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SPRAWIEDLIWA WALKA LUDU.KOREI
u wieńczona zostanie
Koreańskiej

Wywiad z premierem
1

GENEWA (PAP). - Jak c!onosr~ą
Paryża, ;•remier Kim Ir Sen udz, ...
~ !I \V:ywiadu korespond2nt.„ni „L'Hw .
manite" Mariusowi Magnienowi. Na
~ stępie premier podzięl.owLł dzien·
r:ikowi „L'Humanite" za ·)()moc dla
sprawy ludu koreańskiego:
Na. pytanie: „W jaki sposób oceniacie sytuację wojskową na Korei
po miesiącu walki?" - Kim Ir Sen

a

odpowiedział:
„Naród koreański nie życzył sobie tej wojny. Siły demokratyczne
kraju walczyły o pokojowe zjednocze
nie Korei. Jednakże reakcja koreań.
ska, działajQca na rozkaz imperializ
mu amerykańskiego, rozpętała brato

bójcz, wojnę. Dolmmenty zdobyte
przez Armię Ludową w Seulu dowo
dz4, że wojna, rozpoczęta pr;ez ar·
mię Li Syn Mana, była przygotowy·
1vana. od dłuższego czasu pod kierow
nictwem wojskowej misji amerykań
skiej z Seulu. Jest rzecza całkowicie
juną, że imperialiści

amerykańscy,

przygotowując bratobójczą wojnę

w
Korei, postawili przed sobą cele się·
gające o wiele dalej niż Korea: Im·
perialistom amerykańskim wojna ta
była potrzebna nie tylko jako pretekst do interwencji zbrojnej na Ko
rei, lecz również celem przygotowa·
nia agresji .zbrojnej w innych cz~
aciach Azji.
Jeśli chodzi o udział kliki Li Syn
:Mana w rozpętaniu wojny, to należy
stlrierd:aić, że: 1) wykonywał on roz
kaey swych ameeykańSikich moco·
da"M!Ów; 2) miał nadzieję na sukce·
sy wojskowe, które pomogłyby w
umocnieniu jego chwiejnej pozycji.

Jednakże ro2'ipętując wojnę na Ko
rei imperialiści amerykańscy najwi·
doezniej nie docenili sił narodu ko-

r„Mkiego. W dągu miesiąca opera·
wojskowych Armia LudoWa, przy
OZJDDYm Poparciu ludu i partyzantów, oswobodziła. trzy czwarte U.ry
torimn Korei Południowej, zniszczy.
ła atm~ Li Syn Mana i zniszczyła
zoaoau1 część interwencyjnych wojsk
lłmeryk•ńskich na Korei (w szczegól
n<>ści jest niemal całkowicie rozbita
24 dywjzja amerykańska). Armia Lu
dowa kontynuuje z powod2eniem swą
o!f:nsywę. Zahartowała się ona w wal
kach, zdobyła doświadczenie i jest
obecnie potężniejszł aniżeli pned
tern".
Na. pytanie korespondenta: „Jak
długo, zdaniem premiera, potrwa
wojna na Korei?", Kim Ir Sen odpoejł

Republiki Ludowo-Demokratycznej tow. Kim Ir Senem

imperialistó amerykańskich. Armia
Odpowiedź brzmiała:
Ludowa walczy przy poparciu i sta„Amerykanie bombardują po barłej pomocy narodu koreańskieg1>, ma barzyńsku
miasta i wsie koreańskie 1
jąc za sobą solidarno8ć i !JOparcie
masakrują ludność cywilną. Koloni·
wszystkich post~powych l!lił ludzko· zatorzy
amerykańscy podeptali cgól·
ści.
nie uznane prawa pro·„adzeuia wojWszystko to stanowi bodziec dla ny, urządzając systematycznie nall).
naszych żołnierzy i dla naszego ludu,
który dokonuje bohaterskich czynów. ty na bezbronne miasta, gdzie nigdy
Ponadto należy podkreślić, że Ar- nie było i nie ma obecnie żadnych
wojskowych,
bezlitośnie
mia Ludowa jest nieźle uzbrojona 1 obiektów
bombardują dzielnice mieszkalne, bn.
zaopatrzona".
„Dlaczego armia amerykań!l.ka bi- rząc domy, pozostaw i ając ludzi bez
nad głową i zabijając spokojje się na Korei?,' - spytał z kolei dachu
korespondent. Premier odpowiedział: nych obywateli. Imperialiści ameryszukają przykrY\vki dla swe
„Armia amerykańska walczy o pod kańscy
go barba1·zyństwa w oszukańczych
danie narodu koreańskiego władzy decyzjach
Bezpieczeństwa, któmonopolistów amerykańskich. Armia re gwałcą Rady
Kartę ONZ. Splamili oni
amerykańska na Korei prowadzi woj
flagę ONZ krwią narodu koreańskie
nę agresywną, wojnę niesprawiedli·
go. Interwencja w Korei stanowi ha
wą. Czy taka. wojna jest potrzebna
niebną kartę w historii ONZ. Impenarodowi amerykańskiemu i żołnie rialiści
amerykańscy
okazali swe
rzom amerykańskim? Nie. Nie jest
ona potrzebna. W tym stanie rzeczy odrażające rysy. Jeśli istnieli ludzie
nic dziwnego, że żołnierze amerykań dość naiwni, aby uwierzyć słodka
wym słówkom o amerykańskim „huscy biją się źle i setkami poddają. manitaryzmie"
wypadki te rt tproszą
się do niewoli. Takie są główne przy
czyny sukcesów, odniesionych prze:: ich iluzje.
Armię Ludową".
Napastnicy amerykańscy nie potra
Następnie korespondent zapytał:
fią złamać woli zwycięstwa na1·odu
„Czy sz;kody wyrządzane bombar-- koreańskiego swoim barbarzj· ilsk im
dowaniem amerykańskim mogą wpły bombardowaniem. Okt'Ucieństwa nme
nąć na. wynik wojny? Co myśli na- rykańskich
imperialistów pogtębią
ród koreański o tych okrucień nienawiść naszego narodu do napast:;twach amerykańskich?"
ników. T•kie okrucieństwa nie osła-

bią,

ale pomnożą siły narodu koreań.
skiego w jego walce o wolność i niepodległość".

Kolejne

pytanie
korespondenta
„Jak oceniać ruch solidarwalką ludu koreańskiego
przeciw interwencji amerykańskiej,
który i·ozwija się we wszystkic11 kra
jach ?"
Odpowiedź premiera brzmiała:
„Cała ludzkość postępowa. jest obu
rzona czynami agresorów amerykań· 1
skich na. Korei. We wszystkich kraBolesława Bieruta
jach miliony ludr,i 'Wznoszą potężny
Po
przemówieni ach wywiąeała lię
okrzyk: „An erykanie, precz z Ko·
W dniu wczorajszym w sali KW
rei!" Wyrażają w ten sposób soli- PZPR obradował aktyw kobiecy ożywiona dyskusja, w której ucv.estn:iczki konferencji wyrażały niedr.mość międzynarodową, która dla łódzkiej organirzacji Ligi Kobiet.
narodu koreańskiego stanowi bodziec
Referat na t emat iz:adań kobiet w rzłoniną wolę walki o jeszcze lepsLe
i dodaje mu nowych sił w walce o walce o wykonanie Planu 6-letnie· wyniki produkcyjne oraz zdecydo·
wolno ść i niezawisłość ojczyzny".
go wygłosiła kierownik Wydzialu wanie potępiły politykę wojenną
Na zakończenie premier oś· :ad- Kobiecego KŁ PZPR tow. Waszak. imperialistów anglo-amerykań~kicll .
czył:
„Jestem szcz~śliwy, że mam
Następnie
Na zakończenie obrad delegatki.
Il.
ramienia
Zamą
okaq;ję przekazać za Waszym pośred du Grodzkiego Ligi Kobiet, tow. Cie wśród ogólnego entuitjazmu, uchwa
nictwem narodowi francuskiemu mo- sielska, omówiła wytyc12me wyborów liły tekst depeszy wysłanej do Preje bratnie pozdrowienia w h11ieniu do nowy<:h rad kobiecych.
!!:yc 1ta RP, Bolesława Bieruta.
r:arodn koreauskiego. Jesteśmy wd zię
DO
c:m i narodowi francuskiemu za poparcie w naszej walce przeciw interPREZYDENT A RZECZ·YPOSPOLITEJ POLSKIEJ
wentom amerykańskim".
OB1 ff1 ATELA BOLESŁAWA BIERUTA
Kim Ir Sen pozdrowił szczególnie
francuskich bojowników o wolność i
WARSZAWA.
pokój, klasę robotniczą. i jej awanBELWEDER
gardę Komunistyczną Partię Fran
cji, która odgrywa tak doniosłą rolę
Kobiety, ::gromadzone nn !lfiej!kiej Konferencji Ligi. Kobiet w Łcxhi dnia
w walce o pokój i niezawisłość ludów.
., i erpnia 1950 roku prag11q lfl droH pr:z:ealać Wam, Obyuaulu Preeydencie,
11 na::y głębokiej czci i pr~'tdązani.a.
lUy, kobiety łódzkie, z radojciq witamy V Plenum KC PZPR i s calq §wio
brzmiało:
ności
z

Uczestniczki narady aktywu Ligi Kobiet
do Prezydenta RP -

ArmiaLudowa lamieopór napastnika
Oddziały północne zbliżają się do Masanu

PEK:IN (PAl.P). - Dowódrz.two na- I zostały wysadz.one w powietrze. w reańskie wojsk'.l ludowe: podporucz
czelne k~rffńskiej Ann'i:i Ludowej rejonie tym działają silne od&iały nik Culbertson 1 kapitan Boysen
w komunikacie, ogłOS"ZOnym w Phen partyzanckie. atakujące linie komu- zwrócili się przez radio do na.rodu i
że wojska ludowe, 1>0
zaciekłetro oPO?D wojak

jan stwierdrza,
zlamanłu

a.merykańsklioh WYZWOiiły oata11nio
calkowiołe Ozindiu - miasto w pro

wincji P<lłudniowy Kensan, ważny
punkt strategicri:.ny i węreł kom-tmikacyjny !Ila południowym wybrrz.eżu
Korei. &tab Mę.c Arthura już poprzednio donosił o utracie tego mia
sta pmetll wojska amerykańskie.
W bitwie 0 Czindiu Amerykuie
ponieśU powaine straty.
.
Inne jedn09łikl ArmB Ludowej
k!>Dtynuowa.ły ofensywę na połud·
wiedział:
rue od Koezanr.
.,Gdyby nie interwencja zagraniczNatarcie koreań*łeJ Armłł Ladona, wojna na Korei byłaby już :r.a- wej trwa na 'fl'9ZY'llłkłch odeinkaeh
końcrona. Agresja amerykańska nie- frontu.
._,
wątpliwie przedłuża wojnę. Nie liczy
my się z łatwym zwycięstwem. Lecz
Dnia 1 sierpnia kontrtorpedowiec
naród koreański powziął mocną de- nieprzyjacielski ebombaroował wys
cyzję wypędzenia sił interwencyjnych pę Piakendo w pobliżu ri:achodnich
s Korei j będzie walczyć przeciw wybrzeży Koret, ~ąe wiele do·
arresorom amerykańskim aż do osta mów mie~alnych.
tecznego zwycięstwa".
LONDYN (PAP). - Według donie
Korespondent zapytał z kolei: ,,Ja- sień kores-pondenta agencji Reutera.
lde są przyczyny zwycięstw odnie- sytuacja na froncie koreańskim w
!!'ionych przez Armię Ludową nad si- dniu 3 sierpnia przedstawiała się
łami imperializmu
amerykańskie- następująco:
go?". Premier odpowiedział:
.,Zwycięstwa Armii Ludowej nale·
Środkowy odcinek frontu: wojska
źy wytłumaczyć przede wszystkim amerykańskie pod naciskiem północ
' faktem, iż armia ta walczy o słusz· no-koreańskiich kolumn pancernych
Dł sprawę, o wolność i niepodległość wycofały się w pobliże Wu.ewang,
swej ojczyzny przeciw najeźdźcom na wschodni brz;ec rzeki Na.ktong i
all\erykańskim i ich agentom. Każdy za.Jęły nowe stanowiaka około 30
łołnierz Armii Ludowej wie o tym. km na półnoeny zaehód od Taegu.
Nar6d koreański, który cierpiał Na tym odcinku w eiwu czterech odługo pod jarzmem . kolonialnym, nie stał.nich dni Amerykanie cofnęli się
chce stać się na nowo niewolnikiem I o 80 km. Mosty na rzece Naktollg

I

Konkurs o tytuł najlepszej prządki
przemysłu bawełnianego

Główny

pełny Dl z-wycięstwein .

Komitet WspólzawodniDo konkursu ~las.zać 1ię będą
ctwa Pracy przy Zarządrl:ie Głów- prrz.ądki rz.a pośrednictwem swych
nym Zw. Zaw. Prac. P:mem. Włó- grup ri:wiązkowych, a o rzdobyciu ty
kienniczego przygotowuje nowy o- tułu i nagrody decydować będzie w
gólnokrajowy wielki konkurs dla fabrykach sąd kon.ktlrsowy, '1!-ybierobotników pmemysłu blawełniarie- rany pttez załogi spośród robotnigo. Konkurs, który będzie się tcczył ków.
o miano „najlepszej w kraju pnąd·
O zdob'yciu tytułu „najlepszej
kł" dostępny będrz.:ie dla wszystkich prnądki w kraju" q;adecyduje po
rz.atrudnionych w przędzalniach pnze praeanałiriowaniu pracy najlepszych
mysłu bawełnianego całego kraju.
priządek eakładowych sąd konkursoW
poszczególnych
fabrykach wy, w skład którego wejdą pmed:prz., !ki będą walczyły o miano „naj stawiciele iMin. Przemysłu Le kkiego,
lepszej prządki zakładów". Wyróż- Zarz. Gł. Zw. Zaw. Prac. Prz.em.
nionym pr.ządkom przyznane będą Włókienniczego oraz Cent ralnego
nagrody pieniężne w wysokości otl Zarządu Pmemyslu Bawelnianego.
5 do 15 tys. rzł. Prządka która wy·
Konkurs trwać będriie 3 miesiące,
walc:i:y tytuł „najlepszej prządki w a o !!:dobyciu rz.aszczytnego tytułu i
kraju" uzyska nagrodę pieniężną w nagrody decydować będzie osiągn]ę
wysokośC'i 50. JO zł. Ogółem Główny 1cie najwyższej jakości wyprodukoKomitet Współzawodnictwa przezna wanej przędzy prv..y priz:ekroc-zeniu
czył na nagrody ind.vwid11al1> ... kwo· w jak najwyższym
sto1:miu normy
1orodukcyjnej.
te ok. 2 milionów zł.

nikacyjne Amerykanów z za.pleczem.
Na południowym. odcinku frontu
wojaka ameryk&mlde po clęłkieh
walkach z piechotą północno - koreańską cofnęły się w kłerunku Ma
san l zajmują nowe sta.nowillka w
odległości 20 km na 718.Chód od tero
miasta w oazekiwaniu nowego natarcia wojsk północno . koreańskich .
~tóre j.'ł~ się wydaje, przegrupowuJą swe siły.
Na wschodnim odcinku frontu to
czą się upor~ywe walki pomiędzy
oddzfałam i południowo- koreański
mi a wojskami północno - -koreański
mi w rejonie miasta Jongdok.
Samoloty amerykańskie bombardowały w dniu 3 sierpnia
zakłady
przemysłowe w Północnej Korei
NOWY JORK (PAP). - Agencja
Associa ted Press donosi. że wojska
&merykańskle
cofają się
zarówno
na froncie południowym jak i środ·
kowym. pt'2ygotowując się do zaję
cia pozycji obronnych nad tteką
Naktong.

rz~u amerykańskieg"o z apelem, by
amerykańskie siły zbrojne wycofa·

ne

zOlłtaly

z Korei.

tfomością pr.cyjrnujerny obowią:ki, jakie r14'f4adajq

na nu je10 uchwaly.
Pragniemy W os zapewnić, se pr:es podnoszenie awej §wiadomości, prse:
zdobyuwiiP. krrolifikacji zawodowych i pr:es wzmoian.q pracę będ::iemy dt#y~
"' tru'ale do jak najszybszego wrkonania Planu 6-letnie10, który jest fUIUla.
nuntrm budowy socjalimnu - ustroju dobrobytu i 1p1awi11dliwoici spolecmej.
W ten sposób damy odpou:itdi pcdiqaczom wojennym na ich cahzuy do
1101tej wojny, utrll)alimy pokój, :::bu.dujemy n:e1ę.mioq pr:yulość & TUZ!:ycls
dzieci.
Niech iyje pierwszy Obywatel Polski Ludowej, Bolesł,o,w Bierut/

Zacieśniajq się szeregi ~brońców poko;u

M i eszka ńcy

lodzi

wybi erąją ~;elegatów

na dzi elnicowe K o nferencje pi;zak oiu
W ciuu ostatnich trzech dni odbyło się w Łodzi kilkadziesiąt
zebrań wyborczych blokowych komitetów obrońców pokoju. Zebrania
te urządzano w świetlicach robotniczych, w ogrodach, a nawet na po
dwórzach większych kamienic. Po wysłuchaniu referatów zebrani
wybierali delegatów na konferencje dzielnicowe, w szeregu zaś bloków powołano nowe prezydia. ko rnitetów blokowych.

Oto fugment jednego z tych ze- - przybyli tu wszyscy, bez różnicy
zawodów, wieku, stanowiska. Wszy.
Jesteśmy na podwórzu kamienicy stkich jednoczy wspólna myśl - nie·
przy ul. Piotrkowskiej 213.
Wokół złomna wola obrony sprawy pokoju.
niewielkiego
trawnika ustawiono
Po 1·eferacie tow. Grzybowskiego,
ławki, na których zasiedli mieszkań- który przedstawił zebranym obecną.
cy bloku Nr 5 Dzielnicy Górnej-Pra· sytuację międzynarodo}'l'ą i omówił
wej. Małe podwórze przeistoczyło zagadnienia, związane z walką. w O·
OFICEROWIE AMERYK~SCY
WZYWAJĄ RZĄD
DO WYCOFA- się w salę zebrań. Nie brak nawet bronie pokoju, wy\viązała się krótka
stołu prezydialnego, nakrytego czer dyskusja, poczem przystąpiono do
NIA WOJSK Z KOREI
wonym suknem.
wyborów. Zebrani wysuwają kandyda
PEKIN (PAP). - Z Phenjanu dotury tych osób, które będą najgo·
noszą , że dwaj
oficerowie amery- . Wśród zgromadzonych widzimy ro dniej reprezentowały blok na konfe.
kań scy, wz:ęci do niewoli przez ko- botników, urzędników,
wiele kobiet rencji dz;ielnicowej i najsprawniej
---------poprowadzą pracę komitetu blokowe
brań.

Czw artko we posiedzen ie

~c;.

Wybrani ll!OStali następujący obywatele:
Kowalczyk - i·obotnik, Karłowski
-mistrz ślusarski, Kulesza - mistrz
modelarski, Czajka urzędniczka,
LAKE SUCCESS (PAP).
W Jak wiadomo, propozycja lTSA ~ie Słabosz - urzędnik,
dniu 3 sierpnia na posiedzeniu Ra- tta do całkowitej zmiany porządku inżynier, Kamiński - Szreniawski
urzędnik, ści
dy Be.zpie<:2eństwa toczyła się w dal dziennego, przedstawionego przez biorska - g cspodyni domowa, Szaszym ciągu dyskusja nad p ierwszym przewodn iCllącego Rady Beepiecrzeń rowska kierowniczka świetlicy,
punktem obrad. dotyczącym zatwier stwa, jest więc 0n" be-z precedensu Masiulewicz - urzędnik.
·
dzenia porządku dziennego.
w praktyce Rady Bezpieczeństwa i
Delegat amerykański Austin w pozosta-je w spneC'EllOISct z regu lami
dalszym ciągu nalegał na przyjęcie nem obrad.
:Mieszkańcy bloku Nr 5, Dzielnicy
porządku dziennego, zaproponowaDyskusja przeciągnęła sie rlo póź Ruda Pabianicka, zebrali si~ one·
nego przez delegację amerykańską. nych godzin nocnych.
gdaj, pr.zy ul. Wyścigowej, w jednej
z sal wykładowych WSGW. N a. ze·
branie przybyli gromadnie mies7:kają
cy w pobliżu robotnicy z PZPB w
Rudzie Pabianickiej oraz pracownicy
WSGW - ich żony i starsze dzieci.
Zebraniu przewodniczył tow. Wła.
PEKIN (PAP). - Jak dono~ rorz- wojska ludowe wycofały się w po· dysła.w Wiktorczyk, a referat wygło·
głośnia wolof.go Vietnamu, jednost- płoohu w k ierunku miasta Bak-ning sił ob. Stanisław Wojdak. Po dysku
ki Vietnamsltiej Armii Wyzwoleń- pomucaj ą<: znaczną C'l.ęść eagrabio- sji wysunięto kandydatów i przeprowadzono wybory. Blok Nr 6 wybrał
~ej za.atakowały i rozbiły oddział n ych łupów.
francuskiego korpusu ekspedycyjne
Imperialiści francuscy postanowi- na członków prezydium komitetu blo
ro. który grabił ludność cywilną we li zastosować ,.środk i odwetowe" i kowego obrońców pe>koju oraz na. de
wsi Dong.Jo w prowincji Bak-ning. zl>ombardowa]j w bestialski sposób legatów na konferencję dzielnicC>Wą
następujących obywateli: Teofil O·
Około stu żołnierzy francuskich i
.
.
.
.
kuomintangowskich poległo, a oko- wieś Dong-Io 1 ~kol1czne. wsie. Sa- krajek - tkacz, Leonard Janiszew·
lo 500 /Zostało wziętych do ti iewoli. moloty fran cuskie zr'Zuc1ły na te ski - urzędnik, Jerzy Tylki - kon·
~iedo;>itki oddzi ału nieprzy jacie ~- w sie p rzeszło 100 bomb kruszących duktor MZK, Henryka Sttpnik
sk1ego scigane prze'l. v1etnamsk•e 1i zapalając y ch.
konduktorka MZK, Alfou Góra -

Rady

pokoju

atomowej, za. ustanowieniem mlę
dzynarodowej kontroli aad prze·
atrzega.niem tego za.kBIZU l za •·
zna.niem za zbrodniana. wojenne
gq teco rządu, który pierwszy u
stosuje broi\ atomową pn:eclwko
jakiemukolwiek kra.Jowl.
Ludzie rada:ieccy -:zademonstrowali całemu światu głęboką miłość pokoju, nieugiętą wolę współ
pracy rz.e w.srLystkimi narodami i
wnieśli
nowy wkład w da;ieło
walki o utrwalenie pokoju i bez
pieazeństwa narodów. Międrz.yna
rodowy, eorgain.ill!owany front obrońców pokoju ma w narodlz;!e
rad2:ieckim wierną 1 pewną opokę. Naród radlliecki zademonstro
wał, że jednomyślnie i w zupeł·
ności a.probuje ~~ową stallnow
ską politykę zagra.niemą, rzj\du ra
dzieckiego. Wyniki akcji śwlad
czą o tym, że narody Zwiąrzlru
Radrz.iecltiego pod kierownictwem
swego rządu będą również i nadal •kroczyły w pierwszych szeregach bojowników o trwały pokój.

MOSKWA (PAP). - Opubllko
wano tu kolejny komuniltat Radzieckiego Komitetu Obrony Pokoju, reasumujący dotychcrulSowe
wyniki akcji ;zbierania na terenie ZSRR podpisów pod Apelem
Sztokholmskim.
Na mocy decyrz.ji Raooeckiego
Komitetu Obrony Pokoju prawo
podpisywania Apelu SZitokholmskiego mieli wszyscy obywatele
ZSRR, któray ukończyli 1ait 16.
Na m-0cy sprawozdań terenowych, Radziecki Komitet Obrony
Pokoju ustalił, że akcja zbierania
podpisów została zakończona w
całym Związku Rad7Jieckim 11: wy
j ątkiem niektórych
najbardziej
oddalonych rejonów, g!We zosta·
nie ona zakończona w najbliż
szym z:a~ie.
Od pocrzątku akcji, to jest od
30 crzerwca do 1 sierpnia, A•
1>el
Sztokhohnski
podpisało
115.275.940 obywateli radzieckich.
Wyniki akcji wskazują, u cała. dorosła ludność ZSRR jednomyślnie wypowiedziała sJę pne·
ciwko wojnie, 7.a zakazem broni

B ez p ieczeństwa

•

No.we suhcesv

vietna msk ich wojsk ludo wych

robotnik,
Kazimierz zalewski
inspektor hodowli koni, Jan Knuł 1·obotnik, Maria Janczewska - gospo
dyni domowa.

* •

*

Wiele podobnych zebrań odbyło się
w Łodzi. Mieszkańcy bloków z powa·
gą przystępowali do wyboru sy ych
przedstawicieli na dzielnicowe konfe
rencje pokoju.
Na terenie województwa trwa jeszcze akcja. przygotowawcza. Komite
ty po\viatowe i miejskie odbyły już
narady i w chwili obecnej zostały
jur ukończone przygotowania w ko
mitetach gminnych.
Wiele gromad
dzisiaj przystępuje do kampanii wy
horczej.

-x-

Ożywiona działalność
pa rtyzantów greckich
SOFIA (PAP). - Radiostacja Wol·
nej Grecji opublikowała komunikat,
który świadczy o ozywionef działał·
noścl oddziałów partyzanckich w Gre
cji. Prowadzą one nie tylko skut.ecril'!!ł akcję przeciwko monarcho-f11szystowskim oprawcom ludu greckiego,
lecz również zakrojoną na szeroką
skalę akcję polityczną wśród lud110ści.
Poszczególni partyzanci przenikają

do fabryk i innych warsztatów pracy,
rl'zwijając żywą działalność agitacyj.
ną kolportując ulotki przeciwko mo·
n::p·c ~o-fasz~mo'Wi.

· Drożyzna

we

Włoszech

RZYM (PAP). - W całym kraju 11.a
stąpił wzrost cen wielu artyk-o16w,
spowodowany zapowiedzą nąda w
sprawie zwiększenia wydatków na
cele zbrojeniowe. Np. cena cukru
zwiększyła się o 10-20 lirów na kilogramie, cena oliwy - z 375 lirów do
.(SO za kilogram, cena mydła - o 50
lirów. Tkaniny oorl 1 ożały o 20- 50
oroc.

•. !

Przewodzić masom - ajednocześnie żyć życiem mas
Z przemówienia tow. Hilarego Minca na II Warszawskiej Konferencji Partyjnej
A my mamy 80 tysięcy
partii i 47 tysięcy człon
ków ZMP; powiedzmy - 7 tysięcy
to są ludzie, którzy są jednoczesnie
w ZMP i partii. Mamy więc 120 ty·
sięcy w partii i ZMP na 300 tys.
To .]est
dorosłej ludności stolicy.

to 300.000.

I

członków

Labiera;qc głos w pods11mo1tvmiu dyshusji na Il Konferencji Wars~miskiej
Orguni:.Icji PZPR, tow. Hilary Minc, c:łonek Biura Polityc:nego KC. poświęcił
pier1t•s:ą c:ę~ć swego wystąpienia om6u·ieni11 sytuacji mird:ynarodmt·ej. W dm
giej części, oceniając dorobek wars:awskiej orgaJii=acji partyjnej, tow. R. 111 i11c
omówił jednoc=efoie krytyc=nie jej dotyclrc:asou:q pracę. Fmgmenty pr:emóHie11 ia
podajemy poniżej.

przecież potęra.
A czy ta potęga jest wykorzysta
powszechnego
na? Nie jest w pełni wykorzystana. dzieli, jeszcze nie ma
•wlęta, są jeszcze duże trudności.
Wyobraźmy sobie, co by było, gdy
by każdy z naszych PZJ?R-owców i jesł jeuczc dużo zła i łajdactw w

Trzeba sobie jasno zdać sprawę,
ie jeżeli niówimy o lmperiallzmie
amerykańskim, o jego 'Zbrodniach t
przestępstwach, to musimy zrozuie Imperializm amerykań~kl
mieć,
u nas w kraju ma sojuszników. Kto
Soju11zni·
jesi tym sojusznikiem?
kiem ' ' rozbite kla1Jy społr.cznc. wy
mani obszarnicy i kapitaliści, ci któ
rych wygnaliśmy w 1944 i 19ł5 roku i ci, których wyganiamy codzien
nie. Sojusznikami imperializmu są
ludzie, którzy przed wojną i przez
Wiele lat byli wewnątrz klasy rnbo·
tnfczej sługusami i agenturą burżu
azji. Myśmy ich rozgromili, ale oni
istnieją - nie wolno nam upoml11ać o nich. Sojusznikiem imperializ
mu jest reakcyjna część kleru, soju
aznikłem są resztki podziemia, soju
sznikami, a właściwie bezPośrednt
ml arentam.i są szpiedzy nasłani do
nas w ciuu ostatnich lat I w 1315
r. l 1946 r. i z falą reemigracji l w
latach JłóźnieJszych.

Niektórzy towarzysze
zapominają o wrogu
klasowym

ZMP-owców w Wal'S2awie był naprawdę agitatorem naszej prawdy i
każdy działał w swej organizacii.
wychowywał wokół siebie ludzi, ol'>
cinał, demaskował każdego, kto od
waż?"" się szkalować nasz11 rzeczy\vi
stośc. Czy jest tak w życiu warszaw
skiej organizacji partyjnej? Nie ma
tego w jej codziennym życiu i tu
jest właśnie jej największa słabość.
Przecież my jesteśmy partią. organ!
zacją kierowniczą narodu, mas pra
na
cujących i klasy pracującel, a
Konferf:ncji niektórzy delegaci mówili o partii nie jak działacze rewo
lucyjni, a jak urzędnicy.
Tu trzeba dokonać przełomu. Tt·zA
ba nastawJć warszawską organizację
na polityczną, wychowawczą robowalkę
tę, na codzienną ofensywną
z wrogiem. Każdy członek partii agitatorem w masach, kaidy czaonek partii i Zl\IP - czynnym, ak
tywnym obrońcą demokracji ludowej. Związku Radz.ieekiego - obroń
cą socjalizmu. Takie winno być bo
jowe hasło warszawskiej ercanizacjl partyJneJ.
Jesteśmy partią mas i życia. Nie
wolno, by były dwje płaszczyzny,
nie wolno, by organizacja partyjna,
właściwie jej aktyw, zamykały su:
w sobie.

Komitet Centralny domaga
1ię od warszaw1kiej or1anizacji dokonania przełomu
w jej składzie socjalnvm .

c~. Olli walczą z nami? Walczą,
Jakimi sposobami? Sabotują nasz

A teraz druga sprawa - skład
Starają si~ o- społeczny warszawskitj organizacji.
opluć, opluskwić nasl.e Liczby są znane: w 1949 r. w war•
paskudzić,
wszystkie zdobycze i osiągni~cia. szawskiej organizacji partyjnej byRozpowszechniają plotki, straszą lu io 57,7 procent robotników, a w 1950
dzi, spekulują, wYkupują towary r. jest 52.12 proc. robotników -

rozwój gospodarczy.

1tarają się organizować panik~.

Tak Eię dziwnie złożyło, towarzysze, źe bardzo mało mówiono o tyeh
sprawach na Konferencji Warszaw
!kiej, a jeżeli mówiono to raczej for
tnalnie. W toku obrad odnosiłÓ &ię
czasem wrażenie, że niektórzy dE.ole
ca.ci nie dostrzegają wroga klasowe
co i 2aJ:'ominają o nim w !weJ cot!lziennej pracy partyjne.i.
Sekretarze komitetów dzielnico·
wych mówili tutaj o swoich dzietni
cach. Ale jest rzeczą elementarną,
te mówiąc o SwYm terenie, powinni
byli m6wić o nastrojach politycz
nycb w swojej dzielnicy, o tym, co
ludność myśli, mówi, o tym, co wr6c
robi i jak się z tym wrogiem wal·
ezy.
Towarzysze tak mało mGwill o
tYJn, bo wiele naszych organizacji I
komitetów dzielnicowych w Warsza
wie nie bardzo wie, czym dysey, o
rzym myśli ludno~ć na ich dzielnicy.
Nie zawsze te--J; dobne wiedzą, co ro·
bi wróg klasowy na. ich terenie. l
nie zawsze wiedzą jak z nim wal·
HYe.

Kształtować

polityczne
oblicze narodu

Wiele mówimy o organizacji, o
szkoleniu. Po co organizujemy i
szkolimy? Po to, ażeby kształtować
oblicze polityczne narodu, ażeby

l:'rowadzić polityczną robotę, ażeby
skupiać wokół naszej part.U najszer

aize warstwy narodu.
Niektóre wystąpienia delegatów
na dzisiejszej Konferencji wYtworzyły jakieś dziwne wrażen1e. ~e w
działalności naszych organizacji w
Warszawie są jakby dwie płaszc~yz
ny: jedna, to są zebrania, konferen
cje, głosowanie, rezolucje, ~ druga
p1aszczyzna, to jest życie, codzienna ofiarna walka i praca mas pracujących, ich osiągnięcia, ich dojrze
wanie polityczne - a jednocześni?.
działalność wroga, reakcyjnej częś
ei kleru, próby wykupywania towa
rów, bzdurne gadania i wredne plot
ki. Gdy powstają takie dwie płasz~zyzny, to jest, towarzysze, poważ-

ne

niebezpieczeństwo.

Jeżeli

ni nie

niektórzy działacl!.e
interesują się tym,

partyjo czym

myś~i naród, tym, . co. się dz!e!e w
mas1e. członkóv". ?a~zeJ partii, tym,
eo on~ myślą; J~zeh zapom.1 naj' 0
tYI?, ze my !TI-u~1my. od1?0 w 1adac n_')
każdą wą~pliwosć, hkv:'1dować kaz·
de wahanie: b~z~st~nme p:o~ad7.lć
ludzi naprzod! Je~eh zapommaJą ~
~m, a pam!ętaJą tylko o zebra .
mach, .protokołac~ i poz.baw1aj~- te
z~brama ~ prot?koły pohtyczneJ treś
c 1 - to ?est nmlo~rze. W ~egu!aml
~ach ~oiskowy~h Jest pow1edz1ane:
ze kazd_y . dowóaca_ ma utrz)'.my~ac
zoln1era;tałą w1ęz ze swoJą masą
ik14 i stały styk z wrogiem. Jeżeli
si~ od tej masy żołnierskiej odrywa, jeżeli traci styk z wrogiem, to
można powiedzieć, że taki dowódca
jest mało wart.
A jak przedstawia się sytuacja w
warszawskie.i organizacji? Policzmy
sobie. Warszawa ma ponad 600.-00:l
ludzi wg statyst yki. Ludzi ponad
1q-l8 lat 1est prawdo~• oko

naszym

życiu.

Konkretnie kierować -

znaczy uczyć się cora~
nowych zagadnień
Jesteśmy po uchwaleniu 6-letnicgo Planu. Walczymy o realizowanie
t~go planu i powiedzieliśmy sobie
na V Plenum, że plan będziemy mo
·
"rganizacje
ł li zreahzować, kiedy
partyjne na swoim terenie napraw·
dę zaczną kierować codriennie, kon
· t wem so• · b u d owmc
kretnl· e w zyciu
CJ·a1:•5 t vczn ym.
Zbyt często jeszcze u nas kieruje
· l
· b d
su: u ownic wem ~ocjalistycinym
zza biurka. Zbyt często je~zcze u
·
· t wmnas ko\nendel·u·"'
J" s-1·e.• zamia
kać w spraw", zapoznać się " ni·ą.
~
"
nauczyć się zagadnień z nią Z\Viązanych. Dotyczy to głównie spraw

związanych iz produkcją.
A C!l.y można tak kierować?

Czy
o realizacji planu pro
dukcyjnego w fabryce, o walce o
ten plan - jeśli się nie izna podstaproblęmatyki gospodarczej
wowej
tej fabr~ki? Pr<7~c.ie~ trz~ba ~!ę na
tym iznac. Przec1ez Jak .!'Ję me będziemy na tym z.nać, to nikt nas słu
chać n ie będzie. Instruktor, k"óry
p_rzychodzi. na !Zak~ad pracy - musi
się nauczyc teJ dziedziny produkc ji.
Trzeb;. się na.uczyć kierować pro·
można mówić

jeżeli s:ę nie wie, co ile kosztuje, je
śli się nie wie, czy to s'.ę tanio. czy
drogo produkuje. Trzeba, żei.y towa
rzysze nauczyli się liczyć. wiedzieć.

Warszawska organizacja
zdolna jest dokonać przeł om u w S'1łei pracy

czy koszty spadają, czy rosną. żeby
Ozy warszawska organizacja par·
organizac.ie party.ine wzięły się natyjna może to wszystko erobić, to
prawdę za sprawę obniżki kosztów
znaczy dokonać przełomu, postawić
własnych.
.iako centralne zagadnienia zagaddukcją. Instruktor musi być obeznienie wzmocnienia więzi z masami,
nany z odpowiednim działem, bo Z nailepszej uchwały nic
szerokiej pracy polityczno - wycho
inacze; nie potrafi ani sprawy zba- nie wychodzi, jeśli nie ma wawczej wśród mas, zagadnienie
dać. ani słusznie doradzić. O takim
ofensywne.i polityki w walce z wro
kontroli jei wykonania
instruktorze po\1liedzą: przyszedl.
giem klasowym, zagadnienie uczy•
zajął czas, nagadał i poszedł. Ażeby
nienia 'Z każdego członka pa.rtii act·
Je,;t jeszcze jedna ważna sprawa: tatora i obrońcy linii partyjnej?
konkretnie kierować. trzeba ..cę u·
czyć cora'Z to nowych zaca1lniei'1. - mo7.na przyjąć najlepszą uchwaCzy warszawska organizacja parłę .nailep;;zą rezolucję, ale jak się
którymi ży,ją zakłady pracy.
Sprawa budownictwa! Trzeba o uchwałę i rezolucję puści w teren i tyjna może dokonać przełomu - to
znaczy nastawić wszystlde organiza
tyóm parę słóww powiedz.iejć. Częsłto potem się nie sprawdzi, co się z nią cje party,jne na bolszewicką walkę
arszawa est zag ę- dzieje, to nic z tych uchwał nie wy- ze złem, to znaczy nasta.wić war·
m wimy: chodzi. Np. była uchwała Biura Or- szawską organizacJ·ę parłyJ·n„"" an• ra
biem budowlanym.
b d kó
1 nabudowlilt l 1· b t tyle
1..
KC w sprawie bu- dykaln" zmian"" składu społecmego,
ganizacy1·ne20
w,
u yn
Ye
Ye z ·
ismy.
„
~W-Z. teraz Mar32 atkowska itp. To
jest wszystko prawda. Ale war- downictwa. Były też inne uchwały. to znaczy - nastawić warszawską
organizację partyjną na konkretne
szaw~kiemu aktywowi warto j)rzy- słusme uchwały.
· s k·o n kiicrownlctwo sprawami "•ospodar·
c zy warszaws k·a or n1zacJa
pomnieć _ co można zobaczyć w in
na to. żeby Warszawa była
czymi.
?
·
nych dzielnicach, np. na Żoliborzu trolowała do końca ich wykonanie
Można tam z.obaczyć obłupione fa- Należy powiedzieć. że nie. Była np czysta, na to, żebyśmy produkowali
taniej i żebyśmy kontrolowali nasze
sady, ślady od kul, można tam zo- uchwała Biura Organizacyjnego \V własne uchwały?
baczyć. że o tynkach nikt nie pa- sprawie pracy org. partyJ'ne.i w Min
Czy można to uobi ć? Jasne, mot·
"' .:i
·
·
·
·
Uchwała
Wewnętrznego.
mięt a. ze są .ieszcze ruiny. „rur., u- Handlu
· t wo, a o b ok nowe d omy si·„" sta- skrytykowała mocno prace, teJ' orga na
b os
· to 'Zrobić. Warszawska organizaCJa, to jest wielka organizacja. Ma
wia. buduje się nową Marszałkowską. Czy można tolerować taki stan nizacji. W jakim celu? Po o. żeby tradycje. piękne tradycje, tradycje
rzeczy? Przeciei jest już 6 lat po powiedzieć. że tak jest właściwie Proletariatu, SDKPiL. Dzierżyńskiewojnie. Mogły być ślady od kul, ale we wszystkich ministerstwach i że go, Marcl1lewskiego. Okrzei i Bieru·
trzeba z.robić por.ządek w Wars-z:a- trzeba na pr.zykła<l:iie jednego mini. ta. Pnecleż to jest organizacja mia.wie. żeby była ona czysta. Przecież sterstwa to pokazać. a warszawska sta, które leżało w gruzach, a teraz
ż~·je.
to jest Wa·rsz.awa, stolica wielkiego organizacja to już wykorzysta.
Warszawska orga.nizada 'T.l'Ob.iła • Może dokonać nJezbędnego prze•
kraju.
z wyj_ątkiem _jednego towa~ysza, to _ ale formalnie. Ma się dobrą łomu warszawska organizacja? Mo•
·a że! I jeżeli to zrobi, ł tylko wtedy,
k
k t r
0 sprawie kosztow własnych. o spra I
w le rentowności nikt na konferen- uchwałę, .ale on ro 1 ~Y onani, kiedy to 7..robi, osią.gniemy cel, •
cii się nie wypowiedział. Mów!111y, uchwały nie m~. ~zeba, zeby wa. - Wa-„awa stanie się pięknym, pory·
~ jesteśmy gospodarzami kraju, że szawska or~amzacJt. ?auC2yła stę wającrm. socjailstycznym n,Untem,
kontrolowac wykona.me słusznych socjallstyc:zną stolicą - 11003all.stycz
za kraj odpowiadamy.
I uej Polski,
Nie można odpowiadać !Za kraj, uchwał.

I

Młodzież

polska staje piermsza

do walki o wykonanie Planu 6-letniego
Streszczenie referatu przewodniczącego ZarzQdu Głównego ZMP tow. Wł. Matwina
na Plenum Rady Naczelnej dnia 31 lipca br.

znaczy, że liczba robotników spadła
wygłoszonego
Jeżeli niektórzy towarzysze usiłują
Przewodniczący ZMP Wład:vsław ki z wrogiem, próbującym kontrata·
że
tłumaczyć ten stan rzeczy tym,
do Warszawy przybyły nowe mini- l\Iatwin na początku S\\ ojeg·o r~fera- kować poszczególne środowiska mło·
sterstwa, np. Ministerstwo Górnic- tu omówił sytuację międzynarodow~. dzieżv.
Winę za taki stan rzeczy ponosi w
Nasze zadanie - kontynuuje mów
twa - to jest to tłumaczenie nie
Warszaw1e ca - t-0 skupić pod hasłami walki o dużym stopniu Zarzad Główny ZMP.
wytrzymujące krytyki
Popdnił on poważne" błędy ,\. ideoloprzybyło w ciągu roku 30.000 robo pokój, przeciwko jego wrogo1u
tników, a urzędników przecież tylu wszystkich uczciwych młodych Pola· giczr.ym i organizacyjnym kie1·owanie przybyło.
ków, wszystkich suzerych patriotów, niu terenowymi organizacjami Związ
W warszawsklt:h związll'.ach zawo bez wzg·Iędu na pzielflce ie)! jeszcze ku.
Ogólnie biorac trzeba stwierdzić,
dowych jest 60 proc. robotników i różnice. Zadaniem naszego Związku
40 proc. prac. umysłowych, a w par jest stałe umacnianie jedoości postę- że rola naszegÓ Zwiazku w zaciętych
Ul przecież powinien być wt('!kszy powej młodzieży wszystkich krajów bojach klasowych, J);owadzonych pod
procent robomików, aniżeli w związ świata, walczącej pod sztandarami przewodnictwem PZPR była niezado
kach zawodowych. Kobiet w partii !lwiatowej Federacji Młodzieży De- walająca.
było w 1949 r. 29,2 proc., a w 1950 rnokratycznej.
Co trzeba zrobić, aby skończyć z
r. ·2a,9 proc. To nie jest tylko stat\•s
IV i V Plenum Komitetu Central· tym stanem rzeczy'? ,_ 'ależy obudzić
tyka, to jest niewypełnianie zasa- nego PZPR dały Partii proiram dzia c~ujność tych. wszy~tki~h- organiz~dniczych dyrektyw partii.
łania na długi okres i po<1tawiły cJJ Z:M~-owsk1ch, .k~ore J~J dotąd m~
Trzeba. przYPomnieć sobie, co m6· przed Związkiem Młodzieży Polskiej wykazuJą,. zmob1hz'?wac
~zereg1
wił tow. Bierut na III Plenum. Mó· zaszczytne,
ale wycrokie i odpowie- ZMP-owskie do walki z wrogiem.
wił, ie trzeba zwrócić uwagę na ko dzialne zadania.
Niech nasze ()rganizacje ZMP-ownłeczność PoPr&.WY składu socjalne
porządku
do
Jak Związek nasz wywiązał się do ~kic nie przechodzą
go partii. Mówił, ze cechą partii bol tychczas ze swoich zadań?
dziennego nad żadnym przejawem
szewickiej jut regulowanie wzrostu
Odpowiadając na powyższe pyta- wrogiej działalności. N iech ~- alka z
partii.
nie ob . .M:atwin omówił osiągnięcia nimi będzie spraw, nie tylko ;:.lrzą
Warszawska organizacja partyjna ZMP w wykonywaniu planów w fa· du, ale całego kola. Z:\fP-011·iec jest to młody Polak który śmiało
nie wykonała tych uchwał Komite- bryce na wsi i w szkole.
i odważnie walczy z 'wroirami ludu.
tu Centralnego. Nie wykonała dlate
Młodzież w walce
go, że nie szla dostatecznie głęboko
w teren, nie rozumiała w pełni po
Wzmocnimy pracę
O wykonanie
trzeb mas, miała często biurokrat:1cz
ideologi czn q
Planu 6-letniego
ny styl pracy. zamykała się w loka
Gigantyczne .zamierzenia Planu 6·
lach dzielnic i komitetów. A tej oWykonanie tych zadań b~7lo by nie
gromnej i istotn~j roboty, ż~by mij letniego zdolne są porwać i zapalić możliwe bez zasadniczego ideologicz·
l~psz~ch, przo~:iJą<;ych ludzi przy- , młodzież. Rozniecą one ogień w u- nego i organizacyjnego wzmocnienia
mysłach i sercach naszej młodzieży, Z:l1P.
c1ągac do. partn, ~le b:rło.
Czy mo;na dale~ . t_aki. star; rzeczy je~li Związek śmiało i bez obawy bę
Obecnie stoi przed naszym Związ·
tolerować. Oczyw1sc1e, ze me. Trze dz1e stawiał przed nia wielkie tru- kiem niezwykle doniosłe zadanie wyba opracować konltretny plan, OO]\ dne, ale konkretne i zrozumiale za• pracowania rozwiniętej platformy
czony na miesiące, aby Warszawski danie.
ideologicznej. Winniśmy ją w konse·
Niech Związek częściej stawia na· kwentny sposób zbudować na grani·
Ko~itet mógł zam~ldowa~ ~o~nite
tow1 Centralnemu, ze zm.1emł l u- szej młodzieży przed oczami przykła towym fundamencie marksizmu : le·
17pszył klasowo s~ład socJaln:y p::ir- dy pracy komsomolców, którzy szli nir..izmu.
Tr~eba taki plan ustab~! ale w awangardzie budowniczych ZSRR
tu.
N a sza Deklar acja Ideowo·Pro:;1·a~rz~ba tez ten plan wprowadz1c w i wśród niewiarygodnych trudności mo1Va, Prawo i Statut !lą. przestarza
zakladali fundamenty potęgi i mocy łe. Należy je zastąpić nowymi foku
zyc1e.
pierwszego państwa socjali'>-tyczne- m e;ntami, Trzeba w nich jasno i wy
Naucz,ć się z -pasj"
go.
raźnie określić podstawowe cele i :'.a
młodzieży d::inia Związku.
wśród
Przeobrażenia
wypleniać zło
znala z ły wyraz w szybkim wzroście
Co cechuje partię bolszewicką i i rozwoju ZMP, który na pr1estr2eni
ZMP ło młodszy brat
bólsrewika? Cechuje to, ż.e partia półtora roku powiększył swoje szeKomsomołu
b'o lszewicka nie chce pogodzić się regi więcej ni ż dwukrotnie i wzr ósl
ze rzłem i walc,zy o wyplenier1ie izła. z 550 tys. do 1,250 tys. członków.
Pracą i walk• ludu naszego kfoA my chcemy stać się bolszewika- Związek okrzepł wewnętrznie i umo· ruje Polska Zjednoczona Partia Ro·
m i.
wyłonił znaczną bctnicza ..
cnił swą jedrość,
Przez dwa dni trwania Konferen- ilość aktywu.
Zwi:1zek Młodzieży Polskiej jest no
Dzięki wzmocnieniu wewnętrr.nemu jowym wiernym i oddanym
pomocc ji bardzo niewiele słyszeliśmy o za
ciekłej walce o wyplenienie zła. Wy ZMP podniósł swoją rolę przywódcy nikiem PZPR, wielkiej ;Hrnn;('l rdY
dawało by się, że w Warszawie jest i organizatora szerokich mas mło· klasy rob<Jtniczej i mas prac ·11ącyd1,
w~ysłko dobrze, a pmecież w War- dzieży.
przodującej siły bloku stronnictw de
Wiele oznak wskazuje na to, że w mokratycznych - w walce o zbudo·
sza·w ie jest jeszcze dużo draństwa i
łajdactwa. Wiele ludzi jeszcze uo- ostatnim czasie obó11 reakcyjny w na wanie socjalizmu w Polsce i ostarzeczy na pracę w urzt;da-0b. tia. to, szym kraju ott·zymał dyrektpvy od teczne pokonanie wyzyskiwaczy, jest
że Jest tam blui·ol[ra.cja, że mnsz~ swoich zagranicznych m-0coda wców, przyw6dcą, organizatorem i wycho·
gonić ,; urzędu do Ul"lędu, Wiele aby znacmą część swej roboty s'•on· wawc4 młodego pokolenia w duchu
jest jes!l'..cze trudno.ści 1 ttieporząd· centrować w środowisku młodzieio· patriotyzmu
i internacjonalizmu,
ków w handlu, w remonta<:h mleaz· wym.
brater·kiej przyjaźni i bojowe~·o so·
kań itd.
juszu z narodami Związku Radzie·
•
.
Należy obudzić czuiność ckiego, w duchu solidarności ze wszy·
Nie odczuw~ło 1nę w ..:zasie obrad
Te perfidne, prowokatorskie meto· stkimi ludami świata, walczącymi o
na Kon!erencj1 pa1ji w. walc~ o W'Y•
dy wroga, na których wyraźnie wi· pokój i wolność, demokrację i socja
plenh~nie :da, Ttuba, zeby Slf} war·
dać stempel przedwojennej sanacyj. lizm: jest spadkobiercą W"paniałyeh
szawska organizacj~ •nauczyła; wal· nej
„d,vójki", budzą wstręt, obrzy. tradycji rewolncyjne&'o ruchu mło
czyć z.e z!em•.Przee1ez w partii bol·
bohaterskiego
i
dzenie i pogardę w olbrzymiej, zdro d zi eży polskiej
sze~ckleJ kazdy członek stale wa!•
KZMP: jest młodszym bratem i to·
czy o wyplenienie zła. Bez tero ni~ wej wi~kszości naszej młodzieży.tere· warzyszem broni leninowskiego Kom
W wielu jednak wypadkach
zbudujemy socjal~zmu. Trzeba ~kon
pierll'szego pomocnika
eeyó z tym nled7llelnyn:1 naatr.01e!1'• nowe organizacje ZMP·owskia nie somołu bo jeszcie nie ma pow1zechn~J nte· p1·owadiiły dotychczas należytej wal Partii Lenina - Stalina.
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Trzeba znacznie rozs~erzyć i pol.ep
szyć pracę naszego Związku w dz1P.dzinie zaznajamiania najszerszych
mas polskiej młodzieży .z wiel\im
Krajem Rad, ~o wspaniałą, rewolu
cyjną przeszłością, z pełnymi chwały zm~.ganian.ti jego. narodów o wy·
zwolenie ludZI pracu)ących.
Trzeb& mocniej oprzeć tradycje
ZMP o rewolucyjny dorobek Komu·
nistycznego Związku ,1.\odzieży Pol·
skiej, pełen ofiarnej, nieustępliwej
walki z faszystowskim reżimem bur·
źuazji i obszarnictwa. Trzeba poka·
zywać młodzieży sylwetki młodych
komunistów-bohaterów, którzy życie
swoje_oddali dla naszej _!!Prawy.
. Wrog chce. na~ wydac ostateczną.
~1twę_ na. bazie c1enmoty,. zabobonów
l zacofama. WykorzystuJe on ucz;i.
cia religijne ludzi wierzących, prowadzi kampanię klel'ykalizmu i reli.
• .
gianctwa.
Trzeba, unikaJIJC wszelkich a wan·
tur i obrażania uczuć ludzi wierzą·
cych, roz" in•ć nierozpoczttą prawie
jeszcze w ZMP pracę nad zaszczepie
niem młodzieży naukowego światopo
podstawowych
znajomoi;;ci
ilądu,
praw rz11dzących rozwojem martwegr. i żywego świata orez nauki o pnchodzeniu religii i różnych ideologii.
Należy do tej pracy przyciłgnąć ludzi nauki, jak: przyrodnicy, antropo
logowie, socjologowie, astronomowie
itd. Zwięzek powinien }Joezynić stara
nia celem zbudowania planetarium w
Warszawie.

Przed drugim krajowym
Ziazdem ZMP
W związku z palącą potl·zebą do·
konania głębokiego przełom?:! w całej pracy Związku należy uznać za
konieczne zwołanie w niedługim czasie drugiego Zjazdu Krajowego ZMP.
Proponujemy z wołać go pod koniec
br. Zjazd i kampania pnedzjazdowa
winny przechodzić pod znakiem ofen
sywy na całym froncie ideologicz·
nej i organizacyjnej pracy Związku.
naszego
Cała postępowa mlodzież
kraju winna uznać svrawy Zjazdu za
swo,ie wła sne sprawy.
Skład socjalny Organizacji jest nie
dotychczas
zadowalający i nie był
kształtowany w zgodzie z potrzebami Związku . :\lłodzież y robotniczej
mamy w Z'.\i:P 318.000 na około
I.OOO.OOO to jest 32 proc. ogółu '.bez
robotników rolnych).
Winniśmy szybko. w ciągu mniejwięcej jednego roku, podwoić liczbę
młodych rohotników i robotnic człon
ków Z:\lP.
Musimy podwyższyć ideologiczne 1
organizacyjne wymagania w stosun·
ku do członków. Trii;eba zaostrzyć
dyscyplinę w Zwii1zku. Trzeba u nas
więcej wymagać od aktywu i człon·
ków. Trzeba uporządkować sprawę
składek Z:\IP-owskich.

ZMP-owskich z życiem i masa1ni m}o
dzieży. Slabo!ć tego kontaktu była
jedną z istotnych pl'zyczyn niezado.
walającej pracy Z}1P.
Naszym Zarządom powinna być
znana każda poważniejsza bolll"Z•
ka, doskwierająca młodzieży. I niech
nasze Zarządy nigdy z góry nie scdzą, że któraś z tych bolączek nie da
je się usunąć łub poważnie zmnieiszyć. ,_'ie u\e~a bowiem wątpliwości,
że wiele spośród istnieiicych &oll!czek dało br się usunąć, gdybyśmy
je dobrze zbadali i zmobilizowali bt·
rozporządzeniu siły na ich 11•
d3ce

,v

suru~ie.

Należy rozwinąć demokrację wew
nętrżną Zwięzku i szeroko 8 tosować
krytykę i samokrytykę, jako metg.

I dę pracy

·

Zacieśnić łQczność

z Partiq
Dotychczaso" a wirż Z:l-IP z PZP~
była niedostateczna.

Musi być ustanowiona ścisła, systematyczna i wszechstronna lfifź
wszystkich naszych instancji z kiero
wnictwem partyjnym odpowiednie:io
s<;czehla. Trzeba, aby wszystkie na·
sze za.rzą.dy uświadomiły sobie w peł
ni, że bez przestrzeg·ania tej zasady,
nasz Związek w żaden sposób nie
moi~ się wywiązać z postawionych
mu zadań.
Chcemy, aby związek nasz stał •ił
bojowym i oddanym pomocnikiem
partii. Być pomocnikiem, to znaczy
pracować ręka w rękę ze swym kie·
rownictwem.
w naszej do·
Było wiele błędów
tycbczasowej pra c~· . !\lamy jednakże
wszelkie warunki po temu, aby t>rZE
zwyciężyć błędy. Ubunąć niedoma1a·
nia i zlikwidować braki.
Nasz Związek chce być i będzie
wiernym i oddanym, bojowym pomo·
cnikiem naszej Wielkiej Partii, awan
gardy klasy robotniczej i mas pracu
jących naszego narodu Polskiej Zje·
dnoczonej Partii Robotniczej.
To ona, Pol~ka Zjednoczona Partia
Robotnicza i jej Komitet Centralny,
na czele z Przewodniczącym Towa•
rzyszem Bolesławem Bierutem chroni
na ~ od błędówt otacza stałą troską i
zawsze napewną ręką prowadzi
przód.
W ~ ·m wy11róbowanym kierownic·
twie i w nieprzebranych, twórczych
polskiej "'łodzie·
'łilach wspaniałej
ży je!llt gwarancją, ie Związek n•az
zwycirsko pokona wszelkie trudności.
Niech to nasze Plenum stanie sie
przełomu
początkiem prawidłowego
pracy Związku Młodziciy Pol-

w

skil'j.
Nasze młode pokolenie u boku sta
rej ~wardii rewolucjonistów stanil'
na pierwszej linii frontu w wielkiej
batalii o wykonanie porywających
zamierzeń Planu 6-letniego, b~zie
kontakt
Zwiększymy
niezachwianym obrońcą naszych era
z masami młodzieży
nic, naszej niepodległości i od.da
pokfJfu,
polepuyć wszystkie swe siły sprawie
Musimy zdecydowanie
styl pracy naszych Zarz4dów i wzmo demokracji i !IOCj:> li ·T nm na całym
instańcji świecie!
cnić kontakt wiizvst.ki~h

„
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Budownictw o mieszkaniow e
latach Planu

W latach Planu Sześcioletniego
zbudujemy 723 tysiące DOWYCh izb
mieszkalnych. Stanowi to bez mała
szóstą część izb mieszkalnych, posiadanych przez nas w miastach ca
łe-j Polski.
Licz.ba '723 tysięcy izb oznae23, że
w latach Planu będz.iemy przecięt
nie rocznie budowali dwa razy tyle
bb, co w sześcioleciu 1931 - 193'7.
Wjększość wym.i~nionych izb mie
ill'l'kalnych powstanie w 90 nowo
rtbudowanych, !kompletn.ie wyposażonych osiedlach mies'Zkaniowych.
Aby wykonać tak wielkie zadania
w !Łakresie budownictwa mieszka,.
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niowego, będziemy musieli ll.Więk
wydatnie produkcję materiabudowlanych. Produkcja cegły
w roku 1955 wzrośnie w porównaniu 'Z rokiem 1949 - trzy 1 pół
krotnie, cementu - cz; górą dwukrotnie itd.
Rozwiniemy stosowanie montażu
elementów prefabrykowanych t ich
produkcję.
Zastosujemy w nasr.zym
budownictwie przodującą technikę
i wydatnie rozszerzymy mechanizację robót.
Wartość
mechanicznego
sprzęt.u
budowlanego wzrośn!e w
latach Planu 7-krotnie. !Mechanizacja procesów budowlanych osią6nie:
szyć
łów

~;
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w robotach ziemnych - 47 proc., w wodociągów korzystało przed woji;rzygotowaniu rzapraw - 71 proc., ną tylko 36 proc. ludności miejskiej
w przygotowaniu betonów - 89 w Polsce, cz; kanalizacji 31 proc. Nie
proc„ w transporcie wewnętrznym była to oczywiście ludność robotna budowach - 90 proc.
nfczych dzielnic.
Musi również w latach Planu, w
W ostatnim roku Planu Sześciooparciu o nasycenie budownictwa letniego z urządzeń wodociągowych
technika i o dalszy rozwój współza- korzystać będzie 70 proc. ludności
wodnicti.va i racjonalizatorstwa, na miast, a z kanalizacji 62 proc.• przy
stąpić e.naczne skrócenie cyklu pro- czym nowe osiedla jak wspomdukc:vinel!o w budownictwie.
niano - otrzymają. i>ełne wyposażePlan zakłada. że wydajność pra- nie w urządzenia sanitarne.
cy mierzona wartością produkcji
Niemniej charakterystycznym przy
budowlanej na jednego robotnika kładem
warunków
mieszkaniowzrośnie do r. 1955 o 86 proc. (w po wych w okresie
międzywojennym
równan:u z r. 1949).
klasy robotniczej, jest porównanie
Wybudowanie 723 tysięcy nowych statystyki mieszkaniowej mie3zc:>:ań
izb mieszkalnych oznacza wielką. ja skiego Krakowa i robotniczej Ło
kościową. poprawę warunków mie- dzi: liczba mieszkań jednoizbowych
szkaniowych mas pracuj:\CYCb w w Krak-0wie wynosiła przed 1939 r.
Polsce, oznacza również u.pewnie- I proc., a w Łodzi aż - 66,3 proc.
nie mieszkań dla. nowych kadr ro- Komental'ze są zbędne.
bot~ików i. pracowników rozbudo·
Plan Sześcfoletni da nam '723 tywu.1ącego ~1ę przemysłu.
.
siące nowych izb. Przyniesie - nam
.Nowe QS1edla będ~ wyposazone w (również wzrost aparatu budowlanen1czbędne . urządzema gospodarczt' • go i przemysłµ materiałów hudospołeczne 1 kulturalne, a mieszkan .a wlanych. zapewniający nam dalszy
w no~ych osiedlach
otrzymaJą stały rozwój budownictwa miP.szkawszyst.k1e n.owoczesne ~nstalaeje, jak niowego w latach następnych, buwodoc1ągl. 1 ka!'ali~acJę, centralne downictwa będącego ważnym c1.ynogrzewam1', łazienki. gaz itd.
niJ,łem wzrostu ogólnego dobrobytu
Wielki. przewrót w warun.kaeh i kultury.
mieszkamowych klasy robotniczej,
K. N.
zapoczątkowany już w Planie Trzyletnim, a który pogłębi się i spotężnieje w łatach Planu Sześcioletniego, wynika z zasadniczych założeń
w polityce mieszkaniowej Państwa 111111111111111111111111111111111111111111111111
Ludowego,
Pod
rządami
kapitalistycznymi
nie jstniało budownictwo mies~ań
robotniczych, lub było takim tylko
iz nazwy. Budował prywatny prrzedsiębiorca kalkulujący na zysk. RoPodczas dyskusji na V Plenum
botnicy skazani byli na domieszki- Komitetu Centralnego PZPR I sewanie starych domów, które już kretarz Komitetu Łódzkiego PZPR,
dawno rzamortyzowały się ich wła tow. Wojas, powiedział m. in.:
ścicielom.
Zamieszkiwali również
- „ W przemyśle bawełnianym
zaniedbane dz:elnice przedmieść, około 60 proc. robotników nie wy·
całkowicie pozbawione nie tylko u- konuje swoich baz.
To znaczy, że
rządzeń sanitarnych lecz często bru około 60 procent
robotników nie
ków i chodników. Na prr.zedmie- wyciąga z ma.szyny tego, co jest mo
ściach tych panował
niepodzielnie żliwe. a w v.wiązku z tym uzysli;uje
typ rudery, należącej do tzw. bie- niższe zarobki.
da-budownictwa.
Z tego wynika, że nie nauczyliś
Dla charakterystyk! warunków my jeszcze ludzt pracować na mamieszkaniowych klasy robotniczej szynach. Większość robotników prze
pod rządami kapitalistycznymi war mysłu włókienniczego rekrutu,ie się
to przytoczyć następujące cyfry: z ze wsi. z tnn:vch zawodów i z mło-

Zapotrzebowanie na mundurki i ubranka wzrasta
Kierownictwa poszczególnych s~le
pów włókienniczych i tekstylnych
handlu uspołecznionego winn.v naj
rychlej zaopatrzyć !"We sklepy w po
ki i inne rzeczy, aby ich pociechy trzebue ilości odzieży dla młodziPży
mogły uczęszczać do szkoty
o<tpo- nkolnej.
Bań.
":iednio ubrane.
Na ogół wiele sklepów handlu uspołecznionego jest dostatecznie nci
patrzonych i przygotowanych na
zaspokojenie potrzeb swych małych
klientów.
•
Dom Towaro''ITY PSS Nr. 4 przy
ul. Piotrkowskiej 53, ma na składzie
mundurki szlwlne oraz ubranl:rn
wszelkich kolorów, deseni i gatunków dla dzieci od lat 4 do 16, w ce
nie. <id 4 do 8 t.vsięcy złotych. Skarpetki, koszulki i buciki znajdują się
tu także w dostatecznej ilości.
Dom Towarowy PSS Nr. 1 przy
ul. Piotrkowskie.i 100 posiada obf!tv wybór ubranek dziecinnych, nato
miast brak tu mundurków szkolnych
i harcerskich.
Dom Towarowy PDT również ma
ubranka dziecinne, lecz nie posiada
mundurków szkolnych oraz patenPoczątek

zbliża się
więc dziwnego,
że przezorne mamusie już teraz na
bywaj~ niezbędne ubranka. skarpet

roku szkolnego

eoraz szybciej, Nic

Na polach

Spo,ldz1·e1n1· produkcy1·ne1· 'J ackow1·ce

W

"'

tek.

Kronika Zw. Bojowników
e

Wolność

Piotrkowska g5 Bartoszewska,
Armii Czerwonej 53 - Czy1'lski, Zgier
ska 63 - Dancerowa, Plac Wolności 2 Rowińska-Koprowska, Nowotki 91 - Stanielewicz, Rzgowska
51 - Siniecka, Gdańska 23 - Borkowska.
Nr. telefonu Pogotowia Ratunko-1
wego 104-44.

Na polach spółdzielni produkcyjnei w Jackowicach, gminy Bąków,
pow. łowickiego, bielą się ścierniska
po sko~zonych jeszcze systemem in·
dywiclualnym zbożach. Łany pól prz~
cinają liczne miedze, które dotychczas rozdzielały poszczególne działki.
Zdala widać kilkanaście par koni, sunących rzędem i przewracających
skibę za skibą, zaorywując zara7em

piszą

srę współzawodnictwo

'\Vspólz<1wodnictwo inP.ywidua~ne w
doświadczalnym Panstwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Rossosze, pow.
irawsko ~a~o_wieckiego! ~o~wija się
coraz lepie] 1 przynosi JUZ znarzne
k orzy Śc1.· ....._.
...,,,„iek'
·1 wsp ółzawodni·ctwu•
prace żniwne - zostały ukończone na
14 dni przed ustalonym terminem. Zakoiiczyliśmy także podorywki i slew
poplonów.
Na wyróżnienie za wytężoną pracę
zasłużyli nastQpujący pracownicy: ob.
Dąbrowski, który przyczynił się do
zaoszczędzenia
około
200 tys. zł.,
tit'rzymująr w należytej konserwacji
r.1aszyny, narzędzia rolnicze i ur7ą
cizenia wodociągowe oraz wyremontował maszyny rolnicze.
Przyznano mu zaszczytny tytuł 1
odznakę „Przodownika Pracy"'.
P:>za
tym wyróżniono obywateli:
Jana
Szvmczaka i S. Brylskiego, którzy wy
pE:foili 123 proc. nor.ny oraz obywateli: Józefa Szymczaka, Stefana Unickiego, Jana Chrobota. Szymona K'l·
majątku

rndość,

w Zachodnich Stanach USA

jącego

w tych rejonach, zgłosiło
.. 216 (słownie: dwustu
szesnastu) kandydatów na landsk11echlów p. Trumana. (l'oa lym,
oczywiście,
„ochotniczą"
rekrutacje przerwano).
Dla ogromnej wh;kszości społe
czeństwa amerykańskiego agresja
podżegaczy trumanowskich na Ko.
reę nie jest wojną ,.popularną,", ani
tym bardziej ,,wojną. narodową,".
Jako charakterystyczny w tym
wzglt:dzle przykład moźe służyć
doniesienie jednego z korespondentów pras,r francuskiej, który
stwierdza, że w kinach nowcjorsktch podczas wyświetlania aktual
noścl koreańskich przy akompaniamencie hymnu narodowego, p11
blicZ11ość nie zdradza bynajn'lltlej
„patriotycznego zapału", spoko]·
nie .żuje gumę I wykazuje najzupelnlejm\ obojętność wobec oglą
danych na ekranie epizodów frontowych
(.,Bohaterskie odwroty
wojsk amerykańskich" itp.).
Wszvstko to dowodzi, że repu·
tacja dolarowych podżegaczy wo·
jennych jest mocno zaszargana, na
wet w ich własnym - kraju.
B. D,
się aż,

że dzięki

dzieży. Stare, wykwalifikowane kadry wyrabiają bazy t przekraczają.
je, a jeżeli młode kadry, jeszcze tego nie czynią, to znaczy. że nie uczy
liśmy nowych łudzi, którzy napłynęU do przemysłu,
nie dbaliśmy o
ich kwalifikacje i to właśnie ciągnie
naszą wydajność w dół.
żeby wylrnrzystać te ogromne rezcrwy w Planie 6-letnim, trzeba w
t>ierwszym rzędzie, jak wskazuje IV
Plenum, uczyć robotników pracować na maszynach t podnosić stale
ich kwalifikacje. Aby w Planie
6-letnim wrrosła wydajność l>tacy,
trzl'ba zapewnić przemysłowi włókienniczemu do11ływ wykwałi.fikowanyrh kadr przez jak najszerzej
zakrojoną altcje szkolenia zawodowego ( Nowe drogi" Nr -4: .'22) str.
94) ' "
'
Oprócz szkolenia zawodowego, w
szkołach technicznych i na specjalnvch kursach doskonałe w:vniki dać
· .
.
'
·.
tutaJ moze metoda szkolema pr~y:
ta
J1;1Z
iz
nailep;:zym wymk1em eg7.amm
praktyczny. · tDz!ęki niei wkrótce po
ri:akończeniu działan wojennych mogli:~my uruchomić pnzemysł, który
miał wtedy tak ogromne Juki w kadrach, ,!;?'.C?'.ególnie na Ziemiach Odzyi::kanych. w ciągu ostatn~ch lat,
dziesiątki tysięcy niewykwallfikowa
nych robotr,ików zdobyło zawód
przy warsztacie, Obecnie, prócz s~ko
lenia niew~·kwalifikowanych, winno rozwijać się i pogłębiać doszkatanie mniej nawa.nsowan:vch w zawodzie robotników. W do~zkalaniu
tym może ll'ię ro;i;winąć i rozwi,ia
współzawodnictwo, oparte na do.•~„.
...•adczeniu Zwiorzk11
Radz•ec•kiego.
..,
Radzieccy robotnicy, technicy, inżynierow:e, wspólzawodn:C"lą między
sobą w tym. kto .zdoła dok:::ztalcić
więcej i lepiej swych towarzyszy
pracy.
Związki Zawodowe jeszcze n:e do
ceniły w do"tatecrz.nej mierze tej
formy przekazywania doświadC'l.en
przodowników orarz; rac jon a lirz.atorów
współtowarzvszom pracy i nie
.
' ,
· .
.
·
u~ęły ~eJ w odpo'":1~dme ramy orga
mrz.a~y.lne - lecz JUZ W najbliżs,zym
czasie !IJ>raw:v te ~vłnny wysunąc się
na czoło prac zw~ą.zkowyrh.
Metoda szkolenia przvwarsztatowego i współzawodnictw~ w szkole
niu rozwinęły się dqtychczas oajle·
piej w przemyśle odzieżoWYm. Z ini
cjatywą w tej ,;prawje wystąpiła na
Plenum Zwiazku Odzieżowców tow.
Józefa Bombrycb, taśmowa, brygadzistka Zakładów Odzieżowych im.
Wieckowskiego w Łod'Zi.
W dniu 24 czerwca l:i, r., podczas
Kra jowej Narady Aktywu Odz.ieżowego we Wrocławiu, tow. Bombrych
złożyła e.obowiązanie
pl"leszkolenia
do końca b. r. 5 niewykwalifiltowanych robotnjc na szwaczki pierwszej
kategorii. Jednocześnie wezwała in-

Państwu

ne robotnice, majstrów, techników
oraz inżynierów do współzawodni
ctwa w dziedzinie szkGlenia przywarsztatowego.
Od razu napłynęły odpowiedzi licz
nych odzieżowców. Tak więc tow.
Irena Pacholczyk z ZPO „Wólc'l.anka" w Łodzi - SZ'Afaczka, pracująca
na maszynie w taśmie, 1Złożyła zobowiązanie podniesienia kwali!ikacji 16 szwaczek, dotychCTZas nie wykonujących w pełni bazy produkcyj
nej. Podobne zobowiązania złożyła
.Janina Czubaj, robotnica gumowni
ZPO w Trzebini, ZMP-ówka Irena
Ka.mińska z ZPO w Swiebodzicach
i wiele innych.
Zobowiązania te są w pełni dotrzymywai:ie. Tow. Bom.brych do ,22
lipca, w ciągu 6 tygodni, wyszkoliła
3 szwaczki pierwszej kategorii. Oka

I

'Z.dała

zało się, że zob?wiązanie. podjęte

przez nią zost!lme napew"?o przekroczone: bowiem szkolen~e przy
warsztacie odbywa się niezwykle
szybko i w bardzo krótkim . ("f.asie
wyniki.
Ten sy.~tem . szltolen.ia. rozpawsz:echni'aJ!'!~Y sH~ obe.c~1e w. ?"'.e:
mysle odz1ezowym, w1~1en rowmez
z~stać rzastosowany w mnych g~łę
z1ac~ przemysłu. ~ tu ~rzed '!\;1~z
kami .zawo.dowym1. staJą pO\\az~e
zadania._ '!Jęcia teJ formy s.zlrnle.n1a
we ,włascl\".e ramy . orgai;i1zar:v;Jne.
pok1~rowai:1~ szkolenlem ~ opracowania ~ła~c1wych metod Jego u~~
wszechme1.11a. Spraw:( te w naJbllzszvrn czasie staną się Pf7;edm.otef!1
obrad komitetów
wspolzawodnlctwa pracy, ~rup IZ\viązko_wych ~raz
narad.. w~twor.cizyc~ z~łog. KlilbY
techn.:k.t
1 rac.10na11zac11.
ó
dz łma.Ją tu
r wruez rozlegle pole
1a ama.
Być może, iż w pierwszym okresie szkolenie napotka , na pewne
trudności.
Trzeba temu rzawczasu
zapobiegać. Kierownictwo rzakładu

widać joż zadowalające

Ludowemu możemy urzeczywistniać
pn>gnienia, które żywiliśmy jeszcze
przed wojną.
Na polach spółdzielni wre robota.
Wszys('y pracują ochoczo i wydajnie. .Jedni orzą, inni bronują i sieją
poplon', , pozostali zaś pomagają przy
budowie nowej zespołowej obory dla
.
·
T rzeb a Jmw1em
•
I I1cznego
inwentarza.
przyznać, że wkłady
inwentarzowe
członków spółdzielni w Jackowicach
sa znaczne.
Kilkanaście par okazałych koni, 50
sz!uk bydła oraz różnorodne narzę.
dzia rolnicze - to najważniejsze powi ~no pomagać prowadzącym ~ko
zvcje
wkładów
inwentarzowych.
le_n1e, czy „to w d\odze odpoy:iedWkłady zaś gruntow~ wynoszą 208 ha
m~h prem~1: crz:y .tez dopomaga~ąc w
pszenno-buracznej ziemi.
n;1arę mozl! wosc1 przy .zorg~n:zowa
. te os1ągnięc1a
·
· · me
· przymu szkolenia
poza godzinami pracy.
W szvstk 10
.
b
s~I łatwo. Trzeba b ło w cia 11 wie
Sz~ol~me ?rz.ywaa-szt~to':'l'e . e~
wąskie, ttawą porośnięte miedze.
lu ymiesięcy toczy.:! z~ciekłą W~Jkę z
\~ątp1ema
rznaJdzle W. ka~deJ dziedZl
Przechodzący obok chłopi i kobiewrogiem klasowym, za wszelką cenę
me i;irzemysłu i w kaz?eJ f~bryce te
ty zatrzymują się i z zaciekawieniem usiłu ·ac
nie do uścić do owstalub inne ramy or~a.ni7:acy1ne. ~l~
przyglądają pracy spółdzielców oraz
· J - yn_i ·
· J?
"łd .
poprowadzone własc1w1e umozllw1
polom, na których znikają dotychcza ma ~rg~m~u1~ce1 s.ię. sp~ ziem. ·
.stworzenie
nowych.
tysięc:myc!'
sowe granice.
_Dz_1ęk1 usw~ada~ia1ą~e1 pracy .akty
kadr wykwalifLkowanych robotmTo członkowie spółdzielni produk- w1stow orqa~1zaq1 poht•:czn'(ch 1 s.p~
ków, zwiększy ich wydajność pracyjnej w Jackowicach przvstąpili po łecznych, ktorzy polrahh umc~stw.1ac
cy, całym 11:akładom. całym rałęziom
raz pierwszy do wspólnej orki, zaory- zc;kusy wroga klasowPgo, społdz1cl·
przem:vsh1 ulafwc wykonywanie pia
wu jąc granice. oddzielające ich pola. r.ia produkcyjna wys1ła zwycięsko
nów produkc:v.in:vch. oraz przyniesie
Ka*da chwila jr.st droga. Już wielki z pierwsz~go etapu walki kl~so~ej_.
nowowykwa.lifikowanym wzrost zarzas zasiać poplony. Dlatego też przystępu1ąc
do zespołowe)
JUZ
robków.
członkowie spółdzielni, nie czekając pracy,
Szerokie, masowe, i należycie
na traktory Spółdzielczego Ośrodka
Entuzjazm i ofiarność jej członków
zorganizowane szkolenie przy•
Maszynowego \v Kiernozi, zaprzc;gli pozwala przypuszczać, ie spółdzielnia
warsztatowe stanie się niezbędne
kilkanaśC'ie par koni,
stanowiących produkcyjna w Jackowiocach
stanie
przy realizowaniu Planu 6-letnie
już ich wspólny majątek i przystą się wzorem soajaliiilycznej
gosporo. przy wypełnianiu wskazaA
pili do p:erwszej zespołowej orki.
darki na wsi, promieniującej na
IV i V Plenum KC PZPR.
Na twarzach wszystkich spółdziel okoliczne gromady.
K. z.
ców, starych i młodych, malowała się
wielka radość. a pracę swą wykonywa Ii z zapałem.
Więce;
o
i czas człowieka pracy
Zaorywując miedzę. ob. Kowalczyk
oświarlc:za: Jest to przełomowa chwi- ~------------~----------------------------------_,.;.

I

-x-

Dy źury aptek

Rozwiia

v. iększą

siły

zaciąg ochotników
na wyprawę
koreańską, mimo bezrobocia panu-
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w~rsz!atowl'gO. Meto?~

la w naszym życiu. Z gospodarki
zacofanej przechodzimy do gospodarki nowoczesnej, która podni~sie nasz
dobrobyt i wyrwie naszą wieś z zacofania i ciemnoty. Odczuwamy tym

I

i Demokrację

Zarzad Oddziału Grodzkiego Związ
ku Bojowników o Wolnoś~ i Demolcrację zawiadamia członkow,
podopiecznych i sympatyków Zw„ że w
dniu 4. VIII. br. odbędzie się zebranie sprawozdawcze za kwartał drugi
z działalności naszego Zw., urządzone
w świetlicy własnej przy ul. Nawrot
nr 31 o godz, 19. Obecność obowiąz
kowa.

Nasi korespondenci

k
Or a

I

chwalić

kim szumem propagandowym O!jłct

korzyściach szkolenia przywarsztatowego

n1iedze

Plerwsza WspoIna

czy1n

nowe kadry wykwalifikowanych robotn.1ko' w

•

znikają

się

Jak donosi z Korei korespondent
Agencji Reutera, w jednym z nic-wyzwolonych jeszcze miast polu.
dniowa-koreańskich policja Li Syn
Mana aresztowała 2 O O dz leci
pod zarzutem „działalności party·
· :i:anckiej". O czymś podobnym pl
szą sprawozdawcy prasowi z Sajgonu llndochiny), gdzie policja
francuska - w odwet za obr:i:u
cenie granatami ręcznymi przyby.
lej do tego miasta misji amerykdl't
skiej - aresztowała. z braku innych
„przestępców"
dwóch •. ,
siedmioletnich chłopców.
Cóż robić? Sprawy imperialistów
i awanturników wojennych, ukła
dają. się bardzo nieświetnie, su,kcesów i zwycięstw nawet przez lup~
dojrzeć
nie można. Trzeba sil(
więc postarać o „zwycięstwa" że tal{ powiemy zastępcze, prowi1oryczne choćby w postaci aresz
towania nieletnich „przeciwni
ków", bombardowania bezbronnej
ludności, palenia miast i wsi itp.
Jeśli lak dalej pójdzie,
policje
różnych Li Syn Manów zaciną
aresztować wróble na dachu,
świerqocące o nieuniknionej kl~s
ce podżegaczy wojennych. Ale to
wszystko nie poprawia jakoś ndstrojów w kraiach dolarnwycb, ani
nie dodaje animuszu ich mieszkań
com. Ot na przykład gdy amerykańskie władze wojskowe z wie!-

1

Owielkich

poczqtek roku szkolnego

Nie ma

Sze.ścioletnieqo

Two'rzmy

Zbliża się
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w gospodarstwach rolnych

strzewę i Jana Tylaka, wykonujących
o<i 111 do 114 procent norm?.
Wręczenie

odznacze11 i nagród odw dniu 30 ub. mies.
Ryszard Pejski
k
d
k" ' Gł
„
1
orespon
· - R ent · eh ops 1 „ osu
k.
wies ogowice, pow„ raws ·1.

było się

O

właściwy

r·

troski

Ośrodek

stosunek do

W wielu za1dadach pracy nirjedno
krotnie dają. się slyszeć ze strony
kierownictwa utyskiwania na mało
zdyscyp!inowan<J, młodzież, ?'\ie zdaj!).
sobie tam sprawy z tego, że jeśli
istotnie część nowoprzyjętej do pracy młodziP.ży wykazuje bl'ak karności, w głównei mierze w~·nika to z
winy kiel'ownictwa, rady zakladowej
i organizacji )lartyjnej, nie umieją·
cych odpowi~dnio wychować tej młodzieży.

W ZPB im. J. Stalina podnosi się
kwalifikacje i poc;>.;ucie obowiązku

I

młodzieżv

młoclycl1 robotników przez organizowaniP specjalnych zebrań. Ostatnio
urząd2ono także zebranie dla mło
dzieży, zatrudnionej w oddziale sel
faktorów, W toku dyskusji przedlo
żono szereg· now~•ch
sposobów usprawnienia pracy i zwiększenia o- zczędności. Dyskusja ta udowodniła,
że jeśli m !odzież otacza się właści
w~ opieką, to potrafi ona osiągać wy
sokie sukcesy p1·odukcyjne.

W. Jóźwiak
ZBP im. J. Stalina.

•

•

zdrowie

Ubezpieczalni przy ul. Piotrkowskiej 100·
• •

•
w1n1en sum1enn1e1
wypełniać swe obowiązki
Poczekalnia Ośrodka Ubezpiecz'!!
ni Społ. przy ul. Piotrkowskiej 100
tak przepełniona, że nie ma ani je
dnego miejsca siedzącego.
Brak informatora, któ1·y QY rzeczowo ob.;aśniał pacjentów. wywoluje słuszne zarzuty pod adresem
US.
Oto jeden z rażących przykładów .
NowooLwarty w ramach Czynu Lip
cowego Ośt•odek US, przy Al. K-:>ściuszki 48 przejął stąd niektóre ;;pe
cjalności, np. chirurgię, lecz pacjent
przybywajacy do Ośrodka przy ul.

IPiotrkowskiej
100, musi
kilka godzin w kolejce,

oczekiwsii: rano i nie jestem pewien, czy dr.iś
aby do\v1e- w ogóle dostanę sic do lekarza. J1;st
dzieć l'ię, że winien zgłosić się
na jui godz. 11" - żali się.
Al. Kościuszki 48
Ta niepewność kosztuje wiele ner
Widać z tego, że Ośrodek US. nie
przejawia żadnej troski o czas 1 wów. A przecież wystarczyło b.}' l.lby ktoś z Ośrodka wszedł do ·ponerwy pacj.entów.
Wiele też pozo stawiają do życzc czekalni i wyjaśnił że tylko tyiu a
11ia styl i forma pracy zatrudmo- tylu pacjentów będzie dziś na pew•
nych w Ośrodku US, przy ul. Piotr no przyjętych pr'Zez lekarza.
kowskiej 100
A wtedy nikt by nie czekał w nie
Roz1m.1\viamy właśnie z robotni- pewności na przyjęcie Trzeba tylklem Centrali Mięsnej, ob. kaźmier ko więcej serca okazać tak licznie
skim: „Czekam już tutaj od godz. 7 zgłaszającym się tutaj pacjento;n.

I
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Szkolenie i wychowanie nowych kadr
pisało proso łódzko w dn. 4

najpilniejszym zadaniem sporti1

sierpnia 1930

Szczególnie więc palącą sprawą dnak sprawa szkolenia kadr sp;.Jrto nowe i liczne zastępy sędziów spor
jest powiększenie kadr instruktor- wych u nas w Łodzi nie utknęła na tcwych. A wreszcie musimy wycho
martwym punkcie i rozwijała się wać nowego typu działaczy klub'Jskich.
sporlOW'Jch;
związków
przed~ wych oraz
Co dotąd zrobiono w tym zakre- pomyślnie nadal, musimy
wszystkim znaleźć dobrych orga!1i- t1enerów (przede wszystklm dla bo
sie?
W ciągu 4 ostatnich lat przeszko zatorów w Koła.eh Sportowych i ksu, piłki nożne.i i lekkiejatletykil
lono z naszego terenu około 600 sil LZS, oraz postarać się dla nich (kół oraz pozyskać do pracy wyszko:tenio
stopnia i LZS-ów) o przodowrfików najpo- wej kilku absolwentów AWF.
instruktorskich niższego
Na zakończenie musimy stwier(przodowników) i 68 instruktorów pularniejszych gałęzi sportu.
Nastt:pnie musimy .iaK naj:>zybciej dzić, że zagadnienie kadr znajduje
wyższego stopnia (instruktorów. oo
postarać się o instrnktorów pod~ta w naszym sporcie coraz głębsze z1r·
mocników trenera i trenerów).
Z porównania liczb wyszkolonych wowych gałęzi sportu dla klubów; zurnienie.
i zatrudnionych wynika jednak, Ż!'
NA JEDEN ŁYK
znaczna część przeszkolonych ludzi
„Kurier Łód:zki" podaje pod ponie pracuje w sporcie.
wyższym tytułem, że Minister3two
Dlaczego tak się dzieje?
Skarbu wydało zezwolenie na sprze
W pierwszych latach na szkolen:e
1
daź wódki w małych stugramowych
0 1:
dostawał się niejednokrotnie
fłaszeczkach. Zarządzenie powyU>ze
ment przypadkowy, nie wychodz:~cy
spowodowane rz-0stało obniżającą się
z kadr objętych wychowaniem fi zubożałej
konsumcją wódki wśród
Element ten traklow·1l
zycznym.
kursy wyszkoleniowe jako osob;s::\
ludności.
przyjemność. bez poczucia odcow:c:
TRAGEDIA
dzialno!.ci i obowlazlrn oddania sit.
BEZROBOTNEJ MATKI
pracy społecznej
pro- •
Było to oczywistym błędem
Bezrobotna Józefa Rapecka, szuwadzacvch szkolenie.
często
kając ~robku, wychod!Ziła
Ost.at.ni jednak rok. wp1:owad7.il
do sp1"iZątania w domach prywatpod tym względem duzc zm1anv 1u1
nych - pisze „Kurier Łódzki" - w
zgłoszenia
li
lepsze.
dniu wczorajszym w czasie nieobce
W bieżącym roku na ;33 kur:;nch
dziecko wypadlo z do lekkoatletycznych
ności matki szkolen!owych prowadzon,,·ch nnc
okna trzeciego piętra na bruk. poWKKF' (dotąd przeprowaGzono •eh
mistrzostw Polski
nosząc śmierć na miejscu. Matce 20) zaplanowano wyszkolenie ;.Jknh'
dodaje ga~eta - spisano protokół.
.Już ponad 300 zawodników z ::ale 1000 ludzi.
W pierwszym półroc1u
go kraju zgłoszonych zostało do mi.; wykonano co do ilości przeprowatrzostw Polski w lekkoatletyce, któ dzonych kursów plan w 60 proc .. ;;
co do ilości przeszkolonycn w 45
re odbędą się w dniach 13 - 15 bm. proc.
w Krakowie. W zawodach ucze:;tnl
Z wym!enionych lic7.b wynilrn ne \
l'EATJ< „AKL~KlN"
czyć będa wszyscy czołowi lekkoat!<; wna niepokojąca dysproporl'ia w w:.·
konaniu planu (60 proc. i 45 oroc.) 1
(ul. Piotrkowska 152)
ci Polski.
1
na Prz~·czyny tego doszukiwać się n:.Teatr n lP.czynny.
Licznie reprezentowani będą
leży w niedostatecznym jeszcze zm:. 1
ł'l<~ATH LKfNl „miA'
mistrzostwach zawodnicy wieJscy śle organizacyjnym Rad Zrle.;zeń ·
·i.a 94. tel. 272· 70 J
(Piotr~
M. in. LZS Żurawica zgłosił do u Sportowych, a niekiedy w niedo<:eTeatr nieczynny
działu w zawodach 28 zawodnikow nianiu doboru właściwych kandv- I
fEATH „PlNUlilO"
ciatów na kursy.
zawodniczek, z Milewską na czele.
(ul. Kopernika 16)
Na t.ym odcinku mu~imy bvć
* * ':":'
l'eatr nieczynny.
Nasze whd?.c
szczególnie czujni.
nieus1ęp;1w;J
l'EATH IHHlEl>ll M ui n.:iN EJ
W cz01sie trwa.nia mistrzostw. Pol sportowe prowadz<1
„LUTNIA"
ski Związek Lekkoatletyczny org:i walkę. która odnosi pomału skut":i
Obecnie kandydaci na kursy r"1'eatr nieczynny.
riizujc kpnferencję z prezesami 1 krutuią się z ludzi czynnie upnwt;:
l'.-\:-<STWUW\' l'.EA'l'U zruuwsl\.
wiceprezesami okręgów oraz tre1ie- jących sport lub silnie organizacyJ Mistrzyni świata Ił. Rako<'ZY w rhw iii wręczania jej nagrody przez tow.
(ul. Jaracza 2, tel 217·ł9)
Zrzeszenia „Włókniarz".
Dąbrowskiego, przedstamirieła
rami specjalności. Celem konferen- nie z nim związanych.
reatr nieczynny.
Ośrodek łódzki pod względem wa
cji będzie omówienie działalnoś::i
sportowej okrc;gów oraz spraw szko runków szkoleniowych nie znajduje
leniowych.
się na przodującym miejscu.
Trudności lokalowe - (brak sal i
internatów) - w duzym stopniu
dals~y
hamująco na
wpływają
KRAKÓW. Powracającej do Krako I i by na stadionie bazylejskim rozleREKORD (Rzgowska 2) „Przybl'ana
wzrost i umasowienie kultury fiFinlandii
do
jadą
1va,, po zdoqyciu mish·zos,wa świata gJy się dźwigki naszego Hymnu Nacórka", godz. 17,30, 20
.
zycznej .w Łodzi.
Na kursy szkolenia centralnego i w gimnastyce, Helenie Rakoczy Ki:a rodowego. Jestem szczęśliwa, że mi
PRAGA. - Rekordzista świata 'U
S'l'YLOW'i.. <Kilińskiego i.~i:!J
biegu na 10.00{) m. Czechosłowak Za m•szego terenu i-p.iało wyjechać wg. klw zgotował. niesł:ychanie serdeczne to się udało i pragnę podlueśllć, ii
„Kłopoty referenta Trzis~ki",
Już na sukces swój ;;awdzięczam warupk01.n,
topek został ·wraz ze średniodystan planu na 1950 r. ponad 300 kandy- i entuzjastyczne przyj{?cie.
godz. 17.30, 20
i około 50 godzinę przed przyjazdem pociągu ja.kie Polska Ludowa stworzyła dla
przodowników
na
datów
Fin
do
zaproszony
Cevoną
ĘOwcem
„Powrót
śWIT (Bałucki Rynek 2)
Przeszkolono z zgromadziły się przed dworcem tłu pomyślnego rozwoju sportu. Wypoiandii na kilka startów. Obaj zawo na instruktorów.
do domu", godz. 18, 20
dnicy mają wystąpić jeszcze w tym nich już około 25 proc. W tra:<cie my publiczności, wśród których zwra wiedź swą zakończyła Rakoczy o„śluby
TĘCZA (Piotrko\vska 108)
tygodniu w Helsinkach, i następme przeszkalania (w miesiącach lipc~ i ceły na siebie uwagę liczne delega- krzykiem na cześć Prezydenta RP
kaiwalerskie", godz. 16.30, 18.30, będą startować w Turku i Tamperl;). sierpniu) pozostaje reszta. Aby Je- cje zrzeszeń sportowych, Ludowych Bolesława Bieruta.
20.30
Sportowych j klubów w
Zespołów
barwnych kostiumach i :r. kwiatami
TATRY (w ogrodzie) „Opowieść o
w ręku. Po przybyciu pacią.gu wynie
prawdziwym człowieku",
siono Rakoczy na rękach z wagonu
godz. 16.30, 18.30, 20.30
i wręczono jej kwiaty.
WISŁA (Daszyńskiego 1) „Maszeń(Korespondencja własna „Głosu Robotniczego")
Następnie mistrzynię świata witana rzecz Korei
ka", godz. 16.30, 18.30, 20.30
li: przedstawiciel KW PZPR Grzy·
wielką
tu
pokazali
radzieccy
Tenisiści
sierpniu
w
Sopot
dnia 5 sierpnia o godz.
sobotę,
W
„Dwa
11!)
WŁóKNIARZ (Próchnika
bowski, delegat młodzieży krakow·
Nadszedł wreszcie ostatni dzień 10- klasę, a zwłaszcza Andrejew przyjmu skiej ZMP-owiec Nowosielski, prze· 16 na. stadionie „lVłóknlarza." przy
ognie", godz. 16.30, 18.30, 20,30
dniowych walk na korlach sopockich. jący najfantastyczniejsze i już nie wodniczący Okręgowej Rady KF j ul. Kilińskiego 188, odbędą się m ·
VI JLNOść (Napiórl\Ow!"k1eg-o 16)
Puy korC:e centralnym stanął długi bite, ale wprost walone przez Rumu- Sportu - Zbroja, przedstawiciel klu
„Maaret", godz. 16, 18, 20
wody w piłkę nożną między pracopokryty czerwonym suknem stół za- nów pilki.
Witkowski wnika.mi ORZZ i Inspektoratem Pra
bu Włókniarz-Korona ZACHĘTA (Zgierska 26) „Ostatnia
OziP.row zadziwiał znów widownię oraz prezes OZG
slawiony niezliczonymi nagrodami
por. Halicki.
noc", godz. 18, 20
Na korcie stoją Kormoczi (Węgry) i swym serwisem i silnym uderzeniem. Podkreślili oni, iż zwycięstwo odnie cy.
prezes
Podczas rozdawania nagród
Jędrzejowska (Polska).
Całkowity dochód z tej imprez~
sione przez Rakoczy, jest wynikiem
Zacięta i piękna walka toczy się od PZT gen. Jaroszewicz w imieniu pol- troskliwej opieki, jaką Rząd Polski przeznaczony jest na rzecz Korei.
Jędrizej.~wska skich, węgierskich i rumm1skicb teni- Ludowej otacza sportowców, pilności
piłek.
pierwsizych
tenisistom ra- i pracy tak utalentowanych sportowwśród oklasl\ÓW prowadizi 2:0. ale sistów podziękował
różnych narodów. 17.00 Koncert dl.i. niPste.tv pm~grywa seta 2:6, ni!' mo- dzieckim za pr7.ybycie do Sopot i zło ców, jak ona, oraz\Worowaniu s;ę na
rzesumęte
pi·zodowników pracy. 17,45 „Baśń o gąc dać !>obie rady ze skracanyrr>i żył zapewnienie trwan)a w brater- wspaniałych sportowcach i·adziec·
Główny Polskiego ZwiązZarząd
skiej jedności ze sportowcami krajów loch. Składając mist1·zyni świata gra
sp1~·tnyn1 Budamszu" - słuchowisko piłkami swej przeciwniczki.
pod prze,vo- tulacje, życzyli jej sukcesów, aż do ku Narciarskiego zawiadamia, że
W drugim secie na korcie knilo- demokracji ludowej
(parte na motywach ludowych buria
cko-mongolskich. 18.15 (~) ,,Tu mó· wała już całkowicie Węgierka. Bci dmct\\"<!'m Wielkiego Związku Ra- lauru olimpijskiego i zwrócili się z termin Walnego Zgromadzenia DE-le
wi Wystawa Planu 6-letmego w Ło-1 w;ększego wysiłku zdobyła ona pw · dzicckiego.
npelem do młodzieży, aby nie zanie- gatów PZN, wyznaczony na dzie11 6
Zwycięzcy turnieju otrzymali plę chala troski o podniesienie poziomu
1lzt'' 18,25 (Ł) Koncert życzeń. 18,45 wadzenie 5:0 i wygrywa seta 6:1.
sierpnia 1950 r. w Krakowie, zo;;t'łl
Ki:irmoczi górowała bezapelacyjnie kne i wartościowe nagrody. Skonecki ideowego i moralnego.
audycja satyryczna.
„Szpilki"
l!J.00 „Złoty kogucik" 1L Rimskiego- nad wszystkimi uczestniczkami tut. otrzymał puchar „Trybuny Ludu" i
Rakoczy przesunięty na czas późniejszy. No
Dziękując za po,~itanie
aparat fotograficzny od Marszałka powiedziała:
Korsakowa. 20.00 W przerwie: dzien nieju.
wy termin zostanie podany w os1iNa „deser" po!umiejowy zorgani- Rokossowskiego, Jędrzejowska otrzynik wieczorny. 20.40 Dalszy cią.g ope
w Bazy- bnych zawiadomieniach i pras!e.
„Startując na zawodach
ry „Złoty kogucik". 22.15 Konc?.rt zowano jeszcze spotkanie pokazowe mała - rower. kupon materiału, As- le' bylam zawsze myślą w Ojcz~·źnie.
'l'Iansm. z Budapesztu. 23,00 Ostat- pomiędzy parami Ozierow, Andre1ew both - zegarek i książl<ę. Adam - - Tak pragnęłam i czyniłam wszystko
nie wiadomości. 23.15 Muzyka kame (ZSRR) a Caralulis, Szmidt (Rumunia). aparat fotograficzny. Ki:irmi:iczi -- ni:. co umie było stać, by nasz sztan
Gt.Oa
Był to najpiękniejszy debel turni!'jn. 1piękny obraz.
ralna.
dar zawisł na najwyższym maszcie
Eomltetll l WoJe·
niosła

skromny zarobek wielu silniejszym bezrobotnym, któmy prze
nosili panie i· panów na plecach prz~ ba·rdziej zalane ulice miasta.
Zarobki takich przedsiębiorców wy
pi
nosiły po kilkadziesiąt złotych S!Ze „Kurier Łódzki".
Na ulicy Kilińskiego pod r.aporem wody zapadł się przewód kanalizacyjny, tak, że na spore.i prze
strzeni ulica przedstawia ruinę.

STATYSTYKA POGOTOWIA
ZA LIPmc 1930
Statystyka pogotowia łódcldego
wykazuje, że w lipcu 1930 co:-oku rzanotowano w Łodzi 76 wypadków
otruć, rz:amachów samobójczych i sa
mobójstw, 15 bezdomnych kobiet
urodziło„. na ulicy żywe, względnie
nieżywe dzieci. 389 osób omdlałych
z głodu odwieziono do zbiorni miejskiej. Charakterystyczne jest, że po
gotowie wyjeżdżało tylko do dwóch
wyipadków opilstwa.
DUR BRZUSZNY
SZALEJE NA BAŁUTACH
W !Związku ze ~możeniem się
epidemii <luru breus=ego, który
ogarnął całe ulice na Bałutach 2:amąd miejski ~akupił kilka tysię
pr.zeciwdurowych,
cy szcrzepionek
które podawane będą mieszka1icom
~akażonych domów doustnie.
POTOP
NA ULICACH ŁÓDZKICH
W dniu wczorajszym szalała nad
Łodzią i okolicami groźna burza po
Woda
łączona z niezwykłą ulewą.
suteryny w szeregu dorz.alała
mów. Wracający z pracy rot·o tnicy
- brodzili ulicami boso, po kolana
w wodzie.
przypowódź
Niespodziewana

łódzkiego

V Plekiedy po
PZPR. sprawa kadr
stała si~ troską każdego resortu ży
cia pa11stwowego. chcemy zapoznać
naszych czytelników z tym zagadnieniem na odcinku sportu łódz
kiego.
Teren Łodzi i województwa łódz
kiego należy do okręgów dość wySw1adczą o
soko usportowionych.
tym cyfry: ponad 350 tys. czynniP.
uprawiających wf. i sport; ponad
fiOO Kół Sportowych przy zakładach
pracy; ponad 400 LZS-ów i 68 Klu
bów Sportowych.
W pracy instruktorskiej mamy za
trudnionych: około 300 nauczycieli
wf; 56 instruktorów i trenerów 'N
klubach; 23 instruktorów niższt:'go
:.;topnia w Kołach Sportowych; i 12
instrnktorów niższego stopnia \\'
LZS-ach.
Wynika stąd. że średnio na oiwło
1000 ćwic:>:ących wypada l instruktor.
Nic jest to stan zadowalający.

Wokresie.
num KC

Z pobytu H. Rakoczy w Łodzi

I

Liczne

'·I

--

TEATRY
ł:'AŃSTWOWY

'.l'EATR LM, STEFANA

J~. RACZA

CuL Jaracza l!7)

Leona

Godz. 19,15 „Odwety"
Kruczkowskiego.

I

P,A.ięS'l'WOW\'

l'EATK NOWt
,Cul Daszyńskiego 34. tel. 181-34)
Teatr nieczynny.
PAŃ~TWOWY

TEATR POWSZ.E<.:HN Y

(ul. Obro!lców Sta.11ngradu

:n

tel. 100-36)
Godz. 19.15 „Wielki czlowie1<
małych interesów", Al. Fredry.

do

Entuzjastyczne powitanie

Kl[NA
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1}
,,Podr4że Gulivera.", ~odz. 16, 181 20
UAŁTY.K (Narutówicza 20)
„Czerwony rumak", godz. 17, 19, 21
BAJKA - ,,Baryłeczka",
godz. 17,30, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
Program Akillalności Krajowych
i Za.granicznych Nr 29".
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, Zl
Kino ni.e
REL (Legionów 2)
czynne.
MUZA (Pabianicka 173) „Narzecza·
na z Turkmenii", godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67) godz. 16,
, 1Cztery pokolenia"
18.30, 21.

I

I

PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
„Kłopotliwe alibi", god~ ' 17.30, 20
ROBOTNIK - „Dziewczęta. z bale-

tu", godz. 18, 20
-~
(Rzgowska 84)
„Oni maj11 ojczyznę", godz. 18, 20

ROMA

Co

usłyszymy

I

Prograin na dzień 4 sierpnia 1950 r.
12.04 Dziennik południowy. 12.25
Przerwa. 13.10 (Ł) Aud. dla PGR.
zbożo·
'[lt. „Jak zwalczać szkodniki
we w śpichrzu i na polu''. 13,30 Kon
cert. 14.00 Radiokronika. 14.20 (Ł)
Murz:yka popularna. 14,55 „Amerykanie w Japonii" z cyklu: „Mówią
książki". 15.10 Utwory fortepianowe
R. Schumanna. 15,30 Audycja dla
świetlic dziecięcych. 15.50 Muzyka.
16.00 Dziennik popołudniowy. 16,20
(ł,) „Na boiskach i bieżniach kra·
ju". 16,25 (L) „Jak pracuje nasz ko
1dtet blokowy''. 16,35 (Ł) Pieśni

H. Rakoczy w Krakowie

Zatopek i Cevona

W Sopocie opuszczono

flagę

przez radl.o

.
ze ur anie

.

p

l

ł.6dzklego
w6dzkler~ Komitetu

Orr:an

11

pieką. I w ogóle facet jest jakiś taki nie nasz. Ten typ to jest taki
podejrzany, że dobrze by było, gdyby strażnicy kolejowi przepyt; 1i się go, co on za jeden.
- Ee. zdaje się panu coś po nocy. Pan pewnie tkacz, bo tka
pan nos w nieswoje sprawy.
- Panie dyżurny, nie zgrywaj pan. bo ja czuję, że to musi
być jakiś łobuz, albo w ogóle bandzior. Jak przyjedzie pociąg. to
pokażę go straży kolejowej.

-

Nie

bądź

pan taki dedektyw. Nie zaczepiaj pan spokojnych

pc:sażerów.

Zadźwięczał

- Dziwny z pana człowiek. Przepraszam. pójdę jeszcze pogadać sobie z dyżurnym ruchu.
Dyżurny akurat miał chwilę odpoczynku. Pił kawę z termosu i zagryzał chlebem z serem.
Co? Pan do jedzenia się wziął? - Smacznego!
- Dziękuję.
- Ładny chlebuś.
A, niczego sobie.
Tu w tych stronach podobno tylko ciemny pieką.
.
Ale skąd - oburzył się kolejarz.
Widzisz pan, panie dyżurny, jest tu jeden w poczekalni
Pcrwiada, że jest mechanikiem w majątku, a wcale na to nie wy8'1ąda, i on mi powiedział, że w tych okolicach taki' ciemny chleb

•

I Zawody p1łk1 nożnej ·

„

t'elefon.
Kamie11.. .. Tak„. tak: Podobno jest taki...
Dyżurny ruchu.

nie chcąc dalej rozmawiać
Tymczasem Kowalski wyszedł,
1. kolejarzem, który wyraźnie pokpiwał sobie z niego. Przed pójś
dem do poczekalni chciał jeszcze przejść się ipo peronie. Gdy
pasmo cierna r:wcanego przez budynek, poczuł
•;,szedł w gęste
•pierający mu się o plecy jakiś twardy przedmiot i usłyszał pełne
Hoźby słowa, wypowiedziane półgłosem przez nieznajomego z poczekalni:
- Dobrze poradził panu dyżu.rny, żeby się pan nie wtrącał do
Ct;dzych spraw. A w ogóle pan za dużo gada. I za głośno, bo aż na
peronie słychać. Ale teraz bez krzyku - pójdziemy stąd. Marsz!
Dwa cienie skierowały się w głąb torowisk.
(D. c. ll..)

.

Z prac

zarządu

Polskiej Zje·
dnoezoneJ Partii RohotnleseJ
B ed aro Jei

PLB

Zarząd Polskiego Związku Boks<!r
skiego na swym zebraniu w srodę,
dodatkowo
postanowił nie dopuścić
zgłoszonych zawodników do udzia1u
w mistrzostwach Polski juniorów.
W Szczecinie startować więc będą
jedynie reprezentacje wszystkich o-

k1 ęgów.
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Redaktor
Zastępca

KOPENHAGA. - Obradujący •u
kongres Międzynarodowej Federac.'.ii Łuczniczej postanowił, że na.>tę
pne mistrzostwa. świata odbędą a.ę
w 1952 r. w Brukseli.

:tlS.tt

218-23

red. naczelrego
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218-19
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Na tym samym posiedzeniu rozpa- j
trywano również propozycje Finlandii rozegrania międzypaństwowego
meczu w zimie tej?'o roku w PolRce
oraz propozycję Wiednia, ndnośnie
meczu Wa1·szawa - Wiedeń. PZB za
proponował :F'inlan<lii rozegranie me
czu z Polski). w dniu 8. 10 br„ na·
tomiast, jako termin meczu 'Varsza
v:a - Wiedeń, wysunął dzień 7 wrze
śnia br. w Viarszawie.

Następne mistrzostwa
w Brukseli

na~

nycb

Dział
Or.lał

mutacji

DZlał ekonumlcz~

-.z1a1 roln.1

:łll-11

wewn.

25ł-2t
ł

1'12-11

Redakcja nom:s
Eolporłat.
l.ódł,

Ptotrkowslta ,o,

Dział

f.ódt, Plotrkow-

ogloszetl:

11ta

lGła,

tel. 222-22

260-U

Admtnlstrac'a

tel. 111-50 l 11._71

W7dawca BSW „Prasa"
Adr. Red.1 r.ódt,

l

119-42
223-211
254-21
wewn. a I tl

miejski 1 sportowy

m-ete

Płoi.rkowska
plętTo.

ae,

Druk. zakł. Grat. BSW "Prasa"
Udi, aL żwirki n, teL !08-'2.
Prenumerat~

przyjmUJ•

P.P.K. .,Bucb" na tonto P.K.O.

Nr.

vn-aaa.

Dl

2041•

