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Dokulnenty Komisji Koreańskiej ONZ
••

nowym świadectwem agres11 amerykańskiej ·

NOWY JORK (PAP}. Na ła
mach dziennika ,,Daily Compass"
many publicysta Johannes Steel
charakteryiruje treść dokumentów po
zostawionych przez członków tzw.
K1Jl'e&ńskieij Komisji ONZ podczas
uciecdd z Seulu.
Dokumenty te obejmuJą protokóły
wspólnego posied-unia gabinetu LI
Syn Mana i dowómtwa annU połud
nlowo - koreańskiej z dnia 14 lute&'o 1949 r., na. którym to posiedzeniu
zapadła d~a

o podjęciu działań

wojennyCb PNeciwko K-oreł Północ
nej naJpóźnie.1 w li.Pen 1949 r. Póź
niej zre&rlą, oka,mło się, że termin
ten był pmedwczesny.
Na. WSPOD1Dianym PG&ledzeniu obe
ary był w charakterze „obaerwabor&" klerow.nik grupy amerykańskich
doradców wojskowych generał bry·

Sztafety Pokoju
••
We F raDC'I

GENEWA (PAP) -

Z

Paryża

do

n~zą:

·
Witane entuzjastycznie przez lud•
ność mijanych miast i wsi - sztafe·
ty pokojowe młodzieży francuskiej
zdąża.ją na francusko - włoski ~jazd
pokojowy młodzieży w Nicei.
Szt.afety z Cherbourga, Asq i 'l")un
kletki, po uroczystościach w ParyLU, udały się w dalszą. dl·ogę.
Na zlot pok-0ju do Nicei wraz z
młodzieżą fra.ncuSką. wyjedzie 12-oso
bawa. delegacja młodzieży polskiej z
Pas de Calais i Nord.

*

•

*

GENEWA (PAP) - SM.afeta z
BretO'nii zebrała między Brestem a
Oradour sur Glane 20 tysi~y podpisów pod Apelem Sztokłlohnsltim.

gady Robert.s. LI Syn Man prosił .Ro
bertsa, by pn.eka.zał do Waszynirtonu próśbę o nie>ZWłoczne zwiękne
nie dos1aw broni amerykańskiej.
Po tym posiedzeniu rorz.poczęły się
łn&ensYWDe przygotowania do wojny. Pierwszym krokiem było zmobili
zować wszystkich męil»:yzn w wieku
od Jai 18 do 45. Amerykańscy instru
ktorzy wojskowi szybko wyszkolili
6 regulamych dy-wizji, zaopat.rzonych w broń amerykańską. W wy·
szkoleniu brało 'łeź uddał ok. Ul tyslęćy japoński.eh podoficerów i ofice
rów z b. japońskiej amnii cesarskiej.
Na lipiec 1949 r. wzdłuż 38 równo
leżnika sk011cenwowano 5 dywizji
południowo _ koreańskkh z doborowymi oddziałami na czele. Pierwszym 7.&dauiem be>jowYJD miało być
z&Jęcie miasU. Hemżu na północ od
38 r6WJIOleinika. Wśród skoncentro
wanych wojsk :m~owały się JedDOBUd, kt6re brały udział w· krwa·
wym stłumieniu powstania w Inozon
w 19" r.
Re2:erw~ stanowiły dwie dywizj~
policyjne.
\Mlni~ obrony marionetkowego
rnądu Sin Sen-Me w mowie wygloszonej na wiecu młodzieży południo
wo - koreańskiej w Inczon dnia 17
lipca 1949 r. OŚ\\oiadczył: nasza armia azek• na rodtu prezydenta.
Gdy tylko rozku ten ołrzyma.m7, zajmiemy w ciągu jedneJ'o dnia
Phenian i Wcmsaa. Pełny łekst mowy Sill Sen Mo zoetał Of}OftODY
przea: południowo- koreaii.lkft acencję Pl'UOWl\ 18 lipca 19'9 r.
W ten 8POflÓb wta.rgofęcie do Pół·
nocnej Korei zostało przyrotowane
i1Ji w 19ł9 r. Wydarzył 1ię Jednak
incydent, który prn:ekonał widocznie
amerykańskich doradców wojskowych, że armia polu4Dlowo - ko.re&ń

„Linia" Mac Arthura -

ska Jest niepewna: w oiąau nastę1>ne koreańskie znalazło się całkowicie
ro tyrodnia z armil tej zdeertero- pod kontrola, najskra,jniejszej prii.'\lli
wały dwa bataliony i zbiegły do Pół cy. Na.siąpił niebywały terror. Okonoone.i Korei. Jak wynika rz doku- Io 50 tysięcy południowych K<P.reaii
mentów znalezionych w Seulu, ame ezyk6w osadzono w więzieniu. Sparykańscy doradcy wojskowi ośwtad- łono około 100 w*, a Ich mieszkań
ezyli wtedy Li Syn Ma.nowL że in- ców bądi roaW7elano, bądi też wywa?Ja wyznaczona na ll1tiec 1949 r. słano do obozów koncentra.cyjn~·ch.
byłaby pnedwciema i że przed jaPo załamaniu się pla.n6w ofensywy
kąkolwiek ofensywą ualeiy dokonać w lipcu 1949 r. wszystkie dalsze
gruntownej czysiki w anhli pohJd· przygotowania odbywały się w tajeniowo _ koreańskiej ł w aparacie ad- mnicy. 15 sierpnia 1949 r. Li Syn
ministracyjnym,
Ma'll kazał utworzyć „strefę 'ZllkazaInwazja uległa odroczeniu I. zgo· n~" szerokości 20 km. wzdłuż 38 ró·
dnie z instruk<."Jami amerykański- wnolcżnika.
mi, w armii południowo - ke>reańDokumenty znalezte>ne w Seulu za
skiet przeprowadzono mystkę, w wy wierają nie tylko te, lecz i inne łi
nłku której rO'Ułtmelano 55 oficerów cme dane, które rzucają światło na
i żołnierzy, a 15 tysięcy "osób 11sunię j charakter ~ amerykańskiej w
to z wojska. Dow~wo południowo Korei.

illllydt pe>jaadów, różneco spnęl11

MDUDiojl.

WYBOR'Y DO KOłfi.TETOW
LUDOWYCH W KOREI
PEKIN (PAP). - Z Phenjanu don<>M.ą, że na wyzwolonych obszarach
Korei Południowej odbywają się wy
bory delecatów do wiejskich l okrę·
1owych komitetów ludowych.
KGIDltety ludowe przystąpiły Już
do pracy. W pierwsrgym r.zęd.Ue ko·
miteły przl'łtępuJ-. do pnygotowań
dla pn;eiprowadzenia reformy rc-lnej.
MARYNA.RZE JAPO~SCY
KATEGORYCZNIE
PllZEWOŻENIA BRONI NA KOREĘ
PEKIN (PAP) - Z Tokio donoS2ą,
że marynane japońscy odma.wiajlł
pr.zewoienla. 1Przętu woje1H1e10 do
Korei. W porcie Sase:bo zmob!l!Qoowa
no wszystkie japońskie statki hanC.lowe d'1a celów wojennych. Prawicowe kierownictwo związku .r:awo
dowego marynamy japońskich wyra
ODMAWIA.JĄ

rŁiło gotowość współpracy

ri

władza

mi japoński.mi i amerykańskimi wła
driami wojskowymi. Jednakże mary
name Sat!lebo wyMali do Tokio depeszę, w której oświadczają, że odmawiają przeworu
broai 1 amunicji
do Korei i domaglltją lię nowych wy
borów do włMh zwla,zkowycb. iM1mo represji ze strony policji japoń·
skiej i amerykańskich władiz wojskowych walka marynarzy Japoń
wiadomości".
Korespondent Reutera dowi;i.dnje skich I robotników portowy-eh trwa.
się, że nacierające czołg'i amerykań
DEZORGANIZACJA W ARMII
slde napotkały na odd7ia.ły północ·
UEA NA KOREI
no - koreańskie za®at'l'"LCme w nowo
NOWY JORK (PAP). - Korespon
ezesną hNlń pl".leoiwcmłgow:\. Jeden
pluton amerykańskiej ~iecboty inor dent agencji United Press przy arskie.i izostał otoczony w
górach. mii amerykańskiej na froncie w re
jonie nzeki Naktong donosi, że czoł
Walki trwa.Ją.
Lotnictwo amerykańskie dokona- gi północno - koreańskie, których
ło znów S'Leregu gwałtownych nalo ilość nie została stwierdzona, sf<lr.>o
wały rzekę Naktong na centralnym
t6w, atakując m. in. Pbenjan.
odcinku frontu zachodniego. Amery
PEKIN (PAP). Ogłoszony w kanie wypędrl;i.'11 całą koreańską lnd
Phenjan komunikat naczelnego do- ność cywilńą 11: pasa szerokości 5 w6d!Ztwa koreańskiej Armii Ludo- 20 mil wri:dłuż wybrzeża tej rz~ki.
wej stwierdza, że na. ~stłdch Iron
Korespondent agencji Associated
tub wojska ludowe zadaJą cię'i;kle Press donosi, że o świcie oddslały aetosy wojskom ameryka.6sklm i od- merykańskiej piechoty
monkieJ
działom Li Syn Mana, stawła·J~ym prn..z pomyłkę osit'zeliwały się wuje
zatiekły opór. Ofensywa Armii Lumnie. Wymiana strzałów trwała 6 ro
dowej trwa. Wyzwolona zQ11t1lla miej dzbt, dtlPÓkł nie 11Postn.etiono błędu.
seOWGŚć G'Olld2i, watny punkt obron
ny na cłTodze do Ta.ecu.
LUDNOSC WYZWOLONYCH OB·
W ostatnich wałkach woj.tka ludo- SZAROW KOREI WYRA~A WDZIĘ
we zadały nlepmy,Jaoielowl dotklł CZNOS(J DLA AB.Mn LUDOWEJ
I KIM Ut SENA
we straitr. l wzięły Jeńców. Zdobyto
2naczną ilość spmętu.
PEKIN (PAP). - Z Phenjanu doW toku zaciętej bitwy na wybr.ze· noseą, że lud.no~ć ~olonycb obtu wschodnim nieprrzyjaciel l)ODl6sł szarów Korei Południowej przesyła
ciężkie straty. Wojska ludowe wzię na ręce Kim Ir &na liame depesze
ły lic-znych jeńców oraz zdooyly wiei i lis.ty, w któ~h wyn~a. wdzięez
k' ilość samochodów paMem'.t'Ch 1 nośó Armii LuctoweJ • uwolnienie

wodowe. Doszkalanie prczy wariztacie pracy, szkolenie na kursach i w
szkołach zawodowych obejmuje rz ro
ku na rok coraz większą ilość robotników. Nawet wiek nie odgrywa ro·
li. Starsze prządki i tkaczki awan-

Kampania
wyborcza blokowych
Komitetów Obl'Ońców Pokoju w Ło·
dz1 rozwija si~ jak najbardziej pomyślnie. Od dnia 1 bm., tzn. od rozp«;częcia akcji do dnia dzlsiejszego,
odbyło się już !'<to kilkadziesiąt ze·
brań wyborczych
Jednak nie ze wszystkich j( :zcze
komitetów blokowych napłynęły spra

Plan gospodarczy RFSRR
MOSKWA (PAP). - Urząd Staty
styczny Rosyjskiej Federacyjnej Sn
cjalistyCllllej Republiki Radzieckiej
podsumował wyniki wykonania pań
stwowego planu rozwoju gospodarl;;:i
nzrodowej RFSRR w drugim kwartale 1950 r.
W zakresie produkcji' przemysło
wej w drugim kwartale br. plan wY
konano w !Oł proc.
Plan produkcji przemysłowej w
pierwszym półroczu rb. nstał również pne:twoczony.
W Il kwal'ła-Ie
1950 r. wyprodukowano ponad plan

br. z

-

nadwyż~ą

wozdania z przebiegu zebrań. Weniekompletnych meldunków wy
brano 308 delegatów, w tym 118 kobiet. Udział kobiet w akcji wyborczej stale wzrasta, - s,dzić .titc
należy, że odsetek kobiet - delegatek
również ulegnie poważnemu zwięk
szeniu.
Jak dotychczas przodują w pracach pl"<lygotowawczych, oi:ganizacyj
nych i propagandowych Komitety
Obr-0ńców
Pokoju
następującyca
dzielnic: Staromiejskiej, Widzewa i
Rudy Pabianickiej.
Dzielnica Starorniejl!lka, cbocir:'.: ze
brania wyborcze i·ozpoczęła z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki właści
wcj Ol'ganizacji i dobremu zaplan-0waniu prac przygotowawczych, wysu
nęła się obecnie na czoło wśród ws~y
stkich dzielnic naszego miasta.
Dzielnice Widzew i Górna - Lewa,
których komitety blokowe pracuj!}
na ogól bardzo sprawnie, akcję roz~vinęly w całej ~ełni. - .w~kazujł
Jednak pewne medoc1ąg!'i.~ia pod
1 "·.iględem ~prawozdaw;:zosci.
~ Ro~pa~rUJllC ~o~ychczas~we prace
I~om1tetow Ob~oncow PokoJu ~a t~e
me n~szego ~nasta, ~asuwa się DJ._!!·
~ą~phw~ .wruosek, ~e ruch. obron! <'O\', pok~J~ W Łodzi potraf!ł st~o
' ~~Y~ włascnve . ra.my orga~1zac~J-!J-e.
1 l~'s1ąc,~ aktyw1stow. - ,bo1orm1kow
o pokoJ. czes.to ludzi, ktorzy po raz
dług

walcó"R'ki, mr i. ma by robotmków i urzędników zatrud
budowlanych, tkanin ba- nionych w przemyśle oraz pod zna
wełnianych i wełnianych, artykułów klem dalszego wzrostu wydajnośd
,ipoiywczych i wiele innych towa·
pr;Y· drugim kwartale 1950 r .
rów.
Komunikat Urzędu Statystycznego ukończylo wyższe uczelnie i inRFSRR stwierd.za następnie, że koł ne specjalne uczelnie technicme o
chozy, sowchozy oraz ośrodki maszy l7 proc. więcej młodzjeżY niż w r.
nowo-traktorowe przeprowadziły ter 1949.
Komunikat Urzędu statystyczneminowo i wzorowo siewy wiosenne.
Kołchozy i sowchozy Federacji Ro- go RFSRR podkreśla w zakońc·z.esyjskie.i przekroczyły znacznie Qlan niu, że w II kwartale 1950 r. poważ
nie wzrosła sieć szpitali oraz instyzai:iewów kultur jarych.
Wiosną r. bież. czytamy w ko- \1JCJ'i profilaktyczno-sanitarnych.
munikacie - kołchozy i sowchozy
i;tepowych oraz lesisto·stepoV.'ych
rejonów europejskiej części RFSRR
S
dai1, powierzonych im przeiz społezałożyły trzykrotnie więcej ochronczeństwo. W bieżącej kampanii wynych pasów leśnych niż wiosną 1949
rzybyła
borczej, tak jak poprzednio w akcji
roku. Wzrósł również stan p0gło
;:bierania podpisów pod Apelem
Wia bydła.
PEKI'.'J (PAP). - Jak donosi Agen- Sztokholmskin1, tysi:..ce ludzi wykaW r. b. zbudowano w RFSRR wie
le nowych zakładów przemyslo- cja Nowych Chin, cło Pekinu przybyła znje tal_enty _org:inizacyjne, a. przede
wycb, azkół, szpitali i domów miesz d elegacja. handlowa Niemieckie] Re· 1. wszystkn!l w'!elki en~ziazm ~ szczepubliki Demokratycznej. Na _czele r~ . oddanie się sprawie walki o pokalnych.
koJ.
.
Poważnie wzrosły obroty handło· delegacji stoi Gerhard Ziller.
we w sektorze państwowym l sp6ł
<hielc:eym.
W porównaniu z II kwartałem
r.ub. produkcja energii elektrycineJ
sieci komunalnej \\'Zt'Osla. o 12 proc„
a produkcja gazu świetlnego dla po·
między postępową młodzieżą całego świata
trzeb ludności - o 21 proc.
Komunikat wskazuje również na
wsrost przewozu pasażerów przez
wszystkie środki transportu miejskie
MOSKW.i!,. (PAP) - Wymownym stsze przyjazdy do ZSRR zagrame!-go. Przewozy pasażerów trolleybusami Wlr.'l'Otdy o 40 proc., taksówka· świadectwem więzów przyjaźni i so- nych delegacji robotniczych, kobielidarności międzynarodow r .i, łącz ącej cych, młodzieżowych itd.
mi - ponad dwukrotnie.
W Związku Radzieckim baw>i obec
Pierwsze półrocze 1950 r. upłynęło naród r?.dziecki z masami pracują
pod makiem dalszego wzrostu licz- cymi całego świata - są coraz czę- nie delegacja związku zawodowego
robotników angiel;;.kiego J.>rzemysłu
energetycznego, delegacja hutnik?'!J.'.
angielskich, delegacja franeuskieJ
sportowej federacji robotniczej oraz
delegacje młodzieży" Chin Ludowych.
ICoreańskiej Republiki Ludowo-Demo
kratycmej, Vietnamu, Francji, Nie·
mieckiej Republiki Demokratycznej,
Czechosłowacji, Węgier i Mongolskiej Republiki Ludowej.
urałuie
~wiatowy
Spotkanie · aktY\Vu młodzieży mozwięksizyć liczebność wojsk angiel- , leży w interesie narodu angit>lskie- skiewskiej z zagranicznymi .'. elei?;a·
skicb walcriących preeciwko naro- go. Nie leży także w interesie na- cjami młodzieżowymi przekształciło
dowi ' k-0reańskiemu, cz. którym naród rodu a'1gielsk iego podk~pywa nie a•J si~ w imponującą manifestację jedno
brytyj9ki nie ma żadnych proble· torytet u ONZ praez medopus7.c~a ś i i solidarności światowego frontu
mów spornych.
nie do tej organi~cji delegatow po s t'ępu i pokoju.
Sekretarz KC Komsomołu - MiPosunięcia ra:ądu amerykański ego chif1skiego rządu ludowego, reprew sprawie · F'ormo.zy -0bliczone są na zentującego 475 milionów ludrzi.. rzą chajłow stwierdził na zakończenie,
rozpęta.nie wojny przeciwko Chiń- du uznanego przez rcząd labo1;1rzy-: iż młodzież radziecka
podpisując
sk:it'j Republice Ludowej. Krok za sto~vski.. Tym mniej naród ang1elsk1 jc,dn-omyślnie wraz z całym narodem
krokiem Stany Zjednoczone popy- jest zaintere<1owa11y w odmowie re· Apel Sztokholmski, zadokumentmvachają An«lię na drogę nowych kon- gulo.:and a' konflikt.u .. koreańskiego ła swą <;;olidarność międzyn;Jrodow3,
fli.kt6w.
na podstawie pr1>pozycti uczynio· swe głębokie oddanie Ojczyźnie So·
Rząd labourzystowsk i ogłosił me- nych przez Pandit Nehn1 oraz odp-0 cja Jistycznej, Partii Bolszew'ickiej O·
'raz Wielkiemu Wodzowi i Nauczymorandum, stwierdu.ające, że w cią- wiedzi nań Józefa•Sta.llna. •
gu najbliższych trzech lat wyda 3
Odezwa kończy się slowami. wzy- cielowi mas pracują,cych całego śwła
miliardy 400 m ilionów funtów sizt~r wa.iąr:vmi angielską. klasę robotni· ta - Stalinowi.
Wśród olbrzymiego
entuzjazmu
lingów na ribrojenia. Oznaccza t-0, ze cza do jedno5ci i stwierdzającymi,
nowe, olbr,zymie ciężary spadn~ n~ że· jeclność ta może ura.tować pokój uchwalony został tekst listu powitał
ne~o do .Józefa Stalina.
barki brytyjskiej klasy robotn1C2eJ. światowy.
Przyczyni się to do wzrostu cen i do
zwiękuenła podatków, do ogra.nicze
nia kredytów na budownictwo miePółtora
szkaniowe ł pogormy jeSZO"Ze znacznie i tak już za.chwianą równowagę
g09Podarki brytyjskiej.
City w tej sytuacji - rz.apytuje odezwa - szeregowi członkowie ParNEW YORK (PAP). - Ośrodek In- sposohami usiłują oczerni-! akcj~ pe
tii Pracy mogą zachowywać milczenie? Obecnie realizowana jest poll- formacyjny Komitetu Obrony Poko- kojową w Stanach Zjednoczonycl
tyka Churchilla i konserwatystów 'ju podał do wiadomości, że w Sta· Ośrodek Informacyjny stwierdria, iE
1 w ri:wiąa:ku ri: tym na.ród angielski nach Zjednoczonych Apel Sztokholm mimÓ tej oszczerciet kampanil w c11
stoi w oblicriu nowej katastrofy. Jesteśmy ooania, że uciział Anglii w ski podpisało dotychczas milion 500 lym kraju powstają nowe komitety
obrony pokoju I nadchodzą.ce do
wojnach, zmiemających do zachowa tysięcy obywateli.
nia władzy imperialistów nad naroAkcja zbierania podpisów trwa nie ośrodka listy nie przestają wyraźae
dami !Dalekiego Wschodu, które nie przerwanie mimo wysiłków ze strony zalntere!lowania, jakie akcja zbierachcą pozostawać nadal w ttiewoli
kolonialnej i pragną utworzyć swe prasy kapitalistycznej i władz fede- nia podpisów pod Apelem Sztokbolawłasne demokratyczne ra:ądy, - nie ralnvch. które wszelkimi możliwym i sklm wzbudza w całym kr•j•
znaezn1t

ilość

teri&łów

I

Oele~ac1·a handlowa •NRD.r:~:~j~Yd:~~~= '~~~if!z~Je p:i~c~ s;::
do pe IDU

przełamana

k

p

od ja.rZ1na i łerr«u fauyBtowaklero reilmtr HsynmanO'WSkicb zdraj·
ców.
Mieszkańcy InC11:on uchwalili r~o
lucję, która stwierd,za:
W dniu 4 Upca Inczon został d'lię
ki bohaterstwu Armii Ludowej cał
kowicie w:vzwolony 11Pod jarzma im
perialistów amerykańlldch i llsynmanowsltlcb zdrajców. Jesteśmy za
to ber,craniC'llllie wd'liięcml bohater•
llkim żołnierzom Armii Ludowej. Nie
będziemy szezęcJd(j sił. by całkowi
cie mis-zmyć wrosa i będ5emy oka
zy-wali wszechstronne poparcie rz,dowi Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokra.tycmej; który za;pew·
nla nam nowe, nctięśliwe łycie.

Masy

kobiet

w kompami wyborczej Komitetów Obrońców Pokoju

-

wykonany w drugim kwartale

sują s.zybko na instruktorki, ~
strów, kierowników oddziałów.
Na izdjęciu: tkacizka z Z.PB im.
Harnama tow. Macińska chcąc pod
nieść izasób swych wiadomości fachowych riasięga rady instruktora
tow. Bełdowskiego,

Wzra~ta odział

Sukces planowej gospodarki radziec~iej

Pod Taegu ko1eańskie wojsko ludowe wbiły się głębokim klinem w pozycje amerykońs kie

LONDYN (PAP). Depesze 'korespondenta Reutera iz kwatery głó
wnej gen. Mac Arthura w Korei do
noszą,
że
pólnocni
Koreańczycy
przeniknęli n& odłecłość 20 km po·
za linię obronną nad rzeltti Naktong
na północ od Taegu. Oddziały p&nocno - koreańskie wbiły Ilię klinem szerok.iJŚCi 4 km. PoPruz JJG'ZJ
oje południowo _ koreańskie, zajmu
j~
wyżyny
wokół
mie,JllcOwo!ci
Pian, oddalone od Taegu o 48 km.
Według dałmych niepotwierdzonych
informacji korespondenta Reutera
wojska ludowe posunęły się je!lrLcze
dalej na wschód od Pian, zajmując
Uisong o 37 km poza r.z:eką Natdong.
Operacje wojsk północno - koreań·
skich z~Ją odcięciem, d7Jia.łają,
eych na. tym odcinku oddziałów połudnh>wo - koreańskich i części alnt'
ryka.ńskiej I dyW.iliji.
P.reybyłe ostatnio oddziały amei'Y
kańskiej piechoty morskiej ll!ostały
natychmiast rzucone do walki na po
ludniu Korei, by osłabić napór
wojsk północno - koreańskich w kie
runku portu Pusan. Sztab Mac Arthura doniósł o kontratakach tych
oddziałów na wschód od Czindżu.
Kontrataki te zoetafy jednak powstrzymane przez wojska ludowe.
W kwater~ główne.i Mac Art.hura
oświadai:ono, że zwykły komunikat
wieczorny nie izostanie w Poniedziałek ogłoszony wobec braku „nowych

Dzisiaj każdy robotnik ma moż
ność podnieść swe kwalifikacje za-

Zacieśniają się wię.zy przyjaźni

a

pracujące

Anglii

młodzieżą

ZSRR
...

-

potępiają

udział wojsk brytyiskich w wojnie na Korei
Jedność klasy robot11iczej

LONDYN (PAP). - Sekretarz generalny Brytyjskiej Partii Komunistyciznej Harry POlłłtt ogłosił do robotników odezwę, w której stwierdza, że wielka , Brytania znajduje
się obecnii w nader poważnej sytuacji.
.
W&zyscy !SIZeregow:i <:clonkowie
Partii Pracy i wszyscy robotnicy stwierdcza odezwa - uważają, że
wojna w Korei stanowi poważną
groźbę dla pokoju światowego. Bryłyjskie siły powietrzne 1 morskie
biora, Jut udział w wo.tnie kOlfeańsklej, a Biły lądowe ~ by6 wluót
ce WYSł&ne do K«ei. Rząd brytyjski
ogłosił werbunek „odlotników", by

pok6j

- stwierdza odezwa KP Anglii

--------------!----------- --miliona obywateli USA

podpisało już

1

..

Apel

~okoju

LENIN I STALIN
•

W~ o~ odbudoW'Y ł dtłsz•IO rozwojQ. IOCJaliat1cz
nej pspodarld 1 kultur)', w ~te
koiM!oweło etapu budownictwa 10cjalłzmu 1 ~o prdchodze
nta do komun~ partia Lenina Stalina rozwija oQw!onlł działal-

I

P1łlwae.t thwllł neJ rewo04Iuo1neJ
dlllłaJnolcl, Lenin W'Y

~ ladaJll4t llft;.YIOłowania bdr
~eh rewolucJonłst6w, kt6
rą llOlladaUb>' Uiez~, Wledr4

~=~trt noł6 w

dzledalnle wycbow8'lfa kadr
rewoluąjnqo boluewicldcb, w dziedzlnle szkole
dzłlłlllłt w warunkaih reakcJ1 CR nia wykwaliftkOW'&t11cb specjalist6w ~eao rolnictwa l
llkieJ.
nauki 1 kultu..Jt6wnteł' wlelld towa?llY• broni ~ll dzlaacą
1
działaczy par
ntuld,
Wl'atury
17,
okNlle
J.lnina, Józef staUn. Jut w
konaptracj1 troszczył li• ~- łrjnycb, ~eh 1 apo1ecz„
nie o szkolenie kadr ldtl'owników ~ UzbroJone w ~ oręl pa
ruchu robotnicaqo, rekrutaJlłCJ'eh ukl Unłna - Stalłna wielomiliOnoIl• llP06i6d pnodujwch robotDł· we taclry 1DteliłenoJl radzieckiej
k6W. W lieqialll 1909 zoku Btalłll 111 łoezlł walq o clalae wzmOierde wy
tfajnoścl pracy w gospodarce naronł:
na.lbu- dowej, o racjcftalizację i doskonale
,.KMl:ew Jest. •
.WeJ ~ I u.tbarclslel nie produkcji, o rozkwit przodują'WPb'wowl epołr6ł ~ ceJ nauki ł kultury radzieckiej, o
robołnlllów wchocJllU w 8kla4 wzrost potUf, kroczące.I ku komuWNł'ilłlleh llQMlllao• mleJleo ninowl socjalistycznej ojczyzny.
WJ'ob. •1>7 IPl'&WJ' Gl'IN"eaeJl se KM1r)' llolnewtków - ło zlGty łan
~ 814 w 1oh ~ob c1na partB lmmanłń>'aneJ l paiac1łoniadl, aby Gllł. t
.llailnowall naJwałnleJne POllłe~anta

.,......_ani

Kadry

~...,.

--„
nlenozę8cla. ~ robołnle7,

ranki ,., •rsanbaoA ~Je4 JnldJ'caJ'oll i
Ułlftoldoll ........ Mle
kłllni1 9'mlł walne pońłl Dkl.

lllę nlectoała&ecmle cło- dwa ~„ One to stanowią
łwłałnetd I PHllOłowanł. Eile- decyduj11cą tlłę . . - które.I me mOllolta.t nawet D0'7a.tlł • u llO• na •Pllbowa6 l'llClha I ld....,&6
Cllllłłka - prakłyb i ~ bar- Dlm, nie moin& realhlewa6 ltlero·~

dlleJ ~h towan.Y• wałełwa plll'ł)r.tnep 1 Jańtłwewe(G. ,Malenkow). Jltstoryczne do
UJ' rouaer-e lob .wldaolaru l •

..,„
świadczerrla

botszewlckiej

Partit

świadczą o ogromnej roll, jakt\ w
tyciu i działalności partii odgrywa
ło zagadnienie doboru, rMhrleszc7Je
h
zd0 1
k dr
ni • ..........1.
nyc
~1a 8 •
a • ...
do realizacji zadań, które postawiła
historia przed partt11 i klasą robo-

„.....

J

~-„••...: -...

nollt, w boJ~ orpnlzacjfł nieultra
IZOl13'Ch rewolucjoniat6w, be"1'•·
niczriie oddanych swemu narodowi
i sprawie klasy robotniczej. Partia
ta poprowadziła masy pracujące Bo
aji do hiatory.ezne10 ZWYcięstwa nad
caratem, obSJllll'nikaml; kapitalistami. W paździ~iku 1917 roku ~enin mógł z całą słuszno8cią riwierdzić, że 240 tysiłlCY ct.lonk6w partii
bolaewickiej zdoła fZłldzł.ć krajem
„w in~ch błednyeh i przeciwko
~~iści • n Mł~ll'Od6w
kl mówili, te proletariat l'lie zdoła
utrzymać władzy, poniewat nfe cbr•
ponuje 1otowymi kadrami adminł·
ńracyjnymi i kulturalnymi, zdolny
mi do sprawowania -rZ11d6w w kra·

Jde aaą apółec:zet\stwa polskiego•
Jeste&ny teraz w pierwszym etapie
f~ kampuii: .aa tereaie ~
miast, miallteczek, osad i gromad odnow&kiłCo tąolenie poliąoznłJO i
bywają się już lub odb~ Jłt:
bo~- hHtOwania kadr par
'WIR'ók~ PfJ!Voto'WaOla do ~nlerla·
J~ . . . . . . . OOl'8I:
t)tjnych, paillt\VoW)l'C)ł i
cjł. kt6ii •i- cłótoMł wybotu ..._
~ . _ ho~tJ" Małe
caycb. Partfa powtnna ~
~ u IC~ Of6hlokrajtty• .te
enlOdUj~j
d1'0m mt.e ~ tte~ J 1'Wli*
do dóSkonaleftia ~ 46 p(ld~ łd, lltei'iturt i edilk1 ra4t:iecldeJ; Steśmy więc w clec:Td•Jllcym •taPl~
nie pordomu awej ~ Powinna Kadry bblłrliewicłde kojarzą w so- przygotowań kongresowych ł win·
~iDY r<ldnaC:h & trutwą nlim.y j 1M1no sdawać' 1q'bie 1Prt.wt,z
wysuwać właśnie te wU,
tego, .Jak IJUdf p11n11tto1tl"*łł eh
~
rosn11, które po~,_,_
Tow._. 8łalla podkreillł, łe t>rzygotowanła. Od tego bowiem za.
flkacje i padom polityamy.
Pnedlniotein liJolel6lne! troski łllll!k . . , . . _ . bdr 118rina:veb leży skład. prtebteg, charakter ł llll
cteDłe Kongresu.
po&iomu . . - ,'!'••twać I w,.,.U •
powinno 'by6
IUhlm l . . . - , . _.. Pierwsza sprawa, która wysuwa 114
t~ i uteolOliC!llMllO kadr.
na czóło obeenie, to przede 'Wlłyłt•
wie st«$„ •a ~.
...._ ł lłWID ..,.... te A bdr kim pogtębleale ..,, auadi ladewydl

l'OEWijać drz;iałail.ność Pod kątem rea•
U.c'i zadań marktMcnnko • leni-

e ='
= "*

podw.,_.

mające nic wsp6lneao z marksizmem • 1enłntzmem twierdi!enla
zdrajców klasy robotnicze.I. Rewolu
cja październikowa wyzwolila po-

.a

dl'1' pariyJne -

lłlDo'IP'bl róWalei dow~:.M.•
....-.Va ........ ~la.
Gdy jui wypraoowaaa została sła·
ama lbda Poli~ •prawaoaa w
łyda, kadry 11Ui7Jne •łaA
daJlł'llt all1t ldero...WW. JNK1ł11le·
p l pa6ałwowep. Pollala6 lłum1t
to oeąwUcle
Ual• poUłJ'oan1t plerwsa I aa,twalnle.tu& sprawa.

li• ••

uneeąwJstnia6
llłGACY·
nllł"·
wateąe
spośród
Należy dobiera~

pnkłycie

annn.

ł się równiet

kwalifikacjami

fach°'"

"1elu :inD)'ch.

wymi kazdeiro W')'SUftiętedO

tllrll, w ·~ w okrłllde ~
clolatek ~. parłlll boJ..
aewicka po4 kierowutetwem lfma..
ta Stlillna zrealillOwała a powodleniem zadanie 8'WOl'lflllła kadr raddeokieJ intelipncjl technirmej.
Pnemawi&Mo na I Wnlchlrwł.praaownik6w
Konterenc;łl
llhl IOCJalllłfclnelO w r.

kadry, należy mać zalety i wady
pracowników. Jedynicf znajllC kadry,

okresie polloJoweao budownle-- wnika.

1, iowarąa Stal~ oświadczył:
~ ie tra"8o je.ł ep&LlO

n6 teo1ut•q. Nieprawda! NI• ma
taldob łWlerds, llłłąola bolnewld
~ . . .Sipa1f Ilf
DMlswyeDI tradQoh weda6.

... l8Cil&Y

-

~
PDłęłEłF pne
m)'lll ~ lltf~,
........_.. n ~ . . . . - . To,
01M:W~ bplłallm.

WladtMf. ZbalowalMEDJ'

Ab)"

praco

prawidłowo dobi~

można włóclwte wykorzystać

ich

kwalifikacje, obsac:hłć ·nimi te czy
inne odclnkl pracy.
Towarzysz Stalin zatnacza, źe nalety cenić kadry jako złoty fun•
dusz partii, dbać o nie 1 szanować
je. Aby prawidłowo dobrać i rozmieścić kadry. naleey wiedzieć, na
jakim atanowJ.elm mogą znaleźć naj
tepeze ZIUlto!OWanie zdolności, wie
dla, dołwiadaenie każdego kadro
poma&ać
W910 praeownika,
kałdemu eąniącemu postępy praco
willDwl 'W podniesieniu si-= na · :wył
cy llZC'Zebel, nie iałując czasu „po
nad takim pracowni.
pracować11

nal_,.

Idem. :Naiety

we

'Włdciwym

czasie

ee Jłlł aaJwałnlełUa • pgaktll wł• •śmiało wYSUW&ć kadry na 'W1bze
c1llllda 'ltaduwllklłwa, ..... Jd RO stahowl.•ka. nie pozwalai11c im zabłlł. Por.ostało nam alewlelet ,... lledaleć lię na 1tarym miejscu, nie
I pozwalajlic im zamted2ieć.
mae teoltnlkę, opa.wu
'41 łoltonamy ~ l'OZWlllle Il• • ·Lenin i st.am ~Ją szoze,61
nu takie tempo, o .takim w teJ ne imacrzenie sprawie 'W)'&U'VCTallia
tlnrfllt nie Amlem:Ymwet-.6".') nowych, młodych kadr. „~ aię br•
Wskazania Wielkiego Stalina to eą młodych kadr - mówił Stalla
stały arealfzowane. Juł w ~- - to Die lH!liada.Jlł eae neoz prelła,
dniu wybuchu Wielldej Wojny Na- tetro ~ llMta. -:~
rodowej kraj radziecki dyspODował ścł fteCIY, slly arleataeJl, Jak e ma•
liClllYiDi pOcbodzącyml z ludu ka Jlł ~ lcadlT. Ale,po .... wwe,mło
więk•
drami ~erytno - technicznymi dfJ bd!'Y ...._...
oraz kadrami działacay na polu na lllZOi6. po wtóre, Sił mlode t nie sro1lki 1 kultury. W latach Wojny Na• • Im • ruAe. le ..._ 9lłl Diemd.ol•
4o ....,,, po . . . . . IDŃlł po4 do
J!OdOWej JW!!f. Stalin Vlyehowal ple
• ..... ..--...-. matełóW 1 4oW6d-- ....,,._ .,.._. t.eso. eo nowe tę~ eechę kałde,o Pl'&•
~ I
JaWll w3u.„;,....
eowrdka ho11!Ji&aAlełd.elO. ł, po .....
~ft~~=
te....._ I ..... ~ tall ..,wro, l'OlłE•
...
___,,_
wiJaJlł elt: tak ~·· ie nie„„szy•
zwycięstwo nad wojskami
idJr ~ kad.rt
.stowękich agresorów.
~ Stalla - Dzieła, tom 2, „Kstąt
ka i Wiedza" W..1'1#8, 1949,
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w tym o- dz1 oddanych klasie robotnlct.eJ, na
Jrreele partia 'W)'łoniła ze •W1ch 1ze rodo\Vi, partlł bolsPJewick:tej, spraJl1816w wybiłnych dqwódc6w 1 dzła rw.fe budo'\tnictwa socjalistycznego.
1aezy wojskowych. jak Pramr.e, Wo :Prą dobone kadr nalety kierować
w
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łrtD&
Lenin ł SłlUn 1Eezll, że problem
w SWeJ ptacy C?rganpzaCYJDeJ pardoboru i rozmieszczenia kadr roz- iak nHs'IM!dłla dla bidetro praoowtła J,AniDł -. s~ ~ nie•
pelłł,_...,
atrzygać należy zgodnie z zadaniami nika
„M9na s e.._ ~ pb.. bywałą ił~. dłitld której mo·
ll<>litycznymi, jakie ~J'l przed parwłecllleć, t.e 1dJb~ zdGlalł że ona w kaidej cbwili pmegrupotil) w danej chwili w konkretnych
'W)'C!llOwa6 peł wqt4'1„ fdeolo. wać swe 1Zere11 i ikonoenh'Owa6 na
warunkach historycznych.
PemJ'm . . _ ~n __._ dowollll'JD wainym. Odclaftu pracy
Pnel1e Wlł&y9f.kllll - m6w(To-.
Mela łllAea.ka ~ 1 ........... aetłd t1sięcy aw)'ch aełonk6w, nie
doble,,....,_ Btaltn _
Wr Je ~ Poił wt1i.Gea wrio-.c amieszam. do •eregów
ra6 lmclrJ' według dwóch suadłłl
.
~.....,b„ mosł.J' się . . . płl't)"jn~
esyeh llr7łerlów: zaufania poU*
*
:v~==-=
tycmego, Jaldedonlch tywlmy, o.
• ·
·rdJ'b1B1: siJolłdl aeąa1e niob
n.11 ałopnJa lob pnył&tMW łJa
..a-....a.. ffJm&bda ~bi- Nauka Lenfne • Stalłna 0 ka„
.I
konkretneJ praef.
R6w'"":~O'fre6w, umł_,olt drach posiada olb'8Ymie cr.namenie
Przemawiając na XVIII Zje!dzie
~E bes poWU870h ltlę- dla partii komunistyormych 1 ~tpartii bolszewickiej w roku 1939,
d6w .......,., deł1oqee ll!łea•wml diaeym we wsreystldCh krajach.
towemy• staain rr.aznacriyi, że „u-

sta1łn poświ~ll

dałaC§a 9ruclała)
:J 1t. .~
. wrdOIJrda ,......

t ••

._.,,,_ MPrllł• 0~ u m. 1oa
węgla. Mi tdega ~tpU1'914 łe za
ko~ ..._ Tlloreza p6Jdtt t Inne
......, ~·
· Walka 0 tetłt trwa 1 _..Il lłł
narodach • ~ łw!.- lape.
rJaUam ame~ blty w Korei
llle fłłYgnuJe jecblal; 1 Jdkczemnych
us~ wclągnl•cla atrod6w do ao-
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wtJ WOJDY światowej. M6wUlńty
ta'Wtf.ł l na6wimy iaad&l,

te 1111y po-

0

9llilł
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.._..tklch

łlwa poliłyamqo
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Wita
wlUDle •Mi
'Wl'M 11'1to6elelllea
OMj .... kó6c:zy
li
Wllllla po
IJ' • 1111
dłatOlllftll. Masy
Kadry bolllewJctie powłnn7 Pl:&Y k6J
mu, ueQ6 liq ludowe n• całym •'Włecłe z narodami
pree.uM lłueblwal!
Bowiem ludi.te, kt6rą
czele
Radsieckfe!Jo
1'I
Die
10 poaiomu teoretye&nep i poll- stwo, nie sp~~ na laurach, tak długo prowadziły tę walkę, Jak
tycr.neao, w kentełtwen;u~stajil przymawa_ć 1111 ~ do aW)'ch długo nlebezpieczeflstwo wojny aa
ywami ~ Il naprawia~ je. Potęinym Awfecle będzie aktualne
pe
interesować
się
mlml'IAJ naprzód i piv.eka.takljłl się oręMm 'W)'chowania kadr bolazłwic
1 stąd pierwszy naka'z w kampanil
małostkowych, ~ych kich jnt lll'J'łJka i -ebJri)rn, l'rzvgotowawczeJ do kongre1u: llle
w
w walce o
praktyków, ślepo i mec1'ałlłcan.ie W1 lct6re preyca~j11 al' do ~ oslibla6 ani aa 'dawllę
konujflCYch otrzymane & '6J'Y poi.o nła ~ci, PGmataJll likwidować pok61. nie UaoltDlsowll(I ••ę. ~·
eenia. Silą meczy ttamyna wskutek lded&ctum,ma.w pracy, pra.ezwy- awat&E. łe zebrawtlf li dlola6W
aa
-..As.-r teru ~
te10 niedomapć oała praca pd- ci41ia6 p~ wazystkie80, co ata
........
w _„
__ ...._ '„~. , , J - - . j i.............
stwowa i p&rtyj- I od'W1"01nie. Im re, ucofane, skostniałe, obumiera•
_..
..---v
..._
•
.
„
_...._ ..,.._
._
cluClfaa n1...wtłd de Jl'.Ol!łea
WJ'łllą jeR ....._ . , . , . _ t •• ""' ...,..... 1 . . . .,,.._

~ siły· twórc::r.e oswobodzonych
spod janma wielowiekowelO uclatu robot.n1k6w i chłop6w, którą
pewni\ rttk" uj.U. ster wł&dą' w
pailstwi• racU.iecldm. Partia bolsr.e
wicka, Lenin i Stalin wykuwali ka To ~ednak Die W)'llłarcza. BI..- U
dry bol87.ewick:ie dla w~ch ·tda polltyoma połnlelm& Jest ble
dzied&ln administracji pa6stwowe!• .U. deldaraejJ, lecz aa to, ab1 we1e
"8ak welłllł
1*ł'8ł gospodarld • ·la6 Jlł w IJ'ele.
dla
poił._. pe
w lrol•
ICJdoweJ kra.tu radzleckiep.
w okresie wojny domowej, kiedr trzebne q kadry, potrzebni ~ lu•
Jate1 wend t bi~l uslło- Ule, l'GRDlloJitc1' polli1cm11t llnlę
ja.ko swoJat
wali ogniem l mieczem przywtócić parłll. łnld11JtteJ' Ił llnlę. 19łowl welelM! i1t w
Yiładr.ł: Upiitdl9t6w i obszamll:6w-.

t:.enfn i

...,cae

I hutach. Inicjatywe w tym ldentnku
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MECH:ANIZACJA ROLNICTWA
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kapitalistycv.no. - obsz.amicz.ych i
Głównie bowiem „szybkie tempo Jednocześnie wYPieraaie i lłbriclo
kupacji hitlerowskiej, ;z.aoofanie na- mechanizacji i w szcrz:ególności. na- wanie wyzysku ka.pitalistyane10
52'.ego rolnictwa.
sycenia wsi polskiej traktorami - na wsi. Mechanincja rolnictwa Jeat
powieddał
tow. Zambrowski
jednym z naT.r.ęd~ wałki klasowej
To, że juii: w 1949 roku pmekroczy stwarza bard1Zo sprzyjające warun- na. wsi. Jasne bowiem jest, ie ma.MY
liśmy poziom iro1niotwa &pr.zed woj- ki dla rorzwoju liczbowego j, postę- na. w rękach biedneco l średnkgo
ny, jest irównież w dtri:ej miern.e wy ;pu gospodarczego spółdzielni pro- chłopsllwa. staje się narzędziem llkunikiem ~nacmego :postępu mechani- dukcyjnych".
teeniet walki z wyzyakiem, uprazacji, zastosowania u nas poważnej
wlanym przez bogaczy wieJ8klch.
ilości traktorów, kombajnów, snoTempo mechanizacji znacznie
Mechanizacja rolnictwa prnyc.zyni
powiąozałek,
pługów
wieloskibowxrośnie w okresie Planu się do realirlacji Planu 6-letniego
wych i kultywatorów, które o wiele 6-Ietniego. Plan 6-Ietni r07Jwoju go- jeszcze i w innej dl4iedzinie. Motolepiej, szybciej, oszCtlędniej i łat- spodaTczego, plan budowy podstaw r~ując i elektryfikując gospodarwiej wykonują tę samą pracę, co socjalizmu w Polsce stawia. przed stwo rolne 2-aStępujemy siłą mechakoń (lub często krowa), s ierp, kosa, rolnictwem zadanie podniesienia niczną nie tyJko pracę spmężajną,
pług konny, czy motyka. Wystarczy produkcji rolniczej o 50 proc. Ten ale dużą część pracy lud0kiej, uwalbowiem wiedzieć, że jeden tylko olbrzymi wzrost opiera się m. in. na niamy chłopów . od wykonywania
kombajn rz;astępuje pracę kilk:idzi~- baae rnecl1anfaao.U rolnictwa.
najcięż~ych robót. Dzięki ~ej
sięciu ludzi, a jeden agregat ciągmOto kilka cyfr, które najlepiej o· szeniu nakładu pracy ludiz:kiej pmez
ka i pługa wieloskibowego wykonu- brazują roz>vój mechanizacji rolni- zastąpienie jej pracą masrzyn, zwol.je dziennie około 4-5 ha średn iej ctwa w PlaniE" 6-letnim: dane z r. nionych zostanie .z rolnictwa w cią
orki, tj .. uoruje prawie 10 razy tyle 1949 wska:i:ują, że żywa siła. pocią- gu Slleściolecia poważna Hość rąk ro
pola, ile można rzaorać w tym sa- gowa. w <!ałym naszym rolnictwie bocrzych, które znajdą 1Zatrudnienie
mym c.zasie pługiem konnym.
stanowiła Jeszcze ponad 90 proc., w miastach, rzaspokajając zapotmeechaniC'Zna uprawa ziemi. opar mechaniczna W 7.aledwie 6,2 proc., bowanie nowych kadr robotników
ta na najnows;zych izdobyczach a w PGR - 55,9 proc. W 1955 r. na.- dla rozbudowującego się pmemysłll.
agrotechniki, gwarantuje większe tomlast żywa siła pociągowa wyno& by mechanizacja rolnictwa staplony. . Zbiory rzboża,
wynoszące sić już będzie tylko 81,2 proc., siła
i.. ła się napr~wdę potężnym
22-24 cetnary z ha, a nawet więcej, zmechanizowana. zaś 18•8 proc., ćzy- czynniik'iem podniesienia !ku1tu:ry
należą do całkiem przeciętnych li 3-krotnie więcej niż w 1949 r., rolnej i realizacji PJanu 6-letniego,
zbiorów w kołchorz.ach rad!Lieckich. przy czym w PGR nastą.pi wziost nie wystarczy wszakże dostarczyć
Nasze PGR a także spółdiz:ielnie mechanizacji siły pociągowej do rolnictwu tylko potrzebnej ilości ma
pro<lukcyjn~ osiągają 18 i ~ęcej 61,9 proc.
sczyn, traktorów i kombajnów, leOL
z te901ocznych wczasów nad mo- sto przez zespoły świetlicowe Zw.tązkwinta1i pszenicy rz; ha zbiory,
Dostarczenie rolnictwu w ciągu trzeba również nauca:yć chłopa po- rzem korzystają tysiące mieszkali- ku Zawodowego Kolejarzy oraz zektóre są nie do pomyślenia przy sześciolecia 61 tys. tir.aktorów, tyslę· sługiwania się nowoC'Zesną techni- ców centralnych i południowych społy „Artosu". Z wczasów w wapracy ręcrznej i prrz.y użyciu wyłą~z- cy ·maszYD towarzyszących, snopo- ką; musimy w ciągu najbliższych dzielnic kraju.
gonach w pierwszej połowie czerwca
nie żywej siły pociągowej, a więc wiązałek. młocarń, znacznej ilości lat wyszkolić brakujące nam, a tak
Coraz większym powodzeniem cie. skorzystało 52 pracowników ko.lejoprzy niezmechanizowanym syste- kombajnów :I innych maszyn - sta- potrrzebne kadry mechaników, tTak-1 szą się zorganizowane w roku bieżą- wych i ich 348 członków rodzin.
mie uprawy na karłowatej gospodar nowi nie tylko wielki krok na- tor.z:ystów, inżynierów- agrotechni- cym pierwsze ośrodki rodzinnych Obecnie przebywa na tego rod&aju
ce indywiduałnej.
przód w dziedzinie mechanizacji rol ków itd.
wczasów wagonowych. Gdańska Dy wczasach około 1.500 osób.
nlctwa, lecz jest jednocześnie jedAby WJ"knnai\ 7.&da.nia oaszero gi- iekcja Okręgowa Kolei Państwowych
W wielu miejscowościach Wybrze. Wszechstronne, pełne \~korzysta nym z podstawowych elementów gantycznego p.lanu w rolnictwie mu uruchomiła już siedem tego rodzaju ża w roku bieżącym urządzone zosta8
me .nowoczes.nych mas.z.yn 1 . prz~t~ gw~•antuj•„•ycb wykonanie Planu.
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k 800 n
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rzęce 1 p., JeS moz i~e Y 0 P · szego prz.e<ihodzenia tysięcy gospo- chanizacji. uozyli się orflUlia.cji PYa każdym. oś.rod.ku znajduje. się stołów- rzem. Na terenach Szwajearil Kagospodarce zespołoweJ.
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cy mas;zyroweJ, coraz szer-., zapro- a, sw1e ica, urzą . en.1a spor ?W~ szubsklej oraz w Łebie znaJ"duJ"e sii
"vie~ amrz~cja ro1ruc wa, izaopa: spółd'Ziel<Yiości produkcyjnej, na dro"" wadzaib
u nas na,Jnow!IQ!e zdobycze oraz place do zabaw i gier dla dz1eo.
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. •
~
trzeme ws~, w maszyny, spr_zęt . l &"ę, która O'Blacza. zwiększenie pło- mechanizaojl ZSRR.
Nadmorskie placówki wczasów ro. j 7 kolonu dla dzieci robotników porelektry~nosc stw~rza w~ruJ?lti m_e: nów, większy dobrobyt i kulturę, a
K. D.
dzinnych odwiedzane są bardzo czę- towych Gdańska i Gdyni.
11:będne dJa r<lllW<>JU
.spółd21eJ.czosc:i
------------------------------------------------------------produkcyjnej.
Bez tego,
be2l istnie-

Państwową Nagrodę Naukową I sto·
pnia w dziedzinie nauk rolniczo-lesnych przyznano dr. CZESŁAWOWI
KANAFOJSKIEMU, profesorowi Szko
ly Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie za pracę w dziedzinie
mechanizacji rolnictwa.

R OZ\~Ój
i po~tęp wszystk!-ch .d~e
dzm naszeJ gospodarki Wląze

eię ściśle . !Z pos~ępem techni~ i Ila~ stoso:wai:iem. ieJ w :Pr?dukc~:i. Me:
cham~cJa Jak, naJWlę~szeJ :filoś~l
' p:·oceso:v wytworC'Zych Jest C1Lyn°:1• klem nieodzownym w podnoszeniu
J'}rodukcji, rzwięks.zaniu wydajności
pracy ,w systematyc-znym marszu
naprzód inas.zego praemysłu, rolnictwa, transportu - w budowie pod
ataw socja'l:izmu w naszym kraju. .
Olbrrzymie iinacrzenie posiada me.
.
.
.
chamzaCJa dla ro.zwo3u rolnictwa
Mechanizacja - to dźw~gnia rozw~
·
.
ju gospodarczego i spolecllnego ws1.
Os:i.ągnięcia w dziedzinie mechani.
.
Z . k R „_. k'
zaoJL. ro1mctwa wuąrz u ~U!{,1ec i~go l n~soze własne dośw1adce:em~
uczą, ~ak ;-vszechstron~y r?ZWÓJ
WSllYStkich
mema1 gał~ ;rolmctwa,
jakie rz:większenie
wydajności, skró-

M

I
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cenie ozasu pracy ii ułatwienie w
cięiik:iej pracy na roli,' daje mechanizacja. Dz.iękń niej jesteśmy w stanie odrobić w ielowiekowe, pozostaw ione nam · w spadku PC>, rządach

I

nia i powstawania corarz to nowych
1barz; technicznych - POM, nie był
by mo:7Jiwy tak szybki rorz.wój i postęp
spółdzielczości
produkcyjnej,
jaki ob.c;erwujemy.
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ST I: FAN O#..:;HALS"-1
Prezes Scidu Apelacyjnego w

Łodzi

W walce o dalsz·ą

aparatu· wymiaru sprawiedliwości

·~~ ' ,.: LJU~~(!• 'f'r

W okresie minionych 5 lat na od· 1kuraturze Rzeczypospolitej Polsk4ej
cinku wymiaru sprawiedliwości, do- ciowodz!J:,. że• e.parat ~ąd<>wy i pToku
konane rolttały poważne przeob1·aże- rat~1·sk1 Jes, ~a etapie ~!szych, głę
nia i zmiany. Wzrosła znaczme świa b?l:dc~ pl"zeiruan. Prze~any te mo.
.
. ,
bl11zu3ą aparat sądowy 1 prokurat.or
r.o.mość prac~wn~kow . ludowego,
ski do wzmożonej czujności i walki
m1a:ru sprawiedliwo5c1. Do sądow l 0 ochronę interesów ma11 pracuj,.
prokuratur napłynęły kadry mło- cych, do walki o budownictwo pod-dych \.bsolwentów szkół prawniczych staw socj_alizmu w Polsce Lu&Ywej.
- synów i cól'ek klasy robotniczej,
Wzrasający udział aparatu !l4domałorolnego i średniorolnego chłop- wo-prokuratorskiego w walce z dylltwa oraz pracującej inteligencji. Do •rersją i sabotażem, z propagand4
konana została. reforma procedury wmga, ze szkodnikami i mącicielakarnej, która znacznie usprawniła mi porządku prawnego jest dowopracę organów sądoWYch i prokura- dem, że nasze sądy i prokuratury
torskich. Ustawy o .'bmianie przepi- stają się w coraz większym stopniu
sów postępowania w sprawach eywil twardym rr.mieniem klasy robotninych, o zmianie przepisów postępoo- czej, wolnym do ukrócenia wszelwania karnego i ustroju sądów po- kich przejawów- daałalności wroga.
wszeehnych i '\\Teszcie ustawa o pro Wraz ze wzrostem świadom.Olicii pr:t

wy:

„Na · południe od 38
Na .5cenach teatrów radzieckich
u;y$l(zwiana jest obecnie sztuka
dramaturga koreańskiego, Tchaj
Dia:n C:runa. Akcja uwki rozgry
wa .5ię w okresie okupacji amery
końskiej w Korei Południowej. W
jednym z jej portów wybucha
strajk robotników portowych, któ
rzy odmawiają :wl.adowania na stat
ki ladunk1i ryi:u koreańskiego,
prz;H1U1c1onego dla Japonii. Nie
chcq oni równie.i: wyładować na
ląd dostawy broni, która ma być
wykorzystana pr::ecituko Ludou:ej
Republice Korei.
Ameryikański ofi cer, który mę
cal się nad małym chłopcem, zra
niws.:sy poprzednio jego ojca, so
staje obrzucony kamieniami prze:i:
robotników koreańskich. Sciqga
to na ludność miasta krwawe re
pre1je ameryk<iń.5kich okupantów.
Jedną z ofiar Johnsona i Spell
111411a oraz: japońskiego kowbo
racjonisty, San Mana, jest In Sen,
córka lekarza Men Hi. Jej
śmierć sprawia, i:e Men. Hi staje
P.O .5tronie robotników i przylq
& się do powsUJńCÓJV· Mimo in
terwencji arnerykańskich okrętów
wojennych i „latającrck fortec",
zwycięskie oddziały party::anckie
wyzwalają tv końcu cale
miasto
portowe.
Zamies::c:one poniżej dwie sce
ny, wyjęte są ze sztuki Tcluzj
Di.an Czwr. „Na południe od
38 równoleżnlka".

. ··
~Gabinet
komend anta po llCJl.
lu.a okna dochodzi waTkot pr1Zela
·
tujących samolotOW,
g łUCh e Wypuchy, gmechot karabinów maszynowych. Do pokoju wchodzi
In sen. rozgląda się i stwierdziwszy, że jest sama, szybko podcho
dzi do stołu Spellmana. W yjmuje
-z szuflady jakieś papiery i po-

I

rórnnoleżnika"

Tchaj Dian Czu n

bieżnie je przejrzawszy wkł~d~ do
kieszeni swojej nieco za duzej na
nią kurtki. Zamknj\wszy szufladę
stołu podchodzi dó szafy. W tej
chwili do pokoju wchodzi szereg.owiec armii amerykańskiej, murzyn
Davis).
·
In Sen (spokojnie odchodzi od
szafy): Gdzie jest szef? Poszedł
sobie i nie zamknął szafy z tajnymi dokumentami. To bardzo
nieostrożnie z jego strony.
Davis: Właśnie szukamy pani
San Man zatrzymał na ulicy waszego rodaka, który kazał pani natychmiast stąd odejść. Prosił, żebym pani powiedział, o grożącym
niebezpieczeństwie. Ale nie chciał
powied.z.ieć, jakie to niebezpie-

czeństwo.

In Sen: Kto to był, zwykły robotnik?
Davts: Tak•
In Sen: Nie mogę jeszcze stąd
odejść. Muszę najpierw dowie.
k
dzieć się „ ·. A moze to o ropne
życie nie będzie miało końca?
Kiedy znowu nie będę musiała od.
h?
wracać wzrok u od najbliższyc
Davis: Nie rozumiem, o co pani
chodzi. Wiem tylko, że odchodzi
pani na zawsze. I że nigdy już
pani nie zobaczę.
ln Sen: To bardzo pnykre słowo - nigdy.,. Trudno je znieś.'.:.
Davls: Nudziłem się tu i tęskniłem za domem. A teraz czuję, że
tę~.,,kni"łbym „•a tum!
Sam
i~ kątami·.
nie wiem, skąd ml się takie myśli
b1"or"'.
Moze· d·~' atego, z"e IM"-yn
'"'
,...,.„
w Ameryce nie ma domu? Może
dlatego, że polubiłem pani naród
taki odważny,
opanowany,
skromny, który tyle wycierpiał?
Wieki uciemiężenia nie zrobiły z
was niewolników...

demokratyzacJ~

I

In Sen: Żadnego narodu nie wolno zamieniać w naród niewolników. Nie chcieli tego zrozumieć
Japończycy a teraz nie rozumieją Amerykanie...
Davis: Nie oskarżajcie moje] ojczyzny. Wielka -ona - a oprócz
Johnsonów i Spellmanów, żyją w
niej miliony ludzi, dla których
wstrętnym jest słowo „niewolnik".
In Sen: Jeśli tak się sprawa
przedstawia, to pan Johnson Jest
nieostrożny. Może się bowiem zda
rzyć, że pewnego dnia straci ojczyznę. Wtedy, gdy wy ją znajdziecie.
Davis: Nie chcecie pomóc ml w
jej odszukaniu?
In Sen: Wiecie zapewne 0 tym,
że Korea nazywa się w naszym JE;
zyku Czo-san czyli kraj świeżego
poranka. Ludzie zamieszkujący
Czo-san dawno już nie widzieli
jasnego, świeżego poranka. W na
szymkrajupanowała nocsamowoli
i ucisku. Moim obowiązkiem je.>t
pomóc swoim rodakom w odegnaniu tej nocy. A gdy u nas nastanie dzień · .*:
*

*

Spellman: Gdzie pani była dziś
w nocy?
In Senj Ju ż powiedziałam.
Spellman: Tę bajeczkę o chorej
ciotce moi.esz opowiadać swoim
wnukom, o ile, naturalnie, zostaniesz babką . • • Gdzie pani była
ostatniej nocy, miss Obrażalska?
(In Sen milczy}. Dlaczego milczys:c:,
ty kłamliwa żmijo o żółtej twarzy?
In Sen: Wiecie. . . (Otwiera
ok~ o. Spellman strzela. In Sen
upada na ziemię. Wysiłkiem woli
podnosi się). To nie my kłamiemy, ale wy! To wy obłudnie krzy

czycie, że bronicie demokracji w
Korei, a tymczasem depczecie naszą wolność i niszczycie nasz naród! To wy \vychowaliście w chicagowsldch spelunkach Li Syn
Mana. Weźcie go sobie! Nie WLY
waliśmy was! Przyszliścis na na
szą ziemię z zepsutymi towarami
na sprzedaż i z pogardą dla na&zego narodu! Nie skarżcie się
teraz, jeśli odpłacamy wam nienawłściąl

Jllellman: Ach, nareszcie przeA no, jeśli już rozmawiamy zupełnie szczerze - powiedz, kto ciebie tu przysłał? Wy
mień nazwiska swoich rodaków!
In Sen: Nie 5tarczy ci cza&u, aby
Ich wysłuchać do końca. To 30
milionów nazwisk. To oni mnie tu
przy~łali. Przysłały mnie również
tysiące moich rodaków zamordowanych przez was w więzieniach.
Chcecie, abym wymieniła wam ich
nazwiska? Jedno z nich napewno
jeszcze pamiętacie - nazwisko robotnika portowego. Czan Haja. To
on mnie tutaj przysłał. A fiam - h
słyszycie - walczy na u11cac
miasta razem ze swymi braćmi,
domagając się zemsty!
Spellman: Mile.z!
In Sen: Ciekawa jestem. kim pan
był u siebie w Stanach? Handlarzem żywym towarem czy też
gangsterem? Przez dwa lata, które przeżyłam pod waszą okupacją.
w pełni zrozumiałam, czym jest
amerykańska cywilizacja. Bydlęta
z brudnymi myślami i nieczystymi
pragnieniami - czego chcecie nas
nauczyć? Handlu własnym sumieniem? Kpin z kultury?
Cynicznego
Ś
•
deptania wolno cl i godnosci~
(Spellman znowu strzela. In Sen
pada martwa na ziemię}.
Na podstawie, tekstu z nr. (9
.,Sowietskoje lskusstwo"' o
pracował E. M.
m~viłaśl

I

cowników iiądowo-prokuratorskich roinie i czuinotić kla~'."a nasz~h
kadr. Co~a~ skuteczru4;J potrafimy
wykrywac l demaskowac w:oga w je
ro przest~pczych poczynaruach.
Poważny jest udział pracowników
aidowych i prokuratorskich w walce
o zabezpieczenie socjalistyeznej dyscypliny pracy.
Wykorzystujemy w całej pełni wy
chowawczy charakter tej ustawy.
ale jednocześnie z cab1 surowością
ustosunłrowujemy się do nierobów i
obiboków, którzy usihtjrii łamać po·
lltanowienia ustawy i w ten sposób
opóźniajf tempo naszego marszu do
socjalizmu.
ł,ĄCZNOść

Z

l\IASA~U

PRACUJĄCYl\U

Pracownicy sądowi i prokuratorscy coraz lepiej z.dają sobie sprawę
s tego, że praca ich nie jest odosob
niona od ogólnego nurtu i rytmu
pracy w kraju. świadomość ta wynika ze zrozumienia faktu, że zwięk
s·rona ofiarność i wysiłek klasy robotniczej wymaga. z naszej strony
zwiększonego wkładu pracy i wzmożonej czujności w zabezpieczeniu i
ochronie tych ogromnych sukcesów
produkcyjnych.
, •
. .
To poczucie ł1JCZl\OSCI pracowntkow
sądów i prokuratur z klasą robotniezą powinno ulec znacznemu pogłębieniu. Winniśmy dążyć do jak najściślejszej więzi qdów i prokuratur
5 terenowymi radami narodGwymi.
Sędzia, ezy prokurator winien bliżej
zapoznać się z pracą robotników i
chłopÓw na. terenie ich zakładów
pracy, winien bliżej p0znać ich potrzeby, trudności i bolączki, a -„de
wsąstko ich twórczy
entuzjazm
pracy, łamiący wszystkie przeszkody, realizujący najśmielsze zadania.
Ten blim kootakt z masami pracuj4eymi wywrze niewątpliwie poważ'7
ny wPłYw na podniesien1e stylu naszej pracy, ścisły bowiem kontakt z
muami jest najlepszą ochroną przech\·ko biurokrat.yzmowi,
rutyniaratwu i skostnieniu.
Uchwalona przez Sejm w dniu 20
,lipca 1950 r. ustawa o zmianie prawa 0 ustroju sądów pmvszechnych
stanowi dalsze stadium w przebudo.
wie wymiaru sprawiedliwości•.!Zw:ąz~
ne z decydującymi przeobrazemann
w kierunku umacniania podstaw ustroju państwowego Polski Ludowej,
w kierunku oparcia władzy państwo
wej w tereme o udział .szer.okich
mas pracujących. Wraz z pow1erzcniem wykonywania jednolitej władzy
państwowej w województwach i .Powiatach radom narodowym
,
t naleza~o
konsekwentnie połączyc s worzeme
ścisłej więzi
między
radami narodo
",;i
•
wym.i a są.uam1.
Zgodnie z powyż'szym założeniem
ustawa o zmianie prawa o ustroju
sądów powszechnych " ostatecznie zno
si wielotorowość w podziale administ.racyjnym i sądowym państwa i

~------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " ' " " pneprowadza za~ad", iż sąd

woje-

wódzki tworzy się dla każdeeo województwa, .a s'd powialbowy dla kai
dego powiatu lub miasta, atanoWtą
cego powiat miejski. Na.jwyżSQm or
ganem sądowym jest Sąd Na.~ż
szy. Zniesione zostały sądy grodzkie, jako w tych warun:kach zbtcłne
ogniwo sądoWillictwa.

NOWE OBLICZE LUDOWYCH
ORGANóW WYMIARU
SPRAWIEDLIWOśCI
Ustawa określa
sprawiedliwości w

zadania wymiarll
Polsce Ludowej
zgodnie z ich klasowi} istot!ł i treścią, stanowilJC, iż wymiar sprawiedliwości ma za zadanie ochront ~
stroju demokracji ludowej i jej r~
woju w kierunku socjalizmu, oc~
n{! praw i interesów instytucji paDstwowych,
spółdzielni,
~
biorstw 1>aństwowych oraz organha
cji społecznych, ochronę zagwaranto
wanych prze11 ludowy PC>l'Zl!dek praw
ny osobistych i majątkowych praw
i interesów obywateli. Takie podkreślenie charakteru zadań sądownictwa
uwypukla. nowe oblicze ludowych or
ganów wym~aru sprawiedliwośei i
stanowi doniosłiJ wytyczną. dla rada.
nia właściwego kierunku pracy Bł·
dów, zwłaszcza w związku z nowymi funkcjami Słdu, których celem
jest wychowywać obywateli w duchu
wierności Polsce Ludowej, przestrze
gania. zasad ludowej praworządnośel,
dyscypliny pracy i troski o mienie
społeczne. Ta wychowawcza rola 14du j~t ist.otnym, poważnym osiągnię
ciem, możliwym do zrealizowania jedynie w ust.roju soejalistyeznym.
Ustawa przez przyjęcie generalne.i
zasady udziału ławników w rozpt>zna.waniu wszystkich spraw !rarnyc·n
i cywilnych w pierwszej instancji zabezpiecza znaczne wzmożenie udziału
mas pracujących w pracy sądu, w
wymiarze sprawiedliwo~i. Przez ustanowienie normy, iż ławników wy
bierają i odwołują wojewódi;kie i po
wiatowe rady narodowe, za.gwarant<>
wano prawdziwie
demokratyczny
tryb powoływania i odwoływania
ławników.

Ustawa konsekwen_tnie przeprow&·
dza zniesienie trójinstancyjno5ci, jako burżuazyjno-kapitalistycznej metody przewlekania procesu i opiera
pracę sądów na systemie dwuimtan
cyjnym. A więc, jeżeli sprawa będzie
należała do właściwości sądupowiato
wego, wyrok sądu powiat.owego mo
ż e być zaskarżony jedynie do sądu
wojewódzkiego, zaś w przypadku,
gdyby dla. danej sprawy w pic wszej
matancji był właściwy sąd wojewódz
ki, wyrok tego są.du będzie można
zask!l1·~ć do gądu Na.jwyższeco.
Ustawa o zmianie prawa o ustr6ju
sądów powszechnych stwacza właśc1
we gwarancje prawidłowej i demokratycznej struktury
sądownictwa,
funkcjonowania
aparatu wymiaru
sprawiedliw-ości w sposób zgodny 1
interei:;em Pań„twa Ludowego, z illM
resem mas pracujących.

GLOS PIOTRKOWSKI
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Kronika Piotrkowa Zakład

·

zapewni

Rozwój
Leczn·1ctwa· Pracown1·czeno
6

sp~łdzielni
szewsko-cholewkarsk11J w Radomsku

ochronę

zdrowia ludziom pracy

łecznych w Piotrkowie. Opiekę
nad chorymi przejmie 1~owo
utworzony Zakład Leczmctwa
Pracowniczego.
Organizacja ZLP dostosowana będzie dÓ podziału administracyjnego, w wyniku cze~o
zostanie obwod
utworzonv
grodzki ŻLP i obwód powiatowv. W większych fabrykach
m:uchomione zostaną ośrodki
le<'znicze ZLP. Tego rodzaju od
działy fabryczne przeznaczone
będą wyłącznie dla pracowni.WAŻNIEJSZE TELEFON'f1
ków danych zakładów pracy:
10-72 Straż Pożarna
działalność kontynuować będzie W Piotrkowie powstanie takt
10-70 Szpital Międzykomunalny Zakład Ubezpieczeń Społecz- ośrodek, obsługujący pracowni15-87 Pogotowie lekarskie - nych i Zakład Lecznictwa Pra- ków hut „Kara" i „Hortensja"
ul. Stalina 45.
.
cowniczego. Gospodarkę fina11- i odlewni ,„Ko1·.ab". .
ReorgamzacJa _słuz_b~ z~rowia
sową jak sprawy rent, emerytur. składek ito. prowadzić bę- na naszym tereme .1uz R1ę rozKINA:
Kino „POLONIA" wyświetla dzie Zakład Ubezpieczeń Spo-1 poczęła. i\Iianowa110 pełnomoc
film pt. „Ur-:>dzony w paździer
niku".

W celu zapewnienia ludziom
pracy należytej opieki lecuiiczej, Sejm Ustawodawczy uchwalił w dniu 20 lipca ui:;tawę
o reorganizacji społecznej służ
by zdrowia. W związku z tym
naczelny lekarz Ubezpieczalni
Społeczne.i w Piotrkowie tow.
dr. Lassota udzielił przedstawicielo•vi na$zego pisma następu.
jących wyjaśnień:
- Nowa. ustawa o reorgamzacji społeczne.i służby zdrowia
przewiduje zlikwidowanie ubez
pieczalni społecznych, których

*

WPiotrkowie powstajq nowe kursy PCK

•

Kino 1,BALTYK" wyświetla
Piotrkowski Oddział Pol~kie
film produkcji radzieckiej p.t.
„Opowieść o prawdziwym czło go Czerwonego Krzyża zorganizuje w najbliższej przyszłości
wieku".
szereg kursów, które zapewnią
dopływ sił wykwalifikowanych
ADRES REDAKCJh
Aleja 3. Maia Nr 4 tel. 15 81 w ratownictwie do poszczególInteresantów przyjmuje sie od nych instytucji i zakładów pra
I cy.
godz. 16 do 18.

Rozpoczęły się
do

szkoły

z dniem

•
zapisy

podstawowej dla pracujqcych
w Radomsku

I

Bogacze w1e1scy ukrywali

W kilku powiatach woj. łódzkiego
organa kontroli społecznej, składają
ce się z chłopów mall.> i średniorol
nych, zdemaskowały bogaczy wiej·
skich, którzy ukrywali dużą liczbę
silników spalinowych i młocarń bez
prawnie przywłaszczonych :.. mająt
ków. M. in. w powiecie piotrkow.
skim ujawniono w gospodarstwach
bogaczy wiejskich 24 silniki spalino.
we i 8 młocarni z silnikami, na które nie posiadali o prawa własna.
ści.

U bogacza wiejskiego,

Stani~ława

Lorenckiego, w osadzie Zamoście, po
wiatu radomszczańsldego, wykryto
przechowywany w stodole samocho
dowy 1notor spalinowy, przystosowa
ny do młocki oraz młocarnię szero·
komłotna z wialni::.
Większość wykrytych przez orga.
na kontroli społecznej maszyn rolni
czych i motorów spalinowych nie by
ła w ogóle użytkowana.
Obecilie maszyny przydzielono
spółdzielczym ośrodkom maszynowym, gdzie będą służyć chłopom ma
łorolnym i średniorolnym.

-----Ukarani za nieprzestrzeganie
przepisów administracyjnych

Gwoździku".

W c?.ęści oficjalnej przemaw imieniu Komitetu Miejskiego PZPR tow. Sobiechardt,
który życzył nowopowstałemu
lea trowi, aby opierając się na
zdobyczach radzieckiego teatru
lalek, przyczynił się swoją pracą do rozwoju nowej socjalistycznej kultury.
Kierowniczka artystyczna te~
atru, ob. Zakrzewska, złożyła
podziękowanie Komitetowi Miej
skiemu Partii za okazaną pomoc oraz zapewniła, że w swojej pracy teatr będzie dążył poprzez postępową socjalistyczną
treść wystawianych widowisk
do wychowania młodego widza.
Stwierdzić należy, ie przy
rzeczywiście skrompomocy
nych środków technicznych, ma
jąc do dyspozycji ciasną salę,
opierając się na młodym ze~po
o~iągnał
teatr „Sezam"
le,
prawclr.hvy sukces. Mała scenka
in·ojektu artysty plastyka Henwiał

Rozwój

Yl

pracy
. ·

przyniesie wzrost produkcll

We

współzawodnictwie

pracy

w odlewni „Korab" bierze udział
zaledwie 52 proc. załogi. Mimo niewysokiego - w porównaniu z innymi zakładami pracy - u<lzia·

lu

zakigi

we

ctwic, ci, którzy

Nalcżvcie zorganizowana ak załogi we wspÓłza\~odnictwie
cja UŚ\\;iadamia jąca, przynieść pracy przyniesie odlewni żeliwa
powinna poważne rezultaty. Po „K<'lrab" poważne przekroczenie·
le do popisu leży przed agitatora planów produkcyjnych.
(fk)
mi partyjnymi. Masowy udział I

w~półzawodni
już !)rzyst<Jpili

Mieszkańcy. Piotrkowa zuhcy Górnej brodzą wbłocte
Do niedio,wna ulica Górna, którą
w większości robotnicy,
miała z'ą riawierzchnię. Toteż miesz
kaiicy ulicy Górnej z ra'1ością przy
jęli zapowiedź ułożenia nowej. trwa
!ej nawierzchni. Prace rozpoczęły się
od zwi~zi~ nia kamienia, ale. nieste
ty, na tym się sko1'lczyły.
Zaczęł · rię natomiast kłopoty mie
szkańcó•.v ulicy Górnej. Kamienie zo
stały po tkładane w tak niedbały spo
sób, że zajmują całą szerokość jeL·
zamieszkują

Na terenie województwa łódz
kiego powsta ią przy spóldziel·
czych ośrodkach maszyno\\'ych
kolumny parnikowe. Koluinrw te
zostaną. oddarie do uzytkn n~ je
siel1l. po zakończeniu kopania

Ponlaina, przemawia do Teatr Lalek ,.Sezam" stanowi
poważną pozycję w życiu kulturalnym miasta. s·woim wysokim poziomem artystycznym i
spole-czno - dydaktvczna treścią
sztuk, zapewni sobie niewątpliofiarna praca zespołu przy pra wie uznanie nie tylko młodociacach organizacyjnych są naj- n;rch widzów, dla których przelepszą rękojmią, ze Teatr „Se- znaczona jest ta pla<:ówka, ale
zam" będzie się stale rozwijał. również dorosłych:
Z. S.
N owootwarty w Piotrkowie

I

poczną.

Pr,)\V'.ldzenie robót jes zaletne od
Prezydium Miejskie.i Rady Narodowej, nie wątpimy .vięc, że zajmie aię
ona przyśpieszeniem ich tempa.

kolumna parnikowa

\vyobraźni widza. Pomysłowo
:r..oi:tała rozwiązana zmiana deKoracji między prologiem, a
pierwszym aktem. Lalki są ład
i
Zapał
i estetyczne.
ne

Młodzież

dni, leżą w rowach ściekowych,
przez co w czasie deszcz·• woda, pozbawiona odpływu, tworzy pokaź.
nych r0zmiarów kałuże i LJ.jorka.
1'..i'~szkańcy są rozgoryczeni, gdyż
prlic~ stoją w miejscu i nic nie wska
zu.ie na to, że się mów wkrótce rQZ

Co. daje rolnlctawu

ryka

Będą , one obsługi
ziemniaków.
wać spółdzielnie produkcyjne i
Pati~hrowe Gospodarstwa Rol·
ne,. parując ziemniaki, Pr~ez.na
czone dla inwentarza. Rokrocz
nie p-ewicn odsetek ziemniaków
nie nada ie się do przechowania
na zimę. Ziemniaki te będą pa
rowane i zakiszone w silosach,
lub specjalnych dolach.
Akcja ta zostanie niewątpldwie
przeprowadzona szybko i spraw
nie. Jeden kocioł parnikowy pa
ruje w ciąg-u g<Jdziny do 30 q
ziemniaków. Kiszonka taka jest
doskonał9 pa::za dla świó, krów
i na\vet koni. Dzięki parowaniu
ziemniaków przez kolumne par
ni ko"'ę, oszczętl'Zamy na opale
i zużytkowujemy zlemniaki, któ
ro ule_głybv zepsuciu.

I

na pierwszej linii walki o Plan 6-letni

Z /H P•o111cq z f(arsznlc

podJęll długofalowe zobowiązania

drobne

Czytajcie i rozpowszechniajcie .GŁOS"

dzięki

współzawodnictwa

Zdecydowana walka o pokój
jest prowadzona przez ludzi
pracy w całym kraju. Kaidy z
nas dorzuca do wspólnego dzie·
ZMP-owcy z
ła swą cegiełkę.
Kar11znic uczynili to, przystępu
jąc do realizacji zobowiązania
długofalowe!Jo, powziętego na
cześć I Kongresu Polsl<iego Komitetu Obrońców Pokoju, jaki
ma się odbyć w Warszawie w
dniach 1-2 września.
„My, młodzieżowa załoga pat'owozu Ty 246-14 w skła
dzie: Adam Byt11er, Roma.11
,{,yiatkowski, Bolesław Urne,
JePłócienniczak,
Jan
rzy Rogaczewski i Tadeusz
Pogorzelski. zobowiązujemy siQ
przejechać 120.000 kilometrów
...•..........„ .......•....•••.....••....„ .•.. bez naprawy średniej i 60.000
kilometrów bez mycia kotła.
Ogłoszenia
Do podobnego wezwania wzywam? wszystkie drużyny Zl\IP
ZGUBIONO książeczki;
całe.i sieci PKP".
z
woj~lrnwą RKU Bochnia
Taki meldunek złożył w obec
Jasnos
woj. • Kraków,

Wydział Karny przy Prezydium ka, ukarana została grzywną w wy
Powiatowej Rady Narodowej w Ra- sokości l .OOO zł, oraz obciążona kosz
domsku ukarał za nieprzestrzeganie tarni postępowania administl'acyjne·
przepisów administracyjnych nastę_ go.
Zygmunt Baran, mieszkaniec amipują~e osoby, zamieszkałe na tere. I
ny Plawno, zorganizował publiczną
11ie '.)owiatu radomszczańskiq~o:
Grzywną w wysokości 5.000 zł z za zaba.wę _taneczną bez ~tzyi:kania od
mianą .,, razie nieściągalności na 20 pow1edn1ego zezwolenia ze strony
dni are~ztu ukarr.no Władvsława władz administracyjnych. Za powyż
Kowalczyka za prowadzenie nielegal sze przekroczenie przepisów admini
nego ha.idlu mięsem i wędliną. Nie sh'acyjnych Wydział Karny ukarał
w wysokości 1.500 zł.
od wyznaczonej grzywny, go g;·zy\11
zależnie
Za niepełnienie warty nocnej Jan
wyżej wym;eniony obciążony został
koszta;r,i postępowania admin:stra· Bernas, mieszkaniec ~romady Mako
wisku, gmina Pajęczno, u~arany zo.
cyjnego.
w W)'!:Okosci 1.000 zł
Grzywną w wysokości !).000 zł uka ~tał grzywną
rano również mieszkańca gromady oraz obciążony kosztami po~tępowa
Makow;~lrn gmina Faj ~czno, za han nia administracyjnego.
Na liście ukaranych :majduje się
del bydłem' bez upra ·r.ienia.
Aleksander, Gorzkowice.
Za wypasanie krów na obsianym również Marianna Gradzik, mlesz·
156
polu swego sąsiada, Zofia Chrząszcz, kanka gromad~ Ład:zin, g_m. 1,'ajęczZGUBIONO książeczkę
mleszkanka gminv żytno, ukarana no o•·a· Antom MaJeWsk1, mieszka.
0425507,
wojskową Nr
niec Radomsk'.l, ul. A:rr.i! ~:zerwor;ej
zo~tała ~r,;ywną I.OOO .'.
wydaną przez RKU Koń
Tadeusz Turlejski, mieszkaniec ko Nr 121. Mananna Grądzik za nie·
skie, 11a nazwisko Mokro
lonii Młodzowa, gmina Zakrzówek, przestrzl:!ganie przepisów budowlaMarian, tani.
wieC'ki
nie dostarczył w przepisanym ten i nych ukarana została grzywną 3.000
w1es Mikułowice, j?'m.
nie motocyklu do przeglądu technicz zł, Antoni Majewski, za nletrzyma.
155
Radonia.
nego. Za lekceważenie przepisów ad nie psa na uwięzi - grzywną 500 zł.
· ntłnist1 „crinych, wyżej wymieniony ••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••1t••••1t••••••••••••••••••••••••••••
ukarany został grzywną w w~·soko~
ci l.500 zł oraz obciążony kosztami
po~t-:p01 ania adminis' . acyjnego.
Za u·irawianie nielegalnego hand.
mieszkanka gminy Dą · • - - - - • U W A U '· ••••••9•Ua•M•••teeetee4eeeaaa-t.abaaa•„&UM9•1•1Ua•a•4••·····-····....„
lu 0 ·~dlinami,
~
brn·.va Zielona, :Władysława Sworac

m,

wia.

Prowadzony już jest kurs ra do rywalizacji, osi<)gają nie lada
towników przemysłowych, któ- sukcesy.
rego słuchaczami jest 35 praF~)rmierz Jakub Switek wyko
cowników kolejowych. Wykłady
są przez lekarzy, nu je normq pracv w 215 pro·
rowadzone
P
centach. Zatrudniony przy mon
h ·
· l
·
m- towuniu bctoniarel<. ślusarz Mie
pielęgniarki i specJa nyc
struktorów.
czyslaw Misztela osiaga 207 pro
w f.\zkole przy ulicy Ceg·iel- cem
normv. Kowal Stanisław
.
tk
d
1
d
k
1
k
na Wiernicki ·\\'\'robił norme w 201
nianej sz ·o ą się an Y a
Warto
młodsze pielęgniarki.
podkreślić, że półroczna nauka proc. Wyróżnia ją się także dobry
jest nie tylko bezpłatna, ale mi wynika mi. osiąganymi w
kur 11antki otrzymują ponadto pracy ślusarze montażowi Z<l'zisła \\', ,\,arian i ,Józef Stanik, spa
pieniądze na wyżywienie.
tokarze,
W najbliższym czasie, stara- wacz Zenon Mozer.
niem Okręgu Łódzkiego. Pol- Zd~isł.~iw ,.Nowa~ow~ki i H~nryk
skiego Czerworfego Krzyza zor- Fr_ar.~1+'\\ icz. o.re.z, sl~~arz ~ade
ganizowany zostanie nowy kurs u_s} ,~~acz'.1;a;.:"· ~\ sz?scv om„ n~
pielęgniarek l€z)-..ic '~\\\1,Jz1 1 1ą_s1e z po\\1e
dla młodszvch
zadan produkcyj
prz:-.· czym dla chętnych zape: rz?.nych HTI
wnionv jest internat. Przyjmo-1 n) t h.
Wyróżnia jacy się przy pracy
wane bę'dą kobiety w wieku od
17 do 3l} lat. Wymagane jest robotnicy za swoje produkcyjne
szk_oły podstaw?- osi3g·nięcla otrzymali nag·rody
u-k~ńczenie
ntk1 kursu ma.Ją i>ienicżne w wysokości od 2-8
""eJ. Al~so
·
·
zapewmon pracę w pro\vadzo- .
nych przęz PCK stacjach pogo- ty~. złotych.
ZJe jest, że w „Korabiu" tyl
towia, punktach opatrunkoko część załog-i bierze udział we
wych itp.
WRzelkich dokładnych infor- wspólzawodnidwie pracy. Winę
mac.ii o warunkach przyjęcia za to ponosi rada zakładowa i
na kursy udziela biuro PCK w organizacja partyjna, które na
Piotrkowie przy ulicy Stali- to zagadnienie nie zwraca ją do
. (S) state~znej uwagi.
na 45.

Chłopskiej,
l września rozpoczną ków Silmopumocy
z
normalne za jęcia· szkolne w winni posiadać skierowanie
Szkole Podstawowej dla pracu Prezvdium Gminnei Rady Naro·
jacych w Radomsku (dolychcza dO\vej. lub Związku Samop<Jmo
Kobietv, prawa
sowa Państwowa Szkoła Pow cv Chlapskiej.
szechna dla dorosłych). Zapisy <li<lCe wla, ne go::podarstwo do
rozpoczną się od dnia 8 i trwać mowe, muszą wykazać się zalub
będ:1 do 20 sierpnia br. Zapisy świadczeni-em Li!!i Kobiet,
przyjmowane SC} w każ<l'Y wlo Komitetu Domowego. Osoby, któ
rek i piątek od godz. 18 do /!O re nie prac u i~J - prze<l'sta\\·ią za
clzinY. 20. w budynk~1 Szkoły 11. ·świadczenie ~a11~twowego . UIetnie . przy ulicy Zymi~rskiecro rzędu Zatrud111ema o poszuknva
niu pracy (dowód zareies.trowa (parter).
.
Dozwolony wiek - od lat 14 nia).
do 30. Osoby starsze (ponad lat Poza h'm do szkoły przv1ęle ~~
30) będµ przyjmowane jedynie d~ osoby. które · przedstawią
na podstawie zezwolenia wyci·a świadectwo lekar7.a ur..Zę{l<)\Vegn
nego pm~z Prezydium Woje- o tnvałei niezdolności do wyko
wódzldei Rady Narodowej. Do nywania zawo<lu.
Przy zapisie nal<!ŻY przedłożyć
szkoły przyjmowani będą: robot
nicy i pracownicy umysło\\'i, za metrykę urod7.cnia, świadectwo
trud,nieni w zakładach pracy, in szkolne i wyżej wymienione za
stytucjach i urzędach. Koniecz świadczenia i skierO\Yania.
ne jest zaświadczenie oraz skie \ W dniu 25 sierpnia upływa ter
zapisów.
rowanic wvdane przez kierow min przyjmowania
Przed kilkoma dniami odbyło
nictwo zaKła<lu pracy. Robotni - Po tym terminie rozp.ocznie pra się· w sali im. Kilińskiego w
cy rolni. czlonkowie soółdzielni cę Komisja Rekrutacyjna, która Piotrkowie urocz:vste otwarcie
produkcyjnych, chłopi mało i zadecyduje o przvjęciu osób za
Teatru Lalek „Sezam". Przy
średniorolni, członkowie Związ pirnnych do szkoły.
szczelnie wypełnionej widowni
odegrana została sztuka Marii
• •
Kownackiej pt. „O straszliwym
smoku i dzielnym szewczyku,
bezprawnie przywłaszczone maszyny rolnicze prześlicznej królewnie królu
się

nika obwodowego. Należy się
spodziewać, że prace reorganizacyjne zostaną przeprowadzone w stosunkowo krótkim czasie.
Zniesienie wielotorowości w
dziedzinie lecznictwa przyczyni
się do :;prawniejszego obsługi
wania chorych i pozwoli na jak
najpełniejRze wykorzystanie fachowych pracowników służby zdro

poparciu zostanie ona przekształcona ~ spół„
organizacji społecznych została u.u dzielnię wielobranżową.
Ostatnio członkowi" spółdzielni
chomiona ~ Radomsku Spółdzielnia wykazuią się coraz to lepszymi ~
Szewsko - Cholewkarska. Początki nikami pracy. Miesięczne plany wy
były trudne i w piefwszym okresie konywane są w terminie a nawet
młoda placówka nie mogła wykazać spodziewane jest. że plan roczny zo
wykonany przedterminowo.
osiągnięciami, stanie
poważniejszymi
się
- nie\\ielu też, bo zaledwie 34 ilczy Dobrze pracuje podstawowa organiła ona członków. Dziś spółdzielnia zacja partyjna przy spółdzielni, lita liczy już blisko 200 członków i sku cząca około 100 członków.
W Planie 'i-letnim przewidziana
pia nie tylko szewcćw i cholewkarzy ale również stolarzy, krawców jest rozbudowa spółdzielni oraz urrą
i czapników. Kiedy spółdzielnia li- dzenie własnych nowoctesnycn praczyć będzie przeszło 200 członków, co;wni.

W marcu ub. r.

DOKP i miejscowego społeczeń
stwa stwierdzali, że ''"ysokie
przekraczanie norm jest gwarancją, że cała masa towar9wa, jaką wytworzy w Piame
6-letnim nasz przemysł i rolnic
two, będzie na czas przewieziona. Tow. Kociemski, przedstawiciel KW PZPR powiedział:
„ \Vy, wcielacie dziś w czyn slown waszego przewodniczące
go, tow. Matwina, którv mówił:
,,Nasz Związek chce 'być i bę
dzie wiernym, oddanym, bojow:;m pomocnikiem naRzej wiell<iej Partii, awangardy klasy
robotniczej i mas pracujących
Polskiej
naszego narodu Zjednoczanej Partii Robotniczej".
Przemawiali następnie tow.
Banasiak w imieniu ZZK oraz

- se:--·

•

....................................
Zló~ · oliarę

no

Odbudowę Warszawy

.:

ROLNIKU! Płać w terminie wszystkie należńości, gdyż
w ten sposób przyczyniasz aio do przed.terminowego
wykonania 6-letniego Planu!

dwutysięczne.i
przeszło
rzeszy osób młody maszynista
tow. Adam Bitner, a słowa jego przyjęte były oklaskami i
okrzykami na cześć ZMP przoności

downików pracy, Partii, Związ
ku Radzieckie~o wznoszonymi
przez młodziez, kolejarzy i robotników oczekujących na uroczy.ety odjazd parowozu na stacji Karsznice.
Przemawiając na niedzielnej
uroczystośei w Karsznicach dewładz
wojewódzkich
lej:_aci
ZMP, Partii, przedstawiciele

ob. Rajewski, naezelnik węzłą..
składa meldunek
Wreszcie
kierownik pociągu kol. Zenon
Gajewski i „„.gotowy do od.i azdu" !
Ostry śwfat pary, zgrzyt kół
i przy dźwiękach „Międzynaro
dówki" parow6z zwolna zaczął
wytaczać ze stacji 52 ciężko
załadowane wagony, uwożąc je
w kierunku Tarnowskich Gór.
Na węglarce widnieje na.pis:
„Młodzież na pierwszej linii
walki o Plan 6-Ietni".

ROLNIKU! Reguluj w terminie podatek gruntowy i apla.ty na Społeczny Fundusz Oszczędnościowy Rolnictwa.!
ROLNIKU! We własnym intereflłe uU1zczaj składko
wgzechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych!

ROLNIKU!

Spłacaj

w terminie twoje

zobowiąza.ńia

Po.
kre-

dytowe, gdyż w ten sposób dajeiz możność korzysta.ni&
z nich 8Woim sitsiadom!

-
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Robotnicza Łódź

wiła

mil'ych gości·

Wczo raj przy by li do naszego miasta znakomici tenisiści radzieccy

Co

pisało proso łódzko

OEGIELNIE
NADAL NIEQZYN'NE
Zatarg między właścicielami cegielń a robotnikami - trwa już sze
reg tygodni. · Przedsiębiorcy domagają się rmac1Znej obniżki cennika
płac, na co rinów robotnicy nie chcą
się ~odzić. Wyrznaazoria pmez inspe
k.torat pracy konferencja nie doszła do skutku z powodu niestawienia się właścicieli cegielń.

w dn. 9 sierpnia 1930 r.
FAIBRYKANCI WYNALEŻLI
„LEKARST\'VO" NA KRYZ'i'S
Jak podaje „Kurier Łódllki" _
T-'-' n-.emyi::'"~·=o - HanZwi""ek
_i...,.„.
=-u .r ~"'
..,...
dlowych !Złożył rządowi projekt Iikwidaelfi, ~.
Wedlug tego projektu należy
·
· w1eloprołoczrue
·
· · me.zw
wprowad z1c
komOTnego, a
podwyżkę
centową
następn1e podwyższać komorne co
kwartał. Po szeregu Iat właściciele
domów będą posiadali odpowiednią
nowych dogotówkę na budowę
mów, co preyniesie' . 11:11acmą poprawę na rynku pracy. Z kolei rznów
zatrudnieni robotnicy zaczną pracować i kupować itd., itd.
„W ten sposób pray „pomocy" całego społeczeństwa uda się tlikwidować kryiz.ys trapiący świat".

OSTATNI RATt!NEK
PRZED GŁODEM
30-letni Leon Grabowski. zamie!2kały !Przy ul. Kraszewskiego 18,
ooasu bez
pozostawał od dłu~ego
pracy, co było powodem, że postanowił popełnić samobójstwo. W dniu
podciął
Grabowski
~or.a;jszym
sobie krtań nożem, a następnie, oSTRAJK WE FIRANCJI
stat1ciem sił, rz.adał sobie kilka głęRO:TJSZERZA SIĘ
bokich ir.an w piersi. Grabowskiego,
Do strajkujących w.l:ókniarz.y fran
dającego słabe ormaki życia przewieziono do okręgowego szpitala cuskich przyłączyli się robotnicy
okręgów południowych. Łącmie w
Kasy Chorych.
chwili obecnej strajkuje we FranZAMACH
cji ponad 135.000 osób.
NA KOMISARZA lNDll

Na werandzie domu wysokiego
komisarza Indii prriychwycono niermanego człowieka, który czaił się
Zamachoii: :rewolwerem w ręku.
wiec zeznał, że miał ~abić wysokiego komisarza oraz wysadzić budynek w powietrrze.

SA!MOWOLA KAMllENICZNIKA
Właściciel domu pr.zy ul. Asnyka
79 w Kaliszu - Jarmuszkiewicrz., sa
mowolnie zabrał mas.zynę do .seycia
swej lokatorce - Stefanti Starnyń
skiej, dla „m.bez.plecrz.enia zaległego
komornego".

P!o/j~ździe d?Sk~ałych
Wies· Ć otenlSlStów
rad21eelnch po

sport.ową
wczoraj całł
ruszyła
Łódź. OnieraJ""'c s1·„ na meldunkach

„ „
telefonicznych, p'l'ZYJ"azd
„

ich do nab
.
szego miasta ył sPodziewany około
11
godzinie
ale już ozacznł
12, Hotelu"
godziny
·wypełhall „Grand
niać si„ przedstawicielami ł6dzkiego
•
sportu, przybyłymi na powitanie mi'
łych gości.

w

HALLU

„GRAND HOTELU"

Pierwsi przybylii przecbta.wiciele
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, a. później cała sportowa
prasa Łodz.i. Dłużące się chwile oeze
kiwania skracamy roi;praw>ianiem na
„tematy tenisowe".
Rozmowa się jednak co chwilę
rwie, gdyż to jeden, to drugi z roz·
mówców uln-adkiem spogląda na uga.rek i oblicza. w myśli crias przyjazdu gości z Warszawy do Łodzi.
- Autokar nie może przybyć wcze
śniej do Łodzi niż w 3 godziny 20
minut po wyjeździe z Warszawy mówi jeden z kolegów - a więc ma.my jeszcze przeszło pół godziny cza
su ...
Jak się jednak okazało, podrói
tl•wała •o wiele 'k!rócej, bo 2 i pół go
dziny, a że goście stanęli w hallu
„Grand Hotelu" dopiero o godz.
13,30, to nastąpiło z tej przyczyny,
że opóźnili swój wyjazd z Wamzawy o przeszło godzinę.

jednej chwili otacza tłum przecho·
dniów.
ł .... , ·
~"- ły h
W' 'd
sro pr,,.,„y c z a • .voscią. poznaJ·en1y m 1"str·'"""1·ę ZSRR. 1· zasłu
wnego mistrza~„..sportu, Korowinę,•
młodziutką mistrzynię juniorów, E.
.
melianow~.,, 1. ol'--u-,.,,
""'1 „.a, przewyzszaJą.
cego niemal wzrostem autokar
Korbuta.
WSZYSCY W KOMPLECIE

Jest i Jędrzejowska. Wesoła i ro-z
promieniona miłą podróżą, udziela
w drodze do „Grand Hotelu" Ja•ótkich WJ-'Wiadów o przebiegu podróży.
Minęła ona wspaniale, bez żadnych
przygód. W hallu zastajemy jui wszy
stkich przybyłych na powitanie gości,
ustawionych w jednym szeregu z
pięh"llymi wiązankami kwiatów.
Po lewej stronie stoją: wiceprze·
wodniCtLący Rady Narodowej w Ło
dz;i, tow. Bugajskd, sekretan Prezydium Rady Narodowej w Łodzi,

tow. WróblewsH, przedstawiciel Wy
działu Propagandy ŁK. PZPR, tow.
Trepezyn'ski, przewodniczący WKKF
:mgr. Nonas, przedstawiciel Łódzkie
go Zarządu ZMP, kol. Koatrzewa,
przedstawiciel Zarządu Wojewód~kiego ZMP, kol. Marciniak, pmedst awicie! Rady KF pmy Zw. ZawoTowarzydowych, prrzedstawiciel
stwa Przyjaźni iPolsko - Radzieckiej
tow. Szatur oraz ob. Głażewska.,
PRZEMóWIENIA„.

Wręczeniem wiązanek kwiat.ów i
serdec'mym uścisk.iem dłoni kończy
się część oficjalna przywitani'& mi·
łych gości. Zanim jednak goście U·
dali się do 11owyeh pokoj6w, zwr&()a
my siię z prośbą. o nakreśl~e kilku
do
słów dla czytelników „Głosu" kierownika. ekipy tow. Biriukowa.
Wkrótce trzynlamy już w ręku wyr.
wan~ kartkę z notesu z na'k:reślony
mi słowami, które niżej zamieszcza.
(Z. Kl'.)
my.

Tenisiści radzieccy są wzruszeni
W skupieniu
gorącym przyjęciem.
wysłuchują krótkiego przemówienia

Początek gier
o godzinie 16.30

tow. Bugajskiego, w którym wice·
przewodnicrzący Rady Narodowej w
Łodz.i wyraża radość klasy robotniczej i całego społeczeństwa Oierwonej Łodzi z przybycia gości, pe> czym
odpowiada serdecznie kierownik eki·
py radzieckich tenisist ów tow. T-foiu
kow.

DZISIEJSZE gry poka.
zowe z udziałem tenisistów radzieckich odbędJt
się na korcie reprezenta.
cyjnvm w Parku Poniatowskiego o godzinie 16.30
Zaznaczamy, że wobec
szybclejzapadającegojuź

zmroku, gry

TEATRY

PAŃSTWOWY

PA:A'STWOWY l'EA'l'K NOWY
<ul Daszyńskiego Sł. tel 181·3'1
Teatr nieczynny.

PilSTWOWY
TEATR POWSZECHNY
(111, Obrońc6w Stallngradu 2i_

Tymczasem coraz to nowe twarze
d03trzegamy w hallu. Jest już prze
w<>dnicząey Wojewód~kiego Komite•
tu Kultury Fizycznej :mgr. Nonas.,
'1'EA1'R ..ARLEKIN"
przedstawiciel Łówkiego Okręgowe
(ul. Piotrkowska 152)
go Związ.Im Tenisowego, Sosiiń19ki, a
Teatr nieczynny,
wkrótce przybywa zasłuiżona mistrzy
ni naszego sportu, Jadwiga Głaiew·
TEA'.CR LETNI „OSA„
ska.
(Piotrkowska 94, tel. 272·'70)
Głażewska wróciła dopiero z War·
19.30 „Sluby murarskie" - czyli szawy, gdzie już widziała tenisistów
wodewil warszawski, pióra z. Gazda radzieckich w grach pokazowych na
wy i W. Stępnia.
korcie CWKS i widziała ich również
w innej :roli, a. mianowicie w roli...
TEATR ,.PINOKIO„
piłka!'zy.
(uL Kopernika 16)
Teatr nieczynny.
TENISiśCI RADZIECCY - TO
RóWNIEż DOSKONALI PIŁKARZE

TEATR KOMEDil MuzycZNEJ
,.LUTNIA"
Tea.ti- nieczynny.

-

zebyście

Ukazał stę

łych int~ów''.

Kasa o.zynna. w godz. 10-18 i od 16.

(uL Jaracza 2, tel. 217·49)
Teatr nieczynny.

Treść

*

z.

Goście

ra

ieccy

czytelnikom.

„Głosu"

na-

*

'lt

Dobiega już jedlłak godzin~ 13.
Wszystkich ogarnia. coTaz większa.
gorączka oczekiwania. Mamy jednak
jeszcze 20 minut czasu.
W hallu wszystkie miejsca są już
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) TĘCZA (Piotrkowska 108) .,łluby
„Saławat - wódz Baszkirów"
kawalerskie", godz. 16.30, 18.30, zajęte. Na każdynl niemal sto~iku
leżą wiązanki kwiatów, . o~zekuJące
godz. 16, 18, 20
20.30.
na miłych i zawsze z. naJwięks~ą ;a
BAł..'rYK (Narutowicza 20)
.(Dla dzieci powyżej lat 12)
dością witanych gości, a tu ruc Je„Dziewczyna. ze Słowaeji",
TATRY (w ogrodzie) „Wiosna"
szcze nie zdradrz.a ;rychłego prrz.yjaegodz, 17, 19, 21
godz. 16.30, 18.30, 20.30
du granatowego autokaru, którym
(Dla dzieci powyżej la.t 10)
(Dla dzieci powyżej lat 12)
mają p rzybyć z Warszawy.
BAJKA - „Spotkanie nad Łaba"
Nieeie1·pliwość nasza. nie jest je·
godz. 18, 20,
WISŁA (Daszyńslóego 1) „S. O. S."
dnak wystawiona na zbyt długą
(Dla dzieci powyżej lat 12)
g<>dz. 16.30, 18.30, 20.30
·
próbę.
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
(Dla młodrz.;ieży powyżej lat 18)
Wkrótce w hallu następuje poruProgram Aktualności Krajowych
i Zag:ranicznych Nr. 29, godz. 15, WŁóKNIARZ (Próchnika 16) ,;Mia- !;Zenie. Prz ewodniczący WKKF mg!'.
sto młodzieży (Komsomolsk)"
Nonas daje żnać: już jadą! Rzeczy16, 17, 18, 19, 20, 21. •
godz. 15.30, 18, 20.30
wi ście granatowy autokar wjeżdża w
Kino nie
BEL (Legionów 2) (Dla. dzieci powyżej lat 12)
ulicę Traugutta. i zatrzymuje się
czynne z powodu i·emontu.
przed teatrem „Osa".
MUZA (Pabianicka 173) „Maaret", WOLNOść (Napiór kowskiego 16)
godz. 18, 20
„Czerwony rumak", godz. 16, 18, 20
mieszkańców Łodzi
NA ULICY TRAUGUTTA
(Dla dzieci powyżej lat 14)
(Dla dzieci powyżej lat 10)
i
POLONIA (Piotrkowska 67) ,,Albeniz",
ZACHĘTA godz, 16,
Wyładunek nie trwa długo. Wysia.
„Cztery pokolenia" godz. i2, 20.30,
miłe
,,Dziękujemy .
18.30, 21.
(Dla mh>dzieży po~j lat 16) dających sportowców radzieckich w
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
„Kłopotliwe alibi", godz. 17.30, 20.
(Dla młodzieży p<>wyżej lat 18)
ROBOTNIK - „śpiewak nieznany"
godz. 18, 20
(Dla młodcieży powyżej lat 14)
ROMA (Rzgowska 84)
Jan Petersen bez apoteózy i też nie zapamiętać obrazu, kt6Jednym z nich jest również
„Oni mają ojczyznę", godz. 18, 20.
„Pozwólcie mi dać wyraz raupiększeń literackich ukazu rym autor zamyka swoją opobez
wydanych
autor
Pet.ersen,
Jan
(Dla dzieci powyżej lat 10)
dości, która ogarnia pisarzy nie
wieść: jest nim manifestacyjny
REKORD (Rzgowska 2) ,,Przybrana
mieckich z powodu szczęśliwe niedawno przez Państwowy In- je codzienne życie komunistów z pogrzeb jednej z ofiar hitleryzcórka", godz. 17.30, 20.
go i pełnego nadziei zwrotu, któ stytut Wyda'W!\iczy pamiętni- ulicy Wallstrasse. Jest ono bar- mu, pogrzeb będący protestem
(Dla młodzieży powyżej 1at 18)
ry zaszedł w stosunkach między ków. Książka nosi tytuł „Nasza dzo podobne do tego, jakie zmu
STYLOWY (Kilińskieg:o 123)
naszymi narodami przez podpisa ulica.'' i poświęcona jest pamięci szeni byli prowadzić podczas woj i masową demonstracją.
„Nasza ulica" napisana jest z
„Kłopoty referenta Trziszki",
nie porozumienia między rząda robotników z Charlottenburga ny wszyscy aktywni antyfaszyśgodz. 17.30, 20.
mi Polski Ludowej i Niemiec(Dla młodzieży powyżej lat 16)
k iej Republiki Demokrat ycznej. UIUPJllll!lllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllRlllllllllllllllllllllllllllllltll tt ~~=. t!!e~t~~c~t~;~~i:da R~
„Powrót
śWIT (Bałucki Rynek 2)
Ta umowa przekreśla okres
do domu", godz. 18, 20.
1
przeszłości, do której naród pol(Dla dzieci powyżej lat 7)
!miętym rano lokalu dancingoski powraca z największą gory1l.,
''l ~ ~
wym, czy o tym jak ich kolpor.
cza a naród niemiecki napełnia
ter wymyka się patrolowi SA,
„ana Petersena
ucz~ciem najgłębszego wstvdu".
~
Tak rozpoczął swoje przemó- lllllllllllllllllllllllllłłlllHllllUlllmllUlłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllRllUllllllłUAIUllR:H!llllllllllllllllllll są wprost świetne.
wienie na Zjeździe Lit.eratów
A przecież, pisząc swoją książ
if
(dzielnicy Berlina), lttórych WY ci okupowanej Europy. Sam auwybitny publicysta niemiecki,
autor nie powodował się
kę,
i jej bohaterowie to
książki
tor
na
Autor
hitlerowcy.
mordowali
Bodo Uhse. Wierzymy szczeroś
zywa ją „kronik;\ pisaną w s.er- czynni działacze. Organizują de- względami natury artystycmej,
ci jego słów: Uhse czynami doProgram na diień 9 sierpnia. 1950 r.
monstracje, póki to jest jeszcze lub raczej nie tylko nimi. Jego
cu faszystowskich Niemiec" wiódł swojego stanowiska. O po12.04 Dziennik. 13110 (Ł) „Znak
akcja rozgrywa się w latach 1933 możliwe, redagują i kolportują zamiar pisarski był inny. „Niech
walczył
sprawiedliwość
stęp i
c2'as.u" fragm. opow. •r. Goździkie·
ta książka powie polskim czyt.el
nie tylko piórem, faszyzmowi i 1934, zaraz po dojściu do wła~
nie1egalną prasę, żyją pod zrme n"·om, że my, niemieccy antyfa
wicza. 13,30 Koncert. 14.00 „Prawo
~
·
k
·
·
·
Hitlera.
dzy
świe
tylko
nie
się
przeciwstawiał
w1aścłwą
wyciągnęliśmy
i życie". 14,15 (Ł) Komuniikaty.
nionym1 nazwis aim, przenoszą szyści,
tnymi artrkułami, choć już to
14,20 (Ł) Muzyka kameralna. 14,55
haniebnej przeszłośoł
naukę z
się z miejsca na miejsce rezyBohaterami jej są robotnicy
samo było nie lada odwagą. Bo- mieszkający na jednej z ulic gnując z osobistego życia, wal- naszego kraju" - czytamy w po
Koncert solistów. 15.30 Aud. dla
do Uhse - wraz z innymi nie- Berlina, na Wallstrasse. Czytel- czą.
świetlic dziecięcych. 16.00 Dziennik.
słoW:iu do polskiego WYdania ,.Na
mieckimi komunistami walczył nilt poznaje ich nazwiska, pracę
16.20 (Ł) Uwertury koncertowe.
szej ulicy". - ,.2e staramy się a
„Nasza ulica" pisana jest ży czyni.6 wszystko, co w naaeJ mo
w Brygadi;ie Międzynarodowej
16.40 (Ł)' „Czy wiecie". 17.00 Kon·
bohapodziwia
konspiracyjną,
,
wo i obrazowo, czyta się ją z za ey, aby wytępić fasZYZnt w eaw Hiszpanii przy boku bohatercert Ze.oi.połu Ins.trumentalnego pod
fateresowaniem. Jej akcja, uka- łych Niemezech, aby stwonyt!
skiego generała Waltera-Swier- terstwo.
dyr. M: Pa;,z.kieta. f7,45 Aud. lit.erac
czewsklego.
Autor „Naszej ulicy", Jan Pe- zująca tragiczne losy kilkunastu Zjednoczone l'liemoy Demokra
ka. 18.15 (Ł) „Tn mówi Wy~wa
berlińskich komunistów, obfitutyczne, kt6re nigdy jui nie będą
Planu 6-letniego w Łodzi". 18,30 (Ł)
W Niemieckiej Republice De tersen, był jednym z nich; książ
Arie operowe w w:vik. wylbitnych armokratycznej do głosu doszli lu- I.ta jego to już nie zredagowane je w dramatyczne sceny, które zagra.ia6 innym nuodom wojnit
tystów. 1~.45 (Ł) Rozmowa z kobiedzie, którzy przez cały okres sza po wojnie i odpowiednio sprepa autor maluje bardzo plastycznie, ani gra.bleią".
tą.-konstruktorem. 19.00 Aud. GKKF.
hitleryzmu zmuszeni rowane wspomnienia, ale pa- z d~źym realizmem. Do nich na
lejącego
Polski czytelnik z radości~
19.15 Koncert pod dyr.- J. Gerta.
byli przebywać na wygnaniu, gi miętnik pisany dzień po dniu, z leży na przykład scena zamordo kwituje to ~manie uczciwego
Majhitlerowców
przez
wania
20.00 Dziennik. 20J() Utw<>ry iorteobozach koncentracyj- narażeniem życia przechowywanąć w
pisarza i człowieka, gdy! jest opian<>we i pieśni. 21.00 Koncert Cho
nych i w ciężkich warunkach hi- ny w ciągl,f zmienianych skryt- kBwskiego, czy scena przesłuchi no głosem prawdziwego patrioty.
pinowski w wyk. B. Hesse. 22.00
tlerymi.u prowadzić walkę w kach, w zakonspirowanych miesz wań aresztowanych robotników
H. w.
Niesposób
na posterunku SA.
kaniach.
Wszechnica. 22,20 Koncert z Czecho
Niemczech.
wiadomości.
Ostatnie
ałowaeji. 23.00

K.J[NA

„Pozdrawiamy
wszystkich sportowców"
spotkanie!"
za

riPozna jen1q nowe N i;n1cq

h

•
I

•SZA ULllfl'1A'' / ~~~mła~ie~~~~~~ ~~~~ ~~~~y.-

i rh
' •.: ·. <

l

W sprawie marksizmu w językoznawstwie.
J, Stallil - Przyczynek do nie
których zagadnień językoznaw
stwa.
G. S. WMecki - Książka W. I.
Lenina „Materializm a empiriokrytycyzm" i jej rola w walce , o
przygotowanie partii bolszewickiej pod względem teoretycznym.
Stalinowski
M. A. Leonow etap w rozwoju materialimtu
dialektycznego.
L. F. Djiezow - Genialne dzie
ło twórczego marksizmu.
G. Bes.se - Maurice Thorez i
jego wkład teoretycm.-y do tran
cuskiego rucnu rewolucyjnego.
Stalin o
A. KisłeJniczew partyjności ideologii.
R. GaTa.ully - Lenin a filozofia.
J. Desanti - Lenin - filozof
nowego typu.
H. Treder - Wyżyny nauki.
Marksi:z:m
E. Hoffman przewrót w filozofii.
J. Stalin -

widzieli, jak oni gra·

prawdy lepiej, niż niejeden
szych ligowców.

Nr. 3

ZESzyTOW
FU..OZOFICZNYCB
„NOWYCH DR0G"

ją w piłkę nożną -; mówi z z!lch~
tem Głażewska, ktora sama megdys
Codziennie o godz. 19,15 komedia
Al. Fredry „Wielki człowiek do ma- PA&STWOWY TEATR ŻYDOWSKI p1·óbowała tegv sportu. - Grają -io

tel. 180-88)

rozpoczną

. się punktualnie. Prosimy
więc o wcześniejsze zajmowanie miejsc, aby póź
niej nie przeszkadzać
araczom i publiczności.

PIERWSI DELEGACI

-----------------:.~==~---------

TEATR IM. STEFA..'l\lA JARA.CZA
(ul. Jaracza 27)
Leona
Godz. 19,15 „Odlwety" Kl'UC?Jko\vskiego.
Tylk'O kilka dni. Zniżki ważne dla
członków zw. zaw., wojska i uczącej
się młodzieży. Dla wycieczek z terenu województwa. specjalne zniżki.

UśOISK Dl.ONI

...I SERDECZNY

·----------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------

PRZECIW IDEOLOGII
BURŻUAZYJNEJ

M. B. Mitin - „Materializm a
empiriokrytycyzm" a walka prze
ciw reakcji idealistycznej.
O. J. Sajapina - Barbarzyń
shvo i zdziczenie współczesnych
anglo - amerykańskich teorii so
cjologicznycb.

RECENZJE
Pr.Żeciw
J. T. Czernaikow idea lizmowi i metafizyce w psy
chnlogii.

KRONIKA

Program kursu materializmu
historycznego
dialektycznego i
przy
Wyższej Szkoły Partyjnej
K C WKP (b).

Dodatek: J. Stali.n - „Odpo(Bolszetowa1·zyszom"
wik, Nr. 14, 1950 r.)
wiedź
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