pra.i}ujących
cych.. bez czego nde ma soojaliznm.
podnie§ć znacznie w:rżeJ i potrafimy
„Soo,ja.łirmi &macza mówił tego dakonać.
tow. Stalin na xvm 7Jeździe !Mamy już wszys!Jkie warunki. aby
orga.njzaeję dostaitniego i kultu•
ra.lnego żYcia dla wszystkich postawić sobie taJcie ria.danie i osJąg
nąć je w C2a&e stosunkowo krótlom.
członków społeczemtwa."
Obecny p07Jiom wYdajności pracy P1am 6-lellnti stawia ta.kie zadanie.
polskiego robotnika i chłopa, ogra:c.i„Socjalizm mówił
'tow.
Ctl.Ony nńskim .}esmze stosunkowo po
Stalin - może być zbudowany
0lome.m teclm:film i - dodaijmy najedynie na podstawie bujnego
wiasem - nie dość jeS!l'JCfle s.prawwzrostu sil wytwórczych społe·
ną organizacją pracy, kulturą pracuństwa, ·na podstawie obfitości
cy i ,zasobem kWa.lifiikacji - nie zaprodnkt6w i towarów, na podsta
b~ie<:rza takilego pol'lliomu żyoi.a mas
wie dobrobytu mas pracujących,
pracującycll, latóry by nas zadowana podstawie bujneaio rozkwitu
lał.
Clwemy poziom materialny i
kultury.„•·

go w

formie pro·
jekta ustawy właściwym Ol'P

pańsłwa;

pójść

z nim do waystldeh or·

~

pa:rtyjnych jako m u-

jętym w ~kle cyfry, ale pulsują.
cym potęmą, i rewolucyjną treścią
społeozną. PROGRAMEM <hiałanla;
zapoznać z nim cały na.ród i

3

kaidego obywatela, ka.Zdego
robomika i chłopa, inżyniera i na·
uczy<iela - zapoznać z nim wszysł·
.kioh ludzi pracujących lub przygo·
towują.cycb się do pracy przez naukę. Je.t to boMeln PLAN l KIERUNEK naszej drogi rozwojowetj na
okres D&Jbliżazyeh 6-ciu lat, ale taki
plan I kierunek, kt6ry określa CA- 1
1:.Ą DUZI\ PBZYSZŁOSC.

Myli!iłby sti.~ ten, lrto by w Plan!e
6-lelnim Widr2ńał tyiliko suohe choć
śmiaiłe cyfry, same tyłiko liczby czy
ws]l;aźnllci ilościowe,
ll'.dlumiewaJące
może swą Wtiellkoooią i wymową po-

Dwudniowe obrady V Plenum KC równawazą,

eae

wy.ramjące

tyiko

nad PIMlelD 6-lełn.l.m i pnygotowa- ~ rachune~ eest:aw:lenie cyfronleiii kiMb', ni~będnych dla reallia+ we, bilans - słowem, gdyby w Pla
cJi tego_ planu - . ża.kończyly dłql nie 6-letrrlm dostrreg.ał tylko ilościo
etap prae przygotowawczych, rozpo. wą, zewnętrzną jego stronę, nie uczętych jak włemy jeucze św.i.ad.aimiadąc sobie jego treści jakoś
pned Kongtesem Zjednoczeniowym, ciowej, rewolucyjnej, prrzeobraża1ą
tzn. pr.Bed dwoma lat:r. z obrad obec cej do gnimu nasze stoeunkd sponeto Plenum Pia.n 6-letni wyehod:z.ł I łecrt.ne.

Plan 6-letni niewzruszonq podsławq
nowego ustroju społecznego w Polsce

Polska będzie jednym z naibardziei
uprzemysłowionych kraiów Europy

lstotnlł treściit naszero Planu 6letniego jest potężne, niespotykane
w dotychczasowej historii rozwoju
gospod&rcz.eco naszego kraJu pod.nie
sienie pozfomu sił wytwórczych w
OJl&l"Cin o naJbariziej nowoolZ.eBtU\ i
wysoką technikę. Dotycey t.o m.równo p:meniySłu, jak rolnictwa, dotyczy
to WSZJ'Stkich dzdedzln n.iszej gos-po~
da<rkii ·narodowej.
W wyniku osią.anięc Planu 6-Jetnilego Polska zostanie pi-z.eksztalcona
w jeden z na,jba.nl:zjej upn:emysło
wionyeh kft.jów Europy,
Nie trzeba dowochić jakie znaczenie w zwhi,7Jku 'Z bm posła.da .Plan
6-letni dla siły obronnej Polski, dla
jej gospoduczej, poliłyomej I pań
stwowej niezalei.ności. Uprzemysło
wienie kra-łn w ciparciu o socJa.listyozne tonny ustrojowe i gospod•oze om.a.cza gruntowne rugowa.nie

nycb

sił

obozu pokoju, przeciwstaza.równo polityce podbojów i nlewoH go.tpOdarczej .i&k i
wojennej ap"eSji imperializmu, Je10
polityce pabieży i woJn:y. W tym sen
sie Plan 6-letni PG&iada :nłe tylko we
wnętnne, lecz ł mi~zynaroclowe
maczeuie.
Mówil o tym w końcowej crzę§ci
swego re!eraitu row. Miinc. Jedn.akze
\'I' dys1rusjd ekonomiczne akcenty l'OIZ.
ważań górowaly poniekąd nad politycm.ą treścią ll:8.dań
Planu 6-letmEgo.
will\ilł'lYCh się

na pismo Pandita Nehru
DO

JEGO EKSCELENCJI PREMIERA REPUBLIKI
filNDUSTANU
PANA PANDITA DŻAWAHARLAL NEHRU
Witam Pańską inicjatywę pokojową. Podzielam w pełn.l
co do celowości pokojowego uregulowania kwe
stii Korei prze-z Radę Bezpieczeństwa z bezwarunkowym
udziałem przedstawicieli pięciu wielkich mocarstw, w tej licz
~ie Rzr\du Ludowego Chin.
Uważam, że dla szybkiego uregulowania kwestii Korei
było by rzeczą celową wysłuchanie w Radzie Bezpieczeństwa
przedstawicieli narodu koreańskiego•
Pański pogląd

Z wyra.7.lami szacunku
( - ) J. STALIN

PREMIER ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

Depesza premiera Nehru

do

J.

W. Stalina

DO
JEGO EKSCELENCJI PREMIERA ZWIĄZKU
RADZIECKIEGO
J. W. STALINA
Jestem w najwyższym stopniu wdzięczny za szybką l
aprobującą odpowiedź Waszej Ekscelencji.
Nawiązuję nie
zwłocznie kontakt z innymi zainteresowanymi rządami i mam
nadzieję, że wkrótce będę mógł znowu zwrócić się do Waszej
Ekscelencji.
Z poważaniem
( - ) DŻAWAHARLAL NEHRU
PREMIER HINDUSTANU

(Dalszy ciąg na str. 2-giej)
Plan 6-.lełDi - to program nłe tył otrzymail!i!Wiy w &pUŚciŹnlie po ust.ro
kt> gospodarczy, lecz równOC'leśl'lie ju l>'Urżual'!yjnym Polski pmedwr.ześ
ideologicmy, polityczny, społeczno - niowej. Nasza produkcja, pnemysło· wnelkłcb WJ)ływów ka.pitałisłyez
wa w r.hwili obecnej jest dwa i pół nych w różnych dz.i~ nasu11stnjowy.
raza
w.lękma w pn,eli07leniu na. glol'O życia. Omacza to równocześnie
Plan 6-letni - to plan, kłóry stwo
rzy mocne i niewzruszone podsta.wY w~ ludności, niż była przed woJną. spotęgowanie wkładu Polski do ogólTl',go
rodzaju
skok
w
produkoji
przezaiąły siedzibę
nowego ustroju społeemego w Pol·
mysłowej mogliśmy osiągnąć tylko
ece. podstawy- socjalizmu. W tym sen dzięki
poważnemu podniesiemu poOddziały
uciekają
popłochu
aie "9lan 6·letni Jes.t skonkretyzowa- zfomu naszych sił wytwórczych
w
ną, fonną re&ll.zacJi ideologij nasuj
'
minionego pięciolecia za.równo
.(011dżu ścigają cofające się wojska
Zespół P. G. R. Dębołęka pow.
Partii na określonym odcinku cza.su. ciągu
w przemyśle, ja.k w rolnictwie. Ale
Sieradz melduje, 7.e koszenie ży
amerykańskie. Partyzanci w południo
jest ujętą w określone zadarua linii\ !Zl"Obiliśmy dopiero
pierwszy krok w
ta rozpoczęto 5 bm„ zakończono 9.
kleruukową polityki Partii, drogowej i północnej części prowincji Ken
Zwó7'Jkę w pełni zakończymy 18.
wsk81Zem, wYtyczną, naszych dzia- lderunku przebudowy n.iszej zacofasan pomagają nacierającym oddzianeii ekonomiki, ~biiliśmy pierwszy
Pracujemy w niedzielę, pomoc w
łań.
pow~ny
krok rorz:wojowy, który
łom Armii Ludowej i sami prowadzą
ludziach
otrzymujemy
od
PowiaNasza ideologia, nasz program, na~ wnożliwia nam właśnie da.ls.zy r:zeczy
wszędzie rozległe operacje. Lotnictwo
towego Komitetu PZPR.
M.a poliit)"ka, na&za propaganda, na- wisty i szybki marsz naprzód w kieamerykańskie bombarduje
sza d~Qłalność organizacyjna nie runku osiwnięcia. nowego wyższego ny działa.ją spra.wnic.
zaciekle
Dyr,
Zespołu
miały nigdy nic wsipólnego IZ. fanta- .ieszcze poziomu technicznego, odpospokojne
mias1.a
i
wsie
w
północnej
KazimOI'.
~ją, z uropią, I/. oderwanym od iyda wiadająceg.o WYJDaganfom nowege>,
części republiki i na południowych te
frQiz.esem &obnomieszcrlJań:.kim
0
rytonach wyzwolonych.
na odwrót, zwafoza.J.lśmy Da.J'katego. OSIASl'łlf!NI"
eycm:iej i zwalcmmy na.dal puste,
16 lipca lotnictwo amerykańskie
- · kol•;. tclO&fte
napuszone l obłudne słe>wa bez kon- czym wyrarl.ał się obrazowo Lenin,
•
9órw
dokonało
kilku bandyckich nalotów
·ministrem żeglugi
kretnej treści, pod którymi tak chęt smwłaJą.c przed pa.r~ią. 7.adanie st.wo
• Od miasto Seul, przy czym ucierpiały
r:unia
wielkiego
pri,emysłu
ma.'1.Zyno
me buriJua1Z.ja i jej socjaldemokra(I 4'11foOGOOd$IOOOOOO
WARSZAWA (PAP). Prerlydent
szkoły, szpitale i instytucje kulturaltyczn~ titowscy iltp. lokaje usił11ją wego, a więc „pm:esią.śc się z jednego
Rzeczypospolitej Polskiej na wnio
konia
na
drugiego,
a
miane>wicie,
z
ukryć często najbaxdtziej perfidne one, a wielu mieszkańców poniosło
sek Prezesa Rady Ministrów mia
•
~ustwa i knowania imperialistycz- konia włośoiańskiego, chłopskiego,
•
nowa.I inż. Mieczysława Po1>iela.
śmierć.
Samoloty Armii Ludowej na·
ne. Konkrełność naszej ideologii, na- wynędmiałego.„ - przesiąść się na
kierownika Wydziału Komunika..
v.iązały walkę i zestrzeliły dwa saneso programu, naszej polityki wy· .konia, którego SZ1lka i musi szukać cyjnego KC PZPR mini.suem
-r10loty nieprzyjacielskie.
n.Za właśnie na obecnym etapie Plan dla. siebie proletariat. na konia. wielżeglugi.
kie.go
pn..emysłu
maszynowego.
ele6-Ietni, Jest to program jasny i wy·
ODZNACZENIA OFICEROW
W~chowst"roju
itd.".
raźny, Ja.k -wyramym jest Język kteyłikao,Ji,
KOREA~SKICH
cyfr, w których program ten zostaJ '.Lenin: „Lepiej mniej. lecz le.piej").
Chińskie1·
MOSKWA (PAP). - Jak donosi
ujęty, nakreślony, przetłumaczony.
Prze$iąść się na konia wyż.srzej ter.h
Agencja TASS z Phenjan Prezydium
Na czym ten program polega. co n:iki - na nowe skomplikowane ma
Najwyższego
Zgromadzenia Narodo·
wyram, o czym mówi?
szyny własinej prod'llkcjli, na nową
b I d
wego Koreańskiej Republiki Ludowo.
o Warszawy
MówJ on o tym, że ustroju soeJaJi. ho1tę w pimemyśle, na elektryfikację, przy y
styc:mego nie można. wprowadzić bez na a:uta własnej produkcdi w ti."ansWARSZAWA (PAP). - w dniu 17
Demokratycznej przyznało tytuł bo-grunłównej przebudowy ekonomiki porcie, na traktor w romiotw.ie lipca br. ·))ł'Zybył do Warszawy amhatera Koreańskiej Republiki Ludokra.,Ju, bez oparcia tej ekonomi.ki na dopier0 wówezas można zbudować
wo-Demokratycznej i wręczyło orde·
bez porównania w:rższym poziomie trwałe t niew7lruszone podsta.WY !'IO• basador Chińskiej Republiki LudoLO"JDYN (PAP). - Agencja Reu- wybrzeżu Południowe1 Korei, w od· ry Sztandaru Pat'1stwowego I stopnia
technicznym. Jakd byl po7Jiom na.srzej <'Ja,lizmu w Polsce.• Dopiero blo.wiem wej gen. Peng-Ming-Cbih, powitany
tera
w depeszy z Hongkongu donosi, leglości 150 km na północ od portu oraz medale Złotej Gwiazdy I-ej gru
ekonomiki, naszej gospoclaa-ki naro- wyżs.ia technika. umu.illwia wYSoką na dworcu przez dnektora pro•
że
nocy ubiegłej wojska północno- Pusan. W ręku wojsk północno-kore_ pie oficerów Armil Ludowej. Tytułem
•
dowej w okresie prv.edwojennym, ja wydajoość p.;racy człowieka. l stwa•
kim jest on w macznej mierrze jesti- na wa.run.ki dla wYda.finego wzrostu toke>lu d:rolomatycznego MSZ Oen- koreańskie objęły w swe posiadanie ańskicb znalazła. się tez miejscowosć
bohatera zaszczyconych zostało 21 o.
c:TA &:is:iaj, mimo olbmymich l)me- dobrob;vtn i kultury caJe&'O nał'odu, ryka. Błreekleg.o.
opuszczone przez Amerykanów i kił- Jangjang, przy czym wojska te na- sób. W liczbie ich znajduje się domS!łn. jakie dokonały się w ~y:m
kę Li Syn Mana miasto Tajdżon, ktÓ· wiązały w tym rejonie łącznoś.: z pai
kraiju w ciągu m:inionycll pięciu lat?
wódca zespołu kutrów torpedowych,
re pełniło rolę tymczasowej siedziby I tyzantami.
które 5 lipca zatopiły krążownik ame
Jet;.t to p07Jiom stosunkowo ni9ki,
marionetkowego „rządu" południowo- DALSZE ZWYCIĘSKIE NATARCIE rykański, Kim Gun Ok - dowódca
!)<>Ważnie rmoof.any IZalt'ówno
matekoreańskiego i w którym rozlokowaNA POŁUDNIE
ria.lnie, jak teoh:nicmie w porównak~tra Li Fan Gen, lotnicy Kim Gi Ok
wypełnia zobowiqzania lipcowe
niu IZ. krajami wysoko u.pxv.em)'Sło
na była dotychczas
amerykańska
PEKIN (PAP). - Ogłoszony przez i Li Mun Sun, którzy wszczęli walkę
wionymi Jest t.o je&ZC!l'.e porziom o
.Rada 2lllkładowa Z. P. B. lm. :.:~ęł:~w: : :~::
kwatera główna. Miasto Tajdton li- radio Pbenjan komunikat dowództwa z !O samulotami amerykru1sk!ml J ze
niskiej stiOSunlkowo \vyda.jnoścl pracy
DUBOIS
komunikuje,
źe
pe>wzięczy
135 tysięcy mieszkańców.
koreańskiej Armii Ludowej stwier· &trrreli:li 4 spośród nich orari inni.
rdbot?llika prrzemysłowego i poziom
te zobowilpania ku uCYtezeniu nyWszystkie zobowil\zania pny·
Według doniesień Agencji Reutera dza, że oddziały te.i armii. wyzwala- ZnaO"Lna grupa żołnier.zy i oficerów
romrobnionej' CtZęsto kar.lowmej, :indy!Widuailinej gospodwki ohlopskiej,
Swięta Lipoowego zostały już niosły za.kładom 15 milionów zł.
z Tokio, siły północno-koreańskie iąc dalsze liczne miejscowości, kon· nagrodzona została orderami Sztanktóra prv.eważa jeQllCIT.e w nasrzym rol
częściowo WYKONANE. 15 tka• 052lCZędności w stosunku rooz·
·wkroczyły również do miasta Jong· rynuują na.t.arcie na poh1dnie. Jednosl daru Państwowego
i
Orderem
nioflwie. h!nmęliśmy się Jtd macznle :__cze_k_przeszł
___o_z_1_6_na
__3_2_kr_osn_a.
__n_ym.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dok, :węzła kolejowego na wschodnim ki Armil Ludowe_i. któr" wvzwoliłv Chwałv.
naprzód w iporównalliu z tym, co

Tajdżon

.
w
yzwolony!
Bohaterskie wojska Ludowei Korei
marionetkowego

•
Zniwa· w PGR rzadu Li Syn Mana -

l

s~:;:~;zn:~~r !::;m~~:

Tow.

Mauy-1

Mieczysław

Popiel

• ,,......,_.oo_

Ambasador
Republiki Ludowei

I

Zaloaa ZPB im. Dubois

I
I

Mac Arthura

w

„

Każdy człowiek pracy w Polsce
świadomym lwórcq Planu 6-leln.iego
Przemówienie

końcowe Przewodnicząceeo

KC PZPR Towarzysza

Bolesława

Bieruta -

wygłoszone

w dniu

wnątrz - wykonamy pomyślnie i
Iprzekroczymy
wielkie i odpowie-

1ł.

VII. 1950 roku na VPlenum KC PZPR.

Part.iii. określonych Q'Ałdań, niie al~tywi tywnych lub nawet całkowicie bier- dwulicowców, spr&wdzać w codden-1 w życłe hasła wyzwoleńcze PKWN•
.zu' ~·ich, nie ucrzy ~ere.gowych cz~on nych. Dlatego też p,rzy wykonaniu nej praktyce słowne deklaracje po- Nie zawiodła nigdy na.<biiei ludu pra
cującego. W ciągu mini1m~o okresu
dzialne zadania Planu Sześcioletnie ków Parni, jak pawinnj pracować iz naavoważniejszych nawet zadań wY- kojl>We i patriotyczne.
Za kilka dni święcić będziemy władza ludowa miała do spełnienia
go. Niebezpiecznym, a nawet zabój bezpartyjnymi. Dlatego te-il ma.my korzystujemy tylko część naszych &-ił
powstania PKWN, zadania wielkie i trudne - wykoszóstą rooznfoę
czym dla tych zadań byłby zarówno tak wielu członków Partii słabo ak- i wpływów.
odrodzenia Polski, narodzin Polski na.ła je pomyślnie w oparciu o praciasny ogranim:ony p„aktycyzm, nie
umiejący dostrzec poza suchymi cy Musimy
zabezpieczyć szybkie tempo wzrostu LudoweJ, która. powstała do życl;; cę i ofiarność ludu praeu.flłceao.
historycznemu ZWYcięstwu W clą.gu mini1mego okresu masy
dzięki
frami żywych ludzi, jak i odrywanie
ZSRR. Ponieśmy w tę rocznicę do pracujące zrealizowały zwycięsko j
się od palących, codziennych trosk
techn i ki
produkcji
mas pracują.cych hasła Planu 6-let- przed terminem śmiały i trudny
i procesów produkcyjnych. I jedno
Czy posługując się nadal tym sty- I żemy sobie pozwolić na buclowanie n!ego, uświadomi.imy masom zada- Plan 3-letni. Któż może wą.tpić w
i drugie niebezpieczeństwo cechuje
Iem pracy potrafimy wykonać po- podstaw socjalizmu w clą.gu d~eslę n1a planu. Wla.dza ludowa w ciągu świetle tych doświadczeń, że zrealldziś, niestety, pracę wielu naszych
ogniw organizacyjnych - zarówno myślnie wielkie zada.ma, Planu 6-let. cioleci, bo wszelkie ociąga.nie się 6 lat od chwili swego powstania do- zujemy również zwycięsko Plan
partyjnych jak zawodowych, admi- niego? Nie, nie po.trafimy wykonać da.wałaby tylko atuty naszym wro- wiodła. że umiała bronić i wcielać 6-letnl.
nistracyjnych i państwowych. Tym ich zadawa.la.jąco. Plan 6-letni znacz gom k~aso"?'111. Wreszcie musimy
się tłumaczy, że nie umiemy wyko nie rouzerzył dotychczasowe zada- zabezp1eez:yc szyb~e temp? wz!ostn Wykonujemy testament -wypełniamy marzenia
naszy~h. s1•ł 'YY'worczych 1 poziomu
od k , ..
Tern 0 wzrost
rzystać w pełni olbrzymich rezerw nia
, ~ pr ~ CJI., a techniki, pomeważ wymaga tego syP,
wi ·
ludzkich i materiałowych, społecz
- najlepszych synów naszego narodu
międzynarodOwa, wymaga
ęc sumy sro~kow 1 sM, które mu· tuacja
nych i gospodarczych, które są w simy uru~homic, aby to .tempo. za- tego troska
na.szą niezależność,
Dzi§ budujemy jasny, szczęśliwy
naszego
wamnklem
Jednakże
0
naszym rozporządzeniu.
~~ieczyc - są Zl!acztU.e wyzsze troska o silę obronną naszego pań· zwycięstwa jest, aby każdy człowiek gmach Polski Socjalistycznej, oparO olbrzymich rezerwach sił i środ
ruz do.tyche.zas. l\lobi·N~a wszyst~ stwa i ti-o!lka o wzrost sił obozu poków niewykorzystanych i nie uru- kich sił ~la tyc? wyso!nch zad.an koju w wa.lee z impeńalis-tyczną za.- pracy w Polsce stał się świadomym ty na granitowych podstawach luTrzeba dowego patriotyzmu i proletariackie
6-letniego.
twórcą Planu
chomionych wskutek naszej nieza- produkcy~~ch Jest ~on1ee~na,
borozością.
każdy - od dziecka szkol go internacjonalizmu, na niewzruaby
więc,
organl
wadliwej
radności, wskutek
Dlatego tez podejmując wielkie,
. Z drug1eJ. strooy m~ .moz~y sobeztroskiego, b1e porz.wo~1~ r.ia z~e1~nne .tem- ale wspaniałe i porywające zada- nego poczynając - znal plan I pro- szonycb podstawach solidarności i
zacjł pracy, wskutek
lub też biurokratycznego stosunku pa, .na ob~~zenie ~adan, me mo;-emy nia Planu 6-letniego, musimy zmo- gram budownictwa socjalizmu, aby braterstwa z wielkim Związkiem Ra
do postawionych zadań - mówili sob1e bowiem WJ.ęcej p01ZwaJ.ac na bi:Iiizawać i uaktywnić w walce o każdy człowiek pracujący stał !lię dzieckim.
Wcielając w życie nasz Plan 6
obszernie towarzysze w dyskm:ji. poz?S·tawanie .w tyle. jeśli idzie o wykona.nie pianu całą. klasę robot· oddanym sprawie budowy socja.lizNie podobna wyplenić skutecznie poziom . tc:;c.hi:i~~ny na~ego pme- niczą, cały lud pracujący miast I mu bojownikiem i ofiarnym re.au letni, budując podwaliny Polski So
ejallstycznej, wykonujemy testament
beztroski, n;ysłu, Je~h 1dvie o ~O.zJ.Ot.'11 nascz.ych wsi. Masy pracujące z entuzjazmem, zatorem Planu 6-letniego.
żmudna, wymagająca napięcia sił- tej zmory bezduszności,
marzenia cai urzeczywistniamy
Rzućmy okiem wstecz!
t-0 walka klasowa, walka z wyzys- lub karygodnego wprost stosunku sił "1;'Ytworcizych; Nie wolno nam z za.palem, z najwYi!lzym oddaniem
Il~ż. istnień ludzki~h•. ileż uzdol- I łych pokoleń Polaków • rewolucjo-'
kiem i zdziczeniem, z grabieżlP, i ty- poszczególnych jednostek do zadań trwa.c w za.cofa.mu, gdy m,asy pracu- poprą nasze wysiłki jeśli uświ.a.do
nien 1 talen~w zdusił 1 zmarnował nistów, Polaków-bojowników o wol
ranią imperializmu, to walka o no- zespołu produkcyjnego, do dyscypli jące. c~cą..żY.ć inaczej. lepiej..kultu- !llimy im
społec.zn'ą, rewolucyjną prze~lęty ustrój kapitalistyc~y! • ność i sprawiedliwość społeczną,
wy, lepszy świat, o nowe, wolne i ny pracy, do własności społecznej ralmeJ, mz zyly przedtem. Nie mo· istotę zadań Planu 6-letniego:
. Ilez prz!sporzył nam c1erpien, najlepszych synów narodu polskleDopiero jeśli nie b<:dzicmy bez ustanku mo
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Siły nasze rosną
każdym dniem!
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się będą żołnierzami na froncie wal zaktywizujemy do walki o plan pru
Ilez najlepszych ludzi, llez działa w zmaganiach z polskim faszyzAle siły nasze rosną z każdym
Nie było i nie ma w dziejach lmlz
ki klasowej, która się toczy z W71"a dukcyjny zarówno całej klasy robo
zarówno we- tniczej, jak i każdego poszczególne kich piękniejszego, wspanialszego, dniem. Rozsiewane piv.e-L wroga czy rewolucyjnych, ileż komuni- mem, w walkach z hitlerowskim
stającą zaciętością,
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Każde~o ~niła - do. nasrzej i;e'lakoji
przeciwnym razie naszej pracy organizacyjnej, zbyt
ą naszą pracę.
akłady im. Kasprzak a wiązań, ozy.nem wya-ażaóących miłość przewodnikiem jest Stalin, a więc
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J ą z.yvn ową . .
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Manifestu będziemy szczędzili sil dla wykona
Rocznica ogłoszenia
weij również podjęła size:reg zobosyjną i podstępną działalność reak- wach. Nie można zadawalać się tyl
PKWN będzie u.róczyśoie uczerona nla. Planu 6-letniego, naszego wkła
ko - jak to się na ogół zdarza - Fabryka Pluszu iDvwanów wiąmń.
eji.
przyr.zeklii przez masy pracujące n&szeg-0 ' mia- du do sprawy obrony pokoju I peł·
Pracownicy kradail:ni
Cała załoga Fa.bryki Pluszu i DyZadania Planu 6 • letniego wiążą przyjmowaniem słusznych uchwał
uego zwycięstwa socjalizmu!
się z olbrzymimi przesunięciami w bez dalszej troski o ich dokładne wanó\V im. T. A,tzena, rz:głosiła zobo- PQdnieść w lipcu jakość dzianiny 0 sta.
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lipca
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,,Niektórzy sądzą tow. Stalin na XVIl zjeZd.zie -i.zarówno swo,lej, jak całej. za!ogi: sey iaikość 0 1 proc, Oddziiał farllia.r- clbałości o CQ:ystość miejsca pracy.
Podobne zobowiązanlia ~głosiła zaze wystarczy opracować słusz- Całe powodzenie sprawy naJczęscteJ nj irob~~ał &ię podwy-.i:s.zyć 0 6 pro
· od takiego stylu pra cent pr.00.ukcję ufatrbowainego h1źne łoga I oddrzJi.a.łu.
ł ś .
1
nroc.
1
go włókna oraiz zaos'Z.CQ:ędzić
<
·me za ezy
w aorganizacyjnej.
ną linię Partii podać ją. do Po· cy
.,.
Wskazywał na to
•
'
Manifest Lipcowy dokonał prze przy całkowitym wykorzystaniu sie
wszechne~ wiadomości, !"Yłozyć t~w. Stalin na XVII zjeździe par- baTWtników.
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Manifestu
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izob~wiązano
l:Il.
M.
rozwią21clllie zagadnienia, pGwo• w SWY.JI?- re eme . m
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Podniosła się stopa życiowa chło- bran ~szystk1ch kobiet, n~ których
dzcnie sprawy zależy od pl'a('y
rac~e o tym, ze l!łusn1~y „pozil!m n~
7.0~tan1e, omówione zag~dn1enie spół
pów i ich poziom kulturalny.
Grgaiiizacyjnej, od organizacji
dz1elczosci produkcyjneJ.
szeJ p~acy orgamza~YJ!'ej ~oc1ągn~~
walki 0 wcielenie w życie linii
do pozio~u naszej lmi_i pohtyczn.eJ .
Ludowy Zespół Sportowy w RóC~łop polski, ~oceniaj,c w pe_tni
Partid, od właściwego doboru luJes~ to ~ez:wykle wazne i mus1my
domosłe znacze?1e M~1festu Lip- życy pow. brzezińskiego, postanowił
kontroli WYkona.nia
dzi, od
sob1e zdac Jasno spra~ę, co to zna
coweg~, . pragme . łączme z polsknn pomóc PGR w akcji żniwnej oraz
realizują zobowiązania
uchwał organów kierowniczych.
c~ w. pr:ikty~. nasze3 pracy ~rgarob?tmkiem ~odnie uczcić 6 - ro- do dnia 22 lipca urządzić boisko pił
takie
uzyskują
kolejarzy,
górskich
masokatowicldego
woj.
terenu
Z
w przeciiwnym razie powstaje ry
n1zacyJne?. J~sh Plan .6 - letni . w
czmcę tego h~story~zneiro wydane- ki koszykowej, Jako zobowiązanie
zyko, że słuszna linia Partii i wo napływają meldunki, w których robotnicy huty „Sosnowiec", którzy n~a. Na. terenie wo~ev.:odztwa łód~- długofalowe, LZS w Róiycy urzą
swych _wielkich zadaniach !"Yt~or14 bm. w~·konali S9 proc.
załogi kopalń i hut~ donoszą o reali- do dnia
czych 1 społecznych 0J]zw1erc1edla
mem.al. w. kazdeJ gro?'lad?.~e dzi w roku bieżącym boisko piłki
1 szn uchwały m1tgą być poswych postanowień. Na czoło Qddiia- kiego.
~żni: na.raźone na szwank. Co z2cji Lipcowego Czynu P<>koj:i.
linię polityczną naszej Partii, to. do
·
chłopi podJ~h liczne. zobow1ązan~a nożnej.
zał<>·
się
wysuwa
produkcyjnych
łów
wycałkowitym
o
bm.
14
dniu
W
więcej: gdy już dana jest słuszclągm~cie poziomu P!acy organizaGromada Dąbkowice Dolne, Pow.
dla ~czczeni~ rocznicy ogł?szen~a
która
blachy,
cienkiej
walcowni
ga
zazobowiązań
powziętych
konaniu
na llnfa polityczna, praca organicyjneJ do ty~h zadan, pole~ na
Manifestu L1pcowel?0 · Zobowiązai_na łowickiego, zobowiązała się do dnia
zacyjna decyduje 0 wszystkim, meldowały załogi oddziałów wydo- swoje zobowiązanie wykonała w ti; są wyrazem \~oll walki ~ reahza. 22 bm. nawieźć na drogę gminną 35
tym, aby kazdy członek Partit nie
proc.
110,7
Zawadz„Generał
kopalni
bywczych
również i 0 losie samej linii poli!Ylko sa.i;n rozumiał te zadania, ~le
c,1ę Pl~?u 6-letmego na wsi, walk! mtr. sześciennych żwiru oraz zakoń
Załoga koksowni huty „Pokój" wy.
tycznej _ -0 jej realizacji albo 0 ki". Z-Obowiązanie wydobycia 1.508
zeb~ umiał oddziaływać na swoje sro
pokoJ, o przebudowę . ust~oju wsi czyć zbiór żyta wraz z podorywka·
o
ton węgla ponad plan dzielni górnicy kon::.ła powzięte w ramach Czynu przy boku klasy robotmczeJ.
. . b nkructwie "
dowisko społeczne, na swych bezpar
ml do dnia 20 bm.
przekroczyli o 492 tony, wydobywa- Lipcowego zobowiązanie w produk•
•
JeJ a.
tyjnych współtowarzyszy i wcią
Pracownicy Zarządu Oddziału Po
Chłopi gromady Gałkówek. pow
w
cji koksu w 200 proc., smoły
A wit:c dobra praca organizacyjna jąc 2.000 ton węgla.
gnąć ich do pracy nad realizacją. te
brzezińskiego, ~stanowili na cześć wiatowego ZSCh w Łęczycy ue<zczą
w
..,..
amonu
siarczanu
i
proc.
120
zo-,
realizacji
w
wyniki
Doskonałe
zwycięstwie.
o
decyduje
go zadania na tym odcinku, w któzorganizowaniem
rocznicy Manifestu PKWN wykonać rocznicę PKWN
Dobra praoa organizacyjna po:ie- bowią.zań, podjętych na apel tarno· 117 proc.
rym tkwi, lub który może .iaktypodorywki w 100 procentach w ci:ą 200 grup plantatorów i hodowców.
To- ga na uaktywnieniu, na wykorzysta
wnić, pobudzić, zmobilizować.
gminy Plecka Dąbrowa.
Chłopi
gu 4 dni po skoszeniu zboża oraz
warzysze w dyskusji słusznie wska nd.u wszystkich ognJiw organ-irlacyjprzeprowadzić siewy jesienne ealito pow. kutnowskiego, zakończą akcję
zywali na to, :i;e aby plan produk- nych. W pracy organW!acyjnej .wielu
siewnikami do 20 WT7.e· żniwną o tydzień wcześniej, niż tu
wicie
cyjny, wyznaczony dla danego za- naszych komitetów partyjnych ~
Do
było przewidziane w planie.
śnia br.
uruchamia
7.e
styl,
taki
się
trwałi'ł
wyko
pomyślnie
kładu pracy został
z okazji Swięta Lotnictwa Radzieckiego
zorganizują w 5 groma
bm_
22
dnia
v.any, musi być on doprowadwny się rzaz.wycrmI,j do d:zJałaniia aktyw, to
gromady Przyłęk Duży. dach koła Towarzystwa Przyjaźni
Chłopi
Jednocześnie Aeroklub RzeczypoWARSZAWA (PAP) - Z okazji
nie tylko do całej załogi, ale i do iznaczy pm.odrującą kadrę, nie· tiroszpow. brzezińskiego, zobowiązali r,;ię Polsko - Radzieckiej, odnowią koCen
do
wystosował
Polskiej
spolitej
Za..
Radzieckiego
Lotnictwa
święta
każdego oddziału, do każdej gru- cząc się już o szeregowych człon
do 20 . bm. skosić żyto i wykonać
do ków Parbii i nie sprawdrLając nawet rząd Główny Ligi Lotniczej wysto- tralnego Aeroklubu ZSRR w Mo- podorywki w 100 procentach oraz miny i uzupełnią urządzenia pr1.ewreszcie
wytwórczej,
PY
ciwpożarowe.
aa.stępują.
depeszę
Uszyno
każdego robotnika. Gdy - każdy ro- jalk ten aktyw realizuje uchwały kie zował do bratniej organizacji radzie skwie
połowę powierzchni podorywek ob
podjęli
Podobne zobowiązania
treści:
cej
deMoskwie
w
W.
A.
S.
O.
D.
ckiej
akże
rzdama,
się
Często
rownictwa.
ina
botnik spośród .załogi fabrycznej
siać poplonami.
gromad
chłopi niemal wszystkich
Pol·
Rzeczypospolitej
„Aeroklub
treści:
następującej
peszę
zada.nia planowe, rozumie je i iwia tyw, od którego nie wymaga się spra
$więto Odrodzenia uczczą chłopi naszego województwa, dają-0 w ten
„Liga Lotnicza przesyła t>rnter- skiej pozdrawia radzieckich lotników
domie uczestniczy w ich wykona• warz.dań, którego du.iałań się nie konsposób wyraz swej woli przystąpfo·
niu - zatroszczy się on o to, aby treluje, równ~e powierzchownie pod skie pozdrowienia wszystkim człOJ\• sportowych w dniu ich święta i prze gromady Jankowice. pow. brzeziń nia wraz z ldasą robotniczą do buS. A. W. pozdra\viając syła gorące życzenia nowych sukce· skiego, wykonaniem podorywek w
przeciwstawić się wszelkiemu mar- chodizi do swych izadań, nie docie~ kom D. O.
dowy potęgi gospodarczej Polski Lu
notrawstwu, aby wykorzystać w peł głębiej do szeregów partyjnych, n1e ich w dniu święta potężnego stali· sów potężnemu stalinowskiemu lotni 100 proc. do dnia Hl bm. oraz prze dowe.t
jesiennych
siewów
prowadzeniem
ctwu".
lotnictwa"nowsl.ieg;o
członkom
'DOSrz(:ZegóLnym
wwmaoza
ni istniejące rezerWY. a.by zabezpletnalszy ciąg ze str. 1-szej)
Rozumie się, nie można rozdzielac politycznej treści zadań, zawartych w Planie 6 • letnim, od jego
treści ekonomicznej. Istota bowiem
polega na wzajemnym związku, na
dialektycznej jedności ekonomiki i
P,OlitYki w naszym rozwoju ku socja
llrmowi.
O tej jedności, o związku zadań
ekonomicznych z zadaniami politycznymi nie wolno nam zapominać
ani na chv.rilę w walce o realizację
Planu 6 - letniego.
Masy pracujące Polski, wprowadzające swym ofiarnym wysiłkiem
w życie Plan 6 - letni, muszą uświa
damiać sobie, że ten ich wysiłek jest
wyrazem uczestnictwa w walce kła
sowej, w walce na śmierć l życie mię
dzy schyłkowymi siłami kapitalizmu i nowymi, wcl~ rosnącymi siłami, które p0budził do życia proletarłat, które natchnął potężną, prze
obrażającą i niezwyciężoną ideą socjalizm.
Najważniejszym zadaniem naszej
Partii jest uświadomić masom pracodzienna,
cującym, :ie ich praca -
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~racujące chlop~t~o
przy boku klasy robotniczej

podejmuje

zobowiązania

I
I

Górnicy i hutnicy Sląska
lipcowe

Depesze

~iei

Lotniczej i Aeroklubu RP

lipcowe

. ~lt. j

··?rzy a

TT

Klasa robotnicza

?Rasowo zaeiąsa
Wzmożoną produkcją
Dla zamanifestowania swej niezło1ttnej woli Pokojowego
bui'lowntctwa funda.mentów socjali.z
mu kla11a robotnicza całej Polski
J;?,odjęła masowo Qeyn Lipcowy.
Z
Jicznych fabryk napływają codzien
nie meldunki o wykonywaniu zobo
'\Viązań, o przelu·aczaniu planów pro
dukcyjnych, o wzmożeniu
ruchu
\Yielowarsztatowego,
o
nowych
wniOS'kach raojona'li.zatorskich, o dal
:szych wspaniałych osiągl'rięciach so
€}a!lh."1ych.
Uwieńczeniem wspaniałego

zry-

wu lipcowego klasy robotnicze,j są
zaciągane masowo we
wszystkich
~brykach Winty Pokoju, ·będące
jf-dnocześnie wyrazem
solidamości
ludu pracującego z bohatersko wal
czącym o
wolność i
niezawisłość
s\vej ojczyzny narodem koreańskim.

* • *

We wtorek na Wartach Pokoju w

Zakładach

im. 9 Maja

Przemysłu Wełnianego
stanęło ponad 850 tka-

i województwa

W arly Pokoju

solidaryzujemy

się

czerwonymi chorągiewkami,
biały
mi gołąbkami pokoju oraz licznymi
podobiznami przywódców klasy ro
botniczej. Szczególnie pięknie i czy
sto wygląda cerowalnia na dole, to
nąca w kwiatach i przybrana licmy
mi hasłami. Wszystkie cerowdczki
przypięły do bluzek czerwone koka.rdki, ZMP-ówki stawiły się do
pracy w swych strojach organi.za
cyjnych.
Nastrój na sali uroczysty i świąteczny. Dziś produkcja niewątpli·
wie będzie wyższa i lepsza, niż zazwyczaj. Jest tego najzupełniej pe
wna wieloletnia przodownica pracy
t-0w. ~ława Pluta, zaś młodocia
na robd'tnica ob. Bł~jewska zawJ,a
damia, że młodzież, zrzeszona w
szeregach ZMP,
postanowiła
w
dniach Wart Pokoju nie tylko
wzmóc produkcję, przestrzegać pun
ktualności i porządku, ale zarazem
masowo meldunki o wykonywaniu
zgłoszonych zobowiązań. Tow. Brokt
zgodnie ze swym zobowiązaniem
przystąpił
do szkolenia młodych

I tkaczy,

podobnie jak brakarz to-w.
Boguok1. Pod111iesiono już palenisko

dobrą

Premia za

Łodzi

świecić przykładem całej załodze.
Do Rady Zakładowej napływają

czy, prządek, farbiarzy, wykończa!
ników, stolarzy. ślusarzy, pracowni
ków biur i aparatu administracyjnego: Teren fabryczny został stai;anme uporządkowany, sale fabrycz
ne przystrojono czerwonymi i biało

pra~ę

z wyzwoleńczą

walką

w kotle nr. 1, rozładowano towar
na tarasach wykończalni, zorganizo
wano kurs przeszkoleniowy dla bra
karzy w wykończalni i w tkalni.
Spośród zobowiązań o charakterze socjalnym również przeważającą część już wypełniono. w farbiar
ni założona została nowa instalacja
świetlna. Na wniosek Józefy Brzeziak, oddzielona została stołówka
fabryczna od pomieszczeń szru:parni.
Dobiegają już końca roboty przy
budowie nowej konstrukcji dachowe.i nad farbiarnią oraz prace nad
wykończeniem umywalni dla robotników przędzalni.
Pom.yś]nie przebiegają także Prace nad realizacją . robowiąza.ń produkcyjoych. Zobowiązania te dzię
ki Warto.~ Pokoju do dnia ~2. lipca
z pewnosc1ą zostaną całkow1c1e wy
konane.

j~~enie

ś·wieżym

szeregów bojowników poko
W Zakładach Stalinowskich już
wczoraj wielu robotników przypięło
do ubrań roboczych C'terwone kokardki, symbolizujące udział w War
tach. Dziś staną masowo do Wart
Pokoju obok robotników Zakładów
Stalinowskich rówmez
robotnicy
ZPB im. Juliana. Marchlewskier'>.
ZPB im. 1 Maja, ZPB im. Szymona
Iłarnama,
ZPW im. Władysława
Reymonta, ZPB im. Stanisława. Du
bois.
Gorączkowo szykują się do Wart
Pokoju qa.'18~ łódzkie fabr;9ki i za
kłady pracy.
Jutro zaciągają masowo
Warty
robotnicy Zakładów Przemysłu Ba
wełnianego im. Feliksa Dzierżyńsl;;:;e
go.

będq

zasilone

robociarskim elementem

Zakończenie 3-miesięcznego

* • *

W ślad za wielkimi fabrykami,
jak ZPW im. 9 Maja, ZPB im. 1
Dywizji, jak Zakłady Stalinowskie,
czy Zakłady im. Szymona Harnama, przygotowują się do Wart Pokoju mniejsze zakłady pr~mys~o
we z terenu Łodzi oraz zakłady
przemysłowe z terenu
wojewódz-

zwycięsko.

pow,:;tała

koniecz.ność

·w1prow.a&zenia przeiz wydiZiały nowego stylu i>racy. To zaś wiąże się w
d'Użej mierze z problemem obsadzenia ·wydtZiałów prz~ nowych ludzi.
z. problemem W7.lmocnienia tych wydzi,a1ów świeiym, rewolucyjnym, ro-

kursu dla persona ników

bociar!\'kim elementem.

W tym celu został w Łodzi zorga
nizowany przez K. Ł. PZPR oraz Mi
nis.terstwo Przemyslu Lekkiego specjalny kurs dla wyróżnia,jąeych się
pracą polityC'Zną i zawodową robottników łódlzkkh zakładów pracy, któ
xego celem było p1"1?:eSJZkolenie no-

korespondenc ii

Zwalczamy nieróbstwo

Klub racjonalizatorów w ZPB im.
J. Stalina - jak podawał nam ost:i
tnio w swej korespondencji tow. J.
Gajewski - z powodu braku lokalu
nie odbywa posiedzeń - a wiQc
tym .S;tmym nie przejawia jakiejkolwiek działalności. W sprawie tej
zakłady nadesłały nam
wyjaśnie
nie, stwierdzające, że poczvnione
już zostały wstępne kroki dla oży
wienia pracy klubu. M. in. urucho
miano biblioteczkę techniczną. Uzgo
dniono
również, że
poszczególni'

Przed otwarclenJ

VII Wystawy Gazetek Sciennych
już zazwyczaj bywa, że pierwgośćmi
na \Y)'stawie gazetek
ściennych są twórcy eksponatów redaktorzy zakładowych gazetek. Oglądając wystawę porównują swe wy
dawnictwa z innymi, dzielą się uwa-

Tak
szymi

gami. wyciągają na przyszłość wnioski, w jaki. sposób podnieść poziom
swej dotychczasowej pracy. Niejedno
krotnie pod adresem organizatorów
wystawy padają również zarzuty.
- Przy.słaliśmy naszą gazetkę, a
wyście jej nie pokazali...
- I?laczego umieściliście nasze wy
da.wnictwo na szarym końcu, prze·
cież to taka udana gazetka!

Na te wszystkie uwagi mamy zazwyczaj jednakową odpowiedź, której treść i dziś, w przededniu otwarcia VII Wystawy Gazetek Sciennych,
znów st.aje się aktualna.
O umieszczeniu gazetki na wystawie rozstrzygają właściwie same kolegia redakcyjne. Im wcześniej nadeślą swe wydawnictwa,
tym mają
większą pewność,
że znajdą je na
wystawie.
Tę prawdę chcielibyśmy przypomnieć
naszym redaktorom
gazetek
ściennych w przededniu lipcowej Wy
stawy.
'

Nasilenie podorywek cokolwiek
ze względu na rozpoczę„
te koszenie pszenicy, jęczmienia
oraz owsa - których spl'Zęt przeprowadza się już we wszystkich
gromadach, gminach i powiatach
nasŻego województwa.

Obecne pogody sprzyjają wy·
datnemu sprzętowi zboża w całym
krajll, a więc również i w naszym
wojewódzlwie. Według nadchodzą
cych meldunków i wiadomości, do
dnia wczorajszego skoszono na ob
sznrze woj. łódzkiego 480.000 ha

zmalało

różnych zbóż.

Realizujemy Czyn Lipcowy

iwa łódzkiego.

W Państwowych
Zakładach

Zjednocronych

Przemysłu

Pończoszni

prze
· d terminem
•
I• z
swe zobowiqzan ia lipcowe

wypełnia
Załoga
żowego

Zakładów Przemysłu Odzfo
im. Dr Próchnika powzięte
dla uczczenia święta Polski Ludowej
zobowiązania wykonuje przed terminem i " nadwyżką.
Pierwsza zawiadomiła o wypełnie
niu zobowiąza1i lipcowych załoga
warsztatu mechanicznego, która już
kilka dni temu uruchomiła dla produkcji 1 maszynę do pikowania, 1
maszyn«:: do fastrygowania płótna oraz 2 maszyny - ·dziurkarki specjalne. :
Brygada młodzieżowa z krojowni,
pod kierownictwem krojczego k;ol.
Zetol'i.skiego, przyrzekła na dzieli. 22
lipca podwyższyć swą produkcję o 10
proc. Do tej pory zobowiązanie zostało już przekroczone o 1,5 proc.
ZMP-owiec, kol. Gołębiowski, operacyjny z taśmy, doprowadził wszelkie poprawki do minimum. Podobne
zobowiązania wykonały już kol. kol.:
Kazimiera Malczyk i Władysława Ba
nasiak.
Obsługa taśm
1-9 i 12-14 w
myśi zobowiązania oddaje produkcję
w 100 proc. jakości I gatunku. Pracownice z poG?;ostslych taśm podniosly o 1 proc. jakość I gatunku.
Szereg wykwalifikowanych maszynistek - dziurkarek przystąpiło do
przeszkolenia słabszych pracownic.
Poważnie przekroczone zostało zobowiązanie upłynnienia tkanin.
Postanowiono mianowicie upłynnić tkanin na sumę 1.700.000 zł. do dnia
~więta Odrodzenia. zaś sumę tę uzyskano już dnia 15 lipca.
Po wypełnieniu tego zobowiązania,
w dalszym ciągu podjęto· do dnia 22
lipca upłynnić tkanin na podobną su-

Właściwy dobór ludzi na kierow-1 wych
kierownik&w personalnych mości z d:?;ied7Jny mar-ksłzmu - leni!flic.ze „s.tano':"i5:1rn w naszym _a.paracie spośród robotl1'i':-:ów .produkcyjnych. nizmu.
pa.r.ty~nyu.11 i gos,podarczym .1est pod- Kurs
Na zako11.czenie kursu. jakie od·bytrwał przeszło
3 miesiace.
stawowym warunkiem wykonania. Ukończyło go 75 słuchac-i:y. O po- lo .się onegdaj w sali widowiskowej
!Pla.nu 6-le:tniego. Z zagadnieniem ziomie nauki. najlepiej świadczy .,Og.niską.", przybył między innymi
tym wiąże się bez:pośred.nio praea wy fakt, że tylko dwóch słuchaC7.y od- tow. Olejniczak, kierownik Wyd.zi.adziałów personalnych przy, paszcze- padło przy egzam!nach.
łu Kadr KŁ PZPR oraz przedstawigólnych zakładach pracy oraz instySłuchacze m:eli. możność
podciZaS cielka Denartamentu Kadr Min.
tucjach. Wytycme IV Plenum KC kursu za·por.mać się również bezpo- Przem. Lekldego tow. ChabGwska.
Z wypO\\,ie&zi słuchaczy, wyraża.Ją
PZPR z naciskiem m11rypukliły nowe średnio z praktyczna praca wydzia12:ad:a n!a, s:tojące przed wydz1a1ami ł&w personalnych in--zy fabrykach. cych Partii podziękowanie za moż
!Persona;i,nymi.
Ani na chwilę nie oddzielono te6riii ność pogł~bienia swe1 wiedciy, przeZadania to olbrzymie i trudno je od praktyki. Obok pod;;tawowych bijała niez·achwfana pewność. że nowyczerpać w krótkim artykule. Obej wiadomości czysto zawodowych, slu wi kiel'ownicy personalni całkowic.ie
mują one zarówno obowiązek dobo- chacze uzyskali róvmież silną podbu i w terminie wy.peł.nią te zadania.
ru i wychowania. nowych kadr, ob- dowę ekonomiczną. Pogłęb'ili i uzu- j;;kie stawiają przed nimi IV i V
serwac:ię ludzi w toku ich pracy, wy pełnili S'We dotychcz,asowe
wiado- Plenum KC PZPR.
mę.
suwaniie i ro.zsta.wianie liadr, jak . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .również s.prawę zachowania przy
tym w~ystkim jak najostrzejszej
o em naszych
czu~1ności rewolucy.jne,j. Aby wydzia
ły persona'1ne mogły im
sprostać,
aiby były w stanie upor.ać się z nimi

SI d

łódzkiego

l

Kościus~kowskiej

kadr

koreańskiego

z województwa

l

je swój udział w walce o przedterminowe wykonanie planów, o wzmo

U'czestnlkt\\v wspób:awodnlctwa pracy w ZPW im. Łukasińskiego nagrod:iono premiami w wysokości 474.000 złotych.
Na zdlęciu moment wr~anfa książeczek oszczędnościowych przez dyr.
tow; Jakubowskiego, przodownikom pra.cy tow. tow. Majerowi t Gonlkowskiemu.

ludu

Komunikat · żniwny

czego im. pułk. Jurczaka
decyzja.
wystawienia Wart Pokoju zapadła
na masówce 7Atłogi oddziału 11, na
której robotnice i robotnicy potępi·
li brutalną agresję imperializmu a
merykańskiego w Korei i wyrazili
swą pełną sQlidarność z walczącvm
ludem koreańskim. Warty Pokoju
w .ZZP im. pułk. Juł·czaka trwać bę
dą przez przeciąg pięciu dni.
Również przez p:ęć dni pelnić bę. *
• . *
I dzie Warty Pokoju zaloga Tec·nni\~c~-0raJ stanęły pierwsze Warty . cznej Obsługi Rolnictwa w Pabi3.ni
P-0ko?u w Za~ładach Pr~emysłu .B~ 1 cach. Wystąpieme załogi TOR-u za
wełmanego t~l!· Hanki SawlckieJ. sługuje na specjalną uwagę, ponie
Ponad 100 koPJet zatknęło dotyl:h- waż do dnia 16 lipca pracownicy
~za~ na swych maszynach ~:zerwm1e pabianickich
zakładów
remonto< b19.loczerwon:e pro_porczy~1. . .
wych ·wykonali przedterminowo po
W~rty. PokOJU stanę~ rowmez w djęte w ramach Czynu Lipcowego
Majstrowie ZPDz im. T. Duracza - tow. low. Józef Jędrzejczak., Bolesław
farb1ai"m. ~a wszystk1ch salach za zobowiązania wyremontowania 'do
Chorzeckl i Eugeniusz Glamaclński oraz ob. ob. Slanisław Rajski, Mie•
prowadza się wzorowy porządek. W datkowo 6 traktorów
czyslaw Strzelczyk i Rajnold Kerpal uruchomili, w ramach Czynu Lipco·
dniu dzisiejszym d-o Wart Pokoju
*
·
wego 40 maszyn dziewiarskich, nie biorących dotąd udziału w produkcji.
stanie zał-0ga całych zakładów.
•
*
Masowo zgłaszają się do \Vart Po
Wiadomości o przygoto,vywaniu ł Obt>cnle majstrowie z ZPDz im. Duracza kontynuując swój Czyn Lipcokoju robotnice i robotnicy Zakta- i zaciąganiu Wart Pokoju przez po wy przestawiają produkcję maszyn w orkowycb na kaloszówki. Do dnia
17 lipca zmieniono asortyment na 14 maszynach. „Na Swlęto Odrodzema
dów Przemysłu Bawełnianego im. 1 zastałe fabryki Łodzi i wojewódzzobowiązanie będzie wykonane w całości" zapewniają nas dzielni maj•
DywizJi Kościuszkowskiej.
Dziś 'l twa napływają bez przerwy.
strowle.
rana w odświętnie udekorowany·::.11
(Bad)
salach na wszystkich krosnach i - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,-----------------------------maszynach zawisną proporczyki po

koju,którymizałogaZPBim.lDy
wizji
>dokumentu

Wydziały

1

tt i1 Mi' B 5110 h!i'S'·h'e · , ' '

t t'

- usuwamy braki

będą regularnie odby tyjne kursy szkoleniowe ·wyraźnie
Projektuje się także u kuleją. Z nadesłanego w tej spraw lokalu klubu specjal- wie wyjaśnienia okazu.ie się, że onych odczytów na tematy technicz becnie szkoleniem na terenie Ce,~rki
ne.
Nr. 1 zajęła się specjalnie nowoobrana egzekutywa. Poczyniono już
*
•
*
Tow. Sobczyński w swej kores- pierwsze kroki, w celu podniesiepondencji w dniu 17 czerwca a!ar- nia poziomu szkolenia ideologiczne
mował, że na ul. Pabianickiej ma- go.
sy liszek coraz bardziej niszczą rosnące wzdłuż tej ulicy piękne topoPo ukazaniu . się korespondencji
le. Prezydium RN m. Łodzi w wyja
śnieniu swym stwierdza, że walka ob. Witczaka. z ZPJedw. im. W. Wró
ze szkodąikam1, wobec
wyjątko blewskiego o sączącej si_ę w farbiar
wych wysokości topoli, a szczupfoś ni przez rozbitą rurę wodzie Wyci środków technicznych,
którymi dział Ruchu tych zakładów przepro
rozporządza RN,
jest niezmiernie wadził iuż ·wymianę całego przewo
trudna. Mimo to jednak jesienią zo du rurowego na długości 25 mtr.
staną zastosowane odpowiednie środ
*
*
ki ochronne.
Tow. Chęciński uskarżał się w ko
*
•
*
Otrzymaliśmy już odpowiedź na ko respondencji pt.. ,Swietlica w PPB",
respondencję tow. Pełki z Wytwór na slabą działalność świetlicy, spo
ni Filmów Fabularnych, który wska wodowaną m. in. tym, że nie posia
zywal na utrudnianie przez kiero da ona odpowiedniego lokalu. W na
wnika ob. Śliwińskiego, odbywani'l desłanej odpowiedzi dyrekcji PPB
prasówek. Z wyjaśnienia tego \VY· czytamy: „Mając na uwadze potrze
nika, że sprawą zajęła się obecnie
egzekutywa podstawowej organi1.a- by robotników przewiduje się, po
cji partyjnej i że prasówlt"i będą się otrzymaniu odpowiednich kredytów, budowę specjalnego budynku
odbywać w dalszym ciągu.
na cele socjalne. Mieścić się w nim
10 czerwca br. tow. Dobraczyński będzie nie tylko świetlica, ale rówpisał w korespondencji pt.: „Nie do nież bu!et, łaźnie. pokoje dla rady
cenia się maczenia szkolenia ideo- zakładowej i organizacji partyjnej
logicznego", :· · w Cewce Nr. 1 par oi·az ambulatorium".

sekc,je klubu

wać narady.
rządzanie

•

*

•

•

•

nadwyz·ką
•

ZPO im. Próchnika!

załoga

Oprócz wypełnienia powziętych zo
bowiązaó,
załoga ZPO postanowiła
wzmóc dalszą walkę o wyższą wy-

dajność pracy,

wstosowa6 jak
które
znaczne kwoty.
dności,

Przez swój tak wydatny udzinł w
Czynie Lipca-wym, zaloga tych za·
kładów
żvwo zamanifestowała nie•
o lepszą jakość oraz złomną wolę walki o pokój i nie
najdalej idące oszczQ szczęd1enia ofiarnych wysiłków dia
przysporzą zakładowi p1 zyspieszenia budowy socjalizmu.
I
(km)

Ręce
Robotnicy

precz od. Korei!
odpowiadafą amerykańskim

W licznych łódzkich zakładach
p1acy oraz instytucjach nieprzerwanie odbywają się masówki protestacyjne robotników przeciw bezprzykładnej agresji imperialistów amery·
kailskich na Północną Koreę.
Tow. Piasczyk z ZPW im. Wł. Rey
monta podaje:
„Członkowie
grup
związkowych
naszych zakładów na
odbytym ostatnio zebraniu, po zapoznaniu się z sytuacją mięclzynarodo·
wą jednogłośnie uchwalili rezolucję
protestacyjną. Rezolucja kończy się
słowami: „Protestujemy przeciw napaści na Koreę i zbrojnej interwencji Ameryki w sprawy wewnętrzne
tego kraju'', wznosząc hasła: „Ręce
precz od Korei", ,,Precz z podżega
czami wojf'nnymi".

Wykonujemy

·agresorom

Imponujący przebieg miał wiec pro
testacyjny pracowników ZOR - pisze nasz korespondent, tow. Czesław
Studzińs-ki; ,,Kiedy my czytamy w
korf'spondencji
pokojową pracą
budujemy nowe, piękne domy dla rodzin robotników - imperialiści butzą spokojne wsie i miasta koreań·
skie". Robotnicy ZOR w najostrzcj~zej f('Jrmie potępili agresję amery.
kańską na Koreę, domagając się rów
noi:ześnie
niezwłocznego wycofania
stamląd wojsk interwencyjnych.
Jak powiadamia nas tow. H. Karhoniak,
pracownicy
Zjednoczenia
Przem. Guz. Galant. postanowili odpo
wiedzieć anglo-amerykal'lskim prowo
katorom do nowej wojny wzięciem
bezpośredniego udziału w akcji żniw
ne i w jednym z PGR-ów.

zobowiązania

Jak nas zawiada.miMąz ZPB im.
Marchlewskiego, zostaly tam )uź
częściowo wykonane
indywldual·
ne i zespołowe zobowiązania łlp
cowe.
Tak więc w przędzalni średnio
przędnej 34 prządki podwyż'>T.yły
już odsetek produkcji w I gatunktt
o 2 proc.
16 prządek 21 przędzalni denko·
prz<:dnej zameldowało o wykonaniu swych zobowiązań, tzn. podwyższyło jakość o 5 procent.
Majster Gonicki wraz ze swym
zespołem
podniósł procent primy
z 90 do 92 procent. Również maJ·
ster Komorowski z całą swą par
lią
uzyskał wyższą o 6 procen;

A.kadellli~

jako~ć.

W ZPB im. Dzierżyńskiego mię·
dzy innymi zobowiązania swe wykonali: tkacz Józef Bejm, który zo
bowiązał się podnieść bazę produk
cyjną do 110 proc.,
a uzyskał 111 proc. Także tkaczka Józeia
Czajkowska przekroczyła swe zobowiązanie o jeden procent.
Ma_jster tkacki. low. Czesław
Pabisiak wraz ze swą całą partią
przekroczył
swe zobowiązanie o
2 procent bazy.
Kierownictwo tkalni C zobowią
zało się do dnia 22 Lip<:a zaoszczę
dzić 3 proc. na zużyciu artykułów
technicznych, a uzyskano już 3,01
proc, oszczędności.

Lipcowa

w ZPB im. Marchlewskiego
W tych dniach w ZPB im. J.
Marchlewskiego odbyła się aka·
demia
ku uczczeniu 6 rocz·
nicy wydania Manifestu PKWN.
Sala świetlicowa była wypełniona
do ostatniego miejsca. Przybyły
również delegacje chłopów ze wsi
Rząśni

i

Stmża,

W części oficjalnej sprawozdaw
cze przemówienie wygłosił dyrektor naczelny, obrazując osiągnię.
cia produkcyjne zakładów. Refercłt

okolicznościowy

o znaczeniu Sw1ę
ta Odrodzenia wygłosił wśród burz
liwych oklasków zebranych tow.
Warda. Następnie wręczono dyplomy przodowników pracy 5 wyróżniającym się robotnikom.
W części artystycznej odbyły
się popisy naszego zespołu świe
tlicowego,

J.

lipińska

ZPB im, J, Marchlewskiego
)

Niezłomny

rycerz rewolucji

krzywcy 1udz.kiaj, nienaiwi5ć do cara.bu, ~óry tępił wszystko co polskie - doprowadea Drzlierżyńskiiego
do idei socjali&tycr.rnej. Jako młody
klasyków
dzieła
chłopiec &tudiuje

Feliks

I

m arksirztmu.

architettury chińsHJj

pewności zwycięstwa?

Vzierżyński

11.IX. t 8??-20.VI[. 1926

Zaltytki

I

W bezgraniCll
nym oddaniu sprawie LeninaStalina., w nieustannym i ścisłym
związku z masami., we wrailiw~
ua krzywdę ludzką.
„ W pra~ i wa.lee - pisała Zofia Dzierżyńska - przez ca.le swe

Nie .zadowala się jednak te-0retyC1l
życie utrzymywał Dzierżyński jak
nym po:zinaniiem ma't"ks.irmnu. „Wiara po'Wlil!l!!la pociągać ea sobą azyny nie przyświecała ludzkości gwiarz:da walce o jedność partii bolszewic- najściśle,tszy zwią.zek z masami. Ma
- pisał w S!We,i awłiobk>grafii - i socjalizmu - pisał - nie warto by- kiej, w walce z wroga.mi ludu; z sy te pomagały mu w wykrywaniu
unieszkodliwianiu kontrrewolubolszewicką konsekwencją. i ostrością. i
łoby żyć''.
nale-ży być bliZej masy i samemu z
trockistow- cji, w l>dbudowłe transportu i przewystępował przeciwko
nią razem się uczyć". Toteż ma~jąc
mysłu soojalistycznego."
Października sko - zinowiewCJWSkim ulrajoom.
J S i1Gt wstępuje w szoce~ li<f:e.wskiej
Najlepiej charakteryzuje DziersotjaI - demokraqjl.
W walce o jedność WKP(b), jej leZesłanemu na ka·to:rgę w głąb Rodzieci.
żyńskiego jego stosunek do
genelinię
stalinowską.
nlnowsko
mar·
rewolucja
Już wówCl&S.S u~'Wliadamfa sobie, &jl. Dzierżyńsikoiemu
W okres.ie kiedy ni~ordowan:ie
że woLność !PNYjść może w ścisłym cowa pmynosi wolność. Jako polski ralną umarł Feliks Dzieriyńskł. Byrozprawiał się z kontrrewolucją i
w!>półd!Ziiałan1u polskiego i rosyjskie- rewolucjonista staje u boku geniu- ło to na posiedzeniu Komttetu Cendywersją znaiarził coos, aby rza.jąć się
go proletariatu praooi.wlko wspólne- s-Ww rewolucji, Lenina i Stalina, kon tra.lnego w parę godzin po płomien sprawą be.zdomnych i głodujących
mu wrogowi. I tak wkroczył Dzier· sekwentnyclt PTzyjaclół na.rodu pol- nym przemówieniu biczują.cym wro- dzieci. „Jest to stras.zna klęska.? „PałC1c synów nie~
obrońców jego wolności. gÓW i zdrajców soojailb:mu: Trockieżyński na drogę rewolucyjnej walid. ski.egu i
mówi•ł on do KomisaJ.'IZa Oświaty w Pekin-ie
Ciężka to była droga. Usiana wiezie Walcząc po stronie proleta.rla.tu ro- go, Kamieniewa i innych.
„Nie znaJą.c wypoczynku, nie stro Przecie patrząc na dzieci na.leży paniami, katorgami, wysyłkami, które syjskiego, walC21ył o wy11Wolenie luOwooe
nlqb.
dla
wszystko
miętać
nią.c od żadnej czarnej robO'ty - po
wyrwały mu c21wartą męść życia. Nic du pnlskiiego.
wybrany do wi.edlział Towarzysz Stalin o Dzieriyń rewolucji nie dla. nas, ale ~la nich.
Dziierżyński wstade
jednwk nie mogło załamać tego czlo
A tymczasem ile ich jest wykolejowieka, o którym mówiono, „:ie pneJ KC parti.ł, jest członkiem komitetu sklm - walczą.c mę:inle z trudności& nych przez wa.lkę i nędzę. Tu trzeba
Płomilenrut pcstać Feliksa Dzier
je, oddając
przezwyoię:iają.c
okręgu mi.
nieugięcie, bM wa- wojskowo - rewolucyjnego
:iycle
prrez
<lzie
czołowych
żyńskiego, jednego z
J>łotroll'Odzklego, wchodzi też do O- wszystkie swe siły, całą swą energię po prostu rzucić się na. pomoc, jak
przywódcaw SDKPiL, a później hań i odda wszystkie siły sprawie re środka Partyjnego, który na czele z sprawie, którą mu powierzyła pa.r- to robimy WGbec toną.c:vch dzieci...".
Jednego z czołowych organizato- wolucji''.
* • *
Z niemrud2X>ną energią budował TowanyS7,em Stall.nem kieruje Re- flia - Dzierżyński spłoną.I w pracy
Dziś, w 24 roomicę śmierci Dzierrów Października, współbojowni
w imię !interesów proletariatu.. w
Oceniając
wolucją. Październikową.
partię
internaejonallstyczną
masową.
:iyńskiego, kiedy lud polski ze swo·ka Lenina. i Stalina, stan«>wi najdzii,ałalność Dzieriyńslciego w tym imię nvycięstwa komunizmu."
ją klasą robO'tniczą. i jej Partią na
lepsze wcielenie tradycji, którą pr@letariaitu polskiego, SDKPiL. - dziejowym, buntli'\\>ym okl'esie pmyprzekazała nam w dziedzictwie Nieugięcie walczył z nacjonalizmem
czele buduje w ostrej wa1ce kla.sosię kochać
gotowania i p~epro·wadzenia piexwwe.t zręby socjalizln.u, realizujemy
SDKPiL. (Z Deklaracji Ideowej i 11;dradzieeką polityką. PPS. W 1905 s-zej sotjalistyczne-j rewolucji, która
roku, w C'lJllSe rl"Wolucji w Rosji był
w naszym kra.in marzenie naszego
nienawidzieć
i
PZPR).
dro.gę do wolności j
światu
pokazała
iedy teraz nad otwartą trumną. natchnienie,m, duszą. i organimtorem socjal'i!7lIIlu i stworrzyła pierwsze na
wielkiego patrioty i towarzysza. Wal
Dzierżvński
•
J
kę paszą. doprowa.dmny do zwycięwspomina. się drogę życia. któ rewolucyjnych wys.tą.pień w Kongre- świecie państwo robotnJików i chło
przykła.dem,
W czym tkwiła siła Dzieriyń- skiego końca, jeśli potrafimy być sil
r~ kroczył tow. D:llieriyński„. chcia- sówct•. SwoJii. l>dwagą.
pów - towarzysz Stalin nazwał go
ski.ego, że rzawsze wspaniale wypel- ni 1 wierni idei Lenina-Sta.ltna jak
ło by się jednym słowem scha.rakte- płomienną. mlYWą, porywał masy roPaiidzi.emika".
„Bohaierem
niał nad-trudniejsze zadanrla stawia- Dzierżyński. Kochać lud a nienawiryzowae to pełne czynu życie - go- botników i chłopaw do waJki, do ma.
ne mu p:rrzez partię, że pod jego dzić wrogów i wa.lezyć z nimi. tak
Tak żegnał towa- sowych strajków. To on zorganizo·
rejący płomień".
wpływem chaos i. nieberz;pieczeństwo Jak On.
rzysz Sta'1in 24 lata temu Feliksa wał potężną, 30-tysięc7.ną ma.nffesta„Królewska pagoda"
B . T.
ust~wały miejsca poru.:ądikowi i
swego rję majową, w 1905 r. w WM"S7Ałwit'.
wieNlego
Dzierżyńskiego,
Października
współbojownika. i bliskiego towarzy- A gdy w grudniu wybuchło w Mo~~~~------------------------~
Re•.voluC1ia socjalistyczna ewycię:i:y
!!17.a, włelkiego Pniaka, rewolucjoni- skwie p1>wstanie robotników, będące fa.
Wrog<>wie władzy robotniczo etę i bolszewika, który cale swe ży punktem srozytowym rewolucji, zor cl1ł-0;pskiej rcmpocrT.ęli zaciekłą walkę
ganizował dla jego poparcia strajk
cie odd&ł walce o SOoeja.Ijq,m.
przeciwko młodemu państwu socjali
Ten „postrach światowej burżu p1>wszechny robotników i koJeja~· styaznemu. dążąc do jego zni~czc
polskich.
azji", jak go określił towarzysiz
Starzy robotnicy \\'arszawy, ł.o· n ia.
Stalin uoi:abiał najlepsze cechy czło
do ZSRR opowiadają
Uczestnicy wycieczki chłopów
„W cza~łe sabotażu :r.e stro-ny burwieka rewoluc.ii, d7Jiałacza typu le- dzi, Częstochowy, Zagłębia dobrze żuazyjnej
I kontrrewolu·
inteligen{!jj
DzierGkresu
tarot.ego
z
pamiętają.
ni.no-wskiego: pł1>mienny pa.trfotyzm
osiqgn ięcioch kroju zwycięskiego socjalizmu
o zdobyczach
działalności miei'1szewików i
i internac;jona.Inm, bezgraniozne od- żyńskiego, wysokiego, ~upłego cyjnej
„Pra:w'da''
pisała
~ów
Na terenie województwa łódzkiego eh. Lutosiewicz - niejedno mo:&na część pola obrobi się maszynami :1
da.nie sprawie socjalizmu, sprawie blondyna. o pała.jących oc:14tcb. o twa w czasie spisków białogwardl'Jistow
odbywają się liczne zebrania sprawo kupić dla siebie i dla rodziny. Prae'l SOM, ba na naszych poletkach to
Lenina...::s.ta.Iina, nieugiętość wobec rzy znamionują.ce.j siłę woli. W
i buntów kułackich, w czasie zdawcze uczestników wycieczki chio jesz, - zarobisz i masz na wszyst· nie zawsze traktor ma się gdzie po·
wroga, C'JJUłość na. krzywdę ludzką, <:JWycn dniach przypływu fa.li rewo- skkh
lucyjnej Dzierżyński, który stał w terrGn1, dywersji i bandyty'mlll in- pów polskich do Związku Radzieckie ko".
ruszać. Ale żeby tak wyjechał na
sllrOinność i prostotę.
cenbrum wypadków, był naijba.rdrziej spirowanych przez obaloną. burżuazi.ię go. Opowiadają oni tłumnie zgroma
Padało wiele py.tań: a CILY można duże pole, toby człowiek i nie wiepariia bolszewików wYSunęła. dzonym słuchaczom o swych wraże· nabyć wszystko w takim sklepie koł dział, kiedy robota gotowa. Mechapopularnym, najukochańszym wo- pad.ii dzem.
R1>botnicy podziwiali ieco nie Dzieriyńskieg-0 na pierwsą linię o- niach z pobytu w kraju zwycięskiego chozowym? „ Od pasty do zębów, bu nicznie, a więc dokładnie uprawiona
wy<lU'rpaną. energię, jego ogromną gnia, s1awiają.e go na. e'Zele b&jowe- socjalizmu.
tów, guzików, artykułów ,,;pożyw rmemia, da większe plony - dodaje
po u orp.nu dyktatury proleta.ri&łu:
Między innymi 12 takich ubrań czych, konfekcji
do instrumentów a po tym myśli chwilę i mówi:
„Znała.ś umie jako dziecko i jako zdolność do pra.cy. Dzieriyń9ki
podrostka - pisał 21-letni rewolu- mistn:owsku kier11Wał masowym. re- NachwyC'll&jnej Komisji do Wałki z odbyło się w powiecie łowickim. U. muzycznych włącznie" - odpowiada „Mnie najlepiej to się podoba w rol
wolucyjnym ruchem. D7ięki orga- Konłl-rewołuclą. i Sa.botażem - W. czestnicy wycieczki w słow11ch pro· tow. K-ostrzewa. „Kupiliśmy dla· sie nici-wie
radzieckim specjalizacja.
~ta do swej siostry Aldony stych, bezpośrednich, tchnących rze bie w kołchozowym sklepie wspania Bo czyż jeden człowiek może wszy·
lee'.': tera.z, .)alk mi się zdaje, już mo- nicmemu związkowi z masami, dzię Cz. K."
Żelazną. dłonią. tępił Dzierżyński telną prawdą,
mówili swym sąsia· łc koszule damskie i męskie, ~karpa stko wiedzieć, jak pracować, żeby
pi)trzeb ruchu robotnigę siebie naiiwać dorosłym. Życie bę kl wyczuciu
Wl'Ol'ÓW młod~o pańsłlwa soojali- dom i chłopom
okolicznych wsi o ty, piękne i niezwykle trwałe poń· uzyskać coraz lepsze
we
wyniki
d:zte mnie mogło jedynie zdru,zgotać, czego, naprawlia.ł w codflliennej, rewo
hlk samo ja.ko burza stuletnie dęby lucyjuej walce błędy lukse!Qburriz- słyC'ZlleA"O, bronią.c zdobyezy milio- życiu kołchoźników i robotników ra- czochy jedwabne, za które zapłaci wszystkich dziedzinach •' rolnictwa?
waii. lecri nigdy zmienić". >I ri.eczy- mu,' coraz bardziej zbliiał się ideoł«> nów pl"GStyeh lud2.i, robot.ników i dzieckich, o ich pracy i o3iągnię łam 40' rubli". Dwie młode chłopki A w takim kołchozie to robi, co mu
chhlpów. W tym czasie pisze d'O Zo- ciach, nowoczesnej uprawie r«>li
~ uwagą oglądają pońC!lochy. - Slicz najlepiej odpowiada, co go najwięcej
Lenina.
wlście był i pozostał wiemy rewo- gie7mie do staDO'Wieka.
Ui D1Jieriyńskiej: „Wysunięto mnie ich wysokim poziomie życia.
ne, jak marzenie - padają uwagi. interesuje. Uczy się, wprowadza no·
lucji. Czynami swego b«>haterskiego
na posterunek pierwszej linłi i wola
Mężczyzn zajmuje przede wszyst· we udoskonalenia, może
Na jednym z takich zebrań w gro
uzyskiwać
życta. budował i utrwalał bra.terstwo
moJ& - wałczyć... by jak pies wier- madzie Waliszew zebrało się kilka· kim mechaniczna uprawa
ziemi, cora-z lepsze wyniki."
polskiej i rosyjskiej klasy robotnii
ny rouza:rpać 'l!lłodzieja. Nie wycho- dziesiąt osób. Z uwagą obecni wy· ilość maszyn rolniczych, ich rodzaje,
„A jak to jest z tym machanie.z·
c-zej w walce z caratem i uciskiem
tow. Janiny Ko- podział pracy, jej wyniki, wysokość nym dojeniem? - pyta młoda chłop
Dzieriyński po raz plerwuy llPO· !łzę pn.wie z lokalu SWe&"O, tu pra- słuchali relacji
uto
kapitalistycznym. Braterstwo
Pilnie zbiorów z hektara, hodowla trzody ka - bo słyszałam, że krowy dojo·
tyka się z Leninem d Staillinem w ouję, w kącie za para.wanem mam strzewy z gromady Zduny.
trwalał, kiedy w szeregach SDKIPiL
1906 roku, na IV Zjeźchie SDPRR. lóik-0... Jestem pewien zwycięlitwa.." notowali interesujące ich szczegóły, oraz bydła.
ne mechanicznie tracą na mlecznobył przywódcą pol.Skiego ruchu ro,.Naharował się kiedyś czło· ści."
ł>zierżyń.siki maw.iał, że praocnvruk obliczali zarobki kołchoźników, wy.
botniczego i wtedy. kiedy o boku Le- Stało się to największym wydamepytywali o ceny tekstylii i po gospo wiek gorzej, jak wół - oświadcza
nina i Sta.llna. był jednym z kier«>w- n!em w jego życiu. Na rzjeźd!Zie tym w. erz. K. musi być ozil:owie!kiem. o
- „Otóż w Związku Radzieckim
obliczali siłę nabywczą rub· małorolny chłop ze wsi Łasieczniki, -odpowiada
ników pierwszej soojalistyczneJ rewo SDK!PiL wstaje cizęśoią składową zimn.ei.i głowie, gorącym sercu i czy- darsku
tow. Kostrzewa - kie·
Sałamon.
ob.
Nieborów
gminy
śre·
powiada
rozumiem
„To
la.
lucji w pa.ździemlku 1917 r. I bu- SDPJ;lR, a Dzierżyński wchoclrlli do stycli 1rękacli. Takim właśnie by}
dyś mechaniczna dojarka urządzona
choć
kiedy
W.ifrszew,
teraz,
·
w
mamy
ze
lżej
ile
chłop
O
dniorolny
Da:ierżyń&ki.
Komitetu Centralnego SDPRR.
downictwa socjalizmu.
była na dwa takty: ssanie i masaż,
W walce z mieńs.zew.ikami staje
„Wale'Zą.c o zwycięstwo dykta.tury
co po dłuższym okresie czasu wpłY·
proletariatu w R1>Sji - pisze Zofia meeydowanie po slronie Lenina. Lewało na nieznaczne zmniejszenie
obronie nin uważał D.zieriyńskieco a na.Jbli:i
walcząc w
Dzierżyńska. mleczności krów. Ale naukowcy i ra
w
ideoweco
soJU8Dlika.
zdobyczy Pa.ździernika, budując so- szego
rjonalizatorzy ulepszyli mechanic:r.ne
Po '1:W)'cięskim zakońtt.eniu wojny
w Zwią.zku Radzieckim, SDKPiL.
cjalizm
dojarki, przebudowali je tak, że pra
W iaiach stołypinowskiej reakcjii. domowej, gdy narody radl7lieokie
ssanie, masaż,
Dzierżyńsk« zdawał sobie sprawę, że
cują na trzy takty:
służy w ten sposób sprawie wyzwo- prześladowany pmerz carski<eh siepa- przeszły na rory pokojowego budow
przerwa, - ssanie, masaż, przerwa
lenia nie tylk«> mas pracujących czy nie przerywa swej ireworucyjnej n~a, Dziie.rżyńsk.i oosm1e mianoitd. Obec11.e badania nad stanem
Zwi11,zku Radzieckiego. ale też ludu działalności. Nieustannie budzi masy wany K-omi8anem Ludowym Komu
mleczności krów wykazałY, że mlecz
praeują.ceg«> Polski i całego świata, ludowe, niemnordowame pmygoto- nikacji, a potem na. J>l'OP(>'ZYcJę To·
ncść krów nie tylko nie spada, lecz
bar- wanyna Stalina, pnewodmol.ąclym
że służy spraiwie wolności i niepo- wuje d!Zielo rew9lucj1', COi'Q.Z
podnosi się" - opowiada tow. Ko·
d11.Ae.i oocieśnia więź mi.ędey polskim Na.jwyiaej Rady GoepodVkł NaTod-Iegłości."
strzewa.
odcrzucie j rosyjskim proletadaitem. „Gdyby dowej.
paokiotyrzm,
Głęboki
* • *
„Dzieriyński - pisee „Praiwdia." Zebrania podobne, mimo zmęcze·
w te-J nietzWY~ odpowiemiialnej pra
nia ludzi robotą przy żniwach, prze
cy pr2,ja1wMlł wyblime z&1lety wiei·
łódzkich
do późnej nocy.
ciągają się nieraz
kieg-0 bolszewika., męża słanu. mąZebrani mieli jeszcze wiele pytań,
drqo i przewidują(lego, śmiało łaale rozchodzą się, gdyż czeka ich
l>iurokramiącego konserwa.tyzm i
jutro dzień wytężonej pracy. Opusz·
czając zebranie, przypominają sobie
1cję". Był on nieugdętym bojowniróżne fragmenty opowiadania.
klem 0 realizację genialnego sta.Iinow
. „Maaret" jest pierwszym filmem Jest ty1ko p~ to, aby przyc~yi;i1ć s1ę skiero planu socjalistyC'mego upn:e„Brzmi to, jak piękna bajka, a
prod.ukcji fiński€'j, który ukazał do pogodzerua z sobą powasmonych m:vslowienła kraju.
Moskwa wzbudziła. szczery zachwyt u polskich przecież to prawda. Nasi luizie na
Wspaniała stolica ZSRR Dderiyńskl był jednym z oa.jbliżAutor małżonków. Dr. ~it.~o od~h?dzi
to wszystko"
się na naszych ekranach.
własne oczy widzieli
uczestników wycieczki do Związku Radzieckiego.
chłopów w
eh wapółbo"ownłków Stalina
silił o~ meJ, , a?y powrocie do swia~a
(ib)
scenariusoo, Usko Kem.pi, nie
rozbrzmiewają głosy.
Moskwie.
w
Leningradzka
Szosa
ilustracji
Na
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
cr
______
!"sz_y
czu1e
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z
m1eszczansk1ego,
przy doborze
się na oryginalność
tematu. Przedstawił po prostu hi- się nierozerwalnie związany, do bez
storię z życia pewnego lekarza z troskiego, burżuazyjnego życia, lu
porcelano
Helsinek, banalny dramat powsta- ksusowego mieszkania,
wych figurek, rautów, do kobiety
ły na tle „trójkąta" miłosnego.
Młody, wybitny lekarz, nie znaidu wprawdzie mało wartościowej, ale
obecnie burs. Państwo wyposażyło zakłll
W Rumunii istnieją
jący „zrozumienia" u żony, a dot- za to „damy z towar:i:ystwa".
Przedwojenna Rumunia, którą rie. Przy końcu II wojny światu
wej było w Rumunii 4,2 milio- szkoły średnie 4 typów: licealne, dy naukowe w znaczną ilość po
To prawda, że dr. Raitam<> w cza
knięty nieszczęściem w postaci tra
reżim monarchistyczny przeistona analfabetów na ogólną licz- pedagogiczne, techniczne i zawo mocy naukowych.
gicznej śmierci jedynęgo syna, o- sie swego pobytu wśród Lapończy
czył w kolonię obcego kapitału,
dowe, wszystkie rz 4-letnim probę 16 milionów ludności.
puszcza dom i udaje się do Laponii, ków niesie im pomoc lekarską, ale
stała na bardzo niskim poziomie
roku
Założona w końcu 1948
Stworzono Akademia Na.uk Rumuńskiej Re
gramem nauczania.
Rumuńska Republika Ludowa
do tego zmuszają go po prostu oko
aby tam „szukać zapomnienia"'
kulturalnyn\.
gospodarczylll i
I tu końcrzy się banalna. niecieka liczności. Przy płjerwszej nadarZ:\„Rumunia królewska pobiła re przystąpiła do gruntownej prze też gęstą sieć szkół dla doro- publiki Ludowej wywiera donio
wa część filmu, tocząca się w typo jącej się okazji odchodzi z powrokord analfabetyzmu na konty- budowy systemu oświaty 1 szitol słych: uczęszczają do nich robo sły wpływ na podniesienie ogól
wo mieszczańskim środowisku, z je tem do „wielkiego świata".
nencie europejskim - stwierdza nictwa w celu jak najszybszego tnicy i· chłopi, którzy po ukoń nego poziomu kulturalnego kr~
podniesienia poziomu kultural- czeniu kursu dla analfabetów o ju.
Film w sposób bardzo oględny,
go sztucznymi, nieprzekonywującyznany pisarz rumuński, Mich!łł
Sadowi-anu. - Nie była to wina na nego narodu i stworzenia kadr trzymują wykształcenie w zakre
mi, budzącymi niech ęć u widza po (wyprodukowany został przectet w
Szkoła rumuńska kształci noporusza
nowej inteligencji, zwłaszcza in- sie szkoły podstawowej lub śre
staciami. Akcja przenosi się w ma kraju kapitalistycznym),
t•odu rumuńskiego, narodu ża·
we, postępowe kadry inteligendniej.
lownicze górzyste okolice Laponii, sprawę nędznych warunków życia
dnego wiedzy - była to zbro- teligencji technicznej.
cji, uzbrojone w znajomość praw
istnieje
Jeśli idzie o szkolnictwo wyż
Obecnie w Rumunii
do kraju tysiąca jezior i jego pry- biedoty lapońskiej. Porusza ten pro
dnia rządów reakcyjnych, które
Program
sze, to na terenie Rumunii istn!P. rozwoju społecznego.
gęsta sieć przedszkoli. szkół pod
mitywnie żyjących mieszkańców, blem w sposób przypadkoWY. nie roz
usiłowały całą ludność, a przede
stuoddalonych zupełnie od cywilizacji. wiązując go bynajmniej. To omijawszystkim chłopstwo. utrzymy- stawowych, średnich i \\fYŻSzych . ją obecnie 4 uniwersytety oraz szkoły wyższej obejmuje
ogólna dium podstaw marksizmu - leni
Nauczanie 7 - letnie jest powsze przeszło 40 instytutów;
Banalna historia lekarza, bodaj nie właściwego konfliktu, burżuazyj
nieświadować w ciemnocie i
że, nawet wbrew intencjom s<:_ena- ny sposób wypaczania pewnych fak
. mości. Bowiem łatwiej jest wy- chne i bezpłatne, a przymus liczba słuchaczy wyższych uczel nizmu oraz materializmu dialek
rzysty, ustępuje miej.sca opowieści. tów powtarza się w filmie niejedno
I szkolny obowiązuje w zakresie ni przekracza 51 tysięcy. Są to tycznego i historycznego. Wśród
zyskiwać człowieka ciemnego
pierwszych 4 klas. Program nau przeważnie dzieci robotników i najszerszych mas ludności da,le
o młodej lapońskiej dziewczynie - krotnie.
nieświadomego".
do
się zauważyć ogromny pęd
Pomimo wielu wad film zasługu
Maaret. Ta postać, przedstawiona
Olbrzymja większość dzieci ru ki i podręczników są jednakowe chłopów.
klasyków
dzieł
przyznano studiowania
W roku ubiegłym
dla szkół w mieście i na wsi. Na
w filmie w sposób bezpośredni, pra je jednak na obejrzenie, chol:by ze
muńskich chłopów i robotników
60.500 stypendiów dla ucmiów marksizmu - leninizmu, które u
rumuńskimi
wie naiwny koncentruje uwagę wi- względu na możliwość zapoznania
nie miała wówczas możności o- równi z dziećmi
się z mał<> nam znanymi, a bardzo
dza .
trzymania nawet elementarnego kształcą się dzieci Węgrów, Buł szkół podstawowych; ilość sty- kazały się dotychczas w nakła
Nie więcej, niż garów, Ukraińców. Serbów i in pendiów dla młodzieży szkół dzie 20 milionów egzemplar~y.
Widz jest przekonany, że dzięki ciekawymi obyczajami i życiem La
wykształcenia.
Rumuńska Republika Ludowa
pończyków oraz z uwagi na piękne
Maaret.. - dziewczynie z ludu
6 proc. dzieci chłopskich przecho nych narodowości, zamieszkują średnich wzrosła z 6.200 w roku
cycll Rumunię. Stworzcmo szko- szkolnym 1944-45 do 81.000 w ro stworzyła pomyślne warunki roz
d 1J
dziło ze szkoły początk<>wej
dr. Raitamo odnajdzie właściwą dro zdjęcia plenerowe.
woju oświaty, zapewniające pow
w których po raz pierwszy ku fizkolnym 1949-50.
ły,
Na wysokim poziomie stoi rów
gę życia, że pozostanie już wśród
średniej. ówczesna ~zk<>ła WYCho
Ustanowiono 25.000 stypendiów stanie licznych kadr budownitych prostych, uczciwych ludzi, nie nież gra części zespołu aktorskiego,
szo w dziejach Rumunii odbywa się
V.'YWała młodzież w duchu
pohamowanych w gniewie, ale nie zwłaszcza E. Pehkonen w roli Maw1mzmu i nienawit L rasowej. nauczanie w języku ojczystym dla słuchaczy szkół wyższyeh; czych przyszłego państwa s<>ejalistycznego.
i
zwiększa się ilość internatów
mniejszości narodowych.
znających fałszu i obłudy. Staje się aret i autentycznych Lapończyków.
krzewiła sprzeczne z nauką teoJesz.
jednak inaczej. Maaret ootrzebn::i
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Dążeń

Ust do aubematora W1rginii
Na ostatnim walnym zebraniu
fabrycznego ZMP przy Glo·
wieńskich Żak.ładach, młodzież wy
słała list do gubernatora USA w
Wirginii, protestując w nim prze
ciwko niesłusrznem,u wyrokowi są
du amerykai1skiego, skazującego
niewinnych Murzynów na śmierć.
W liście czytamy:
„Domagamy się od guberna
tora natychmiastowego wstrzy
mania i zakazania wykonania
wyroku, będącego n iczym in
nym, jak haniebną zbrodnią
w stosunku do ludzi bezbron
nych. Dążeń do wolności na
wet wyroki śmierci nie zdola
o tym winien
ją stłumić wiedaieć rząd USA.
Wyrażając protest, ' składamy;
·
pod· nim swe podpisy".
J. Buzuk
'korespondent „Głosu"
koła

I

Leżący w powiecie kutnowskim la sprawnie. Maszyny żniwne zo- trolować, ·podnieść ją na wyższy bawy, występy teatralne i seansy
kinowe. Toteż myśli się o tynJ.,
.
jest jednym z stały w porę przygotowane. Pogo poo:iom.
wybudować, lub też przystoso
aby
i
robotniczej
załogi
.
Stosunek
polu,
w
czuwa
mechaników
towie
doświadczalnych
majątków
majątek Głogowa

WSGW.

natychmiast
,
Cały zespół pracownikow gło·
gowskich jest dumny ze swych csiągnięć. Objeżdżamy rozległe po
la majątku. Intensywna zieleń pó1
buraczanych, złoc~ce si.ę łany
pszenicy. A oto elity i Jara psze
nica radziecka. Ta uprawa wzbu
dza najwiękStile zainteresowanie,
bo ziarno siewne nadesłane nam
przez Związek Radziecki, poraz
pierwszy padło na głogowskie po
la. Kołchozy radzieckie uzyskują
l
·
z tej l>StZenicy. oibrzynne ..Pony
~i w Głogowi.e Pl?ny z nieJ b~dą
piękne. Pszenica Jest gęsta, rowna, liczy się na to, że będzie wspa
. .
niale „sypa.ć".

Jednostce &ospodarczej, najmniejszy defekt

będącej równocześnie miejsce:n :J~ jest usuwany.

kierownictwa majątku oparty jest
na ścisłej współpracy. Narady
produkcyjne odbywają się często.
Do rozwiązania wszystkich zagad
n.ień produkcyjnych dochodzi się
wspólnie. Ruch współzawodnictwa
pracy jest szeroko rozwinięty.
Tym, który wynikami swej pracy
zasłużył sobie na tytuł przodowni
ka, jes1- tow. Walczak. Nie gorsze wyniki uzyskuje tow. Gabry
siak. - Obaj robotnicy rolni.
w
Zespół robotników rolnych
ls·
Głogowej ma i swe bolączki.
tnieje świetlica d\lść obszerna, ale
ze względu na liczebność załogi
zbyt , mała, aby w niej urządzać za

wać

dla tych potrzeb

Nie ma jeszcze

łaźni

do wolności nie stłu~
wyroki śmierci

mią

budynek.

i pryszniców,

ale ich budowa jest przewidziana.
bywanych praktyk studenckich 1
hodowlaMąmy i zmartwienie, mówią to
wymaga·
warzysze, z postawieniem na wła
nia. T<?tez gospodarstwo głogow
ściwym poziomie życia świetlico
.jki~ posta.wio~e jest na_ bardzo ~'f
WAZNlEJSZB TEL.Ełt'ONY:
wego. Posyłaliśmy naszych ludzi
sokun poziotnle, TradycJę wysoktcn
22 _ Pow. Kom. M.. O.
na odpowiednie kursy. Mimo teplonów posiada Głogowo już kilku
81 - Pow. Rada Narodowi
go, chociaż świetlica naeza jest
elity,
zboża
się
zbiera
Tu
letnią.
12 - Pow. Zakł. Elektryczny
dobrze wyposażona, nie pracuje
83 - Miejs.ld Posterunek MO czuwa nad staranną uprawą p61.
To niedociągnięcie zli
należycie.
Pola iezyste, niezachwaszczone · i
41 - Straż Pożarna
58.- Miefska RBda Naro41ilwa w tym roku zapowiadają wyso
kwidujemy, gdy gorączka żniwna
1021- Prezydium Pow. Rad:y kie zbiory.
mink Mamy bowiem ambicję, że
Narodowej
by Głogowa wszystko co robi
~niwa są w pełni. Pracują trak
91 _ Urzi\d Zdrowia
robiła dobrze.
lO~ - Pow. Zakł. Ubezp. Wza. tory i snopowiązałki, zboże usta·
Jemnych, ul. Narutowi. wione w mendle już wkrótce zło
J. K.
żone będzie w sterty. Podorywki
cu Nr 20
rirobfone, sfoje się poplony. Aby
20 - Szpital Powiatowy
Tę pszerucę ~own~lll obejrzeć
wszystko było na czas aby wszyst
14 - Ubezt>. Społeczna
ko wyszło dobrze-ot~ troska kie wszy~y. nas-i „~eufm Tomasze'.'
'l - W ałe!Ita, Apteka
b t 'k"w - mowi nam Jeden z pracowni·
ł
.
.t
12 - Chacińska.• Apteka
.
,
rown1c wa i zespo u ro o ru ..,
1.0,6 - Apteka P-Od Orłem'•
89 - PoJs.ki ~erwony Krir2 rolnych Głogowej. Zrobiono wszy kow ~~g~weJ.?
h ,
.
acz.ego:
lstko aby akcja żniwna przebiega(PCK)
W czasie obrad ostatniej sesji z terenem. .Stanie się. to wtedy, maskowanie podżegaczy wojen- Bo mektorzy chłopi, c oc
·- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - jarej Wojewódzkiej
już brak im było ps.zenicy
Rady Narodo- gd~ do. prac z:ad na1·odowych nych.
.
na siew, nieufnie się odnieśli do wej, przewodniczący prezydium wc1ągmemy
Wyrazem tej nieugiętej walki
s~erszy
Je~zcze
Są przyzwyczajeni
tego ziarna.
ob. Grochalski z.łożył sprawozda ~kty"". s.połeczny i gdy ~esJe ~d- o pokój będzie nasz wzmożony
do innych odmian pszenicy, to zi.ar
OJ.:Wac się będą w tereme. WoJe- wysiłek w realizacji Planu 6-let
no wydawało im się zbyt drob.:13. nie z dotychczasowej działal w~dzka. R!J:da Nar~dowa o.db~- niego ,spotęgowana działalność
ności prezydium Wojewódzkiej dz1e naJbhzszą sesJę w Pabiam- uświadamiająca na rzecz przeNa ostatnim plenarnym po- tu łódzkiego domaga się takich Teraz będą żałowali, własnej t~k
Narodowej. Okres działał cach.
Rady
obrażenia wsi polskiej i wpro.
siedzeniu Lódzkiej Powiatowej zebrań, o czym świadczą napły komyślności i niewątpliwie na
prezydium Woje
zarówno
ności
Przewodmczący klu~u rad- wadzenia jej na to.ry wyższych
siewne
o
będą
się
bić
rok
przyszły
Rady Narodowej radni podjęli wające wypowiedzi.
wódzkiej Rady Narodowej, jak ~y~h PZ.PR, tow. ą~lsk1i po na: form gospodarowania, których
Członkowie Powiatowej Rady ziarno radzieckie.
zobowiązania ku czci Manifestu
prezydiów rad terenowych sw1et.lemu sJti:1acJ1 pohty~zne.1 wyrazem jest zespołowa gospoi
Narodowej postanowili zobowią
Lipcowego.
Głogowa posiada wspaniałe bu
dopilnować zać wszystkie terenowe rady na dynki gospodarcze, wizorową chlew !liższyc~ szczebli jest niedługi, zgł9sµ rezolucJę następuJąceJ darka na wsi.
Postanowiono
Mobilizacja · mas ludowych
.
,.
i rodowe do zorganizowania do nię, stajnię i nowocześnie urządzo Jednakże już obecnie stwierdzić tresc1:
szybkiej
przeprowadzenia
„Lącząc SWOJ głos z potęznym wokół realizacji Planu 6-letniemożna, że dzięki reorganizacji
sprawnej akcji żniwno-omłoto- dnia 22 lipca br, - w każdej ne obory.
spółdzielni produkcyj11ej po jed
·
rad praca ich w dużym stopniu pr~testem ~as !udowych całego go, walka z zacofaniem, szeptaweJ.
uległa poprawie. Szczególnie do swiata, WoJewodzka Rada Na- ną propagandą, tworzenie noW każdej gromadzie w okre- nym przedszk o lu i· przeprow a- Gospodarka hodowlana postawio
wszystkich na jest na bardzo wysokim pozio bre wyniki dały sesje wyborcze ~od~wa wzY'Ya 1~asy ludowe wo wych spóftlzielni produkcyjnych
remontu
sie do dnia 22 lipca przeprowa- dzenia
, · d · szl:ół w terenie najpóźniej do mie, Dostawy mleka do spółdziel terenowych rad narodowych w .1 ewodztwa łodzkiego . do wzmo- - oto odpowiedź nasza na usiak ·
dzona b«; ie CJa uswia amia- dnia 15 sierpnia rb.
ni są duże i z roku na rok wzra okresie popularyzowania wpro- żenfa wysiłków w walce o pokój łowania siania zamętu i pchania
jąca, ktora zdemasku~e i zdyPowiatowa Rada Narodowa stają. W oborach panuje wzorowa wadzonych reform. W okresie poprzez jeszcze silniejsze de- ludzkości do nowej woj ny".
skredytuje wystąpiema wrogów
klasowych, niejednokrotnie sie- postanawia również przygoto- czystość. Dojarki w białych fartu tym, tu i ówdzie napotykano na
jących zamęt wśród spoleczeń- wać w Afeksandrowie i oddać chach, podłoga wymyta.
Nawóz próby przedostania się do apa~
~
_..
••
Towarzystwa usuwany mechanicznie, automaty. ratu państwowego wrogich eledo dyspozycji
stwa wiejskiego.
Do dnia 22 lipca w każdej Burs i Stypendiów budynek z czne poidła. Mleczność krów wyso mentow. Kułacy usiłowali wcisnąć się do rad, aby stąd prowa
przeznaczeniem na bursę dla
b
·
· odbęd ·
łódzkiej Powiatowej Radzie Narodowej
zie ~1~ ~e · ra- ucząceJ· się w Aleksandrowie ka. TUtejsza krowa rekordzistka dzić wrogą robote. W róg klasogromad zie
nie, na którym ludnosc m1e3sco
daje rocznie 6.400 litrów mleka. wy czynił 'próby ·wznieeania fer
Prezydium łódzkiej Powiatowej nicząc~m Komisji Komunikacyj ·
wlt zapozna się z bieżącą sytu- młodzieży.
pracownik,:Jw mentu, podważające~o zaufanie Rady Nai'Odowej przedsta.wiło na nej wybrany został Zenon Sztopel.
Do dyspozycji
Realizacja podjętych przez
acją polityczn~ J będzie mogła
rolnych w Głogowie stoi dobrze do władzy ludowej. · Znane są sesji rady sprawę powołania komi Do komisji tej weszli również,
wyrazić SWÓJ protest w związku radnych PRN uchwał, prżynie
z imperialistycznr, napaścią na sie społeczeństwu naszego po- wyposażona i zradiofonizowana szerzone w terenie rzekome sji radnych w myśl obowiązu prócz przedstawicieli powiatu, de
Deieci korzystają z „cudy", profanujące w oczach jących regulaminów. Nowe wyty legowani z PKS i MZK.
(es) świetlica.
Koreę. Ludność gromad powia- wiatu poważne korzyści.
wzorowo zorganizowa prawdziwie wierzących religię, czne przewidują wprowadzenie do
przedszkola,
~------------Na czele Komisji Zdrowia sta
są próby masowego wynego, Warunki mieszkaniowe ro znane
ra~ny~~ próc~ :złon. nęła Stanisława Dzikowska, Komi
kupywania artykułów pierwszej k~misji
ow1ązan1a
botników są bardzo dobre. Pow potrzeby, celem siania niepoko- kow rady, rowmez aktyw1stow te sję Pracy i Pomocy Społe~ej po
stał tu Ludowy Zespół Sportowy,
te wystąpienia renowych.
Opatowicz.
Czesław
prowadzi
Do Zarządu Wojewódzkiego ców, szpitale, żłobki przedszko- działa koło ZMP, kobiety zorgani ju. Wszystkie
Do poszczególnych komisji Przewodniczącym Komisji " Gospo.
spotkały się ze zdecydow·aną od
la.
Ligi Kobiet w Lodzi wpłynęły
Członkinie sekcji opieki wieluń zowane są w Kole Gospodyń '\Ni.ej prawą ze strony mas pracują. I radnych PRN w .Lodzi powoła!lo dark.i Komunalnej został Stani.
nowe zobowiązania ku uczcze- skiej zobowiązały się wygłosić skich. _P rowadzono kursy dla a· ~y~h, świ!1~omych, celów k~eciej 7 do·12 osób. Na czele Komisji Fi sław Strójwąs, Komisji Handlu niu Dnia 22 Lipca. Oto one:
az1ał~lnosc1 wrogow Polski Lu- nausów, Budżetu i Planu - sta. Bolesław
12 pogadanek: na. tell}aty.nas.tęp~ nalfabetów.
Twardowski, Komisji
Sekcje opieki we wszystkich jące: wychowanie i odzyw1arue
Podsta.wowa organizacja partyj doweJ. ..
nął Zygmunt Pawlaczyk. Przewod Porządku Publicznego - Tadeusz
. .
,
.
się
zobowiązały
powiatach
niemowląt, szkodliwość p1·ostv- na liczy 18 członków, w tym 8
Na sesJ~ WoJ!'!WodzlneJ Rad,Y niczącym Komisji Oświaty i Kul
jak największą tucji, szkodliwość alkoholizmu, kandytlatów. Ci ostatni to prze N!lro.doweJ, zarow~o w przemo- tury został Władysław Olbo ski Pietrzak, Komisji Planowania Go
skontrolować
r · spodarczego - Tadeuscz Majerski.
. .
.
.
. .
Hość kolonii, dziecińców i g·o- higiena
dziecka, ważnie młodzieżowcy. Prowadzo- w1emu przewodmczącego ob.
kobiety i
Delegatami do Wojewódzkiej Ra
spod zbiorowego żywienia.
czystość obejść gospodarczych. ne jest .szkolenie partyjne, skład Grochalskiego, jak i w bogate~ KoilllsJę . Rol~ctwa : .L.esmctwa P~
Narodowej z ramienia PRN w
dy
Komi
W0Jc1k.
~ozef
p~owadz1
koniecznośc
wysunięto
dyskusji,
Dworcowej
Izby
Pracownice
Zorganizowane i uaktywnione
ki wpływają regularnie.
powiązania rad w stopniu jesz- SJl Budownictwa pmewodmczącym Lodzi wybrani zostali Stanisława
komitety o~iekuńcze Koluszki zobowiązały się wygło
zostaną
O tych wszystkich sprawach in cze ściślejszym niż dotychczas, został Ludomir Pokorski. Przewod Dzikowska i Stanisław Garnys.
przy zakładach opiekunczych, a sić 10 J)Ogadanek na temat zna-nas sekretarz podstawo·
formuje
więc domy dzieclra, domy star- czenia PKWN.
wej organizacji partyjnej, tow.
~-~------~~
Zieliński. On orari tow. śmietań
ski, delegat rady zakładowej .zda
na
ją sobie sprawę, że praca ich
Cegielnia rawska leży około 4 od pażdziernika do kwietnia odby- tutejszym 'terenie chociaż owo.: '
km od miasta, na uboczu. Otaczają wa się jej wydohvwanie. Od kwiet na, ma jeszcze słabe strony.
Między partyjniakami nie ma
c.e ją pokłady gliny obejmui.a pr:ze nia zaś rusza produkcja - wyrabia
Na ostatniej konferencji Prezy- na sesjach powiato,y;ych rad nar<>- I są do dyspozycji. Ilość orojektowastrzeń blisko 6 ha. Pokłady te za- nie cegieł i wypalanie ich. Ce$1ła na przykład ani jednej kobiety.
wierają różne gatunki gliny, ułożo- rawska, z uwagi na ręczny sposób Przyczyna'! Niewątpliwie zbyt dium Wojewódzkie~o Komitetu Ob dowych. Sesje flDlln.nvch rad naro- nych zabaw jest tak ~ielka, że z po
chodu 6 rocznicy PKWN ustalono dowych odbywać się będą w dniu mocą musi pośpieszyć Polskie Rane dwu lub jednowarstwowo. Dwu wykonywania jtj zaliczana jest do
słaba akcja uświadamiająca, pro program uroczystości, które odbędą 22 Lipca przy udziale społeczeń- clio i zakładać w parkach miejskich
warstwowe pokłady mają ~ górnej drugiego gatunku.
W produkcji obok mężczyzn bio wadzona. wśród kobiet. Odnosi się się w miastach, osadach i wsiach stwa. Na sesjach tvch zostaną pod megafony. Jak wynika jednak z me]
warstwie glinę dostatecznie tłustą.
nądającą się do wyrobów ceramicz rą udział kobiety, osiągające zazwy wra:OOnie, że chociaż towarzys:;:e naszego woje,y;ództwa w . dniu 22 sumowane zobowiązania melioracyj- dunków, nawet wydatna pomoc Pol
nych, dolna zaś warstwa zawiera czaj rekordy produkcyjne. Tak na rozumieją konieC7..nośÓ' wprowadza Lipca i w dni poprzedzające święto ne i lipcowe.
skiego Radia jest już niewvstarcza•
zdaniem specjalistów wysokogatun- przykład ustalony w ub. roku przez nia kobiet do Partii, to jednak N a konferencji dokonano orzeglądu
W dniu 21 bm. w licznych miej- jąca, Wojewódzki Komitet Obchodu
ob. Frączkiewictową rekord został zbyt słabą prowadzą akcję propa planu imprez, których or1ranizowa- scowościach odbędą się capstrzyki planuje więc stworzenie pewnej re
kowy mułek.
urządzenia szynowe niedawno przekroczony przez ob. gandową w tym kierunku. Tłuma niem zajęły się: „Związek · Samopo połaczone ze złożeniem wieńców na zerwy m. in. muzyków Filharmonii
Poniewaź
podczas okupacji zostały zniszczo- Kołodziejczykową, kllóra wytwarza ezą: „ Kobiety nasze mają bardzo mocy Chłopskiej", ZMP. Towarzy- qrobacb żołnierzy oolskich i radziec Łódzkiej.
oraz kich.
dUŻo roboty: dom, dzieci, praca stwo Wiedzy Powszechnej
ne, glina z pobliskich pokładów do przeciętnie 5.200 ceqieł dziennie.
Imprezy sportowe ł zabawy ludo
Dzień Swięta Wyzwolenia będzie
w polu, obrządzanie własnego in „Artos".
K. Mędrzycki.
wożona jest taczkami. „ - okresie
obsługiwane będą przez stois
we
itv.YVtntYY",..„)Q(:X~lfW~.'!IOOtXXXXXXX)t~noaxr;~1ĄY~-Ji'Jrn'!{V' wentarza, niewiele pozostaje cza. W dniach od 18 do 21 b.m. odlJy szczególnie bogaty w· najróżnorod
su na zajęcie się innymi sprawa wać się będą we wszystkich zakła niejsze imprezy. W dniu tym ze- ka i samochody Spół. Spożywców,
mi". Przy tym podkreślają, że dach masówki, na którvch wygłoszo «uołv świetlicowe dadzą 113 przed a we wsiach czynne będą gminne
Ogłoszenia
ne zostaną okolicznościowe refera- stawień . a imprez sportowych odbę spółdzielnie.
miejscowe Kolo Gospodyń Wiej ty, które między innymi wskazywo:ć dzie się ponad 250. Liczby te są jesz
ZGUBIONO książeczkę Pracowników fizyez.nycb do rob6t budowlanych
Oprócz powyższych imorez odhę
pozostawione same będą zadania. które Plan Szekiolet cze niedokładne, \'.Jdyż dojdą do nich
wojskową RKU - Konin w PabianicachJ Zgierzu ; Łodzi poszukują Pań- skicb jest
dą się '&I niektórych powiatach wy
3110, tymczasowy do· stwowe Przedsiębiorstw a Budowlane, Oddział 1 sobie, czego dpwodem jeśt to, że ni stawia przed danym ośrodkiem liczne występy zaspołów świetlico stawy
gosoodarczych
osiągnięć
wych i sportowych ekip robotniw ciągu całego roku nikt się nie produkcyjnym.
wód tożsamości na na- w Łodzi, Kilińskiego 13fi Kwatery zapewnione.
przemysłu itp. Odbędą
miejscowego
60 pojawił z powiatowej organizacji
·
zwisko Żurawski Wincen
Podobnv charakter beda miały re czvch z miast.
liczne bezpłatne pokazy
Towarzystwo Wiedzy Powszech- się również
ty. Dąbie, Cegiell'liana. ZGUBIONO książeczkę ZGUBIONO legit. Ubez- Ligi Kobiet, aby pracę Koła skon feraty, wygłaszane w dniu 21 hm
radzieckich.
filmów
nej urzadzi w tym czasie 40 odczy
ZGUBIONO legit. tram z Ubezpieczalni na na- pieczami na nazwisko
tów, 25 wieczorów autorskich oraz · W Aleksandrowie l Pabianicach
wajową na nazwisko Wa zwisko Dański Edmund. Kowalska Jadwigs.
20 występów zespołów żvwego sło oddane będą 22 Lipca do użytku
16119
l 6116
silewska Maria. ~ 3113
wa. „Artos" dysponuje dotychczai; stadiony sportowe, a w Tomaszo_ ZGUBIONO książeczkę ZGUBIONO ksi(łżecz·t{ę
. .
ZGUBIO~O ~siązeczkę z Ubezpieczalni na na· z Ubezpieczalni na naiednq brygada artystów. lecz nale7.v wie Mazowieckim przystań wodna.
z Ubezp1e~za!m na na· zwis.ko Szymczak" Janina zwisko Czerwińska Ad•)l
W dniu 1-4: bm. w Powiatowym dotychczas obsługiwać gminne komi c;ądzić, że będzie ich znacznie wię
16120
fina.
1.6117
W Brzezinach odsłonięty zostanie
P1et1:zkow1;a
zwisko
Komitecie PZPR w Sieradzu odby tety PZPR oraz roztoczyć troskli- cej, gdyż na teren wołPwództwa
16 4
ZGUBIONO książeczkę ZGUBIONO legit. r;hlzMałgorzata.
Przyjaźni Polsko-RadziecPomnik
ła się odprawa powiatowego koła wą opiekę nad grupami agitatorów łó1,zkiego przyjadą bry11ady „ArtoZGUBlONO legit. Zw. z Ubezpieczalni na a- bową, tramwajową, ·,net
kie!.
rszawskie!ło.
wa
~u
w terenie. Wszyscy prelegenci poZaw. na nazwisko Sła- zwisko Kotliński Zbtg- tramwajowy na lipiec, prele!łentów. Po referacie tow. Za- cząwszy od 18 bm. zobowiązali się
W powiecie piotrkowskim w kil
W dniu 22 Lipca w godzinach
16072 chaczewskiego na temat znaczenia i
16118 Cieślak Stefan.
16115 niew.
wiński Jerzy.
pracy prelegentó,y; w terenie wywią wygłaszać referaty na akademiach popołudniowych odbvwać się będą ku gminach nastąpi uroczvstość za„
w gminach. Na każdą gminę przy- zabawy ludowe. Zostały fuż zaang<1 kończenia walk.i z analfab yzmem,
zała się ożywiona dyskusja.
żowane zespoły muzyczne i orkie- połączona prawdopodobnie z rozda
Postanowiono dla uczczenia rocz dzielono po dwóch prelegentów.
Kazimierz Pańko.
stry, które w na5zym woiewództwie niem na~ród.
nicy PKWN systematyczniej niż
doświadc:z.eń . rolniczo •
nych stawia się wysokie

Agresorom i podżegaczom wojennym

odpowiadamy coraz

wydajniejszą pracą

I

Powiato~a Rada Narodowa wŁodzi podięła uchwałę
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cz.eść
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Depesza gratulacyina

SPORTłJ

18 lidzkich ekip sportowych

przewodnlczqcego GKKF
do Heleny Rakoczy

ł

~fw

wyieżdża w Swięto

Co pisało proso łódzko w dn. 19 lipca 1930
WYBUCH AMUNICn W TUROJI
Wiel!kie maigaizyny artyleryjsk:e
pod Ismirern wyleciiały w powiet.rrz;e.
Pożair, któremu towamyszyły s.iane
eksplozje trwał półtorej doby. W całym powjecie :ismixskfan ruch kolejowy .został wstiraymany na skutek
zasY'PBIIlia torów granatami i pociska
mi,
ZGON RUDOLFA SCHILDKRAUTA
filmowy Ruda.li
Słynny aktor
Sohilcl.kraut mnarl na uda1." seirca.
KATASTROFA AUTOBUSOWA
Ąutobus kursujący na linlid Łódź
Sieradtł:, stoaiył się do rowu grzebiąc pod sob'ą 25 osób. W stanie cięż
kim odlwiertiono wmyStbkioh pasaże
r&w do szpiitaaa w Sieradoru.
NOWY RODZAJ SAMOBOJSTWA
Z Ps.zcil:yny donosrzą, że 28 lebnli
~botny górnik Paweł Pudełek
sarrnobójczych
wszedł w rziaaniaroch
do nieczynnego szybu „Sa:częśc:ie An
toniego'', do którego wstęp jest .zakamny z powodu nagromadzenaa
się ta:m gariów trujących. Pawełek
poniósł śmierć naitychmiiast.
Jest to już piąty rz rrzędu wypadek
podobnego saonobójSltwa w te1 kopa!l.-

niu czas na 18/ienlu po ulitJa.ch, przyglądaniu się końcom własnych podrrtytJb trzewik6w itp.
Autor radozi tysiącom robotników
łódwkich poWTót na wieś, gdzie „pnze
cież mają jakieś tam rod7;iny. u których mogliby maJeźć p.:reytrullisko w
ocrz.ekmwmu czasów, gdy rz.nów będrz:ie
dloa kamego dosye pracy, crzasów, któ
re, jak się autor obawja w ogóle
zresrztą mogą nie nade-jść".
NARZEKANIA
LISTONOSZOW ŁODZKICH
Listonosze ł6<Wcy skM"Żą się na
prymitywne warunki pracy na poczcie łódrnlciej, gdrz:ie luOOie wyjmują
cy listy ze sk.rizynek mus.zą odbywać
\Wclok.i.Iometrowe wędTówki po mieś
cie, od skrzynki do skreynki, a cały
ciężar listów tmeba dźwigać w WCYrku na pl~ch. Listonosze apelują
do swoich władz o rzakup kfilku moto
cykli dla wybieraczy lis.tów.
NOWY „SPOSOB
ZDOBYWANIA JEDZENIA"
W ostaitnim crzasie wielu be-zxobot
nych wpadło na „s,posób" !Zdobywania poriyw.Lenia m darmo. Miainowic.ie wchod!Zą do restauracji - każą
dać sobie obiad a nast~e oświad~ą rzdium1onemu k~inerowi, że są
bez pracy, źe nie posiadają grosza
przy duszy.
Wiclu resibauratorów, którey, jak
pod'3Jje „Repuhlika'' 11'.0.St.ali w ten
wprowadrziło
sposób oszukani ZWYCMJ opłat rz góry iza wszelkie pok·army i posil;kj.

tni

ŁOD2; - „MIASTO
w LIKWIDACn"
_powyższym tYf:Ułei:>: „Re,publi
ka da3e srzereg publiilrac.31 dotyczącyc? opłakanego stanu ~i, miasta
gdzie co trzeci człowtek pracuje,
gdzłe tysiące ludzi spędza w ~ie-

1.

:,oo

I

Odrodzenia na wieś, aby pomóc LZS-om
w przeprowadzeniu prób no odznakę "Sprawny do Pracy i Obrony''
oraz propagandowych imprez i pokazów
dniu 23 bm. pod hasłem „Pomoc sportu robotniczego - sporto·
wi wiejskiemu" wyruszy z ł,odzi na wieś 18 ekip sportowych.
Ekipy wyruszą sprzed gmachu Związków Zawodowych o godzinie
7 rano udekorowanymi autami.

W

zadań, jakie
sportowcach
na
okazanie pomocy
łódzkich, będzie
LZS w zorganizowaniu i przeprowa
dzeniu prób na odznakę „Sprawny
do Pracy i Obrony" w konkurencjach lekkoatletycznych, łub pływa
niu.
Po południu ekipy wyjeżdżające
r.a wieś wezmą czynny udział w or·
ganizowaniu pokazów, zawodów i
wiecrornic.
Sportowcy łódzcy, wyjeżdżający
na wieś, jak się· dowiadujemy, zabio
rą z sobą sprzęt sportowy, a nawet„.
patefony.
Do jakich miejscowości wyjeżdża.
ją nasze zrzeszenia?
obsadzi
miejscowości
Najwięcej
zrzeszenie sportowe „Włókniarz".
powiecie
Włókniarze odwiedził: w
gminie Wydszyn, wieś
wieluńskim,
Wydszyn, w powiecie kutnowskim,

Jednym z

spoczywać

głównych

będą

gmina Plecka Dąbrowa - wieś Pnie
wo, w powiecie sieradzkim, gmina
Barczew - wieś Pyszków, w powie
cie radomszczańskim, gmina Pławno
- wieś Pławno, w powiecie łódzkim
gmina Puczniew - wieś Puczniew i
powiecie skierniewickim, gmina
wieś Lipce.
Słupia. Zrzeszenie Sportowe „Unia" wy•
<;le swą ekipę do wsi Katarzy1 ów,
gmina Długie, powiat Brze~iny.
Zrzeszenie Sportowe „Ogniwo"
obsadza pięć wsi: w powiecie c:>o·
wiefl
czyńskim, gmina Unewe)
Smardzewice, w powiecie ło'l\oickim,
gmina Kompina - wieś Komµina,
1v powiecie koneckim, gmina Przedbórz - wieś Przedbórz, w powiecie
sieradzkim - wieś Zalesie oraz w
powiecie łódzkim - wieś Rąbień.
Zrzeszenie Sportowe „Kolejarz"
wybiera. się do pow. łęczyckiego i od·
wiedzi wieś Sobótkę (gm. Sobótka).

,„

Odgłosy

niedzieli ...
--------------------------

KoIejarze zawiedli w Warszawie •••
(Z notesu naszego specjalnego wvslannika)
I

MeC!Z o wejście do drugiej ligi pań
stwowej mistm& Łod~ „Kolejama''
z Gwardią stołeczną miał dla łodzian
b. duże rmaozenie. W ~adku wygmnej „jedną nogą" byłby on już w
II Ud.ze. Kierowniotwo, jak również
i zawodnicy nie preywiązywali jak
widać wielk!iego znaczenia do tego
'fEA'fR LE'l'Nl „OSA"
P~S'l'WOWY
spobkania. Zamiast wysłać zespól już
<Piotrkowska 94, tel. 272-70)
'fEATR IM. STEFANA JARACZA
Godz. 19.30 „śluby murarskie" - w sobotę, aby za·wod.nńcy należycie
Cal. J~racza ~7)
•
We sr?'1ę, dnia. ~.9 hpca, 1~50 ,r., I czyli wodewil warszawski Gozdawy wypoczęli przed t.ak poważnym meb9:lety • „Coppeha • L. Delibes a, i Stępnia w reż. K. Pawłowskiego. czem, do stolicy uda.no się w nie1 „Zielony kogut", O. Nedbal'a. Obdzielę pr.zed południem. tak aby za.
sada: B. Bittnerówna, L. Sotomska,
ledwie rzdążyć na izal\vody.
'fEATR „ARLEKIN„
J. Lech6wna, E. Skotarczak, D. Wą
WyS1JUk.irwanie odpowiedniego loka
(uL Piotrkowska 152)
sowicz, O. Sawicka, L. Zienko, J.
Nieca:ynny
ł
Kapliński, B. Bolewicz, T. Burke, K.
0
W30'3
Szrom, Z. Cichocki, W. Rud~ki, A.
e
rEATR „PINOKIO"
oraz zes·
śnieżyński, E. Koziarski
Okręgowego
Łódzkiego
Zarząd
16)
Kopernika
(rt.
Szcze·
p6ł baletowy. Kapelmistrz
ea.wiadam:iia.
KO!larskiego
Zwl~u
nieczynny,
J.'eatr
pański.
że zapowiedziane zebrarue wszystPAlQ'STWOWY
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
TEATR POWSZECHNY
kich członków Zarządów sekcji ko
..LUTNIA"
<Ul. Obroiicow Błia.l1ngradu 21
larskich tut. Okręgu, działaczy spor
tel, 160.S6).
Teatr nfeczynny.
towych, zawodników i turystów, od
Teatr nieczynny.
dnia 19 lipca
PAŃSTWOWY TEA1'R :tvOOWSIU będzie się w środę,
PA1'lSTWOW\' l'EATR NOWY
217-ł9)
teL
2,
Jaracza
(ul.
konferencyjsali
w
18,'
godz.
o
br„
181-34)
łel.
3ł.
(ul Oaszvńsklego
Teatr nieczynny.
„Makar Dubrawa"
Godz. 19.15 nej Zarządu Głównego Zw. Zawod.
Włókniarzy w Łodzi, przy ul. Sien
kiewicza 13, I piętro.
Zebranie zwoływane jest z okazji święta PKWN.
Stawiennictwo wszystkich człon
ROBOTNIK - „Goal", godz. 18, 20 ków organizacji kolarskich obowiąz
ADRIA dla młodzieży (Stillina 1)
„Nikt nic nie wie". godz 16, 18, 20 ROMA (Rzgowska 84) „Kłopoty re· kowe. Członkowie ich rodzin barferenta Trziszki". godz. 18, 20
BAł. l'Y K cNarutowicza 20)
dzo mile widziani.
godz. 16, STYLC~WY CK.ilińskieg<' 123)
„Przybrana córka"
„ElWira Mad1gan" godz. 17.30, 20
18 30 21
„Pieśń
śWIT (Bałucki Rynek 2)
• p 0 dróż Gu!ivera"
BAJKA
Tajgi", godz. 18, 20
e
"
TĘCZA (Piotrkowska 108) „Moja Program na dzień 19 lipca 1950 r.
godz. 18, 20
miła", godz. 16.30, 18.30, 20.30
GD~NIA. <Uaszyńskiego 2)
12.04 Dziennik południowy. 13,10
Panna bez Fragment p<>wieści S. Ba.bajewskieTATRY (w ogrodzie)
Kmo nieczynne.
posagu". godz. 16.30, l8.30, 20.:10
RI<;t. C:ła . młh'1z.eży (Legionóv. 2)
„Maaret" godz. 16.ao, go „światła nad ziemią". 13,30 Kon
WISŁA
Kino meczynne
cert Zespołu Instrumentalnego. 14.00
18.30, 20.30
MUZA (Pabianicka 173) „Saławat,
„Prawo i życie". 14,20 (Ł) 1\1uzyka
WŁOKNtA.RZ (Próchnika 16)
wódz Baszkirów" godz. 18, 20
alibi", godz. 16.30, kameralna. 14.55 Zygmunt Noskow·
„Kłopotliwe
POLONIA - „Oni mają. ojczyznę",
ski - Sonata a-moll. 15,30 A11dycja
18.30. 20.30.
godz. 17, 19, 21
dla świetlic dziecięcych - słuchowi·
WOLNOśC (Napiórkowskiego 16)
Pli:t.Jo:IJWlllśNI ~ <żeromskiego 76)
sko pt. „Awantura o piłkę". 16.00
„S.0.S." - godz. 16, 18, 20
,,Poszukiwacze złota". godz. 18, 20
(Ł~
,,"i\lłodzi Dziennik popołudniowy. 16.2U
REKORD (Rzgowska 2) „Arinka" ZACHĘTA (Zgierska 26)
Recital pieśni kompozytorów rosyj·
marynarze", godz. 18, 20
godz. 18. 20

TEATRY
I
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lu na spożycie obiadu izajęło również
sp<>ro crzasu, tak że zawod:ruicy wcałe
nie wyipociięli. Nadomi3[" złego nie
przybył Bilewicz wobec wynikłych
nieporozumień międrz.y ni.on a trenerem. Jach jechał wprost ;i obcrru dla
juniorów z Wrocławia. tak iż całą
nieprzespaną noc miał pooa sobą.
W ost.aitniej niemal chwili zachodoziło pytanie: kto ma grać na lewej
pomocy? .Tóźwik, c:zy też Dutkiewicrz? Pierwszy reprezentował jedynie rutynę, natomiast za drugim
pmemawiał młody wiek ora.z s~lidny
trening. Zdecydowano się na pierw&Zego. W takrim stanie drużyna wyszła na boisko Ogniiwa, nawiasem
mówiąc niezwykle stremowana.
Bramkari Depczyński był naalepszym ~awodnikiem rz obu drużyn na
boisku. Obrońcy byli ciągle załlrudnieni wobec przewagi „Gwa<rdi.i". W
pomocy Jach grał .z kontw:ją. Atak
to tylko Koaewski. Niestety, jeden
zawodnik nie może pracować za ca
ła piątkę napastników. Zawiedli tacy gracze jak Deska i Kmin, słabo
zagrał Goszczko na prawym łąCllDi- żej.
ku, a wręcz źle Witko'\vski, który ----------------------przez ciągłe dryblingi tracił zwykle
piłki. Sądzimy, że gdyby grał Bilew kosz-ykówce
wicz na łącz.n.iiku, Dutik.iewicrL w obro
nie, a Bzikot na prawym skrzydle.
MOSKWA. - W Moskwie zakoń
wynik rnecrzu byłby zgoła iiilny.
I je.~cze jedno: w tak poważnym czyły się rozgrywki o puchar ZSRR
spotkaniu spodziewaliśmy się więcej w koszykówce drużyn męskich i
ambicji u napastnHtów, oczywiście żeńskich. W finale zespołów żeń
skich spotkały się: mistrz Związku
wyłąC!laojąc Koczewskiego.
Radzieckiego Dynamo Kijów i dru
żyna moskiewskiego Instytutu Lotniczego MAI. Spotkanie finałowe
miało niezwykle emocjonujący prze
skich w wyk. N. Jegorow, a.komp. bieg. Do ostatniej minuty stan me
.K. Bacewicz. 16.40 (Ł) „Czy wie- czu brzmiał 32:32 pkt. W ostatnich
cie?". 17.00 Koncert. 18.30 (Ł) A· sekundach gry Dynamo zdobvlo
rie i pieśni. 18.45 (Ł) „Głos mają zwycięski punkt z rzutu osobistego.
kobiety". 19.00 A.ud. Głównego Komi W finale drużyn męskich Dynamo
tetu Kultury Fizycmej. 19.15 (Ł) Tbilisi pokonało Dynamo Moskwa
Koncert rozrywkowy. 20.00 Dziennik 49:36 pkt.
wieczorny. 20.40 Pieśni Debussy'egJ.
Do finału pucharu ZSRR w siat2!.00 Koncert Chopinowski - gra kówce zakwalifikowały sii:: w koo
!'. Łoboz. 22.00 Skrzynka W::;zechni kurencji męskiej -Dynamo- Moscy Radiowej. 22.00 Koncert. 'fra.nsm. kwa i Dom Oficerów-Leningrad; w
z Pragi Czeskiej. 23.00 Ostatnie wia konkurencji żeńskiej Dynamo
C:omości. 23.15 Koncert asymfoniczny. Moskwa i Spartak Leningrad.

Gdzieś
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podziała

dawna
'&.crzawnaco - własności hrabiego
Stadnickiego - z całym swym
„wytwornym" towarzystwem wy·
flokowanych paniuś, szukających
wrażeń po dancingach 1 kawiar·
niach, napełniających ten uroczy
zakątek bezmyślną paplaniną, trwo
niących lekko grube sumy, wyciśnięte z potu robotnika oraz chło
pa?
Minęły te czasy bezpowrotnie i
Szczawnica roztacza dziś swe uro·
ki dla tych, którzy dawniej tylko
mogli słyszeć o jej istnieniu.

O puchar ZSRR

mach leczenia sanatoryjnego i
wczasów leczniczych. Kuracja polega na inhalacjach, kąpielach i
piciu wód mineralnych. Uzdrowisko czynne jest pnez 11 miesięcy.
Nasi pacjenci - to przeważnie
górnicy, kamieniarae, włókniarze
(wśród nich wielu łodzian), ludzie
zagrożeni astmą i pylicą. Intensyw
nie odżywiani, korzystający z
zabiegów lekarskich,
wszelldch

kłopotów Zarzą.

dowi Uzdrowiska i Ośrodkowi
Wczasów. Lecz miło jest popa·
trzeć na ich zdrowe, rozradowane
buzie, posłuchać młodzieńczegc.
śmiechu i śpiewu.
- Jak Sc.awnica Scawnicom
nie belo tu tela dziecisków - mó
wią górale i już z daleka przysta·
ją. gdy „kolonia" maszeruje. NH
a nic nie narzekają na ten gwa1
i krzyki, niosące się przez całą
wieś.

dyrektorze
Uzdrowiska, słyszałam za
raz pierwszego dnia mego pobytu
w Szczawnicy:
- Młoda kobieta, ale energicz·
na, zapobiegliwa - mówiono i
przy pijalni wód, I w pięknym, no
gdzie
woczesnym inhalatorium,
zwykle co rano gromadzą się całe
kolejki chorych.
Pierwsze wrażenie było właśnie
takie - mała, szczupła kobietka,
O

częstokroć pozbywają się całkowi

• • •
tow. Cichockiej,

Zarządu

twardą dłonią
wszędobylska,
dzierżąca zarząd Uzdrowiska. Przy
była tu niedawno z Gdyni. gdzie
pełniła funkcję kierownika finan·
sowego w stoczni. Przyszła na
ciężką robotę zawodową i partyj·
bo teren b~ł bardzo zanien,,ą
d'Oany i nie wiadomo było, do cze
go najpierw ręce przyłożyć.

ale

-

Rozmawiamy długo,
chwila ktoś wchodzi.

co
gdyż
To kura-

depeszę gratulacyjną:
„Serdecznie gratuluję

Piłkarze zdobywaią

„SPD"

.

I

prócz
ścieżkami, alejkami chorych, których można poznać
po powolnym chodzie i pokasły·
waniu - przewijają się ludzie opaleni na bronz, pełni radości ży·
cia. przebiegają dzieci z kolonii,
które w tym roku zrobiły prawdzi
wy najazd na Szczawnicę, przydużo

świata

przewoc1nloqcJ'
Rakoczy,
GKKF - pos. Motyka W7&łał
do ' misłrzyni świata naełępujl\oą
nę

Lekkoatleci· w•g1·erscy

Ludzie i sprawy Szczawnicy
sparzając

związku

zdobJ'cia na mistrzostwach ~ta w
Zrz,eszenie Sportowe „Stal" 1vy·
Bazylei zaszczytnego I miejsca
jedzie w piotrkowskie do wsi Wolw 4 konkurencjach i og61nego
bórz (gm. Wolbórz).
mistrzostwa świata w gimnaZrzeszenie Sportowe „Spójnia" 'Jd
styce kobiet na rok 1950.
wiedzi wieś Sędziejowice 1v .1owieSukces ten, osiągnięty dzięki
cie łaskim, gminy SędziPjowi.:e.
Waszej usilnej pracy l zast.osoZrzeszenie Sportowe „Budowlani"
·w. waniu przodujących wzorów
gościć będzie we wsi Lubochnia
gimnastyki radzieckiej, jest naJ
rawski, gmina Lubochnia.
lepśzym dowodem wspaniałego
Zrzeszenie Sportowe „iwi:tzko·
rozwoju sportu polskiego, otowie"" wytypowało sobie Łaznowską
czonego troskliwą opieką Pań
Wote. powiat Tomaszów .Mazow•ecki,
a . Ł6dz.ki Okręgowy Związek Gim· stwa Ludowego i dobrze służy
sprawie pokoju i socjalbma.
nastyczny da pokazy: ćwiczeń na
Wszyscy sportowcy polscy cle
i koniu z łęka·
drążku, poręczach
szą się z Waszego osfJłgnięcla t
mi oraz ćwiczeń wolnych w samym
życzą Wam dalszych sukcesów
•
Tomaszowie.
w sporcie i pracy dla dobra
W Łodzi próby na odznakę „Spraw
Polski Ludowej".
ny do Pracy i Obrony" odbywać się
będą w dniu 22 bm., a więc w samo
święto Odrodzenia. Zrzeszenie Spo~
'f
towe „ Włókniarz" przeprowadzać hę
cizie próby na boiskach: „Wełny",
odgruzowują Warszawt
przy ul. Wołowej, w godz. od 9 Ekipa lekkoatletów węgierskich,
13, na boisku „Bawełny", przy ul.
Ogrodowej oraz na boisku „Wid.ze- która rozegrała w Warszawie mecz
wa", w tychże samych godzfaach. mjędzypaństwowy z reprezentacją
AZS będzie przeprowadzał próby Polski, wzięła w poniedziałek uw pływaniu na basenie Poliłvechn1'•i 1dział w odgruzowaniu stolicy. Goś
pracowali przy uprzątnięciu
Łódzkiej, przy ul. Gdańskiej w godz. cie
gruzów na Muranowie C, obok blood 9 do 12.
1
Zrzeszenie Sportowe „Unia" prze ku, który pierwszy wybudowano tu
prowadzać będzie p1·óby na boisku systemem potokowym.
węgierskich
Udział $portowców
„~gniwa" w Parku Ludowym w go·
w odbudowie Warszawy był wyra
c.1.tnacb od 9 do 13.
Zrzeszenie Sportowe „Ogniwo" l:lę zem przyjaźni, łączącej oba narody
d".ie przeprowadzało próby w •ymie i symbolem pokojgwego budownicsamym czasie i na tym samym bo- twa socjalistycznego.
„
isku.
„Kotejarz"
Zrzeszenie Spoi·towe
przeprowadzać będzie próby na wła
Wydział SportowY PZPN zarzą
snym boisku przy ul. Nawrot 73, w
dził dla zawodników I t II Klai;y
godz. od 9 do 13.
Zrzeszenie Sportowe „Spójnia" - Państwowej obowią?.ek odbycia w
próby na odznakę przeprowadzać hę dniu 22 lipca próby lekkoatletyczdzie w Parku Ludowym, na swoim nej dla zdobycia odznaki SPO. Pró
by na odznakę SPO będą centralną
boisku, w godz. od 10 do 18.
zrzeszenie „Stal" próby prze,,ro· imprezą sportową, w ramach obwadzi na boisku „Włókniarza". przy chodu Swięta 22 lipca 1950 r.
ul Kilińskiego, godz. 9 - 18.
Zdobycie odznaki SPO jest podsta
wową klasyfikacją GKKF zawodni
Zrzeszenie „Związkowiec" w Par· ków piłkarskich.
ku Ludowym, na boisku własnym,
w godzinach 9 - 18.
.„
.
.
Zr.zeszeme ,/'Budowlani na boisku
w Parku Ludowym,
,.Związkowca
G Io O•
w godz. 9 - 13.
Orpa ł.64Zkleco Komttem I WoJeI wreszcie Zrzeszenie Sportowil
w64rJdeco Komitetu PoJddeJ Zje41l-eJ ParW lło1llłllła1J
,,Gwardia" próby na odznakę „Spraw
r.y do Pracy i Obrony" prze,prowa••dacaie:
S.OLllQJu. MDAUYIN&
dzi na boisku włiumym, przy ul. Let
!l:elefOD"
niej (Srebrzyńskiej) w godz. .iak wy.
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SZCZAWNICA - w lipcu.
d kilku już dni przemierzam
Szczawnicę wzdłuż i wszerz
a ciągle jeszcze nie mogę się na ·
sycić jej urokiem. Stale ten sam
zachwyt na widok spienionych fal
Dunajca, malowniczych gór, bujnie
rozkwitłej zieleni. To samo zachły
stywanie się cudownym, szczaw·
nickim powietrzem o posmaku ży
wicy i soli, w którą obfitują tutejsze wody. Podziwianie niezapomnianych widoków, roztaczają
cych się z pobliskich gór - Jar·
muty. Polanicy, Bryjarki.
Około 5.000 przybyszów z całej
Polski wypoczywa w tym jedhym
z najpiękniejszych naszych uzdro
wisk. Około 5.000 ludzi z fabryk,
kopalń. małorolnych gospodarstw.
urzęd·
spółdzielń produkcyjnych,
nicy, młodzież szkolna, zażywają
wypoczynku, leczą
zasłużonego
nabierają siły
swe dolegliwości,
i zapału do dalszej pracy.

mtsWtnostwa. ze zdobyciem
przeoz Bele

cjusz, to ktoś z Zarządu, to z ko·
lonil, to ze wsi. Tow. Cichocka
wszystkie sprawy „od
załatwia
ręki". Przez otwarte okno słychać
brzęk butelek i szklanek, t'obiega·
jący z pobliskich zdrojów „Józe·
fina" oraz „Stefan".
- Leczymy astmę, pylicę i krze
m.icę płuc - opowiada tow. dyrek
tor w przerwach między jednym
interesantem a drugim - w ra-

cie swych dolegliwości.
Rozmawiamy długo. I o tym, że
radykalnie zmienił się skład socjalny kuracjuszy. z których ponad 60 proc. stanowią już robotni·
cy i chłopi: i o pracy tutejszej or
ganizacji partyjnej, koła ZMP,
LK. Obydwa koła tow. Cichocka
zorganizowała sama.
- Jakie mamy trudnokif - na
to pytanie tow. Cichocka odpowiada młodzieńczym śmiechem.
- No, tych nie brakuje! A więc
- zaopatrzenie, Do Nowego Targu jest ponad .CO km. Stamt;td
sprowadzamy mleko. mięso. Spół
dzielnie, które nas zaopatrują, nie
zawsze wywiązują się ze swych
ku·
obowiązków jak należy. a
racjuszom trzeba przecież dać
jeść. Poza tym woda! Szczawnica
nie ma ani jednej artezyjskiej stu
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dni. Czerpie wodę z potoków. Gdy
jest susza, tak jak w lym roku sytuacja staje się ciężka.
Brak ludzi. Wprawdzie wysuwa
kierownikiem
się nowe kadry administracji jest chłop - tow.
Wiercioch, kiero\rnikiem zaopa.
trzenia dawny konduktor PKS-u
tow. Węglarz - ale to wszystko-mało. Z tej przyczyny „leży" cała
akcja kulturalno-oświatowa, szko·
lenie partyjne i zawodowe - ca·
łą robotę zwala się wciąż na tych
samych ludzi.
Sytuację pogarsza najazd kolo·
nii szkolnych, które zakłócają kuracjuszom spokój i ndpoczynek.
Nie porozumiewając się z Zarzą.
dem Uzdrowiska co do wyboru
miejsca, usadawiają się w samym
uzdrowisku, zamiast w sąsiednich
miejscowościach. nie tak przeludnionych &prawioa·i ac w ten sposób
pewne kłopoty Zarządowi i KierownictMJ FWP.

• • •
„Sezon" dopisał, jak jeszcze m·
gdy po wojnie. Przeszedł wszelkie
oczekiwanie mieszkańców Szczaw
nicy. Lecz na tle wyrastających
wskutek tego trudności, tym wy·
raźniej występują ludzie i sprawy
Szczawnicy, sprawy, które nie na·
leżą do błahych, i ludzie, którzy
tak, fak tow. Cichocka, prowadzą
tu iście pionierską robotę.
H. Samsonowska

