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M ODWROCIE
W NIEUSTANNY
na Korei
Wojska

W dniu 26 bm. obradował w Lodzi aktyw partyjny i'ZPR. Narada poświę
eona była O!nówieniu wytycznych V Plenum KC PZPR.
Na zdjęciu prezydium narady.

cofają si~

amerykańskie

USA
Fala strajków
pod naporem zwycieskiei Armii Ludowei Robotnicy
domagają
podwyższenia płac

LONDYN (PAP) - Korespondent,
Agencji Reutera donosi, że wojska
dniu
pólnocno-koreańskie zajęły w
27 lipca. ważny port Josu, poloż<>ny
na. południowym wybrzeiu Korei f>
km na. południowo-wschód otl
30
Sunczon.
Korespondent Reutera stwierdza

Wręczenie listów
uwierzyłel n ia iqcych

przez nowego

ambasa~ora

Wielkiej Brytanii
WARSZAWA {PAP) - Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej tow. Bolesław Bierut przyjął dnia 27 bm. na
audiencji ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego Wielkiej Brytanii sir Charles H. Bateman'a. któ
ry złożył Prezydentowi RP listy uwierzytelniające.

Iran nie wyśle
wojsk do Korei
Iranu
Rząd
LAKE SUCCES. za po<rednictwem swego delegata w
Lake Succes zawiadomił sekretarza
że
~eneralne~o ONZ Trygve Lie,
Iran nie bfdzie mógł zadośćuczynić
jego prośbie w sprawie wysyłki
wojsk irańskich do Korei.

I

także, że wojska amerykańskie nie ańskich.

sa. w stanie powstrzymać marszu pól
pannocno-koreańskich oddziałów
cernych w kierunku Taegu i Pusa.
nu.
Generał. Mac Arthur, ktor:y pr~y
był z .Tokio. samolotem n~ k~otka m
spek~.1ę \yo~sk amerykansk1~h. w
Korei, oswiadczyl przedstaw1c1elom
prasy, iż: mimo, że zapatruje się op
tymistycznie na przebieg działań wo
~ennych w przyszłości, musi uprzedzić, że walka będzie ciężka i że w
najbliższym czasie należy się spodziewać nowych porażek.
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•
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WASZYNGTON (PAP) -Komuni
•
.
kat r,ztabu Mac Arthura ogło:szmiy
w Tokio stwierdza, że nacisk wojsk
północno-koreańskich trwa na wszy
stkich odcinkach frontu. Wszy.stko wskazuje na to. że wojska porw
nocno-koreańskie znajdują się
stadium przegrupowania przed dal·
szymi atakami.
.Jedna z formacji pancernych wojsk
posuwająca
północno-koreańskich
'.ld
się w kierunku południo·wym
.Jongdongu zn~iduje się o 110 kilometrów na zachód od ważnego Por

tu zaopatrzeniowego - Pusan.
W pobliżu .Jongdongu wojska

!'lół

Oddziały 15 dywizji pól-

nocno - koreańskiej dokonują mancwru oskrzydlającego od zachodu.

Oświadczenie byłych
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PEKIN (PAP)
onosi _i_aa
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48
~yłych . członko\~
dio w eulu,
tzw,'. „Zgron~adz~ma ~arodowe.go

Kor~i Połu~i:ioweJ og~osilo

~śWlad-

c~em~k w ktozym stdvier~za, ~e ~ano~e owe.( dgrom; ~emeL. Saro
"e oraz " a za z _raJ~Y 1 Y~ ~
~a .P~zestaly w Korei Poludn1owe1
11stniec.
z . . . d b h ł k.
z wracadJąc .się N dy1yc ~z on ·tow
•: ~r~ma ze_n:~ d. ar~ owego. dau. 0 :
rz~ ego oswia czema stwier zaJą.
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jest obecnie z powietrza.
.Na wschód od tego miasta, Jednostki pierwszej amerykańskiej dy
wizji piechoty musiały się wycofać
pod narlskiem wojsk pólnociło-kore

Drugi dz1en procesu agenta wywiadu angielskiego

belgijskiego
W11y1tkie
pot9inym strajkiem protestacyjnym

N8:

Schumanowski plan zdrady narodowej

.

·Bezrobocie i nędza ludu francuskiego
realizacji Planu Schumana

si· .

I

funkcję osobistej ochrony oskarżon<>g·o. Był stale uzbrojony i mfał strz;.
lać w .wypadku, gdyby śliwiński zna
lazł SJę w niebezpieczeństwie.
Inny agent Osińskiego - pracownik PKP, niejaki Wardak był zwerbowanr w celu uostarczania wiadnmości 0 kopalniach na Ziemiach Zachodnich.
Osiński miał u siebie skrytkę,
gdzie przechowywał otrzymane od
śliw_ińsk_iego dolary oraz instrukcję,
zaw1eraJącą wytyczne postApowania
"
na wypadeI< aresi.towania oskarżone. że od. następme
.
go.Swiadek
zezna.Je
dał śliwińskienm do dyspozy~ji posia
elaną przez siebie broń _ pistolet
amunicję i gi·~at ręs~ny. .
Za swą dz1ałalnosc szpiegowską
świadek dostawał od śliwińskiego sy
stematyczn.ie wysokie sumy pieniężne.
Mówiąc o swej przeszłości świadek

OSKARŻONY: Czułym momentem
nazywałem okres przed rozpocz<:ciem wojny agresywnej przct. Anglosasów. Bortnowski przygotowymnie, .i;e talti moment wkrótc~
w
na tąpi.
·
W innej części raportu Sl:wiilsit~
donosi, że .,często spotyka się rL p;dobnymi firmami" na terenie Polski
(~frmą nazywa oskarżony oq;anizaCJę wywiadowceą). · Sliwhi.sk! podkreśla, że niemal każdy Amerykanin, pl'Zebywaj""Y
..., na terenie Polski, zajmuje się wywiadem. Oskarze
· 1{O
·
okr_e śla " A.meryk anow
ny.
Ja
1 ,,ro~cają~!ch
„~lle<_>stroznych
P,1emądze na cele wywiadowcze .

śliwińskiego - świadek Bole:ław
Jedliczko. Opowiada on, jak śliwiński kazał mu odbyć podróż na Ziemie
Odzyskane w celu zwerbowania dalszych agentów.
Jednocześnie z polecenia oskarżonego, świadek obserwował szereg lot
nisk. Po p<>wrocie złożył śliwińskiemu odpowiedlllie meldunki.
świadek p1·zyznał również, że og,.
karżony polecił mu nawiązać kon.t.al,-t
z inżynierem Jabłońskim, który dostarczył później śliwińskiemu szere·
gu informacji o stanie urządzeń elek
tryfikacyjnych w Polsce.

Ją ~o stałeł ~racy s~p1~owskiej,

'I

ZEBRANIE W SPRAWIE AKCJI WYBORÓW
DELEGATÓW NA OGÓLNOKRAJOWY KONGRES
OBROŃCÓW POKOJU
I

Tematem ob~ad będą sprawozdania z dotychczasowej działał
ności komitetów obrońców pokoju oraz przygotowania do akcji
W) borezej. W zebraniu wezmą udział członkowie Wojewódzkiego
Komitetu Obrońców Pokoju, przewodniczący i sekretarze dzielni
cowych komitetów obrońców pokoju: Obecność zaproszQnych
obowiązkowa.

:WOJEWÓDZKI KOMITET OBROŃCÓW POKOJU
ŁÓDŹ-MIASTO

.

.

W dals~ym <;iągu rozprawy zł~zy

~i zeznania .śW:adek ~wa Lu~k1e
cz,

u ~tore~ oskarzony ~m1esz

na
co Je~nak swJa.dek się .me. zgodzila.
. Swiadek Je:zy Ludkiew1cz 7:erznał,
ze przez długi czas przychodziły na
jego adres listy z Anglii dla Sliwiń
skiego, a raz przyniesiono pi~niądze
d~a „Pawłowskiego" (był to pseudo
mm oskarżonego Sliwińskiego). Prze
syłka pjeniężna
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az .Y • mery anin
szpiegiem

W da!Slyrn ciągu rou.prawy sąd u
szereg dowodów rzeczowych,
a międrzy innymi kalki sympatyczne, klisze fotograficzne z niedającym się odczytać tekstem raportów
szpiegowskich, notatki z adresami
l>l'aQI listy.
PRZEWODNICZĄCY: Kto to są
„gospodarze"?
OSKARŻONY: „Gospodarze" al·
bo „pr.z yjaciele" to była forma okre
ślenia Anglików.
P.RZEWODNIOZĄCl'.: W raporcie
mówi oskarżony, że nie chce pn:ery
wać pracy w najbardziej czułym m1>
mencie. Co oska.rżony rozumie vrzez
, „najbardziej czułv moment"'?
jawnił

PROKURATOR: Czy świadek zgo
na przekazanie tej paczki l
notatki do Londynu?,
SWIADEK TURNER: Tąk.
PROKURATOR: Ozy świarlek do
trzym;if swego pr.zyneczenhi?
ŚWIADEK: Notatkę wysłałem do
Londynu, ale paczki on mi żad·
nej nie przyniósł.
• PROKURATOR: W jaki sposób
notatkę det
tę
przekazał
świadek
Londynu?
SWIADEK: Na.pisałem sa~ tę notatkę, włożyłem do Jrnpcrty i wysła
Iem pod wskazany a.dres brytyjską
dził się

pocztą dyplomatyczną.

W tym miejscu prokurator zapytu
je oskarżonego: Kto to jest ten
Piotr Jankowski, adresat notatki?
OSKARżONY: To jest mój szef.
Był to jeden z pseudonimów Bort·
nowskiego.
PROKURATOR: A co mia.ło ozna
wszystko w porząd
c-iać „jeszcze
ku"?
Oznaczało to, że
OSKARŻONY:
wcią,ż jes~e pracuję.

Współpracownicy

gestapo
w szeregach angielskich
agentów

Z kolei sąd prrzesłuchał · świadka
który jak się wyracz;ił osk. Sliwiński - był
kierowni!Idem bliźniaczej sia.tki wY
wiadowczej. Olechnowicz zeznał, ie
z polecenia przebywającego w Londynie gen. K<ą>ańskiego zorganizował w 1948 r. komórkę wywiadowczą,. która zajmowała się zbieraniem
wiadomości wojskowych, politycznych i gospodarczych. Informacje
te OleehnowiCtL przekazywał za po·
średnlctwem !kuriera Bukowskiego
i Anny Ostrowskiej do Londynu.
Swiadek stwierdrza, że w skład Jehod '1'1
j
i d
· tki
Zł
wc
wyw a. owcze
go sia
członkt>wie grupy „Cecylia" !była to
-1
· d
· k
Jka .wia komo, ~po prac~Jadąca w 1
res1e o upacJ1 z wyw1 em n e·
mieckim i gestapo akowska grupa z
wił . k' ) Ag t .
k
0
ie~o • ben
_raęgud
ez
ro
y 1 i.a~iwniwy:
u Olecenhns owieza
wi
zk"'
Ł
ł001li . b d
1
·
owie an Y " upas:
<.'Z

zawjerała większą Antoniego Olechnowicza,

s~m~ dola.rów. Innym razem prrzyniesiono czterysta dolarów również
dla „Pawłowskiego".
Swiadek zez.nał następnie, że na
polecenie Sliwińskiego napisał ten·
dency,inie fałszywy artykuł 0 sytua
cji g~spodarc.zej 'Y Polsce, za k~óry
Zdjęcia szpieoowskie
k- . oskarzony wypłacił mu trzy tysiące
d
b
dl
a am asa Y ancus JeJ złotych. Artykuł ten Sliwiński prze
$w.iadkowie Mieczysław Kutschew słał do Anglii.
~ Zofia Ka.utschew zeznali, że k.uzyn Zeznaje h. brvtyjski ttache
a
•
ich, urzędnik ambasady francuskiej w
lotniczy...
Warszawie Fernand Renaux · hviadNa wniosek prokuratora ;irzestuczył pewnego razu że do ich mieS'Zka
chany został w charaktenze świed
b. 'k
ł · ··
·
d b b
tt h . t .
~ia izg OSJ się oso m z paceką al~o ka b
· a ac e 1o mczy atm asa Y ry
listem dla Renaux Po upływ1e
przys~edł do miesz- tyjskiej w Warsrzawie. płk. Claude
kilku tygodni
.
t . d
s,„·ad k
. . .• Turner·
• '· •
k . K
s wier za. ze
. v!. e.
·
·ama autschewow oskarżony shwm
ski i wręczył im dla Renaux list spotykał $1!wmskiego oodczas swe1· zau,va go pobytu w Polsce. Podczas wilyt
lis't ten otworzył
Kaut..,chew
d . .
. . dk
Sliwi. lti
.
.
.d .
;
.
ns ego u SWia · a prowa 'Z!1l
zyl, ze wewnątrz zna] u1e s1e klika
klisz fotograficznych oraz antyradzie oni dłużscz;e rozmowy.

~:Uc~1~~::~~= ~fch~\~t~=~:.apisana
I~:r~a~~;~!~o:~ir!~ia
d A
będzie
że Osiński
tl'
„inaczej
dy i
Wytłumaczył
pieniądze odrabiał".
mu następnie, że to „odrabianie"
miało p0legać na zbieraniu wiadomości z dziedziny lotnictwa, woJ&ka,
transportu itp. i że w zależności od
wartości dostarczanych materiałów,
dlug świadka będzie stopniowo infor
macja.mi tymi spłacany. Swiatlek
:zgodził się na. to i wyruszył w podróż trasą ustaloną przez Sliwińskie
go. Z podróży tej przywiózł ~zereg
informac.ii szpiegowskich.
świadek zwerbował dla oskarżonego kilku agentów. Jednym z nich był
niejaki Kuchnio, dowódca bandy, gra
sują.cej do roku 1947 na terenie powiatów Puławy, Łuków i Garwolin.
Kuchnio dostarczał informacji z
Ziem Zachodnich, a później llelnił

Listy i dolarv z Londynu

!~~ b~~osredmo po powr?c1e z A;r;nadmienił, że był członkiem o:;;ławio· 011
:· ś.vi~d~k p~yzm~~a, ze ~lhvi~
r.ej bandy „Orlika", w szeregach któ
rej dokonał kilku napadów na poste- s_ki dał JeJ polecenlł'. . na:viązan1a
kont~ktu z. pewnyi;i u,i~mer~m V:
runki M:. O. i na gorzelnie.
Z kolei złożył zeznania inny a ent ~1 · Chci_ał on row.i:nez wc;ą~ąc

przez profesora

Dnia 29 b.m.r o godzinie 14 w sali konferencyjnej ORZZ
pl7Jy u1Jicy Traugutta 18, odbędzie się

126

brqtqjs~':ł pocztą dqplon1ati_,czną

otoczyły odd7.iał
nocne-koreańskie
który z1;1opatryw.iny
amerykański.
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Elisabeth [New Jersey) rozpoczął się
strajk 1.200 'robotników kompanii
Robotnicy
Dodge Copper Products.
żadają podwyżki płac, ubezpieczeń,
płatnego urlopu itp.
Trwa w dalszym ciągu strajk robot
ników fab ryki chemicznej w Pensylwanii, obejmujący 3.000 robotników.
domagających się nowej umowy na
lepszych warunkach.
Strajkuje w dalszym ciągu 7.500 ro
bc:;tników przemysłu naftowego w sta
nie Te:-.as. Strajkuje 1.100 szoferów
c;ężarówek spółki budowlanej w Not ·• ·
· k
W
1 k
zw1ąz u ze sraj.Klem
wym 'or u.
szoferów przerwało robotę 20.000 robotników budowlanych i jak donosi
Agencja Federated Pre;s w dniu
lipca ogólna Ich liczb~ wynosiła
100.000 osób.

dostarczane były do centrali londyńskiej

Robotnicy Belgii strajkujq••~

-

*'

się

Szpiegows kie m.eldunki

WARSZAWA (PAP) - Sw.iad
kowie, zeznający w drugim dniu
P1:ocesu agenta brytyjskiP-g~ ~
w1~du - \~ady~ł~wa Shwmskiego, potwierdz1h w całej roz
ciągłości ~r~b· aktu oskal.'ie':da. ,Jako swiadek zeznawał l11k
ze b. attache lotniczy ambas:irly
objęte są
gał9zie przemysłu
Warszawie płk.
brytyjskiej w
Turner, który opisał przebieg
swoich spotkań ze Sliwińskim.
W3tępie drugiego dnia .rozpraBRUKSELA (PAP). - W głównych \jest nieograniczony w czasie l łe roośrodkach Walonii trwa strajk po· botnicy postanowili nie pozostawiać ~vy kon~.u.ow_ał swe zeznania oskar
"' iwmski .
t.ony "!
wszechny klasy robotniczej i wszyst• w fabrykach żadne} obsługi.
We wszystkich ośrodkach strajko- Dalsze zeznania na1· mity
kich warstw ludności. Ponad pół mi• • Ó
•
liona robotników porzuciło pracę, ma wych powoływane są jednościowe
1mper1a11st w
przeciwko komitety walki z królem, do których
nlfestując w ten sposób
Oskarżony stwierdził, iż z rozmów
powrotowi Leopolda III na tron bel wchodzą przedstawiciele komunistycz
gijski. Strajk objął wszystkie gałęzie nych, socjalistycznych i liberalnych z „Lipińskim" dowiedział się, że
zawodowych. Robotnicy wywiad brytyjski ma bardzo p0waż
urzędy pań- związków
życia przemysłowego,
stwowe i samorządowe, elektrownie, zrzeszeni w chrześcijańskich związ· ne trudności w zbieraniu informacji
pozostających w Polsce, gdzie - jak mówi - „odgazownie i wodociągi, tramwaje i au kach zawodowych,
tobusy oraz w znacznej części koleje pod kontrolą prokrólewskiej partii rhwili kompromitacji dawnego ~m
i pocztę. Rzemieślnicy zamknęli swe katolickiej, uczestniczą, również ma· basadora brytyjskiego ·W Warszawie,
warsztaty, lekarze - swe gabinety, sowo w strajku - wbrew zakazowi Cavendish - Benticka, cała. dziabl·
ność brytyjskiego wYWiadu jest poprawnicy - kancelarie i kupcy - swych przywódców.
·
Gabinet belgijski zebrał się w łożona".
sklepy.
Oskarżony objaśnia swe postępoczwartek na posiedzenie nadzwyczajW Liege, Charleroi i w innych mia ne, w celu omówienia sytuacji straj- wanie tym, że przez lata pozostawał
stach walońskich nie można znaleźć kowej. Ternny objęte strajkiem pa· 1>od wpływem propagandy Jonclyńraksówek, gdyż szoferzy również trolowane są przez żandarmów uzbro skich kół emigraAJyjnych. Wyraża
przystąpill do strajku.
jonvcb w karabiny, rewolwery. pałkJ głęboki żal z p0pebtienia. czynów
W kołach związkoW'ych oświadczo gumowe i granaty z gazem łzawią przestępczych i stwierdza, że był na
rzędziem w ręku Bortnowsld~go.
no, że strajk generalny w Walonii cym.
„Bortnowski - mówi oskarżony był człowiekiem ))~względnym, wy
korzystywanym z kolei przez jeszllze potężniejszą organizację - przez
wielki obóz imperialistyczny, ktqry
postępował konsekwentnie krok zri.
krokiem, narażają,c na. śmierć takich
ludzi, jak ja oraz dąży do tego, aby
w imię jego własnych interesów gł
towarzyszyć będą
nęly miliony innych ludzi".
Sąd przystąpił do przesłuchiwania
GENJ:WA. (PAP). - Jak donoszą życiowa mas ludowych. Plan Schuz Paryża, na marginesie debaty bud- mana -- oświadczył Biscarlet - zmie świadków.
żetowej odbyła się w Zgromadzeniu rza do podporządkowania. ekonomiki 100 tys. zł. za informacje
szpiegowskie
Narodowym dyskusja nad tzw. Pła- Francji kontroli niemiecko-amerykań
nem Schumana, przewidującym ulwo skiej i uczyni z niej dodatek do za31-letni student Politechniki War
rzenie francusko-niemieckiego kombi cbodnio-nlemieckiego pr 7 e>nvsłu wopodał
szawskiej Tadeusz Osiński,
jennego.
natu węgla i stali.
szczegóły swe1· współpracy wyw'iado
Z kolei przemawiał de Chambrun.
Deputowani komunistyczni zdemaskowali Plan Schumana, jako plan zwracając się do Schumana oświad- wczej z oskarżonym. Dowiedz1awszy się, że Osiński jest w ciężkich
·
ł
•drady narodowej.
k'
h
t 'al
1 h
czv on m. m.:
„
twms 1
Jeśli większość Zgromadzenia Na- warun ;:ac ma eri nyc •
Alfred Biscarlet stwierdził, że w
któ
eh,
złoty,
tysięcy
s~
mu
paż~e~yl
zaudzisiaj
Wam
wypadku zrealizowania Planu Schu- rodowego wyrazi
re swi adel
. t mi,ał odP r.acowac W zamana sytuacja mas pracujących Fran fonie, to wiedzcie, że istnieje naród
cji jeszcze bardziej się pogorszy, francuski, jest historia, które wypo· kłada?eJ. l?r~ez oskar~o~i;go. fabr.-:cz
ce: Po~m.eJ Jed~ak. Śhwmsk1 po.wu~.wzrośnie bezrobocie, spadnie stopa Wi()dza ostatnie słowo.

-

istnieje jedna tylko władza - wła
dza Koreańskiej Republiki Lud o" o- NOWY JORK (PAP). - Nie bacząc
na wezwania rządu amerykańsk1cg0
Dem<i>kratycznej.
bonzów reakcyjnych
i upomnienia
* ,~
.
pod adresem członków związków zaJ·'·
NOWY JORK (PAP)
"'/' wy- wo.dowych, aby unikać strajków w
· . . .
.
mka. z d_om~ien P.~asy'. dowodz~o z':1ązku z wojną w Korei L aby zaamerykanskic~ WOJ>k, mterwenc;)'J- w1e~11ć porozumienia z przedsięb1ornych w Korei, p~zerazoi:e . rozm~- cami, strajki wybuchają, bez przerwy
chem opo~u .zbro!nego,. Jaki staW1a w ró;mych punktach kraju, Jak do
lud ~oreanski. ucieka się w walce nosi Agencja Federated Press, trwa
z ogo.lnonarodowym 1;uc?em party- stiajk 12 tvs. cieśli w 12 okr<~gach
zanckim do bar~arzy.nskich metod. stanu KalifÓrnia. Strajkujący odmó
K?respondent dziennika „New York wili przvstapienia do pracy na wa
Times". w Korei donosi, że w chwili runkar.h. prŻyięlych przez kierownicobecneJ na terytorium zajętym je- two związku zawodowego
I '10
W Oet.1 ·1 ., t · k
szcze przez interwentów amerykańtys. ro
. . 01 . z s raJ owa o
•
k" h . · .
s 1.c istme1e 58 obozow koncentra- botmkow fmny samochodowej Kaina znak p~olP.stu
cyJnych, w których zgromad~ono ser-hazer Co
379 tys. K!>reańczyków. W ob1>zach przeciw. zwolnieniu z pracy peww'!go
W mie:.cir.
działaC?a związkowego.
tych grasUJą, epidemie.
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ro~~:~!!!~~\ J:~a~~n~~e~~~ ni~aś_:i~~~~c~~t.~i;:f::~o z~~:;
wińskim?

SWIAD.EK TURNER: Poza towarzyską rozmową, omawiałem :i nim
również polskie lotnictwo.
PROKURATOR: Czy była mowa
jeszcze o czym?
SWIADEK TURNER: Podczas . Je~
dnej z wizyt oskariony prosił mnie
abym zabrał do Anglii paczkę oraz

wysłał krótką notatkę.
PROKURATOR:

Oiy

wskazał

treść tej notatki i adres. pod który

miała być skierowana?

SWIADEK TURNER: Adres oraz

treść zapisał w moim notatniku. No

tatka skierowana była do niejaldego Piotra Jankowskiego w Londynie,
a treść jej brzmiała mniej więcej:
„Jencze wszystko w potządku
napisać Jak nai.iorędzej",

zwerbbwa•ny rzoota.ł do wywiadu an
gielskiego pnzez kapitana Urbanowi
cza, pracującego wówczas w UNRRA
na terenie Niemiec.
.
Z odczytanych . zem_iań świadka ,
~ukowskiego ~a, ze był on kurierem.1 przewoz~ym rap~y szpi~
g1m'.5k e z ~olski do Pary;ia, gdzie
zna3do:wal S'lę w tym C'ZaSle kpt. Ur
b.anoy.r.i~ . Bukowski " k~ntaktowal
się r~wruez z „Leonem (Jeden z pse
udommów B?rtn?~ldego~, ?d którego prey;voci.ł piemądzt; i listy ?la
~le~~owioza: Bukowski podkr~s1a,
ze siec wyw1.adGwcza Ol~chn<>wtc.za
d~łała w i.iteresie WYWladu aug1el
skiego.
Na tym rozprawę odrocrzono do
dnia następneao.

•
Naprzód do walk I O Plan 6-letni!
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Z przemówienia sekretarza Kl. PZPR tow. Jana Grudzińskiego wygłoszone10 na Naradzie Aktywu Partyjnego w lodzi

Na. wstępie swero przem6wie
nia. tow. Grudziński omówił 116
wne tezy zawarte w referatach
tow. MJnca 1 tow. Nowaka,
atwierdzająo między innymi:

go do końca 6-letniego Planu zosta

nie oddanych do użytku 1287 obiek
tów. Z liczby ukończonych obiek~ów 250 przypadnie na wielkie zakła
dy p1'2emysłowe oraz ponad QI) na no
we kompletne osiedla mieszkanio[a realizacji Planu 6-'1.etniego we. Najszybszy wzrost . nakładów in
przezna~a się na inwestycje westycyjnych przewiduje się w dzia
6.100 miliardów le budownictwa mieszkaniowego. Bę
olbrzymią kwotę
dzie ono w 1955 roku niemal pięcio
złotych.
W okresie Planu 6-letniego zosta krotnie wyższe niż w 1949 r. W re
nie rozpoczęta budowa 1425 wiel- zultacie wybudowane zostanie 723
kich obiektów przemysłowych, z cze I tys. izb mieszkalnych.

0

Łódź słanie się miastem kultury i nauki

ódź w stosunku do innych tel renów
w
kraju
będzie miała

Planie 6-le1nim stosunkowo nieliczne nowe obiekty przemysłowe. Jest
to zgodne z dążeniem do uprzemysłowienia zacofanych rejonów kraju.
Jest to też zgodne z interesami
łódzkiej klasy robotniczej, Iudnośd
robotniczej Łodzi. Nasza Partia,
nai:z Rząd kładzie kres polityce ka
pitalistycznych wyzyskiwaczy, którzy od dziesięcioleci rozbudowywali
w Łodzi przemysł, nie dbając o roz
wój budownictwa mieszkaniowego,
hudownictwa komunalnego i kulturalnego.
Łódź czasów fabrykanckich była
miastem, gdzie było miejsce tylko
dla fabryki kapitalistycznej, dla ru
der i obskurnych kamienic czynezo
wych, pozbawionych wszelkich wygód, kanalizacji i wodociągów i to
nących w bogactwie pałaców fabry
~anckich. Nasza Partia kładzie kres
rozwojowi Łod~.
Jednostronnemu
Plan 6-letni otwiera prze~ ~?dz1ą
pe_rspekty'~ przekształcema JeJ w
m1asto socJahstyczne.
Powstaną nowe piękne osiedla ro
botnicze - typu socjalistycznego, z

kanalizacji i wody zacznie korzysta6
naszego
mieszkańców
miasta, powstaną nowe linie tramwajowe i autobusowe, nowe piękne
gmachy publiczne, teatr i domy kul
tury, szkoły i biblioteki, miasteczko
uniwersyteckie.
Łódź zmieni swój jednostronny fabryczny charakter. Stanie się ona
nie tylko ośrodkiem przemysłowym,
ale i ośrodkiem nauki i kultury, sta
nie się miastem, w którym twórcza
energia klasy robotniczej znajdzie
szerokie ujście.
W Łodzi powstanie fabryka ma·
zatrudniają
szyn przędmlniczych
ca 1.600 ludzi, powstanie wielka
przetwórnia mięsna, ciepłownia, wy
twórnia betonów wibrowanych, fabry
ka dziewiarska powstała z komasa.·
cji istniejących zakładów, zostaną
graficzne,
rozbudowa,ne zakłady
chłodnie, fabryka kotłów na Chojnach. Szerer zakładów ulegnie modernizacji.
Niemniej Łódź jako potężne centrum przemysłu w Polsce ma w
Planie 6-letnim do spełnienia zada
nia niezmiernie poważne, wymagające mobilizacji - wszystkich sił i
zasobów gospodarczych oraz rezerw
produkcyjnych.
większość

I

Stojq przed nami ogromne zadania
Produkcja tkanin bawełnianych wydajność pracy conajmniej o nai wełnianych ma wzrosnąć w Pla kreślone w Planie 6-letnim 60 proc.
nie 6-letnirn o 53 proc., tkanin jed Niewątpliwie tak. Zadanie to bę
wabnych o 138 proc., wyrobów dzia dziemy mogli wykonać i zna~znie
nych o 174 proc. Nie mniej poważne przekroczyć, jeśli wydamy na. wszy
go skoku produkcji dokonać muszą stkich odcinkach bitwę niechiujstwu, złej organizacji pracy, jeśli z
inne gałęzie przemysłu.
Jeśli uprzytomnimy sobie fakt, iż bolszewickim uporem dzień po dniu,
Łódź w samym przemyśle bawełnia miesiąc Po miesiącu systematycznie
nym w Polsce uczestniczy w około będrz:iemy usuwać niedociągnięcia l
48 proc., to musimy zdać sobie spra braki, które tkwią w naszym przewę z ogromu zada.ń jakie stoją przed myśle, jeśli bić się będuemy o stały wzrost wydajności pracy.
nami.
Musimy zdać sobie sprawę, ź~ak
Zadania te będziemy w stanie wy
podniesionej tow. Minc powiedział na V Pl~m
konać przy znacznie
„osiągnięcie przewidziane~o
wydajności pracy, która WI przemy KC w planie minimalnego wzrostu wyśle ma wzrosnąć w latach 1950
I dajności pracy jest koniecznym wa
1955 o 60 proc.
Czy jesteśmy w stanie podnie36 runkiem realizacji Planu".

Walka o

wydainość

ow. Lenin tak mówił o ~daj Po drupe: zła organizacja pracy,
brak kontroli codziennej ze strony
ności pracy.
„Wydajność pracy - to tconieo ??~rsonelu technicznego .nad prze~ie
rzecz najważniejsza, g1em procesu technologicznego, mekońców
najgłówniejsza dla zwycięstwa. na dostateczny ins.trulttaż . młodszei;o
szego ustroju społecznego. Kapl- personelu technicznego l robotmtalizm stworzył wydajność pra- ków, niewłaściwe planowanie i wy
cy nie widzianą w ustroju pańsz konanie remontów, brak troski o nate
lUoże żytą codzienną konsel'\vll;cję park!~
czyźnianym. Kapitalizm
być ostatecmie pokonany i bę· maszynowego, brak troski o czyst:;>ś.c
dzie ostatecznie pokonany dłate· warsztatu pracy.
Po trzecie: to niepełne wykorzygo, że socjalizm stworzy nową,
znacznie wyższą wydajnośa pra- stanie maszyn, zmniejszanie obrotów maszyn, nadmierne postoje orga
cy".
Analizująa pracą naszego przemy nizacyjne i tec:,hni~z~e, doch~dzące
słu musimy stwierdzić, że na odcio do 1~ proe. ogolneJ li~by ma&Zynoku zwiększenia wydajności prac~ .godzm.
Czy jesteśmy w stanie usunąć te
nasze kierownictwo administracyj·
ne, związki zawodowe i organizacje braki? Niewątpliwie tak. Walka o
partyjne mają jeszcze dużo do zro- wykonanie norm musi stać się głów
bienia. Są takie zakłady jak - np. nym zadaniem naszej administracji
PZPB im. Feliksa Dzierżyńskiego, przemysłowej, rad zakładowych, or
PZPB im. 1-go Maja, PZPB Nr 9, ganizacji partyjnych.
Co winniśmy zrobić, aby stwogdzfe przekroczono wydajność p~ed
wo3e~ą. ~ednak w k?nse~encJi te rzyć warunki niezbędne dla wyko~o, iz _wiele zakładow, Jak PZPB nywani2 baz przez wszystkich robot
ników? Musimy podnieść kwalifika
im. Stalma, PZPB Nr 6, PZPB Nr
P~PB _Nr 8, PZPB Nr 17 i ~e me cje wszystkich naszych robotników
osi~g.aJą na".1-'et zapl:mo.waneJ wydaj i naszego personelu technicznego,
::iosc1, śred~ wydaJnosć_ w przemy- przede · wszystkim majsterskiego.
sle bawełmanym wynoSI zaled~e Jest to także droga do poprawy ich
75 .proc. w stosunku do przedwo3en zarobków i bytu. Musimy zorganizo
wać S"Zkolenie i doszkalanie rol>otni
neJ.
O ogrom.ie posiadanych przez na9 ków, majstrów i pracowników t~ch
rezerw w podniesieniu wydajności nicznych na skalę masową, dotątl
pracy świadczy fakt, że w przemy- niespotykaną. Musimy wykorzystać
możliwości,
śle bawełnianym około 60 proc. ro w tym celu wszystkie
jakie posiadam~'. a posiadamy i.eh,
botników nie wyrabia norm.
Na 12 tkalni bawełnianych w Ło- jak wskazuje uchwala. Biura Organi
dzi jedynie w dwóch zakładach śre ucyjnego KC, nie mało, gdyż w każ
dnie wykonanie norm przekracza dym zakładzie jest wielu doświad
100 proc. Są to: tkalnia automatycz czonych starych robotników i robot
na Zakładów im. St. Dubois (104 pro nic, podmajstrzych i majstrów, któ·
cent) oraz PZPB im. Włady Bytom rych można i należy powołać w chArakterze instruktorów, którzy
skiej (100 proc.).
Co składa się na niewykonanie b:!z gdy ich w tym zainteresujemy ~~
akordowych? Po pierwsze: niedosta teria~n~e ~ chetnie b~dą pod~cslC
teczny rozmach i niewłaściwe meto kwahf1kac.ie swych me:vrkwahf1ko
dy szkolenia zawodowego robotni- wanych i mało wykwahf1kowanych
towarzyszy pracy,
ków.
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Rola majstra
na majstrów I my dać majstrowi potrzebne upraza wykony- wnienia dla zabezpieczenia należytej
,vanie baz przez podległych im ro- dyscypliny pracy w procesie produk
botników zobowiązać do naleźytej cyjnym, budować autorytet majst'ra,
organiza~ji pracy na partii, do po- dbać o systematyczne dokształcanif'
mocy robotnikom w wyltonywanlu zawodowe i ideologiczne majstrów,
baz, do właśc.1wej organizacji bieżą o ich należyte wynagradzani~ t oacych remontów parku masz:Y'l),owe- maczanie, o wciąganie majstrów do
go, do ścisłego przestrzegania nale socjalistycznego wspó!zawodnietwa,
żytej ilości obrotów, do systematy- o na.leżyte uzupełnianie kadr m1jcznego podnosre.:iia ilości obrotów sterskich najlepszymi ludźmi klafl'
masz.vn. ale jednocześnie J>OWinniś· >robotniczej.
nałożyć

odpowiedziainość
Musimy

....

Przestrzegać zasady iednoosobowego
kierownictwa
Istni~je uchwała Ko~it~tu . Eko- j ~o, idą n~ rękę dyrektorom .próbu-

no.rmcznego Rad~ Munstrow o
zakresie JednostkoweJ władzy dyrek
tora, kierownika zakładu czy instytucji. Nasza Partia i Rząd, wprowa
dz~jąc ~ę uc~wałę P.okładałf w. jej
~a~amu - i słusruue - wielkie na
dz1e3e.
dyrektora
Uchwała ta wyposaia
czy kierownika zakładu w pełnię
władzy i czyni go odpowiedzialnym
za kierowanie zakładem, którą powinien wykorzystać dla dobra nasze
go socjalistyciznego przemysłu. Pań·
stwo wyposaża go w pełnię wla<hy
i obarcza go pełnią odpowiedzfaJno
ści za powierzoity mu zakład prMiY
czy instytucję, za dobro narodu pozostawionego jego pieczy.
Jakie )est zadanie wspomnianej
uchwały? Zadaniem jest wprowadzenie w naszej gospodarce zasady
jednooso1towego kierownictwa, bez
którego żaden zakład pracy, żaclc;o
przemysł, żadna porządna gospodar
ka jCflt nie do pomyślenia.
Czy zasada jednoosobowego kierownictwa jest już u nas pralctyczMusimy uczciwie
nie stosowana?
przyznać, :7.e zasada jednoosobowego
kierownictwa nie :aa.wsze jest u nas
w praktyce stosowana i ze dzieje się
tak ze szkodą, dla. naszych zakładów
pracy, ze szkodą dla. naszego socjalistycznego przemysłu, a więc i ze
szkodą dla. naszej klasy robotniczej.
Niektórzy sekretarze podstawowych organizacji partyjnych zamiast żądać od dyrektorów i kierow
ników brania na siebie pełni odpo
wiedzialności i realizacji w praktyce zasady jednoosobowego kierownictwa, wnikliwego i wynikając~go
z fachoweJ· znajomości rzeczy kiero
wania zakładem pracy, usprawniania organizacji pracy, systematycznego wykonywania planów produkcyjnych, wprowadzania w oddziałach zasad rozrachunku gospodarcise

Jącym uciekać od odpowiedzialności
l przyjmuJlł w większym lub mniej
szym zakresie funkcje dyrektorskie.
A tacy nasi sekretarze, którym
że rządzą dyrektorem
się wydaje,
nawet nie zdają sobie sprawy jak
niewłaściwlł rolę spełniają.
Towarzysz Karaś na przykład

zwo
bez porozumienia z dyrekcją
odprawy portierów i rewidentów,
dając im polecenia ściśle administra
nakazywał
cyjnego charakteru,
wbrew wyraźnemu zarządzeniu dyrektora naczelnego zrewidować bez
partyjnego kierownika wykończal
ni, wydawał różne inne polecenta
robotnikom z pomiriięciem personelu
•
administracyjnego.
. Tow. Ka:aś sądził .~iewątp!iw'.e:
7.!: przynosi ty.m ~o.rzy~c nasze) P:;r
tn. W .rzeczywi~tos.c1 zas przez te 1~1e
rozwazne kroki me tvlko podr)~.:tl
aut?rytet d;irrektor~. ale przede wszy
stk1m podcmał swoJ autorytet -;--autor~et ..seln·eta!za. podstawoweJ or:
gar:izacJi partxJneJ, autorytet party]
.
.
neJ organizaCJl.
Jedn~sobo~e. kiero~mctw~ w ni
c.zym ni~ ~meJsza_ kierowmczej ~o
h orgamzacJI part~Jnej "! zaklad~e
pracy. W~ęoz przeciwnie Jest. ono Je
~nym z mez~ędnych_ warunkow nal~
ływał

we, czy wykorzystujemy posiadany' śli nie liczyć wysiłków pewnej rru•
przez. nie personel naukowy dla u- py profesorów PoJitechnl.kl Łódzkiej,
doskonalen!a organi.zacj'i procesu którzy wY!'azili pragnienie l It11.wią,·
technologicznego, dla roz.wiązania zali współpracę z racjonalizatora•
tych lub innych zagadnień technicz mi i w pewnym zakresie pomoc tę
nych, dla pomocy w roowiązaniu tru okazali,
dności, jakie nasuwają się nowatoWina leży tu i po stronie przemy•
rom produkcji i racjonalizatorom, siu, niechętnie sięgającego do pomo
przodownikom pracy, mistrrzom os.z.- cy naukowców nieprzYWykłych jesz
czędności, technilwm i inżynierom cze do schodzenia z Olimpu „czystej
praktykom? Jak dotąd wspomniane wiedzy'' do ,,nizbt" praktyki.
łódzkie placówki naukowe wykurzy
Musi to być Jale najszybciej na•
stujemy w stopniu minimalnym.
Weżmy dla przykładu Główny Insty prawione. Trzeba, a.by nasze cen·
tut Włókie:miczy. Istnieje on już od tralne zarządy, dyrekcje za.kładów
k!ilku lat. Co dał on jednak dla prze w Jak najszerszym zakresie odwoły
pr,stawił wały się do pomocy instytutów f umysłu? Co za problemy
praed Inl'itytutem prrzemysł? Które .z kładów naukowych przy r-0zwią2Y
tych problemów zostały r~wiązane waniu nasuwających się trudnych
przez Instytut? Co spośród oslągnięć zagadnień technicznych. Trzeba, anaukowych Instytutu znalarz:1o zasto by instytuty i zakłady naukowe
sowanie w praktycznej pracy pr:z.es przebudowały swą tematykę i zblisobie powiedzieć, żyły się do izagadnień, którymi żyje
mysłu? Mo7.emy
że przemysł nie odczuł jeszcze pra.k nasz socjalistyczny praemysł i rtilni
tycznie wynilców pracy nauknwej, ctwo. Musi to uczynić w pierwszym
Instytutu, ani żadnej innej istnieją rzędzie Główny Instytut Włókien
cej w Łodzi placówki naulu~wej, je niczy.

Ruch wielowarsztatowców skarbnicQ ogromnych możliwości

6-letni stawia przed nami
pIan
z całą ostrośdą zagadnienie

Gościmińska, Ramusowa, Mucha, Ul
koWika, Rzetelska, w ślad za którymi do tego ruchu przystąp!ło tysiące czołowych ludzi nasrz:y-::h •fabryk w tkałniach, przędzalniach, a pó
źniej i na innych działach.

kadr. NaS"Z.e rosnące gospodarstwo
socjalistyczne wchłaniać będzie rok
rocrzn4e setki tysięcy robotników ró
żnych kwalifikacji, techników, inżY
zyt~go odd~ywama P~~ez org~- nierów i innych specjalistów. Przy
Ruch ten rozwijał się w>i;>aniale,
z~c.lę par~YJ~ą n!!' rozwoJ p~zeds1ę- całym naszym wysilku w kierunku
b1orstwa. 1 ~myslne wymk1 walki werbunku sił roboczych ze wsi i prz;yniósł ogromne korzyści dla na·
0 plan.
miasteczek spośród młodzieży, do- $Zego socjalistycznego przemysłu.
Trzeba, J?Ojąć. że trlko przez za- tąd zawodowo nieczynnych kobiet, Niestety, z winy biurokratycznego
prowad7.enie bolszewickiego porząd- przy całym naszym wysiłku w kie stosunku doń z:e .strony centralnych
ku w na~zych zakła.da.eh pracy, to runku doboru, srLkolenia i wychowa zarządów, dyrekcji fa.bryk, naszych
znaczy tylk~ drogą koJ?-sekwentnego nia fachowców wszelkich specjalno ~viązków 'lllwodowych, ruch ten w
prze~trzegll':'la zasady Jednoosobo~e ści i kwalifikacji będziemy przez ca ciągu ub4eg-łego reku nie tylko nie
g.o ~•m"owmctwa o:az ~rogą. podme- ły ten okres odczuwać niedobór rozwijał się, ale nawet cofnął się.
k d • - 11 t ii. 0 Podjęta ostatnio w IZ.wią~ z zoboł'd
j
b
s1e11?3 autorytetu..1 roh ma.Jstra po· 81.1
0
wiązaniami na 22 li'pca szla,,...etn"
Yr
a r, JeS
ro ocze ' gsię
'-omie te ........
t raf imy urucu
...-u "'
należycie i oszczę
'.:."0 • omne • re- nieY nauczymy
zerwy wewnętrzne, ktore pos1ad~- dnie gospodarzyć, jeśli nie 11otrafi- inicjatywa preodujących robotnimy w naszych zakł~ach pr~cy, me my uruchomić tych O&"romnych re- ków .zakładów PZPB nr 4, g&t,ie
zbędn~ dla wykonan,1a zadan planu zerw, które tkwią w naszych zakla• tkacze z 16-ek przechodzą na 32 kro
sna, a prządki !Z obsługi 3 stron prze
dach pracy.
6-letmego.
Rezerwy te możemy i obow'ązani chodzą na 5 stron, lub robot.ników
jest;eśmy uruchomić. aby nie obcią- PZPW Nr 37, gdzie robotnic,- z ob0 prawidłOWQ OnSerwację maszyn
b' sługi 1 pralnicy przechodzą na
· t;e
k
Cóż powiedzieć o dyrekcji PZPB żać niepotrz.ebll'ie i ta nap1ę go I dwie, \'V'Skazuje, jakie niewyczerpa.
kolei pragnąłbym e.wróci~ ukraju i ne możliwości założone są w dalwagę towamysrz.y na kon1ecz· Nr 6 które zaplanowały w 1949 r. lansu siły roboczej 11:aszego
szym rozwoju ruchu wielowarszta.·
ność poprawy warunkó.w technicz- 168 krosien do remontów kapitail - w srzczególności Ł<idzi.
nych w naszych .zakładach przemy- nych, rzamtast 400 krosien?, Cóż po-1 . M~simy, ~ow:a:reysze,, ~stanowić towego!
wiedzieć o dyrekcji zakładow w Ru su~, J~k: w Jaki sposób. mamy urusłowych, !l1a sprawę kapitalnych reTrzeba tu jednak rz całą ostrością
dzie Pabianickiej, które wykonały cham1ac te rezerwy sił roboczych,
montów, konserwacji mgszyn. Są plan remontów kapitalnych w tkal- j które ~kw;ią w naszych , ~kładach powiedrzieć, że ruch wielowarszta.to
jeszcrze u nas tacy działacze gospo- ni w 28 pr9c. a w prrzędzalni w 24 ! pracy i me tylko sztucznie z.a ostrza wy wymaga ze strony centralnych
darcizy, partyjni i związkowi, którzy proc.?
f j~ głód sił roboczy.eh, ale i ciążą_ na zarządów, dyrekcji i personelu tech
'
narizekają na posiadany park maszy
Wyliczyliśmy dla przykładu kilirn b;lam1e, na wymkach e~ori~mic~ niemego za.kładów opieki f troski
nowy i w złym jego stanie szukają
,zakładów, a przecie:!: i w wielu in- nych ~racy. naszych prrzeds'.ębt<>rstw. więk57,ej niż jakakttlwiek in111l- forusprawiedliwienia dla niewykony·
Parmęta01e, towarz_y~e, Ja~ to w ma ruchu wspóh:awodnictwa socjali
nvch cz.akładach sprawa nie przedsta
wania planów gospodarczych. Ci to- Wia
się lepiej. Odpowied-zialność za 1948 r.!, gdy szczegolme os.;ro. od- stycznego. Wymaga przede wszystże
rzapominać,
war:zysze rzdają się
ten stan l"Zeczy ponosi nasza admi- czuwali~my brak dost~teczneJ l!czby kim należytej organiucji ppacy, naniektóre zakłady pnz.e.mysłowe w nistracja przemysłowa. Czy nie ma tkaczy i prządek, W1elką pomo~ą leżytego funkcjonowania zaopatrzeZSRR posiadają park maszynowy
tu jednak i winy naszych organiza dla nasz~go przemysłu był. r?z:woJ nia, należytej k~~rwacji parku
nie młodszy wiekiem od naszego i cji partyjnych i związkowYCh, które ruchu :v1elowarsztatowego z 1nICJ~ty ~o':"'ego, własc1wego st.osunku
że na tym parku maszynowym towa
nie interesowały się tą ważną epra- wy tak1:h towa~y~zek naszych, Jak I maJstra 1 ~ałego peł'Scmel1! technicz
rzysze radzieccy osiągają WYDiki wą? Czy nie dochodziły do nich glo Korzemowska, L1p1ńska, Rybakowa, nego do w1elowarsztatowcow.
bez porównania. lepsze, a także i o
tym, że na. posiadanym obecnie par- sy krytyki, a niekiedy i wręcz zło
Dyscyplina pracy
ku maszynowym wypadnie nam pra rrzeczenia robotników t rob'o tnic, któ
tak
powodu
z
czas
cenny
tracili
rzy
cować jeszcz& przez szereg lat.
osiadamy, towarzyme, jeszcze je sencji m:ec.zy\'.'liście wywołanych r6!
postojów technicr.mych, któ
dną powazną rezerwę, którą nymi poważnymi pr.zyczynanu, t m..
z la.tw.ością bez żadnych kapitał• zwanych
rych wydajność i rzarobki obniżyły
nych wkładów moglibyśmy z nasze- się Il; tego właśnie powodu? Dlacze- musimy uruchomić w celu wykona do 1 lub maksimum 1 i pół progo parku maszynowego wydobyć o co więc nasj towarzysze dyrektorzy, nia Planu 6-letniego. Tą rezerwą cent, uzyskalibyśmy możność pl'?'..e15 do 25 procent więcej nli obecnie, nasze ora-anizacje partyjne i związ iest ta dodatkowa rerzerwa sił robo- rzucenia do innych prac produkcyj
(,zych, którą utrzymujemy w zakła- nych 5 - 6 proc. dotychczasowych
gdybyśmy dbali o nał&ytą jego kon
k()We przechodzily wobec łych rło dach pracy, aby zapełnić luki przy naS'lych 11.ałóg, to imaczy do Jl(ldnies
25
senvacj~. A pr.zecież te 15 do
sów obojętnie?
warsztatach pracy, powstałe wsku- sienia naszej produkcji bez dodatko
proc. podniesienia produkcji dro-gą
;poprawy stanu techni.C!lnego parku . Mulfimy !zybko dokonać przełomu tek codziennych llcmych s.usencji. wych wydatków o 5 - 6 pr-0c. To
masizynoweg0 - to na przykład dla w dziedzinie .remontów i k~a Absencje w naszych rz:akładach pra- oznacza, że bez doda.tk-0wych wkła
usprawiedliwione i · dów kapitalnych można by wykonać
przemysłu bawełnianego i wełnin- c.Ji parku mauyn-owego, z.organ1zo- cy tak zwane
nego jedna trzecia albo nawet i wać brygady szybkościowego remon ni~usprawiedliwione, sięgają jesrzCtz:e jedną dziesiątą część tego r.adania,
dwie piąte tego zadania, jakie wY- tu. Spra.wozdanla dyrektora z prze dziś preeciętnie 6 - 8 pro:.. Gdyby- ł jakie_ dla przemysłu bawełnianego S
suwa pNed tymi sałęziami przemy biegu akcji kapitalnych i bieżących śmy te absencje sprowad.z1li do ab- wełntanego nakłada Plan 6-letnl.
siu Plan 6-letni, to warina rezerwa, remontów powinny być w regulal'bez uruchomienia której gr<&i nam nych odstępach przedmiotem obrad
Musimy kształcić fachowców
egzekutyW podsta.wowych organizaniewykonanie planu.
bok zagadnienia ?7-zygotowa-1 ~kó! wyższych sumę około UO ml·
Charakterystyczne jest, towarrty- cji pa:rtyjnych i traktowane z równia kadr wykwahfrkowanych hom>w złotych,
sze, że cl, którzy najwięcej złome- ną powagą, jak i wYkonanle planu
My, tu w Łodzi posiadamy ilczną
było już robotników, co częściowo omówillśczą na naS!I: park mamynowy nie produkcyjncio. Tm:eba wykazują wcale najwięks2ej dbało- to mówione na II konferencji partyj m:y już i należytego wykor-zystani~ sieć zawodowych szkól średnich, o·
nej - wprowadzić obowiązek zda- rezerw wykwalifikowanych sil ro- rarz szkół wyżsizych, Musimy S·amos
ści o poprawę jego stanu.
Cóż powiedzieć o dyrekcji PZPB wania maszyny przez robotników i boczych. fow. Nowak na V Plenum krytycznie st\.liierdzić, że choc~aż za
Nr 9, która plan remontów wykona- majstrów jedne-j zmiany, rob~tnikom w referacie swoim wysunął przed gadnienie szkolnictwa tak średniego,
dmgiej i śledzić za Partią zadania przygotowa.nia w cią jak i wyższego omawiane było na
ła w przędzalni w 55 proc., w tkal- i ma\jstrom gu 6-lecia 340 tys. pracowników ze egzekutywach Korrńtetu Łódzkiego,
przestrzeganiem tego prawidła.
ru w 30 proc?
iawodo· nasza opieka nad sizkolnictwem nie
wykształceniem
średnim
wym, w tym 242 tysiące osób rze śre była dostatec!Zila.
Zlikwidować posłoie
Sytuacja w Dyr. Okr. S~kolnictwa
dnim wykształceniem technicz.nym,
alszą poważną rerzerwą, którą J wej i wnikliwej analizy, a w stosu n a tak7-e 103 tys. pracowników z wyż Zawodowego jest zła. Plan inwestyposiada nastz: przemysł w walce ku do wszystkich winnych spowodo sizym wyksrztałceniem, w tym 47 tys. cji w dziedzinie szkolnictwa zawoo wykonami~ zadań Planu 6-letniego wania postoju muszą być ni:zwło7z osób 11; wyższym wykształceniem te- dowego nie jest wykonywany. Sieć
szkolnictwa zawodowego jest wadli
to postoje. Zlikwidować postoje lub nie jeszcze tegoż dnia, ale ~1e póz- chnicznym.
wie planowana i w stosunkowo zna
sprowadzić je do minimum - to niej niż ':lastępnego w~c1ągni~t~
Dla zabeizpieczenia takiego tempa cznej części nastawi-Ona na produk
znaczy podnieść produkcję naszego konsekwencJe. Muszą b.yc r~~vn:ez wzrostu lcadr ze średnim i wyższym
cję kadr dla. drobnego i prywatnero
przemysłu bez wszelkich dodatko- wydane rzarząd:z.enia, un1emozhwiawych wkładów kapitalnych o 10 - jące na przyszłość zaistnienie podo- wykształcenie m Plan 6-letni prze- przemysłu oraz rzemiosła -· a. nie
widuje na rozbudowę i WYPOsaże na potrzeby socjalistycznej gospo11 procent - tyle bowiem stanowią bnego wypadku.
s~kół zawodowych i darki.
średnich
nie
partyjnej
organizacji
Sekretarz
przemysł.u
on~ _w ~Han$ie naszeg?_
w
wlok1enmczego. Podni~s~ P1:odukcJę musi śledzić za tym, czy wydane
naszego przemysłu włokienn1czego '! tym wqlędzie zarządzenia są wy- Przyspieszajmy obieg środków obrotowych
10 - 11 procent, to 2lfl.a:czy "?'konac konywanc.
p-ra.cy.
zakładów
większości przemysłów nie nych naszych
jedną piątą tego zadania, ktore stoi
rozpracowano dotąd norm zu kierownictwa naszych podsta.woWalka z postojami - to walka z
pr.1.ed na.mi w ramach Planu 6-łetniechlujnym planowaniem naszych z~cia SUri}WCÓ~, ~ateriałów !)OMO~- wych l>rganizacji partyjnych i '.lJWiąt;
niCJ"o.
Każdy wypadek postoju, nqwet je wyd.,;iałów planowania, to wa_lka z mczych, energ11, slly. ~oboczej na Je ków zawodo-wych. Trzeba, abyśmy
dnej maszyny powinien być trakto- niedbalstwem naszych wydziałow za d.nostkę towaru .. IstmeJe w tym grun zainteresowali sprawą gospodarki fi
•
. .
.
wany jako wydarzenie nadzwyczaj- opatrzenia, to walka o należytą kon cie olbrzymie, idące w d.ztes1ątk1
ne 0 którym meldunek musi być te- serwację parku maszynowego, to miliardów złotych marnotrawstwo. nansowej 1. obnizk1 kosztow_ włas•
go' samego dnia złożony naczelnemu walka o wykonanie przewidzianych Ogromne rezerwy jesteśmy w stanie nych załogi naszych zakładow.
Partia nasza i Tu>.ąd, wprowadzadyrektorowi, sekretarzowi organiza- regi;laminem fabr~·cznym obowiąz· uruchomić prrzez prrzyspieszenie ocji partyjnej, przewodniczącemu ra ków przez każdego robc_>tnika, maj- biegu środków obrotowych, -imniej- jąc ustawę 0 Funduszu Zaliłado•
dy zakładowej. Kaidy taki raport stra, salowego, kierownika. iłyrekto szenie norm~tyWów zapasów, przY- wym, na który składać się będą od
spieszenie cyklu produkcyjnego itds pisy z osiągniętych przez zakład osZs
musi być przedmiotem na,.tychmiasto ra.
ponadplanowych, dały
Jeśli jednak chcemy praktycznie czędności
Zacieśnić współpracę
poważny instrument
realizować zadania postawionl" przez nam do ręki
Plan 6-letni w zakresie obniżki ko- dla zainteresowania załóg robotninaukowcami
pomiędzy przemysłem
S?.tów własnych trzeba, abyśmy czych walką o obniżkę kosztów wła~
zmienili stosunek do sprawy gospo- snych, o gospodark~ finansową za·
oważną rezerwą, którą reu· I słu z instytucjami naukowYmi, '!'
kładu.
cić musimy na szalę walki o wyższymi zakładami nauk!lwym1. darkj finansowej kierownictwa prze
mysłu, trzeba, abyśmy nauczs•li źyć
.wyko~y
Y
L
?'
wiele.
Łodzi
~
ich
Jes~
to
Planu
wyltonanie 6-letniego
(Dalszy ciąg na str. 5-te:l)
naczeldyrektorów
wa.łka. o wnółDra.ce nasUJo przemy stuJemy 1ednak te placowki nauko- tą, sprawą
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Pełne wykorzystanie maszyn
Wzdycha na
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pozwoliło załodze Z.P.W. im. „Wiosny Ludów" wykonać plany produkcyjne

W prawdzie Za.kła~y

Przemysłu kładach wykarzali, i.e postoje takie na ustaleniu przyczyn rzła, ale po- siłkiem uzyskiwała 100 proc. wykoWełnbulego ~ "Wiosny przy sprawniejszej organizacji pra- stanowiła także z nim walczyć. Tak nania planu, to w lipcu przekracza
L~d6w" w Łod~ wykonały. w ub. cy można byłoby ograniC'Zyć do ml· więc, podejmując ;obowiązania pro ro średnio o 8 proc. bez dodatko·

lak morslm f<1ltt zmienne są glosy speakerów „Głosu Ameryki' i BBC
mclia tt•o/ricgo od pra1-1:dy. ZmiP.nia im się głos w mi«rę pogars:ania się
sytuacji imperialistów i u·prowne ucho spostrzec może, że łgajq w cora::: U.')':i.
~:ej tonacji, że coraz cie11icj śpie1n1ją te nieustannie szemrzqce bałtmny
1~1orza Hamsllra. wrlcu:anego w eterze.
Ostatnio audycje ich zac:ynajq się wiadomościami w takim mniej wię
cej stylu:
.,Senator Trottel ośu·iadczrl, :ie u:ojna na Korei musi prz}7zieść zwy
cięstwo u:ojskoni amerykańskim". _:_ „Z11a11y publicysta „Łobuzcjszyn-press", mr. Swine pisze, :ie klęska
Północnych Korea1ic:yków jest nie1cątpliu:n".
- „Lord Dra1ib11ry oświadc:ył tv wy1dad:ie prasowym, że geniusz stra
tegiczny A.merylw11ów be: u·qtpie11ia po:woli im osiągnąć należyte suhce~r".
Po tych oświadczeniach, w miarę zbliżania się do ko1ica serwisu praso
wego, następuje już mniej bmicznc:nym to11em, a raczej półgębkiem odczy
tany komw1iluit sztabu Mac Arthura:
- „Perspektru:y dals:ego ro:u:oj11 wypadhów horeariskich są w dals:ym
ciągu nielt'qtpli1cie, jak najbardziP.j pomyślne dla naszej bolraterskiPj armii,
mimo, że ostfll11io zas:ły okolic:mo.<ci, sl.·łaniające nas rac:ej do zajęcia po.
zycji nieco bardziej na południe od tymc:asowo op11s:c:o11ych przez nas
kilku nieu:iell.-ich miejscou:ości".
Łgarz „Glom Ameryki" i „bibisiak" mają w takich momentach :supeł
nie u:yrainie zalclmany głos i łatwo wtedy można dosluc!t,1ć się 1testclr11ie
nia.
Ciężko, ::;apmmlę, bezc:elnie łgać i robić propagandę wbrew oczywi
stym faktom, bijącym codzie1111ie w :akuty łeb. Taka propaganda musi
się koiiczyć, mimo woli nawet 11 11ajwytrt1.VJlszego kłamcy tł1imiony11i westch
nieniem do „lepszych" czasów.
Propagm1d11 amery1wńskicf1 imperialistów przez „asów" .,BBC" i „Glo
su Ameryki", dawniej rak :tarliwie wr:es::c:qcych, tera:: jest j11:i tylko robio
COTAM
na metodą „w:dyclumą".

~ołroczu plan ptodukcyjny'. Jednak- nłmum. Również postoje z przyczyn dukcyjne, robotnicy przyr:zek~i dać wych rodzin pracy J przy zmniej1
ze

c.ę

rzmalałyby znacznie, \ pa1istwu dodatkową produkcję. Zagdyby uspra\v"Ilion? jakość napraw żądali jednak, aby kierownictwo i
b'ieżących. parku maszynowego o- personel techniczny zakładu ula·
raz gdyby go otoczono należytą o- twiły im wykonanie wbowią.zait,
pieką. Wres.zc:ie poważne uspr::iwnie przez usprawnienie organizacji pronie produkcji można uzyskać przy dukcji. żądanie całkiem słuszne. To
właśt'iwego rozstawienia też majstrowie i technicy podjęli
pomocy
kadr ludzkich i wykorzystania ma· natychmiast wezwanie rzuco:ie im
przez robotników. PI'rlyobieca!j też,
szyn rezerwowych.
że zanalizują samokrytyC'Znie swój
Dobra przędza
dotychczasowy styl pracy i usuną
i właściwy asortyment to wszystko, co mogłoby odbi~ać się
ujemnie na pI'!Zebiegu produkcji
rękojmią wydajności
Realizujemy uchwały
pracy

~yskan.o to PoP~ usilną pra- technicznych

godzinach . nadllczbo:vych, czy
li. poprzez n~dmierny wysiłek robot
nik~.w w konco':"y~h etapach realizacJl planów miesięcznych.
Tego ro~aju „doganianie" planu
· stano~ło ob'jaw niezdrowy, świadozący o :Istnieniu u nas poważnych
niedociągnięć organizacyjnych w
poS!czególnych ogniwach ·produkcji.
Na ostatniej naradzie wytwórazej e udziałem aktywu partyjnego,
kierownictwa i przodowników pracy, rozpatrzono gruntownie dotyf.!h·
ezas stosowane metody w organiucji produkcjL Na podstawie tej
ścisłej analizy stwierdzono, iż nierównomierne wykonywanie planów
produkcyjnych wynika ii: dwóch iz.a·
s.adniczych preyczyn: nadmierne.i
W

Jednym z Powodów nierównomiernego wykonywania planu produkcyJ·nego w tkalni były
w wy.
również rznaczne wahania
dajności. Jak wynika rz uwag 1 spostrzeżeń doświadczonych przodow· pracy, złe osnowy d <>prowa·
ilości postojów oraz zbyt niskiej wy nikow
d~ły niejednokrotnie do sp~dku
daJuoścl pracy,
wydajności aż o 50 proc. Należało
ograniczyć iJOŚĆ
by więc w przysllłoścl więcej uwagi
zwrócić na jakość tdostarcunej
lagą zakładów w dotychC'llllso- praędzy,
P wej pracy była lłolunkowo
Drugim czynnikiem, wrzmagają
duł.a ilość postojów t. nr. „organlcym wydajność pracy w tkalni, jest
ucyjnych". Postoje tego rodzaju
właściwy asortyment tkanin. przypowstawały w tkalni na skutek ui~
przygotowania na czas osnów czy stosowany do możliwości technicznych posiadanego parku maszynorzaś też wątku. . W przędrzaln.i
wego. •Do tej pory tz.darzało Eię, że
11 braku niedoprrzędu. Przemawiają·
pracujący na krośnie tkacrz, pomiey podceas narady na szeregu przymo odpowiednich kwalifikacji zawo
dowych i najlepszych chęcl, me

Jak

po.sto,· ów?

Odpewladamy na listy

właściwej

uzyskiwał

wydajności

Zna~nej

za.kłady zawdz.ięczaj111

Wieś

polska na drodze rozwoju

Robotnicy rolni. i
podjęte

W

Haniebny wyzysk

zł miesięcznie, wykorzystując
jego niedorozwój umysłowy. Po·
dobnie wyzyskiwał ob. Stefana Ci
chockiego, posiadającego na utrzy
maniu 2 dzieci i żonę, płacąc mu
za przepracowane od świtu do no·
cy półtora miesiąca, nie wyłącza·
jąc niedziel i świąt, nledwie 15

100

tys. zł.
Gdy Cichocki :zwrócił się do
Frątczaka z prośbą o wypłacenie
mu dodatku rodzinnego, wówczas
usiłowała
córka wyzyskiwacza
go tnma~ twierdząc, że dodatek
rodzinny należy się tym tylko,
• którzy mają ponad dwoje dzieci,
i powołując się przy tym bezczel·
nie na rzekome informacje, podawane jakoby na ten temat w pra·
sie.
Ale to jeszcze nie wszystko.
sabotował skup zboża,
Frątczak
ukrywając pod plewami wymłó·
coną pszenicę oraz owies. Rozsie·
wa on również wrogie plotki o
spółdzielczości produkcyjnej. gro-\
żąc

chłopom

mało

i

ŚTednio1ol·

Ladne

nym, że gdy powstanie w. groma·
dzie spółdzielnia, to własnie on
stanie się jej przewodniczącym,
Pora ukrócić tego pasożyta.
1
W. N.
korespondent chłopski „Głosu" I
wieś Błonie, pow. kutnowski

Nie , moiemy

mo, porządek podnosi wydajność
pracy. W ZPB im. F. Dzierżyń·
skiego były nawet podejmowa11e
przez poszczególne tkaczki zobo·
wiązania w tej dziedzinie.
Ostatnio daje się u nas zauwa
żyć w tkalni, że krosna są niedo·
czyszczane, gdyż.„ nie ma czy:n
ich czyścić. Brak szczotek! .

. Młockarnie porzucone na pastwę losu
Stróża, pow. radom·
szczański, dokąd wyjeżdża nasza
ekipa z Zakładów im. J. Mar·
chlewskiego, istnieje ośrodek ma·

głym, a oni sami młócili zboże u
jednego z bogaczy wiejskich, po·
bierającego 350 zł. za 15 minut

szyi!owy. Znajdujące się tam ma
szyny Sił częściowo uszkodzon:!,
ale nikt nie kwapi sie jakoś z ich

W chwili obecnej, kiedy każda
maszyna powinna być bezwzglę
dnie wykonystana w akcji żniw ·
lłej oraz omłotowej, takie niesły
chane lekceważenie swych abo·
o·
wiązków przez kierownictwo
środka jest szczególnie karygo·
dne.

naprawą.

Ponadto umieszczono je pod go
niebem, więc mokną na desz
czu bez żadnej ochrony. W stodo·
le ustawione są dalsze dwie mło·
ckarnie, które, jak mówili chło·
pi, był7, nieczynne w roku ubie•
łym

,

maszyn

Coraż częściej tkaczki zwraca·
ją się do majstrów salowych z
prośbą o szczotki, pokazując zdar
te drzewca z njkłymi pozostało·
ściami wlo5ia lub szczeciny. Sa·

lowi z kolei szturmują Wydział
Zaopatrzenia, lecz szczotek wciąż
nie ma. Byłoby pożądane,_ aby
nasz W~1dział Zaopatrzenia zaczął
pracować bardziej operatywnie _i
wnikliwiej badał potrzeby załogi.
W. Sobczyński
ZPB im. F. Dzierżyńskiego

należy oszczędzać?
W trosce o prawidłową gospodarkę

porządkil

We wsi

Już w 1949 r. z inicjatywy or·
ganizacji partyjnych, wprowadzo
ne zostało współzawodnictwo po
między kinami Łodzi i prowincji.
W I kwartale 1950 roku zaszczytne pier.ysze miejsce w I _ka
tegorii kin uzyskała załoga kma

Jak

Problem oszczędzania w oddzia·
le produkcyjnym - to między innymi konieczność długotrwałej i
do:tładnej obse1wacji ilości arty·
kułów pomocniczych, zużywanych
w toku produkcji. Stąd wypływa
w rezultacie racjonalne gosp'Jdaro

używania

młockarni.

z. Szymański

ZPB im.

J. Marchlewskiego

wykonali

stale podnoszono stopień oplacalnoś
ci produkt'Ji roślinnej i hodowlanej.
Działo się to dzięki rozległej pomo
cy rządu Polski Ludowej, Udziela
na ona była w formie kredytów na
siewne
nawozy sztuczne i ziarno
przez popieranie
kwalifikowane,
zmechanizowania robót na roll i ustanawianie planowej gospodarki ho
dowlanej, zapewniającej chłoPom
mało i średniorolnym stały, opl:.ical
ny zbyt na produkty zwierzęce.
Chłopi pracujący naszego wojewó:iz
twa, doceniając olbrzymie znaczenie

wanie zakładem, jako całości.
Po kilku miesiącach takiej bac7
nej kontroli, obliczymy. dokładne
normy zużycia artykułow pom_o~·
niczych. niezbędne dla wła:5C•·
wego opracowania planu zao!'.'.a·
trzenia który musi być uzgodn10·
'
produkcyjnym.. l' r~y
ny z planem
ustaleniu ścisłych norm zuzyc1a
uczymy się oszczędzać i uzysku·
jemv poważne rezultaty.
W naszych zakładach ZPB iro.
Kunickiego takimi wynikami IM

że się poszczycić oddział przędzal
ni średnioprzędnej, gdzie zużycie
jednego tylko artykułu, olłwy ma

szynowej, w pierwszym kwartale
na 1 godzinę 1.100 gra·
mów, a w drugim kwartale - 933
gramy. Oznacza to, że zaoszczę
dzono w ciągu I półrocza 1950 r.
ponad 91 kg oliwy. Tym samym
znacznie obniżyliśmy koszty pro·
dukcji, realizując m. in. i na tym
odcinku wski}Zilni~ V Plenum KC
wynosiło

PZPR.

zobowiążania

Manifestu Lipcowego dla rozwoju
pn:y ramieniu z kls5ą
v;si, ramię
masowo
podejmowali
robotniczą
Czyn Lipcowy, składając w ten spo
sób hołd 6 - rocznicy ogłoszenia
Manifestu PKWN. Czyn ten w wie
lu wypadkach przyniósł olbrzymie
oszczędności Państwu i przyśpiesza
dalszy wspaniały rozwój gospodar
czy naszej wsi. A oto kilka przykla
dów:

*

"'

P. Donder
ZPB im. Kunicldego.

*

" l>anslwowero'' GospoRot.otn{cv
darstw~ Rolnego w Kruszow!P.,

pow. łódzkiego, w ramach Czynu
Lipcowego zobowiązali się do dnia
22 lipca br. ukończyć prace przy bu
dowie stacji sztucznej inseminacji.
Zobowiązanie to wypełniono na kil
ka dni przt>d terminem. W dniu 22
bm. odbyło się uroczyste otwarci<t
stacji, na które przybyli między in·
nymi kierownik Wydziału Rolnego
KW. tow• .Terzy Glinfcld i przewoł
Wojewódzkiej Rady Narodowej - ob. Francis7f'k Grochalski.
Stacja ta, druga w Pol~ce, ma o„Tęcza" w Łodzi, która otrzyma·
z!1aczenie dla gospodarki
ła nag-roclę w wysoko~ci 75 .000 gromne
uznania. hodowlanej naszego województwa.
złotyrh oraz dyplom
Pierwsze miejsce w II kwartale Zar:iewn1a bowlem wprowadzenie do
oraz 55 h·s. zł. i dvplom zdobyło ho?<~wli b~·?ła sztuk o w:v~oklej ja.
kosc1. czyniąc gol!podarkę hodowla·
kino „Hei" _ Łódi.
R6. " 1ną jeszrz..e bardzie.f opłacalną.
.
.. .
I~I kate~on1 .kmo „Zm~z.' wnocześnie za~tosowanie sztucznei
moi
poważnie
ogranicza
insf'mlnacji
m1eJ·
Koziemce, Z~Jęło p;erwsze
sce, otrzymuJąc 35.000 zł. oraz liwości zachorzeń u bydła orar
zmniejsza koszty utrzymania stacji
dyplom.
Kina współzawodniczą na pod· kopulacyjnych. Toteż stacja ta jest
robotników kruszowskit:gr,
stawie regulaminu, opracowanego dumą
przez Główny Komitet Współza. PGR.. doskonale zdajacych sobie
wodnictwa przy Zarząd;de Głów $prawę ze znaczenia ;ej dla naszej
nym Związ~w Zawodowych P1·a , anspodarki hodowlanej.
*
*
cowników Sztuki i Kultury. Do- I..,
obotnicv PGR ·w Niechcicy. oow
datnie punkty uzyskiwane są
piotrko~'.·skiego. postanowill uct
in. za niest~i~rdzenie przez organ kontroh zadnych usterek po cić rocznicę Manife~tu PKWN przez
uruchomienie fabryki drożdży pastew
rządkowych ani formalnych.
Nie bez znaczenia jest fakt, że nych. W ciągu 30 dni, poprzed7.11ją·
ujemne wzmianki w prasie o da- cych rocznicę, trwały gorąc?.kowe
nym kinie przynoszą mu ujemne nrace. Załoga nie szczędziła wysil·
punkty. Wyświetlanie filmów spo ków ani trudu. zabiegi te zostały u
zobowiąz;i
łeezno-pożytecznych jest pu!\kto- wieńc;-:one wykonaniem
wane dodatkowo za ' J{ażdy dzień. nia przed terminem.
Nic więc dziwnego, że w dniu o·
Zaszczytne pierwsze m1eJsee,
jakie zajęty kina „Tęcza", „Hel" twarcia fabryki drożd7.y pastewnych.
i „Znicz" są wynikiem kolektyi.v. które nastąpiło 22 lipca br. na ter~
nej współpracy personelu tych r.ie PGR w Niechcicach. oanow<1l
kin oraz ich socjalistycznego po· nastrój podniosły i radosny. Budydejścia do swych obowiązków. Na nek fabryczny został pięknie udekc.
leży nadmienić, że kino aktualna·
ści „Gdynia" wezwało do współ·
zawodnictwa kino „Aktualności" ·;..~,..„
j:'
w ·warszawie.
Cz. l\lisztalewicz
korespondent „Głosu"

"'
• • wspo• zawodn1czą
wn1ez
ro'
a
n
1
•
1dniczący
K

,
.
czysc1c

Kładziemy duży nacisk na 'Il·
trzymywanie należytej czystości
w zakładach pracy. Jest to zro
zumiałe, gdyż, jak ogólnie wiado

chłopi

w ran1ach Czqnu Lipco•eqo

• •

gromadzie Głogowa, gminy
pow. kutnowskiego,
Krośniewice,
mieszka znany z wyzysku bogc:cz
wiejski, Frątczak, posiadający 67
mórg ziemi, 7 koni, 13 krów i wiele innego inwentarza żywego. Zatrudnionych u siebie robotników
wyzyskuje on do ostatnich granic.
Tak więc np. 24-letniemu Mieczysławowi Kujawskiemu, oprócz ską
pego wyżywienia płaci zale.dwie

pła·

O

•

W

głównie

nowemu i pełnemu wykorzystaniu
mas-zyn produkcyjnych, sprawniejszej 1>rganizacji pracy oraz polepszeniu ja.kości wytwarzanej przę
dzy. Na te więc czynniki, warunkujące wzrost wydajności pracy, winno kierownictwo 'Zakładów i w przy
V Plenum
w
położyć swzególny nacisk.
szłości
im.
ZP
tym, że załoga
ru·e
· " 'V Łod?I
w
,. w·1osny L u d ow
Jeśli nasza organizacja partyjna
rzuca swych przyrzeczeń na wiatr,
i ~wiązkowa będą w pełni realizow
osiągane
wyniki.
świadczą
wały uchwały V Plenum KC PZPR,
pierwszej połowie lipca pmez robot
to fabryka nasza osiągnie w preyZobow1'ązaw.
o'
niko' w tych nakład
~
szłości jeszcze lepsze rezultaty niż
nia produkcyjne przędzalni, tkalni
do tej pory.
i wykończa.lni zostały wykonane
r
Wacław Pawlak
przedterminowo. Jeśli w ubiegłych
korespondent z Z.P.W.
miesiącach tkalnia z wielkim WY· I
im. .,Wiosny Ludów". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

prowadzenie w tycie zapowiedzi
Marzowskl: Mate· właśnie ze względu na obłożenie
Manifestu Lipcowego, którego
asortymenniewłaściwym
dału Waszego nie mogliśmy wyko- krosna
zmierzały przede \\'.szystrzystać, gdyż został zbyt późno na· tem. Narażało to e jednej strony ro wytyczne
kim do podniesienia stopy życiowej
desłany.
botnika na straty materialne, rr: dru i poziomu kulturalnego mas pracuI
I
powodowało niewykonr· jących miast oraz wsi, wpłynęło w
Ob. Tadeusz Tylman: Bardzo dzię glej zaś ciągu minionego 6 - lecla na wyda
kujemy za Wasz list. Sprawa poru· wanie planu i obniżało rentowno6ć tną zmlani: obltcza naszej wsi. PoM
zakładu.
1zona przez Was :została już pozy.
dniósł się ogólny dobrobyt t poziom
tywnie załatwiona.
kulturalny ludności wiejskiej. W clą
walczyć
trzeba
złem
Ze
gu tego okrei:iu na terenie naszego
•
ZPW im. „ Wiosny Lu· województwa zradiofonizowano i
Ob! of,? Rłnryk Ci'(rr'.llka t Goła· Z ałoga
dów" podCllas swej narady r:elektryfikowano setki wsi, otwar•
uewski: Źgłoście się do naszej Re·
nie poprzestała jedynie to tysiące świetlic i bibliotek oraz
wytwórczej
dake.ii.
Stanisław

Ob.

obsłudze

krosien.
poprawie uległa też JaO ile
kość produkowanych tkanin.
w I kwartale gatunek pierwszy sta
nowił 70 proc„ to obecnie przekracrza już 90 proc.
po~twierdzić więc możemy, że
myślne wyniki, osiągnięte w lipcu,

szonej

W.

m., ff

Przedszkole wokresie

dostępne.

*

*

Lipińska

ZPB im. Marchlewskiero

*

zrndiofonizowanie i .zelekry!ikowanie wsi, wybudowanie droi;i.
oto Czyn Lipcowy
długości 7 km. chłopów gromady Charłupia Wielka.
pow. sit?radzkiego. Na uroczystość
nrzybyli przedstawiciele wojewó.itkich i powiatowych władz, orga11iza
c.ii pol!tycr.nych oraz społecznych,
klpy łączności miasta ze wsi~ •
PZPJG Łódż - Północ i PZZPP lm.
Jurczaka z Łodzi, przedstawiciele fa
bryk i Instytucji ze Zduńskiej W•)li
i Sieradza. Uroczystość zagnił je'.ien
z inicjatorów elektryfikacji i radi'>
foniz:icji gromady Charłupia Wielka. ks. Pasternak.
W imieniu m1eJscowej ludno~:::!
nrzemawiali ob. Badowski i ob. Jac
kawska. Mówcy podkreślali. 7.e
Czyn Lipcowy chłon6w Charti~;Jl
\V1elkic.i, w l'amach którego zelektry
fikowano 98 gospodarstw. zains\.ołlo
wana 207 głośników radiowych I v.;;
budowano 7 km. drogi jest. dalsz.vm
etapem rozwoju wsi polskiej, prowadzącym do jej radosnej przyszloś
ci: tworzonej własnymi rękami cl1ło

„

POW.

Na zal<ańczenie odbyły sie wystP,artystyczne ekip łączności rnias
b ze wsią oraz wielka zabawa luPY

dowa.

żniw

Podczas ostatnich odwiedzin na
szej ekipy z ZPB im. ~Iarchlew
skego we wsiach Rząśnia i Zielę
cin stwierdziliśmy, iż żniwa przetam bard1,o sprawnie.
biegają
Nie mało przyczynił się do tego
sul<cesu fakt, że we wsiach tych
uruchomiono na czas żniw przed
szkola. W ten sposób Rząd Polski
Ludowej pomaga chłopom w prLe
prowadzaniu szybkiej akcji żniw·
nej. Rodzice mogą spokojnie pra
że ich
cować w polu, wiedząc,
dzieci znajdują się pod troskliwą
opiek4.

J.

„

rowany. Robotnicy z dumą spogląda
li n& swe dzieło, które przynie:.ie
państwu wielkie oszczędności oraz
zapewni gospodarce hodowlanej w
PGR i spółdzielniach produkcyjnych wysokoprocentową pod wzglę
dem białka paszę.
Tow. Wawrzyniec Swalski, prze·
mawiając w imieniu robotników, za
niemniej·
pewnił zebranych, że z
pra;;y
szym zapałem oddadzą się
przy budowie krochmalni oraz gorzelni, 'fttÓrych uruchomienie .1est
przewidziane w najbliższym czaw~.
Jakie jest znaczenie niechcickiej
Produkuje ona dziendrożdżowni?
nie 4000 kg. suchych drożdży past~
wnych o 78 proc. zawartości białka,
którego brak tak odczuwa się przy
hodowli trzody chlewnej. Produkcja
ta wzrośnie w najbliższym czasie do
8000 tys. kg. Surowiec do produkcji
stanowią odpadki z krodrożdż;i:
chmalu, słoma, plewy i trociny, •
więc artykuły bardzo tanie i łatwo

j
Stacja sztucznej inseminacji " ' Kruszowie

str.

ł

Przed ~O~ł\ ofen~ywł\.
obroncow poko1u
Polski ruch obrońców pokoju rozpoczyna już
wkrótce nową, wielką ofensywę - J>l'Zygotowanie
KRAJOWEGO KONGRESU OBROŃCÓW POKO

JU.

W ciągu sierpnia mieszkańcy wszystkich miast
i wsi wybiorą na specjalnych zebraniach delega
tów na Kongres. Przygotowania do Kongresu nie
ograll!iczą się do wyborów, ale wypełnione będą

głęboką treścią polityczną.
Mamy za sobą duże doświadczenia zdobyte pod
czas zbierania podpisów pod Apelem Sztokłiolmskim. Akcja
ta uświadomiła szerokie rzesze ludności o znaczeniu treści
walki o pokój, umocniła się wiara w zwycięstwo słusznej spra
wy.
tysięcy „trójek", zbierających podpisy, ruch pokoju zdo
był oddlanych walce o pokój aktywłist6w.

z

Przygotowania do Kongresu przebiegają w innym okresie,
niż akcja zbierania podpisów pod Apelem. Bezpośrednia na
paść amerykańska na Koreę wykazała dobitnie agresywną po
stawę imperialistycznych podżegaczy wojennych. Ale równocze
śnie mamy nowe świadectwa potęgi naszego obozu. Solidar
ność mas pracujących całego świata z walczącym zwycięsko lu
dem koreańskim, wyrażoną w tysiącach zebrań, w yomocy ma
terialnej - jest wspaniałym świadectwem JEDNOSCI I ZWAR

TOSCI OBOZU POKOJU.
Potęgę obozu pokoju wzmacnia dalszy wzrost sił demokra
tycznych na całym świecie, przede wszystkim ciągle rosnący po
łencjnł gospodarczy Związku Radzieckiego oraz krajów cl emo·
kracji ludowej.
Właśnie przed kilku dniami ogłoszono u nas cyfry Planu
Sześcioletniego - porywającego planu rozwoju gospodarczego
i budowy podstaw socjalizmu. Zasięg rozbudowy naszego przt>
mysłu został rozszerzony wydatnie dzięki pomocy ZSRR, wyra
żonej m. in. w ostatnich umowach handlowych. My wiemy, że
plan nasz zrealizujemy. Mamy pewność, że przed nam'. są lata
stałego rozwoju i stałego podnoszenia dobrobytu. Tym mocniej
dziś, w okresie wzmożonego ataku imperialistycznego na siły
pokc.:11, bronić musimy pokoju - gwarancji szczęśliwej przy
szłośd.

Temu celowi służyć będą przygotowania do Kongresu powinny one zmobilizować do nieprzerwanego udziału w walce
o pokój najszersze masy ludności.
Podczas prz:rgotowań do Kongresu chcemy dotrzeć do
wszystkich. Poprzez zebrania gminne i blokowe chcemy uświa
domić ró\vnież ludzi, zamkniętych w kręgu osobistego życia
- kobiety, poświęcone pracy domowej, rzemieślników, pocby
lonych nad własnymi warsztatami.... Chcemy wszystkich zmo
bilizować do aktywnej walki o pokój.
I dlatego konieczm, jest szeroka aktywizacja ws:!ystkich
komifotów obrońców pokoju, zdobycie przez nie nowych setek
tysięcy aktywistów pokoju. Tych ludzi trzeba odnaleźć wśród
dawn~1ch ,.trl'ijek". Tych luclzi wysuną
masowe organizacje
społeczne. Tych ludzi znaj.:~ komitet:v pokoju wśród tysięcznych
rzesz bezpartyjnych kobiet i młodzieży, podczas akcji przygoto
wawczcj, wśród uczestników zebrań gminnych, czy blokowych,
wśród delegatów na zebrania powiatowe.
Chodzi o to, by nikogo nie „zagubić" - by wykorzystać
wszystkich do dalszej pl'acy. Treść pracy komitetów pokoju
polega b0-W1em nie tylko na jej rozmachu w poszczególnych ak
cjach. Akcja przygotowań do Kongresu powinna ożywić jak
najbard"&iej prace komitetów. Akcja przygotowań do Kon~esu
wprowadzić powinna na drogę stałej, aktywnej WALKI O PO
KÓJ miliony ludzi z miast i wsi.
Taki jest podstawowy cel przygotowań do Kongresu Obroń
ców Pokoju. I w tym zawarta jest głęboka treść i wielkie zna
czeni~ połit czne przygotowań do Kongresu.

CEllJRALIZM OEMOKRA JYCZIY
·
GŁÓWNĄ ZASADĄ PARTII BOLSZEWICKIEJ

Siła Wszechzwiązkowej

Kom unio;tycznej Partii
(bolszewików)
tkwi nie tylko w jej konsekwentnie rewolucyjnym, opartym na
zasadach naukowych programie oraz taktyce, leez i w jej orgalli·
zacji. Zasadą struldury orranizacyjnej WKP(b) jest centralizm de·
mokratyczny.
Centralizm demokratyczny ozna- tyjnymi na terenie rejonu, względ
cza: wybieralność wszystkich kie.- nie miasta, kieruje komitet rejonorownlczych organów Partii od naj- wy,
względnie
komitet miejski
niższych do najwyższych, obowiązek partii. Na terenie obwodu, kraju, re
władz partyjnych okres.owego zdar publiki sprawują kierownictwo
ko·
wania sprn·y ze swej działalności mitcty obwodowe, krajowe oraz kowobec organizacji partyjnych, ści mitety centralne komunistyczny::h
słą dyscyplinę partyjną, podporząd·
partii każdej z republik związko·
kowanie woli mniejszości woli wię wych. W ten sposób w ramach
kszości, bezwarunkowe
wykonywa- WKP(b) istnieją instancje kierowninie przez niższe instancje uchwał cze niższe i wyższe; instancje niż
wyższych instancji.
sze podlegają wyższym, co zapew„ ...Partia, która wyt.kneła 11& nia jednolitość działalności całej Par
bie jako cel dowodzenie WAL· tii, wszystkich organizacji partyjCZĄCYM proletariatem pisał nych, zapewnia jedność woli. Przy
Towarzysz Stalin w dziele pt. takiej strukturze Partia stanowi je
dnolity system organizacji.
„Klasa proletariuszy i
partią
„ ...Partia - mówi Towa1·zy-sz
proletariuszy" - winna być nie
Stalin - to nię tylko suma org:i
przypadkowym zbiorowiskiem je
nizacji partyjnych. Partia jest za
dno.<;tek, lecz zwartą, scentrallrazem jednolitym systemem tych
zowaną ORGANIZACJĄ, by moż
organizacji, ich formalnym zjena było kiero\vać całą · jej dziadnoczeniem w jednolitQ całość..."
łalnością według jednolitego planu."
Wybieralność
Zasada centralizmu d.emokra.tyer;nego leży u
podstaw
Statutu
WKP(b).
,
kojarzy ścisłą centralizację z wybieralnością orgajednolitą całością nów partyjnyeh. Organa kierowni·pierwszy punkt Statutu wymagn, cze WKP(b) wybierane są. przez ma
aby członlrowie Partii byli człon sy partyjne; członkowie Pa1:tii dok~
kami jednej 7. organizacji partyjnyr.h M;ją wyboru wszystkich m~tanrJl
i podporzlJdkowywali si~ uchwałom kierowniczych Partii, poczynaJą~ od
biura (egzekutywy) podstawowe] or·
Partii.
Pod~tawowymi organizacjami par ,;:anizacji partyjnej, a kończąc na Ko

re.iterie
Centralnym, wybieranym
przez Wsztthzwh1zkowy Zjazd Partyjny. Partia bolszewicka zawsze
przestrzegała ściśle tego
warunku;
nawet w okrl'Sie konspiracji, wszvdzie, gdzie to było możliwe, bolsriewicy przestrzegali zasady wyboru i
wytrwale jt>j broniH.
Demokracja wewnątrzpartyjna wy
raźa się m. in. w tym, że przy wyborach instancji pal"tirjnlJCh, przepro
wadzanych w tajnym głosowaniu,
nie wolno głosować en bloc; głosuje
się na poszczególnych kandydatów,
przy czym wszyscy człon.kiowie Partii mają nieograniczone prawo wyso
wania zastrzeżeń ro do poszczególnych kandydatów.
Z zasad~ wybieralności wiąże się
ściśle obowiązek składania
sp;awozdań ze swej
działalności
wobec
członków
Partii,
wchodzących vr
skład danej organizacji.
Każdy bez
wyjątku kierownik partyjny obow!ą
zany jest do składania sprawozdan;
podlega on kontroli organizacji p~r
tyjnej i ponosi przed nią odpowie·
dzialność za pracę. Członkowie orga
nizacji wysłuchują sprawozdań orga
nów partyjnych, omawiają je, wsze.en
stronnie kontrolują i oceniają działalność każdego komitetu partyjnego, każdego kierownika partyjnego.

wszystkich
organów partyJnych

WKP (b)

Partia.

Nowe

Prasa i 'radio przynoszą codziennie

agresorom. Armia Ludowa niesie milionom mieszkańców Południowej Ko
rei wyzwolenie spod uclsku kolonialnego.
Na wyzwolonych terenach Połud
niowej Korei przeprowadza się de·
mokratyczne
reformy,
lik.widuje
wszelkie pozostaloścl faszystowskie·
go reżimu Li Syn. Mana. We wszystkich ośrodkach miejskich i wiejskich
tworzy się komitety Indowe, które
kierują całokształtem pracy wydzia·
łów służby zdrowia i oświaty ora-z
sprawami gospodarczymi danego o-

kować każdego clzi11łacza part~go.

ma czynne i bierne prawo głOlltWa
nia do instancji partyjnych, może do
magać się, aby zebrania, na któQch
zapadają
decyzje dotyczące Jeao
działalności, odbywały się w jego •
becności, może zwracać się z pyta.
niami i wnioskami do kaiclej in.eta.
cji partyjnej, aż do KC WKP(b)
włącznie.

W

ten

sposób

demokracja

tyki i samokrytyki. .
Realizacja centralizmu demoh-ratycznego jest Irle do pomyślenia. bez
ścisłej dyscypliny partyjnej.
„Partia - głosi Statut WKP(b>
- jest jednolitą organizacjł bojową, zwifzanlł przez jednakowo
obowiązującą w~ystkich

ideologicznie

Statut
kom

llA WYZ

OBSZARACH

siłowali zniszczyć iii swą fra.kcyjnę
działalnością i w ten sposób doprowadzić do restauracji kapitalizmu w
kraju. Stosując jezuicką ta)(tykę dw11
licowości, fałszu i o~zustwa, prowa·
dziłi w łonie Partii zdradzieokł robotę, zmierzającą do podważenia dy·

I

.Korei

Przestrzeganie zasady
internacjonalizmu
Zasada centralizmu dem<>kraty~nego, zapewniająca jedność wo
li i jedność działań Pa.rbii, jest ściśle
związana z zasadą internacjonalizmu.
Dlatego też Partia Bolszewicka od
pierwszej chw::i powstania była Par

środka.

W wyzwolonym Seulu znacznie po
Jepszyło się zaopatrzenie ludności w
artykuły żywnościowe i towary prze
mysłowe, przy czym ceny towaró-w
spadają z każdym dniem. Mieszkań
cy Seulu szybko odbudowują domy,

do.1rzałych

Realiwc.la Planu 6-letniego w po- do tych szkół, a więk52ość z tych
micrze uzależniona jest od dzieci, które je57.cze nie będą modostarczenia naszemu aparatowi go gły w nich uc;i;yć się - będzie po·
spodarczemu - fabrykom, kopal- bierać dalszą naukę w klasach od
niom. rolnictwu, transportowi itd., V do VII w szkołach czbiorczy<:h.
nowych Jcadr technicznych. Kadry Równocześnie nastąpi dalsze poważ
te Jcształcić będ~e szkolnictwo za- ne zwiększenie ilośC'i s-zkół 7-k1asowodowe, które w okrt>sie rea:izarji wych o pełnej liczbie nauczycieli.
Planu ulegnie wspaniałemu rozwoW ten sposób Plan 6-letni kładzie
jowi. Wyniki jego pracy będą jed- - jak mówił na V Plenum KC nanak w dużym stopniu uzależnione szej Parti1 kierownik działu oświa
od poziGmu nauczania i w ogóle ty KC PZPR tow. Kowalczyk rozwoju szkoły podstawowej, tej za mocne fundamenty dla urzecz~·wl
sadniczej komórki szkolnictwa.
stnienia powszerhności nauczania
Jednym z najdotkliw~ych za~a na szczeblu 7 kl. szkoły. a co za
tym idzie I dalszego oGrmalnego rBZ
dnień naszej oświaty jest zagadnienie szkół o jednym, dwu. lub tnech woju szkolnictwa zawodGwego i
nauczycielach. Ilość tych szkół, choć średniego szkolnirtwa. ogólnoksit.ał
cącego.
uległa w porównaniu ci przedwojen
na wydatnemu zmniejszeniu. ;est
Osiagnięcie tego stanu
możliwe
jeszcze duża. Dopiero Plan 6-letni będzie° dzięki inwestycjom, jakie
stanowić będzie prrzełom w tej dzie- przewiduje
Plan 6-letni. Nastąpi
dzinie. W roku 1955 zasadnicZ)--m ty rozbudowa <lotyrhczas istniejących
pem szkoły p0<lsta.wowc.l hP,dzk ~zkół oraz budowa set<>k nowych.
szkoła
o czterech nauczyrit>la<'h. Ogólna suma przeznaczona na burealizująra pełny
7-klasowy pro- dowę i rozbudowę
przedszrl:oli,
gram nam•1l\nla. 87 proc. ogólnej «?.kół podst::iwowvch i średnich ·vylicri:by uczn;i~w uczę~zcu.ać b"!dzie nie;;:e w okre„ie. Planu 11!1 mitiar---....---~ „-·~-----------------waż!lej

tią internacjonalistyczną, zespalają

-

Nowy

już ruch tramwaiowy w
umożliwiono ludności ko-

przywrócono
obywateli n:ystanie
z
mieście i

dów złotych, z tego czt§ć przeiznaczona będzie na inwestycje szkol·
nictwa podstawowego.
Wysiłek państwa w okresie Planu 6-letniego, jak widać, będzie olbrzymi. Jednak nie możemy na
nim popw,estać. Przeciwnie, powinien on pociągnąć za sobą twórezą
'nicjatywę
społeczeństwa,
tert?ou.
Biuro Polity~ne naszej Partii w
uchwale o rO'Lwoju sU:olnictwa
pódstawowego rz:wróciło uwagę na
konieczność wykorzystania wszystklrh istniejących mcnliwośel w orranizowaniu izb szkolnych w budynkach mieszkalnych oraz na wiei
kle mO'kltwości mobiłi-zowania. lud·
noś '.i. zwla!IZC'la na wsi, do pracy
przy t>udowie nowych szkól.
„W tym celu czytamy w uchwale - na.leży zezwolić gminom
I irromadom na budowę szkól we
własnym zakresie syst.emem gospodarczym".' Przy takiej budowie bę
dą mogły
b'yć
w maksymaln'.l'm
stopniu wykor.zystane wielkie re7..er
wy materiałowe. jakie istnieją w
terenje: cegielnie polowe, materiały Q.aStępcze itp.
Organizacyjna. rozbudowa i prze.
budowa szkolnictwa, a zwłasuza
podstawowego, poważne wzmocnienie treści klasowe.i nauczaala - to
wykuwanie kadr nowych, ideologicznil' do.jrzałycb o\Jrwatell. Szkoła na11za wyrhowujtmłodzle:i:. bojowników
o zwycięstwo
Planu
6-łetnil'go. o zwycic;stwo socja•i-zmu.

okręg

prądu. Stworzono również
wS?.elkie warunki normalnej prac:y in
stytucji finansowych, prasy, meli a
itd. W Seulu czynne są jui wszyst·
kie kina i teatry; rozpoczęły si~ tdkże lekcje w szkołach. W ~hwih obe~
nej czynnvch jest w mieście 88 siko:.
D · 7 ·lipca Prezydium Na jw ;7..sze n~a Z romadzenia Ludowego Repu
bi·(·
Kg · k. ·
· lo uchwałę
1 ·i
oreans ie] powzię
.
0 przeprowadzenlu reformy rolne1 v..
południowej części Republiki. Z9nrl·
h ałą k0 nflskuje się ziemię
me z uc w
•
..
bez odszkodowania oraz przydziela
slj ja b:i;łatnle ~zr~~nJm. 1 11'~~0 .
ro .ny~ . opom.. on IS ac1~ pn e
9ilJ~. ~~mie, k kt?re s~no~~'l~Y w~~snos~ . mery anow•. r;-ą u 1 Y~
d
r:a 1. 1ego zauszi;ik~w: .roz~~ily.ch
fmn i stowarzyszen, 3ak, ro.wmez zie~ie: należące ~o .ko:ea~ski~h ob7z~r
mko.w oraz ~z1~łki z1em1 (mezalezn1e
on ich .r~zmiarow) od~a,~ane przez
ohszarn~kow stale w dzier~awę.. .

Pracuiący chłopi połudmowei cięści Korei z wielkim zadowoleniem W1
tają reformę rolną; ich myśli ~ uczu-

cia doskonale

Crzan Su,

17..

pod jednolitym kierownictwem ·:ir
ganizacje partyjne całego kraju.
Kierując się wskazaniami Marksa
i Engelsa, w myśl których partia ko
munistyczna stoi na. czele walki rewolucyjnej mas pracujących różnych
Uchwalą z dnia 7 lipc~ zniesione narodów i w walce tej broni wspólzostały na wsi wszystkie podatki, nych interesów całego proletariatu,
istnit>lące za rządó~ kliki ~i Syn .~a WKP(b) zwalczała zawsze przejawy
na.. Postanowiono,. z~ chł~i;i poł11rm10 7.aściankowego nacjonalizmu i wielk.>
we1 części Republiki płacie będ~ P~·~ mocarstwowego szowinizmu. Już w
slwu t".lko jeden pod~tek. w ,ak1.e; okresie powstawania bolszewizmu Le
wysnkosci.. jaka ob?~1ązu1e w P~~ nin i Stalin odrzucili zdecydowani~
n?cne1 częs~1 ~ep~bliki. W c.~lu. sz1 o wysuwane przez partie oportunistycz
kiego porimes1etna stopy zyc1owr.J ne (mieńszewików i bundowców) na
chłopó':"' na wyzw?lonych obszarach. sło budowy partii na zasadach feP1ezvdmm NaJwyzsze.g~ Zgro~adze: deracji narodowościowych, w myśl
nia Ludowego Repnbhk1 KoreamkieJ którego narodowe organizacje par·
poleciło Radzie. Ministrów zmniej- tyjne nie wchodziłyby w skład jcdy
•
odatku a. r 1950 nej rosyjskiej partii
1
robotniczej z je
szyLr dwv~.1arPołegdo
p
K n · · wita
dnym ośrodkiem kierowniczym.
u nosc
u nioweJ ore1
wszędzie z ogromną radością armięPartia bolszewicka stale broniła
wyzwolicielkę: W wielu miastarh i zasady internacjonalizmu w swej
vr!'iach odbyły się tłumne wiece, któ strukturze organizacyjnej. Ta nierych uczestnicy gor.ąco dziękowali przejednana walka umożliwiła utwo
f.. rmii Ludowej za oswobodzenie spod rzenie i umocnienie Związku R ·puucisku imperialistów amerykańskich blik Radr.ieckich oraz przeistoczenie
i sprzedajnej kliki Li Syn Mana.
ZSRR w potężne, wielonarodowe moKrzepnąca coraz bardziej w walc<! carstwo socjalistyczne.
Historyczne doświadczenia i o0 wolność i niezawisłość jedność narcdu koreańskiego jest rękojmią cal
siągnięcia Partii Komunistyt"znej
kowitcgc zwycięstwa koreańskiej ar
ZSRR stanowią wspaniały wzór
inii ludowej nad amerykańskimi za.
dla wszystkich bratnich partii ko
borcami.
j munistycznych i robotniczych car.J. Charin
łeg·o świata. •

I

wyraził chłop Chan
gromady Hakpcmmen,

mówiąc:
„Przeszło 30 lat byłem w niewoli
imperializmu japo11skiego, 5 lat -·
pod panowaniem imperializmu amery
kańskiego j Li Syn Mana.
Obecnie
przyszedł kres nędznego i ciemnego
życia, nastało życie jasne i szczęśli
we. Staliśmy się rzeczywistymi wła
ścicielami ziemi.
Jakże
7.dzdrościli-

hodowli

bawełny

,..

w Związku Radzieckim
Na wydartych głodnemu stepo..-,;i
obszarach powstaje w obwodzie po
iudniowo - kazachstańskim
nowy
rejon hodowli ba.wełny.
BudowP,
pierwszych osiedli kołchozowych i
przyszłego ośrodka rejonowego pro
wadzi się systemem szybkośclowym.
Osiedla kołchozowe buduje się na
Dnia a bm. odbyło się w Warszawie uroczyste zakończenie pierwszego podstawie planów architektQn1czkursu dla konduktorek kolejowych. Większość uczestniczek kursu to by- nych, przewidujących założenie sze
łe robo'nJce i sprzątaczki kolejowe. Na zdjęciu: prymus kursu, ob. Ma· rokich ulic i obszernych placów. W
rianna Baran (z lewej) z radością. O!fląda otrzymany dyplom.
centrum każdego osiedla bedzie sie

człon·

ków Partii świadomi dyscyplinę."
Trockiści, bucharinowcy, burłnazyj
ni nacjonaliści, WBZ)'SCY ci zdrajey i
kapitulanci, staraJ11cy się sprowa·
dzić Partię z drogi leninowskiej, 11•

cą

wychowają

we·

wnątrzpartyjna zapewnia
członkom
Partii możliwość samodz.ielnej działalności i aktywnego udziału w pracy partyjnej, zapewnia swobodę kry

WKP(b) przyznaje człon·
Partii
szerokie prawa.
K~7.dv członek Partii ma prawo bra
t'li:i udziału w dyskusji na zebraniu srypliny i zachwiania jedn«>Ri Partii.
Twórcy wielkiej Partii Bolszewików, LENIN i STALIN toczyli nie·
przejednaną walkę przeciwko
naj·
fiOLOłł YCH
mniejszym nawet odchyleniom od
programowych, taktycznych i orga·
nizacyjnych zasad Partii.
świadoma, żelazna dyscyplina nie
zburzone prz~z uciekające wojska Li śmy chłopom Północnej Korei, .~tórzr wyłącza, a przeciwnie, zakłada z góSyn Mana. Załoga elektrowni seul- już od. 4 . lat. pro~~dzą .szczęshwe i ry możliwość i konieczność rozpatry
skiej naprawiła w rekordowym tern· dostatme zyc1e. Dz1s staie~y„wszys· wania kwestii spornych na zebr:i·
pie sieć elektryczne\, dzięki czemu I cy pod sztandarem Repubhk1l
niach partyjnych, przewidu~e dyskusję i walkę poglądów w kwestiach,
w kt6rych nie zapadła jeszcze decyzta Partii. „Lecz kiedy walka poglą
dow jest już zakończona, krytyka
wyczerpana i uchwała powzięta, je
dnośc woli i jedność działania wszy·
stkicb członków Pardt jest koniecznym warunkiem, bez którego nie da
się pomyśleć ani
jednolita Partia,
ani żelazna dyscyplina w Partii"

życie

wiadomości o nowych sukcesach Koreańskiej Armil Ludowej, bohatersko
walczącej
przeciwko amerykańak.lm

Szeroki.e prawa
członk6w' Partii

partyjnym, ma prawo Oll&wiania
praktycznych kwestii polityk\ JNLrtyj
nej na łamach prasy partYillel; może na zebraniach partyjnych kryty·

....
~

._: o
IJrcr.r

mieściła szkoła.,
tucJe dziecięce i

klub, szpital, lnsty
inne gmachy użyteczności publicznej. Zakłada się też
parki i skwery.
Domy mieszkaln~
buduje się na podstawie standar.vzo
wanych projektów.
Na jesieni tysiące rodzin hodowców bawełny zamieszka w nowjch'r - - - osiedlach. W przyszłym roku zazie,„ "'•
lenią się po raz pierwszy
obszary,
kłór!I dotychczas były bezpłodną pu
Terenv PohtdnioweJ Korei, wyzwalane przez Armie
stml~.
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o
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~·
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Ludo~
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ł Naprzód do walki

28 lipca

oPlan 8-letni ~

(Dalszy ciąg ze str. 2-giej)
1 darowania tymi wielomilia'l'<iowymi
tego Funduszu zaloga b'ędzie I sumami. które pańKwo przemacza
czerpać dodatkowe dotao.te na re- na inwestycje.. w Łodzi, a przede wszy
m~ty mieszkań ,na premie dla do- stkim na poprawę warunków miesz
brze pracujących, na ronr6j 111".Eą· kaniowyeh, socjalnyCh i kulturaldzeń socJa.lny()h, na porlyczki bez- nych życia mas pracujących nabiera
zwrotne itp.
w tych warunkach szczególnego :zna.
czenia.
u u1e
o rze,
Łódzka organiv.acja partyjna, w
której dotąd dominowały - i słusz..
szy o I ta n10
niE: - zagadnienia 'ZWilłzane z praaństwo nasze w ramach Pla- cą przemysłu, m11si nauczyć 11ię żyć
nu 6-letniego p1·zeznacza wie- i zagadnieniami budownictwa. .Musi
lomilionowe kwoty na inwestycje my nauczyć się budować dobrze, szyb
i taaio.
1>»zemysłowe, ogólnogospodarcze, a
Z'll<łaszcza na blldoWDictwo mie&i7Jl:aniowe, na urztdzeaia komunalne, na Nieśmy śmiało w masy
budownictwo !MlCjalne i kulturalne.
Zbudowany zostaje kosztem wielu mi
hasła i
liardów złotych rurociąg Pilica -

z

UWAGA, DZIELNICA
8Bl>DMDSolE - PRAWA PZPRf
Dziś, t. j. dnia 28. 7. 1960 r„ Cl
aodz. 16.30 od.będzie się <>dprawa
~my Podstawowych Organiea
.cji Partyjnych d Oddziałowych w
lp.kabl własnym przy 'Q.1. Gdailskiej

75.

Obecność

towamy.szy obowiązko-

wa.

P
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zadania
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Na Wvstawia Gospodarczej

Dziś uop1sy

B d . my d b
.
bk .

gimnastyczne

Łódź.

Budownictwo mieszkaniowe dostar
czy Łodzi 40.000 nowych izb. Około
Dzisiaj o godzinie 18 na WyIO.OOO izb powinno dać budownictwo
stawie Gospodarczej w Alejach
dPmków indywidualnych. Liczba żłob
Kościuszki edłH:dą się interesujące popisy gimnasty()zne zorga
ków wzrośnie z 47 w 1950 r. do 99
żłobków \V 1955 r. Zbudowanych zonizowaue przez Łódzki Okręgu
stanie 5 nowych przedsr.koli, miesTJwy Zwiąuk Gimnastyczny.
cz11cych 3000 dzieci. Zbudowany zostanie nowoczesny teatr i dwa diomy
kult.nry. Powstaną nowe gmachy
szkolne, nowe szpitale kliniczne, :te>w l.odzi
W łych dnia.eh K<mienda. Milicji we domy towarowe i sklepy i szereg
Obywatelskiej m. ŁodU przystępuje irnych, ważnych dla Łoilzi obicLi:ów.
Zagadnienie prawidłowego gospC>·
do organizacji nowego kmnisariata
M. O. przy ul. Jaracza. 21. Komisa•
riat ten powstanie z podziału tere_,,
nu dołychczas()wego vm komlsarii
y
tu H, O. Granica. między komisariaZarząd Okręgu Łódzkiego Ligi
tam! przebiegać będzie uli~ Zacho- Morskiej komunikuje, że w ramach
dalą i Al. Kościuszki
• „Dni Morza" w dniach 25 i 29 czerw
Do terenu nowozorganlzowanego ca 1950 r. odbyła się kwest.a ullczkomlsaria.tu dołączona będzie czc,ść na, która w wyniku dała sum~ Lł.
obszaru znajdującego się C>becnie w 203.987.-.
obrębie komisariatu n, ~amknit:ta
Fundusze uzyskane
ze zbiórki
ulicami: Północną na odcinku od Ki przeznaczone są na cele Ligi Morlińskiego
do Sterlinga, Sterlinga, skiej.
Placem Dą.brow1ld~go, Składową,
Targową. Dasayńskiego do Sienlde·
wicza.
JednocześnJe ulegnie zmianie nl.!w „Polonii"
meradl& tnech komisariatów M. o.
Obecny komisariat XIII będzle prze
Już za kilka dni na ekran kina
mianowany na XV[, obecny I - na „Poionia" wejdzie jeden iz. najnowxm, natomiast nowozorganizowa· szych filmów produkcji niemieckiej
ny koJłlisariat bfdzie nosił miano I. pt. „Cz.tery pokolenia". realiivwany
Poza tym teren \'III komisariatu PI"lCZ pal'lstwową wytwórni~ filmoM. O. pozostaje bez zmiany - od wą Niemieckiej Republiki D~kra
Alei Kościuszki i Zachodniej.
tycznej D.E.F.A.

Iowy komisariat M. O.

W"niki kwesty

l

Film ,,Cztery pokolenia"

O tWarCJ•e nowego z•I o bka
-

J•zołatk1•

-w najbliższych dniach e>dbędzie się
uroczyste otwarcie żłobka - izolatki
dla chorych dzieci robotników przemy.słn
"' 1 niaĄPD'O, .przy ZPB im.
:ri
.„.
, . .,,.,..
Harnama. Będzie to . wielką ulgą dla
matek, pracujących w przemyśle ba·
wełnianym. Bowiem do tei pory, dzie
,
cko z lekką nawet gorączką do normalnego żłobka nie było przyjmowane. Wraz z chorvm dzieckiem zwol.
niona była z pracy
matka na czas
trwania choroby.
Obecnie dzieci chore umieszczać
się będzie w żłobku - izolat.ce. Nawet dzieci zakaźnie chore, będą tam
mogły przebywać w specjalnych po
mieszczeniach pod troskliwą opieką.
żlobek • izolatka jest pierwszym
tego rodzaju osiągnięciem akcji so-

~r~rs~
d~ c~:~h :~~::i~a sz~~eg~~
nie robotników
przemysłu

bawełnia-

dla CbOr"Cb
.J

Zmiana m1'e1s"a zb1·o'rk1' dz1ec·1

prz\Jgotu1·e
J

socjal·
na utrzymanie

Demokrację

w

Łock>.i wpłacił

B.600 zł

na dzieci po poległych w Walkach
" imperialistami amerykańskim\ bo
jownikach w Korei i wzywa wszyst
kie kluby myśliwskie w Łodzi oraz
województwie do składania o!iar na
ten podniosły cel.

wysunęło

przed
KC, w posta.ci gigantycznego 6-letniego plllnu ro
bót nad budową fundamentów socjalizmu w Po!scP, urzeczywistniać hę·
dziemy w ostrej "'alce klasowej prze
eiwko tym wszystkim ciemn)·m. wro·
gim klasowo sił'lm, dla. których każ
da cegła, którą kładziemy na llntrach gmachu Polski Socjalistycznej
oznacza krok ku ieh Jnogile i których
nienawiść i wściekfość potęguje każ
dy sukces klasy robotniczej.
Płeiunn

Wspaniałe perspektywy, które o~
wiera przed. klasą 1·obotniczą 'i c~
łym narodem Plan ~i-letni iJrzekuje-my w rzeczywistość we wspaniał.I",
j~sny, rozbrzmiewający radościlł i
szczęściem gmach Polski Socjalistyez
nej, jeśli potrafimy być tak czujni,
jak bolszewicy, jeśli potrafimy .ni2

tylko zapnlić m!l!Y pracujące ogn1em
entuzjazmu pracy, ale i zmobilizować czujność mas pracujących, aby
stn:egly s•·ego wspaniałego drieła
przed poł.ajemnymi knowaniami. dobrze nieraz maskuj11cych sie "''""·
gów klasowych, związanych z obcy-

Pracownicy spółdziełn i „Szruu·
na rzecz Korei
Na ostatnim 'Zebraniu produkcyjnym Spółdzielni Pracy Artystów
Malarzy ,57.tuka" , Piotrkowska 42,
mi~zy innyml zostało poruszone fi.a
gadnienie walki narodu koreańskiego IZ imperializmem amerykańskim.
W toku dyskusji na wniosek tow.
Horbaczewskiego 'J)Ostanowiono jednogłośnie poświęcić jeden dzień
pracy na rzeC2 ofiar best!alslr,.iego
bombardowania miast i osied!l w
Korei.
·
Na u~te.i ak~~~1i 'ku u~cze
niu VI roczn:cy Manitestu PKWN,
po odczytaniu listy przodowników
pracy nagrodzonych we w3po'łzawodnictw:ie _ na we-zwanie tow.
Katza, kt:o'ry 3'ako pierwszy ofiarował ze swej premii tlł 5000, 10 nagrodEonych pracowników postanowiło przeka'lać dodatkowo ;;urnę zł
39 .000 na l."LeC'L ofiar imperialiizmu
amerykańskiego w Korei i wezwać
bratnią spółdzielnię Artystów Plastyków, Piotrkowska 102, d;> składania dalseych tzobowiązań.

należycie

kandydatów

Kilka dni temu zakończyło swą
Biuro Informacyjno Werbunkowe ZAMP na wYższe
uczelnie, mieszczące się przy ul.
Piotrkowskiej 48. W ciągu 4 miesięcy swego istnienia Biuro udzieli
ło ponad 4.000 informacji, dotyczą
cych wyboru i kierunku studiów oraz ponad 300 informacji listo\•mych, przeważnie młodzieży pocll_.o

działalność

Przetarg nieograniczony
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych, Przed
siębiorstwo Państwowe Wyodrębnfone, Centrala,
Szwoleżerów 2-4, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę następujących narzędzi i sprzęb.i:

1. giętek do rur Berg. średnicy 7 mm 60 szt.; średnicy 9 mm - 78 szt.; średnicy 13,5
mm - 120 szt.; średnicy 16 mm - 120 szt.;
średnicy 23 mm 50 szt.; średnicy 29 mm
20 szt.; średnicy 36 mm - 22 szt.
2. a) przyrządów do krępowania rur st.
oanc. od 11 do 36 mm komp!. 50; h) podnośników
·śrubowych do bębnów kablowych 3 - 5 ton wy
sokość 2 m - 30 par.
a. pończoch do przeciągania kabli ziemnych
w 3 średnicach od 22 do 24 mm- 50 szt.; w śre·
dnicach od 26 do 40 mm - 50 szt.; w średnicach
od 43 do 80 mm - SO szt.
4. karbowllic do zaciskania złącz z wkładka
mi od 16 do 95 mm kw. - 100 szt.
5. żabek do naciągania przewodów od 16 do
95 mm - 200 szt.
Wazelkich wyjaśnień . technicznych udzieli
nau Oddział w Wal'Szawie, ul. Grójecka 50 lub
w Krakowie. ul. Przemyska 3.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem
„Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi
i sprzttu" należy kierować do Przedsiębiorstwa
Robót Elektrycznych, Centrala, Warszawa, ul.
Szwoleterów 2-4.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 s,ierpnia br.
o godz. 12 w biurze Centrali.
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone
wadium w wysokośei 2 proe. wartości oferowanej
dostav:y, które należy "'-płacie na nasze konto
Nr 110-34 do Banku Inwestycyjnego w Warszawie. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ·wy
boru oferenta, wydanie zamówienia na dostawę
całości lub części dostawy i unieważnienie prze.
tarl(U bez vodania nowodu.
702

~RZYBŁĄKAŁ się
(Dog) dzwonić Nr

118-01.

SREBRO i

pies
tel.

16094
złoto (złom)

w każdej ilości

kupuje

spółdzielnia
„Z!otni1•",
Al. Kościuszki 25. 6!)4

.

WYJEŻDŻAJĄC
sprze
dam: kredens, stół. stoli
ki, krzesła, łóżka, duże
lustro. Piotrkowska 203
m. 2 godz. 18-20
701
'

ZGUBIONO książeczkę
z Ubezpieczalni na nazwisko Rybczyńska El·
żbiet.a.
16171
ZGUBIONO książeczkę
z Ubezpieczalni na nazwisko Matyjaszczyk O·
tylia.
16170
ZGUBIONO książeczkę
z Ubezpieczalni i wejścili.wkę fabryczną, Ku·
hic Maria.
16168
ZGUBIONO książeczkę
z Ubezpieczalni na na·
zwisko Kosiewicz Henry
!<a, Zgierz.
16167
ZGUBIONO legit. Zw.
Zaw. 30542, Rzeźn'iczak
Maria, Zgierz;.
16169
ZGUBIONO legit. Ubez
pieczalni Społ. na na·
zwisko Lisowska Sabina
16166

spośród

rlzenia chłopskiego i robotniczego z
terenu naszego województwa.
Wszelkich wiadomości dotyczących
zapisów na wyższe uczelnie, udnelają obecnie possezególne wYdziały
UłJ. i Politechniki.
Staraniem Zarządu Okręgowego
ZAMP od dnia 1 sierpnia br. urncbamia się kurs przedegzaminacyjny - kierunkowY na wyisze uczelnie.
Kurs ten będzie prowadzony
nrzez jeden rruesiąc i obejmie p0nad I .OOO kandydatów, w pierwszym
rzędzie ~ynów robotników oraz chło
oów mało i średniorolnych. Nauk~
będzie się
odbywać w
godzlna.:h
przed i popołudniowych. Umożliwi
się w ten sposób uc;ręszczanie na
kurs także młodzieży pracującej 7.a
wodowo.
Całość kursu podzielono na 21
grup, liczących mniej więcej po
członków każda. Najwięcej spo.'r6d
kandydatów kursu zgłosiło ochotę
studiowania na Akademii Medycznej
i na Politechnice.
Na k11rsie tym zostaną stworzone
ZSN, które prowadzić będą wyró:l:niający się uświadomieniem i oozto
mem wiedzy członkowie ZAMP
Zarząd Ohę~owy ZAMP będ'.lie
mządzał na kurs-ie odczyty oraz
prasówki, aby podnieść uświadomi.:

„o

PZWS

.....

ubiegłym

Obywatelskq

Nowi ludzie w starych oczach
I łodzianin mówi wystawie

78-1etn

chłopskiej

-~~~~

~~~~-

Skupiają się ludzie przed plansza
mi, oglądają je i komentują. I co
dziwne, że łodzianie, zazwyczaj dość
powściągliwi, nigdy nie dorównywu
jąc~· warszawiakom w ich umieję1no~ci zbliżania się do obcych nawią
.1 •
zywaniem
przygodnych, wesoł.vch
rozmów-teraz rozruszali się i ożywi
li. Ludzie zupełnie nieznajomi w:;mieniają nawzajem uwagi o wys1uwie. Wystawa, jak to się mówi, „wzię
la ich". Rozmach, durna z dotycbcza
sowych osiągnięć, szeroki przestwor;
otwarty przed każdym w 6 - letnim
Planie, budzą taki nastrój. że wsze!
kie opory powściągliwości zwycię
fa chęć podzielenia s.ię spostrzeże
niami, przepełnia poczucie bliskiej
wspólnoty z tymi wszystkimi zw1edzającymi, którzy też pewnie gdzieś,
przy swych warsztatach, przy biur

~~~~a lu~s~~~~~yc~s~~~f~i~ b~~~:

szłośĆ.

Na ławce siedzi jakiś staruszek !
z wyraźnym zadowoleniem przypatruje się wszystkiemu. Siadamy obok niego i rychło wdajemy się w

nie polityczne jego uczestników.
Na szeroką skalę będzie tu prze pogawędkę.
Ob. Stanisław Sitarski, jak to
prowadzana również akcja kultural
no - oświatowa w formie pogada- nam później oznajmił, jest z zawodu
nek, pokazów filmowych, jak ró N- szewcem. Mieszka przy ul. Andr7.enież wspólnego uczęszczania do te- ja Struga 31 razem z córka, która
pracuje w handlu państwowym. Li
itru.
c1.y już 78 lat i ciężko naharownł
Dla młodzieży przyjezdnej przy- się za carskich i sanacyjnych czagotowano odpowiednią ilość mi&,:ic sów.
w domach akademickich oraz wy- Wiedziałem, proszę pana, że
żywienie w stołówkach.
tak będzie. Ze tak musi być!
Nauka na kursie będzie bezpłatna.
Cieszę się, że na starość widzę taa większość mlodzie:iy robotuiczej ' i kie rzeczy, że widzę, jak naród się
chlopskieJ będzie moria korzystać 11 bogaci. Stary jestem i dobrze, że
bezpłatnego wyływienia.
•
choć początek nowych czasów zoba
Dobrze przemyślany i opracowa czyłem, bo tych wszystkich pięknych
ny program kursu daje rękojmię, że rzecz~•. które będą za 6 lat. może iuż
spełni on swe zadanie i odpowiednio nie doczekam. Wie pan, że lat\'\.'iej
przygobje młodzież do egzaminu my~li się o śmierci. gdy ma sie pewstępnego na nasze wyższe
uczel- wność, że dzieciom i wnukom będzie
nie.
(BańJ
coraz lepiej.

Maszyny polskiej konstrukcji

przyp,otowuią iuż

podręczniki
W roku

Arogancki kelner
To- ·. iHż. M. K. (nazwisko i ad res v.n- l'edakeji) pis1:e: „W dniu 22
h .m „ w Go~podzie Ludowej przy uliey Daszyi1skicgo zdar:.1ył się nas.t~pują~y
fakt; Kelner, jak się później okazało, Nr 2. w sposób opieszaly podawał ob1a
dy, , nagahywimy przez go'ri odpowiada} w 6{lesób nader ordy:· :ruy. .Gdy
wreszcie po 1•1ielu upomnieniach „rar~-ł" 116dae deser, up')'łany o nazwisko,
znów obrzndł go'ci st('kicm obelg. D&piet'O dzi~ki interwencji funkejonariu.
r-~y l\1.0 okazał sv•ój nwner i lcgity11u1cję. Kierewnictwo Gospody ObwiadczY,·
.
•
cl
••
ło,, ie ~·ohec tego keluen Jest hczra ne„. .
.
.
.
Jł?ydAlje się, Jie nie tylko :zodtOWtJ11ie J.e[1tera :rasługi17e na 1H1f)Jfłltowan1e,
ale ·a1.-że stunordsko kier~:r.ictu:c Gospody, k-t6re pozosbllje bierne U'Obec
tego rodzaju faktów o&rdania. g.o~ci. Ocze~ujem.y wyjaśni:11, .zttJ"szc_;a, ie
w,·pad:.i arog1mckiego :achowama sui kel11ero1v w Gospodzie me na[ezq do
rzadl ści.

przez

robotnicze1· i

młodzieży

zwracają uwagę

Groźna szajka bandytów

Kurs przedegzam1·nacy1·ny na wyz·sze uczeln1~e

w trosce o dziec'ko wydział
ny CZPB przewiduje

Klub Myśliwski „Partyzant" przy
Związku Bojowników o Wolność i

które
Zadania,
nami V

'Famiętajmy, że każda cegła, którą

Nasi Czytelnicy

wmurowujemy do budowanego przez
nlls gmachu Polski Socjalistycznej
- to dos wymierzony w podżegaczy
imperialistycznych, to wkład w dzieło walki o pokój.
Budujmy, jak tego uczy nas wierny uczeń Towarzysza Stalina, nasz
ukochany towarzysz Bierut, nasz j.asny i szczęśliwy gmach Polski Socja·
listycznej w cparciu o granitowe pod
ujęła
Milicię
stawy ludowego patriotyzmu i prole·
tariackiego intemacjonalhmu, na nie
Na terenie Łodzi, Szczecina i Wro peWonych przes~pstw oraz do za:
wzruszonych podstawach solidarno· clawia od dłuższego czasu graso:.va· mordowania jednego z członków swe.1
ści i braterstwa z wielkim Związkiem h, szajka niebezpieczn~Th bandytów, bandy Kazimierza Sprzeczki. W
Rallzieekim.
którzy z bronia w ręku dokonali wie czasie śledztwa wyszło na jaw, ie
Nieśmy śmiało w masy hasła i za
lu napadów rabunkowych, dopuszcza bandyci dokonali jcszeze jednego na
dania Planu 6-letniego, hasła buclo- jąc się szeregu morderstw.
padu na Zyg·munta Rozenc\~·ajga 'l':'P.
wy Polski szczęśliwej, Polski Socja·
'Vrocławiu. Zrabowane w m1eszkanm
Jistycznej.
M. in. w dniu 2 grudnia b. r. za- Rozencwajga mienie zostało sprzeda
N ASZA SPRAWA, SPRAW A PO· mordowali w Łodzi przy ul. Legio- ne przez krewną. Szczegielniaka KOJU. WOLNOśCI I SOCJALIZ· nów 16 - Franciszkę Korońską. Przy Zofię Jatczak.
MU JEST Sł,US7.NĄ I śWI~TA. ul. Nowomiej~kiej 11 zamordowany
Po usilnych poszukiwaniach w
SZEREGI żOŁNIERZY NASZEJ został e>b. F1·ydman. Ofiary zostały
tYch
dniach został ujęty herszt ban·
SPRAWY ROSNĄ I STAJĄ SI~ zeduszone przy pomocy krawata. O
NIEZLICZONE. PRZEWODZI N A~ sadyimie szajki :świadczy również d~ - Jan Matusiak, który ukrywał
~ZEJ WlELKIEJ AR~łll ż-OŁNIE· fakt bestialskiego pobicia psa w ruie >.ię we wsi Sójki, w powiecie kutnow
RZY POKOJU, WOLNOśCI I SO- szkaniu Koro11skiej.
skim. Przyznał się on do wszystkich
CJALIZMU NASZ WIELKI I UKOFunkcjonariusze M. O. wszczęli wyżej wymienionych przestępstw oCHA. •y RTALIN. POWIEW A N A O energiczne dochodzenie, w wynilrn
NAMI SZTANDAR CAł,EJ LUDZ- którego udalo się ująć dwóch banJy- t·az do zabójstwa szofera taksówki w
KOśCI, SZTANDAR MARKSA, EN· tów: Zdzisława Szczegieln!aka z Opo Szczecinie i k:: sjera w okolicy ChOS!·
GELSA,
LESINA,
STALINA! czna i Stefana Zacharę z Łodzi (ul. czna w województwie szczeciflskim.
ZWYCI"t:STWO eeDZIE NASZE! Limanowskiego 27). Herszt bandy
W najbliższym czasie szajka staNIF„CH żYJE NASZA WIELKA - Jan Matusiak, zam. w Łodzi przy
nie
przed Sądem A;:ielacyjnym w Ło
PARTIA I JEJ KOMITET CEN· ul. Gdai1skiej 8 zbiegł i przez dlu~
dzi. Sprawa odbędzie się w trybie
TRAL"NY Z TOWARZYSZElll BIE· 1szy czas ukrywał się.
RUTEM NA CZELE!
Ujęci band~'ci przyznali się do po- dorafoym.

„WSQ'llCY do walid O Plaa 6 • ie-1
toi!" głośno rozb~ewają hasła z
chorego dziecka 500 zł dziennie.
megafonu, a później skoczną strugą
CRZZ dopłacać będzie 300 zł, łąąznie
płyną oberki i kujawiaki. Dźwięki
800 zł dzie\lnie.
iudowych melodii przeplatają ::;ie
Chore dzieci otQCUme będa. pecjal
równocześnie z gwarem tłumó·v
ed a·
h
t
·
ni opiek-ą ,ze ~ ptofesorów - łezwl z iącyc wys aw~. D ob'iegaJą
karzy ze szpitala Anny Marii.
nas rozmowy.
(M. S.)
- Popatrzcie na ten obraz ~·
·
·
d
zwraca się Ja1tis męzczyzna o gro·
madki, otaczającej jedną z plansz 11
•
oto aż 87 procent surowca otrzymu
· k u R a d z1ec
·
W związku z wystawą w Łodzi j
ją nasze f a bryk i ze z wiąz
zmianą trasy tramwaju Nr 7 - pokiego.1
wiadamiamy. że ebiórka dz~eci, wy- A nie wiedział pan o tym? jeżdżających do ośrodka kobnijneodpowiada ktoś ze stojących opodal.
go T.K.P. w Dąbrówce nastąpi nie
- Przecież gdyby nie pomoc rana Placu 9 Maja, lecz pmy ul.
dziecka, to w 45 roku nasze fabryki
Obrońców Stalingradu róg Alei
łódzkie nie
wytworzyłyby nawet
Unii w dniu 31 '1ipca. o «od.zinie 11.
chustki do nosa.
----------------------------------------------

nego.

OFIARY

Planu 6-lełniego

mi agenturami imperialistycznymi.
Zadania Planu 6-łmiego realizujemy w chwili, gdy imperialiści ame
ryk.ańscy i ich satelici z bloku atlantyckiego :rozpęt.ali agresywną wojnę
przeciw małemu, ale bohaterskiemu
narodowi koreańskiemu, kiedy czynią
wszystko, :i.by i·zuci~ ludzkość w Gtchłań nowej wojny.
Tylko mobilizacja wszystkich ludzi
pracy, mobilizacja całego naszego na
rodu i wszystkich ludów świat<: tlo
walki przeciw agresji imperialistów
amerykańsldch w Korci jest w sta..
nie pokrzyżować plany kliki imperialistycznych podżegaczy ero nowej
wojny.

szkolne

nie zawsze dopisywało zaopatrzenie w podręczni
ki szkolne.
Obecnie Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych przyg•>towały
już 60 rodzajów rozmaitych ?OCfręcrz
n:ików dla wszystkich klas szkół
podstawowych. Większość o~osta
łych podr~ników jest w druku
lub w korekcie.
Nakłady podręcznjków są bardzo
wysokie - wahają siE: w granicach
od 200.000 do 600.000 egzemp'i.arzy
tak, że winny one Pokryć cale ita- Na Wystawie Gospodarczej w Łodzi duże zainteresowanie wzbudzajlł rud
t'IOtl'TU'bowanie.
~.)
szyny polskiej konstrukcji, dzieło rą,k łódzkich robotników i techników.

o

Gdy tak sobie

wspotunę

dawne la
czy spiekotę pasałem euil:r.e bydło, jak wspomnę,
że
moje dzieci bawiły się w rynsztokach, a cdy teru znów widzę, że
moje wnuki mają szkoły, a prawnu
ki mogą. mieć iłobki, przedszkola, ja
kieś kolonie i że to dziecko teraz tak
żyje i uczy sii:, że nawet dawnie.fszy panicz często nie miał podobnych
szkół oraz opieki t;o mi dopiero
serce rośnie.
- Weź pan teraz tych ludzi tutaj.
Przychodzę na wystawę prawie kai:
dego dnia i patrzę, jak ci prości ro
botnicy \Vydziwiają nad tymi obra
7.ami, jakby byli jakimiś dyrektora
mi. Mądrują się, tłumaczą jeden dru
giemu, każdy z nich gospodarz pro

ta, fdy w

szę,

słotę

proszę.„

A było to dawniej? Gdzie tam, je
dyna pociecha, to :wypić tego glr.;b·
szego - i do łóżka. Przed wojną, pa
mięlam, to
stanął jeden z drugim
przed kinem, patrzy na fotografie
artystów i dziwuje się, i zazdrości,
że tam gdzieś ludzie lepiej żyją i są
szczęśliv..ri.
A teraz, co tam komu
zazdrościć. Wszystko jest nasze. Każ
dy z nich będzie miał, czego pragnie
glly się tylko dołoży swoją Nbotą.
Ludzie już zrozumieli, że są na swo
im i dlatego tak sie interesują tą
w~stawą. Chcą wiedzieć, jak to hę
dzie w ich gospodarstwie, jaka robo
ta ich czeka i co będziemy mieli za
6 Jat.
Jest tutaj taka fotografia, jak w
roku 1930 bezrobotny i:chyla się po
niedopałek papierosa. O ci, co nnrze
kają, to mają kiepską pamięć o tym
co było. Ta wysta\\'.a, to dobrze przy
pomina co btlo, co n-obiliśmy i co
będziemy mieli.
A najważniejsza, to ta oświata,
bo u nas to jeszcze sporo ciemn.1ly.
[ trzeba ludziom tłumaczyć, to wte
dy zrozumieją, że ludziom może być
dobrze tylko w socjal!T.mie. Tak, tak,
bo czy gdzie ind~iej jest to możliwe,
żeby państwo tak się opiekowało o
bywatelami, jak u nas? Gdzie to w
innym ustroju 1·obot11ik może mieć t.a
kie możliwości? Gdzie oświata iest
tak dostępna dla każdego, jak u
nas? A nawet ta wystawa - to też
Po to zrobiona, aby każdy wiedział,
co będzie sie robić przez te sześć
lat, żeby każdy czuł się gospodarzem. T tak ci tutaj to rozumieją.
Gdy pytamy ob. Sitarskiego. czy
możemy
zamieścić orzeprowadzor.:i
z nim ro:r.mowę w „Głosie", oow:iad'.I:
- Pewnie, że tak. Przecie mówiłem
samą prawdę i każdy
to potwierdzi. Proszę nanisać tylko. żeb;.r
takie wystawy cześcicj robili, to się
człowiek na starość znów
nowvch
IT.eczv dowie.

Dyżury

aptek

Piotrkowska 165 - Chądtyńska
Narutowicza 6
Głuchowsk ;
R2gowska 147 - Kowalski, Więckr,·,\
skiego 21 - Malcu.ewsk!, Karolew· ·
ska 48 - Sanicka. Li.manowskiego
80 - Stokłowski, Napiórkow,dtiego
41 - Barto~ek
Nr tel. Poe-otowi& Ratunkowego
104-44.

Sport w ZSRR

ZE SPORTIJ

COKA prowadzi nadal

Od s.ierpnia do grudnia • • • w
Co

pisało prasa łódzko

·Jakie imprezy szykuje nam na drugie półrocze 1950 r.
Łódzki Okręgowy Zwiqzek Bokserski?

w dn. 28 lipca 1930

I

1.

WŁASCICIEL CEGIELNI
S'l'IRASZNA SMIERO DZl.ECKA
STRZELA DO ROBOTNIKOW
P0zostawiona beiz doooru pr,zez
1-roczna Halina
matkę robotnicę
Robotnicy cegielni w Piorunówce
Etzepecka - wypadł>a. z ok.na tmecie pod Łodzią 0d dłui.szego c~asu na~marło
go piętra na bruk. Dziecko
pró:imo domagali się wypłacenia na[pęknięcia leżnych im zarobków.
W\Sku~ek
natychmiast
podlstawy cmszki. RozpacZJ matki
Gdy w dniu wczorajszym ponownie ma granic.
nie przysrz.l.i po wypłatę - właści
wstrri:ąsające ciel cegielni ~yp~dek wywołał
niejaki pan Graezyk
wrazeme na mies:zkańcach domu - dobył rewolweru - grożac ropmy ul. L'imanowskiego 26, gd12:ie botnikom.
·
mi~zkają Rzepeccy.
Ponieważ robotnicy nie chcieli opuścić biura cegielni pan GraCllyk
WARIAOI OHODZĄ PO ULICY
począł streelać do nich.
„Republika" bije na alarm ~ poKubiak 1Zalewając się
R~botnik
wodu coraz częstszych wypadków
atakowania przechodn1ów prz~ lu- krwią padł na podłogę, ciężko ranny w brzuch. („Repub1ika"~.
dri:~ ui:iysłowo. chorych, którey ·blą
kaJą się po ulicach miasta.
PLAGA SZCZUROW W ŁODZJ
W dniu . wczorajszym umysłowo
Gaizety donoszą o niezwykłej plachory. łodri:1~n1n wybił szereg sizyb'
n~ ~cy ~otrkowskiej. W ubiegłą dze szczurów, które rozmnożyły się
n1e~z1elę .m~y ~zaleniec począł ci- w Łodzi w niesłychany sposób. ataskac karmemam1 na ludzi wychodzą kując mieszkańców domów. okupucych z kościoła. Na Chojnach jakiś jąc ubikacje w posesjach łódzkich
umysłowo chory z nożem w ręku i t. d. Wejście do ubikacji w którym
przez trzy god~ny gonił prizecho- kolwiek rz; domów przy ul. Piotrkow
dniów.
skiej przedstawia prawdiziwe nieWypadki podobne - pisize ga~e b.ezp.ie~eństwo dla życia. Zdarzyły
ta wskazują na koniec,zność poczy- się .iuz wypadki pokąsanfa dzieci
nienia kroków zaradczych. Jeżeli nie przez rozzuchwalone gryzonie.
·ma miejs~a w Kochanówce, należy
„Republika" podaje, że wyłożona
co prędze1 wybudować jakiś barak i o~tatnio trutka na se;czury okazała
umieścić w nim szalel'lców, którym się bezwartośc:owa.
Szczurom po
kryzys nadsza~nął władze umysło „cebuli morskiej" przybyło na wawe.
dze" - kończy pismo.

b?k~ie łó.dzkim _panuje. narazie I,,Pierwszego Kroku" dla klubów kla
W
cisza. Czy sy B.
. niczym me

zakłocona
r.1o~e ~ą wprawdzie przygoto'Yani~
~o Jubileuszu, a Sekc3a Organ1zacJ1

1 ~lanowania ŁOZB ustaliła już w
ogolnych zarysach kalendarzyk imprez na drugie półrocze 1950 r. z
uwzględnieniem terminów PZB
CO NAS CZEKA W SIERPNIU?
. M~ędzy 10 a 13 sierpnia odbędą
się indywidualne mistrzostwa iunio
rów w Szczecinie. Dnia 20 sierpnia
o godz. 11 o tytuł mistrza klasy B
walczyć będą w Tomaszowie tamtej
szy Związkowiec z ŁKS Włóknia
rzem II, a 27 sierpnia o tej samej
porze odbędzie się spotkanie rewan
żowe w Łodzi między tymi zespoła
mi.
WE WRZESNIU OBÓZ I ...
..PIERWSZY KROK"

We wrześniu od 1 do 14 przewidziany jest obóz kondycyjny dla k3
dry reprezentacyjnej. Dnia 3 września Bawełna walczy o wejście do
Jigi drugiej z Gwardia wrocławska ,
W dniach od 9 do 10 ·odbędzie sie
„Pierwszy Krok" dla klubów klasv
B. 10 września odbędą się zawod~
propagandowe PZB 17 wrze!inln
turnic.i zawodników prowincjonalnych - (eliminacyjny). 24 - finał

I ·

30 września i pierwszy pażdzier
nika zarezerwowane są na jubileusz ŁOZB połączony z uroczystą aTurniekademia sportową oraz
"
'
jem Miast".
W PAŻDZIERNIKU RUSZA KL. B
W październiku rozpoczynają się
zawody o mistrzostwo klasy B ckre
gu łódzkiego. Ze względu na dużą
ilość zgłoszeń (przeszło 20 zespołów),
podzielone na kilka
zespoły będą
grup. a mistrzowie grup rozgrywar
będą między sobą finałowe meczf? o
wejście do klasy A. 7 i 8 paździer
nika to inauguracja mistrzostw, w
dniu 8 października Bawełna zmie
rzy się z Lublinianką o wejściP- dn
drugiej klasy państwowej. 21 i 22
dalszy ciąg mistrzostw klasy B oraz 2 mecze międzymiastowe: Cze
stochowa - Łódi, w Częstochowie i
Kraków - Łódź, w Krakowie. Vl
dniu tym Bułgaria podejmuje również naszą reprezentację w Sofii. 21:
dalszy ciąg mistrzo~tw
i 29.10 klasy B
W LISTOPADZIE ZNÓW ł,ODZ
WAI.CZY NA 2 FRONTACH
Od 4 listopada walczyć będzi" i"

„Gotów do Pracy

Obrony"
.

a

Szczepański.

PAŃSTWOWY

TEATR POWSZECHN'Y
Obrotic6w StallDgradu 21
.
tel. 150-36)
Teatr nieczynny.
(Ul,

l'EA'l'R NOWY
34. tel tlll-341

PAŃ::lTWOW\·

Cui.

Dasz:vńskiego

Teatr nieczynny.
TEATH

Ll'~TNI

„USA"

(Piotrk.w;;ka 94 tel 272·70)
Dziś teatr nieczynny.
l'EATH „AIU.EI\ lN"

(ul. Piotrkowska 152)
Nieczynny
l'EATR .• PINOKIU"

(ul. Kopernika 16)
l'eatr nieczynny.
·rEATU KOMEUłl l\IUZYCZNEJ

„LUTNIA" ·
Teatr nieczynny.
PAŃS'l'WOWY 'fEATR żYDOWSKJ W dniu 23 bm .. w całym kraju w1eJscy sportowcy startowali w zawodach
o odznakę SPO. Na zdjęciu grupa sportowców wiejskich na boisku w
(ul. Jaracza 2, tel. 217·49)
Andrzejowie Duranowskim, w pow. sochaczewskim.
Teatr nieczynny,

Ilowi mistrzowie ZSRR w boksie

KJ[NA

W GRUDNIU MECZ Z WARSZAWĄ
I RZESZOWEM
W dniu 2 grudnia odbędą się me
cze międzyokręgowe: Warszawa Łódź. w Łodzi, oraz Rzeszów-ł~ódz,
w Rzeszowie. W tym samym termi
nie odbędą si<: półfinały i finały
..Pierwszego Kroku" jesiennego.
Dalszy ciąg mistrzostw klasy A i
B wyznaczono na 8 i 9 grudnia. JO
grudnia mecz Czechosłowacja - Pol
ska, w Pradze. 16. 17. 30, 31 grudnia
dalszy ciąg mistrzostw klasy A i B.

Młodzież zastępuje

starych mistrzów

Po dotychczasoMOSKWA.
wych rozgrywkach piłkarskich o
mistrzostwo Związku Radzieckiego
czołowe. pozycje w tabeli ligowej
Na
wykazuJą pewną stabilizację.
czele znajduje się nadal drużyna
CDKA Moskwa, która jest . najt>oważniejszym kandydatem do zdobv
cia mistrzostwa w tym roku. W ro-_
zegranych dotychczas 22 spotkaniach CDKA zdobyło 32 pkt. i mn
nad swym najbliższym przeciwnikiem przewagę 3 pkt. Imponujący
jest stosunek bramek drużyny woj
skowej, który wynosi 48:15.
Na drugim miejscu w tabeli znaj
duje się leningradzki Zenit, mając
29 pkt., uzyskanych także w 22 me
czach. Zenit był przez dłuższy czas
leaderem tabeli mistrzowskiej, jednak obecnie przechodzi wyraźny
spadek formy. Ostatnio przegrał on
kilka spotkań z zespołami, zajmują
cymi końcowe miejsca w tabeli.
poprawę formy wykazuje
Stalą
natomiast drużyna moskiewskiego
Dynamo, która ,vygrywa mecz z:i
meczem. Dzięki odniesionym os1io<zeszłoroczny
zwycięstwom
tnio
mistrz ZSRR wysunął się już n:i
Dyne.mo
trzecią pozycję w tabeli.
rozegrało również .22 spotkania i u
zyskało 28 pkt.
Dalsze miejsca zajmują: Spartak
Moskwa i Dynamo Tbilisi.
Słabo w tegorocznych rozgrvw
kach wypadają drużyny: moskiew-

PROWINCJA BĘDZIE CHYBA
ZADOWOLONA
Tak pokrótce przedstawia się pro
gram imprez bokserskich na druWidać z tego,
gie półrocze 1950 r.
:!e imprez będzie wiele. zwłaszcza s~iego To~ped.~ oraz D~namo _z Le
prowincja nie będzie mogła narze- mngradu 1 K1Jowa, ktore zna3dują
się w końcowe.i części tabeli.
kać. zy ~c~t upośledzona.

I

sprzęt

Prod11kuiemy

TEATRY-I
PAAS'l'WOWl'.
TEATR 11\f, STEFANA Ji',RACZA
(ut Jaracza 27)
W piąte~ dnia 28 bm. o godz. 19,
opera kom1czna w 3 aktach ( 4 od·
~łon~ch) W. 1!--·„ Mozarta „Uprowa·
azeme z SeraJu , z N. Stokowacką,
St. Witenber
Szamboro-wską,
O:
Paciejewskim, St. Babig1em,
sem, A. Ruckim, R. żabą, E. Federowiczem. Kapelmistrz z. Szczepań·
ski. Reżyser B. Folański.
W sobotę, dnda 29 lipca br. opera
Halka"
w 4 aktach St. Moniuszki
z M. M?rbitzerową.-Vardi ..;; partii
Obsada: N. Nubinówna
tytułoweJ.
L. Finze, A. Hiolski. H. Paciejew~
ski, St. Dobtlasz, R. żaba, E. Klucz·
ko, E. Federowicz. Kapelmistrz; z.

(początek
dnocześnie klasa A i B
klasy A w dniu 4.11.), 5 listopada
Bawełna walczy o wejście do drugiej ligi z Gwardią Koszalin. 11 i 12
dalszy ciąg mistrzostw klasy A i B
i· mecz międzypaństowy Węgry Polska w Budapeszcie oraz turniej
wag ciężkich. 18 i 19 listopada walczy klasa A i B. 19 odbędą sie dwa
Łódź mecze międzymiastowe:
Sląsk, w Katowicach oraz Olsztyn Łódź, w Olsztynie. 25 i 26 - eliminacje „Pierwszego Kroku" jesienne
go . i wreszcie 26 - zawody o mistrzostwo klasy A.

pełnomOTSkicll.

w6dzklego

'.l:eleton„1
Redaktor
Zaatępea

Sekretarz

„

nak nie nadchodziła. Dzięki wyprawie Brauna miał nadzieję, że
,
09.zyska skarb.
W swój plan nie wtajemniczył nikogo prócz Collinsa. Liczył,
że z miejsca, gdzie wylądowali do willi, gdzie ukrył trzy lata temu
neseser, jest dwa kilometry. W ciągu godziny powinien wrócić. Nowak odprowadzi Brauna do szosy na Cammin i wróci za jakieś
dwie - trzy godziny.
Zszedł teraz z swego posterunku w krzakach i skierował się
wgłąb lasu.
6.
- Panie kapral, u was w WOP-ie wszyscy tak tańczą, że az
tchu nie można złapać? - pytała Marysia' Krawczykówna - tkaczka od .,Marchlewskiego" z Łodzi.
- Jeszcze jak, a szczególnie, gdy slę tańczy z łodziankami śmi ał się kapral Kowalik, jeszcze mocni~j ;przytulając do siebie rozradowaną dziewczynę.

naczelnJ'

Wieczór w ośrodku wczasów był udany. Nie żałowano oklasków dla żołnierskiego zespołu artystycznego, którego głównym
gwiazdorem był Kowalik. Pierwszą część występów miał już za
sobą. Teraz tańczono, a za godzinę chór miał j_ęszcze zaśpiewać kilka piosenek.
1
na
Marysia była oczarowana przystojnym kapralem, który
scenie się spisał i tańczył, jak mało który chłopak. Wtem Kowa:ik spotkał wzrok chorążego Marka. Przeprosił tancerkę i .podsz.:dł
do przełożonego.
- Kapral K-owalik, weźmiecie Bruzdę i zluzujecie na godzinę
Bartkowiaka i Baka. Niech oni te:ź: sie troche zabawia, dobra?

21s-u

red. naczell!ego
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Tędy bowiem jego pancerna dywizja cofała się od Kołobrze
gu. Parę kilometrów stąd, powinny być jeszcze ślady ognia dział
3ego czołgów. Może ich wraki stoją tam jeszcze do dziś. Gdzieś
w pobliżu, w·jakimś junkierskim dworze konał jego dowódca. Dła
wiąc się krwią, buchającą mu z u.st, prosił Moehntccka o oddanie
neseseru żonie w Berlinie. Niewielki neseser pełen był biżuterii
i kosztowności. Pamiątki pana generała i trofea z .:rabowanych
miast Europy.
Moehnteck, sądząc, że lada chwila wpadnie w niewolę, ukrył
wtedy neseser pod podłogą jednej z opustoszałych willi w Poberau.
Udało mu się jednak uciec na stro:ue amerykańską, gdzie !Przesiedział rek w obozie jeńców, skąd wzięto go do „specjalnej roboty".
Przez trzy lata czekał na wybuch wojny, podczas której · miał nadzieje. dotrzeć do Poberau i do generalskiea:o nesesera. :Wojna jed-

Eomt&eła

dnoczoneJ PartU RobetnłcseJ
Be dagnJe:

0 USJvsz·umu przez ,,,.adz·o .
l

1

I

Gł.08

Dla pływającego taboru sportowe
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) I TJiiCZA (Piotrkowska 108) „Moja
Tegoroczne spotkania o mistrzostwo Zwiąrzku Radzieckiego go uruchomiono żaglownię w Gdań
miła", godz. 16.30, 18.30. 20.30
„Spotkanie nad Łabą", godz. 16.30,
stały pCl'd znakiem sukcesów młodych pięściarzy. Młodzi za- sku zaopatrującą w żagle produk„Tragiczny
TATRY (w ogrodzie)
18, 20.30
cję stocrini ZWSS i Stzk. oraz !inne
wodnicy, którzy WYka.zali dobre przygotowanie już w pierwpościg", godz. 16.30, 18.30, 20.30
BAŁTYK (Narutowicza 20)
ośrodki.
szych rundach rozgrywek, zdystansowali rutynowanych pię·
„Czerwony rumak", godz. 17, 19, 21 WISŁA (Daszyńskiego 1) „.M:aszef1•
Kilka większych wytwórni sprzęściuzy, zdobywając większość tytułów mistrzowskich.
ka", godz. 16.30, 18.30, 20.30
Klęska Slljpiega"
BAJKA Segałowicza :_ w tu sportowego produkuje różnorodW roeegranych sześciu finało- j strzów ZSRR WŁóK.i.~lARZ (Próchnika t6)
'
,
godz. 18, 20
godz. 16.30 wych spotkaniach, tylko dwóch do- wa~ muszcj i Stiepanowa - w ny, najbardziej popularny sprzęt
„Czerwony rumak",
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
Warsztaty
Centralne
sportowy.
tychczasowych mistrrzów potrafiło półciężkiej.
.
.,
_Progran: .Aktiualnośc!i. K.irajowych .,18.30. 20.30.
obronić posiadane tytuły. Wielkimi Tytuły mistmów ZSRR w paszcze Spmętu Sportowego w Kętnz.ynie
Vi OLNOść (Nap1orkowsk1e~o 16)
Zagranicznych Nr 28-50.
1godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
produkują w chwili obecnej około
niespodziankami były porażki przez gólnych kategordach ~dobyli:
„Maaret", go~z. 16, 18, 20
ZACH:ęTA (Zgierska 26) „Przybra- nokaut w decydujących spotka- w muszej - Bułakcnv - Moskwa. 60 różnych artykułów sportowych.
·
HEL (Legionów )
W wykonaniu Planu 6-letni.ego faniach dwóch wielokrotnych mi- nokautując w f.inale Segałowicza;
na corka , godz. 17.30, 20
Kino nieczynne 2
w koguciej-Zabuchin- świerd- bryka w Kętrnynie stanie się wiel-----------------------------łowsk, wygrywając na punkty z Ha kim kombinatem. wytwarzającym
(
MUZA (Pabianicka 173) „Podróże
masowo róimorodny sprzęt sportonukaszwilim Tbilisi;
& ,
Gulivera", godz. 18, 20
w lekkiej - zeszlorocz:.ny mistrz wy.
'T
T ·
POLONIA (Piotrkowska 67) z ważniejszych pociycji obecnej
Program na dzień 28 lipca 1950 r. ł~d~kie. 17.OO Koncert dla. pr?!odow- Aristagicjan;
,,Dwa ognie", godz. 17, 19, 21
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76) 12.04 Dziennik południowy. 13,10 mkow pracy. ,17:45 AudycJa hterac- w półśredniej '1-krotny mistrz produkcji ZWSS i Szk. poza działem szkutniozym należy wymienić:
„Oni nia.ją ojczyznę", godz. 18,20 Audycja dla PGR i spółdz. produk. ka .. 18.15 „Mow~"wystawa Pla~u _6· ZSRR - Szczerbakow;
.~ letn_iego w Łodzi .. ~8.25 Koncert zy w średniej - Nazarenko CDKA, 1) ze sprzętu lekkoatletycznego:
Koncert Orkiestry P. R.
.
REKORD (Rzgowska 2) „Młodzi ma
30
13
czen. 18.45 „Szp.1lln" - aud. saty- nokautują.o w n rundzie Manowa, oszczepy, dyski, płotki drewniane,
M
1·ynarze", godz 18, 20
płotki metalowe, stojaki do skouzyka ludo"".a. 14·55 Pogadan~a z ryczna. 19.00 J. S. Bach: fragmenty Moskwa;
ROBOTNIK _ „Nauczycielka bawi
~ykl':: "„PoznaJem~nasze morze 1 wy z Pasji wg. Sw. Mateusza. 20,00 w półciężkiej - Jegorow, Rezer· ków, poprzeczki i ~ranaty ćwiCtZebsię", godz. 18, 20
rzeze . 15.10 " uzyka starowło· Dziennik wieczorny. 20.40 „Obrazki wy Pracy, po zwycięstwie przez k. ne;
W
ROMA (Rzgąwska 84)
szczęścia", godz. 18, 20 " yspa. ska". 15.30 Audycja dla świetlic wiejskie". 21.00 J. S. Bach - mu· o. nad Stiepanowem. Stiepanow był 2) sprzęt łuczniC!lY (luki, strzały,
· na d c- ko łcz.any, sto J·ak·i 1· tarn"e)·
,_ t nie
· walk'1 kilkattro
15.50 Muzyka. 16.00 zyka organowa. 21.30 ,,Wszechnina
dziecięcych.
. """' ,
""' w czasie
STYLOWY (Kilii1skiego 123)
koI 3) ze sprzętu gimnastycznego:
Dziennik popołudniowy. 16.20 „Na Radiowa". 22.U> Koncell"t. Ti·ans.m. ska.eh;
w ciężkiej - Soozikas. Rep. Li-1 nie, kozły, skrzynie oraz kompletne
„Na morskim szlaku", godz. 18, 20 boiskach i bieżniach kraju". 16,25 z Budapesztu. 23.00 Ostatnie wiado
śWIT (Bałucki Rynek 2) „śluby „Uceymy się zawodu" 16,35 Pieśni mości. 23.15 Koncert utworów E. tewska, wygrywa.jąc z Pierowym, umądzenia sal gimnastycznych;
4) ize sprzętu .zimowego: narty,
Re-zerwy Pracy.
i·óżnych narodów. 16.45 Aktualności Lalo.
kawalerskiie", godz. 18, 20
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sportowy

umasO\vjenie r '1ank1, sprzęt hokejowy;
i
Popularyzacja
5) urz:ądzenia ogródków jordanow
sportu nie dadeą się pomyśleć bez
odpoYdednich urządzeń i potrzebne skich;
6) różnorodny sprzęt do gier rugo spreętu. Dobrego, taniego, różna
rodnego i licr:nego sprrz:ętu • sporto- chowych (p'iłki, siatki, bijaki palan. lowe, krokiet, kręgle itp.);
.
wego.
7) stoły i rakietki do tenisa stołoprezesa Rady MiZarządzemem
nistrów z ub. roku utworzone zosta wego;
8) wszelkiego rodzaju znaczniki;
ło przedsiębiorstwo państwowe pod
9) koszulki i spodenki sportowe.
Wytwórnie
Zjednoczone
nazwą
W najbliższym <czasie zostanie
Sprzętu Sportowego i Szkutniczego.
którego zadaniem jest produkcja i uruchomiona produkcja butów pił
rekonstrukc,1a sprzętu sportowego i karskich i narciarskich oraz pan~J
szkutniczego oraz wyposażenie urzą fli gimnastycrznych.
Zaspokojenlie wsizystkieh potrzeb
d:;:eń sportowych.
Już w bieżacym roku Zjednoczo- sportu polskiego na odcinku wypone Wytwórnie stanowią poważną sażenia go w konieczny sprzęt wy·
w zaopatrywaniu sportu maga produkcji nie pnzypadkowej,
pozyc_ję
P?.lsJ?ego w p_otrzebny sp:rzęt, sz~ze ,lecz planowej. Rm.budowa posiadagolnie. na odcmku S'Lkutmc~y~ ~ze- nych ~uż .zakładów, pmejmowanie 1
glarsknn). lekkoatletycznym i gim- organiirowanie nowych pozwoli na
priz.edterminowe wykonanie Planu
. .
nastycznym.
\Yłas!l.e stoczme Jachtow~ produ- 6-letniego na odcinku produkcji
~uJa roznego . typu Jedno~tk1 pływa- sprzętu sportowego i nasycenie ryn
Jące poczynaJąc od kaJaka tury- ku dobrym i tanim spmętem sporstycznego ~ 36). poprzez bąk żagla- towym.
wy, szalupy 10-wioMowe s.zkoieniowe, jole „10", jole „12", jole regatowe „15", „20" - do kapitalnych remontów jachtów śródlądowych i
Orpn lt.6ćlskleco Eomlteta I Wole·
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misJrzostwach piłkarskich
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- Tak jest, obywatelu chorąży.
Za kilkanaście minut Bąk i Bartkowiak zostawili broń w wartowni i szybkim krokiem poszli do ośrodka, dokąd wabiła ich muzyka i odgłosy zabawy.
Kawalik z Bruzdą szli zaś wolno skrajem lasu, spoglądając na
morze. Od czasu do czasu, gdy niedawno wzeszły księżyc wyłuski
wał się spoza czarnych chmur, mieniło się ono srebrzyście.
- Ot, cholera, nawet zabawić się spokojnie nie można. I tak
narzekał półgłosem Kowalik do
tu żaden czort nie przyjdzie Bruzdy.
- Ano nigdy nic nie wiadomo. - Popatrzno, Bruzda tego kutra dziś wieczór tu nie było.
- Ano nie„. Chodźmy zobaczyć, czy jest tam ktoś w środku.
- Nie bądź frajer. Jeżeli po nocy przyjechał i mimo spokojnenego morza przybył tu, na takim bezludziu, zamiast ciągnąć do
przystani, to to jest podejrzane. Napewno tu ktoś z lądu przyjdzie.
Nie ma rady - będziemy musieli czekać.
- A żeby to piorun strzelił - zaklął Bruzda i usiadł pod
kTzakiem, gdzie jeszcze parę minut temu siedział przybysz z zachodu.
Na świe-7.t?j ścierni czerniły się w mroku rzędy ustawionych de
pi:-zeschnięcia snopów dziś zżętej pszenicy. Pachniało żniwami schnącą młodą słomą i wyprażoną słońcem ziemią. Nowak i Braun
szybko szli przez. pola, aż rosa napełniająca źdźbła ściętego zboża
tryskała wysoko spod butów, sr„dając, jak c.ew.czowe krople na
twarze idacych.
(D.

c. n.}

