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lmponujqcy fragment Wystawy
Gospodarczej w Łodzi

ORGAN WK

i ŁK

POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
. WTOREK 25 LIPCA 1950 ROKU.

ROI< Ili (VI)

Nr 202

składa hołd
Wielkiego Nauczyciela

Lud polski
- pamięci

Zaledwie 100 .kim

Pomnik. Lenina
symbol gorącej miłości narodu dzieli Armię
dla geniusza ludzkości- odsłonięty został w Poroninie od południowych
(PAP). - W szóstą
przez lud poł·
ski, w rocznicę historycznego przełomu, który stał się możliwym dzięki
zwycięstwu Rewolucji Październiko
wej, ludność Poronina, a wraz z nią
cały naród polski złożył hołd Wodzowi Rewolucji - Leninowi i manife·
stowal swą wierność i wolę realizacji
jego idei.
W dniu 23 lipca br. został odsłonię
ty w Poroninie pomnik Lenina symbol wielkiej czci i gorącej miło
ści ludu polskiego dla geniusza ludz·
kości, dla nauczyciela I przy}aciela
milionów, symbol wieczystej przyjaźni polsko·radzieckiej.
Na uroczystość -pNybyli czołowi
ludzie z całej Polski, najlepsi przodownicy pracy na polu gospodarczym. społecznym i kulturalnym. Tysiączne rzesze wypełniły plac wokół
pomnika Wzdłuż brzegów sztucznego stawu, umieszczono hasła, głoszą
ce wdzięczność dla narodów Związ·
ku Radzieckiego, wielkiego kontymia
tora dzieła Lenina, chorążego obozu
poko}u l postępu - Józefa Staltna.
ZAKOPANE

rccznicę ujęcia władzy

'

Lenina, daje wyraz wierności i odda·
nia sprawie Lenina, daje wyraz przy.
jaźni dla narodów Związku Radzieckiego.
Niech więc żyje 1 krzepnie braterska przyjaźń polsko-radziecka. Niech
rozkwita i rozwija się budownictwo
socjalizmu w Waszym kraju. Niech
żyje genialny kontynuator dzieła Lenłna Wielki Stalin".
Potężną falą przelewa się przez
wielotysięczny tłum okrzyk: „Niech
ży)e Wielki Przyjaciel Polski_ Józef
Stalin. Niech żyje Polska Ludowa
i jej prezydent, przewodniczący KC
FZPR _ Bolesław Bierut".
Przy dźwiękach ,,Międzynarodówki" członek Biura Politycznego KC
PZPR-· Jóźwiak-Witold
dokonuje
a.ktu
odsłonięcia
pomnika.
Oczom
obecnych
ukazuje się monumentalna rzeźba w brązie, postać

wzniosła, postać

prosta i wodza milionów,
Lenina,
uroi
łowanego
dążących
do zrealizowania i realizujących bu·
dowę szczęśliwej przyszłości.
Dzie·
siątki delegacji zbliżają się do pomnika, składając u jego stóp wieńce.
Na zakończenie uroczystości przed
stawiciele władz zwiedzili Muzeum
Lenina i 1'ego terytorium. Zupełnie
puste do niedawna miejsce polski robotnik, chłop i inteligent pracujący
za.mienili w ciągu niez.wykle krótkiego czasu w piękny park, stanowiący
wspaniałą ozdobę dekoracyjną historycznego miejsca. Zadrzewill je i upiększyli licznymi klombami, przepro
wadzając przez środek parku sztucz·
ny potok. W ciągu zaledwie 8 ostatuich tygodni wybudowano nową ulicę, wiodącą na teren muzeum, stylową bramę wei'ściową, nowy budynek,

Punktualnie o gódz. 12 szpalerem,
utworzonym przez junaków SP, przeazli i zajęli miejsca przy pomniku:
członek Biura Politycznego KC PZPR
- tow. gen. Jóźwiak-Witold, członek
KC PZPR, kierownik Wydziału Himorii Partii - tow. Daniszewski,
członkowie rządu, członkowie korpuff
su dyplomatycznego: charge d'a a 1res ZSRR - Zaikin, ambasador Czechos~?wacJjijPisbek, dambaCshB:dorL Rdu0
munn
- gen
a, am
or chib
In char
u oPengasa
Ming
wrych
· Bułgarii '
gl: d'affaire~
- Dlankow,
salę kinową i czytelnię,
C arge
d 'af i'res Węgi'er _ Ki'ss, mieszczący
.
c arge d'affaires Albanii _ Disbnica, kam1enne
ogrodzenie terenu. Wszyst
p1zedstawiciel misji dyplomatycznej ko to jest wykonane z wielkim pieNRD - Wischke oraz przedstawicie1
łd
t '
h ·
·
ji
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~:~~i~~~L~:rs~~;p;~
nika - prof. Szwarca, laureata Nagrod_y Stalinowskiej.
Za pocz!ami sz!andaro~, które

~if;~rę s~~l~~~~! ~~~i::~ zfr~~y~
.

.
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1Lenina,
tyzmem,

z wielką czcią dla pamięci feratu o Włodzimierzu Leninie, wygłoszonego przez kierownika Wydzia
.
Uczestnicy uroczystości oglądah w lu Historii Partii przy KC PZPR tow.
nowym k~nie filID: pt. „W. I. Lenin". Tadeusza Daniszewskiego. Tadeusz
omówił
gigantyczny
W •godzmach wieczornych tego sa- Daniszewski
mego dnia odbyła się w sali kina wkład Lenina w teorię i praktykę
„Giewont" w Zakopanem uroczysta marksizmu, szczegółowo zatrzymując
akademia, poświęcona 6 rocznicy hi- się nad działalnością tytana rewolucji w okresie jego ~obytu w Krakostorycznego Manifestu PKWN.
W prezydium akademii zasiedli wie, Poroninie i Białym Dunajcu.
W hucznych oklaskach i okrzykach
pi::edstawi~~ele rządu _i ~'? PZPR, ~O·
śc1e ~ kraJ?\~ zaprzy1azmonych, k1~ zebrani wyrażali dumę i radość, że
rowm~y m.1e1scowych władz partyJ: lud polski pod kierunkiem Polskiej
nych I z~tązkowych oraz czoloWl Zjednoczonej Partii Robotniczej 1 jej
przewodniczącego Bolesława Bieruta
prz?do~cy pracy.
.
.
L_iczme przybyła lud.nosć miast~ wstąptl i zwycięsko kroczy po droZakop~neg_o i wczas~wicze po1scy I dze, wskazanej przez Lenina i Stazagramczm wysłuchali obszernego re lina.
------------------------------

Depesze do Prezydenta RP
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PEKIN (PAP). Jak donoszą z że armia ta kontynuuje natarcie na
Phenjan, k-0munikat dowódz~wa k )- wszystkich frontach, zadaj11c ciosy
reań~kiej Armii Ludowej ,oiłosrzony przeciwnikowi. Oddziały Armii Lu22 lipca stwierdrz:ił, że na ws'l:ystkich dowej, nacierając w kierunku Czonodc.inkach ~rantu o4działy Armil Lu dżu złamały opór oddziałów amerydowej kcmtynuowały ofensywę na kańskich i wyzwoliły całkowicie mia
sto Czcndżu - centrum administra
p.ołuclnie.
Następny komunikat koreańskiej cyJne prowincji
Północna Czolla.
Armili Ludowej. donosi równieri o Pe tym zwycięstWie wojslka lu<lowe
trwaniu ofensywy i o w-yzwoleniu
szeregu dalszych miejscowoścd, m. kontynuują ofensywę ścigając przeciwnika.
in. miast Kunsa.n i Niri.
Lotnictwo amerykańskie dokonało
*
•
*
LONDYN (PAP). - Według infor daiszych bandyckich nalotów na spo
macji Agencji Reutera z frontu ko- kc.jne miasta i wsie północnej części
reańskiego, Amerykanie „konsolidu
ją" swe
pozycje na południowy republiki i wyzwolonych okr~5ów po
wschód od Tajdżonu. Na zachodzie łuoniowych. 23 lipca lotnictwo amc·
północni kore.ańczycy posunęli ~ię r_vkańskie dokonało nalotu .ia Phendalej na poludn:e z Kumdże. Iclt czo ,i:m i okoliczne wsie, zrzucając kilka
łówki ukazały się w odległości ir.aledwie 100 klm. od południowego wy- set bomb wa.gi od 500 kg do jednej to
ny. Wskutek tego barbarzyńsikiego
bmeia Korei,
b!:>mbardowania uległo z.nisz'!zeniu
*
•
*
MOSKWA (PAP). - Jak don()Si wiele domów mieszkailnych i insty·
z Phenjan Agencja TASS, ostatni
l<nmunikat naczelnego dowództwa ko tucji kulturalnych. Były też ofial."Y
reańskiej Armii Ludowej stwierdza, wśród ludności cywilnej.

Łódź

W 6 rocznicę odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej proaę Pana, Panie
Prezydencie, o przyjęcie od Prezydium Rady Naiwyiszej ZSRR i ode mnie
osobiście szczerych gratulacji i nailepszych życzeń dalszych sukcesów dlo
bratniego narodu polsl.."iego.
(-) M. SZWERNlK

Ludową Korei
wybrzeż.y półwyspu

dCtje wyraz swej

solidarności

z luden11'orei
płyną składki dla ofiar
barbarzyńskich nalotów
Ani na chwilę nie słabnie zapał, z' Zbiór~a ~a rzecz ofi.ar ~alotów ~

Bez przerwy

*

Ponadto wpłynęły depesze od GEORGI DAMIANOWA, przewodnicz,.
cego Prezydium Bułgarskiej Republiki Ludowej, RONAI SANDORA, przewodnicz11cego Rady Prezydialnej Węgierokiej Republiki Ludowej, OMERA
NISKANI (Albania), llfiGUELA ALEJ.\IANA, przewodnicz11cego Stanów
Zjednoczonych Meksyku, MAXA PETITPIERRE, prezydenta"' Konfederacji
S
. ...., . .
•
h
b' . .
zwaJcar„......eJ 1 szeregu mnyc
oso 1stosc1 •

jakim masy p1·acujące Łodzi, na licz
nych zebran1'ach 1· mft~o·w1.-~Ah
daJ'ą
„~
"""
'Vl"""aZ
sweJ'
solidarności z ludem ko·
„
r~ańslcim, piętnując zai·azem nieludz
kie metody walki, stowwane przez
- - imperialistów amerY'kańskich.

mecykanski.ch w Korei, Jak poda_Je
z ZPP .nn.
Jurczakr.am tow. Łuc.zak
ł b
ł
a, trwa z mes a nącą s1 ą.
W rezolucji, uchwalonej przez pira
·
cowm'k,ow PBP N r 2 czytamy m. m.:
„Potępiamy z całą stanowczością
bezprzykładną agresję Stanów Zjednoczonych w Korei. Zobowiązuje-
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o wykonanie Planu &•letniego

walczącvch
,
_ •
Przemowienie członka Biura Politycznego KC PZPR tow. Jóźwiaka - Witolda w Nowej Hucie
.
.
. .
•
.

Ob_ecm s~ takze.
przedst.~w1crele
ObYWatele 1 ObyWatellu! Towaz~~1ązko~c~w Wę~~er, Bułgam, Fran. rzysze i Towarzyszki!
CJI, Danu 1 SzwecJI.
Po raz 6-ty w odrodzonej Polsce
Uroczvstość zagaił przewodniczący obchodzimy wielki i radosny dzień
krakowŚkiej Wojewódzkiej Rady Na. wyzwole~a naszej .o~czyzny spod orodowej dr. Pasenldewicz.
kupacji ~tlerowskieJ przez bohater
Długo rozlegały się okrzyki na ską A1:m1ę „Radzi~ką. . „
eześć narodów Związku Radzieckiego,
W hi~on1 Polski m~elisr;iy wiele
Generalissimusa Józefa Stalina 1 Pre- ~ni świąt, a wśród ruch Jede~asty
zydenta Bolesława Bieruta
hstopada W Polsce przedwrzesnio'
wej. Jedenasty listopada 1918 roku,
Przemówienie o Włodzimierzu Le· dzięki wielkiej rewolucji paźd.zierni
nmie wygłosił członek Biura Poli- kowej, przyniósł narodowi polskietycznego KC PZPR gen. Jóźwiak- mu wyzwolenie spod ucisku państw
Witold. Goraco oklaskiwali zebrani zaborczych, lee~ P:Z4;Ch"?'ceni~ ~ła
jego słowa. .
dzy przez obszarnikow i kap1talisSerdecznie witany zabrał głos char tów, przy zdradzie i pomocy ówcze
ge d'affaires ZSRR - Zalkłn:
snych wodzów pepesowskich, .stwo„Odsłaniacie dziś pomnik organt- rzyło takie warunki, że niósł on je
świ •
ń t
dnocześnie nie mniej dotkliwą niezat ora Pi erwszego w
ecie pa s wa wolę społeczną, ucisk, wyzysk i
socjallstycznego - Związku Radziec. głód, nędzę i-bezrobocie. I nazaJ'ut.rz
kle g0 • organi.zat ora WKP(b) I Armil już,
po wyzwoleniu z niewoli zabor
Radzieckie] - wielkiego, genialnego ców naród polski popadł, zdradzoWłodzimierza Iljicza Lenina" - mó- ny, w niewolę rodzimego i imperia
wl Zaikin. - „Towarzysz Stalin, mó listyeznego kapitału.
wfąc o włelldm dziele Lenina, podk.re
li
d
. b
le
Jedenasty sto.pa.. a nie Y.ł więc
Ślał, Z·e najistotniejszym w len•-•"'-,
.uiu.111
świ
od
ó ł
b ć
ętem na: u l ~e m g rum 7!
j t nauka 0 dyktaturze proletariatu.
e~
- był bowiem świętem klasy pos1a
ktora stanowi. niezbędny etap dla dajacej. Tylko tiwłęto klasy robotni
wszystklcb ludow walczących 0 so- eriei mas pra-0ujących staje się świę
cjalizm. Państwa demokracji ludowej, tem całego narodu, gdyż klasa robo
wykonujące funkcje dyk!atury p~o- tnicm wyzwalając siebie - wyzwa
l~tarlatu i budujące u siebie socia- la naród. Dlatego właśnie dopiero
.hzm, realizują wielkie Idee Lenina. dzień 22 lipca 1944 roku - dzień o
Włodzimierz Iljicz Lenin żył, żyje głeaenta Manifestu Polskiego Ko·
1 żyć będzie - podkreśla wśr6d hu· mitełu Wyzwolenia Na.l"Odowego, u~
r7i'f olc1asków mówca. - Jego Idee są tworzenie Państwa demokracji lu
wieczne. Żyje on uaiele§nlqny w wiel dowej w Polsce - stał się pierw•
kim dziele - Związku Radzieckim, szym w historii Polski świętem wy
w wielkiej idei pokoju 1 postępu, w zwolenia narodowego 1 społecznego,
W!-elkiej idei braterstwa narodów, któ radosnym świętem eałege ludu poi
rej szermierzem jest Stalin - Lenin skiego.
dnia dzisiejszego.
Dzień 22 lipca stał się w historii
Naród polski, stawiając pomnik I Polski Ludowej dniem radosnego

sw1ęta wyzwo~ettia narodowego 1
społecznego, dmem manifestacji oa
szej gorącej, braterskiej przyjaźni
do Wielkiego Kraju Socjalizmu I je
go. wodza ~eneral~usa ~talina,
dmem mo~ihza.cji sil polskieJ klasy
robotnicze~ i całego narodu do dal
szej walki o budowniołwo socjaliz
mu.
Upłynął rok od ostatniego święta
wyzwoles:iia. Rok, kt.óry wzbogacił
nas nowymi doświadczeniami, rok,
który był podsumowaniem wykona
nia pierwszego Planu 3-letniego i
rozpoczęciem jeszcze wspanialszego
planu budownictwa fundamentów
socjalizmu - Planu 6 - letniego.
Aby osiągnąć nakreślone cele w
6 - letnim Planie, należy zmobilizo
wać i ua.ktYWDić do walki o wykona
nie Platiu 6 - letniego całą klasę ro
botnie"'" i masy pracuj"ce miast i
....
...
wsi, pamiętając równocześnie
" o
tym, że wróg klasowy ustosunkuje
się z jeszcze większą wściekłością i
nienawiścią do naszego wielkieg('I
rozmachu budowy podstaw socjaliz
mu.
Układ gospodarczy ze Związkiem
Radzieckim zawarty w 1948 r. i .ostatnio podpisany w czerwcu 1950 r.
- pozwolą na WYkonanle 6 - letnie
go Planu budowY podstaw socjalizmu, bo Polska w rezultacie tego ma

zapewnioną dostawę najniezbędntej

szych dla jej rozwoju surowców oraz
wielką pomoc w maszynach i w r.o
woczesnym sprzęcie technicznym,
jak również pomoc kredytową i po
moc wybitnych specjalistów w budowie nowych zakładów przemysło
wych.
Województwo krakowskie w
:6 - 1~im Planie budowy podstaw
·s~aikmu, znalazlo zaszczytne miej
"ste wśród okręgów przemysłowych
naszego kraju.
Plan 6 - letni przez uprzemysłowienie okręgu krakowskiego zmniej
szy wybitnie przeludnienie rolnicze,
które jest plagą tutejszego wojepolskiej sztuki ludowei w Budapeszcie
wództwa. Budowę nowej, wielkiej
BlJ"DAPESZT (PAP). - 21 bm. w ło otwarcie wystawy polskiej sztu- huty pod Krakowem uzupełni rozbudowa zakładów chemicznych.
Salonie Narodowym w Budapesz- ki. ludowej.
Otwarcia wystawy dokonał pneJak widzicie· - budowane będą,
cie z inicjatywy Instytutu Łącznoś wodniczący Instytutu Łączności Kul
a obecnie już się znajdują w sta•
ci Kulturalnej z Zagranicą nastąpi- turalnej z Za~anice - Mihalyft.
clium budowv. wielkie atie:antv orze

Otwarcie wystawy

cy."

.

.

cep~!~~~\~Y:;~~~G

ns~~~~~:~

do
Pin1;ii Robotniczej Korei tow. Kim
Ir Sena list, w którym m. in. piszą:
„Przesyłamy Wam gorące
wyrazy
Ale oto nie zostały jeszcze usunię sympat.ii dla narodu koreańskiego
te spustoszenia drugiej wojny świa craz podziwu dla bohaterskiej armii
towej,
zgliszcza
zrujnowanych koreańskiej. życzywy Wam jak naj•
miast, miasteczek i wsi, a już impe 1 sr:ybszego rozgromienia wroga , i
rialiś~i amerykll;ńs~y w . bezwsty- 1trwąłego pokoju."
dny 2 ba;L"~arzynsk_i sposob. napadli . Równocześnie wpłacono na fun:ia ~pokoJrue budu~ący swoJe nowe 1 clusz pomocy Korei 15.721 z.ł.
zycie - lud koreanski.
.
,
. .
J d k b k.
k . ,
Cz~onkowie społdz1~ln1 pracy „~~
. e d~a
an ie~zy j ame~. ans!'y 1 kouzieło Artystyczne
postanow1h
~ po egac~ WOJen~
om! i11 "1 1l• jednogłośnie dobrowolnie opodanko·
ich ~brodmcza agi:k·esJa. ~oz~iJa się ? wać się w lipcu na rzecz walczącej
potęzną wolę se~e . mihonow ludzi, Kerei, w wysokości 0,5 proc. zarobpr.Fłpiących pokoJu i gotowych wal- ków.
czyc 0 pokóJ.
Po,dohne posta.n~wic~ie zapadł? ;ia
Nie zagłuszy wielkiego głosu bo- maso\vce robotn1kow 2 pracowmkow
jowników, walczących o pokój
CHPS.
łoskot bomb amerykańskich, zr:zuW rezolucji, uchwalonej przez
canych na cywilną ludność Ko1;ei. 'l'Pż w Łodzi, czytamy m. ·; n.:
Agresja ameryk'an'ska na Korce
,.W odnnwiedzi imperialistom _
·
„.V
dokonana w cyniczny sposób pod Z1P:ząd Okręgowy TPż wzmoże a:kcję
• ·u 1•
„ ś· werbunk<>wą do TPż. Zespolimy j.ePr zyk rywk ą " lega ln 0 sci
zgo.:.no
ci z „uchwałą" kadłubowej Rady s:::cze bardziej więzy, łączące naród
Bezpieczeństwa jest jeszcze jednym z wojskiem. Hasło „lud z wojskiem,
ostrzeżeniem dla bojowników o po w0jsko z ludem" będziemy l'ealizo·
kój, że imperializm chwytać się bę W'CĆ w całej rozciągłości".
dzie najbardziej wyuzdanych metCld
prowokac.i·i.

I

1

;nysłowe. Roczna produkcJa NoweJ
Huty wynosić będzie więcej niż
przedwojenna roczna
produkcja
wszystkich istniejących w naszym
kr~ju h?t. ~a. terenie ~oj. krakow
skie~o Jest JUZ w. stadium bu?o~
potęzna elekt:owrua oraz wielkie
zakłady chemiczne.
Budowa nowych zakładów przemysłowych w woj. krakowskim zrnie
ni gruntownie pod względem gospodarczym i społecznym oblicze wo
jewództwa krakowskiego.
Tegorocżne Swięto Odrodzenia
stanie się potężną, jednolitą manifestacją naszej niezłomnej woli wal
ki o pokój.
Gnijący kapitalizm snuje
plany
nowej wojny, nowych masowych
mordów, nowej gehenny.
„Za tym niewątpliwym wzrostem
agres..,,._os'cl kryje się J'ednak nie
„ ~··
siła, a słabość" - stwierdził tow.
Bolesław Bierut na IV Plenum KC
PZPR. Rośnie kryzys gospodarczy
w państwach bloku atlantyckiego,
po.gł_ębiają się wewnętrzne. pr.zeclwienstwa, wzrasta bezrobocie 1 nędza.
Tydzień Przviaźni
Ruch obrońców
pokoju ogarnla
Swiadomość tego wzmacnia jedycoraz sir.ersze rzesze społeczeństwa nie 1 cementuje jeszcze bardzie.i
Ałbańsko-Połskiej
krajów marshallowskich. Na ezele front postępu i pokoju, świadomuść
TIRANA (PAP). - 22 lipca 'ro2·
wielkiego ruchu pokpjowego kroczy tego bardziej .jeszcze niż dotych· począł się w Albanii Tydzień
Przy- •
ostoja wolności i pokoju - Związek czas mobilłzu,ie masy pracujące j:.iźni Albańslko--Po[skiej
•
Radziecki, kroczą kraje demokracji wszystkich krajów wokół poko.iowe
W Dm·azzo odbyła się uroczystość
ludowej. Każdy dzień grupuje wo go Związku Radzieckiego, wokó~ przekazania.. związkowcom -alfłań·
kół bojowników o pokój nowe za- 1wodza pokoju - Generalissimusa skim podarków, nadesłanych przez
stępy ludzi wszystkich ras i wyznań Stalina.
polskie związki zawodowe.
wszystkich kolo~ów i wierzeń, ludzi gotowych o pokój walczyć i co
dnia dokumentujących swą wolę
1'0HIJNlff.AT
walki.
Potężna akcja zbierania podpiW dniu 26. VII. 50 r. o godz, 14°0
sów pod Apel Sztokholmski
ten wielki światowy plebiscyt ~ko
w sali „Ogniska„ przy ul, Moniuszki 4 a
ju - stał się potężną światow~ deodbędz;e s;ę
monstracją wszystkich ludzi dobrej
woli.
Kiedy w latach 1944 - 1945 ludy
uzyskały wolnoć dzięki krwi i pnświęceniom bohaterskich
naro~ów
w sprawie Uchwał V-go Plenum KC PZPR
radzieckich, walczących o swoją i
i zadań łódzkiej organizacji par1vinei w realinas~ wolność pod wodzą Wielkiego
Stalina - wyczerpane i umęczone
zacji Planu 6-letniego.
ludy powitały koniec . tej wojny po
tężnym okrz.vkiem nizdy wierej
Łódzki
wojny.

Oeólnołódzka ·

Narada Aktywu .Partyjnego
Komitet

PZPR

···'
------------------i.o.-.------:---------------·-Waj sko Polskie strzeże pokoju Głębokie poczucie

solidar,ności

wolności i zdobyczy ludll pracuiącego łączy .masy ludo_we Polski i Demokra.tycznych ~ie~
Rozkoz Ministra Obrony Narodowej Marszałka Polski Konstantego Rokossowskiego
w
Polski

•
Odr
d · ~ ·
WARSZAWA (PAP)
odzerua 22.7 1950 r. we
wojsk muh więta
w.szyistldch ;Jednostka
oorony narodowej Me załka 0 ffc .został od.czytany rozkaz ministu
o\ski. Konstantego Rokossowgkiego.
ars
. ·
,
,.. 1ms~rstwo Obrony N~rod.ow&j~ wysiNc6w W • k p lski
M
e podnosic
winno ni~u tao~ 0 ~
WM'S081Wa, dnia 22 lipca 1960 ~
s nrue p~z1om wysz.kole.
,
•
bo3.owego. w ~p~rc1u 0 .zasady przo
nu~
ROZKAZ Nr ,
2 ......1,,. _ .:!~zJą.ceJ .radz1eck?-eJ n~ukt wojennej.
Szer~gowcy i marynarze,
lerowie i oficerowie. "eD.erał.,.,...,owi·e· 1•. n • maon1~k nal~y świadomą dysey•
iilmirałowie?
1 P11~ę WOJS OW'ł 1 zwartość moralnoWojsko Polskie wraz z C " - n„„ _ J>?litycznlł szere~6w - p<>dnosić poz1om. wyszkolenia i e-otowości boJ·o0
rocznicę wyzwodziś 6bohatel'Slk<>
Jem obchodzi
•
Armi" wesJ·
Polski przez
lenia
~er~go'!"cy I ~arynarze, podoficeRadziecką i ""'wstania rzod~ demo:
ro~1e l !>f1cerow1e, generałowie i ad·
.,.
kraeji ludowej~
•
.
U boku Armii Radziecikie~ walczv-ło nurałowie!,
ludowe Wojsko Polskie, ~ wznos;„c . Pozdrawiam Was w druu święta 22
~ hpca oraz
dz
kł d
··
ROZKAZUJ:Ę::
ieło r<>zg:romienia
SWOJ w a w
. •
·
Dla ucz
h;tleryzmu i wyzwolenia naszego kra
• p 1 k;zema 6 roc':mcy ~zwole:
JU.
6 rocznicę wyzwolenia masy pracu ni~ o ~ i .przez Arn11ę Radz1eeką l
ludowej oddać
LudoweJ· witaJ·" .lowymi us n<>wrema władzy
ją.ce Polski
w Stolicy naszej oj~ymy- Warsza
..,
. .
osiągnięciami w walce o pokój, w bu wie 24 salwy artyleryJS·kie z 24 „_,_,
Ul<.<l<M
'
cownictwie socjalizmu. Manifest Lip-

h

....„.u ....

•
w dniu świota wyzwolenia
godz. 21.
zł Niech żyje Wojsko Polskie - nie. omna. straż pokoju, niepodległości
1 socjalistycznego budownictwa naszej
Ojczyzny!
Niech żyje potężny Zwi zek Razbroj
dzieeki i jego bohaterskie
ne _ ostoja pokoju i wolności naro·
óów!
Niech żyje nasza ojczyzna _ Pol-•-a Ludowa'.
.....Niech żyje najwyższy zwierzchnik
sił zbrojnych - Prezydent Rzeczyp!>
P.politej Bolesław Bierut!
Niech żyje wódz międzynarodowe·
go obozu pokoju i postępu - Wielki
"1-talin 1
•. .
"'
M1mster Obrony Narodowej
(-) KONSTANTY ROKOSSOWSKI
\
Marszałek Pol.ski
WP
d p rt
Szef G z
•
( · ) aMrzą .u 0 1 ycznego.
•
arian Naszkowski
generał brygady

!iy

Przemow1eme ·tow. m1mstra Bermana na akademii wberłińsk1e1 Operze Panstwowe1

BERLIN (PAP). - Uroczysty ob·
chód w demokratycznym Berlinie s:i.ó
stej rocznicy wyzwolenia Pol&ki ·
lk" - urasta
'In · Berman
tl min.
·,
doświadczył
zis D3: e ogo eJ wa. 1 o pokoj do
symboheznego .znaezerua.
Polska Ludowa uczciła 6 rotznicę
swego wyzwolenia nie tylko o~iągnie
eiami produkcyjnymi i Wartami Pokoju w tysiącach przedsiębiorstw,
ale również przyjęciem wielkich zobowiązań w sprawie swego dalszego
roz wo·JU.

Imponującrm zobowiązaniem całe·

go narodu jest uchwalony przed p!lru godzinami przez Sejm 6-letni Plan
rozwoju gospodarczego i budowy pod
staw socJ· alizmu w Polsce.

Mówca przedstawił źródła
Polski Ludowej, po
osiągnięć

!wiadczył:

wielkich
czym o.

Duszone i tłumione przez wieki ,,;iły ludowe dochodzą coraz pełniej do
·m · pet m
·
głos · zdum'

niezłomnością - niezrozumiałlł dla
zg.niłego i uwikłanego we własne
kłamstwa świata imperialistycznego.
j:i.·~ o tym świadczy bohaterska wal
ka narodu koreańskiego.
Rok ubiegły był również rokiem
zwrotnym w stosunkach polsko-niemieckich. Symbolem tego była deklaracja warszawska i podpisana w
Zgorzelcu umowa o wytyczeniu usta!onej i istniejącej granicy na 0drze
i Nysie Łużyckiej. Osiągnięto coś,
·
· w c1ągu
· cl o pomys·1ema
co b Yło me
wielu wieków: serdeczne bratanie i:;ię
młodzieży polskiej z młodzieżą niernieckll,, bratanie się oparte nie na
i>rzelotny111 sentymentaliźmie, leez na
głębokim poczuciu solidarności i
wspólnych dą~eń wbrew całej przeklęteJ· spuściźnie uprzedzeń i niena-

naszej cierpliwej walki o dusze lucbi
chwiejnych i ludzi zamroczonych wro
lrlł antyludOWlł ideologi,.
Co się może do tego skute~!lie
przyczynić? U gruntowanie przekonan1' a, z·e wolnos·c' i· niepodl"'głość J.e,..
""
"
nieodłieznie związana z solidarnośei1&
całego walczącego pod przewodem
Związku Radzieckiego obozu antyim
perialistycznego, którego · część skła•
dową stanowimy, ugruntowanie prze
konania, że sąsiedzka przyia·~ń pol•
· j sto
· ·
i wym·k ające z me
s k o-niemiecka
sunki gospodarcze przynOSZll korzyść
obu stronom i sprawie umocnienia
pokoju. Stosunki te Sil oparte na za
sadach życzliwej pomocy wzaiemnej
i tej posta wy, którą po raz pierwszy
w dziejach zapoczątkował kraj zwy· ek .R a<1
związ
· 1.„
· sk.
iego soeJa 1„mu cię
wiści.
dziecki - od którego się wszyscy 11<1
J
est to niewątpliwie wynik ogrom czymy tej postawy.
Wreszcie nie powinniśmy ustawa6
r.ej pracy dokonanej na tym odcinku w NRD, w któreJ· przoduje chlub- w wysiłkach, żeby pogłębić wzaje:nbk kul

I

lJ UW• Uu;,aiw•
~ti~~~~~~f!p~~~P~J·~:~grę~ p~flO~OWDi[J ~f~[y i Ja[J·on~1·11ator.
l:i i~~Witl.~~~§{~i~~ ~~~~~f.~!:lf#~;f~~~~
l:i ·~~nlrmln.
U
5

d
.
k 1m 1u e>wym patriotyzmem masy p~a
bohater
w pierwszym
· 1· wa1ce
"a.k a klasa r<>b<>tn1·cza w t"„ud zie
dobrobyt i szczęście narodu
budują
polskiego. ·
Przedtermi.nowo został wykonany
Plan 3-letmi. plan odbud<>wy ki·aju z
ruin woJ'ennych. Wyk<>nano z nadwyżką plan produkcji pierwszego pół
:rocza br. Coraz szersze masy pracu
j!!cego chłopstwa wkraczają na tory
socjalistycznej gospodarki rolnej. Ro
sną zręby nowej, ludowej kultury.
Krzewi się oświata i wiedza ,ttśród
najszerS'zych mas. Osi:}gnięcia te napawają cały nasz naród słuszną du-

cujące,

rzędzie

nrą.

P~·........owniko·w
z
ae

1

OrH

liz t .
ro,,.;
":""ona. :a orow

:z~tawi~:-oś~u, wk~bituty~!!

na.u 1, sz U>U
ców pois::~::. c;:iowych S~O\~Prezydent RP osobiśc;as dekprzyJęeał.11.
orow
ce u
oda;naczon c
. Y h w ro~u ub. orderami
B d
" Zgu own1czy Polski Lul1:owej".
nałi~~:r!dżeni prrz:odown1c! i racjo
IPOW:iitali ~rezpy~a<Jta iJ,~BJa~t~~cznie
Bieruta, którem~ tow~rz , o:rl~;:nawa
""- Y<>~Y1i P~~
. Jó f
mier
~ Cyrankiewicz, WKe
t<YW
o:narS'lałek SeJmu <>b'. Wacław Barcl'kowski'• Mairszałe k K onstanty Ro.
.
.
kossowski,
tow.
W'ic~premler<>wie:
.
Hil
t
ro:y ilVImc, Aleksander Zaow.
k. i . i
wad~ki ob Antoni K
mn
czło~~wie. Rrz:ądu RPonzyc l
. ."""acy i· ra.Wśród.· prz.odown:ików
i kultury

I

sra~ w1dmeją

0

w·ta w

.

d

•

a~ 1. poz rawiam serdecz
Polska Ludowa powiększa. n1eusta.n . 1 m
nie swój wkład w walkę oborz.u pok'l· mi; z oka.7!~~ swięta ~drodzenia Pol·
ju. na którego czele stoi 'vielki Zwią- ski, z ~azJt •6 roozmcy naszego wyzek Radziecki. Imperialiści amery- lhwolen~a z n!ewoli hlt!erowsltiej, wy
ka~scy i·ozp~tali w Azji .zbrodnic~ą zw«łlen11a, które przyniosła. na.m sła_
w~Jnę przJec1twkto nar<?<1o'vi )cohreałn11
ie s as;:1,ei:n1:1· _es o przeJawem
bosc1 I ~m~erte~ego strachu. p1~ed ro

W

1

s1łam1.pos~ępu. ~Iły poko~nącł'm1.
JU goruJą D:~d s1ła'!ll1 apesJI. Da.lsz_y
wzy~st akcJ~ pok~JoWeJ,. wzrost cz~J:

nose1

m~s ~ zwiększ~!!"

obronnosc1

obcy.u pdlroJU pokrzyzuJą plany agre

a<>r<>w.
Polskie masy lud-0<we dały wyraz
&Wej woli walki o utrzymanie pkoju
w akcji !Podpisów pod Apelem Sztok/holmskim. W wailce o pctkój pogłębia się i utrwala jedność narodu.
Powstałe i zahartowane w ogniu
walki z hitlerowskim najeźdź~!}, wy
cbowane na bojowych tradycjach bo
haterskiej Armii Radzieckiej oraz na
szej sławnej I i II Armii, Wojsko
Polskie strzeże pokoju, wolności i zdo
byczy społecznych ludu pracującego.
Wojsko Polskie złączone nie:rozerwal
nym prate~twem broni i ide~ z Arm~ą
Radziecką Jest mocnym ogn~wem nnę
dzynarod?wego fron.tn pokoJu.
~~tcmuone ent11;zJa7:~e'!11 bohaterek1eJ klasy robotmczeJ, me s.zczędząc

.W sz6stą

•

yc1ecz-.a

arch1"tekto'w· polsk1"ch
powróciła z ZSRR

WARSZAWA (PAP). _ w godzi.
h
nac wieczornych dnia 22 bm. powróciła do Warszawy, po 4 - tygodniowym pobycie w Związku Radzieckim kilkunasto • osobowa wycieczka wybitnych architektów 1
urbanistów polskich. Uczestnicy wy
cieczki podczas swego pobytu w
ZSRR zapoznali się z przodującym
radzieckim budownietwem, ze stosowanymi w nim socjalistycznymi
metodami pracy oraz ze zdobyczami inżynierów radzieckich na odcinku stosowania realizmu socjalistycznego w urbanistyce i architek

turze.

rocznicę

wa.lezące u

-„„

01

''"

dującego

sz~m

wielkim Planie 6-letmm. Jest
to ,pmecież plan wielkiej prnebud::iwy gosp<>daTCllej i kultura~nej nasrre
Jestem przekonany, i.e
go
dziecie i nadal przodownikami. w
tej wielkiej przebudowie, która two
my podSt8JWY socjalinnu w naszy.m
kraju.
Prreka~cie wsizystltitm przodownikom pracy i wseystlciim swoim współ
towar11.yszom, całej klasie l'.'Obotn.:.1:2ej i pracującemu chłopstwu, gorące żyC2en1a, aby z jeszcze więk~ym
oddaniem i ofiarnością, Il jeszcze
głębszą i niezachwianą wiarą w ~wy
cięstwo umecizywJstniali nasz Plan
6-letni.
Niech ŻYJll przodownicy pracy!
(Ok.laski).
Niech żyje nasz Plan 6-letnł, pła.n,
który umacniaJąc nasze siły, naszą
przyszł~ć i niezałein4>Ść, umacnia ró
wnocześlllie siły pokoju, postępu i so
ejalizmu . w całym świecie (oklaski).

Bierni

Następnie wchodzi na trubunę ser-

czystość otwarcia Domu Słowa Pol· Sł<>wa Polskiego zapełniły szczelnie dec7inie witany premier

skiego przybył Prezydent RP. - tow.
Bolesław Bierut wraz z prezesem Ra
dy Ministrów - tow. Józefem Cyran
lriewiczem. Przybyli również wicemarsz..-iłek Sejmu - Barcikowski,~1
cepremierzy: tow. tow. Hilary :Mine
i Aleksander Zawadzki, marszałek
Konstanty Rokossowski,
Polski członkowie rządu RP.• przewodniczą·
cy CRZZ - tow. W. Kłosiewicz, prze
wudiniezący SRN- 'llow. Jerzy Albrecht, przedst&wiciele Zwi3zku Lite
ratów Polskich oraz redaktorzy na·
czelni pism stołecz:.tych. Obecni byli
także przedstawiciele placówek <lyplo
matycznych państw demokracji !udowej oraz delegacje zwi3zkbwców AnJrlii. Szwecii. Nor,veł!ii i Finlandii..

tow. Józef

Cyrankiewicz.
Prezydent RP :Bolesław Bierut i
1„remier Józef Cyrankiewicz <iekoru·
ją następnie przodowników pracy i 1·a
cjonalil.lał.<>rÓ\V• .
Po akcie dekoracji, Prezydent RP,
uoczyście przecina. wstęgę, rlokonu·
Na trybunę wstępuje następnie !ąc tym symbolicznym aktem otwar·
przedstawiciel niemieckiej fabryki efa pierwszych obiektów Domu Słowa
„Plemag", jeden z konstruktO'rów ma
szyny rotacyjnej Domu Słowa Polskie Pols.kiego. Prezydent RP osobiście
go, sprowadzonej z Niemieckiej Repu włllcza energię elektryczną i wspania
bliki Demokratycznej - Willy l~uhn. la maszyna - suzyt techniki drukar
Mó\vca. przekazuje w dniu odrodze sHej - rui;za. Po chwili płynll stru
nia Polski najserdecwiej..:;.7.e życzerl.ia mieniem egzem!>larze organu K<)
od załogi fabryki „Plamag" i od pra-1 PZPR z czerwonym nadrukiem „pierw
cującej ludności Niemieclfi"i R.e.uubli szy numer „Trybuny Ludu", odhity
w drukarni Domu Słowa Pol5kiego".
ki Demokratycznej,

niez.Iicz?ne delegacje . robotmicze ze
stol!cy 1 z całego kra3u.
Obszerny meldunek o sukcesach pro
dukcyjnych załogi budującej od dnia
SO ma1'Ca 1948 r. Dom Słowa PolPrezydentowi RP złożył
skiego
Ambroziak.
Franciszek
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Nowa Huta
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u._„ _,. ,. ....... •
Lz~nco„„•ego
,· (j &•oc~ni·c~
s"w1·6'lłl".
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~I.~
i ~ani·rpestu
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bę- Gen. Witold - Jóźwiak dekoruje w Imieniu P~ezydenta RP przodowników pracy

życia.

Bolesław

Na uro· 1 Obszerny plac przoo frontem Domu

7
wanymi
że· wróg
Wiemy· wszyscy,
· socjalistyczneJ· Związ.ku Radzieekieh nie· spod ·
ci.y~a, JU z1, uprawia ece, zeruJe
na szowiniźmie antypolskim i na naj go.
Poczucie słuszności, które żyje w
gorszych instynktach rozpalonych
przez hitleryzm. Musimy wyplenić najgłębszych p<>kładach świadomości
do końca źródła tej nienawiści, musi- każdego prostego człowieka, któr~ w
.
d b
l
.
.
t b l
l „ d .k.
my wyp emc z1 I an Y o szewmr., pracy I w wa ce wy o ywamy na.
:.tóry amerykańscy kolonizatorzy roz wierzch, kształtujemy i oczyszczamy
,pałaj:> cynicznie i bez skrupułów w 7. war3twy kłamstwa i zwierzęeych in
imię swych zaborczych interesów w stynktów hodowanych przez imperiał:1emczech Zachodnich. Am!~r~•kań- !izm i siłą słusznej sprawy, której OO•
sry kolonizatorzy chcą znów, jak daw sohienlem jest Wielki St.a.lin-ZWY•
niej Hitler - oszołomić czadem szo cięży.
Zewrzyjmy więc jeszcze ciaśnief
winizmu, rę_wizjonizmu i antybolsze,,,izmu Niemców zachodnich i ich rę- szeregi frontu antyimperialistycznekami wyciągnąć dla siebie kasz.tany g-o, frontu pokoju, umocnijmy przy.
z ognia. Ale czy nie oparzą sobie kźń polsko-niemiecką, służącą spra
przy tym palców? Na pewno oparzą wie pokoju. Skupiajmy · się wokół
- i nie tylko palce!. Od nas zale- twierdzy pokoju, postępu i soejalfaŻ", żeby oduczyć ich tego na zawsze. mu, uadziei wszystkich uciśnio;1ych,
, nas, od naszeJ' solidal"ności, od na- otuchy wszystkich walcząc}'ch, pokoOd
szej aktywności, od naszej codiiennej jowego Związku Radzieckiego i Józepracy produkc"J'neJ· i oświatowe3·, od I fa Stalina.
,

GLO.: PO„l&tt"fJ..llJ.
rozbrzm1ewac• będz1· e z nowe1" rad1ostac1·1· polsk1"e1•

Stanisława

DZIEL O B

.„„„..

u.ruchomił pierwszą maszynę rotacyjną
w Domu Słowa Polskiego w Warszawie
WARSZAWA (PAP). -

osiągnięciami, zadokumento prwdowników pracy i racjonaliza'.:oh
k
' 1doro~::Ckuh~~;
~óe:• Jpeosstzubk:;:~~yd
na III zjeździe SED.

l

proklamowania _Manifestu PKWll

Prezydent RP

wielkimi

Niech żyje nasza Polska Ludojej boku nasze Woj wa! (oklaski).
prz"" Prezy,~.,.,... "~m·esi'one
sko Polskie• (<>kJ.as.ki)
"""
•• .,,
RP, które mocno podjęli
Qieszę się,• że mogę. dziś gościć u dentaH~.)'.n..J.
siebie was, przodowników pracy, wszyscy zgromadzeni, zamieniły s'ę
ludzi. któ1"2y swym ofiarnym wysil- w długotrwałą, gorącą manifestację
kiem ~udują lepS!Zą przyszłość na- serdecznych uczuć w~ystk!ch zgrosrej 01czyźn1e, a równocześnie lepszą madzonych dla Prezydenta RP i
przyszłość światu. Pragnę za Wa- WS2ystkicb obecnych przedstawici<;?ti
szym pośrednictwem przekazać gorą najwyższych władz państwowych.
całego rządu Następnie Prezydent RP uroczyce podziękowanie
wszystkim przodownikom pracy, ście wręezył order „Budowniczy
wszystkim raejonalirzatorom i wyna- Polski Ludowej" Katarzynie Pstrow
lazcom, '?'szystlcim WStpółuczestnikom sklej, wdowie po Wincentym PstroCzynu Lwcowego, którzy dają nam wskim, pierwszym w Polsce przodo·
i wrzór jak wznosić trwaie wnlku pracy oraz udekorował ord~
przykład
L
·
B d
. .
·
d '
iki'
wy. arzemom · <h1eJOWym rem ,, u ownsczy Polski udowej"
pomn
prz.ez pracę twórcz~. Nie ma bo- jednego z na.Jstanzych i najbardziej
wiem trwals!Zych wartości nad te zasłużonych działaczy polskiego ru• k
' h
.
d
·
tw
kt ·
Frano1sz a.
omy mysl 1u zka : pra- c u rewo1ucyJnego
OrP.
ca luiMka.. ~~eła. m!śli ludzkiej i Fiedlera, przodującego adystę • rzeź
bi11~a - Ksawerego.Dunikowsldeg<t,
tprrw~~... lwiude~.eCJ ałsąy nna1sepzrzenarmiódjachją.lc1e,1· wybitnego
.:Jl
prrrodownika. pra.cy w gór
nictwie - Franciszka Aprya.sa, przo
przodownikami
b~ się <hiś swymi
MaZ!Irolnika
pracy, jako bo-jownik.ami w walce o
nQWY ustrój społeczny, jako bbha:t,e ra i inicjatora szybkościowych meKra.Mtchała
rami, którzy swą ofiarną i twórczą tod w bud.ownictwie
W dn. 22 bm. odbyło się w Warsza koju podkreślil on m. in.. ze andy•
pracą. wnoszą najcenn.iej'Slly wkł'.:łd jcwskiego. Order „Budo.wniczy Pol
w d21eje narodu w jego przysizłość ski Ludowej'' otrzymała. również wie otwarcie nowej radiostacji na· cje nadawane z t~j staoji będą „gło
przooująra dawcze1·. Na .uroczystość "'nybyli: sem pokoJ"u", głosem wfn„y narodu
· Wanda Gościrnińska Ten kto pł"YJOd, · d · · ·
"'
pratcy,
zisiaJ w pos
J·est p'r· zodownr.k'.°Je
Ko- polskiego w pokojową - 1przyszłość
wiceprzewodniczący Polskiegv
,
ę· włókniarka.
iem naszego
mitetu Obrońców Pokoi-.i mtn. Rs- Polski i świata.
f
•
d '·
kl
W ·
pu, jest przodownłl:ciem w naszym
„. '
C
.
d
e ser ecznej atmoc; .e. ,.
zw . k.
Na zakońC2.eme uroczystości writsal<>nach Belwederu s.pędzili packi, prze stawi.c1e1e entralnego
rze wmezwy
yc1~ nn marszu d o socJa~1zmu.
Rad Jestem, że będę mógł spędzić czas przy lampce wina na roz!llc- Urzędu ~adiofonii, świ.at.a nauki? C2ono dyplomy uznania pracowniwraz z W!łmi, delegatami przoduj.ą- wacl! ~ Gło~ą Państwa o~all z prze~ przodo_wmc! prac_y sposród. załog1 kom P<>lskiego Radia, k tómy w yrótc~ch lu~z1 11. całe.go naszego kraJU, stawic:1ela~1 Rząd:U P~Isk1 LudoweJ moz:itazoweJ Polskoiego Radia ~raz nili się prczy budowie radiostac)L
*
*
Ibn~~ m1łych..chwil. !'ragnąłb~m, a- - naileps1 synowie oiczyzny, przo- 1 radiowcy ciiechosłowaccy, . ktoriz.y
•
ysc1e sp~·zih u. n:me te chwile ~a~ downicy pracy i racjonali:iatorzy. współpracowali przy montaru Ul.".tą
W 6 roC'Z11icę ogłoszenia Manifes::u
.
dowoleru i radosm. Mai_ny pmec1ez Wielokrotnie wrznoszono entuzjasty- dzeń.
Otwar cia radiostacji dokon3ł tnlin. \ PKWN nastąpiło otwarcie nowej l'OS
rz.a sobą sześć lat trudneJ, ale owoc- czne toasty na cześć pierwszego onej walki i pirrzesri:liśmy drogę rz któ bywatela Państwa i kierowników ży Rapacki. Przemawiając w imieniu głośni Polskiego Radia · również vr
Polskiego Komitet u Obrońców Po- Krakowie.
rej mamy prawo być dumni 'Myślę cia politycznego i gospodarCllegC>
że wielu Q: Was zna idzie okazj V:.
be21pośrednim rzetknięciu z lm~'m'
E
.S
Ił
kierującymi Państwem, do podJe1~
„:sd:p"'''''A''iii,.,'';;·R·„.„„~·:;··.··;:;.·„.„Z„„„„„Z.„„..:E;.'R'"'"'n""„
nia się myślatM i. uwagami, które
.::.
w nas wszy.
nurtują ~iś najmocniej
stkich, myślami i uwagami o na· „„„.,„.„„„„.„.„„„„„..„.„„„.„„„.„.„...„„„„.„„.„.„„„„„„„„„„.„„.„
wna i bohaterska Armia Radziecka

b W1.11SZAWA (PAP). - Dnia. 23
t rezydent RP tow. Bolesław
nf'
~ P~t;Jmował w Belwedev.e

W walce o socjalizm wyrastają no
we kadry budowniczych Polski Ludowej, przodujący, utalentowani robotnicy i pracu3'ący chłopi, nowa, !udoW"
"
„ inteligencJ·a za3·muJ'e k1'ero\''nicze
odcinkach
itanowiska. na wszystkich
naszego życia. Rosn~ szerea1 przo~
c.•
"'
clowników pracy, racjonalizatorów, no
watorów, czołowych pracowników
spółd!Zielni produkcY'jnych. Uchwało
.,.~
iJiz
r.y zootał gigaintycz.ny Plan 6-letni,
plan rewolucyjnego przekształcenia cłonai ~toi:<JW", na .ktorych pie~wysokie odznaczenia
kraju, plan budownictwa funda.menpa~wowe, ordery_ „Szta.nda.r Pratów socjalizmu.
cy • złote, srebrne ~ brązowe K.l'Z!·
Naród polski pamięta, źe osią.gnię ~e Za~ługi! od~naki _pr~ooowmk~w
cia swoje. zawdzięcza: bo~ater~kiej P.0 11 ~acJnnal1zaito:row, w~dzuny m. m.
mocy Związku Radzieckiego 1 osobr- wybitne włókniarki· Jadwigę Głoprzyjaciela
iitej
"" rko'w , Broni·sła " z PZPW o~o·
.
łi· waek<>
Stna·
·ar
. G
k' wielkiego
d trosce
ro u po18 1.eg? , . en~r issi:xiu;it a_ 'ł'l•ę Bo~ecką ! ~ó~efę Szewczyk
na. Bezgramczna Jest m1łosc ludll z Z'.PB. 1m'. Dz1erzynskiego
·
.
.
polskiego do wielkiego Zwiazku R!l.Wsrod mennlknących owacji Pre
bezgraniczny - ~dziw
czieckiego
dla jego 'wspaniałych zdobyczy na eydent. :i'lP. wygłosił następujące
<lrodze do komunizmu. Doi$'o,viadcze· przeanow1en1e do rl.gromadzcmych:
r.ia radzieckie, nauka mai•ksizmu-leni .obywatelki i Obywatele! Przodow
nizmu są drogowskazem w naszej wal mc.y ptacy! Wszyscy moi drodzy i
naJmiilsi goście:
socjalizm.
ee

.

~U~
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• łOW. BOIesł OW Bieruł udekorował order.em ,,8udown·1czy
rezyden ł RP
pO IS kI l UdOWe"'' W b"f
•
. . ,.I świata
pracy •
y I nych przedsf aw1c1e
I

KRAKÓW (PAP). - Nad olbrzymimi obsza.ra.mi Nowej Huty - chluby jej budowni-Ozych,
dumy całej Polski Ludowej roz
brzmiewają dźwięki pieśni

zwy

Wtóruje im śpiew tysię
cmych rzesz, przybywa.jących z
Krakowa., jego okolic i całego
kraju, ażeby wraz z budowniczy
mi nowo powstającego miasta
obchodzić Swięto Odrodzenia
Polski.
Wszystkie place budowy, wszystkie wolne przestrizenie m iędzy dziesiątkami nowych, wspaniałych, pow
stałych w ciągu rzałedwię jednego ro
ku gmachów, wypełniają tłumy.
Czerwienią się setki sitandarów.
Nad głowami hasła, głoszące wieczy
stą braterską przyjaźń polsko - radziecką, której naród nasz za~vtitzlę·
cza swoje odrodzenie, swoje sukcesy w odbudowie - pmyjaźń, której
ucieleśnieniem jest m. in. Nowa Hu
ta.
40 tysiącom zebranych melduje z
dumft o sukcesach załogi ~udowni
czych i przekroczeniu Czynu Lipcowego - przewodniczący rady zakla
dowej PPRK 3 Władysław Jaszczak.
Wśród owacji i entuzj:wmu zgromadrzonych, izabiera głos członek
Biura Politycznego KC PZPR gen. Witold J6źwiak, Mówca obrazuje triumfalny pochód polskich
mas pracujących, rea.lnujących w o
strej walce klasowej w ciągu 6 lat
zaloienia historycznego Manifestu
PKWN. Jego słowa przerywane są
co chwila okrzykami tłumów mani·
festujących swój gorący patriotyzm
i internacjonaili!Zm proletariacki.
ucizestników
Czterdzieści tysięcy
podchwytuje okr;:yk: „STALIN BIERUT - POKÓJ". Wznoszą się
; 1ciśnięte p1ęści. Słychać wciąż nowe okmyki „Niech żyje bob"terslri
na.ród koreański - niech żyją naro
dy miłujące pokój i post.w·•.
Zgromadzeni śpiewają „Między·
narodóv ~ę".
Następuj'! uroczysty moment decięstwa.

koracji. Gen. Witold - Jóźwiak de-, cmym kierownictwem Pnlsk.ieJ Zje
koruje w imieniu Prezydenta RP dnoezonej Partii Robntniczej, po4
najwybitniejszych
25 najlepszych budowniczych No· kierownictwem
wej Huty. Order Szta.nda.ru Pracy I fachowców, przy braterskiej, wszech
II klasy otrzymują czołowi przodow stronnej pomocy Związku Radzleo•
nicy Józef Scndor, brygadzista rz.bro kiego.
W czołówkach młodzież<>WY~h bry
jarz SPB, wykonujący 355 proc. nor
my i Stanisław Figiel, muram SPB, gad maszeruj ą przepasani czerwony
399 proc. normy. Ponadto 6 przodo- mi wstęgami przodownicy pracy.
wników pracy otrzymuje ~lote, a 17 Przed trybuną defilujący wmoszlł
okrzyki na. cześć Związku Radziec•
srebrne KI'Zyże Zasługi.
F~rmuje się pochód. W ciągu 2 kiego, mljlepszego przyjaciela Pol•
godzin przed trybuną, na · któraj ski Ludowe,j Józefa St~llna. Prezy•
;:ajęli m iejsca członek Biura Pohty- denta RP Bolesława Bieruta, l\1.ar•
czne.go KC PZPR - gen. Witold - szalka · Polski Konstantego RokoJóźwiak, kierownicy wojewódizkiej ssowskiego. Tysiące niesłonych w
symbolów pokoju i miejscowej organizacji partyjnej, pochodne władz samorrządowYch i zwią:iko- białych gołębi, wyraża.ją wolę pra•
wych, prned:;;tawiciele Wojska ?ol- cy i walki dla. utrwalenia pokoju na
skiego i najw ybitniejsi pl"ZOdownicy świecie.
P<> uroczystośc! gen. Witold - .Tół
pracy, pl."ledągają tysię~e rzesie
wiak, prizedstawiciele ·Partii I miej•
młodzi eży.
„Komsomolsk - Nowa Huta" - scowych wład!Z, zwiedzlli obóz pno•
•.W naszYlll mieście będzie mieszkać dującej brygady ZMP. W ,&erdecz•
radość i szczęście" - głoszą nies10· nej roomowie z junakami gen. Jóź·
wiak informował się o wan1nkach
ne przez nich transparent y.
Nowe miasto buduje nowe pokole ich życia i pracy, życząc im dalszych
nie - młodzież polska pod ideologi- sukcesów.

W oda na młvn nowo;orskich kapitalistów

Dolarowe

orędzie

Trumana

powitane z radościq przez••. giełdziarzy

NOWY JORK (PAP). - Pod wpły tonu, prz.edstawiciele wielkich mo
wem planów Trumana powiększe nopali „prawie jednomyślnie" wy•
nia wydatków wojennych o 10 mi- razili zadowolenie z propozycji Tru
'
liardów dolarów w dniu 20 lipca no mana.
towa.no dalszą zwyżkę kursu ak,1ji
na giełdzie, ponieważ giełdziarze o
czekują, że zamówienia wojskowe
jeszcze bardziej powiększą dochow Moskwie
Szczególnie silnie
dy monopoli.
okarz.jł
akcji mono~oli . MOSKWA (PAP). zwyżko1:'7ał ku~s
przemysłu lotniczego, metalurgicz- swięta wya!twolenla charge d'atf.aireł
nego, samochodowe~o. kauczukowe · RP w Moskwie - J. Zamnrowi~
go! naftowego, chemicznego i m.ie- wydal 21 bm. prczyjęcie, na którym
obecny był m. in. wiceminister
dzianego.
Jak donosi korespondent dzienni spraw zagraniciznych ZSRR - Gro-.
ka „New York Times" a Was::-.vne: 1 myko.

Przyjęcie

wambasadzie RP
z

h

f
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Droga do sukcesów produkcyj. nych
Jak załoga ZPB im. Feliksa Dzierżyńskiego zdobyła Honorowy Sztandar CRZZ

.~IM Sire3~ioletni jest $ko11kretyz:owaną formą realizacji ideologii naszej
partn na okres/onym odcinku czasu, jest ui.ftq w określone zadania linią kie•
rwikową partii, dro101111kazem, wytycz114 nauych d:dalań.
(Z p1.remówieni11 Tow. Bolesława Bieruta. 11a V Plenum KC PZPR).

W

Tow. Wiesław Tosik był tkaczem.
Po przeszkoleniu partyjnym zaczął
pracować coraz lepiej, dając rnnym
przykład świadomego, socjalistyczne
go stosunku do swych obowiązków
Został
wysunięty
na stanowis1;:o
majstra tkalni. Wybrano go sekreta
rzem organizacji oddziałowej, jest
prelegentem na kursach partyjnych
Tow. Cypryń'ska pracowała w l!ha
rakterze skręcarki, dziś jest maj·
strem na tym oddziale.
Kontrolerka oddziału to1v. Grabowiecka, po ukończeniu Łódzkiej Szko
ły Partyjnej objęła stanowisko
11e·
kretarza organizacji partyjnej.
Tak rosną i rozwijają się w CO·
dz;ennej pracy produkcyjnej, partyj
nej i społecznej ludzie Zakładów im.
Dzierżyńskiego. Nic też dziwnego, że
w Czynie Lipcowym stanęło do Wart
Pckoju 7000 pracowników Za"kładów

Pn.ed kierownictwem fa.bryki i radą
z:-.kładową postawiono zadanie prze·
prowadzenia codzieimej kontroli wy·
k<JJlania. zobowiązań i wyników pro·
dukcyjnych. Uaktywniło to ma.jsb·ów, którzy obecnie rozpatrują
p1zyczyny niewykonania baz, na·
tychmiast USU\Vając wszelkie niedo·
cir~gnięcia. W wyniku takiego stylu
pracy wzrosła produkcja, polepszyła
si~ jakość, podwyższyły się zarobki
pracowników. Jednocześnie wzrosł.a
dyscyplina pracy. W porówn:iniu z
pierwszym kwartałem br. liczba nie
urprawiedliwionej absencji spadła c
3.000 roboczo-dniówek.

24 roezpico śmierci wybitnego 1 dnej przeważająca część załogi pozo·
przywodcy SDKP i L 01·az czo stawała znacznie w tyle. Wiele zro·
!ow:~go ~rg~niz~tora Wielkiej R~wo· biono, aby ten nie.korz~tny strut
.ucp .Paz~1em1kowej
Feliksa. zmienić i niejedno już osiągnięto.
:ęzierzyjlskiego,
~ałoga Zakładó~ Weźmy dla przykładu wyniki pro·
P!zemysłu .B~wełn1aneg? w Łod~1, dukcyjne jednej prządki ob. Natalii
r~'!'z.ących imię znakomitego rewo1u Urbanik. średnia jej wydajność wy.
c.~omsty, została . odzn~czona pnez m:siła jeszcze w kwietniu 75 proc.
CRZZ ~a zasług~, połozone na poln bazy, w maju wykonała. już 86,5
1-udowwctwa. l!IOCJahs~cznego w Pol proc., zaś w czei·wcu 87,8 proc. Jesce..
.
.
cinocześnie wzrosła jakość jej pro·
Pism? z War&Za.wy zwięźle pow1a· dukcji. W kwietniu i maju wynosi* * *
. w ł!'.·
donnło:
. , .
W wyniku wprowadzenia
ła ona 97,8 proc. primy, w r.1erwc11
„Centralna Rada Z~1ąz;co,v Za zsś 99,4 proc.
Charakterystyczr;y
ściwego stylu pracy
organizacji
'llf_odowych w War~zawie l>rzyz~a· JE'llt fakt, że przy ~.większonej wy·
partyjnej, w zakładach im. Dzier
J~ ~ał?<1ze zakłado1y im •.. Dz1er- dajnc6ci podniosła sir zarazem ja·
żyńskiego uaktywniło się wielu
zynsk1ego w ŁodZI 3 nnhony zł. kość produkcji. A takich, jak Urbaszeregowych czronków Partii na
oraz •Honorowy Sztanda~ ~a uzy- n:k jest wiele w przęd;>;alni, tkalni. im. Dzierżyńskiego.
różnych odcinkach pracy. Dzięki
ska1!1e najl~psz~go ~1eJsca we Jest to niewątpliwym osiągnięciem
temu załoga osiągnęła poważny
A w jaki sposób organizacja par·
współzawod01ctw1e m1ędzyzakła· i ·r.ależy w dalszym ciągu iść po tej ty.ina przyczynia się swą działalno·
sukces.
dowym przemysłu włókiennicze- drodze.
Wysiłek ten jest wy·razem nieścią. polityczną do wzrostu produk·
go."
ustannej walki z niedobitkami ucji?
Dlaczero spośród kilkuset współ·
Ludzie
stroju kapitalistycznego, walki, Na zdjęciu: tow. Krzywański - pnewodnłczą<:y Zarz!łdU Głównego Z~
IJawodniczących ze
sobą
zakładów
Kontrola wykonaniajaką zwycięsko prowadzi
nowa, Zaw. Włókniarzy wręcza sztandar przedstawicielom nłogi zakładów 1~
Na.
V
Plenum
KC
PZPR,
tow.
óm11iu branży pi·zemysłu włókienni
wyrastająca w swt>j
codziennej D1lerżyńsklego. Sztandar odbiera przewodnłczlłcy rady zakładowej tow. Ko.
Bolesław Bie-rut, wskazując zada
bolszewicki styl pracy
czego w kraju, pierwsze miejsce zawalskl. Obok stoi znakomita przodownica pracy tow. Borecka - członek
pracy - Czerwona Łódź.
nia, stojące przed nami przy reitła załoga zakładów im.
Dierżyń
Swlatowego Komitetu Kongresu Obroiiców Pokoju.
Jan Adamowski
alizacji
Planu
6-letmiego,
stwierW
przędzalni oddziału „A" było
s'kiego?
dził:
źie. Kierownik oddziału nie przesh·ze
Jaki był udział wysiłlm załogi i
„Nie można rozdzielać polityc?. gał dyscypliny finansowej. Nie prz(
"Wkładu pracy organizacji partyjMj,
nej treści zawartej w Planie 6· pr<>wadzając remontu ani konserwa·
ridy zakładowęj oraz kierownictwa
letnim od je-go treści ~konomicz- c:! maszyn, nadrabiał postoje oraz
fabrycznego w tym zwycięstwie?
nej. Istota bowiem polega na niewykonanie planu godzinami nad·
Odpowiedź daje nam analiza cyfr,
wzajemnym .związku, na dialek- liczbowymi. Całą. winę składał na
16 1..-tórymi kryją. się żywi ludzie.
tycznej jedności ekonomiki i poli nieodpowiednie jakoby kwalifikacje
ZPB im.
Czyn Lipcowy rotjonolizołorów
tyki w naszym rozwoju ku :JOCja prządek.
Cyfry
lizmowi."
Na posiedzeniu egzekutywy Komi
h k
Nagroda, przyznana załodze zaPi·zypatrzmy się więc ludziom za- tetu Zakładowego rozpatrzono niepo
Klub Racjonalizatorów w ZPB im. I siło inny, bardziej uroczysty c ara · s:r.czędnośd na sumę ponad 800.00Q
złotych.
kładów im. Dzierżyńskiego, tyczy się kładów im. Dzierżyńskiego, jak ro·1 kojące położenie oddziału. Kierowni- Hanki Sawickiej ma za sobą dość po ter, niż zazWYczaj.
Radość wszystkich członków Klubu
wydów
współzawodnictwa
za sną w toku pracy, jak wpływ:-iią. na kowi udowodniono niedbalo~ć, brak ważne osiągnięda. Jest to Klub stoNa zebraniu postawiono jeden tylpierwszy kwartał bieżącego roku. btzpartyjnych, wciągając ich do pra wir.1·y w ludzi, niesocjalistyczny sto· sunkowo „młody" • bowiem powstał kc zasadniczy punkt obrad: podjęcie była ogromna. Zobowiązanie zostało
Poszezególne oddziały p1·odukcyjne cy politycznej i jak wiążą. zagadnie .sunek do maj~tku narodowego.
wypełnione na 6 dni przed terminem.
dopiero pół roku ternu. Mimo to -zło- Czynu Lipcowego.
~ysltały w tym okresie nastę1111j~ce nia polityczne z zadaniami gospoda1·
Egzekutywa wyciągnęła z tego żono przez ten czas 1'1 wniosków raPosiedzenie przeciągnęło się do póź Przewodniczący Klubu przesłał bez•
1
W,Yil.i ki: przędzalnia średnfop1·zęJna c2vmi.
faktu właściwe wnioski. Powołano na cjonalizatorski~h.
. .
.
nej godziny. Wysuwano wiele proJek zwlocznie wnioski do Zakładowej
107,4. proc., przędzalnia odpadkowa
1'ow. Jan Dobrowol><ki był smarow kiero\mika oddziałn ob. Olejniczaka. Wprowadzenie w zyc1e wielu po- tćw. Wreszcie uchwalono jeden ogol Komisji Usprawnień celem ich za„
- 110,48 proc., tkalnia
twierdzenia.
103,82 nlkiem na oddziale „C". W ustr:>ju Współpracują.c z Komitetem Zakła· mysłów _wydatv.ie przyczyniło się do ny i najlepszy wniosek.
proc., wykończalnia - 114,21 ~1roc. k i.pitalistycznym pozostałby :mlRrow de wym, ob. Olejniczak osiągnął po· usprawnienia prod_ukcjl
Pierwszym udoskonaleniem, przyno
oraz
pr:i:_yspo
w
celu
godnego
uczczenia
Swii:la
W 1949 r. przeciętny udział ucze- nikiem do końca życia, lub też.„ bez ważne sukcesy. Okazuje się, że przą·
nyło zakładom Wiele 01Zczęd11osd.
Odrodzenia
Polski,
członkowie Klubu szącym poważniejsze oszczędności,
stników współzawodnictwa wynosił rCJbotnym.
.
dki są. dobry.mi fachowcami _i że moi' Klub obecnie liczy z górą 30 człon· t>ostanowill do dnia 22 lipca złoźyć jest wniosek tow. Medyńskiego. Do·
31,62 proc., w pierwszym kwartale
tyczy on zabezpieczenia. przed scen•
~V
P?lsce
Ludo~·eJ
Io~
Dobrowo!n~.
bez nadhczbow_Ych godzin wypel ków. Przewodniczący Klubu, tow. in:i. 5 wniosków racjonalizatorskich.
b. r. cyfra ta wzrosła o 65,5 pr~.,
sbego 2 set~k, tysięcy Jem~ podob- me plan.. Pr?duk~yJnY w 101,5 P.roc." A. Grocholski, to sędziwy weteran
Zobowiązanie, odczytane na ogól- trowanlem bębnów, zawieszanych
obecnie zaś -wynosi 69,8 proc.
walkach w polyskownł. Przez zastoso
11ych r?botmkow. potoczył się zgoła
Co zm1ei;ilo się na ~ym. oddziale · p1zemysłu włókienniczego. Pracuje on
- Kiedy w ma1·cu ubiegłego rolm w odmiennym kier~nku. ,
Usprawniono. orga!11.za~Ję. p1·acy już przeszło SO lat w swym zawodzie. nym zebraniu, załoga przyjęła burzą wanie tego usprawnienia zakład uzy.;
ol>j11-łem atau9wisko przewodniczące·
Tow. Dobrowolski ukonczył kurs P"Zep1·owadza s1ę wlasc1w1e 1 w porę z okazji 50-leda pracy został odzna. oklasków.
ska około 420,000 zł oszczędności.
gn rady zakładowej - mówi tow.
I
stopnia
s;-kol~nia.
partyjnego.
B~ł
k?n.serwację
.
maszyn,
a
co
najważ
.
asoay
Złot.
v
rn
Knyżem
z1'sługi.
Mi·
Pomysł tow. tow. Winkla I Com•
Kowalski - fabryka
nasza, pod grupowym i of1arn1e oddawał l!Hęf meJsze, oddział przybrał ]IOrządny J.·1 mo podeszłego wieKu (Jiczy przeszło
porka, usprawniający przetapianie t~.
wzgl~em rozwoju i form współza·
pracy partyjnej. Dzięki jego czujno· czysty wygląd. Z każdego kąta, z 'fó lat) jest bardzo a'JĆtywn.y jako
ju z beczek, przyniesie około 240.00 .
?.'.odnictwa pozostawała w tyle za ści z1!1;niejszyła.
s!ę na oddzi~le ilość kdde1. maszyny '11\'Y~l~da nieustanna przewodniczący Klubu, Chętni~ poma
zl oazc:r.ędnoścl.
wieloma innymi zakładami pracy. postoJow do m:mmum.
Konutet Za· dbałosc o kulturę mieJSCa prai:y.
ga wszystkim i pobudza do cotaz wy
łermine!ll
Zastosowanie według pomysłu tow:
Nie jedną gorzką. pigułkę połykałem
oceniając postawę. party.iInny pns"kład:
analiza
ruchu datniejszych wysiłków '
Już w dniach 14 i 15 lipca do Klu- Bogdanowa specjalnych opraw d
wówczas na zebraniach związtiowych, kłDdowy,
ną tow. Dobrowolskiego, skiere>wał w~półzawodnictwa
wykazała,
że
. .
,
'
~dzie wytykano nam bl'ak inicjaty· go na 6 tygodniowy kurs Łódzkiego wraz ze wzrostem liczbowym
(59
A~blC.Jłl_ czl~n~ow K~u~u .J?st uzy- bu Racjonalizatorów wpłynęło 5 wnio drążków w farbiarni da przeszl
wy. Postanowiliśmy rozwinąć współ Oi;rorlka Szkoleniowego! Dziś
za. proc.
uczestników), nie
wzrosła skanie J~k n~Jwięks~eJ ilosc1 pomy- sków racjonalizatorskich.
Natych· 100.000 zł oszczędności.
Także w farbiarni tow. tow. Miśkie
zaW-Odnictwo i objąć nim przynaj· awansował na stanowi~ko instrukto współmiernie produkcja. Przyczyną słów racJonahzatorsk1ch.
miast zwołane zostało posiedzenie
wlcz i Winkiel zgłosił! i sami już wy,
mniej 50 proc. załogi. Okazało eię, u politycznego w Komitecie Zakła- tego -zjawiska bvł brak kontroli wy·
dzień
Klubu, na którym wnioski rozpatrzo· konali zastępcze koła zębate do ma•j
że ludzie byli cbętni do pracy i już dowym.
• „
kr.nania zobowi;łzań uezestnikótr.
.
.
. no.
S?.yny farbiarskiej. Koła te sporządzili·
w nastę1nym miesiącu prz:,,.stąpiło
Takich jak on, jeat wi~cej w tyl)b
Temu -z:agadnieniu poświęcono gpe Ostatnie zebrame Klubu Rac3onahPo uznanłu ich uzytecznoścł obli·
dj) tego ruchu 61 proc. załogi.
zakładach.
ejalne
posiedzenie
egzekutywy Izatorów, odbyte w końcu czerwca, no czono, iż przyniosą one zakładowi o- ze starego złomu. Według noweg
sposobu wykonania, będą one bar„
Ten pierwszy sukces uzy$kano jedziej trwałe od poprzednich. Tu o
dynie drogą pracy uświadamiającej.
szczędności wvniosa około 60.000 z
P..:zy komitecie współzawodnictwa
Wniosek tow. Sikorskiego dotycz_
powstała t. zw. sekcja organizacyj·
odpowiedniej regulacji ciepłoty powi
n&, k-t6Tej członkowie obsługiwali co
trza w kotłowni. Realizacja tego p
ty<i-z:ień zebrania oddziałowe :i. zmfa·
mysłu wydatnie
nowe. Na zebraniach tych wyjaśnia·
polepszy warun
n? zasady ·w&półzawodnictwa.
zdrowotne.
For·
Dl"' tę utrzymano w zakładach po
ćzleń dzisiej!fZy, chociaż
Niektóre projekty usprawnień za•)
współza.
wodnictwo ogarnęło już przeważają.
stosowano już w praktyce, inne znaj<i
ca część załogi produkcyjnej. Obec·
clują się w toku wykonania.
:ńie jednak omawia się na zebraniach
Kiedy rozmawialiśmy z tow. Gro•
it>re.wy podniesienia ilości i jakości
W naszych zakładach ZPDz im. się już od stycznia br., mimo to cholskim i pozostałymi racjonalizeto•
im się podoba. Zamiast pracować
Burza, jaka rozszalała się nie·
produkcji.
Duracza, jak również 1 w innych nie widać dotychczas żadnej po- rami, oświadczyli nam oni: „prag•
rzetelnie - twierdzą lokatorzy • dawno, przyspo_rzyła niejednemu
Wzrost współza.wodnictwa stwo·
odbywają się co miesiąc narady
większą część
godzin roboczych
prawy na tym odcinku. W związ· nęliśmy ze swej strony równieź ucz•
wiele
zmartwień
i
kłopotów.
Szcze
irzył bogactwo form tego ruchu. Po·
wytwórcze przy udziale kierowni- ku z tym Wydział Finansowy na- cić $więto Odrodzonej Polski - Cz'91
spędzają na spacerach i... spaniu
gólnie dała się we znaki mieszkań
wstało 16 zespołów konkursowyeh,
ctwa zakładów, mistrzów oraz potyka na duże trudności przy u· nem Lipcowym. V1' ykonanie naszego
na dachu.
wa-lezących o ilość i jakość produ'~·
przodowników pracy. Ostatnio by stalaniu naszego obrotu towarowe zobowiązania przyczyni się do udo·
com domu przy ul. Wschodniej 35,
eji, 130 zespołów najwyższe~ ja:ko·
Nasuwa się pytanie, czy w Pań
łem .obecny na takiej naradzie wy
go. Mimo dłuższej dyskusji nie po skonalenia procesu produkcji, do lej)
gdzie przeprowadza się obecnie
stwowym Przedsiębiorstwie Budolici, 69 proc. załogi uczestniczy we
twórczej w naszych zakładach. wz!ęto w tej sprawie żadnych rze szego opanowania przez nas techniki
gruntowny
remont
całej
posesji.
wlanym nie zostało rozwinięte
wapółzawodnictwie
krótkofalowym
Dużo czytałem w prasie o zatjaczowych postanowień i przystąpio i do zmniejszenia u nas kosztów )lro•
W wyjątkowo krytycznym poło
(frzymiesięeznym),
współzawodnictwo pracy? Dlacze.
zaś
łączny U·
niach tych narad, lecz nie spo. no do następnego punktu narady, c:nkcji".
~ział we współzawodnictwie długofa
go nikt nie zatroszczył się o to, adziewałem się,
że może ona tak
żeniu znalazł się tow. Glapa E., do
to jest sprawy nadmiaru norma„Wytyczne V Plenum, mówiące o
żeby 860 m kw. dachu (wyliczone
lowym wynosi 72 proe.
dalece odbiegać od swego ceiu, tywu, który wytworzył się w mie. konieczności ustawicznej walki o sta
którego mieszkania przez dziuraTe konkretne p1·zykłady ora.z W'Y·
wg. kosztorysu) od 21 maja 1950
jak to widziałem w naszych za· siącu czerwcu w magazynie wyro ly postęp techniczny będą dla nas
wy dach woda lała się strugam.i.
1okie wyniki produkcyjne s.ą. ~ywyrn
roku do chwili obecnej -zostało na
kładach. Oto par<: fragmentów te)
bów gotowych. Znów polemika, bodźcem do dalszej pracy w kierunku
potwierdzeniem słów tow. Bieruta.
prawione chociaż częściowo, lecz
narady.
Rozmawiając z lokatorami pi~
wreszcie postanowiono wyłonić
rozwoju myśli racjonalizatorskiej'", za
który stwierdził na V Plenum KC
dobrze. Ciekawe, że ani PPB nie
Już z odczytanego protokółu z
specjalną komisję, która ma u1aw
pewniają. nas racjonalizatorzy z ZPB
tra, na którym mieszka tow. Glainteresuje się, jak toczą się prace
PZPR, że:
poprzedniej narady można było zo nić winnych spowodowania nad·
im. H. Sawickiej.
pa, dowiadujemy się, że roboty bu
w jego przedsiębiorstwie, ani Za·
„aby plan produkcyjny wyzna·
rlentować się, że niektóre sprawy
miaru normatywów w miesiącu
dowlane
rozpoczęte
tu
zostały
rząd Nieruchomości,
który prze·
ezony dla danego zakładu pracy
ornawi3ne są z miesiąca na mie· czerwcu i zająć się kontrolą obiecież finansuje te roboty, nie kwazostał pomyślnie wykonany, musiąc bez )akiegokolwiek rezultatu,
przez PPB już z dniem 21 maja,
gu środków obrotowych w mie·
Marnują się
pi się zbytnio do czuwania nad ja
si być on doprowadzony nie ·ty l·
Na potwierdzenie tego wystarczą siącu lipcu, by nie dopuścić do
lecz, jak dotychczas, nie widać jc1.·
kością wykonywanych na jego zle
ko do całej załogi. ale i do każde
cenne śruby
słowa
tow.
\V. Rosińskiego, powtórzenia się podobnego stanu.
koś skutków.
cenie remontów.
'
go oddziała, do każdej grupy wy
kierownika Wydziału FinansoweTu znów dyrektor techniczny za
W bieżącym tygodniu zakładf.
twórczej i wreszcie cło każdego
go, który przedstawił pracę karto. jął odmienne stanowisko twierPrzede wszystkim rzuca się w
nasze wysyłały różnego rodzaju
·01ku1z
tekarek, jako niedostateczną 1 dząc, iż zadanie wykrycia winrobotnika."
oczy brak organizacji pracy. Z wy,
żelastwa
do Składnicy Złomu,
stwierdził, iż chociaż o tym mówi
O tym, jak zagadnienie .to roz~ą
ZPW
„Wiosna
Ludów"
nyc~ nadmiernego zapasu normapowiedzi sąsiadów oraz tow. Gia·
zywane jest w Zakładach im. Dzier·
mieszczącej się
przy ul. Obroń•
tywow
jest
słuszne, lecz kontrola
py wynika, że roboty rozpoczyna
i.rńskiego, świadczy poniższy przy•
obiegu środków obrotowych n.te
ców Stalingradu Nr 103-5. Z tego
się po trochu w kilku miejscach.
kład:
pow~n~a wchodzić w zakres prac
powodu miałem sposobność zwie.
Natomiast nikt nie troszczy 11ię o
kom1sJ1. Zresztą on na to nie po.
Walka o podniesienie
dzenia jej. Na terenie składnicy
zwala i bierze na siebie całą od·
to, ażeby raz rozpoczęte prace o"
wykonanie
Od dłuższego czasu wykońc1.al możliwiono pełne
leżą pokaźne ilości pociętych rzę
powiedzialność za niedociągnięcia
wydajności pracy
statecznie zakończyć, aby wresz·
nia oddz. VIII naszych Zakładów planu, co przedtem napotykało
na tym odcrnku.
ści, pochodzących z porozbijanych
na znaczne trudności.
odczuwała brak ludzi na pralni
cie lokatorzy 3 piętra uzyskali peprzeciętnego robotnika
samolotów, czekających na prze·
Oprócz wymienionych spraw po
Należy podkreślić, że zarobek
cach.
Na
jednym
z
zebrań
załą
wność, że w razie deszczu nie bę
W Zakładach im. Dzierżyńskiego
pralnice
wiezienie do hut w celu przeto•
gi oddziału towarzysze pracują obsługujących dwie
ruszano i inne, o których nie bę·
dą mieć powodzi w mieszkaniach.
jest wielu przodowników, wykon:Jją·
cy na pralnicach podjęli inicjaty wzrósł o 40 .proc.
pienia. Otóż w owych szczątkach
dę już wspominał. Zauważyłem
cych od 103,8 proc., do 123 proc.
Tym czynem nasi towarzysze
Owego pamiętnego dnia lalo się'·
wę przejścia na obsługę dwóch
znaiduje się wielka ilość wkręco·
jednak, że oprócz prowadzenia ja·
normy. Do nich należą tkaczki Le·
pralnic, gdyż dostawienie trzech dowiedli, że są prawdziwymi bu
jak z cebra, do tego stopnia, że
nych doskonałych śrub i śrubek
okadia Klimczyk. Wajman. Stefa.łowej polemiki nie ustalono na na
downiczymi
lepszego
jutra
naszej
nowych
pralnic
zwiększyło jeszwoda poprzez podłogę 3 piętra
nink, Pakuła, Teichman i wiele in·
duraluminiowych oraz podkładek.
cze trudności personalne. So- Polski Ludowej, zmierzającej do
rad?.ie żadnych konkretnych wy- ·
przeciekła na drugie, niszcząc sunych. Lecz czy jedynie ta wybitna
cjalistyczne podejście do pracy Socjalizmu.
Ponieważ w
zakładach naszych,
tycznych dla dalszej pracy na~rupa. przodowników decyduje o suk
fity w innych mieszkaniach.
naszych towarzyszy z oddz. VIII
jak również i innych, odczuwa się
szych
zakładów. Sądzę, że należy
cesach produkcyjnych całego zakła·
B. Łukaszewicz
sprawiło
że obecnie wszystkie
Kierownik robót, na zadane mu
stały brak tych materiałów, czy
du?
unikać takiego ujmowania narad.
ZPW im. Niedzielskiego
pralnice są czynne, przez co uw
tej
sprawie
pytanie
odpowie·
Nie. Sukcesy produkcyjne stwanie można było by zorganizować
Nie przynoszą one jakiegokolwiek
dział: To nie wchodzi w zakres
Hają przecittni, zwykli
iWotnicy,
brygady robotników, która zajęła
potytku 1 zabierają jedynie nie.
ad intensywności wysiłku których,
moich kompetencji. Mnie podlega.
by się wykręcaniem i oddawaniem
potrzebnie czas. Narada jest po
od tempa i zrf(:zności zależy wyko·
ją tylko działy: murarski i cieślar
do ponownego użytku tego drogo
"anie planu produkcyjnego. Zaga·
to, aby nie tylko omawiać na niej
ski,
natomiast dekarze mają swe·
dtiienie to w pełni doceniły organi·
cennego i poszukiwanego artykuPracownicy PPB, Oddzi<'ł Sprzę rei, ofiarowali na ten cel sumę
ustnie
różne sprawy, ale również
go kierownika w oddziale papo·
tacja partyjna i rada zakładowa.
tu i Transportu w Łodzi, ul, Karo. 45.000 zł.
łu.
podejmować konkretne uchwały.
Przystąpiono do batalii o podni-?wym PPB przy ul. Składowej 23.
lewska 41, w zrozumieniu akcji
alenie wydajności pracy przeciętnego
Z. CHĘCIIQ"SKJ
Wynika z tego, że C:ekarze, po·
zbiórki" na rzei:z ofiar agresji I bom
W. Burczyński
St Boruch
robotnika. W l>rzedzalni średnioprzę
zostawieci bez kontroli, robią. co
bardowań amervkańskich na Ko· : PPB ocld. Sprzętu ł Tra.nsnortu
'ZPDz im. T. Dura~za
ZPB im. L. Szenw6.Ida
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•"onik~aPi~trkowa Rozwój i roz~u~owa Piotr~owa wPlanie Sześeiolet .im
W sali gimnastycZJnej Państwo! Od chwili wyzwolenia wyre- I ku .ulice, kładąc na niektórych ulepszonej nawierzchni z oświe. dzili najwięcej z wszystkich za
kładów pracy w Piotrkowie, bo
wego Gimnazjum i Liceum Me ~onto.wano gruntowni~ na tere całkowicie. n~we ?awier~ch~ie, tleni-cm elektrycznym.
Kończąc S\\"Ój referat, Wice. 7.958.753 złotych. Zolog a „Ko.
chaniczne~o odbyło się dnia 21 me Piotrkowa 13 .szkol. pod$ta_ ze. sz<;zegolnyll? uwzględ!n1eme~
.
.
wowych i wyposazono ie całko dz1elmc robotniczych. Przystąp10 prze\\'Odniczący MRN, tow. Mi rabia" zameldowała. że w dniu
bm. uroczyste posie()zeme MRN I wicie w sprzęt szkolny. Rozbu no do masowego s'1dzenia drzew cha.iłowski
podkreślił . z naci 1'1 Hpca rb. wykonała w 1OO pro
w Piotrkowie, poświęcone histo dowano rzeźnię miejską. Dobudo- i zakładania zielet'iców przeważ skiem. że knowania imperiali_ centach roczny plan pierwszego
rycznej rocznicy Odrodzenia Pol wano na ratuszu górną kondyg nie w dzielnicach robotniczych stów amerykańskich, nie zamą roku Planu 6-letniego, zaoszczę
ski Ludowej.
nacię, dzięki czemu
uzyskano oraz w śród'mieściu. Odbudowa cq naszego spoko fu i wytężonej dzai:ic przy tym k\\ ofę 377.640
. h
.
szereg nowych pokoi biurowych no ial.Jady przemysłowe dzięki pracy w kierunku jak najrychlej złotych.
, Pcro odegran!u .Yrnnu p~nstw~ oraz wybudowano
zna idu jąca wybitnej pomocy roootników, szei odbudowy kraju.
Z kolei tow. Jabłot1ski w imie
\\_e,..,o, pr:ze~v<;idmcz?cy Ppezy. się jeszcze w stani-e surowym którzy za czasó\V okupacji, czę
Naskpnie na salę obrad przy niu nauczycieli zameldował, że
1
dmm
e1skie1 Rad) N~roo.owe1 oficynę, przy ulicy Stalina 27. sto z narażeniem życia. chowa byty delegacje piotrkowskich za r.b. przygotowano do zawodu na
0
f;~; \v~Inry~k-~r;e~o~~~~eą{~~~
Wyposażon? i. uruchomiono .żlo µ mnsz.Y~Y i niektór~ ważniejs~e kładów pracv, aby złożyć meJ; uczycielskiego 24 siły nauczy•
. ·t ~, · 1.1. • z~1
a . bek dla dz1ec1 matek pracu1ą _ ich częsc1, co pozwoliło następnie dunki o wykonaniu przyjętych cielskie, na rok bieżący przygg
zas C\\
ffiltlę . ehnska. po cych, rozszerzono Dom Starców na szybkie uruchomienie zakła- przez załogi robotnicze zobowią towane zostaną 34 osoby, zaś w
ffAZNIEJSZE TELEFONYa
czym N!Ce~rze~vo<lm~zący MR~. i dobudowano tu nowy budynek dów pracy.
za1] ku uczczeniu szóstej roczni r. 1951 - 80.
imieniu nauczy
„72 Straż Pożarna
tow. J. M1cha1knvslo wygłosił
Pl ·
l ·
·
gosP<: darcz v . o; zcznaczony na
.v
an:e 6. etmm w ~1otrko cy Manifestu PKWN. Delegacja cieli tow. Jabłoński przyrzekł, że
~76. Szpital Międzykomunalny ol·;olicznościowy referat
.• · .
.: .
pralnię. Zabezmeczono przed d'al wie po"·staną 2 fabryki, a .f.11 robotników i robotnic z PPBP będą oni wychowywać młode po
1 -87 p,)gotowie lekarskie Po omo\~ ieniu sytuac11 mi~dzy- szym zniszcz{!niem domy
mie.j \\'łóki~nnicza. która zna idu ie .się Nr 2 zlożvła meldunek, że przy kolenie w duchu nauk marksi.
ul. Stalinit 46.
narodowe1 •. referent ~r7:~szedł .do skie, przy ulicy Limanowskiego, iuż ,...,. stadium budowy i za- jęte zobowiązania zostały wy stowsko • leninowskich i zameł
sp~aw, _związanych sc1sle, z ..na wzni~iono 5 baraków. Zabezpie kła<ly przemysłu metaloweg-o. konane w całości i przyniosły dowal, że w dn. 22 lipca r.b. eki
KIN&:
sz\~ t:1e,nem. Przedt: wsz)stkim czono przed zniszczeniem dom Niezależnie od tego. przewidzia· w
.sumie
zaoszczędzonych pa nauczycieli wyjedzie z akcją.
Kino „POLONIA" \\·ybudo\\'anie
kilkunastu 4.449.630 zlotvch. Delegac ja hu kulturalno • o~wiatową do Klesz
wy- zo~, azu~\ ~ł ;on panu1.~ce .w ?a zab\'tkowy przy ulicy Farnej 8. no
świetla film prod. węgierskiej s~)rr: n11<j::>c e stosun~1 mies~ka. Prace te przeprowadzono dzięki mniejszych za!daci'ó w pracy bran ty ,,Hortensja"· zawiadomiła o za CZO\Va.
Pt. „Wyspa szczęścia". ·
n!~'' \\edłu~ d;~)ch C}~ro. finansowej P<>ID?CY Rady Pań. ży elektr~·cznej. papierniczej, oszczędzeniu prz.ez poszczególne Załoga PPBP Nr 9 zameldo\\.)C~, w czaste :'otnY .w Piotr stwa.
odzieŻOWłt' 1· 1·nn"ch.
()dclzialy l<Jcznej sumy 140.535 wała, że orzyjęte zobowiązania
kow1e uleg!o zmszczł"mu 4.000
. .
.
.
.
J
•
złotvch i o tvm. ie pracownicy wykonała, zaoszczędzając 1.094
Kino „BALTYK" - wyświe izb mieszkalnvch; w tym 30 bu
Dz1ęk1 _PO\~staniu . Fu~duszu
Rcnhzac1a zakreslonych pia. wat~ztatowi \vvkonali plan
w tys. złotych, zaś z~łoga fabiyki
tla. film prod. radzieel\iej pt. dyn\.:ów k<Hnpletnie zniszczo. Gospodarkt Mieszkamowe1 pr~y nów. s po\•:oci'u ie napływ nowych
102 proc. Straż· pożarna tyeh za ok!.!ć budowlan)Ch im. Waryń.
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Dalej szły meldunki załóg: Za i<Jc 3.263.000 złotych.
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Interesantów przyjmuje się od
Po przyjęciu meldunków o
ją się zaradzić drogą zabezpie- ~ano JLIZ 82.1 ~ l.~ zna 1du1e Slę lZb mieszkalnych. Tereny pod kładów Przemysłu Drzewnego
godz. 16 do 18.
Nr
6.
która
wykonała zobowią wykonaniu
zobowiązań :ipco
~zania ~r~ede wsz~stki.m istnie. ieszcze w. ~a;i a\: ie.
założenie tych osiedli zostały
zania w _101 pr?c· Pracowni~~ wych. sekretarz MRN. tow. Ku
Rozdzielnia: ul. Słowackiego 26. l<JCY~h 1uz. budynkow i p~zepro . z l~H'd) to\\ ~1~. Kulh!rY i już wybrane. a wybudowanie 1·eh PIS?
w Piotrkowie zaoszczęd z1h 1delska odczytała rezolucj ę, w
dzania kapitalnych remontow w Sztuki prowadzi się obecnie re
. ·. . .
tel. 15-40
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I.168
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złotych, załog~ . huty której pio!rkowsKi świat pracy
tych domach, które znajdowały mont zahytkcwego Zamku Pia P:l~.
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W zad1odni<: i dzielnicy Piotr a robotnicy hll.ty .,Fenik;S"
dzięki
wykonaniu
remonto
w
spo
dan
p.1 o.fo-.c~1n) eh. \\oh bud071
kowa, przy ulicy Daszy!lskiego
scł:em gospodarczym, zaoszczę- nidW:? ocko 1owego.
powstanie no\va szkoła podsta~
WQWa, ilość uczniów szkół pod.
stawoww:h i za wodowvch wzro
śnie w Piotrkowie co , na im niej
o I OO procent. Dla nicl1 przewi
Członkinie piotrkowskiej Ligi} dawały codziennie ponad plan 2 cowały przez dwa dni we wsi d'u ie się uruchomienie spec jal
9 lipca odwiedziła ·wieś
dzy innymi dtlęki , pracy ~ekr.~
produkcyjnej Lubiató\Y, inten- nych b:trs. \VybudQwane zostaną derno w gmm1e t:ro1esze ekipa tarza _PO~stawoW"J "brgamza~Jl
Kobiet brały czynny udział w pra:.-iy.
·
ogr~mnym ruchu zobo"·iąz_uń
Liga Kobiet przy Zjednoczo- sywnie pomagając przy ustawia 2 hotele miejski.?, nowy szpial o łaczności z Zakładów Drzew- partyJneJ tow. 0.ru!'Y· '.f~wa
Robotnicy ,intensywnie rzysz Oruba. P<?d~1ehł w1es na
pod3ętych przez. masy pracuJ_,_ nych Zaldauach Szklarskich <la- niu snopów.
300 łóżkach, rozsz~rzona zostanie nych.
ce nasz~go kraJ~ dla uczczema ła 400 godzin pracy pr;r,y żniWykonanie podwójnych zobo sieć wodociągów i kanatizac ii, pomagali przy iniwach, nawią- grupy po dz1es1ęc gospod.arstw?
6 rocznic~ Mamfe.sttt PKWN; \\'ach i urządziła uroczystą aka- wiązań przez członkinie Ligi Ko przewodów gazowych itp., a po zując ścisły kontakt z miejsco- ut~vorzył bryg,adę 10 kos1a~zy 1
wyroi chłopami. Przy okazji do- zb.1eracze~, ktora prz~chodz1 ko_:
Postanowiły. one me :J>Op~·zest~c demię z okazji Swięta Lipcowebiet w .Piotrkowie świadczy o nadto powstanie szereg nowych wiedzieli się kilku ciekawych leJno od Jednego rolmka do dru
na w~:konamu zobO)\'Iązan, ~t<?- go. Członkinie :koła prz~r Prezyprzed.szkoli i świetlic, szczegóL
giego i ko~i zboż~. Rezultat t~g?
r~ .miały. wykonac członk1~11e dium Powiatowe.i Rady Narodo pełnym zrozumieniu zadań sto- nie przyfabrycznych. Założone faktów.
Ligi K9b1et w ramach . ;SWOlC~ \Vci przepracowały ·każda pa 15 jących :przed kobietami polski- będą r:owe parki i ogródki jorda
żniwa w gminie Golesze zo- jest ta.ki, ze zboze ~ostało J~Z
~akładow pracy? ale ' po,,·1ęks.zyc godzin przy akcji żniwnej w mi.
(S)
no\\·skie, powstaną nowe ulice o stały dobrze przygotowane mię- skoszone, a w niektorych m1eJscach dokonano podorywek na
Je pr~ez. zobow1ą~an~~ po~Jęt~ spółdzielniach
produkcyjnych
poplony.
w mu~mu orgamzacJ1 kobiece]. na terenie powiatu piotrkowW harmonijnej pracy, zorgaStwier.dzić trzeba z zadowole- skiego.
nizowanej
przez Partię, zdarzyniem, że wszystkie te zobowiąza
Członkinie Ligi Kobiet przy
ły się niemiłe zgrzyty, które na
nia członkinie Ligi Kobiet w hucie
„Kara"
posta.nowiły
leży ostro napiętnować. Chłopi
pełni wykonały.
upłynnić zalegający na składzie
1
we wsi Wiaderno koszą zboże
I tak koło Ligi Kobiet p1;zy remanent w postaci 30 tysięcy
Sześcioletni.n
ręcznie, zaś bogacz wiejski z
PZGS brało udział w pomocy luste1· stołowych. Zobowiązanie
tej wsi, posiadacz 30 hektarów
Od
rozwoju
rolnictwa
zależy
w
Pian
6-.letni
przewiduje
w
roku
nie
grozi
„klęska
urodzaju"
ł
każdy
przy żniwach i uporządkowało to zostało w pełni wykonane, a
ziemi, zbiera zbo?.e snopowią~
teren wokół swojego budynku. niezależnie od tego kobiety do- d~ stopniu rozwój innych gałę- 1955 wzr~st produkcji rolnej na gło wzrost produkcji rolnej wypraco- zalką,
którą pożyczył
od ..•
z1
gospodarstwa
. narodo~ego. . Do- wę Judn~sd w stosunku .do o~esu wany zwiększonym wysiłkiem rol- Związku Samopomocy Chłop
W Fabryce Sklejek członkinie równały kraj a.czom i pakierzom
koła L. K. przyczynily się do w wykonaniu ich
zobowiązal'i. sta_r~za ono bow1:m zarow:io ~yw-1 przedwo1ennego. Produkcia roslmna nika przynosić mu będzie zwiększa skiej w Goleszach. Prezes Związ
przyśpieszenia wykonania lipco Koło przy P8S „Praca" w ra- noso dla ludnoścr zatrudruone1 w winna wzrosnąć co najmniej o 30 ne doch d
lęd
czn , ku tow. śmiałek wypożyczył tę
wego planu :produkcyjnego.. Ko- mach zobowiązań podniosło w przemyśle i innych zawodach nierol procent. · Nastąpi zmiana struktury 0 d 1 ~ ~· ś e. wzfni _u .n~ zna ~ )I snopowiązałkę ze Zwiazkn Sa0
ro czei ~ zawo'6iety zatrudnjone przy suszarni znacznym stopniu \\·ygląd ~ste niczych. skupionej przeważn!e w zasiewów na korzyść roślin przemy , P ~ u ~o
mopomocy Chłopskiej z Bogułopatkowej wykonywały w cza- tyczny i uprzejmość obsługi w miastach, jak ró~ież całego szere słowych, psz~nicy, motylkowych i dow ~1erołruczych w okre~1e Plan~
sławic i lekką ręką przekaz ał
gu
cennych
podstawowych
surowokopowych
roślin
pastewnych
6-letniego
przy
tak
szybkim
w;:ros
sie od 1 do 22 lipca o jeden wrr sklepach, gm;podach i biurach.
5a kulak-0wi.
•
zek więcej, pracownice suszarni Członkinie kół terenowych pra- ców dla przemysłu lekkiego. Rolni (kosztem obszaru :i;aslewów żyta). cie produkcji rolnej, o którym m6Tow.
Smiałek ignoruje zuctwo uczestniczy w naszym ekspot Przey.riduje się wzrost produkcil willśmy ~ej, wartość produkcji
pęlnie wskazania rządu i Partii,
de. zwiększając przez to mozliwośd zwierzęcej o 66 proc. (w porówna rolnej w przeliczeniu na głowc; lud zapomina o tym, że na wsi toprzywozu do Polski tych artykułów niu z rokiem 1949), c:o świadczy ności rolniczej przekroczy prawi<' czy się walka klasowa - poma"
i surowców, które są nam. niezbęd- wyraźnie o przestawianiu naszego dwa i pół razy stan z roku 1938.
ga wrogowi klasowemu. Taki
ne, a których nie wytwarzamy w rolnictwa 2: produkcji roślinnej, na
Stwor-en'e
k,
dl
b
kraju.
hodowl~.
.
"' i warun ow
a szy - prezes, który ponadto jest notorycznym pijakiem,
podrywa
RozwóJ rolnictwa jest uwarunko
Szybki wzrost produkcji roślin- kiej roz~udow:' gospodarstwa , naro wśród
Pracownicy Zakładów Drzewnych 1nik pracy i płacy oś·wiadczył, że go·
pracujących chłopów
na Bugaju od kilku miesięcy nie mo- towe formularze do wypłat otrzymał y.rany szybkim ł wszechstronnym nej będzie osiągnięty przede wszyst dowego l usunięcia w ten sf'Josob na autorytet Partii i Zvdązku Sagą. się zorientować, He właściwie za- z zarządu z Warszawy.
Biurokrala, rozwojem przemysłu, a zwłaszcza kim przez wzrost wydajności z je- szego zacofania odziedziczonego po mopomocy Chłopskie.i.
rabiają. Istniejący do niedawna sy- kl')ry wydał podobne zarządzenie po ciężkiego.
Dlatego też w planowej dnego hektara, jak r6wnld przez rządach kapitalistów i obszarników
Chlo~)i z gminy Golesze ocze•
stem wypłaty polegał na tvm, że ro· 1\inien zrozumieć. że robotnik musi gospodarce socjalistycznej
przy po- zwiększenie obszarów zasiewó;.v oraz jak najszybszy rozwój oświaty kują. kiedy w stosl)nku do zwią
botnik otrzymywał wraz z picniędz- wiedzieć, ile i za co zarabia. Bezdusz.
.
mi odbitkę paska rozliczeniowego, ni.i ne zarządzenie powinno zostać wyco tężnej rozbudowie przemysłu niP. dzięki wykorzystaniu na użytki rol i k lt
1d ś
1 ~ zanego z kułact\vem prezesa
podstawie którego orientował się, ile fane, a winno się wprowadzić z po- może być mowy o pozostaniu rolni- ne wszystkich gruntów nadających . u ury u n~ ci pracu1ącej w m e. wyciągnięte zostaną odpowie~
zarobił, ile wyrobił akordu, ile dniów wrntem paski rozliczeniowe, a jeżeli ctwa na tym poziomie na jakim by- się do te~o i 2'alesieniu wszystkich cie i na wsi iest celem planowania nie konsekwencje.
ki, jakie sumy i na co uległy potrą- to ze względów technicznych oka;:*'l Io ono w ustroju kapitalistycznym, nieużytków.
gospodarczego ~ Polsce.
B. K.
ceniu. Od kwietnia ktoś w Zarządzie się niemo-żliwe - książeczki obra- kiedy. skut.kl zacofania rolnictwa kła
Taki szybki rozwój produkcji rol
W. Warszawie postanowił ułatwić so·· chunkowe. Dobrze by było, aby dy- dly się wielki~ ci_ęźarem . na barki nej nie byłby możliwy gdyby nasz
bie pracę. Od tego czasu robotnik rekcja zakładów zainteresowała ~1ę
szybko rozwijający się przemysł nie
pcdpisuje listę płacy, otrzymuje pie- w lej sprawie w Warszawie i wpro- ludności pracu1ące1 na wsi.
Aby dostosować tempo rozwoju był w stanie zaopatrzyć naszego
niądze i nie orientuje się zupełnie co wadziła system wypłaty zgodny z in
rolnictwa w Polsce do tempa rozwo rolnictwa w nowoczesne środki p'ro
do wysokości swoich zarobków.
teresami i wola robotników.
Robotnicy są z tego powodu rozgoBronisiaw Konieczny
ju innych gałęzi gospodarstwa naro dukcji: traktory. maszyny i narzę
Zarząd Główny Zw. Samopo- \ wyrobienie społeczne, mogą być
ryczeni, nie podoba im się taki sykorespondent „Głosu"
dowego, a ~łaszcza przemysłu dzia rolnicze, nawozy sztuczne, ma mocy Chłopskiej rozpoczął re- przyjęci bez wymaganego przy.
atem wypłaty i mają rację. Kierowz Zakładów Drzewnych na Bugaju trzeba przejść w rolnictwie od tra- teriały budowlane itp. Plan 6-letni
krutację kandydatów do Un'i- gotowania.
dycyjnych zacofanych metod gospo prze:widuje siedmiokrotnie wyższe wersytetów Ludowych,
gdziie
W~zy.scy ubi~gający ,się o
darowania w drobnych i średnich niż przed ~ojną zużycia nawozów nauka zapoczątkowana zostanie przyJęcie do. un~wer~y!~t~'': luSlade,.. nasząclt arty~ulów
gospodarstwach chłopskich do no- sztucznych w przeliczeniu na 1 ha w październiku br. i trwać bę- dow!ch powmn} ~1aJpozn~eJ do
wych wyższych form, które wyzwa ziemi ornej. Wartość maszyn i na- dzie do końca czerwca przys le- 31 h~ca ~r.. złozyc po~aiue, dolają drobnych i średnich rolników rzędzi rolniczych dostarczonych rol
k
z
łączaJąc zyc10rys, wyciąg z meod wyżysku bogaczy wiejskich,
.
•
try~i .urodzenia, odpis ostatnie·
nictwu w Planie 6·1etnim będzie go ro u.
Do. UL prz~J~o~an~ są wy_- go swiadectwa szkolnego, opinię
Zdając: sobie sprawę z tego, że 5-krotnie wyższa od tej ilości. jaką
zaopatrzenie spółdzielni w Kamieńsku przejście do wyższych spóldziel- rolnictwo w Polsce przed wojną łą,czme synowie i cork1 robotni- koła gromadzkiego ZSCh, opinię
pa1·tyjnej,
koła
Zwiększenie ilości ~ow i:olnych oraz mał<!rolnych i organizacji
Vv związku z zamieszczonym przez przerobów - nie jest rozwiązana i czych. form gospodarowania na roli dysponowało.
Od ZMP lub Zw. Zaw. Rob. Rolnas w „Głosie Piotrkowskim'" arty- na tym tle powstają nieporozumienia jest procesem długotrwałym, pań- traktorów do 60 tys. (dzięki zwięlr sredmorolnych chłopow.
stwo ludo:we nie pozostawi mało i szonej produkcji własnej fak i przy kan~ydatów wymaga się ukoń- nych oraz zobowiązanie kandykułem pt. „Spółdzielni ZSCh w Ka- z klientami.
PZGS piotrkowski polecił Gminnej średniorolnych chłopów ich własne ~ozów) .Po~o!i na zmecbanizowa c~ema 18 lat. oraz przygotowa- data, że w razie otrzymania sty
mieńsku pod uwagę"
otrzymali&my
Spółdzielni wystąpić o przydzielenie
mł' w zakre?1e 7. klas szkoły pendium, pracować będzie przy
mu losowi. Klasowa polityka agrar nie duze1 częsci robót polnych.
wyjaśnienie z PZGS Piotrków, w kto
odpowiedniego warsztatu masarskiepodstawoweJ.
WyJątkowo zdolni najmniej przez rok na stanowirym czytamy:
Bardzo duży nacisk położony zo
go oraz o spowodowanie uzyskania na państwa ludowe9'o w okresie
kandydaci,
posiadający duże sku wskazanym przez ZSCh.
Planu
6-letniego
polegać
będzie
na
stał
również
w
Planie
6-łetnim
na
„Gminna Spółdzielnia Samopomocy kredytu inwestycyjnego na uruchoChłopskiej w Kamieńsku
prowadzi mlrnie drugiego warsztatu i sklepu. ograniczeniu wyzysku ze strony ele przygotowanie
nowych,
ludobardzo słabo technicznie wyposaża· Ocinośnie obsługi PZGS stwierdza, że ment6w kapitalistycznych na wsi, wych kadr fachowców dla potrze.b
ZGUBIONO 17 Upr~a
Poszukiwani orac~wnkv
na masarnię oraz jeden sklep sprze- stosunek sprzedawców do klientów na wzmoteruu produkcji drobno to rolnictwa, agronomów, weterynarzy
1950 teczkę brązową ~a
dai.y mięsa i wędlin. Z uwagi na sła wykazuje rzeczywiście pewne braki.
watowych
gospodarstw
chłopskich jak i traktorzystów i mechaników Pracowników fizycznych do robót budowlan:vcn trasie Piotrków - Wol
bP. wyposażenie techniczne masami Sprzedawcr Władysław Nowak i
oraz szczupłość lokalu masarskiego Alicja Sewerynek zostali przeniesieni przy zastosowaniu wszechstronnej rolnych. Powstan1e <Wiele nowych w Pabianicach, Zgierzu i Łodzi iioszukuJą bórz, zawartość rachun
i sklepowego, kwestia właściwego za do innego działu pracy. Jednocześnie materialnej i organizacyjnej pomocy rolnii:zych instytutów badawczych, Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane, Od- ki na 1948-49 - 50 r.
Barbary Balickiej oraz
· ł 1 w Łodzi, KilińskieJ?o 136.
opatrzenia Kamieńska w mięso, a polecono zangażować do sklepu ma- państwa ludowego dla spóldziel.ni które upowszechnią na wsi ostatnie d z1a
Kwatery są Inne dokumenty i 28.000
zwłaszcza w wędliny wobec moż· sarskiego taki personel, którego za- produkcyjnych i dla mało i średnio zdobycze techniki i nauki rolniczej. zapewnione.
zł. zwrot do redakcji za
1.iiwości znikomego tylko dokonania chowanie zadowoli klientów'',
(Z)
rolnych chłopów.
W. ramach planowej aost>odarlti
HO wyna~odzeniem.
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Członkinie Ligi Kobiet wPiotrkowie wykonały zobowiązania

dla uczczenia Swięta Odrodzenia

Wia-1

Perspektywy rozwoju rolnictwa
w Planie

I

I

System

wypłaty wZakładach

z

Drzewnych na Bugaju

musi ulec zmianie

Zapisy do Uniwersytetów Ludowych

'

Ulegnie poprawie

Sfr. 8
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Jak upłynęło radosne święto Odrodzenia
Co

pisała prasa łódzko w ~n. 25 lipca 1930 r.

•

MIA6TA WŁ08!KlE LE2Ą
W GRUZACH

ry·'.pt"Lybyl do miasta w otoczeniu
swej świty. Wde~orem nad rzeką
miały by{: pusrz.czane ognie sztuczne.
Tlumy oibseTWUdące fajerwerkJ'i
si<>... w pewnej clhwili rz.ach...,.;~ły
vv....
oto most, przepe.Jniony lud:lim.i runął do rzeki, grrz.ebiąc pod sobą tysiące ludrLi.
Do rana trwało poszukiwanie .zatopionych. Hindenburg, p:r2erażony

~ SKU'lm
'l1RZĘSllENlA ZIEMI WE
WŁOSZECH

nocy Włochy środkowe
ł połudnliowe - od Rzymu do Catanii - rzostały nawiedzione straS'Ui
wą klęską trzesienła demi. Szereg
mian leży w &nmwb. 7Aa.waliło się
uciekł połysiące domów, kościołów I gma- straszliwą katastrofą,
spiesznie iz; miasta.
chów puł>Jłoznych.
ziemi itowareyszyla
Trzęslien!iu
TRAMWAJE
groźna lblll'Za, połączona z piorunaROBIĄ BO.KAMI
ani.
Pod~as gdy w iPierwszym półroWładrz.e oceniają :Iii.ość zaib'ltycll
.n a 3000 osób, :filość rannych docho- czu 1929 roku triairnw"'lłe łódrz.kie
~J
L d
. d 10 t .
d iz1. .
YSlęcy. u n..,.,ć Nea- pmewiorz.ły 45 milionów pasażerów,
JWZ o
polu opusricza w popłochu miasto. to w pierwszym :półroczu roku 1930
obaiwiiając s:i;ę dallsrł:ych wstnzą- - pmeWi&iono tylko 35 milionów
~asarżerów. Spadek wynosi okrągłe
"6.w.
Tmęsl.en:ie u;iemi było tak silne, że IQ milionów osób.
Ten kaiastrofa.lny spadek frekrr;burzyło obs{!rwatorium na Wezuwiuszu, tak, że nie rl.dołano dokonać wencji na tramwajach łódzkich, któ
re jeżd!ią puste po mieście - jest
pomiarów siły trzęsienia l'llie:m.i.
jednym z przejawów osłabienia tętna życia Łod~ w związku z przeźy·
TIW~GEDIA NA RENIE
kr
PODCZAS w:IZl!TY BlNDENBURwa.nym yzysem gospodarczym.
SIĘ MOST
":W"„'"'
GA Z ~
4'&.Al.LI
ŻWIR.KO PROWAD7il
W KOBLENCJI
· d.zynarodowym raida:ie awio
W dniu wczor<>nsz'Ulm
-• „~„ w Koblen- w mię
ej~ odbywały Się uroceystośd na netek prowadrz:i· dotychczas kapitan
n-"-denburga, któ Żwirko.
~
" prerz.yden.a
iW
czesc
--------------.:...---------·--Ubiegłej

,J.

,
T EAT R V

PAŃSTWOWI

TEATR IM. STEFANA JĄRACZA
(al. Jaracza 27)
We wtorek, dnia 25. 7. br. o godz.

I

P A!Q'STWUW Y l'EA'fR NOWY

(ul, Oaszyńskit·ito 34, tel

181-S4)

Teatr nieczynny.

'l'EA'l'R LETNI „OSA"
19 opera w 4 aktach G. Puccini'ego.
<Piotrkowska 94, tel. 272·70)
„Cyganeria". Obsada: M. Kunińska,
Godz. 19,30 „śluby murarskie".
O Szamborowska, B. Paprocki, A.
Hi<>lski, A. Majaik:, W. Lwowicz, E. czyli wodewil warszawski G<>zdawy
Federowicz, St. Dobiasz, W. Goło i Stępnia z udziałem Mieczysława
bów, E. Klu~ko. Kapelmistrz E. Ko Wojnickiego.
v.alski. Przedstawienie zakupione
TEATR ,.ARLEKIN''
przez ORZZ.
(ul. Piotrkowska 152)
Nieceynny
We Śl;odę, dnia 26 lipca, o godz. 19
opera w 3 aktach L. Delibes'a
..,, 'rEATR "PIN UK!O"
„LaJane" z N. Stokowacką, w partii
(ul. Kopernika 16)
Przedstaswienie zakupio·
tytułowej.
Teatr nieczynny.
~e przez ORZZ.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
..LUTNIA"
PASSTWOWY
Teatr nieczynny.
TEATR POWSZECHNY
<Ul. Obrońeów StaJlngradu 21,
PA1iSTWOWY l'.EATR :tYDOWSK!
tel. 150-36)
(oL Jaracza 2, tel. 217·ł9)
Teatr nieczynny.
TeĄtr nieczynny.

ROMA (Rzgowska 84) Poszakiwa·
cze złota", godz. 18, 20"
STYLOWY (Kilińskiego 123)
. „Elwira Madigan", godz, 17,30, 20
·
SWIT (Bałucki R
„Czarci
dz 17 3yn0ek202)
żl b"
e , go • . ,
„Moja
TĘCZA (Piotrkowska 108)
miła", godz. 16.80, 18.30, 20.30
TATRY (w ogrodzie) ,,Ja.n Rohaez
z Dube", godz. 16.30, 18.30, 20.30
Maa.ret"
WISŁA (Daszyńskiego)
godz. 16.30, 18.30, 20.30 "
WŁóKNIARZ (Próchnika 16)
16 30
od
ak"
c
•
g z.
" zerwany rum •
18.30, 20.30.
.
WOLNOść (N . • ko
ap1or wskiego 16)
.
„Maszeńka" S:odz. 16, 18, 20
„Młodzi
ZACHĘ:TA (Zgierska 26)
marynal"Ze", godz. 18, 20

Co us!yszy111.y przez radio

12.04 Dziennik południowy. 13,101
,,\ udycja dla wsi. 13,30 Koncert Ma
łd Orkiestry Rozgłośni Krakowskiej
li OO „Kronika węgierska". 14,ZO Mu
zyka operetkowa. 14.55 Recital for
tepianowy. 15.15 .Arie i pieśni w
~k. Janusza Herb1cha. 15.30 Audy
15.55.
cia dla świetlic dziecięcych.
16.00
Przegląd prasy ' literackiej.
Dziennik popołudniowy. 16.20 Felie
ten z cyklu: „Książka i ty''. 16.30
Pieśni rewolucyjne i masowe. 16.45
Koncert
Aktualności łódz,kie. 17.00

rocznicę ogłoszenia. M.anlfestu PKWN - ddeń Swięta. Od- ~gę zasługuje wynik Drozdowskiej galo się 2.495 osób, a zdobyło mini
rodzenia 22 Lipca całe społec7.eństwo obchodziło pod zna- ' (Stal), która uzyskała w skoku m11- 2.434.
/ Spośród klubów t kół sportowych
'
l~iem radości z olbrzymich osiągnięć na drodze do budowy ustro- wzwyż 1.40 m
miejsca we współzawodnio
pierwsze
socializmu.
postępu
i
społecznej
Ju sprawiedliwości
Równocześnie z trójbojem lekko- twie zajęli: 1) LZS Swiątniki GórPrzedterminowe wykona.nie planów produkcyjnycll, rea.Uzapływalni stailionu
atletycznym
"ętej post a.WY 1u d u
.
• b y Iy wyr~em meug1
.
cja licznych :rob OW!lą!Lan
...... za n e (pow. K rak.ow) - 100 proc. s tar
olimpijskiego naprze,prowa.dzano
2) LZS Dojazdów (pow.
tujących,
....,
polskiego w walce o pokój,
PłYWackiej, który Kraków) - 100 proc. oc7.eStników,
Jednocześnie całe spolecz eństwo wyraziło jak naJosine:iszy min sprawności
1
5
~~~~~ ~. ~!. ~=~r!1~ó~· ::J~ 3) 51 brygada SP, 4) LZS Tarnocho
protest przeciwko agresji imperia.listów amerykańskich w Korei,
wioe, 5) LZS Słotwina. Spośród kół
W manifestacjach z oka2ji Swięta Odrodzenia wziął również
sportowych pierwsze miejsce zajęz trenerem Lipowskim na czele.
udział sport Polski Ludowej,
to: Koło Instytutu Odlewnictwa w
W LUBLINIE
Kultura f.l zyema obejmuj~a coraz szersze masy robotników
\ ~owie, n~leżące do Zrv.e82;~la
I NA GORNYM SLĄSKU
i chłopów wydatnie pomaga w walce o realizację planów gospoOgniwo, w ktorym na 184 członkow
d111rczych, o rOIZWój kulturalny mas, wychowując młodzież silna
W ramach Swięta Odrodzenia w startowało 160, a 140 zdobyło odzna
rosnącej masowej
i zdrową. Dzień 22 Lipea byl manifesta.cją
Lublinie odbyło się srz.ereg błyska- ki.
kultury fizycmej. Dziesiątki tysięcy robotników zorgani.zowa
. ·
'łk'1
h tu · · ·
nycb w kołach sportowych przy zakładach pracy l klubach, spor
1·
nozneJ, WARSZAWA POBIŁA REKORD
rme·Jow •pi .
towcy wiejscy z Iicaiycb wsi, Państwowych Gospoda.rstw Rol- ':' cznyc.
- ponga
pmg
koszykoweJ,
koweJ,
s1at
SPO. Na
.mółdzl-'ń p-„ukcyjnych zd~byw:·~·" odzn-'·ę
nycb i ~...
oraz rz.awody sportowe w lekkoatle
"""
..,.,.
v
..,.,...
""'
W województwie wa.rszawskhn
·
.
k 01
boiskaeh, bietmiach, kortach I pływalniach SiPOlrtowcy demonstro
(bez Warszawy) do prób o odznaarstwie i IP1ywaruu.
wali swoją SJmllWDość fizyC2ną., r01111ący pouom sportoWY oraz tyce,
Ogółem normy na odzna>kę SPO kę SPO stanęło łącznie 32.802 osób,
wolę aktywnego uMl.alu w pokojowym i twórczym wysiłku naw Lublinie ponad 300 z których 2'7.894 zdobyło wyznaczouzyskało
rodu pod hasłem „Sprawny do Pracy i Obnioy".
ne minima. W miastach startowało
osób.
18.499 zawodników startowało w 12.082 mężczyzn i 1.654 kobiety, u§
NA BOISKACH WYBRZEżA
~ortowcy wielkO'[)O[Scy 1 Ziemi I
20 powiatach wo,j. katowickiego w na wsiach 2.246 kobiet i 16.820 męź
Lu uskiej uc.zcfil tegorocrz:ne SwięNa b?iskac>:i i &tadi<>~a~h miast trójboju lekkoatletyC.Tl11ym zorga.nl. czyzn. 1.328 kobiet zdobyło normy
t o Odrodzenia swym 11C'Lllym star·
ni.a I Wyibrzeza tysiące młod.z1ezy i star- zowa.nym na SPO. Z liczby tej w miastach, a 1.980 na wsiach. Mitern w ak .. maso eg0 d 0 ib
nima w mieści·e u....,skało 10.46"
szych brało udrmał w d.ntu Swięta
ywa
z
w.
· CJl
. .
"'
..., na wsi 14.021
wYmagane normy. mężczyzn, podczas gdy
.
_,.,
·
..,__ ..,
m•~,~·um do oznaki S:PO
0 =vuzema
norm na 15.792 zdobyło
w ltA.lawanm
•
·
"''"'"
·
·
kompiejeszcze
są
nie
te
Meldunki
zdobyWania
próby
Na.jspraiwniej
SPO.
odznakę
Boiska i ipływalnie rz,grom.ad:z.iły
były w Cho- tne.
przeprowadzone
SPO
wysnortu
przedstawicieli
Obok
rLow'e i Kati!1Wicach. startujący
„
wiele tysięcy rz.a.wodnilrów i zawodW :Warszawie w przeddzień ""wf"
w klubach wykazali na ogół dobre przygotozrzesmnych
czynowego
n·i·c.~"'k
„
SPO
... _ h
~
0
ta Odrodzenia sportowcy wzięli u
, udrz.iał brałi wanie.
o
w pr ·uac
dział w capstrzyku :W szeregach
Wynik.i uzyskane w IXISZCZegól- członkowie iz,Wiąrz.ków tzawodowych.
ZMP i SP.
W SZCZECINIE 1 KIELCACH
nycb miastach wskazują na. to, że ~nych w kołach siportowych
w dniu Swięta Odrodzenia, iz
ponad 80 proc. startujących zdobyło pmy Mkladach pracy.
Na sześciu stadionach w Srzc.zeci- lipca, w 13 punktach :Warszaurv opmeprowadza·
zawody :nastroju
minimum do oW;naiki. W samym neWszędzie
„„
uc.zebyły w radosnym
Poznaniu w próbach wzięło u~ stn<iików, k;tórzy manifestowa[i swą nie przeprowadzony został trójbój koło 13.000 osób stanęło do prób o
cdznakę SPO. Wymagane minima.
ok. 3 tysiące zawodników, a wśród radość rz. okazj.i Sw:ięta Odrodzenia lekkoatletyczny na odznakę SPO.
W próbach tych wzięło udział · osiągnęło ponad lO tys. zawodniczek ·
nich młodzcieź 7Jl'Zesz&na w zwiip- i sukcesów produkcyjnych osiągnięponod tysi"" osób w •ym i zawodników klubów i kół sportotych w 6 rocznico Manifestu Lip· ,,..,.ółem
"'YCh
•
""'
„
"" kobiet.
"
'7ll'1ip ' "'rn.
_ _.owych ZMP, LJa.
kach .-.yv•·•
·
"
230
cowego.
• <Yr
W wynilm punktacji współzawo.
.
.
Szczególnie duży udrział w SPO
Nie brakło również prrz.e9st awicie
_W dmu Swięt.a Odrodzerua w dnictwa. za całokształt dotychczaso
li starszego społeczeństwa. Na boi- brały koła sportowe w Sopocie.
w Gdańsku i G<iyni iz IPOWOdu sze- 1Kielcach otwaz:ty rz:ostał nowowybu wycb prac wyróżnione zostało w
sku Wojewódizltiego Komitetu Kul- regu innych imprez oraz ulewnego dowany. stad1<>n
ZS Warszawie i woj. warszawskim 10
sportow y
tury Fizycznej startowali m, :in. rzna deszczu frekwencja była mnieosza. „Gward1 a".
najlepszych zespołów spośród kół
Wśród kół
Da.Jsze uroczystości w dniu Swię- sportowych i LZS-ów.
ni racjonalizatorzy i pnz.odownicy
pracy - Matela i !Miehałek z Za- NA BOISKACH BYDGOSZCZY ta Odrodzenia odbyły się na stadio- wyróżniono:
nie WKKF. W zdawaniu norm na - w Warszawie · Koło Sportowe Lot
kładów Przemysłu Metafowego im.
W dniu ŚWJięta Odrodzenia ;przy odznakę SPO wzięło udział około {Zwią.zkowiec) i Koło Sportowe Na
J. Stalina w Poznaniu, wiee.mistn Wiel.k.im rz.ainteresowaniu społeczeń 250 osób, w tym 50 kobiet. NaJwię- rodowego Banku Polskiego (Ogniw łucznictwie WaJ.ewski (Stal), b. stwa odbyły się na wszystkich boi- cej startujących dały „Ogniwo" i wo),
mistrz Polski w zaipaśnictwie Ja.ku· skach w Bydgoszczy !Próby na SPO. „Spójnia''. ·
w woj. warszawskim na czoło wy
Ogniwo
sunęły się koła sportowe:
bowicz (KoleQa.rz).
NA POMOR.zU
NA BOISKACH
Gostynin, Kolejarz Tłuszcz I Budo
DOLNOSLĄSKlOH
wlani Mińsk Maz.
Najlepszymi osiągnięciami w pra
W trójbO<ju lekkoatletycznym o
s tadionach Othnakę SPO w.zięło 1;1~ał na Po- cy na terenie wsi pierwsze miejsce
Na lkillrudeliesięciu
rlo::wśl ąslcich, ok. 15 tys. młodzieży morzu 15.6'72 osób. Mln'1ma uzyska- zajęli: LZS Chelpowo (pow. Ploc'k),
'l.::' )'Jywało w s~lachetnej wail.ce od- ~o •~2.056 s~rtującycb. Najwlęk8? LZS Wlenb\ca. (pow. Pułtusk), LZS
przyjęciu
7• - ·{~ „Sprawny do Pracy i Obro- ilosc startują.cyeh była
w Toruniu Kozłów Biskupi (pow. Sochaczew),
WARSZAWA. - Na przyjęciu, f n y ". Do od·bywającego się w sze- - 2.312 i Włocła.wku - 2.089 osób. LZS Duchnice (pow. Grójec) i LZS
W ramach współzawodnictwa o- Grale (pow. Siedlce).
wydanym przez Prezydenta RP . :;ciu punktach miasta trójboju , lek·
koatlet ycrmego stanęło ok. 4 tys. głoszonego prrz.ez Wojew. Komitet
otrzyma
Każdy z tych zespołów
Bolesława Bieruta w dniu 23 bm.
Kultury Firzycz,nej rza najW'ięks'zą w nagrodę sprzęt sportowy wartoś
w Belwederze, dla przodowników młodzieży.
NaJwięDzą Ilość sta.-rtujących za.- ilość startuaących wyróżniono 7 na- ci 35 tys. zł.
i racjonalizatorów pracy z całe
go kraju obecni byli pruwodrni.- notowaino na stadionie ,.Pa.fQl.wagu''. stępujących kół i Ludowych ZespoNa starcie nde Zll'br11k.ło r6wnieź za- łów Sportowych. LZS Bądkowo czący GKKF Lucjan Motyka. oraz
wybitni działacze i sportowcy: służonych racJona.lizatorów i przo.. 90 proc. startujących, koło sportoGremlowaki, downików pracy Państwowej Fabey we, ,,Kolejanz.", War.scz;tat y ilVIecha·
Cyli'()'ń, Głażewska.
icl Wagonów, na c-zele z 40-letnim niczne Nr 13 - 90 !Proc. koło „Unia"
Kocerka, Paliga.
Organ r.Oazklego Komitetu I WoJeiracjondlzatorem Korcelą. Na uwa- pr.zy cukl'OWlni Chełmża , LZS Ruw6dzk1ero Komitetu PolskleJ ZJednoczoneJ PartU llobGtnlczeJ
dak Staw!kd. - 95 ;proc., koło „St al''
Bedagu.Je:
100
Włocławek, LZS Radomki KOLEGIUM REDAKCYJNE.
proc. startujących cciłonk&w.
'l'e le f O DJ'ł
Wyróżnione koła i LZS otrzy218-14
Red.aktor naczelny
sportowy
~rzęt
maj ą w nagrodę
Zll-23
Zastępca red. oeczel!"ego
wartości 35 t ys. !Z.łotych.
218·05
Sekretarz odpow1edzleln3'

17.45
Orkiestry Polskiego Radia.
Audycja historyczna. 18.00 Kr~nika
„SP". 18.16 „Tu mówi wystawa Pla
nu 6-letmiego w Łodzi". 18.25 W na
szej świetlicy. 18.45 „Przybrana cór
ka czyli fi~ o filmie". 19.00. Ko~
20.00 Dz1enmk
cert symfomczny.
•.vieczorny. 20.40 ·„Mozaika muzyoz
na". 21.15 Audycja dla wsi. 22.00
„Spacer po Warszawie" - a.udy~a
pCJetycka. 22.20 Muzyka tanecz,na.
23.00 Ostatnie wiad<>mości. 23.ló Mu
zyka kameralp.a.

l

1

Sportowcy Polscy

no

KINA
I

ADRIA dla młodzieży (Stalina 1)
„Spotkanie nad Łabą", godz. 15.30,
.
18, 20.30
BAŁTYK (Naruto~1cza 20)
„Czerwony rumak , godz. 17, 19,21
BAJKA - „Klęska mpiega",
godz. 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
Kino nieczynne
HEL (Legionów 2)
Kino nieczynne
MUZA (Pabianicka 173) ,,Podróże
Gulivera", godz. 18, 20
POLONIA ~~?trkowska 67) ,,Dwa ognie , godz. 17, 19, 21
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
, . " • dz 18 20
,
" W yspa szczęsc1a ' go .
.kEKORD (Rzgowska 2) SpotkBIIlie"
"
godz. 18, 20
ROBOTNIK - „Nauceycie1ka baiwi
się", godz. 18, 20

W

na ~oiskach sporto1vych Polski Ludo~ei

w Belwederze

I

Dział party'ny

..Ian Bojan

(2)

Operacja 22-7
„James Howard Collins
The 5-th of July, 1950
Captain - Basse 123-F
General Stuff of USA-Army
Washington
For the Chief of the OSS-East Deppartement
Concerning: Operation 22-7
Zadania, związane z dywersją w Polsce przed 22.7., zlecone przez Szefa pod nazwą Operacja 22-7, są już w fazie
-

końcowych przygotowań.

W tych dniach wyjedzie specjalny agent, który poprowadzi akcję we wskazanych punktach oraz udzieli instrukcji
n ".szym ludziom, zwerbowany:m w terenie. Do zadania tego
spośród moich agentów wybrałem Jerzego Brauna. Jest to
młody, energiczny człowiek. Podczas wojny był oficerem Narodowych Sił Zbrojnych w folsce. Do Niemiec Zachodnich'
dotarł pod koniec wojny, gdy swój oddział wycofał razem
z ustępującymi przed armią bolszewicką Wehrmachtem. Na
naszej służbie jest od lata 1945 r. Do Polski wysłany był już· ·
w związku z operacją „Lasy-Bory". Spisał
raz w 1946 r. i;ie dzielniP. Na swoim koncie ma wielu polskich komunistów,

Zlll-19

Dział korespondentów roł>rtW KRAKOWIE
ntczycb 1 chłopsldch oraz
z okazji święta Odrodzenia,
redak ~orów gazetek Aclen•
WKKF w Krakowie nagrodził pre
Ztll-42
nych
223-29
Dzieł muta~l
miami pieniężnymi 8 zawodników i
25ł-21
Dzlet mtejsld I sportowy
działaczy oraz listami pochwalnymi
wewn. Il 11
279 działaczy, zawodników i trene218-11
Dział ekonomiczny
254-21
Dział rol.ny
rów. Uroczystość rozdania nagród
8 ,
wewn.
odbyła się po defiladzie na stadioRedakcja nocn:i:
172-Sl
nie centralnym Ogniwa, a poprzedzi
Eolportat.
ło ją przemówienie przew. WKKF
tel. 222·22
i.ód!, Piotrkowska 70,
mgr. Pirożyńskiego.
280-42
Admlnlstrocja
Dzlal ogłosze!I: ł.ódt, PlotrkowPo wręczeniu nagród odbyły się
ska lOCa, teL 111-50 1 llł-'75
•
liczne popisy sportowe. M. in. w za
Wydawca BSW ,,l>rasa"
wodach kolarskich na t orze wyróż
Adr. Red.: f.ódt, Ploukowska 18,
1n-cte piętro.
nili się młodzi „kartkowicze" łódz
Druk. Z8kL Graf. BSW ,,Praa"
kiego Włókniarza - Skąpski i Kuf.ódź, uL 2wlrkl 17, teL 206-C!.
!ik, zwycięzcy finału.
Prenumeratę przJ'jmUje
1
W ramach Festynu w Pa.rk:u Ludowym na Zdrowiu w dniu Swięta
Do pr6by sprawności fizycznej o ,
~:'.K~."Rucb'' na konto P.J:C.O.
Odrodzenia o.dbyło się wiele pokazów sp~owych. Na zdjęciu fra- odznakę SPO stanęło w woj. kra- 1 L.::....::-SRU.
gment z konkursu jai;:dy nwtocykłowe.1 - w !którym duże okilaski zbie- kowskim 10.449 sportowców, a 011: ;
rała. motocyklistka ŁKS Włókniarza ob. M. Kołodrlejczyk, tak zwana znakę zdobyło 8.993 osoby. W są„Jedynaczka".
mym Krakowie o odmakę SPO ubie
D-1-19662

I
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Znani m i wyżsi funkcjonariusze gestapo wydali jak najlepsz ą
opinię o Braunie, z którym współpracowali już podczas wojny. ~
Jako ochrona podczas lądowania Brauna jedzie Hans
Dietrich, Graf von Moehnteck. Jest to wyższy oficer SS. Za
walki w Rosji otrzymał od Fiihr<!ra - Ritterkreuz, Po zwolnieniu go na nasze żądanie z niewoli, pracuje dla nas z wielkim oddaniem. Ten zdolny agent zgłosił się ochotniczo na tę
wyprawę. W miejscowości, Poberau, gdzie Braun ma lądować,
Graf von Moehnteck zostawił w 1945 r. swoje pamiątki · rodzinne i wojenne o dużej wartości. Przedzierając się przez
pierści eń wojsk bolszewickich„ który otoczył jego jednostkę
pancerną i spodziewając się, że wpadnie w niewolę, w jeddnej z will ukrył neseser z kosztownościami, które obecnie
pragnie odzyskać. Ze względu na uprzednie zasługi tego
oficera, zezwoliłem, aby podczas tej podT-Oży załatwił swe
prywatne sprawy.
Trzeci uczęstnik wy.prawy Brauna - to rybak ze Wschodniego Pomorza - Kurt Nowak. Nie jest on naszym agentem,
lecz !Pracuje dla nas wiernie kupiłem mu bowiem kuter motorowy, który on używa do' połowów i co pewien czas dla
naszych potrzeb. Jest to człow.iek prosty i odważny. Podczas
wojr:y służył w Kriegsmarine na małej jednostce obrony wybrzeza. Zwerbował go Graf von Moehnteck i mam do niego
•
pełne zaufanie.
Należy sadzić, że Ooeracia 22-7· zostanie szczęśliwie orze-

11:,11•r;11:1•;m ::1:1·:1..1·•1: 11:1,1,·1:.1.1,1, 1··1!IJl'!l.!l'.i 'l•:i:. I :i·:i ··i·.i1·i: i:i·.i.·i:·i· 1. i::1 ·t:i·.i:·i::irni::i:~i::i·iiui:·inmm

iprov-:adzo:ia, b o;viem jej pierwszy punkt przerzucenia przez
granicę k1erowmka oi:ieracj i pana Brauna ma ws zelkie szan·
se powodzenia.
J. H. Collins, Captain" Nazajutrz rano list ten wraz z pocztą dyplomatyczną leciał
pod opieką specjalnego kuriera ponad Atlantykiem.

3.
Se~ki kilomerów ~d .Port u w Zach odn ich Niemczech, gdzie .t oczyła si~ ~rzy~oczona JW". rozmowa, w jednej z Dolno-Sląskich fabry~ w~~k1enru~zy~h, m aJster Kowalski tłumaczył s ekretarzowi Or'
gamzacJi P artyJneJ:
- . Mój urlop zaczyna się 5-go. Dostałem dla siebie i starej skier?wame. n? wczasy nad morzem. Jakże to t eraz hędzie? Stracę przec;e tydz1en urlopu.
~ . - Nie martwcie się.K'.owalsk.i o urlop - mówił, wstrzymuj ą'c
u;'>i;ni; ch, ~ek.retarz - to J ~ załatwi personalny. Dostaniecie ten tydz~en w. z~m1e, al_e .pomyś~ c1~, że przez wasz urlop, p rz.;z to, że parę
~n- ~~~zeJ chcecie byczyc się n a plaży, może stanąć montaż „sióoe~ki ! 7stem p~zi:konany, że j ak wy, ter az, w ostatniej decyduj ą
C.~J chw1l1, pryśn~ec1e stąd - to ~nów się coś p oknoci i „siódemka",
ni~,ruszy na 22 lipca . .r co: Przecież .sami b ędzieci e się później wstyc1.~1c, za cały z~kład. ze rue wypełnił zobowiazań. fo n ie uruchomił
s1odme1:rn oddziału.

(c.d.n.l

