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zamieszczamy na str. 3

w odległości 50 km. od Pusan :~r.E~~~!~~~~.=~~~~;=~~~~~~~:~~u~~~!
zna1·du1·ą się oddziały

pancerne

koreańskie1·

Armii Ludowe1·

c::!~:;t:z!~dyJa~~k ~~ztee,~i!~~l:j· B;it!~rn: k~:gf:~
~i::zn:6:t!;~ię
stwierdził na wstępie, że delegat kii· nych członków Rady Bezpieczeństwa,

• o brony
•
, zorgan1zowan1a
Bezs k u t eczne pro, by„ A mery k anow
„

WASZYNGTON (PAP). - Ogło d~ały amerykańslciej piechoty morszorry w Tokio komunikat S2tabu skiej, które Ucr!.e$tniczyły w wojnie
Mac Arthura stwierdza, że „wojska prrzeciwko Japonii.
amerykańskie i południowo-koreańBILANS DZIAŁA],ę
skłe co.fnęły się na z góry upatrzone
pozycje, by przeprowadzić przegru- KOREAŃSKIEJ ARMII LUDOWEJ
'
powania sił".
Agencja NoPEKIN (PAP). Wojska północno - koreańskie wy
wierają w dalszym ciąga silny nacisk wych Chin, reasumując wyniki dzia
Ludowej
w rejonie Czindźu w swym nata-rclu łań koreańskiej Air.miili
stwierdrza, że armia. ta w t()ku walk
w kierunku portu Pusan.
LONDYN (PAP). - Korespondent przeciwko imperialistom amerykań
agencji Reutera donos•i, że północno- skim w clą.gu miesiąca, od 25 czerw
koreański oddział pancerny dotarł ca do 25 lipca, rozbiła dosz<raętnie
w dniu 1 sierpnia rano do okolic dwudziestą piątą. dywizję vm ar·
miasta Masan, połlńonego około 50 rnii a.merykańskiej oraz około 50 tysięcy wojsk marionetkowego rządu
km na wschód od portu Pusan.
Wojska północno _ koreańskie za· Li Syn Mana.
jęły miejscowość Hyopczon '.25 km. I Niedobitld wojslk lisynmanowskich
na południ?WY wschó~ ~d. Kooz.~-u). ~Cllą_ obecnie niewiele ~onad ~o tys.
Do Kofe1 preybyły sw1eze pos1łilcl zołm.errzy, a kQTPus policji i zandar
1:e Stanów Zjednocoonych oraz od· merli - około 10 tys. ludzi..

I

Leopold abdykuje na rzecz księcia Baldwina

Potężne

maniiestacje w Brukseli

Zdrada prowicowvch przywódców socjalistycznych
BRUKSELA (PAP). - Strajk genera.Iny, który ogarną.I przeszło 700
tys. roootników - trwa. Strajkujący domagają się bezwarunlwwej' abdykacji Leopolda oraz przyjęcia żąpoprawy warun·
dań, dotyczących
ków pracy ł podniesienia. plac.
W wyniku mkulrsowych m achinacji, prawicowi socjaliści - wbrew
i nter esom i żądaniom strajkują cych
robot ników - .zgodzili się na kompromisowe riałartwienie problemu
królews~iego _i na odroczenie. ~a
czas meokreslony rozstrzygnięcia

Wspaniały

postulatów ekonomi.cruiych klasy ro
botni~j.

W dniu 1 sierpnfa rz:akomuniikow ano, że Leopold powziął decyzję

I

tymczasowego przekazania uprawnień królewskich następcy tro.uu Baldwinowi.
'I1akie rozwiązanie &prawy jest roz
wiąrzaniem poliowl~ym i nie tylko
nie przesąd.za sprawy monarchiii
ale n ie końcey nawet definitywni~
sprawy Leopolda.
Demonstraeje trwają. W Belgii na
dal panuje -stan na.pięcia.

W toku swych dmłań Armia Ludowa wyzwoliła 12 milionów Ko·
reańczyków, czyli 75 procent całej
ludności Korei Południowej. Wyzwo
lone terytorium obejmuje obszar
54.600 km. kw„ czyli około 58 proc.

"" realizacji Planu 6..-letniego

Streszczenie referatu przew. CRZZ tow. Wiktora Kłosiewicza. wygłoszonego na V Plenum CRZZ
Ustawa o Planie 6-letrrim, rzatwierdzona pnzerz V Plenum Komit etu Centralnego Partli i uchwało-.
na przez Sejm, wytycrza przed na·
rodem nowy etaJp budowy Polski
warunSocjałistyaLnej, stworzenia
ików dla rozwoju i rozkwitu s.zcrzę
życia mas
śliwego i kuJ.turaJ.nego
stw:ierd0B na wstę
pracujących pie mówoa.
Charakteryzując następnie jut urz:yskane osiągnięcia Wiktor Kłosie
wicz .st wierdza:
„Dzięki sta.łeJ i braterskiej porno·
cy Zwią.zku Soojalistycznych Republik Radzieekicla zrealizowaliśmy
zwycięs-ko nasz Plan Trzyletni. Dzię
ki d-0świadczeniu i pomocy radzieckich budowniczych socjalizmu I komunizmu na.sza klasa robotnicza
przyswajała sobie socjalistyczne me
tody prM)y w okresie Planlł Trzyletniego. Podpisanie ostatnio umo·
wy handlowej w Moskwie o korzysta.niu z radzieckiego kredytu inwestycyjnego na olbrzymią sumę 2 miliardów 200 mil. rubli zapewnia n szemu krajowi dostawy najpotrze
niejszych środków dla rea1izac
Planu 6-letniego.

źródeł

podprodukcji,
zwiększenia os zczędności doprowadzi
ły do zrewidowania dotychczasowych planów produkcyjnych, utoro·
technfoznc„
wały drogę' postępowi
mu, W ZPB im. 1 Maja, w ZPB im.
Dubois, w ZPB im. Stalina. i inny::h
zakładach, przeszli robotnicy na ob·
sługę większej ilości maszyn. W ZPB
im. Wiosny Lu dów, dzięki sprawniej
szej organizacji pracy, wykorzystano
w pełni park maszynowy, likwidując
postoje. W ZPB im. Hank.i Sawickiej
dzięki planowemu rozwojowi racjona
lizacji i nowatorstwa obniżono znacz
nie koszty własne. Prządki , tkacze,
ma jstrowie podnosm wydajność swej
pracy, ulepszali jakość, zwiększali
Państwu
o szczędność, przysparzali
ogromne dodatkowe wartości.
Na podstawie ich osiągnięć • · dzie
dzinie wzrostu wydajności pracy,
zorganizow;;:.na w
musi
nastąpić
całym przemyśle walka o obniżenie
kosztów własnych, a. tym s amym o
obniżenie cen artykułów szerokiego
spożycia, o wzrost zarobków.
Przyśpieszenie . obiegu środków obrotowych, którego inicjatywę pod·
jęły ZPB im. Stalina po0woli t-akże
na uruchomienie ogromnych rezerw,
które już wyrażają się powa ż nymi
sumami w r ealizacji Czynu Lipco·
wego.
Czyn Lipcowy przyniósi również
klasie robotniczej wiele nowych pla·
cówek socjalnych, żłobków, przed:
s zkoli, stacji opieki nad matką 1
dzieckiem, urządzeń higienicznych przyczyniając się do podniesienia
stopy życiowej, poziomu bytu i ży.
cia kulturalnego mas pracujących.
Bilans t ego Czynu na terenie Ło
dzi byłby niepełny, gdyby nie wsoo·
mnieć o o~ii.ągnięciach instytucji han
dlowych. Osiagnęły one na dzień 22
Lipca ponad -88 · milionów złotych O·
szczędności przez przyśpieszenie O·
biegu środków obrotowych, wyzwoli
ły ponad 707 milion~ złotych prze
kroczyły znacz,nie plan obrotó~ mie

l sięcznych.

cję.

~latego. też z dum' spoglącL:mY
dz1s na bilans zobo_w1ąza~ zreahzo·
wanych dla uczczenia ŚW1ęta Odro·
dzenia.
Bilans ten napawa nas ufnością
~v nasze s i.ły, w, na~ze możli~vośc!, ~a
ze nam w1erzyc, ze zadama, Jakie
stoją przed na1!1i w Planie 6-letnirn,
zostanfł w pełni wykonane,

PQ referacie

rozpoczęła. się

o:iywiiona dyskusja.

prrze dterminowo Plan
3-letnI, k tóry umożliwił obecne pod
jęcie Planu 6-letniego w rorz;me.rrzonym eakresie.
II Kongres jako czołowe zadanie
zawysunął
ruchu zawodowego
gadnienia produkcyjne i rozwoju
współzawodnictwa pracy.

zrealizować

Powiększyć szeregi
ws pólza wodniczącvch

• •

•

-

problemach: na kon1eczn06c1 znacznego wzrostu wydajności pracy, na
konieczności ZDM)znego zwiększenia

Warunkiem umasowienia współrz:awodnictwa pracy jest:
1) doprowadzenie planu do ' Świadomości ka.żdego robotnika,
· k k t
d ·
Z)
po eJmowame on re nych zobowią.zań przez samych robot~ików,
3) systematyczne przenosa.eme doh ob t 'k'
od ·
•
. · d
~w1a czen prz uJącyc r o n1 ow
i brygad na całą. załogę,
systematyMne przeprowadza·
4)
nie kontroli zobowiązań z ud~iałem
h ud · ł we
b.
k" h
j
szeri: ·1e mdna.s,t ~()rącybc t ik _zia
wspo1zawo Ie wie ro o n ow, ma
• _ora7
. 1· m'. z·yni'ero~
k ow
te-....
t s row, c.unl
szeroka popularyzacJa wyn•kow I

dźwignią wy dajności

pracy

Kłosiewicż.

Prny realie.a,cji Planu 6-letniego
uwaga związków zawodowych stwlerdrz:a mówca - skupić się winna nrnede ws.z stkim na ciz;terech
Y

Sprawiedli we normy

z.

pracy

"

słusrzne, ażeby przejść na miesięcz
ne podsumowywanie i ocenę wynik ów współzawodnictwa.

WARSZAWA (PAP). - Pod hasłem „Plan 6-letni to droga do
socjalizmu i dobrobytu"-z udziałem przeszło 300 czołowych aktywi
stów związkowych z całego kraju: przewodniczących i sekretarzy
zarządów głównych i okręgowych rad zw. zaw. oraz przodowników
pracy m.in. Apryasa, Ramusowej i innych rozpoczęły się w stolicy obrady V rorzszerzonego plenum Centralnej Rady Zw1iązków
Zawodowych.
Obradom przewodniczy tow. Wiktor Kłosiewicz, przewodniczący
CRZZ. W prezydium zajęli miejsca: wiceprzewodniczący CRZZ tow.
Krat·
tow. T. Cwik i A. Burski, sekretarze CRZZ: A. Doliński,
ko, I. Piwowarska i S. Kowalczyk oraz kierownik Wydzialu Organizacyjnego tow. Rustecki.
Obszerny referat o zadaniach związków zawodowych w reali·
zowaniu wspaniałego planu budowy podstaw socjalizmu w Polsce
- Planu 6·letniego wygłosił przewodniczący CRZZ tow. Wiktor

większą wydajność

- bazą da wypełnienia &-letniego Planu
Poszukiwania nowych
niesienia ilości i jakości

rykańskim.

w

Zadania związków zawodowych

bilans Czynu Lipcowego O

Robotnicy przemys łu bawełniane·
go na terenie Łodzi przysporzy.
li Państwu, w rama ch Czynu Lipco·
wego, 194 miliony złotych, wyg-ospo
darowane d zi ęki podniesieniu ilości
i ja kości produkcji, wzmożeniu o·
surowców i artykułów
szczędności
pomocniczych, podniesieniu wydajno·
ści pracy ludzi i maszyn.
Pracownicy prz emysłu wełnianego
dali ponad 67 milionów złotych, prze
m ys łu dziewiarskiego około 42 miln.
zł otyc h, prz emysłu od zieżowego po·
nad 184 miliony /Złotych. Robot nicy pr zemy słu jedwabniczo·galanteryj
ne-go i tkanin technicznych przyspo·
rzyli naszej g ospodarce ponad 26 mi
Eonów zło tych. Metalowcy i robotni·
cy przem ysłu elektrotechnicznego da
li około 160 milionów złotych, a bu ·
dowlarze 26 milionów zł.
Cyfry imponuj ąc e. Cyfry, za któ·
ry rni kr yje się ws1>aniały entuzjazm
łódzkiej klasy robotniczej, zorgani·
zowa ny wysiłek, podjęty dla uczcze·
ma wielkiego święta Odrodzenia na·
szej Ojczyzny. Wys iłek t en wyrażał
si ę w postaci przekr aczania ustało·
nych norm, walki 0 jak naj wyższy od
setek prim y, o wzmocnienie d yscy·
pliny pracy, o pełne wykorzystani<:
maszyn, o czas.
W szukaniu nowych dróg, wiodących do o s i ągnięcia lepszych wyni·
ków, usuwaniu t ego, co stare, co ha·
muje rozwój i postęp.
Czyn Lipcowy jest jeszcze jednym
dowodem, że polska klasa robotnicza
zdolna jest do wielkiej i ofiarnej pra
cy w walce o s we ·szczęście, w walce
o pokój.
Wspaniały bilans Czynu Lipcowego ro~otników ~odzi ma. .specjaln~,
głębok~e. znacz.eme w . chw1h obecneJ,
w chwili ~a~w1erdz~ma przez V Ple·
num załozen 6-l~t:iiego Planu budo·
wy podstaw socJahznm. w ~olsce. .
Bogaty plon . ..obowi'.lzan,, podJę·
t~ch ~I.a uczczeni~ 22 Lipca s~iadczy
mezb1c1e o ~ym, ze W przemysle. na·
~z.ym . d~·zem1ą ogr?nme r;~erwy .1 m~
z1Iwosc1 p1·odukCYJ~e'. ktoi e .mozna 1
trzeba wykorzystac. 1 na teJ p o.dsW::
wie z~obilizować masy do. reahz::.c11
wspamałego planu budowmctwa. pod
st.i.w socjalizmu - Planu 6-letm ego.
Czyn Lipcowy Łodzi ujawnił t e mo
f;liwośoi irzyczynił się do wykrycia
nowych, re.z erw, które zostaną zmobi·
lizowane dla realizacji Planu 6-let·
niego. Podejmując Czy!l Lipco'Yy,
walczac o j ego wykoname, r obotmcy
położyli podwaliny pod jego i·ealiza-

całej Korei Połudnlowej. Teryt,orium
to obejmuje 4 prowi.noje z 78 powia
ta.mi, stolice Seul i 53 inne miasta.
Seul został wyzwolony w trzecim
dniu walk przeciwko agresorom ame

którzy usiłowali dowieść, że T&iang
może brać udział w obr adach.
·
ł
s rawie t · 0 db ł0 ·
Y .się g osowame,
eJ
P ,
w k~or~m 3 delegac1e. ~łosowa!y za
usuru~i~m delegata kh~1 ku~mmtan
g owsk1e1 z Rady Bezp1eczenstwa, a
7 - wypowiedziało się przeciwko
temu.

ki kuomintango,ysk~e~ - Tsiang nie
reprezen~uje Chin I Jako osob:i pr~watna me ma prawa uczestmczema
w pracach Rady Bezpieczeńst•va. Wo
bee tego przewodniczący Rady Bezpieczeństwa, kierując się zasadami
Karty ONZ, postanowił wykluczyć
Tsianga z Rady.
W obronie przedstawiciela zbank~

l

Kolejnym warunkiem um asowieni a nowych form współzawodn:ctwa
p racy jest przenoszenie doświadczeń przodowników, racjonalizatorów. Na tym odciinku z:w. iz:aw. jesrz:
cze. niedostatecrurle pracują.
Niezmiernie doniosłym warunk iem umasowienia nowych form
współt~awodnictwa pracy jest gruntowna rz:n a jomość zadań produkcyjnych pmez każdego pracującego,
zespół, oodrz:iał, całą załogę fabryczną .

Dalszym ważnym c<Łynnikiem u·
m asowienia novvych form współzawodnictwa pra cy, a także zapewnlenia ciągłości współzawodnictwa pracy, jest podsumowywanie i systema
tyczna kontrola wyników wspólza·
wodnictwa pl'IZe!l samych współlziawodn1czących.

Wykonanie P lan u 6-Ietniego wią
że się nierozerwalnie z WProwadzeniem postępu technicznego, nowej
techniki we wszystkich dtjedzinach
n aszej gospodar ki. Nieodzownym
elementem postępu technicznego i
rewolucji technicznej jest działal
ność szerokich mas robotników, maj
strów, techników, inżynierów, racjo
nalizatorów, nowatorów.
Podstawą nowej techniki jest me
chanizacja procesów wytwórczych.
„Mechanizacja procesów pracy
jest to n owa dla nas decydu jąca
,'>iła, bez któr e.i niemożliwe jest
utrzymanie ani naszego tempa,
ani nowej skali produkcji" powie
na naradzie
d ział Tow. Stalin
działaczy gospodarczych w 1931
roku.
Wielk ą dżwignią wzr ostu wydajuo
ści pracy są nor my. Normy są mr:yn
nikiem mobilizującym szerokie ma ·
sy do wykonywania planów produk
c:yjnych i walki o wyższą wydajność.
Normy pra cy są podstawowym ele
m entem, na bazie któr ych tworzY
się plany produkcyjne.
(Dalszy ciąg na str. 2- ej)

Wyniki
błyskawicznego

słuS!lne
uważamy za
Dlatego
1
pr.zejść do podsumowa nia i oceny
'
Głosu
konkursu
zena
w ynik ów wspó~wodnictwa
braniach grup .zwi ązkowych z udzia
k" h k o nferen
s
· tr
ł
em ma„1s a, na zero 1c
c jac:1 oddQ:iałowych rz: udziałem kier owników odd~i<ał:ów orarz na rozSile
osiągnięć.
Ważnym elementem umasowienia l."lonych zeb r anfach ra d zakładowych
Plan 6·letni praewiduje wzrost
udrziałem aktywu rzw:iązkoweg·:> i
wydajności w pnzemyśle o 68 proc.. nowych form współzawodnictwa d yrekc
ji. Dlatego te ż uwa,ża my za .________________ _
w budo;wnictwie o 85 proc„ w Pań- pracy są narady wytwórcze.
stwoWYch Gospodarstwach ·Rolnych
o 90 proc„ na kolejach o blisko 52
p roc. Osiągnięcie tego wzrostu wydajności pracy jest niezbędnym warunkiem realizacji Planu 6'-letniego.
, •

•

oszczędn~s~i .w naszeJ . gospodarce.
na podn1es1enrn warunkow bytu kia
sy robotniczej, na. przygotowaniu i
.
,
.
. h
przeszKolenm
oraz
wyc owamu
technicznych niezbędnycli do
kadr
realizacji Planu 6 _1einiego.

I

11

„Co to iest"?

I-JL

zamieszczamy na str. 6.

Nowy etap w walce o pokój

Obniżka kosztów własnych ~two
rzy jednocześnie możliwości 'ltopnlo
wego obniżania cen artykułów szerokiego spożycia, co z kolei da
wzrost realnych za.r ohków klasy ro·
botnic:iej.

Współzawodnictwo

warunkiem wzrostu
produkcji
Wypróbowaną

realizac.ii
wspólzawodni·

metodę

tych zadań stanowi
ctwo pracy.
Tow. L enin i Tow. Stalin wska
zywali, że centralnym zagadnie·
niem we współzawodnictwie jest
- twórcza aktywność mas pracu
jących, jest ezł()wiek. jego świa
domy wysiłek, nowy socjalistycz
ny stosunek do pracy. ,jego 7.dolność i kultura.
WspóIBawodnictwo nie je:;t sztyw
ustaloną formą
ną r az na zawsze
p racy, lecz jest potężną. siłą dynacoraz to nowe
miczną, rozwijając ą
formy twórczej pracy klasy robotniczej.
Mówca stwierdza, że wazny etap
w rozwoju współzawodniotwa pracy
stanowiły zobowiązania, podjete po
raz pierwsr,,;y dla uczczenia Kongre·
su Zjednoczeniowego, a podeimowa
ne n astępnie dla uczcrz:e ni a prrze11:
robot1nietz4 swych wielkich
klasę
świąt i rocrznic.
Srzeroki ro.z.mach współ.za wodni
ct wa pra cy, entuzjazm klasy robotniczej, oto czynniki, które pozwoliły

Rozpoczęły się

wyborv delega tów

na Dzielnicowe Konferencje

Obrońców

Onegdaj odbyły się w ł,odzi pierwsze zebrania wyborcze blo·
kowych komitetów obrońców pokoju. Na zebr ania te tłumnie przyby·
la ludność poszczególnych bloków i po wysłuchaniu referatów na t e·
mat aktualnych wy darzeń w związku z walką o pokój, wy bierała de·
legatów na konferencję dzielnicowe obrońców pokoju.
a zebraniach pa I ców J.>okoju nr 182, dzielnicy Górnej
nastrój Lewej.
nował
Na sali widzimy dużo kobiet. Nic
po dniosły. Łodzianie,
komu może być droższa
zdając sobie w . ałej dziwnego p ełni sprawę z donio- spr awa pokoju, jak nie kobiecie-mat..
sło ści aktu wyborcze ce Przybyli t u mieszkańcy bloku, ro
go, z całą powagą botnicy, urzędnicy, młodzież, a .awet starcy. Wszyscy w skupieniu
wybierali swoich
przedstawicieli, któ· słuchają r eferatu o pokoju i donio·
rzy reprezentować ich słym znaczeniu obecnych wyborów,
bęii.ą na konferencjach dzielnicowych ma jącego za chwilę nastąpić aktu wy
i którzy wybiorą delegatów na Ogól· borczego. Ref erat wygłaszy pb, Kazi
/
mierz Jarosz.
no11olski Kongres Pok<>ju.
Rozpoczynają si~ wybory. Po·:zą1Uczestniczyli w zebraniach wszy- kowo
nieśmiało , a potem coraz pewscy. Mężczy źni i kobiety, r obot nicy niej stawiane są przez zebranych kan
i inteligenci, rzemi eślnicy i przedsta- dydatury. Wiedzą sąsiedzi na czym
wiciele wolnych zawodów, starcy i kto siedzi - wybierani są ci, któr zy
wszyscy komu drog3 w gronie s woich najbliższych sąs ia
młodzież jest sprawa W()lności i .pokoju.
dów cieszą się pełny m szacunkiem i
Zebrania odbywały s i ę najczęściej autorytetem.
w . św ietlicach, znajdujących się na
Naj większą ilość głosów otrzymu·
terenie bloków. Jednakże kilka ze- ją i t ym samym zostają wybrani debrań odbyło się na świeżym powie·
legatami,' następujący mieszkańcy
trzu w ogrodach i podwórzach, zależ Bloku nr 182: Michał Król - kolenie od warunków miejscowych.
jar z, Helena Lipkowska - gospody* • *
ni domowa, Stefan P astusiak - urzęd
esteśmy w świetlicy ZPB im. nik ZZPG, Józef K ału f·ak tkacz z
Rewolucji 1905 r oku przy ul. P ZPW N~ 3 F1rancis1Jka Majda -- go
SenatGrskiej nr 3. Odbywa się t u ze spodyni domowa, Józefa Forysińska,
branie Blokowego Komitetu Obroń- łącrzarka iz P~PDz. Nr 3 i Aleksander l

N

J

•

Pokoju

Andrzejewski, urzędnik - dotychcza
sowy przewodniczący Komitetu Blokowego Obrońców Pokoju.

•

•

* urządził KomiP odobne zebranie
tet Obrońców Pokoju bloku 111· 381,
Dzielnicy śródmiejskiej.
któremu przewodniczył
Z~branie,
ob. Władysław Kubiak, przewodniczą
cy Komitetu Blokowego, odbyło się
w świetlicy TPPR przy, PSS przy ul.
Więckowskiego 10.
Referat wygłosił tow. Seweryn
Lawo, pracownik CZPW.
Po krótkiej dyskusji, w t<tórej zebnrni wypowiadali się w sprawach
związanych z walką w obronie poko·
ju, a szczególnie w sprawie napaści
imperialistów amerykańskich na Koreę, odbyło się glosowanie.
Wybrano następujących delegatów
na Konferencję Dzielnicową: Edward
Pe łka, Alina Przybyłows k a, Włodzi.
mierz Siomiak, Józef Dorenblat, Sta.J nn Bednarski,
nisław Szymczak,
Aron Moncarz, .Józef Rozenberg, B()lesław Gu:r.iitski i Aleksandra Matu·
szewska.
D ziś i w dniach najbliższych odby·
wać się będą podobne zebrania we
ws~ystkich blokach całego miasta.
Łódź wstąpiła już w pełni w okre>
wyborczy. Dla wszystkich komitetów
obrońców pokoju zaczął się · okres
wytężonej, gorączkowej p1·acy organizacyjnej.
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Po Kongresie SED (Ili)

Bądownictwo
os1ągni~c~a gospodarcze
Republiki Demokrat}'cz
neJ maJą dwojakie znaczenie. Są o·
I
ne fundamentem rozwoju kraju
stwar:aj~ podstawę dla lepszego za
spakaJama ~trzeb ob~w~teli. I w
t~m wzglę~z1e znaczenie ich jest ta
kie _samo, Jak we wszystkich innych
k:aJ~ch, wyzwolonych Spod panowa
.
nia imperia_lizn:iu. . .
Ale w N1:m1e?lne~ :r::tepubhce De
mokratyc~n~J os1ągmęc1a . gospo~ai:.
cze sp~m1aJą poza . t.vm Jesz~ze JCdf!ą, niezwykle wazną funk.cJę. ~~
mtanowicłe najlepszym i n1LJbardz1eJ
nieodpartym arau!'lentem przeciwko
nac,jonallstycznej 1 agresywnej teorii
„Lebensraumu''.
Wy~1łk~ ~
N1~m1e~k1eJ

w trumnę
teorii „Lebensraumu"
Gwóźdź

w

ciągu dziesięclole
Wiadomo, że
ci, imperialiści niemieccy wychowY
wali naród w przekonaniu, że na
rdzennie niemieckim ter.vtorium nie
ma on możliwości rozwijania się .
że suma dóbr materialnych, zna.JdU
Jących się i mogących być wytwarzanych na rdzennie niemieckim te
rytorium nie wystarcza rzekomo
dla potrzeb narodu niemieckiego,
który wskutek tego ma „prawo" do
zajmowania innych ter.vtoriów i do
uciskania, lub nawet wybijania inI!ych narodów. Wiadomo, że tę i;amą ludobójczą teorię w gruncie rze
czy rozwija di;iś w Niemczech Zachodnich rewizjonistyczna. pr1JPQ·
ganda niemiecka, popierana całko
wicie pn&z amerykańskich imperialistów.
Na propagandę tę Socjalistycma
Partia łedoości, czołowa siła całej
demokracji niemieckiej, odpowiada
najlepszymi argumentami, mia.nowi
cie argumentami faktów - osią
gnięó gospodarczych. Każdy krok na
przód Republiki w d1.iedzinie polep5zenla sytuacji ludności pracujące~
I w dziedzinie rozwo.lu sił produk
cyjnych jest gwoździem do trumny
teorl.ł „Lebensraumu" I stwaru run
dament dla rozpo vszechnlenia l unlemiecklrh
trvralenła wśród mas
przekonania, że gospodarka pokojo
wa jest w stanie ull!pokol6 potrzeby
Przelrnnanie to zaś jest
ludności.
podstawą wszystkir.h
najtrwalszą
przeobrażeń ideologicznych dokonanych i dokonujących się w NRD oraz przeobrażeń dojrzewających w
Niemczech Zachodnich. Dla rozpowsizechnicnia i utrwalenia tego pr!le
konania III Kongres SED zrobił bar
dzo wiele.

Plan budownictwa
pokojowego

NRD wielkie i owocne~budownictwo
·
pokojowe.
W swej polityce utrwalenia podziału Niemiec, zachodni okupanci
usiłują rozerwać wszystkie więzy
gos~odarcze między poszczególnymi
częsciami kraju. Tej antynarodowej i a.ntypokojowej połttyce przeciwstawia NRD konsekwentny program, zmierzający do umocnienia I
utrwalenia więzi między poszczegól
nymi częściami Niemiec. Założooe
w_ planie 5-letnim wzmacnianie tych
więzi - wbrew zakazom władz za·
chodnlo-niemiecklch - jest jednym
z ważniejszych elementów proll.la•
mowanej przez Kongres polityki 0 •
poru narodowego przeciwko koloni·

zacji.

Republiki, przyOsiągnięcia
kład Republiki, pomoc Republi·
ki będą czynnikiem stale rewo·

Niemiec Za
chodnich i czynnikiem działają-

lucjonizującym życie

gospodarcze

amervkańskiei

Skutki

l pr21
w departamentach Loir„
Rhone, Puy-de-Dome i innych pobllikich. Wyłoniono prowizoryczny
komitet obrony przemysłu metalow„
go i węglowego.
Podobne decyzje powzięto w Tulu.
zie, gdzie zasługuje na podkreśl!!!nie
udział w konferencji przedstawieleli
Rolnej
Koitfederacji
Generalnej
(CGA).

mysłowców

,.pomocy''

Marionetkowy· rząd Filipin
w obliczu bankructwa

NEW YORK (PAP).- Jak wynikarz: ba.rdziej filipiński ruch ludoWJ;
i1apływających tu wiadomości, marlo Silna partyzantka działa coraz sku·

netkowy rz11d fillpińskl Qulrino stoi teczn!ej. Szaleje inflacja i drożyzna.
dziś w obliczu politycznego i ekono- a w administracji panuje niesłychana
micznego bankructwa - mimo dwóch. korupcja. Kapitał amerykański pro
miliardów dolarów otrzymanych od
USA od czasu zakończenia drugiei wad~ na Filiipma ch 1ralbunkową 10wojny światowej. RoswlJa się coraz spodark~.

I

Zkó w

•

mteślników, drobnych kupców

GENEWA (PAP). - J11k donoszą z
w St. Et1enne, Tuluzie, Ales,
Contlans-Jarny 1 Ra,ondan1e od_f
były się w sobotę 1 w niedzielę z
Inicjatywy zwf-.zk6w mawodowych
górników i tnetalowc6w konferencje
okręrnwe pod hasłem walki a płanem Sćbuman~
W St. Etienne w konferencji W'Lięło
udzlnł 300 osób, reprezentujących or
ganizacje górników, metalowców, rze
Paryża,

cym na rzecz rozszerzenia walki zu pokoju. Każda fabryka i huta
o jedność i pokojowe budownic- w NRD - pracować będzie dla
wzmożenia sił frontu pokoju i dla ll·
two w· całych Niemczech.
trwalenia Już istniejącej ptzewa~
obozu pokoju nad obozem agro1ji.
Oręi walki o pokój
Takie jest znaczenie gospodar
Wreszcie wielkie znaczenie bę
czego programu nakreślonego
dzie miało to pokojowe budowni.c·
przez III Kongres Socja\istycznej
two dla całego świata. Towarzysz
Partii Jedności. Jest on w taStalin pisał w swym słynnym liś
kim samym stopniu bojowym
cie do Piecka i Grotewohla, że jeprogramem ofensywy polityczn€j,
śli nar6d niemiecki będzie walczył
jak program walki o frońt nar:>•
o pok61 z takim 11&mym uporem, z
dowy i o uczynienie z SED partii
jakJm walczył w narzuconej mu
nowego typu.
przez hitleryzm wojnie, pokój w
Towarzysze niemieccy przystępują
Europie będzie zagwarantowany.
Realizacja planu 5-letniego jest obecnie do wprowadzenia w żyde
jednym z przejawów takiego wla- planów uchwalonych na Konrresie.
inle uporu w walce o pokóJ. Urze Powodzenia w tej pracy życzot fm
czywistnienie planu, rozwinięcie po ludzie pracy na całym świecie. Pra·
tencjału produkcyjnego Republiki i ca ta jest bowiem rzetelnym wkła
wykorzystanie go dla celów budow- dem w naszą 01ólną I wspóln!ł wal
nictwa pokojowego oznaczać będzie kę o postęp, pokój i socjalizm.
Jerzy Kowalewski
wydatne wzmożenie sił całe10 obo·

Zadania
~

Robotnicy francuscy
walczą z planem Schuman.a

zawodoWyc h·

zw1ą
realizacji Planu 6•1etnlei;io

111
~treszczenie referatu przewodniczącego CRZZ tow. Wiktora Kłosiewicza, wygłoszonego na V Plenum ·CRZZ
ilościowo
poważny
ze str. 1-ej)
znac~ dalszy
utrwa• W21'08t kluy robotniczej. Stawia to
pełne przed związkami izawodowymi do·
przekonanie i zaufa.nie do dynamie-z datkowe i odpowiedzialne zadanie
nefo r0$\voju norm, których postę asymilacji tej ogromnej masy robot
povrość wiąże się bezpośrednio ze niczej, q;organ:lzowanie jej i jak najW!Zfostem dobrobytu mas pracują pelniejs~ włącizenie do procesu
cych.
produkcji.
Związki 7.awodowe wluny w~·cho
Nie może jednak być iadnqo dowolnero podwyższania norm orzez wać spośród siebie nowe ka.dry zdol
poszcżególnych dyrektorów i kier-o- nYch i ofiarnych instruktorów, ktównBtów produkcji, befl akc<?ptacji l"ly będą uświadamiać i roz~zerzać
powołanych do tego k<>mi$jl i admi- śWiatopogląd polityozny i s·połecz
nistracji gosp00arczej, w pormumie ny tej nowej armii ludzi pracy, któ
niu z odpowiednimi instancjami ny będą uczyć i pomagać jej w wy
konaniu zadań produkcyjnych.
związków zaw-Odowycb,
Jednomeśnie podkreślić należy ró
Słuszne tecbnicme normy pracy,
to podstawowy warunek realizacji wnie trudne i wielkie ~..a.danie zw'iąz
soojallstyc.wej 11UiMlY \IVY11a1r11die- ków rzawodowych. adanie otoczenia wedlur Uości i Ja.kości włożonej nia opiek\ setek tysięcy młodzieży.
pracy.
Zaia.dnienle dyscypliny pracy na
Towaraysa: Minc na Kongresie Zje biera. w Planie 6-letniln orromnego
dnoC2eniowym Partii podkreśtlł, że: maezenia.
„wysokie normy oznacza.ją. wysoką
Związki izawodowe, a szczególnie
wydajność I wysokie zarobki, nl5kie rady izakładowe winny pamiętać o
normy - niską wydajnoś6 l niskie tym, że przy rozpatrywa.niu spraw
zarobki.".
o naruszenie dyscypliny pracy należ.V kierowali się głęboką analill\
Przystąpimy
każdego przypadku narus'ltenia dyszawierania
cypliny pracy.
P1'2ypadki naruszenia d yscypliny
zakładowych umów
pracy \\,·inny być w celach wychozbiorowych
wawczych srz:eroko omawiane i anaKorzys tając rz 'bogatych doświad Uzowane na grupach związkmiv~ch.
C2:eń radzieckich związków izawodo·
wych, przystąpimy do zawierania 2a Plan 6-letni - planem
kładowych umów zbiorowych, któ·
troski o człowieka
re winny stanowić jeden z na;waż
Plan 6-letni, to plan troski o czło
niejszych środków organie.owania
twórcrzej aktywności szerokich mas wieka pracy. Znajduje t<> swój wy·
pracowniczych pniy wykonaniu i raz również w wlelkich sumach, pnie
'lllacz.onych na poprawę warul?ków
przekroczeniu Planu 6-letniego.
Umowy te różnić się będą izasadni- bezpiecizeńs twa i h igieny pracy, na
czo od dotychczasowych umów tre- co przerznacza się w Planie 6-letnim
ponad 35 miliardów złotych.
śclą. rznacizeniem i izadaniami.
Rady zakładowe powinny znać
W postanowienfach swoich ~awie
rać będą obustronne zobowiązania, &L~egółowo potrzeby rz.akladu w
izmierza .iące do wykonania i prze- dziedzinie berzpiec.zeństwa i h igieny
kroczenia planu produkcyjnego lla- pracy, wlnny czuwać syEtematyozkładu praemysłowego przez podnie· nie nad najbard2iej celowym wykosienie ilości i jakości pracy, polep· rzystaniem posiadanych nakładów
~enfe warunków pr acy i be'lP:eczeń na ochronę pracy.
stwa, pełnego i racjonalnego wydat
kowania kwot, prze znaczonych pr.zeiz
nasze Państwo Ludowe na popra·wę
warunków bytowych, soc.ialnych i
kulturalnych klasy robotniczej.
'.Dokońcrzenie

Związki za.wodowe winny
robotniczych
łac \'V masach

do

Kongres podsumował i scharakte
ryzował wszystko to, co zostało w
Republice już zrobione w dziedzinie
gospodarczej i na tej podstawie wy
tyczył w planie 5 - letnim program
działania na przyszłość.
Najistotniejsze elementy tego pla
nu są następuj ące: wzrost produk·
cji przemysłowej o blisko 100 proc.,
wzrost wydajności pracy o 60 prQc„
wzrost plonów z ba. o 25 proc., odbu
dowa 5 but o sile produkcyjnej 2
mil. ton stali rocznie, wzrost produkcJi maszyn o 221 proc„ w tej licz
bie - ciężkich obrabiarek o 317
proo.
Plan przewiduje na inwestycie
sumę 26.89 miliarda marek. Nie
było jeszcze w dziejach N!emlet•
tak wielkiego planu budownictwa
pokojowego, a cała dotychczasowa
historia powojenna, a zwłaszcza do
świadczenia walki o przedtermino·
Więcej robotników
~vą re.alizację planu dwuletnie~o! ~
•
k"
Jest na1lepszym dowodem realnasc1 ~
na 1erown1cze
tego planu.
stanowiska
Ja.kie znaczenie będzie miało
to wielkie budownictwo pok<JjoJednym iz warunków wykonania
we dla NRD, dla całych ~iemirc Planu 6-b tniego jest przyg&towanie
l dla świata?
kwalifikowanych kadr.
Program pnzygotowania od»ewied
Dla Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej realizacja planu ozna· nich kadr wymaga prnępracowania
czać będzie ogromny wzrost siły gos i udoskonalenia dotychca:asowch me
· podarczej i kulturalnej. Charnktery tod szkolenia, pogłębienia w.:edzy
styczne są pod t ym względem cyfry fachowe j is tniejących kadr technio produkcji żelaza i stali, ~dzif! cenych oraz prowadzenia systemat y
NRD rozpoczyn ała nieomal od zer(., cznego szkolenia młodych kadr,
Ważnym zadaniem związków za.
jako że cała pr awie produkcja że.a
za i stali znajdowała się na za~ho wodowych, ja.ko czynnika społeczne
Wykonanie planu zapewni go, jest ułatwianie zdolnym akty\\'l•
dzie.
przemysłowi stom i przodującym w praey robotwielce rozwiniętemu
budowy maszyn maksymalne uopa nikom osiągania kierowniczych i od
trzenie w żelazo 1 stal własnej pro· powiedzialnych stanowisk.
<lukcji. Realizacja planu przyniesie · W pracy swej związki 1U1wodowe
dalej znaczny wzrost dobrobytu lu- winny szeroko stosować popularyi;a
pod- cję brygad instruktorskich, kursów
dności pracującej, co będzie
stawą, dalszego umacniania ustroju fachowych, organir.wwanycb w riaa.ntyfaszy.stowsko „ demokratyczne- kładach pracy i mających na celu
podniesienie wiedq;y techni~nej i
go.
poziomu kultu:ra.l nego mas pracujących, bo jak powiedział Tow. StaPlan-oręźetn 'Walki lin: „Technika, maJąca na. czele lu•
którzy opanowali technikę, moo zjednoczenie Niemiec dzł,
że i musi dokonać cudóW''.
Związki zawodowe wi nny rozsize·
Dla całych Niemiec i dla walki o
demokrat yczne zjednoczenie Nie· rzyć i pogłębić nowe formy współza
miec, realizacja planu będzie mia· wodnietwa. opieraj ące się na podejpracy
ła przełomowe wprost znaczenie. mowaniu pmm: praodowników
Imper ialistyczni okupanci zachodni i racjonalizatorów rrobowią!lD.ń w
doszkalaniu n:iewykwalilfikowanych
ograniczają i hamują rozwój gospo
darki pokojowej, uzale'i:niają całą robotników be'Dpośrednio pr.zy wargospodarkę niemiecką od trustów a- sztatach pracy.
Przewidywany w ramach Planu 6merykańskich i 1·ozwijają wyłą~z
nie wojenne gałęzie tej gospodat ki. let niego szybki wzrost ~trudnienia,
Temu sprzecznemu z interesami na wyrażający się w końcu 1955 r. cyfrą
rodu niemieckiego i wszy11tkich na- 2.100.000 osób, w której to Eczbie
przeciwstawia kobiety maj ą stanowić 1.230.00(), o·
rodów roi.wojowi

ZSRR musimy włą
pracy do codziennej działalności w11zy11Udtlt Ol"
niw związkowych. Rozwój ochrony
pracy w Zwłl\zku' Radzieckim do·
wodzi, że metody aktywizacJI 1po·
leoznej są nieodzownym warunkiem
uzyskania w łeJ dziedzinie $U kce·
sów.
Przystępujemy obecnie clo wybo•
rów społecznych Inspektorów 11racy.
Powoła·nle tej ponad 100-łylłlęcllle.f
armii aktywh1t6w zwl~owych da
klasie robotniczej potę'.iny oręł walki
o systematyczną poprawę wP.runków
bezpieczeństwa l h~ieny pracy. W
pracy tej przyświecać będą nan1 sło
wa Tow. Lenina:
„Postęp techniczny przy 1ocja·
' lł:hnle · stworzy bardtłej hlrlenlczne warupki pracy, uwolnl ml•
liony rnbotników od dymu, kurzu
i brudu, przyspieszy pnekutał
cenie brudnych, wstrętnych warsztatów na czyste, jasne, aodne
Za

przykładem

czyć troskę

o

ochronę

człowieka.".

'
w przemyśle
Sukcesy
nierozerwalnie
.związane

przebudową

wsi

P r.zebudowa struktury gospodarczej Polski Ludowej te jednocieśnie
głębokie przemiany na. wsi, to l!kwi
dacja \v.ielow iekowego izacofa!'l:a i
opartą na
pmejście na zespołową,
inechiinizacji pracę w rolnict wie.
Zwiąe.ki zawodowe w inny wy j aś
n i ać najszerszym masom klasy robot
n!c:zej wsp6łza.Jeżność powodzenia
realb.acji zadań Planu 6-letnłl'go w
przemyśle od sukcesów w przebudo
wie wsi i z drugiej strony Wl!lpółza
leżność powodzenia rozwoju naszego rolnictwa· od wykonywani11o planów produkcy·nyeh w przemy~le.
Zw i ązki zawodowe poprozez organizację ekip łączności ze wsi ą w in·
ny wzmóc oddz.iaływanle na zacofa·
ną część chłopstwa, pomóc wyelimi·

nować wpływy kułactwa

nej

ez11ści

szere1acłl

1 reakcyj· t12mu 1 wygodn:ictwa w

kor.iem•
mi ws'Zelklch pozostałości oportuni~
zmu i vnmocnjenie dyscypliny wezwiązkowych,

kleru.

W ostrej walce
klasowe; budować
będziemy socializtn

wyrwanie

1t

wnątrz.związkowej.

Brak jej pow &echnde odczuwamy
mńą'lkowych. Nie wy-

w szeregach

Dwa są czoło\Ve zadanie, od kt órych unleżnione jest pełne p.1wodoze
nie Planu 6-letniego: ciągły wzrost
wa.tka o
wydaJnoścl ł uporccywa
211111ieJs.z~nle koslńów wlunvch o wlll'oU oszczędności. DW1~ cyfry
tych zadań,
symbolioo;uJt\ ogrom
wzrost wyda j ności pracy ~ 66 J)roc.,
i zmnit'.! j>ozenle ko!!ILtów własnych o
17 proc. Treścią tych eyłr to ~tkł
nowych u.kłuów pracy, tysiące do•
mów mieszkalnych, nowe szkoły t
szpitale, kina I teatry, żłobki I przed
szkOJa. Znaczenie tych dwócb cyfr
winno dotrzeć do śwladomOścl kat·
de•o robotnika, ka.itd-o działacza
związkowe.go.

Na&Z.e budownictwo socjallstyczne
w warunkach
izaciętej, os,rej walki klasowej, w
warunkach, jak to powiedział towarzysz Bierut „wielkie10 oporu llka·
zanych na :z„la.dę klaa kaplta.Usty·
cmych, w warunkach działania na
terenie naaze10 kraJu sterCl'u arentów, szpiegów, 11abot.M:yatów i dywer
11antów nasła.nyeh przf:'L impuial\stów amerykańskich, angiel•ltich i
ich arentów z żółtej mlł}diynModów
ki związków zawodowych oraz ti•
iowskiej bandy zdrajców i morderców - dla hamowania postępu t roz
woju Pol!ki Ludowej". Będrtic się
to odbywało w warunkach ostrej
\falki iz pozostałościami bur7.•.rnzyjnymi, rz. wahaniem zacofanych ele·
mentów, ulegających wpł~·wom wro
ga klasowego.
W tej walce klasowe j izwiązld zawodowe wez.mą jak najczynniejszy
udział, ale war unkiem skutecznego
doprowadzenia jej do końca jest pod
jęcie szerokie j ofensywy przeciwko
wS!lelkim pozostałościom biurokrabędzie się dokonywało

atarezają

słuszne

pomysły,

tt.ucane

nowe myśli i hasła,
Wzorem t natchnieniem w nahel
pr•cY będą radzieckie związki r.awo•
dowe, wycltowane w duchu ttleuitę•
tej wa.lkl klasowej i peli.tego pośwł«:·
ceni.a 1prawie eocJalizmu, wychowa.
n~ przez Wielkll Partię Lenlna I St.
lina.

Korzvstamy
z

doświadczeń

i pomocy ZSRR
Wzorem i na~nieniem nas1&J kla
ay robotniczej, w jej walce o reali·
zację Planu 6-letnieao, będzie wiei·
kl Związek Radziecki, b~ą dziesiąt
ki milionów radzieckich budowniczych komunizmu, będą wskazania
wodza I nauczyciela ludzi. urae.v e&·
łea-o świa ta - wskazania Wielkieao
Stali.na. '.T~ słowa mówcy WY'NOłuj4
długotrwałą, burnliwą o wację).

RękoJmill naszeco zwYcięstwa Jest
wspaniab posta.wa. naszej klasy ro·
botnłczej, która w plerwszym pół•
roczu roku bieżącego przekroczyła
zadania, wynikające z Planu 6-let•
niego.
Przedterminowe wykonanie plano
pierwszego roku Planu 6-Ietnier;o
winno się stać hasłem każdej ułogł
fabrycznej, ambicją kaźde10 robot•
nika I pracownika.
To czołowe zadanie, wysunięte
przez towarzysza Biemta, stanie się
główną wytyczną w pra.cy związków
zawodowYch. Pod kierownictwem na
szej Partii związki zawodowe będit
mobill2owały masy do 7JW}fcłęstwa
w bitwie o Plan 6-letni, o wzmocnie
nie obronnośei naszego kraju. o po•
kój, o socjalizm w Polsce. (Oklaski).

Plany inwestycyjne !!1-~-~~!„~l~„.!!~!.!.!~~„!
Prezydium Rady Naro.d owej

czuwać będzie
mleślników

nad tokiem prac

i podmistrZÓ\V budowlaWczoraj w Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi odbyła się kon·
ferencja, poświęcona sprawom tegorocznego wykonania państwowego nych. Nie jest jednak rozwinięte w
planu inwestycyjnego w zakresie budownictwa. W konferencji wzięli dostatecznej mierze szkolenie mistrzów. Ośrodek szkolenia budowla·
udział inwestorzy i wykonawcy budownictwa przemysłowego oraz mie·
rzy nie spełnia swego zadania. Ani
szkaniowego. Obradom przewodr.iczył TOW. :MARIAN MINOR Dyrekcja Oktęgu Szkolenia Zawoprzewodniczący Prezydium RN m . Łodzi.
dc·wego, ani Centralny Urząd Szkolea wstępi e obrad przewodniczą-i cy robot ników budowlanych w róż- nia Zawodowego, mimo inter wencji
cy miejskiej Komisji Plauowa.. n~·ch przedsiębiorstwach budowla- Prezydium Rady Narodowej, nie zorga niznwały we właściwy sposób s zko
nia Gospodarczego - tow. Ginsbert nycb. Podczas g dy w PPB i SPB omówił o&iągnięcia i trudności bu- suma przerobowa na jednego i·obot ni lenia budowlanych, a przede wszystdownictwa w naszym mi eście. Do p-0- ka w ciągu dnia jest w ysta rcz aj ąca, kim instalatorów.
Zaobserwować się też daje do tej
lewy i·oku ubiegłego wykonanie in- w PBP spada poniżej przeciętnego
pory wśród inwestorów brak poczucia
westycji budowlanyc nie przedsta- poziomu.
Praca biur projektów budowlanych odpowiedzialności za wykonanie usta.
wiało się zadowalająco. Przełom w
tej dziedzinie nastąpił dzi~!d wysił- st anowi drugą przycz ynę, stw arzają- lonych inwestycji. Nie inter esowali
kom P rezydium ówczesnego Zarządu cą „wąskie gardło" naszego budowni si~ oni t empem robót, ich jakością,
nit' składali sprawozdań z rodzaju
Miejskiego, które w porę zwróciło u- ctwa.
Chociaż zorganizowanie Centralne- inwestycji, jakie wykonano, przejaw~:gę na te zagadnienia. Od czerwca
ub. roku tempo wykonywanych robót go Biura Pr ojekt ów w Łod zi stanowi w; ają.c beztroskę i samozadowolenie,
znacznie wzr<>sło. Powstały pn;odują po?::tęp w stosunku do poprzednich chooiat częstokroć zaplanowane ince brygady murarskie, zastosowano metod projektowania, to jednak styl westycje nie zostały Zl'ealizowane. rracy tego przedsięl>iorstwa wiele Plan Sześcioletni - zakończył swój
system budownictwa potokowego.
Rok bieżący n atomiast stwarza no pozostawia do życzenia. Nie ma goto referat tow. Ginsbert - zmieni ć ma
we trudności: rozmach robót murar- wych s.tandnrtów budowlanych, doku oblicze naszego mia sta. Od umiejętno
skich na budowach w ogromnym stop mentac.ia techniczna nie bywa dostar ści wykorzystania wszystkich możli
niu wyprzedził pracę biur projekto- czana w porę wskutek długotrwałego wości, od zmobilizowania wszystkich
wych oraz ter:tpo robót instalacyj- r ozpatrywania projektów p1·zez komi wysiłków i to już obecnie, w pierwsję i kolegia w Łodzi oraz w centrali szym roku wyknnywania. z adań Pia·
nych i wewnętrznych.
Jak przedstawia się wykonanie pia w Warszawie. Biuro projektów nie nu Szeticioletniego - zależeć będzie
nów inwestycyjnych przez poszczegól korzysta z bogatej skarbnicy projek· urzeczywistnienie wielkich jego zatów budowlanych Związku Radzie· dań, nakreślonych przez V Plenum
ll.e przedsiębiorstwa budowlane?
Do tej pory plan inwestycyjny zo- ckiego, rozporządzaiącego doskonale naszej Partii".
W toku ożywionej dy skusji przedstał wykonany w 30 - 40 prix:entRch. opracowanymi kata.logami budowni·
stawiciele przedsiębiorstw budowlaPPB wypełniło 38 procent planu rocz ctwa wszelkiego rodzaju.
Nawiązując do zagadnienia polity· nych i inwestorzy podkreślili słusz
nego, SPB - 38 procent , PBP nr 2
- zaled\vie 21 procent. Wahania te ki kadrowej w budownictwie, tow., nośc spostrzeżeń tow. Ginsberta,
si spowodowane przede wszystkim Ginsbert podkreślił, że obserwować ;:wracając się do Prezydium Rady Na
ogromnymi różnicami wydajności pra się daje postęp w akcji szkolenia n~ rodowej z wnio5kiem o powziecie od
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powiedniej uchwały, zmierzajacej do
usprawnienia tempa przeprowadzania
inwestycji budowlanych w naszym
m:eście.

Dyskusję podsumował tow. Minor.
Stwierdzit on na wstępi e, że nie ma
obiektywnych tru dności przy wykony
waniu zobowi~zań inwestycyjnych na
s1ego miasta. Pogłębienie form współ
zawodnictwa pracy na budowach i
pracy mogł
wzmożenie dyscypliny
wyzwolić nowe siły, tkwiące w każ
dym przedsiębiorstwie. Biura prpjek
tC'we natomiast winny niezwłocznie
dokonać przełomu w dotychczasowYch
metodach swej pr acy , zlikwidować
biurokratyczny tryb zatwierdzania
projektów, zatrudniać pracowników
w ci ągu pełnego dnia roboezego.
Za wykonanie inwestycji w pierw•
szym rzędzie winni być odpowiedział
ni inwestorzy. W najbliższym czasie
zostanie r ozpatrzony purtfel zleceń,
znajdujących się w biurach projektów or a z portfel zlec eń, posiadanych
przez przed~iębiorstwa budowlane.
będzi e można ustalić
Dzięki t emu
hierarchię robót i określić ścisłe terw
miny ich wykonania.
Plan Sześcioletni przewiduje daleko idącą przebudowę naszego miasta
i og-romne inwestycje w bud11.wni·
ctwie mieszkaniowym. Dlatego teź
jest. r zeczą konieczną, aby z dzisieJ·
szej narady wyciągnięte zostały od·
powiednie wnioski - zakończył tow.
'.'tllnor.
:&ł.
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Odp~-wiedzi .ToW'arzysza Slali~~na pytania
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stwarza
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Do towarzysza Sanżejewa
Szan~wny Towarz.ys~ Sanżejew! I dialekt stał się podstawą rosyjskie0 d~wiadam na Wasz list z dutym go języka narodowego. To samo na
opóznieniem, .gdyż dopiero wczoraj leży powiedzieć 0 połtawako _ kl·
jowskim dialekcie języka ukraiń
przekazano m1 go z ap~rat~. KC.
~e~arunkowo słusznie mterpre- skiego, który stał się podstawą u~Jec:ie 11.?0je stanowisko w sprawie kraińskiego języka narodowego. Co
się tyczy pozostałych dialektów ta
dialektów.
Dialekty „klasowe", które słusz- kich języków, to tracą one swą saniej było by nazwać żargonami, ob moistność, wlewają się w te języki
sługują nie masy ludowe, lecz wąs- i zanikajll w nich.
Nie mają one przy tym swej wła
snej budowy gramatycznej i podsta
Wobec tego
wowego zasobu słów.
nie mogą one w żaden sposób rozWinąć się w języki samodzielne.
Dialekty lokalne („terytorialne")
obsługują, przeciwnie, masy ludowe
oraz mają swą budowę gramatyczWoną f podstawowy zasób słów.
bec tego niektóre lokalne dialekty
w toku procesu kształtowania się
narodu mogą stać się podstawą ję
zyków narodowych i rozwinąć się
w samodzielne języki narodowe„
Tak było np. z dialektem kursk<? orłowskim („mowa" kursko - orłow
tka) języka rosyjskiego, który to
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Zdarzają się tł!i odwrotne procesy, kiedy jeden w„ólny język naro
która z braku nleodrodowości,
wnych ekonomicznych warunków
rozwoju nie stała się jeszcre narodem, ponosi klęskę wskutek rozpadu państwowego tej narodowości, a
dialekty lokalne, które nie zdążyły
jeszcze roztopić się w jednym wspól
nym języku, nabierają życia i t':.lpo-

czątkowują

kształtowanie

G
{

~
'if

się odrę

bnych, samodzielnych ję2yków. Mot
liwe, że tak właśnie było np. rz. je·
dnolitym językiem mongolskim.

J. Stalin
11 lipca 1950 roku.

towarzysza

D.

Do towarzysza A. Cholopowa

Biełkina

i S. Furera

Wasz list. Spóźniłem
Jak widać, mamy tu dwa różne
wobec prze- wnioski dotyczące zagadnienia zwy
ciążenia pracą.
clęsh•;a socjalizmu, które nie tylko
'
bierze za przeczą sobie wzajemnie, lecz i w:r.:i
miłcząco
List Was12:
się wykluczają. ·
punkt wyjścia dwa założenia: e;ało jem
Jakieś tam mole książkowe i tal
żenie, że dopus7.czalne jest cytowanie dzieła tego lub owego autora w mudyści, którzy, nie wnik:ająew i:;to
sprawy, cytują w sposób formal
oderwaniu oą, okresu hls·torycznego, tę
w oderwaniu od warunków hiny,
do którego odnosi się cytata, i po
- mogą powiedzieć, że
storycznych
owe
czy
te
te
drugie r: założenia,
wniosków, jako bezwa
tych
z
jeden
wnioski i formuły marksizmu, uzyniesłuszny, należy odrzurunkowo
skane w wyniku zJ:,adania jednego
cić, drugi zaś wniosek, jako bezwaz okresów roozwoju historycznego, są
runkowo słuszny, winien być rozsłusiine dla wszystkich okresów ·roz
na wszystkie okresy rozwo
szerzony
woju i dlatego powinny pozostać
ju. Ale marksiści nie m9gą nie wienie7..mienne.
że mole książkowe i talmudzieć,
Mu~ę powiedtzieć, że oba te ozalo- dyści mylą się, nie mogą nie
wieżenia są głęboko błędne. Oto kilka dzieć, że oba te wnioski są słuszne,
przykładów.
lecz nie bezwarunkowo, a każdy dla
swego czasu: wniosek Marksa i EnW c'lterdziestych latach ubie·
dia okresu kapitalizmu
gelsa głego stulecia, kiedy nie było
wniosek
jeszcze kapital!zmu monopolistyc7.- przedmonopolistycznego,
dla okresu kapitahzzaś Lenina nego, kiedy kapitalizm rozwijał się
mu ' mooopolistycznego.
w sposób mniej lub bardziej miarowy, po linii wznosrzącej się. rozprzeEngels mówił w swym „AntyjeszC'le nie
strzeniając się na nowe
Duehringu", że po zwycl<;s·
terytoria, a prawo twie rewolucji socjalistycznej pańzajęte przezeń
nierównomiernolci r<lilwoju nie mo- stwo powinno obumrzeć.
gło jeszcze działać w całej pełni Na tej podstawie, po zwycięstwit>
Marks i Engels doszll do wniosku, rewolucji socjalistycznej w naszym
że rewolucja socjali~tyczna nie mo- kraju, mole książkowe i talmudyści
w jednym jakimkol- z naszej Partii zaczęli domagać się,
że zwyciężyć
wiek bącl:: kraju. że może ona zwy- aby Partia przedsięwzięła środki,
ciężyć jedynie w rezultacie ogólne·
zmierzające do szybszego obumiera
go uderzen;a we "wmystki<:h lub w nia na~zego państwa, do rozwiązaw~ększości krajów cywilizowanych. nia organów państwowych, dó rezy
Wniosek ten stał się potem wytyco:- gnacji ze stałej armii.
ną dla wszystkich marksistów.
Jednakże marksiści radzieccy, na
Jednakże na poczatku dwudzieste podstawie analizy sytuacJ'i świaOtrzyrna.łem

się

stej w ubiegłym stuleciu, który nie
Listy Wasze otrzymałem.
Wasrz. błąd polega na tym, że po- miałby swego języka dźwiękowego.
' mieszaliście dwie różne rzecrlY i rz.a- W historii ludzkości język dźwlęko·
rnieniliście p!'2edmiot, rozpatrywa- wy stanowi jed.ną r.: tych sił, które
ny w mojej odpowiedzi tow. Kra- pomogły ludtiiom wyodrębnić s;!ę tie
szeninnlkowej z innym praedmiotem, świata ~vierv;ęcego, połąc;iyć się w
społeateMtwa, ~.ialąć &We rnyśle·
W odpowiedzi tej krytykuję nie, organ:izować produkcję S:połecrz.
N. J. Marra, który, mówiąc
ną, prowadeić skutecrz.ną walkę z
o ję"Lyku (dźwiękowym) i o myśle siłami pnyrody i dojść do tego poniu, odrywa język od myślenia i w
stępu, jaki :mamy obecnie.
ten sposób Wjpada w :idea&m. A izaPod tym względem znaozen1e ~.
tem w mojej odi>owied.rzi chodzi o
jęrz;yka gestów, wobec jego n:lezmi&
normalnych ludzi. władających ję
cha·
izykiiem. Twierdzę prrzy tym, że my- nego ubóstwa i ogranicz.onego
wła
to
Jes.t
rz.nikome.
jest
rakteru
śli mogą pow.stać u takkh ludzi jedynie na bazie materiału ję2ykowe ściwie nie język, i nawet nie surogo, że ogołoconych myśli, nie u.wią gat języka, który by mógł tak lub
dźwiękowy,
zastąpić jęrz;yk
zanych rz materfałem językowym, inaczej
nie ma u ludzi władających jęrz;y· lecz środek pomocniczy o nader o·
graniczonych możliwośc.iach, z któkiem. rego korzysta niekiedy crzłowiek dla
Zamiast przyjęcia lub odrzucenia
tych ub innych mopodkreślenia
tej tezy, po<fatawiacie ludlli anormentów w swej mowie. Ję2yka gemalnych, berz.ję"Lykowych, głuchonie
stów Irle można przy.równywać do
mych, któl"Zy nie posiadają języka
jęeyka dźwiękowego, tak samo jale
il których myśli nie mogą, oczywinie mo~a prrz.y1"ównywać pierwotście, pCYMtać na ba!Zie materiału ję
nej dre,vnianej motyki do współ
zykowego. Jak widrz.:icie, jest to zutraktora gąsiennicowego ~
czesnego
pełnie inny temat, którego nie po·
pięc.iokorpusowym pługiem i rzędo·
:ru.wałem li nie mogłem poruszyć, al
wym siewnikiem trakto.rowym.
bowiem jętiykoimawstwo zajmuje się
Jak widać, interesujecie się
normalnymi ludźmi, władającymi ję
przede wszystkim głuchonie
riykiem, a nie anormalnymi, głucho
mymi, a dopiero potem - probleniemymi, nie posiadającymi ję
mami językoznawstwa. Widocznie
zyka.
ta właśnie okolicooość skłoniła Was
temat zamieniliście do tego, !a llJWl'ócili.ście się do mnie
Rozważany
innym tematem, który nie był oma. z. szeregiem pytań. No cóż, skoro '!'lawiany.
legacie, chętnie uczynię rzadość Waszej prośbie. A więc, jak ma się
Z listu tow. Biełkina widać,
sprawa z głuchoniemymi? Czy funk
że stawia on na jednej pła·
cjonuje u nich myślenie, czy po·
&z:crzyźn.1e „język słów" (język dźwię
wstają u nich myśli? Tak jest, mykowy) i „język gestów" (według N.
ślenie u nich funkcjonuje i myśli
J. Marra - język „ręciz;ny"). Sądzi
powstają. Rzecrt jasna, 7.e skoro głu
on widocznie, że jętiyk gestów i ję
choniemi pozbawieni są języka, ich
riyk słów są równo.znaczne, że onmyśli nie mogą powstawać na barz:ie
giś społeczeństwo ludzkie nie miało
materiału językowego. Cz.y nie znajęzyka słów, że „ręainy" język a:aC!l.Y to, ~ myśli głuchoniemych są
stępował wówcrLaS język słów, któogołocone, nie rz:wią'Zane z „nonnami
cy rijawił się dopiero później.
przyrody" ~wyrażenie N. J. Marra)?
· Jeśli jednak tow. )3iełlk:in istotnie Nie, nie rr.na~y. !Myśli 'głuchonie·
tak sądrzl, popełnia on .poważny mych p<>wstają i mogą :istnieć jedy·
błąd. Język dźwiękowy lul:i język nie na bazie tych obrazów, spostrae
słów był cz.a.wsze jedynym językiem
żeń, wyobrażeń, które kMtałtuj11 się
społecrzeństwa ludzkiego, zdolnym u nich w życiu codz:iennym o przeddo odegrania roli pełnowartościo miotach świata ~wnętnznego i lcb
wego środka komunikowania się stosunku wzajemnym, d(l;fęki rimymiędzy ludźmi. Histo;ria nfo zna ani słom
smaku,
dotyku,
~roku,
jednego społeczeństwa lm:h:kiego, ipowonienfa. POlla tymi obrazami,
najbardziej nawet rzacofanego, które spostrzeżeniami, wyobrażeniami myśl
nie posiadałoby dźwiękowego ję"LY ,iest pusta, pozbawiona jakiejkolka. Etnografia i!lie zna ani jednego wiek bądź treści, criyli że nie
rz:acofanego szczepu, choćby był tak istnieje.
samo lub jeszcrze bardrz.iej pierwotny niż - powiedzmy - Australijczycy c:z.y miesrz.ka1i.cy Ziemi Ogni- 22 lipca 1950 r.
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nieco

rz; odpowiedzią

1

2

3

go stulecia, zwłaszcza w okresie
pierwszej wojny światowej, gdy dla
wszystkich stało się jasne, że ka pljaprzedmonopolJstyczny
ta Iizm
ó ł
·
wme przer s w kapitalizm monop0
gdy kapitalizm idący
listyczny,
WZWYŻ przekształcił się w kapitagdy wojna odsfo!izm

2

J Stalin

jako bezwarunkowo błędn•,
jako bezwarunkowo słu
s:z.ną - rozszerzyć na wszystkie okresy rozwoju państwa socjallstycz
Ale marksiści nie mogą nie
nego.
wiedzieć, że mole książkowe 1 talmudyśct mylą się, albowiem oble te
formuły są słuszne, lecz nie absolu
tnie, a każda dla swego czasu: formuła radzieckich marksistów - dla
okresu zwycięstwa socjalizmu w je
dnym lub kilku krajach, formula
zaś Engelsa - dla tego okresu, g\iy
następujące po sobie zwycięstwo ~o
cjalizmu w poszczególnych krajach
doprowadzi do zwycięstwa socjaliz
inu w większości krajów i gdy zostaflłl w ten sposób stworzone warunki niezbędne dla zastosowania
!ormuły Engelsa.
Liczbę takich przykładów możnn
by zwiększyć.
To samo należy powiedzieć o
dwóch różnych formułach, dotyczących zagadnienia języka, wziętych z
różnych prac Stalina i przytoczonych
przez tow. Chołopowa w jego liście.
Tow. Chołopow powołuje się na
pracę Stalina „W sprawie mark!.iz
mu w ~ęzykoznawstwie", w której
sformułowany jest wniosek, że w
wyn!.:rn sknz:yżowania, powiedzmy,
dwóch języków, jeden z ję"Lyków za
zwyczaj wychodzi jako zwycię'lca.
drugi zaś obumiera, że więc skrzyżo
wanie daje nie jakiś nowy, trzeci ję
zyk, lecz zachowuje jeden z fozyków. Dalej powołuje się on na inny
wniosck, wzięty z referatu Stalina
na XVI Zjeździe WKP (b), w którym mowa, że w okresie zwyclęstwa socjalizmu w skali światowej,
gdy socjalizm okrzepnie i wejdzio?
w byt, języki narodowe musz<1 sic:
nieuchronnie zlać w jeden język
wspólny, któl'y, oczywiście, nie będzie ani wielkorosyjsklm, ani niel:'Q·
mieckim, lecz czymś nowym.
równawszy te dwie formuły 1 widząc, że nie tylk'o nie godzą się one
z sobą, lecz wzajem się wykluczają,
tow. Chołopow wpada w rozp'!cz.
„Z artykułu Waszego - pisze on w
liście - zrozumiałem, że ze skrzyżowania języków nigdy nie moż!la
otrzymać jakiegoś nowego języka, a
do ukazania się artykułu byłem mo
c11,o przekonany, zgodnie z Wastym
przemówieniem na XVI Zjeździe
WKP (b), że przy komuniźmie języki zleją się w jeden język wspólny".
Jest rze~zą oczywistą, że tow. Cho
łopow, po odkryciu sprzeczno§ci
między tymi dwiema formułami i w
głębokiej wierze, że sprzeczność na
ieży .zlikwidować, uważa za potrze
bne pozb.rcie się 1·cdnc.1· z formuł,
jako niesłuszneJ· i uczepienie się
drugiej formuły, jako słusmej dla
wszystkich czasów 1 krajów, ale ja
kiej mianowicie formuły uczepić się
- nie wie on. Powstaje coś w rodzaju sytuacji bez WYjścla. Tow.
nie domyśla się nawet,
Chołopow
że obie te formuły mogą być słuszne - każda dla swego czasu.
Tak zawsze bywa z molami książ
kowymi i talmudystami, którzy nie
'.'lnikając w istotę sprawy i cytuj!.lC
w sposób formalny, bez uwzglf<<inie
nia warunków history~nych, 0 których mow1ą cytaty, n iezmiennie
wpadają w sytuację bez wyjśc:a.
'k ć
ś · śl"
T ·'"n1"zasem
me
ną ma
• JC · 1 wm nie
'"
w zazagadnienie,
l'ytorycznie
żartnych podstnw, by uważać, że· sy
Rzecz w
tirncja jest bez wyjścia,
tym, że broszura Stalina ,,W sprawie marksizmu w Stalina na
i wie'' i przemówienie
XVI Zjeździe Partii mają na uwa·
dze dwie zupełnie różne epoki, w
wyniku czego otrzymujemy też róż
ne formuły.
Formuła Stalina w jego brosrurze,
w części dotyczącej krzyżowania się
na uwadze epokę
języków, ma
przed zwycięstwem socjalizmu w
. t oweJ,. g dy klasy wyzysku
l I'1 św1a
~ca
Jace stanowią panującą siłę na świe
cie, gdy ucisk narodowy i kolonia!
gdy odQ.SO·
w mocy,
pozostaje
ny
niei wzajemna
narodowe
bnienie
ufność narodów utrwalone są przez
różnice państwowe, gdy nie ma je3 z
cze równouprawnienia narodowego,
gdy knyżowanie się języków odbywa się w trybie walki 0 panowa
nie jednego z iezyków. gdy nie ma
jeszcze warunków dl<t pokojowej i
d· · j
61
·
·
PrzyJazneJ wsp pracy naro ow l ę.
dziennym
na porządku
gdywspółpraca
z.vków,nie
i wzajemne
stoi
w.zbogacanie się języków, lecz asy-

drugą zaś,

1

ką górę socjalną.

nie do zniesienia, milacja jednych

rzucić,

Stalina pod wspólnym.tytułem , Qdpo.
towarzyszom"

wiedź

sytuację

języków 1 ZWYClę1-

że należy jedną z \ych formuł od- two innych. Jest rzeczą zrozumialą,

umierający,

ta w naszym okresie, do~zli do
wniosku, że przy Istnieniu otoczenia
j kapitalistyc;mego, gdy źwycięstwo
rewolucji socjalistycznej ma miejscf'
tylko w jednym kraju, a we wszyst
kich innych krajach panuje kapitaiizm, kraj zwycięskiej rewolucji po
lecz ze wszech
'Ninien nie
.

osłabiać,
.

.

.

niła nieuleczalne choroby światowe miar wz~acniać swo,Je panstwo, or.

go frontu imperialistycznego, a pra
wo nierównomierności rozwoju rz.ade
cydowało o różnym czasie dojrzewania rewolucji proletariackiej w
różnych krająch - Lenin, wychodząc z teorii marksistowskiej, doszedł do wniosku, że w nowych wa
runkach rozwoju rewolucja socja U~tyczna może w zupełności zwyclę· t yrn
· d
ż ć
nym, z osob na wz1ę
y w Je
kraju, że równoczesne zwycięstwo
rewolucji socjalistycznej we wszyst
wi k ś k
h 1b
ę szo ci rara 1 ac u w
c
ki
·
"ó h k 1
J w cywilizowanych Jest niemożliwe wobec nierównomierności dojrze
wania rewolucji w tych krajach, że
dawna formuła Marksa i Engelsa
· · nowym wanmnie odpow1·ad a JUz

1

t

kom historycznym.

gana panstwa, organa wywiadu, ar
mię, jeśli kraj ten nie chce ulec roz
gromieniu przez otoczenie kapitalis
tyczne.
doszlj do
Rosyjscy marksiści
.
wmosku, że formuła Engelsa ma na
uwadze zwycięstwo socjalizmu ~
wszystkich krajach lub w większo~
ci krajów, że nie da się ona za;tosować d o wypadku, gdy socjalizm
zwycięża w jednym, z osobna wiię
t.vm kraju, we wszystkl\:h zaś InI l
n:vc 1 najach panuje kapitalizm.
J k · ć
a W!da , mamy tu dwie różne formuły, dotyczące zagadnieni<:1
losów państwa socjalistycznego, któ
re wykiucza.ią się nawzajem.
Mole książkowe i talmudyści nrn
gą powiedzieć,

że okoliczność

ta

językoznaws·

~ew .ta~ich ~arun~ach mogą być

~edyme Jęz~lti zwycięski~ i :z.wyclęzone. Właśme te warunki ma na uwadze formuła Stalina, gdy mówi
ona, że skrrzyżowanie, powiedzmy,
dwóch języków daje w wyniku nie
utworzenie nowego tęzyka, lecz zwy
cięstwo jednego z języków i klęsk~
drugie~m.

Co do drugie.i zaś formuły Stald·
na, wziętej z przemówienia na XVI
Zjeździe Partii, w części, doty.::zącej
zlania się jętiyków w jeden język
wspólny, to tu ma s ię na uwad~
inną epokę, a mianowicie epokę po
llWycięstwie socjalizmu w skali
światowej, gdy n ie będzie już 1atn.iał
imperializm ŚW1atowy, klasy wyzyskujące będą obalone, ucisk narodowy i kolonialny będą rclikwidowa
ne, odosobnienie narodowe i wujemna nieufność narodów rz:ostaną
zastąpione preez wrzajemne 12:autainie
l zbliżenie narodów, równoupraw•
nienie narodowe wcielone będzie w
życie, polityka dławJen!a i asymilacji ję.zyków będ12:!e !Zlikwidowana,
współpraca narodów z.ostanie zorganfaowana, a języki narodowe będą
miały możliwość S\vobodnego v.'4Zajemnego wzbogacania 5ię w try8ie
współpracy. Jest meczą rz.rozumiałą,
że w t ych warunkach nie mo±e być
nawet mowy o zdławieniu i klęsce
jednych języków, a zwycięstwie in·
nych. Tu będziemy mieli do czynie·
nia nie z dwoma językami, z których
jeden doznnje klQsk!, drugi a:a.4 wychodzi z walki jako zwycięzca, leca
z setkami języków narodowych,
z. których w wyniku długotrwałej
współpracy ekonomicznej, polityC'Ł·
nej i kulturalnej narodów będą się
najbardlliej
wyłaniały
najpierw
wv.bo2acone, jPdnolite jętiyki s t:efowe, a następnie ję2yki strefowe sto·
plą się w jeden wspólny język mię
dzynarodowy, który oczywiście nie
będzie ani niemieckim, ani rosyjskim, ani angielskim, leC2 nowym ję
z.ykiem, k tóry wchłonął w siebie naj
leps7..e elementy ję"Lyków na:.-odowych i strefowych.
A zatem dwie różne formuły odróżn ym epokom
powledają dwom
rozwoju spoleC'leństwa i właśnie
dlatego, że od·powiadają tym epo·
kom, obie formuły są słuszne - każ
da dla swojej epoki.
się, aby formuły nie
Domagać
znajdowały się w spmecr.ności w.za.
jemnej, a··y nie wykluczały się \Wajem _ jest równie niedorzeczne, jak
niedorzeczne było by domaganie !lię,
aby epoka panowania kapitalizmu
nie znajdowała l!ię w sprzeczności
z epoką panowania socjaliizm•.1, aby ,
socjaUzm i kapitalizm nie wyk1ucza
ły się wzajem.
Mole ksiąZkowe i talmudyści roeposzczególne
marksizm,
patrują
wnioski i formuły marksizmu, jako
zbiór dogmatów, które „nigdy" nie
rzm!eniają się, mimo rzimiany warunków rozwoju społeczeństwa. My·
ślą on!, że jeśli nauczą się na pamięć tych wnjosków i formuł i zacz
ną cytować je na wszelkie sposoby,
to będą w stanie rozwiązywać wsŻcl
kie zagadnienia, licząc na to, że wyuczone wnioski i formuły przyda·
dzą im się dla w~ystkich czasów i
krajów, w11 wszystkich wypadkach
w życiu. "'ak jednak mogą myśleć
tylko ludi!'.ie, którzy widzą literę
marksizmu, ale ni e widzą jego isto·
ty, wykuwają na pamięć teksty
wniosków l formuł marksizmu, lecz
nie r02umieją ich treści.
o prawal!h
Marksizm jest
rozwoju prz:vrodv i społeczeństwa,
naul{'l 0 rewolucji uciskanych 1 wy7.v~kiw:iny<'h mas, nauką o !ZWycii::>lwie socjalizmu we wszystkich kra
iach, nauką o budownictwie społeczeństwa ~omunistycznego. !Mark·
sizm jako t\auka nie może stać w
jednym miejscu - rozwija się on,
k
doskonal!. W rozwoju swym mat\ •
no
może nie wzbogacać
sirim
now1t sięwiedoświadczeniem,
wym nie
dzą _ a więc posizozególne jego formuly i wnioski nie mogą nie izmie·
niać się z biegiem C'Lasu, nie mogą
nie ustępować miejsca nowym formufom i wnioskom, które odpowiadają nowym zadaniom hlstorycznym. Marksiozm nie ~a3·e nie·
zmiennych wniosków 1 formuł, obowiązujących' dla wseystkich epok i
okresów. Marksizm jest wrogiem
wszelkiego dogmatyzmu.

nauką

J, Sta/1'n
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samokształceniowa członków

umożliwia

•
zapoznanie

Coraz więJ<;sza liczba działaczy i;artyjnych, związkowych, funkcjonariuszy państwowych, przedstawicieli inteligencji radzieckiej studiuje samodzieinie historię Partii Bolszewickiej
I teorię marksizmu-leninizmu.
Mimo doniosłego rzmaczenia kółek
szkoleniowych i szkół politycznych
samodzielne studia nad historią i teorią bolszewizmu pozostają dotychczas
główną metodą, szkolenia politycznego
kadr, metodą,, wypróbowaną, pHez
starszą generację bolszewików.

się

z teoriq. marksizmu-leninizmu

studiujących

posiada spekt przestudiowanej lektury, jak
przygotowywa~ się do referatów i pre
cy ścisłą kolejność tematów, pomoce lekcji teoretycznych. Prócz porad
naukowe itd.
indywidualnych udziela porad grupowych (dla swojej grupy), podczas któ
rych jeden z uczących się wygłasza
Wielka pomoc Partii referat,
stanowiący punkt wyjścia dla
\'\Tyniki samokształcenia polityczne dyskusji.
go zależą przede wszystkim od praW centrach obwodowych i okręgo
cowitości, sumienności i wytrwałości wych ZSRR urządza się cykle odczytów z historii WKP(b), ekonomii polikażdego uczącego się, od jego stałego
tycznej, zagadnień materializmu diadążenia do pogłębienia swej wiedzy. lektycznego i historycznego, Odczyty
Fakt ten nie pomniejsza jednak zna to stanowią wydatną pomoc dla ludzi,
czenia organizacji partyjnej, jako in- studiujących samodzielnie marksizm.
stancji, ·sprawującej kierownictwo leninizm. Tak np. w Domu Oświaty
Partyjnej przy Komitecie Miejskim
nad samokształceniem politycznym, Partii w mieście Machacz-Kala wyProgram
nie us·uwa konieczności udzielania głoszono w ciągu bieżącego roku 400
samodzielnych studiów wydatnej i stałej pomocy osobom, prelekcji z wymienionych wyżej dzi~
dzin.
studia marksizmu- samodzielnie studiującym marksizmSamodzielne
leninizmu zaczynają się zwykle od ży leninizm.
Kontrola wvników
Specyficzna cecha kierownictwa w
ciorysu Lenina i Stalina oraz od Krót
kiego Kursu Historii WKP (b). Barsamokształcenia
dziej zaawansowani towarzysze studiu dziedzinie samodzielnych studiów p0Wielce pomocne są również w dziecizi
h Krótki Kurs Historii Wh.P (b), po- lega na indywidualnym podej8ciu do
nic samokształcenia politycznego semi
sługując się jednocześnie lekturą uzu- każdego uczącego się.
Do organizatorów samokształCFmia naria dla aktywu partyjno-gospodarpełniającą w poslaci odpowiednich
czego, które uzupełniają metodę samo
dzieł klasycznej literatury marksi- w dziedzinie marksizmu-leninizmu na
dzielnych studiów przez zbiorową dy
stowsko-leninowskicj. Znaczna cz<;ść
kiierowniczych działaczy partyjnych, leży przede wszystkim zaliczyć kon- skusję nad zasadnic'.i:ymi punktami
samokształcenio
zajęć
pa11stwowych i gospodarczych uzupd sullantów, powoływanych przez komi- programu
nia swe wiadomości w dziedzinie ma- tely miejskie i rejonowe Partii i re· wych. Na seminarium, prowadzonym
terializmu dialektycznego i historycz- krntujących się spośród najbardziej przez o.rganizację partyjną moskiewnego, ekonomii politycznej, historii wykwalifikowanych i przygotowa- skiej fabryki „Bolszewik", uczęszcza
ZSRR, historii stosunków międzyllaro- nych teoretycznie członków Partii: ją: dyrektor fabryki, naczelny inży
dowych oraz zagadnień polityki za- wykładowców wyższych uczelni, kie nier oraz naczelnicy oddziałów fapartyjnych,
granicznej państwa radzieckiego. Na]· rowniczych dziat'aczy
stojącym państwowych i gospodarczych.
zadaniem,
ważni.,ejszym
Każdy konsultant sprawuje pieczę
przed c.złon.kami P~rtii, kt~rych rno~na za!Jczyc ~o tei. ostatmei grupy, nad 8-10 osobami, którym systemaJe~t przestud1owame odpo·wiednich tycżnie udziela wskazówek. Pomaga
dzieł Marksa, Engelsa, Lenina i Sla.· on im przy sporządzaniu indywidualnych planów zajęć samokształceniollna.
Programy samodzielnych studiów ob wych i dba o wykonanie tych planów.
Konsultant uczy prowadzić konliczone są na półtora roku lub dwa
lala.

Każdy

ze

p\<m zaję~ sz.koleniowych,

Partii

Ma·p a Połud.niowej Korei

przewidują

I

brycznych, ktorzy już drugi rpk !tusamodzielnie dzieła klasyków
marksizmu-leninizmu. Przed przystą
pieniem do studiowania nowego tematu odbywa się przedwstępna pr€lekcja. W okresie samodzielnego za·
poznawania się z tematem konsultant
udrziela pm-ad indyWlidualnych, po
czym dopiero następuje konsultacja
grupowa i wreszcie - seminarium.
Na zakończenie zajęć seminaryj·
r.ych kierownik podsumowuje dyocenia wystąpienia poszczeskusję,
gólnych dyskutantów i oświetla niewyjaśnione kwestie.
Na seminariach dla aktywu par·
tyjno-gospodarczego podobnie jak na
)rnnferencjach teoretycznych, człon
kowie Partii, zajmujący się samokształceniem politycznym, wygłasza
ją kolejno referaty.
postępów,
Jedną z form kontroli
samodzielnych
drogą
osiągniętych
studiów są rozmowy, które sekretarze komitetów miejskich i rejono·
wych Partii oraz sekretarze podstawowych organizacji partyjnych prze
z uczą
prowadzają co pewien czas
cymi się samodzielnie członkami
Pilrtii.
Ponad 1.300 tys. członków Partii,
zajmujących kierownicze stanowiska
partyjne, państwowe, związkowe i go
spodarcze, pracuje samodzielnie na<l1
podwyższeniem swego poziomu ideowo-politycznego, nad opanowaniem
wielkiej nauki Lenina-Stalina.
diują

j
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ny czas, który p-0winna. poświęcić na cych tu 32 pra·k tykantów z roz-maiWzorem lat ubiegłych, również
tego roku uc:i'iniowie oraz studenci ugruntowan>ie i pogłębienie zasobu tych gimnazjów, liceów, z technicum, a nawet z politechniki, odne>si
szJkół i uczelni o kierunkach tech- swej wiedzy technicznej.
się bardzo powa?;nie do tej akcji do
nicznych przystą.pili w cza.sie ferii
Zajrzyjmy na jeden z pomoc..-iiprzykład WełnianeJ" s7Jkalania teoretycznego i chętnie ko
letnich do praktyk wakacyjnych w
rzysta. z wykładów. z drugiej strony czych wykładów ookształcających,
"
fabrykach i zakładach pracy.
swych
czesłn iczka wycieczki do
0
dyrekcja zakładów nie ma dość słów urzą.dzonych przez dyrekcję ZPW
Trójki"
Otoczenie troskliwą opieką mło·
pochwały dla praktykującej tego ro im: .9 Maja, dla praktykującej mło·
dzieży szkolnej, odbywającej prakty
niezapomnianych Wrażeniach
ZPW im. 9 ku młodzieży, stwierdzając zdecydo- dziezy.
Aparat kiernwniczy
ki wakacyjne, jest zagadnieniem bar
W pięknie przybranej świetlicy za
Marianna Przytuła, ze 'Wsi Luboch brzy, serdeczni i ożywieni wielką dzo doniosłym. Młodzież, która w Maja (PZPW Nr 3), zajął właściwe wanie, że w porównaniu z rokiem usz.kole pozysikała wiele wiadomości stanowisko wobec młodych kadr, biegłym z.nacznie podniósł !'!ię po· kładów młodzież ze skuoie.niem siu
nia, w p<YW:iecie rawsfoim, na pewno wzajemną życzliwością.
Wiele jeszcze pracy trzeba będzie teoretycznych, teraz pod czujnym o- praktykujących w tym :iakładzfo. ziom ideologiczny i przygotowanie za cha wykładu dyrektora · administranigdy w swym życiu nie marzyła
o wyjeźdz;ie za granicę. A jednak wy włożyć w przebudowę wsi polskiej, ldem facllowców - majstrów, inży- Z inicjatywy tow. Rotberga został wodowe oraz uległo wybitnej zmia- cyjno-handlowego, tow. Koźmińskie·
jechała i to bardzo daleko, zwiedziła abyśmy m<>gli dojść do tego, co osią r.ierów, doświadczonych robobników zorganizowany dla młodych pi·akty- nie na korzyść ustosunkowanie się g·o, który szczegółowo przedstawia
samodzielne kantów cykl wykładów z zakresu za młodzieży do pracy. Młodzież jest organizację zakładu pracy i wyjastawia pierwsze
bowiem MoskWę i Now'orosyjsk i gnęli już ludzie radzieccy. Dlatego
wiele innych miast Związku Radzie pracować będę na swym odr,inku z kroki w swym zawodzie. Tam, gdzie gadnień p1·odukcyjnych i administra. ka1·na, .zdyscyplinowana, naukę trak śnia zmiany, jakie zaszły na tym od
WyczeIJ>ująco omówiono tuje poważn\e. l\.i~own!k raferatu cinku w ostatnich latach. Tow. Kockiego. Pcrz.nała także życie kołcho zapałeiv, oiywioną wiai·ą w to, że i opieka nad praktykaintami stoi na cyjnych.
my możemy również osiągnąć taki właściwym poziomie powstają wy- ir.iędzy innymi ruch racjonalizator- sz,kolnictwa za.wodo"wego podkreśla z źmińsld om"lwia przy sposobności ozowe.
- Zachwycona J•estem życiem w ~zi?m życ!a, ja~i wpro\;a,d~ili ,u szkolone, pełne zapału kadry mło- ski, zagadnienia socjalne, ustawę o naciskiem, że jest to zasługa partyj statnią uchwal" Komitetu Ekonomidyscyplinie pracy, niaków i. ZMP-owców, którzy stano- cznego Rady ;\linistrów w sprawi<!
kołchozach. Mi'es kani·a kołcho·<ni' _ sie.bie lu~zie ·radziecc~, ~.esl.i wez- dych budov·miczych socjalizmu. Na- socja1istycznej
struktury przedsiętam, gdzie sprawa ta zosta sprawy pracy i płacy, upłynnienia wią dwie trzecie praktykującej w \ reorganizacji
f
„
u
1 ho- tomiast
0
tym roku młodziei.y. Oni to nadają biorstw przemysłowych.
itp.
remanentów
ulega
często
młodzież
zaniedbana,
je
oc
iarrue
wszyscy
się
mlC;my
ków są jasne i schludne, posiadają
Po wykładzie, pilnie notowanym
Podkreślić na,leży, te przebywają w!aśnie ton całej grupie.
zniechęceniu, łazikuje i marnuje cen
światło elektryczne i człowiek tam czo do roboty.
---------------------·-~-------------------;przez większość słuchaczy, wśród
wqale nie ma. wrażenia, że z n a j d u j e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
których ::;postrzegliśmy również trzy
się na wsi. Kołchoz ma i teatr ama

. ludz"1e ra dz"1eccy Iep1"e1· z'y1'q od nas
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Łatwiej też im się pracuje, bo poma
gają im maszyny. Gdyby mi ktoś po
wiedział przed wyjariidem do Związtakie
k~ Radzieckiego, że istnieją

I

Pan· stwowe nagrody· artystyc.z·ne t~~!.~tyto~da~~ź~~~ti ;!a~~!t=·w~~

Przyznanie tegorocznych państwowych nagród
maszyny, które jednocześnie koszą,
czyszczą z.boże, grabią ściernisko i artystycznych jest niewątpliwie powdnym wykultywują ziemię, to nigdy bym w darzeniem. w naszym życiu kulturalnym. Decyzja
o trzystopniowych nagroC.ach w zakresie litera·
to nie uwiemyła.
tury, plastyki, muzyki, teatru, filmu i architekGdy ujrzałam taki kombajn, by- tury świadczy dobitnie nie tylko o stosunku pańłam wprost zachwycona.. Jeden kom stwa ludowego do twórczego
wysiłku naszych
bajn s.przą,ta w ten Brposób od 3() do artystów, lecz w pierwszym rzędzie jest świa40 ha zboża dziennie, a iluż to ludz,i dectwem rozwoju naszej kultury i jej głęboldego
potrzeba było by do wykonania tej powiązania z życiem i walką narodu.
sanaej roboty, bez maszyn.
Decyzja. rzl}du 0 przyznaniu nauik!Owych i arTałdch 'kombajnt>w jest na polach tystycznych nagród jest wielkim wkładem w wal
ce 0 pokc)j i soc.jali2m, jest demonstracją posta
radziec'lci.ch wiele set tysięcy.
wy ideologicznej narodu, ktc>ry w oparciu o przy
Są również takie maszyny, które jaźń i pomoc Związku Radzieckiego rozwija w
pielą pomidory. Trudno po prostu nieznanych dotąd rozmiarach
swoją narodową
wyliczyć, ile udogodnień ma kołcho kulturę epoki socjalizmu.
w
źnik w swej pracy. Wieczorem
Jednocześnie przyznane nagrody świadczą najświetlicy kołchozowej odbywa.ją się d-obitniej o tym, że na arenę polskiej twórczości
wesołe wieczorryn:ki i występy teatru artystycznej,
obok zasłużonych, postępowych
an'iatorskiego. Inne tam tycie, lepsze twórców, wys~li ludzie nowi, lud~ie młodzi, głęniż u nas, bardziej radoS'Ile.
boko utalentowłni, głęboko wierzący w sprawę
. .
Ką.pa.liśmy się ws.z.ysey uczestnicy pokoju i soc.Ja1izmu.
.
, .
Nie ma 11 nas walki. pokolen, Jest natomiast
mo
jeździliśmy
morzu,
w
wycieczki
humanistycznych, internatorówkami do Noworosyjslka. Ludzie walka. idei. Walka.
idei socjalizmu z
patriotycznych
radzieccy starali się jak najbardziej cjonalnych,
penetracją wrogieh sił imperializmu, czyhająceuprzyjemnić nam pobyt w ich gogo na wolność i niezależność naszego narodu.
ścinrnej ojczyźnie. Ludzie tam są do
I w tej płaszczyźnie przyznanie nagród posiada

czerpującej
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Wiceminister Kultur,.. 1 Sztuki
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sy robotniczej; tam dojrzewała i krzepła ich
się ich przyszły
świadomość, tam kształtował
warsztat twórczy i tam narodziły się ich dzieła,
które są zjawislciem rupełnie nowym w naszym
państwie. Są to powieści o bohaterze naszych
czasów: klasie robotniczej. Po raz pierwszy w
naszej literaturze .pokazana w nich została ga·
leria pozytywnych JliOStaci, prawdz'iwych, bliskich nam, .żywych, autentycmych ludzi. I podobnie zresztą, jak to ma miejsce u Kenwfokiego, Woroszylskiego, Zalewskiego, Neverly'ego i
GruszczY,ńskiego, ludzie tych ksiłżek, wierszy i
dra.mató'v nie deklaruj!}, lecz organizują nt0we
życie i w toku pracy przetwarzają samych siebie. Wróg w tych książkach pokazany jest we V{ła
ściwych proporcjach walki klasowej, bez uprosz
czeń i schematyzacji. Można oczywiście i należy
wskazywa~ na szereg braków tych młodych i utalentowanych autorów i to w swoim czasie uk
d
czY,ni właściwa krytyka. Tu należy je nak ws a
zać, że istotną siłą tych pozycji jest zwycięstwo
w nich nowego nad starym, w oparciu o nowy,
realistyczny warsztat twórczy. Nagrody te dobitnie świadczą, że nie poszedł na marne ani
zjazd szczeciński, ani konferencja w Radzie
Państwa. Literatura nasza wkroczyła zdecydoswGją głęboką wymowę.
wanie wraz z całYm narodem na tor budowania
d
W
.
· 1izmu.
Czymże J·est bowiem życie i twórczość ła..i..Y- s<>cJa
• ·
K azim1erz
•
sława Broniewskienon,
Nieco odrębną pozycję zajmu1e
•
e~ obchodzącegio w tym ruau
• t wa
- pans
25-lecie swojej dzii.ałalności literackiej, jak me
Brandys. Nagroda dla nie~o to uz.nanie
.
· • I·de
h obe.iązen
··
•
i wyzyskiem k api· dla pisarza,
nieustann"'„ walka- z ""-dłością
powaznyc
który mimo
„~
• - łQ pro'bę k ry
· na sm1a
talizmu ł rOO.?Jimym :ła.szyrnnem, jak nie twórczym, ologicznych zdecydował się
entuzjastycznym wkładem w budownictwo na- tycznego spojrzenia. na. dopiero co minioną epo· - w
· • · o t wart ym" wsz edł JUZ
szego kraju. ·1ego natchnione „Srowo o Stalinie" k e. a w „ T roi· m1esc1e
stało się d~ś własnością całego narodu, stało orbitę wydarzeń i walk naStZych ezasów. Trylogia
• postawy po1s k.·ieJ·
•
B rand ysa to d ok ument t worczeJ
się wy.razem i m'iarą jego uczuć w stosunku do
genialnego przywódcy obozu pokoju i socjalizmu. inteligencji, która w codziennej pracy przęzwyPodobnie „Niemcy" Kruc7Jkowsikiego są wyra- cięża. nalot mieszczańskiego światopoglądu i wy
· h.istoryczneJ• wa lk.i klasy ro·
wielkiego ehodz1·· na. spotkanie
PolskiNi wobec
zem postawy Ludowej
J uz• sam bo
.
,_ . iem1ec.
'· ·
demokr. aty„znyc„
wysiłku
.
B d
M .
od dl
tnicze3•
fakt, że dramat Kruczkowskiego -Od roku jest
1 wreszcie nagr Y a
ran ysa 1
ariana.
grany z niezmiennym powodzeniem na scenach
Borowskiego to wsk~zanie ~a wielką r~lę w na·
Polski i Niemiec dowodzi o bezspornej roli te<;zej rzeczywistości literackiego reportazu.
.
t
.
1ce o. u rwa1eme przy
·· pragnę
p rzechodząc z k o1e1· d o ··mnych pozyc11
wa
w
pisarza.
go wielkiego
__,
•
. d
(}odkreślić tylko kilka. zasadniczych momentów.
jaźni mię zy nas:.;ymi naruu.ami..
Podobnie „Mickiewicz" Jastruna nie tylko wy- Po pierwsze są one wyrazem, że proces kształ·
7.wala nasze nowe spojrzenie na jego wielkość, !owania sztuki S-OCjalistycznej odbywa się na balecz jednocześnie wskazuje na ścisły związek, ja- zie wielkich, postępowych tradycji naszej kulki istnieje między postępowymi tradycjami na- tury. Taki wyraz mają nagrody plastyczne za
szego narodu, a budownictwem socjalistycznej prace konserwatorskie nad Witem .Stwos'.!!em, Ma
za całokształt prac nad polskimi klasyDnia 29 ub. m. w imieniu Prf'zyden- kultury doby obecnej. Taki sam wyraz posiada tejką iTaki
charakter ma pierwsza nagroda \'
ta R. P. tow. minister Adam Rapacki nagroda dla Przemslciego za. jego biograficzną kami.
muzyce dla polskich pedagogów, którzy stworzy· powieść o Kamieńskim.
wręczył odznaczenia 91 dziennikarzom
W szystkie niemal pozostałe nagrody literac· li w Łagowie szloołę polskiej pianistyki, odnoszą:·
i korespondentom robotniczo - chłop·
<td Kowalewskiego poczynając, są dowodem ogromny sukces w Konkursie Chopinowskim, a
kie,
skim. Na zdjęciu - w imieniu odw Lipsku,
znaczonych kores1>ondentów przema· zdecydowanego wkroczenia nowych, dynamicz- ostatnio w Konkursie Bachowskim nagrody
dla
wia korespondentka „Trybuny Wol- nych sił do naszej literatury. Zarówno Mirosław taki też charakter mają pierwsze
Kowalewski, jak i Bohdan Hamera wyszli z kla- grUJ>Y architektów-konserwatorów. •
ności", Irena Gradzik.

odpowiedzi.
Wielkie zainteresowanie wzbudza
także następny wykład tow. Koźmińskiego o przyśpieszeniu obiegu
Dopiero na tle tych nagród nabierają właściwe środków obrotowych. Nie mniejszym
wykłady
go wyrazu nagrody dla młodych rzeźbiarzy: Jar· powodzeniem cieszą S·ię
nuszkiewicza, Lissowskiego, Jesiona, których t6w. Rotberga oraz pozostałych wy
twór~ć i tematycznie i ał'tystycznie wchodzi kładowców.
już w orbitę sztuki realizmu socjalistycznego, nagrody dla Daszewskiego, Rafałow!!kiego i dla
ocenić
Młodzież
stoj21cyeh na
grµpy polskich karykaturzystów,
wysuniętych pozycjach walki o pokój oraz nagro
nią
r0Jłaczaną
dy dla Szelągowskiego, Wiechowicza i GradsteiNić sympatii, jaka nawiązała się
na, twórców polskiej pieśni masowej. Niemniej
jasną. jest wymowa. nagród dla autorów i twór- mięc1zy praktykiującą młodzieżą, a
ców Trasy W-Z, którzy, obok szeregu innych gospodarzami fabryki, nie została za
Dyreknaszych architektów, ksz.tałtujii oblicze przy- dzierżgnięta przypadkowo.
cja i organizacja partyjna nie szczę
szlej Warszawy.
Podobny charakter posiadaji nagrody teatral- dziły dobrej woli i najlepszych chę
ne, wydobywające na światło dzienne w osobach ci. ·
Towarzyszom z „Wełndanej TrójSolskiego i Zelwerowicza obraz wielkich, tradycyjnych wartości polskiego teatru, przy równo- ki", z tow. Rotbergiem na czele,
czesnym wskazaniu na. te pozycje w pracy, któ· sprawa młodych kadr leży bardzo
re są wyrazem nowych poszukiwań inscenizacyj na sercu. Podobnie życzliwie ustosun
ko,vują się do młodzieży majstrowie,
nych i reżyserskich.
kierownicy odd;z;iałów oraz robotni·
Nie można. również pominąć milczeniem nagród cy, za.wsze chętnie służą.cy młodym
" w t eJ- wskazówkami, wyjaśnieniami,
· N.ie przyman1e
·
radaw zakreSie kinematografii.
dziedzinie pierwszej nagrody świadczy wyraźnie, mi i pomocą.
Młodzież potrafiła to należycie 0 •
że polska kinematografia, a zwłaszcza polski
film fabularny, nie wyszedł jeszcze z kryzysu i cenić, odnosząc się z gorącą wdzięcz
nie potrafił, jak dotąd, włączyć się w rytm pra nością do gospodarzy fabryki. Jeden
tow. Franciszek
cy całego narodu. Brak filmu o wsi, o .wysiłku z praktykantów,
klasy robotniczej, młodzieży, jest zjawiskiem bo- Rzepkowski, stwierdza: „Stworzono
lesnym i rażącym i wymaga od nas stałego, nam tu niezwykle serdeczna a t mosfe
• nasze1· k.memat o- rę. Opiekę i dbałość odczuwamy
- by pomoc
· lkiego wys1·łku, ze
na
wie
N a- każdym kroku. Troszczą się o nas,
·
.„ z jej dotychczasowego impasu.
·· wyJsc
grafn,
- k iem si nas.ze f.l
·
·
·
i - jak o własnych synów", a tow. Henpoc1esza)ącym
torruast
wzjawlS
•
• dni ometrazowe.
,,Nie ma doysoki e nagrod Y dla „ s ze ryk Kieller dorzuca:
my sre
· drogi.„ (Trasa W-Z) •I dla. f1·1mu o „ M ar- słownie, nikogo, kto by się wobec nas
rok1ej
Zarówno
chlewskim" świadczą dobitnie o tym, że stać nas ustosunkował niechętnie.
•
f'l
• ·
współ dyrektorzy, kierownicy, majstrowie,
1 my, zarowno
-ł\S. d ob re, p ełnowartosciowe
czesne, jak i historycme. I sądzę, że rok najbliż jak i zwykli, lee:>.; bogaci doświadcze
·
·
· I• po mem
· d u w W"'l
udzi elają.
chętnie
ro bo tmcy
1s e 1· w S opoc1e
szy wy da.. owoce ZJaz
zwoli państwu ludowemu załoknmentować swój nam swej wiedzy. Praktyki wakacyj
ne przyniosą naprawdę wiele. Mapozytywny stosunek do i)racy polskiego filmu.
zajmować kieroww przyszłości
my
azuJ·a
k
ws·
pan'stwowNagr--'y
J'edno.
jeszcze
1
• k
·
..,,
~
uu
nam kierunek walki. Podsumowujlł ósiągnięcia i mcze stanowis a - teraz uc;;ymy
naświetlają twórcom dalszą drogr. W żadnym je- się pracować pod kierownictwem lu
dnak wypadku fakt dania nagrody nie powinien dzi pracy i poznawać ich przy manam •aci"emni·c• obrazu brako'"'• ni·edoci·„gni·ęc', a szynach, a nie zza biurka. Dla tego
·
„ praK
"
"
..,.._ samego warto b yło wprowa d z1c
błędów
na.wet„ ideologicmych i artystycznych
,..~ tyki warkacyjne."
Przysłuchujący się naszej rozmoszczególnych utworów.
I dlatego nagrody tylko wÓwC1'aS spełnią swo- wie praktykanci, Antoni Wdowiak,
je zadanie, o He ·będą poparte rzetelną krytyką Jan Laskowski i Piiotr Róg, energii samokrytycznymi wyl)owiedz.iami samych auto cznie potal"Ują •.
Jesteśmy
- Tak, to prawda.
rów, jak również oceni} czytelników i widzów,
którzy na zebraniach, w dyskusjach i w list.ach wszyscy bardzo zadowoleni. Ci spodo redakcji powinni wypowiedzieć swój własny śród nas, którzy ubiegłego roku · ~d
msąd. Tylko wówczas, budz11c zawsze w naszym ży- bywali praktyki wakacyjne w
ciu artystycznym to, co jest nowe, dynamiczne, nych fabrykach, ten>.z nie mggą na
idące naprzód, :iotrafimy zbudow:ić nasza kultu-, dziwić s.ię tej zmianie na korzyść.
rę, potrafimy uczynić z niej doniosłe narzędzie Oby wszęduie tak dbano o młodzież
nasT.ej walki o wielkie idee braterstwa między odbywającą prakt yki wakacyjne, ja!<
•dzieje się to w „Wełnianej Trójce".
narodowego i socjalizmu.

potrafi
nad
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Kronika Pi~trkowa

(l)ykwallfikowani procomnicv budowlani w„Hortensji"" ruszyła nowa wanna
Winni

lflrÓCić

Realizacja Planu 6-letniego
wysuwa konieczność pełnego i
właściwego wykorzystania kadr
fachowców. .
Wszystkie piotrkowskie nrzed
siębiorstwa budowlane, a przede wszystkim Przedsiębie>rstwo
Budownictwa Przemysłowego, bu
rłują.ce

fabrykę

włókienniczą

Bugaju oraz Państwowe
Budowlane
J?rzedsiebiorstwo
brak . fachowców.
odczuwają
.B rak jest inżynierów i techni"ków·. brak wykwalifikowanych
robotników budowlanych. Rów
nocześrtie w różnych zakładach
pracy w Piotrkowie i powiecie
PracujP kilkudziesięciu bardzo
dobrych fachowców z dzied:i:iny
bndownictwa i obecna ich praca nie ma nic wspólnego z ich
zawodowymi umiejętnościami.
Znane 8ą wypadki, kiedy fachowcy hudowlani zatrudnieni
są w działacli pracy, absolutniP
nw związanych z budownictwem, a przecież w Piotrkowie
buduje ~ię wiele. A oto parę
przykładów, ilustrujących to

na

WA2NIEJSZE TELEFONY1

10·72

Straż Pożarna

10·70 Szpital Międz:vkomunaln)'
1.5-87 Pogotowie lekarskie -

ul. Stalina 45.
KINA:

Kino „POLONIA" ·wyświetla
film pt. „Urodzony w paździer
niku".

• • •
„BAŁTYK" wyświetla

Kino
film produkc.ii radzie<:kiej pt.
,., Wzdłuż Wołgi".

ADRES Rl!:DAKCJI:
Aleja 3 „ Ma.ia Nr 4, tel. 15 ~1
Interesantów pnyjmuje sie od
godz. 16 do 18.
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twif~rdzenie.

W Nadleśnictwie Meszcze za
trudniony jest technik budowla
ny Rymanows.ki. Na stacji kolejowc1 pra~ui:i murarz~. nawet
w PSS są zatrudnieni wykwa·

do §UJOjeqo

budo- pracu.ie nie w swoim zawodzie.
W trakcie realizacji planu bn
fachow downictwa podstaw socjalizmu
Sprawą przemes1enia
ców na placówki pracy 1 które w naszym kraju, sprawa przew pełni ich niesienia fachowców do prowykorzystałyby
przygotowanie do zawodu dukcji jest zadaniem ważnym.
powinny się powołane do tego Szczycimy się oszczędnością w
w Piotrkowie czynniki poważ produkcji - musimy także raniej zająć.
cjonalnie gospodarować kadraKartoteka Urzędu Zatrudnie~ mi fachowców, nie mał'nować
nia w Piotrkowi~ wykazuje, że ich zawodowych umiejętności.
nadal wielu techników, iniynie ale je wykorzystać.
<Sl
.
rów i majstrów budowlanych
lifikowani
wlani.

pracownicy

O

od nas czasy, kiedy
córki chłopskie miały
rzamkniętą drogę do oświaty 1 kultury, kiedy wieś polska trwała w
ciemnocie i zacofaniu.
Obecnie, dzięki ~wycięstwu klasy
robotniczej I chłopstwa, d-i!ęki Pań
stwu Ludówemu. dzieci chłopskie
Odległe są już

synowie i

i możli
fachowej 1

mają udostępn ioną naukę

wości zdobycia wiedzy
ogólnej.
na drogę
Wieś polska, wchodząc
potrzebuje
wiodącą do socjali<llnu
nowych kadr fachowców w róż
nych dziedrzlnach. Kadry te szkoli
między innymi Oddział Kadr Rolnicizych przy Wojewódzkiej Radzie
Narodowej na terenie woj. łódzkie-

Za ofiarną pracę w zbiórce na Od
Przed kilku dniami odbył się Wojewódzki Zjazd Komitetów Odbudo budowę Stolicy zostali odznaczeni
wy Warszawy, z udziałem przedsta Odznnknmi Odbudowy Warszawy ni
wicieli fiaczelnej Rady Odbudowy że.1 wymienieni obywatele, z terenu
Warszawy i przedstawicieli Powiato pow:iatu piotrkow;ikwgo: ~lotą Odwych Komitetów. Na zebraniu zosta znakę otrzymał ob. Kazimierz Buły złożone sprawozdania z działalno- rzyński, były str.rosła powiatu piotr
srebrnymi Odznakami
ści za rok 1949 i pierwsze półrocze kowskiego.
1950 r. W sprawoztlaniach poświęcono odmaczono - ob. Władysława Mille
wiele pracy Powiatowego Komitetu ra, sekretarza Pow. Kom. Odbudo~y
Odbudowy Warszawy w Piotrkowie, Warszawy i ob. Adama Pawełczyka,
który w roku 1949 zajął pierwsze przewodniczącego Gminnego Komiejsce na terenie województwa! m1tctu Odbudowy Warszawy w Buj
łódzki.ego, zbierając sumę 19.242.515 nach SLl~checkich. Brązowe Odznaki otrzymRli ob. ob. Wiktor Rubazłotych.

Dobrze ;:.rozwija·«sią w·społiawodn. ictwo
w piotrkowskiej fabryce sklejek
fabryce sklejek
praco
wspól
zawodnictwie pracy. Dzisiaj obejmuje ooo już przeszło 60 procent za
łogi, a ponad 80 procent pracownibezpośrednio
ków zatrudnionych
przy produkcji.
Plan produkcyjny w 2 kvvartale
br. wykonany zos tał w 114 procentach, a półroczny plan wykonano
już z końcem maja i to z nadwyżką.
W .2 etapie współzawodnictwa pra
ey wyróżnili się następujący robotnicy: WJ.śldysław Kopycie!, Piotr Ku
lesza, Jan Rymarz, Józefa Korzeniowska, Józef Jasiński, Eugeniusz
Wieczo k, Józef Gawroński i Anto
W piotrkowskiej

I! każdym dniem wzrasta ilość
wni.ków biorących udział we

ni Skóra. Każdy z wyróżniających
premie
otrzymał
się prucowników
pieniężne.

najbliższą przyszłość?

1

Uruchomione zostały trzv skle
. py masa rs kie przy ul icy Naruto
wicza, Limanowskiego i Armii
Czerwonej, z których 2 pierw

Nowa Rada Zakładowa
.w Hucie Szkła
Gospodarczego

Ostatruo w Hucie Szkł!! Gospodar
c:.ego w Radomsku odbyły się wybo
rv nowej rady zakładowej. W skład
jej weszli: jako przewodnicz:tcy Bro
Bolenisław Jurziński, zastępca przedstawicielka
sław Hartow:cz,
młodzieży Irena Dziadkiewicz oraz
jako członkowie : Zenon Kałka, Stefan Rusin, Edward Wolnicki oraz
T~deusz Szwed. Oprócz Ireny Dziad
kiewicz, która jest pracownicą urny
iłową, wszyscy po<:ostali członkowie
serwej rady, to praco\1micy poszcze-~gólnych dzialów produkcyjnych. Spo
ewać się należy. że nowa rada za
dowa, której członkowie dobrze
znani są z procesem produkcyjym, postara !'iC: wpłyn ąć na popra
we wyników prodt~kcyjnych.

~;~~~eh i soółdzic;niach

produkcyj-

nowe kadry. W Planie 6-letnlrn tlość
praktyków specjalistów wzroś
nie rz 5 do 14, co w sumie pozwoli
wys2'kolić 3.500 absolwentów. Natomiast szkoły licealne dadzą do 500
absolwentów rocznie, co w okresie
Planu O-letniego pÓrzwoll Wy!zkolić
&zk6ł

3.000 lud~.
Będą 1:-0 lud~e wyrośli E mas
chłopskich, ... tymi masam.1 zwląia

ni, tacy którrzy będą pracować z oddaniem dla przebudowy wsi polskiej, dJ.a jej

&Z.<:Zęścia, postępu

! dc-

Wf.

----------

Jak

mum

przem~ślanego wysiłku.
zespół
Bałeckiego postanowił nie

Mimo tych trudności

tow.

tylko wykonać budowę wanny
w terminie, co już byłoby w
tych warunkach dużym osi~
gnięciern, lecz zobowiązał się
skrócić pracę o 1 dzień.
W dnm 31 lipca na dzień
przed terminem, wanna została ukończona i oddana do produkcji. Robot nicy dotrzymali
słowa, da.i ąc Państwu poważną

1.300.000

zł.

w

wysokości

W kilku wierszach

„Metalur1ii „

I

I

Grze.idę, Ignacego Motylewskie
go, Andrzej a Misztelę, Włady
dława Rozwandowicza, Bolesła
wa Płoszańskiego, Romana Gie
:akowskiego, Stanisława Lesiakowskiego i Antoniego Dziębę,
zorganizował pracę w sposób.
który przyśpieszył tempo robót.
Zespół budowniczych wanny
sta.n~ł przed zadaniem o tyle
poważnym, że do jego obowiąz
ków należało równoczesne wykonywanie remontów i inwesty
ej i na terenie wszystkich zakładów podległych Piotrkowskiemu Zjednoczeniu Szklarskiemu. Utrudniało t o w dużym
rozplanowanie prac
stopniu
przy budowie nowej wanny i
wymagało od wszystkich robotników i kierownictwa maksi-

oszczędność

brobytu.

l

Ruch racjonaliu.torski w zakła
dach pomyślnie się rozwija. Mechanik Stanisław Kopała dokonał uspra
wnienia ciągnika samochodowego,
dzięki czemu możliwe stało się zwię
kszenie Jego ładowności. Pomysłowe Poradnik rolnika
mu racjonalizatorowi wręczono nagrodę w wysokości 23 tys. zł. Dzię
ki usprawnieniu ręcznej szlifierki
sklejek, dokonanemu przez Antonie.
go Bereskę, 'J)rzy maszynie tej zamiast d.wóch pracuje jeden robotnik.
Racjonalizatorowi przyznano wyso_
Nie wszyscy rolnicy pamięta ją
{rk)
ką nagrodę pieniężną.
o tym ,' że w spichrzach. komo
gdzie
rach, magazynach, tam,
składane jest ziarno, czyha na
nie g-roźny wróg - wołek zbożo
(Calandra granaria}. Jest
wy sze zaopatrują ludność, zamie to chrząszcz, w ielkości 4 mm.,
szkałą na krańcach miasta. Rów koloru czarnego, pochodzący z
nież z tą myślą otworzono sklep rod'zmy ryjkowców.
spożywczy na Kowalowcu i prze
Samica od kwietnia do maja
piekar składa do ziarn zbo ża jajka, (jed
jęto z rąk prywatnych
nię na uHcy Młodzowskiej. Pie na samiczka znosi do 200 jaj.)
karr.ia ta pracuje na dwie, a w Z ja i wylęga się larwa, która
razie JX>lrzeby na trzy zmiany żywi się trcśr.ią ziarna. La rwy
i za pewni a lud•ności robotniczej po pewnym okresie przevoczwa
Kowalowca i kolonii Młod~owy rza ją się i w lipcu, do września
regularne zaopatrzenie w piecz y z ziarnka wychodzi dojrzały
wo. Dla szerszego rozprowadze chrzaszcz, z poczCJtku
koloru
nia wśród ludności oclnowarto- brunatnego, JX>tem czarnego. O
uruchomiono kres ·rozwoju wołka zbożowego
ściowego mleka.
sklep, nabiałowo. piekarski przy trwa 6 tygodni. Z iedne i pary
uiicy Armii Czer\\·onei 2. Zor wołka od kwietnia do 'i\'rześnia
wa rozmnożyć si ę mo że 20 tys. s zt.
ganizowany ostatnio dział
wyma
rzywniczo . owocarski
Wołek zbo ż owy n apastuje ziar
gał otwarcia nowych sklepów.
na wszystkich gatunków zbóż,
Uruchomiono je na Placu 3 Maja najchętniej żyta, jęcz mienia,
i ulicy Limanowskiego. Poważ pszenicy owsa i kukurydz y.
nym udogodnieniem dla ludności
Rozwojowi wołka zbo ż owego
jest dobrze pro.spem jący sklep
konkkcyjno - o<lzieżowy · przy ul. sorzyja ją szpary, dzitlrv w ścia
Reymonta 5. Znaczne zwiększe nach i podłog-ach magazynów
nie popytu na materiały włókien i brak dostępu świeżego powie
nicze spowod~wało utworzenie trza.
Chcąc zwalczyć wołka zbożo
drugi.ee-o sklopu tekstylnego na
należy utrzymywać !)Omie
wego
no
ulicy Reymonta 19. Liste
zamyka szczenia magazynów w czyst<>
wych placówek · PSS
sklep z farbami. pierwsza w tym ści, często i dokładnie zmiatać
dziale placówka handlu USI>Ołe paięczyny, kurz. pył ze ścian
i sufi1u, zamiatać pod!og-i, palić
czni<mego.
ro
W bieżącym miesiącu rozpocz zmiotki zbożowe. Różnego
nie się remont i urza<lzanie no dza tu dziury, szpary, należy za
wych zakładów zbiorowego ży lepić, lub obić blachą, (uchroni
wienia. Przy ulky Reymonta sta to też i przed gryzoniami). czę
nie trzecia gospoda stx5łdzielcza, ste wietrzenie, robienie przecią
wszystko to są środ1ki.
zaś przy ulicy Armii Czerwonej gów otwarta bę<lzie pierwsza kawiar które hamuj ą rozwój, ale nie
niszczą wołka zbożowego.
nia PSS w Rad()J'l1sku.
W oomieszczeniach, gd'ziie nie
S. K·

lowe placówki PSS w Radomsku
Raó!Omszczański świat pracy
w sklepach .Powszechnei Spół
dzielni Spożywców zaopatruj€
się w żywność, odzież. obuwie,
Ol)ał i wszystkie artykuły pierw
szej potrzeby. Nic też <lziwne2'0,
że właśnie na PSS sJ)()czywa od
powiedzialność ia stałe uspraw
nianie zaopatrzenia ludno ści.
Jakie są pod tym względem
ostatnim
0~9g-nięcia PSS w
czasie i jakie zamierzenia na

.- s „ a wy

go. W roku 1949-50 szkoły łiceal
ne wyszkoliły 198 absolwentów agrotechników, których llatrudnlono
w Państwe>wych Gospodarstwach
Rolnych, w oświacie rolnicllej, w
Pańs twowych Ośrodkach Masttytlowych 1 Centrali Rolniczej Spółdziel
ni „Samopomoe Chłopska".
15 grudnia 1950 r. ukoń<!'ZY s:ikoły
specjalistów • praktyków e>gółem
212 absolwentów, któmy zdob~ą
w różnych
wiadomości fachowe
to hodowcy
Będą
dziedzinach.
bydła, brygadierzy upraw polowych,
sanitarius~e weterynaryjni. WSll.yscy
ci absolwenci zostaną .zatrudnieni
w Państwowych Gospodarstwach

Ażeby umcżliwić jak najszerszym
TAK BYC NIE POWINNO
m<fs<>m chłopskim zdobj'cie w!edzy
fachowe j, nieodzownej do właściwe
Ludność gromady Leki Szlago prowadzenia gospodarki, zox:gani checkie, gm. Ręczno, pow. piotr
6
I
zowan:v izosta ł pray Oddziale Szko·
kowskiego skarży ~le na nieprze
szek, Franciszek Politański, Włady- lenia Kadr Rolniczych •v Łodzi kurs strzeganie us tawy o zabezpie
sław Dróżdz i Józef Barański. Dyplo koresr:iondcncyjny, który pozwa~a
my Odbudowy W-ł.rsz,1w•1 0 trzymali: P.racuJącemu chłopu na 1tształcen1e czooiu soc jalistyczn~ł d yscy pliny
Szkc,lne Koło w Rozprzy, Koło Od- się b~z odrywania go od pracy riawo pracy przez kierowniczkę rnie j
gminnej
spółdz ielni
scowej
budowy Warsz:awy przy Naule§nic- doweJ.
Wraz ri rozwojem gospodarCll!ym „Samopomoc ChłoDSka". Przed
t\vie Państwowym w Meszczach, Ko
ło 0$udowy W1rszawy przy Zwią kraju wzrasta zapotrzebowanie na kilkoma
kierowniczka
dniami
zk•.1 Zawodowvm Pracowników Pań
s kler>U wyjechała w sprawach
stwowych w Piottkowie oraz Gmin- Młodz1·ez·
p.rywatnych do Piotrkowa, zane Komitety Odbudowy Warszawy
myka i ąc na cały dzień ~J)Ó!dziel
w Grabicy, Wadlewie, Parzniewluniemożliwdła
przystępuje do szkolenia n.ię, przez co
cach, Krzyżanowie i Uszczynie.
m icjsr:o w~j htdności w dni u tym
ideolo~iczliego
W bieżacym roku powiat piotrkow
artykuły
zaopatry wanie się w
ski zajmuje rówriież cwłowe miejW maju b ieżącego roku, Zarząd ko pierwszej potrzeby.
sce w zbiorze na odbudowę Stolicy,
w pierwszym pólt·oczu ła ZMP prz:v ..Metalurgii" zorgani1.o
zbierając
10.107.291 zł. Gminne Komitety Od- wał kuts szkolenia ideologicznego I
CZAS SKO~CZYC
budowy warszawy w powiecie piotr stupnin. Jednak /. powodu cgzaml~
Z ŻEBRACTWEM
kowskim prowadzą między sobą nów szkolnych, wielu członków koW PIOTRKOWIE
współzawodnictwo. we współzawod la nie mogło uczęszczać regularnie
nictwie na czoło wysunęła się gmi na 1eb;:ania, foteż szkolenie przerwa
Od dtuższego ~zasu stacja au
na Łęczno, zbierając 1.350.000 zł. no. Obecnie postanowiono z dniem
tobusowa PKS jest regularnie
Nadmienić należy, że gmina Łęczno, 18 bm. i.;ruchomić k..lrs na nowo.
Jak nam oświad~za przewodniczą oblężona przez trzy za wodo we
je~t na . ?g?ł. bi~dną g~i;ią. mimo to
of1arl!osc JeJ 1'.11es~kanco"". - mało- cy koła u~: Jan ~l!mek: .ZMP-o~cy żebrac zki, któr~ formalnie napa
· d ·
· •
.rolnych chłopow Jest duza. Bogate .,Metalurgu" postanow1h dołozyć stu·
gminy jak Szydłów, Rozprza i Bel- starań, 'lby zar6wnC' fr·:kwencja jak . Ją pasazerow, zą aJąc jałmu
chatówek znajdują się na samym i postępy na kursie szkoleniowym zny.
Apelu jemy, by odpowiednie
były wzorowe.
końcu współzawodnictwa.

d b U d O Wę Wa
I

rolniczgćh

Szkolenie kadr

Piotrków przoduje w akcji zbiórki

na

Aby umożliwić zwiększeni~
produkcji w hucie „Ho_rtensja''.
zaplanowano zbudowanie noweJ
wanny. Do robót inwestycy jnych przystąpiono na wiosnę
br. Ponieważ szybkie uruchomienie wanny oznaczało znaczny wzrost produkcji, zespół bupod kierowmctwem
dowlany
tow. Bałeckiego postanowił pra
cę wykonać w możliwie najkrót
szym czasie. Tow. Bałecki, który byl duszą całego zespołu,
mając do dyspozycji zdolnych i
ofiarnych pracowników, a mianowicie, tow. tow. Ludwika

ZOHIOdU

władze zainteresowaty

sie

żebr aczki należało

sprawą.

tą

by

skierować do De>mu Opieki, wzgię

dnie do

zakładu

pracy.

l>ZJECI POMAOALV
W PRACACH ŻNIWNYCH
Dzieci z kolonii letnich w Wol
borzu w licz bie około 400 brały
udział w akcji żniwnej w Pań
GosPodarstwie Rol
stwowym
nym w BogU8ławicach. Pracą wy
różnia si ę 9 - letnia uczennica
trzeciej klasy szkoły podstawowej im. Marii Konopnicki·ei w
Piotrkowie, Marysia Skiba.
URZĄDZENIE

DLA SWIETLICV
W LONGINOWCE
W Longinówce koło P.iotrK()
wa Powiatowy Zarząd Zwi<Jzku
Samqpomocy Chłoskiej um~l~
tych dniach nowocześnie
wał

w

urz ądzoną

świetlice

wiejską.

Swietlica otrzymała kompletne
umeblowanie o wartości 200 tys.
złotych oraz nowoczesny radi()
odbiornik i biblioteke.

BIBLIOTEKA W LUBIATOWIE

walczyć

z wołkiem zboiowym

produkc~
ma jes:ucze zmaga;zynowa~o wego ie.st Azotox.
Awtoxu
zboża, do walki z wo;kiem zbo kr ajowei. Używa się
specjalne 5 i IO • procentowego.
żowy m stosuie sie
Przy stosowaniu tego prepara
preparowa.
środki odkażające,

ne sposobem domowym, (emu).
lub
sja wapienno - naftowa),
wyrobu fabrycznego np. Argon.
Emulsję wapienno - naftową
SJX>rzadza się nai5tępują.co: 2
klil wapna gas7.onego rozcieńcza
siJ w 5 - 6 litrach wody, do te
go doda ie się 1 litr nafty. Tym
płynem spryskuje się składowe
pomieszczen ie na zboże.
Polecenia godny iest IO • pro
centowy rozczyn Argonu, (pro
dukcii krajowej). Sporządza się
go w następującym stosunku:
IO kg. Argonu i 90 litrów wody.
Ciecz tę rozpyla się, lub sprysku
je się nią pomieszczenie,. 1w któ
rym zboże ma b yć orzechowane.
Wykonujący tę czynność wini~n
gdy
mieć maskę ochronnCJ. a
jej nie ma, u ż yć można w tym
celu po prostu zw yczajne) chust
kę. z::iwi<Jzuj ąc ją na usta i nos.
. Tak się wal~zy z \yołkiem zbo
~owym, gdy nie. ma 1esc~c~ z~
za. ~ . ~ag.azvn1e. Trudme1sza 1
u~1<J ~IJ\\ a 1est w~lka, ~dy maga
z~n .1est pełny; ~i~ mmef zach.o
~alep1a~?e
czys,osm,
wanie
s zpar, cz.ęste sz~1flowani!'! zboza,
w1~trzenxe oom1esz~zema, musi
hyc przes.trzegane,. 1ako Jeden .z
f~af!mentow walki ze szkodni·
k1em.
~kutecz_nym ~ radykalnym ~r<;>d
!<iem, ktory niszczy wołka zoozo

tu należy bezwzględnie prze.
strzeą,ać następujących norm:
na 100 ·kg. zawołczonego zbo
ża - Azotoxu 5 _ procentowego
d•aj(i się tylko 100 gr.,
na 100 kg. zawołczonego zbo

A

zotoxu 10-procentowe~o
daie się tylko 50 gr.
na jlepj.ej
Zawołczone zboże
lest odkażać Azotoxem w becz
ce - beicownicy, nie wolno uży
wać tych beczek do bejcowania.
W takiej beczce zboże miesza
się 10 - 15 minut, tak. abv zfar
no z preparatem równom.iernie
zostato Pomieszane. Zboża zaprawionego ju ż jeden raz Azotoxem po ra z drugi preparatem
tvm zaprawiać nie wolno. Do
zboża,
wolne opylanie pryzm
przy rę<:znym szuflowaniu t~oż,
ioot niedopuszczalne. Stosufe)CY
odkażanie zboża Azotoxem wi
nien mieć zabezmeczone oczy,
zaprawiom~
usta i nos. Jeżeli
Azotoxem zboże przeznaczone
jest do konsumc ii, lltlb na sprze
być
daż, winno ono uprzednio
oczyszczone na wialni. łub młyn
ku. przy czym nabywcę należy
powiadomić o fakcie od'każenia
zboża Azotoxem. Istnienia woł
ka zbożowego lekceważyć nie
można, bo szkody, które wyrzą
dza, są olbrzymie.

ża -
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Głucbowsld

W tych dniach Powiatowy Za

Samopomocy
Związku
Chlopskiei w P iotr kowie wręczył
Lti
spółdzielni produkcyjnej w
biatowie piękn ą bibliotekę, skła
da j ąc9 się z 60 tomów. Podob
otrzymały spół_
ne biblioteki
dzielnie produkcyfne w Mierzy
nie i Polichnie.
rzą d

~~~~~~~~~~~~~~ --'

Przygotowania
do jesiennego
sezonu w CHPS
w Piotrkowie
detalidznym Centrali
Handlowej Przemysłu Skórzanego w
Piotrkowie rozpoczęto przygotowania do sezonu jesiennego. Obecnie
ruch w sklepie w porównaniu z mie
siącami ubiegłymi zmalał znacznie.
Aczkolwiek jest jeszcze ciepło, już
w najbliższym czasie nadejdą transporty obuwia męskiego, tak zwane
Wellingtony i znaczniejsza ilość mocnych półbutów.
Warto wspomnieć, że piotrkow6kl
sklep CHPS plan obrotu wykonuje
stale z nadwyżką. W maju przekro
czono go o 20 procent, w czerwcu o
45 procent, w lipcu o 15 procent
Przekraczanie planu jest w znacz•
nej mierze wynikiem iatntej~cego
wśród personelu tklepowego współ
zawodnictwa pracy. Wyl'óźniający
się pracownicy otrzymali premie
pieniężne, które post anowili przekazać na urządzenie biblioteki przy.
Ekspozyturze Rejonowej. Od dłuż
szego czasu istnieje taldle współza„
wodnictwo zespołowe mi4=C1zy prze„
szło dv;udziestoma sklepami detalic:!!
nymi branży skórzanej w wojewódz
twie łódzk:m. Sklep piotrkowski
znalazł się w ogólnej klasyfikacji na
(S.).
2 miejscu.
W sklepie

O<>óO<><)()O()()()K)O()()()()(lo()O<C>O()()()~e>Q()()()()()c:>O()()()()()c)()()~()O()()()~C>O(><><><><>cC>O<>OOe04~.0000.
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łatwa była

Nie

Heleny Rakoczy do mistrzostwa

w dn. 3 sierpnia 1930 r.

15 TYS~~CY MATURZYSTOW
l'.A. ROZDROZU
"~epublika·• podaje, że iponad 15
ma1turzystów
tysięcy tegorocwych
widma bezrobocia.
Sta!l'lęło wobec
Na studia nie ma pieniędey, praca
też jest dalekim marzeniem. 15 tysięcY. młodych ludzi ni.e posiadają
cych żadnego „fachu" w ręku - mo
końc,zy
że zejść na manowce pismo.
WOJOWNICZY KAMIENICZNIK
Przed Sądem Okręgowym w Łodzi
stanął Marcin Witkowski, właściciel
domu przy ul. Tokarzewskiego 51.
Wjtkowski · odpowiadał u.a szerz.uktórych
lokatorów,
psem
cie
nie chciał wpusystema1tycz.nie
do domu. Między innymi
SlZczać
Witkowski poranił ciężiko biletera
kina „Flora" - Stefana Jóźwiaka.
Wojowrucey kamiendciz;n.ik skazany iz;ostał na... 4 miesiące więzienia.
SKUTKI NIEDOZORU
We W&i. Mieriz:ąc.zka Duża pod Pa-

I

Ppłk.

b:Lanicami porz.osta'Wliony bez opieki
7-letni Zenon Grrzegorcrzyk iz:astrze1ił iz; pozostawionej fu.zji - swego 1
:rocrz:nego bracisizka - Kazimierza.

*

Na i~dnym

*

e.e

spotkań

I

prasy iz; z gimna.styczkami ZSRR w.płyną.I de
cydujlłC@ na obranie właściwego kie
runku · w gimnastyce, toteż w ch\&U
jednego roku Polki nie tylko doeo·
niły, ale wyprzedziły hme państwa:
o wieloletnleJ tradycji w tej dzłedzl
nie sportu.

ciwniczki. Na podstawie obserwacji,
poczynionych na treningach, już
* * *
prz.ed. zawo.da_mi wróżono . Po.1k.om
d
fik
kl
3-letni Tadeusz Jabłoński utonął ~&Jęcie .1 m1eJsca w asy· ac11 ru
w małym stawie przy ul. Brater- zynowe.i.
POLKI BYŁY WYRAZNIE
skie.i Nr 38.
KRZYWDZONE
CO ( rRŁAÓJDĄZKIWCKHINACH
„Wierzyliśmy w s.prawiedliw.v wy
Luna: Cz.arna dama j Ws"Półczes- nik - mówi preizes PZG - jednak
na pierwsrz:ej konferencji sędziów
ne deiewczęta.
przekonaliśmy się, że mamy pmeCapitol: Przedślubny grzech.
Grand Kino: Ulica potępionych ciw sobie izorganieowaną koalicję.
Zamiast 9 pkt. sędziowie przyznadusz - z Polą Negri.
wali naszym izawodnicrzkom za ćwiCasino: Miłość w pustyni.
Splendid: Kobieta w płQmien;ach. czenia 6-7 pkt„ fawory,zując nato·
miast reprezentantki innych państw.
Odwołaliśmy się do sęd1tiego głów
nego, lecrz: on właściwie nie riareago
wał ri~ to".

I

--

TEATRY

świata

Noskiewicz opowiada o perypetiach naszych gimnastyc~ek w Bazylei

których
gimn~styczkami,.
popis w ŁodlZ! mamy je·
piękny
&ze.ze wszyscy i;ywo w pamięci, opie
kun ekipy ppłk Noskiew:icz, dzieląc
się wrażeniami 'Z mistrzostw świata
w Bazylei stwierd~ł, że repreiz;entantki Polski szkołą swą i doświadCfleniem z.na~nie preewyżseały priie
.

W domu przy ul. Piwnej 4 1.atruł
się nieznaną trucillną 2-letni Aleksander Walczak, poz.ostawiony przez
matkę robotnicę bez opieki.

I

droga

me ucrz:estniazlki mistrrzositw. Wiele skiemu.

U!Zllania
Miłym wyrazem
rz.aiwodinicrzek praychodziło do nas dla zawodniczek było ofiarowane im
gimnastyków sri:wa1jcarskich
uczyć się zarówno w <:rLasie ~awo pniez
dów, jak i po ich zakończeniu, a pudełko czekoladek iz n~isem: „dla
stenografowały najleps:zej dr~yny mistrzostw".
nawet
&wedki
WS2ystkie nas:ze wskazówki - móSERDECZNE PRZYJĘCIE
wi prezes PZG.
W NIEMIECKIEJ REPUBLICE
DEMOKRATYCZNEJ
„SŁODKI"

CO ZAWDZIĘCZAMY
WYRAZ UZNANIA
GIMNASTYCZKOM RADZIEC.
.
.
KIM? .
.o IIUStrrz.ostwach opowiada rowp...vJ'"'tY p-~ -·· ki·e-·„ek radziAft
"" nież. w roomo:wie K~raan~a. Pm~"......
.„„„ ......,
•MJ ""
ki w gimnastyce różni Ilię tym od pomma o~a, ze publ1cznos_ć szw~Jinnych, które hołdują „sztywnym" carska. ktora dobrze zna się na gim
ćwiczeniom kobiecym, podo~nym, do n~styce, głoś.no prote.s_towała pr.zemęskich. że wprowadza do ćwiczeń caw o:raecrieruom sęd2l10w, krrzywdzą
oprócz odwagi i zręczitoścl także cym Polki. Polki cieszyły się rów· · sympa.•~·1ą prasy, a szereg p1·sm
kob1"..,,y
w"~ęk
mez
~" •
UIA
Naszą klasę najlepiej ocenilr sa-1 wróżyło ~wycięstwa zespołowi pol-

Kur,zanka miole wspomina serde~
ne prayjęcie izawod•niczek polskich
w Niemieckiej RepubHce Demokratycznej. „Troszczono się 0 nas na
każdym kroku, w każdym mieście
ofiarowano nam upominld. PodCiZa!
wsrzy~tk.ich występów sale były wypełnione do ostatniego mieJ·sca, a
publiczność gorąco oklaskiwała nasze ćwiczenia".

I
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Z Sopot donoszq ...

t'n.ie.t ~

Interesujące spotkanie .~~ ~~t~w'r'" .
Dzierowa (l~ RR) zY1snu (Rumunia) ąie przyniosło rozstrzygnięcia · r>~~ ~ ~~tl'IL\
[Korespondencja

własna ,, Głosu Robotniczego")

I

w

~fm.J()rn.tj Cł:.v~

•

\udt~ ~~~. ~k
l~Wµ.o.~~

przeciwieństwie do Węzgrania
Sopot w sierpruu
We wtorek rozegrany za.stał w So grów, którzy jako para - byli zde
TEATR IM, STEFANA
(ł'iotrkowska 94 tel 272·70)
cydowanie lepsi.
Ppłk. Noskiewiciz po~eśla wspa-; pocie finał gry podwójnej mężczyzn
(ul Jaracza 27)
Godz. 19,30 „śluby murarskie"
nialą postawę całej druzyny, ktoreJ poJ:tliędzy parami Skonecki, Piątek
Leona czyli wodewil warszawski Gozdaw)I nie załamały krzywdzące oceuy sę- . (Polska) oraz Asboth, Adam (.WęGodz. 19,15 ·„Odwety" W grze pokazowej grali we wto
Ki·uczkQW&kiego.
i Stępnia z uwałem MieC1Ly.sława dzió·.. Jako przykład ofiarności po-! gry). Mecz wygrali Węgrzy 6:4; 6:3; i·ek 2 sety wicemistrz ZSRR OzieWojnickiego, w reż. Kazimierza Pa· daje on Krupiankę, która złamała 4:6; 7:5. Nasz debel zawiódł je~zcze row z mistrzem Rumunii Visiru. Fe
PA~STWUW \' l'EATK NOWl
palec już przy pierw.szej konkuren-1 raz i wykarz.ał dobitnie, że jest na- nome.nalne u?erzeni~ Ozie1:owa, dys
włowskiego.
<ul Oaszyńslłiego 34. tel. 181·3łl
cji, lee-z nie chci,ała się wycofać iz dal naszą pięta achillesową. Piątek ~nUJ~CC:g? meprzęciętną siłą, stano
GllOI
Teatr nieczynny.
l'EA'l'R .• PlNOlUO„
mistrzostw, aby nie poz.ba·wić szans był zdecydowanie słaby. - Skonecki wiło cięzki ~~:Zech d~ zgr.yzi~nia ~la
Organ ł.611Zkleco .Komitetu 1 WoJe(ul. Kopernika 16)
całej d.rużyny w k1asyfikacj~ zespo- znów nie wykazał dostatecznego R~muna, ktor~ ~WOJąc się l troJąc
w6dZldeco Eomttełll PolskleJ ZJ„
PA1iS'ł'WOW Y
zgrania, aczkolwiek miał bardzo ·wie · ~siłował .am~itme brać piłki teni
łowej.
Teatr nieczynny.
dlloczoneJ Partlł BobełDlczeJ
TEATR POWS:lECHNY
le pięknych zagrań. Obaj nasi teni.- sisty radzieckiego.
•
Bedar11Je1
(Ul, 0bTOłC6w StaJtngradu 21,
toczyła się
secie
pierwszym
w
·
Gra
siści wykazali brak regularności i
POSTĘP i:
WIELKIE
JAK
lltOLEGIUM BEDAKC'r.JNJL
l'EA'fR KOMEDll MUZYCZNEJ
tel. 150-86)
cały czas wyrównana. Pierwprzez
PRZYNIOSŁ NAM KONTAKT
TeJetOD)'I
„LUTNIA"
szego seta wygrał Visiru 9:7. Drugi
Z GIMNASTYCZKAMI ZSRR
Godz. 19.15 „Wielki człowiek do
11„H
Redaktor nacze1n7
nieczynny.
Teatr
:na.23
Zutępca red. naczelnego
mał'yeh interes6w", Al. Fredry.
Ciekawa impreza· set toczył się pod znakiem przewaOsiągnięcia polskich gimnasty219-05
OdpowtedzłaJJ17
Sekretarz
gi Ozierowa, który prowadził 6:5 w
czek były w~ikiem sumiennej pra21a.u
Dział partnn:r
PAl"IS'ł'WOWY 'l'J!:A'l'R żYOOWSK1
'fEA1'R „ARLEIUN••
chwili kiedy spadł rzęsisty deszcz i
Wło'kni·arz
ŁKS
zw1atrenerów,
1
zawodniczek
cy
Dział ll:orespondent6w robct•
(uL Jaracza 2, teL 217·ł9}
przerwać.
musiano
grę
zapewnienia
(uL Piotrkowska 152)
szcza Radojewskiego,
nlczycb l cbło~klch oraz
redaklor6w raz:etelr łcten·
Teatr nieczynny.
w piątek, dnia 4 sierpnia o godz. Publiczność z zaciekawieniem ob
Ntecreynny
im dobrych wa.runków prze-i GKKF
llt.ł2
D)'Cb
kt6z
Ozierowa,
serwis
ser~owała
Włókniitrza
i Zrzeszenia. Sportowe oraz kon- 16.30, na stadionie ŁKS
223·~
Dział mutac3l
ł
rego siłą nie może się mierzyć se.r
25ł-21
~ał mlejsld l eportowy
taktów z zaw-0dnic~ami rad1jeckiwewn. Il u
mi, nawiązan:ycb rok temu. Kontakt odbędzie się niecodzienna irnpneza wis żadnego z naszych tenisistów i
Zli-11
Dzf.ał ell:onom1CZ117
pod hasłem „Każdy przodownik pra gorąco oklaskiwała każde jego doUł-21
oztał rotn:v
cy - sportowcem". W dniu tym. pu bre zagranie.
wewn. I
Cunge
E.
RedakcJ• DOCIU
„Wyspa Hallo, tu Moskwa I
1'12-łl
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) ROMA (Rzgowska 84)
blicznie, wobec wielu tysięcy ...wi·
Eo lporłat.
szczęścia", godz. 18, 20
,,Podróże Gulivera", godz. 16, 18, 20
dz(1w, 'odbędzie się uroczyste wręcze
teL 121·2'
Łódł, Plotr"ows11:a '10.
REKORD (Rzgowska 2) „Przybrana
liAŁTYK (Narutowicza 20)
t~t
A.dmlnlstraeJa
nie nagród za współzawodnictwo za
córka", godz. 17,30, 20
11sr.1 Ol'ł0fte6: t.6d!, Ploti-kow„Czerwony rumak", godz. 17. 19, 21
123)
S'.l"(LOW) (Kili11skiego
llka teła, tel. Ut-SO \ 11ł-U
MOSKWA. ~ Vł MO~E \ła Jtladowe w Państwo~h Zakładach
„Kłopoty referenta Trziszki",
BAJKA - ,,Baryłeczka",
W~dawca RSW ,,Prasa"
imienia
Przemysłu Dziewiarskiego
się
zakońcizyły
Dynamo
stadfonie
Zjednopr.zy
Sportowe
Koło
godz. 17,30, 20
Adr. Bed,1 ł.ód~, Ploirkowska aa.
go dz. 17.30, 20
międzyna·rodowe zawody lekkoatle- W. Głażewskiego, a później o godzi czeniu Przemysłu Maszyn i Narzę
m-cte piętro.
„śluby
śWIT (Bałucki Rynek 2)
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
cepreizentacjami nie 18 rozegrany zostanie mecz pił dzi Rolniczych wpłaciło dnia 19 ub.
między
tyczne
Druk. Zakł, Grał. BS'W ,,l>rua"'
kawalerskie", godz. 18, 20
Program Aktualności Krajowych
Węgi#!r. Spotkanie to przyi
Zwlrkl 11, teL 20l·a..
UL
ZSRR
t.6dt,
„Moja niosło
fĘ:CZA (Piotrkowslrn 108)
karski pomiędzy Kołami Sportowy- m. na konto PKO Nr. VII - 9340
i Zagranicznych Nr 28·50.
Prenumerat• prz;;vJmuJt
reprezentacji
u;wycięstwQ
pełne
(dwumiesięczne
4.000
zł.
20.30
18.30.
l6.30,
godz.
miła",
21
20,
19,
18,
17,
16,
godz. 15,
mi przy ZP Dziewiarskiego im. Gła składki członkowskie) na rzecz klu
P.P.L "RUcb'' a• lconto P.K.O.
pkt.
218:90
ZSRR
„Tragiczny
Kino nie TATRY (w ogrodzie)
HEL (Legionów 2) Nr. vn.aau.
W drugim dniu zawodów ustano- żewskiego i ZPDz im. Duracza.
bu i wzywa pozostałe Koła Sportopościg", godz. 16.30, 18.30, 20.30
czynne.
Wę
i
ZSRR
rekordów
szereg
wiono
Łódź
okręgu
„Stal"
przeprow1pzo
zbiórki,
Zrzeszenia
ze
we
Dochód
MUZA (Pabianicka 173) „Narzeczo· WISŁA (Daszyńskiego 1) „Maszeń gier. W biegu na 200 m u;wyciężyła
nej podczas meczu, w którym W)ist'* do · finansowego poparcia jedynego
ka", godz. 16.30, 18.30, 20.30
na z Turkmenii'', godz. 18, 20
m-20304
Gyarmati Węgry w czasie 25,2, usta
WŁóKNIARZ <Próchnika l6)
za w Łodzi klubu metalowców.
POLONIA (Piotrkowska 67) na.wiając nowy rekord Węgier. Wy- pi cała dyrekcja wspomnianych:
„Czerwony rumak" 1 godz. 16.30 grała ona również bieg na BO m ppł. kładów z dyrektorami Racięckim i
godz. 16,
„Cztery pokolenia" 18.30. 20.30.
18.30, 21.
w crzasie 11,4, co jest również rekor- Solińskim na czele - przeznaczony .-------------------------------------------------------~
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76) I V\OLNOść (Napiórkowskiego 16)
dem Węgier.
zostanie na fundusz ofiar barbar.zyń
„Maaret", godz. 16, 18, 20
„Oni mają ojczyznę", godz. 18, 20
SZJtafeta 4 x 400 m przyniosła 2 no
ROBOTNIK ..... „Dziewczęta z bale· ZACHĘTA (Zgierska 26) „Ostatnia we reikordy ·Węgier i ZSRR. Zwycię skich nalotów amerykańskich '' na
Koreę.
noc", godz. 18, 20
tu", godz. 18, 20
żyły Węgry w czasie 3:15,8, pm.ed
bezpłatnł'·
Wstęp na stadion ZSRR - 3:16,0.
Czas 14:27,8; uzyskany pmeiz; zwy- 1
ci~ę biegu na 5.000 m Popowa jest
również nowym rekordem ZSRR.
Bieg na 200 m w konkurencji męż
Program na dzień 3 sierpnia 1950 r. wiedzi fali 49". 18.15 „Tu mówi Wy·
12.04 Dziennik południowy. 13,10 stawa Planu 6-letniego w Łodzi". czyri:n wygrał Seb'eny Węgry, usta- o walczących na Ko~ei
montaż M. nawiając nowy rekord Węgier c.z.aW odpowiedzi na błyskawiczny konkurs „Głosu", z dn. 21
Audycja dla wsi. 13.30 Koncert po· 18.25 Aud. TPPR Na boisku Włókniarza, przy ul.
„Rad~of~a sem - 21,7, pnz.ed Sucharewem pt:
lipca b.r„ napłynęło do redakcj i wiele listów z rozwiązaniami.
południowy. 14.00 Kronika ZSRR. &zczrtnickiego
się mecz piłkar
Kiliń_skiego, odbył
.
14.20 Koncert . solistów-instrumentali ::a~z1e~~a - _przoduJąca, ~ad1.ofoma 21,8.
Okazało się, że obiekty, obrazujące wspaniały rozwój budowkonkurencjach Iski, z którego dochód przeznaczono
W pozostałych
stów. 14.55 Pieśni Fr. Schuberta. swU1ta • 18,4::> Aud. dla sW1ethc mło
nictwa Polski Ludowej, są dobrze znane wielu naszym czytcl
Grali
Korei.
w
walczących
rzecz
na
~SRR:
~awodnicy
15.15 Beethoven: Sonata op. 27 Nr 1. ~zi~~owych. 19,!5 „Wujasiz;ek Ju- zwyciężyli
ntkom, odgadli oni bowiem trafnłe, że przedstawiają one:
P.rze
Zakła!lów
k:ula kobiet:. An~e3ewa - 14,42 ze sobą pracownicy
15.30 Aud. dla świetlic driiecię han - słuchow1s~o. ;9,40. Muzyka
Blok mieszkaniowy na osiedlu Bałuty, 2. Pomnik Mickie
1.
żuFr.
im.
Pończoszniczego
mysłu
Ganek1er
kobiet:
wzwyz
skok
m,
wieczorny.
Dz1enmk
20.00
operowa.
Dziennik
16.00
Muzyka.
cych. 15.50
;l
w Warszawie. 3. Most Poniatowskiego w Warszawie. 4.
wicza.
brzyckiego.
S~*
kobiet·
oszczep
m,
6~
1
Audy21,~?
świata".
„Mel.odi?
2~.40
1
popołudniowy. 16,20 „Z dziedziny ra
Oddział VI zmierzył się z Central
Rzezbę w Ogr. Saskim, 5. Centr. Dom, 6. Maszt antenowy w Raszy
diotechniki": 16,30 Koncert dla har- cJa dla ws1. 22,00 „Syn ludu fr::.gm. ka3a - 48,12 m, dysk męzcz.yiłfi: nym
Biurem. Uzyskano wynik cemi
nie, 7. Szkółę im. Fornalskiej na Karolewie w Łodzii, 8. Rudo
cerzy na oboi.ie w Nowym Mieście, VI książki M. Thorez'a. 22.20 Pog. Upp - 50.31· m, słlrok w dal mężsowy 1:1 (1:1). Bramkę dla Oddzia„Rola sędziego na czy.zn: - Madatow - 7,14 m.
pow. raw.s'!P. 16,45 Aktualności łódz z. Skibickiego pt. 22,30
węglowiec „Sołdek", 9. Bibliotekę Publiczną im. Waryńskiego
łu VI strzelił Mazur, natomiast dla
oiZawodów
uozestnicy
WSf/.yscy
„Zapraszamy
ringu".
i
boisku
kie. 17.00 Koncert Orkiestry Rozgło
na Stokach, 11.
w Łodzi, 10. Osiedle mieszkaniowe
ci
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dy książkowe wylosowali następujący uczestnicy konkursu:
1) FELIKS DOBROWOLSKI, robotnik I Centrali Teks
Już Braun chciał coś ostro odpowiedzieć, gdy przyszło mu ?o
„Cichy Don" Szoło
zam. Łódź, Wólczańska 63 tyl(lej,
głowy, że człowiek zadający tyle pytań może być funkcjonariuszem
.chowa.
polskich władz bezpieczeństwa, o których tyle się gadało n;;\ za2) MIROSŁAWA NOWICKA, pracownica Widzewskiej Fa
chodzie w jego środowisku. Powstrzymał więc zniecier,pliwienie,
Curie" Ewy
bryki Maszyn, zam. Łódź, 1 Maja 40 - „Maria
opanował niepol{ój i z uśmiechem odpowiedział:
·
Curie.
- Teraz pan Ze mnie żartuje. ' Gdzie ja tam starostą. Ot, me3) ZDZISŁAW LIPSKI, uczeń, zam. Łódź, ul. Szara 18
chanik jestem. A ręce mam takie, bo dbałem zawsze o nie, a ostatEren'burga.
„Bun.a"
. ·
n~o chorowałem i nie pracowałem.
CZARNECKA, uczennica kl. XI. zam. Mszczo
SYLWIA
4)
Braunem
z
rozmawiał
Kowalski
Rozmowa rozkręciła się jakoś.
„Wojna i pokój"
nów. koło Warszawy, Sienkiewicza 10 o wszystkim i o niczym.
Tołstoja.
- Lepiej sobie dobrze pogadać o tym i o owym, niż źle spać
. 5) WŁADYSŁAW HOLCMAN, pracownik Biura Projektów
- opierając się o stół - stwierdził Kowalski. - Ale może byśmy·
Zakładów Włókienniczych, zam. Łódź, Południowa 20 - „K-0·
coś zjedli. - To mówiąc wyjął z teczki jajka na twardo, bułki .
Aragona.
z masłem i wędliną. Braun wyjął z kieszeni płaszcza małą puszkę . ' .muniści"
6) HENRYK BOJAROWSKI, uczeń PSTP, zam. Łódź, P iotr
konserw mięsnych i kilka plasterków chleba. Chleb był ciemny, · ,,
- Ładnie tu jest - nie zrażał się Kowalski małomównością
kowska 10 - „Burza" Erenburga.
smarował go margaryną.
· 7) E. LUBAŃSKI, uczeń, zam. ulica Wólczańska 72 nieznajomego.
- Co pan się jeszcze „unrrą" r żywi?
„W okopach Stalingradu" Niekrasowa.
- Gdzie ładnie?
- A tak mi zostało, to w podróż wziąłem konserwę.
8) JULIAN MATUSZEWSKI, księgowy, zam. ul. Legio
- Tu, w tej okolicy.
:-s -.
- Ale w tych stronach - to iakiś inny chleb pi.eką.
nów 42 - „Powieść za 3 grosze" Brechta.
- Łitdnie.
..
•
Możliwe.
ciągnął za włosy rozmowę Kowalski.
- A pan gdzie pracuje? 9) JĄ.N KNAPP, uczeń, zam. ul. Okrzei 13 - „Na Uralu"
,,Ty pieroński mechaniku - pomyślał sobie Kowalski - w ma- W maj-ątku państwowym. łestem traktorzystą.
Boka.
jątku pracuje::.z, a margarynę opychasz, zamiast masła. Dziwak.
- E, kpi pan sobie ze mnie, to brzydko.
Wyżej wymienieni .proszeni są o zgłoszenie się po odbiór
Chciał to powiedz!eć już na głos, 1ale wstrzymał się. Po jed11eniu
1 n~gród do redakcji „Głosu Robotniczego", Łódź, ul. P iotrkow
- Dlaczego?
.
Camel(
wyciągnął
:Braun
papierosy.
za17alili
- Ręce pan masz delikatne. A mechanik to ma zawsze pazska 86, (III piętro). Osobom, zamieszkałym poza Łodzią, nagro
- Smakują panu. panie mechanik, te amerykąńce? , ... ,
nokcie i palce od narzędzi ,.Poobi~ane. Ą. od oli":'Y i sma~ó".' .- to
i · dy zostaną przesłane przez pocztę.
Owszem.
są takie czarne punkty, ktorych zadne mydło me wymyJe i zacina
m. c. 11.1
soda nie wygryzie. Pan to pewnie ;aki buchalter, albo starosta.
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