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Zwycięskle

koreańskiej

na,tarciei

Armii Ludowej w centrum i na

skrzydłach

1';~ lyll'o w<lzite, cdt,- i cłz:it>d z i:acid,awienie111 oglądają wnętrze żłobka.
l:rnlalki przy ZPB im. Harnama. - Jak tu czysto, jak tu ładnie, o, jakie
pic:kne zaba"·ki - zachwycają się zwiedzający. - Maleńkie łóżeczka wszystko aż lśni świeżością.

frontu

Wojska amerykańskie nadal „wycofujq się na z góry upatrzone pozycje''
Wieczorne 'wojska ludowe złamały opór nieprzy moz.ie miało być udzielenie instruk, _,_ pisze autor artykułu - przybył
LONDYN (PAP). depesze Agencji Reutera z dnia 31 jaciela na południowy wschód od cji w sprawie obrony tej wyspy. do Korei na specl&lne zaproezenie
lipca określają sytuację w Korei 1ak Hwanfan, zdobywając bogate łupy, Obserwatorzy zagraniczni przypu!z- Li Syn Mana, który pragnął przy
NOWY JORK (PAP) - Korespon czają też, że Mac ' Arthur omawiał I tej okazji omówić z Dullesem spra
następuje:
Na południowym odcinku frontu dent Agencji Associated Press stwier sprawę ewentualnego wykorzystania wę rozpoczęcia wojny domowej. Na
naradzie wyższych wojskowych awojska. ludowe na.- dza, że wojska północno-koreańskie w Korei woji!lt Czang Kai-szeka.
koreańskie
natarcie B. DORADCA POLITYCZJ.\TY LI merykańskich w Tokio omawiano
tarły z pełną siłą i - jak już po- prowadzą skoordynowane
przednio donoszono - zajęły mia· w centrum frontu i na skrzydłach. SYN MANA DEMASKU:JE AGRE- pned~ wszystkim sprawę terminu
i metod prowadzenia. wojny w Ko·
SORÓW A:MERYKANSKICH
LONDYN (PAP). - Korespondent
11to Czindżu - punkt węzłowy 11a
PEKIN (PAP). - Wychodzący w rei oraz sprawę zalegalizowania oku
wybrzeżu południowym. Na drodze Agencji Reutera donosi, że w ponie
do amerykańskiego przyczółka mo· działek wylądowały w południowej Phenjan dziennik „Mindżu Czoson" pacji Formozy.
Według planu Mac Arthura wojstowego w porcie Pusan, koreaó- Korei nowe wojska amerykańskie, zamieścił artykuł b. doradcy poliskie wojska. ludowe kontrolują obec przybyłe po raz pierwszy bezpośred tyc-Łnego Li. Syn Mana - Mun Hak r.ka amerykańskie miały do końca
nie linię komunikacyjną, Czindżu· nio ze Stanów Zjednoczonych. Ko- Wona, który ujawnia kulisy amery- lipca zająć Formozę. W tym celu
Kocz.ang, przy czym to ostatnie mia respoodent nie podaje licrebności kańsltich przygotowań do agresji w · konieczne było rozpętanie wojny
bratobójczej w Korei, która mogła
sto znajduje się również w ich rę- tych wojsk i nie wskazuje miejsca Korei.
Mun Hak Won stwierdza, że Dul· by się stać pretekstem do okupowa
ich wylądowania.
ku.
Nacisk wojsk ludowych wzmćgl lUAC ARTHUR SA FORMOZIE lcs przybył w czerwcu do Korei Po nia Formozy. Dlatego też wojna w
LONDYN (PAP). - Jak donosi! łudnioweJ specjalnie w 1ym celu, Korei powinna była rozpocząć się
11ię silnie na odcinku na wschód od
Agencja Reutera, na Formozę przy. aby 7-Gńentować się w sytuacji ł u- w lipcu. Na naradzie w Tokio aKoczangu.
Komunikat sztabu Mac Arthura był w poniedziałek gen. Mac Ar- dzielić Li Syn Manowi rozkazu roz· gresywny plan Mac Arthura został
Celem jego pobytu na For- poczęci:ł bratobójczej wojny. Dulles zatwierdzony.
oświadcza, że punkt cięikości ofen- thur.
prze·
północno-koreańskiej
~ywy
niósł się z odcinka centralnego na
południe kraju.
Według oceny obserwatorów zagranicznych, przebywających w kokwaterze głównej Mac
reańskiej
Arthura, główna akcja. wojsk pól·
nocno·koreańskich rozwija si~ obec
ł
ł
nie wzdłuż drogi przybrzeżnej do
ępUJQ
Pusan. Po wycofaniu się z Czindżu.

Depesza

• d
• przys
· 0 marszu na zame k LeOpQ Id 0 111
nicy
u';,~!?iT'~·~,.~;~ BRUKSE~ '!-'AP). - Strajk. re· k~'\\-~Y w Brac_e B~rleur. Prz!.były na .Donoszą z L!ege, że_ zmobilizo~•·
~~~~a~e!~r~~=eą
linię obronną, na której będą starali neralny belgijskiej klaay robotnt~J nueJSCe oddział zandarmen1 aresz- m pn:ez rząd rez~ci odmawtaJl\

R0 b0

w dalszym ciągu, Przebieg
6, 110 trwa
""'inie leodyj·
krwawych 2aJ"ść w o-·
PEKIN (PAP). - Dowództwo na skiej Grace Berleur, o których już
czelne koreańskiej Armii Ludowej donosiliśmy, był następujący:
Walończycy, wbrew zakaizow:i guogłosiło 31 lipca w Phenjan komuprov.'incji leodyjskiej,
nikat, st\\>ierdza~ący, że na ws7.yst· bernatora
kich odcinkach frontu Armia Ludo wzięli masowy udrtiał w wiecu. zor·
kontynuuje zaciekłe walki z ganizowanym w niewel~ po połudwa
Amerykanami. W toku tych walk niu prTZEe jednoścfowv komitet straj-------------------------------·-------
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powstrzymać napor wojs
się
cno-korea11skich.
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Bohaterska walka ludu belgijskiego
Reakcja beJg-ijska zawiodła się, aą
dząc, że uda jej się bf:lkaniie prze·
myclć na. tron króla. • faszy&tę, Leo•
polda. Masy pracujące Belg(i w spo.
sób zdecydowany zareq'ował,,• na

powrót do Belgii wczora-j hitlerowskiego, a dziś waszynrtońskiero a·
renta.
W BelgJi wybuchł strajk 1eneralny; który przybrał niespotykane dotąd w kraju r01Z1Diary. W wlPlkich
miastaclt stanęły fabryki, kopa.lnie i
buty. Port w Gandawie jest nieczyn
ny. W Antwerpii dzleillą,tkl •tatków
czekaja. na rodadowanie. Większość
pociąg-Ów stoi. Aż do odwołania za
wieszone zostały loty samolot6w konumikacyJnych na n~tórych li·
nia.ch. Ramię przy ramieniu w jedno
litym froncie wYstąpili robotnicy
belgijscy bez rÓ'i.illicy przekt>Jłań po
socjaliści,
litycznych, komuniści,
bezpartyjnl,
SytuooJa ta. do tero stopnia TA·
trwożYla belgijską reakcję, że posta
nowi.la. ona. uciec się do Jak na.jostl'2ejs-zych środków walki przeciwko belgijskim masom pracującym.
Rząd chadecki sprowadził z Niemiec
belgijskie odmiały okupacyjne, od·
wołał wszystkie urlopy w wo.fsku i
podwy:i.uył stan niektórych jedno•
stek wojskowych do p«iniomu wojen
nego, co pocią.gnie 7.a soblł mobiliza
eję niektórych rocmików. Zebrania
publiezno zostały zakazane. Jedno•
c.ześnie w wygłoszonym oręd2'u radiowym premie?' be~kl atTO'nił
zastosowaniem Jak najenergiczniejszych metod walki.
Rząd belgijski, wierny wykona.w·
ca :zleceń Waszyngtonu, stara się opanować sytuację z jednej strony
przy pomocy · rwa.Hów 1 bestialstw,
a z drugiiej, uciekao,jąe 11ię do prób
dogadania. się z liberałami i z socjal
demokra.ta.mi w apraiwie intronizacji Leopolda.
Socjaldemokraci belgijscy w pl'2e
4 lat cbielącyeh Belgię od
ciągu
chwili, gdy król - 7Alra.jca. pod ochroną hitlerowskich bagnetów opu
szczał kraj, by następnie szukać po
mocy u imperia.listów amerykań
skich, nigdy nie wysuwali za.s&dnł·
czycb zastrze'ien przeciwko powroto
wł Leooolda. Upra.wia.ll przez cały
ten okres politykę lawirowania,
zmierzającą do wr>rowadzenia w
mas pracujących,
błąd belgijskich
co do ich rzeczywistej posta.wy w
sprawie królewskiej. Za.miary te nie
powiodły się. !\lasy ludowe Belgii.
do głębi wzbunon~ powrotem łc'ó·
la _ zdrajcy, widząc w tYm fakcie
bezpośrednilł groźbę faszyzacji kra·
.iu, wystąpiły zdecydowanie i walc-i•
bohatersko w obronie ewych praw.

ełównodowodzące~o Chińskiej

im.

Bieruta

ludowej Armii -Wyzwoleńczei

gen.Chu-Teh
\'fARSZAWA (PAP). - Mini~ter Obrony Narodowej, Marszałek Poleki,
Konstanty Rokoesowski przeołał do głównodowodzącego Chiński~j Ludowej
Armii Wyzwoleńczej, generała Chu • Teh, następującQ depeszę:
GŁóW/\'ODOWODZ-1.CY

CHISSKIEJ LUDOWEJ ARMII WYZWOLEŃCZEJ
GEiYERA.Ł CHU-TEH
Z okazji 23 roc:uicy p1n.csta11ia bohaterskiej Chińskiej Ludowtij Armii
rr·)::u1ole1ic:ej, przesrlam Pa11lt w imieniu Wojska Polskiego najserdeczniejsze :i.yc::;enia dalsr.yclt, 1npa11ialych s11/icesó10 w wolce o 11tru'alenie 1utroju
sprawiedlirroki s11olec-.nej i o wyz.wolcąie całego narodowego terytorium
Chin L11dawych. .

Ml.'VlSTER OBRONY NARODOWEJ

( - J KO.\STA.IVTY ROKOSSOTPSKJ
.UARSZA.ŁEK

POLSKI

••
•
sukces kinematograf
n radz1eck1e1
a

M• d

tował pnywódców komitetu strajko st.a.wienia się do kOIJmr.

wego. Gdy mani!feetancl izaża.dall wy
puszczenia na wolność aretztowanych, dowódca odditialu żandarmerii wydał roizkrui: stiv.elania. do tłumu. Padły tNY •lwy, llkierowane
na oślep w ~lum. Na bruku _PwMta
Io tnecll 2abifyc-h l kilim cięiłto ran
nyclt.
Kiedy '~eść. o brutalnej napaści
po!Icji dotarła do Brukseli, obiega:..
jąc lotem ptaka dzielnice robotnistrajcze,. silne
,_.
. ogarnęło
d
. wrażenie
1rn1ących 1 po nac1s..,,ie!Il rosnąceJa.k piS'le „L'Humanite", „Spaak i je go wzburzenia o 2 nad ranem, ~a
go wspólnicy nie maJit wyboru, rdYż da Ministrów postanowiła odbyć
rozmiar ludowego 11'.'Uchu pro&t.&ta- nadzwyC011jne pooiedeenle. Klerykal
cyjnego Jest taki, że mullll\ sa nim ny rząd wy.raził chęć podjęcia roripostępować pod a-roźbą 08ła.tecmego mów z prawicowymi przywódcami
natychzdyskredytowania wła1111ej partii". SOCJ'ali~CZll'""';, któm.y
""·" „..~
Pod naciskiem jednolitej opinii
~odę.
to
na
wyl'M:ili
miast
belg.ljskłch mu pracują-eych socjal•
Tymczasem w prowirtcjacb waloń
demok.raityczni przywódcy przesli skich (Liege, Namur, Charleroi i
więc <lo rzekomej „l>PQZYcJi" przeciw Tournai) irwa w dalszym ciąiu w
100 proc. powszedmy stl'ajk ieneko królowi.
Za kulisami jednak prowalką oni ralny. w prowincjach flamandzkich
ruch
roxmo\vy i Pt'ZYl'otoWUjl\ eoble 1runt roz.wija się solidarnościowy
. ł
·
dl& zadania. ruch1>wl ludowemu mra strajkowy, w którym blQrą
udzia
dzieckleco ciillN w pleey.
pracownicy portów. robobtlcy riapostawa prriywód· trudnien:i w cięZkim i średnim prrze
że dzisiej!lza
ców socjaldemokratycznych jesł wy myśle, oraa: pracownicy zakładów
niklem presji mu ludowych Be)giJ, użyteczności publi~ej. W Gandajest manew.rem poliłyemym, do iktó wie strajkują tramwajanze, praoowrego zostali zmuneni się uciec, wy. niey elektrowni :i. ga?JOwni. W Bruk
nika jasno z ostatniego oiwiadme- seli unieruchomione są wszystkie
nia przywódcy socJa.ldemokra.tycme- gał~ie przemysłu, zamknięta zosta
go Maxa Buset, który zupełnie nie· ła rzeźnia, w.zbronione jest używadwuznacznie stwierdrdł: „Udam się nie prądu elektrycznego P~ teaktóregoś dnia. cło króla. Jako Pl'ZY· try i ki-na. Stan wyją.tkowy Ol'łOS'lJOwótka partii 11ocj&lisłycznej, jeśli ny został przeri władr.e w Lłece, N a
i Brukseli.
zajdzie taka potrzeba i wówozu za- mur
Zapowieddany na wtorek marsz
dziwię wszyst1dch dobn, wolą 1 wy·
na Brukselę _ głos.i komunikat Ge
rozumien~".
Konfederacji Pracy _ od
W najbliż8'Lych dnia.eh 'Zebrać się neralnej
ma. tzw. Koncrea Waloński, na któ- będzie 111~ wbrew Z&klltłlOwł. wstępu
rym pniywódcy socjaldemokratycz· do stolicy i pnin pOOstołecmych,
ni, wypełnia.ją,c zlecenia reakcji, ma wydane.mu Pr2ff rubema.tOl'a Bra·
Ją poprzei: 1.endenoje, zmierzające banoji.
stolicy
Jednakże kola postępowe
do podziału Belgii na Fla.ndric: i Wa
lonię. Koncepcja ta, zaetitt'(>nięta z utrzymują, że wobec wyraźnych k.on
pła.nów Hitlera odnośnie Belgii. ma szachtów i !laku1isowych machinacji
na celu rcnbi<ie jedności akcji mas pra\vicowych przywódców socjalisty
Lud belrijski gorąco aznych r;: klerykałami jest bardzo
pracujących.
_sprzeciwia się tym planom. Przywód prawdopodobne, iii mucą oni hasło
cy socjaldemokratyczni. pr.eykłada wstmymania się od marszu i będą
jąe rękę do ich reali~jj. n.z Jesz· dalYli do ełamania strajku.
W poni«knłelk pned obiMlem
cze ujawnili swoje oblicze zdrajców
klasy robotniczej, a.centów burrua· miały miejsce w śr6dmieśl'iu <>tolfoy
słal'cla mlętby .tirajkującyml a żan
zji w jej szeregach.
licznych are·
Ani siła. ani pop-ó~ki, ani socjal· darmeJlią. Dokonano
demokratyczne oszustwa. nie są w sztowań. w tym byłego deputowaDispy'c·
komunistyczne10
stanie oderwać ludu belgijskiego od nero
bohaterskiej walki, którl\ :prowadzi co. K<>mi:tet strajkowy w r.:c~E' wePod przewodnictwem Komunistyai:· zwał do twomenia grup obrony
przeciwko prowok>acjom żandarme
neł Partii BeJaii. Walka, Jak1' masy
rii.
pracujące Belgii wypowiedziały hi·
tlerowsko • amerykańskiemu króloOśrodek wakacyjny
wi, jest bowiem, jak to określił se·
kretarz generalny KPB, tow. F.dgar
Bolesława
Lalmand, „związana z walką, którą
w skali międzynarodowe.j prowadzi w Niemieckiej Republice Demokratycznej
antyimperialistyczny obóz pokoju
BERLIN (PAP). - Agencja ADN
przeeiwko obozowi imperializmu i
wojny". Wrlc:ią.cy lud bell'lJskl l'Ala· donosi z Rostocku, że pionierski oje sobie spr&wę, że nie Idzie o to, środek wakacyjny w miejscowości
czy na. tronie zHiądzie Leupold <l'ZY nadmorskiej Ahlbeok, który daje
też jego syn Beaudoin, że walka to- możność spędzenia wakacji tysiąco
czy się między siłami postępu i re· wi pionierów z Niemieckiej Repuakcji, o w, by Belgia. nie była koln- bliki Demokratycznej i z Niemiec
nią ame.rykańskieco ~u. Zachodnich, !JOStał nazwany pJ:Y.ez
nie byla pańsłlwem faazystówskłm i młodziei niemieckte ~mieniem I're·
Rzeczypospolitej Połllkiej
buą Ąmerykańs.kich podie,aeu wo- zydenta
Bolesława Rieruta.
Jennych.

Polski

Konstantego Rokossowskiego

Stroik generalny przeciw królowi-kolaboracjoniście trwa z nie słabnqcq siłq

Iła pięta sytuacja polityczna.wBelgiJ

Marszałka

d
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es IWO U I mowym
lę zynOrO OWym
Dzienniki brnkselskie podaJ'",
„ że na
samolotom cywllnym ~broniony
został Jot nad zamkiem w Laeken,
k~óry stanowi rezydea.cję kr6la ••wo
PRAG~ (PA~). - W dniu 30 lip· [ „Nagroda pracy" również pn:ypa·
kol pala.<'n .pa.trolujlł liczne oddzia.Jy ca zakonczył się w Kat·lowych Va· dła radzieckiemu przemysłowi filmou.mkowym
par'ku
w
a
iandar?'u!•·
rach Międzynarodowy F~stiwal Fil· wernu za kolorowy f ilm „Kozacy k•
Zl_'lł.jd~lł stę rotowe do stnału łan· n:owy. "' tym samym dniu ogloszon!! bań<•cy".
k1 1 działa armatnie.
zost11:ło post~nowi.enie jury ? przy- · „. ' agroda walki 0 wolność" przy.
Jak wynika z. relacji d.Uenników, znaniu nagr~d filmom, wyswietla· znana została Chinom Ludowym za
sprowokowane przea: reakcyjny rząd nyn~ na festiwalu.
rnm „Córki Chin".
wypadki, spowodowały straty \"V wy
.
,
P1erw!l.za nagroda przyznana zost<i
sokości 600 milionów franków bel·
.:•,Nagroda walki o postęp s~?łecz·
„U 11 • dek
ła filmowi radzieckiemu
g:jskich.
Jak wynika z głosów prasy, atta Berlina". Wśród burzliwych okla- 1:1.) p;.zypadła C:.7echosłowacp ~
skóY, zebranych, premier r?.'.ldu cze· fi lm „Zahartowani •
che wojskowy ambasady amerykań chosłowackiego Zapotocky, . -wręczył
N'agroda za. najlepszą pracę rety·
skiej w Brukseli, pułkownik Armstrong p.rzekazał premierowi „żyCG':e pierwszą. nagrodę reżyserowi radzie- • Se1·ską przyznana została reżys&ro
nie" 1'2ądu amerykańskiego w prized ckiemu Cziarureli oraz przewodni·- wi radzieckiemu za film „żukowski".
honorowe przyznano:
Dyplomy
cz.ą~emu ~elegacji radziecki~j wicemiocie wszcczęcia r-0kowań z socjali- mm1st.row1
filmowego · związkowi Radzieckiemu Czechosło.
J>rzemysłu
stami.
wacji, ' Chińskiej Repabli~e Ludowej,
Z daltizego rozwoju wydarzeń wy Z$RR Semenowo~i.
„Nagroda pokOJU" przyznana zosta Polsce, Węgrom Rumunii Belgii i
nika, że zarówno socjaliści, jak i ła również Zwiąrzkowi Radzieckiemu innym krajom z~ dokume~talne fil.
klerykałowie 7.astosowali się do dy za film „Spisek bankrutów".
my krótkometrażowe.
rektywy amerykańskiej.
W niedzielę w nocy rozpoczęły się
pertraktacje między premierem Du
v:iesuairtem, ~Idem III i prawirowymi przywódcami socjalistycznymi. w rezultacie tych rozmów,
Konferencji Warszawskiej Organizacii PZPR
jak podano nieoficjalnie, skłoniono
W dru- braki w pracy poszczególnych orga
WARSZAWA (PAP). Leopolda III do „tymczasowego prze
kazania uprawnień królewskich na ~im dniu obrad II Konferencji War nizacji PZPR.
stępcy tronu, księciu Baldwinowi, sza-yvskiej Organizacji Polskiej ZjeDyskusj~ podsumował członek Biu
a król oświadczył, że oPUści Bel· dnoczonej Partii Robotn:czej toczy
la się dyskusja nad referatem sprawo ra Polit ycznego KC PZPR wicepre
gię".
Jak donoSi drziennik brukselski e:dawcrzym I sekretarza Komitetu mler tow. Hilary Minc.
W tok·u o b rad Pl'ZY'b yły : d elegacja
· ł awa
,,La Derni'ere Heure", przew.'duJ·e Wars"~
· ..... wsk'iego, t ow. Wł a d ys
·
· pracy oraz d e 1egaCja
dowm"kow
S'1·"
.,, tro- Wa'chy o ra z ·nad ref era t em o Q'.ad a- przo
......... 'e przez nast<>pcę
„ utwo-"'n:1
· owoc· s kła d a.i· ąc życzenia
· Jl· · P ar m łodzi
koaliny1·- n'1ach Warszawsk 'lCJ· O rgan;7.aC
-ądu
nu tróJ'pa......,"J·nego
· ezy,
·~
••
·
· h II se nyc h ob rad i· zapewnienia
h ucze1n.1ac
·
11'be t YJ·ne.i· na wyzszyc
nego, na k.t óry p---'sta'"1'c1'ele
goto\i;o·"'
.i-=u
rałów katolików, a również prawi- kretarz.a KW -:- tow. Mieczysława ści wykonania uchwał Konferencji.
Dziś Konferencja dokona wyboru
cowych socjalistów wyrazili już rza Hoffmana. W dyskusji zabrało głos
i _n_ow.....:.y_c_h_Vl_'_ła_dll_._ _ _ _ _ _ ___:·~
o_si-'ą-'g_n_ię_c_ia__
. o_s_ó_b_,_o_m_aVl_·_ia_.i_ą_c__
_s_a_d_n_i_ciz_o_z_g_o_d_ę_._________3_7_
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czyni ·przyeotowania

do wyborów delegatów na Ogólnopolski Kongres Pokoju
W sali teatralnej ORZZ odbyło
zebranie p!'Zewodnicrz.ącyl'h oraz członków prezydiów powiatowych i miejskich Komitetów O~roń
ców Pokoju z terenu województwa.
Celem zebrania było omówienie do
1ychczasowej pracy komitetów oraz
zagadnień związanych z przygotowa
niem do wyborów delegatów na
Kongres Pokoju. Zebraniu pNewodnic.zył Tow. BIERNAOKI - sekre
Komitetu
Wojewódzkiego
tar.z.
Obrońców Pokoju. KW PZPR repre
zentował tow. SALSKI.
Ze dożonych sprawozdań i dyskusjj wynika, że akcja uśw.!adamia,jąca, przeprowadzona. w ciąru u
biegłego miesiąca, objęła wszystkie
rminy naszego wojewód~a. ,.Trój·
dotarły
agitatorów pokoju
ki"
prawie do wszystkich mieszkańców
miast i wsi, wyjaśnia.jąc ostatnie
aktualne rzagadnienia polityczne, de
maskując podiżega~y wojennych,
zwalczając wszelkiego rodzaju plot-ki. Rozprowadzono broszury na temat wallti o pokój, zapoznawano z
p~biegiem akcji składania podpisów pod Apelem Sztokholms!dm w
Polsce i w innych kra1ach.
W pracv orranizacyjnej WY·
się

I

I

'
warstwo~ ludności. Całe
różnił sic; szczególnie, !a.k . ś~vi.ad: szerszy~

czą

o tym sprawozdarua, .l\'11eJsk1
~o~itet Obroiiców Pokoju w . Pa
.
~1~mc_a~h:
n1edoNaJczęsc1e3 spotykanym
ciągn ięciem w pracy wielu 'l{omitet ów jest. 1yciąż jeS'L~e . nie stoj ąca
na własCiwym poziomie sprawozdawc-ność, zbyt slaby kontakt z Ko
mitet~m Wojewódzkin! Obroń~ów
PokoJu oraz bra~ n~lezyte.1 kontroli
nad pracą kom1teto~ gm1nnyc~ i
Trzeba Jednak stw~erblc,>~owych.
bez względ~ _na t~, mimo
dz:c.
zrozun::ałycb ti;udnosc1. z;v:<\ "~nych
z trw~Jąc~ podowczas akcJą zmwną,
o~ran;crz;a1ącą czas do roZ'P?rządze-:
m~ . na. pracę sp?łe?Zną w1ęks7.oś~
w1eJsk1ch akt~1~tow, ,d~lne 0g~1wa ru~lm ~broncow P?KOJU, ko_m1t~
ty gmmne 1 gron:a~1e obow1ąikt
swe spełniły nalezyc1e.
Po riłożeniu sprawozdań tow. Bier
nacki, przedstaw.ił zebranym zadania na najblli:seą przyszłość i omówił stronę organizacyjną wyborów
w. komiteta~h obro~có'~ .P<>~oju. Ko
m1tet y powiatowe i nueJsk1e, organirrując akcję wyborC!Lą, winny srzcze
gólny nacisk. ~ła.ść na t o .. ab~ w wY·
bora<>b umO'Ll1w1onn udział Jak na.i ·
·

z.e

społeczenstwo

·bowiem winno ucze•
w wyborach: · zarówno ro·
botnicy, jak ehłopi, inteligenci. ne·
mieślnicy, przedstawiciele wolnych
·
zawodów.
Komitety powiatowe winny już
dzisiaj ustalić plany działania na
na.radach w iktórych wdnien wziąć
udzia.ł caiy a:ktyw powiatow). lub
miejski ruchu obrońców pokoju.
Gminne komit.~ty niechaj przygotuPGR.
ją akcję w gromadach i
1
Do końca. bieżącego tygodnia akcja.
wyborcza winna być już w pełnym
toku, Do dn.ia 15 bm. zakończą się
wybory pierwszego stopnia, to zna"
czy , w komitet.ach gromadzkich,
g~innych, blokowych 1 za.kła.do
wych, a między 15 a 20 bm. odbę·
dą się wYbOry drugie10 stopnia.
.
stniczyć

Pro~ , pr.ac pi-.·i:yg<>~owawczych :I

rzw~ązanych be.z.z wyborami delegatów na
Ogólnokrajowy Kongres Obrońców
Pokoju, wszystkie komitet y muszą
•
•
s~czegolną trosą otoczyc pracowni·
kow ~odejmujących :::obowiązanla
na czesć Kongresu PokoJu.
orgamz~CYJnych ,

pośred nio

w·-s

ii

w

z&

Narody świata walc.zq o pokój ~~&~~1

Podajem7 poniżej w całości 1&~·1 o zakaz broni a~owej. z_atacza. co·
tykuł wstępny „Praw4J" s data raz SZ&l'SZe kregi, ogal'lll&JllC naJda.1·
sze zakątki kuli z.iemskiej. W ciągu
31. 1. br.
Roz\\ijający si_, we WNtystkich za- ost;atnich ~~go~ni ruch w obr~nie po
~ątkaeh globu ziemskiego ruch w 0 • koJu r<YLWlJ& się z powodzemem w
tirol1ie pok<>ju nabiera z każdym wielu miastach i wsiach Indonezji
Ponad o;az na Cejl~ie. Na. Cy~rze o<lb~ła
dniem gzerszego rozmachu.

· · ·
d · , f"1
2 50 T ,
pod ~~~=a~~is;~ez ~~~e i~~
mitet światowego Kongresu Obrońeów Pokojll Apelem w sprawie zaka.zu broni atom<>weJ' i uznania za zbro
·
rządu, h.i;óry
dniarza wojennego
pierwszy zasrosuj-a ten Ol"f!"-' agresji
i masowego zniszczen~a ludzi. W wie
lu la-aj ach pod Apelem Sztokholm·
skim złożyła podpisy cała prawie do
rosła. ludność.

Wyjątkowo pomyślny przebieg ma
akcja zbierania podpisów pod Ape·
Iem Sztokholmskim na terenie Związ
ku Radzieckiego. Naa:6d radziecki po
parł jednomyślnie Apel Sztokholm·
ski, zagrzewają.c tym samym do o·
fiarnej walki o pokój nowe miliony
ludzi na całym świecie. Z wyrażonej
przez naród radziecki woli pokoju,
bojownicy o pokój czerpią przekonanie, że zdołają okiełznać ciemne siły
wojny, jeśli zwartym frontem staną
zdecydowanie w obronie pokoju. Ruch

Protesty przeciwko
prześladowaniu

Maxa Reimanna
BERLIN (PAP). - Kierownictwo
b. Ofiar Hitleryzmu (VVN)
ogłosiło protest przeciwko zniesie·
niu nietykalności poselskiej Max:i
Heimanna przez reakcyjną większość
parlamentu kadłubowego w Bonn.
Kierownict\vo VVN podkreśla, że
prześladowanie l\faxa Reimanna, o·
fiarnego bojownika o pokój i o prawa demoh.·ratyczne narodu niemioc·
kiego, stanowi jede~ z. obja'Y~:v ge~
ralnej ofensywy sił 1mper1allzmu l
i·eakcji na obóz pokoju.
--o[)oZwiązku

Sesia Rady
Frontu Narodowego
Niemiec Demokratycznych
BERLIN (PAP). - W poniedziałek otwarta została w Berlinie IV
sesja Rady Centralnego !rontu Na·
Demokratycz·
Niemiec
rodowego
pra
11~ch. Na porządiku dziennym ce wstępne przed og·ólno-krajowym.
Kongresara Frontu, który odbędzie
się w dniach 25 i 26 sierpnia oraz
przy~otowanie programu wyborcze·
gG na wybory październikowe.
-o[)o-

Mlodzież NRD
pozdrawia ZMP-owców
Lkzne
WARSZAWA (PAP). miejskie i fabryczne koła młod.zie
ży rz;organ:rzowanej w Zwią7ku Wolnej Młodzieży Niemiec~iej \FDJ)
Gł&wnego
przesłały do Zarządu
ZMP listy z serdecz..'1ymi '!)ozd!'o·
wieniami dla młodzieży Po1s·k i Lil•
dowej.
I tak np. młodrz;ież :".\ir,~m•.ecka ~
Rosslau, Ziltau, Gustrow życzy ~ło
dziezy polskiej w listach sukcesow
w b'udowie socjalizmu w Polsce.

w obrome pokoJu.
Mimo stawianych przez władze prze·
szkód rozwija się akcja zbierania pod
pisów w krajach Ameryki Południowej. Tak n}J. około 4 milionów oby·
wateli Brazylii podpisało już Apel
Sztokholmski. Mimo okrutnel[o terl'Ol'U faszystowskiej kliki Tito, ryzy
kuj~ życie111, podpisują się pod Ape
Iem Sztokholmskim ludzie i>racy Ju·
gosławii. Na terenie Grecji, kt6rą
imperialillci amerykańscy przeistoczyli w faszystowski obóz koncentra
cyjny, bojownicy o pokój organizują,
ch1'0niąc się przed szpiclami rządowymi, akcję zbierania podpisów pod
Apelem o zakaz używania broni ato·
mowej.
W odpowiedzi na interwencję im·
perialistów amerykańslcich w Korei,
obrońcy pokoju jeszcze ściślej zespałają S\Ve szeregi, rozszerzają maso·
wą bazę ruchu o pokój, zwiększają
sprawność org!lnizacyjną. We wszy·
stkich krajach i na wszystkich kon·
tynentach rozlega się okrzyk: „Ręce
precz od Korei!" Zorganizowany z
Federacji
światowej
anicjatywy
Związków Zawodowych Tydzień Soli
damości z Narodem Koreańskim był
nową, wspaniali}. manifestacją wzra;st:ijących sił pokoju oraz więzi mię·
dzynarodowej mas pracujących.
Nie jest kwestią. przypadku, że
ilość podpisów pod Apelem Sztok·
holmskim ze szczególną szybkością
'wzrasta właśnie ostatnio po tym, jak
amerykańscy agresorzy wszczęli za.
borczą. wojnę w Korei. Ilość podpi·
sów rośnie i w tych ln"ajach, w któi-ych dotychczas akcja zbierania pod
pisów rozwijała się stosunkowo sła·
bo. Tak więc w 40 stanach USA po_d
pisało Apel Sztokholmski ponad mi·
lion osób, w tej liczbie 400 tysięcy
złożyło podpisy już. po wszczęciu
p1•zez Amerykanów interwencji wo·
.jenuej w Korei. W cią.g11 czerwca i
Anglii
lipca ponad milion ludzi w
podpisało Apel Sztokholmski; w O·
kresie tym utworzono na terenie kra
;ju ponad 100 nowych komitetów o·
!oron:vpokoju.
Wzrastający i umacniający aię
.:ruch obrońców pokoju wywołuje w
.obozie podżegaczy wojennych cora~
IMQ konferencJa

potężny pot?k, ta!t w_ola setek miApel
lion6w ludzi, pop1era3ących
Sztokholmski, stworzy niezmożon!!
sił~, która uniemo~liwi J?Odże~acżo1:i
zreahzowame zorodm·
woJennym
czych planów.
Ru~h. obrońców pokoju od~osi nie
wątphwie sukcesy. Ale obroncy po·
k<>ju :zdają sobie sprawę, że nie WfiZY·
stko zostało już zrobione. Siła po·
wszechnego l'uchu w obroni~ pokoju
płynie przede wszystkim z jego ma·
sowości.

Dlatego też głównym zadaniem,
które stawiają sobie obecnie obrońcy
pokoJ·u, •est wszechstronne rozszerze
,
nie masowej bazy ruchu walki o po·
kój.
Prości ludzie wszystkich krajów
przekonywufo się coraz bardziej ,że
jedynie wspólny front miłujelcych po
kój narodów, jedynie zespolenie pod
sztandarem pokoju wszystkich h1dzi
dobrej woli, bez różnicy poglądów po
litycznych i przekonań religijnych,
zdoła przekreślić zbrodnicze zamysły
imperialistycznych agresorów.
Niezlici:one są rezerwy frontu po
koju. Aby wciąg)1ąĆ do aktywnej wal
ki 0 pokój coraz to nowe miliony lu·
dzi, należy jeszcze szerzej rozwinąć
prncę wyjaśniającą wśród w;;zyst·
kich warstw ludności, ze szczegół·
nym uwzględnieniem mas chłopskich
i średnich warstw ludności miejskiej,
których w wielu ln-ajach nie wciągnięto w dostatecznym stopniu do
walki o pokój„
We wszystkich krajach istnieją
rozmaite organj;rncje kulturalne, ko·
biece, młodzieżowe, sportowe i inne których członkowie stoją. na platWszędzie,
fo;·mie walki o pokój.
gdzie na terenie takich właśnie orga
nizacji prowadzi się akcję "'Yjaśni~jącą, Apel Sztokholmski zyskuje mi·
liony nowych podpisów.
Obrońcy pokoju winni zdecydow~.nie demaskować ukrytych popleczm·
ków podżegaczy wojennych, wszys~kich tych działaczy społeczno-poh·
tycznycl1, którzy pod płaszczykiem

·et:· '

ka~u u~ycia broni a.tomowej. D~a- - . - , .@„~llZM~1-,'~~,,.· , _ . ~
,
,.,.
,J~.
ga2ąc ,się od tych działaczy publiczne

go wyjaśnienia przyczyn odtl'!owy pod
pisa_nia Apel~ Sztok~olmskiego, O·
broncy pokOJU zrywa3ą tym sam~1
maskę z oblicza ukrytych pomoem.
ków podż~gaczy wot~nnyc~1.
BoJowmcy o p0<koJ maJą ws:z.elkie
możli_wbości dalshego robS'l:e~·zem~ :i:ia
soweJ azy ntc u w o rome po ·oJ~l.
Fakt, że setki milionów lu~zi })O~pl·
s1.1.łY już Apel Szfak~o!msk~, . świa1·
czy o znacznYrn wzrosc1e us\ ·1a~o~11e
nia politycznego mas ludowych, sw 1~4
czy, że ni:jszers.ze. masy soraz lepie~
sobie grozbę . nowe~
uświadan11ają.
lk
'' kt
· 1 ·
wojny i rnmec~nosc a ·JWMJ wa ·1
o pokój. _Obecnie zadanie pole,~ n~
ro:r.winięcm jeszcze energ1c~n;e~SZ?J
akcji, maJącej . na. celu. wyJa:imen!e
masom, J~k ~'1e!loe mebe~~1eczen·
stwo grozi m1łu3ącym pokoJ ,na~odom ze strony anglo-ameryl,anski~h
podżegaczy wojennych, na .,,skazan!u
dr6j!', prowadzących do utl'zymama
.
pokoju.

Rozszerzać ~e~ustanme ~naso,~ą b~
zę ruchu obroncow p~kOJll, WCJ~gac
do walki o zl}j{~~ brom a~omoweJ. ro-
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Wszystkie siły na front walki o wyłconanie Planu 6-letniego

• nara·d "
d z k te
e
Woie.uo'
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PZPR
•
a k tywu partw1neao
9
I

w /

raz to nowe nuhony, ludzi clobreJ wo I
rOC QWiLJ
li, rekrutujących się przede 'yszy:
stkim spośród klas~ r?botmczcJ,
chłopstwa, z warstw s~·e~lmch. ludnv·
We Wrocła ją: szerzej niż dotychczas roewija6
WROCŁAW (PAP). ści miejskiej oraz sposrocl dz1ala.czy wiu odbyła się wojewódzka narada ruch racjonalizatorski, doskonalić
5polecznych i k~tura!nych, bezłl~o aktywu PZPR, poświęcona omówie- formy planowania gospodar~ego,
śnie demaskowac po~zegaczy WOJen niu ,zadań dolnośląskiej organizacji walczyć o <lbniżkę kosztów, pełnę
nyc~t - ot? droga,, ~1odąca do wzmo partyjnej w realirzacji Planu o-let- wykorzystanie rezerw produkcyj·
, niego. Na naradę, która zgt'omadzi- nych i \'lrzrost rentown<>ści zakła
.
żema 'Yalki o pokoJ.
Wielki \Yódz mas pra~uiących, h>:or ła ponad 500 aktyw!stów rz; terenu dów pracy oraz rcnbudować i umoc
ca socjalistyc~n~go pan~twa. radzie· całego województwa, przybył czło- nić PGR, przekształcając je w
ckiego, Włodz1m1e~z Lenin pisał. pra nek KC PZPR, kierownik Wydziału ośrodki wzorowej, socjalist ycznej go
wie 30 lat tem~ •. ze _walce. p~·zec1wk<? Rolnego KC PZPR tow. E. Pszczół- spoda1·ki rolnej i w nieubłaganej
grabieżcze,f 'YOJ.1:!1e. i!11per!ahstyczneJ kowski.
walce z bogaczem wiejskim two-r:iyć
.,warto posw1ęc1c zy~1e", ze w walce
w wyniku obrad uchwalono rezo- i umacniać spółdzielnie produkcyjtej należy być bezhtos~ym ! , .
Pod szta_ndaren~ w::i~k1 ,o pokoJ sta lucję, w której żebrani postanawia- I ne.
nęły obecme setki. n11lton?w pro~~ycl~
ludzi ~ve wszy_stk1ch kraJach. '\\ 1e!ki
Chorązy Poko3u, Towarzysz. Stalm;
W Krako· no izadania woj. krakowskiego w oKRAKÓW (PAP).
wzniecił w ~er~ach ~~zy~tk1ch ~pdz1
p1·acy na kuh z1emsk1eJ _mezaclrn ianą wie odbyła się wojewódzka narada kresie realizacji Planu 6-let11iego,
wiarę w t~·iuntf ~łuszneJ ,s~1~awY: wal poliłycznego i gospodarczego akty- Na naradę przybył członek Ę:O
złożenia ki o pok,óJ, walki o przyJazn nnędzy wu Polskiej Zjednoczonej Partii Ro PZPR tow. min. M. lłybicki.
„neutralności" odmawiają
Po dyskusji, którą podsumował
botniczej. W czasie narady omówiopodpisów pod A1rnlem w sprawie za narodami.
min. Rybicki aktyw partyjny w&j.
ł
Wł
krakowskiego uchwalił jednomyśl
Wł
'
nie re-zolucję, stwierdzającą gotowość mas pracuj ących woj. krakow
.,,
r
...
skiego do pełnej mobilizacji sił ,do
~
wykonania Planu 6-letniego.
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huty Bailden"

~i~i1?~ą o;ś:ir:~ ~L!.u~lep~~~tj~n~~: Przemówienie To11iatti'e10 na posiedzeniu aktywu partyjne10 wRzrm1e .zdobyła sztand~r CRZZ
KATOWICE (PAP) _ Załoga. huRZYM (PAP). - Dnia 30 lipca/ Sekretar~ Rzyms~iej Federa~ji P~r- my postępujemy i będziemy . nadal
b:;~i:Y:res~~~~:~fa~1~~ i ~~~~~k~j!:
tak ,POSŁ)Pować przede wszystkim dla ty „Baildon" za u.zyskanie najlep0

w teatrze „Adriano" odbyła się
konferencja rzymskiego aktywu
USA do badań działalności antyame
partii komunistycznej, na której
lTkań~l{iej &'l'OZi zastosowaniem l'esekretarz generalny partii - Pal·
Jll'F.Sji wobec każdego, kto odważy się
miro TOGLIATTI wygłosił referat,
!)O<lpisać Apel Sztokholmski. Wysłu·
poświęcony omówieniu sytuac;i
gująca się swym moco<lawco_m zza o·
wewnętrznej i międzynarodowej.
ceanu reah·ja włoska o"los1ła. ostatKo!lferencja z:vołan.a zestala ~...
nio propagandową. „krucjatę" przezwiązku z zakonczemem kampanii,
eiwko i·uchowi obrońc6w pokoju.
mającej. na celu dopro"'."adzeni~
W Niemczech Zachodnich władz?
stanu Iiczebnego KomumstyczneJ
wydały dek1:et, zabraniaj11cy akc.ii
Federacji Rzymu 1 prowincji rzym
zhlerauia podpisów. 18 lipca policja
skiej do 100 tysięcy członków.
rnohodniej strefy Be1·li11a. are:i2towa
Scena teatru. udekoroyrana b):l.a
fo ponad 1300 aktywistów, zajmują·
t~anspare.ntam.i, . na ktorych widpod
c:,•ch si' zbieranit>m podpisów
nrnł m. m. napis: „100.000 komu·
Apelem Sztokholmskim.
nist6w rzymskich na czele walki
Ale żadne prześladowania, żadne
o pokój!"
groźby nie są w stanie .z.astrasz!6
W prezydium konferencji zasiedli:
nar-0dów walczących o pokoJ, przeciw
ko podżegaczom wojennym. Ruch O· Togliatti, Scocclmarro, Grieco i inni
brońc6\v pokoju osiąga z każdym członkowie kierownictwa i KC Partii
•
oraz sekretarz generalny Włoskiej
.
cora~ to nowe ~uk·cesy. Podob
dmem
nie, jak małe strumyki t*orzą. Jeden I Partii Socjalistycznej - J>letro Nenni.

ll'l. Faszystowska komisja Kongresu

Przed Ogólnopolskim Kongresem

Obrońców

Pokoju

Na masowych zebraniach spr.:wozdawczych
komitety obrońców pokoju podsumowujq dotychczasowq . działalność
Od 1 do 15 sierpnia odbędą siQ w
WARSZAWA (PAP). - Czynny udział w przygolo"'."aniach do wojewódz
kich zjazdów obrońców pokoju 1 do Ogolnopol11k1ego Kongresu biorą WOJ, KIELECKIM zebrania wyhor·
„trójki", przeja.wiając dużo inicjatywy i zapału w pracy. W miastach, PO· cze w gminach, blokach, obwodach,
wlatacb i gminach odbywają slę ma~?we zebrania sprawo~dawcze, pod· miasteczkach i w większych zakladach pracy. Konferencje wyborcze
sumowujące dotychczasową dzialalnosc terenowych komitetow.
w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM no wytycz.eniu planu akcji wyborczej powiatowych i miejskich komitetów
prace przygotowawcze prow~dzi 12 delegatów na Ogólnokrajowy Kon· o~będą się w dniach 15 - 20 sierpI ma.
tysięcy „trójek pokoju". W l~cznyc~ gres.
i~ogadankach . i ro;mov:ac~ m~yw~
dt•alnych z m1eszkancam1 miast l wsi,
obrońców pokoj;i
aktywiści ruchu
wyjaśniają doniosła znaczenie realt·
GEN EWA (PAP) - Jak donoszą p'llń, również zagrożonych zamknię
zacji Planu 6-letniego w walce o trwa z Paryża, 260 górników szybu nr 7 w ciem, i>rzystą.piło do strajku, względ
ły pokój.
Auchel pozostaje od 3 dni i 3 nocy w nie dokonało Jn·ót.kotrwałych przerw
na. głębokości 720 m pod zie- w pracy.
kGpalni
Szczególnie ożywioną Cłziałaln~ść
Na rynln1 w st. Pierre-les-Auchel
mią, protestując w ten sposób przepi'.<ygotowawczą prowadzą rob.otrucy
odbył si~ potężny wiec w obronie
Katowic i Sosnowca oraz chłopi pow. ciwko zapolviedzi dyrekcji zamknięcia górników 1 szybu, pod przewodnikopalni.
lublinieckiego i pszczyńskiego.
ctwem ich delegacji. Nad trybuną
ąórnicy ~org911izowali pod zdemią. widniał ogromny transparent: „Precz
Aktyw obrońc6w pokoju w RZESZO
wfE przeprowadził w lipcu br. sze- słuzbę bezp1eczenst:va celem oc~1rony z planem Schmitana".
Dyrekcja utrzl}'muje, że pragnie
roką akcję sprawozdawczo·propagan- przed ewentualn:vm1 wybuchann.
dcl\l'ą. · Około 150 „trójek" chod7jł!:>
Cała. ludność pobliskich miejscowo- zamknąć kopalnię i·zekomo z po\~odu
od domu do domu, przedstawiając ści, a w szczególności górnicy okolicz I nadmiernego zapasu węgla. W lSt?·
mieszka11com osiągnięcia ruchu o· nych kopalń przejawiają czynną soli-1 ci1:; chodzi o wprowadzenie '". ż~c1e
b1011ców pokoju, wspaniałe wyniki <larność z górnikami 7 szybu. Kilka założeń planu Schumana: o złlkw1do·
akcji zbierania P.odpisów P?d Apelem tysięcy pracownik6w pobliskich ko- "·anie francu ·kich kopalń węgla.
Sztokholmskim i demaskuiąc wystą
pienia impelialistów amerykańskich
w Korei.
W RYMANOWIE (pow. Sanok)
13 „trójek pokoju" odwJ.ed'li·l o 719 ro
Bułgarii
di.in, przeprowadzając z nimi rozm~
wy i rozdzielając broszury. W kazSOFIA (PAP). - Do Sofii pny- stawiciele bułgarskich związków ?:a
dym mieszkaniu „trójki" 'były ser· była 10-osobowa grupa górników wodowych oraz przedstawiciele 'spo
d~cznie przyjmowane.
polskich - przodowników pracy -z: łeczeństwa stolicy. Na pworcu obec
W KIELCACH odbyła Sifl 30 hm. Filipem Sieroniem, członki<'-:n Za- ny był również charge d1affaires am
konferencja przedwyborcza wojewóciz rządu Główneg() Zw. Zaw. Górni- basady RP w Sofii, Kasprzak,
Górnicy polscy udali siEt z Sofii
kiego komitetu obrońców po_k?ju. ków na czele,
Gości riolskich powitał serdeczni~ do miejscowości Dymitrowo - najWzięli w niej ud~i~ł przedstaw1crnle
powiatowych l mie1skich ko~tetl>w ł'll!. dworcu wiceminister przemy11łu większego ośrodka p1·zemysłu wę
Karadzow, liczni l)rzed- irlowego Bułgarii.
obrońców vokoju. Obradv poswlęco• Bulearii -

I

Strajk górników francuskich trwa„.

Delegacja górników polskich
w

Nato}J. z~koli.i KomumstyczneJ ir.unikował, że w ciągu 1 mi~sięcy
i i~tow W
roku _bie~ącego. Hc~ba k
Rzymie 1 prowmc11 rzymsk e1 wzro·
.
~la o 11.535 osób.
Następnie, witany burzliwrmi .ok1~
skaml, zabrał głos Palmiro Togliatti.
Togliatti podkreślił, że Komu11i·
styczna Parlla Wioch dowiodła w W!Ll
ce, do której prowadzenia zosl~ł~
zmuszona, siły, zwartości i slusmoi;c1
swej linii politycznej. Stwierdzając,
że o!Jecną sytuację Włoch znamionuje dojrzewanie elementów głębokie·
go kryzysu politycznego, Togliatti oświadczył, iż rząd włoski wykazał sła
bość 1 całkowitą niezdolnośl: utrzymania pokoju i jedności narodu. Rząd
ten potrafi jedynie prowadzić Wło·
chv drogą awantur imperialistycz·
nych, które zakol'tczyły się już raz
dla \Vłoch straszną katastrofą.
Togliatti podkreślił, że agresja Sta·
nów Zjednoczonych przeciwko naro·
dowi korea11skiemu i chińskiemu o·
znacza próbę imperializmu amerykań
skiego odzyskania utraconej hegemonii _kolonialnej w Azji, prób~ rozpę.lania konfliktów wojennych ·w pobl1zu
granic świata socjalistycznego. \11/e
Włoszech, Z wyjątkiem chyba prowo
dyrów kościoła katolickiego i Akcji
Katolickie], nikt nie może być zainteresowa11y ani w kolonialnym panowaniu imperializmu anglo·ameryka1iskiego nad narodami Azji lub Afryki,
ani też w nowej wojnie. Wręcz przeciwnie, interesy narodowe Włoch mo
gą pokrywać się jedynie z całkowitym wyzwoleniem tych na1·odów 1 ulrzymnniem pokoju na całym świecie.
Dlatego też podwójną zbrodnią je~l
postępowanie rządu włoskit>qo, który
pr11qnie w tak poważnej chwili wywołać rozlam w narodzie, spowodować niesnaski między obywalelamt
Rzlld - ciągnął dalej Toglialti zabrania zbierania. podpisów pod Ape
lem Sztokholmskim, jak gdyby zarzą
dzenia policyjne mogły przeszkodzić
temu ważnemu krokowi naprzód w
dziele u8wiadomienia sobie zada(1 wal
ki o pok6j, krokowi, którego naród
włoski wraz ze wszyi;tkimi innymi na
l'odami ostatnio dokonał, biorąc udział
w ~wlatowej kampanii na rzecz po·
parcia Apelu Sztokholmskiego. Rząd
zabrania mówić na wiecach publicznych o wydarzeniach w Korei, przyznając tym samym, że jego kłamliwa
propaganda nie może siP. oslać w oblJ
czu naszych argumentów. Rząd nazywa komunistów, socjalistów i tych
wszystkich, którzy idą za nimi wydaniem
„piątli kolumną" i grozi
nadzwyczajnych zarzadzeń. Rząd oskarża nas o to, że nie chcemy, aby
Włochy z~ajdowały 1ię w szeregach
'i!Jresywnego frontu antyradzieckiego. To prawda, nie chcemy tego i bę
temu
d!lemy przeciwstawiać się
wszystkimi siłami - oświadczył Togliatti wśród burzy oklasków. Ale

nie chcemy klęski Wlocb.
tego
Wie~y i ostr1.egamy, i.e \i.a.idy, li.to
j I' t
. .
Jl.a _soc a 15 yczną.
pod~1e~1~ - rękę
częsc sw1ata, poparzy sięf

sZJ'ch wyJJików

w•

.w.łj"1łła

dlli-

ctwie :riracy oraz za. do:>ko-nałe i·ezuJtaty w rozwijaniu nowych gaięzi. pro
dukcji zdobyJa sztandar przechodni
Domagamy się od rządu, aby udzie· CRZZ. Ponadto hutnicy „Baildonu"
m nam ścisłej 1 jasnej odpowiedzi: otrzymali sztandar przechod·n i Głów
, on ·a"ieś zobowiąza,
• , • • nego Komitetu Wa.półzawodnictwa
czy zaciągną1 , J ,,.
nia., n.a mocy kłQrych impenalłt>e1 a pi-zy Związku Zawodowym Hutników
merykańscy w wypadku takiego lub za zwycięstwo we współzawodnictwie
innego konfUktu, bądź to w Azji, międzyzakładowym.
bądź w Europie, bądź też w innej czę
śct świata, bi:dił mogli zajlłć i :wyk.oO O Dl~"
.
,
<il
r2y11tywac dla swych zbrodniczych
celów jakąś czt:ść naszego terytorimn1 Dopóki nie będziemy miell do·
zwied:iaią
wodÓIV, że tak nie Jest, powinn~my
D z · k
uoSKWA (PAP)
o WlliZ ll
• m.
do "'fpędzenia
się pr"ygotowywać
r
"
Radzieckiego przybyła niedawno de·
obcych najeźdźców!
Powyższe słowa Togliatti'ego przy legacja kolejarzy norweskich oras
delegacja hutników angielskich, kt6
jęte zostały burzą oklasków.
niedorzeczne pogroz~l re zaz~jamiajlł 1i~ ~ osią@ięci~mi
Piętnując
w
soeJahstycznego
przedstawicieli iza.du na temat kar· budovm1ctwa.
ZSRR
~
r.ych represji wobec komunistów, To
•
,
gliatti oświadczył, że partia komuni·
WrZe5ftl&
styczna 'I.Wraca się z apelem o pokój

ft b t •

krajów kapifllilfJCZDJch
ZSRR

I

i jedność nie tylko do najszerszych

mas ludowych, lecz również do
warstw średnich 1 posiadających. Na·
szym celem - powiedział Toglialli-

·
3
M• d
.,

zynarodowe J ar11•
w

Płovdiv

SOFIA (PAP}. - 3 wr~eśnia roz
jest uratowanie pokoju 'Włoch. przed poczynają się w Plovdiv (Bułg&J:ia),
histerią, s1aleństwem i za.Clepienlem
ich władców, uiatowanle jedności j kolejne XIV Międzynarodowe Tarei.
Zgłoszenia na targi nadeszły już
wolności narodu włoskiego. Niechaj
ze Związku Radzieckiego, Polski,
nie mówią nam, 7.e nic ma więcej Czechosłowacji, Rumunii, Węgier i
platformy dla takiej jednoicl. Pl.aUor
Albanii ora:i; od firm au$ti·iackich,
mą taką moie i powinna być włoska
belgijskich i szwedzkich, jllk rów·
koustylu.cja ~publikańska.
nież innych pailstw kapitalistycz·
Togliatti wezwał nych.
\V zakończeniu
komunistów włoskich, aby umacniali
--of)o-obóz pokoju i demokri!cji, aby pamię
tali, że siły demokracji i pokoju
zna_cznle przew~tszaj~ siły obozu_ im~! WROCŁAW (PAP). _ Dnia SO
·
penalizmu. W imtemu komunistow 1 I bm • w 1tai·l 1u doweJ· we W1·oc:ł11.wm
demokratów włoskich Togliatti prze- cdbyła się, zorganizowana pnez dy
słał najlers1:e życzeni~ bobµterskie - rekcję Polskiego Radia - Wi'ł1ka
W
d
t t
mu narodowi k<>reańsluemu, walczQ.preza ar ys yczna po nazw4 „ ro·
.,
cernu o wolność i nlepodległosc. Ucze cław - Korei''. Całkowity dock6d z
stnicy konferencji urządzili długo nie imprezy, w której uczestniczyło oko·
milknącą owację na cześć narodu ko· ło 30 tys. mieszkańców miaf'ta, prte
kar.ano na fundusz pomocy dla ofiar
e·
,
, .
1eanskiego, ktory z or .zem w ręku :r. miast i wsi ko1·eańskich bombardo
broni ojczyzny przed imperialistami wanych przez amerykań~kich pira.
tów powietrznych.
ameryka11skimi.

Wroclaw • Korei

:m

Marynarze i robotnicy Hamburga
od~aUJia;ą

transportu broni

HAMBURG <.PA~) - Jak donosi I prcwadzić do Pireusu w Grecji paroz Hamburga dz1enmk „Net~e.s ~eut. wiec z ładunkiem a· rz.ętu wojs.kowe~.
bot.n" •
schland", marynarze tamteJSI me da
icy porto·.~1 Hamburn "-"
li s\ę skusić obietnicom bardzo dobre go; ~~
go wyn„,ip·odzenia ze .sti·ony jednej z mow1b kategor1cp,nie wyładowaa1a
fi.rm armatorskich, k'tóra chciała wy ltrytyjskiego parowca i am11nicJt•

- .. ra
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Olbrzymie inwestycje &-letniego Planu

nr••

„. ·;-,

i

cz- iłP. 8"'

e

Rewolucyjne zmiany struktury gospodarczej naszego kraju

Plan 6 • letni, plan budowy podstaw socjalizmu, przewiduje olbrzymie inwestycje. W ciągu każdego roku Planu będziemy Jnwestowa~ - licząc na 1-go mieszkańca - osiem razy więcej, niż przed
WOJną, a z górą trzy razy więcej, niż w okresie Planu 3 - letniego.
Łąema suma wydatków inwestycyjnych wyniesie w ciągu sześciole
cia 6,1 biliona. zł. (6,1 tys. miliardów zł.)
.i~kich kie.runkach przede wszyst
Wkim
rozbu
będziemy prowadzić

i dlaczego te, a nie inne ki~
ri;n_ki zostały uznane, jako najważ
meJsze?
przede
będziemy
Inwestować
w;:zystk1m w tych dziedzinach, któ
re prz czynią się do wzrostu sił vzy
twórczych, które pozwolą nam prcdukować więcej, lepiej i taniej. Jedyna bowiem droga do trwałeg_o i
wacmego wzrostu stopy życiowej
mas ~udowych oraz ich kultury pro
wadzi przez zwiększenie produkcji
tych dóbr, które stanowią bazę dla
znacznie wzmożonej wytwórczości
w innych gałęziach gospodarki naro
dowej, bazę dla wzrostu produkcji
przedmiotów spożycia, a przy tym
warunki dalszego, niestwarzają
przerwanego rozwoju całej gospodar
ki.
Plan 6 .li letni przeznacza na inwestycje w przemyśle 42,9 proc. ca
podczas
łości sum inwestycyjnych,
gdy w Planie 3 - letnim wydatkowano w tej dziedzinie 38,4 proc. ca
dowę

łości.

Inwestycje
w dziedzinie przemysłu
ll'UPie
Winwestycje

przemysłowej największe

na przeJak bowiem uczy Towarzysz Stalin, prze
mysł „musi nie tylko zrekonstruować na. nowej podstawie technicmej
sam siebie, nie tylko wszystkie gałęzie przemysłu, w tej liczbie rówsponież przemysł lekki, przemysł
żywczy, przemysł drzewny, ale mu
si ,jeszcze zrekonstruować wszystkie
rałę7Jie transPortu i wszystkie gałę
zie r«ilnictwir. Może on jednak speł
!lić to ~nie jedynie wtedy, jeżeli
ta zaprzemysł budowy maszyn sadnicza dźwignia rekonstrukcji gos
podarstwa. narod'owego - zajmie w
nim przeważa,Ree miejsce".
Szczególnie silny wzi:ost inwestymysł ciężki

przypadają

i maszynowy.
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naszego kraju.

. SOfJillZMU~POLSCE Walk& o

budownictwo

8,3 proc.; na goskomunalną i inne cele

8,5 proc. Wszystkie te trzy pozycje

~lodem naszych lcorespondencji

Usuwallly braki

•
I

niedoIDagania

Centrali za godziny nadliczbowe. Dy I mianowicie cz~sc1owo także w godzi·
rekcja Centrali nadesłała nam wyja· nach normalnej pracy biurowej. ·wo.
śnienie, w którym czytamy m. in. bee powyższego pracownicy uznali
„Na skutek przepTowadzoneg-o docho niesluszno~ć swych poprze<lnich żą
się dzenia w tej sprawie st\Yierdzono, że dań i zgodzili się na przyjęcie oł>ni
Sprawą powyż;;zą zainteresował
wykonywane żernego wynap;rodzenia, które zostało
wydział BHP. Wydano ro. in. rzarzą zlecone zadania były
dzenie urządzenia we wspomnianej niezgodnie z wanmkami umo"·y, a już im wypłacone".
łaźni czterech natrysków oraz przydzielono do łaźni jednego pracownika
celem zapewnienia należytej czy-

Tow. J. Nowak z ZPB im. J. Stalina, .!5"'ego czasu w swej korespon·
dencji podawał. że w wykończalni
zak!adów utworzono z łaźni palarnię.

ile lokajem Tr111111111a.

:mórt• nie tyle królem -

Zbognceni !!ield;:,iar:c no1rnjorsc-_1-. rze:?.11icy chicagou·scy i irr11i dorob
kie11'ic:e. c:lont.ou:ie 60 rod:i11, r:;qcl=qcych Amerykq, lubiq bla::.11órv 1v
wpro1tv1cl~
lwro1111c/1 i sobolo1tych płr1szczriclr. KapitnTiści najchę111iej
lib1· nie tylko morrnrclrię. ale 11le1t•olnictll'o i w~zy.<tkic b<irbor:rń~ki••
tradycje Or(IZ pr(l!rn 11tinion_1·ch epok historycznych, 1.-tf>rt po:1rn/iły by im jes:c:e mocniej ttlricalić ~t<·q ułcl(l:ę, jes:cze łutrdej wy:yshirrnć

ludzi.
Jeżeli chodzi o Leopolcl«, to w danym rnzie sytuacja jest t)m bar.
dziej korz1·st11a dlri kr11>italistiiw, zyslm.i<J 011i bo1l'iem :nr1komitego fa
clwucu, nie tyle od kl'ólo1ra11io. ile od 1rnlaborC1cji. Sąclzą, że Leopold,
podobnie, jah kolrtboro1ml z hitleroi«cami, bęcl:ie też u-y1~rzedmrać Bel
gię /111rto1t'o i detalic:nie trumanowcom.
„

1rról na tron z nie byle .inką pomM. Witają go sal
demonstrującej lud11oki, uli~e spou--ijoją chmury
ga:ów l:a16ących, wyją S)Teny fabryk, w których strajlmjq. robotnicy,
ko1111111il•acja została wstrZ)7narra - co prait-cla, nie dfotego, aby prze
pufrić król e1t:slią karl'fJę, ale pon ie1wi strajkują kolejarze, tramwaj<irze,
swferzy, a 1w1t·ec fotnicy. C11/y ncmxl belgijski 1ralczy o pokój i prote
su1je przeciwko królowi, lokajowi podżegac:y u:ojennych.
Nci brlgij.<kiej s::<tchormicy powstal przeclzitmy u1.·lad, w którym pion
hi za.<::<1cho1nil.y 1rłasntgo króla. 1 nie p<>nt((g<i ju1.·oś obrorw ze strony ta
kich figur. jak hetmana - aml)(J.1C1dy l'SA. spr1sio11ych wież - brmkierów
fabrylumtów, 11ie pomogą tu także cwane, stare konie i laufry z reakcyj
nt>j chadecji.
Wraca

1dęc były

1«y policji, datmne

do

Pionki - lml belgij. ki - nie chcą króla. ktorego ustawiają impe
riaWci na belgijs1.·iej szachott·nicy. Lud mótri: s:uJch! a gra, u:cześniej czy
KAJOT
póilliej slwfic~y sil} m11tem dla imperialistów.

s.

błędów
•
Okrzei
wZPB 1m.

jakość

Walka o jakość produkcji prowa-1 zawstydzona. Jednak nie udało się
dzona jest we wszystkich zakładach tego zrobić i ot został widoczny
pnemysłu włókienniczego, o iako§ć .
~Yalrzą robotnic~· przy warsztatach, 1z„dk1 p~sel,, co_ JU.z .stano'W_1 ~łąd.
Tow. Kochmansk1 Jest dosw1adczokierownictwo, rndy zakładowe i ornym brakarzem i wie, że młoda. tkacz
ga11izacje partyjne.
Między ii~n>'.mi ~ . jakość "'.al~zą ka 11czyni!a to nieumyślnie, stara się
l ,
· k
,
tłu
. .
.
hra·karz1-, us ·1acłan11aJi!C tkaczki, Jak
należy pracować, aby osiągnąć wy- w1ę; Je.1 wy maczyc~, JR. na ezy
. oln~ jako~ć. Od nich bowiem wiele tkac, aby na przyszłosc umknąć po·
zaldy. Brakarz jest kontl'Olerem i dc.bnyrh usterek.
- Widzicie - tłumaczy brakarz
w~·chowa\\"C'ą i nm~i i'-c·i;<le wspólpracować z powiel'Zom} sobie ;rrupą _ je:m wam się kiedykolwiek trafi
tln.czy, aby w~zystkich ich znać „na
wylot". Do mtodzie;i.v brnkarz zwra niedobicie, wtedy należy wypruć kil·
r; s·ię w formie pouczafo<'ej, a od ka czy kilkanaście wątków, osnowę
starszyc11 tkaczy w~·maga już dobo- cofnąć, tkaninę wyregulować i dopie
krosno.
ui·uchomić
wówczas
rowego towaru, gdyż prarujt~c kilka· ro
naście lat w tkalni, można już umieć
Wprawdzie będzie ono w ciągu kilku
. wyp1·o<lukować należycie tkaninę.
minut nieczynne, ale za to towar 0 •
* * *
l'
·
bł d'
· b
! ·
ę ow 1 za iczony zornze Się ez
~B im.
W sali pr.zeglą.dalni
Okrzei brakarze przeciągają sztuki stanie do I gatunku.
Młoda tkaczka pilnie shicha i od·
towaru. Jeden z nic11, tow. Kochmańdo
•
ski, zauważył nagle jakiś b!ąd w ch ocl ząc przyi·zek·a s t osowac, się
tkaninie.
' k b k
k
ra arza.
- Trzeha ~awołać tkaczke - po· ws ·azowe
Tow. Kochmański przegląda cały
wiedział. Za chwilę zjawia się mtoszereg sztuk. Biała tkanina szybko
da robotnica.
- Dlaczego p1·zepuściliście to nie przesuwa się po tablicy brakarskiej.
dobicie? - pyta brakarz.
- l\Iyślałam, ie można będzie za· Znowu zauważył błąd. Tym .razem
odpowiada było to sprytnie zamaskowane goiaz
drapać grzebieniem
r

urządzenia

stać się

Brakarz· łomca

1

.

aby

gospodarczą.

J.

...-·~1

:IJMY
' „,

strukturę

spol!!<!zną

- ·;:.

socjalne i kultura!
N ane Plan przeznacza
8,8 proc. o-

stości,

l1<mlder na generała, !f,<111/tSl<.'r na d,-111o111Mę. Oflr.n:ek 1w mi11i.<tra,
- to już tradycyjn ie - 1w s=efu komisji cln hadr1ń c1=i11la/110.
arrnns Jpothitł c/11ąwletniego
ści a111ycmwrykr11islriej. Ostat11io podobny
Lokaja lli1/em. byłrgo 1.-róla Be/Kii, Leopolda 111. który 1traca 1w tron,

Oto kilka przykładów rewolu·
cyjnych zmian, jakie inwestycje
Planu Sześcioletnie~o wprowaw

'.

•

-·

•

••

,

•

*

W odpowiedzi

"'na

'\Vrońskiego z ZPB
t~czące hamowania

*

tow.
zarzuty
im. 1 .Maja, do·
ruclm ncjonali-

zatorskiego przez zbędne zarządze
nia, CZPB wyjaśnia: „Przekazanie
i wypłacanie premii racjonallzato1'0111 odbywa się bezz\\·łocznie no nade
słaniu przez zakład pTacy wyja~nie
nia <> przyznaniu premii. Formularze racjonalizatorskie wypełnia się
po wypłaceniu premii, w~·korzystu·
h~ dane, jakie służyły komisji, do
n:>talenia wysokości premii. Termin
przekazania premii zależy tylko od
rych lego nadesłania przez zakład za
łączonego zawiadomienia ~r 1."

*

*

*

na korespondencję
tow. Wójcickiego z PSTP, pt. „Niemiłe sąsiedztwo dla. szkoły" Prezydimn Rady Narodowej m. Łodzi, po
qje, że wszczęte zostaly już odt)O·
wiednie kroki, zmierzające do zlikwi
dowania knajpy, mieszczącej się w
pobliżu l'lzkoły przy ul. Kopernika.
Odpowiada jąc

·*

* •

Na początku lipca br. ukazała się
korespondencja tow. F. Andrzejewskiej pt. „Biurokracja w Centrali Odzieżowej", poruszająca sprawę nie·
wyp!acania. należności pracownikom

został

za
dla
kończony 3-miesięczny knrs
przewodniczącycli i sekretarzy rad
zakładowych przy Wojewódzkiej
Szkole Związków Zawodowych w
W dniu 28 lipca 1950 r.

Łodzi.

Z tei_ ohzji u~ądzona

do pracy

Obaj przybyli na kurs z du
lukami w swym wykszlalceniu ogólnym, co im sprawiło wiele
trudP. ości przy opanowaniu routeriału wykładowego. Potrafili Jednak braki te wyrównać, wykawWoli.
żymi

zosta~a

jąc prawdziwie socjalistyczny sto·
sunek do nauki i ukończyli kurs z
wynikiem dobrym, otrzymując w

nagrodę książki.

Józef Janicki,
ZPB i W im. płk. Kocza.skiego.
•

,

•

•

•

~i;:~~:ic~~ią:~~rtzzaz~:'.:~~~;!~~ IRobotnicy p.G.R. ukonczyl1 zn1wa
przed terminem

włókniarzy~ r~rtii. okoii~znoscio

we przemow1ema wygłos1h dyr ck!,) i szkoły tow. Z, Krawc!yński l
sekretarz ORZZ tow. "\'Vas1ak.
Tow. Krawczyi1ski podkre~lił. że
mRteriał naukowy na kursie loyl
ohfitv i trudnv, lecz ctzieki pih1oś:::'
słuchaczy oraz kolektywn~:. dobrze zorganizowanej nauce i starannemu przeprowadzeniu ćwiczen
przez agystenlów, cały m11lennt zo
st'lł dostatecznie opanowany przez
słuchaczy.

za pilność w

nauce nagrody

książkowe otrzymali tow. tow. Jó-

zefa Gima, . Maria Rajczak, Bronisława Zielińska, Lepczak, Sobczak,
Kurowski, 'Voźniak, Szczepan Wojek i ·władysław Czołczyńskl.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyli tow. Lipert z PZPW Nr. 32
z Ozorkowa i tow. Bolesław Krysztofiak z PZPB Nr. 1 ze Zdu{1skieJ

w

majątku

łowickiego.

PGR Glinnik pow.
skoszono już całkowi-

cie zboża i zakończono żniwa ?
wiele wcześniej, niż to przewiciy·
wał plan.
Stało siE: to dzięki W}•tężonej p;a
cy wszystkich robotników rolnych,
którzv w pełni zrozumieli swe d•)·
niosłe obowiązki w tej dziedzinie.
PojęE oni również, jak wieikie
znaczenie dla realizacji planu, podocenianie wykonywanej
siada
prz<?z siebie pracy oraz szerokie
zastosowa nie maszyn rolniczych.
Tow. Przybysiak, brygadzista trak
torowy, doskonale zdawał sobie
sprawę ze znaczenia maszyn rolniczych w akcji żniwnej, dlatego też
dokładał wszelkich sił, aby maszy
na jego przyniosła jak najw1ęcej
pożytku.

eksti•y,
- ' Ale ja ńie do~trzeglam tegct
gniazda _ tłumaczy się tkac~ka.
Lecz brakarz, który sam byt przed
tem tkaczem, nie tak łatwo da si~
wyprowadzić w pole.
- To nieprawda _ ciągnie dalej

musiałyście zauważyć. Popatrzcie, tu jest koniec nitki wciągniętej, ,

-

co dowodzi, ie gnia.zdo zostalo sp-0·
strzeżone. Po prostu nie chciało wam I
się wypruć tego. I co z tego wyszło? \
Popsuh.'ście towar. Nie powinniście
tego robić. Jesteście przecież do-o
świadczoną tkaczką i potraficie do-brze dać sobie Tadę, nie potrzeba
was chyba uczyć.
Tkaczka odcl1odzi p1·ze~whdczona,
obiecuje popi·awić
zrobiła

że źle

*

Nowe wyszkolone kadry
przq!itępują

do, przykryte kurzem białYm, jak $&
tkanina.
Brakarz nie myli s-ię, twie1·dząc, że
ta sztuka została na pewno wykona.
na przez starszą tkaczkę.
- W waszej sztuce jest gniazd<>
-- mówi tow. Kochmański do d<>i gdyby nie
świadczonej tkaczki to, tkanina byłaby zaliczona do
m;1

swą, produkcję.

• •

W związlrn z korespondencją tow.
E. Łuczaka z PZZPP N'r 1 pt. „Zapomniane samochody", RUL m. in.
wyjaśnia, że usunięcie . samochodów
nie mogło nastąpić wcześniej, poniewllż konieczne było uprzednie przeprowadzenie długotrwałej korespondencji z władzami zwierzchnimi.
Obecnie Urząd uzyskał ju.i: moż
ność !Załatwienia tej sprawy i samo
chody z dziedzińca RUL zostaną w
;najbliższym czasie usunięte.

i w hajach k11pitaTis1rc:nYch. Mujq
na.1. Tam osz11~1 moursuje 11<1 mor

łapo1rnilc

siębiorstw. przemysłowych.

dzą

$Źę
11iż 1t

mata

dercę.

W woj. olsztyńskim. prócz wielkiej przędzalni włókien łykowych
w Giżycku i fabryki płyt spilśnio
nych w Rucianach, powstanie 11 innych wielkich i średnich przed-

p

Poprawa
warunków byt•

podarkę

A1cw1.1e .<polec::11e 'l:d<ll'::11i<!
jednak zupełnie inny clwral.·ter.

sło\vych.

D

wszystkim r. 1951 i 1952,

na

W Rzeszowsk im pawstanie ponad
zakładów przemysłu wielkiego i

średniego.

- stanowiące łącznie 25,6 proc, vv-y
datków inwestycyjnych - służą bez
pośrednio poprawie waTunków bvtu człowieka. W wyniku realiza~.ii
tych inwestycji świat pracy otrzyma 723 tys, nowych izb; budowuic
two socjalne i kulturalne dostarczv
tysiące nowych budynków szkol:
nycb, szpitali, żłobków i Domów
Kultury; budownictwo k01nunalne
poprawi warunki mieszkaniowe w
starych dzielnicach.
Na komunikację Plan 6 - letni
przeznacza 14,9 proc„ całości inwestycji. Jest to stosunkowo mniejszy
odsetek, niż w Planie 3 - letnim
(23.9 proc.), co wynika stąd, że nasze osiągnięcia w zakresie odbudowy i rozbudowy komunikacji są już
bardzo poważne. Na rozwój rolnictwa i leśnictwa, na wprowadzen~e
na wieś wyższej techniki, przezna- Rozwój zanieooauycla
cza plan 11,8 proc„ ogółu inwestyokręgów
cji.
Jedyny dział inwestycji, na który
inwes~ycjom
nowym
z.ięki
w 1955 roku wydamy mniej (o 27
wkroczymy rfrwnież na szeroproc. niż w 1949 roku) - to budo- kim fronc'.e na drogę zacierania jaI skrawych rómic w ro;iwoju poszcze
wnictwo administracyjne.
gólnych dzielnic kraju, ożywimy i
Wielki
podniesiemy gospodarczo zaniedbane okręgi. Wielka Nowa Huta izmie
wysiłek twórczy
ni rolniczy charakter wo.i. kra'rzytoczone wyżej liczby mó- kowskiego. uczyni lleń teren przewią nam o wielkim wysiłku, mysłowy. Prócz niej powstan!ł wieljaki włożymy w rozbudowę pt•zemy kie zakłacly chemiczne, rozwinie się
że w tro-ce górnictwo i hutnictwo cynku i oło
słu. mówią następnie,
o warunki życ:a ludności kraju wiu. ''V Andrychowie powstanie no-

przemysł.owych cechować będzie
przede
lata Planu,
początkowe

inwestycji;
mieszkaniowe -

włókien ciętych.

20

dadzą

Pionki

wełnianego,

Typowo rolnicza Lubelszczyzna
uzyska fabrykę samochodów, zaikła
dy sprzętu instalacyjnego, fa.brykę
kilkaoraz
kulkowych
łożysk
dziesiąt innych fabry.k, w wyniku
czego wartość produkcji przemysłu
socjalistycznego wzrośnie w wojewóditw:e lubelskim pPLeszlo pięcio
krotnie.
W()j, białustockie ponownie odzyska rolę poważnego ośrodka przemysłu włókienniczego. Fabryki włó
mysłowej.
kiennicze powstaną w Łomży i Zam
Tak wielki rozwój przemysłu po- browie. Wybudowane też bę:ią w
stawi na;; w rzędzie najbardziej tym i,vojewództwie rrnkłady olejarkrajów Eurouprzemysłowionych
sko - mydlarsk!e i garbarnie, nadto
py.
około 30 innych zakładów przemy-

e.ii

gółu

wa, wielka. fabryka przemysłu baa. w Bochni - fabryka

szczególnie szybkie tempo przyjmie
rozwój budownictwa miesJ!kaniowe
go oraz urządzeń socjalnych i kultu
ralnych. Wysoki wzrost nakł:i.dów
na rolnictwo, jest wyrazem troski
o wyposażenie go w maszyny i
sprzęt, niezbędny dla podnie1denia
dobrob:1=tu pracującego chlops!wa.
Aby ztlać sob'.e sprawę ą. rozmiarów inwestycji w Planie Sześc:olet
nim. dość powiedz:eć, że w tym okre.sie i·o2poC't:niemy budowę 1.425
wielkich obiektów, z który::h do
końca 1955 roku, 1.287 oddanych bę
dzie do użytku. Wśród cał:rnwicie
zakończonych obiektów znajdzie 8ię
250 wielkich zakładów przemysło·
wych.
Nowe inwestycje w przemyśle
umożliwią nam iz: górą dwu ' pół
krotne podniesienie produkcji prze-

Terminowe

zak01'iczenie

akcji

żniwnej w niemałym stopniu n(l!P.ży zawdzięczać ekipie robotni-

cze• z O~rn. pow. łowickiego, która w ramach łączności miasta ze
wsią ofiarnie pomagała przy wią
zaniu snopów i u.-taw!aniu. ich w
kopy. co sprawiło, że nie odrywano robotników rolnych od stogowania i zwożenia suchego zboża.
Tegoroczne prace żniwne, dzięki
kolektywnym wys!ł·
wytę.i:onym,
kom przebiegały duio sprawniej,
niż w roku ubiegłym. Toteż znncz
nie wyprzedziliśmy w pracy są
siednie indywidualne gospodarstwa, które nie stosują w tak szerokim zakresie maszyn rolniczych.
Konstanty Kamer,
korespondent chłopski „Głosu"
z PGR Glinnik, pow. łowickiego.

800 ludzi bez świetlicy

Instalacyjny PFE w
zatrudnia ogółem 800 pracowników. Na terenie oddziału istnieje szereg organizacji, jak: LK,
ZMP, TPPR i inne, ale, niestety, or
ganizacje le nie mogą prowaciz1ć
swoich prac, gdyi.
normalnie
wspomniany oddział nie posiada
IV

Oddział

Łodzi

świetlicy.
Przytoczę przykład:

akademia ku
uczczer:iu 6-ej rocznicy Manifestu
PKWN odbyła się na podwórz.t
pod gołym niebem. Dobrze się zło
żyło, że nie spadł deszcz, gdyż w
przeciwnym wypadku uroczysto5ć
nie doszłaby clo skutku.
Na interwencje dyrekcji, rady
zakładowej i organizacji partyjne]
z11wodbwy oraz Zjedn.
związek
Łód7kie PPB. zupełnie nie reagowały.

Jan Olek,
PPB Oddział IV.

Czas

wyciągnąć

*

*
eo miesiąc
Odprawy, urządzane
wraz z majstraDli dla brakarzy w
ZPB im. Okrzei, wnoszą do ich pracy zawsze duio cennego doświadcze
nia. Jeśli brakarz kilkakrotnie po·
ucza tkaczkę, a ona tego nie może
zrozumieć, idzie wprost do niej do
krosna i tam, na miejscu tłumaczy
jej sposób powstawania błędu.
Czasem znów się zdarza, że tkaczJ:a nie zgadza się z OP'inią brakarza
i twierdzi, że wyprodukowała dobrą
tkaninę. Wtedy tę samą sztukę prze
gl::1dr! się powtórnie z uclzialem star
szego brakarza. Dopiero jego ocena
spó1· między
załatwia ostatecznie
tkaczką a brakarzem.
się !>Yć
Toteż brakarze starają
za\nze sprawiedliwi. Tym bardziej,
7.e kierownictwo z dyrekcją technicz·
ną przeprowadza często kontrolę pra
względzie
c~ brakarzy, mając na
podniesienie jakości produkcji, która
w zakładach im. Oke>.ei nie osiąga
jeszcze zaplanowanego pozio. ·:.
:'.\I.

s.

wnioski z V Plenum

fJruchon1iC: nlecząnne UJrzeclona
W ZPB im. J. Stalina do tej pory
nie zwraca się uwagi na niejednokrotnie następujące wypadki
unieruchomienia wrzecion. r'p. w
średnioprzędnej zawprzędzalni
sze kilkaset wrzecion bywa nie·
czynnych. Jakoś nie postatano się
wytłumaczyć prządkom, że powo
duje to obniżanie produkcji. a tym
samym ogran:cza ich :zaro1,Jd.o
Nie interesuia sie tvm również

w dostatecznej

mierze majstrv·

wie.
po V Plenum
i\Ioże obecnie,
KC, kierownictwo przędzalni zajmie się wreszcie bardziej wnikli·
wie pracą prządek i postna się
o usunięcie niedopuszczalnego zja
wiska nif'petnego wykorzystywa·
pia maszyn.
W. Jóźw iak
~PB im. J. Stalina.

t

Nr tfo'

Musimy wygrać wielkq• bilwę
o realizaei~ linii politycznej

na~ze1

Aktyw partyjny województwa łódzkiego mobilizuje siły do wypełnienia zadań

*

Cała klasa robotnicza Polski Lu-1 śmiałości planowania, wyraz zacię
dowej, n~asy pracujące naszego In·a tości i postanowienia, że sześciolat
JU, prZY.Jęly z ogromnym zapałem ka musi być zrealizowana - przcja
o zatwierdzeniu przez wiał się w wypowiedziach wszystwiadomość
KC naszej Partii 1'078zerLOnych za. kich uczestników dyskusji. Przedsta
łożeń Planu 6 - letniego. Na nara- wiciele powiatowych i gminnych or
dach aktywów partyjnych wnikli- ganizacji partyjnych, rad narodoprzemyslowy~h.
zakładów
wie i \vyczerpująco omawiane są wych,
mów11i
wspaniałe plany SzYbkiej rozbudo- spółdzielni produkcyjnych,
wy przemysłu, rozwoju spóldziel- w toku .iyskusji o Planie 6-letnim
czości produkcyjnej, przekształcenia tak, jak mówi się o tym, co bez 7a
naszego kraju w jeden z najbar- dnych zastrzeżeń musi być i będzie
dziej uprzemysłowionych krajów wykonane. Robili rozrachunki swej
dotychczasowej pracy, nie szczędzac
Europy.
Przedstawiciele organizacji par krytyki i samokrytyki, składając
planu
tyjnej województwa łódzkiego go- sprawozdanie z wykonania
rąco dyskutowali nad ref~ratem se za pierwsze półrocze I-go etapu Pla
kretarza KW. PZPR, t-0w. Władysla nu budowy podstaw socjalizmu w
wa Nieśmiałka. Perspektywy niespo P9lsce. Wystąpienia chłopów, roboich
tykanych dotychczas w nas:aym wo tników, działaczy partyjnych,
jewództwie przemian, obalających słowa twarde, zdecydowane, przyta
wszystko, co stare, ~co kapitalistycz czane fakty, świadczyły niezbicie o
ne, a tworaących nowe, sOC\fa;Ustycz• jednym: aktyw partyjny wojewótiz
ne jutro, wywarły ogromne wraże- iwa łódzkiego zdaje sobie całkowicie
nie na obecnych na naradzie towa sprawę z zadań, jakie na nim spoczywają. i nie zawiedzie pokładl\rzyszy.
nycb w nim nadziei.
Wyraz podziwu dla rozmachu

Wzmóc czujność w wolce o Plan 6-letni
- Aby zrealizować Plan, trzeba
przede wszystkim podnieść wydajność pracy i obniżyć koszty własnil
- mówił tow. Majkowski z PKP,
Kutno. Mamy jeszcze bardzo wi-:!le
braków. l\Iusimy tak usprawnić na
sza pracę, tak zmobilizować się do
nakła
zrealizowania obowiązków,
danych na nas przez Plan 6 - letni,
aby nieugięcie likwidować wszystkie niedomagania. Musimy walczyć
o planowe kursowanie pociągów, o
oszczędność światła i paliwa. Musimy walczyć z resztkami biurokracji,
tępoty i rutyniarstwa, które hąmu
ja nasz marsz naprzód. Zadania te
ściśle z koniecznością
\Viążą się
nieustępli
wzmożenia czu.iności, z
wym ujawnianiem p0dstępnej działalności wroga klasowego. W doble
realizacji Planu 6 - letniego mu,,la
być szczególnie brane pod uwagę i
przestrzegane historyczne uchwały
III Plenum KC.
O konieczności wzmożenia czujnaczelny
nosc1 mówił dyrektor
PZPB w Pabianicach, tow. Kamiń11kl.
- Ostrzej, niż dotychczas, zwalcza6 musimy brakoróbshyo i mamo
trawstwo, obniżać koszty własne,
Podnosić jakość tow~ru,
dyscyplinę

Zakłady

zwiększać

nasze, je
Polsce, mają
dne z największych
pewne braki> na odcinku przędrzalni
która w ostatnich miesiącach nie
pracy.

w

planu. Oto, gdzie powinna wzmóc czujność nasza organizacja partyjna, oto, gdzie powinniśmy
zaostrzyć walkę z wrogiem, który u
trudnia wykonanie planów.
- Zwiększyć czujność nad wyko
to
naniem Planu 6 - letniego zwiększyć troskę o park maszynowy, o pełne wykorzystanie naszych
krosien i maszyn przędzalniczych,
o planowe i szybkościowe przepropowiedział
wadzanie remontów tow. Karp0wski z Woli Krzysztopor
skiej.
- Zwiększyć czujność, to walczyć
o oszczędną. I planową. gospodarkę
o rozwój racjonalizacji I nowatormówił
stwa wśród robotników tow. Sobiechart, II sekretarz KM
Piotrków.
Jednym z warunków wykonania
Planu 6 - letniego jest wzmożenie
czujności przez organizacje partyjne, powiedział tow. Jędrzejczak z
Gdy nasza organizacja
Żychlina.
partyjna nie interesowała się pronie
dukcją, przez szereg miesięcy
planów produkcyj
wypełnialiśmy
nych. Zainteresowanie się produk
zwalcza
cją. organi~cji partyjnej,
ni& niedbalstwa i zaśniedziałego biu
rokratyzmu w wydziale zaopatrzenia, sy.tuację radykalnie z.mieniły.
Okazało się bowiem, że fabryka na
sza nie wykonywała planów -z: powodu braku surowca.

wykonała

Plan 6-letni - własnością każdego
chłopa
robotnika
' - Każdy obywatel Polski Ludo- w Niechcicach chłopi i robotnicy
wej winien być bojownikiem o Wy- \założyli pierwszą w Polsce fabrykę
mó- drożdży pastewnych?
konanie Planu 6- letniego Jednak dotychczasowe osiągnięcia
kierownik Wydziału Rolnego
wił
KW PZPR, tow. Glinnicki. - Każdy nie mogą przesłonić braków, wynika
członek Partii winien stać się agjta jących z niedostatecznej opieki koml
torem i rzecznikiem Planu 6 - letnie tetów powiatowych i gminnych nad
go. Szczególnie wielkie zadania sto spółdzielniami i ośrodkami maszyno
Przykładem tego może być
ją przed wrejskim aktywem partyJ· wyml.
nym. Mimo trudności, jakie nappty KP w Łodzi, który tworząc spó<kamy w terenie, zorganizowaliśmy dzielnie produkcyjne, nie zastanaw ostatnim ntiesiącu w wojewódz- wiał się nad tym, kto będzie nimi
twie łódzkim io nowych sgpldzielń kierował. Doprowadził też do tego,
))l'Odukcyjnych, a w najbliższych że w niektórych spółdzielniach, jak
dniach zareje6trujemy utworzenie np. w Adamowie, na kierownicze
dalszych 5 - oświadczył - wśród stanowiska wślizgnęły się obce i
oklasków iiebranych tow. Glinnicki. wrogie nam elementy. NadchodząTowarzysze z dumą słuchali mel- cy okres siewów jesiennych winien
dunków o pomyślnie przeprowadzo skłonić orianizację partyjną do innej akcji siewnej i żniwnej, o pla- tensywnej pracy nad planową. upra
ll'ie kontraktacji, WYPełnionym w wą i zasiewem pól, nad 'l.organizo100 procentach. Słuchali o faktach, waniem planowej Pomocy są.siedz
Nasze organizacje partyjne
świadczących o wzrastaj~cej inic.ia kiej.
~vie i aktywności mas chłopskich. winny zmobilizować masy chłopskie
Czyż najlepszym tego dowodem nie do zdecydowanej walki z bogaczem
'
jest wiadomość, że w PGR Kobierzysko pracownicy rolni z własnej walki, która w okresie 6 - lecia mu
inicjatywy przeprowadzili drogę, że si być przeprowadzona zwycięsko.

Wieś idzie naprzód

W

partyjnym
w realizowaniu 6-letniego Planu

cówki te pracowały źle, a orgarumcje partyjne nie potrarfiły tam nic
zd2iałać. Dopiero wnik.Uwe i gruntowne .rozpatrzenie na posirozeniu
E~kutywy KIP pracy organizacji
partyjnych tych placówek, wycią
i słusznych
gnięcie odpowiednich
wniosków pomogło towamyszom z
PZGS i PKP usprawnić pracę tych
instytucji.
, Mu.simy również rzatrosizczyć si~ o
to, ażeby kajdy adonek Partii .stał
się czołowym źołnie:rzem w walce o
realizaoJę zał6R6 Planu 6-'letniego,
Kroczymy śladem kobiet radzieckich
swej ofianiości
ażeby przykładem
wiązania.
dla bud~wy soojwlizmu w Polsce mo
Bez wydatnego udziału kobiet przedszkoli, stacji opieki nad matMieliśmy takie pnzykladiy na na- biłll-0.wał i pociągał za sobą beaipar·
nie zbudujemy wsi socjalistycznej, ką i dzieckiem usunie przeszkody,
dotychczas zawodową. szym terenie, w PZGS i iPKP. Pla- tyjnycb.
nie zrealizujemy Planu 6 - letniego hamujące
tow. Kudelska. z społeczną i polityczną działalność
- powiedziała
Piotrkowa. Z dotychczasowego do- kobiet.
Zadania rad narodowych
- Organizacje partyjne naszego
świadczenia widać jasno, że kobieta
na równi z mężczyzną wznosi Pol- województwa zbyt mało uwagi poterenowej L!ttaną się izdoll'te do irea.liz
związanym
~kę lepszego . jutra w mieście i na święcają sprawom
rzowania wytycznych Planu 6-letwsi, że trzeba tylko przyjść jej z po pracą wśród kobiet - stwierdziła
niego.
tow. Wiatrowska z Brzezin. O tym I
mocą, ) wzmocnić ją ideologicznie
- My, kobiety, musimy wykrze- samym mówił t.ow. Ratajczyk, zwra
-Trzeba rarz. wreszcie skończyć sać z siebie takie siły twórcze, jakie cając uwagę, na niedostateczny uz uprawia·
ciągnął dałej mówca bu dział kobiet w grupach agitatorskich
wykazały kobiety radzieckie nym dotycherms sposobem p:rnekadowniczowie Państwa. Radzieckiego. i w szkoleniu partyjnym na terenie
rz;ywania 01.eceń zza b'l!Urka, popmez
Plan 6 - letni, w którym 33 procent województwa. W Planie 6 - letnim,
wypisywanie riarządzeń, okólników
kobiet zostanie zatrudnionych w w planie generalnej ofensywy socja
itp. Kaiźdy praeownik rady narodoprzemyśle otwiera zarazem ogrom- lizmu kobiety województwa łódzkie
wej musi utreymywać s.tały konne możli~vości pop,ra:vy warunków go, biorąc wzór z doświadczeń tmtakt z masa.ml m pośreunicłwe.m obytu kob~ety -: oswiadczyła t:ow. I biet radzieckich wypełnią spoczyperatywnej pracy w terenie. KomiKrzysztof1ak, mstruktor wydzrnłu
sje rad muszą zro!ZU1llieć, Ze łącznie
kobiecego KP w Kutnie. Zakrojona waJące na nieb odPowiedzia.lne zarz: preeydfami ciąży na~ obowią
llek budowy :fundamentów socjalizmu.
\
Plonu
na
Koonsje, obok spełniania funkc.Ji
1 kontroli społecznej. mu&7.ą sta6 się
R<>.zbudowa w Planie 6-Jetnim datnie rozbudowany Pf'Zemysł. Kai
nądzenia, wcbwadąc do p:raprzemysłu na terenie naszego woje- dy członek Partii wini.en żyć :za1szkoląaktywlzują.c
pnedsta.wlcie]i szie
.1 cy i
wódrztwa wymaga praygot<>wania pdnieniem kadr. Wśród robotnirokich lDB8 pracujących. Komisje
około 20 tys. robotników wykwali- ków nrarn:v wielu zdolnych i oddakontroli społecm.e.t nie mogą ografikowanych, kierowników, dyrekto- nych nam ludzi - :powiedział tow.
niczać się WYłącmie do zwalerzania
rów i t. p. - oonajmił tow. Bo- Ki(,una, H sekretam Komitetu Po·
spekula<l'ji 1 nad.użyć w tych czy inrzyckl, kierownik Wydziału Kadr wiatowego w Piotrkowie, - musinyeh placówkach. Mu~ one stać
K. w. P7iPR. Nakłada to na komi- my się tylko nimi zainteresować.I
się. Instrumentem walki klasowej,
tety powiatowe i wszy.~tkie organi- pr.zeszkolić ich i wysuwać na kiemuszą P<>JTIÓC chlo;pom mało i śre
zacje dołowe obowjązek wzmożenia rownicze słAin.owiska. Ostatnio w
dniorolnym w budowie soojaldzmu
wysilków na odcinku wYSZukiwa- Fabryce Farb i Lakierów w Woli
na wSli., ogiraniezając $ta.Je wpływy
nla i sdcolenia. kadr. A trzeba Kirzy~topGr.Slciej wysunęliśmy lrowiej· 1
wroga klasowego, bogacza
na stanowisko kierownjka
stwierdzić, że na SG':Crzeblu powiatu wala
•
ski.ego.
sprawa kadr, mimo Qlnacl'mej popra war~tatów. OJGw.alo się, że daje so
wy po IV Plenum, w dalszym ciągu bie doskonale radę i pracuje zupel-1
socjal
skład
że
Trzeba stwierdzić,
jeszcze stanowi przedmiot tra.ski nie dobrze.
ny wielu jes'ZC'.t;e komis.ii nie Jest za
- Młodzież JMt wieJJrim rezerniemal wyłącznie wydtlalów kadr
Dla prz.ykładu można
dowalający.
Tow. CZESŁA \V PABISIAK
w komitetach powiatowych. Nato- wuarem kadr w wa.lee o reall7.at'ję
wziąć choćby komisję .zdrowia 'R.aoświadczyła sekretarz Prezydium Woj. Rady Nar. dy Nairodowej w PiotTkowie. Na 13
mia~t cały aparat pa~·tyjny nie in- Planu 6·letnieco
teresuje się dostatecznie kadrami. tow. MatyszkiewitG:, przewodniC'lą
Cll.łonków jest 9 prac<>wników . umysło
zaNll,du ZMP w
Założenia Planu 6·letniego nakłada- ca Powiatowego
6-letniego wy- wych, rw tym 7 ipl;'aOOWiD.ików'wydzia
Założenia Planu
że magają od rad narodowych ogrom- łów Prezyd'ium Rady. Tak.i stan rze
ją na organwacje partyjne ob~wią- Piotrkowie. ll\1us.imy stwie1·drzić,
zek krańcowej zmiany tego stanu nie 21nal'iśmy naSllych ~łonków, nie nego wysiłku - powiedział tow. Pa c:r,y nakłada na nas obowiązek jak
się bisiak interesowaliśmy
rzeczy. Komitety powiafowe muszą dostatecznie
sekretarz Wojewódrzkiej n~bszego skon'k'olowa.nia. skła
ustalić li<:rzbę ludrz:i., jakich potnz:ebu tym, oo oni robią, jak są wychowy- Rady Narndowej.
Rady narodowe du .oojalnego komkji I samych rad
ją, e. w.tedy łatwiej będ~ie im ka- wani. Nłe kontrolowaliśmy również muszą. gnmtownie zmienić styl swej narodowych.
·
dry wyszukać. Nie można rz:apomi- wykonania. zobow~ń podejmowa- pracy, usunąć tkwiących jeszcze tu
W jakim 1Z;akresie potra.fimy prze
nać o bogatym rezerwuaorze kadr, nych przez młochieżowców. Obecnie i ówdzie rzaśniedrliałych, a czasem
jaki po.siadamy wśród kobiet. Trze- styl naszej pracy uległ zmianie. wrogo ustosunkowanych do Polski nieść do rad narodowych wytyczne
ba śmiało szkolić i wysuwać kobie- Aktywiści nasi stale odw!edzają te- Ludowej biurokratów, utrudniają· ID. IV i V Plenum KC naszej Par•
wykwalifikowanych ren, stykają się bezpośrednio rz; rrze- cych pracę.
Sprawa
ty.
tii, w takim też stopniu rzdo1n~ bękadr ma tym większe znaczenie dla szami młod'Ui<eży, pomają je, c:zdolN~kłada to na .rady. n~rodowe ~- dą one do realizacji Planu 6-letnieor·ganirz:acji
wojewódrzJdej
naszej
wyszuk1wan.1.a. i szk~lenia go do budowy fundamentów socjapartyjnej, że musimy je d08łarczyć niejszych \vyławiają i kierują ich bow1ąrzek
.
.
, .
adnurustracyJnych, . '
nowych ka.dr
innym województwom. g<kie we- na p~es0k:olenie ideologiC'lJne i za- kadr młodych, oddanych i ofiarnych, \ hzmu - osw1adczył na izakoncrzen1e
dług Planu 6-letniego wstanie wy- wodowe.
a w tedy organa jednolitej władzy tow. Pabi<;iak.

I .

'

Zbudujemy
Tow.

lł'anq

wyraźną linię

naszej Par
tii, stwierdziły, że celem naszym jt!st
budowa ustroju socjalistycznego w
Polsce. Nie łatwa to droga, lecz prze
cież, jak stwierdził tow. Minc, polska
klasa robotnicza godna jesl takich
właśnie trudnych i odpowiedzialnych
ZMłań, ja1kie sto.Ją. przed nią.
Mamy już poza sobą Plan 3-letni,
plan odbudowy naszego kraju. Mamy
już poza sobą okres wytężonej pracy,
ogromnych przemian gospodarczych,
w wyniku których przy końcu Planu
3·letniego już 90 procent naszej pro·
dukcji znajdowało się w rękach
i

I

nową Polskę
spółdzielczości

p1odukcyjnej.
- Wiemy, towarzysze, że realiza ·
cja naszych planów przebiegać bę
dzie w warunkach zaostrzającej się
walki klasowej, że na wszystkich odcinkach naszej pracy natrafiać bę
dziemy na zorganizowany opoc wroga. Na tę walkę należy prz)'·gotować
nasze organizacje partyjne. W róg nie
poddaje się dobrowolnie. I :llatego
musi być
orężem naszym w walce
1•rzede wszys.tklm praca polityczna,
ideologiczna.
Szczególnie ważnego charaklern na·
biera w chwili obecnej praca politycz
na na wsi. Dotychczas nie zawsze potrafiliśmy pokazać chłopu w sposób
konkretny i przekonywujący drogę do
socjalizmu, nie umieliśmy powiązać'
motywów politycznych i materiair.ych, wysuwając na pierwszy plan
względy materialne. Dlatego lez mu-·
sjmy p;Jłożyć ogromny nacisk na konieczność pracy ideologicznej wśród
szerokich mas chłopskich, jednocześ
nie tworząc rozlegle podstawy materialne dla rozwoju spółdzielczo!icl
produkcyjnej.
Organizowanie wc1ąz nowych
szkole;
ośrodków maszynowych,
nle kadr technicznych, wysuwanie
nowych, ofiarnych I zdolnych Jednostek na kierownicze stanowisk<\, planowy przebieg kontraktacji, skupu zboża, obznajmienia
Pia.nu 6·
chłopów z założeniami
letniego - oto nasze zadania na
odcinku walki o wieś socjalistyczną.

Założenia

bogatą, silną, szczęśliwą
HlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

podsu ... owuje

IIJ l IV PLENUM KC PZPR wykre- g;+ masowego rozwoju

śliły jasną

- Od pracy poostawowych organizacji partyjnych, będących gospodarzami swych zakładów pracy, uzależnione zostanie terminowe \VY·
konanie poszczególnych etapów Pia
nu 6-letniego - stwierdza tow. Sza.
jerman, II sekretarz K. P. w :Radomsku. Zdajemy sobie sprawę. że
wiele organ,iw.cji partyjnych napotyka na trudności. Dlatego też komi
tety powiatowe muszą. udzielać organizacjom partyjnym w terenie
jak najdalej idącej pomocy. Wyła
niają się bowiem crlęsto w rlakła
dach pracy problemy trudne do roz

I

.

szero~~~k;; ~::;~ł:~:w,Oda=~konaniu

- Spółdzielnia nasza istnieje nie
dawno, lecz już dorobiliśmy łię nD
wycb krów, wybudowaliśmy silosy.
Gdy organizowaliśmy naszą spół
to nie brak było takich,
dzielnię
a
wiarą w pomyślną, jasną przyszłość, którzy mówili, że tylko patrzeć,
k'ladaca kres dotychczasowej r.ędz wybuchnie wojna i nic nie będzie z P~ństwa.
Lecz zadania, stojące przed nami
nej wegetacji na małorolnych gos- naszej pracy. A tu snopki powiąza
podarstwach. Mówiła, przedstawia„ !Hmy i niezadługo zabieramy "ię w obliczu Planu 6-letniego, są o wiew le większej wagi. Plan 3-letni polejąc początkowe trudności, które ~o do wykopków, patrząc z wiarą.
gał na odbudowie tego, co już kiedyś
podkreślaJąc przyszłość.
stały już zwalczone,
powzrastającą wydajność pracy,
Tow. Wiśniewska ostro zganiła mieliśmy, na uruchomieniu zakładów,
W okremyślny przebieg zbiorów tegorocz- tych, którzy narzekają, lękają
się które istnlały przed wojną.
nych.
tmdności, zamiast z energią przystą sie 6·lecia będziemy budować i twoJakby nowy ożywczy prąd prze- pić do pracy nad realizacją Planu rzyć rzeczy nowe, będziemy stawiać
szedł po sali, gdy stanąwszy na try 6 - letniego.
nie istniejące przedtem obiekty przebunie w pasiastym wełniaku zabra
i mysłowe. W okresie tego 6-lecia po
Wystąpienia tow. Wiśniewskiej
la głos t.ow. Wlśtdewska, członkini
że potrafimy przekształcić
każemy,
spółdzielni produkcyjnej w Rzeczy innych przedstawicieli wsi były wy nasz kraj w jeden z najbardziej uprze
cy. Powiedziała krótko, rzuciła kil- razem głębokich przemian, zacho- mysłowionych w Europie.
ka zdań, ale tchnących taką siłą, ta dzących w psychice chłopa, były
Staje przed nami zadanie odrob11<ką wiarą w socjalistyczi:ą przyszłośś nieodpartym dowodem, że będzie on lllie wiekowych zacofań gospodarwsi polskiej, że bumhwe oklaski
slaInoczył ręka w rękę z robotnikiem czych, konieczność zwalczenia
przerywały co chwilę jej przemówie
.rych, kapitalistycznych przeżytków,
do Polski Socjalistycznej,
nie.
ugruntowania trwałych, mocnych fun
<lamentów socjalizmu. Dążymy do tekażdej gromadzie grupa kandydacka go, aby w 1955 roku nie pozostało w
- Przebudujemy ustrój wsi, gdy stwierdził tow. Ratajczyk Il sekre- Polsce nic z kapitalistycznych metod
usuniemy tak zwane białe plamy tj. tarz KP w Łodzi. Błędem naszym by produkcji przemysłowej. Chcemy,
:mrganizujemy we wszystkich gro· ło to, że tworząc spółd„.ielnie pro- aby w okresie sześciolatki zmieniło
dukcyjne, zapominaliśmy o zakłada si<; całkowicie oblicze naszej wsi drokandydackie
grupy
madal'h

Mimo przeszkód, mimo trudności
spółdzielnie produkcyjne rozw1Ja.1ą
Członkini
się i pracują pomyślnie.
spółdzielni tow. Gierbichowa mówi
ła o tym, z optymizmem i głęboką

Należy pomóc organizacjom

jugnących budować nowe, lepsze
tro, czego wymownym dowodem
jest ich \vydatny udział w pracach
Komitetów Obrońców Pokoju i tr~
kach, zbierających podpisy pod Apelem Sztokholmskim.
Ale trzeba otoczyć ich należyta
opieką, a na pewno staną się poży
tecznymi członkami naszej Partii.
Trzeba następnie PoPrzez szkolenie
partyjne Podnieść łeb poziom ideolo
giczny, ubojowić ich i nauczyć demaskować wroga klasowego, a wów
cza..'§ staną się dzielnymi bojownłk:i.
mi o socjalizm na wsi, podobnie, jak
pokoju.
są ofiarnymi szermierzami

niu organizacji partyjnych w gromadach. A przecież organizacja par
tyjna w gromadzie jest rękojmią, że
7,ałożona tam spółdzielnia produkcyj
na będzie dobrze pracowała. Dla.te
go też KP w Łodzi postanowił we
WszYstklch gromadach pow. łódzkie
go zorganizować &TUPY kandydac·
kie. Już w najbliższym czasie, jesz
cze w sierpniu br. założymy grupy
kandydackie w gromadach 3 gmin.
Bezsprzecznie jest naszą winą, 7e
11a terenie powiatu łódzkiego istnie
ją jeszcze gromady bez organizacji
partyjnych. Mamy przecież w gromadach chłopów mało i średniorol
nych szczerze oddanych nam, pra-

Planu 6-1.etniego

Planu 6-letniego

muszą

dqskusję

przyswojone przez caly nasz aktyw partyjny. Musimy wy
generalną o realizację
bitwę
grać
linii politycznej naszej Partii. Ta
myśl była przewodnim motywem dz1.
siejszej dyskusji. Dyskusja wykazaprzyjęli uchwały
że towarzysze
ła,
V Plenum z głębokim entuzjazmem,
odpowiedzialni
Żłl czują się w pełni
za całkowitą realizację zaszczytnych
zadań, jakie stoją przed nimi w okre
sie naj~liższego 6-lecla.
Towarzysze mówili o swych zakla·
dach pracy, czując się w pełni kb. go
spodarzami, wykrywając przyczyny
takich czy innych niepowo:l7. ~f1, szukając dróg, wiodących do popruwy.
Zagadnienia, poruszone w dzisiej~zej
dyskusji, były zupełnie słuszne, stanowią one zasadnicze elemen ty prze.
wrotu gospodarczego i ~polecznego,
jeki nastąpi u nas w dobie realizacji
Planu 6-letniego. Trzeba lu na pierw
szy olan wysunąć zagadnienie przew1otu technicznego, szkolenia zawo·
dowego, usprawniania dotycl1czasowych metod pracy na każdym odcinlrn, rozwoju ruchu racjonalizatorskiego, podnoszenia dyscypliny pra·
cy, podnoszenia wydajności pracy
ludzi i maszyn, l~pszego wykorzystania czasu roboczego, za~dnienie obniżenia kosztów własnych.
Żeby cele te osiągnąć, musimy )UK
nc1jry:::hlej podnieść poziom organizacyjny 1mszej pracy. Umiejętność
to rzecz bardzo
organizowania Za opanowanie tej umiejęt·
ważna.
odpowiedzia 1pełną
ności ponoszą
ność na!>ze organi7,acje partyjne. o.ie
bowiem czuwają nad pracą jednostki
zostać głęboko

gospodarczej, przy której istniej'.'·
One odpowiadają. za skoordynowame
pracy w tak skomplikowanym mechaniźmie, jakim są zakłady przemy.
słowe, za podniesienie autorytetu kie
rownika za.kładu.
Podczas dyskusji dały się słyszeć
niepokojące wypowiedzi, świadczące
o niewłaściwym nastawieniu wobec
dyrektorów w niektórych zakładach
pracy. Jest to bardzo szkodliwe i
r.iesluszne. Dyrektorzy naszych załD ludzie, wywodzący się
kładów 1•rzeważnie z klasy robotniczej, od·
powiedzialni za powierzoną im placówke. Muszą się cieszyć należnym
im a1itorytetem i poważaniem.
Winniśmy stwarzać w naszych zakładach odpowiednią atmosferę dla
wydajnej I owocnej pracy naszych
inżynierów, kierowników i majstrów.
Należy podnieść ich autorytet i rolę
w naszym przemyśle.
Walka o podniesienie poziomu ideo
loglczn.ego i poziomu organizacyjne·
go, bezwzględna, zdecydowana walka
z wrogiem klasowym w mieście i na
wsi. umożliwią. nam pomyślne i cał
kowite wypdnienie naszych zadań.
Plan 6-letni stoi przed nami - cał
kowicie realny, całkowicie możliwy
de- wypełnienia. Zawarliśmy ze Związ
kiem Radzieckim, z krajami demokracji ludowej umowy, zapewniające
nam dostawy surowców i maszyn.
MAMY CAł.KOWITĄ PEWNOSC.
ŻE NIC NIE ST ANIE NAM NA PRZESZ KOD ZIF. W DRODZE DO BUDOWY
POT.SKI, KRAJU BOGANOWEJ
TEGO, SILNEGO, SZCZĘŚLIWEGO.
T TAKĄ POLSKĘ ZBUDUJEMY.
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piotrkowskich
Kr.o.ni ka Piotrkowa, W Zakładach . Drzewnyc·h na Bugaiu - Czyn wakacyjny maturzystów
I

~~ 1rornnt latom ~iIne Dał e.

·n1w iiwie tra J

Obecnie zakła<l'Y mQgą się -po- I ków, którzy oprócz stałego prze
W zakładach Dr7..ewnych na
Bu.gaju plan produkcyjny jest szczycić dużą liczbą praco;wni- kraczania norm produkcyjnych
k
,
,
·1,...
d
k
d '
ZlS wy ·ony·wany z n.a wyz"""ł, I ikow, ktorzy wyso o przekracza- brali wybitny udział w pr?.cy
nie znaczy to jednak, ie wszyst- ją. svvoje i1ormy produkcyjne, I społecznej. Są to: Marian Kocz
ko w zakładach ~zło parę miesię tak, tow. Jan Szymań ki ze sto- Warski, Władysław Szyja, Flumaszynowej wykonuje g~~i~1sz. lVIól, Mari3: Dajcz. V'vycy temu jak 1rnleży. Zasadni- larni
czym brakiem było zbyt słabo przeciętnie 200 procent przewi- rozmem przodowmcy otrzymawspółzawodnictwo dz!anej normy. Stanisław Gola- li nagrody pieniężne po 8 tys.
rozwinięte
pracy, co poważnie odbijało się nowski w ubiegłym miesiącu złotych.

Bronisław Konieczny
kore;1pondent. „Głosu"

na prod1,1kcji. Co urawda, wielu osiągnął 224 procent. Józef Olrobotników przekraczało syste- borski zatrudniony przy skłamatycznie swoją uormę, jed- daniu szaf dwudrz,Yiowych osią
nakże zainteresowanie załogi gnął 336 procent normv.

w~!)Ółzawodni~~wem r.;:było. niedostat~czpe. Niecałe <?0 p1ocent
robotn~lmw b1:ało ~dział w sz!ach~~n~J. rr?:al.1zac.i1 ~ lepszą .iakosc i.1J?sc _P'l:odn~c.p..
• To~a1 zysze par~YJ.m post~w 1h. sob.ie ~a cel Ob)ęcie :~·społ~a'\?dmct" em całeJ ~ało~i. Oi:y-

:WAZNIEJSZE TELEFONY:
1-0-72 Straż Pożarna
10-70 Szpital l\1iędz.vkomunalny
1Q·8.7 Pogotowie lekarskie ul. Stalina 45.

„

KINA:
wio.no .ora~e ko1~1tc,tu \VspołKino ,,POLONIA" wvświetla za" odmct"' a. poz.1 tJ n:1 zost!łłY
„Po- ut;'·.orz~n.e ~l:!-!PY a;1ta~orow,
film prod. radzieckiej
szukiwaeze złota".
k~01e " md~_''.1~u~JnJ c~ rnzmo:rnch tłm~1aczył~ iobotm~om cel
•
•
tli
Kino „BAŁTYK" wyświetla 1 znaczerne. \\'Społz?-wod1~1c~va.
. Praca .~n:P. ag1tat~r~v.. ~ał~
:film pt. „Albenize1.
p1ękne ":i mk1. Ich c1e1 ph:w a l
systematyczna praca uswiadamiająca spowodowała, że pi·zeADRES REDAKCJI:
Aleja 3 ·Maja Nr 4, teL 15 81 waża.iąca większość zatogi zroI nteresantów przyjmuje się od zu111iala . iź \\Zięcie udziału w
ruchu współzawodnictwa jest
godz. 16 do 18.
nieodzownym elementem ''"'"koRozdzielnia: ul. Słowackiego 26. nania Planu 6-letniego i podnie ienia stopy życiowej klasy
tel. 15·40
I
rnbotnicze.i. Dziś 80 procent zaOgłoszenia drobne {)rzyjmujP logi bierze udział w ruchu
wspólzaworlnictwa.
tylko Urząd Poc?.towy.

pt.

pomoc młodz1ezy umozhwrla ukon•
czenie żniw na kilka dni przed termi
t •
, . . d k .
ne~. t
a urzysc1 Je na · me poprzes a1i
rów
oni
na pracy w polu. Prowadzili
nież akcję kulturalno - oświatową
wśt'ód miejscowej ludności. ZMPowcy nawiązali ścisły kontakt z miej
scowym społeczei'istwem. zorganizowa~Q akademię w dniu 22 lipca i za~
bawę ludową. ZMP-owcy piotrkow
sc:v odbyli kiUra wspólnych 7ebrań a
miejscową mlodzieża. zbudowa1i bo•
isko dQ siatl(ówki, zorganizowali tur
niej piłki ręcznej w Morągu. Pięknym
gestem było przekazanie otrzyma•
Małdytach. dziewczęta 1laś w Bartą52 nych na turnieju, jako nagrody ksią
ku. Brygada zdala ten egzamin na żel;: do miejscowej biblioteki wiej·
piqtkę. Dyrekcja PGR z cały:n uzna skie.i. (R.).

kowskich, członkowie ZMP, postano
wili zadokumentować swą społeczną
postawę przez wziecie udziału w pra
· ··tka h PGR
cach żn' ·n, h
. . : rn J_ c w maJą c , . na
teienie. WOJewództw~ .olsztymkieg?·
Ochotnicza brygada zniwm zorgamnizowała się w szybkim tempie. napływ chętnych i zapał do pracy był
wielki.
w sklad brygady weszły dziewczę
ta i chłopcy, razem 100 osób. Miejscem prac· były PGR-y w powiecie
Morąg. gdzie br~·gada maturzystów
I została zasllona przez brygady :i:niwne ZMP. Maturzyści pracowali w

z Zakładów Drzewnych
na Bugaju

"

Robotnicy z Bugaja zorganizowali także współzawodnictwo
ze~połowe. I tu możemv zanoto- P1ęhne
wać wyniki świadczące o wysokie.i sprawności 1 dobrej organi
zacji pracy. Szczególnie wyróż
widżiała
nil się ze~pół Vrbańsldego, który pracował na plytowni wykoGdy mieszkańcy wsi Zduny dowiedzieli się, że towarzyszka
nu.iąc w ubiegłym miesiącu 339
otrzymała zaszczytne zaproszenie uczestnictwa w wyKostrzewa
S,·stemafrcznie
normy,
procent
cieczce chłopów polskich do Związku Radzieckiego. zebrali się
prz~kracza.ią swofą, i1orm9 zorgamzowane na plyt9wni zespoi:cznie u n~ej i wyrazili wiele życze11: ,.Notujcie wszystko i pilnie
ły BanaszcZ-Vka i Mariana Pałyprzyglądajcie się. Interesuje nas. jak ludzie tam żyją, jak przechv. Zespół 'Pałychy wykonał w
Jakie wprowadzili ulepszenia? Co sadzą
zwyciężali trudności?
ostatnim kwartale s\\o.ią normę
.Jak uprawiają ziemię? Jakich i w jakim czasie uży
polach?
na
w 200 procentach.
rozlegały się jeden przez. drugiego glosy zewają maszyn?
. ,
.
branych. Tote7 Kostrzewa w cza>ie swego pobytu wszystko su·
L1~ta przodown_1~ow pracy za
dru~1 k:wart~ł bieząc~go roku
mienn:e zapisywała i dokł;:;dnie dzień po dniu na ,.goq'.!o" u09e.Jlnu.ie ogołe1]1 31 pr~cowni
trwal<1\1 ~wt> wrażenia. Obecnie w rozmm.vie z nami mówi:
kow z~ wsz.vstloch działo:v pro.
- R?.ec2 ja~na, że intere:>owało kolchożo,ków odznaczon~·ch zosta.
P!·zed . lnJkoma
du~c:qn:--cl1.
przede wszyFtkim życie i praca !c za dobrą pracę.
d~ua~~ otrzrmnh o_m nagrody na~
Poznajemy tam bohatera ZSRR,
adzieckich. Parniękołchoźników
p1en 1 \:'Z~e. za . wyd~ 1n<J prace w tam dokładnie, dn'a ~4 czerwca wy tow. Klimenko - posiadającego na.i
>v.n;okosc1 od :2 do n tys. zł.
jechaliśm~· autobusem do kołchozu wyższe odznaczenie państwowe. On
Poza tym komitet \Yspółza - im \loro~zył-.wa. Nri na~ze spotka to w Berlinie zatknął Sztandar Zwy
,,·odnictwa wyróżnił 4 pracowni nie w~·lcgł.v tlLJmy ludzi, szczególnie d<;stwa nad Reichstagiem. Tow. Kli
:,obiety z dziećmL Od razu v~rói::\o menko b.vl przed wojną przewodninaszą uwagę, że wsz~·scy byli ubra c7.ącym kołchozu im. Woroszyłowa,
ni czyEto i do5tatnio. Po r:hwili wy ob<'cnk• został powołany na od)Xlwie
poczynku zwiedzili~my tamtejsze dzialne stanowisko w ft, ,h."c Po wia
winnice i s<id. Przf'W{>dnk1.ący koł- towcj.
K~ięgowość kołchozu prowadzi je
tow. Mały.i po:nformowal
r:how
nas, Ż(> kołr:hoz posiada 2600 ha zie den r d1mLtn wraz z dwoma pomi, z cz.ego na 1200 Im uprawia i::ic mocnikami. Po prncy brygadziści
Kol„·ho-. nw,tawiony jeot ~l·lada.ią meldunki z wykonanej
zł.,oża.
pnede ~\·.n· I;::m na uprawę zbóż, przez poszczególnych kołchoźników
lecz poza h·m zasiewa i inne ro$li pracy. Zarząd kolC'hozu, dla kontro
(Jr e1n 11
ny. Hodowla b~·dł? po-;tawiona jest li wykonania planu pracy i dochomii trzy miesiące, gdy w~Ta7.ne tam na hard1.o wyrnkim poziomie. dowości kołchozu. zbiera ię co naj
zarzą.dzenia Centralnego Zarzą- W oborach i chlewniach zelektryfi mniej 4 razy w miesiącu.
Serdecznie zapraszani. po zwiedu Przem?Rłu '\'yrobów Meta- kowan.vch, czyi;to utrz>·man.vch znaj
1owrch mÓ\'i'ią, że premia win- duje się 480 sztuk bydła, 627 owiec, dzen!u kołchozu, udaliśmy się na
4800 sztuk drobiu. Kołchoz posiada pt•zy.i"cic do klubu. Stol~· uginały
,
· dł a, WS'l,V~Cy b y
·
· d wsze11ncgo
ui·uch··n·m·1nną
na b yc wypłacona w terminie własną "'"'le1~1ro\\""1·"',
Ja
Stę O
"'
·u "
,
14 dni od chwili zatwierdzenia motorem na ropę irnftową. Obecnie li dla na~ po bratersku życzliwi. Py
rac.ionalizator~kieg.o p.rzeprow'1dwna jest linia wysokie- tali się, jak nam się podoba gospopom.r~h1
go napięda o długości 15 km. D,dę dwka rldzi-ccka ,__ •WpowiedtićłH
przez J{..omIB..ię U!'>p1·.awnień.
'J'akie postępowahie Zjedno- ki elcktrvczności ·rożne prace w kol rny, że jesteśmy zachwyceni, że u
czenia i Centralnego Zarr.ądu chozie, jak dojenie, strzyżenie o- nas nic doszliśmy jeszcze do lukich
stoi w sprzeczności z ich włai:;ny wiec oraz wszelkie roboty pomocni wyników, ale biorąc z nich wzór i
ł . 'cże wykonuje si<;; mechanicznie. nie szczędząc pracy budujemy no. .
.
d
.
mi rozporzą ze111am1. I WY'\'O UJe Kołchoz z roku na rok podnosi swo wą poh:ką wieś.
Po zakończeniu przyjęcia gJrąco
słu~zne rozgoryczenie oraz ha· ·ją dochodowość. Dochód w roku
:i:egnani, udaliśmy się w drogę do
muje rozwój ruchu racjonaliza- 1949 wynió1'ł 671.000 rubli.
Na 270 pracujących osób z 250 ro kołchozu im.. Dzierżyńskiego. Oglą
torf\kiego. Binrokraci powinni
dzin kolcho~w im. W1mlFzyJ,3wa, 6 daliśmy tam stację maszynowo-trak
zrewidować styl swojej pracy.

I dostatnie

Co

iest

życie

wZw. Radzieckim

w ZSRR
tow. Kostrze w a podczas pob"tU
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Ponaqsl racjonalizOtora

dał bliskocztery miliony złotych oszczędności
•.
•
N iei1zasaduiona

Z \Vło

k„ a w w y płaca n1u

\\' fabr:i-·ce Okuć Budowla-\ ;;tanowisko brygadzisty działu
nych im. ·waryńskiego pracuje narzędziowni. Komisja Uspraw
ob. Jan Dobrowo] ki _: ślu~arz nień wystąpiła do władz nad1rnrzędziowy. J „n Dobrowolski nędn_,·ch z wnioskiem o przyP,obrze :rozumie ile prz,\'nosi ko- znanie i·acjonalizatorowi pre-

robotnikowi i mii w wysokości 27:3.000 zł.
Wniosek został złożony jeszrozwój ruchu
racjonalizatorskieg-o. Ob. Do- cze w maju, a do dnia dzisiejbrowol~ki dnigą ob"erwacji dd'- "'Zego ob. Dobrowoh:;ki pieni~
f>zedł do wniosku, że na .jego dz;v nie otrzymał i nie wpłynę
odcinku pracy,. przy Kpaw<rniu la w ogóle żadna odpowiedź "\V
klamek można zasto:;o,Yać ulep- tej sprawie.
W.\'l)c.tdek ob. Dobrowolskiego
znaczne
da
które
tizenie,
oszczędności. Do tej pory przy nie jeót l.Jez precedensu. Dwaj
m.aksimunt wysiłku robotnik inni racjonalizatorzy czekali na
''Tkwalifikowany mógł 'vyko- wypłacenie przyznanej im pre-

rz:-·ści każdemu
całemu Państwu

11ać około 250 klamek w
S-godzinneg-o dnia pracy.

ciągu

Dobro,Yolski

skon-

slusarz

struował po żmudnych próbach
i po długim okresie obserwacji
przyrząd, służą.cy

do

\V spólzawodnictwo powiatowych rad narodowych
o nofeżyte przygotowanie nowego roku szkolnego

łączenia

cześci klamek. Zmech;rnizowanie

W

~kacjc. Młodzież wyjechała
te] czynności pozwala na iYykona obozy, kolonie i dzieciri·
nanie przez jednego robotnika
w ciągu 8.godzinnego dnia pra- ce, aby wypocząć po trudach ca
800 klamek przy łorocznej nauki. I w tym właśnie
cy około

wyelimiprawie całkowitym
wysiłku fizycznego.
11owaniu
Zrealizowanie pomysłu racjonalizatorskiego ob. Dobrowolskiego przyniesie rocznie 3.800.000
złotych oszczędności.

Fabryka stosuje przyrząd ten
już od półtora miesiąca z dobry
mi rezultatami. \V uznaniu zaDobrowolski został
sług ob.
kierownictwo fabryki
przez
przeniesiony na odpowiedzialne

Dyrekcja Poczt

przygoto\\·acie r-0ku szkolnego
stoi nrzed szkolnictwem 1950-51. W skiad kornisii wcho
powiato_
rndanie starannego przygotowa d'Z<J przerlstawiciele
partii
nia przyszl~_go rolrn szkolnego, wych rad narodowy~h.
tak. ov w dniu 1 wrze~ni a wszys politycznych, związków zawado
tk!e pfacówki OŚ\\'iatowe przy wych nauczyciele oraz delegaci
1
rodzicielskich i opie
s!osv\\'1rne b)ły jak naj!epiei do komi·e!ów
okre~ie

normalnego

rozpoczęcia

zajęć.

Z \ndatna pomoca nauczvcielstwtl w \\'ykonaniu tego 'zada·
ni a pośpiesz yio soołeczet1$tWo.
Przed kilku tygodniami, z inic.ia
tywy nauczycielstwa powiatowe

Telegrofów wyjaśnia

W zwiazku z notatka zamieszczoną na ·łamach naszeg-o pisma w
dniu 13 czerwca br. pt. „W Mierzynie chodzą listy jak żółwie", Dy
s:ekcja Okręgowa Poczt i Telegrafów w Łodzi wyj;iśnia:
1 Obwodowy Urząd Pocztowy w

Piotrkowie po przeprowadzeniu dochodzenia stwierdził, że list poieco
ny nadany ~ dniu 20 maja br. za
numerem 3041 w urzędzie pocztowym Wrocław 4 został doręczony
adresatowi ob. Dawidowiczowi w
Mierzynie dnia 22 maja.

Kiedy powstanie przystanek kolejowy wMilejowie?
łamach

naszego pisma ukaza
swoim czasie interpelacja
czytelnika pod adresem Okręgowej
Dyrekcji Kolei Państwowych w
!prawie budo;wy przystanku w Mile
· t ę DOKP
i n t er~eIacię
N
· ·
.1. a
JOWie.
w którym
przesłała wyjaśmenle,
stwierdza:
„Budowa przystanku osobowego
lla posterunku blokowym w Mileja
wie, została wstrzymana z uwagi na
poczynienie przez Dyrekcję pewnych zmian w pierwotnym projekcie, na skutek polecenia władz nad·
t·zędnych. Zmiany te, wymagają do
clatkowych robót i związanvch z t:Ym
Na

ła się ~

naro1ow~ utworzyły szkol
współzawodnictwa .
których zad:miem jest należyte

rady

ne kom:sie

! kosztów,

nie przewidzianych w uprzednio sporządzonym projekcie i
kosztorysie.
Komitet Budowy wymienionego
wyżei· przystanku osobowego ot..:zy
•ir.at wezwanie do wpłacenia należ.
n<::J kwcty za wykonanie niezbędnych robót, lecz do tej pory sprawa
1es::cze nie została nregulowana. Z
pr::ei
chwilą uiszczenia należności
Komitet, Dyrekcja Kolei niezwio~z
nie zarządzi przeprowadzenie odpowiednich prac, po czym Komitet bę
dzie mógł przystąpić do uko1'iczenia
budowy przystanku".

l

Ręcznych w Bielsku, I szkoły ze społecze11stwem . Wal
tygodni ka, o ja!; n~ ilepsze przygotowa
którzy w cią(!U kilku
przeka7.ali komitetowi pomoce nie nowego roku szkolnego, sta
nattk<:)\\"e w:utości 312.500 zł. je się s:>ra wą nie tylko poszcze
także biblioteki gólnych pbcóv;ek oświatowych,
Wzbogaq sic
szkolne, gdyż wszystkie współ ale całych powiatów i miast, któ
zawodniczące ze sobą zespoły za re zaint<:rcsu i!J nią szerokie rze
kupi<J wiele tomów literatury szc społeczeństwa.
\V tci widki<!i akcji poważną
rnlod1ieżowei.
Prócz tych powszechnych zo rolę spclnia nauczyciel, którego
bowiązań, ni<~które oowiaty de> zadaniem jest popularyzacfa t-edały jeszcze nowe, oostosowane go nowego \Wpófzawodnictwa
do najbardziej palacych potrzeb \\'Śród \\'szystkich ludzi zaintere
sowanye:h szkoła. Nauczycielswego terenu.
WspółzawodnictwG powiatów, <lele~at do gminnej, czy powiato
pro wej rady narodowej, winien stać
prócz konkretnych celów
dukcyjnych i organizacyjnych, sie inicjatorem tego ruchu i mo

lutu Robót

!

Maturzyści i maturzystki szkół piotr niem i "l."Jdzię~Z?ością s~\~•ie~·dziła, ~e

(l\IITS). Stacja jest wspaniale
na~z wzbudzi
ma$zvnv rolni
cze, o jakich do tej pory nie· mieliś
my wyobrażenia ..
Kołchoz im. Dzierżyńskiego posia
da 620 szt. bydła Przeciętna wydaj
25
ność dzienna jednej krowy litrów mleka. Krowy dojone ~a 3-4
razy dziennie. Mleko przepuszcza
~ię przez wirówkę, a następnie prze
rabia się na miejscu.
Na polu kołchozowym ?:a;;taliśmy
J;mnbajny przy pracy. Jednym z
kombajnów kierowała kobieta. Ucze
stnicy ;.1a,;zcj wycieczki nie mogli
wprost oczu oderwać od wspaniaOglądaliśmy piękny
łych maszyn.
sad i rozlegle winnice, uprawiane
również mechanicznie. W ubiegły1.1
roku przyniosły one 1100 tys. rubli
dochodu. Domy kołchoźników są
widne, :.uchc, ślicznie umeblowane,
w oknach widnieją firaneczki, wszę
dzie głośniki radi<»wc. My wszyscy
nie tylko z ciekawością, ale i z za
chwytem ogladaliśmy domki oraz
ich wnętrzo.
- U nas tak pięknie mógłby
mieszkać tylko bogacz wiejski,
a tu, patrzcie! W;,zysc.v mieszkają jak bogacze, właśnie dlatego, że zlikwidowali kułaków
- odezwała się m. in. <>b. Kieł
kov:~ka z Olszty1il'kiego.
Poznaliśmy tam również 53-letnią,
energii kobietę, dyrektora
pełną
MTS - Annę Aleksandrównę BuTow. Bunin, kiedyś biedna
ninę.
wiejska kobieta, •:17.ięki władzy radzieckiej zdobyła wiedzę, a Partia
.P.O'Y~ęooj~, j~j odpowiedzialne sta1r.owislrn. Funkcję swoją pelni od 19
lat, a za swe zasługi otrzymała Or1er Lenina.
- Plękne, dostatnie i pełne nieogra
niczon>ch możliwości dla wszystkich chętnyc11 do nauki i pracy
jest ż~ cie lt.dzi ;:.. '\~iecki~h - koń
czy swe opowiadanie tow. Kostrzenie zamykają
Wieczoram'
wa.
;:ię u mnie drzwL Przychodzą stale
ludzie, którzy chcieliby dowiedzieć
się, co widziałam w Związku Radzieckim.
- Chętnie dzielę się z nimi moimi
rz kraju
pięknymi wspomnieniami
zwycięskiego socjalizmu.
Wywiad przeprowadził J. B.
torową

wyposażona. Podziw
ły liczne nowoczesna

Na świ etlicę fundusze muuą się znaleźć
Krawjecka Spółdz.ielnia P!'acy
„Piotrkowianka" otrzymała rok temu przy ulicy Stalina 23 lokal na
świetlicę. Wydawało by się, że świe
tlica w zakładzie pracy, którego jed
na trzecia stanowia ZMP-owcy bę
dŻie się cieszyła

dużą frekwencją.

Tymczasem lokal świetlicy świeci
pustkami Nic w tym dziwnego, sko
ro w lokalu nie ma ani prasy, ani
radia, ani książek, a ?rzede wszyst
kim brak jest mebli.
Stwierdzić trzeba, że winę za to w
ża iącego się wciąż łailcucha.
ponosi kierownik
dużym stopniu
swietliq oraz kierownictwo spół
Zobo\\'i<Jzania rad oarod'o.
wych· dotyczą spraw organiza- których rezultatem będzie nale hilizować społeczeństwo d'o wal dzielni, które nie interesowało się
cyjnych samego szkQlnictwa iyte przvf!ofowanie roku s1,kol ki o wykonanie powziętych zo. sprawą należytego wyposażenia
oraz remontów i '"yposażenia nego 1950-51, ma także <luie bowi.'.)za11. Od jego PQstawy i świetlicy.
Zmiana istniejącego stanu jest na
W pracy zależy \V dufoi mierze po'
wychowawcze.
znaczenie
szkół.
Kierownictwo
glącą koniecznością.
Zobowiąz:tnia ·onrnnizacyjne miarę. jak rozwija się współza wo<lzenie przygotowań nowego zakładu powinno zrozumieć, że do
szkolnego.
roku
szkol
d'ziedzinie
w
\\·odnidwo
dąża <lo uzupełnienia ka<lr peda
jego obowiązków należy nie tylko
L.O.
wykonywanie planu produkcyjnego,
gogicznych w powiatach. Przy. nictwa, zacieśnia się współpraca
lecz także otoczenie opieką wszelczyni się to do zmnieiszenia ilo
kich poczynań o charakterze kulturalno _ uświatowym. Zasłanianie się
lub <lwóch
argumentem braku pieniędzy na wy
t
• f
W dziedzinie remontów ł wy
nosażenie świetlicy nie wytrzymuje
YW O e S Q
I ICf ę
Ulę ~ przez
posażenia szk6ł; poszczef?:Ó]ne
krytyki. Pieniądze na ten cel muszą
Na terenie ł'..odzi, Szczecina i Wrokomit<!ty współzawodnictwa ści
Uj{'ci bandyci l11'Zyznali się do pQ- się znaleźć.
ślc sprecyzowały ilość przezna- clawia od dluż.zego czasu grasowa- pcłnionych przestępstw oraz <lo zaczonych do odbudowv i odświe ła szajka nieber.piecznyeh bandytów, mordowania jednego z członków swej Odpowied7.i Redakc1·i
żenia gmachów szkolnych, u~ta- którzy z bronia w ręku dokonali wi~ bandy - Kazimierza Sprzeczki. W
Ob. Franciszek Pawlowski. taki termin, aby już na lu napadów rabunkowych, dopuszcza czasie śledztwa wyszło na jaw, że
laJ.:'C
1
jąc się sze1·e:i:u morderstw.
'
bandyci dokonali jeszcze jednego na• Nie macie racji. Kasjerka w kinie
l\I. in. w dniu 2 grudnia ub. r. za. p:idu na Zy~muntr. Rozencwajga we
dzies!~ć dni przed rozpoczęciem
ł
d
•
pracy, budynki byly całkowicie mordowali w Łodzi przy ul. Le::.n»- Wrocławiu. Zrabowane w mieszl-aniu „Polonia' słusznie o mówi a sprze
przygotowano ~o przyjęcia po nów lG - Frnnciszk~ .Koro1iską. Pr;,,y Rozencwajga mienie zostało sprzeda- daży biletu ulgowego przysługują
wr::icaj:wei z wakacji dziatwy. ul. Nowomiejskiej 11 zamordowanv ne przez krewną Szczegielniaka - cego członkom Związku Zawodowego, ponieważ nie mogliście się
Ni<i zapomniano także o za- został ob. l<'rydman. Ofiary zostały Zofię Jatczak.
Po usilnych poszukiwaniach w wykazać legitymacją związkową.
opatrzeniu gabinetów w nieodzo zadu~zo.ne prz;v . P 0!n~cy ki·aw~ta . . <?
N
p
T
. I , \lf . I' sadyzmie sza3k1 sw1adczy rown1ez tych dniach został ujęty herszt ban,
,
ow. . z ulicy aru~owicza. \\n~. pomoce naU <0\'_e• ,; rea I fakt bestialskiego pobicia psa W mia dy - Jan .M:atusiak, który uk1·ywał
si~ we wsi Sójki, w powiecie kutnow- Redakcja nasza przyjmuje interesan
zac Jl tych zolxnvlązan, ogromną I szkaniu Koroń;,kiej.
Funkcjonariusze M. O. wsz'!7.:;>li skim. Przyznał się on do wszystkich tów codziennie w godzinach od 16
rolę ~pełnia ia szkoły zawodowe
; warsztaty produkcyjne, które, energicr.ne dochodzenie, w wynib wyżej wymienionych przestępstw o· do 18.
Maturzystka. ....- Szkoła 0 którą
w ramach wspÓ!zawodnict wa k~ói'ego '!dało się ująć. dw~ch bandy- t'<. do zab6jstwa szofera taksó1•ki w
powiatowego. D\lS!anowiły wy tow: ~dz1sława Szcze~ielmaka. ~ Opo Szczecinie i kasjera w okolicy Chosz. pytacie nosi obecnie nazwę v.,1},żS k
konać we wł-sn"m zakre~ie cz.na 1 Stef.ana Zacha1ę z Łodzi (ul. C'zn:i, w województwie szczecińskim .
W najblizszym czasie szajka sta· szej z oły Ekonomicznej. Bliższych
L1manowi;k1ego 27). Herszt bandy
~
. a ·'
. :
przyrzą - Jan Matusiak, zam. w Łodzi p1·zy nie przed Sądem Apelacyjnym w Lo- informacji udzieli Wam sekretariat
rnme1 skomphko'Y~ne
dy. Tak postąpili na przykład ul. Gdańskiej 8 zbiegł i przez dluz- dzi. Sprawa od'. ędzie sie w trybie szkoły, mieszczącej się w Łodzi,
oracownicy PaństwoweQ'o Insty . &zy cza~ nkrvwał sie.
doraźnym.
1 przy ulicy Armii Ludowej 3-S.

km1czYch.
Akcię rozpoczął oowiat biel
!'ki, poci aga jąc za soba inne po
wiat'.!'. Z każdym dniem przy
bywają nowe 02niwa dą wydłu

~~\J~:~~~i~l~cb~dnym.

Groźna

szajka bandytów
I k
M'I' · Ob

__________.________________________""-________..._.......-..........__.ii.-._._.._.___
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ZE SPORTIJ

O mistrzostwo Polskl

Jak Skonecki

pokonał

Asbotha •••

Ozier-0w (ZSRR) olśnił wszystkich swym rewelocyinvm serwisem
(Korespondencja

Co pisało proso łódzko w dn. 2 sierpnia 1930 r.

własna 0 Głosu

Rohotniczego0 )

Jędrzejowska
(pół.finał) Skonecki contra Adam - Erdodi. Para polska wygrała w 3 setach 5:7, 6:1, 6:4.
Pierwszy set, w którym para pol
ska prowadziła 5:2, był do wygrania. Skonecki gra bardzo dobrze, za
to Jadzi piłki nie wychodzą, publicz
ność snuje już jak najgorsze przypuszczenia. Jednakże Jędrzejowska
„rozkręca" się, w drugim secie pa
ra polska gra coraz lepiej - natomiast Adam gra coraz gol"Zej i oddaje tego seta w rekordowo krótkim
czasie, wreszcie w trzecim secie na
równorzędną
wiązują przeciwnicy
piękną walkę - gra toczy się przy
siatce - kobiety, a zwłaszcza Jadzia mają zagrania równe męski.in.
Para polska była jednak w tym se
cie bardziej zgrana, bardziej regn-

Sopot w lipcu

KILKASET WYPADKÓW
127 TYSIĘCY LUDZI
Miejsca wszystkie wypełnione. O
ZATRUCIA WĘDLIN.\
„NA SAKSACH"
koło 4 tysięcy osób czeka na po
W roku bieżącym 127.237 bezrobot
W ostatnim czasie do sepitali łódz czątek walki Skonecki - Asboth.
Niemiec
do
się
udało
Polaków
nych
kich odwieziono kilkaset osób. zatru Padają zakłady. Na kort wchod.eą
na roboty rolne, crzyh na tzw. „sak- tych nieświeżą wędliną. Jak stwier· wreszcie dwaj rywale, którzy już
s;y".
drzili lekarze, kiełbasa z powodu niejednokrotnie spotykali się w fina
rzmniejszonej konsumcji leży -zbyt łach turniejów międzynarodowych,
2.390.000 NIEWIDOl\IYCH NA
długo u raeźników, którzy .zamiast ją zagarniając na przemian tytuł misswmcm
spl'!ledają ją ludności w trza. Gra się rozpoczyna.„
zniszczyć,
Jak podają gazety, na kuli ziem- stanie rozkładu.
1kiej żyje obecnie 2.390.000 ludzi.
SKONECKI PROWADZI 2:0
pozbawionych W?Z.roku. NajwiękS'ZY
ULICA
KOLOROWA
odsetek ślepych przypada na Egipt,
Walka zawiązuje się wyrównana.
gdzie na każde 100 tysięcy ludzi
Na ulicy Rzgowskiej przed domem Gem po gemie pada raz dla jedneprzypada 1.327 niewidomych.
nr 27, złamała się oś u wozu, załado go, to znów dla drugiego: 3:2, 4::3
wanego farbami.
dla Asbotha. Skonecki wyrównuje
POŻAR W KINIE „OAZA"
na 4:4, zaczyna grać bardziej ofenfabrą w stanie sproszkt•:z
Beczki
W kinoteatr>Ze „Oaza" przy ul.
sywnie, przebojem zdobywa.iąc iesz
Chrobrego 10 - powstał pożar, na wanym rozsypały się po ulicy. Wie cze 2 gemy i pierwszego seta 6:4.
popękało a farba zasypała
nich
rz
le
skutek rzapalenia się taśmy filmowej.
Drugi set Asboth gra niebywale
Zatrudnieni w kabinie: mechanik ]E'zdnię i przechodniów. Tumany róż regularnie z głębi kortu, zdobywa 3
po
w
w:zniesione
42-letni Antoni Kolenda oraz jego nokolorowego pyłu
gemy z rzędu, Skonecki jednak sku
14-letni syn Franciszek - odnieśli wietrze na skutek wiatru - wstrzy- pia się, zbiera siły i wyciąga na 3:2.
mały ruch kołowy i pieszy na ~ilka Skonecki
grając co raz precyzyjciężkie obrażenia ciała. Młody Koniej, odpiera wszystkie niebezpiecz
lenda stracił w ogniu obie nogi, któ godzin.
Kilkad'Ziesiąt osób. którym farba ne ataki i przy grzmocie oklasków
re spalily się doszczętnie.
przewieziono do wyrównuje na 3:3 i po chwili proWśród publicrzności wybuchła stra zasypała oczy sizna panika i tylko dzięki prrzytom- szpitala. Na miejsce wydelegowano wadzi 4:3. Na widoW11i odprężenie,
chwilę Asboth wyróności bileterów nie domło do więk większy oddział policji, celem utrzy ale znów za
wnuje. Skonecki kończy jednak plę
mania porządku.
szych ofiar w ludxiach.
lmie kilka piłek i prowadzi znowu
5:4. Teraz następuje szereg nicko1i
czących się pl'Zerzutów. Asboth st~
r<?. się przyśpieszyć grę, ale Skonec
ki wyraźnie ją zwalnia.
przy
Piękny smecz Skoneckiego
'l'EATK LETNI „OSA"
PAiiS'l'WO\n'.
siatce kończy tego seta 6:4 dla Po(Piotrkowska 94, tel. 272·70)
TEATR IM. STEFANA JĄ.RACZA
laka.
Cut. Jaracza 27)
Godz. HJ,30 „śluby murarsl·de"
Teatr nieczynny
TRZECI SET
czyli wodewH warszawski Gozdawy
"WYGRAŁ WĘGIER 6:0
i Stępnia ,z udrziałem Mieczysława
PAŃS'ł'WOW \' l'EA'l'R NOWY
Wojnickiego, w reż. Kazimierza Pa·
<nl Daszyńslciego 34, teL 181·3łl
Czterotysięczny tłum widzów }ak
gdyby zamarł przy wymianie piłek
Teatr nieczynny.
włowsldego.
w secie trzecim. Pierwszy gem nie
PMl'STWOWY
ma końca . ...:... Zdobywa go jednak
TEATR .,PINOKIO"
TEATR POWSZECHN t
Asboth, który zaciął się i postano(ul. Kopernika 16)
{al, Obro:dcOw Sta.lillgradu 21,
wił widać za wszelką cenę zdoby~
Teatr nieczynny.
W ·pierwszych gem::ich
tego seta.
tel. 150·36)
Skonecki próbuje walczyć wkrotce
Po skończonym okresie urlopo·
postanawia jednak widocznie odpol'EATR KOM.EDU MUZYCZNEJ
wym od dnia 3 sierpnia br. o godz.
tego seta bez walki.
cząć i oddać
,.LUTNIA"
19,15 codziennie komedia A. Frecky
Toteż przegrywa go 0:6.
„Wielki człowiek do nlałych intere·
Teatr nieczynny.
sów" w premierowej obsadl'iie.
ODPOCZYNEK OPŁACIŁ SIĘ ..
l'AŃSTWOWY TEA'1'1' Z\'UUWSti.J
TEATR ,.ARLEKIN„
(ul. Jaracza 2, teL 217·ł9)
Okazało się, że ten taktyczny od
(uL Piotl'kowska 152)
poczynek był bardzo celowy. Zaczy
nieez)'tllly.
Teatr
Nieceynny
na się czwarty set, w którym w mia
re jak Skonecki gra co raz mocniej,
cÓ raz pewniej - Asboth stopniowo traci swą przysłowiową regular
ność „maszyny" do odbijania piłek.
Węgier robi co raz więcej błędów i
„Wyspa pomimo rozpaczliwych wYSiłk~~
ADRIA dla młodzieiy (Stalina l) ROMA (Rzgowska 84)
szczęścia", godz. 18, 20
„Podróże Gulivera", godz. 16, 18, 20
przełamania precyzji i regularnosc1
REKORD (Rzgowska 2) „Młodzi :na Skoneckiego - nie udaje mu się zdo
HAŁTYK (Narutowicza 20)
rynarze", godz 18, 20
być już ani jednego gema. Ostali;ii
„Czerwony rumak", godz. 17, 19, 21
STYLOWY (Kilińsl<iego 123)
ten set kończy się 6:0 dla Skoneck1e
BAJKA - „Baryłec7ika",
„Kłopoty referenta Trziszki",
.
.
k'
go.
godz. 17,30, 20
godz. 17.30, 20
oklas ·ow p1erws1
Wśród burzy
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
„śluby gratulacje składają Skoneckiemu żo
~WIT (Bałucki Rynek 2)
Program Aktualności Krajowych
kawalerskie", godz. 18, 20
na z synkiem, a później tłumy wii Zagranicznych Nr· 28-50.
rIJ;CZA (Piotrkowska 108) „M.oja dzów.
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
miła", godz. 16.30, 18.ao. 20.30
„Tragiczny SKONECKI - JFjDRZE.JOWSKA
Kino nie TATRY (w ogrodzie)
HEL (Legionów 2)
pościg", godz. 16.30, 18.30, 20.30
czynne.
W FINALE GRY MIESZANEJ
MUZA (Pabianicka 173) „Narzeczo- WISŁA (Daszyńskiego 1) „Maszeń·
ka", godz. 16.30, 18.30, 20.30
na z Turlonenii", godz. 18, 20
Tego samego popołudnia ogląda
WŁóKNiARZ <Próchnika 16)
POLONIA (Piotrkowska 67) mieszanej
liśmy spotkanie w grze
„Czerwony rumak", godz. 16.30
godz. 16,
„Cztery pokolenia" 18.30. 20.30.
18.30, 21.
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76) WOLNOść (Napiórkowskiego 16)
Sport na prowincji
„Maaret", godz. 16, 18, 20
„Oni maj!} ojczyznę", godz. 18, 20
ROBOTNIK - „Dziewczęta. z bale- ZACHĘTA (Zgierska 26) „Ostatnia
noc", godz. 18, 20
tu", godz. 18, 20

larna, toteż rzasłużenie wygrywa to
spotkanie i wchodzi do finalu gry
mieszanej .
REWELACY.TNY SERWIS
OZIEROWA
obu powyższymi grami od
pokazowa gra mieszana:
Ozierow. Korowina (ZSRR) - Kato
na, Kormoczi (Węgry).
W grze tej Ozierow zademonstrował zabójczy wprost serwis i smecz.
Rozegrano 2 sety, które wygrała pa
ra węgierska w stosunku 6:1, 7:5.
juniorów
Finał gry pojed~11czej
Janeszo (Węgry) zwycięża
wygrał
jąc Juhasa (Rumunia) w dwóch setach.
1
E. Cunge
Między
była się

Lekkoatleci ZSRR
poprawiają

TEATRY

Duchowicz, Czudina, Seczenowa, u·
zyskując czas 47,5 sek. Na tym samym dystansie ustaliła nowy rekord krajowy drużyna węgierska
(Tolnay, Lohasiz, Egri, Gyarmati) w
crz;asi-e 48.2 sek. Nowy rekord ZSRR
w sztafecie 4 x 100 m ustan&wili za.
W(){lnicy radzieccy Surharew. Koro
jew, Sanadze i Karakułow, którzy
przebiegli ten dystans w 40,9 sek. w czasie o 0,7 sek. lepszym od dotychczasowego rekordu ZSRR. Jeszcre jeden rekord radziecki 11stano
wił Weetyusme w biegu na 1.500 'm
- 3:50,4, poprawiając o 1 sek. rekord ZSRR, ustanowiony w ubiegłym roku na meczu z Czecbosłowa
cją. Weetyusme ukończył bieg na
drugim miejscu. w biegu na i:OO m

KINA

w szczypiorniaku
Praed~tatni•

w konkurencji kob'ecej Bacskai Wę
gry zajęła dopiern trzecie miejsce,
jednak jej wynik 2:18.2 jest nowym
rek ordem krajowym.
Duży sukces odniósł w rzucie mlo
tern czawodnik radziecki Kanaki, wy
prrzedzając mistrza świata w tej kon

U wejście do li ligi
P.Z.P.N.
W ramach zawodów piłkarskich o
wejście do II ligi w grupie di'Ugiej
odbyły się dalsze dwa me<:ze: w Siedl
cach Gwardia stołeczna pokonała
tamtejszego Kolejarza w stosunku

•

I Węgier

kurencji Węgra Nemetha. Niespo- 8:0 (3:0), a Gwardia Częstochowa
· · · rz'J t dy- ulegfa u siebie KoleJ·arzo,;<;1' o· lsztvn
· · ł rowmez
·
„..
przymos
dz1ankę
skiem, w którym Srzumska ZSRR 3:5 (0:3).
Po uwzględnieniu tych wyników ta
uzyskała pooza konkursem 46 m. wy
przedstawia się J'ak następuJ'e:
bela
k
d
1
1
·
k
ni • prawie o m epszy o re ·or3 6 14:2
dzistki 3wiata Dumbadze, która wy Gwardia Warszawa
3 4 11:6
I Kolejarz Łódź
·
gra ła t ę k onk urencJę.
4 4 9:12
W pierwszym dniu rzawodów, ki r \.Olejarz Olsztyn
3 1 6:10
ry przyniósł pro\~~dzenie rep"."e'len - ~:wai:dia B.iałystok
. 3 1 2.:11
.
_ 126 73 pkt., w po- 1 KoleJarz Siedlce
taci·i ZSRR
W nadchodzącą niedzielę KoleJarz
szczególnych konkurencjach zwyłódzki rozegra mecz w Siedleach z
ci ężyli:
Gwardia
Mężcrzyźni - 100 m: Sucharew tamtejszym Kolejarzem.
ZSRR - 10,6; 400 m: Kijanienko Białystok podejmuje swą imiennicz·
'
kę ze stolicy.
ZSRR - 48.6; 110 m ppl: Li.tujew

w1·dze W na 1 m1·e1•scu

ZSRR - 15.0; 1.500 m: Garay Wę- 1
gry - 3:49,8; 3.000 m z przes.zk.:
Widzew kroczy od zwycięstwa do
Sawenkow ZSRR - 9:15.0; skok
WL\YyŻ: Iliasow ZSRR - 1 95 m· 1zwycięstwa. Onegdaj pokonał w Ra·
skok o tyczce: Hommonay ~ęgr; domiu tamtejszego Związkowca 5:2
(3;0). Br';łmki dla łodzian zdobyli: Pa
. . .
.
Srzczerbakow whkowskt i Bajan po 2 oraz Różycki
tróJskok.
4,00,
ZSRR - 15,66 m; raut młotem: 1) jedną. Dln. Związkowca obie bramki
Kanaki ZSRR - 57,35 m. 2) Nemeth strzelił Czachor I.
Tabela grupy zachodniej przedsta
Węgry 56.98 m; pchnięcie kulą: Lipp
ZSRR - 16,65 m; rzut oszczepem: wia się następująco:
10 15:5 30:17
Stal Sosnowiec
Jew.lew ZSRR - 66,40 m.
10 14:6 29:17
lOO m: Seczenowa Gwardia Szczecin
Kobiety _
10 13:7 21:18
Lechia Gdańsk
9 12:6 14:10
ZSRR - 12,l; 800 m: Wasiliewa Kolejarz Toruń
9 10:8 24:18
ZSRR - 2:13.5; skok w dal: Gyar- Kolejarz Bydgoszcz
ma.tL Węgry - 5.84 m, przed Cz.u- 'Nłókniarz Chodaków 10 1\:11 17~20
10 8:12 20:25
diną ZSRR 5,80 m; dysk: Dumba- W~dzew Łódź
7.wiązkowiec Radom 10 8:12 15:22
10 5:13 10:22
Kolejarz Ostrów
dze ZSRR - 45.03 m.
10 4:16 10:23
Ogółem 'l 17 l'O'z.egranych konku- Polonia świdnica
rencji Węgrzy wygrali tylko trzy.

I

Strzelechie
mistrzostwa Polski

•
Matuszak 147 pkt.,

leżą
SZCZECIN. - W SzCJZecinie :za- klęcząca pierwsze po wojnie mi ca - Pazdej, Wrocław 167 pkt.
Drużynowo w strzelaniu z karastrzostwa w strzelaniu. W najciekawszej konkurencji nristrzostw - binu ,„„ojskowcgo ewyciężył CWKS
w strzelaniu do rzutków, po 2aciętej 1272 pkt.
walce zwyciężył trzykrotny mistrz
259
świata KiSll:kurno, Warszawa pkt. Drugie miejsce rza•jąl ZiegenW dniach od 8 do 13 sierpniia br. /
hierte, W!l'rszawa - 258 ipkt. Trzecie odbędą się na stadionie Wojska
- Łyskowski, Łódź - 254 pkt. Na Polskiego centralne
mistrzostwa
crzwartym m.iejsC"U znalazł się naj- Wojska Polskiego.
w ramach mistmostw odbędą się
młodsz.y uczestnik mistrzostw Zanastępujące konkurencje:
jączkowski, Warsrzawa - 253 pkt.
Lekkoatletyka., gimnastyka, płyW najliczniej obsadzonej konkurencji - w strzelaniu z karabinu wanJe, si·a tkówka, koszykówka.
W mistr.zostwach wezmą udzi ał
wojskowego tytuł mistrza Polski
Odrodzonego
sportowcy
Ol- czołowi
rz.dobył Dutkiewicz, Gwardia ~tyn 438 pkt., przed Matus7.akiem Wojska Polskiego. Nagrody indyCWKS 437 i iMigosem CWKS 430 widualne dla mistrzów sportowych
pkt. W poszcz.ególnych konkuren- 1w. P. w poszczególnych konkurencjach pierwsze miej5ca zajęli: pozy- cjach na rok 1950 ufunduje Liga
cja stojąca - Matuszak 138 pkt., 1Przyjaciół Żołnierza.
kończyły się

Mistrzostwa sportowe WP

Zduńsk~ Wola
organizuje soboty
lekkoatletyczne

Dnia 3 b. m. 0 godeinie 20 w świe
tlicy z. S. „Stal" pmy ul. Łaskiej ł4
komitet organizacyjny „sobót lek·
koatletyc:r.nych" zwołuje drugie 2e-

Program na dzień 2 sierpnia 1950 r. dzi''. 18.25 Pieśni ludowe. 18,45 „O
12.04 Dziennik południowy. 13.10 radach kobiecych" - pog. B. HorowAudycja dla wsi. 13.30 Muzyka w skiego. 19,00 Aud. Głównego Komiwyk. Zespołu Polańskiego. 14.20 l\Iu tetu Kultury Fizycznej. 19,15 Konc.
zyka kame1>alna. 14.55 Koncert soli- popul.-rozrywk. w wyk. Orkiestry branie celem wyznaczenia dyl.urów
stów. 15.30 Audycja dla świetlic dzie P. R. w Bydgoszczy. 20.00 Dzienniir i sęd'Ziów na najbliżsrzą sobotę.
w trosce 0 powodzenie tych hucięcych. 15.50 Muzyka. 16.00 Dz.ien- wieczorny, 20,40 l\fuzyka. 21.00 Konnik popołudniowy. 16.20 Arie i pie- cert Chopinowski - gra P. Lewie- pre.z komitet organizacyjny :wraca
śni w wyk. Enrico Caruso. 16.40 „Czy cki. 22,00 „Ulubione melodie". 22,20
wiecie?". 17,00 Koncert ~espolu In- Koncert. Transm. z Czechosłowacji. się Il prośbą do kół sportowych i
klubów miejscowych aby zechciały
, .
.
.
strmnenta.lnego M. Paszk1eta. 18.05
Pogadanka sportowa. 18,15 „Tu mó- 23.00 Ostatnie wiadomosci. 23.15 Kon wydelegować swych prrz.edstawicieli
I na powyżsrz:e zebranie.
wi wystawa Planu 6-letniego w Ło·cert symfoniczny.

spotkania

finałowe

srt.cfl:ypiorn!istów o tytuł mistrza Pol
ski spowodowały, że ŁKS Włók
niaim, który uległ Budowlanym w
Opolu 6:15 (4:8), musi się zadowolić
narazie trrzecią lokatą.
Budowlani (Chorzów) rz:dobyli definitywnie tytuł mistrza Po.Iski po
raci wtóry. Nastąpiło to !PO wysokim '
zwycięstwie Budowlanych nad Akademikami z Katowic 18:13 (7:3).
Obecnie tabela przyjęła takie oblicze:
Budowlani Chorzów 5 10: O 64:41
5 6: 4 62:43
Budowlani Opole
5 4: 6 47:54
ŁKS Włókniarrz
5 0:10 44:79
AZS Katowice
Zespołom pozostaje jeS2aze do roeegrania po jednym spotkaniu.

rekordy krajowe

W pierwszym dniu
mee11:u lekkomiędrzypaństwowego
atletycznego ZSRR - W~!{ry, rooz·
grywanego na stadionie Dynamo w
Moskwie. ustanowiono 5 nowych re
kordów krajowych. w tym 3 Z»nązku Radzieckiego. Rekord ZSRR poprawiła. sztafet.a kobieca w biegu
·dalszyna.,
4 x 100 m, w składzie:
MOSKWA. -

------------------------------------------------------------
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13.
Trzasnęła jeszcze jedna seria i Moehnteck runął na pokład kuirc.. Kowalik debr.ze odczekał. żeby ujrzeć bandytę, stojącego na
tle nieba i wtedy dopiero przekreślił jego sylwetkę serią z pepeszy. Rozdygotany walką leżał na wilgotnym piasku. Wreszcie poderwał się i pobiegł do leżącego i jęczącego Bruzdy. Kuter nieki ero
wany niczyją ręką kołysał się na fali - kilkadziesiąt metrów od
brzegu. Pochylając się nad rannym, zerknął jeszcze Kowalik na kuter. Cisza była na nim i bezruch. Z lasu wybiegli żołnierz~.

14.

- Ano zaraz pójdę, tylko boję się ciebie samej znów zostawić.
- Nie. to ja pójdę, a pan Kazimierz zostanie z żoną. Tylko
wiecie, że będę się bał, żeby mi po drodze czort Smętek, łba nie
ukręcił.

- To niech pan nie wychodzi. Jutro rano zameldujemy o cahistorii.
- Nie, żartowałem tylko. Stary .alowski partyzant miałby się
bać Smętka, jakichś pomorskich diabłów. Ale, panie Kazimierzu,
j::t mam teraz ruch - prawda.
- Tak - to będzie chyba ostatni ruch w tej grze.
- A więc szach i mat. Koniec gry!

łej

- Dobrze, żeście przyszli, Biała - powiedział Bonecki. - Mus'my zrobić obławę, bo ktoś zabił mechanika z PGR-u. Bierzemy
broń, jaką kto ma, ormowcy - karabiny, a reszta - za widły, czy
kije i będziemy szukać, bo daleko nie poszedł takisyn.
- Ano, zbój, jest na stacji. Ten mój siostrzeniec go zna.
Zebrani chło12i z zaciekawieniem spojrzeli na Kurta. Ten zaP.>'tał po niemiecku, o której odchodzi pociąg w głąb kraju.
- Niemiec, Niemiec - zaszeptali obecni i umilkli.
odpowiedział po chwili sołtys, spojrzawszy
- Z:. godzinę n::i. zegar - musimy się śpieszyć, bo do stacji jest ładne parę kilometrów.

15.

Ze

,,,.·szystkich

pomieszczeń

ny był pokój dyżurnego ruchu.

stacyjnych najjaskrawiej oświetlo

- Panie dyżurny jak się ja dostanę do Pobierowa - spytał majster Kowalski.
- Przegapił pan ostatni autobus - musi pan czekać aż do
rana.
- Psiakrew, pierwszą n-0c urlopu przesiedzę na stacjL Coś
mi nie dobrze idzie. Musiałem o tydzień później wyjechać na urlop,
a teraz jeszcze taki nocleg.
- Co pan tak późno wyjechał. Kobity pana trzymały?
- E tam, kobity. Robota - panie! U nas w fabryce to robota
id~ie. Musiałem wpierw skończyć montaż i dopiero mogłem jechać
na urlop.
Zadzwonił telefon.
- Chwih~czkę! - rzucił dyżurny do Kow.alskiego. - Tak, tu
meldował koledze na odległej stacji.
K amień, 305 leciał o czasie„. Zaczął stukać telegraf, snując białą tasiemk~ depesz. Dyżur
ny odłożył słuchawkę telefonu i pochylił się nad depeszami.
_
- No, idę na poczekalnię, nie będę przeszkadzał.
W ciemnawej poczekalni spały dwie kobiety wiejskie, <>parte
o stół. a w rogu siedział na ławce młody mężczyzna i palił ,p apierusa Kowalski przysiadł się do nieznajomego. Chciał skrócić sobie
pr1.-:awędką czekanie na poranny autobus.
- Pan też na wczasy?
- Nie - burknął nh~znajomy.
A co - tutejszy?
- Tak.
(D. c. n.)

