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WIELKI CZYN PRODUKCYJNY

na cześć I Polskiego Kongresu Pokoju
Masowe zobowiqzania - odpowiedzio polskiej klasy robotniczej na knowania imperialistów
WARSZAWA (PAP). - Nieustan
nie wzrasta liczba zobowiązań podej
mowanych przez polski foriat pracy
dla uczczenia I Polskiego Kongresu
Obrońców Pokoju. Robotnicy coraz
to nowych zakładów pracy zaciąga
ja „Warty Pokoju". Zwiększa się
codziennie ilość ponadplanowo wydobytego węgla i .ponadplanowo wy
produkowanych towarów.
Zobowia7,a11ia pcde;imowane maso
wo przez polską klasę robotniczą są
11aile11szą odpowiedzią
dla amerykańskich imperialistów,
są najle·
pszym poparciem dla rozbrzmiewającego w całe.j Polsce hasła „Ręce
precz od Korei".

tnicy

Katowickiego

Zjednoczenia

Państwowych Przedsiębiorstw

dowfanych portu.

obsługi sprzętu

Bu·

i trans

OSIĄGNIĘCIAMI

PRODUKCYJNYMI I NOWY!\II
ZOBOWIĄZANIAMI CZCZĄ

KONGRES MASY PRACUJĄCE
WOJ. SZCZECl~SKIBGO

0

Masy pracujące woj. szczecińskie
go czczą I Polski Kongres Obroń
ców Pokoju wspaniałymi osiągnię
ciami produkcyjnymi w fabrykach,
na roli i transporcie.
Załogi wszystkich nabrzeży porto
DALSZE ZOBOWIĄZANIA
wych w Szczecinie, realizu,iąc swe
SLĄSKIEJ KLASY ROBOTNICZEJ zobowiazania podjęte w odpowicd:d
na apel kopalni „Wieczorek" stale
Rzucone przez górników z kopal podnoszą. wydajność pracy przy prze
ni im. J. V/ieczorka hasło: „Zwię- ładunkach drobnicy i towarów makszoną w,vda,jnością pracy walczy- sowych. Na czoło portowców szczemy o pokój i pomagamy naszym ci1'1skich wybijają się brY.gady mło
braciom w Korei" znalazło głęboki dzieżOwe ZMP, które podniosły w
odzew wśród śląskich robotników czasie trwania. „Wart Pokoju" wyllaj
Załogi coraz to nowych
zakładów ność przy przeładunkach
drobnicy
przemv,;łowych podejmują poważne z 160 proc. do 175 proc. i przy prze
zobowiązania produkcyjne.
ładunkach 'podkładów
kolejowych
W hucie „Florian" załoga wiel- do 185 proc. normy.
kich pieców postanowiła przez syStale wzrasta liczba statków ob~tematyczne podnoszenie wydajnoś służonych metodą szybkościową. No
ci przekroczyć ustalony w ubiegłym wym zjawiskiem w okresie realiza
miesiącu rekord produkcji surówki cji podjętych zobowiązań jest maso
o 500 ton, zaś zespoły zmianowe sta wy udział pracowników taboru pły
l~w~i skrócą średni czas wytopu wającego w pracach przeladunkos a 1.
wych. W ostatnich kilku dniach za
Do wielkiego czynu produkcyjne- łoga portu szczecińskiego obsłużyła
KO śląskich górników i hutników ) około 40 statków metodą szybkoś
przyłączylł się w dniu 26 bm. robo· ciową.

koju, który scementuje wysiłki ludzi
dobrej woli w walce o p-0kój i dobr<>byt ludzkości. My, kapłani włączeni
w walkę -0 pokój nie będziemy szczę·
dzić wysiłków dla utrwalenia pokoju.
Stojąc obecnie przed realizacji Pia·
nu 6-letniego apelujemy do całego
~połPczeństwa o \Vytężenie
wszysti;
kich sił dla przedterminowego osią
gnięcia
zakreślonych
zadań,
dla
szczęścia i potęgi naszej
kochanej
Ojczyzny - Polski Ludowej".

ROBOTNICY FABRYKI
MECHANICZNYCH

URZĄDZER

WE

WROCŁAWIU ZACIĄGAJĄ

„WARTY POKOJU"
Robotnicy Fabryki Urządzeń Me
chanicznych we Wrocławiu w celu
uczczenia I Polskiego Kongresu Po
koju zaciągają „Warty Pokoju" zo
bowiązując się zwiększyć w
czasie
ich trwania wyda,iność pracy.
Tokarz Stefański po~tanowił w cią
gu 3 dni zwiększyć wydajność o 2()
tiroc., Freser Suwor wykonujący do·
tychczas 28!l proc. normy zaciąga
jąc „Wartę Pokoju" postanowił wy
konać 310 proc. normy i uzyskiwać
100 proc. najwyższej jakości produkcji, a zasłużona przodownica
pracy ob. Maciośzek pracująca przy
rewolwerówce 'pełniąc „Wartę Poko
jn" zwiększy swą wyda,jność produk
c~·jną jeszcze o 10 proc.

Wfeczysta

Dzień·

Górnika w ZSRR

MOSKWA (PAP). w dniu n
sierpnia obchodzono w Związku Ra·
dzieckim niezwykle uroczyście „Dzień
Górnika".
W dniu 26 bm. w sali kolumnowej
Domu Związków Zawodowych
w
osk\vie odbyła się uroczysta aLade
fa, poświęcona Dniu Górnika, w
której wzięło udział przeszło 2.000
osób. W prezydium zasiedli:
mml·
ster przemysłu węglowego ZSRR A. Zasiad:kow, minister przemysłu
hutniczego ZSRR - A. Kuz.min, minister przemysłu naftowego ZSRR
- N. Bajbakow, min.ister przemysłu

I

materiałów budowlanych :t.:SliR - P.
Judin, przewodniczący WCSPS W. Kuzniecow i inni.
Wśród długo niemilknących oklasków wybrano do honorowego prezy
dium akademii Biuro
Polityczne
KC WKP(b) z Józefem Stalinem na
czele. Referat o święcie górnika wy
głosił minister przemysłu WQg:lowe·
go A. Zasiadkow. W atmosferze po·
,
.
.
\\ szech~~go cnt~1:Jazm~ .uczestm~;
akademn uchwahh tekst listu pow1·
talnego górników radzieckich do J.
Stalina.

Zaciekłe

walki na wszystkich frontach

Koreańska

Armia Ludowa zadaje ciężkie ciosy
wojskom Mac Arthura

LONDYN (PAP). - Agencja Reu
tera donosi z frontu koreańskiego,
że wojska półnoono
koreańskie,
wspierane czołgami, kontynuują nadal natarcie. Wojska lisynmanowskie
i amerykańskie zmuszone były tło
wycofania się z miejscowości u;hong
(w odległości 30 km na północ od
Taegu). Na froncie wschodnim w.:>jska lisynmanowskie wycofują się
potl ciosami północnych Koreańczyków.
PEKIN ('PAP).
27 sierpnia
wieczorem dowództwo Koreańskiej
Armii Ludowej doniosło:
Wojska ludowe kontynuowały zaciekłe walki z przeciwnikiem
na
wszystkich frontach. Po odparciu
kontrataków wojsk amerykańskich
lisynmanowskich oddziały Armii Lu·

przyjaźń

il

dowej zadają wszędzie dotkliwe ciosy przeciwnikowi, a na szeregu od·
cinków rozwinę.ły walki ofensywne.
Dnia 26 bm. artyleria przeciwlotm
cza Armii Ludowej zestrzeliła dwa
pościgowce amerykańskie w rejonie
Hamhyn i jeden pościgowiec w rejo
nie Kumczon.
PEKIN (PAP). - Jak donosi radio Phenjan cały naród koreański
popiera żąclanie KC Demokratycznego Frontu Ojczyźnianego zjednoczenia Korei, wycofania amerykańskich wojsk z Korei i oddania pou
sąd głównych zdrajców narodu lroreańsldego. W całym kraju odbywają
się masowe wiece, na których lud
pracujący K-0rei składa swe podpisy
pod żądaniem l{C. Do dnia 23 sierpnia zebrano 9.680 tys. podpisów.

ze Związkiem Radzieckim

nienaruszalna przy;aźń z Polskq i krajami demokracji ludowej
~łównym ~asłe m wyborczym

Narodoweeo Frontu .1em1ec Oemokra 1y1:znych

BERLIN (PAP). - W sobotę wie- I Wykonanie tych wielkich zadań
Program podkreśla, że w walc~
KSIĘŻA Z WOJ. RZESZOWSKIEGO czorem Kongres Frontu Narodowe- wymaga jeszcze silniejszego zespole
pnk6j kandydaci Frontu Narodow ~
WITAJĄ. ZBLIŻAJĄCY SIJ3
go Niemiec Demokratycznych przy- nia wszystkich patriotycznych sil go Niemiec Demokratycznych będą
I POLSKI KONGRES OBROŃCÓW jął jednomyślnie wśród huC1Znych narodu nilinieckiego w jego walce
l'zecznikami polityki. ujętej w nePOKOJU
owacji, program wyborczy.
o pokój i o jedność, o dalsze wzmoc ~tępujacych punktach:
wzmoi:mi('nie obozu sił poko.JoPodkreślając, że wyznaczone
na nienie Frontu Narodowego Niemi('c
Tematem obrad wojewódzkiej kon·
Demokratycznych.
w:vrh
na całym świecie, 'iąrlanie
dzień
15
października
br.
wybory
ferencji komisji księży przy Związlrn
W obliczu wszystkich tych faktó\\
Bojowników o Wolność i Demokra- rlo Izby Ludowej, do Landtagów i Kongres Frontu Naroclowego Ni('- 7akazn broni atomowej i uznanie
za zbrorlniaria wojennego każclego
oraz do reprezentacji
cję, jaka odbyła się w Rzeszowie, by- Kreistagów
mają
ogromne miec Demokratycznych zatwierdza 1•7ą1lu, ktiiry by pierwszy użył tej
ły zagadnienia dotyczące I Pol,kieg-o komunalnych NRD
uroczyście decyzję demokl'atycznyrh
Kongresu Obrońców Pokoju or:iz re- :marzenie historyczne dla całego na· stronnictw i ori::anlzacji masowyrh hrnni.
7.q1l~nil:' powsz<>rhne.i redukc.fi ł
.rodu niemieckiego, program oświad
alizacji Planu <Hctnieg-o.
w s11rawie wystawienia .iNlnolifri.
kontroli w~zelkich zhrojei1, nłbo
cza:
Po przedyskutowaniu sytaucji na
wspólne.i Ji~ty kamlydatów Frontu ~ irm intrnsywn(' zhro,jenia
Korei, zebrani potępili jednomyślnie
Ludność te'j części Niemiec. w Narodowego Niemiec Demokratycz 1-<:·~:i,ia nichl'zpicczeństwo wojny.'llwlę
wojenne działania imperialistów ame której nit ma już ucisku imperiali- nych i w sprawie ustalenia wspólfa•hnie niPzwłocznego wycofarykańskich i złożyli ofiary pieniężne stycznego, w której możliwe są już nego programu wyborczego, dająre
•
nia wojsk amcrykai1skich z Kona rzecz ofiar barbarzyńskich nalo- wolne wybory. wybierze swe demo· go wyraz żywotnym interesom ca- rei, by położyć k1·cs toczącej się tam
tów lotnictwa amerykań'ikiego.
kratyczne organa państwowe, powo- łel?"o narodu niemieckiego,
wo.Inie.
·
Wszysry kandydaci Frontu Naroby nie tylko w sio·
Dając wyraz swojej solidarności ze łane do tego,
żądanie zakazu wszelkiej propa
światowym
obozem pokoju zebrani wach, lecz i w czynach walczyć o dowego Niemiec Demokratycznych
Na zakończenie Swięta Lotnictwa
~andy wojenne.i we wszystkich
księża uchwalili rezolucję, w której pokój, o jedność Niemiec
na pod· zobowią711.ją się uroczyście przed l<r:iiach.
domagają się wycofania wojsk impe- stawie demokratycznej i o praktycz- swymi wyborca.mi, że jako reprepełne.
nieograniczone ponarcie
rialistycznych z Korei.
ne urzeczywistnienie wielkiego dzie zentanci narodu będą wiernie wy- "
na l'ałym świecie sił walcząuvch
„z prawdziwą radością w.itamy - la pokojowego budownictwa gospo· konywali ten program w prakty<'c o pokój, o równość i o przyjaiń
stwierdzają zebrani księża w rezo· darczeg-0 i kulturalnego, zgodnie z i będą walczyli o jego realizację.
mlcdzy narodami.
lucji - zbliżający się Kongres Po- przyjętym Planem 5-letnim. ·
współpraca i przy.jaźń
narodu
Dalsza część programu jest apeniemiecłdego ze wszystkimi mi·
lem do wszystkich wyborców, by
WARSZAWA (PAP). - W dniu żenia lotnictwa Polski Ludowej. Uro .••„„..................„ ..„ ••„_.•••••••
dnia 15 października oddawali sv.e łu.iac:vmi pokó;i narodami. które
26 i 27 bm. w Gdańsku, Łodzi, Byd· czystości stały się również manifeNiemiec
głosy na rzecz listy Frontu Narodo mma,ią interesy narodowe
goszczy, Krakowie, Poznaniu, Ołszty stacją uczuć wdmęczności i przyjaźni
wego Niemiec Demokratycznych, al Demokratycznych, wspólna walka
nie, Zamościu i innych miastach od- cl.o Zwi11zk'u Radzieckiego, którego
bowiem będzie to oznaczało głoso przeciwko zbrodnicz:vm pia.nom i po
były się akademie, pokazy i uroczy· braterskiej
pomocy nasze lotnictwo
sunięciom imperializmu anglo - awanie
za pokojem.
st.ości, które były zakończeniem ob- zawdzięcza swój wspaniały rozwój.
powróciła z Kongresu w Pradze
Program przypomina, że ludność incr:vkańsl{iego, który chce uż:vć
chodów związanych ze świętem LotW
dniu
26
i
27
w
wielu
miastach
WARSZAWA (PAP) - W dni:·1 dzieży studenckiej świata do ost<>i Niemieckiej Republiki Demokratycz Niemiec Zachodnich jako bazy wypa
nictwa.
W czasie obchodów święta Lotnic- odbyły się imponujące pokazy lotni 27 bm. powróciła z Pragi z Il Kon- pokoju - Związku Radzieckiego, do nej złożyła jednomyślnie swe podpi rlowej do swej agresji w Europie.
cze.
W
czasie pokazów samoloty woj gresu Międzynar-0dowego Zwi:{z.ku chorążego obozu pokoju - Wielkie- sy pod Apelem w sprawie zakazu
akc.ia przeciwko wszelkim antwa społeczeństwo całego kraju dało
broni atomowej, dając tym samym
glo • amer:vkańskim transpor':'' Yraz swemu przywiązaniu i serde· skowe i sportowe wyikonały szereg Studentów delegacja studentów pol- go Stalina.
„Prz.U:yliśmy w Pradze nieza11om- słowo,
ZachodnicJ1
że będzie broniła pokoju. tom b1·011i clo Niemiec
cznym uczuciom dla stojącego na akrobacji. Odbyły się również skoki skich.
spad<>ehronowe, pokWLy loonictwa saNa dworcu głównym przybyłych niane chwile, które jeszcze bardziej Nikt - stwierdza program - nie oraz przeciwko wszelkie.i proclukrji
straży pokoju Odrodzonego Lotnicnitarnego
oraz
pokazy
modeli
samowitali: przedstawiciele Zarządu Głów zmobilizujq.• nas do wytężonej pracy złamie tego uroczyście danego sło- broni. czynny opór przeciwlm twotwa P-0lskiego.
Wielosettysięczne
nego ZMP i ZAMP, Rady Naczelnej w budowie socjalizmu w Polsce".
rzeniu z.achoclnlo - niemieckiej ar- wa.
rzesze mieszkańców całego kraju z l!>tów.
mii na,jemnej.
d11mą obserwowały
pokazy lotnicze
Szczególny podziw budziły popisy Zrzeszenia Studentów Polskich oraz
~ ":iecz:vsta prz:v.iaźń ze Związbędąu najlepszym dowodem potęgi, akrobatyczne wykonywane przez sa· licz.na delegacje warszawskiej ••1ło
dz.ieży ZMP-owskiej i studenckiej.
luem Radziecltim, na.ilepszvm
sprawności i nowoczesnego wyposa· moloty szturmowe i myśliwce.
11rz:v.iacielem narodu niemieckiego,
W imieniu delegacji studentów
"~lo,ią pokoju na całym świecie.
polskich, ·wracających z Pragi, poz
mocna nic11aruszaln:1 przy,jaźfl z
drowienia od uczestników kongresu Rozkaz specialny Komendy Głównej „Służba Polsce"
sąsiadami Polską Ludowo •
przekazał zebranym członek kierowWARSZAWA (PAP) - W Z\vii!zku z
Dzięki ofiarnej pracy członków ZMP llt'mokrat:vczną i z Republiką C?.e·
nictwa delegacji - Bronisław Sztazakończeniem w dniu 29 hm. II turnusu i id:acych za ich przykładem wszystkil'b chosłowacltą jak również z innymi
tler.
pr·z~ciw
amerykańskich generałów
1I Kongres MZS - powiedz.iał ob. prac w brygadach - Komenda Główna niezorganizowanych junaków, brygady kra.iami demokrac,li ludowej.
Powszechnej Organizacji „Służba Pols- SP W)konały powierzone im zadania, oW dalszym ciągu program podkl'e
KOPENHAGA (PAP). Do tu- testu przeciwko panoszeniu się Ame Sztatler - stał się potężną manifesta ce" wydała • do junaczek, junaków, in- siągając przeciętnie około 150 procent śla, że głosowanie na listę Frontu
cją nieugiętej woli walki o pokój i
tejszego portu zawinęły ostatnio rykanów w Danij grupa patriotów postęp studentów całego świata.
Narodowego będzie głosowaniem na
struktorów i oficerów rozkaz specjalny, normy.
dwa kontrtorpedo"~yce amerykańskie. zgromadzona na molo odśpiewała
Uczestnicy Kongresu, reprezentuRozkaz podkre&la, że osiągnięcfa i ~uk
\V 1zlachctnej walce o pierwszeństwo rzecr. utworzenia jednolitych, tntluNa pokładzie jedneg-0 z nich przy. hymn ruchu oporu. Policja duńska jąĆy ponad 5 milionów studentów z cesy II turnusu Sł przede wszyatkim wy- w pracy i nauce na czołowe miejoca wy· .iac.vch pokó.i. demokratycznych Nie
rozpędeila demonstrantów i areszto- 71 krajów w swoich wystą.pieniach nikiem dobrej pracy brygadowych orga- sunęły eię: brygady Nr
l i 37 - skła miec, do czego zobowiązywał wszyst
był dowódca amerykańskich sił morkie mocarstwa okupacyjne aklad
wała J...·I1ka os.ób.
wykazali wielkie przywiązanie mło- nizacji ZMP-owskich.
dające
się z młodzieży woj. katowicKie.
skich we wschodniej części Atlantypoczdamski.
Układ ten został jego
oraz
brygada
Nr
44
składaji::a ~ię
ku i na mo1-zu śródz~emnym, admi·
dn_ak złamany przez rządy USA,
z mlodzieźy woj. lubelskiego i łódzki<' Wielkiej Brytanii i Francji opano·
rał Conolly powitany
uroczysc1e<
„niezwyciężonej"
go. Wyróżniła się również ochotnicza wane przez kapitał finansowy. O u
!)rzez osobisti>ści oficjalne. Tymczabrygada żeńska Nr 32, zatrudniona w trzymanie tego układu wałczy nato
sem na murach naprzeciwko niiejs!:a
PGR woj, gdańskiego.
miast zdecydowanie rząd Z~ązku
Na czoło przodowników wysunęli się: R~dzieckiego. Front Narodowy Niepostoju okrętów amerykańskich uka·
Jerzy Jakobi, Kazimierz Paczosa, Zhig· miec Demokratyczhych występuje
zały się wielkie napisy: „Amerykaniew Romowicz, Hubert Koźlik, Jan przeciwko polityce rozbijania Nien.ie wracajcie do domu"! „Dania chce
Swoboda oraz Teresa Gajewska, elena miec i przekształcania Niemiec Za·
pokoju"! Na pobliskich łodziach wyLeks i Anna Żbikowska.
ch.odnich w kolonię, polityce upra·
stawiono transparenty z napisami:
Rozkaz nadaje brygadom 1, 44 i 37 O· wianej przez imperialistów. Walcz:v
„Ręce precz od Korei". Na znak .pro
raz ochotniczej żeńskiej brygadzie Nr on nati>miast o przyWrócenie polf32, które zajęly pierwsze miejsca we tycznej i gospodarczej ,jedności Nie
mlec na podstawie uchwał poczdam
współzawodnictwie pracy, tytuł „przodu.
skich o szybkie utworzenie ogólnojących", a za wyniki pracy kulturalnoniemieckiego rządu demokratyczne
wysyła
oświatowej wyróżnia brygadę J..r 20.
go.
Rozkaz poleca wręczyć brygadzie Nr l.
d~
która zajęla pierwsze nńejsce, sztandar
przechodni Komendy Głównej PO „Służ
TIRANA (PAP). - Według donie
BERL~N CPĄ.P). - W niedziel~
ha Pobce", brygadzie Nr 44, która za·
sień Albańskiej Agencji Telegraficzjęła drugie miejscl' - puchar przecho. od~yło się w ~ipsku otwarcie tradynej, w okolicach Szkoderu, na terydni Komendy Głównej SP, wszystkim CYJnych Targow Jesjennych. Na uro
torium
Albanii,
przychwycono
WJrqżaiającym się junaczkom i junakom c~ystości ob~ćni byli prezydent NRD
P1.eck, premier Grotewohl, wiceprewręczyć nagrody sprawności i odmaki,
dwóch dywersantów titowskich: Mar
członkowie rzadu
na,jbardziej wyróżnione junaczki i wy. mier Nuschke,
tina Frani i Pctri Maraszi. W chv.iNRD oraz przecistawiciele korpusu
róż11ionyd1 junaków awansować, a najli aresztowania Martino Frani
dyplomatycznego i misji handlo·
bardziej wyr6żnionych instruktorów i wych. Otwarcia Targów
dokona! miwiał zb:ojny opór i został zabity.
Amerykańscy i~ńcv
„maszerują"
oficerów wynagrodzić premiami.
nister planowania Rau.
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Powstrzymać rękę amerykańskich
płynęło 2 miesiące

D

od chwili DYm Azji Południowo • Wschodniej,
wojsk marionetki Li walczącym o swe wyzwolenie,
Syn Mana na Koreańską Republikę
Jednocześnie władcy stanów ZjebudMVo - Demokratyczną, od chwi- dnoczonych, stojący na cczele
li :rozp~ęcia bezczelnej zbrojnej imperialistycznych podżega~ybloku
woingerencji_ amerykańskich interwen- jenny~h, chcą wykorzystać awantutów w w-0jnę domową w Korei i rę WOJenną w Korei w celu potęgo·
prnaj~cia
imperialistów USA od wania histerii wojennej na całym
prsygoiowania agł'esji do Jn.wnyeh świecie, aby wzmóc przygotowania
akt.ów agTe&ji wojennej.
do wojny i w ten sposób o.słablć cio
W ciąJ;(u tych 2 miesięcy amery- sy narastającego kryzysu gospodarke.11skie kola rządzące poniosły po- cze.go. We .wsrzystldch krajach iz.najwabie klęski, zarówno wojenne jak duiących su; pod jarzmem kapl1ali·
i
moralno - polityczne.
Podjęta
prze-L imperia;listów USA próba' uto ~tycznym, imperialiści amerykańscy
i podporaądkowane :im rządy wykorowania sobie orężem i krwią dro- rzystują prowokację wojenną w Ko
i i do panowania w Korei napotkała rei jako pretekst do tego, aby na
nt ootężny opór nar-0di; l.roreat.;..1t'ie
szerszą jeszcee ska.lę, prowadzić gogo. wywołała gniew i oburzenie mas rączkowy
wyścig ribrojeń, pnzyspie·
ludowych we wszystkich krajach. szyć faszyzację zaplecza,
zdławić
Z cheł·pliwych i tonących w powo- ostatee7.nie res~tki swobód demokra
dzi słów oświadczeń Mac Arthura tycznych, rozwinąć terrorystyreną
o bliskim „zwydęstwit!" i o szyb· ofensywę
przeciwko organizacjom
kim „rwiszczeniu" Koreańskiej Republ:iki. Ludowej nie pozostało na- demokratycznym i prasie demokrawet śladu. Pomyślna. kontrofensywa t!cz.nej, nie cofając się n;rwet przeli
ATmli Ludowej udlll'emniła plany f1zyC'Zną likwidacją przywódców k1a
!interwentów.
Otoczeni
oceanem ~Y robotniczej, jak o tym śwladrey
gniev;ru i nienawiści narodu ko- zamordowanie przewodni.C'Zącego Ko
munistycznej Partii Belgii, towareańskiego zaborcy
amerykańscy
odr7.Ucani są z każdym dniem coraz raysza Lahaut.
dalej na południe. Perspektywa o·
Cel l>ombardowania
Phenjanu,
stateC211.ej klęski cora:z wyraźniej Seulu i innych miast i wsi Korei po
~rysowuje się przed żołnierzami lega, w myśl ribrodnie?.ych planów
Mac Arthura, któm.y nie mogą o- imperialistów, nie tylko na tym, aby
stać się praed ciosami bohaterskiej .i:łamać opór narodu koreańskiego,
ar1n:ili narodu koreańskiego, walcrzą lecz i na tym również. aby zastra·
cej o świętą i słuszną sprawę - o szyć na.rody, s.paraliżować ich wal·
wolność, ;niepotlle.~łość i jedność oj- kę przeciwko imperializrnorwł.
ezyzny, przeciwko cudzoziemskim
Bomby zmucone na ludność Korei
wym'crzone są we wszystkich ludzi
ciemięv.com.
Rm:wściec-ieni
:fiask'em
swej pracy, we wszystkich zwolenników
awantury wojennej, interwenci ame pokoju na całym świecie.
rykańscy usiłują przy pomocy krwa
umienie narodów ni.e może powych zbrodni. rozpasanego . terroru
gockić się z krwawymi zbrod·
i barbaTZyńskiego mordowania bez- niami zaborców
' amerykańskich w
bronnej ludności cywilnej rzdławić Korei! Narody świata
żądają, by
wielką siłę moralną walczącego napowstrzymana została ręka morderrodu i w ten sposób rz:mienić układ
ców :faS1Zystowskich, by położony zo
gił na swa korzyść. Samoloty amestał lires i.eh krwawym rzbrodniom.
rykańskie ·zrzucają na koreańskie
Stały Komitet Swiatowego. Kongremiasta i wsie, na kobiety, dą.ieci i
su Obro1'iców Pokoju, Swiatowa Festarców tysiące
śmiercionośnych
deracja
Związkó,,v
Zaiwodowych,
bomb. Amerykańskie okręty wojenne ost!"l.eliwują nadbrzeżne osiedla. Międe.ynarodowy Związek StudenW depeszy do Rady Bezpieczeństwa tów, Międzynarodowe stowarzyszeminister spraw zagranicznych Ko- nie Prawników • Demokratów, mareańskiaj Republiki
Ludowej Pak sowe organizacje społecMe ZSRR,
Hen Jen donosił o olbrzvmich zni~zczenlach spowodowanych bombar Chin, Polski, Czechosłowacji, Rudowaniem Phenjanu i Seulu, 0 znie- munii, Węgier, Bułgarii, Francji,
sieniu z powierzchni ziemi Hynna- Włoch, Anglii, Kanady, Ładńskiej
:mu. o olbrzymich ofiarach wśród Amery~, USA i innych krajów w
ludności cywilnei. Zbrodniarz wojenny Mac Arthur cod.ziennie z cy- swych odezwach do ONZ i w rezożądają natychmiastowego
nizmem, wobec którego
bledną lucjach
przechwałki Goeringów i · Goebbel- zaprzestanła agresji
imperialistów
sów, chełpi się i.Jością bomb zrzu- amerykańskich w Korei, żąda.ją, sku
conych przez jego ,.latające tw!er- tecznej obrony ludności koreańskiej
d7.e" i „uskarża się" na ,.niemożli
bestialstwa.ml na.jeźdźców
wość" podania
pełnej listy
rzni- przed
szczeń
lub ocenienia wyrrządzo amerykańsld:ch, na.tychmiastowego
nych szkód!
wycofania wszystkich obcych wojsk
ddziałv
Jadowe napastnik~, z Korei.
prnyibywające do Korei, me
Mężczyźni
1 kobiety pragnący
ustępują w swym b'estialstwie piratom morskim i powietrznym. Cofa- pokoju wt!:magają ws.zęd~ie gwą ak·
jąc się pod ciosami Am1ii Ludowej, tywność, by położyć kres wojennej
wysadzają oni. w povvietrze i palą
arresji imperialistów amerykań
m!asta i wsie, uprowadcz:ają prze- skleh przecliwko naT'Odowi
koreań
mocą lub na miej.~cu mordują cał<1
ludność,
rozstnzeliwują
więźniów skiemu, by przeszkod2ić wysyłaniu
politycznych. Swiat cały wstr7.ąśnię formaeji wo~kowych, sprzętu tech·
ty został wiadomością o rozstrzelaniu przez żołnierny amerykańskich
i lisynmanowców 7 ty;:ięcy patriotów
~ore~ńskich w~ wsi Ranwul, poło
zoneJ przy szosie w pobliżu Tedżon.
8 rowów, z których najw_iększy miał
przeszło 200 metrów długości. 4 metry szerokości i 2 metry głębokości,
v.•ypełn:ionych było potwornie okale
czonymi trupami patriotów koreań
skich. W niewielkim miasteczku
Sześć lat temu, 18 sierpnia 1944 r.
Phenthek !Hejtaku) liczącym 20 tysięcy
mieszka1iców izamordowano zamordowany czostał w kremato3.030 mężczY"'.n,
kobiet :i dzieci. rium buchenwaldzkim wielki svn
Zbrodniarze woje.nni nie ujda ka- ludu niemieckiego, przywódca p:u:tii
komunistycznej i wódz rewolucyjrzącef ręki narodów całego świata!
.,Na"ZJWijcie nas kompanią morder nych i postępowych sił w Niemeów!" - oświadczył pewien oficer crz.ech - Ernest Thaelmann
Ernest Thaelmann - to cała epo
emerykański po takiej maso>vej ma
sakrze, zwracając się do kore- ka w życiu narodu niemieckiego,
spondentki „New York Herald Tri- epoka walki o uzbrojenie ludu w re
bune" („New York Hera.Id Tribune" wolucyjną świadomość i hart dla
st dnia 10 sieJ:"Pnia 1950 roku). Ten walki z najgorszymi wrogami napupilek iMac Arthura nie sądrził rodu, z wielkim kapitałem monopoptawdopodobnie, że piętnuje nie listycznym i rz junk:ierstwem. Ham·
tylko swoją kompanię, lcccz: całą burski robotnik Ernest Tirnelrnann,
krwawą hordę ru.uconą pr7.ez impe- trybun ludu niemiecki.ego, mężnie i
rial:zm amerykański. przeciwko mi- mądrze kierował tą walką, wskrzełi.t.iącemu pokój narodowi. Niszcze· szając w niem!eckim mchu robotnir.ie bezbronnych miast i wsi., maso- czym W!'.lpaniałe tradycje Knrola
·we mordowanie dzieci, kobiet i star Marksa, Fryderyka Engelsa i Karoców demaskuje tych „obrońców de- la Liebknechta i idąc drogą, wymokracji !Zachodniej" jako rozbe- tkniętą przez największych geniudv.ionych faszystów i drapieinych szów rewolucji - Lenina i Stalina.
w:ab1>rców. Krwawe cz:brodnie inter- Nie s;ąd7.one mu było dożyć dnia
wentów amerykańskich w Korei zwycięstwa komunizmu nad faszyz.·
rtdzierają maskę rz: władców wa- mem. Zginął z ręki hitlerowskich
szyngtońskich,
ukazując
całemu morderców kilka miesięcy przed wy
narodu
niemieckiego
światu prawdcz:iwe oblicze agresyw- zwoleniem
nego imperializmu amerykańskiego prv.ez Armię Radlliecką. Ale idee, o
- drapieżnego wrog;i. wszystkich które walczył w ciągu całego swego
mirujących pokój narodów,
cz:acie- bohaterskiego życia odniosly zwykłcgo wroga dem-0kracjt i wolności cięstwo. Niemiecka Republika Demo
kratyczna, Socjalistyczna Partia Jed
narodów.
Ja mas pracujących wszystkich nośei, Komu1listycz.na Partia w Za·
krajów. dla miłujących pokój chodnich Niemcrz.ech, Związek Wol·
narodów całego świata coraz bar- nej Młodzieży Niemieckiej,· Front
driiej widoczne stają się nlkc7:f'mne Narodowy Demokratycznych Nieza.miary interwt-ntów
amer;vkań· miec - we wszy.!ltkim tym, co zna&kich w K1>rel, ich istotne imperia- mionuje nowe Niemcy, walczące
wraz z całym frontem ant~·irnperia
listyczne cele.
Celem imperialistów amerykań· listycznym o pokój i postęp, żyje
skich jest zagarnięcie całej Korei t duch i tradycja Ernesta ThaelmanJej bogactw, wymordowanie i ujai:z· na.
Ernest Thaelmann był w okresie
mienie jeJ ludności, oba.lenie ustroju
demokrlUJji ludowej, wprowadzenie międzywojennym duszą walki o
w całym kraju faszystowsko _ poli· przekształcenie Komunisfycznc; Par
cyjnej ·dyktatury Li Syn Mana i tii Niemiec w masową rewolueyJną
wreszcie utworzenie na kontynencie partię, pl"lepojoną ideami marksiznier07.erwalnie
tt'T.jatyckim wojennej bazy w~·pado• mu - leninizmu,
~·tj,
która ułatwiłaby rozpętywa zwią~aną e; szerokimi masami ludu
nie airresji przeciwko ZSRR, Chi· pracującego w mieście i na wsi.
n.om Ludowym, na.rodom kolonia I·. Walka o leninowska - stalinowską
napaści

S
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nicznego l ma.rteńałów wojennych
do Korei.
arty nłdtniertelnej. chwały, kt~
re bobatett1kl naród k0ł'eań!łk1
WPisuje codziennie do księgi dde·
i6,w walki nar~ów przeciwko nłe·
"'oli im.perla~1stycznej,
porywają
t,rostych ludzi na całym świecie.
Narasta ruch nar~ów przeciwko
amerykańs.klm podzeg&C"Zom wojen·
nym i kh sa.telitom. We wszy.tkich
krajach rośnie i ·krzepnie mię~zyna·
rod~~Y ruch p~ec;iw~o woJnie, o
pokoJ na cal~ ~Wtec1e.•
W clą.gu 2 m1es1ęcy, ktore upłyn~
ły. od rozpocz~cia agresji ~rykan
sk1ej w Korei, liczba podp1s6w pod
Apelem S~tok~~lm~kim wzr~ła. • o
przeszło 150 m1J10?1ow; 3~6 mil.1onow
Iud_zi we ~szystk1ch ~ra.iach swlata
złozyło juz ~we podpisy pod ApeIem domaga.Jącym su~ zakazu broni
atomowej. Masy pra~mjące wzm&-

I(

gają, konkretne akcje pr.zeciwko woj
nie. Coraz głośniej rozbrzmiewa nad
światem sniewny protest aetek ml•
lion6w ludzi: „POŁOżYO KRES
ZBRODNIOl\I
INTF..RWENTÓW
AMERYKAŃSKICH W KOREI!";
„PRZERWAC
NATYCHi\UAST
DZIAŁA.i.VIA WO.TENNE W KOREI!";
„WYCOFA() Z
KOREI
WSZYSTKIE OBCE WOJSKA!".
Okazując •kuteczne poparcie mo·
ralne narodowi koreań1klemu, . ta.
wielka i niepo-konana armia obroń·
ców pokoju stwarza coraz szerszy,
coru potężniejfty i bardziej zorgani
zowany front przeciwko amerykań·
sko • angielskim podże1M)zOm wo·
jennym. Front ten jest &'WArancją,
klęski agresorów, ukarania zbrodnia
rzy wojennych i triumfu sprawy
pokoju na. całym ~-wiecie.
„o trwały pokój,
o demokrację ludową!"

się 1formowa~... li

GWAŁTU, BIORĄ

powodu

1łabego
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Włókniarże

polscy

wykonają

przed terminem

stoj<\ce -p rzed nimi za.dania Planu 6-letniego
Z referatu tow. Krzywańskiego, wygłoszonego no Plen~m Zorzqdu Głównego Zw. Zaw. Włókniarzy
W czasie obrad Zarządu Głównego mysłu włókienniczego. Rnch
Związku Włókniarzy ol>~zerny refe· łonił cały szereg wybitnych

rat o zadaniach włókniarzy w walce
o wykonanie Planu 6-letniego wygło
sił przev10dniczący Zarządu Główae

go tow. Krzywański.
ięa wstępie tow. Krzywański omó
wił najważniejsze założenia ustawy
o Planie 6-letnim, podkreślając 7.a·
dania, stojące przed przemysłem włó
kienniczym.
- Zadania Planu 6-letniego mvgłl być wykonane przez włókniarzy
wyłącznie na drodze konsekwe"\tnej
walki na każdym odoinku naszej pra
cy - stwierdził tow. Krzywański.
- Doświadc1..enia walki o wykona·
nie Planu 3-letniego oraz doświad·
czeni11 pierws?.ego p6łrocza roku hie
7.ącego wskazują nam, jak wiele je·
szc7.e jest ukrytych i niewykorzysta·
nych rezerw w naszych zakłada~h
pracy.

Osiągn1ecia i braki
Tow. Krzywański 7.aanalizował następnie wyniki wykonania planu. za
pierwsze półrocze w poszczególnych
gałęziach przemysłu włókienniczego,
że wykonanie roczn„....
go planu przed terminem staje si~
punktem honoru polskich włókni:t
rxy. Jasne jest, że warunkiem tego
jP.st dalszy rozwój wspóhaw<>1hhic1>
twa. pracy, które obejmuje dziś 66
proc. ogółu zatrudnionych robotnikó1v
w przemyśle włókienniczym. Populary
zowanie i roz·wijanie tego ruchn,
otacz.anie go opieką musi być czotowym zadaniem naszego Związkn w
walce o aktywizację mas robotni·
czych do wykonania Planu G-letnie·
go.
Poważną rolę o<hrrywa także rurh
rac.ionnlizator;;ki, ;,kupiając~· w 140
klubach . czołowych robotników prze·
podkreślając,

ten WY· wania się nasze1<0 Związku od za·
jedno- gadnień produkcji.
stek, które "wą twórczą pracą przy·
Słabą inicjatywc; - stwierde.ił naczyIIJiły się do poważnych osiągnięć
w produkcji i wielkich oszczędności. stępnie tow. Krzywal1ski - wykaza·
liśmy też w walce o jakość,
Nie
W pierwszym póhoczu roku bieżą· potrafiliśmy przenieść doświadczeń
cego zgłoszono w przemyśle włókien uc~estników konkm·sów o najwyższ~
niczym 1562 wnioski. Suma oszczę· jakość na jak najszersze rzesze włók
dności, jakie zapewnią zatwierdzone niarek i włókniarzy. Zbyt mnłą opie
wnioski, wynosi 692 miliony złotych. ką otaczamy bryg"ady jakościowe,
1\'owatorom i i·acjonalizatorom wy· licznie powstające w zakładach prapłacono nagrody ogólnej wysokości cy. Również walka
o oszczędność
21 miln. zł. Na szczególne wyróżnie· nie jest jeszcze prowadzona przez;
nie zasługuje między innymi
tow. nas z dostatecznym rozmachem.
Stefan Kubiak, z przędzalni ZPB im.
Koczaskiego.
Zaproponowane przez
Korzystajmy z doświacl·
niego ulepszenie rozpowszeclmit>.1e
czeń tow. Czutkkha
będzie we wszystkich 'fabrykach.
Zarząd Główny,
Gł6wny Komitet
Ostatnio notujemy coraz częstsze
Pracy,
oddziały
wypadki przechodzenia robotników \Vspółzawodnictwa
Związku, rady zakładowe i fabt'YCZ ·
na zwiększoną.
ob~lug-ę
ma~zyn.
ne komitety współzawodnictwa pra
Ruch ten w coraz wi~kszym stopniu cy
zbyt malo poświęcały
ogarnia przemysł bawełninny i pow· lckty·wnej praoy członków uwagi ko·
staje również w przemyśle wełnia· Kolektywna praca zespołówzespołów.
powinna
nym oraz dzie\\·iarskim.
polegać na odbywaniu krótkich na- Są to nicwalplill'ie poważne I)· rad wytwórczych, na analizowaniu O·
siągnięcia
siągnięć
naszych wlókniarzy
poszczególnych • czlonków
mówił tow. Krzywański. Osią· zespołu, na. wykrywaniu i usuwaniu
gnlęoia te byłyby
jc"zc:r.e większe, błędów i nicdoci~gnięć w pracy zes
gdyby Zarz11cl Głimny Włókniarzy, polu. Powinniśmy zawsze pflmiętać o
oddziały Związku i rady zakładowe doświadczeniach tow. Czutkicha, któ
żyły w wirks1ym stopniu niż dotych ryrni podzielił się z nami na naszym
III Krajowym Zjeździe.
<:za~ zagadni„ninmi µroclukcyjnymi.
Z kolei tow. Krzywański zajął się
Do poważnych naszych niedoeią
gnięć stwierdził to''. Krzywański sprawą wykonywania baz ako1·do·
- należy słaba opieka nad przodow wych przez robotników przemysłu
Na ten oocinek
nikami pracy i nad racjonalizatora· włókienniczego. mi, a szczególnie nad klubami racjo musimy zw1·6cić \V okresie Planu
nałi7.atorów. Poważnym brakiem by· 6-letniego szczególną uwagę. PrzyIo także zbyt słabe nadążanie za roz cz,-na niewykonywania baz akordowojem
ruchu
współzawodnictwa. wych prr.ez znaczną liczbę robotni·
Zmechanizowanie i zbiurokraty;i;owa- ków leży w niedosta'tecznym doszka
nie współza\•.·odnictwa jako konsek· laniu, niewłaściwych metodach szko
wencjn kurczowego trzymania się il'nia zawodowego oraz niedostatecz·
pne~tarzalych niejednokrotnie regu· nym rozpowszechnianiu doświadczeń
ptzodowników pracy.
lllminów, to jedna z przyczyn oder- najleps:i;ych

Thaeln1a ·nn

boJo'-Vnik. o

O

morderców

Mimo ~pewnieti ~du tureckiego; ie w dniach n.ajblli•
szych wyśle rił. ltor~ 'ba.talion „ochotn.ik6w11 - do dY9PO"'
cz:ycji Mac Arthura ,.... jak dotąd bataHonu obal.-iego nie udało

pokóJ i po step
'-

(W szóstą rocznicę śmierci)
partię oto był cel życia Thael·
manna, który do~lconale rozumiał,
że źródłem tragedii
niemieckiego
ruchu robotniczego był „rmdźwięk
mii;dzy obiekt~·wnie dojrzałymi prze
slanlcami rewolucyjnymi - a su·
biektywną, słabością proletariatu nie
mleckłego,
spowedowaną,
brakiem
świadomej swych celów partii".
Był on wodzem partii w walce z
prawicowymi i „!ewtlcowymi" agentami wroga klasowego, ciągnącymi
partię na bezdroża antyleninowskiej
polityki. Pod haslem walk~ 0 zwycięstwo leninizmu, przeciwko siłom
wrogim leninizmowi nastąp.ił też w
roku 1924 wybór Thaelma'hna na
stanowisko przewodniczącego KC
Komnnistyctznej Partii. Niemiec.
„Obecny Komitet Centralny Niemieckiej Partii Komunistycznej pisał towarzysz Stalin w 1926 r, o
thaclmannowskim
kierownictwie
partyjnym - powstał nie przypad·
kowc. Zrodził się on w walce z pra·
l\1cowymi błędami. Okrzepł w walce z błędami „ultralewicowymi".
Nie jest on dlatego ani prawicowym,
ani „ultralewicowym". Jest to leni·
nows:ki KC".
Pod kierownictwem Thaelmanna
zaczął też niemiecki ruch rewolucyj
ny wyzwalać się z błędnych, wywodzących się z socjaldemokratyzmu,
koncepcji politycznych i organi'lacyjnych, które ciążyły na partii. Ten
hambur;;ki robotnik był w gruncie
meczy pierwszym systematycznym
propagandzistą myśH Lenina i Sta·
lina w społeczeństwie niemieckim.
Thaclmann był chorążym walki
o jedność niemieckiej klasy robotniczej. W stworzeniu jednolitego
frontu widział on jedyną możność
położenia tamy pochodowi hitleryzmu i uratowania Niemiec i świata
przed katastrofą wojny. „I ,jeśli par·
til komunistycznej pod kierownic·
twem '111aeimanna - pisał tow.
Walter Bartel w organie teoretycznym SED „Einheit" - n.1'! udało sie

prze:i;wyciężyć f()Złamu w nlemiec·
kim ruchu robotnic.zym, to stało się
tak dlatego, że Komunistyczna. Par·
tia Niemiec nie dość konsekwentnie
stosowała historyczne
wskazania
Stalina. skutkiem c.zego popełniła
wiele poważnych błędów politycznych. Stwie1·dzenie to nie zmniejsza
bynajmniej winy zdradiit>ckiej polityki prawicowych przywódców par·
tli socjal • dt>mokrat:vcznej„.".
Nieugięty wróg reakcji I faszy1mu imperializmu i socjal-demokra
tyz~u, nieugięty bojownik przeciw
nacjonalizmowi. Thaelmann widział
jas~o, że droga, po ja~iej . if!1peri~
t~ci prowadzą naród mem1ecki wie
dzie nieuniknienie do wojny. Tej
ludobójczej wojennej polityce hitle
ryzmu, Thaclmann pr7.eciwstawiał po
Utykę ZSRR
;,cala. polityka Związku Rad7.iec·
kiego - pisał Thaelmann - jest nie
zmienną polityką p<Jkoju". Prawdy o
Związku Radzieckim,
zrozumienia
roli ZSRR, uczył też niczmoi·dowanic Thaelmann masy ludowe swego
kraju.
3 marca 1933 r. Ernest Thaelmann
został aresztowany. Mimo wielokrot
nych zapowiedzi - władze hitlerow
~kie, nauczone doświadczeniem pro
cern Dymitrowa, nie odważyły się
postawić przywódcę proletariatu nie
mieckiego pod sąd: 11 lat hitlerowscy oprawcy trzymali bez sądu wo
dza niemieckiej klasy robotnicze.i w
więzieniu.
Najbardziej wymyślne
prześladowania i tortury stały
się
iego udziałem. Ale Thaelmann nie
ugiął się. Wierność marksizmowi-le
ninizmowi, bezgraniczna wiara w
klasę robotniczą,
w Związek Radziecki i w sprawę komunizmu, były źródłem ogromnej siły moralnej,
okazanej przez niego w ciągu tych
niezwykle ciężkich lat. Willi Bredel przytacza w swej książce o wodzu proletariatu niemieckiego roz mowę, jaką miał Thaelmann z pew
nym żołnierzem niemieckim w llł43
r. „Niemcy niv.dy nie zwyciętą Ro·

sji Radzieckiej dla.tego, że Rosja Ra
dziecka. 'jest silniejsza, niż Jaklekol
wiek inne państwo - powiedział
Thaelmann. - Naród niemiecki jest
najbardziej zainteresowany w przy
jaźni z narodem radzieckim".
Ta ostatnia wypowiedź Thaelman
na, która dotarła do opinii publicznej,
zawiera
w
sobie
zarazem
cały
jego
testament
polityczny.
Testament ten jest
też dziś ostrym orężem
w walce
przeciwko amerykailskim agreso rom, odbudowującym wszystkie groź
ne i antyludowe siły niemieckiego
imperializmu i czyniącym z nacjona
lizmu, rewizjonizm;i i socjaldemokratyzmu niemieckiego - podstawo
we narzędzie realizacji amerykań
skich planów agresji w Europie.
Thaetmann rozpoczął swą działalność
polityczną od walki z nacjonaliz mem i militaryzmem niemieckim.
Walce tej pozostał wierny przez
całe życie. Dziś, gdy amerykańscy
a11:resorzy odbudowują niemiecką ar
mię agresji. idee Thaelmanna przy
świecają
bojownikom o pokój w
Niemczech, w walce ze zbrodniczą
polityką remilitaryzacji.
W znanej ·powieści radzieckiego
pisarza Kazakiewicza „Wiosna nad
Odrą", stary gene!'ał
Sirokryłow,
który stracił na wojnie z hitleryzmem jedynego syna, rozmyśla nad
przyszłością Niemiec. Wierzy on w
zwycięstwo sił pokoju i postęp.u w
Niemczech, a źródłem jego wiary w
pokojową i demokratycmą
przysz
łość narodu niemieckiego jest fakt,
że za tę samą sprawę zginęli boha·
terscy synowie narodu radzieckiego
i hamburski robotnik Ernest Thael
mann.
Na tym właśnie fundamencie wy
rosła Niemiecka Republika Demokratyczna. Na tym fundamencie wy
rośnie cały gmach
zjednoczonych
demokratycznych Niemiec - poteż
nej fortecy pokoju i postępu w Eu·
ropie.
JerZY Kowalewski

Wśr6d
n1ieniić

dalszych przyczyn należy W'J•
niskie kwnlifikacje personelu
technicznego, słabi opiekę perl!lonelu
technicznego nad przebiegiem wszy•
stlóch faz produkcji, niewłaściwie
postawioną sprawę remontów. dużt
fluktuację
pracowników i częste
zmiany as.ortymentów, niepełne WY•
korzystanie maszyn na skutek p.osto
jów technicznych i organizacyjnych
oraz nieunormowanych obrotów ma•
szyn. Zadaniem organizacji związko
wych jest walka z tymi niedociągnię
ciami przez coraz wnikliwsze zajmo
wanie się sprawami produkzji.
Szczególnie wdne zadania stają
przed organizacjami związkowymi
na odcinku walki z nieusJ)rawiedliwioną nieobecnością. Rady zakładowe
i mężowie zaufania muszą w oparciu o ustawę o socjalistycznej dysey
plinie pracy wpływać wychowawczo
na niezdyscyplinowanych pracowni·
ków i energicznie zwalczać wszelkie
łazik<>stwo.

W walce z wrogiem
-zaostrzyć czujność
rewolucyjną

-

W ogniu coraz to bardziej za·

ostrzającej

się
walki
klasowej
wszyscy członkowie naszego Zwi11.zku
- mówił tow. Kn1wańsl~\ począwszy od szeregowych; poprzez mt
żów zaufania, przewodniczących rad
zakładowych i cały aktyw winni mobilizować się do wzmożenia czujności klasowej. Walka z wrogiem, któ
rego ręka kryje się w każdym akcie
sabotażu gospodarczego, w pozornie
przypadkowych awariach, a często
w postojach, opóźniających wykona•
nie naszych planów produkcyjnych,
musi być 1,rowadzona zwycięsko
przez wszystkich włókniarzy.

Aby wykonać \Vielkie zadania Pla
nu 6-letniego, musimy skupić wszyst
kie nasze wysiłki wokół tej sprawy.
W tym celu musimy ulepszyć styl
pracy
wszystkich naszych ogniw
związkowych. Nasze oddziały, rady ·
zakładowe i grupy związkowe musr.ą
coraz bardziej żyć zagadnieniami
produkcyjnymi i znać
dokładnie
wszystkie wytyczne planu swego za•
kładu pracy oraz wszystkie form1
walki o jego wykonanie.

Musimy

wytężyć wszystkie
siły

·

Poważne zadania, jakie nakłada na.
nasz Związek, na wielotysięczne rz9
sze włókniarzy Plan 6·letni, stawia.i'ł
nas w obliczu konieezności skupienia
wszystkich sił organizacyjnych i eko

nomicmych. W naszej codziennej pra
cy winniśmy mieć stale przed oczy.
ma wizję Polski Socjalistycznej, kt6
rej budowę przyśpieszymy dzięki w1
konaniu zadań Planu 6-letniego, dzię
ki
przedterminowemu wykonaniu
tych zadań. Wytężając wszystkie si·
ły do wykonania Planu musimy pa·
miętać. że czynimy to dla naszej
szczęśli ~l'j przyszłości, dla. piękne~
radosnego życia, że przyczyniamy i>ię
w ten spo~ób do utrwalenia świato
wego pokoju.
Jasne jest dla nas, że wykonywa·
nie naszego Planu odbywać się bt·
dzie w warnnkach zaostrzającej .lię
walki klasowej, nie tylko w kraj11,
lecz również na arenie międzynnrodn
wej. świadczy o tym między innymi
amerykańska agresja na Koreę oraz
ohydny mord, popełniony na przy·
wódcy Komunistycznej Partii Belgii,
tow. Lahaut. Włókniarze polscy, osiągając coraz lepsze
wyniki produkcyjne, dadzll godną odprawę im·
pcrialistom i ich agentom.
Uzbrojeni ·w bogate doświadczenia
Związku Radzieckiego i jego bohater6w pracy i nauki, włókniarze pdscy
wypełni11
zadania, jakie stawia
przed nimi Polska Zjednoczona Par·
tia Robotnicza z jej przewodniczą·
cym towarzyszem Bierutem na czele.
W oparciu o przyjaźń miłujących
pokój narodów, a zwłaszcza o przyjaźń i ponwe narodów Związku Ra·
dzieckiego, któremu przewodzi Wódz
proletariatu całego świata, niem1tra
szony szermierz pokoju Towa·
1·zysz Stalin - zadania, nakrPślone
w
Planie
6-letnim,
wykonamy
przed terminem! zakończył swój
referat tow. Krzywański,

ift.•
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Co nam daje
Czyn Pokoiu ważnym ogniwem
Plan 6-letni?
l~ontu lll'alhi o Plan 6·1etni
Wzrost zatrudnienia
I

widmem zacały
świat
' Nie ma uroczystego święta, nie szą
ma ważnego wydarzenia w skali kra głady. Odprawę ich podłym zakujowej, czy międzynarodowej, które som daje nasza bohaterska kl~sa
go by polskie masy pracujące nie robotnicza potężnym. Czynem Konuczciły wzmożonym wysiłkiem pra gresowym.
Czyn Kongresowy, który narodził
cy. Czyn klasy robotniczej, wyraża
jący się falą zobowiązań produk- się przy krosnach, tokarkach, macyjnych, i·az po raz porywa załogi szynach przędzalniczych potężnieje
naszych zakładów do lepszej, wydaj z każdym dniem. Składają się
niejszej pracy, do pomnażania po- nań ciobowiązania, powstałe rz pło
tenc.iału n~szej gospodarki narodo- miennego entuzjazmu, gorącej mi?ości i przywiąrzania do Ludowej
wej."
I Ogólnopolski Kongres Pokoju Ojczyzny, do obozu pokoju i postę
jest wydarzeniem doniosłej wagi. pu, któremu przewodzi nasz niew chwili, \złomny sojusznik - Związek RaBędzie on obradować
gdy interwenci amerykańscy wznie dziecki.
Czyn Kongresowy wyzwala z klaciwszy w Korei pożogę wojny, stra

sy robotniczej nowe, potężne siły,
możliwości,
nieznane dotychczas
przyczynia si~ do rozwoju post.ępu
+echnicznego, otwiera nowe drogi
do realizacji zadań Planu 6-letruego.
cici
Załoga ZPDz im. Duracza
Kongres Pokoju poprzez dodatkową
produkcję, wartości "I milionów „l.
Robotnicy ZPJG Łódź Południe o1·az ZPJG im. Tadka. Ajzena wykonają swe plany roczne na 6 tygodni przed terminem. Załoga Wytwór
ni Gumowej Nr 6 w ramach Czynu
Kongresowego produkuje co dzień
ZPP
200 par obuwia ponad plan.
im. Zubrzyckiego dają dodatkowo
40· tys. piir skarpet.
Zobowiązania dotyozące podniesienia ilości I jakości produkcji, wzmo
współzawodnictwa
wykrycia nożenia os1,czędności,
wych źródeł dodatkowej akumulacji - zostały p0djęte przez wszystkie bodaj zakłady praC'y. Uct Czyn
w konkursie o tytuł najlepszej prządki
łódzkich
Kongresowy robotników
to takie inne, nowe formy walki
o wzbogacenie naszej gospcduki na.
rodowej, o umocnienie frontu pokoju. Z niespotykan:\ dotychczas stlą
rozwija się ruch wielowarsztatowy,
porywając za sobą załogi przędzalń
i tkalń. starych, wykwalifikowanych
robotników i młodzież, która zapa·
łem i chęcią do praey wyrównuje
brak! ~ doświadczeniu fachowym.
W ZPB im. S ta.lina, w ZPB im.
1 Ma.ja, w ZPB im. Harnama prząd
ki przechod14 na. obsługę 5 i 6 stron
maszyn przędzalniczych ze słowami:
j „Chcemy pokoju. l'\Talczymy o pokój,
likwidując w nas1:ych zakładach po
słoje maszyn, wykorzystują-O w pel
;i ni park maszynowy".
W Zakładach Stalinowskich mło
dzież przec]iodzi na obsługę Z<l kro
slen, wołając: „To nnu wkład w
walkę o pokój",
STAINISŁAWA SZEB
• ZPB Banki SawiokieJ
P.owstaJą nowe brYrady, wspól7.a
~yly dwie przyczyny, które spra
pamlęct wielkiego przywódcy bel- wodnlczące ze sobą o lepszą jakość
W ZPB im.
wiły, że młoda prządka Stanisława
gijskiej klasy robotniczej, tow. J~ i większą wydajność.
Okrzei młodzi pracownicy Wydziału
Szer, zaledwie po roku pracy na.
llen Lahaut.
Remontu organizują pierwszą mlQmaszynach obrączkowych przeKoleżanka Stanisława Szer wysz3•blcościo'wych
brygadę
dzieżową
szła niedawno na obsługę 5 stron&>
konuje •we bazy akordowe w 104
remontów. W lVytwórni Sprzętu Me
wra:r. 2 nią dwie inne ZMP-ówkil
do 108 proc. Pracując na 5 slro- chanlcznego Nr <l bryga<la. młodych
Zenona Łaska I Janina Bolewłń
nach przystąpiła do konkursu o tokarzy pierwsza. za.tknęła na swe
tka.
najlepszej prządki. Niewąt- maszyny
tytuł
czerwone chorągiewki.
- Postanowiłyśmy w ten spo·
dołoży wszelkich starań, że Warty Pokoju mobilizują robotni pliwie
aób uczcić I Ogólnopolski Konby w konkursie tym uzyskać naj- k6w do coraz t-0 owocniejszej pugres Pokoju. A poza tym - aylepsze „miejsce".
nem naszym pragniemy oddać hołd
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Na

pracy

froncie

Młodzi ei

bierze

udział·

Ob!lerwując coraz potę:i.niejsey roi
wój ruchu Kongresowego, nie mots
na jednak zapominać o konleczn()ścł
wzmożenia kontroll podejmowanych
•
zobowiązań, nie mot.na, licząc na iy
ruchu
wlołowołć, pozostawić tego
samemu sobie.
Jednym z podstawowych celów Planu Sześcioletniego jest pod•
wielu zakładach
Tymcz~sem w
niesienie dobrobytu materialnego I kulturalnego mas pracujących.
pracy 01·ganizacje partyjne i rady
zakłaclowe :r..adowolone z tego. że
Stopa życiowa w porównaniu z rokiem 1949 wzrośnie w rok·.1 19:>5
Czyn Kongresowy rozwija. się poo 50-60 procent.
my~lnle. 7.apomniały o swojej roli
Zadani~ to zostanie wykonane dzięki wzrostowi zatrudnienia.
opiekuna i <1nrl!dcy. Zapomniały. że
realnych płac, obniżce cen towarów.
podwy:i:ce
wróg klasowy nic za11iedbuje fadLICZBA ZA'l'RUDNIONYCH W POLSCE (POZA ROLNICnej okiuji, by poclważyć lub oslu.TWE~I) \VZRO~NIE W OI<RF.SIE PLANU SZESCIOLETNlEGO
l:tić cen.ną inicjatywę robotnikó\\..
O 60 PROCENT I WYNIESIE 5,7 MILN. OSOB. REALNE ZAROBWielka akcja, Jlocljęta w walce o
KI ROBOTNIKÓW I PRACOWNIKÓW WZROSNĄ O 40 PROC· ,
pokój musi mobilizować agitatorów
partyjnych i meżów 7.aufania, muWpłyną na to dwa czynniki: systematyczne zwiększanie uposażeń
si wzmóc działalność 7a.kłallow:vch
w wyniku wzrastającej wydajności pracy i obniżki cen własnych
komitetów obroficów pokoju. Pllmie
oraz stJpniowa obniżka cen artykułów masowego spożyda. Wartajmy o uchwale II Mie,i!'kiej l{ontość masy towarowej w handlu detalicznym wzrośnie o 236 proc.
ferencji PZPR, która. głosi: „NdleT"lka jest droga Polski Ludowej, kroczącej do socjalizmu!
;;y natlać całej naszej propagandzie
i a~itac.ii poko,iowej wybitnie ofen
•
•
łł
sywny t'haraltler".
W Polsce sanacyjnej zjawiskiem, nieustannie pogłębia.jącym się,
Osiągnięcia Cz:1-·nu Kongre~oweg~
nie mogą pozostać osiągmęcnnn
hyło stale rosnące bezrobocie i systematyczne zmniejszanie zarohpr:rnmi.i:lją
kampanijnymi. które
Stopa życiowa mas pracujących stale malała.
kćiw robotniczych.
&zybko. Trzrba .ie po"łębić. utrwalić. . SPOŻYCIE w ROKU 1938 BYŁO w NASZYM KRAJU rażSZE,
na.dać im głęboki sens ldasowy i po
l\NIŻELI W ROKU 1913. Przypomina o tych smutnych czasach krolityc•my. Na bazie oslągni~ć Czynu
nilrn. "tton~ prowadzimy na ostatniej stronie .naszej gazety pt. „20 lat
Kongresowego, na bazie now<'j,
t\l'mu". 20, 15 czy 12 lat temu (tuż przed wybuchem .ivojny świato·
wspaniałej inicJaty'''Y klasy robotniczej orgt>.nizować będziemy dalsze
wsj) stałymi pozycjami prasy były wiadomości, których 1r<"ŚĆ można
etapy walki o wykonanie Planu 6by wyrazić następującymi tytułami: wzrastające bezrobocie, pogłę•
letniego.
biający się kryzys, głód i nędza mas pracujących.
1
Ił. SAM.

realnych płac -

•
•
wzrost stopy zyc1owe1

Sprawne k iero wnictwo
rękojmią osiągnięć
Jak tow. Jałowiecki czuwa nad produkcjq
W oddziale „C" ZPB im. Dzieruderza niezwykła mystość sal produkcy.inyrh. Czyste są
nie t~'lko okna i ściany. lśnią czy~to
ścią również krosna, gdyż kierownik
tkalni. tow. Jałowiecki, kładzie wiei
ki naC'isk na konserwnc,ię i utrzyma.
nie w Porzi\dku maszyn. Spotykamy
go na sali produkcyjnej, gdzie najczęściej przebywa.
Przechodzimy wlf1śnle .obok krosna. na które zakłada o~nowę mlody
podmajstrzy. Tow. Jałowieck i z daleka przygląda się jego pracy i podchodzi bliżej.
żyi1sk'.ego1

Nauka przy warsztacie

łódzkich

W poszczególnych zakładach pracy
prowadz!>na jest w dalszym ciągu
akcja wyborów do rad kobiecych.
Oto, co pisze nam na ten temat ko
respondentka z Nowej Tkalni ZPB
im. Stalina, tow. Anna Ramusowa:
- Na zebraniu wyborczym zgroma
dziło się u nas wiele kobiet. Stawi·
ła się masowo pierwsza zmiana. Ca·
ła sala była szczelnie wypełniona.
Ze skupieniem wysłuchano referatu
tow. Kłuszyńskiej o roli i zadaniach
Robotnice nasze z
rad kobiecych.
i·adością powitały zapowied;!; utw<>rze
nia rady, która będzie otaczać załogę
Nasze
opieką.
kcbiecą specjalną
tkaczki doskonale zrozumiały, że
jest to jeszcze jeden dowód troskli·
wości, jaką otaczana jest l:o-bieta
pracująca w Polsce Ludowej.
Wyrazem tego były liczne zobow:ą
zania, z którymi tkaczh"i wystąpiły
na zebraniu. Irena Kunc postanowi·
ła przejść z 4 na 12 krosien. Stefnfania Nowak zobowiązała się wyko
nywać bazę pr9dukcyjną w 110 proc„
osiągając 90 proc. pierwszego gatunbazę
ku. Regina Grzelak wypełni
w 120 proc., a Krystyna Chojak,
członkini ZMP, podniesie wykonanie
bazy ze 100 do 103 proc. Przodow
nica pracy tow. Maria Wygoda por,y
stanowiła podnieść wykonanie
do 122 proc.
Wszystkie zgłasza.ne zobowiązania
przyjmowano hucznymi oklaskami.
Następnie wybrano 48 kandydatek,
które wyłonią, spośród siebie radę
kobieCł•

Przy

zakładaniu

I

pracą

Klub racjonalizatorów Wytwórni Nr 1 Nie wolno
ożgu;ia swą działalność
reorganizacją
2
Równocześnie
administracyjną Elektrowni Łódz
kiej, wprowadzającą podział jej
na dwa zakłady: Podokręg oraz
Wytwórnię, nastąpił podział nasze

go Klubu Racjonalizatorów.

• ••

W Z"O „Wólczanka.", mówił o zada
niach rad kobiecych w Planie 6-let·
nim dyrektor naczelny zakładów,
tow. Jędras:r:czak. Podkreślił on wie!
kie zasługi, które kobiety położyły

z a hladach

w okl'esie odbudowy naszego państwa ze zniszczeń wojennycp.' Zwró
cił uwagę na rolę i i.naczenie kobiet w Państwie Ludowym, gdzie wy
suwane są one na wysokie stano·
wiska i otaczane troskliwą. opieką.
Podczas dyskusji zgłoszonych z<>·
stało wiele zobowiązań produkcyjnych. Pracownice zakładów zobo";ią

I

Dwa miesiące, które upłynęły od
tego czasu, nie przyniosły klubowi
przy Wytwórni poważniejszych
osiągr.ięć. Sprawiła to ospała dzia
łalność dawnego zarządu. Obec:nie
wybrano nowy zarząd, na czele
którego stanął racjonalizator tow.
Michał Michalak.
Trudno jeszcze mówić na razie
o rezultatach jego pracy, można
natomiast i trzeba ocenić plany
pracy klubu, wskazujące na to, że
nowy zarząd posiada dużo twórczej inicjatywy.
Na czoło wysuwa się sprawa
organizacji kursu kreślarskiego.
\\Tzbudził on ogromne zainteresowanie zarówno wśród racjonaliza
torów, jak i wśród tych pracowni
ków, którzy nie zgłosili dotąd poW tej
mysłów nowatorskich.
chwili na kurs, który trwać będzie

majstrowie już stanęli na swych
Maszyny muszą .b~c
przecież wykorzystane caUtowicie.
Nie wolno dopuścić do tego, abY
krosn11. pozostawały nieciynnc z powodu niedbalstwa majstra lub tkaczy.
Oto majster tow. Słodkiewicz, już
bntroluje swą partię. Jero tkaczki
pr:r.ygotowały sobie wątek, założyły
:znakł w tkaninie, na~arowaly tir<:·
ty gońcowe. i ,już stanęły do pucy.
Majster, nie czekając .• aż k~óra iz tka
czek zawiadomi go o zle działaj~cym
!'rośnie - sam je przegląda, Jedrio
po drugim.
- Co dziś nowego w partii?
pyta kierownik. - No, tkaczki :;1awi!y się bez wyjątku. iak co dzkń odpowi<ida majster SłodkiewiC'l. Wszystkie krosna idą, tylko trzeba
zawczasu przywieźć osnowę, gdyi
jedna zaraz się skm\czy.
Tow. Słodkiewicz ciese;y się aut'>rytetem u tkaczek. Partia jego wykonuje 108 proc. planu i 80 proc. I
gatunku.
~terunkach.

osnowy należy
hamulec na koło·-
mówi kierownik do młodego majstra - gdyż inaczej trzeba zawiesić
za osnową 8 ciężarków, a to prte~ ież
utrudnia pracę tkaczowi i zabiera
mu dużo azasu podczas cofa~11a
osnowy.
Należyte -założenie osnowy, jest
tkacza.
podstawą dobrej pro::!ukc·ji
Bo cóż będzie, gdy majster iało:'.y
żle osnowę? Oto tkacz kilkakrot nie Gdy dyscyplina pracy
wzywa go do poprawek. A to nicielniedomaga
nice są nierówne, to (?;nów przesmyk źle e;awiese;ony itp. Podca:as za
już 10 minut od
Chociaż minęło
kladania osnowy, kiedy pozostaje du czasu ukończenia pracy pre;ez ranną
zały się zlikwidować w !alach pół żo przestrzeni pn:~' krośnie, należy zmianę, na partii majstra ob. Ziół·
również zwrócić uwagę na nasmafr.brykaty, wyszkolić niewykwalifiko rowanie i wyregulowanie pnzyty'Ku. kowakiego tkacq,ki nie kwapią si ę
jeszcze z uruchomieniem kro;;ien.
wane szwaczki i podnieść ilość pr.:>·
Młody maj"ter !lłucha pilnie, wy- Rozmawiają, idą dopiero po wątek,
dukcji.
Jedna iz nich
pełniając wskazówki kierownika.
praygotowują znaki.
krosien oli·
przynosi iz innych
W zebraniu· uczestniczyli również
wę l smaruje pręty gońcowe, chl'Jć
przedstawiciele Partii i Ligi 'Kobiet.
Wzorowa partia
jest to ~bronione. Na1eiy przecież
Ubiegłej S-Oboty odbyły się takie
odchodzi smarować waą,eliną, gdyi oliwa pl'JWłaśnie ranna v.miana
wybory do rad kobiecych w ZPW do domu. Idąc przez salę tow. Jało woduje plamy. Jednak majster, któW:ecki bacznie uważa, czy tkacze i 0' stoi w ganku, nie Interesuje się
'
im. Bard-0wskiego.
-

również założyć

W bory do rad kobiecych
w

produkcyjnycl1
w oddziale ,,C" w ZPB 1m. F. Dzierżyńskiego?
P<? I

1 rok, zapisało się już 18 słucha
czy, a niewątpliwie liczba kandydatów jeszcze wzrośnie.
Projektuje się także urządzenie
technicznego,
własnego gabinetu
CRZZ przydzielił na te_n cel znaczne fundusze. Planujemy również
wykorzystanie krótkometrażowych
filmów radzieckich i polslćich z
dziedziny techniki, dla podniesie
nia naszych kwalifikacji technicz.
nych i zawodowych. Zarząd zobo
wiązał się ponadto regularnie zaopatrywać klub w czasopisma techniczne oraz umożliwić racjonalizatorom korzystanie z biblioteki
dyrekcji ZEOŁ.
Plany rozległe i interesujące.
Trzeba tylko, jak podkreślali to
racjonalizatorzy na ostatnim walnym zebraniu, aby w ślad za poich
nastąpiła
wziętymi planami
aby każdy z
rychła realizacja,
członków zarząd u wziął na siebie
· odpowied:dalność za jaki odcinek
pracy i składdl ze swej pracy
szczegółowe sprawozdania
Eugeniusz Knaµik,
Wytwórnia Nr. 1 Z.EOŁ.

IJr11dzić przędzy

W ekspedycji ZPB im. Stalina w
sali 3-ej lewej, od pewnego czasu
panuje nieład i nieporządek.
Skrzynki z przqd1q ustawiane są
jedna na drugiej. Niektóre są lak
wypełnione, że przQdza wypada ze
skrzynek 1 ulega zhrudzeniu. Podłoga je5t przecież zaoliwiona I na
tychmiast zo5tawia ślady na czy.
stej bawełnie.

I

Nie trzeba chyba podkreślctć. 1akie to wyrządza straty. Ktoś wres1
cie winien się tym za.ii;iteresować
i usprawnić dowóz skrzy~ek, których brak jest główną przyczyną
zla.
W. Jóźwiak,
ZPB im. Stalina.

I

Pouczająca
W zakładach Przemyslu Poń
czoszniczego im. W. Jurczaka urządzona została wystawa antyalkoholowa, którą zwiedzili niemal
wszyscy pracownicy. Ciekawe eks
ponaty i wykresy wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród załogi.
Dla uprzystępnienia 'Zwiedzającym
zrozumienia licznych danych sta.
tystycznych przedstawiciel ocldzia
lu związku tow. Ą.leksink, tłuma
co p1zedstawia każdy wyczył,

wystawa
1

Wystawa zrobiła duże wra.
do tej pory wl<>lti robotników nie zdawało sobie rlokłct
dnie sprawy ze zgubnego oddziaływania alkoholu na organizm.
Ta pouczająca wystawa powinna
zawitać do wszystkich zakładów
kws.

żenie, gdyż

pracy, a
poważne

niewątpliwie

przyniesie

rezultaty w walce z alkoholizmem.
J. Wullew1ka,
ZPP im. W. Jurczaka.

tym, co robią tkaczki i nie zwa7a
na postoje maszyn. Jest wyr;ilnie
zaskoczony pytaniem zadanym :nu
·
'
.
.
przez k1erowmka.
- Dlacizego tkaczki tak długo n!e
puszczają w ruch krosien? - zwra•
camy si~ z tym samym pytaniem do
jednej ri: tkaczek która izamla't ria"w~asu prrzygoto~vać znaki dopiero
'
.
.
f.eraiz 1e snuie.
- Cóż to, r:zy tylko mo.1e krosna
stoją?- odpowiada. - Prv.ecież unie
ruchomlony jest cały rząd.
Rzeczywiście, cały r7.ąd krosiłl!n
riie wyprodukował nic w ciągu kll-

kunastu minut.
Tow. Jałowiecki chwyta takie
.;prawy na gorąco. Widzi tu lekcewa
żenie pracy, niewyko~ystanie maszyn 1 wypływający z niewykonania planów produkcyjnych przez
partię powód do spadku a:arobków
robotniczych.
Tow. Jałowiecki pNed powidę
ciem konkretnej decy-z;ji przez dłut·
szy czas czuwa nad partią ob. Ziół
kowskiego.

„Tajemnicau sprawnego

kierowania
pracą

tkalni

na sali produkcyjnej, kierownik tkalni trzyma
stale rękę na pulsie produkcji. Nie
ma takiej sprawy, która by go nie
interesowała. Jako dobry partyjniak
wychowuje tkaczy i majstrów i do·
w!aduje się od nich, na co przede
wszystkim należy zwrócić uwagę.
Na naradach i odprawach technic-znych wnosi ciągle coś nowego,
szuka noWYch, lepszych metod pracy, o czym świadczą liczne protokóły. Tow. Jałowiecki jest racjonalie;atorem, toteż ciągle przypomina
wszy$tkim majstrom i robotn;kom
·o konieczności rozwoju nowator•
stwa i racjonalizacji.
We ~-spólzawodnictwie techników
w NOT-cie tow. Jałowiecki otrzym; za wysoką jakość, ilość i oszczędność na swym oddziale tytuł
przodownik~ pracy 1 I nagrodę.
- Dzięki temu, że w naszej tkalni
mamy 9~ proc. współzawodn iczą
cych - mówi tow. Jałowie cki których otaczamy troskliwą opieką,
plany za pierwsze półrocze wykonałiśml w 106 proc., przy '78,2 proc.
l g-.tfunku w tkaninach surowych i
tylko 1,5 procent braków. Takie
tkaczki, jak tow. tow. Opoczytiska,
która przekraczając 103 proc. normy
da.ie 100 proc. I gatunku na artykule U. K. 16, tk:iczka Wojtasik 1!4
proc. normy i 92.5 proc. I gatunku,
Stachowska na satyn!e i 6 krosnach
116 proc. normy i 77,5 proc. I gatunk11. i wiele innych - są duiną
Aby wytwa!"'laĆ
na~'T.t'I!' 1 odrl7iału.
dużo i dobrze. bed-ziemv zwracać
SZtrLególną uwagę na te "3 proc. izajes.zcze niewykonujące baz.
łogi,
Pray m..,bilizacji całej załogi, przy
p: mocy e;e strony Partii i rady rta·
kładowej zwycięsko wykonamy nasz
Plan 6-letni.
T~k więc dzięki dobremu, spręży
stemu kierownictwu , dzięki ścisłej
współpracy e załogą, tkalnia „C'' za
szczytnie WYJJełnia swe zadania.
M. Szumska.
Przebywając ~ęsto

str 4.

Nr

2~7

-------------------------------------------------·--------------------------....------------~~--~-~~~.....----------------------------------------------.-.....~...-~----------.......---- --:--.~.

ZMP-bojowym pomocnikiem Partii
Najpilniejsze zadania organizacji

młodzieżowy cli

na terenie

w~jewództ"1·a łódzkiegQ
- „W dwu zwłaszcza sprawach
trzeba pomóc ZMP: w urrgulowaniu
1klarl11 50CJ?.lnego ZMP oraz w za•
pewni.eniu kierownictwa organizacji
trzonowi robotniczo _ chł1ms·kiemu".
- pisze w ostatnim numerze ,.Trybuny Wolności" tow. Włatl'l:imierz
Re!!zek, .zastępca kierownika' Wydzia.łu Organizacyjne~JO KC, w artykule p. t. „Partia. a ZMP".

Podchwytując

Lotnictwo polskie
w służbie i obronie pokoju
Uroczystości lotnicze na Luplinku
Jak już clonosili<imy, na lotnisku w
Lublinku •Hl b y l v sic: w niedzielę imponujące pokazy lotnicze.
Ponad 100 tysiqcy łodzian wzięło

udział w
Ita,
które

tego świę
bra
terstwa Odrodzonego Lotnictwa Pol
>kiego z masarni p ra cującymi.
uroczy stościach

stało się manifestacją

1

skwapliwie hasta: ganizacjl partyjnych, aby stępić klaso uregulowania składu socja.lnego kie
- „ZMP - organizacją masową" wy charakter organizacji młodzieżo rowniczego i szeregowego a.pa.ra.tu
oraz: „każdy ma prawo należeć do wej i wnosić zamieszanie ideologiczne ZMP.
Na terenie wojewód!Ztwa łódzkie
ZMP" wróg klasowy nasyłał celowo na tym odcinku - oto były ich cele.
go istnieją pod tym względem poi rozmyślnie do organizacji młodzie
O tym, że takie właśnie były ten- ważne zaniedbania. W większości
żowych synów kułackich, a crzęsto dencje wroga klasowego,
ZMP składa
świadczy powiatów organizactia
kroć i sam ,,organiizował" koła ZMP, choćby następujący
fakt: w maju się z elementu nieprodukcyjnego,
dopomożenia br. w gimnazjum w Tomaszowie - nie związanego z fabryką ani też z
pozorując to ,,chęcią
pracą rolną.
młodym chłopcom".
Mazowieckim usiłowano nie dopuW tak poważnym ośrodku przemy
Mówili o tym uczestnicy woje- ścić do matury i wykluczyć z Zl\fP słowym jak w Pabianicach odsetek
robotniczo - chłopskiej
Odbyta niedawno narada woje- wódzkiej narady w Łodzi. Wskazy- kol. Prusównę. Cóż zawiniła jedna młodzieży
wódzkiego akty11\IU partyjnego i mło wali na konkretne przykłady. Oto z na.jzdolniejszych uczenniic, że zagro wynosi 46 proc.', w Piotrko.w ie - 34
proc„ w Zduńskiej Woli 37,5 proo.
d?.ieżowego w Łodzi wykawła, jak w powiecie łaskim, w gminie Rypu- żono jej aż ta.kimi karami? Prusów- Gorzej przedsta.wia slę Gdsetek mło
wolność
O
bt"zwymaniowa.
jest
na
zatrudniainżynier,
pewien
towice,
słuszne są .powyższe słowa i jak dodzic;;,y chłopskiej w powiatach wyn iosły jest problem uregulowania jący w swym gospodarstwie rolnym swych przekonań walczyła w S7Jkolc bitnie rolniczych. W pow. łaskim
wynosi 23,5 proc., w łęczyckim organitzacji 5 robotników na.jemnych założył z wsteczną częścią nauczycielstwa.
socjalnego
~kładu
lł,2
21,3 proc„ w sierad.zkim stanąć w obro
miast
7...i'1IP
kolo
A
kolo
młod7.ieży
dla.
sympatii"
„z
ZMP-owskiej.
proc., w wieluńskim - 13,8 proc.
nie Prusówny, dało się użyć jako na.
Narada wykazała, że w tych miej- Zl\lP, składające się wyłącznie z sy- rzędzie w ręku wroga klasowego.
Cyfrv le wskazują , że skład socjalny
kułackich.
nów
zarówno kiernwnictwa jak i szeregów
8<'!1WOściarh, gdzie egzekutywy KoDopiero interwencja. wo-jewórlz- c złonk ów ZYIP jest w wielu orW Pra57.ce, powiat wieluński, ka- kich władz szkolnych i Powiatowego
mitetów Powiatowych PZPR niedoganizacjach młodzieżowych na tereFł?tecznie czuwały nad działalnością techeta szkolny groził uczniom, że Zarządu ZMP udaremnil!ł niesłuszną nie naszego województwa niezgo!lny
Zl\IP, iam do kaerownictwa. prze- jeśli „nie wstąpią" do ZMP, to on szkorlliwą. wrogą „uchwałę".
z wl;i~ciwym charakterem i zadaniami
Fakt ten ~\vladczy najwymowniej, ZMP.
niknęły elementy drobnomicszcuń- wszystkim „wlepi" oceny niedostajak bardzo potrzebne były ostat!1ie
Na ost atnim P.lenum Rady Naskie i klasowo obce. Qpanowały one teczne„.
uchwały Rady Naczelnej ZMP i Ko
ZMP określono wyraz:me
oelne I
Oczywiście, że a.ni inżynierowi tu i ówd'lie organizacje młodzieżowe
mitdu Ccnl.ralncgo PZPR. Potrzeb- profil · organizacy1jny ZMP. Uchwała
rozgromienia
dla
innymi
m.
były
i swym destrukcyjnym wpływem, kułakowi, ani też wieluńskiemu ·ka- ne
Rady Naczelne.I głosi, że ZMP jest
zniechęcały młodizież robotnicrz.ą i techecie nie cho1lziło bynajmniej o mqtnych teoryjek „o wspólnocie najbliższym pomocnikiem Partlii, ormłodzieży w ogóle", które celowo za
w
grupu.iącą
młoclzieży w duchu ci„rały obra7. podziału klasowego ganizac.ią klasową,
chłopów do wychowanie
~vnów małorolnych
swych ~zeregach pM:ede wszystkim
,~;stepowania w szeregi ZMP., wypa- marksizmu-leninizmu. Usiłowali oni wśród młodzieży.
młodzież robotniczo _ chł~pską.
Stę,pien ic czu j ności na tym odcincza1jąc klaso1\:ą tr.~ść oraz .r~lę i ~n\!- po. pro~tu wykorzystać .ni.edosta,tecmą
· Uchwala Rady Na.czelne.i głosi, że
asowego
kl
oslabienie
dowało
spowo
ku
czenie organ:izaCJl młodziezoweJ.
1 op1ekc; kierownictwa m1e1scow1 eh or- charakteru organizacji młodzieżo ZMP winien akt:vwnie wPrzęgać się
do budowy podstaw socjalizmu.
····~··············································································-·············· we.i w w!elu powiatach.
Oznacza to, że ZMP musi brać ży
Tow. Fran('iszek l\-Iazur - sekretarz KC PZPR. przema·,via:ąc na wy. bojowy udz:iał w każdej akcji
PJC'num Rany Naczelnej ZMP S>twier gospodarczej i polityC1Znej, organizo-,
dzlł: „doświ3tlczenie po·kazuje. że na w anej przez Partię.
wytyczne
powyższe
.Jeżeli
ogól kuła.eka mlodzit"ż trzyma się
wszystkie orprzyswoją sobie
swolich rooziców. Często idzie do
ganizacje młodzieżowe na tenas zakapturzona, abY wewnątrz orłódzkiego
województwa.
renie
&'anizac-ji prow~dzić wrogą robotę".
ich czołowym, przodują
jeżeli
znajmia „nalot" samolotów wojsko
- Spójrzcie na ten szybowiec!
Słowa te potwierdza fakt, jaki
Stefania V(landkiewicz
cym trzonem będzie młodzież ro- wszyscy zadzierają głowy i śledzą :r. wych, ale warkot ten nie .,przestra
miał miejsce np. w pow. łowickim.
botniczo-rhlopska., Jeżeli praca zainteresowaniem miśtrzowskie a- sza" nikogo z obecnych. Wszyscy
pn;ewodniczącego
stanowi~ko
Na.
nad podniesieniem poziomu i<leo- krobacje Bernarda Kopickiego, mło przecież wiedzą, że nasze lotnictwo
uczoną, zdaję sobie spr_awę,. ż~ ZMP dostał się syn 18 bt>ktarowcgo
Joirkmego pójdzie w parze z co- d~go instruktora szybowcowego, któ służy sprawie poko,j u i obrony nie·
zobow1ązamam1 kułaka, nicji:ki Zali:... Zorganizował"
wzmożoną pracą,
dzienną pracą dla realizadi po- ry na swoim „Komarze" dokonuje naruszalności naszych granic.
produkcyjnymi najlepiej .prowa~ on koło ZMP, składając!" sic; wyłącz
.
.
.
rrwa.j:1cych 7Jatlań Planu 6-letnle cudów zręczności (na zdjęciu u góry
dzi się walkę o pokój. Cieszę s1.: nie z synów kułackkh. Obsadził niPo_~OJOwą p_race naszego loti:lctwa
go, wówczas nasze organizacje _ Kopkki w swym „powietrznym
i jestem niezmiernie szczęśliwa, że mi kicro\vniczc stano"""lislrn w inmloclzil'iowe staną się istotnie pojeździe", na dwóch poniżej z bo- podkreśla ,poka~ ~.amolotu samtarne
będę brała udział w Ogólnopol- nych kolach ZMP. W rezultacie mlopt•awtlziwym rezerwuarem kadr ków _ figury akrobacyjne „Koma go w akcJ1 (zd.i ęc1e u dołu). _
skim Kongresie Pokoju, na którym <lzleż małorolnych chłopów stradła
dla Partii, staną. się r7.eczywiście ra").
Swięto Lotnictwa, zak011czone locały naród zamanifestuje twardą, dostęp do ZMP, a w akcji uświadamia
najbNiszym pomocnikiem Parm
tami pasażersk i m i dla nrzodowni jącet o wyższości zespołowej gosponiezłomną wolę walki o pokój.
Już za chwilę uwagę zebranych
w walce i pra<'Y nad zbudowaków pracy, na długo zapisze się il\·e
Ob. Stefania Wandkiewicz iest darki na wsi svnowlc kułaków prowaniem leps7.ej i szczęśliwszej przy- przyku wają kolorowe modele bato- wdzięcznej pamięci mieszka1iców
aktywnym członkiem koła TPPR dzHI d:vwcrsyjną robotę.
(zdjęcie po środku).
nów,
szłości.
Łodzi, którym przyn io~ło t yle impo
Pw.ytoczone wyżej fakty świadc-zą
i LK. Jest również kilkakrotnd
J. Adamowski.
Przed godz. 16, głofoy warkot o- I nuiących a trakcji i przyjemności.
pracy i stanowi o palącej koniel'zności gruntownego
przodownicą
wzór dla młodszych tkaczy, ucząc
ich jak należy pracować. Wykonuje ona swą normę w 120 proc
a ]akość utkanego przez nią towaru jest zawsze jednakowo wysoka.
- Pokój to rzecz najważniejsza
dla człowieka - mówi ob. Wand.
kiewicz - będziemy go też brokowanie kapitału w zbędnych za- nej pobiera zaledwie po 25 kg. plePrzyśpieszenie obieiru środ k6w obrotowych ma Olfromne zna.·
nić ze wszystkich sił. aby przepasach, wyłącznie kierownictwa hur przu i kawy.
czeni~ clla. rozwo.iu naszej gospoclarkl narodowej. Celem jego jest
szkodzić imperialistom w rozpęta
W innej znów hur towni MHD zło
towni i ich aparat handlowy . Przyzwolnienie zbędnych w niektórych przedsiębiorstwach środków
niu nowej wojny.
- Pracuję już w tkalni 30 lat
czyna zła leży również w braku po- żył zapotrzebowanie na wody mineobrof.owych, które można prz cznacz:vć na. inne cele, według hieob. Wandkiewicz
Wybierając
- oświadcza ob. \Vandkiew1cz,
ilości
wiązania i nieodpowiedniej współ· ralne na lipiec i sierpień w
rarchii najbardziej palących Potrzeb. Zapoczątkowana. uchwalą
jako swoją delegatkę na Kongres
delegatka na Kongres z ZPB im.
pracy us11ołecznionego hurtu z deta 80 tys. butelek, tymczasem w lipcu
Ministrów. akcja w tej dziedzinie
Rady
Ekonomicznego
Komitetu
Pokoju, załoga Nowej Tkalni ZPl3
Stalina - ale nigdy nie pracowaremanen- Iem.
znaczne
pobrano zaledwie 9 tys. butelek, a'&
wykazała. w całym szeregu pr rndsiebiorslw
im. Stalina dokonała właściwego
łam z takim zapałem jak obecnie.
ty niewykorzystanych tam surowców. półfabrykatów ł towarów
Nie ulega wątpliwości, że ciężar pozostałych MHD rezygnuje. Na sku
i słusznego wyboru.
Choć jestem kobietą prostą i niegotowych. podczas gdy gd:r.icind:ricj dawał się równocześnie odnie odbier ani a i amow1onego
właściwego rozpoznania rynku 5lJO· I tek
i przerzucenie
st;ile toy.raru powstaj ą oczywiście nad•
klóry
ez11wać ich brak. Upłynnienie tych remanentów
na detalu,
c7.ywa
nadmiern:vch zapasów w z11acznym stopniu odblnkowało unierucho
stvlm sir bl'zno~rP•lniro 7. kon„nmen mierne zapasy w magazynie.
mlone kredyty, po1.wolilo uspra vnić produkcję oraz 7,aopatrzetem i mającym możność stwierdzeSPRAWNIEJ DOPROWADZAe
nie.
nia ilościowych oraz jakościowych
TOWAnl' Z HURTOWNI
.iego potrzeb.
zapisuje się ona do koła fabryczGdy na konferencji Dziel'lky
handel uspołeczniony, townie, gdzie na skutek zlej organi
Hurtowy
DO DETALU
nego ZMP. Pracuje aktywnie .1alt.o
Górna-Prawa podczas wyboru d~
obserwac,ia
dotychczasowa
ednak
J
skarbnik. Po krótkim przeszkoleniu mający dostarczać towary - sieci zacji zakupu - sprzedaży powstaly stwierdza, że detal nasz nie pl'Zywią
legatów na Kongres Pokoju paPoza tym det al nagminnie pomizawodowym zostaje ćwiekowaczką detaliczne.i powinien pilnie czuwać w magazynach zapasy towarowe, w zuje jeszcze należnej wagl do zna.
ello nazwisko Cecylii Kiełbik, na
stopniu przekraczające
ja szeroki wachlarz asortymentona taśmie obuwiowej. Wkrótce nad właściwym obiegiem środków znacznym
sali rozległy się huczne okldski.
planowania.
roli
i
czenia
możliwości Ich sprzedaży.
w y , zn ~jdujący się na składzie hurzna cała zało obrotov,1ych.
nazwisko jej
Zebrani bowiem wiedzieli dobrze, że
przykładu podajemy:
Dla
hurtowni
towarów
obrotowy
Cykl
towni, a idąc po linii najmniejszego
zostaje
Kiełbik
kol.
fabryczna:
ga
kol. Kiełbik to przodownica praCO WYKAZAŁA ANALIZA
w Końskich tnvał w styczniu 4.0
Spółdzielnia. w l{utnie zamówiła oporu, żąda wyłącznie towarów poprzodownicą wyrabiającą do 150
cy, aktywistka ZMP, czynem walMINIONEGO OKRESU?
dni, w lutym 39 dni, w kwietniu na kwiecień w tamte.iszej lmrtow- pularnych, wprowadzonych już na
proc. normy.
cząca o utrWalenie pokoju.
37 dni. W dalszych miesiącach na
ry nek. Przemysł p;n'istwowy produCecylia Kiełbik jest bardzo
Kol. Cecylia Kiełbik ma zaleCentrala. SpożYwcza obej mująca stępowała również nieznaczna tylko ni Centrali S1>ożywczeJ 600 kg. k uje na przykład kwasek mlekowy,
drożdży. Opierając się na tym wdumna z zaszczytu jaki ją spotkał. swym zasięgiem Łódź i wojewódzdwie 20 lat. Wychowała się na
poprawa. Podobnie kształtował· się mówieniu, hurtownia, przy uwzględ doskonały do marynat , względ:i.ie
Młodziei.:owa delegatka chce za- two łódzkie, w pierwszym okresie
wsi. Nie obca jej jest wiejska
cykl obrotowy w Łasku. Hurtov.1nia nieniu jeszcze pewnej nicwielki:.>j ,.Bevit ", ekstrakt drożdżowy, ?.ależe
Pokoju,
Kongresowi
meldowa.::
bieda. Rodzice, małorolni chłopi.
bieżącego roku nie przykładała do
jej zakładów wzmożoną, tego zagadnienia odp9wiedniej wa- w Pabianicach ze względu na błęd ilości dla innych odbior ców, zrobi- cany przez lekarzy. Ale. niestetv.
załoga
nie mogli przecież zapewnić Je.i
ne planowanie w styczniu i w lu- ła z kolei globalne zamówienie u towary te gromadzą się w pował:
twórczą pracą utrwala pokój, że gi. Dopiero analiza minionego okre
Gdy
dzieciii.stwa.
szczęśliwego
41-dniowy cykl obro- swego dostawcy. Lecz. oto okazało nych ilościach w magazynach huTbierze su, przeprowadzona na początku tym miała
zakładów
młodzież tych
że biedota
podrosła, zrozumiała,
czynny udział w tej walce, ze drugiego kwartału, wykazała rozle towy. Jednak w następnych miesią się, że spółdzielnia w Kutnie popeł towni, natomiast bardzo często brak
r:ierpi z powodu wyzysku, stosona taśmie kol. Kiełbik dla uczczenia głe możliwości zwolnienia. kapitału cach zdołała tak zmniejszyć zbędne niła wielką. omyłkę, ustalając swe ich w skle1iach.
wanego przez obszarników i boga.
zapasy towarowe, że już w maju
Przyśpieszenie obiegu środków opostanowiono w ciągu unieruchomionego w
Kongresu
nadmiernvch e:vkl obrotowy wyniósł tam 19 dni, zapotrzebowanie, gdyż w ciągu wyczy wiejskich.
łącznie 4 dni przedświątecznych po- b r ot owvch Centrali Spnży wczej uza
dwóch tygodni wyprodukowa.'.: 100 zapasach towarów. Akcja w tym
Rok 1946 zastaje kol. Kiełbik w
a w czerwcu - 16 clni.
brała z hurtowni 1.000 kg. J edy nie leżnione jest więc w uoważnej ml~·
par obuwia ponad plan.
kierunku rozwija się przede ws.. :ysWytwórni Gumowej Nr. 5. Tu
Jakie wnioski wypływają z poda szybka i energiczna interwencja ze rze od sprawnej 1>racy aparatu ban
tkim po linii ekonomiczno - hanpobiegła brakowi drożdży w Kut nie .dlowego. zarówno w hurcie, jak
--.:.
ł
dlowej i ma na celu ustalenie cza- nych wyżej przykładów?
:.a
na święta.
znając
nie
hurtownie,
Niektóre
detalu.
oraz
obrotowego
cyklu
trwania
su
Maria llarden
Aby pr7v s ri cszvć 0hicrr środków
dokładnie potrzeb swego rynku, na
inkasowego.
DOKŁADNmJ PLANOWAC
obrotowych Centrali Spożywczej,
gromad ziły zapasy towarów, przekra
Specyficzny charakter sprzedawa czające możliwości sprzedaży ich
się akcją zbierania podpisów pod
ZAMÓWIENIA
Na Konferencji Dzielnicowego
nie · wystarczy t ylko ure;:tulować oApelem Sztokholmskim, z całą nych przez Centralę Spożywczą ar- na tamtejszym terenie. Pociągnęło to
Komitetu Obrońców Pokoju w
brót towarowy i upłynnić nadmierzepsuulegających
łatwo
tykułów,
pracy.
do
przystąpiłam
energią.
Rudzie-Pabianickiej delegatką na
Inn y przykład z terenu Łodzi · ne zapasy . Poważne zadania w tym
za sobą zamrożenie kapitału w zbęd
krótkiego
stosunkowo
wymaga
ciu,
Każdego dnia, nie wyłączając nie
I Ogólnopolski Kongres Obroń·
~ akresie ma a1iarat, zatrudniony w
M
nym towarze, wskutek czego bank
HD składa kwartalne zapotrzebo sprzedaży i w buchalterii. Bieżące
dzieli, starałam się zebrać jak naj cyklu ol?rotowego, wynoszącego śre zmuszony był uruchomić dla tych
ców Pokoju została wybrana mię
prze
to
jest
Oczywiście,
hurtowni kredyt doclatkowy o wyż- wanie na artykttły spożywcze, sta- wystawianie rachunków i natych •
wiqcej podpisów, aby nie pominąć dnio 16 dni.
dzy innymi Maria Barden - go·
nikogo z tych, co chcą bronić ciętna długość poszczególnych cy- szym oprocentowaniu. Tego rodzaju nowiące dla Centrali Spożywcze.i miastowe sporząd zanie list kaso •
spodyni domowa.
klów.' Przewiduje się bowiem różne błędna polityka handlowa jest óczy podstawę do dokonania zamówieó wych do bankn, jes t rów n ież nieodzow
sprawy pokoju.
Maria Barden, to szczupła, mło
Wi~m. co nam daje pokój. i ile cykle obrotowe dla różnych artyku wiście szkodliwa dla przed~'ębior- w poszczególnych wytwórniach. W nym warunkiem dobrze prowadzoda blondynka. matka trojga dzieszkód prz ynosi wojna. Mąż mój łów i o ile właściwy jest 30-dnio- stwa. Jednocześnie pociąga za sobą opar ciu 0 us talona przez siebie pu- nej gospodar ki. Hurtownia, która z
ci, z których najstarsze liczy 13
przez dwa lata był więziony w o- wy cykl dla herbaty, kawy czy ma niedopuszezalną, z punktu widzenia lę towarową MHD składa miesięcz npóźnieniem skła d il rarhnr'< i d0 banlat, najmłodsze 4 latka.
ne zapotrzebowanie.
bozie koncentracyjnym i stracił karonu, to musi on być znacznie socjalistycznej gospodarki, nadmier
ku, musi używać więcej środków
„Ojciec mój pracował w obszarbo zaledwie 5-dniowy, db ną lokalizację kapitałów, które mokrótszy.
współ
sercem
Całym
zdrowie.
tam
Na trzeci kwartał MHD w puli cu obrot
eh, co poci ąga za sobą
niczym majątku. jako stelmach drożdży lub ryb wędzonych.
czuję wszystkim żonom i matkom
glyby być wykorzystane dla. in· kierkowej dokonał zamówienia na- zwięk ne zapotrzebowanie na kre
opowiada. - Straciłam go, gdy
Scisłe przestrzeganie tych norma nych celów. Poza tym gromadzenie stępujących ilości: cukierków pusz- dy t b .
w Korei, gdzie amerykańscy na~
owy.
miałam 13 lat, i wtedy matka
pastnicy niszczą domy i zabijaja,, tywów obrotu towarowego świad towarów w ilościach powyżej usta- kowych 12 ton, cukierków czekolaDotychczasowe zjawisko niedocewraz z nami przeniosła się do
i gorąco czy o należytej gospodar ce towaro- lonego normatywu, pociąga za so- dowych 40 ton i cukierków nadzie- niania. znaczenia. terminowego wy·
bezbronną ludnoś.'.: Łodzi.
protestuję przeciw tym zbrodniom. wej.
bą konieczność zwiększenia prze - wanych 20 ton. W lipcu i w sierp- stawiania rachunków oraz list Inka
Po wyjściu za mąż pracuję w
Bardzo jestem dumna. że przyJedna z łódzkich hurtowni Centra strzeni magazynowej, co przysparza niu MHD pobrał z hurtowni ilośd sowyeh, musi ulec radykalnej zmiadomu przy dzieciach i gospodarpadł mi zaszczyt uczestniczenia li Spożywczej zdołała dzięki właści dodatkowe koszty, względnie zmu- wyrobów cuki"rniczych, całkowicie nie.
stwie. To nie przeszkadza mi być
w Ogólnokrajowym Kongresie Po- we.i analizie rynku i dobrze posta- sza do nieodpowiedniego magazyno I pokrywające zapotrzebowania, dok(l
Dziś, kiedy mobilizujemy wszystaktywną członkinią koła terenokoju, postaram się nie zawieść wionemu planowaniu wprowadzić wania więks zej ilości towarów, na- nane na cały kwartał - złożone za kie -;iły do walki -0 ,wyl<-Onanie 6wego LK, które podnosi stopień
potr zeb.>wanie na wrzesień opiewa ietniego Planu, musimy wykazać
zaufania naszej dzielnicy. Przed. cykl obrotowy niższy od ustalonego rażając je 1.a szybkie zepsucie.
mego uświadomienia. Gdy mój
na takie ~ame ilości, jakie MHD za szczególną dbałość i czujność w walc<
stanowisko normatywu, skracając go w poszc:i:e
stawię Kongresowi
nafmłodszy synek podrośnie, mam
O SCISŁE POWIĄZANm
planował na cały kwartał.
o wyzwolenie jak największej ilośc'
którzy pr'1- gólnych miesiącach z 16 dnJ do 10,
mieszkańców Rudy,
zamiar nauczyć się jakiegoś zaMHD ph środków obrotowych, w celu wykorzy
USPOŁECZNIO?\~GO IJURTU
Inny znów przykład:
w obronie a. na.wet do 9 dni. Obok tej i,urt ow
gorąco walczy.:
gną
wodu, czego nie mogłam uczynić
Z DETALEM
nował na lipiec zakup w jednej z hur- stania ich dla. innych, pllniejszycb
pokoju, i którzy licznymi zobo. ni wiele innych placówek Centrali
do tej pory.
towni Centrali Spożywczej 700 kg potrzeb.
wiązaniami produkcyjnymi zama- Spożywczej zdołało zamknąć cykl oDużo czytam i wiem, jaka jest
nifestowali swą niezłomną wolę brotoWY w ramach ustalonego 16- · Nie można obarczać winą za nie- pieprzu i 1.500 kg. kawy prawdziogólnn sytuacja w świecie. Dladniowego normatywu. Sa jednak hur właściwe rozpoznanie rynku i blo wei. tymczasem z ilości zaolanowaMgr. T. BUCHNER
walki o p okój".
tego też, kiedy trzeba było zająć
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Kronika Piotrkowa
WA!NmJSZE TELEFONY:

E

~'72 Straż Pożarna

PIOTRKOWSKI

Załoea HutySzkłaGospodarcZeeo pow. pio~!o::~~~g~e~!~~otowane
Ośrodki

wygospO~aruje poważne OSZCzędDOŚCi

-70 Szpital Międzykomunalny
·87 Pogotowie lekarskie ·ul. Stalina 45

·
Szkła Gospodarczego zebrali się
przedstawiciele rady Z!ikład~wej, dyrekcji i aktyw robotllJ·
czy, aby radzić na.d tym, gdzie
i w jaki sposób mozna wygospo.
' d od a tk owe oszczę d nodarowac
ści i zyski.
Dyskusja była obszerna. Zebrani przeanalizowali dokładl1l· e wsz\1 stkie możliwości i w
rezultacie stwierdzili, że przez
zwiększenie, dzięki rozwojowi

d ·
·
·
spodarczego spo ziewaJą się
zaoszczędzić do dnia 31 grudnia
br. dodatkowo 125 tysięcy złotych.
zwrócono również uwagę na
sposób magazynowania wyrobów gotowych i surowców. Dotychczas gotowa produkcja była przed wysyłką magazynowan a, obecn1'e od
, razu będzi'e. ~się
przystępowac do wysyłki. W
ostatnich dniach zastosowano
to w praktyce i okazało się, że
system ten daje dobre wyniki.
Zaprowadzono również normat"'vy zapasów surowea a nad" ·"
.
. ·
'
.
wy~kę częściowo JUZ wysyła się
do rnnych hut.
Załoga spodziewa się, że dzię.
.
1
ki realizacji powyzszego panu
d ·
uda jej się do dnia 31 gru ma
br. wygospodarować dodatkowo
półtora miliona złotych.

Maszynowe

Spółdzielcze

0$rodki Maszynowe
powiecie piotrkowskim wykorzy&tały doświadczenia nabyte w okresie żniw dla sprawnego przygotowa
nia się do akcji siewnej. w akcji
żniwnej dobrze wykonały one swoje :zadania, kosząc zboże na obszarze 1082 hektarów, j.ednakże ujawni
·
ły się wtedy pewne trudności, ktore
hamowały pełne wykorzystanie ma
szyn rolniczych, a które obecnie mu
szą być wyeliminowane.
W okresie zbliżających si~ siewów jesiennych organizacje partyjne w powiecie piotrkowskim przew

Realizacja wytycznych Planu
6-letni~go, przyniesie naszemu
kraj owi rozwój gospodarczy i
przemysłowy
i
poprawę
by·
~
KINA:
. f Xin" „POLONIA" wyświetla tu mas pracujących. Wymaga
łllm prod. radzieckiej pt. „Mia- to nie tylko wzmożenia wysiłku
Mó :młodzieży".
na , odcinku· produkcji, ale również należytego wykorzystania
Kino „BALTYK" wyświetla wszystkich możliwości, któ1·e
film prod. radz. pt. „Muzyka i poz\volą na "\Yygospodarowanie
miłość".
dodatkowych sum, potrzebnych
na realizację gigantycznych za- współzaw<Jdnictwa,
wydajności
prowadziły akcję uświadamiającą
[)głoszenia drobne przyjmuje tyl· mierzeń Planu 6-letniego.
przez. szybszą realiza;:ję
w~ród mało i ~rec;lnior~l!l)'.ch chło
ko Urząd Pocztowy
I W ostatnich dniach w Hucie pracy,
wysuniętych wniosków rac,ionupow, '". toku ktoreJ wy_Jasmono rolę
lizatnrskich n1ożliwe będ7.ie wySpółdz~elczych Ośrodkow M<iszynowych i wykazano bezsporn korzy
Nasi 1'orespondenci pis~
gospodarowanie dodatkowych 800
ści, jakie z pracy maszyn mają ma
tysięcy złotych.
ło i średniorolni chłopi.
Dalsze sumy załoga Hut:v
ś d M
Szkła Gospodarczego wygm;poSpółdzielcze o ro ki
aszynowe
'U.J·e
przez
zmiii'e.]'szeni'e
napr7ygotowały
maszyny rolnicze i
dal
ciągniki do stanu pełnej sprawności
kładów materiałowych. Postatechniczn~j. Szczególnie dobrze zonowiono wprowadzić oszcz~d~taly przeprowadzone prace przy~o
Pracownicy służby tuchu sta- parowozo-godzinę Żużytą ponad nie.iszą niż dotąd gospodarkę
towawcze w Ośrodkach Bogusłewi
cii Piotrków, Podjęli współza- plan zespół otrzvma dwa punk- sodą oraz innymi materiałami
:wodnictwQ długofalowe za służ- ty karne.
pomocniczymi, konieczn ~mi do
bą
ruchu Częstochowa - Stra·
Umowa o współzawodnictwie produkcji. W ten sposób będzie
dom i Herby Stare. Rozpoczę- zawiera również punkty dotv- można wygospodarować do ctnia
cie współzawodnictwa długofa- czące skrócenia postoiu parowo 31 grudnia br. dodatkowo .Z7ó
lewego było poprzedzone 3-mie zów oraz, co iest niesłychanie tvsięcy złotych.
Stwierdzić należy, ze w porów- pracowników fizycznych niż w ro
si~cznym okresę;n próbnym. W doniosłe, · kładzie duży nacisk "Już pierwsze próby, jakie
przeprowadzono w
ostatnii:h naniu z latami ubiegłymi, w roku ku ubiegłym·
tym czasie ustalono regulamin, na pracę bez awarii.
dniach wykazały,
jest to osią bieżącym nastąpiła w zakładach
Wiele zrobiono również w za.·
v.-:spółzawodnic~wa„ gdy*· warun
Współzawodnictwo dłui;!ofalo ga1ne. \V okresie że
kilku
dni
po„Metalurgii"
znaczna
poprawa
na
kresie
opieki nad dziećmi pracow
• lu. pracy na kazdeJ stac1i są od- we · między służbą rqchu stacii przez oszczędniejszą gm;podarodcinku socjalnym. Dowodem te- ników. W roku 1949 do przedszko
511ie:nne. . ,
Piótrków, Częstochowa-Stradom kę zaoszczędzono około 5 pro- go jest m. in. fa.kt, że w roku b ie· li uczęszczało 80 dzieci pracowniOpracowany regulamin współ trwa od 1 lipca do 31 !!rudnia cent dotychczas używanej ilo- żącym budżet akcji socjalnej ków ,,Metalurgii" obecnie zgłoszeń
t:awodnictwa długofalowego da- br. Oparte na dobrze ooraco- ści sody, nie zmiejszając przy wzrósł o 40 procent w porówna· na mi~si.~c wrzesień )est już 208.
je całkowicie równe szanse.wszy wanym re~ulaminie, umożliwi tvm ilości produkcji i nie po- niu z ostatnim rokiem. Do najważ "'! naJbhzszym cz.asie
przystąpi
stkim stacjom. Będą one wal- cno wykonanie przez naszych garszając jakości szkła.
niejszych jednak osiągni.~ć refer.a- się do rozbudow! złobk~ fabrycz~
tzyć ze sobą Q wykonanie planu koleiarzy zwiększonych zadań
Pragnąc wygospodarować do tu socjalnego „Metalurgu" nalezy,1nego, dobudowuJą.c do mego 3 sa
l'.>rZeJścia ładunków, planu o'b'słu · w okresie >przewozów, iesi~n datkowe fundusze,
załoga Huty to. ż~ zdołano uświadomić pracow I le. D0ty~h~zas ze złobka korzysta·
J?i stacji oraz wysyłanie pustych nych i usprawni pracę słuzby Szkła Gospodarczego wypowie- ników fizycznych o znaczeni~ ło 3~ ~z~ec~, na s~utek
rozbud.owy
w&.~onów.
Za wykonanie po- ruchu w pierwszym roku Planu działa także z.decydowaną 'valkę wczasów pracowniczych. W wyn1· pom1esc1 się w nim .50. Pr~y
zl~b
:wyższych planów każda stacła 6-lctniego.
brakoróbstwu. Poprzez zmniej- ku tych staraf1 ,,,,. roku bieżącym z ku urząd.zony zostanie ogrodek JOr
ctrzvmuie 300 punktów dodatEdward l\1alinowski szenie procentu braków i stłu- wczasów pracowniczych skorzy- danow~~J.
.
.
nich, natomiast za każdy wagon
korespondent ,.Głosu" czek, robotnicy Huty Szkła Go- stało do tej pory dwa razy więcej
W b•ezącym okresie letmm wy11ie podstawiony lub nie wysla- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - słano na kolonie letnie 458 dzieci
nv planowo - zalicza sie pół
pracowników, a dla samych prapunktu karne~o. Za regularny
cowników zorganizowano kilkana
biell pociągów doliczać się bę
ście wycieczek krajoznawczych.
dzie 750 punktów dodatnich, za
Mi ędzy innymi 140 robotników
ikrócenie postoiu pociągów do„Metalurgii" zwiedziłó M'.ędzyna
. liczany będzie za każdą godzine
Aparat
zaopatrzenia
na
terenie
dla rodowe Targi w Poznaniu. a kil·
1 punkt. Za każdy opóźniony Piotrkowa ma przed sobą do speł· posi~da 4 piekarnie, 4 zakłady wę wać ilości· towarów, niezbndne
"
kudziesięciu odbyło wycieczkę do
dliniarskie
i
wytwórnię
wód
ga·
zaspokoJ·~ia rynku. W roku 1951
pocią~ będą zaliczone punkty
.
Gdańska·
nienia
poważne zadanie· Powszech zowych. Działający od niedawna
0 1b
karne od 1-5.
rzyml
Jeszcze w roku bieżącym z~kłana Spółdzielnia Spożywców „Pra- Miejski Handel Detaliczny, prowa zostanie wybudowany
Współzawodnictwo w pracy ca!' i Miejski Handel Detaliczny dzi 25 sklepów. Sieć placówek 3-piętrowy magazyn na zboże i je- dy „Metalurgii" przeprowadzą w
manewrowei będzie premiowa- rozbudowały już sieć swoich skle· handlu uspołecznionego będz i e się go przetwory w młynie „Warszawianka" · W tym samym roku zo- Nosi czytelnicy p_is?Q
.ne 450 punktami dodatnimi, pów tak, że są one w stanie po- w dalszym · ciągu rozwijać· MHD stanie
wybudowana nowoczesna
.u wykonanie przetoków zgod kryć zapotrzebowanie rynku piotr do końca br. uruchomi dalszych
h
1 ·
t k ł'
·
ł
Się
nie z planem. Każda zaoszczę- kowskiego w 70 procentach. Po· 15 sklepów. Już obecnie handel prze~ owa nta ar y u ow spozyw·
.
.
. .
dzona parowozo-godzina będzie wszechna Spółdzielnia Spożyw uspołeczniony całkowicie opano- czyc ·
w Planie 6-letmm zna:dz1e na I wrakami maszyn
premiowana dwoma punktami ców „Praca" prowadzi obecnie wał zaopatrzenie miasta w mięso,
N
.
.
d PZGS.....
dodatn~ natomiast za każdą przeszło 100 sklepów branżowych, wędliny i pieczywo. Zagadnienie naszym terenie również swoje wla
, .
.
.
d . .
a tereme na1ezacym o
zbiorowego żywienia świata pra- sc~we rozwiązanie zaga menie rze przy ul. Daszyńskiego w Radom·
cy zostało rozwiązane przez zało m1osła i drobnego przemysłu. W sku, stoją już od roku 1945 uszkożenie 4 gospód ludowych. Dalsze Piotrkowie istn i eją dwie spół· dzone maszyny, a między innymi
gospody zostaną uruchomione .w dzielnie krawieckie: .,Piotrkowian i lokomobile. Są tam maszyny do
roku przyszłym. Powstanie także ka" i „Nasza Przyszłość'' oraz młócenia zboża i inne. Masz,yny
, przeh racza ją norn1g
dalszych 60 placówek uspołecznio spółdzielnia szewska „Wyzwolc· nie są zabezpieczone i z biegiem
NajWiększy z piotrkowskich zakla 100 szklanek produkuje on w tym
nego
handlu detalicznego, przede nie". Spółdzi elnie te na swoich od czasu niszczeją na skutek działań
dów produkcyjnych, huta szkła „Hor samym czasie 148.
tens.ia" systematycznie przekracza
Nie gorszymi wynikami poszczycić wszystkim z zakresu handlu teks cinkach mają do zanotowania po- atmosferycznych. Fachowiec mógł
swoje miesięczne plany produkcyj- się może 'zatrudniona przy produk- tyliami, galanterią i artykułami w ażn e osiągnięcia i w pewnym by ocenić, czy mogły by być jeszne,' dając Państwu dodatkową pl'O- cji słoi, szklanek i spodków grupa gospodarstwa domowego.
procencie pokrywają potrzeby lud cze użyte do pracy. W każdym ra·
dukcję
wielomilionowe:t wartości. robotników ze swoim majstrem WiDla tak rozbudowanej sieci skle ności· Jednak jak dotąd niedo- zie można by z nich wymontować
Przekraczanie planów przez ca- ktorem Soczewką, oddając przecięt pów detalicznych konieczne jest
• ły zakład, jest w znacznej mierze nie produkcję z nadwyżką 47 pro- zaplecze w postaci magazynów o statecznie. Toteż w najbliższym sporo części użytecznych, a reszczasie powstaną nowe rzemieślni- tę odstawić do Zbiornicy Złomu.
wynikiem współzawodnictwa pracy. cent. Wytwarzające szklane cylinSt. Chybała.
Rttch współzawodnictwa w „Hor- dry do lamp naftowych zespoły pro kubaturze pozwalającej przecho- cze spółdzielnie pracy.
tensji" objął większość załogi. Poza dukcyjne Leonarda Kukułki i Kazi
współzawodnictwem
indywidual- mierza Tomaszczyka wykonały swo
nym istnieje współzawodnictwo ze- je normy produkcyjne w miesiącu
spolowe. Poszczególne zespoły rywa- lipcu w 144 i 124 procentach. 136 pro
lizują między sobą, osiągając stałe cent normy wykonało 8 robotników
przekroczenie normy produkcyjnej. z zespołu Władysława Piechury.
9 osobowy zespół Bolesława Smu
Poza tym istnieje w „Hortensji"
gi przekracza systematycznie normę, jeszcze szereg innych zespołów ucze
wykonując ją w 155 procentach. Pra stniczących we współzawodnictwie,
cujący na półautomatach zespół Eu- przekracza jących przewidziane plaRuch spółdzielczości produk-1 nach, ,iakie dały omłoty zbóż w spółdzielni, czyli po 18 dziennie.
geniusza Lewandowskiego wykonu- ny. Ambi cją ich jest, by stale odda cyjnej,
który · ogarnął już spółdzielniach. Szcze1;ólne uzna Takie tempo rejestracji trwa
je normę w 188 procentach. Kazi- wać zwiększoną produkcję i stale wszystkie niemal powiaty w kra nie znalazła u chłopów praca niemal od początku miesiąca.
mierz Socha wraz z 7 towarzyszami podwyższać . osi ągnięty poziom wy- ju, rozrfo~ł się w sierpniu z nie- dużych
maszyn, którycl: użycie W ciągu 24 dni zarejestrowano
zwiększył wydajność pracy: zamiast dajności pracy.
(S.).
spotykanym poprzednio rozrna- czyni pracę rolnika lżejszą, bowiem 302 nowe spółdzielnie
chem 'i z potęgującą się z dnia przyśpiesza jej wykonanie, pod produkcyjne. W związku z tym
na dziefi dynamiką. Wyraża się nosi kulturę gleby i bezpośred- ogólna liczba zarejestrowanych
to w powstawaniu coraz nowych nio wpływa na zwiQkszenie wy- spółdzielni przekroczyła półtora
spółdzielni · "·e wsiach, gdzie da.iności ziemi.
tysiąca - wynosi na dzień 24·
przedtem spółdzielni nie było
Pionierski · przykład naszych bm. dokładnie - 1.515.
każdy może uzyskać maturę
oraz w powiększaniu się liczby pierwszych spółdzielni przeko- , Spółdzielnie produkcyjne istW Częstochowie przz" ul. j szkoły otrzymuią świadectwa członków if'itnie.iących spółdziel nuje coraz więcej chłopów o niejr już we wszystkich niemal
ni. Na przvśpkszcnie procesu wyższości. gospodarki zespoło- powiatach kra,iu. W niektórych
Kościuszki Nr 10 została uru- dojrzałości.
dojrzewania· świadomości mas \Ve.i, totez z c.lnia na dziei1 po- powiatach ilóść wsi uspołecznio
chomiona Państwowa OgólnoDo podania należy dołączyć chłopów'pracu.iąc;rch, na ich po wstają nm:·e spółdziche i z nych przewyższa ilość wsi, goks~tałcąca ~zk?ła Korespond,en własnoręcznie napisany żvciorys stanowienie prz~·stąpienia do dnia na dzień przybywa człon- spodaru.iących
indywidualnie.
cvina stopma hcealne~o. Onrocz świadectwo urodzenia posiada- spółdzielni decydujący wpływ ków istn.i~jącym spółdz;e11Jir.m. Tak jest np. w pow1atach woj.
mieszkańców powiatu często- ne świadectwo szkolne' zaświad wywiera przykład istniejących
Przybhzony obraz 'vielkości szczecińskiego - w pow. Sta1:cł~.O~'Sk!eł!o~ J?l'zv1mowa;i.i są do czenie z miejsca pr~cy lub z spółdzielni
p1:odukc,Y.inych, . a ru~h.u .spółdzielcz~śc;i pr9dukcyj gard, gdz}e są 32 spółdzielnie
ni.eJ, rowmez m1e,sz1~ancy. po- _gminy o stanie zamożności. Po- przede wszystkim piękne osią- neJ I JCP;O dynam11n, daJe stały produkcyJne i w pow. Lobez,
w~atu ra.do1-:r:szc_zansk1ego i po- dania należy składać· w kance- gnięcia
gospódarcze naszych wzrost liczby zarejestrowanych któ1·y ma 30 zarejestrowanych
wiatu w1elun~k1ego..
.
larii szkoły w terminie do 15. młodych g-ospodarstw zespoło- gospodarstw
zespoło''vych w spółdzielni produkcvjnvch. Do
Szkoła ta 1est w1e1ki:n udo- września br.
wych, osiągane już w pierw- Centrali Rolniczych Spółdzielni, przodujących pod " ;zgledem il<i~odnieniem dla ludzi starszych
•.
.
ści spółdzielni produkcyjnych
pracujących zawodowo, a prag- . Ka_ndydat . składa zobowiąz~ szy"m roku wspólnej pracy: Set- „Samopomoc Chłopska".
CRS reje~truje w sierpniu po uależą również powiaty: Nysa
nących zdobyć świadectwa doi- me„, ze będ:1e r,cgulował na~ez: ki t~·sięcy gospodarujących inrzałości. Przyimowana icst do nosc za. otrzymane
materiały dywidualnie chłopów z zacieka- kilkanaście spółcl:óclni dziennie. w woj. opolskim, gdzie istnieje
'\\
niei również · młodzież w wieku pomo.cn~~ze, iak s~rypty itp. wieniem przyglądało się pracy Np. w ciągu czterech clni od 21 31 spółdzielni, Włodawa
oa lat 14.
?czruow.1e ~ą zobowiązani do spółdzielni produkcyjnych w do 25 bm., zareiestrowano 71 woj. lubelskim 31 spółdziolni.
·
Grodków w woj. opolskim - 25
Od kandydatów wvma~a się zg.laszama się w. u~talonych ter- okresie siewów, w okresie przed
żniwnym,
a
następnie
w
czasie
spółdzielni,
1Irubiesz6w w woj.
świad.:ctwa z uko11czenia co naj- mmach ~wumiesięcznych na
żniw. Planowo zorganizowana i
Ogłoszenia
lubelskim
30 spółdzielni
mnie; 6 oddziałów szkoły Pod- konferenc1e.
sprawna praca spodobała się
Świdnica w woj. wrocławskim
stawowej. Nauka w zasadzie w
Dla oricntacii podaiemy, że chłopom. Przekonują
;;ie od
ZGURIONO zaświadcze·
·- 26 spółdzielni
i w tym
każdei klasie trwa jeden rok, dla uczniów, którzy ukończyli 6
do gospodarki zesµołowej J!a·
nie SP, Ł~gwa Maria , z a
samym województwie
pow;
iednak zdolniejsi mogą ią ukoń- oddziałów szkoły podstawowe; trząc na dobrze w~rrosłe zboza.
lcsicka Ml
172
Strzelin - 23 spółdzielnie nra1
czyć w terminie krótszym
nauka normalnie trwać będzie okopowe i, na rokujące wysokie
ZGUBIONO kartę rejepow. Bieltik Podlaski w woj
Po przerobieniu obowiązuią- 5 lat, dla uczniów posiadai ących p]ony, inne uprawy na polach . f
stracyjną na naz\'.'isko
białostockim, gdzie dot:vehczR~
cych materiałów i złożeniu egza 7 oddziałów szkoły oodstawowei spółdzielczych, a następnie do·
Rogal ski Zdzisław, K11l o
zarejestrowano 21 spółdzielm
minów z 11-ei klasy, absolwenci - lat 4 itd.
wiadując się o wysokich I>lonia Witów,
169
orodukcyfoych.
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Długofalowe współzawodnictwo
służby ruchu PKP
Piotrkowie

w

I

ce, Rozprza i Mzur~. ~ś~odki Ma•
szynowe zasi~ją swo1m1 siewnikami
obszar 5460 ha. Wykopią ziemniaki
maszynowo na obszarze 1180 ba.
S;,czególnej pomocy udzielą 80~ w
okresie akcji siewnej spółdzielniom
produkcyjnym.
Podkreślić należy, że o ile stan
techniczny maszyn w Ośrodkach
jest należyty, to praca ~om_itet6w
Członkowskich pozostawia Jeszcze
wiele dó życzenia. Komitety Człon
kowskie· mało interesują się pracą
Ośrodków. co doprowadziło w okre
s .! żniw do kilku wypadków otrzy
mania od SOM maszyn p!'zez bogatych chłopów. M. in. Komitet Cz~on
kowski przy Ośrodku w Grabicy
wyl,azt1je całkowity brak zaintereso
wania pracą Ośrodka.
Orr{anizacje part:viM! w powiecie
pl.otrkowskim pow1nr.y zakty·. izować
pracę
Komitetów Członkow•
skich w Spó~dzielcz~·ch Ośrodkach
Maszynowych, gdyż jest to nieodzowny warunek właściwego wykorzys nia
parku maszynowego
i sprawnego przeprowad:?~nia •1kcji
~!<>wnej.
(' ',). ·

Sukcesy„Metalurgii" na odcinku akcji socjalnej

Rozwój piotrhowskich placóH1ek

ha_
ndlu

uspołecznionego

w Planie. &..:letnim

złotych.

25 gromad
zlikwidowało

onólfobetyzm

W powiecie radomszcza1i.skim
dobre wyniki przynosi walka z a·
nalfa b et yzmem· Tysi ące b YłYeh
- nauczyło się J·u·z czy·
analfab e t ow
tać i pisać. W 25 gromadach po·
·iatu radom~zczańskiego analfa•

został całkowicie zlikwi-

betyzm

dowany. Są to gromady: Kraaze·
wice, Masłowice, Dylów, Pajęcz·

IJrzeba · zam eresowac• nia,
no,
Wistka,
M~łec~yce, Rząśnia, Z~elęcin,
Bogmmłow1ce, Konstantynow, Za
JankGwice,
I
·ce Wielkie i inne.
w·

I

Ptzodują~e zespoły

ramach akcji socjalnej szereg in·
westycji. Mianowicie kosztem 600
tysięcy złotych zostaną doprowa•
dzone do należytego stanu ogródki działkowe pracowników. Przeprowadzona będzie do działek in·
stalacja wodociągowa, zostaną o·
grodzone, a na każdej działce wy
bl.tdowana zostanie altana.
· Wiosną roku 1951 przystąpi się
do budowy przedszkola 3 oddzia·
łowego oraz świetlicy dziecięcej w
ogrodzie fabrycznym przy ul. Fabianiego. Na inwestycję tę prze!·
widziana jest suma 32 milionów

„Hortensji"

. .

Szybki rozwój ruchu .SpółdzielCZOŚCi

produkcyjnej

Ponad 1.500 spółdzielni w kraju.

I

W Szkole Korespondencyjnej

drobne

'Łaclzke, Łężce,

Kuź·

krzówek,
ię

ks

Górki, Stnel

ś'

. .

·

·

zo c z wyzeJ w~en1?·
nych groz:iad -:- . to sp~łdz1~ln1e
~r~duk~yJne. W1~z1my więc, ze osw1ata 1 postęp ~dą w parz:~. W

gromad~c~, ~dzi~ analfabety~
został. JUZ zllk:vi~owany, chło~i
chętnie ?rgamZUJll spółdzielnie

produkcyJne.

-x-

Pracownicy

Prezydium M·R Nw Piotrkowie
uczczą

pracą

Kongres Obrońców Pokoju
W tych dniach w ramach za
krojonych na szeroką skale prac
przy zmianie nawierzchni ulic
rozpocznie się przebudowa ulicy Legionów. Stare „kocie łby'•
zostaną zerwane, a na ich mieisce zostanie ułożona piękna nawierzchnia klinkierowa.
Pracownicy Prezydium Mieiskiej Rady Narodowej dla uczczenia Kongresu Pokoju postar::;owili w ~odzinach wolnych od
pracy pomóc przy przebudowie
nawierzchni. Pracownicy Prezv
dium Miejskie; Rady Narodowej
wzywają pracowników innych
instytucji, ażeby poszli za ich
przykładem i pomogli w pracach na ulicy Lelrionów.

-x-

Załoga Zjednoczonych
Zakładów Szklarskich
- dla

walczącej

Korei

W piotrkowskich Ziednoczonych Zakładach Szkla··skich od
było się przy udziale wszystkich pracowników zebranie poświęcone omówieniu walki bohaterskieJ?o narodu karc: •ńskie
gc z amerykańskimi agrcrn1ami.
Pracownicy piotrkowskich Zjed·
noczonych Zakładów S zklarskich potępili imperialislvcz- ,
nych zbrodniarzy i przeprowadzili zbiórkę pieniężną na rzecz
ofiar bombardowań lotnic;;ych.

Zbiórka

dała

200 tys,

zł.

___
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Dziś

Ostatni· dzień zawodów w Brukseli
W ostatnim dniu za\i.rodów lekkoatletycznych o mis-trz:ostwo Europy
na trybunach zebrało się ponad 35
tysi~y 'vidz.ów. W ostatnim dniu ro
Zt>graińo 11 konkurencji, kt&rych wy
niki p<>da.jemy:

Co pisało proso łódzko w dn 29 sierpnia 1930 r.
°J;t'RYZYS I .APETYTY
de1nnaście rz.asłabnięć rz; głodu. „ReFABRYKA'NTÓW BAWEŁNY
pul:Afka" proponuje, aiby pogptow.i.e
Utworzony pned niedawnym cza- prócz lekarstw - wo2liło rze so,bq tak
aem kartel fabrykantów bawełny że środki odżywC1Ze: bułki, mleko
pokazuje swoje pruzury: postanowio- i tp., celem doraźnego nakarmienia
no zamknąć szereg mniejszych za- omdlałych z głodu.
kładów pracy, a ich właścic,ielom
BEZ PRACY
wypłacać odJPowie~nie ;pensje „za
rmniejs.zoną \l)rodukc'ję".
Mam 7 klasowe wykształcenie
przyjmę jakąkolwiek praktykę biuLATA.JĄCE

'IUł.UMNY

uohyJony.

antypaństwową

Sąd

wyMaczył

Finał biegu na 200 m w konkuren
cji kobiecej rozegrany został z udzia
łem 3 zawodniczek radzieekich. Seczenowa, choć uległa znajdującej się
w d-OSkonałej
formie
Holenderce
Blankers-Koen, zdobyła. tytuł wicemi

kadry naszej lekkoatletyki

rową beiZ.płatnie.

*

OZl'LI LOTNICTWO SANACYJNE
Podczas lotu tu.iw. !Malej Ententy
ł Polski
sameilot pifotowany
pnzez por. Witanowskiego ro,z;bił się
na terytorium Ozechosłowacji. Inny
samolot polski, kierowany pmeiZ. por.
Arezewi<:za - roobił się ;pod Krasne
brodem, a !Pilot poniósł śmierć na
m'.ejscu. Winę z.a te katastrofy ponoszą fabrykanci tandetnych samolotów.
W OBAWIE PRZED OPINIĄ
SWIATA POSTF,PU
Na skutek fali protestów, nadchodtz:ących z. terenu całego kraju oraz
z wielu państw a:agranicznych - wy
ro-k tinierci, wydany na trzech komu
nistów lwowskich, oskarżonych o
działalność

Rosną

•

*

języki.

W POSZUKIWANIU CHLEBA
Liczba bezrobotnych w Często
chowie 11.nmiejszyła się w ostatnim
tygodniu o 845 osób. To „7ll11.Iliejszeni~" powstało na skutek wyjaz:d.u ty
siąca osób do Fl'ancji, do kopalń
węgla.

SMmRC NA RATY
Na 48.405 bezrobotnyc:h, rzanotowanych w Urzędzie Pośrednictwa
Pracy w Łodzi - skramne' rzasiłki i
zapomogi pobierało tylko 7.402 bezrobotnych. „Republika" zapytuje z
czego żyją p.ozostale 41.003 osoby po
zbawione iriracy na skutek długo
trwałego kryzysu?

został

ponowną

rozprawę.

BRAK L-OKALI SZKOLNYCH
Na skutek braku pomieszczeń dla
uczącej się dziatwy z nowym rokiem szkolnym wipro:wadzona zostaje w Łodrz;i nauka na triz,y rz.miany.
KRÓL GANGSTERÓW
Nie zq.spokaja to bynajmniej poJEDZIE DO EUROPY
trzeb lód>zkiego s:z;kolnictwa.
Ratując się \Przed groźną sytuacją
Słynny gangster i morderca amemagistrat ;postanowił wynająć więk rykański - Jack iDiamond - roąJO
&ze mieszkania w domach prywat- czął w dniu wczorajszym ,.podróż
nvch i „rozdrobnić" niektóre szkoły. wy,poczynkową" . Diamond 1Podró:iiuTak napa·1Zykład na ul. Promyka i je w towarzystwie swe; „świ1;y pr;z.y
na Rzgowskiej ·WYna.jęto po jednej bocznej" i członlków .,straży ochroizbie celem umieszcrzenia w nich ny osobistej" - składającej się z.
„trzyzmianowej" klasy.
kiilkudziesięciu osób.
Król gangsterów wyqajął na okrę
Z GŁODU I NĘDZY
c;ie ,.Baltic", należącym do irlandzW dniu wczorajszym w różnych kie.i linii okrętowej - kilkadziesiąt
punktach miasta zanotowano sie- luksusowych kabin.

TEATR V
Ł'A?ilS'lWUWf
TEATR LM. dTEFA:'llA JARACZA
(ul. Jaracza ·27)
·
Dziś, o godz. 19.15 sztuka Aleksanclra Gergely pt. „Sprawa Pawła

I

PANt"l'WUWl'.

l'EATI<

1·o~v~,,ECHN"t

(ul. Obrońców Stalingradu ~1

tel. 150-36)
Codziennie o godz. 19,15 komedia
Al. Fredr:; „Wielki cz:łowiek do ma·
Eśzteraga".
łych interesów".
I' Al\:-- I " · · \ ' I I \ I H ,,ił i \\ )
(ul. D.aszyńskiego 34, tel. 1,81·34) Kasa czynna w godz. 10-13 i od 16.
Teatr nieczynny do 3. IX. br.
l'EATH „Al<LEKl.N"
(ut Piotrkowska 152)
"l'EATH IWMIWU MU~YCZNEJ
Teatr nieczynny do 1. IX. br.
„LUTNIA"
Godz. 19,15 „Córka pani Angot" PAŃSTWOWY TEATR żYDOWSKI
(ul. Jaracza 2, tel 217-49)
Zn1żki ważne,
Dziś tealir nieczynny
ł"l<~Altt 1.ETNI .,OSA"
l'ł:A rn .,PlNOlHO„
( l'10trł<·•'-"Ska 9~ tr• Z7~ 701
(ul. Kopernika 16)
Godz. 19.30 - „śluby murarskie"
Godz. 12 widowisko otwarte pt.
ei.yli wodewil warszavlski Gozdawy
,,Pan Tom buduje dom".
i Stępnia.

KIINA.
ADRIA dla młodzieży (Stalina l) STYLOWY (Kilińskiego 123)
„Za siedmioma górami", dod. „Dzi
,.KJ;i.tka. słowicza", godz. 16, 18, 20
siejszy Stalingrad", godz. 18, 20
BAJKA - ,,As wywiadu",
(Dla dzieci powyżej lat 7)
godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 12)
~WIT (Bałucki Rynek 2) „Pubruw·
l$Ał..TY h 1 Narutowicz~ 20)
ski", dod. „XXIIl Międzynarodowe
„Powrót Lassie", dodatek „Wiosna
Targi Poz:nańskie", godz. 18, 20
w przyrodzie", godzi. 17, 19, 21
(Dla dzieci powy~ej lat 12)
(Dla dzieci powyżej lat 7)
GDYNIA ( Llaszynsk1ego 2)
TATRY (Sienkiewicza 40, w ogro.
„Program Aktualno ści Krajowych
dzie) „Zdradzie~kie skały",
i Zagranicz:nych Nr 32".
dod. „Chleb i krew",
godz;, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
godz. 16, 18.30, 21
a.EL (Legionó'~ 2) Kino nie
(Dla młodzieży niedozwolony)
czynne z oowodu remontu.
MUZA (P.ahianicka 173) „S. O. S." n;czA (Piotrkowska 108) „Zamieć
dod. „Budujemy rudowęglowce",
śnieżna", godz. 16.30, 18.30, 20.30
godz. 18, 20
(Dla młodzieży niedozwolony)
(Dla młodzieży niedozwolony)
WISŁA (Dasi:yńskiego 1) „Wiosna"
POLt lN I A <P1•1trkowska 67J dod. „Człowiek z wysokiej góry",
„_S-S „Orzeł" zaginął", dod. „Wy·
slannicy pokoju". godz. 17, 19, 21
godz. 16, 18, 20.30
(Dla dzieci powyżeJ lat 12)
(Dla dzieci powyżeJ lat 12)
PRZF:ll\VIUśNIC: (Zeromsk1ego 76)
„Maaret", dod.
„Julian Mar- Wf„óKNIARZ (Próchnika 16)
„O świcie", godz. 16.30, lS.30, 20.30
chlev.iski", godz. 18, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
(Dla azieci ;>0"7.~7ej lat 12)
ROBOTNIK (Kiliń skiego 178)
v, O LNOść ( Nap1órko,vs kiego 16)
„Elwira Madigan", godz. 17.30, 20
„Płomienie" dod.
„Ceramika wę'Dla mtodzie ż v niedozwo:.my)
gier&ka",
godz.
16,
18, 20
RÓMA (Rzgowska 84) „Dwaj p~no(Dla młodzieży powyżej lat 14)
wie F"', godz. 18, 20
ZACHĘTA
(Zg~rska 26)
(Dla dzieci po\'iyżeJ lat 12)
,
REKORD (Rzgowska 2)
„ Wołga, „Miasto młodzieży (Komsomolsk)"
dod. „Przegląd sportowy Nr 3-50",
Wołga", dod. „Ciernik", godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 12)
godz. 18, 20.30

strzowski. Wyniki:
1) BlankersKoen Holandia - 24,0, 2) Seczenowa ZSRR - 24,8, 3) Hall Anglia 25,0, 4) Mal~iina ZSRR - 25,0, 5)
Brouwer Holandia - 25,0, 6) Ducho
wie.z ZSRR - 25,5.
Finał biegu na 400 m ppł.: 1) Filiput Włochy - 51,9 (re-kord mistrzostw), 2) Litujew ZSRR - 52,4,
3) Whittle Anglia - 52,7, 4) Misso
ni Włochy 53,6, 5) Ylander Szwe
cja - 53,8, 6) Elloy Francja - 54,3.
Finał biegu na 200
m mężczyzn:
1) Shenton Anglia - 21,5, 2) Baliy
Francja - 21,8, 3) Lammers Holan
dia - 22,1, 4) Moretti Włochy 22,1, 5) Bjan.'llson lsla1I1dia - 22,1,
I 6) Camus Francja 22,2,.
12 zawodników s.tartowało w finale biegu na 1500 m. Szóste miejSoee
wśród nich 7-ajął Czech<>słowak Cevona. Zwyciężył Slijkhuis Hola11dia
w czasie 3:47,2 (rekord mistrzostw),
2) El Mabrouk Francja - 3:47,8,
3) Nankeville Anglia - 3:48,0, 4)
'Iajpale Finlandia 3:50,4, 5) Eyre
Anglia - 3:51,0, 6) Cevona CSR 3:51,4.
Trzeci złoty medal dla Czechosło
wacji zdobył Roudny, wygrywając
bieg na 3.000 m z przeszkodami, w
którym startowało 16 zawodników.
Zwycięzca uzyskał czas 9:05,4,
2)
Segedin Jugosławia - 9:07,4,
3)
Blomster Finlandia - 9:08,8,
4)
~tokken Norwegia
9:13,0, 5)
Guyodo Francja - 9:17,4, 6) Schononjans Belgia - 9:18,6.
Po zaciętej walce finał biegu rozstawnego 4x100 m kobiet przyniósł
następujące wyniki:
1) Anglia
47,4, 2) Holandia - 47,4, 3) ZSRR
- 47,5, 4) Francja - 48,5, 5) Wło
chy - 48,7, 6) Jugosławia - 49,S.
Wielki sukces przyniósł reprezentante>m ZSRR bieg finałowy na -ixlOO
m w ke>nkurencji męskiej, w którym
zajęli <>ni pierwsze miejsce. Zespół
rad:iiee.ki zwyciężył zdecydowanie w
czasie 41,5 przed FrancjiJ 41,8,
Szwecją 41,9, Anglią - 41,9, Wfo
chami - 41,9 i Islandią - 13,2.
Finał biegu 4x400 m:
1) Anglia
- 3:10,2 (rekord mistrzostw),
2)
Włochy 3;11,0, 3) Szweda 3:11,6, 4) Francja 3:11,6, 5)
ZSRR - 3 :15,4, · 6) Finlandia
3:16,6.

Konkurs

„Głosu"

na

•

Prasa-Artyści
Przedsprzedaż

biletów
od wtorku w „OSIE"

Mecz organizuje Klub Sprawozdawców

Publicystów Sportowych w todz)
na cele społeczne

Nadzwyczaine Zebranie
L.O.Z.K .S.S.

ŁOZKSS

zwołuje nadzwyczajne
zebranie z okazji I Kongresu Pokoju, na dzień 31 sierpnia 1950 roku,
o godz.. 19, w lokalu własnym, przy
ul. Piotrkowskiej 67.
Obecność wszystkich
członków:
Zarządu, Wydziału Gier "-Dyscypliny, Wydziału Spraw Sędziowskich
oraz wszystkich sędziów pod rygorem organizacyjnym obowiązkowa.

*

*

* sierpnia, o godz.
W środę, dnia 20
18, w sali teatru „Melodram", przy
ul. Traugutta 18, Zarząd ŁKS
„Włókniarz'" organizuje uroczystą a·
kademię z okazji Kongresu Pokoju.
Poza częścią oficjalną, odbędą się
występy artystyczne zespołu świetli
cowego Zw. Zaw. Włókniarzy.
-x-

„Marshallowska pomoc"
(Obrazek w 4

odsłonach)

,

CzJ to pan jest chory Y

spostrzeeawczość

„Co

Ł ucz nicv szyiu_ją łuki

1

Kupon konkursowy Nr 4 .·
.
.
.
Imię 1 nazwisko .................................................-....

.

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

Zawód (miejsce pracy) -·········~---

·.

Dokładny adres ···············································--··------------·-···---····-········

Zamieszczony

poniżej

błędy (nieścisłośći) .„„ ...„ ...

ryspnek zawiera
n •••

następujące

+

+

50 m.

•

Godz. 13.30: Strzelanie na odznakę
dla niestowarzyszonych w konkuren
cji Ł. 1 i Ł. 2.
Godz.. 18: Świetlica Związków Zawodowych: Zamknięcie zawodów, ogloszenie wyników i rozdanie nagród.

„„...- .„ ..„„.„."......,.."-~---·--„„.

G &. O

Proszę się rozebrać?

I
I

a

Orgu. l.64zkleco K.omltetu 1 WoJe·

w6cbldeco Eomlłeta Po~eJ ZJedlloczonej Partu RobetnlczeJ

aeaasaJet

ll:OLBGWll BEDAXCYJN&
'relefODS'I

l\edaktor

Zast~

Sekretarz

naczeln7

118- lł

.red. naezelrego

Dział

Tak,

proszę

gięboko!

oddychać

2l8·23

odpowfedzlaltl)'

tli-05
118-19

Dział P~D$

ltorespondent6w robr ~-

olczycb l cblopskl.ch oraz
redaktorów cazetek 6clennycb
ł1M2
Dział mutacjl
221-29
~aJ miejski t sportGW7
!Sł-21
wewn. Il 11

Co us:vszvmv 01zez radio

racjonalizatorów". 18.25 (Ł) , ,Zespół
świetlicowy jedzie na dożynki" re
porta ż.
18.45 (Ł) Felieton literacki
A. Jędrkiewicza pt. „Ilia Erenburg clo
pisarzy Zachodu". 18.55 (Ł) Chwila
muzyki oraz program na jutro. 19.00
Koncert symfoniczny muzyki radzieckiej. 20.00 Dziennik wieczorny. 20.40
Koncert Zespołu Instrumentalnego.
2 I .15 Audycja dla wsi. 21.50 Reportaż z wyścigu kolarskiego Zgorzelec
- Warszawa.
22.00 „Rocznica" montaż poetycki.
22.20 Muzyka ta·
t>eczna. 23.00 Ostał.nie wiadomości.
n .L'i ·Poematy symfoniczne Fr . Liszta
Hymn.

dzielq nas od mecŻ~

W finale rzutu oszczepem niespod;r,ianką było zajęcie dopiero piątego
miejsca przez mistrza olimpijskiego
Rautavaarę Finlandia. Wyniki:
1)
llyytianen - Finlandia - 71,26 m,
2) Berglund Szwecja 70,06 m,
3) Eriksson Szwecja - 69,82 m, 4)
Vujacic Jugos-ławia 66,84 m, 5)
Rautavaa1ra Finlandia 66,20 m,
6) Matteuci Włochy - 64,99 m. .
Finał rzutu młotem: 1) Strand1s
Norwegia - 55,71 m, 2) Taddiu Wło
1. Piccówna (LZS), 2. Ciach (lNłóknla rz), 3. Peskówna (Włókniarz} w biegu chy - 54,73 m, 3) Dadak Czechosło
przez plotki. 4. Pyzik (LZS) w skoku o tyczce. 5. Gryczkówna {LZS) pro- wacja - 53,64 m, 4) Gubijan Jugowadzi bieg na 500 m.
sławia 53,44 m, 5). Kanaki ZSRR
- 53,09 m, 6) Clark Anglia - 52,83
••••••„, ••••••••••••••••••••••••••"i:••••••n••••••••••••••••••• ·••••••"•••...•••••••••••••••••••
m.
Finał skoku W7'Wyż: 1) Paterson
Anglia - 1,96 m, 2) Ahman Szwecja - 1,93 m, :l) Damitio Francja
- 1,93 m, 4) Vahli Szwajcaria 1,90 m, 5) Svensson Szwecja - 1,90
pt.
jest w tym niemożliwego?"
m, 6) Benard Francja - 1,90 m.
Począwszy od 25 bm. zamieszczamy kolejno po sobie na~tępu
--<>flojące rysunki (w liczbie 10), z których każdy zawiera jakiś błąd:
n iep.rawdziwy lub zgoła „niemożliwy" tzw. szczegół sytuacyjny
MistrZO\two Okręqu odbędQ się wZgierzu
(jeden lub dwa).
W d!liach 2 i 3 września na stadionie
Na czym będzie polegało zadanie uczestników konkursu? Na
ujawnieniu błędu, na stwierdzeniu, co w danym rysunku jest nie· „Włókniarz"' w Zgierzu odbędą siq
IV Łucznicze Mistrzostwa Okrqgu
pr'awdziwe czy nieprawdopodobne.
Ujawniać błędy należy na zamieszczonych przy każdym rysun· Łódzkieqo. W zawodach biorą udział
wszyscy łucznkr okręgu łódzkiego
kn specjalnych kuponach konkursowych, nadsyłając odpowiedzi z 2-krotnym mistrzem Polski Skrzyp.
(wszystkie razem) w terminie do dnia 15 września br. włącznie, na kowskim na czele.
adres redakcji „Głosu", Łódź, Piotrkowska 86.
Na program zawodów złożą się:
Wśród uczestników konkursu, którzy trafnie „zdemaskują"
1. 9. 1950 r., godz. 18, Lokal ZwiązvJszystkie błędy. zawarte w rysunkach - rozlosujemy szereg cen· ku Łuczników: imienne zgłoszenie za
nych nagród, w tej liczbie - kupon materiału na garnitur lub ko· wodników, odprawa i losowanie sta-1
stium, zegar-budzik, serwis stołowy oraz 50 wartościowych nagród nowisk.
2. 9. 1950, godz. 15.30, Stadion Włó- •
książkpwych.
kniarz; otwarcie zawodów oraz rozpo-j
częcie strzelań na odległości krótkie ,
5o
35 + 25 m.
I
3. 9. 1950, godz. 9: Rozpoc;z<;cie strze
lań na odległości długie 90 + 70

~------.....-----"l-----------------------------------------Program na wtorek 29 sierpnia 1950 r.
12.04 Dziennik południowy. 13.10
(Ł) Audycja dla wsi pt. ,,Jak praco·
wały łódzkie SOM-y",
13.30 Koncert. 14 OO „Z życia Węgier" . l.4.20
(Ł) Muzyka operetkowa.
14.55 Koncert solistów. 15.30 Audycja dla świe
tlic dziecięcych. 15.55 Przegląd prasy
literackiej. 16.00 Dziennik popołu
dniowy. 16.20 (Ł) Z cyklu: , .Książka
i ty". - felieton omawiający wydawnictwa Komitetu Obro11ców Pokoju.
16 30 (L)P ie~ ni masowe i rewolucv.ine .. \ 7.00 Kon cert masow y 18.00 „~1r
\via ksi ążki". 18.15 (L) „Skrzvnka

4dnl

l

'

zebranie ŁOZPll

Dzisiaj, o goclzUlie 18, w lokalu
fabryki im. M. Buczka, odbędzie się
zebranie Zarządu ŁOZPN,
WGiD
i Kolegium Sędziowskiego.
Zebranie poświęcono omówieniu
udziału sportowców w walce o po..
kój.
,.

I

Zredukowana nauczycielltia >prayjmie posa~ę w dobrym domu. Zna '

* * * wykształ
Osoba rz; uniwersyt.eclcim
ceniem - obej1mie stanowisko gosposi.

okazji Kongresu
Pokoju
....;;.....-„......_

;;,..;,;,;;;;;;.;;~.-.

Oztał ekODOm.ICZllS'
Dział rollly

Redalcej• aoeo•

118-11
2Sł-21

wewn. 8

17~-łl

S:olporłal.

t.6cl.t, P1otrll:owalr1 'IO,
teL 122-22
Admil'llstracja
260-42
Dzłał 011osze11:
t.ó<lł, Plotrkowlka lOła, tel. Ul·SO t Uł-75
Wydawca BSW „Prasa"
AClr. aeCl.1 t.óClt, Plu~rkowaka aa.

m-ete

Druk. ZakL

t.64:1:, oL
P..P.Jl.
'łr

l

vn

piętro.

Gr'1. BSW

żwirki

"Prua"

n, tel. !08·•2.
Prenumerat• przyjmuje
.Rucb'· "' lrontn P.K.O.
MU

Zalecam -,;upełny spokój
nie dener\'lluwać rię I
Dl -

19..\41

