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Obrady Biura Stałego Komitetu
~wiatowego Kongresu Obrońców Pokoju

Akcja Stałego Komitetu Swiatowego Kongresu ObroAców Poko;iu
- stwierdził Jean Laffitte po·
winna zmierzać przede wszystkim do
ograniczenia wszelkich zbrojeń i do
jak najbardziej stanowczego potępie
nia propagandy wojennej ł przygotowań wojennych.
Mówca apelował. aby masowy ruch
obrońców pokoju, jaki rozwinął się
w zwią,zku z kampanią zbierania
podpisów pod Apelem Sztokholmskim, przejawił się w dalszym roz·
szerzeniu zakresu zarówno podsta·
wowych organizacji jak i organów
kierowniczych tego ruchu.
Po sprawGzdaniu Laffitte'a roZJ>O
cz~ła się dyskusja.
W posiedzeniu ~ięli udział: wice
prnewodniczący Biura Guy d'Arbou
ssier. generalny sekretarn ŚFZZ Louis
Saillant,
przewodniczący
Światowej Federacji Młod\7.ieży DemokratyCtZnej Guy de Bois~on, wice
przewodnicząca
Stałego
Komitetu
światowego Kongresu Obrońców Po
koju Hodinova-Spurna, pr.zewodniceący Komitetu
Obrońców Pokoju
we Włoszech - Pietro Nenni, John
Rogge. jak również sekretarze Gola
jew {ZSRR), prof. Moss !USA). Fe·
noreltea <Montagu (Włochy) i de Gra
da (Włochy}.
Wśród wybitnych
gości z wielu
krajów rz:aproszonych na posiedz~niu
Biura obecni byli: ze Związku Radzieckiego- Ilia Erenburg, Korniejc.zuk i Wanda Wasilewska, z Chin
Ludowych - Hua Lo-c.zen oraz z
Polski - Ostap Dłuski i Leon Krucz
kowski.
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Robotnicza LódZ pracą utrwala·pokój
bud Die lepsze, so~jalist-y~zne jutro
ObrońcÓ'\\„

Obrady dzielnicowych Konferencji
Ludność robGtnicze.i Łolbi gorąco manifestuje swą niezłGmną wolę
utrwalenia pokoju. Na. odbywających się dzielnicowych konferencjach
wyborczych mieszkańcy naszego miasta, wybierając delegatów na I
Polski
Kongres Pokoju,
żywiołowo protestują przeciwko niecnym
zakusom podżegaczy itnJ>erialistycmycb, usiłujących wywołać nową pożogę wojenną. Udzielając zdecy<low anej odprawy podżegaczom, masy
pracujące naszego miasta podejmują nieustannie nowe zobowiązania
produkcyjne, którymi pragną przyczynić się do wzmoonienla. światowe
go frontu pokoju.

W dniu 16 sie!'IPnia br. odbyła się
konferencja mieWkańców dzielnicy
Górna - Prawa.
W obszernej sali świetlicy ZPW
im. Gwardii Ludowej e.gromadzili
się liczni prnedstawkiele tejże dziel
nicy.
Na twarzach zebranych maluje się
powaga i skupienie, wszyscy słucha
Ją ci uwagą ob'. Ciesielskiego, który
mówi o stale ~astającej potędze
ob<YZu pokoju, o solidarności wszyst
kich uczciwych lude:i, kt~rzy jednomyślnie potępiają napaść amerykań
skich agresorów na Koreę.

Po wygłoszeniu przemówienia
wiązujc się ożywiona dyskusja.
Gromkimi oklaskami witają

wy

zebrani zobowiązanie załogi Łódzkich
Zakładów Gumowych - Wytwórnia
Nr 6, które podaje do wiadomośd
ob. Szczepański:
„Załoga nasza wbowiązuje się na
cz~ć Kongresu. Pokoju dokonać usprawnień na para.eh konfekcyjnych:
dać dziennie 200 par obuwia więcej,
co przyniesie 15.967.626 zł. oszczęd
ności w stosunkn rooznym".
Podobne owacje spotykają ob. Zo
fię Marceak, pracownicę ZPO „Wól
C"lanka", gdy oznajmiła, że zobowlą
lluje slę dla uczczenia Kongresu pod
wyU,zyć swą produkcję o 1 procent
:ilościowo) oraz o 2 proc. (jakościo
wo) .
Kilkakrotnie przerywane okrzykami na cześć obrońców pokoju była
przemówienie ob. Wilczyńskiej, która
m. in. oświadczyła:
„Glos robotniczej Łodzi woła o po·
kój. Robotnicza Łódź chce spokojnie
pracować przy swych warsztatach i
maszynach, chce w P-Okoju budować
lepsze, socjalistyczne jutro".

br~:t~~~~es~~ją ~o~~:Jńs;~~sk::
0

lejarze, dobrze zdajemy sobie sprawę, że wzmożoną,

.;./i;.
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Onegdaj w świetlicy Centrali Zaopatrzenia Materiałowego Pr.zcmysłu Włókienniczego odbyła się Kon
ferencja Pokoju Dzielnicy Widzew.
Za stołem prezydialnym zasiedli:
Maria Gorgolewska sekretarz
Łódtzkiego Komitetu Obrońców Pokoju, Cecylła Sierankowska - prrz:o
downica pracy ZPB im. 1 Maja, Ste
fan Woźniak prrz:ewodniczący
Dzielnicowego Komitetu Obrońców
Pokoju. Przewodniczył zebraniu ob.

MOSKWA (PAP). Agenc-ja
TASS donosi z Phenjanu, że na~el
ne dowództwo koreańskiej Armil Lu
dowej podało do wiadomości w godzina.eh rannych dnia 16 sierpnia,
że na wszystkich
front~h wGjska
Armii Ludowej kontynuowały natarcie.
Wojska Armii Ludowej, nacierające w lderunku Renphun, pokonały zacięty opór przeciwnika. i w dniu
12 sierpnia WYZWOliły Henphun ważny punkt obrony
przeciwnika,
znajdujący się na południGWY • zachód od Taegu.
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Po zadaniu nieprzyjacielowi cięi
kich strat. oddziały Armii Ludowej
wyzwoliły
Keson umocniony

k,

,f

ł

OreOnS. I ZamOnI eSt OWa
1

dla narodów ZSRR

POKOJU

Cały nasz kraj żyje przygotowaniami do I Polskiego Kongre.m
Pokoju. Wspaniałe zobowiązania
produkcyjne, podjęte przez pl>Lką
klasę robotniczą na apel załogi ko
palni im. Wieczorka są dowode;i1
i Wyrazem świadomości politycz·
nej ludzi pracy, którzy nie tylko
pragną. pokoju, ale wyraźnie wi·
dzą drogę jego wywalczenia.
W ogłoszonych przez Polski Ko
mitet Obrońców Pokoju hasłach
na pierwszy Kongres zawiera się
cała treść polityczna walki o pokój w obecnym etapie, który eh::.
rakteryzuje agresja amerykańska
w Korei.
„Ręce precz od Korei! Sro: .1otna klęska i hańba czeka ·amerykańskich napastników!"
Agresja
amerykańska w Korei pokazała
światu jak głęboko słuszne, jak
konieczne jest stałe demaskowa·
nie istotnych planów imperialistów i podżegaczy wojennych.
Pokazała zarazem jak wielka jest
siła mas ludoWYch kraju walczą
cego o wolność, suwerenność na·
rodową i \vyz,wolenie
społecz,ne.
Internacjonalistyczna więź mas
pracująeych, wyrażająca
się m.
•in. w „'fygodniu solidarności z
walczącą Koreą" i we wzmożonej
akcji zbierania podpisów pod Ape
lem Sztokholmskim wskazują, że
miliony ludzi walczących o pokój
rozumieją, iż Korea walcząc o
swoją. wolność, walczy równocześnie o trwały pokój.
Nasz, wkład w dzieło pokoju to
czynna solidarność z narodami
kolonialnymi i klasą robotmiczą
krajów kapitalistycznych, walcz~
cą. przeciwko imperialistom. Nasz
wkład to usilna praca nad wzmocnieniem sił pokoju, to „walka .o
Plan 6-letni", o sz,ybki wzrost ·sił
gospodarczych i obronnych Polski". „ Wiecej węgla, więcej stali,

• •

rocznico'l' wyzwolenia Korei

N dk

więcej
maszyn, więcej tkanin!
Zwiększając produkcję,
wykonując przedterminowo plany, wzma
garny nasz wkład w walkę o pokój!" - głosi jedno z haseł na

nasz Kongres.
W tym wielkim dziele wzmoże
nia sił pokoju nie może zabraknąć
ani jednego Pola!;:a, godnego tego imienia. „Pokój jest drogi klt:ldernu z nas! Nieeh żyje wspólny
front walki o pokój robotników i
chłopów, urzędników i nauczycieli, uczonych, artystów i patriotycznegG duchowieństwa!"
Polski
Komitet Obrońców Pokoju zwra::a
się do wszystkich ludzi dobrej wo
li, specjalne hasła poświęcając udziałowi w walce o pokój kobiet
i młodzieży.
Polskie masy pracu.i~ce zapisały już piękne karty
w dziejach
walki o pokój. 18 milionów podpisów pod Apelem Sztokhol101skim,
zobowiązania produkcyjne wykonane i przekroczooe,· zacieśnienie
więzów z krajami demokncji Indowej Europy i Azji, z Niemiecką
Republiką Demokratyczną, a prze
de wszystkim iz czołową siłą i
opoką światowego frontu pokoju
- Związkiem Radzieckim, jej peł
ną chwały Wsllechzwiąr;rJrnwą Ko
munir.tyczną Partią
(bolszewików) - oto z czym przychodzi
Polska na swój I Kongres Pokoju.
Kongres ten będ2ie bodźcem do
dalszych wysiłków, do rozszerzenia i pogłębienia świadomości politycznej 11ajszerszych mas naro·
du P-Olslciego. Pod przewodem
pienvszego obrońcy pokoju w Pol
sce Towarzysza Prezydenta Bole·
sława Bieruta naród polski wno~i swój wkład do światowego fron
tu walczącego pod sztandarami
Wblkiego Stalina, chorążego po·
koju, obrońcy suwerenności i ni'?·
podległości narodów.

Studenci

obradują

PRAGA (PAP) - W dalszym cią
gu obrad II Kongresu Międzynarodo
wego Związku Studentów, przemawiali liczni delegaci krajóiv kolonialnych - ro. in. przedstawiciele mło
C!zieży Tunisu, Algeru i Nigerii , przedstawiając niezwykłe ciężkie wa
runki życia młodziezy w swej ojczyź

Ltie -

1

skich imperialistów.
Obszemy referat na aktualny temat zwią;>;any z rocmicą wygłosił
wybitny działacz związkowy - Kim
En Bon. Po nim przemawiali przedstawiciele rol>otników, którzy, potę·
piając z oburzeniem akt brutalnej
interwencji amerykańskiej w Ko1·ei,
zapewnili w imieniu koreańskich robotników, iż ostateczne zwycięstwo
stanie się udziałem ludu koreańskie
go. Wzywali oni swych towarzyszy
do wzmożenia wysiłku, aby zwięk
szyć produlrnję dla zapewnienia osta
tecznego zwycięstwa.
Na zakończenie akademii wszyscy
jej uczestnicy jednogłośnie uchwalifi
wvsłać pozdrow1enia wielkiemu przy
j;cielowi ludu koreańskiego - Józefowi Stalinowi, wodzowi ludu koreańskiego Kim Ir Senowi i boba
terskiej Armii Ludowej.

punkt
skich.

obronny wojsk ameryka1iWojska ludowe wzięły przy
tym znaczną zdobycz w tym 12 dział
105 mm., 9 dział 15 mm., 13 czołgów,
157 pojazdów mechanicznych itP..
NOWY JORK (PAP). - Korespon
denci amerykańscy donoorz:ą, że dowódrztwo amerykańskie w Korei ogłosiło w dniu 16 bm. po południu
komunikat, stwierdtZający, że na
przyczółku
mostowym w pobliżu
Jongsan wojska północ.no - koreań
skie podwoiły swój stan pGSiadania
w ciągu ostatnich 24 godzin i nacie
rają, posuwając się naprzód w kierunku wschGdnim. Po obu stronach
są poważne straty.
W rejonie miejscowości Waegwan
przeprawiły się przez rzekę Naktong
nowe oddziały północno • koreańskie
wyposażone w czołgi. Na. północ od
Waegwan oddziały połudnfowo-ko·
reańskie cofnęły się o 2 tyslą.ce jar
dów.
Na froncie połudnlGwym na wschód
od Czindżu przeszło 1.300 żołnierzy
północno - koreańskich przebiło się
przez pozycje amerykańskie w kle·
runku wschodnim i rozwija działał-

Budujemy

pod rządami kolonizatorów im

Delegat

studentów mongolskich
w swym przemówieniu
wspaniały rozwój ~olnictwa, nauki
i oświaty w Mongolskiej Republice
Ludowej. Podkreślił on,, że wszyscy
studenci w jego kraju podpisali Apel
Sztokholmski.
podkreślił

Czindżu

ność bojową

w Pradze

perialistycznych.

Następnie

przemawiali: przewodni
delegacji chińskiej, radzieckiej,
a także delegat Polski, Jan>sław Ła
dosz.
czący

Oddziały Armii Ludowej operujq na zapleczu linii obronnej Moc Arthura

Liczni mówcy, członkowie blokowych • i dzielnicowych komitetów obrońców pokoju, w dyskusji nad re
feratem wygłoszonym przez przedstawiciela Komitetu Dzie1nlcowego,
wskaeywali na izadania, stojące przed
bojownikami o pokój, podkreślając,
że izwiększenie produkcji i przedter
minowe wykonywanie planów - to
nasz naj_istotniejsriy wkład w dzieło
utrwalenia pokoju.
Przedstawiciel widzewskich kole·
jarzy, Mieczysła:1,v Król, oświadczył:
„Zbliżają się przewozy jesienne na-jwiększe nasilenie naszej kole.jar
skiej pracy. Wykonamy zadania sto
ją.ce przed nami, dowieziemy dG
Czerwonej Łodzi i węgiel, i surowce, i ŻyWDość, bo my, widzewscy ko
": '!

Wypowiedzi
powyższe
zebrani
przyjmowali długotrwałymi oklaska
mi i okrzykami na CQ:eść pokoju, Pol
skiej ZjednoCrlonej Partii RobotnlCllej i jej prizewodniczącego Towarzysza Bieruta, na cześć Zwiączku
Radcieakiego, ostoi pokoju i Wod2a
całej postępowej ludzkości, Towarzy
sea Stailina.
Po dyskusji wybrano stały DzielnicoWY Komitet Obrońców Pokoju,
oraz delegatów na Konferencję Wojewódzką i na Kongres Pokoju.
Czerwony Widzew na Pierwszym
Polskim Kongresie
Pokoju
reprezentować będą:
ob. ob. Regina
Sielicka - urzędniczka CZMPWł.,
Maria Augustyniak - tkaczka. przo
downica pracy z ZPB Im. Stalina i
Janina Zalewska
instruktorka
przędzalni ZPB im. Hanki Sawickiej.

PRAGA (PAP). - W środę 16 bm.
po południu prof. J11liot·Curfo otworzył obrady Biura Stałego Komitetu
Swiatowego Kongresu Obrońców Po
kc>ju.
Sekretarz generalny · .Stałego Komi
tetu Jean Laffitte złożył sprawozda
nie z przebiegu akcji zbierania pod
pisów pod Apelem Sztokholmskim
w P0S2Czególnych krajach. Zaapelo·
wał on do Biura, by omówiło kwe·
stię, jakie kroki należy podjąć dla
dalszego rozwoju walki o pokój.

Przerwanie frontu pod

Stanisław Gwizdała.

mi i <>krzykami. Sala długo rozbmniewa słowami: Pokój - Stalin I
swą wdzięczność
- Pokój - Bierut.
Po dokonaniu wyboru DzielniPEKIN (PAP). - Jak podaje racowego Komitetu Obrońców Pokoju dio Phenjan, odbyła się tam uroczyoraz delegatów na Wojewódzką Kon- sta akademia, poświęcona pi11tej rOferencję Pokoju, przystl!piono do wy cznicy wyzwolenia Korei przez Arboru 'delegatów na Ogólnopolski Kon mię Ra~zieek11 spod ja-rzma japoń-

HASŁA

najskuteczniej walczymy o pokój".
Ob' Ka:z.imierz Berlowski w imieniu Zakładowego Komitetu Obroń
ców Pokoju ZPB im. Hanki Sawickiej owajmił:
„Wykonanie Planu Sześcioletnie
go - to najlepsza oopowicdż podże
gaczom wojennym, to budowa trwałego pokoju. Dlatego my, robotnicy
z ZPB im. Hanki Sawickiej, postanowiliśmy na cześć Kongresu Pokoju przyczynie się do przyspieszenia
wykonania. planu i podjęliśmy zobowiązania produkcyjne. ZałC>ga przę·
dzalni postanowiła dać w sierpniu
br. produkcję większą o 1,5 prooent
niż w lipcu, załoga skręcalni - zwię
kszyć produkcję o
0,5 prooent, w
szpularni postanowiono zaoszczędzić
21 milionów zł.!"

gres Pokoju; Wybrani zostali: ob.
Kazimierz Chudzia, aktywista społecz
ny, robotnik ZBP im. St. Dubois
oraz poeta, Igor Siki.i-ycki.

w piAfA

codzienną pracą

Pokoju

1'1\111· _ JULlUT-ClJl{l I~

na zapleczu armii ame-

Studenci polscy - oświadczył m.
in. Jarosław Ładosz - z.awdzięczajlł
swe osiągnięcia wielkiej rewl)lucyjnej
sile,
która kieruje budownictwem sochód od Waegwan. 10 wsi, na które
lotnicy amerykańscy 0rzucili bom'by, cjalizmu w na.szym ln·aju, awang·ar.
stanęło w płomieniach.
dzie. klasy robotniczej - PZPR.
rykańskiej.

Ciężkie bombowce amerykańskie
rmruciły wacrzną ilość bomb na punkty, znajdujące się na północny rz;a-

Depesza CRZZ do Związków Zawodowych Korei
WARSZAWA (PAP). - W związ
ku z piątą rocznicą WYzwolenia Ko
rei CRZZ wysłała do Zjednoczenia
Koreańskich
Związków
Zawadowych następującą depeszę:
„W piątą rocznicę wyzwolenia. lu
du Korei z •jarzma imperialistów ja
pońskich przez bohate.ską Armię Ra
dziecką i Jtoreański ruch wyzwoleń·
my, Centrp,lna Rada. Związków 7,a.wodowych w Polsce, .w imieniu pol
skich związkowców, przesyła Wam
naJserdecznieM życzenia ostatecz-

ezołowy

:Zobowiązania

n ego zwyci~twa w walce z im1>eria
llstycznymi agresorami amerykański
mi o zjedllClczoną, niePodległą, de•
mokratyczną Koreę.

Polska klasa robotnicza z

głęboką

sympatią śledzi sprawiedliwą walkę
narodu koreańskiego, zobowiązania-.

ml i czynami produkcyjnymi mani•
festuje swą solidarność z bohater•
skłm ludem Korei.

I

Depeszę podpisał wicep.rrLew~ni„
czący CRZZ tow. Tadeusz Cwik.

obiekt Planu 6-letnieu;o

budowlarzy Nowej Huty

Policja brytyjska
konfiskuie ulotki pokoiu
BERLIN (PAP). - Z Bonn donoK-0rnitet Obrony Pokoju w
Niemczech Zachodnich złożył na rę4:e
br;ytyjskiego wysokiero kGmisaua
protest przeciwko skonfiskowaniu około miliona ulotek z apelem, wzywającym do obrony pokoju.
Ulotki zawierały hasło:
„Korea
przypomina: podpisujcie apel, domaga
jący się zakaz.u broni atomowej!"
f!zą, że

KRAKóW (PAP) - Z Nowej Hu- planów produkcyjnych, związanych .z
napływają w dalszym ciągu mel- budową tego obiektu.
dunki o długofalowych zobowiąza
M. in. załoga „HydrGtrestu" podję
niach, jakie podejmuj!} wszystkie załogi przedsiębiorstw budowlanych w ła gremialnie długooln·esowe zobowią
celu przedterminowego zrealizo·vania zania produkcyjne na wszystkich odcinkach budowy Nowej Huty, wzywa
.....................................................„ ...................„„.................„. jąc jednocteśnie do wzięcia udziału
w maSO\VYlJl współzawodnictwie pracy nie tylko robotników budowla'
nych, lecz ' i pracowników umysło
'fYCh dyrekcji w Krakowie.
Brygadzista - instalator Sosnowski
Pachołek Leopolda III - premierem
zobowiązał s1ę wraz z całą swą grupą do stałego przekraczania 220
BRUKSELA (PAP). - Dotych~a Ul w i>rzeddzień projektowanego procent normy. Grupa montersko sowy minister spraw zagranicznych marszu robotników na Brukselę, w kanalizacyjna. Koziary postanGwiła
Paul van Zeeland utworzył r.ząd je- nocy z 31 lipca na 1 sierpnia br. po- przekraczać stale do końca br. ~50
dnopartyjny, składający się wyłącz lecił utworzenie rządu przemocy, procent.
Grupa tynkarzy pod kierowninie e. przedstawicieli reakcyjnego mającego na celu zdławienie we ctwem
brygadzisty M. Lenczowskiestronnictwa chrześci•.iańsko - społecz krwi oporu mas pracujących.
go, zatrudniona w Społecznym Przed
nego 'PSC). Van Zeeland sam nie
Organ partii liberalnej „La Der- siębiorstwie Budowlanym postanowistanął na azele rządu,
l~ riatrzy- niere Heure" pisze, że nowoutworzo ła wykonywać swą normę w 200 tiro·
ny rząd jest najgorszym, .iaki kiedy- centach. Bry.ga~y murarskie ~ego s~
mał tekę spraw rzagranicznych.
mego 1n·zeds1ęb1orstwa, pod laerowm
Premierem został· senator katolic- kolwtek Belgia posiadała.
ctwem przodowników prncy S. Moty
kJ Joseoh Pholien. któremu Leopold
--1 k• i \V. GiJ<;iora whowiązaly się wY·

RząCł

ty

przemocy w Belgii

·

. .

I

konywać swoJ miesięczny plan produkcyjny w 140 prGCentach, wykonując w ten sposób zaplanowane do
końca roku prace o półtora miesiąea
wcześniej. Brygada murarska. J. Okaza post3iJówiła ukończyć sw-Oj pfun
produkcj'iny do dnia 10 listopada br.,
wykonując stale 250 procent normy.

Protest Harry Pollitta
przeciwko zamknięciu
pism komunistycznych
w Niemczech Zachodnich
LONDYN (PAP). - Generalny se
kretarz Komunistycrznej Partii W.
Brytanii - Harry Pollitt wystosował na ręce ministra spraw· zagraniCIZ.Ilych E. Bevina pismo, w którym oświadcza, iż z polecenia Komitetu Wykonawczego Partii składa
kategoryczny protest przeciwko zam
knięciu przez Najwyższą Komisję
So,iuszniczą dziesi<:ciu ·komunistye9nych oism w Niemczech Zachodnich.

hasłem

Pod

walki o pokój

1

o zbudowanie podstaw· socjalizmu w Polsce
ZMP skupia· w swych szerega"li ~łodzież miast i wsi

ją:A!s:~~~zy~~~i~ch ~~~-~~;
Plenum Rady Naczelnei ZMP podjęło uchwalę,

której

treść

podajemy

&tre~czehiu.
wstępie uchwala

w

Uchwala Rady

Na

charakteryiuje !I'ozwój sy:tuacji politycznej w
okte3ie 2 lat działalności ZMP, podj;wiatowego
sił
kreślaj.ąc wzrost
Gbó't.11 Pokoju i demokracji, ltlóremu
prriewód-z.i wielki Zwl~zek RadziecId.
„NIM!zym za.daniem - ~twierdza
jest sku1>ić pod hMlem
uchwała walki o pokój, przeciwko jego wropriedwko amerykańskim
g<>fu podieaaczom wojennym oraz ich
poplec-L.11lkom i agentom. rekrutująeym ~ię w kraju :t. niedobitków rozwszystkich
1rómłonej reakcj(
~wych młotl;vch Polaków, wsz~·pa.trl<>tów, bez
1tklch nczerych
względu na d-zieląee ich jeszeze r6ż.Jlice".
„ZW~tek Młodzieży Polskie.I mMowa organlzacJa ml!idtołeży robotnłczej, ml<>dzieży ludu pracującego tttlnst i wsi - Wł.bien być pomoonll<iem Polskiej Zjrdnoczonej
Ps.ł'til Robotniczej w walr.e ltlasowej l w budownktwie sor.Ja1istycznym. Młodzież polska musi znaleźć
1iię w pur'"rszych szeregach bi1downk~ch sor ja llzmu, musi cały za.pal swój 1 eniuz.jazm oddać spta.wle
tego buaownlctwa. l\Uodzież roboinieu atanowi przodującą siłę młodego pok11lenfa i trzon jef() boj()wej
organi.zacji - Związku Młodzieiy

210 trs. mlodtieir we wspólza.wodnl
ctwie, 5.900 brnad młoddeżowych
w przrniylile, o-k. 1.000 młódzieżo
wycli brygad w l'Głt i spółtlziel
niach produkcyjnych.
„Mimo znaczn:vch O!lągnięć shvierdza uchwala - Zl\IP nie nadążył jednak w swej pracy za rosną
cym! zaclnniaml, jakle stawia przed
nim Polska ZJC1111ocioha Partia Kob1>thlcza wtaz z ca.tym obotem de·
mokratyc:m„vm".
Po pierwsze, Z:MP niedostatecznie
spełniał swą rolę pl."Lywódcy i organizatora robotnicz.ej, wiejskiej i uczącej się młooziezy·w budowle socjalistyC7nej.
Po drugie, ZMP niezadowalająco
pomagał Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w walce sił dcmokra
ej: i s'>cializmu' przeciwko wrogom
ludu. Zródła tych dwóch braków w
prac:v Związku 1k:Wią w tym, że:
1) ZMP - a zwłaszcza jego kierownlcze ogniwa - był niewystarezajqco zwl:\nmy r.i: życiem mas mło
d:tiezy - s7.czegómle robotniczej.
2) Związek nł.- J)rnwadził nale:iytej 1mu-y ideonogfozno - oświato•
wej.
Z}lP nie był dostatecznie
~l
zwł~:r:a.py :r. Polską ZJednoewną Par
tią. Rohoł.nk1ą.

Uchwała .~twierdza!,, że wielkie 21dania budownictwa .socjalistycznego
w Polsce wymaga.ją przezwycię:iePolśldej.
nia. tych braków w p.tacy Zl'IP. wyZwiątek l\Dodzleiy Pobklej przywódca ł wychowawca młodego ma.gają zasadniczego przełomu w
pttkolenia naroou polsltiego w du- d2lał1tlnośrł Związku.
Podkreślając koni€lC'Z.ność e.asadchu patriotyzmu ł ihternacJonalb;mu, w duchu braterskiej przyJainł i niczego przełomu w działalności
bojowego sojusH z n1trodami żwląz Związku, uchwała wskazuje nastę
ku Radzieckiego, w dnrhu sO'lidarno pująte sposoby pr.lezwydężenia bra
Mii z wszystkimi ludami świata, wal ków:
PO PIERWSZE, ZMP winien
czą.ctml o pokuj i. wolnOść, o demokrac.ję i soejalbnt - jest lłJ)adI(o• znaeinie wzmocnić i romz-erzyć swą
bil'rcl!, wspaniałych tratlyrjl, rewo- pracę ideo.Jogłct110 - wychowawczą.
lucyjnego ruclltt młOflZieiy polskiej Trzeba rozwinąć platformę ideolo- bohaterskiiego Komunisty<'.znego glcznit i ()'jJracować nową, dekla.rację
Zwiar.ku l\Ilodzieży Polskiej, jest ideowo - pragra.mowl\ oraz statut
młodszym bratem i towatzy11zem ZMP. w tym celu Rada. Nac-zelna
brooi fcmin&'W!'!ldego Komsomi>lu - ZMP' postanawia :r.wOlać pod lmnlcc
wlerttli6o pomornllfa W!llzediiwląz- bież. roku Il Krajawy ZJHd Zwlą.z
kOWej Komunlstycinef Partii (bolsze ku Mlocldeży Po1 klej,
Przykład i doiHvladczenia le11lnow
'fl.>iltów), Partii Unina. - StalinA.
IdeolfJłllą Związku Mło<lzleży Pol sltiego Komsomołu winny być dla
skie.i jegi; rnarksi1m - leninizm, nie- wszystkirh organh:iu:ji ZMP-owzwyeiężona. nauka Marksa, Engelsa, skiełl stułą pi>mO('ą w pracy.
PO DRUGIE, Z:\TP winien śmiało
Lenina i Stalina".
Uchwala mówi następn!e o prze- mobilłzować wsz~·!rtkle siły mlodr.łc
obr'ażeniach, ł11k'.e nastąpiły w.lród f.;v do walki o w,·konnnie 6-Ietnlego
pod wpływem. Planu rO'Zwoju gospodarez;ego i zbu
młodzieży polskiej
\ViE'lkich osiągnięć sił demokracji i di>wanle Po(}staw socJallzmu w Polprzypomina o um0c- sce.
~ocja1l'l.mu. Z porywającymi perspektywami
nleniu jedności i v.'Zroście sz.eregów
ZMP oraz omawia sukcc•y zw:az- Planu 6-leinlego l zadaniami wyniku w mobilizacji młodz!eł.y do wy- kającymi z te!!o planu nalezy zapokonania zadań przebudowy go;;po-1 znać całą rhlodi:iez.
W pn.emy'le <Jrgani7.acje ZMP-ow
d.atcrej 1 spolec7.Mj.
W;ra~em kgo je t udział ponad skie winny podjąć ·w 7.elkie wy-ił-
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~le się dzieje w Korei. Zdecydowanie cora2 gorzej. Mimo najkorespondenci
chęcl
lepszych
e.meryka11scy nie są w stanie donieść niczego przyjemnego ani po
ci~zającego. W Korei jest coraz
gorzej. Oczywiście, rz wojskami
Mac Arthura!
Ofensywa podjęta pra:ez na1[ep~e

oddziały

01osty''

Uac Arthura

amerykańskie

(dywizja strzelców mor514ch) na
:froncie południowym utknęła na
martwym punkcie. A jak wiado:mo, z ofensywą tą wiązano w
Waszyngtonie duże nadzieje. Trą
biono o niej głośno pNez ki.lka
dni. A s:kończylo się na goruim
irozczarowaniu. Strzelcom morskim grozi okrążenie.
Na froncie wschodnim wojska
Koreańskiej ArmH Ludowej zja·
\'liły się nieoczekiwanie w 'okoli.cy portu Pohang i po krótkich
walkach wylZWoliły miasto, które
'oylo ważną bazą armii amerykańskiej. Rzecz w tym, że dowództwo amerykańf;kie w ogóle nie dopuszCT.afo nawet możli
wości pojawienia 5ię na tym odc'..nku wojsk koreańskich. Miał
im w tym przeEzkodzlć łańcuch
góuki. Ale widoczn;e to, co ~est

nieprzebytą prrieszkodą dla elitarnych wojsk amerykańskich,
nie jest pl:'Le~zkodą dla armii ludowej. Ta bowiem bróni ojczyzny!
WojS1ka ludowe utworzyły przy
czółki mo!;towe na nr;ecze Naktong, pttygotowując się do wyri:wolenia Taegu, ostatniego duże
go miasta w rękach Amerykanów. Mac Arthur chciał przynajmhiej na krótko uprzyjemtlić
życie swoim w!e1blc!clom i wydał komunikat, że wszystkie prty
czółki mo~towe rzo!taly rz.likwidowane. Radość była ogromna. Cle
szono się w Waszyngtonie, Londynie. Paryżu. Jedna z gazet paryskich puściła nawet nadzwyczajny dodatek. Co się zaś okaW tym
1"..ało w meczywistości?
htdowe
~le wojska
właśnie
swoje przyczólltl i
rozszerzy
podniosły ich efcldywy. Donioi;ła
o tym „nieporozumieniu" z wielkim żalem :fa!>zystow~ka gazeta
,,Aurore", dodaj<ic: „wiadomości
z Korei są dużo gor11ze, nli przypuszczano. ''Vszy!'tko wskazuJe
na to. ie p61nocni Koreańczycy
nic nae stra.eili ze swego ofensyw
nego wirtuozowstwa".
W zwiazku ri tymi przyc:i:ólkami ameryka11~cy korespondenci
lotnictwo Mac
skarżą się, że
Arthura napotyka na ogromne
pr:r.c~zkody przy bombardowaniu
przepraw przeciwnika. O c<> ch~
drzi? Wojska koreańskie, okazuie
się, uż:vwają specjalnych mostów. Płaszczyrma mostu znajduje się kilkadziesiąt centymetrów
pod wodą i jest niewidoczna dla

lotników.
Należy stwierdzić, :l.e

nie tylko
mosty są niewidoczne dla ame;ryka11.skich agresorów. Nie dostrzegają oni w Korei czegoś co
ważniejsze ;est od moJtów na
:rzece. Nie dostrzegają mostu niewzruszonego i nierozerwalnego,
jaki łączy ea.ły naród koreań!;;ki
z jego bohaterską . armią. Ten
właśnie most decyduje o losach
wojny koreańskiej. Dzięki niemu
Armia Ludowa. kroczy od zwycię
stwa. do

zwycięstw&,

j,

c.

Naczel~ne1·

ZMP

z

głównych

instrumentów i podsta-

\Vową batą dll.ialania Z:tlP.
PIĄ'l'E,

Z.'1P winien 11terl)ko
nad przy1otowakl, aby znacznie zwiększyć udzia.ł 1tlem mlodzleźy do obrony kraju,
ntłodzie:ly w walce o przedterminoW końcowej c~i:ści uchwała t>Odwe wykonanie planów prOilultcyj- kreśla. że ZMP winien całą SW!\
nych. Organizacje ZMP-owskie win pracą mocnic.i zwią.zać się z Polską
ny rozwinął szeroką działalność ·w Zjednoceoną Partią Robotniczą.
celu podnoszenia kwalifikacji zawogłosi u„Naszą dumą b~dzie dow:vrh młodzieży w przemyśle, po- chwała jeśli najle11 i 11po!łród
magać w wysuwaniu najlepszych członków Zwlązlrn
Młodzlety PolOdpowie- sldej staną slę godni p1~yJęela do
młodych robotników na
dr.:ialne stanowiska.
PZPR".
Ńa wsi Związek winien p1>magać
\V wielkiej bitwie o zbudowanie
Partii we wzmocnieniu sojuszu ro- w Pol~re podstaw socjalizmu, Zwią
botniczo - chłop klero, podnoszeniu zek l\Jło<lr.ieźy Polskiej winien sta~
produkcji rolnej, w rozwifaniu spół słę boJowYm pomornlklein l reter·
Acheson: Wspa:n.łale, mister Truman! Jest pan
delelczości produkcyjnej.
Polskiej Zjed110
wą naszej Partii teraz stuprocentowym zdobywcą świata
„ZMP-owcy - na traktory! Ma- czonel Partii Robotniczej.
szyna to Twój t>rzyjadel!" 7"' pod
tymi hasłami kola wiejskie powinny
rozpow zechnlać zamiło,..,·anie do
radołć
s%częścia
walce
techniK.i wśród mlodeieży chłop•
skiej.
organuaeje
szkolnictwie
W
Zl\IP-owskie powinny pomagać Par
tił, pomagać nattćzy('i.elom w walce
o 11ocjallstyczną, tre!ić t wyniki nauczanla, Trzeba rozwinąć takle formy walki o postępy w nauce 1 podniesienie Je.I poziomu, jak organizowanie kółek naukowych l pomocy
Paryźa kie i wśród !rnrzy oklasktiw oświad- I kami transportu, Z udl!liałern inłodzi•
GENEWA (PAP). dla 1)0Z011tającycb w tyle, młodzie
dono!'<zii, że pomimo !lzyknn :r:e •frtł· cz:v·ł tl! llczh1t c:donków Zwiątku ży paryskiej odbyło &ię spotkanie z
śladem tegororzżowe konkursy n~· 11łndz ponad IO tysięcy młodzil•;,y Wo!~ej l\Ilodzidy Niemieckiej prze- gt'llpą kolarzy włoskich, którym, mi
ncj olimpiady matematycznej, d:vl'ir na Lazurowym Wy- kroczyła 2.300 tysli:cy o~ób•. Dni~ 1 mo tr~dności czy~iC1.nych przt;3 fran
11hHny ZMP-ow kie dla urzodownl- 11tron1adzito
brzeżu "- związku z pokojowym zja października odbędzie się ogolnome- emską l włos.ką pohcię, udało się pr%)'
s11raoma\\1.anie
częste
nauki,
kow
Dort· by6 na ZJer.d.
wy 1>ostę11u w nauce na zebranlach 7.dem młodzieży francuskiej i wło- miecki kongt'es młodzieży w
13-osobowa delegacja polskiej mło
..
. . .
mu!1dzie.
skiej.
Z:.\IP-owskkl1.
. Kutty Ho?kam ~v imienrn ,70 mtho dzieży J>rncujQcrj z departamentów
W Nicei, Mentonie, Cannes i inNasza młodtiez szkolna winna się
wybrz:ża od- now c.zlonkow fii\ nilowej .F eder_acjl Nord i Pas de Calais, którą żegnah
ct:uć ściśle związana. z młoddeią ro- nych miejscowościach
manifestacje mfodzleży pod J\llodz1eiy . Demokrntrctnej PU> vi· urocr.:yscie Volohia w Lens, przybyła
botniczą i 2 ki zn1aganiami o wyko były się
do Nicei. PrzewodniczQcy delegacji,
.
hasłem pokoju i przyjaźni mitdtY tal utocr~·scle -r;jar.d.
nanle Planu 6-letulego.
młocly górnik Tadeusz Dzletgow11ki,
powi
oklaekow
hurzą
ntllktt1)<:$.
Nil!
narodami.
stale
• PO TRZECIE, Zl\'.IP \linien
Sportowcy włoscy w czasie moczy tano delegata młnd:r.leb radzieckiej zebrał 4.600 podpir.:ów pod Apelem
podnosić swą czujnosć rewolucyjną
8Ttokhohrtskin1. Wśród dmewcząt 1f1
. .
„
i IJOtowość bojową, aby pomagać w :otości, która odbyła się przed pomni - Or~t)wa.
~~toct d1.>legacJ1 ntłodiaezy wło: bita· się na c:toło Stanisława Słttwiń
walec toczonej przeciw wrogom lu- Idem poleglych bohaterów ruchu odu, unieszkotlllwiaJąc acent6w zagra pol'U w „-icei, wręczyli młoritlt-ży SKl!!J, ktor~ P.r~~·była 11 1autobu~nmt ska, która w kolonii Sailly-LaboUr•
·
zellrala Ul50 podpisów.
nlcznego wywiadu i dywersa.nt6w, francuskiej symbolicme godło swych przc1J grnnn!ę, ,m~a &'r ł a włosl<.a S4! W
k"
. . .0 1.
.
p1·zyhyła do N1ce1 poCt!ł!l'Jent, ,
.
;:tafet.
1
Szczególną uwagę tneba zwrócić 3
ci~gu di !f del.egah>m po s. lll'l
Prte\rndnkzący Związku BoJOWnI·
W imieniu światowego Komitetu
na prób~· szerzenia rmkładu moral- Ofo'Ońców Pokoju przelllawiał Pi- ków o Wolność i Pok6j depa1-tamen· udało &tę zehrac ieszcZe 823 pOdpisy.
· nego wśród młodą.ieży, pijaństwa,
rrr.rhycle Polaków wywołało w Ni
ca so, wskazując tta donio!!lą. rolę tu Alpes - Maritltnes 1erdecwie pozakłamania i obłudy. zagadnienia
Jt1>wszechny entuzjniln. Dele,acei
włoskiej.
młodzit?!y
grupę
tę
witał
!lztokh~hnskiej.
akcji
w
młodzieży
socjalistycznej winny
moralnośri
We wtorek odbyło się brattirskie Dworzeć hYł otoc2ony tysiącami u·an cja poUika wlt11ł1t na dworctt w strozajmować poważne miejsce w prat:y
spotkknie młodych republikanów hi· cuskich chłopców i diie'wuąt, któr~y hich ludowych 1>rtyb)•waj1&c)'ch Wło
wyr.łtowawr.zE'j z!\łP.
PO CZWAlt'l'E. ZMP, musl poglę s:r.pań&kich i niemieckiej mło.iziet~ wznu!ili oln-tyki na cześć przyjaśnl chów.
,bić więź t: steroklml masami młn demokratycznej. Jeden z młodych 1l1 franl!usko-\vloskiej i p!>kojtt.
Z Pacyta
G~NEWA (PAP). RóWllld delegnc{e ''letnamc!!iYków
i;zpanów opowiedział, jak młodii<.>ż
tłtiezy, wzm~nlC robotnlny tr:11on
donoszą, te w r.włąlku z rozpocl~·
rmhiPółnocnej
Afr.vk
t
Arahó\\'
I
tr
30
zebrała
Francji
,,.e
hiszpańska
Związku l usprawttic prace wsr.y!lt·
więksia
si~cy podpisów pod Apelem Sztok- ły jtti namioty M Lar.utowym Wy- tiem sjnT.tłu nicej~kiego
kłch orntw or1a11bac3'lnyf'h.
cie~c sżtnfet PQkojowych przybyłB
1·obotnimłod,\let.y
T~!!łące
bt7.eiu.
..._
·holm„kim.
pod uwagę kon!ettność
Biorąc
Nicei.
Prtedsta wlciel młodzieży , niemiec· I ctej Paryżrt p1'?:ybylo . WSP.:elklmi środ już
roz•zerzenia wpływu ZMP na mło1
dzież, która końcży se.kolę podstaPO

rMwinąc

pracę

nigdy nie braknie nas"

i

o pokój,

„W

-------

Manił estacja braterstwa młodzieży wNicei
10 tys. uczestników zjazdu zgromadziło się na Lazurowym Wybrzeżu
z

„

oo

wową

i opuszct.a szeregi organi7:aRada :Sacrelna
harcerskiej Z:\IP postanawia obniżyć dolną gra

ej[

~l<'iaf.rzyjmowania

h1•tlerowskich zbrodniar1y

clo ZMP 'Z l!> na
W relu większego związania młodzlri.v studenckiej zorgani7.owanej
ary
w 1'A~lP z masami mfodzieży robot O SIO U(QCYC
BERLIN (PAP) _ Amcryl<aiiskie
nic1.ej i p1·~e11jące~o chłop~twa oraz
dal of( jalnie
, .•
k
d
w ~lu zw1ększenGa oddz1alywa11la
c bm
Y 16
s1'ę w s1Jrn- w 1a z_e 0 upac.yJn. e pe dniu
ZMP n B„ tlzleci ltcząne
ś
· d
d0
'
•
w
ze
wia omo ·ci,
Rada Naczelna
la('h l)ods •amo,vuch
łn 5 t
•
"
n
•
1 I
Żl\IP polera Za~ządowi Głównemu wypuszcioilo na wo ą. 1>Pę • w<;
w k .Landsberg
wc1'eleniJCn
a
b d _nutępttJąc.ych
h
hill
Pr7.yooto1•·ac~
"' do kon'ca br. ziemia
'
"
z ro m rzy .w~ · erows ic
organizacji
dotąd
autonomirznej
ZAJ\.IP do Związku .l\<flodzieźy Pol- nyc}l, odb:v~·ającycb _kary więzienia
skiej oraz wll\rzenie aparatu etato- na podsta.\'l-'1e wyrokow, wydanych
welfo ZłłP do apn.ratu zarząilów w Norymberdze:
1) FRIEDitICil FLICK, jeden ri
ZMP-owskich na. WS'Zystkicb szczena i większych przemysłowców n:ebla<'h.
Należy rozbudować liczebnie or- mleckich, b. hitlerowski dyrektor
ga.nizacJę ZMP-owską wśród mlo- koncernu „Vereinigte Stahlwerke".
dzieży robotnlcte.1 - kladl\C ezc7.e- Flick odbywał karę więzienia za uirólny narbk na najbardziej warto- dt7-iał w wojn!e ag1•esywnej, udział
śclowe elementy- a na. wsl -1>rEez w mordach 1 grabieży na tercnatłi
lepsze niż dotąd oparcie organizacji okupo\vanych przez hitlerowców, za
wiejskich Z:\IP o młodziei spo- spowodowanie śmlercl setek tysięcy
śrótl r(lbotników r(llnych i biedoty. robotników, ściągniętych przymusoNależy w-zmocnłć ptari: Zl\tł>-ow- wo do pracy w Niemczech z rozmasklł w jei1nostkach „SP". ,,Sluiba itych krajów okupowanych. •
Polsce" po,Vinna stać slę Jednym I 2) WALTER DAltRE, b. hlłlerow

d. d .
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Wyrok na

zwaInIaJą z wI~ zIe I\

Amery k an.Ie
h k

WDJI nnych
... ł U Norym bersk1•ego
Try bU110

1.
na mocy wyrOKU

ski mlni 5 ter rolnictwa, pl"?.ywódca
chlopPkieJ· oL_"anlzacjl harodowo-~ocjali.•tyczneJ·, który odb,•wał karę
J
~
luza rzbrodnie przedwko
wi<>tienia
dzk"o•ct udwi'"ł w WOJ.nie agresyw'"' mordowanie robotni•
nej i• masowe
ków ptzvmu•owo sprowadlonych do
N' : .em.ee.
3) FRITZ TER-MEElt, l:I. d:Yt~lttor. I. G. ll'arb~nlndustrle, odpoVll~dzialny za udział w Pl"Ly~ótowaniu
wojn~ ag1·~sywnej, w thf?dn,lach
pri 'ciwko lud<żltośel. w ~rlłbLeż:v. na
teren~ch okupowan~ch P::ZC'Z h!tlerowcO\'I', a w szcą.egoln0Śc1 za maso~
we mordy, popełnione na ludMRCl
cywllnej. Ftłtz 'frr-1\ll'cr oaob,!~t>le
torganlzowllł prctilttkdę . gbu C:vklon B", Pl"ZY p~mocy ktor..,go hltlerowcy ut.rull nutlony ludd.
ł) HEINRIClł Lfilll\IANN, b. dyrektor na~elny zakladów Kruppa,
0

złodzieja pa1niątek

·-·

I

narodowych

Ks.lliński skazany na karę 4 lat więzienia i grzywnę wwysokości pół miliona zł
WARSZAWA (PAP) - W clru-jfakcie, iż list ten lub jego wyjątki
gim dniu procesu przeciwko ks. Jliń- publikowane były na łamach pisma
skicmu i jego wspólniczkom, s,14 „Ateneum" w latach 1881 i 18'32 oraz
Apelacyjn)• ' w Warszawie wyslnchał wykorxystany był przez znane~o hiopin!i biegłego, stwierdzającej autcn storyka polskiego Korzona w mo:ioroirn
tyczność listu Tadeusza Kościuszki, grafii, którą tenże wydał w
który osk. Ilhiski usiłował wywieźć lb!)4. Omawiają'.c dalej p1·z~p1·owudzo
za granicę. Po pneprowadzonej ek~- lll! ekspertyzę bicRIY podkreślił olpertyzie wygłoszone zostały przemó- brzymią wnrto~ć naukową dokumcnwienia stron ornz zapadł wyrok, ska- tu, jak również donio~lą jeg() wae;ę
zujący o k. Jliń'lkiego na 4 lata wię- jako pamiątki narodC>wej. Niemożll
zienia. i 500.000 zl grzywny, o.~k. we jest wycenienie wartości dokui\Iarciniakową na 2 lata wi~zienia, mentn, jak niemożliwe jest wycenieol-!k. Zych-Brejtero rą. na 1 j pól ro- nie· wagi ucwciowej, jaką naród poi
ku więzit-nia i 75.000 zł grzywny 1 ~ki pt·zywh12;ujc do swych pamiątek
osk. :Xowicką na 1 rok więzienia i historycznych.
Po wysłuchaniu opmn biegle;:to
50.000 zł grzywny. Sąd zlecił rówr.ież przekazanie listu Tadeusza Ko- Sąd Apelacyjny udzielił głosu proku
Muzeum Narodowemu ·;r ratorowi.
:ściuszki
Omawiając przest(,'pstw , dokonaWarszawie.
Powolany przez urząd prokurator- ne przez osk. osk. Ilinskiego, l\Iarciski biegły - d~;rcktor Archiwum niakową, Zych i Nowicką, rzecznik
Miej.;ldego, Aleksy Bachulski, stwier oskarżenia stwierdżil, że są one jesz
C:ził stanowczo, że zarówno oględziny c7.e jednym dowodem. zaostrzającej
zewnętrzne w postaci badania chara•.: się ustawicznie i prowadzonej w!lzel
teru pisma, jak analiza papieru, zna- kimi sposobami przez elementy wro·
ków wodnych i żebe1·kov.:ania papie- 1Ęie Polsce Ludowej, walki klasowej.
ru, wreszcie atramentu, jakim list Przestępstwa dewizowe, jakich dopu
był napisany clowodzą niezbicie au· ścili się oskarżeni miały szczególnie
tentyczności dnkumenlu. Odnośnie tre sxkodliwy charakter w okresie wytę·
ści listu i jego adresata dyr. Bachul- źonych prac nacl wykonaniem Trzyski stwierdził, ze pisaą.y on był do letniego Planu odbudowy kraju. Tak
gen. Krzysztofa Dunin - Karwiclcit'gO 011:romnie potrzebne dewizy slużyh
i długi czas przechowywany hyl oskar~onym do spekulacji i nieuczci
przez rodzinę generała w miejsco\\'O• wych transakcji. Zakupienie dla tych
ści :\lizocz, pow. ostrowskie~o. Dane samych spekulanckich ('.elów ni~oce
r.a nionej wsut..ości pamilłtki narodo~ej
Bachulski
dyr.
opiera.
te

i chęć wywiezienia jej ()ra:! sprzeda-

nia w obce r~ce, rzuca właściwe świa
m~ osobę glówne!{O or;karżonego
ks. Iliń-~kiego. Sylwetkę jego malują
ji.skrawo usiłowanie nieleg'llnegn
przekroczenia granic Państwa Polskiego oraz J)rzebieg przygotowań do
ucierzki. Q5karżony rozważał z cynizmem wymiar kary, jaka groziła
by mu w wypndku aresztowania.
.Mgliste cele „studiowania organizaszkolnict\\'a amerykańskiego",
cji
przygotowywanie materiałów do pracy doktorskiej - to płns:zczyk dla
pokrycia podejrzanej . działalności i
czę5tych wyjazdó1v za granice za pa·
sx1>ortem Rzeczypo!p„litej Polskiej.

tło

Działalność

ta

llłęga

nlewątpll

wie swymi korzeniami do okresu oku
pacJi, kiedy ó"lk. Iliński wi1&zał 11le z
najbarddej reakcyjnymi elementami
grupuj,cymi me wokół tzw. „\!elega.
tury rządu".
Charaktill'yzująe osobę

oskarżone

go Ilin5ltiego prokurator podkteśllł,
te „podró~e" te 1 tryb iycia óskatto
nego wynt11rn.ły

poważnych

odpoWledrilalny za 7.brodnle przeciw
lud:>.ltoścl. udział w wojnie agre3yw
okupowa MJ gra b'iez· na t ere h ac I1
·
'
.,.
u d z1' a ł ••
przez hl l 1erowcow-,
nych
mordowaniu jeńców wojennych i
·1 ó W. p~ymusowo sprawa dwrobo t nH
nych do N1e1mec.
51 KURT lłOTHENllERGER. b. ~
kt·etarz stanu w h itlerowskim minłsterstwie sprawiedliwości, odpO•
\vledzialnv 1t.a udtliłł w mordowaniu
0 :zec wntków reżimu hitlerowskie~

fundu·

szów, które czerpał hedi to z daro·
wizn społectnych, hłdź też z machinacji czarno - riełdnarskich.

~o. z~ opracowanie ustawodawMWł.
rasistowskiE!go, autor dekretów W'/•
mierzonych prznclwko Judności kra•
jów okupowanych przez hitlerow•
·
ców.
. 6) RUDOLF LEHMANN, b. hitl~
rowski sędzia wojśkowy, odpoW:edzilny ZA ud1ti11t w mordowa9iu jeń
ców wojennych i przeciwników re·
żimu hitlerowsklce;o.
1) KARL RASCHE, b. dyrektor
Banku Dre-zde1isltiego, Brał udzisl
w finansowaniu ruchu narodowo-socjalistycznego i wojny agresywnej
Hitlera. Uczestniczył w grab:eży
krajów okupowanych pr~ hitlerowców.
8) OTTO DIETRICH, b. szef wydzia lu prasowego prey hitlerowskim
sztabie gener<llnym, odpowiedzialny
za zbrodnie przeciwko ludzkości oraz za okrucie1istwa wobec cywilnej
w krajach okupowanych
ludności
pi-lez hitlerowców.
Amer:vka1islde władze okupacyjne
uzasadniły zwolnienie wyżej wyrnie
nionych zbrodniarzy wojennych !eh
.„ .. dobrym sprawowaniem się w
więz1eniu".

Agenda ADN dowiaduj~ się, te
zwolnltnie 8 zbroclniarzy wojennych
1>ozostaje w zwłą1.ku z amecykań
sko • angielskimi planami poaowne
go uzbroJtnla Niemiec Zachodnich
i utworzenia armii t:achodnio _ nlemieckiej. W najbliższym czasie nastąpi zwolnienie dRls:z:ycb zbrodniarzy wojennych, odbywających kau
więzienia w Niemczech Zachodnich.

-x-

Olbrzymie ·1rząsienie ziemi
zanotowalo obserwatorium w Krokowie
Krakowskie
KRAKOW <PAP). ob,erwatorium astronomiczne zanotowało we wtorelt dnia 15 bm, ol•
brzym4e trzęsienie zieml. POOZlł\ek
ttr.ę!łleni.a, 1>Ulegler11 o około 6,5 tyg,
kllClmctrów, prży]'ladł mh1dty ro·
dzln!\ 15 - 16, 211.ś mak~dmum oa·
tężenia. nB godz. 15.łl.
Sf'jsmngrafy notowały ruc&, lk•
mi przez; około trzJ' a-odrllw•

'

przemysłu odzieżowego

Zadania

in1
Planie 'Sześciole~tn
.
,
Pięciokrotny wzrost produkcji w porownan1u z rokiem

,-----

Co µ.am daje

przemysłu odzieżow~o

jest dostarczenie taniej i praktycr&·
nej, a earaizem solidnie wykonanej
konfekcji wielomiiionowym meszom
~udzi pracy miast i wsi. Wkro~y
l!śmy w dTIJ&'ie p6łrooze !Planu 6-let
nieco, rozporządzamy już bilansem
pierwszych sześciu miesięcy tego ro
ku, dlatego też słuszne będriie rzastanowić się nad dotychczasowymi
osią11Jięciaml i braka.ml przemysłu
odzieżowego oraz omówić· pokrótce
jego najważniejsze izagadnienia 1 udania na przyszłość.
8cISŁA WSPOŁPRACA

Z C~NTRALĄ ODZIEŻOWĄ

Zacznijmy od poruszenia

najpow

'~a.żnlejszej boląezki, jaką było
pewnym okresie niewspółmierne

w

rozwój współzawodnictw;, dotrzyd1ugofalomywanie rz:obowiązań
wych, dyscyplina pracy, stały do·
Plan 6-letni prze'\\riduje daleko pływ świeżych, wysoko wykwalifiidącą eJnianę urządzeń, maszyn o· kowanych kadr.
raz przebudowę tych wszystkich poZABEZPJECZYC DOPŁYW
mieszczeń fabrycznych, które n;e od
KADR DO PRODUKCJI
roWiadają wymaganiom nowoczesnej produkcji. Już w roku 1951 wy·
Jeżeli chodzi o wydajno@ć pracy,
cofane zostaną całkowicie z użycia
ręczne maszyny do szycia i zastą to średni procent wykonania norm
stale wz1·asta i
pione elektrycznymi. Wprowadizone produkcyjnych
będą również do produkcji nowe z 91,8 procent w pierws1.ym kwar·
_
maszyny &pecjalne.
tale 1949 r. podnósł się do 110 proAle wszystkie te inwestycje, choć cent w kwietniu 1950 roku. Pozakrojone na szeroką skalę i o du- dobnie przedstawia się spraw'ł na
pracy.
żym, znaczeniu, mogą mieć tylko po oricinku wspólzawodnictwa
średni wpływ na wypełnienie za· Ilość UC2estniczących wzrosła z 68
70 (w I
dań Planu 6-letniego. O jego zwycię procent (1949) do przeszło
skiej, przedterminowej realizacji de kwartale 1950 r.).
wszyst:t:m
cydować będzie pr.zede
Natomiast sprawa kadr, dopływ
kwalifiprzeszło 50-tysięczna. rzesza zatru- ~wieżych sil, podnoszenie
dnionych tu pracowników fotycz- kacji już zatrudnionych, kształcenie
nych i umysłowych, krojczych. mai nowych sił technicznych, awans spo
strów, techników i inżynierów, ich łeczny wyróżniających aię pracowni
zapał do pracy i wytrwałość priy ków nie nabrały jeszcze należne
prze· go rozmachu.
przezwyciężaniu· wszelkich
s.;.kód, wzrost wydajności pracy,
Na stanowiska dyrektorów nasystematycrzne przekraczanie norm, Cflelnych posizczególnych prnedsięlJNOW~SNIENIE·

•
PARKU. MASZYNOWEGO

związkowe,

Centralny

Na

uwagę

Zarząd.

szeroką skalę zakrojona akty-

wizacja społeczno - polityrzna ko·
biet oraz stałe podnoszełlie ich kwa
1
lifikacjt zawodowych w przcmyśie
,,Elementem popra.wy stopy życiowej mas pracujących będzie
stanowi nie0tlzowny
odzieżowym,
warunt'k pomyślnej reallzacji Planu szeroki rozmach budownict\\•a mieszkaniowego, przewidziany w Pia•
nic 6·letnim. W okresie Planu zostanie w:vbudowanych 723.000 izb
6-lctniego.
Sprawa wysuwania kadr, • obok mieszkalnych„. Trzeba podkreślić, że oddanie do użytku około trzech
stałego podnoszenia wydajności pra ·czwartych miliona izb mieszkalnych, stanowić będzie nie tylko po·
cy, unowocześnianie parku ma3'lyno , 't·p:i-ne rozszerzenie powierzchni mieszkaniowej, ale daleko idąclł
wego'. rozszerzanie ~uch~ w~pó}za· ja.kościową poprawę jej charakteru.
Nowe budownictwo mieszkanii>we, prowadzone w 75 proc.
wodmctwa p~·acy . l racJ?nallrz~.or· b d
·
- ·
k
·
f
stwa, przyśp1eszame obiegu srodków obrotowych, obniżanie kosztów w orm1~ nowych, ·ompletnych os•ecllt, wyposazone w nie~ ę ne
wła.:mych wytwaro:ania, dalsza po· vr11~dzema gospodarcze, społe~zne i .kulturalne, zapoc~ąt,lm.1e głę
prawa jakości produkcji i obsługi hokt przełom w warunkach mieszkaniowych mas pracu1ących. Jed·
konsum~nta - to podstawowe zada Jioczcśnie znaczne sumy zostają przeznaczone na akcję remontowi\,
nla, jakie stawia pl"led przemysłem ro przyrzyni się do istotnej poprawy warunków zamieszkiwa:nia
w starych budynkach".
odzieżowym Plan 8-letni.
(Z referatu tow. Hilarego Minca na V Plenum KC PZPR)
(Kry:.).

Szymańskiego .

Wzorowa kierowniczka - wzorowego
O
Już

zdala

postać

znajomą przeważnie

do~trzegamy

tkaczki

tow.

I

PRODUKCJI

!fawia pnzed

Jeślf zapytać slę

mańskiego

o

w ZPB im. Szy-

najpopularniejszą,

w pou:u.efólnych etapach na
przemian to pierwsze, to drugie
miejsce.
Kol. Skoniecma jest weRoła 1 peł
na życia. Ten dobry humor udzleia
sti: jej koleżankom, które cenią ją
bai·dzo i lubią. Poza, tym Lucyna
Sjconieczna nigdy nie ·opu11eza dni
r-0boczych, ant się· nie spóinh,, da.·
Jąc jak najlepszy przykłarl mlod:i.le
ty w ZPB Im. Szymań1kle1Q.
osiąla

1946 produkcja wzro- przodującą robotnictl, w zyscy wypii:ciokrotnle. a w sto- mieniają kol. Lucynę Sk.011i~1n„.
sunku do roku 1949 dwa i pól rasa. Nie tylko młodzież tych zakładów
Tak więc np. w roku 1055 pła zezy dumna je!t z niej, ale równil!ż 1
dla niej dość łów
i sukienek damskich do.starnzonych starsi nie mają
zostanie 111a ryne.k pięć ra2y więcej, utnania. l"a młoda tkac1łt~ produiunlm,
kuje bowiem 90 p~enł I
aniżeli w roku 1949, odeieży drz;Jenormę sw~ Wfkonąje w 111 proe.
a
ubrań
więcej,
razy
dziewięć
cięcej
i płaszczy męskich - :przeszło dwa We współzawodnictwie jej zespół
razy tyle, bielizny po~cielowe~ tray
razy więcej.
Jednocześnie rozs'Zel'!Zony zostanie
asortyment produkowa·
poważnie
nvch artykułów i ich różnorodność.
J~żeli w roku 1948 przemysł odzie68 modelami
żowy 1'0zporz.ądzał
pła~zczy, sukni. ubrań męskich itp„
Napływajq
udziału
zgłoszenia
to w roku 1949 było ich na rynku
już 329, a w pierwszej tylko połowie
We wszystkic,a ri;akładach przemy- niesienie ,jakości przędzy, o 2lilrni-1
1950 r. wyprodukowanych rwsta~o
226 nowych, przy czym na drug1e słu bawełnianelo prowadzona jest dowanie wadliwych przykręcań.
;
czo obecnie akcja zapoznawania załóg
półrocze poza już istniejącymi „•"V ZPB i m. K un I kiero - p.$11.e
stało pl"Zygotowanych dalszych 250. przędzalń z warunkami. konkursu o
nasz korespondent tow. Dondt'r Do tego i·oku każdy model · sporzą- łyhtł najlepszej pr:r:ą.dk•. Na zebra- w tych dniach odbyło się zebranie
dzany był w sześciu wymiarach, o- I nic-.ch urnądumych w tym celu
becn1e ilość ich, Po przeprowadzeniu przez rady rr.akładowe, omawia llię przędzalni A l B. Z przebiel'u żywej
odpowiednich pomiarów, podniesio- dokładnie regulamin konkursu, mo- dyskusji, która wywiązała iię po
bilizuje .się prządki do walki o pod przemówieniu pnewotlniczące~o rana wstanie do 18.
dy z.aklad&wej, m&ina wywnios'ko·
------------~-------- --------------------------~
wać, że pną.dkl s prawdziwą raclo·
ś::ią. przyjęły wiadmność o konkursie. NaJlepszym łefo dowodem był
fakt masoweJo składania podpłsów
n& mrie uczestnłczl\('.ycb w konkursie. Zorganizowana przez komitet
wspólawodnictwa naszych zakła
dów kampania wok(1l u.-adnienla
walki o Jak~ć pr:r:ędzy - przyniona.dspodzie~ane wyniki: natych
sła
Ameryl;,11ńskie tdadze okup<icyjne w Triwnii pr:ysl'/Pily do ener1ic11do
mlasł po sebranlu zrłosilo się
11)'cl1 prz)·gotoit•ml, 11wjqcych n1t' celri stwor:tnie „11ou•ej" armii niemitckiej
w charakt.erze atlantycT.iego mię.~a amtatniego. środki i ~pruoby, wiodqce
konkursu 91 Proc~ 7.alorl przę·
do tego celu, są - trzeba przrzrrać - do.~ć oryginalne. Tak np. w strefie
dzaJnl. Bez wątpienia w najbliż
ofwp<1cji amerykańskiej tzw. ur_::fdy zatr11d11ienia w tt•iękuych mimt11ch
szych dniach do konkursu, który po
pr11e/;s:ttalcone zo.<tały na ...rejonowe komendy u:rupęfoieri. Zamiast nr1gc1%o•datnle podnle!ić jazwoli nam
uać bezrobotnych do pracy, (której brak) te „ur.;ędy wrrnrlnienia" rejekość naszej przędzy, prr.ystąpią WS'f.Y
/lfac
strują ich i relm1111jq do org<mizowanych prze:i .spóllr9 .Aclemruer stkie prządki.
Clay oddziałów u•ojskowych.
W ZPB Im, Karna.ma urządzono
"Najmilej il'idzim1i prze: komendy rekrutacyjne sq b, u•o)skowi 11itle·
dla obu r:mlan. Do konkurzebrania
rcnccy, :młas:x:za posiadacze szari oficershiclr. „Knr1clydatów" do armil a1/11n·
su przy twiła jui orromna więk
tycT.·icj, t<'y.•yla .<ię partiami clo oboJll w I'licmi11ge11, gdzie sq porldartc111i
szość utrudnlonyrh tutaj prządek.
bardzo ścisłe.i ind{/gacji prze11 oficerów ameryka1iskic/1, fotere.mjq sif oni,
Wybrano C?.łonk6w 1ądu konkurao1wclobno, 11ajbard:iej „JJTZl':i:yciami" i „doświadczeniami" Jl!'erborrnnyc11 1t·o·
w~go. do któreio wesdy międiy in•
r!ymi dwie pracownic • prz~dzalnl.
jaków na froncie wsclrortnim. Nie trzeba cloclarwtl, :ie te ws11om11lenja sq
Mężowie "zaufania ~bierają podpisy
dla i11dago1m11ych bardzo przykre i bolesne.
na liście ucrzestniee;ących w konAle najbarrl:iPj clwrahterptyc:rny jest u1ki oto szczegół tej akcji re·
kursie.
fmllfl<'''jrw.i. Przy osrateczn)'lll :1111ciqg11ięciu się dfl ueregów rwi1m111icy
w ZPB Im. D:deriyńaklego na rz:effall-Stre('t bedq mmieli 11odpi.111~ o;ll'indczenie, i.e „11ie sq c;ł<mh·nmi pnrtii
branie stawHa i!ię cała rz;ałoga pr.;ię
/;omrmistyc:rrP.i". cmi ,.11ie 1wl<'it! clo :imd11yc11 inu ·eh ugmpnrmń, pr;pś/t11łn·
dzalni. Przewodniczący rady, tow,
m111ych clarrnie.i prze: rzitd l1i1lermł'</.;i". Je>li wirc 1111/e:i.l'li d11 r11ru11mrwi
Kowalski, dokładnie wyjaśnił zei organiwcji. popiernnych 1>rir.z llitlem i Himmf Prn, to t{·tedy ll'~ay~tlw
branym wanmki konkursu. Pną.dkl
.ie-<I w porzr1dlm, -- owszem, pro,,iiny bardzo, przyjmujemy : otu:arlymi rai IlOma~aczki przyjc:ły willdOmość o
konknrsle z wielkim udowolenl!m.
111 j OIHllllT. „
Co dzień zgłasza się wielu chętnych,
Tel»$t tego oś1dai/c:;e11ia lepiej, 11ii. sążniste nrt,rlmli' 11-:·ja.foi(l cel i rhapn.gnących brać udział w walce o
,.,.,kter „1Wtl'ei" armii, 1101t~/(ljqcej tlCI nmeryknń.~/;i rozlw: i :;a mner)'lmiuhie
!'Odnle~lenie jakości produkc.Jl orąz
clofory w Tri::o11ii.„ JFygląda na to, :ie dotycl1czasou-e ,.rlośrti(ldcze11fo" hou7.v$kac nagrodę pieniężną .
reańskie niczego jes:c:.e was'::yngtońskicli dysponentów nie nauc~yly.
W 7.PB im. 1 l\łlłja 7.a"l}znano z
B. D,
warunkami konkursu załogi przę~ roki 1
śnie pn~szło

niu

o

•

Zasz.c zgtna walha
tytuł najlepszej p-rzqdki
masowe

°

I

wyżs:r.I\ jakość?

w konkursie Zw. Zaw. Włókniarzy

do

- Tak, to jest naszą ambicją. Je
cienk<?· śli ktoś spośród nowych członków
przędnej. Sąd7:ąc po doty~hczaso- nie dostatecznie czuwa naci swą pro
wvch zg!o·zen:ach - prawie Ci! 1 a
weźmie aukcją, począllrnwo tłumaczę mu i
przędzalni
w'toga obu
/pomagam, a gdy to nie skutkuje,
udział w konkursie.
dzaln~

zespołu

pracy tow. Piotrowskiej z ZPB im. Rewolucii 1905 r.

najlepsi tkacze. Jest
Eugenii jednak kilka tkaczek, które kiedyś
~iotrow11klej, obsługującej
6 kl'ti.- nie uzyskiwały dobrych wyników.
s1en.
Weźmy dla przykładu tkaczki BlaTow. Piotrow ka z ZPB im. Re- tloi1 i Olc:imk. Obie są młode, choć
-wolucji 1005 r. jeszcze ubieglego w tkalni pracują od dość dawna.
roku zorganizowała zespół współza I~ledy przybyły do zespołu, 11ie powodnictwa pracy, składający się 12: traflly jeszcze pracować jak należy.
10 tkaczek ·i tkaczy. Od tego czasu Otoczyłam Je specjalną opieką ł po
uzyskał tnall'ałam
zespół Jej trzykrotnie Już
przy każdej trullnntlici.
pierwsze miejsca w tkalni, otrzymu Dziś doskonale same sobie radzą 1
Jlle znacme premie plenlęine.
dają towar, aż milo patneć. Jestem
W rozmowie z tow. Piotrowską teraz z nich bardzo zadowolona.
- Jaki procent normy uzyskujedowiadujemy się, w jaki sposób
kieruje ona i troszczy sit:; o człon cle? - pytamy. ·
- Przeciętnie wykonuję bazę w
ków swego zespołu.
- Otóż do mego zespołu - opo- 130 procentach i daję 99 procent
wieda tow. Piotrowska- przystąpHi produkcji l·go gatunku.
- A cały zespół ile osiąga?
- Zespół mój wykonał ostatnio
11 '7 procent bazy I '74 procent towa
rć1w I-go gatunku.
- Czy wszyscy tkacze z wns;i:ego
zespołu t;tk samo zabiegają o najnam

POWAŻNY WZROST

...

i:zczcgólną

organizacje partyjne i
dyrekcje · fabryk orarz

WSIT.ystkie

.

sy technologiczne, rzreorganizowano
surowce, położono
zaopatrzenie
specjalny nacisk na jakość produkrji, Upłynnionych zostało 70 procent posiadanych remanentów.
Rok bieżący pmyniósł dalszą poJ)rawę na wszystkich wymienionych
odcinkach, dowodem czego jest st.a·
łe podnouenie się jakości produkcji
przy Jednoczesnym '\'\~roście wydaj11ości. Plan prod'ukcyjny za ple:-wlize półrocze 1950 iroku zosta! wykonany w 108,5 procenł.

jakie

poświęcić

s7.ą

Centralą
współpracę rz
jął ścisłą
Odzieżową, wydano odpowiednie rza·
termin i
regulujące
rządzenia,
szybkość obrotów wyprodukowanymi artykułami, usprawniono proce-

Zadania,

1946 Rozwój budownictwa mieszkanie wego

A pnzeciez przemysł odzieżowy za
trudnla przede wszystkim kobiety
I odsetek ich jest tu 7.nacznie więk·
s1y, aniżeli w jakimkolwiek inn~·m
przeri1yśle '.90 proc.). Sprawie tej mu

Lucyna Skonieczna daje dobry przykład

przemysłem odzieżowym Plan 6-letni, tł\ .\w.rdzo poważne. W porówna·

•

AKTYWIZOWAC KOBIETY,
SZUKAC KADR WSRóD KOBIET

„„„.........„„„.„.. „.„.•. „ .••.•„.

ZPB im.

•

biorstw, 20 kandydatów wysunię
tych zostało drogą. awansu ~ołecz
nego, ale dziwne musi się wydawać
na przykład, że wśród nich :r..nalazły
~i.ę tylko 2 kobiety. To samo zresztą dotyczy ogólnej licz.by awanso-1
wanych, wśród których na 613 osób
znajdziemy rzaledwie 214 kobiet.

.

stosunku do obrotów gromadzenie
się zapasów gotowej tzw. mało „cho
dliwej" konfekcji w magazynach, a
nawet i w sklepach.
Z powodu nie dość wz.winiętej
współpracy pomiędzy rz:akładami pro
dukcyjnymi a aparatem handlowym,
niskiej nieraz jakości wyprodukowa
nych artykułów, zbyt małej ilości „ ...„.„„ .... „.„•. „„.•••..„.„ ...„.„ •. „„ ••
wymiarów 'Poszczególnych modeli,
w latach 1946-48 utworzyły się w Na froncie wspÓłzawodnźc!!!!!:,
magazynach wielu zakładów przewielkie rema.·
mysłu odzieżowego
nenty gotowych wyrobów, zamraża
jąc rz:naczne ilości środków obrotomłodzieży w
wych.
Sprawa ta została częściowo r~
na przełomie lat
wiązana dopiero
1949/50. Przemysł odzieżowy pod-

8

Plan 6-letni?

UJ

eadaniem

,

łfł.

średnioprzędnej

i

Iwówczas usuwamy

go z nasze10 ze
z tkae1/
ka Szymańską, która mimo nur.ej
pomocy nie chciała pracować, jak
nale7,y. ·
tow. Piotrowskiej
Zespół tkacki
Tow. Pio•
przoduje na całej sali.
t rawska jest dośwladc;mną tkac:7.k,,
pracuje już w tym zawodzie od 28
lat. Dlatego potrafi odpowiednio kle
swym
rować zespołem . i pomagRć
tkaczom. A tkaczy ma doprawdy do
branych. Każdy członelc zespołu pra
cuje uczciwie przy krośnie. Nie mar
nują ani chwili czasu na zbyteczne
rozmowy lub spacery. 0(1 chwili po
wstania zespołu nie zdarzyło się ni·
gdy, aby któryś z członków opuścił
dzień, nawet godzinę bez usprawie
l\farzeniem wuystkicb
tlliwienia.
tl1:aczy tow. Piotrkowskiej jest utrzymać jak naj1łluł.ej swą pozyr.ję
najlepszego zespołu w tkalni.
Dla uczczenia. KonirreRu Pokoju
tow, Piotrowska pierwszą w tkalni
postanowiła przejść z obMłu«i 6 kro
siP.n - na obsłuirę 8 krosien, aby w
ten sposób dać wyraz swej nlezfot'I)
nej woli wall l w obronie poko.iu.
1\1, K.
społu. Tak było na przykład

........--------

,,Kwałilikacje''

"ali to

Wars7.awsko-ł,ódzk!e

Zakłady

Drze:\' negn Nr. 4 w Lo,,C-'
wykończyły dla filii

PJZemy~ln

dzi,
z elementów. pochorltących z l.oma3aCjl. 50 stnló'IV biurowych. Stoły le jednak do dnia dzisiejsze90
stoją w rnrigazynie i z niewiaefo.
mych przyczyn nie rozprowadw
się ich mlęcliy reflektantów, klo·
ryrh 7. pewnflśclą nif' h rak.
A dalej, ZCllOflll fllil Nr. 2, po·
dobnie, jak i filia 11C", j<iko Czyn
1-Majowy, wyJrnńczyła z elementów poremanentowych 28 foteln.
ale ! te również dzielą los stołów
biurowych, a ponadto stanowią
istną wylęgarnię moli.
W zakładach naszych mało u·
wagi ;wraca się też na oszczi;dność. Np . . tapicerzy do pokryc~a
z Cilłycl1
wykrawC1ją
tąpczanów
sztuk potrzebną iloM pluszu luh
gobelinu, a resztki różnej dlugoki
idą z powrotem do magazynu. Z
tych re5ztek nie można robić pokryć, gdyż ą różnego koloru i gatn11lrn. llość fych resztek jest
określona na około 350 mtr. kwa·
dratowych. Rozmnażają się w nich
mole, a towar powoli butwieje.
Dyrekcja wraz z radą Zflkła~ową
roku temu zwracała się w
tej sprawie do władz zwierzchnich
naszeqo przedsiębiorstwa , lecz jak
dotąrl'. nie wydano żadnych zarządzeń, nś orlpadki wartości ,
ku5et t ·sit<:cy złół. vch nie tylko że
w dalszym ciągu się marnują, lecz
już pół

kil-1

zwierzchnie winny bliżej Się lll•
jąć tym, co się dzieje w podle•
głych im placówkach.
M. Przvbyszewsk.l,
WLZPD Nr.'·

ponadto zajmują m1eisce, niezbę
dne dlil bieżącej p1 odukcjl.
Czy nie można tych odpacikćw
za pośrednictwem
rozsprzedać
CHPD?
Niewątpllwie tak, tylko wll\dZ.e

·Wyniki niedbałych remontów
Oatfllni rleszr:z w ubi :"glym ty· 1
norl11!11 dobitnie wvkil7nł nictllial
~two prac oddziału budow1 nego
na odcinku rema11tów dachów fobrycznych. W ZPB im Kunickiego
zalcrna została przędzalnia średnio
prz<:dna na ' orldziale B. Prieclekająca z dachów i kanałów woda
cylinderki na maszy.
uszkod?iła
nach przGdzalntczych oraz zmoczyła surowiec i gotową przęd?ę.
Roboty dekarskie, pr~y których
planownno zatrudnić kilka grup', z
powodn brnku ludzi wykonywane
są przez jodną grupę dekarską. Na
skutek tego nstalone terminy nie

Maszyny rolnicze me
W spółdzielni produkc:yjnej w
Andrzejowie zakończono żniwa już
przed ńiiesiącem. Natomiast maszyny rolnicze nie wstały należy·
cie zabezpieczone przed zbliżają
cymi się jesiennymi słotami. Żni·
więrka ornz siewnik rlo sztnczne<Jo
nawozu stoją· pod !JOłym niebem,

są

dotrz ymywane. Poza tym grup<t df"karskn odrywana h)•wa od
i;wych zt1jęc do czyszczenia kanałów :iciekowych.
Oddział budowlany postanowił
w porozumieniu z robotnikami grn
py dekarskiej przystąpić nlezwłocs
nie do remontu dachów na budyn.
ku przędzalni średnioprzędnej i uko1\czyć go w terminie do dnia 1.
9. br. Już wielki czas usunąć do·
tychl:zasowe zaniedbania, które fa
talnie odbijały się na naszej JHI!·
dukcji.
I". Donder,
ZPB Im. Kunlckitgo.

zostały

zabezpiec!one

na dt:szczu. Nikt nie z~ .
się , aby maszyny zostały
f{ier1J·
m~ieszczone por! dachem.
wnictwo spóldzinlni winnn najryd'i
lej zainteresować się tą sprawą.
E. Jacak,
moknąc

troszczy

l'IltP.

Iz żvcia

o

właśCiWIJ

Reforma rolna w Chinach

stgl. pracg
egzekutgm kOmitetóm pomiatomgch
Partii I

na terenie B'OjeH'ództwa lódzkieqo
11 amy

już

poza

sobą

pierwszy tyjnej,

lłl etap pracy poświęcony uchwa

łom

V Ple.num KC.

W Łodzi odbyły się dwie na.rady

s.l, iywu partyjnego - miejska i wo
·
jewódzka.
Podobne narady odbywają się je··
szcze na dzielni.cach i w powiatach.
Fakt szybkiego zaznajamiania m1j
szerszych mas z uchwałami V Plenum KC świadczy o operatywności
kierownictwa partyjnego. Nie należy jednak popadać w samozadowolenie i nie dostrzegać braków naszej pracy organizacyjnej. Na tym
odcinku mamy poważne za.ległosci
i :1,aniedbania.
Mówii. o tym na V Plenum tow.
Minc wskazując, że musimy „poziom naszej pracy organizacyjnej
podnieść do poz~omu naszej linii
politycznej".
Oznacza to, że mobilizując klasę
dla wykonania zadań
robotniczą
Planu 6-letniego, winniśmy jednocześnie usprawnić styl pracy party jnej w ten sposób, aby zespolić i
ku jednemu wielkiemu
sl{ierować
celowi w szystkie wysiłki mas pracujących.
Jakie są

nasze niedociągnięcia w
pracy organizacyjnej? Rozpatrzmy
je na przykładzie działalnofwi poszczególnych egzekutyw Komitetów
Powiatowych z terenu naszego wo)ewództwa.

Niesystematyczność

pracy i brak wnikliwej
analizy
przypatrzmy się bliżej metodom
pracy egzekutywy Komitetu Po
wiatowego w Piotrkowie.
Organizacja piotrkowska ma za
sobą duży dorobek w zakresie wal
ki o wykonanie planów gospodarczych w przemyśle i w przebudo•Nie wsi.
Osiągnięcia te byłyby niewątpH
wie większe, gdyby nie wadliwy
styl pracy egzekutywy. Obserwuje
się tam bowiem niezdrowe objawy
tzw. kampanijności.
1) Posiedzenia egzekutywy zwoły
wane są niesystematyc~nl.e.
Na przykład w styczniu br. odbyły się zaledwie dwa posiedzenia, w
czerwcu zaś nie było ich wcale. 2)
Poważną usterką jest brak kolegial
ncgo opracowania materiałów na
posiedzenia. Swiadczy o tym choustnego referowania
ciażby fakt
spraw bez uprzedniego przemyśla
nego, piśmiennego ich przygotowania, bez przedłożenia wniosków i
projektów uchwał.
Członkowie egzekutywy, nie znając dokładnie zagadnienia, prowawokół
dyskusje
częstokroć
dzą
spraw nieistotnych i drugorzęd
Trzecim wreszcie niedociąg
n:ycl'~.
konkretnych
brak
n1ęcqem jest
wniosków lub uchwał wynikają
cych z obrad.

iesystematyczność

jak wielkie znaczenie
Partia do riagadnienia kontroli wykonania, świad
czy fakt, że problem ten omawiany
jest prawie na wszystkich posiedze·
niach Plenum Komitetu Centralnego.
A jak przedstawia się kontrola
wykonania w terenie, w pvacach
egzekutyw komLtetów powiatowych
w województwie łódzkim?
Należy stwierdzić, że nie wsizędcie
dostatecznie doceniono wagę tego rz;a

w pracy egpowoduje duże zaległości, gromadzi wiele nie rozwiąza
nych spraw, co w następstwie doprowadza nieraz do przeładowania
porządku dziennego posiedzeń.
Oczywiście, że w tych warunka;::h
nie ma mowy o ·wnikliwym rozpatry
waniu danego zagadnienia.
porządek
Weźmy dla przykładu
dzienny obrad egzekutywy KP w
Piotrkowie. Na jednym tylko posie
dzeniu zanalizowano przebieg akcji
siewnej, pracę Zw. Samop<>mocy
Chłopskiej, pracę wśród kobiet i za
łatwiono szereg spraw organizacyjno-personalnych.
Rekord jednak w tym względzie
pobiła egzekutywa KP w Zduńskiej
Woli, która na jednym posiedzeniu
rozpatrywała aż 13 punktów porząd
ku dziennego, a m. in. tak zasadnicze sprawy, jak pracę związków
zawodowych, zagadnienie szkoleni a
partyjnego, pracę wśród kobiet, wykonanie planów produkcyjnych, pro
blem szkolnictwa, lecznictwa itp.
również przytoMożna było by
czyć podobne przykłady z pracy eg
zekutywy w Sieradzu.
Swiadczy to o powierzchownym i
formalnym podchodzeniu do istotnych zagadnień.
W rezultacie liczne, konkretne za
d'.lni a nakreślone przez Komitet Wo
jewódzki pozo stają przeważnie na pa
pierze, nie s ą wprowadzone w życie.
A jeś li nawet i podejmuje się u- ,
chwały, noszą one charakter ogólni
kowy, deklaratywny i w następ
stwie częstokroć zawisają w próżni.

Uchwały

bez realnego pokrycia
naszej jest

przyjęte,

uchwały wyższej

marksi- gadnienfa. Wynika

Nie wolno zapominać
o kontroli wykonania

dziennego

N zekutywy

WPartii

partię

analizie i wskazaniach praktycznego doświadczenia.
Oznacza to, że zanim podejmiemy
uchwalę. winniśmy gruntownie omó
wić sprawę z ludźmi, znającymi do
brze dane zagadnienie. Nigdy nie
należy żałować na to czasu.
Nie wszystkie jednak egr.rnkutywy
taki styl pracy.
przyswoiły sobie
W wielu wypadkach na posiedzeniach egzekutywy omawia się sprawy bez udziału zainteresowanych
osób, bez wysłuchania fachowców,
praktyków w tej lub innej dtziedizin ie. I to właśnie przeciąża nieraz obrady jałową dyskusją, nie daje
konkretnych wyników.
Jako prrzyldad niech posłuży nastept'.jący fakt: na posiedzeniu egzekutywy w Sieradzu po omówieniu
sprawy spółdzielczości produkcyjnej
podjęto uchwalę, w której m. in. czy
tamy: „Nie w1>lno nam zrezygnować
z walki o przeGbrarhenie oblicza wsi.
Musimy być w stałej ofensywie".
Ujęta w ten sposób' uchwała wyraża ccizywiście gorące i szczere pra
gnienie rziliikwidowania izacofania wsi.
Ale nic więcej. Nie mob1lizuje, ani
nie uaktywnia do walki o spółdziel
C2.0ŚĆ produkcyjną. Brak tu konkretnego ujęcia &prawy, nie przytacza się przykładów dobrej i rz:łej
pracy organizacji partyjnej na okre·
ślonym terenie, nie wskazuje się,
w jaki sposób przeewyciężyć tTudno
ści i praktyc:znie wykonać rz.adanie.
Egzekutywa, stawiarjąc przed masami członkowskimi danego powiatu lub gminy pewne izadania do
wykonania, winna wyznaczyć towa'1:2yszy, odlpowiedzialnych tza ich realizację. Trrzeba ustalić formy i sposoby realiizowania uchwały, określić
kierunek pracy oraz ustalić termin
wykonania.
Na wyróżnienie pod tym wzglę
dem rz.asługuje egzekutywa KP w Pa
bianicach, która opracowuje rzeCllOWO ujęte wytyczne dQa podstawo
wych orglniizac-ji partyjnych, podając formy i metody reailizac•ji danych uchwał.

Przeładowanie
porządku

cechujących

stowską.
Ażeby jednak można było wlaści
wie realizować uchwalę w terenie,
konkretujmować
ją
należy
nie, opierając się na głębokiej

że

fostancji partyjnej obowiązują niżsre instancje
i należy je bezzwłocznie wprowadzać w życie. Jest to jeden z zasadniczych warunków centralizmu de
mokratycznego ora.z dyscypliny par

O tym,

pmywiązuje

Intelektualiści, pisarze i poeci
radzieccy biorą czynny udział w

to ;po pierwsze

~ ogólnikowości uchwał

poszczególnych egrz;ekutyw powiatowych; po
wtóre kontrola wykonania ogranicrza się c.zęstokroć wył:ąCQ:nie do
kontroli bicż~cej.
Na posiedrieniach egzekutyw sły
szymy często w s·prawozdaniach, że
„zgodnie IZ uchwałą odbyło się zebranie lub odprawa, powołano tego,
rz.rnieniono innego".
I na tym koniec.
Nie podaje się natomiast szczegółowo, w jaki sposób zostały wyko
nane 1.e lub inne zalecenia partyjne.
Brak porównania, jak omawiany
proMcm prizcdstawiał się przed i pG
podjęciu uchwały, jak z perspektyrozwijała
wy określonego czasu
partyjna czy
się dana organirz:acja
placówka .gospodarcrza, brak
też
wreSilcie wniosków, wskaziuj.ących,
co hamuje i u trudnia rM.wój wsporn
·
nianej organizacji.
Ale problem kontroli wykonania
nie ogranicza się wyłącznie do
uchwał miejscowej egzekutywy.

na dotychCLasopopmestać
wych wynikach i upaijać &ię dordnymi osiągnięciami.
Tmeb'a spoja:-zeć krytycznie i samokrytycznie na naszą pracę, z.analizować dostrneżone braki i błędy,
aby móc lepiej organiizować wykonanie wielkich rzadań, które są obec
nie prrzed nami post.awione.
Długoletnie dośwj.adczenie WK!P(b)
i praktyka budownictwa socjalistycznego w Związku Radzieckim
uczą, że pomyślna realizacja partyjnych za<J.eceń oraz dyrektyw uz.aod umiejętnego, pralężniona jes.t
widłowego wykorzystania wszyst- '
kich sił, którymi roopomądza aparat
Jednym z pierwszych dekretów rządu ChińskieJ Republiki Ludo•
partyjny 1 państwowy.
Należy wyciągnąć stąd wnioslÓJ wej - był dekret o wielkiej reformie rolnej, która dala ziemię ml·

żerny

I

dla codizienne·j pracy partyjnej przy lionom chińskich ehłopów.
Na. zdjęciu - bezrolny
realiriacji uchwał V Plenum KC.
tu o nadaniu 7.ieml.
Jan Adamowski.

chłop

z Sm.n-si odczytuje

żonie

rekst dekre•

W ciągu dwóch lat od crzasu Kon·
gresu Zjednoczeniowego mieliśmy
wiele konkretnych uchwal BO KC
i KW.
.Jak egzekutywy komitetów powia
towych czuwają nad wykonaniem
instancH partyjuchwał. wyżsrz;ych
nych?
Bagińskim
Np. w lutym br. egrz.ek11tywa KW
Rozmowa z dziekanem prof! dr.
w Łodz1 podjęła uchwałę w sprawie
składek członkowskich. W początko odzna.czonym za swe zasługi Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski
wym okresie nastąpiła w tym: kieentuzjazm, jaki obserwuję wśród klasy
W dniu święta Odrodzenia, kilku„ profesorów Uniu:ersytetu Łódzkiego
runku pewna poprawa.
robotniczej naszego kraju i na;zego
otrzymało wysokie odznaczenia państwowe, w umaniu ich zasług w dzieJednak Po dwóch miesiącach iza·
miasta.
przyszłych budowniczych Polski socjalikadr
nmcych
lrsztalcenia
dzinie
pomniano o uchl\vale, znów wzrósł
stycz11ej. M. in. odznaczolly został Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski
Prof. Bagii1ski pomimo nawału zajęć
odsetek. zaległości. Egzekutywy podziekan wydtilllu lelwrslciego i stomatologicznego Ahademii Medycmej
dla
'ręczn iki
opracowuje rówmez
wiatowe nie rozpatrywały więcej te
Na wszystko
młodzieży akademickiej.
w Łodzi - ob. PROF. DR STEFAN BAGIŃSKI - za calokszuilt swej
go rz;agadnienia. Uchwałę odłożono
starcza mu czasu, gdyż pracę swą kocha,
do archiwum.„
działalności nauhowej, wychowawczej i orga11~zacyj11ej.
wypełnia mu ona życie.
Podobne rz.jawlska są w pracy orChociaż jeszcze trwają letnie wakacje zuje nam oczony wspaniałe aparaty do
ganirz:acyjnej wysoce sżkodliwe, po·
- Praca moja jest tn1<lna, ale
badań naukowych, doskonale wyposażo
wodują rozluźnienie dyscypliny par akademickie, prof. Bagińskiego zastajewdzięczna - ciągnie dalej swe ciekawe
aparaDł pracownię zakładu hi~tologii,
tyjnej i rzanik CtLujności rewolucyj- my pochłoniętego pracą w zakładzie hi- ty i przyrządy, o jakich ani marzyć wynurzenia prof. Bagifoki . - Wysokie
nej, przyczynia.ją się do słabej ope- stologii. Skronie profesora przyprószo- można było w czasach sanacyjnego za- odznaczenie, jakie o trzy m ałem, sprawira.tywności, potęgują niebezpieczeń ne są siwizną, ale oczy i uśmiech pozoło mi wielką rado tić, st1.1no wią (' "idoczcofania. Na ten cel zawsze brakowało
stwo biurokratyzmu.
stały młode, pełne ognia i zapału, tchną
ny dowód uznania naszego Rządu dla
wówczas funduszów.
Sprawie tej pośwlęcil specjalną ce twórczą energią. Profesor był jed- Sam zakład histologii - oświad mej dotychc;zusowej d ziałalności. Oduwagę XVIl Zjazd WKP(b}, który 11ym z pierwszych, którzy w pamiętnych cza profesor - otrzymuje olJeC11ie oko- znaczenie to obowiązuje mnie do dalstwierdiził, że „kontrola wykonania dniach po wyzwoleniu Lotlzi ' przybyli ło 1 miliona zł rocznie na zakup wszel- szej wytrwalej pracy, ..do dalszych wysiłków przy kształceniu nowych kadr
była i jest jednym z centralnych za- tutaj, aby organizować wyższą uczelnię kiego rodzaju pomocy naukow)'ch.
naszych naukowców.
dań organizacyjnych partii. Jest ona w wielkim mieście, pozbawionym szkół
Działalność profesora Bagińskiego najlepszym środkiem prreeiwkG za- akademickich.
Gdy żegn amy ju ż profesom, Ż}!'.z~ c
nie ogranicza się do wykłacló>v i prostoJowi pracy, przeciwko za.pleśnie·
wzrok
- Kiedy dziś rozpamiętuję ten okres wadzenia dziekanatu oraz zakładu hi- mu dahzej o"·o rn~j pracy
niu. Jest to na.jlepszy środ~k zapo- - mówi prof. Baginski to wprost stologii. Profesor jest także kuratorem nasz zatrz)n111j r sii: na mulej fo tografii,
szkodnictwu. Tam bo- wydaje się nie do '1\-iary, że w ciągu kół naukowych z ramienia wydziału le- stojącej na li\lnku . - 'l'o moi dwaj wnu
biegający
wiem, gdzie kontrGla jest należycie tak krótkiego czasu zdołaliśmy zorga- karskiego.
Jeilcn
kowie - objaśnia profesor. postawiona - szkodnik jest sparaw
się poprzez zbliżenie do z nich uczęszcza już do szkoł y, n cł ru~i
Staram
nizować Uniwersytet w budynkach,
liżowany". (A. Zdanow. - Zmiany
to jeszcze trzyletni malec. Obaj oa·
gołych ścian nic nie by- młodzieży, przez kontakt osobisty wydo· w statucie WKP(b). - XVII Zjazd). których oprócz
lo. Dzisiaj zaś pÓsiadamy jeden z naj- być wartości, które w niej drzemią, aby wiedzają tu mnie cz ęsto. Dla tysięcy ta·
lepiej urządzonych zakładów nauko- pomóc przyszłym kadrom naszych nau- kich oto malców, jah moje trnuki. butt
*
wych w Polsce. Pomogło nam Państwo, kowców, skierować je na drogę wytnva dujemy teraz Polskę dobro bytu, Polskę
Partia, pomogło całe społeczeń łej i systematycznej pracy badawczej. polcoju i sprQ.iviedliwości spolecz11ej
pomogła
chwili ~becnej, gdy po V Pledzięki temu mogliśmy dojść W poczynaniach swych korzystam z nie- kończy roz mow ę uczony, a radosny U•
Tylko
stwo.
num KC, staje prrz.ed nami rza
wyczerpanych wzorów Związku Radziec- śmierh opromienia jego oblicze.
da·n ie wytężenia wszystkJch sil dla do takich rezultatów.
Następnie ze zrozum1ał11 dumą poka- kiego, a wielką dla mn'ie zachęt jest
M. Zal.
wykonania Planu 6-letniego, nie mo

Budujemy P·olsk-= pokoju
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sprawiedliwości społecznej
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Powszechny uch l d 0
bronie pokoju :ataczau
sze kręgi. W szeregach t ego ru-

·
walce przeciw podżegaczom wo·
międzyna.
Przemawiają
jennym.
chu są skromni, nikomu nieznani
narodowych koogresach w obronie~-------------------------ludzie pracy i ludzie, których •1apokoju, zabierają. głos w książ·
zwiska znane są we wsz)stkich
wypędziła
kuomintangowskiej
DG walki stanę na pierwszy :::ew.
Wojnie
kach i na łamach gazet. W utwo
krajach, najlepsi przedstawiciele
na zawsze amerykańskich i angiel
(Iwan Baukow)
co ją gotu1ecie.
w powieściach,
rach swoich
świata naukowego i artystyczneskich zabo;rców.
W patetycznych wierszach usi·
Tl>'m słowom poety rosyjskiego,
~tukach i wierszach pisaTze ra·
go, tacy ludzie, jak sławny J'!.let a
pełnych wyrazu wierszacn
łują poeci wyrazić rosnącą. : potę~
Aleksandra Bezymienskiego, wtó·
d'zieccy wys,tępują stale jak<> szer
O jego
chilijski Pablo Neruda.
poeci radzieccy opisują wielkie
niejącą. moc jednoczącego wszyst
rują. liczne, z.amieszczone W książ
mierze pokoju, jako jego gorący
natchnionej pieśni, którą chcieli
przemiany, które się dokonały i
kie narody ruchu w obronie po·
ce wiersze.
obrońcy.
·· 1u
'
· h d emo,,a·acJ1
· w k·ra:iac
d ok onuJą.
koJ·u··
W wierszu „W obronie pokoju"
zagłuszyc, , ., ·ogowie ludu c11ilij„W obronie pokoju" - oto tysldego, wypędziwszy. poetę z jego
dowej. Mówią. o tym, jak wolne
Grzmijcie, orkiestry, na wszystkie
poeta Aleksander Twardowski z
tuł wydanego niedawne> w Mo·
kraju rodzinnego, pieśni z rado·
na.rody odbudowują i rozwija.ją
świata strony!
gniiewem ostrzega. podże>!aczy wo
skwie zbioru wiermy poetów raścią witanej przez przyjaciół po·
swój przemysł i rolnictwo, jak
Wiosna ludzkości w szeregach
jennych:
dzieckich. Na okładce książki na·
koju we wszystkich krajach , m ó·
podnoszą poziom swojej kultury
naszych, z nami.
Zdążyliście ze szczegółami
rysowana J'est tarcza, na której
· Jc zgo dnym
,
Wszystko 3'uż wyrachować
tworząc
i oł aj T"1ch Gn<lw,
wi M'k
• naro d oweJ· l· nauk"i, Ja
nas
W armii pokoju na swiecie
widnieJ'ą. te płomienne słc>wa., ży
f ront em wa) czą. o pok"
wprzód,
.
piękny obraz poetycki:
OJ.
miliony
do każdego mi
wo nrzemawiające
Aleście mylnie rachowali,
,...
Na grzbietach mknęła fal,
Poeta, Włodzimierz Zamiatin,
Walką hartownych, z twardej
Inny rachunek zrobił lud.
łującego pokój człowieka.
przez wsi i miasta w dal,
który brał udział w wyzwoleniu
kutych stali
W m()(! atomowych b1>mb n.ie
Poeta ka~achski, Kasym A·
stolicy Polski, Warszawy, ujrzał
wierzy,
po
manżołow, ma pełne :prawo
(Aleksy Surkow)
Pod niebem Paryża, wśród
ją teraz wstającą. z ruin i zgliszcz.
czeskich sadów, h al.
Lecz wyrachował sobie sam:
temu, by w imieniiu wszystkich
Potężniej ą siły obozu po tępi>
„Wznosi nowa Warszawa 1;u niebu
Na śmierć nie pośle już żołnierzy,
miłujących pokój narndów na
Ją jak siostrę witały na zachód
wego, siły wrogów woj.ny, siły
gmachy swe młode". W wierszu
żeby przysparzać zysków warn.
świecie powiedzieć:
lecą.ce
szermierzy wolności i wyzwolenia
' „W fabryce traktorów „Ursus",
Ta sama myśl pe>wtarza się
Pokoju pragną nal'ody i pracy.
Pieśni Chin wolnych wolnoś ć
ludów spod jarzma. kolonialnego.
poeta ukraiński, Pawło Tyczyna,
w wierszu „Słońce PokGju"e poe·
Niechże pamięta stary świat i wie:
l,1dowi głoszą ~e.
Poeci radzieccy zasyłają. pozdro·
z entuzjazmem mów'i o n<>wym
ty mołdawskiego, Jemielianr. BuHistoria wszak się potoczy
wienia i słowa. żywej sympatii
I pieśii. ta. rozbrzmiewała
człGwieku nowej Polski. W serde
kowa, w wierszu „Prości lud2lie",
inaczej,
ws-zystkim, którzy bronią. tych
z pieśniami Moskwy wraz,
cznych słowach opowiada poeta
poety białoruskiego, ~rka~iusza
Inaczej, niż ten czy ów bankier
zaszczyim.ych ideałów. Poeta.gór
Kirsanow w wierszu „Cu
Semipn
jak tutaj zrodzona
prostu,
Po
Kuleszowa, i w „Hymnie l\będzychce.
nik Paweł Besposzczadny zwraca
dzoziemieć" o przyjaźni narodu
wśród nas.
narodGwego Związku Studentów";
Tak, historia potoczy się ina·
górników:
się do. walczących
bułgarskiego i radzieckiego.
światło, gwiazdy kremlows kie
tekst tego hymnu, który wyszedł
czej, niż to sobie wyobrażają ro·z
Stań, wierszu mój,
przez mroki, przez m glę
Z zapałem mówi o przyjaźni na
spod pióra poety· r.osyjskiego,
bójnicy z Wall-Streetul Ludzie ra
Z górnikiem ramię w ramię,
rodów w walce o pokój poet a u·
Lwa Oszanina, przetłumaczono
dziecey i wszyscy zwolennicy po·
Widzi naród chilijski, wpatrując
Jak żołnierz nieugrięcie stój,
W
kraiński, Andrzej Małyszko.
już na dziesiątki języków i pieśń
koju na całym świecie wiedzą. do·
się w nic.
Gdzie Gard, górniczy
da.l ekiej Oklahamie usłyszał on,
ta brzmi jednakowo silnie we
skonale, jak podłe są. cele tych,
1'loskwy
·wiazdy
g
Rubinowe
departament,
·
jak Murzyni pl'Zy pr acy w polu
wszystkich krajach.
którzy, jwk mówi poeta S. Szczy·
wszystkim nar odom na
świecą
Wydał na barykadach bój.
śpiewali pieśń poety rosyjskiego
Sprawa pokoju droga jest każ·
paczew, „Ziemię - nasz wspólny
świecie. Prości ludzie 11 e wszyst·
Michała Isakowskiego „Katiusza"
demu uczciwemu człowiekowi. Dla
dom - we krwi zatopić i ograbić
Barykady wznoszą górnicy fran
kich krajach widzą w pań stwie
U·
szczerym
takim
z
którą.
pieśń,
tego właśnie o pokoju pisze po·
chłopi
chcą". Zwolenników pokoju nie
wznoszą, również
cusc~,
radzieckim tę pot ~żn11- s ił ę, która
naj·
z
jeden
wykonuje
czuciem
eta. rosyjski, Mikołaj Asiejew, i
przestraszy „atlantycki" czy „nad
włoscy, którzy stawiają opór re·
może obronić pokój. Wiedzą oni,
mężniej szych szer mierzy pokoju,
Tadżyk Mil'zo Tursun-Zade, Ukra
atiantycki pakt", nie przestraszą
akcji. Po bohatersku walcz ą o wol
że tu, na Kremlu, pod ty mi r usławny śpiewak murzyński Paul
iniec .Maksym Rylski i poeta. turk
ich „superbomby". Przecież!
ność i niepMległość ojczyzny żoł
binowymi gwiazdami czuwa ptzyRobeson.
radziec
Poeci
victnamscy.
nierze
meński Kara. Setliew.
Jest potężniejsza.
jaciel wszystkich ludzi p· acy,
W swoim znanym, żywo p1:ze·
cy sławią w swoich wierszach bo
„Pokój" - krokwie na budowach
na świecie siła
WIELKI STALIN. Wszyscy ; 'leci
w1er·
szepczą,
mawiającym do czytelnika
haterskie czyny tych mężny;:h
radzieccy, wszyscy post~pGwi po·
szu ,;Wiec w Kanadzie" pisa't'z
szermierzy pokoju i wolności. Z
„Pokój" - z wiatrem niesie się
niż brnń atomowa!
eci na świecie poświęcają mu s wo
Konstanty Simonow opowiedział,
wśród d:ze\1',
prawdziwą rado·kią i dumą. opie·
Pomyślcie tylko,
ie najgorętsze wiersze.
narodu
jak szybko i łatwo porozumiewawają wielkie zwycięstwo
„Pokój" - słyszę we wszystkid1
popatrzcie w krąg.„
(Z artykułu A. Sofronowa
pokoju
przyjaciele
sobą
z
narzeczach,
się
ją
Tse·
Mao
wodza
jego
chińskiego,
Grożą
pt. „Głos poetów" - Lite·
we wszyst kich krajach na całej
tunga i jego bohaiterską ar.1ię,
Za takich marzeń piękno
miliony
ratura Radziecka Nr 7).
kuli ziemskiej.
człowiecz~
kt óra wyzwoliła Chiny od zgrai
sprac~wanych rąk

w

Pokój to nauka, praca, to lepsza. przyszłość i szczęście

m~odego

pokolenial

Hłodzieżq polska. !itawaj w pier1Nszqch !izereqach. obrońcóu; po•o;u:
I
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Kronika Piotrkowo wy b i e ramy
~·'

no

·

Mleiskt1

d e I e gat ó W, ł

dawały wyraz prżekonaniu, że wo·
la wszystkich prostych ludzi złą
czonych ideą walki o poRój, obróci w niwecz bandyckie p1any anglosaskich m.zniów Hitlera.
Delegatką z bloku 30 została wy
brana ob. Maria Ostrowska, nauczycielka szkoły podstawowej.
W bloku 7 została wybrana ob.
prnwnd~ili akcję· uświadamiającą. Maria Rutkowska, gospodyni doBlok Nr 30 był do zebrania bar-I mowa, a także młoda ZMP-ówka,
dzo dobrze przygotowany, dysku- Teresa Witkowska.
Odbyły się także zebrania wysja była zywa. Liczne wypowiedzi

Po zakoł'ic~hiu akcii .\vybor6w
tielegatów na Konferencję t1iej·
ską Obl'o6ców Pokoju w Komitetach Zakładowych, rozpoczęły się
wybory w blokach. Zostały ón~
dobrźt? prt.ygotowane. Aby mieszka_ll.cy bloków byli dokładnie poinfo1·r11.owan! o znac:ieniu wyborów, członkowie Trójek Pqkoju

87 proc. zatrudmonyc~ przy robotach drogowych
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Powiatowy Zarząd

pracy
wewspółzawodnictwie
.
.

Drogowy kic-h za lru<lnionych przy robo
\ · Plotrko\\'io flrzcpr()\Yadza sze tach drog-owvch rnbotn~ków.
Najlepszym \\' całym powiec:e
reg prac r~montoWYch ·na droKINAa
gach naszego powiatu. Szyb- iesi :respól kamieniarski Wikto
Kino „POLONIA" wyś' ietl1t lde lcl11 p0 wylmnywanvch robót ra Subocza. który stale nrzckra
film \'>rodukcji fiłlskiej t>t. zewdz1cczać należy ronwi!owi cza S\\·oja normę nrac\'. Sam Su
\Vspólza \H)(łnict wa pracy. Bierze bocz m:iąga przeciętnie 370• pro
„Ma111ret".
\\' nim udzit1ł 67 procent wszyst cent norm\'. Również inne ze
•
•
•
\vydaJspoły zwiększa ia stale
Kino „BALTYK" wyświetla f'
.
ność s\\·oj<:>j pracy.
~ładem naszvch artrku~
film pt. „Siódma zasłona".
\Vspomni<'Ć należv, że przede
wszystkim dzicki współzawodnic
&DlłES BIDA"CJlt
hn1 pracy, Powiatowv Zarząd
Al~ja 3 • Ma.fa Nr 4ł tel. li'> ~1
Drogowy wykonu ie swoic plany
lntereHnf;ów p't"Zyjmu,ie •te Otl
prorr.i.csięcznc w 11 O do 120
got'l21, 16 do 18.
centach.
1

Administracja domów
PZPRna Bugaju

---

ROzdZielnla.: ul.

wyjaśnia

Slowacki~go ~6.

ł

Konfer ncję Obrońców Pokoju

borcze miest.kaitców bloku Nr 3,
obejmującego samo centrum miasta. tj. Pl. Kościuszki. ul. Słowac

kiego, Sieradzką, Szewska i przyregłe. Zebranie odbyło się w szkole im. T, Kościuszki przy bardzo
licznym udziale mieszk<ińców tej
dzielnicy, którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali referatu! okolicznościowego i treści uchwały Polskiego Komitetu O·
brońców Pokoju z dnia 17 ct:erwca rb.. pl':tyj1~1Ując je rzęsistymi
oklaskami.
Delegatem na Miejską Konfe·
rencję Obroi'1ców Pokoju wybrana
została ob. Sadzińska.
Zebranie wyborcze pracowni'ków wydziałów finansowych przy
Prezydium Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej miało uroczysty charakter. Po wysłuchaniu
referatu tow. Strawil1skiego. dokonano wyboru delegata. Został
nim tow. Purgała. Uchwalono rezolucję, w której zebrani potępia
ją zbrodniczą napasć amervkatiskich agresorów na Koreę. Pracownicy finansowi zobowiązują się
dla zadokumentowania swej woli
skierować
utrzymania pokoju,
swe wysiłki na przedterminowe
wykonanie Planu 6-letniego przez
sprawne wykonywanie swych obowiązków służbowych.
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Należy oczyścić kanał
Przez
ki,
o<lhvty
Z\\'ar.v

miasto nasze przc1>l)'wa
ocemcnlmrnny kami!,
na całci \\'ci długości.
UD którcrro
Strawą,
. . ...,
'' . .
„
.
1 .; •
sp)~. a 1ą. nie-.z:i:stosc1 z tc1 cnu
calcgQ miasta.
Dolychczils Strawa biła co ro
ku ocz)szczanfl, a jej Jno od
mulane. W roku bicż<Jc)'m Stra
\\'Q

n

poros_la
I1ak w:elk!e
ba1oro, z ktorych

zl~lskicm. i. W)gląda
wy

~va

•
rlnb\'\\'a się rnchnąca won.
W<id.a na skulr.k za~J€czv.szczen,
l>iYLJl(' bardzo powoli. Ro1e mu~h
tllt{)sz~ t1ię nad kanałem. Wyda ie
się, że na J\\'\'Ż iW czas dla do
bra rnicszka1iców naszego mia
sta, przystąpić do QClyszcz-enia
Strawy ..

Zwiększyć personel wBarze Mlecznym
Od czytelnika „Glo.~u" ob. I nic może dać sobie rady z na·
,
Ludwika Chmielowskieg·u ótl'zy wałem pl'acy.
Tempo obsł.ugi b,v·łoby szybmaliśmy list. w którym żali się
on na brak dostateczne.i uudu- !ize1 gd~·b,v· kierownictwo mleg] w Barze l\Ilecznym w Piotr- czarni pnsłar~ło się o to, by
wielrnza ilość bułek i chleba bykowie.
Ob. Chmielowski pi:tli~. ~~i:i zna la ·JH'"-~'gotowana i posmarowalaz1szy się w dniu 4 sierpnia o ua masłem. Obecnie w Barze
godz. 7,20 rano w Barze i\llec7- czyni l'liC to w ostatniej chwili.
nym przy ulicy Słowuc!<iego, Przecież nic jest trudno oblimusiał czekać pół. gotl~iHy mi czyc ile osób co dzień rano sporodanie śniadania. W c?:asie, żvwa tu śniadania. Tego rodzakied.v w barze panuje rni.j wię~c- jt1 praktyka jest stoiiowana w
szv mch - spożywają tu bo- innych bnmch mlecznych 7i wie]
wiem śniadania śpieszący do kim powodzeniem - skutkiem
pracy - obsługuje konsum:>n- c7.ego klienci obsługiwani są
tów tylko jedna kelnerku, która zybko i spraw11ie.

Dwa lata pracy spółdzielczości produkcyjnej

tel. 15"40

W odpowirdzi na notatkę pt.
„I\u u\\'atl7-e admini.stracii" za
numerze 198
w
Ogł~zenła lirobn~ przyjmujE nli~~zczonei
„Glosu P!()lrkmvskiego", z dnia
tylko Urząd Pocztowy.
20 lipca br., dyrekcja budowy
---ono.........
Dwa lata ternu po raz pierwszy ność chłopów, można Z\viększyt
Pat'1slWo\\ \'Ćh Zaktadó\\" Przemv
siu Ba Fl:'!Mianego nadcslriła oh wskazano chłopom spółdzielczość p;·zez nowoczesną uprawę ziemi.

są na równi z mężczyznami. Oczy 1111 inn c~le, fla przykład na kup"
wiście. w takich spółdzielniach no inwentarza Ż:f'Wef!.o, założenie
:-forne \\'yjaśnicnie. \Vvjaśn:cnie produkcyjną jako drogę do zamóż przez maszynową orkę i rnaszy· właśnie dzięki kobietom opielono tiadu spółdzieltie~o itp. Jednyt'n
tu pot wi(lrd7.lt pra \Htzl\rn 'ć za - ności i ku!tury. Dziś mamy ~uż nowy siew, przez racjonalne sto- i przerwano na czas buraki cu- łowem - l!nspodarzyć m!ldtte.
rzHtÓ\\' za\\'artych \\'notatce. Dv p~nad tysiąc czterysta sp6łdz1el sowanie nawozów sztucznvch i wy krowe i marchew p11stewną 1 za- Mądra gospodarka przyci~ga in·
rcl<cia budo\\'\' •Stwierdza, że arl n7 produkcyjnyc~. Większość z borowe ziarno siewne. Jasne, że prO\vadzono wzorowe plantacje nyt'h. Chłop 1 ocenllijąc potiom gó
rt1iJiistr(J\\'am~ przez ni~ cztery· n:ch. przepr_?wadz1ła w tym roku tego Wszystkiego nie można zasto lnu i konopi itd. To niedocenianie śpodadd, tl!.J.!ll'Jiłll przede wszystd()my mieszkalne przv ulicy Li wspolne zn7wa. Pr_óbne omłoty sować w gospodarstwach drob· pracy kobiet nie może się w!ęcej kim do obory i stajni, jaki tarn jest

Pracownicy PKP
na

rzec~

ofiar

bestial1łdch

bonibardow11i\
lotników USA
mal1ó\Lki~gti, sa obirtc dodatku
Pracownicy Służby Ruchu ~ •ytn planem remontów i kr9tiy
PKP w PiQlrkowie, zapoznaw- lv na ten cN bctJ<J przyznane

dQni~let1
szy 5ię na podda\\'i~
prasowych, z [aktami nicludzldc
go bombardowania przez amcry
ka1isk:ch impe'rialisfów wsi i
miast korcar'rskich, posfano\\'ili

przez

!J1111k

Inwestycyjny w
Do tych-

dniiJch . na jhliżsnch.

nic
dachów
rcmonl~t
mdżnn hyło przcprn\\'adzić, gdyż

czas

po-.1;,idanc l\redyty,

były

nrzezna

wykazały, ze przeciętne P.l?ny z
hektara podstawow_ych zboz ~ło
so,~ych s~. u połdz1elców o w11;1e
wyz~ze niz w gospodarstwach ~n
dy,~1dual:i~c1'.· Na pr~ykł~a zb1?ry zyta stęgaJą 18 k'wmtah a .zb10
r_y o~sa. d.ochodzą cl? ~O kwinta·
li. Rown1cz prare. po~mwne prze·
P.r~w.adzono V.: ~poltlztelnl.ach szyb
c1eJ i ~t~ranmeJ. Tyc}1.k1lka faktów„ swiadczy :vyrazme n.a korzysc gospodarki zespołowe3.

czono w~ lacmie na budo\\'ę 7.a
opłat . za
kładów, a wr/~· w)· z
przyiść z pomocą ofiarom bar
\\'ystarcza i;i
cZ\'tbZ, z trudem
barzyństwa agresorów, organi- na J:><Jkrycie \\'\dalkó\\' stałych,
zując zb:órk~ pieniężna.
Okazało
lakic-h, jak. \\')'nagrodzenie do
z hektara.
rnrcó\\', opiaty za wodę itp.

się,

że

dochodowość

a tym samym zamoż-

Zwię kszamy upraw ę

pszenicy

Mamy . bardzo wytrwałe na
zimę i inało stosunkowo wym~
gające co do gleby odmiany
pst.en ie, zwłaszcza ostki, jak:
Sołacka1 Złotokłosa, Skomorow-

na (siewna) 01·ka. Wykonać ją

Omawiając

Plenum
na V
KC PZPR za.dania rolnictwa w
Planie 6-letnim, tow. :\line powiedziat, że w zakresie produkcji roślinnej największy nacisk

musi być polo7ony na wzrost ska z bezostrzych -

na1eży co najmi1iej na tydzień
przed siewem pszenicy, która
wprawdzie jest mniej wrażliwu
na odleżenie roli 11iż żyto, ale
Wysoko- świeio zoranej roli nie lubi.

I)ań Cza~ siewu ·1:'1zenicy może być
uprawy pszenicy i jęczmienia. litew11ka, Sobieszyńska,
Proclukcja pszenicy ma wzro- kow11lra, Selekcyjna i wiele 'in- 11ieco później!'lzy od żyta (pszenic11. krzewi :;ię dopiero wiosnąć o 58 proc. Wzrost ten na- nych.
Pszenice te można uprawiać sną.) 1 a więc ll nas od 15 wrzestą,pi zarówno przez obsiewan ie p~zenicą nowych. obsza1•ów, 11a gruntach1 na których nieźle ś11ia do 15 paździer11ika. Ziarno
na któr):ch dotychc7.:lls uprawia tldaje się koniczyna cierwona. ~iewne należv obowiązkowo za·
no inne płody, jak również, i Najleps;,,ym pl'zedplonem dla prawiać przeciwko śnied -to głównie, i1rzez wzrost sa- pszenicy jest rzepak, można ją zhi„n!kiem.
Należv siać pszenicę zawsze
l'ównież uprawiać po koniclymych plonów z ha.
Podwyżatenie zbiorów psz~nl nie. po t11ieszat1ce1 po strączko sicw11ildcm rr,ęclowym, zaś na
Plieminch stosować
cy z ha może być osiągnlcte tlro wych, "Teszcie, zwłaszcza w clobr.\'Ch
po siew' pasowy (dwa rzędy norgą dokładniejszej, niż dotąd, zachodniej części kraju,
mnlne1 a międz~1 nimi odstęp
uprawy ziemi, stosowania odpo- ziemniakach.
cm). Siew pa1lowy u25-30
pszenicę
pod
ziemi
Uprawa
wiednich przedplonów, racjonal
nego używania nawozów sztucz wymuga wyprowadzenia natycłl' możliwia obróbkę między rzę
nych, upra,vy międzyrzędo" ej miastowej podorywki po sprzę dami jak przy rzepaku. Jeżeli
i starannego doboru do katego- cie plonu i starannego wyczysz- jest to tylko możlhve, winno się
rii gruntu odmianv ziarna siew czenia roli bronami. Zamiast prowadzić r:i.:dy z północy na
bron sprężynowych, które rolę południe celem lepszego nasło
•
nego.
Nowe odmiany pszenicy, ja- nrr.ewraca.ią i wysuszają, lepiej necznienia roślin.
można jest używać kultywatory ze · Pod pszenicę nie dajemy obor
kie dziś posiadamy,
uprawiać nie tylko na tzw. sztywnymi, tzw. gęsimi łapami. nika, przeznaczając go całkowi
gruntach pszenno-buraczanych. Na ziemniaczysku wystarczy jed cie pod okopowe. Dlatego też

I

PSS „Praca" zakład a nowe placówki
/

zbiorowego

Piotrkowska Powszechna Spół
dzienia Spożywców ,,Praca" poza
punktami handlu deta1icznegp i za
kładami wytwórczymi, prowadzi
Gospody Ludowe. Cztery takie gospody wydają codziennie około ty
siąca obiadów popularnych i klubowych oraz kilkaset dań porcjowych.
Kiero\:t;nictwo PSS „Praca" nosi
się z zamiarem otw_arcia baru ~pół
dzielczego. Znajdzie on' pomiesz·
czenie w jednym z wyrernontowa·
nych lokali przy tzw. ryneczku u

Ogłoszenia

drobne

ZGUBIONO dowód

010-

bisty na nazwisko Chrza
nowski Emilian. wieś Żą
160
dła, gmina Szydłów.

żywienia

zbiegu u1ie; Stalina i Łódzkiej.
Uruchomienie baru będzie powitane z radością przez praco\vników hut szklanych, znajdujących
się w jego sąsiedztwie.
Ponadto w budujących się Zakładach Przemysłu Bawełnianego

na Bugaju PSS „Praca" uruchomi
ła z dniem 1 lipca · stołówkę fabryczną. z której korzystają zatrudnieni pracownicy zakładów.
Spółdzielcza stołówka zakładowa

obowiązkowo

1rnleż.v

stoso\vać

nawozy sztuczne. W jesieni na
kilka dni przecl siewem, dajemy
100 kg azotniaku, 200 kg superfosfatu i 100-150 kg 40 procentowej soli potasowej na ha .
Jest to dawka wystarczająca.
Wiosną, jeżeli pszenica słabo
wygląda, zasilamy ją w dwóch
dawkach saletrzakiem w ilości
60-80 kg 11a ha.
Uprawa pszenicy daje rolnikowi znacznie wi~kszy dochód
niż npra\Ya żyta. Również plo
ny, :iwłaszcza przy uprawie mię
dzyrzędowej, są zawsze wyższe
od żyta.
B. B.

nych, poprzegrndzanych miedzami powtórzyć. Winni o tym pami tać
w gospodarstwach, gdzie niejedno przede wszystkim ej chhpi, któkrotnie licha s7.kapina stanowi rzy po żniwach tegorocznvch maglówną siłę pociągową, a jedno- j'l zamiar założyć w swojej wsi
skibowy plug, lun kosa główne spółdzielnię produkcyjną.
Chłopi, którzy brali udział w
narzędzle pracy rolniczej.
Na pierwszych w9jewódzkich wycieczkach do kokhozów ranaradach aktywu gospodarczego dzieckich opo' iadali, że kołchoź
spółdziclni produkcvjnycf\, tysią- hicy or.lburlo vując kołchot;y znisz·
ce chlopow potwierdziło wyżsrość czone w czasie wojny1 przystcpogospoderki zespołowej nlld indy- wali prz<ede wszystkim do odhudo
witlualną. Na tych pierws:t.'Vch na- wy inwentarza żvwego, do zwięk
radach spółdzielczych dowiedzie- .szenia wvdajności z hektara itp
liśmy się nie tylko o wzroście W drugiej kolejności myślano o
liczby spółdzielni produkcyjnych, inwestycjach w rodzaju nowoa1e również o błędach i niedociąg czesnych zabudowań gospndar·
nięciach w dotvchczasowej pracy czych. W historii naszej młodej
Ukazanie błędów i niedociąg- spółdzielczości produkcyjnej zdanięć, przedyskutowanie ich oraz rzały się wypadki wręcz przeciww:vciągnięcie wniosków na przy· ne. Ot6z niektóre spółdzielnie pro
szłość, nie oznacza bynajmniej dukcyjne nie liczyły się dotychsłabości naszej gospodark\ 7.espo- c_zas z realnymi potrzebami i mo7.
łowej. Wprost pn:eciwnie. Swiad llwościami swego zespołowego goczy to o jej sile. świadczy to o u- spodarstwa. Rozpoczynano budo·
gruntowaniu podstaw. na których wę zbyt wielkiej staint lub oboma się wznosić przyszły, rnocn)I ry. Nie bt'ano pod uwaf{e tel:(o. że
gmach zespołowej gospodarki rol- nawet przy najwspania1sl'!ym rozwoju gospodatstwa pomieszcze·
nej.
W niektórych spółdzielniach nla 'te i tak będą za duże. Pn t!ói
produkcyjnych współpraca traK- więc niepotrzebnie umiestr7.a(' ple
torzystów Pań!ltw°'vych Ośrod- niąd~e w 'Zbędnym butlownlcków Mt:U:izvnowycli ze spóltłzieka· twie?
Podobnie jest z tłomkaml it'tdyful pozostawia 'wiele do iyczenis.
Chłopi slfar?.y11 się. że niera~ trak widualnymi. Zaobserwowano matorzyści mają przykry sposób po· sowy pęd do budowy nowoczes·
dejścia do chłopów, zrażając ich nych domkow mieszkalnych ..Je!lt
sobit'!. Po napiętnowaniu szK.ocłl1- to zrozttmi11łe. kAżdy chce mieszwego postępowania nieuświado• kać jak najlepie.i. Kttzdernu sprzy
mianych traktorzystów, wypadki Ikrzyła się już strzecha i jedna iz·
takie więcej się nie powtórzą. ba z piecem chlebowym. Na
Tym bardziej - że ogólnie biorąc wszystko jetlnak przyjd2:ie czas
POM-y pracują dobrze i coraz Tarn. gdzie spólclzielcy mają gd:zie
ściślejsze jest ich współdziałanie mleszkac; można przez kilka lat
wstrzyrnhć się z budową indywize spółdzielniami.
Jeże1i chodzi o dniówkę obra- dualnych c;lomków. Kredyty u~yć
chunkową. to przypuszcza się. że
w roku bieżącym wyniesie ona y; ~
niGktórych spółdzielniach prawic
800 :z;ł. W ubiegłym roku wysokość dniówki obrachunkowej była
stosunrrnwo niska. Dlatego tak
bylo, że nie wszyscy spółdzielcy
potrafili ::;obie poradzić z dniówka
mi obrachunkowymi, nie wszyscy
pracowali wydajnie. Niektórym
widocznie tvydawało się, iż jeden
pracuje a drugi tylko ,,rządzi".

Otnłoty

Tymczaścm

życie wykazało,

„"'•••t1••······················-··························-······-········„···

Czytajcie i rozpowszechniajcie „GŁOS"

I

wzrastać będzie zamożność każ·
spółdzielcy.

dego

Łódzcy· księgowi
organizują rachunkowość
w Państwowych
Gospodarstwach Rolnych
Personel naukowy Biura Orgal\i

tacji Rachunkowości w Łodzi zoho

wiązał się w ramach Gzynu Lipcowego utworzyć specjaląe ekipy ~
celu nawlązanl::t łączności z Pań
stwowyrlll Gospodarstwami Rolny„
tui i udzielenia im 11omocy w okrc~
sie pożniwnym w pracach had upa

rządkowanlem i

uspraw11ieniem &ta

11u księgowości.

Zobowiązanie

to żostało obecnle

zrealizowane. Rtectoz11awcy BOR
w l!ctbie 30 oś6b przeprowad:taJ•
konsultacje i instiuktałe \V S1 ośtod
kach PGR nn terenie wojewćdztv.ta
łodzkicgo i bydgoskiego.
W toku tej ukcji organizowane
są m. in. kilf<udnioWe kursy dla per
sonelu admlnisttacyjno~finansowego
PGR z zakresu rachunkowości rol„
nej.

pełni

że

jest inaczej. Spółdzielnia może
gdy wszyscy
być bogata wtedy,
szczerze się wezmą do pracy.
Zdarżały sic: wypadki w niektórych spółdzielniach. że przy zapisywaniu dniówek obrachunkowych wyraźnie krzywdzono kobiety uważając, że ich praca jest
rnni~j wydajna, Na' wojewódzkich
zjazdach spółdzielcy dowiedzieli
się, ze .w innych spółdzielniach
jest inaczej i kobiety traktowane

istnieje także w biurze zakładów
.szklarskich przy ul. Legionów.
Przed niedawnym czasem uruchomiono kawiarnię spółdzielczą
w lokalu dawnej „Krakowianki". . .. ..........„ •••..
Wcześnit'.!jsze otwieranie tego lo·
kalu umożliwiłoby ~pożywa11ie
śniadań udającym się do pracy
....................................„•••••••„„............„ •....„ .•..„ ...·-·········"·······
miMtkańcom Piotrkowa.

•

Inwentarz i jak jest utrzymany.
Chłop patrzy na pole, bada ni&·
omal każdy kłos. 'toteż gospoda·
rząc w spółdzielniach zerwać trze
ba z wszcllt.lm efckcia1·stwem. kt6
re tu l óWtl 1e w ~lt:Jrało !e epół·
dzi<'lczcHo podwórza.
Niecałe tlwn la ta pracy IJJ)6ł
tlżl~Jczoścl rrt'ldukcyjnej w Polsce
wykazalv dowodnie. że ta forma
gospodarki rolne] wzrasta(! będzie
z kaidym rokiem. a wraz z tym

Zt!spół PGR-ów \v wojewódz-

twie lódzkim - Babsk, w p<iwie
cie rawsko • mazowi~t:kim prze
prowadza omłot · w rekord<iwym
temoie. by <Jdstawić w terminie
lboże na chleb dla miast i wsi.

Dzięki współzawodnictwu mię

dzy brygadami grupy omłotow~i

o iąga się dosk<rnałe wyniki. W
l?O
ci~~u zaledwie kllkunastu
dzin, grupa omłotowa bry~adti
sty .Krakowiaka wymłóciła 200

·kwintali żyta.

tłr

r,

----------------------------------------------...:.._--------------------------__:~--~~~~--=~-----~Nr226
'ZE: ~P<lJRTfJ

Kibice

Po

łódzkiego

zaniepokojeni

składem

a bezrybiu i rak ryba. Przysło·
wie to da się zastosować rów·
nież i w sporcie. Gdy nas n:l przy.
łódzko .
pisało
kład nie czeka w najbliższym czasie·
Szewcy podkreślali, że w ostat- jakiś mecz ł o mistrzostwo I czy
ŁODZIANIE CORAZ MNIEJ
zaczynamy
„MÓWIĄ''
nim czasie dobił dch materia·l nie choćby drugiej ligi , · ,,Kurier Łód:i:ki" podaje statysty- import taniego obuwia zagranicz· już na kilka dni pn:ed niedzielą wy
szukiwać jakąś inną. imprezę, l'.1ogą
kę rozmów telefonicznych w Łod~. nego.
cą. nam przynieść rozrywkę i odw·
Jak się okazuje - kryzys gospodar·
czynek po pracy.
Z GŁODU I NĘDZY
czy wycisnął i tutaj swoje zJowrogie piętno.
75-letni Feliks Wilamowski, iz:a- IMPREZA, NA KTóRĄ BĘDZIE
·Spadek ilości rozmów telefonicz· mieszkały przy ul. Żórawiej 7, iz: nę
W ARTO SIE WYBRAĆ
nych w ostatnim cusłe wynosi oko· dzy powiesił się na ręczniku umoIo pół miliona rozmów miesięcznie. cowanym u klamki.
Tym razem z wyszukaniem takiej
Zanotowano również niebywały srpa
imprezy nie będziemy mieli wielu
* *
dek ilości roomów międzymiasto
Na posesji Ne 50 przy ul. Południo kłopotów. Wszyscy miłośnicy piłki
'"-YCh.
wej znaleziono trupa nieznanego nożnej pomimo tego, że w Łodzi
mężczyzny, w wieku lat 70. Zmarły nie będziemy mieli żadnego spotka·
_ PODRiZUCONY CHŁOPCZYK
mieli im·
W lokalu komisariat-u pOllicji w ubrany jest bardiz:o nędznie - pisze nia ligowego, będą jednakwarto
się
pozos.tawiony riostał „Kurier Łódzki". Nie posiadał przy prezę, na którą będzie
Pabianicach
wybrać.
P!Zez niermaną kobietę - pięciolet sobie żadnych dowodów.
Impre:.:ą tą będzie mecz o wejście
ni chłopczyk, z kartką prrz.ypiętą do
*
*
do drugiej ligi pomiędzy Gwardią
„Nie mam mu co dać
koszuli: 19-letni Zenon Gronowski wysko- warszawską, a naszym Kolejarzem,
jeść". Zachodzi podejrzenie·, że mat·
czył rz; okna drugiego piętra na bruk. wymagający dużego napięcia ner·
ka' 'chłopczyka nie jest mieszkanką
Pabianic i że prrz.ybyła tutaj w ce- Odwieziono go w stanie ciężkim do wowego zarówno u graczy, jak i
u publiczności. Spotkanie to będzie
11,1 podmuce:Q.ia dziecka. Chłopiec sepitala.
bowiem decydującym dla drużyny
twierdtŁi, że ma ma imię ~rian, nie
APLIKANCI SĄDPWI
łódzkiej, gdyż w razie porażki chłop
wie jednak na jakiej ulicy mieszka.
BEZ UPOSA.żElQ'
cy nasi będą musieli zrezygnować z
wejścia do drugiej naszej klasy pań·
SZEWCY I KRAWCY
Okręgowy otrzymał
Łódzki Sąd
stwowej na rzecz gości.
WOŁA.JĄ O ZAPOMOGI
okólnik z Sądu Apelacyjnego, pawia
W dniu wczorajszym w Łodzi od- damiający o wst.rzymaniu wszelkich
PRZY GOTO W ANIA ŁODZIAN
był sig wiec bezrobotnych szewców
uposażeń dla aplikantów sądowych.
się
i krawców, na którym domagano
ubiegający się o
spotkania
Młodzi prawnicy
Poważna stawka tego
prz~an.ia rz;asiłków dla tej kategoniedziel·
rij rzemieślników orarz wprowadze- aplikacje w sądzie - muszą formal- spowodowała, że do meczu
rria ustawowego ub01Lpieaz;enia na nie zrzec się wszelkiego uposażenia nego łodzianie przygotowują się od
dawna bardzo starannie. Przerwę w
na czas praktyki sądowej.
starość.
rozgrywkach łodzianie wykorzystali
w ten sposób, że rozegrali szereg
spotkań towarzyskich na prowincji
w celu skompletowania jak najsilniej
szego składu na najgroźniejszego
TEATR KOMEUH MUZYCZNEJ
przeciwnika.
p .AlQ"STWOWY
,.LU'l'NIA"
TEATR IM. STEFA..""iA JARACZA
Czy taki skład skompletują
(uL Jaracza 27)
Godz. 19,15 „Córka pani Angot". przekonamy się w niedzielę na bo·
Leona
Godz. 19.15 „Odwety"
isku przy ulicy Nawrot 73. Tymcza·
ltruczkowśkiego.
sem posłuchajmy jednak, co o nim
żYDOWSK1
TEA'l'R
PAŃS'l'WOWY
Ostatnie dni! Zniżki ważne dla
mówią. kibice stojący blisko kierow·
(uL Jaracza 2, tel. 217-49)
ez:lonków zw. zaw., wojska i uczącej
nictwa łódzkiego Kolejarza.
Teatr nieczynny.
&ię młodzieży. Dl.a. wycieczek z terezniżki.
nu województwa specjalne
TEATR LE'fNl „OSA„
PilS'fWOWY l'EATR NOWY
94. tel. 272-70)
(Piotrkowska
(ul Daszyńskiego 34. tel 181-34)
Dziś teatr nieczynny.
Teatr nieczynn,- do 8. IX. br.
•rEATH ,,AKLEKIN"
P.ANSTWOWX
(ul Piotrkowska 152)
TEATR POWSZECHNY
wudniowy towarzyski mecz teni'l 'eatr nieczynny.
Warszawa,
sowy Moskwa (ul Obrońców Stalingradu 21 '
który zakończył gościnę tenisistów
(tel. 150-36)
TEATR „PINOh.10'
ZSRR w Polsce, stał na wysokim po
Codziennie o godz. 19,15 komedia
(ul. Kopernika 16)
ziomie i przyniósł wiele korzyści za
Al. Fredry „Wielki człowiek do ma·
Godz. 9,15 Widowisko ::amknięte pt. wodnikom obu drużyn. Tenisiści poi
łych in~res6w''.
scy przyswoili sobie styl gry zawo·
Kasa czynna w godz. 10-13 i od 16. „Pan Tom buduje dom".
dników radzieckich i metody icn
treningów, stosowanie których przy
czyni się do podniesienia poziomu
Z drugiej strony
polskiego tenisa.
zawodnicy radzieccy przyzwyczajeni
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) TĘCZA (Pioti-kowska 108) „Pustel· do kortów krytych, zapoznali się z
gi·ą na znacznie wolniejszych kortach
nia parmeńska", I seria
16,
godz.
„Curie-Skłodowska.";
ziemnych. Wspólne rozgrywki i wygodz. 16.30, 18.30, 20.30
l'i'.30, 2().
miana doświadczeń przyczyniły się
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
.
BAŁTYK (Narutowicza 20)
„Konfi·ontacja", godz. 16, 18.30, 21 TATRY (Sienkiewicza 40, w ogro· do dalszego zbliżenia sportowców o·
bu krajów, zacieśnienia łączących
duie) „Zwariowane lotnisko"
(Dla dzieci .Powyżej lat 12)
ich więzów przyjaźni i stanowić hę
godz. 16.30, 18.30, 20.~0
BAJKA „Maaret", godz, 18, 20
dą podstawę do dalszych kontaktów
(Dla dzieci powyżej lat 7)
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
WISŁA (Daszyńskiego 1) „S. O. S." sportowych.
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
godz. 16.30, 18.30, 20.30
;,Program Aktualności Krajowych
przedstawiciel PAP prze.
Po meczu
.
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
i Zag;rainiez.nyeh Nr 31"
prowa d ził rozmowę z trenerem tem
Siniczkowem.
radzieckich
sistów
„Pło·
16)
(Próchnika.
WŁóKNIARZ
21
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
mienie", godz. 16.30, 18.30, 20.30
Kino nie
HEL (Legionów 2) Zapytany o wrażenia z pobytu w
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
czynne z powodu remontu.
Polsce, trener Siniczkow oświadczył:
MUZA (Pabianicka 173) „Pieśń taj· WOLNO$C (Napiórkowskiego 16)
„Miasto młodzieży (Komsomolsk") „Jestem zachwycony entuzjazmem
gi", godz. 18, 20
pracy, z jakim naród "Polski Ludowej
godz. 15.30, 18, 20.30
(Dla dzieci powyżej lat 12)
6-letni Plan i odbudowuje
wykonuje
12)
lat
powyżej
dzieci
(Dla
POLONIA (Piotrkowska 67) wskutek wojny. Od
zniszczony
kraj,
„Kwiat
26)
(Zgierska
ZACHJl!TA
„Płomienie", godz. 17, 19, 21
niosłem jak najlepsze wrażenie z po
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
miłości", godiz;. 18, 20
bytu w Sn-pocie, Zakopanem, Kato(Dla dzieci powyżej lat 12)
PRZEDWIOąN Ił} (Żeromskiego 76)
,,ZdTadzieckie skały", godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży niedozwolony)
REKORD (Rzgowska 2) „Baryłe1!~ ·
20
1 ka.", godz. l'i".30,
(Dla ~łodzieży powyżej lat 18)
ROBOTNIK (Kilińsh.-iego 178)
„Oni mają ojczyznę", godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 10)
Morzem Czarnym. Myśl ta od da
... Na przestrzeni 300 km, od
ROMA (Rzgowska 84) „Dziewczęta
wien dawna zaprzątała umysły naj
portu Czernawoda do leżącego nad
z baletu", godz. 18, 20
lepszych rumuńskich inżynierów.
Morzem Czarnym miasta Sulina,
(Dla dzieci powyżej lat 12)
W archiwach państwowych można
wije się wstęga Dunaju. Stare
ST~LOWY (Kilińskiego 121łJ
obejrzeć projekt budowy kanału
swoje koryto zostawił Dunaj
„Przybrana córka", godz. 17.30, ~W
jeszcze z roku 1837. Projekt ten
gdzieś z boku. Swiadc.zą o tym je
(Dla dzieci powyżej lat 12)
nie wyszedł jednak poza ramy ardynie zarysy dawnych brzegów AWIT (Bałucki Rynek 2) „Kłopotli·
chiwum: w budowie kanału nie by
niekończące się kamieniste pagór
we alibi", godz. 17.30, 20
ła zainteresowana ani Europejska
(Dla młodzieży niedozwolony)
ki. okalające dolinę Karasu i bruKomisja dla Spraw Żeglugi na Du
dnozielone, zarośnięte sitowiem,
naju, ani też związani z nią kapiiez10ra. Jeziora te są siedliskiem
I nie n! . siły
taliści rumuńscy.
miliardów malarycznych komarów
i roztaczają wyziewy zgnilizny
nad wysuszoną bezlitosnym słon
cem ziemią Dobrudży.
Przez długie lata, w pozbawio·
nej sieci komunikacyjnej Rumunii,
Dunaj był jedną ;z; najważniejszych
Program na. dzień 18 sierpnia br.
dróg, wiodących do morza. Droga
11.35 (L) Recital &krzypcowy.
to była długa i kosztowna. Koszty
11.57 Sygnał i hejnał. 12.04 Dzienstarej, zacofanej Rumunii było
przewozu wzrastały co roku w~ku
wykonanie tak wielkiego przedsię
nik. 12.30 (Ł) Skrzynka weterynaryj
tek wielkich wydatków związa
:na. 13.10 (Ł) Reportaż pt. „Po żni
wzięcia.
nych· z oczyszczaniem ujścia rzeki.
wach w !'GR i spółdzielniach prodnk
Budowa prawie 100-kilometrowe
Wiadomo, że u ujścia Dunaju, w
cyjnych". 13.30 Koncert ze Szcz:ecigo kanału, który przeciąłby całą
jego jedynej spłąwnej odnodze
na. 14.00 Rad.ioki·onika. 14.20 (Ł)
Dobrudżę, kanału, który wniósłby
Sulina, gromadzi się co roku oko14.55 „Mówią
?(UiZyka popularna.
życic do tego zacofanego okręgu
ło 30 milionów mtr. sześć. naniek&ążki". 15.10 (Ł) Muzyka kompoz.
sionego mulu. Z tej to przyczyny t Rumunii - była odwiecznym ma:rosyjskich w wyk. E. Rogalskiej rzeniem Dobrudżan. Dziś marzeport Sulina, leżący niegdyś nad
:fortepian. 15,30 Aud. dla świetlic
nia te stają się rzeczywistością.
samym wybrzeżem morskim, oddziecięc. 16.00 Dziennik. 16,20 (Ł)
Jeszcze przed rokiem Rada Minidalił się obecnie od morza o 10 km.
„Na boiskach i bieżniach kraju".
sfrów Rumuńskiej Republiki Luda
złego, rumuńska
dobitek
Na
16.25 (Ł) Jak pracuje nasz komit~ t
wej i KC Rumuńskiej Partii Robot
część Dunaju nie należała wcale
domowy? , ~6.35 (Ł) Pieśni różnych
niczej powzięły uchwałę o rozpotu
Gospodarzyły
Rumunów.
do
narodow. 17.00 Koncert dla p1·zodow
częciu budowy kanału Dunaj-Mo.
imperialistyczmocarstwa
wielkie
ników pracy. 18.15 (Ł) „W nas zycł1
rze Czarne. Malaryczne jeziora b ę
ne, członkowie Europejskiej Ko·
zakładach pracy". 18.25 (Ł) Kon·
dą osuszone, obszar Dobrudży po·
Żeglugi na Du·
Spraw
dla
misji
„Sr.pilki" . 19.00
<jel't życzeń. 18.45
kryje sieć urządzeń irrygacyjnych.
naju. Z tego upokarzającego jarz
Koncert symf. 20.00 Dz1cnmk. 20,40
Zielone ściany ochronnych pasów
ma imperialistów zagranicznych
„Ulubione melodie". 21.15 J. S. Ba~h
leśnych zagrodzą drogę wysuszawyzwolić mogło Rumunię zbudoSuita C-,d:Ur. 22,00 Wszechnica Radio
Zniknie na zawjącym wiatrom.
kanału, łączą cego Dunaj z
,wanie
wa. 22,15 Koncert. 23.00 Ostatnie
wiadomości. 23.15 „Letnie nastl'Oje".
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Kolejarza

„Gwardią" w.arszawską

TAK WYGLĄDA NASZ SKŁAD
- W bramce zagra oczywiście nie
zawodny Depczyński, którego piłkar
ska Łódź zna doskonale, na obronie
Szeliga oraz Stolecki, w pomocy od
prawej: Jach BogumH, nowopozy.
ska.ny z Kolejarza z Koluszek, Szaliński i D~tkiewicz. W napadzie wy
stą.p.ią: Leszczyk (też z Kolejarza z
Koluszek), Jach Mieczysław, Kmin,
Koczewski oraz Deska. Nie jest jemówią dalej
dnak wykluczone wtajemniczeni - że po ostatnim tre
ningu w składzie tym mogą zajść
jeszcze j_aki.eś zmiany, a zwłaszcza
na o~rome I w pomocy.

KINA

Odpowiadamy na list,
Wczoraj, wśród licznej koresp<>nden
cji, jaka codziennie. napływa do naszego działu, otrzymaliśmy dwa list}·
cfotyczące wyścigu kolarskiego o oa
W
„Głosu Robotniczego".
grody
rit-rwszym z nich ob. Kurzyński Hen
ryk uskarża się, że syn jego, który
jakoby minął p1etę ósmy, nie znalazł się nawet w pierwszej dwudziest
ce zawodników, w drugim Walewski
Waldemar uskarża się na to, że na
starcie w pierwszym szeregu ustawiono zawodników zrzeszonych i ~e
jeden z nich jechał na „cynglach" to jest na' rowerze wyścigowym.

ców Kolejarza jest i: tak zaniepoko·
jona. Powyższy skład nie budzi ja·
koś wielk-iego zaufania. Mówią„„ ~e
na tak poważny mecz trzeba ~ło
raczej oprzeć się na starym składzi.?,
Możliwe jednak, że się mylą, możli·
we, że nowowystawieni gracze w li·
nii obronnej zagrają tak ambitnie,
iż zaszachują lotny atak warszawia·
ków i utrudnią im "z byt częste wypady pod swoją bramkę.
A każdy taki wypad będzie dla go·
spodarzy bardzo groźny, bo mu.>imv
pamiętać 0 tym, że w razie zwycię
stwa gości, łodzianie tracą wszelkie
Otóż istotnie popełniono błąd przy
szanse na wejście do drugiej ligi. W
zavodników na '.:tarcie.
ustawianiu
razie :l.Wycięstwa gospodarzy o Io·
POGŁOSKA SPRAWDZA SIĘ . sach tych drużyn zadecyduje trzecie Macie słuszność, obywatelu, że z1-ze·
To samo zres:z.tą powiedziano nam spotkanie (pierwsze wygrali warsza- szeni powinni wystartować ostatni i
w zarządzie klubu, ale opinia kifii· wiacy 3:2) na neutralnym gruncie. ·na przyszły rok tak będzie.
Co oo
drugiego zarzutu, to wyjaśniamy, że
zawodnik jadący na rowerze wyści·
wyścigiem
gowym jechał poza konkursem i w
ogóle nie :wstał sklasyfikowany,
a ten czerwony rower, który widzie·
to był właśnie jego. RMr.ta
liście I
waszych' uwag jest słuszna.
wydał już „rozkład

I

„Szlakiem Pokoju"

Przed

eolski

Związek

Kolarski

jazdy" dla jego uczestników

Ob. Kurzyńskiemu, a raczej jego
Po powrocie Komisji PZKol. (pre- , towicę - 108 km., przez Strzelce,
zes Gołębiowski, kpt. sportowy Kli· Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, synowi szczerze współczujemy. Ale
w sporcie zdarza.ją się dość .-:zę&to
maszewski) z objazdu trasy i miast Chorzów, Batory.
Etap V - 1 września: Katowi-ce omyłki sędziów. Człowiek jest prie·
etapowych, ustalono następującą tra
sę wyścigu „Szlakiem Pokoju": Zgo· - Kielce - 160 km„ przez Mysło· cież omylny. Aby jednak ten pr'&Y·
wice, Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, padek nie zniechęcił do spoi-tu wa·
rzelec - Warszi;iwa:
postanowiliśmy choć
Olkusz, szego syna Etap I - 27 bm: Zgorzelec - Je Strzemieszyce, Sławków,
lenia Góra - 93 km. przez Lubań, Wolbrom, Miechów, Wodzisław, Ję· w częś!t wynagrodzić m31 tę k:zyw
dę w postaci jakiejś ciekawej 1..siąż·
drzejów, Chęciny,
Gryfów, Lwówek, Wien.
Etap VI 2 września: Kielce _ Ra ki, którą będzie mól\.1 odebrać w re
Etap II - 28 l>m: Jelenia Gór.l
- Wałbrzych - 103 km„ przez Boi dom _ 141 km„ przez Zagnańsk, dakcji już w dniu dzisiejszym, lub
ków, Strzegom, świdnicę, świebo- Łączną, Suchedniów, Skarżysko, Bli w dniach następnych w godz. oti 9
żyn, Odrowąż, Końskie, Gowarczów, do 13.
dzice.
--o(]<>-Gielniów, Skrzynno, Wolanów..
Etap III 29 l:>m: - Wałbrzych słów
Etap VII 3 września: Radom
Op?le - 168 km., przez świebodzice, świdl'llicę, Dzierroniów, Ząbkowi Warszawa - 105 km„ przez Je-) Rozgrywki o wejście do klasy A •
Grójec, _· 1r- okręgu łódzkiego dobiegają końca.
·
dl"sk
ce, Pączków, Nysę, Niemodlin.
m · , B'1ałob rzeg1,
Etap IV - 31 bm: Opole - Ka· cz~n, R aszyn.
Tak się złożyło, że ostatnie spotka-

o kl. A

Kilka

trener tenisistów radzieckich
reprezentantów?

o swym pobycie w Polsce i grze naszych

D

wyścigu „Głosu"

Łączna długość trasy wyścigu 878 km.
Start i meta w poszczególnych
mia$ch etapowych przewidziane są
w następujących godzinach:
I ·- Zgorzelec ;:;~dz. 14.00 _ Jelenia Góra godz. 17.15.
II - Jelenia Góra godz. 14.00
Wałbrzych godz. 17.20.
III - Wałb1·zych godz. 12.30
Opole godz. 17.00.
IV - Opole godz. 13.30 - Katowice godz. 17 .OO.
Katowice godz. 10.30
V Kielce godz. 16 OO

wicach, Krakowie, Lodzi oraz w ~ti0
licy Polski - Warszawie".
Na pytanie, co sądzi o polskim temistr.~onisie i międzynall'odowych
stwach Polski w Sopocie, w których
brali udział najlepsi tenisiści h.·'l'a·
jów demokracji ludowej, trener ra„Mistrzostwa
dziecki powiedział:
Polski w Sopocie dowiodły, że tenii
siści polscy gr::ją bardzo dobrze
znacznie .Podnieśli sw:ój pozi.om gry,
po pobycie w l'tloskwi~. świadczą. o
tym wygrana Skoneckilego w grze z
VI - Kielce godz. 11.30 - Radom
Asbothem i II miejsce zajęte w grze
podwójnej mężczyzn, kobiet i mies..:a godz. 17.00,
VII - Radom godz. 14.00 - War
.
.
nej".. .
Mow1ąc o towarzyskim s.Po.tkamu szawa godz. 17.lO.
Wal'Szawa, S1mczkow.
Moskwa
W dniu 30 sierpnia nastą.pi jednop~dkre.ślił: „N:is~e Sf!otkanie z teni
s1stami polskimi miało charakter dniowa nrzerwa w Opolu ·
'
równej walki i sądzę, że stanowić
będzie ono podstawę dla dalszych
-o(]<>• sportowych tenisistów ra
konta k tow
d · k"
ziec ·ich i polskich."
Zapytany o dalsze plany tcnisistów radzieckich, trener Siniczkow
boisku
Dziś o godzinie 17 na
stwierdził: „Po powrocie do Związ
ku Radzieckiego tenisiści nasi wez· przy ul. Kilińskiego 188 odbędzie
mą udział w mistrz.ostwach ZSRR i się mecz piłkarski między drużyna
w rozgrywkach o puchąr ZSRR, a mi PPBOST a ZPB im. Stalina. Do
następnie w okresie :iimlt.)vym praco
wać będą nad podwyższeniem pozio chód z me.czu zasili fundusz przeznaczony na rzecz ofiar w Korei.
mu gry."

. ·'
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N a rzecz Korei

I

sze plaga tutejsze] ludności - ma
!aria; tysiące hektarów błot zamienią się w uprawne pola. Na
zrodzonych do życia obszarach po
wstaną linie kolejowe i autostrady, wyrosną nowe osiedla i nowoczesne miasta, wybuduje się fa·
bryki. Zacofana Dobru9,ża zmieni
się w okręg o wysoko rozwiniętym
rolnicprzemyśle i przodującym
twie.
Nowa droga wodna, łącząca

Kanał Dunaj-Morze Czarne
port Czernawoda z
przylądkiem Midia, nabiera ogrom
nego znaczenia dla gospodarki na
rodowej Rumunii jeszcze i z innych
względów. Kanał skróci drogę do
morza o przeszło 200 km; obniżą
się znacznie w związku z tym kosz
tv przewozu. Można będzie od·
ciążyć port Constancy i prowadzą
cą d011 od Czernawody linię kolejową oraz przyspieszyć transport
kolejowy dla rosnącego szybko
naddunajski

przemysłu rumuńskiego.

Naród rumuński z wielkim entuzjazmem przyjął uchwałę rządu o
budowie kanału. W ślad za geo
logami. na nieuczęszczaną prawie
dotychczas trasę budowy kanału,
ze wszystkich stron R·1munii cią 
gną tysiące ochotników. Obecnie
na całej przestrzeni od Czernawo.

nie rozegrają ze sobą zespoły Włók
niarza z Bełchatowa i Zduńskiej
Woli. Zespołowi włókniarzy z Bełcha
towa wystarczy wynik remisowy,
aby zaawansować do klasy A. Ewen
tualne zaś zwycięstwo zespołu ze
Zduńskiej Woli przyniesie tej drużynie pierwszą lokatę w tabeli, li
co za tym idzie kl. A.
Kolejarz w Skierniewicach zrnier zy się z Gwardią. I w tym wypad
ku do uzyskania trzeciej lokaty: Ito
lejarzom wystarczy wynik remisowy. Faworytem tego meczu jest zespo"ł gospodarzy.
W Kutnie.tamtejsza Gwardia uległa
z Bełchatowa, a w

Włókniarzowi

Skierniewicach tamtejszy Kolejarz
przegrał z Włókniarzem zduńskowolskim. A więc ubiegłej niedzieli
triumfowali włókniarze i to na obcych terenach.
Po uwzględnieniu wszystkich wvr.ików, tabela przyjęła takie obllcze:
5 8 16:9
Włókniarz Bełchatów
5 7 18:4
Włókniarz Zd. Wola
Kolejarz Skierniewice 5 3 4:12
5 2 12:25
Gwardia Kutno
0

dy do przylądka Midia wre gorącz
kowa praca dziesiątków tysięcy
budowniczych.
Na terenach budowy kanału zor
ganizowano kursy dla analfabetów i kursy podwyższania kwalifikacji robotników. Uruchomiono
często
także szkoły polityczne,
wygłasza się referaty. Tak np. od
czytów o wynikach budowy kanałów w Związku Radzieckim, zorga·
nizowanych staraniem Rumuńskie
go Towarzystwa Przyjaźni z ZSRR,
wysłuchało około 30 tys. robotników. Wśród budowniczych kana.
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łu rozwinęło się współzawodnictwo

o przedterminowe wykonanie planów budowlanych.
Mało znana dotychczas wieś Poarta Alba zamienia się w miasloport, liczące ju ż obecnie 20 tys.
mieszjcańców. Obok baraków wy
rastają wielkie domy, zarysowujące jak gdyby pierwsze kontury
przyszłego miasta, z jego piękny·
mi, ukrytymi w cieniu drzew do·
mami, asfaltowymi ulicami bie.
gnącymi wzdłuż kanału, którym
popłyną burzliwe wody Dunaju do
Morza Czarnego.
Szczęśliwa i wydajµa jest praca
wolnych ludzi. Między Czernaa przylądkiem Midia wre
wodą
nad stworzegorączkowa praca
niem największej w historii Rumunii budowy. Dziesiatki tysięcy
Rumunów poświęca swą pracę budowie kanału Dunaj- Morze Czarne, który stanie się wielkim wkła
dem w dzieło budowy socjalizmu
w Rumuńskiej Republice Ludowej.
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