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LJCZCIA

na cześć Kongresu Pokoiu
terminem ska, Klimczak, osiągając wysoki pro
podjęte cent baz akordowych.
Prządki z ZPB im. 1 Maja prze•
na cześć Kongresu Pokoju. Wytężo
Tow.
produkcją, kraczają swe zobowiązania .
zwiększoną
ną pracą,
Laskowska osiąga o 8 proc. więcej
oszczędnością, rozwojem ruchu wie
wykonania bazy. Tow. Wasiak, z;tlowarsztatowego, dokumentują 11,ie- miast 103 uzyskuje 112
procent,
złomną wolę walki o pokój.
tow. Woźniak zamiast 104 - 108
Załoga ZPW im. Reymonta meldn proc., tow. Nowicka zamiast 104 je, że w myśl zobowiązania, ilość 112 procent.
Korespondent z ŁZW AE A-9,
odpadków została zmniejszona do
0,35 pi·ocent. Wyniki te osiągnięto tow. Klimczak, pisie o nowych zodzięki uważnej, oszczędnej pracy w bowiązaniach, jakie podjęła załoga
oddziale przygotowawczym oraz w tych zakładów. Postanowiono mia·
11owicie skrócić czas trwania kapl
pr~ędzalni.
talnych remontów oraz zakończyć
Młodzież zakładów zorganizowała planowy roczny remont maszyn do
a:espół na samoprząśnicach wózko- 31 października br. Ponadto robotv<iych.
nicy zobo·wiązali się wyremontować
Tkaczki z ZPB im. Rewolucji w bieżącym roku ponad plan 1 to·
1905 roku realizują zobowiązanie karnię, 1 szlifiernię i 1 brykiernię.
przejścia z 6 na obsługę 8 krosien. Postanowiono także wspólnymi siła
Na „ósemkach" pracują już tow. mi przygotować szopę pod przyszły
tow.: Jaworska, Rejniak, Płotrow- magazyn gotowych towarów.
Robotnicy

wypełniają

„„1 ... .

„

ORGAN WK 11 ŁK POLSKl'E·J ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
- _ PONIEDZIAŁEK 28 SIERPNIA 1950 ROKU. •

R.OK 1U (VI)
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llaród ·niemiecki pra·gnie pokoju
jedności

i

niezawisłości

narodowej

F:ront 'Narodowy Niemiec„Demokratycznych wzywa do czynnego oporu .

W sobotoę pmed
l>Ołudniem, pod'C'Z.as ob'rad Kongreau Frontu Narodowego Niemiec Dem9kratyoz:nyd1 prezydent Niemieckiej Repl.lbMki Demokratyaz.nej, Wil
hełm Płeck, wygłosił prrzemówienie,
prŻerywane buritli~ oklaskami
delnatów.
BBBLIN (P.). -

~ · ·Przemówienie

·prezydenta Piecka
wstępie pr&ydent P.ieck pod·
kreślił, że niemiecld K'.ongret Narodowy 11:ebrał się w niezmiernie po-

Na•

ważnej

dla

świata

i dla Niemiec sy-

wniez p.rzeciwko produkcji zbrojeniu
wej, dążąc jednocześnie do rozwoju
niemieckiego przemysłu pokojowego,
przeciw formowaniu najemnych od1działów wojSkowych. Opór narodo.wy wYlJlaga stałego uświadamiania
iludu niemieckiego o celach amery.kańskiej i angielskiej propagandy
.Wojennej.
Opór narodowY skierowany jest
przeciwko importowi towarów amerykańs~tch, które mogą być WYtwa·
TZane w samych Niemc.zcch, zmierza
on do ochrony warsztatów pracy, do
~troSki o Interesy robotników i pra·cownlków umysł!m'Ych, do ochrony
rzemieślników i chłopów. Jest on
'skierowany przeciwko demontażowi
7.akład6w przemysłu pokojowego w
Niemczech Zachodnich, dokonywa·
nemu ze względów konkurencyjnych.
Opór narodowy skierowany jest
pnechvko przerzucaniu ciężaru anglo • amerykańskich przygotowań
wojennych na niemiecki lud praco~
jący. Popiera on walkę robotników
o zabezpieczenie ich bytu materialnego oraz wszelką akcję ludno~
ś<i pracującej przeciw nadmiernym
ciężarom podatkowym, spekulacji i
innym formom wYZY'Sku.
Opór narodowy wymierzony jest
·pneciwko wszystkim poczynaniom
admhdstTaoji z Bonn i gubemato·rów anglo - amerykańskich, mają·
cym na celu ograni~enie lub zaha·
mowanie stosunków gospodarczych
między Niemiecką Republiką Demokra.tycmą a Niemca.mi Zachodnimi.
Dąży on natomiast do swobodnego
międzystrefowego
rozw~ju handlu
wewną.tirz Niemiec, który da znów
pra.ćę i chleb setkom tysięcy bezrobotnych w Niemczech zachodnich i
w zachodnich sektorach Berlina.
Opór narodowy - stwierdził koń
skierowany
cząc pr~ydent Pieck jest również przeciwko ro.tkład~wi 1
upadkowi niemieckiego :l:yeia kultu·
ralnego pod_WJ>ływem importowanej
z USA kultury gangsterskiej.
Obecni przyjęli mowę prezydenta
Wilhelma Piecka długotrwałą owacją. W imieniu ucrzestników Kongre
su podtzjękował prezydentowi przewodnic1<1:ąey dr Correns.

tuacji.
Rozlega się na świecie - powiewrzask podżegaczy
dział mówca wojennych, któn:y chcieliby odwr6ci6 uwagę od swych krwawych zbro
dm, a równocrześnie pmygcrtować no
we, j~e potworniejsze rzbrodnie.
W tei sytuacji zadaniem Fł'-Ontu Na•
rodowego jest popa.TCie za pomocą
w~elkich środków walki o pokój, to
czi:teeJ się w całych Niemczech. Cały
naród powinien czuwać nad utrzy·
mantem pokoju.
Jednym z decydujących etapów w
tej walce o pokój będą WYbory parlamentllll'ne w Niemieckiej :Republice Demokratycznej dnia. 15 pażdzler
nlka br. Kandydaci FroJftu NarodoPrzemówienie
wego w swej polityce i cbliałałnoścł
Reimanna
Maxa
będlł służyli wielkiemu celowi W dyskusji jako pierwszy zabrał
wJmocnienia · obO'LU sil pokoioWYch
na. całym świecie. Napięta sytuacja głos przewodniczący Komunistycz·
międ'1ynarodowa nakaiz.uje, by Front ne.i Partii Niemiec Zachodnich Max
Na.rodowy uczynił z wyborów w Reimann, powitany hucznyrtri okladniµ 15 pażdziernika jednomyślną skami.
stwierdził Max
Kongres ten ma-nifestację całego na.rodu na rzecz
polityki pokoju, która jedynie od· Reimann - da nowY bodziec do roz
powiada źyWotnym interesom naro· winięcia. w Niemczech Zachodnich
oporu narodowego przeciw przygoto
du niemieckiego.
Mówca rzobrazował dalej politykę waniom wojennym i wyzyskowi ko·
mo- lonialnemu, do walki o pokój, jedimperialistycrznych
wojenną
carstw rz:achodnich i omówił wyczer ność demokratyczną i niezawisłość
pująco sprawę oporu narodowego o- narodową.
P.rrzewodniczący KPD określił uja
raz wałki o jedność Niemiec, o ogól
no - niemiecki traktat pokojowy i o wnianą pme.z Adenauera i Schumachera gotowość remilitaryrz;acji Nie·
w.veo!anie wojsk okupacyjnych.
Wzmaganie się oPOru na.rodowego miec Zachodnich i utworaenia 12.aJe!Jt - jak . stwierdził prll'Lydent chodnio - niemie<*.iej armii najemPiectt - rló-wną, cechą. charaktery- nej, jako kontynuację polityki zdra·
w Niem- dy narodowej, polityki, którą zapo11ty.czną obecnej sytuacji
c7:ooh 7Awbodnich. Nasze zadanie - czątkowało pogwałcenie układu pucz
powiedział mówca - polega na tym, damskiego. Jest rzeczą coraz bar·
by wpoić jak najszerszym war- <hi~ oczywistą, że !P014ty<ka uprawia
ich na w Niemczech Zachod"nich proważe
lłtwom św.l.adomość faktu,
własne, ber7JJ>o8rednie, żywotne inte• dzi do katastrofy. Dlatego też resy związane są ściśle z ogólno·na· stw.ierdrził mówca - zdrada narodu
rodową. walką o pokój, jedność i nie wa, popełniona przez polityków z
Bonn, spotyka się z coraz l\iększym
zawisłość.
Prezydent Pieck wspomniał o oPOrem ze strony ludnośei zachoclwz.magającym się wciąż duchu bo- nio - niemieckiej. Swiadczy o tym
jowym robotników niemieekich, Po m. in. fakt; że młodzi Niemcy,
czym określił , jak następuje rzadania zwerbowani do tzw. odd71iałów robo
czych odmaiwiają przyjęcia broni.
oporu narodowego:
Opór narodowy kieruje się prze· Również hamburscy robotnicy porto
ciwko statutowi okupacyjnemu, prze wi dowiedli swej woli pokoju, odma
ciwko staitutowi Zag!ębia Ruhry I wiając wyładowywania amer;;-kań·
poczynaniom, skich materiałów wojennycl:. Opór
przeciw wszystldm
zmierzającym do ich realizacji, Skle narodowy znajduje wyraz "'' rezolurowany on jest przeciwko remilitary cjach protestacyjnych, strajkach i
zacji Niemiec Zachodnich i zobo- demonstracjach.
Sukcesy kampanii zbierania podpatriotycznych
wią.ruje wszystkich
Niemców, by demaskowali wszelkie pisów pod Apelem w sprawie zakaprzyrotowania wojenne i organizo- zu broni atomowej, a jednocześnie
wali walkę narodu przeciw tym objawy wzrragającego się oporu naPrzYrotow11,niom. Kieruje sle on ró- 1rodowe,go wy·Nołaly zdenerwo•Nanie

Agencja piechoty morsldej. Wspierając natar
MOSKWA (PAP).
cie wojsk Armii Ludowej; oddziały
TASS podaje z Phenjanu:
Naczelne dowództwo Armii Ludo partyZanckie rozszerzają swe dzłii.ła
Ludo- nia w rejonach Ulsan i Pusan.
we.i Koreańskiej Republiki
Na północ od Taegu nacisk wojsk
wo - Demokratycznej ogłosiło k.omunikat z dnia 26 sierpnia rano, północno - koreańskich wzmógł · 1ię
znacznie.
stwierdzający:
Na wYbrzeźu południowym walki
Ludowej na
Armii
Oddziały
frontach po złamaniu toczą się niedaleko portu Masan•
wszystkich
21 sierpnia oddziały partyzanckie,
próby kontrofensywy wojsk amery
kańskich i liśynmanowskich, spowo działające w rejonie linii kolejowej
Pusan, zniszczyły pociąg
dowały poważne straty w ludziach Ulsan nieprzyjacielski ze sprzętem wojen
i sprzęcie wojennym przeciwnika.
Oddziały Armii Ludowej naciera nym. Lotnictwo Armii Ludowej ając w rejonie południowego wybrze- takuje skupienia wojsk przeciwniża, zadają ciosy piechocie amerykań ka, jak również obiekty wojskowe
skiej i amerykańskiemu oddziałowi I i komunikacyjne na tyłach.

ciświadczyl

na rza onczeme:

wśród wrogów

ludu niemieckiego.
Wobec tego imperialistycene mocarstwa okupacyjne oraz ich sług'..lsi z
Bonn, usiłują zdławić terrorem wal
kę o pokój i o wyzwolenie narodowe. Pisma postępowe są zakazywane, przeci~o bojownikom 0 pokój
riapadają wyroki ska1Zujące. żadne
jednak środki terroru nie zdołają
stłumić pragnienia. trwałego 'lokoju,
jednoścd i niezawisłości na.rodowej.
Dowodem tego jest udział liC'Z...'lych
delegatów rzachodnio - niemieckich
w obecnym Kongresie. Max Rei·
mann wezwał tych delegatów, by po
powrocie rz: Kongresu rozwinęli t!ner

I

natarcie Armii Ludowej

Giętkie straty wojsk Moc Arthura w ludziach i sprzęcie

~~~~g~k~ęN~~=~~t~w z~~~~~ll~~
Przekw?rlni~ący KPD

Oddziały partyzanckie

wspierają

pizeciw anglosaskiej polityce .remiliiarvzacji
., Obrady Kongresu w .Berlinie '

łódzcy przed
zobowiązania,

Na&Zą pracą we Froncie NarvdoNiemiec Demokratycznych
wym
stworzymy gwarancję, że imperiali·
storn nie uda się przekształcić w
martwą strefę naszej ziemi zacho·
dnio • niemieokiej. PrawdziwYm pa
triotą niemieckim jest tylko ten, kto
wal~y w szeregach Frontu Na.rodo·
wego o pokój, jedność, sprawiedliwy
traktat pokojowy i WYCOfanie wojsk
okupacyjnych.. Walka ta, o boku mi
łojącego pokój Zwll\zku Radzieckle·
go, za.pewni na.rodoWi niemieckiemu
nową egzystencję l szczęśliwą puy·
·
szłość.

Pokojo'Wa polityka ZSRR

cieszy ~i~ gorącym poparciem całej ludzkości
· Przemówienie tow.
NOWY JORK (PAP). - 25 sierpnia odbyło się pod pl'!lewodnictwem
p~edstawiciela Związku Radzieckie
go Malika posiedzenie Rady Bez.pie·
czeństwa, na którym toczyła się w
dalszym ciągu dyskusja nad 11:agadnieniem koreańskim.
Po odczytaniu francuslde_$o tłumaczenia przemówień iMaliita, Jebba i Austina, wygłoszonych na popmednim posiedzeniu Rady. Malik
pmed1Sitawiciel
zabrał głos jako
Związku Radzieckiego, by sprosto·
wać pewne kłamliwe oświadC!l:enia,
złożone przez delegata brytyjskiego
Jebba i amerykańskiego - Austina
na posiedzeniu 22 sierpnia. Malik
podkreślił prnede wszystkim, że PI'l!:Y

Realizując

J. Malika

na forum Rady

toczone przez niego na posiedzeniu
22 sierpnia fakty zaczerpnięte 11:0stały ze źródeł oficjalnych i że żadne jego oświadczenie na temat agresji USA, prowadzonej w celu po
pierania kliki Li Syn Mana, nie zo·
stało rldementowane.
Zamiast tego, by tl'l!:ymać się tych
faktów - powiedział Malik - Jebb
i Austin uciekli się do rz:wykłych
swych oszczerstw w stosunku do
Zwjąuu Radzieckiego i powoływali
się na Hitlera. Żadne jednak p0woływania się na „kłamstwa" i „ w1elkie kłamstwa" nie są w stanie zaprzytoczonym
faktom,
przeczyć
przez delegację radziecką.
Następnie Malik stwierdził ponow

11:

Bezpieczeńst!"a

nie, że Stany z.iednoc"ZOne rozpoczę·

ły agresję w Korei przed powiięNarodów
cłem przez Organizację

Zjednoczonych ja;kiejkólwiek decyzji, po cz:rm usiłowały tego rodzaju
decyzję sprowokować w celu zamaskowania agresji amerykańskiej.
~alik . przypo.m;ii~ł, ~e ~ustin
stWle:d~ł w_ Rad.zie. ~ezp1eC!lenstwa
w dniu 19 s1erprua, tz ~ta??-Y Zj~dno
czon~ wydały ameryka~s~m

siłom

zb;;oJn;r~ r~a~ „przyJŚCla z pom?·
cą rezimow~ L1 Syn Ma·~a .w dniu
27 ~erwca tJ. pra:ed po~1ęc1e:n +de-

cyzi1 przez Rad~ Bezp1eczens.":'a.
Bezprawna decyzJa Rad?' Bezp1eczenstw~ 'Z 2? czerw.~a m~ wsp?mi·
nała o zad?eJ sankcJ1, am o d~ała-

zadania Planu &-letniego

buduiemy pokói i lepsze, szczęśliwsze iułro
Zakończenie

obrad .Plenum

Zarządu Głównego

Zw. Zaw.

Włókniarzy

niach wojennych w Korei. Nie ulega
!więc
wątpliwości, że rząd amery-

kański nakazał swym siłom po- ,
wietrznym interwencję w dniu 27
czerwca na kilka godzin przed bez·
prawną rezolucją Rady Bezpiec2eństwa z tegoż 27, czerwca.
Malik stwierdził następnie, te
Jebb pmekręca w bezc:zelny sposób
cytaty rz: dmeł Włod'Zim.ierza Lenina
i Józefa Stalina. Jebb powoływał si(;l
błędnie na drugi t om „Historii dyplomacji", podczas gdy powinien
był powoływać się na trzeci tom, w
którym opisana jest w pewnych
mieiscach takt yka dyplomacji burżuazyjnej i gdzie wyjaśniony ;est
sposób, w jaki dyplomacja ta maskuje swą d.z:iałalność próbami ,,lokalirzacji" konfliktów, jak również
sposób, w iaki stosuje ona taktykę
terroru.
W Radrzie BezpieC1Zeństw.a - pomożna zaobserwo
wiedział Malik wać wszyst kie te chwyty dyplomacjj turżua!Zyjnej. Dyplomacja ra•
dziecka opiera się w swym działa
niu na zasadach • całkiem odmien·
nych: dąży ona. i walczy o zapew·
nienie powszechnego pokoju i dopomaga całej ludzkości w walce
przl"ciwko agresorom.
W cytatach przytoczonych pl'l!:eZ
Jebba - powiedz iał Malik - 11ie
było żadnej wzmianki o zagadn ieniu
koreańsk im . Jetb powoływał się na
okres, gdy Church:ll org a nizo wał
p!"leciw Rosji
zbrojną interwencj ę
Radzieckiej w ten sam sposób. w Jllki prezydent Truman zorganizow Korei.
wał zbrojną interwencje
Podczas interwencji zorganizowanej
prze!Z Churchilla - powiedział Ma„cywilizowanj" przestępcy
lik
wtargnęli do kra j u : Anglicy i Amerykanie w Murm a ńsku, a Japończy
cy i również Am·ervk anie na Dalekim Wschodzie. Przyszli oni do Rosji, by uczynić z Rosjan niewolników, co doprowadziło do zażartych
walk.
Lenin l Stalin oświ adczyli wów·
C1Zas, że o,icz)'Ena socjalist yczna jest
w niebezpiec-zeństwie.
Stalin stwie rdził wówczas, że Jeśli kraj nie stworzy armii rzeczywito portiesie
śc:ie izdyscyplinowanej,

dniu obrad rozsze- stosunku do realizacji zadań Planu nych lat, nie udało się jeszczr. cał
Zarządu Sześcioletniego - stwierdził w swym kowicle usunąć śladów prz<'klę•ego
Plenum
Włókniaray przemówieniu ·tow. Stawiński - da- spadku kapitalizmu, wszystldch śla·
Związku
Głównego
w Łodzi, w dyskusji głos rzabicrali ła załoga zakładów w Chodakowie. dów okupacji I wojny. Jeszcze i dziś
Jeszcze przed 1939 rokiem wyco· I wiclr trąsk mieszka w robotniczych
m. in. tow. tow.: Owczyński (Bydgoszcz), Kowalski (VI Oddział), So· fano tam z ruchu maszyny, uznane Izbach.
WZTost produkcji, wuost real·
doś ~Żyrardów), Łącki (ZPB im. Nie za nie nadające się do dalsze.I produ
drzielskiego), Krystera (oddiział VI), kcji, Załoga uruchomiła te mal!zyny, nych plac robotniczych, rozwój bu·
to jest właśnie to. co
Łódź), Molirzan (Olsztyn), Kowalski a obecnie dzięki pomysłom rac.~onali downictwa (ZPB im. Marchlewskiego), Tkaczy- zatorskim wprowadziła przyspicszc- przyniesie realizacja Planu 6-letniekowa ~Wrocław), Banasiak (ZPW nie punktów przędzących o 22 proc. go.
jm. Gwardii Ludowej), Dubiszewski Dzięki temu wzrosła wydajność flla
Miliony matek marzą o szczęśll·
(kier. wydz. kult.-ośw. Zarz. Główn. szyny I wydajność robotnika, mimo. wej przyszłości sw:vch dzieci. Plan
.
'
Zw. Włóko.).
że pracuje się tam na maszyna.eh u· Sześcioletni zapewnia warunki na1ę
O zadaniach prrzemysłu włókien znanych niegdyś za „bezu:iytenzne". ścla tym dzieciom, warunki budo·
niciz;ego w Planie 6-letnim mówił ob Jedna przędzalnia jest już an.cho· wy nowego. radosnego życia, Trzeba
szernie tow. EUGENIUSZ STAWll'il miona, druga ruszy 15 grudnia br. w ludziom nie tylko pokazać cyfry
SKI, minister Przemysłu Lekkiego. rocznicę Kongresu Zj~dnoczer.lowe· Planu, lecz wytłumaczyć. co one oTow. Staw.iński podkreślił sz<'.ze- go, a 1 maja 1951 roku urucb!)lniona znaczają i jakie kolosalne zmiany
gólnie rzagadnienie wzrostu produk· zostanie trzecia przędzalnia. I z przyniosą. w Ich tyciu. Wtedy Plan
cji poprzerz wzrost wydajności pracy tych pięknych osiągnięć załoga jest Sześcioletni stanie się bliski ka:idei wałkę o obniżenie kosztów włas jeszczc niezadowolona. bo już ma no mu człowiekowi pracy,
nych. W roku 1951 produkcja w we metody, nowe pomyŚły alepszeTrzeba tez wyjaśnić, źe wykonu·
bawelnianym zgodn!e rz: nla produkcji. Ludzie zakładów cho- Jąc Plan Sześcioletni, budujemy po·
pmemyśle
Planem Sześcioletnim winna wzro- dakowskich - to są. wlas'nie ludzie kój, za którym wypowiedziało się
snąć w stosunku do produkcji plano Planu Sześcioletniego, ludzie, którzy 18 milionów Polaków,
podpisując
wanej na rok bieżący o 7,8 procent, stale szukają dróg, jak SzYbciej Apel Sztokholmski.
przy jednocizesnyrn obniżeniu kosz- zbudować nowe. wspaniałe życie dla
Skoro te sprawy wyjałinimy, slrn•
tów własnych o około 3 prCl:ent. mas pracujących.
ro każdy będ7Jie to dokładnie l'Ozu· klęskę,
Wzrost wydajności pracy robotnim!D'ister zwrócił miał, to miliony ludzi patrzeć bę·
Następnie tow.
(dokończenie na str. 2-glej)
ków w grupie prrz:emysłowej winien uwagę na koniecrzność uruchomien:a dą na Plan Sześcioletni. jak na
wrz:rosnąć o 7,8 proc„ a w grupie pro i należytego wykorrz:ystanla poważ- swe własne, osobiste zadanie ...... za·
dukcyjne; o 6,5 proc. W przemyśle nych rezerw sił roboczych, Istnieją- danie budowy 'zczę§łiwej prz~szło
wełnianym wzrost wartości produk- cych w zakładach
przemysłu włó- ścl dla siebie. swych dzi~, dla ca·
cji vyyniesie 5,5 procent w roku 1951 kienniczego. Na skutek złej crgan'i- łeiro narodu.
Łódzkiego Komitelu Obrońców Pokoju
w stosunku do planu na rok 1950 zacji 1Znaczna liczba rąk do pr11cy
Dyskuslę podsumowa1 tow. ALE·
Dnia 29 sierpnia 1950 roku, o g-0Wzrost wydajności pracy robot· nie jest należycie wykorzystywana. KSANDER BURSKI. wiceprz~wodni
dzinie 17, w sali konferencyjnej
W zakońcrzeniu tow. Stawiński po czący CRZZ.
ników prrz;emysłowych wynie3te 6 8
z kolei Plenum podjęło uchwałę ORZZ, odbędzie się odprawa wszyst
procent, a robotników produkcyj- wiedział:
nych 8,1 procent. Koszty własne w
- Wykonamy te wielkie zadania w sprawie zadań stojących przed kich delegatów i zaproszonych osób
na I
tym przemyśle winny być zmn\ejszo budowy podstaw socjalizmu, gdy włókniar.zamł w związku 2 reaUza- 1 z terenu mia.sta Łodzi ne o 4,46 procent.
Plan 6-letni stanie się osobistą spra· clą Planu Sześcioletniego. Podjeto Polski Konqre<; Ohroń c·liw Pokoju.
Delegaci proszeni są o zabranie
Podobne wytyczne obowiązują 16- wą milionów ludzi pracy. Miliony lu również uchwałę w związku rz: p1ąwnież przemysł jedwabniczo - ga- dzi pragną coraz
lepszych warun· t11 rocznicą powstania SwJatowP.j Fe ze sobą mandatów. Obecność wszysł
1
lanteryjny, włókien sztucznych i wló ków iycła. pragną dalszego podnie· deracii Związków Zawodowv~h.
kich obowiązkowa..
kien łykowych.
ŁODZKI KOMITET
Obrady zakończono urÓczystvrn
sien~ą. stoP.Y życiowej.
twóri:zego
właściwego.
Przykład
OBRO~COW POKO.JV
Mimo w•clkicb osiągnięć minio- odśpiewaniem ..Miedzvnarodówki".

W drugim
rzonego

Komunikat

świ~tO górników radzii!·ckiCh c!!~~!~!y~·!!!!i!!~a~ej ~!~~ci
__,
________
r-------------.,------__.:_
eh Pa wel

dziesiątki tysięcy nowych domów.
gstatni.a. niedziela s!erpnla obma górników zbudowano wiele pa~zel
chodzona jest rokrocznie w
łaców kultury, klubów, sanatoriów,
I
~
!Związku Radzieckim jako „Dzień
domów wypoCŻynkowych. Gómicy
Sekretarz Centralnego Komitetu Zwiqzku G6rnik6w ZSRR
Górnika". W dniu tym, ustaoowio·
powyżej 50 lat otrzymuj' el'\eryturę
:nym specjalną. uchwałą. Prezydium
w wysokości 50-60 proc. urob11:6w.
Rady Najwyższej ZSRR, cały naród
radziecki spłaca dań szacunku lu- wydajność rekordowa. Obecnie stu- , w okresie powojennym technika l'r&wa. do emerytury nie ir&ll' r6wdziom bohaterskiej pracy, kroCZ11,~ diuje !lię doświadc-zenie stacbanow- wydobycia węgla doskonali się w nie-i gómlcy, którzy w dalasrm
cym w awangardzie bojowników o ców i popularyzuje je na terepie dalszym ciągu. Ra~ieckie fabryki ru pracujlł w kopalni.
Za wysługę lat i ofiarną pracę
budowy masr.zyn produkują wieie
kraju innych kopalni.
uprzemysłowienia.
sprawę
W toku wspórzawodnictwa wyróż- nowych wysoko wydajnych mas1.yn państwo wprowadziło odznaczenia
radzleckiero
twórcom potężnego,
radzieckiej, jak np. w postaci orderów i medali. Tak np.
niło się wielu młodych robotników. konstrukcji
przemysłu socjali.styczne10.
Tak np. młodzi ładowacze kopalni kombajny węglowe, maszyny do ła- górnikow, któmy przepracowali w
Nr 104 w Kal'agandizie (Kazachstan), dowania węgla i t. p. Wyda.iność chodnikach i na ścianach 5 :at, deNiezapomniany czyn AJdarow,
Rusta.mbekow. Biriuk-0w, ich wynosi 10-15 tys, ton miesięcz- koruje się medalem „Za. wyróżni~·
nie w pra-0y", za 10 lat nieprze::wauż w pierwszych latach władzy ra Rublew, już w początkach ·w~~·wca nie,
Ale troska, jaką otacza górników nej pracy przyznaje się medal „za
. dzieckiej Lenin wrz;ywał górników wykonali swę normy roczne. Ręt.ac7.
do walki o węgiel. Lenin uczył, że chodnikowy kopalni Nr 48 w . tymże państwo lltldzieckie, nie ogranicza bohaterstwo pracy", po 15 latach węa-iel - to prawdziwy chleb dla zagłębiu, Wiktor Czerny, zakończył się do izaopatrywania przemysłu wę order Czerwonego SztandMu Pn.cy,
glowego w potężny sprzęt tecnmcz· Po 20 latach - order Lenina.
przemysłu, że bez węgla. r~wój ro- niedawno 9 normę rocmą. , ·
Obecnie 81 tysię<iy 1órnik6w pospoda.rki jest nie do pomyślenia.
Obecnrle we współzawodnictwie ny. Władza radziecka dba również
siada ordery i medale.
W odpowiedzi na wezwanie Par- górników kładzie się szczególny na- 0 byt górnika.
150 górnikom przyznano najwyiW warunkach kapitalistycznych
tii górnicy preystąpili z rz:apałem do cisk na W'J}rowadzenie harmonogra·
walki o wzrost wydobycia węgla. mu cyklów produkcyjnych. W zwią.z ilawód górnika należy do najg1Jtilej azy w ZSRR tytuł - Bohatera PraDzięki ich ofiarnej pracy udało się ku z tym rozwiązuje się w nowy opłacanych. Tak było również w Ro cy Socjalistycm.ej.
Teco rodzaju troek& o eslowleka
po rzakończeniu wojny domowej i sposób wszelkie kwestie, zwląza.ne z sji carskiej, W okresie •władzy ra'interwencji szybko odbudować prze ora-anlzacją. pracy oraz wykon;ysta- dzieckiej sytuacja górników zn3.rz- pracy możliwa. jest jedynie w 1po-Jeszcze większy niem techniki w chodnikach i na nie się polepszyła. Górnicy zarabia.- łeczeństwie, w którym wła.d2ę eprawęglowy,
mysł
ją. więcej niż inne kategorie robot- wują. masy pracująee, w którym inwkład pracy wnieśli górnicy w reali ścianacb.
ników, otrzymują. też od pa1\stwa. teresy państwa. są nierozerwalnie
rzację stalinowskich planów pięci·J
letnich. W tym okresie przystąpiono Troska o byt górnika dodatki za. wysługę lat w wysokości zwlą.zane z interesami narodu. Odpowiedzią. górników radzieckich na
30 procent poborów rocznych.
do eksploatacji wielu nowych zagłę
w
Znaczne fundusz~ łO'!y państwo tę troskę są. wclą:i nowe sukCNY
bi węglowych w rozmaitych Tejonach kraju. Do największych zalispaniałe sukcesy górnjków ra- na. :r.aspokojenie potrzeb kultura.I- na polu pracy. Cały na.r6d . radzłec
czają się: Zagłębie Kuźnieckie i \/Ii~
dzieckich byłyby nie do po- nyrh i bytowych a-órników. Tak np. kl pozdrawia serdecmie &'órnlków
nusińskie, Zachodniej Syberii, Kara myślenia bez nowej techniki, którą w latach 1946-1949 oddano do ich w dniu ich święta i życzy Im dalszych zwycięstw na polu bohater~
gandyjskie w Kazachstanie, Pod- państwo radzieckie SIZeroko stostoje dyspozyc·ji 5 milionów m. kw.
moskiewskie blisko Moskwy, Kiti~ w przemyśle węglowym. Również i Wierzchni mieszkalnej, buduje się sklej pracy dla. dobra oJezyzny.
łowskie na Uralu.
W r. 194-0 wydobycie węgla w
wyniosło już
Związku Radzieckim
166 milionów tQn, tj. pięciokrotnie
więcej niż w fiosji carskiej.
W okresie pięciolatek stalinow·
sklch przemysł węglowy pr.zeiył
prawdziwą. rewolucję, Państwo radzieckie 11.aopatrzyło go w najnowoDnia 26 b. m. we wspaniale udeko akcent na zacieśnienie więzów nau- czenie, że po naszej stronie je'8t słu
Zacześn'.ejszy sprzęt techniczny.
szność i prawda. To głębokie przeko
miast prymitywnego kilofa w kopal rowanej sali Domu Żołnierza w Łodzi czycieli z podstawowymi organizacja nanie ułatwi nam walkę i Pomoże
a
szkoły,
terenie
na
partyjnymi
mi
konferendwudniowa
się
roz.poczęła
niach ukazały się wrębówki, transportery, elektrowozy. Praca górn:- cja ok. 1500 nauczycieli ze sz.kół pod- na terenie dzielnicy - z KD. Zna.- do zwycięstwa! - stwierdził na· Eadłu
ków stała się łatwiejsza, a wydaj- stawowych, licealnych, domów dziecka lazły rówp.ież wyraz w dyskusji spra końc2enie tow. Jaro5iński wśród
i przedszkoli - z terenu Dzielnico wy warunków lokalowych szkół, zao go niemilknących oklasków zebraność jej znac'Lnie wzrosła.
okroZ.yków
RównoJegle z rozwojem technlk! wej Rady Narodowej Łódź - śród patrzenia ich w odpowiedni sprzęt i nych ora2 skandowanych
na cześć pokoju.
.
W obradach wzięli .udział: pomoce naukowe.
rośli nowi ludzie. Wykwalifikowani mieście.
Tow. Albert Maliszewski ze Szkoły
Po przemówieniu tow. Jarosińskie
górnicy nauczyli się wydobywać cz Minister Oświaty - tow. Jarosinski,
nowej techniki wsizystko, co może dyrektorzy departamentów w Mini Podstawowej Nr. 43 powiedział m. go w dalszym ciągu toczyła. się dys
kusja, którą podsumowała. tow. Gerona dać. l właśnie wśród tych no- sterstwie Oświaty - tow. Józef Bar in.:
Stoi przed nami wielkie zadanie - lecka.
wych kadr zrodził się słynny dziś bag i tow. Henryk Garbowski, przed
nowy czfo
Dzisiaj toczą się w dalszym ciąg".l
ruch stachanowski, który następnie stawiciele KL PZPR - tow. Trep 1~ szkoły winien wyjść
budowniczy socjalizmu. Nre obrady nauczycieli z dzielnicy śr6d
czyński i tow. Gajewska, członek Pre wiek ogarnął cały kraj.
W okresie Wielkiej Wojny Naro- zydium Ra.dy Na.rodowej w Łodzi wolno nam zawieść zaufania, jakim mieście, a w dniu jutrzejszym omaLudowej. wiane będą zag-adnienia. Planu 6-le
Rząd Polski
dowej radzieccy górnicy zdali trud- - tow. Gerlecka, oraz zaproszeni obdarzył nas przez
nas młodzież st:i tniego w zakresie szkolnictwa.
rodzi Wychowana
ny egzamin. Mimo cięż.kich warun- przewodniczący komitetów
nie się awangardą ruchu pokoju, wal
ków, bez przerwy zaopatrywa]( kraj elelskich.
jutro.
w węgiel i wraz z całym na.rodem
W imieniu KŁ PZPR powitał ser ki o lepsze
W imieniu Za.rządu Miejskiego
wykuwali zwycięstwo na.cl wrogiem. d~cz.nie zebranych tow. Trepczyński,
Kiedy skończyła się wojna, Towa a następnie tow. Gerlecka - w imie ZMP głos zabrał kol. Niewola, oswiarlczaj11cc: - w chwili, gdy toczą
rzy;>z Stalin postawił przed górnika- niu Prezydium R. N. w Łodzi.
się nasze obrady, młodzież ZMP-ow
mi nowe, olbrzymie za.danie: w r.
Referat o zadaniach szkoły w wal
na tere1950 doprowadzić wydobycie węgla ce o podniesienie poziomu naućzania ska w 7 brygadach pracuje
szkoły na
do 250 milionów ton, a. w clą.ru naj. i wychowania '''ygłosił tow. Stefan r..ie ł,odzi, przygotowując
nowego roku szkolnego.
przyjęcie
P~N 1(PAI').' 1 .,J ak donoti A~~::cL;~ ~i~iola eł tłR ~'łf> i Szymcz.ak, kierownik wydziału oświa Młodzież ZMP-owska bierze udział
gencja Nowych Chin, mlnilloter spraw
ty przy DRN - śródmieście.
naw
życia
nowego
budowaniu
'"
Górnicy radzieccy z powodzeniem
- ZdajlJC sobie sprawę z naszych
zagranicznych Centralnego Rządu
W latach osiuruęć i z naszych braków - o szym kraju. Przyrzekamy, że wspólrealizują te !la.dania.
nauczycielami,
Ozou En-lai pr.zesłał do
naszymi
Ludowego
\Vami,
z
nie
prze~
1946-1949 wydobycie ~rosło
!Swiadczył m. in. tow. Szymczak wychowywać nowe pokole- sekretarza• generalnego ONZ Tryaa w pierwszej apeluję do koleżanek i kolegów, ko będziemy
szło póltora'krotnie,
nie młodzieży polskiej, tępić łazików ve Lie telegram, w którym podkreWttrosło o dalsze 12 mitetów
połowie rb. rodzicielskich i opiekuń
ducha solidarności
proc., co oznacza, że górnicy z nad- czych, by poprzez wydatną pracę w w nauce, wpajać miłości
ludowej oj śla, że Centralny Rząd Ludowy JMt
planu dziedzin.ie nauki i wychowania przy miedzynnrodowej,
wykonują. zadania
wyżką.
wienwści sprawie socjaliz- jedynym legalnym rządem reprezen
czyzny,
5-letniego i pod koniec tea-o okresu czynili się do wykonania zadań Pla
tującym na.ród chiński i ie tzw. „de
ponad plan wiele węirla. nu 6-letniego. Nie zapominajmy o mu.
dadzą
W godzinach popołudniowych za- lega.el" reakcyjne.j kilki kuomlntanOkoło 10 tys. górników wykonało tym, że minął czas,
kiedy o szkołę
orał głos Minister Oświaty tow. Wi rowskiej nie mają. prawa do udziału
już swe normy pięcioletnie,
musiał dbać i walczyć tylko nauczy
Jaresiński, witany gorącymi otold
·troską
otocżona
jest
szkoła
ciel. Dziś
przez zebranych. Tow. Mi- w pra.cach Jakkhkolwiek b~ż orf~
klaskami
Jlządu Polski Ludowej, przodujące
Socjalistyczne
omowił cele i zadania sierpnia nów ONZ. Przypominając następnie,
r.ister
go oddziału klasy robotniczej. - Par wych konferencji nauczycielskich, że już w swoim czasie Centralny
współzawodnictwo
tłi i całego sp()łeczeństwa. Ułatwia
które odbywają się na terenie ca!~ Rtząd Ludowy poinformował 12neral
to :pracę nauczycielstwu, pomaga wy go
kraju, stwierdzajl)c, że niewątpli nego sekretarza ONZ o ~ym swoim
pracy
pełnid postawione przed nim zadawie pozwolą. one zaktywizować nau- stanowisku i o mianowaruu przedsta
·
odstawą osiągniętych $Ukce- nia.
czycieli i wychowawców w walce o
Dysikusja, jaka. wywiązała się po sprawność szkoły, pomogą wykuć me wicieli Chin Ludowych na sesje róż
sów jest współrlawodnictwo
socjalistyczne o podwyższenie wy- referacie row. Szymczaka, naceeho- tocly lepszej pracy, przepajając pra nych organów ONZ, mini.ster Czcu
En-lai oświadcza:
dajności pracy, poziomu techniczne- wana była troską o wychowanie mło
cę na.uczyciela. głęboką treścią poliMimo to do ddś dnia nielegalni
go i usprawnienie organizacji pro- dzieży, o podniesienie wyni:ków naudukcji. We współzawodnictwie bio- czania, o zabezpieczenie młodzieży tyczną - treścią walki o pokój, o przedstawicielę reakcy~n~j klik.i kuo
rą udział wStZyscy be.z wyjątku gór- robotniczej i chłopsikiej jak najlep- wykonanie zadań Planu Sześcioletnie mintangowskie; są wc1ąz jeszcze to
lerowani przez ONZ w jej różnyc~
nicy. Wśród uC'lestników współza- szych warunków zdobywania wiedzy. go.
i dotychcz~ nie zostah
organach
wodnictwa wysuwają się na czoło Poruszono n1. in. zagadnienia walki
-Zadania, jakie stoją przed nami
stamtąd usunięci. Uważam to nie tyl
przodownicy, którym inni górnicy z propagandą wroga, który stara się
starają się dorównać. Tak np. ma· przeniknąć do naszych sz.kół, by osła - oświadczył m. in. tow. Jarosiński ko za pogwałcenie Karty Narodów
górniczych, bić w młodzieży entuzjazm do budo - wymagać od nas będą dużego wy Zjednoczonych, lecz również za zlek
kombajnów
szyniści
Grzegorz D<>lniew, Iwa.n Szczeciwin wnictwa socjalistycznego. Om.ówio- siłku. Mamy jednak warunlcl, by w ceważenie słusznych żądań 475-mił. Włodzimierz Perechoda. cz kopalni no zagadnienie współpracy szkoły z tej walce zwyciężyć. Mamy oparcie lionowego narodu chińskiego. Obecnie, gdy zbliża się V sesja GeneralNr 32 :zagłębie >Donieckie) osiągnęll organizacją młodzieżową ZMP i
opar nego Zgromadzenia Narodów Zjedna kombajnach węglowych wydaj- / ZHP, komitetami rodzicielskimi i o- w Radach Narodowych. Mamy
Położono szczególny cie w nowych programach i podrę noczonych, mająca się riebrać 19
ność 15.240 ton miesięcznie. Jest to piekuńczymi.
cznikach szkolnych, w komitetach wrześni~, komunikuję Panu formalnie, w linieniu Central nero Rs~u Lu
rodzicielskich i opiekuńczych. Mamy dowego,
że Centralny RZlłd Ludo·
silni! i rozwijającą się stale organi- wy Chińskie.i Repul_łlild Ludowej
Nauczycielstwa mianował jakQ przedstawloieli Chlń
Związek
zację Polskiego. Pomocne nam będą ZMP skiej Republik( Ludowej na V aesję
Chłopskiej i ZHP. Popiera nas klasa robotnicza Generalneco Zgromadzenia Narodów
Zjednoczonych Czanc Wen-tlena ja
Dnia 26 b. m. w sali konfe- gnięcia ZSCh na odcinku organizowa i masy pracujące Polski. A przede ko przewodniczącero delegacji oraz
wszystkim mamy głębokie przeświad U Ji-manga, Czou Szl-ti, Czi Cz~orencyjnej Wojewódzkiej Rady Naro· nfa grup plantatorów i hodowców.
Po wygłoszonych referatach wy<!owej odbyła się narada roz.nerzo·
nego Plenum Zarządu Oddziału Wo· wiązała się ożywiona. dyskusja, w
0
~~w6dzkiego ZSCh z udziałem akty- któ1·ej omówiono trudności, braki i
wistów terenowych. Na 'naradę przy osiągnięcia w pracy gromadzkich
był przedstawiciel Za.rządu Główne· kół ZSCh.
uspołecznionych
osiqgnięcia
Burzliwymi oklaskami prz.yjęli ze
go ZSCh - tow. Janus:i; Troszczyń
brani przemówienie tow. Frar.: iszki
ski.
Ruch j darstw zespołowych, osiągane juł w
WARSZAWA (PAP). Referat na. temat „Zadania ZSCh Micha.lsikiej, czł<>nka s.półdzielni pro spółdzielcrośc.i p1"0dukcyjnej, który pierwszym roku wspólnej pracy.
CRS rejestruje w sierpniu po kilwojewództwa. łódzkiego w Planie dukcyjnej w Jackowicach, pow. łQ· ogarnął już w~ystkie niemal pe>wia
6-letn.im" wygł<>sił przewodniczący wiokiegp, która omówiła wydatną ty w kraju, rozrósł się w sierpniu z kanaście spółdzielni dzienn.ie. Np. w
niespotykanym poprzednio rozma- ciągu czterech dni od 21 do 25 bm.,
ZOW ZSCh - Jan Król, podln·eślając pracę kobiet, młodzieży, a. nawet chem i z potęgującą się z dnia na dzień zarejestrowano 71 spółdzielni, czyli
konieczność mobilizacji przez ZSCh dzieci w wieku szkolnym ze s ·.vego dynamiką. Wyraża się to w pows~~- PD 18 dziennie. Takie tempo rejeszerokich mas chh>pów ntało i śre· terenu na odcinku przebudowy wsi, waniu coraz to nowych spółdzielni stracji trwa niemal od początka
dnioro)nych wokół zagadnień przebu wskazując na konkretne wyniki tej we wsiach, gdzie przedtem spółdziel miesiąca. W ciągu 24 dni zarejestroni nie było oraz w powiększaniu się wano bowiem 302 nowe spółd:ll'ielnie
dowy ustroju rolnego. W drugim re pracy, jak np. dwie nowozałoźone hczby członków istniejących spół- prorlukcyjne. W związku z tym ogól
feracie sekretarz ZOW ZSCh - tow. spółdzielnie produkcyjne.
na liczba zarejestrowany<'h spółdziel
dzielni.
Dyskusję podsumował tow. Janus~
Jan Kal'bowiak, podsumował wyniki
Na przyśpieszenie procesu dojrze- ni przekroczyła półtora tysiąca organizacji Troszczyński, udzielając zebranyn1 wania świadomości mas chłopów pra i wynosi na dzień 24 bm. dokładnie
wojewódzkiej
pracy
ZSCh za pierwsze półrocze 1950 r. aktywistom ZSCh wielu cennych cujących, na ich posta.nowienie przy- - 1.515.
1.500-ną , spółdzielnię produkcyjną
stąpienia do. spółdzielni dec.ydu)ą,cy
wskazując na ciągły wzrost szere- wskazówek w pracy nad realizacją wpływ wyWJera przykład 1stn1eJą·
.
.
.
. .
c~łopi wsi Zagóriyce \V i'~l
~łozyl~
a
produkcyjnych,
spółdzielni
cych
gów ,ZSCh na. terenie województwa wytycznych Planu 6-letniego na odr.rzede wszystkim piękne osiągnitcia me ZaJez1erze, w pow. Łobez (WOJ.
łódzkiego, zasilanych przez chłopów cinku wiejskim.
gospodarcze naszych młodych gospo szczecińskie).
m!ło i· średniorolnych oraz na. osi i-
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Wwalce o socjalistyczną

treść

szkolnictwa

kcnferencja nauczycieli dzielnicy Łódź-Śródmieście

Rząd

Przemówienie tow. Malika na forum Rady

(Dokończenie ze str. 1-szej)
wypędzeniu interwentów, Lenln opracował teorię pokojowego
wep6łistn1enia dwóch uatrojów, któr11 Stalin rozwinął w 1934 r„ ośw!ad
czając, że ten, kto chce pe>koJu, za.wsr.e znajd2ie 10 u zw1-.aku Radzleekiero.
Malik wska.zał naatępnie, te Jebb
używał cytat oderwanych od kontekstu po to, by, jak czynili to poprzednio Mac Neil, Bevin 1 Shawcross, oCtZerniać politykę Zwią!Zku Ra
dzieck:iego i naród radziecki.
W tZakQńczeniu Malik o6wladcr.yl,
że jak to wykazują fakty hlstoryca:ne, Związek Radziecki nie dokony·
wal zbroj1u•i.t airetJł wobec Anglii i
Stanów Zjednoczonych, natomill8t
Anglia. i Stany Zjednoczone usłlowa

Po

ły zniszczyć Rosję Radziecką,

Następnie,

jako

przewodniczący

Beizpieeą.eństwa,

Malik iz;akoRady, że do
ZJednoczoOrranłucjl Narodów
nycb na.pływają niezliczone listy i
depesze z protestami przeciwko bom
bardowaniu mlaet t wsi koreań•
&kich przez .lotnictwo amerykańskie,
a. także protesty przeciwko ostrzeliwaniu wYbrzeży koreań!łkich przez
Rady

munikował członkom

amerykańską.

marynarkę

wojenn~.

Bezpieczeństwa

Malik podkreślił. że każdy Cl!:łonek Rady B•pleczeństwa mot. u.•
pootnać się ii tyrnl listami i dtPelU'"'
ml, znaJduJ11cyml tię w 1eltreterlad•
ONZ. Jeśli chod~ o protesty l'Gea'"
cze11ólnych riądów. to odpisy ich 14
stały dostar~one wsrzyJtkim d•lł.,,..
tom jako dokumenty otlcj•lne.
Malik <n!'la.imU następnie, t• juł
po rozpoot~ciu posied!l'An1a .!tad„
Bnpieczeństwa otrzymał dokument,
w którym chli\ski rz~ ludowy •karża Sta.ny Zjednoczone o dokonanie agresji wobrc Formozy, Jak r6·
wnlri ośwladcz•nie pnedftawlelelte
Stanów ZJednononyeh. w ld6!'J'Jll
prz~dstawlrłel ten u1lłuje
dliwić akcję USA na Fornume.
Członkowie Ra<Jy B~pieczeństwa
- powiedział Malik - l[eehcat się
niewątpllwie llapoznać z tymi doku
mentami. przestudiować je i omówił
na następnym posledzen.lu.
Następnie iiabral 1łos pmedfrtawi•
ciel Stanów Zjednoczonych Gl'Olł.
który oświadczył, że w zwią!Zlcu E <>trzymaniem przez Radę Beri:pieca:eń
stwa oświad<:7.eń chińtkiego rządu
ludowego i delegacji amerykańskiej
w sprawie Formozy. prosi on, by oświadczenie deleiacii USA wciąani'l
te zostało do pPOtok6łu pOliedunia
Rady e 25 sierpnia. Gross odczytal

UtPI'•-.

oraz przeciwko barbarzyńskim meto
dom muoweJ saiłMiy ludnołtll ko- treś(>o- tego oświadcunia.
Po odczytaniu ośw!adazenia dele·
reańsklej.
powie- eacii USA przez Grossa, Malik po•
Protesty tego rodzaju dział Malik - otrzymano od rzą- prosił eastępcę sekreta~a generalne
dów: Polski, CzecltOlłowacJi, Chin I go ONZ, Zlnozenltę, 0 od~ytanle pi·
Mongolii. Wpłynęło takłe ponad sma otrzymane1o od ministra apraw
3.500 listów i depesz od różnych or- zagranl1:2nych Chińskie} Republfid
ganizacjl kobłecych ł młodzldo- Ludowej- Czou En-lai'a.
wych oraz od ltowanyneń nauko·
Po stwlerd>zeniu, że Rada B~pie
wych i innych. Malik podkreśl!ł z
naciskiem. że ONZ otrzymała depe- ~eństwa eapoznała się z opini11 obu
sze prote1tacyJne od SwJatoweJ Fe· stron na. temat tego nader powainederacji Związków Zawodowych, .i- i,o konfhktu międ~ynarodowe10. IMa
cząeej 80 milionów członków, od ra- lik zapytał. C7.Y członkowie !lad1
dzleckich związków zawodowych, od ~pleczeństwa ŻYCZ• 1obie wytłu
Swia.towej Federacji Młodziety De-1 c~_ać pr~em6wleń w tej tprawie, e&1
mokratycznej, skupiającej w awych tez u waza ją, te należ;y- . je odłoiy6 do
nerera.ch '70 Jnillonów młodych cblo następnego po.sied.zema.
Po krótkim odw!adczeniu delept&
pców i dziewcząt oraz od Stalero
Komitetu Swla.towero Konrreau o- Kuomintangu, T1lan1 Tin:..fu, pobrońców Pokoju, który zebra.I setki siedzenie Rady Be.zpieoieńttwa llOe
milionów podpisów pod ""etem stało eamknięte.
Popnednio osl111nięto ~„
Sztekholmsklm.
Wszystkie te Usty I depesze - po· nie w aprawle zwołania na ponie•
wiedział Malik - dowodzą, łe szero dcziałek 28 sierpnia posledr.enia niekle masy ludowe c1.łeJ kuli ziem· jawnego członków Rady Bezpieczei\
skiej doma.rają. się pokoju i pokojo· stwa, na którym dot.one "'4d• apr•
wego uregulowania. zagadnienia. ko• wo-zdanie z d~iałalnoAci 1tad7 11 Uot
'
bjegły rok.
reańskieiro.

Chinskiei Re.,,ubltki Ludowej

ONZ
mia11owal ·delegatów na Zgromadzenie
I

p

ZSCh w walce o przebudowę wsi
Narada Zarzqdu Wojewódzkiego Zw. Samopomocy

Już

ponad 1500 :!dz:i t !:c~n~

lmponujqce

gospodarcze wsi

jako jej ra.ela Chill!tldei lleQublikl Llldowfd
moria uczest.ninyć w V 1ea5l O....
to WHyrildm salntereaowanym i WY ralnego Zgromadzenia. Prent •

tinga l Meng Joni-mena
członków.

Proezę

zakomunikować

dać nie-ibędne za.~en~

by dele- I szybką odpowledi drotJ-

bblow~

Braterskie pozdrowienia
mas

pracujących

Stalingradu

dla robotników Krakowa
Robotnicy zakładów przemysłowych Krako·
wa, jak również krakowt1ey na.uczy.
ciele otrzymali ostatnio listy od mas
p acujących legendarnego Stalingradu, w których robotnicy bohaterskiego miagta prz~yłają gorące, bra
terskie pozdrowienia. masom pracu·
jącyin Krakowa, życząc im nowych
sukcesów w walce o pokój i rozkwit
go!podarczy Polski Ludowej.
serdeczne pozdro·
Przesyłając
wienia robotnikom budowlanym z.a
kładów przemysłu ciężkiego w Kra
kowie, robotnicy, inżynierowie, te·
chnicy i pracownicy umysłowi
trzykrotnie odz.naczonych stalingradzkich zakładów budowy trak·
torów piszą m. in. o historii tego
bohaterskiego miasta, na którego
przedpolach dwukrotnie, po raz
pierwszy w latach wojny domowej
1917-1918 r., a po raz drugi w
latach ostatniej wojny, załamała
się i zdruzgotana została przez bo
haterski nar6d radziecki potęga
·
najeźdźców.
Stalingradczycy z radością dopolskim o
towarzyszom
noszą
szybkiej odbudowie mia.sta, kt6re
dzięki ofiarnej pracy ludzi radzieckich przekształciło się ponownie
w jedno z najpiękniejszych miast
kraju radzieckiego. Stalingorad~
kie zakłady traktorowe - czytamy m. in. w liście - zbudowane
niezwykle krótkim czuie - w
latach pierwszej 5-la.tki sta.linowskiej - wniosły poważny wkład

w dZ'ieło uprzemysłowieni&

WARSZAWA (PAP). -

'v

ZSRR.

i kolektywizacji rolnictwa. Zakła
dy stalingradzkie wypouiyły so-cjalistycoz:ne rolnictwo rad!:ieclrie
w najnowsze maszyny, par&ntujt
ce uzyskanie obfitych plonów.
Z dumą pisz' robotnicy za.kła·
dów stalingra~kich o olbrzrmich
we
uzyskanych
osiągnięciach
współzawodnictwie pracy o przedterminowe wykonanie powojeD11e·
go, stalinowski~go planu 6-letni•·
go. Setki stachanowców i przo·
downików pra'cy wykonało przed·
· terminowo roczne plany produkcji.
Walka o <>szczędność, o obniżenie
kosztów własnych produkcji, o ja.k
najszersze zastosowanie szybko·
oto czym
ściowych metod pracy mogą się poszczycić robotnicy &ta·
budowy
zakładów
lingradz.kich
t1·aktorów.
Podpi&UjlJc jednomyślnie .Apel
Sztokholmski - brzmi1& isłowa li·
stu - zaciągnęliśmy wszyscy War
przy1toiliim7 do
tę Pokoju i
współzawodnictwa o rodne uczeze
nie zbllźa.jącel się 33 rocsnłel'
wielkiej Rewolucji Paidzie~
wej. Plan roczny po!'ltanowiłny
wykonać do 7 listopada.
W zakończeniu listu stalingradczycy przesyłają. gorące pozdrowie
nia polskim przyjaciołom, walczą.
cy'ln o socjalizm i pokój. tyczymy
Wam - piszł z wielką. serdecznością. robotnicy bohaterskiego mia·
st.a - dalszych 11ukcet1ów w walce
o wykoni.n~e Planu 6-letnieso-

I

Ku · czci bojownik.ó w
o

wolność

!wietlicy
w
bm.
26
Dnia
ZPB im. Feliksa Dzierżyńskiego,
przy ul. Piotrkowskiej 295, odbyło
się uroczyste otwarcie wystawy, po
święconej pamięci bohaterów walki
o socjalizm tow. tow. Hibnera, Rut
kowskiego i Knlewsklego.
Tow. Malinowski rz Wydziału Organizacyjnego KL wygłosił krótkie
przemówienie, poświęcone życiu I
dziatalności tych wielkich synów na
szego narodu, niez.łomnie walczących o wolność i socjalizm.
Wystawa, która została wczoraj
otwarta. ma na celu zaDOznanie jak

i soc;alizm

I

największych

rzesz robotników z
i działalności~ tych l'l.iezłom
nych bojowników kla1y robotnicziej.
•
•
•
Tablice, rozwieszone na Acianach,
plastycznie obrazują k!ttałtowanie
s!ę i rewolucyjny wiroat ruchu robotniczego.
życiem

Wystawa dostępna będzie dla kd
dego, a po tygodniu - zostanie prze
wieziona do większych zakładów
jak ZPB im. Marchlewskieao, Har
nama itd.
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Kroniko Piotrkowa

związkowych

W obliczu wielkich zadnń, jnkle prxed zwl,~ksml zawodowymi
stawia walka o realizacje Piana 6·1etnit&"O, wy1unrlo si~ z całlł wy·
razistościt zaradnlenie takitp n11>r1anlzowanla atruktury i pracy
zwi!Jzkowych placówek oświatowo-kulturalnych, by mogły one wy·
pełnić aw11l• ftalwdnl1Ju11 fun~•c1ę, •tllć •ii muowym propaiintonm
i popularyi:ttortm planu budowy pod1taw 1<>Cjallzmu w J.lol•c~,
przede wszy1tkiln
Należy tedy
dokładnie .sprecvzować z.adania. 1 za·

g·anlzowano _przy

układach

pracy i

PGR, zatt'l.ldnla.11łCYCh od
kL-eA pracy każdego rodzaju ośt•ocl· 200 do 1000 pi·acownlk6w, btd4 obej
ze11poła.ch

- kulturalh)-.•~

ośwlatow'

.plac6wek

dnlere1 kQntaktu 1 radami zakłado
wymi. Rady itakładowe zaś nie interuowaly 110 rozwojem świetlic. Dy·
ło to główną przyczyną odrywania
sit 'wietlic od apraw l·t·aey i tyda
od
załogi, a priede wszy11tlłłnl spraw p1•odukejj, Ob~nie do bezpoirtdnfeh ohowł,•ków rad ukłlldo·
wych b~d11l1 nnld11ło klerowaPlt c&•
fabryez.
toks„tnłtein 11rary klubów
nych ora~ iwittlle układowych I od
Zatwlerdzl\nie plan6·v
d:dnłowych,
p1•acy zukladowych placówek ołw!a.
ich
kontrola
towo kultu1·alnych,
kontrola :i:w1qzlcowej
dzialalności,
akcji nkolonlowej na terenie ukla
clów, u~talenłe potl'zeb 11 iiakrt11u in
we1tyejl I u1·:i:,dień oświatowo-kul·
turalnych - oto konki•etne zadania
po•tawione przed i•adami :ęakłAdowy

kow oświatowo-kulturalnych, Panu• nwwaly zul~glem 11wej d1r.lałalno6ci
jiJca bowiem w tej dziedllinle dow<>l· nit tylko załon, Jec11 t11kte roddny
n<>ś~ niejednok{otnle uniemożliwiała. prac1>wnlków. z tego teł; wzrlędu
pła.nową pracę i planową rozbudowę świetlice tł muat11 mleaclć alt w _,d
sif-,ci tych ośrodków. I tak np. 1.le· powlednlm lokalu.
Zakres dilalanla 6wl11tlle uklado·
które raaorty 1m~emy1lowe wznosił.V
1ótnego typu domy 1poł1czne, czP,· wych jeat bardzo 1i:et•okl, Na cioło
WĄŻNIEJSZE TEL!FONY1
11to nleprr:y1t010wano do prowadz•· wyauwa alt muo"·a praca polltyez·
nl& w1zech1tTcmnej i na naldytym no-wychowawcza, która obeJmlo p1·0
10·72 Stra~ Pożarna
poi;iomie Postawionej pracy ORwlato· Pllll'ando w•półzn·ndnlctw11, racjon1
10·70 Sipital Międzykomunalny
kulturalnej. Z drugiej zd 1tro. łintor1twa I Innych z11111dnleń, wł' mi.
wo
15•87 Po~otowie lekarskie zwiłZki zawodowe nie miały do· 1 Ż!Jeych 11110 z walkł o wykonanie pl1t
q
ul. Stalina· 45
statecznie opi·acowanych p!ąnów ilo nów, O kc>n!eczno'cl wzmocn!11nill tP.j
DOMY KUI.1TURY
iciowych i jakoMciowych budownic· p1•opuancly 'wladczfł ohoc!atby WY·
g1•up~ o4l·oclk6w oii\/lato·
Trzeclq.
nikł 01tatnlea-o bad11nła dzlałalno,ci wo.kulturalnych
twa 'wietlic i domów kultury.
KINA:
two1·11" domy kultu·
Obecna reot'l'&nlzacja 1truktury śwlot\lc, Wykazalo ono, te uledwie ry
Po
Ich zadanie je)'lt dwojakie.
!{ino „POLONIA" wyświetla zwi~zkowych placówek oświ~towJ· 30 1noc. oiólu 6wletllc zajmowało
wuech1tronna dl!lllłal•
film prod. radzieckiej pt. „Mia· kulturalnych m;i. na celu usunl cie się w wt~kuej lub mnlejaze~ mierze pierwsze Jr' of.r11ir. lttnim w 1deTu 1p6lrl1ieliiiuch prrirfoT;cy'j11ycTJ. ht6r• ni• Pllfl/'I •t•l)·~lt
no4ć oświatowa l kulturalna wiród
sto młodzieży".
do~ychczaw,vych braków 1 nię~ocl!ł· zaitadnienia111i prQdulłcyjny011.
di-ugie
Po
okolicy,
i
miasta
ludnoicl
bków i przr.daskpli, f(Jr111111i1mra111 iostaly j/qbki sezonowe. - Na :dj~eiu
ifti
świetlice %Akladowe będ4 ponadto
gnltd. Placówki te zoataJ~. podzielone
* • *
- praca metodycznll I in1truktor111k1, 111111ki 0tlproirndioi11 d1i1c1 dn H1011ocL·r.10 ilobko TPD w 1póld1iel1&i produlc•
arty·
I
oświato,,·e
prace
1wowadzlły
zakła
łw1etllc
i:rupe
1rupy~
tuy
na
Kino „BALTYK" wyświetla
cyjn!'j „Wilamou:o" w 11ow. n)·skim,
oddzla· 11tyczne, zajm• 1it or1raniz11cją kul· ob•jmuJtcn łwletllce I kluby fabry
film prod. radz. pt. „Muzyka. i dowych z J>Qdrrupfl śwlotllc
czne na okl'eślonym obszarze oddzla
łowyoh, grup9 klubów fnbryrznych turaln11go wypoczynku pracowników
fot. St. Wdowłńald
miłość".
kultury,
domu
kddeg
lywanlll
0
I r1-upe dom6w kultury. J cclnocze~· i ich r()diin oraz w mlar9 moWwo·
pracy
i
struktu1-y
Reorganizacja
nie 6cł411 opracowano pt'O&'ramy dz1a "ci, akcjlł łl\cznoicł kulturalnej ze zwl411kowych placówPI< o'wlatowo·
w11,.
łalnoścl każdej z. tych rrup.
ADRES REDAKCJI:
kulturalnych p1•zyczynl alt niewlltpli
świetlice · oddziałowo pow11tani w
wie do u1prawn!enla, pou11rzenia i
Aleja 3 Maja Nr 4, tel. 15-81
c.ddziałach więk>zych ząkłaclów pra·
SWll!:TLICE ZAKŁADOWE
poJl'lębienhi ich codtlennej dzhąal·
Interesantów przyjmuje się
I ODDZIAŁOWE
cy, w majątkach PGR, a takte w o nośei, której rłównym celem jeat
Tak więc swlet1ic1 zakładowe, or ~ledlach i bunach t·obotnlczych. Bę Ś\•.1adome, jak najpełntejiize 1 jak
od godz. 16 do 18
Szkła
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rl1~ to lwietlice przeznacione dla J· najbardtiej akty-.vne włączenie 1ię
żytku posi<:Zl'A'ólnych i:i•up prncown1
W Hucie Szl<ła Go1J'odarc:ze~o w okresie letnim tar bljąCjy z ~anny
I pt•acowni·
czych. Na te~enie tych świetlic :w3ta wazystk!ch robotników
Radomsku do niedawna warunki hutniczej uniemożliwiał normatn,
w
w~·
o
zmarań
wielkich
kręg
~
k~w
•1~ zorganiz,,w;:ne pimkty bibliotecz
w halach produkcyjnych po• pracę. Istniało stale riowatne nie„
pracy
ReC)rf"!''·
6.lotnle,io.
Plnnu
konanie
1'll i czytelnie, zaopatrzone m. in. w
i 1 do tyc:ienia. Przed bezpieczeństwo wybuchu pożaru.
t 1t
zncJR ulątwl tym. p!Acowkoft\ rra~1zo
l!tei·aturę i pru9 fachOWlł. W •wiot
wnnle stallnow1k1t1to huła: „ZWlłl':· 1zos aw a Y w e e .
Piotrkowie
„pr111ów
Ul'Zlłdiane
Beczek
b~dlł
tych
Mrach
Fabryce
ki zawodowe _ twarz, do produk· wojennny włi1śc:i(:1tl nie dbał o war~n D:iiś wszystko się to zmieniło.
W bieżlł~Ytn mluł11cu przystąple
kl'', informujlłce o aktualnych wy- cji !"
ki !'racy. Hale były tak nlakie, ::c
no do l'tzebudowy dachu nad hala
clarzeniach politycznych. Lecz prze·
de wszystkim wlaśnie w śwlethea.:h
m~ produkcyjnym!. Został on ztllc:J
nie podwyżfiwny, co zmniejsza nie
Narada wytwórcza pracowników produkuJe się 100 metrów szeklcn· oddziałowych rozwinie s.lr btzpośred
Miodzie~
nie propagowanie j populnryzowanie
ł
po:taru ł przyczyni
bezpieczeństwo
b
y a nych. Wartość dodatkowej produk- konkr"tnyeh form ł 1118tod walki 0
Fabryki Beczek poś~ięcona
~!ę do obniżenia temperatury w bar•t1llr.acJt pJ 11 nów odddałowrch i pl11
omówieniu możliwości zastosowania CJi wyniesie 3 mlllony zł.
lnch.
W dalszym ciągu natada wykaxa nu zakładowe 1 o.
w produkcji znacznych oszciędnoJak Jut podawali,my w ublegh'm
ści. Narada wykazała, że :i:nac:zne ła, że wprowadzenie produ~cJI poto
miesiącu przystąpiono do remontu
KLUBY FABl~YCZN~
oszczędhości, które osiągnięto do· li'owej pozwoli na zaoszczędzcnle I
wanny Nr 2. Został on już ukoń
J(lnhy fabryc7.ne ro7.wlnę 11 wc1jl}
tychczas dzięki zobowią:i:anlom pro l.000 praco,wnlko-godzln, co do koń
Na jednym z osh1tnich zebrań warsztatu mec:hanicznego, pod• czony. W bietącym miesiącu przydukcyjnym i ruchowi współzawod- ca roku bieżącego da 112 tysięcy działalność przy zakładach, liczących
Zrealizowanie wszystkich r:o· ponad 1000 prRcownlk6w, M11ją onP. koła Zwil\Zku Młodzieży Polskiej kreślaj ące równocześnie entuz· stąpiono do remontu wanny Nr l,
nictwa, mogą być jeszcze powiększ" zł.
wziętych przez naradę wytw6rczą Łt• 11ame znd11nia, co lwłetllce zak!a· warsztatu mechanicznego Fabryki jazm, ~ .Jakim młodzi ślusarze roz· który równie! ostatnio zakończono
ne o dodatkowe milionowe sumy.
i w najblit1:zym czule przyst~pl
Stwierdzono, ie źródłem nowych zobowiązań zaoszczędzi naszej go- dcwe, a obok tego będą pro~1-~dz1ly Sztucznego Jedwabiu w Tom11szo· poczęll prncę.
"r~te')'atyczms • ~kcjf łqcznoąc1 ze wie, członkowie koła, po przedys·
spodarce 4.782.000 zł.
Zdzisław Jędrzejciylt - organt• na niej do rirodukcfL
ws11ł 1 prare wno1l dzieci. frzy tvm
b .
d t
.
Ni
dodatkowrch oszczędności może
PrieJ'rowadzenle powyhzych re„
jakie ' stają zator I kierownik zaspołu - przy·
ego, ze ra~ 1 . na ro7.Ulll'ZOn)'.m zakretle p1·acy nleŻbę kutowaniu zadań,
cza1e:zn1e 0
być bardziej niż ~otąd racjonalne
rioprnwl warunki higieny
montów
realizaw
0
fabryczną
załogą
przed
zuiyc.ie surowca, dotychczas bo- naradzie wytwórczej postanowih • I clno SIJ wła~ciwle połozone i należy.
11tępuje obecnie do zorganizowa· pracy i po:zwoll na riodnleslenle wy„
wiem na wyproduko,wanie goto· siągnąć dalsze oszcr;ędno~ci. Powsta cie rozbudowano pornie11r.czenia klu· cji Planu Szekiol~tniego, podjęll
W}'Ch becrz.ęk zu~y ;ano zbyt dużo ną one przez zmniejszenie godzin bów. Norma: lokalowi\ dla klubów prr.e godną uznania inicjatywę, posta· nia współzawodnictwa między bry dajności produkcji w Hucie $zkla
materiału. Zuź); ie materiałów tar- nadlic;%hp~ch. estczędnokl te o- widu.le więc: bu~ntk-:::)lO"A obr~ l'll nawiając . zorganizować brygadę gadami zmianowymi, a członlco· Gospodarc:zego.
tych ~a produkcję beczek denko- siągnie się takte przez wykończenie 7.Rkl_adt!• _posiaclnj~cy salę widow!ako szybkościowych remontów. .•
wie zespołu wzywajt\ wszystkich
beczek nieokutych oraz przez uty.- w~ 1. p1~c dużFh nb, 'Y tym - cr.)'z terenu Innych
kole~ów-ślusarzy
1
b
b
c.le do produkc:Ji okuć J'tOdukcjl kra telruę. oraz 11alę wepolzawodnlctwa - W ·dniu 21 sierpnia trzy bryga·
ściennyc1i mółe yć o niżone o
1 racjonall:r:acjl.
procent. Zaoszczędzi się w ten spo i·owef.
dy, składające się z 14 ZMP·OW' tomaszowskich zakładów przemy·
słowych do organizowania brygad
sób 8 metrów sześciennych tarcicy W ~niku rozpatrzenia na naradzie ,s~m~ j ed~a.k r~organIzac ja • t r.ukt
~lu ców, przystąpiły do pracy, Bryga·
wytwórczeJ możliwości wprowad:e- r31 i pracy swiethc .zakładowych i ,k u dy te, stanowiąc jeden zespół, pra· remontów szybkościowych, które
dębowej wartości 200 tys. zł.
b6w fabrycznych n11 rozwi,zuje ;,;111. cuj ą na trzy zmiany i mimo, że w znacznym stopniu przyśpieszą nie pró~nuJą
dr
h
·d k d
Narada wykazała, źe produkcja
beczek o wii;;kszym litrażu pozwala nia 8 1e 0 i ąc:yc oszczę nołci przy eze zagadnienlll. Trzeba ponadto s~ł· pracują dopiero od kilku dni, wy· remonty maszyn,
Istniejący przy Zakładach Meta•
produkcji hecrek, będiie można wy ile powhazać rady zakładowe z pra•
Jurgi( klub racjonalizatorów wyka
Edward Ro1ala
Zal'Zlidy n lki ich pracy ~ą w pełni zadowacę o8wiAtowo-kulturaln11.
na sto1mnkowo mniejsze zużycie su gospodarować około 5.500.000 ~ł.
świotlic nie miały bowiem bezpOK\'i! 1ające, co stwierdza kierownictwo
( R)
koresp. z Fabryk! Jedw.ibiu zuie ożywioną działalność. Oprócz
Wobec tego, że beczkl o
rowca.
większym . litrażu, są bardziej poszu
poważniej$zych projektów racjonali
kiwane na rynku, zaś przy wyrobie
zatorskich (z których większo~ć io
ich przez dobrą manipulację drewna
stała już zrealizowana ) członkowie
jego
można zmniejszyć
okrągłego
klubu racjonalizatorów „Metalurgii"
postanowio
zużycie o 5 procent szereg drobniejszych
opracowują
no zwiększyć produkcję beczek o
pomysłów, które przyczyniają się do
większym litrażu. Zaoszczędzony w
polepszenia warunkó~ pracy.
ten sposób surowiec w ilości 98 me
Ostatnio komisja usprawnłaJąco
trów sześciennych da sumę 1 mllio
tecznym zaopatrzenłl'm materia·nąć. do akcji brygady fabrycime, ko wynalaz~za roz~atrywała profekt
że
niestety,
ona,
Mówi
wymowna.
ob·
kapitalnych
remontów
Plan
na 470 tysięcy zł. Je<>dnocześnie dZiału budowlanego
ce· in:tety domowe i grupy ryczaHo· 1pracownika
plan według wartości zostanie- w jął w tym roku w Tomaszowie 74 jeśliby w dalszym ciągu tachciwa łowym. Początkowo bl'ak byłó
tylko we. Można je było wcześniej do Piotra Słabikowskiego, który zwr6„
ol:>ecnia
drzewit,
i
gły
plan
tempo
dotychctasowe
no
za·
sierpnia
25
dnia
Do
budynki.
a równocześnie
pełni wykonany,
tej akcji zmobilizować. Podobnie ~Ił uwagę na. dotychczasowy niewła
drzewa.
zwiększy się produkcja najbardziej kończono remont 22 budynków. remontów w br. nie zostanie znów
zbyt słabo walczono 0 pnzclama- sdwy sposob .przymocowywania
wy·
brak
to
trudność
Inna
zostanie
dotacja
że
i
wykonany
obecnej
chwili
w
Równocześnie
poszukiwanego asortymentu.
cytych do fosad~ł.
trudności w zaopatrzeniu ma· Gdszyn 1h0j~f
nie
przerzuce·
i
sił
kwalifikowanych
Przy produkcji beczek cienko- w stanie remontu znajdtlje się 21 nie wykorzystana.
Y zac o z1 a on.leczno ć wy •
teriałowym.
nie w zasadzie całego ciężaru ro·
obejmuje
akcji
finansowy
Plan
u·
na
już
jest
8
których
z
clomów,
ści2nnych I piwnych powstają dębo
Fakt, iż do dziś nie wszystkie ny km~szyny ś lbb 'k{órirz:~u~~ęc:ła,
we odpadki. Zebrani na naradzie kończeniu. Tak więc na dzień 1 sumę 59 milionów złotych. Domy bót na Przedsi!';biorstwo Remonto
5
mają opracowane ~os1.to b ~ zone J\['b 1 re . w Y w
budynki
niedawno
które
wo·Budowlane,
wyremon~
już
obecnej
chwili
do
wyre·
mieli
będziemy
września
robotnicy fabryki wykazali, że z od
Y Y. ""YJmbowtane,
powołane do życia i bory· rysy, fakt, iż· w czasie trwania ro- coe pnoiewopdo_:;a zł
padków tych, które dotychczas by- montowanych 40,5 proc. budyn· towana pochłonęły sumę 10 milio· zostało
v.wa o psucie s1ę e onu.
.
.
· b·t k
t d · I ·
· ·
k
rl!·
Na
proc).
(16,9
złotych
nów
aby
zaproponowi\ł.
Słablkowski
_
Ob.
n:e~
i
zmieniane
są_
·osztorysy
?
mi·
ami,
nosc
ru
z
Jeszcze
się
a
remontów.
planem
objętych
ków,
ły bądź to magazynowane, bądż to
mont domów, przy których prowa mo, że może się poszczycić poważ· !uedy przekraczaJą o 100 p~o:en. śrub tych z posµdzkl nie wyjmować
~ysyłane do innych zakładów, moż
została
~ęść tych budynków
~urny. z~pl~nowane - r6wn1e.i: !1. i betonu nie niszczyć. a tył.ko po pro
n . produkować fryzy parkietowe. wykończona jeszcze w picrwsz.vch dzone są obecnie prace, prelimino· nymi osiągnięciami.
wano 19.700.000 zł (30 proc. ogól·
Tak jak w roku ubiegłym - J<'t.'l~te sw1adczy o przygotowaniu stu zniszczoną część obciąć a do me
Narada uchwaliła rozpocząć z tych
miesiącach br., a więc w zasadzie r..ej sumy) . Po ukończeniu trwają
t11Ju tkwiącego w posadzce przy•
•
•
tak i obecnie nie dop'.suje w akcji al{r_;J.
odpadków produkcję fryzów parkłe
jeszcze przed rozpoczęciem właści cych obecn:e remontów - 50 pro·
spółdzielnia pracy „Strzecha" Do . Przez _długi czas. a~cJą remon- mocować nową cz~ść metodą spa.
towych, których do końca roku wy
wej akcji. W roku ubiegłym nie cent dotacji zostanie wykorzysta- chwili obecnej „Strzecha" nie wy· t?w kapl~alnych me mteresowała wania. Zastosowanie tego rirofektu
wykorzystano w pełni dotacji ne.
remontowała ani jednego z powie się ?rganizacja part~jpa przy Pre skróciło c:zas montażu maszyn f :a- ·
Robotnicy
przyznanej na remonty i pozosta·
A jeszcze w zasadzie tylko dwa rzonych jej do remontu budyn· zyd1um MR~. Dopiero w ub'eg· pobiegło niepotrzebnemu niszczeniu
łymi sumami operowano w pierw· miesiące pozostają nam na akcję
Racfonalitat6r
posadzki.
łym m iesi11cu sprawa ta stała s'ę betonu
ków.
szym kwartale br. Tak więc wy· r~montową z tym, te i paździer·
01· Piotr Słabikowski <'>trzymał nagrodę
zainteresowania
przedmiotem
trudnośc'.om
by
zrobiono,
Co
-oodejmują zobowiązania remontowano w styczniu 3 bu·
nlk, który często bywa okresem tym zapobiec. by je zlikwidować? g.t?iz:icji. choć 1 wtedy nie wyc1ą· w wysokości 5.000 tł.
dynki, w lutym - 1 I w marcu - słot, nie sprzyja robotom budow· Zrobiono n iewiele. Poza powoła· l!nl?to do k?ńca ?dpowie<ln r.h
na cześć KonJ?resu
Komisja usprawnlająro-wynalu:·
4. Po rozpoczęciu właściwej akcji lanym.
Obrońców Pokoju
niem do życi a Przedsiębiorstwa w1~ osków, me P.OdJęto uc1w1ł. cza w „Metalurnił'' uznała tak!e ia
przeprowadzor.o
w kwietniu "
.
Remontowo·Budowlanego, zagad• ktorych wykonanie gw<1rantowa·
*
*
cześć rp.ającego się odbyć remont 1 budynku, w maju - nie
celowy wniosek złożony przez pra
nieniu mobilizacji sił roboczvch ło by sprawniejszy tok prac.
Krajowego Kongresu Pokoju bry· zrobiono nic, w czerwcu - wyre·
cowników działu konstrukcyjnego
*
•
Jakie trudności hamują tok re· nie poświęcono większej uwagi~ A
gada remonfowa Tomaszowskiej montowano 2, w lipcu - 6, a do
ob. ob. Józefa Kokoszy ł Władysła·
•
.
to
niż
mocniej
było
można
przecież
montów?
Fabryki Filców Technicznych z 25 sierpnia - 5 budynków.
Trzeba tym mocniej zmobllizo· wa Iskrzyńsklego. Wyżej wymienieni
Są one powodowane niedosta· praktykowano do tej pory, wciąg·
tow. Wincentym Krychem na cza·
Na przyśpieszenie tempa remon „„....„ ...„„.„„„.„„„„.„.••„ •. „.„„•.„„.„.„„„„„.„.„„.„„.•„ ••• „„.„. wać wszystkie dostępne nam siły pracownicy postanowili zapobiec U•
le zobowiązała się:
i środki, aby przyśpieszyć prace, noszeniu się tumanów pyłu w okoli
•
tó~ w. li:pcu i sierpniu wpłynęło J
- remont domów i komórek
które pozwolą na pełne wykona·
wstępne
remontowych .
brygad
wc1ągn;ęc1e
przy ulicy Wschodniej 22, który zakładow
cy zbiornika trocin. Tuż przy zblor
nie planowanych robót.
•
przemysłowych. Na 1
robotnicy Filców prowadzą w szczególne wyróżnienie zasłużyła
Nasz plan remontów - to za- niku t trocinami zainstalowano SJ'e
Uniwersytet Łódzki podaje do wia tematyki - dla kandydatów na kfo
ramach remontów kapitalnych
bezpieczenie dachu nad głową cjalnie urządzony basen z wodą, na
brygada Fabryki Filców, domości, że p.isemne egHminy wstęp runek matematyczny i fizyczny.
tu
- zamiast w terminie sześciu która S"'rawnie i szybko prze· ne na I rok studiów UŁ, odbęd• 'Jię
troc1'ny ma·ą
skutek cz"go
W dniu li. IX. 1950 r. o rodz. 8.00 wielu naszym mieszkańcom.
1„cz.
J k o n·„
"
„
~
tygodni, jak to przewidywał prowadziła remont budynku przy w lokalu UŁ przy ul.. Kopernika 55, -egzamin z chemii, dla kandydatów
ną wilgoć I nie unoszą się tak jale
plan - wykonać w pięć tygod· ulicy. Majowej 40, _a obecnie przy· w nastfpujących terminach:
Dlatego trzeba uczynić wszyst· poprzednio za lada podmuchem wia
na kierunek chemiczny.
· przybra ł a tru. Realizac ·a wysun1'ętego pr•••
.
· g o real 1zacJa
na Wydział Prawa ·- ko • b Y Je
Kandydaci
· •Y
· ł Human1s
ni, co zezwoli na zaoszczędzenie s t ąpl ł a d o remontu budynku przv. • Kandyd aci .na 'Vydz1a
d .
1
„„„
b
t
b d · · ż
w mu 2. IX. 1950 r. o godz. 8.00 d
miastu z preliminowanej na re· ulicy Wschodniej 22, zobow!ązu· czny - w d mu 2· IX · 19
Władysława
ł
. 50 r. o go. z. egzamin na temat związany z kierun ar ZleJ ywe empo, Y wszyst· Józefa Kokoszę
mont sumy ponad 50 tysięcy zł; jąc się samorzutnie skrócić termin 15 ·00. - na ~~mat związany z kie· kiem studiów.
kie 74 zaplanowane do remontów Iskrzyńsklego pomysłu, przyczyniła
Zgłaszający się do egzaminu oho· budyrtki - zostały w br. wy:e• się do poprawienia warunków h1$ie
runkiem studioii.
- remont kotła parowego w trwania robót o tydzień.
nicznych w zakładach.
Kandydaci na Wydział Matematy· wi11zani są przynieść ze sobą: pokwi montowane.
zakładzie, zamiast do dnia 11
•
czno·Przyrodniczy - w dniu 7. IX. towanie z sekretariatu UŁ, stwier·
*
*
września zakończyć do dnia 1
„ ..............._ ······· -···············-··
19.iO r., o godz. 8.00 - egzamin na dzające złożenie podania o przyj~cie,
temat związany z kierunkiem stu· dowód tożsamości z fotografią, pió·
września, co pozwoli zakładowi
Jak więc powiedziano - do tej dii1w, w dniu 4. 1x: 1950 r. o , ·dz ro i atrament.
na zaoszczędzenie około 20.000 p-0ry jedyn :e "ro,5 proc. planu re· 8.00 - egzamin z biologii, dla kandy
O terminie egzaminów ustnych na
montów wykonano. Liczba ta jest datów na kierunek biologiczny, z ma stapia oddzielne zawiadomienia.
zł na robociźnie.
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Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu
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i kilka dobrych wynikóW ~
okręgu
lj;d;podczas~:kord
·
dwudmowych zawodów lekkoatletycznych . na Stadmnie
0

ŁKS Włókniarz

W konkurenc[ach ~obieł zwyciężyły LZS-y, w kon1<urencjach m,skich Włókniarxe

Co pisało praso łódzko w dn. 28 sierpnia 1930 r.
Casino -

ANTYROBOTNICZE „POMYSŁY"
FORDA
Właściciel wielk;ich fabryk samoehodowyd1 w Ameryce - Henry
Ford - wystąpił do rządu USA
r. ;projektem ustawowego wprawadzenia tzw. „ferili. letnich" w całym.
pr1z.emyśle amerykańskim. Ford do·
maga się wstrzymania na praeciąg
dwóch miesięcy w re>ku pracy we
wszystkich fabrykach. „Ferie" fordowskie madą rinakomicie odciążyć
przeładowane towarem magazyny.
W ci.ągu owych dwóch miesięcy
robo.tn1cy bęlłą musieli żyć z „oszezę
dności" poczynionych w miesiącach
pracy.
Ford żąda
Z drugiej strony przedłuienia. dnia. pracy do 10 godzin - .bez zwiększania
. zapłaty.
.
S rodki. t~, maJą byc „skuteC2nym
lekarstwem na kryrzys.

wych z reprezent. Zrzeszenia Spo1"towego Włókniarz. Głównym celem
tej imprezy było zacieśnienie sojuszu
pomiędzy młodzieżą ws.i i miast. Cel
Lekkoatleci
ten zosątł osiągnięty.
LZS-ów de>z.nali serdecznego przyję
cia zarówno ze strony organizatorów jak l'Ównież i publiczności. Zawe>dy zamknął przedstawiciel Głó V·
Przedmieścia".
nej Rady Zrzeszenia Sport. Włó1cniarz ob. Trzciński., który podkreSAMOB0JSTWA
ślił w swym przemówieniu znacze·
BEZROBOTNYCH
Edward . Sonnenberg, riannieszkały nie sojuszu rnbotniczo-chłopskiego w·
przy ul. Łagiewnickie; _ wy.pił w dobie ~hecnej. Flagę z ma~ztu. ściąg.
celach samobójczych większą dozę nął ~aJlepszy ,l~kiko~tleta ~~zk1 Ante>
jodyny. w stanie ciężkim odwie.zio- ~ow1c~ w asysc1e }\11l_ewsk1eJ z LZS-u
1 Petk6wny z Włe>kmarza.
no go do szpitala.
Poziom sportowy zaw?dów był do:
*
*
60-letnia Michalina Dworak, za- b•:Y· Uzyskano s~ereg mezłyc~ wym
mieszkała przy ul. Odyńca 42 "'- po- k?•~: P!J1wer pchnął kulą. 15.06, row:
mez _M1lewska dotrzymałr. słe>wa 1
derżnęła sobie gardło brzytwa.
zwyciężyła Słomczewską na 200 mtr.
·
(27,4). Rekord okręgu ustanowił na
TYLKO JAKO.„ LEKARSTWO
400 mtr. Puchowski z Włókniarza
d
..,, .
K t tr f
1
0
a na. sy:u.acJa go~ ar- (52.0).
a as
cza d_otknęła ro~niez w ~oy.razny~i W ogólnej punktacji zwycięstwo
stopniu cukr~w~ich~o pol_:;kie -:- ?1 uzyskał Włókniarz zde>bywając 160
sze „Re~~bhka · . ...,padek spozycia pkt. przed LZS-ami (135 pkt.). W
wygrały
żeńskich
cukf1:1 o~iągnął mesl;r~hane ~rost konk-urencjach
~ozmiary. ~to w chwili obecne~ spo przedstawicielki wsi 75 pkt. na 66.
Publiczność tyn1 razem de>pisała.
~y.wamy mecałe 40 procent całeJ ilosci cukr!-1, wypr~ukowanego przez Szwankowało natomiast infornrnwanie publiczności. Speaker zdradzał
cukrownie polskie.
W ostatnich sześciu miesiącach - wybitnie sympatię dla Włókniarzy,
skonsumowaliśmy rznów 0 12.645 ton t C<' naszym zadaniem nie powinn'l
cukru mniej niż w tym samym okrel mieć miejsca. Należało raczej dop~ngować drużynę Ludowych Zespole>w
sie C2asu roku ubiegłego.
. Spe>rtowych jako gości.
d od aJe
. d . "ć
.
,..._
VJ,y moz.na się z1w1 .
. .
.
pjsmo _ że konsumcja cukru spa-'
da tak gwałtownie, jeżeli kilka miJ Drugi drz:ien _zawodow lekkoatlelionów lud7..i (bez.rob<>tni wraz z ro-! tycznych pom1ę~rz:y. R~pr. LZS a
roz,p_oczął
dz.Lnami) zna cukier za~edwle !Z opo • ~ep.. Z: S. „Włókmarrz
wiadań, a miliony biednych chło-i s1ę b1eg1em 80 mtr. przez płotki.
pów polskich używają cukru wy·
80 mtr. P, PLOTKI
łącznie w postaci lekarstwa?
- - 1) Peskówna (ZS ,,Włókniarz")
13,6; 2) Golanka (LZS) - 14,6; 3) Po
15,2.
tażnik (ZS „Włókniarz") -

*

I

PAŃSTWOWY

TEATR IM. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
W poniedziiałek teatr nieczynny.
Wtorek - o godz. 19.15 sz.tiuka Alek
&andra Gergely pt. „Sprawa Pawła
Es!'iteraga".
l'EATH NOWT

(ul. Daszyńskiego 3", tel. 181·31)
Teatr nieczynnr do 3. IX. bi;.

TEA'fU IWMEDll MUZYCZNEJ
„LUTNIA"
Ponie<lz.iałek, teatr nieczynny.

(uL

Piotrkowska 15Z)

:reatr nieczynny do 1. IX. br.

TEATR „PINOKIO(ul. Kopernika 16)
Godz. 12 widowisk<> otwarte
„Pan Te>m buduje de>m".

pt.
J>t.

„Wołga,
REKORD (Rzgowska 2)
W e>łga", dod. „Ciel"Ilik", godz. 18, 20
(Dla dzieei powyżej lat 12)
STYLOWY (Kilińskiege> 123)
„Za ~edmfoma górami", dod. ,,,Dzi
siejscy StalllJ,grad", godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 7)
śWIT (Bałucki Rynek 2) „DubNW·
~", dod. ,,XXIII Międzynarodowe
Targi Poznanskie", godz. 18, 20
(Ola dzieci powyżej lat 12)
TA'l'RY (Sienkiewicza 40, w1 ogro·
dzie) „Zdradzieckie skały",
dod. „Chleb i krew",
ge>dz. 16, 18.30, 21
(Dla młodzieży niedozwofony)
TĘCZA (Pfotrkowska 108) „Pustel·
nia Parmeńska" Il seria,
'dod. „W kraju socjalizmu",
godz. 16.30, 18.SO, 20.30
(Dla młe>dzieży niede>zwolony)
WISŁA (Daszyńskiego 1) „Wiosna"
dod. „Człowiek z wysokiej góry",
godz. 16, 18, 20.30
(Dla dzieci powyżej lat 12)
WŁÓKNIARZ (Próchnika 16)
„o świcie", ge>dz. 16.30, 18.30, 20.30
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
WOLNOŚĆ (Napiórkowskiego 16)
„Ceramika wę·
„Płomienie" dod.
gierska", godz. 16, 18, 20
(Dla młodzieży pe>wyżej lat 14)

I

ZACHĘTA

(Zgierska 26)
„Miasto młodzieży (Komse>molsk)"
dod. „Przegląd sportowy Nr 3·50",
godz. 18, 20.30

Co us!vszvmyI 1Jrzez radio

Na dzień 28 sierpnia 1950 r.
12.04 Dziennik południowy, 12.25
przerwa, 13.10 (Ł) Audycja dla wsi
pt. „Uczymy się na k-ur&ach K.G:'.
13.30 Koncert, 14.00 Audycja Zw.
Na.uczycielstwa Pe>lskiego. 14.20 (Ł)
symfoniczna,
muzyka
Popularna
14.55 Koncert solistów, 15,30 Audycja
dia świetlic d~iecięcych - „Urszulk2." montaż literacki, 15,45 Audycja
PCK dla chorych, 16.00 Dziennik po·
południe>wy, 16.35 (Ł) Reportaż z
k<>le>nii letm~ch „Ognisko" w Bełchatowie1 17.00 Koncert, 18.05 „Odpowiedzi :fali 49", 18.15 (Ł) ,,Włók-

ŁKS ,,Włókniar:r." .

DYSK MĘSKI
1) G1;:clski („Włókniarz") - 39,27;
2) Bednarek (.. Włókniarz") - 37,52;
3) Czuraj (LZS) - 33,11; 4) Zającz
kowski „Włókniarz") - 31.82.
200 mtr. MĘŻCZYZN
1) Antonowicz (.,Włókniarz")
23.3; 2) Janik (LZS) - 24,0; 3) Tu24,3.
łecki („Włókniarz") mtr. KOBIET
1.25,2;
1) Gryczykówna (LZS) 1,26; 3) Woj2) Jajkiewicz (LZS) tusiak („Włókniarz") - 1.36,2; 4) Po
1.47,8.
tażnik („Włókniarz") 500

KULA KOBIET:
1) Piecówna (LZS) - 11,12; 2)
Ciach („V..'łólmiarz") - 10,53; 3) Pes
9,32; 4)
kówna („Włókniarz")
Knyszówna (LZS) - 8,83;

W dniach 1-3

niarze walczą e> plan", 18.25 (Ł)
„Z twói:czości kameralnej Fryderyka
audycja słowno-mu
Smetany" zyczna w oprac. B. Busiakiewicza,
18.45 (Ł) „Sprawy naszego miasta",
19.00 Audycja dla świetlic młodzie
Że>>vYCh, 19.15 „Wspe>mnienia z WCZ!I.
sów", koncert rozrywkowy, 20.00
Dziennik wieczorny, 20.40 „Na muzycznej fali, 21.15 TraJ\.s·krypcje popularnych utworów w wyk. Orkiestry
Tanecznej, 22.00 Wszechnica Radie>wa, 22.30 (Ł) „Zapraszamy do tań
ca", 23.00 Ostatnie wiadomości, 23.15
Koncert solistów.

książkowych.

Kupon konkursowy Nr 4
i nazwisko ......... „ .......••••••„ •••••••'.............•..•....... „ ...: .••..„„....•...•• „ .••••.......

Zawód (miejsce pracy) .„.„.. „·------·Dokładny

adres

Zamieszczony

„ •••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• · - · - · - - · - - · - - · · · · · - · · · · - · · · ·

poniżej

rysunek zawiera

błędy (nieścisłości) .......................... „

związkowej

zawodników FSGT

Począwszy od 25 bm. zamieszczamy kolejno po sobie następu·
jące rysunki (w liczbie 10), z których każdy zawiera jakiś błąd:
nieprawdziwy lub zgoła „niemożliwy" tzw. szczegół sytuacyjny
(jeden lub dwa).
Na czym będzie polegało zadanie uczestników konkursu? Na
u!awnieniu błędu, na stwierdzeniu, co w danym rysunku jest nie·
prawdziwe czy nieprawdopodobne.
Ujawniać błędy należy na zamieszczonych przy każdym rysun·
ku specjalnych kuponach konkursowych, nadsyłając odpowiedzi
(wszystkie razem) w terminie do dnia 15 września br. włącznie, na
ad.res redakcji „Głosu", Łódź, P iotrkowska 86.
Wśród uczestników konkursu, którzy trafnie „zdemaskują"
wszystkie błędy, zawarte w rysunkach - rozlosujemy szereg cen:
nych n ·a gród, w tej liczbie - kupon materiału na garnitur lub kostium, zegar-budzik, serwis stołowy oraz 50 wartościowych nagród

Imię

li ligi

W dniu wczorajszym na boisku Ko
lejarza gospodarze spotkali się o
wejście de> drugiej ligi z Gwardią. z
Białegostoku. Jak było do przewidzę
nia zwyci~two odniosła drużyna go·
Gra
spodarzy zupełnie zasłużenie.
stała niestety na niskim poziomie.
Z drużyny gospodarzy wyróżnili
s.ię bramkarz DepczyńSJki, Jach Bogumił w pomocy oraz Koczew:s.ki w
napadzie.. Słabo zagrał Stolecki na
prawym skrzydle.
Goście zaprezentowali wyrównany
zef>pół bez słabych punktów.
Pe>czątkowo zaznaczyła się przewa
ga Gwardii, której napastnicy niepe>koili ciągle bramkarza łodzian.
Raz Depczyński obronił nawet bardzo groźny s.trzał. W 5 minucie Koczewski zdobył prowadzenie dla
swych barw. Po zmianie stron znów
w 5 minucie ten sam zawodnik strze
lit drugiego goala. W 10 minucie Biel
wicz podwyższył wyni.k do 3:0 dla
Kolejarza. Bramki Desiki sędzia z nie·
wiRdomych powodów nie uznał. Gohonorowej
ście dążyli do zde>bycia
bramki, co im Soię udało przed koń
cem sp<>tkania.

lekkoatletyki

iesł w tym niemożliwego?"

„Co

I

września odbędzie się

Konkurs „Głosu" na ·spostrzegawczość

TEATR ,,ARLEKIN„

K.J[NA
ADRIA dla młodzieży (Stalina l)
„śluby kawalerskie", dod. „Wyścig
pokoju", godz. 16, 18, 20
poranek godz. 12
BAŁTYK (Narute>wicza 20)
„Powrót Lassie", de>datek „Wiosna.
w przyrod1'ie", godZii. l'l, 19, 21.
film ooziw. dła młodz. powyżej ~
lat
BAJKA - „Błyskawica", dod. „Sło
r;ewna polana", ge>dz. 18, 20
(Dla dzieci pom-żej lat 12)
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
„Program Aktualności Krajowych
i Zagranicznych Nr 32".
godz. 15, 16, 1-7, 18, 19, 20, 21
Kino nie
HEL (Legion6w 2) czynne z powodu remontu.
MUZA (Pabianicka 173) „S. O. S."
dod. „Budujemy rude>węgle>wce",
godz. 18, 20
(Dla młodzieży niedozwolony)
POLONIA (Piotrkowska 67) „s~s „Orzeł" zaginął", dod. „Wy·
słannicy poke>ju", godz. 17, 19, 21
(Dla dzieci powYżej lat 12)
PRZEDWIOśNCE (Żeromskiego 76)
„Julian Mar·
„Maaret", dod.
cblewski", godz. 18, 20
film dozwo1. dla mrodz. pe>wyż. 12.
ROBOTNIK (Kilińskiego 178)
„Urodzony w październilrn",
dod. „Grajke>wie naszych pól i łąk"
godz. 17.30, 20
'.Dla młodrz:ieży niedorz:wolony)
ROMA (Rzgowska 84) „Zwariowane
lotnisko", dod. „świat młodych"
godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 7)

Prywer

przegląd

St~pnla.

SZTAFETA 4xl00 MTR. łrfĘŻCZYZN
1) „Włókniarz" - 45,8; 2) LZS 48,2.
OSZCZEP KOBIET:
•
l) c· h ( 1 · ·
„W okmarz ') - 33,87;
. iac
2) P1ecówna (LZS) - 32,88; 3) Peskówna („Włókniarz.") - 31,48; 4)
r
Gola~a (LZS) - 24,22. •
Ogólna p•mktacja Z. S. .,Włók·
niarz" - 160 pkt„ LZS - 135 pkt.

~olejarz (Łódź)-Gwardia (Białystok)

z

PA~8'1'WOWI

TEATR POWSZECHNY
(ul. Obrońców Stalingradu 21
tel. 150-36)
Dziś teatr nieczynny.

) wejście do

SKOK W DAL MĘŻCZYZN
1) Szyguła (ZS „Włókniara")
PAŃSTWOWY TEATR żYDOWSKl
5,99;
6,38; 2} Cińciara (LZS) (ul. Jaracza 2, tel. 217·49)
udziałem
Poniedziałek, 28 sierpnia o godz. 3) Szczepaniak („Włókniarrz") - 5,81;
19 m. 30 „Rodzina Blank" w drama- 4) Srlc,zypior (LZS) - 5,58.
W międzyzrzeszenie>wych zawodach
tyzacji i i:eżyse1•ii Jakuba Rotbauma.
SKOK WZWYŻ KOBIET
lekkoatletycznych, które odbędą !lię
Zniżki Zw. Zaw. ważne.
1) RóżaJ.ska („WlókllJiarz") - 1,35; w dniach 1-3 września w Warszaw:e
2) Golanka (LZS) - 1,35; 3) Loga weźmie udział 600 zawodników i za
TEATR LETNI „OSA"
1,30; 4) Knyszy- wodniczek w katege>rii seniOrów i ju
(„Włókniarz") (Piotrkot1•ska 94 kl. 272-70)
,,
I morów.
Godiz. 19,30 - śluby murarskie" nówna (LZS) - 1,25.
czyli wodewil wa1•szawski Ge>zdawy ••••ł'•1t1 ••••••••••••"•••••••••1"r'll"t'a... ••l'ł'"„r'••••••••••••••1111•C""OJS"" "" '"•••'lfle•W•••••••••••••••••••••

i

SZTAFETA 4x200 MTR. KOBIET:
1) LZS ,... 1.57,4; 2) „Włókniarz"
- 2.02,2.

1)

1

TEATRY
PA~H'l\\'OW\'

800 METROW MĘŻCZYZN:
Gajewski („Włókniarz")
:,0,3; 2) 'l'oporowicz (l.lS) - 2,04,1.;
2,05,4; 4) Króli..l) Szulik (LZS) :rnwski („Wlókn!arz") - 2,07,7.
BIEG 400 METROW MĘŻCZYZN:
1) Puchowski („Włókniarz")
.):!,O, (rek. okręgu), 2) Janik (LZS),
52,4; 3) Ciei1ciala (LZS) - 54,5;
·I) Wrona („Włókniarz") - 56,4.
.
lOO METROW KOBIET:
2)
1) Milewska (LZS) - 13,4;
Słomczewska („Włókniarz") - 13,5';
3) ·Kretówna (LZS) - 13,5; 4) Jaku
14,1.
1ek („Włókniarz")

sobe>ty i niedz.ieli na st:l-

poganina", „Serce ulicznicy", „W sl·
gne„Słodycz
dłach kłamstwa",
chu" itd., itJ:V
Teatr Popularny gra: „Jeszcze go
raz!"
Teatr Scala - „Czarowny walc".
TEATR PILARSKIEGO (NA BA„Królowę
wystawia
ŁUTACH)

KELNERZY
GROZĄ STRAJKIEM
Związek Zawodowy Kelnerów wyadresem pracodawców
sunął pod
szereg żądań natury ekonomic,znej.
Kelnerzy domagają się przestrzegania ustawowego dnia pracy - płat
nych urlopów itd. W razie niezaspokojenia żądań - kelnerzy za.grozili s.trajkiem.

OO GRAJĄ W KINACH
I TEATRACH
,
„Gra namiętności",
Luna
Grand Kino - „Ciebie tylko kocha

ciągu

W

dionie ŁKS Włókniarza odby„Miłość w ekspressie". Pozostałe kina łódzkie grają• wały się zawe>dy lekkoatletyczne. By
filmy: „Kochankowie". „Ulica po-. ło to drugie z kolei spotkanie repredusz", „Miłe>sna pieśń zentacji Lude>wych Zespołów Sportotępionych
łem",

POLSKA SANACYJNA
PRZODU.JE W ILOŚCI
BEZROBOTNYCH
Międzynarodowe Biuro Pracy podaje, że ilość bezrobotnych na całym świecie wynosi w chwili obecnej około 50 milionów osób.
W Polsce na 1000 mieszkańców
przypada 56 bezrobotnych. w Niem·
cizech 36, w USA - 20 i td.

następujące

.••..•.••..............•..•.....•••..•••••„„„....„.„ .•......

....•..•.•... „ .....••...••..••••...•.•.•„ .............••.....•..•.. ...•...... „ ...•.......•••••••••.•„ ......... „ ..•...... .... „ ..... ...•.. „.„••••

W zawodach, które będą przeglą
związ.kowego
dfm dorobku sportu
w0zmą
w dziedzinie lelcilrnatletyki,
prawdopode>bnję . u<l;i.:iał , ~Jl.,'\!H.lni~y
francuscy, c?.łonkowie FSGT.
CRZZ pn.eznaczyła. nagl'ody pie·
niężne dla zrzeszeń sp<ni<>wycl1, które zajmą pierwsze trzy miejsca w
punktacji. ogólnej. Pierwsza. w wysokości 2,5 miliona zł, druga 1,5 miliona zł, trzecia 1 milie>n zł. Nagrody przeznaczone Sil na potrzeby
lekkoatletyki w zrzeszeniach.
Aby udostępnić sze1·e>kiej rzeszy
młodzieży s:iJkolnej e>glądanie tej cie
kawej im1>rezy, CRZZ postane>wUa
wstępu od
biletów
nie pe>bierać
grup szke>lnych.

3:1 {l:O)

Na uwagę zasługuje piękna bramka, zdobyta głową przez Koczewskiego po rzucie re>żnym strzelonynt
przez Deskę.
Zawe>dy pre>wadził e>b. K<>Sbka ze
Szczecina.
Zespoły wystą.piłY w następują.cycn
składach:

K1>lejarz: Depczyński, Pieruś, Sze
ligowski, Jóiwiak, bracia Jachowie,
Deska. Koczewski, Bzikot. Goszczko
i Stolecki.
Gwardia Kaimicrczak, So tnmerfeld
ł'rzcpiórka, Galoch, Grzemia, Łu.ka
"Zf'Ws.ki, Gładysek, ,fockiewkr., Kow;ilik, Choro~zncki i Ką.sif1':lki.
Widzów około 2 tysięcy.

lekkoatlet;czr.a mistrzostwa
Radzier.kich

Zw. Zawodowych

MOSKWA - W Kije>wie !OZ1.•llc.zę
mistrzo.;twa
ły się lek:koatletycznr
Związków Zawodowych . W imprezie
tej bierze tuhiał pona<l aoo zawo<l·
ników, 1·eprezentując.y:-l1 poszczegól·
ne zrzeszenia spe>rtpwr Z ,,•ią~ków Za
wodowych.
W chodz.ie na dy;tansie 10 ~m ty·
tuł mistrza Związków Zawodowych
zdobył Krukliusz (Rep. Łotwy).
Tytuł mistrzowski w ;,;ko!;:u w dal
zdobył Brajnik (Rep. Ukrainy), osią
gając odległości 7,03 m.
Mistrzem Związków Zawodowych
w skoku o tyczce został . Knia\iew
l\Toskwa, osiągając wynik 4,15 m.

I

Dnia 2 wrześni~ ·mecz
na ce'e

s·„olc~zne
r

Prasa„ Artyści

I

Przedsprzedaż

bile!ów
od wtorku w „OSIE"

Mecz organizuje Klub SprowozdawcóVf
Publicystów Sportowych w todzt

1

Uwaga prenumeratorzy

„ Głosu Robotniczego"

Dla naszych stałych prenumera·
torów, otrzymujących prasę za
pe>średnictwem poczty, zostały wy
marginesie
dane książki pt.: 1) „Pan Tadeusz"
- A. Mickiewicza, 2) „Nowele" H. Sienkiewicza, 3) ,.Szosa Woło
kołamska" - A. Beka, 4) „Ziemia
w Jarzmie" - w. Wasilewskiej, 5)
ze Srebrnej!
„Inkluzowe vViano" - Mortona, 6)
„Komornicy" - Wł. Orkana, 7)
codziennie rano na biurku na„Kawaler Złotej Gwiazdy" - Baszym piętrrzy się stos listów
nadesłanych rz: terenu pNe:z naszych
bajewskiego. Książki można nakorespondentów. Donoszą oni o bobywać u każdego listonosza wiejląCtZkach, osi·ągnd.ęciach i sukcesach
skiego, w Urzędzie lub Ag. Pacz·
swych Kół Sportowych CJZ.Y LZS,
towej.
prosrz:ą o radę, lub' wskazówki. Tra- !
W razie niemożności otrzymania
fiają się również korespondencje fi
któregokolwiek z wyżej wymieprrz:ylU'e. Donoszą one o niesporto· ,1 nionych tytułów, zamówienia pro·
wym zachowaniu s~ę niektórych dru· tl simy kierować do PPK ,.Ruch" ,
żyn na bosiku i nie;;portowym zacho- n Łódź, ul. Żwirki 1, te!. 132-50.
waniu się publiczności. Od czasu do
czasu prrzychodzą jednak listy wska
rz:ujące, że w niektórych najniższych
ogniwach naszego sportu wyazynowego w Kołach Sportowych i LZS
ai.oa J
panuje już prawdziwie sportowa
Soml&e&a l WoJer.Chhk1e10
OrPD
atmosfera, daleka od tak crięsto zaw6dz.kteco Komlteta PotskłeJ ZJ„
tęchłej jeszcze atmosfery w niektóRobehdcseJ
PartU
daoa:neJ
rych naszych klubach sportowych
BedaSOJe&
na wyższych ~zcrzeblach
stojących
KOLBGl'OM BZDAKCTIN&
organfaacyjnych.
'l'elefOllJ'I
ne.tt
.Redaktor naczeln1
LZS w Spółdrziielni Produkcyjnej
l1ł-łl
Zastępca red. naczell'ego
Srebrna posiada między innymi sek
illMJ
Sekretarz odpowledztatn:r
llS-Jt
~ 1>arł31nr
cjami sekcję piłkarską, która. prrz:eja
'DZiał korespondentów robct~
w:ia dość ożywioną działalność rozDleącb t chłopSldch oru
t"edak~orów cozet•lt ~
towarzygrywając szereg spotkań
l1M2
ll1Cb
skich.
na.u
r>ztal mutac31
ISł-21
sportc)WJ
I
mJeSsld
Dział
Młodym piłkarzom „Srebrnej" nie
-W1l. I I U
111-u
Dział ekonom!~
za wsrze się powodrzi. „Ratz. są na woISł-fl
oztal ro~
zie, drugi ra.z pod wozem".
We'lnl. I
RedaJccJa aocn:i
1'11-łl
15. b. m. piłkarne Srebrnej rozegra
CelportaL
li mecz w Aleksandrowie~ LZS Rą
t.61U, Ptotrkowalra "" tel. m-u
bień i... p.raegrali go w stosunku 1:7.
ase.42
AdmlnlstracJa
Didał O#OfteAl ł.6d!, PlotrkowPomimo tak wysokiej porażki, pił·
ID tHa, tel. Ul-Ił l llł-'9
karze ize „Srebrnej" nie daH się opa
..Pran"
Wll'UWca
nować histerii, nie dali się ponieść
Adr. a.e1.1 t.6at, Pło,noWllla -.
W•da pl,tro.
temperamentowi i eachowali się do
Drutr. zu1. Grat. asw „Praia"
kolica mecfł:u tak - pisze nasz koret.6dt, aL Zwlrłl:I 17, tel IOI•&
Prenumera~ pn::J1mUj1
spondent ize Spółd.zielni ProdukcyjP.P.X. „Rueb" a1 Ironie P.X.0.
nej Rąbień ob. Władysław Krasiń„
• ""'· vu..aaa.,
ski -jak prrz:ystoi dobl"Ze wychowa
1nej drużynie soortowei.
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