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POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZE:J
ŚRODA 10 MAJA 1950 ROKU.

ROK UJ (Vl)
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korespondentów robotniczvch
w walce

0

i chłopskich
······························································••Il••·······························
6
P?kój i wykonanie Plan~ •łeiniego W5 rocznicą zwycięstwa nad hitleryzmem

Rezolucja I kra1owego zlotu korespondentow· terenowych
Zebrani na krajowym zjeździe
robotniczych
korespondentów
i chłopskich z radością stwierdzają,
iż ruch korespondentów robotnlczych
i chłopskich rozwinął się już w na·
nym kraju do tego stopnia, iż konieczne i możliwe stało się zorganizowa
nie krajowego zlotu dla omówienia
zadań w dziele umasowienia i orga·
nizacyjnego umocnienia ruchu korespondentów i sposobów ulepszenia
ich pracy.
wolę i pragnienia
Wyrażając
armii korespondenpoważnei
łów, liczącej obecnie już 12.000 korespondentów sta,łych i dziesiątki tysię
cy korespondentów dory wczych, ze.
brani na zlocie postanawiają:
Jeszcze bliźej związać się z szero·
kim! masami pracującymi naszego te
renu, aby móc coraz lepiej i trafniej ·
wvpowiadać ich opinie, życzenia, uwaqi i propozycje, aby móc coraz lesygnalizować
i
piej spostrzegać
wszystkie przejawy ich twórczej ini·
cjatywy.
Jeszcze mocniej, niż dotychczas
włączyć się do walki o z.mobilizowanie robotników, chłopów i inteligencji pracującej do pracy i walki nad
wykonaniem wlelkich i pięknych zadań Planu 6-letniego, planu budowy
podstaw socjalJzmu w Polsce, do wal
kl o śmielsze wysuwanie robotników
na kierownicze stanowiska.
niż dotychczas
Jeszcze mocniej,
pracować nad zadeśnłeniem sojuszu
robotników i chfopów, podstawy Pol.
ski Ludowej.
Jeszci:e mocniej, niż dotychczas,
zwalczać ciemnotę l za rofanie, toro-
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wać drogę postępowi w mieście i na lepsze załogi· fabryk. kopalń i budo- wi.ejskich z naszego życia, o rnzwój
które
produkcyjnych,
wli, or:r.1Jclt,;:i.cvch PGR-ów. wsi i spół spółdzielni
wsi, walczyć o kulturę 1 oświatę.
Z wielokrotnie spotęqowaną silą dJJielni produkcyjnych, odda.jących przyniosą chłopom kulturę i dostatek.
demaskować 1
śmiało
Będziemy
walczyć o zorganizowanie i umocnie- najlepsze swe ~iły dziełu przebudo·
biurokratów i kacyków,
zwalczać
nie ogólnonarodowego' frontu obroń· wy naszego życia.
lekceważą, potrzeby nowego
Będziemy walczyć o j.ak najwyższą którzy
ców pokoju, wyjaśniać milionom lu·
dzi, że walka o rozwój nastej gospo· wydajność pracy w przemyśle 1 usu- człowieka i rzucają kłody pod nogi
darki planowej i kultmy jest walką nięcie przeszkód w ulepszaniu metod ludziom pracy. Będziemy bez litości
o pokój. Doprowadzimy każdy na pracv i organizacji produkcji, o pod- wobec wszelkich przejawów dygni·
swoim terenie do tego, aby jak naj· nos:r.Pn i" dvscypllny pmcy. i wytępie larstwa i kumoterstwa.
wykrywać i bezlitośnie
Będziemy
szersze masy wzięły udział w podpi- nie la.zikostwa i bumelanctwa, o wY
sywaniu apelu o zakaz stosowania korzy>tnnic wsi:ystkich rezerw pro- zwalczać spekulantów, szkodników i
marnotraw- sabotażystów. Będziemy zwalczać z
usunięcie
bomby atomowej i o uznanie za zbro- dukcyjnych,
dniarza rządu, który odważy się za. stwa sił i zasobów, o upowszechnia- całą energią reakcyjną plotkę.
Będziemy mobilizować opinię pu·
nie przodujących doświadczeń, o zwy
stosować pierwszy broń atomową.
Postanawiamy dołożyć wszyst- cięstwo nowego, postępowego życia bliczną i kaźde90 człowieka pracy do
kich sił, aby zadość uczynić nad wszystkim. co stare i konserwa- stałego wzmagania czujności, do lego, by ani na chwilę nie tracić z oczu
przodującego tywne.
godności
wysokiej
Będziemy walczyć o jak najwyższe działalności wroga klasowego, by w
przedstawlcieła opinii publicznej oraz
zawsze zajmować
brać jak najbardziej czynny udział w plony w rolnictwie, o jak najwyższy walce klasowej
toczącej się w Polsce •walce klaso- poziom hodowli, o wprowadzenie rol- czynną postawę, bezlitośnie demasku
wej._ Dla wykona.nia tego zadania bę nictwa na nowe tory gospodarki uspo jąc i zwalczając wrogów Polski Ludziemy populary_zować przodowników łecznionej i zmechanizowanej, o sy. dowej.
IDokoń<l'l:enłe na str. 2•ej)
bogaczy
wypiera.ule
pracy, aktywistow społecznych, naj- stematycme
----------------------------------------------

3

Pod hasł.em pokoju i

o~chodziły

przyjaźni

z ZSRR

Niemcy Demokratyczne

Rozhozv dzienne
ministra Spraw Wojskowych ZSRR i ministra
Marynarki ZSRR
Towarzysze ~ołnlerze, P-Odofice
rowie, oficerowie i generałowie
Armii Radzieckiej!
Przed pięciu la.ty naród radziec
ki i jego siły zbrojne pod kiero.wnictwem pairł.ii bolszewfokiej
i pod przewodem wielkiego wodza. i genialnego dowódcy Towarzysza. Stalina, odniosły historyczne 7.WYcięstwo nad imperializ.mem niemieckim, obroniły wol
ność i niezależność naszej socja
listycznej Ojczyzny i wyzwoliły
narody Europy spod jarzma ty
ranił faszystowskiej.
Przesyłam wam pozdrowienia
i składam życzenia w związku z
piątą rocznicą wspaniałego zwy.
cięstwa nad Niemcami fiszyslow
skiml.
By uczcić Dzień Zwycięstwa

BERLIN (PAP). Dnia. 8 bm. ma

sy

pracldą.ce

Sandor Rona i
Prezydium Rep.

Akademię rOZJpoetzęto odegraniem
hymnu Niemieckiej Republiki De- ·
mokraty.::mej orarz. hymnu Związku
Radrzieckiego.
ObS/l..erne przemówienje o znac.zeniu Dnia Wy!!:Wolenfa dla Niemiec
Demokratyc-znych wygłosił uręmier
Otto Grotewohl. Mowa jego była
burczliwy.
p~erywal!la wielokrotnie
I mi oklaskami.

Premier tow. J. Cyrankiewicz

do premiera Niemieckiej Republiki
Demokratycznej

Z frontu walki o pokój

Na calq1n §UJ.l ecie
rozwija _się akcja zbierania -podpisów pod Apel Sztokho·lmski
GENEWA (PAP}. - Z Paryż:i do· I Apelem Sztokholmskim. W ciągu jesekretariat światowego ch1e'go dnia zebrano 3 tys. podpi~ów
Kongresu Obrońców Pokoju og~1Jsił w mieście Vienne w departamencls
komunikat o -p rzebiegu akcji w obro· Isere, gdzie do akcji przystąpi!! m.
in. dwaj radni MRP, trzej - SFIO i
nie pokoju na całym świecie.
We FRANCJI rozwija się nadal przewodniczący Związku b. Partyzan
kampania zbierania podpisów pod Łów I Wolnych St1zelców.

Minister Spraw Wojskowych ZSRR
(-) Marszałek WASILEWSKI

•

*

*

Towareysze mar3'-narze, oticcro
wie i admirałowie!
Naród radziecki i jego siły
zbrojne odniosły pięć lat temu
pod kierownictwem partii bolszc
wickiej i pod przewodem '.l·ielkie
go wodza i genialnego dowódcy
Tow. Stalina. najwspanialsze, hi
storyczne zwycięstwo nad impc
rializmem niemieckim, obroniły
wolność i niezależność naszej so
cjalistycznej Ojczyzny i uwolni·
ły narody Europy od faszyzmu.

nad Niemcami laszygtt:w
skimi.
Niech żyje wielki naród ra
dziecki i jego Marynarka Wojen
na!
Niech żyje nasz rząd radziecki!
Niech żyje partia Lenina Stalina, inspiratorka i organiza·
torka naszych zwycięstw!
Niech żyje nasz wielki wódz
nauczyciel i dowódca - Genera
lissimus Związku Ra.dzleckiegoTow. Stalin!

Przesyłam wam pozdrowienia
składam życzenia w związku z
piątą, rocznicą wspaniałego zwy

chwała bohaterom,
Wieczna
którzy polegli w walce o wolność
i niezależność Ojczyzny!

cięstwa

i

Do Pana Premiera rządu
Minister Marynarki Wojennej ZSRR
Niemieckiej Republiki
(-) Admirał JUMASZEW
Demokratycznej
OTTO GROTEWOHLA
Berl!n
Z okazji S~ięta Wyzwolenia. Na
I
•ł
rodowego zasyłam Panu, Panie
wyc1ęs
Premierze. serdeczne życzenia po
'
dla Niemiecmyślnego rozwoju
klej R_epubli~ł D~mokratycz~ejl
.
oraz osiągnięcia i;cl<>w "'"taw10~~SKWA. -: Na~ó? radz1~cki uro wy robotników zaeiagnięte z okazji
nych ' przez naród niemiecki w
czysc1e obchodZ'l dz1en 9 maJa - 5 1 Maja stachanowskie warty pokoja
. d
.
·
d h' l
· t
·
swoj e1 wa1ce o z1e noczone, po1t ero·.vsk1- przedłużono do 9 maja. Codziennie
rocznicę zwyc1ęs wa na
.
•
k _
OJOWe l demokratyczne Niemcy. mi Niemcami, rocznicę bezwarunko·
przemysło·
ze wszystkich osrodkow
.. III R zeszy.
ogniwo trwałego po• weJ· k·a:p1'tu1acJ1
nietb„dne
.
.
"
to nas~ wych ZSR~ ~ap.ływaJą , meldu~1 o
,,Dzień Zwycięstwa _
koju świata.
dzień" _ mówi& z durna ludzie ra- nowycl'I os1ąg01ęc1ach produkcyJnych.
JOZEF r"'"" -. ":KIEWICZ
W zakładach włókienniczych w
prezes Rady Ministrów RP. dzi~ccy, żołnierz; bohate1~skiej Armii
Radzieckiej, którzy przebyli szlak M Tbilisi brygada majstra Kracaszwili
jowy od brzegów Wołgi do brzegów - uczestnika bohaterskiej obrony
Ł?by, niosąc wyzwolenie narodom ję- Stalingradu, wykonuje normę w 170
czącym pod jarzmem faszyzmu, 1·a.tuw Londynie
proc.
.iąc ' ludzkość przed zagładą.
We wtorek przybył do Londynu
O nowych sukcesach produkcyjWielomilionowe r zesze robotników
sekretarz stanu USA Acheson. Od radiieckich witają rocznicę zwycię- nych meldują również radzieccy hut
a
będzie on rozmowy z Bevinem,
stwa nad fas zyzmem hitlerows;.:m nicy, kolejarze, górnicy, kołchoźnil!y
następnie weźmie udział w konferenc.ii trzech mocarstw zachodnich. wzmożonym ud?.iałem we wsriól:za· itd.
W przeddzi eń święta Zwycięstwa.
W Paryżu Acheson naradzał się z woąnictwie soc.ialistyc?.nym nowymi
sult~esami pródukcyjnymi. Z inic iaty masy pracujące ZSRR zwiedzają mu
Schu1'Jlanem.
„~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~- zea Armii Radzieckiej i miejsca· bo8 hatcr skich ,valk w ob:ronie ?Jczyzny.
• -- --Byli żołnierze i oficerowie wymiedepesze
niają mięrlzy sobą listy
17
godz.
o
maja
10
Dziś, dnia
·
t l
'
zi·a u acyJne.
w sali ORZZ ul. Traugutta 18

Bohaterski naród radziecki
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W Marokku

siątki .

tysięcy

·
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przygotowano dzie·
formularzy Apelu
Sztokholmskiego, rozdzielając je mię
dzy wszystkie związki zawod0we i
które
organizacje demokratyczne,
przystąpiły do .akcji zbierania poci·
pisów.
W ARGENTYNIE, pomimo !akazu
policji odbyła się konferenr.ja <>brońc.ów pokoju w prowincji Buenos·
Aires, na której zobowiązano się zebrać 300 tys. podpisów pod Aoelem
Sztokholmskim.
nawołuie do walki o jedność związkową
W FINLANDII zebrano w kwietniu
BUDAPESZT (PAP). - Ogłos.zon<> w miejscach pracy .komitetów po- 300 tys. podpisów.
tu 11 · haseł Swfa.t owej Federacji · koju: nie ustannej walki o międzyna
W TRTESCIE zebrano dotychczas
Związków Zawodowych w zwiąi:Dlm ro°?wą jed_ność zw}_ązkow~ l ~ple:- ponad 30 tys. podpisów.
rama atakow rozbll}aczy 1 ka.pita.h.
_
.
s rorz:pocu;ynaJącą się w dmu 10 bm. stów, usiłujących na;rzucić usta.wo·
W PAKISTANIE. ::>:.> -niedaW:!ej
bran- dawstwo anty.rlłbotnicze, demasko- konferen;;ji w Okara która wyraziła
konferencją departamentów
z Apelem Sztokholms kim.
solidarność
wania zdrajców spod z.na.ku żółtej
żowych- SFZZ.
i
Rasia te domaga.ją się od pracu- międzynarodówki: o.brony Swiato- rozkolportowano Apel na terenie calącycb całego świata popierania ru- wej Federacji Związków Za.w.odo- ~~g~ ~r;i~~~- zebrano d7le5iątki tysięcbu zwolenników pokoju i uchwał wych i wspierania walki w:vzwoleń
•
K OMlfełu
k p I k•
ł
•
poseł
sesji sztokholmskie.i or.v.i twl>rYlnia cze\I ludów kolonialnych.
Pr!Zewodnicrz;ący Komitetu Obrońców
na 1e1m, CZ One , OS 1ego
Pokoju w l!"IDIACH ogłosił „tJezwę,
Ohrońc6w Pokoiu
w której wzywa ..wszystkich ludzi
dobrej woli w Indiach, bez względu
na poglądy polityczne i religijne do
wygłosi odćzyt
podpisvwania Apelu SztokholmskieMOSKWA, - Społeczeństwo Re· lina. W budowie Wbięli udział in• qo"'.
uchwałach Sesii Sztokholmskiej
publiki Kiaizaob.skiej obchodziło n:ie- żynierowie, technicy i doświad cze
W piątek i w sobotę odbył się w
codrz:lentJy .iubhleuSIZ - 20-leoi.e za- ni robot-ni:cy ze ~ystkich krańców Duessełdorfie kongres obrońców po·
Swiatowego Komitetu Obrońców Pokoju"
kończenia budo}VY turikiestańsko - Związku lłiadzieokiego,
koju z udziałem ponad tysiąca deles.vberyjs kiej magistraili kolejo-wej,
„Turksib" jest obeonie jedną z naj qatów.
Wstęp
wolny
!Z nowocześniejszych i naijlepiej wypo·
Sybe:rJę
bez.pośrednio
łączącej
Kongres wyraził pełną solidarność ~
Azją środkową.
z Apeleru Sztois;p_oJms.1;-im _oraz ucl1Wd
WOJEWÓDZKI KOMITET OBRONCÓW POKOJU
Budowa tej olbrzymiej magistrali, saionycb w nc>woczesny sprzę~ t.eel1 m pro.test przectw oawołaniu :>rof.
mai:istrali kolejowYcb w Joliot-Cur1e z dotvchcu.asowei?o sta·
dług-0.ści ok. 1500 km. rc.-zpoczęt-a. zo· ni<l2ny,
W t.ODZI
s.t.ała. z inicjatYWY Tow. Józefa sta- ZSRR
· _
;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;:;;;;;;;;;;,;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;::======:;;;;;;;;;.;·::~:::~::
i
: nouri c:k.o_
noszą, . źe

Dziś w dniu 9 maja. oddać salut 30 salw artyleryjskich w sh>
Ucy naszej Ojczyzny - Moskwie,
w stolicach republik związko
wYch oraz w Kaliningradzie, we
Lwowie i w bohaterskich mlas
łach Leningradzie, Stalingradzie,
Sewastopolu i Odessie.
Niech żyje naród radziecki I
jego bohaterska armia, bronią·
ca pokoju i srojąca na straży bes
pieczeństwa naszej Ojczy?.nyl
Niech żyje i;iąd i·adzieckil
Niech żyje Wszechzwiązkowa
Komunistyczna Partia Bolszewi
ków - inspirawrka i organizatorka. naszych zwycięstw!
ukochany
Niech żyje nasz
wódz - Generalissimus Związ
ku Radzieckiego - To.w. Stalin!
Wieczna chwała bohaterom,
którzy polegli w walce o wolność
i niezależność naszej Ojczymy!

rozkazuję:

Swięto Wyzwolenia spod jar~ma hitlerowskiego

C7..łonkowje mądu Niemiecki-ei Repu
Niemieokicj Repu· bliki Demokra:tyczmej.
W loży hoftorowej za i~U miejsce
bliki Demokra.tyemej uroczyście.
Wyiwolenła przedstawiciele Radzieckiej Komisjli
Swięto
obchodziły
Kontroli - Semiczasrnow, liiCtLeW,
spod j3.l'Zma hitlerowskiego.
Kabanow i t>łk JeJirz;a.Tow. Obecni by
Gmachy publioz.ne i domy miesrz.- li również przedstaw.iaiele ,„;szystkailine we Wschodnim Berlime były kich misji dyplomatycznych, ali.redy
odświętnie udekorowane flag.ami o
towaITTych przy raądczie Niemieckiej
bal"Waoh N:iemirokłej Rep.'..lb!iki De- ·
nowym przewodnic·zącym mokratyctlll1ej. Na 1iiCmych trans-pa- Republiki Demokra<t.yoonej_
rentaoh wiidń1.iaiły hasła, wzywające
Węgierskiej do utrwalenia. pokoju i pogłębienia.
R!!.dziecldm.
BUDAPESZT (PAP). - W środę iJ)rzyja.źni ze Związkiem
ku
WZJnies-ionego
pomniika,
stóp
U
przed południem odbyła się sesja
parlamentu węgierskiego, na którą CZCi żołn.iemy radvieck:ich, li-~me deprzybyli owacyjnie witani członka· Jeg.a cje r>arliii demokraty~"lych i or
wie r7.ądu z premierem Dobi i wice- gainfaac:ii masowych, w tym równieź
delegacje z Berlina Za~ho<ln'..<?go. ·premie.-em Ra.kosi na czele.
Sesja orzyjęła do wiadomości dy· u.łożyły wieńce.
WARSZAWA (PAP}. - Z okazji
orzewodnimisję • dotychczasowego
Central.na akademiia odbyła się w
czącego Preu;yd:i:um Republiki Arpada gmachu Opery państwowej. ·Jdeko- święta narodowego Niemieckiej Re·
Szakasitsa. oraz jednomyślnie wy- rowanej rcielen:ią, ~erwonymi si.tan publiki Demokratycznej, ustanowiona to stanowisko SANDORA datrami orari flaga!lllii Niemieckiej Re nego w dniu a maja - w dniu klęski
brała
Hitlera, premier Józef Cyrankiewicz
RONAI, którego kandydatura wysu- publiki Demok'l"atyOl.!Il.ej.
przez węgierski front
nięta zestala
W akademi·i wzięli udział pr'flewo- przesłał · do premiera rządu Niemiecludowy. Sandor Ronai zwolniony zo- dnkzący faby Ludowe; Dieck.ma•mt, kie.i Republiki Demokratycznej Otto
stał w związku z tym ze stanowiska premier Grotewohł,
wiceipreml.eray Grotewohla, depeszę treści następu·
mini~tra IJ.andlu 7-aqranicznego.
Nuschke, Kastiner i tnbricilt, ora2 iąC'ej:

..,.......

Na zdjęciu - rzeźba „Przez pracę do pokoju" prof. K. Bieńkowskiego;
Foto AR Zygmunt Wdowińsld
w głębi pawilon budGwnictwa.

,
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Podżegacz wojenny USA

Konferencja departamentów branżowych ŚFZZ
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Sekretarz Europeiskiej

Kom1s11 Ekonomiczne; ONZ
przybył

20-lecie budowy "Turksibu"

, ,to

·:1 ,··

•

do ·Moskwy

MOSKWA (PAP). - Jak donosi
Agencja TASS <lo Moskwy przybył
dnia 7 b. m, sekreta.rz wykon:avczy
Europejskiej Knmlsji Ekmmmicznej
o--,.. G. M.'1rdal. Na lo.tnisku witali
go: członek kolegium radzieckiego
MSZ Arutunlan, zastępca szefa pro·
tokółu Pas to,j ew, ambasador szwcdz
ki w ZSRR Sulman i dyreKtor ośrod
ka i11forma.cyjneg41 ONZ w Moskwie

Wawiłov•

W 5

rocznicę

WNzwolenia

Czechosłowac1i

Prezydent Gottwald ślubuje wimieniu narodu
wieczystą przyjazń dla ZSRR l niezłomną walką

p

ięł

lat minęło od pamiętnego
dnia zwycięstwa nad NiemcMli
hiit.1erowskllm' J'ak ±ywe &tają drziś
w pamięci. lu<hi owe radoooe dni
majowe, kiedy z ust do ust szerzyła
się lotem bły~wdcy wradomość
o k~a.cji dowództwa hltlerow&k!i.ego, o składaniu broni i oddawaniu się w niewolę oddziałów ar·
mii hitlerowskiej. Na ulicach miast i
wsl gromadziły się masy, by dać upust swej radości, że oto skoń-.::zyła
się wojna.
największa w dziejach
W<>jn& nuodów przeciwko demlęł·
eom faszystowskim.
Radość z powodu :z;wydęskiego zakończe.:nia wojny przeipla.tała się z na
dzieją i wiarą, ze zaczyna się w życiu narodów nowy okres, okres pokojowego rozwoju i budownictwa.
Wiara ta wiązała się wówczas z faktem istnienia wspólneoo frontu narodów wa!lczących z hitlery1;mem, na
ozeie którego sta~ Związek Radzlecki. Jeśli państwa 'o róiln.ych ustrojach

I

ropie l w Azji. Powstllin\e Chińskiej
Republlld Ludowe.t i Niemiedde-J
Republiki Demokratycznej, to _były
ciężkie cioey zadane wrogom pokoju.
Imperia.liści
przecenili swoje siły ł
nie docenili mcnliwości, ja.kle posiadają nar<Kły dla przeciwstawienia się
ich wojennym planom.
Imperialiści nia docenili sił i moż
liwości
rozwojowych
pątężnego
Związku Radzieckiego, który rozgromił hi1le1yzm, a obecnie realizuje gigantyczne plany budownictwa, po·
mnażając z roku na rok swą potęgę.
Imper1aliścl nie docenili możliwości
twórczych krajow demokracji ludowej, kroczących wiernie u boku
Związku Radzieckiego na drodze bu·
dowania u siebie podstaw 1ocjalizmu
i pokoju na świecie.
Imperialiści nie dooełlilł dł rucllo
wyzwoleńczego
narodów kolcn!ał
nych, nie dooenill woli ułirzymarua i
zapewnienia pokoju, która ożywia
całą ludzkość l która, ujęta w ramy
organizacji I działania staje się potd
ną sHą,
zdolni\ obrócili wniweciz
wszelkie awanturnictwo wojenne.
Jeszcze w czasie trwania wojny,
6 listopada 1944 r. Towarzysz Stalin,
oceniając
dalekowzrocznie sytuaCJ<:

S
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Każdemu według ilości

i jakości pracy

Nowe normy gwarancjq postępu i szybkiego rozwoju przemysłu budowlanego
W dniu wczorajszym w świetlicy oowane rostały w roku 1948, ale już
'ZJw. Zaw. Prac. Budowlanych pmy w?w~ me odalwierciedla~~ . tego

""""'"

ałW'Odndctw.ie.

W opracowarniu nowych norm., po

- 1- • d t
J
ll'Jlł szt abem specjdJl.l..,e
o ego ce u
-.wołanych pracown:llków, wzięło u-

d~ł około
aktywistów budowla
300
nye'h, prmdowndków
i raojonalizat.o
rów. Ich obecno..'1ć il współpr.aca daje
cwarancję, ze nowe no~lY Ili\ spra..
!Wiedlłwe, dobrze obmys ane i słusz·
Ile i t.e atwoną one m~e podstawy
pod ogólny wzrost wyda,moścl pracy
a co za. tym idzie i reaJ.nych płac ro-

w1elk1e.go pm.ełomu i

Na czym polega.ją nowe normy?
Rou.&erzają one wydamie ~es

p~eJsCJa na prac prrzeprowad:z.a.nych systemem a

~~sr"1:owe s~temy ~racy, Jaki ~asitą kordowym, wprowadzają no:-my dla
pił w dil.;ig:teJ połoWi~. 1948 r. ~1e u· Pl'Se rz:espołowych, czego do~ąd nle

w..,..ględmały one dwo3ko~ch 1 trój
k?wYch meitod pracy, me ~w:zględmały masawego za~tose>wa·rua spr.i~
tu_ mechanicrz!leg~, Jak - kopacz.ki,
w.mdy, bet.oruiall"k:i, transportery. 1
W konsekwencjii, a e tego rt.daiwał
sobie sprawę ka.żdy uświadomiony
pracownik budO'Wlany, powstawały
niczym nleusiprawiedliiwione różnice
w wysokości za!fobków poszczególeh
··-"-.
j
ny
pracowrn'l\OW o ""· same specjalności. już nawet nłe w różnych
pnzedsiiębiorstwach, 6
na tych 88mych budowach.

„_,

Stare normy były szczer61nte niekorzystne die. pracowników wykwall
fikowaaych. Stąd wy.nrlkał więc brak
dostaitecrz;nego bodźca do sz.lrolenW.,
d pod -----• •-·al,..."- 'i
o h ·n~wia ..:w u.ro.ac: rrawodo
wyc •
Przestaa-eałe, Dlie odpowiadające
rizecu.ywistym warunkom normy, nie
poowadały również na peme wykorzystaini" osiągnięć płynącYCh rr.e
wz.:rostu wydaj,noścl pracy w budow
nictwie.
•
J dn ik • ż od dłu"-A<rn CZll$U ca
e a JU
ły aktyw budowlany zdaiwał 80ble
sprawę, że stosunki te mu.ną ulec
rzmianie, że nie mOOna. zez.waiać na
to, aby prziestanele, n!esprawledliwe normy ham&Wa:.v dalszy l'ln!Wój
współzawodnidiwa 1 raafona.llRcJł,
ha.mcrwały na pewnym
odcinku po•
.,.....P rft-n-"lll'CZy k.rAt..

-„v

„...,

I

""'VVU

....,u.

Po zakończeniu obrad Il Krajowe
. macu.ego stare normy były niesp:ra go Zjazdu Budowndctwa, opraoowa.,_iedliwe?
no nowe normy, które weW.:o w ży·
\; J)ob'cil.Cll.laS ctaso.waine normY. oora. cie z dniem 15 m$
botniceych.

I

było oraz przeprowadzają ścisły roz

dziia? prac na wykooywaine systemem

zespołowym i indywidualnie. Obniżo
ne 'Z08taJą te normy. które nle upewniały pracownikowi w po-prrednim
układzie sprawiedliwego wynagro-

8

pokój

Górnik:

KOmpozntor:
l:1

korespondentów ·robotniczych i chłopskich ·

-Budownictwo na nowych torich

w;;ietwa.

Wypowiedzi bojowników

Rezolucja I krajowego zlotu

(Doko:iiczenie ze· atr. 1)
korespondentów
robotniczych · ł
Będziemy strze<;, jak oka w głowie chłopskich zapewnia.my Tow. Boletajemnicy państwowej w zakładach sława Bieruta.. że uddes-ięciokrotnlpracy, w których pracujemy i będzie my nasze wysiłki, by naszą ooważną
my uczyli szerold ogół, Jak strzec ta· i neczową. posta.wą coraz skuteczjemnicy państwowej, aby sparaliżo niej służy«" sprawie pok-0ju i socjawać działalność szpiegów i dywersan lizmu.
Z:ebrani na zloole posta.na.wiatą
tów.
•cnwinąć pracę nad wciągnlę·
Zdajemy sobie w całej pełni
sprawę, iż odpowiedzialne za- clem do lM'&cY n-0wych zastępów kodania, jakle na nas ciążą, mogą, być l'eSJ>Ondentów - bojowników o dowykonywane tylko przez stałe t u· bro.byt i socjalizm. Szc"Łególną uwamiejętne stosowanie ł bud~ kry gę ZW1'00łmy na to, by rozszerzyć
sieć korespondentów na wsf, by do
tyki i samnkrytykl.
szeregów korespondentów wciągnąć
Jedną z form działania wroga klasowego, lub ulegania wpływom wro· jak najwięcej młodzieży, kobiet, któ
ga jest tłumienie i zwalczanie kryty- rycb d.oświadmenłe I dbałość o doki, a zwłaszcza zwalczanie inicjaty- bro kraju winno pnynieść ogromną
wy i aktywności korespondentów ro· korzyść naszej 8Prawłe. Będi:i~my
bolniczych i chłopskich, którzy są pra.cować nie tylko z prasą. codzienwyrazlcielamj opinU publicznej mas ną. ale ubojowimy również zakła.do·
pracujących.
Zapewniamy, te nieu- we gM:et.ki i prasę fabrycmą i wiejstraszenie walczyć będziemy z wro- ską.
Korespondenci robotniczo giem, gdyż wiemy, u w walce prze·
nhłopscy w Polsce postanawiają
ciwko tłumieniu 1'rytykl l aktywnoodpowiedZialnej
ści koresponqentów korzystamy i ko. w swe.t truc'lneJ i
rzystać
będziemy z Jak najszerszej pracy wzorować sile na. koresponden
1lę natmocniejszą walutą świata.
pomocy i opieki Partii I Rządu Polski taCh prasy rad7.Jeckiej, którzy odeBa1"driio poważne są również osiąg Ludowej. Oświadczenie przewodni. grali l odgrywają. nadal ogromną ro!Uęcia wolnych narodów krajów ae- czące!Jo KC PZPR, Prezydenta Rzeczy lę w życiu kra.lu, będąe potężnym ra
~okracji ludowej, które wstąpiły na pospolitej
tow. Bolesława Bieruta, mieniem Parlli Bolszewickiej.
My, polscy kO\l'espondcnct - obce
droqę socJalizmu.
o korespondent.acll robotniczo-chłop
W P-0lsce i w Oiech-0słowacji, na skich, złożone na III Plenum KC PZPR. my być podobild do korespondentów
Wurzecb. w Rumunii. Bułrarli ł Al przyjęte zostało przez na!! z najwyż. ra.dzieckich. Chcemy _ ja.k oni - n.ie
banM w &z:ył>kim tempie roowiJa s.ię szą wdżl.ęcznoścllł i stanowi dla nas u&traszenle zwale:r.a-0 wrogów. Chce
jak oni - śmiało krytykować
g~ka narodowa, powstają no- potężną pomoc w codziennej pracy i my we f-a.bryid, podnosi się oo~o.m ży walce,
zło I wszelkie braki. Chcemy jak
P>wy i ku11Jura mas praeujących.
Dumni jesteśmy z. zaufania, jakle oni- - zagrzewać do budownictwa
Jakże inny jest obraz w świecie nam okazuje Polska. Zjedn0C1.0Da pokojowego i do walki o pokój.
kapitalistycznym, gdzie rozwija się Partia Robotnfoza i je:1 przewodni·
Chcemy - jak oni - stale podnokryzys, gdzie człowieka pracy drę czący, Zaufania tego nie zawiedzif!- sić poziom naszego uświadomienia
czy zmora bezrobocia. W samych my. Z sali obrad I kraJoweg-0 zlotu polltyCZiDego, doszltalać, uczYć się
----------------------------------------------

ul. Nawrot 23, odbyła się konfereneja rozszerzonego Plenum Za.J.Ylądu
Okręgowego Zw. Zaw. Pracowników
Budowlanych, w której ud~ał wzięli prriedstaw.iciele Zar:ząd\l G:łównego, Ministerstwa Budownictwa, KŁ
PZiPR, kderown6.cy robót i przodownicy precy, Została na niej ornówio
na i prrzedyskutowana sprawa wprowa.drzlema nowych noom w budownictw.le, a licmi dyskutanci tak z terenu Łodrz.:i, jak i wojew6d~twa w
wypowied7Jiach swoich dali dowód,
~ a: mdO'WOleniem przyjmują ten
pmełomowy dla
całego przemysłu
.
b u dow1anego f a kt - wprowa drz.eme
nawy-eh. słusznych, odpowiadają.eych w.eaiywlstym wymaganiom
norm.
C2'°łó'Wym zagadnieniem wysunięt....,.. na D Kl'ajowym Zjeźdz.ie Budobył.a 8.,.,,..awa jak najsizyb.,,..
-.aa0 ~rarowania
1 wprowada:en~a
V~·
w życie nowyoh norm w miejsce do
tychc:z:asowyoh - przestarzałych, nae
spraiw.iedatwych, nie za,pewn'.iających
~tkim robotnrl.koim budowlanym
jednakowego starlu i s7.ans we ws.pól

wobronie pokoju

moc Zwlą..~u Radrziedtlego,
Mówca ~ończyił następ!l.l'ją.cyn

narodom trwałego pokoju i nieślurowan:lem:
zawodnego bezpieczeństwa
w
Obchotlząc dzisłaj 5 rocznicę ;pa·
przyszłości.
miętnego dntia 9 maja 1945 !!.'oku 4.
Zadanie polega nie
myśląc o preys?.ł.o6ci. naszego 0tjczytylko na tym, żeby wygrać wojstego kraju, ślubujemy urocz.yśde,
nę, lecz również na tym, żeby u·
w dł>J;iczu pr.zedsbawlioieli w.ieilom.inlemożliwić wszczęcie nowej a·
li()«lJ()!W)'cil mesz światowego · froorl;u
gresji i nowej wojny.„"
polkoju i demokraojli ludowej. że po.
Cała polityka Związku Radzieckie·
~tanl~my zawsu wierni idea.łom
go ma jako podstawę to 11talinowskie
i dZ!ed7iotwu dnit\ 9 maJa 1945 ro•
wskazanie i zmierza do tego, żeby za
ku, że będziemy zawllze kroezyli
pewnić narodom trwały pokój i bezwiernie u bolku naszego wielkiego
jpiEocze11stwo. \!\'skazanie Towarzysza
WT1JWO'llciela., Obrońcy i nauczycie·
Imperialiści amerykańscy
szukają
Stalina przyświeca też tym, którzy
la - narodu radzleckdego, że pcśwlę
wyjścia z trudności
gospodarcr.ych,
na wszystkich kol.1-tynentach i we
chny wszystlde swe slly bud1>wie
nieuniknionych w ustroju kapitali·
wszystkich krajach powstali dla czyn
#OCJa.llzmu w naszym kraju i Jego
stycznym, przez przygotowamg nonej walki o pokój, dla obrony tego
obronie, że będziemy walc.zyli nieWei wojny pr.zeoirwko Zw!ązk:owi Ra
najcenniejszego dobra ludzkości.
zmordow:młe w szeregach
świato
dzieckiemu i krajom demokracji luPod sztandarem obrony pokoju lł~u.
Naijbard.deJ d-01doslym t roz- wego front.u pokWil tak, by wredowej. Cynicznie depczą przyjęte
ptzed imperialistycznymi podżega·
strzyga.jącym czynniikiem w wy- Mleiie IZwYCięiyła. na całym
świecie
przez siebie zobowiązania, łamiąc u·
czami, wygrażającymi bombami bakkonaJliiu tego dzieła była pot.ęga. w00ność narodów i by uczniów .fa...
mowy poczdamskie i inne, doprowa·
teriologicznymi i bombą atomową,
rad2liecklch sił zbr~ych, mądra szystów hitlerowsldch spotkał ten
dzili oni do rozbicia Niemiec i staragromadzą. się dziś
wszyscy uczciwi
polityka Stailina t braterska iPO· sam 106, co ich nauezyeie.U,
ją się z ich l!laChodruej częśo uflwoludzie na świecie. Pod Apelem Sztok
rzyć
przy pomocy neohitlerowców,
holmski1n Itladą swe podpisy miliony
adenauerów i schumacherów, bazę
i clęiar tych podpisów przygwoździ
dla napaści na wolne narody w Euatomowych szantażystów.
W piątą rocznicę wielkiego iwyropie.
Podobnie postępują imperialiści acl11stwa bojownicy o pokój jeszcze
Tq~lącantl ton węqla pod•
merykat'lscy na Dalekim Wschodzie,
mocniej zwierają swe szeregi, ~ku·
plszemv
się pod Jlpelent
gdzie uzbraja<ją j.apóńsk:ich mHita!l."y
piają się oni wokół wielkiego Zwi~z
ku Radzieckiego, kraju wolności f po.
stów, niedobitków reżimu kuomintanCzołowy górnik polski Józef
zumłemy i cenimy Jego pokojost~pu,
który uratował ludzko~ć od Ciszak z kopalni „Boleslaw-Chrogowskieg? i wszelkie kliki reakcyj: powiedział:
wą działalność w walce o udare
„Wygrać wojnę z Nlemcaml -- brunatnego barbarzyństwa. Skuµiają
ne przeciwko weilczącym o wolndsc
bry" oświadczył:
mnlenie dążeń impedalistyczznaczy · to spełnić wielką misję 5it: wokół wlelklego chorążego sprar.arodom. kolonialnym.
Ludzle pracy nie chcą wojny.
nych podżegaczy wojennych, któ
hlstorycznq. Ale wygranie wojny wy pokoju, wodza mas pracującycb. Pa.noW'l.e imperialiści przeliczyli
Nową przyszłośó naszej ludowej
nie oznacza jeszcze zapewnienia TOWARZYSZA STALINA.
1
ojczyzny chcemy budować prasię jednak. Ponoszą oni klęski w Eurzy pragną. wzniecić nową krwa
---:------------------------------------------cą rąk i mózgów. Solldaryzuwą wojnę. My, górnicy, pod
jemy się z uchwałami Stalego
Apele.m Sztokholmskim podpisze
Komitetu światowego Kongresu
my się tysiącami ton węgla po•
Obrońców Pokotu, bo dobrie ro· I
nad plan.
tylko Stanach Zjednoczonych ponad
14 milionów lud%i jest całkowicie al·
bo czdciowo bez pracy. Przy pomocy planu Marshalla, amerykańscy
bankierzy eksportują kryzys I bez.
zobocie do uzależnionych od siebie
krajów. W świecie kapitalistycznym
Jest obecnie co najmniej 45 mllło
nów bezrobotnych, co łącznie z rodzi
nami ~tantiwl 150 milionó.w ludzi pozbawiony-eh pra.cy i środków epYstenoJl.

społecznych potrafiły się porozumie~

w czasie wojny, to potrafią również
działać wspólnie dla zbudowania trwa
łego pokoju. Tak myśleli wówczas
ludzie. wierząc, że koniec straszllwej
wojny oznacza r.:i.razem pocz~tek
sprawiedliwe!Jo, trwałe!JO POKOJU,
Tak się jednak nie stało.
Rządy Stanów Zjednoczonych, Anglii i innych pa.ństw kapitalistycznych. kłóre i podczas wojny prowadzily dwulicową grę, uniemożliwiły
trwałe
1 sprawiedliwe rozwiązanie
zagą_dnień okresu powojennego.
Kola imperializmu Ameryki, które
wzbogaciły się niesłychanie na ostat
niej wojnie, zaczeły się t>nygotowywać do nowej wojny, podjąwszy ~za
le!iczy plan Hłtlera zapanowania nad
światem.
·
Nadzieia na pokojowy rozwój i po
kojowe budownictwo o:.lściła się nie
dla wszystkich ludzi. Spełniła się ona
dla narodów Związku Radzl „-lricgo i
dla narodów, które dzięki Związkowi
Radzieckiemu stworzvły u siebie noWV ład, ltStrói demokrac!i ludowej.
Inne narody, które pozostały w jarzmie kapitalizmu, wnet spostrzegły, i:e
ich sytllacja nie uległa poprawie w
porównaniu z okresem przedwojennym.
Minęło pięć •lat. Związek Radziecki,
który poniósł największe ofiary dla
sprawy wyzwolenia narodów, którego
znaczne ·Obszary zostały doszczętnie
zniszczone prze,; okupanta, siybko za
leczył swe rany. Naród radziecki o·
siągnął wspaniałe sukcesy,
realizując powojenną pięciolatkę stahnowską.
Przemy!lł radziecki daleko już
przekroczył
przedwojenny poziom
produkcli, w rolniclwiP. zhiera c;ię pło
ny wyższe od przedwo.,Jennycb. W
Związku Radzieckim
miała miejsce
trzykrotna zniżka cen, rośnie dobrobyt narodu radzieckiego, a rubel stał

PRAGA (P.Atl'). - Podczas urocz.ystośc!i. na placu $w. Waclaiwa w
~adize. w zw.iąrz;ku :r. 5 rocznicą wyozwolenlia Cv.eclhosłolW'Bcdd, pre:iydenit
RepubUkl tow. Klement Gottwald
wygłosił pnemÓ'Wliende,
w którym
omów.ił dt>-n!osle ma.menie łe'j ;rooznicy.
Dzień 9 maja 1945 roku ośwlad
az.ył m.. in. pre!i:Yde<nt - zakońc:rzył
okres <l'krutnej okupacj,i hit1erow.
sk\ej. która groziła caiłkow.iltym m.~
Mozenii6m nan-odóiw ozes.kiego .i sło·
wadt,i ego. BY'l to równocześniie pooz.ą1tek .noiwej e.ry w dziejach tycll
narodów - ery pra1Wd7Jiiwed wo1'1lo.ści ń 1I11ieipod1ległości lllait"OOzytvej, ery
TZądów
ludowych d. wolnej pracy
:ma,g ludo·wycll, ery budowy aooja-

I

Zdwoimy w-ysiłki w wychową·
niu nowych kadr muzyków

Profesor Jan Maklakiewicz, WYbitny kompozytor, profesor Konser
watorium warszawskiego, oświad·
cza:
Ola ustroju kapitallstycznegn
wojna jest ·ostatnią deski\ ra.tun
ku przed kryzysem l upadkiem.
Nam potrzebny jest pokój. Po
trzebny jest dla. zbudowania ustroju pełnej sprawiedliwości spo

ma.rksizmu - leninizmu - nie~·
clęionego orl!ia mas pracujących.
Nłe powinno być w kraju ani jednego zakładu pracy, a w większych
zaldadaclt a.ni jednego odd7Jiału, ani
jednej instytucji, czy szkoły bez korespondenta
pra.5y
robotniczo chlopskJej,
Nie powiinno być a.ni jednf'j gromady, lub spółdzielni produkcyjnej,
a.ni jednego PGR, lub ośrodka ma·
szynowego - bez korespondent.a ro·
botnic~o - ch}opskie-.go I włunej razetki sclenne.i.
Korespondenci robotniczo - chłop
scy, wszędzie, gd:!:le jest ich kilku
w Jednym miejscu pracy, powinni
tworzyć koła. korespondentów,
aby
wspólnie pracnwaó I uor.yć się, dzJe
Uć się doświadczeniem I wiedzą, po
magać sobie wzajemnie. Kola te pq
winny utrzymywać. stały i bliski
kontakt z wojewódzką. redakcją lub
z prasą centralną, a na miejscu
pracy być w stałym kontakcie z or
gani7.acją partyjną. I radą narodo ·

łeoznej,

dla podniesienia pozlo•
mu kulturalnego mas pracu.ią·
cych. W odpowiedzi na zakus1
podżegaczy wojennych, my na na.
szym odcinku pracy otoczymy
młodych muzyków jeszcze więk·
szą opieką, zdwoimy wysiłki w
nauce i
wychowaniu nowych
ka.dr kompozytorów i w st-Osowa
niu realizmu socjalistycznego w
muzyce.

Wielka akcja protestacyjna we Francji
przeciwko pobytowi Achesona w Paryżu

Sekwany we•
Paryża do- Pokój depa.rtam~ntu
ra'llo prizybył zwał WS.ZY$tklch Francuzów do ak•
tam minister s.pra:w izagranicz,nych cji protestacyjnej.
Związek
Kobiet Fra.ru:::nskicll i
USA Acheson.
Na drod-ze, prowadozącej z lotni.ska 7lW1ami zawodowe okręgu pa:ryskleOrly do centrum miasta ludność Pa- go również wezwały swych Cllłon•
ryża umieśc:Ha napisy,
wyrażające ków do akcji protes,t acyjnej.
wolę pokoju i protestujące przeciwWe ws.zys1:kich drz.rieln.ica.c:h Pary.
ko przybyciu do Francji pn.ed&tawi- i:a odbyły się l'iczne man1fes>tacja
ciela amerykańskich podżegaczy wo protestacyjne pm.ec:fiwlro przybyciu
wą.
Korespondenci robotniczy I chlup jennych. Limuzyna, którą jrehał A~hesona, połąCZOll'le iz 9od.piSY"Vascy uważają za swój obowiązek Acheson dokonała rz,na.crzmego objaiz.- niem Apelu Sztokholmsldego.
władu.e
francuskie
Do siedziby paryskiego oddziału
współpracować
w
ukazujące;! si~ du, ponieważ
na miejscu ich pracy gazetce śclen chciały ukryć pr.zied ame::-ykańskim Zwią:t.ku Bojowników o Wolnooć i
sekretax.zem stanu protesty lud- Pokój napływają setki telegramów i
nej i fabrycznej.
rezolucji protestacyjnych iz. całej
ności.
Będzi~my w pracy . n aszej populaZwiązek Bojowników o WolnOl§6 ł IDrancjii.
ryzowa.c 7'.1.lązek Radziecki, a
w
szczególnosci wszystkie przejawy ko
rzystanla z mądrych
doświadczeń
radzlecklob, aby każdy człowiek pra
•
cy w Polsce pokochał głęboko pierw
szy na świecie kraj zwycięskiego
socjalizmu. Pragniemy, a.by każdy
Warsza.wa. (PAP).
Uczniowie sz.J:ooć, ponieważ ma ku temu wszyst
zrozumiał, że
Związek
Radziecki, szkoły pod'Stawowej w Za.rach na kie dane: a pmede wszystkim mło·
który przywrócił nam wolność - to Dolnym Śląs!Jtu otrzymali Mst od de siły, które potrafią twardo bro·
nasz najlepszy przyjaciel I opiekun, uczniów szkoły w Kra\Snoturi.ańsku. n:lć p-Oilroju i wJ.elką przY'jaźń nato kraj sprawiedliwo§ci i dobroby· List ten jesit odipowiedtz:Ut na izain.i- SILe·~ naJrOdu".
tu, to osto.ja. wszystkich wyzyskiwa cjowaną pm~ srtkO'łę w• Zairaidh koD . . ·d . _,_,
~-.
"·-,
nych I uciskanych ludów świata, o respo.ndencję.
ziem. ra. rz.1~e wy1n1,,..uą
.<IB.:1sto,la wszystkich bojowników o po
„KNisnoiturjań.sk _ pis7.e mlo- ~Y'~ ciągu l~stu ch~ć ~eDesmenaa
kój i sprawiedliwość społeczną.
dizii.eż 11."a<lz.:i.edka - je&t centirum re- wzaiemnyc.h koo1talktow PN~ czę.
W walce o pokój będziemy kler'.! jonowym, położonyim na brnegu wiel s~zą wyn:'ia.nę . ko~espondencJ,L.
wać wzrok ku Związkowi Radzlec kiej rzeki
syberyjskiej - Jenisej.
W mkon~m ~istu C?.yt~my: „Ze
kiemu i wielkiemu chorążemu poko Dokoła rozciągają &ię o.g romne pola spół nauc.zyCielskl naszeJ Sl2Jk&y
kołch~".
prz.esyła seroec:zne poizdrowlenia wa
ju, Generalissimusowi Stalinowi.
Niech żyje Rzą.d Polski J~dowej!
„Uwa.żnie obserwujemy życie po. srzym nau~y~e-lom li. rŁ:r-uenfa ~woc
Niech źyje Prezydent Rzeczypos· lityczne całego świiata - czytamy nego słuzenna naTodowi polSikiemu.
politej tow. Bolesław Bierut!
dalej w liście - i radość spraiwiają
Prrzesyłamy gocące
po.1.dtrowie:nia
Niech żyje wielki ehorąży pokoju nam wieści o Q:.Wycięstwa.cll. sił demo od wS?.ystkich uczniów nascrej szkoły
i wódl!l postępowej ludzkości - Jó kratyCIZlllych. Wiereymy, że naród i i:z: niecierpl:i;wooci~ oczekuijemy od·
zef Stalin!
polski wywałc.z.y sobie ipiękną 1Prtz:Y- ip.oiwiediz.i".
GENEWA (PAP). -

noszą, że w nfod.zielę

Z

List uczniów radzieckich z Krasnoturiańska
do polskich kolegów w Zarach

"f

Za

czynną · walkę · ze

spekul·
a
ntami
h dI

IU pracowni.kÓW an

dzenia, a podwyższone zbyt niskie,
•
•
nie odpowiadająee obeonemu st.a.nopremiowano Wie
wi mecbanlzac.Ji i organiza.cjł ttudownictwa. Zapewn1ia..ją one wyźsze
WARSZAWA (PAP). W 9:Wyc:ię.
wyna""
. ~enie robotnikom w•·kwali ,s,kim ataku na elementy ~e!rulacyj
filk ..,4
J
dzo- ne, które na początku br. wy1mpy. owanym, dotychczas upośle
wały tekstylia - dużą rolę, o!:ink Ko
nym pod wiz.gięciem ~bków i pod.
k
noszą wymagrun:ia w stosunku do ar misji Specjalnej, społecznycll omlch:itektów 1 projektantów i.n stalacji, sji kontroll oraz inspektorn~ów oś
d k
chrony rynku - odegrała aktywna i
eo przy pieszy dosta'l'CZenle o u· uświiadomiona część pracowników
mentaeji teohnlO'lDej, a tym samym handlu uspołecznionego. Zda.iąc sousprawnł tok pracy na budowb.cll. bie sprawę z gospodarciz.eJ· i politycz
w•-'e
-'em""'t6w
wpły"'a
na nej roli prób zakłócania ró·NOOwagi
„„._, '=1
......
""
W0l'OOt wydajności praey - lepsze na rynku, licz.ni pracownicy sklepów
wykomystame maG:z:yn, podnll:łsienle państwowych i spółd2i.elc:zvc:h włądyscypliny pracy, oszczędność, roz- azy1i się do 0WaJozania spekulantów,
wól wspó~iWOdin.ictwa ~ l'aCjona&a wska<:tUjąc osoby, .które wyltupowatorstwa, s'Zkolenie, _ ale poostawo ły m35owo_ tekst:yha, p~słu~iwały się
wym warunkiem są prawidłowe Mr fałszywy:ma leg1ty.ma0Jam1 ro:w:lązmy ł praiwldłowy system płac, Bez ków zawodowych itd.
tego ltie ma mowy o ~ro.ści.e ~_ryda. j
Mi!J!is,llerstwo Haruilu w~wnętmnoś..i
t
nń.-l
... 4 a ym samym i::.~~m·~s1ena.u się 1 nego izatwierd'11iło ostatnio większą
stopy życ!owej mas pracujących.
licz.bę wniosków o premiowa'lie pra
Zdiają sobie rz tego sprawę pracow cowni:ków handlu us.połecznionego,
. b "'~·1 i • dJ. „
ł bokim któnzy Sl1JCflegól'l'lie wyróżni.li frię w
racy Uuuw a:n • a.ego z gę
. zwaJczaniu s.pekulant6w.
:iadowolen.Jem t>niyjmą oni "IProwa
&renie nowych nonn, norm spraw.ie
W Łodzi sprze<lawcy zaitrudni.eni
dliwych, które prrzyśpi.esz:ą rozwój ra w s.k>lepach Centi llld Tekstylnej ejonali28torimva i wgp6łza·wodnic- Ja.n Krzemiński, Janina Robu.czkietwa, które porzJWolą na właśc:i;we wy wicz 1 Maria Urbańska orarz: w PDT
nia~e kat.dego pracowni.ka, w - Maria Jaszczak, Józef Wo1Jlia,kow
myśl socjalistyczn.E.i easady każ- skł i Maria Kujkowa oostali premio
4emu :wedhu? jakości i filośm l)l'aCY. wani za to. że dzięki ndm za.trzyma

I

Ino

U

uspołecznionego

osoby, w:rkupujące tekstylia w
celach spekulacyjnych.
W Białymstoku otrzym'ili premie
pracownicy Centrali Teksty1nej, skle
pu nr 1 - Wiesława Kosa.oka. 1 Wła.
dyslawa Bekier. sklepu nr 2: - ZuK
-•·
zanna ośclus-o oraz skl'=.PU nr 10
- Janina Skokowska i Jarosław Re
wicki. Wszyscy oni aktywnie współ
działali a: Komisją Specjalną i ORZZ wyiechał na konferencię
. do ujawn.i.l!nia spe
przJ•""...... yn~ając się
kula.ntów, którzy posługiwali s.i.ę wy departamentów
,pożyczonymi Iegltymaejami zwiąiz
ków 7,awodowych.
WARSZAWA (PAP). W dniu
10 maja br. rozpoczyna się w BudaPonadto premie i nagrooy otmy- peszcie konfere'l.cja prezydiów 12
mało wi.ele jesrroze praOOWDJków i bfanżowych zrzeszeń związków za.wo
pracownic z PIDT i CT w Rz~zowie,
Lublinie, Bydgoseciy, Łashu~ Cheł dowych (d.epartamentów światowej
mn.:-..
Federacji Związków Zawodowych).
,„,
PremiQWan~ zostali również t.mej
Na. konferencję wyjechał sekreta.:rz
inspektorzy wojewódzki.ego mspek- generalny .Międzynarodowego Zrzetoratu oehrony rynku w Bydgos1'- szenia
Zaw. Pracowników Przecrzy - \Vincenty Kłosow. skl, Zyg- mysłu Włókienniczego i Odzieżowe
munt Bohd„„ i Wa.li;w '111an-t.ł
CRZZ
-n
.,..... go, wiceprzewodniczący
którzy u j<tv"nruli srzereg wypadków po tcw. Aleksander Burski.
bierama nadmiernych cen. fawocy.
Wiceprzewodnicząely
CRZZ tow.
rowan'ia kUtpców prywataych w hur
towniach państwowych i nielegaJ- Aleksander Burski weźmie również
nego h a,n dlu w sklepach komiso- udział w posiedzeniu Komitetu Wy·
konawczego śFZZ, które roz.poezni•
wycł!,
Wśród ~ty.wm-ch pracoiwnik6w ąje 15 bm. w Buda11es~ie.
warsriawskl<:h sklepów MlejSkiego
ł,Iandlu Detalicznego wyróżnili s-ię i
otrzymali premie Leon Smuszko i
.Józef Kozłowski, którzy wskazali
konkretne wypadkl wykuo:vwania
tekstylii do dalszej sprv.edaży.

Tow. A. Burski

ŚFZZ ·
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W obezemej sali „Ogniska", ze- rodowego frontu walki o 1>9k6j, po zadania, stojące przed nauczyciel- z przynależności do obozu pokoju,
wczoraj aktyw nauczyciel- tęłnleJącego z dniem każdym w na stwem na obecnym etapie walki o któremu przewodzi niezwyciężony
pokój. Zadaniami tymi są: mobili· Związek Radziecki. Trzeba uświa.
ski, w liczbie około tysiąca osób~ a szym kra.,fu".

-··iiiiil. .3.

„'§iiiiiil.

brał się

by zamanifestować nieugiętą wolę
walki o pok6J. Przybyli nauczyclepodle stkół ogólnokształcących,
stawowych, zawodowych i specjalnych.
Na mównicy staje przewodnlcą
cy Wojewódzkiego Komitetu Obro6
ców Pokoju, rektor Unlwereytetu
prof. dr. J. Chalaslt\Łódzkiego,
ski, zagajając krótkim przemówieniem :tebranie.
„Na wytszych uczelnlach-stwier
dza mówca - akcja obrony pokoju
trwa już w całej pełni. Zwróciliśmy
się i zwracamy do wyższych uczel
ni, w krajach kapitalistycznych, aby pomóc naukowcom w ich szlachetnej walce o pokój.
Teraz kolej na nauczycieH. Ich
zadaniem jest zmobilizować wszyst
kie dostępne im siły i środki do
wzmocnienia wi~lklego ogólnona-

Witana burzą gor~ych oklasków
wchodzi na. salę delegacja mlodzie
ży IV Gimnazjum i Liceum TPD z
Młodziutka
Czerwonego Widzewa.
uczenica Ewa Zawadzka oświadcza
w imieniu kolegów:
- My, młodzież Czerwonego Wi·
dzewa, przYbywamy, aby zameldo·
ze powołaliśmy już do życia
wać,
Nie
Komitet Obrońców Pokoju.
chcemy wojny, chcemy pracowa6 i
uczyć się. Mówimy to twardo l bez
względnie. Do Was, wychowawcy,
przychodzimy 11 apelem: pomagajcie
nam walczy6 o to, co mamy najdroź
szego -' o pokój, o wolność, o tycie".
Na mównicy staje sekretarz kŁ
PZPR i wlceprzewodniczą.cy W o·
Jewódzklego Komitetu Obrońców
Pokoju, tow. Edward Uzdański. O
on w swym przemówieniu
mówił

gruntować słuszne przeświadczenie
potędze tego obozu. Trzeba, aby
każdy obywatel miał w sobie w !]eł

o

ni

patriotyczną świadomość

i dumę

Nowe normy w budownictwie
przyczynią si'ę do zwycię skiej realizacji Planu &-letniego

J'ut za kilka dni, bo 15 bm„ wejdą
w życie nowe normy w budownictwie.
· Podyktowane troski} o podniesienie
wydajności pracy, a. tym samym po·
tencjału gospodarczego kraju, szczegółowo opracowane przez kadry spe
cjalistów przy współudziale licznych
przodowników pracy, oparte na ich
przyczynią się
doświadczeniach, one do wydatnego podniesienia pozio
mu pracy w budownictwie i wprowa·
dzenia doń zespołowych metod.
Nowe normy zmobilizują dzieshitki
tysitcY pracowników przemysłu i>u·
dowlanego do tych wielkich zadań,
jakie przed całlł kla&ll robotniczą sta
wia Plan 6·1et.ni, htdą stanowić
gwarancje ich pełnej, zwyci~ieJ re
alizacji.
Wprowadunie nowych norm nakła
da suzególne obowiązki na kierownictwa robót oraz na. organizacje par
tyjne i związkowe na poszczególnych
budowlach.
Trzeba mianowicie w ja.k najkrótszym czasie przeprowadzić wśród sa
łóg akcję uświadamiającę, zapoznaj'

c4 dokładnie ~ażdego murarza, beto-1 wych norm jest ich pełne wykorzy·
niarza, zbrojarza, cieślę i robotnika z stanie dla. dobra całej klasy robotni
KATALOGIEM NOWYCH NORM i czej. A o tym, czy tak się stanie i
za.decyduje nie
wyjaś11Jć wszelkie ewentualne 11iepo· w jakim stopniu pracownirozumienia..
wysiłek poszczególnych
Każde kierownictwo musi posiadać ków, a lepsza organizacja pracy, za
nowy plan zagosJN>darowania budo- któri odpowiedzialne jest p.:zede
wy, ze szczególnym zwróceniem u· wszystkim kierownictwo budów
majstrowie, brygadziści, tecltnicy li
wagi na zagadnienie szybkiego i jak inżynierowie.
najsprawniejszego transportu. Dzien
ne harmonogramy pracy pO'Wiinny
ulec rewizji, a zapoznawać trzeba z
nimi robotników wcześ.niej, aby nie
było wypadków. jak to się często do
tychczas zdarzało, kilkugodzinnego
oczekiwania na przydział pracy. To
samo dotyczy sprawnego zaopatrzePraca Komitetu Współzawodnicbwa
nia w narzędzia i materiały budowla
w PZPB Nr 16 nie przynosi ostatnio
ne. Przy rozdziale pracy trzeba pa- poważniejszych rezultatów. Nic dziw
miętać o utrzymaniu właściwego sto
nego - .zebrania odbywają si~ przy
sunku liczby pracowników wykwali· niepełnym składzie członków, posie·
fikowanych do niewykwalifikowa· dzenia nie są. odpowiednio przygotonych i w pełni wykorzystywać znajo wane, tak, że często dopiero w trak
uzupełnia ~ę niektóre
mości fachowe poszczególnych pra· cie obrad
punkty w celu oceny pra<-'y współza:
cownik6w czy brygad.
wodniczącyeh. Tak np. było na. ot1tat
Olbrzymie rezerwy w ludziach i nim zebraniu.
Poważnym brakiem
materiale, kry!11 si~ jeszcze w prze· jest mały udział w obradach robot·
myśle budowlanym. Zadaniem no- nik6w. Oczywi§cie, powoduje to pew
ne oderwanie Komitetu Współzaworl
nictwa od spraw, związanych ściśła
z produkcji, z robotnikamk biorący
mi udział we współzawodńictwie.

Wiącej

Komitetowi

Tak się, proszę waa, złożyło, i:e od dłuższego cwsu .straciłem, 'jak to lit
mówi, kontakt s przyjacielem moim, Ka1iem. Toteii bard:ro bylem Jailo·
kal
k
tvolony, kiedy na niedzielnym kiermaszu w Al, Kościuss i spot em 1ego

damiać każdego obywatela, źe siły

zacja najszerszych mas do ogólno
narodowego frontu obrony pokoju,
imperialistów
oraz demaskowanie
angloamerykańskich i ich satelitów,
gotowych rzucić ludzkość w nową
Celem akcji otchłań wojny.
stwierdza mówca - jest ugruntowanie w całym społeczeństwie prze
konania, że zjednoczenie sił pokoju
jest w stanie zorganizować taką si
łę, wobec której podżegacze wojen
ni będą musieli skapitulować. Musi
my wobec tego stworzyć wokół pod
na
żegaczy wojennych atmosferę,
atmosferę pogarjaką zasłużyli dy i nienawiści. Musimy wykazać
słuszne stanowisko światowego obo
Trzeba w
zu obrońców pokoju.
świadomości każdego obywatela u

obozu pokoju rosną z każdym
dniem, również I dlatego że włącza
ją się doń coraz szersze m&:s3!' pracu
jące krajów kapitalłstycznych.
-„Stają przed nami poważne za
dania organizacyjne. Przede wszyst
kim zbieranie podpisów pod Sztok
holmski Apel Pokoju. Podpisy te
zbierane będą drogą indywidualne,
go przekonywania o słuszności na-'
szej sprawy. Sieć Komitetów Obroń
ców Pokoju ogarnie cały świat pra
cy. W tym celu powołuje się komitety dzielnicowe, obwodowe l blo·
kowe.
Trzeba, a.by komitety te zasilone
zostały aktywem nauczycielskim, trze
ba, aby nauczyciele z całym entuzjazmem. i zrozumieniem odnieśli się
dl' tej akcji, uświadamiając o zna·
czeniu walki o pokój nie tylko tych,
do których iść będą. po podpisy, ale
również tych, z którymi razem po
podpisy te będq się udawali.
We wszystkich szkołach powinny powstać komitety obrońców po·
koju. Należy otoczyć należytą opie
ką piękną inicjatywę młodzieży. Nie
wątpię, że nauczycielstwo, które da
ło tyle dowodów ofi~nej pracy dla
kraju, dla postępu, dla pokoju, włą
czy się w potężny nurt obecnej akcji, · na którą zwrócone są oczy
wszystkich miłujących pokój narodów".
Na zaknńczenie zebrania ńauczycielstwo łódzkie podjęło rezolucję, w
której postanawia włączyć się czyn
nie w al<cję pokoju oraz zagadnie
nie walki o pokój uczynić podstawowym elementem wychowania w
.

szkole.

najbliższą krewniacskę, ciocię Genię.

- Cz;eść - powiadarn - oświacie, książce i prasie, c:eść dr6glej cioci!
Cói porabia kochany KtJzio?
_ Zgrywa się _ odparło lakonicznie ciooia. _. Hazard uprawi4.
Os:oł,omiła mnie trochę ta informacja. Taki spokojny chłopak!
I w ogóle rac:ei' bez nalo"ÓW, jeśli, rnrturalnie, ni.e liczyć niewinnej nianii
"
11:bierania znaczków pocztowych. A tu mas:: babo placek: „hasard upra•
wia, zgrywa się"!
- Czyżby wpadł w s:pony bilardu? - pytam ostroin.ie.
- Nie - mrulcnęla sucho cickia.
- A wtem domino? - intiaguję w dals:ym ciągu. - A może - karty1
Bridż, preferans, stulcółka, oczko, szmendefer, dziewiqty wal„.
_ Zaden bridż ani szmendefer _ burkneła ciocia Genia. - :te&y to
bvlv kort" - pół biedy, ale ori iię zgrywa jes:zc11e gorzej. Na loterii/
'
' '
- Na loterii? - zażartou;alem. - E, to nic złego. W najgoruym wy•
padku zi;~tanie milionerem.„
Na to ciocia spojnala na m11ie t.:iw. kosym okiem. i, wzr11s:ai'lc ramionami, u!yced:ila prze: (sztuczne) zęby:
- Bibliotekarzeni zoswnie, a nie - milionerem. Gra pr:ieciei:, frajerska palka, nie 0 pieniądze, ale 0 książki. No; n.o tych tam loteriach.
kienna~:owych.„

I

- To świetnie! - zawołałem z uciechq. - Nie ma azlachetniejszego
hazardu, niż zapal do książek„.
- Ksiqżeh? .:.- przemx1ło z oburzeniem. ciocia. - Ja sam.a bardzo fobię
książki, ale czy to, co u:ygryu:a i kupu.ie Kazio - można nazwać k&iqi•
kami do czytania? „'l'rędowo.ta" - to rozumieni, „Krół apa.<:ów" albo
„Tajemnice Paryża" - to owszem, ale czy teraz się wydaje jaldeś piękne
i ciekłiwe romanse? Nic, tylko smnycf „Pa116w 1'a.deuszów" jakic1iś tam
,.klasy!ców literatury" i tyni podobne...
·
Ano, niby racja po stronie cioci. Faktycmie bouderll w Polsce Ludowej
ukazują się miliony kr.iqżek (w b. r. np. uka~e się ich ponad 85 milionów
tomów), ale w tej liczbie ani jednej ~:miry, ani jednej b:dury, ani jednej
tandety dla przedwojenn.ych sanacyjnych ciotek i wujów bęcwahldch.
E. Tam.
Straszne.

--------------------------------------------------- ----------

troski o warunki pracy

Współzawodnictwa w

PZPB Nr 16 pod

uwagę

ska o wyniki pracy poszczególnych wodnictwie i czulę się na siłach zdo· ba tłumaczyć, że zadanie to nie pouczestników współzawodnictwa. Ko· być dobre mieJece w ogólnej punkt~ lega. na rejestrowaniu wyników, na
mitet nie bada. pr:r:yczyn niższej wy· cji. Tymczasem nic nie mogę pora- stwierdzaniu faktów, ze taki i ta.1.d
dajności, C!.Y gorszej jakości danej dzić z pcwodu braku przędzy, który
robotnik osiąga 120 czy 130 proc. ba
prządki lub skręcarki. Nie analizuje powoduje ciągłe postoje.
zy, a inny bazy w tym miesią.cu nie
co powoduje zdarzajlłce się tak czę
Trzeba zacieśnić
wyrobił, lecz na stałej walce o podnie
sto postoJc maszyn. A tymczasem
kontakt z l'obotnikami
rozmav.riając z uczestnikami współza
sien;e wyników J>racy kaź.dego :r.e
Komitet Wspóttawodnil!twa nie n
wodnictwa, dowiadujemy ' się, że na
ws1>ółza wodniczących, d.t'Ogą usuwa·
brakujtl interesował si~ ani towargyizką
skręcdni brak przędzy, że
przeszkód technicznych i organi·
nia
i
prziJdltami
innymi
wielu
ani
Smus,
za·
i
technicznych
części
pewnych
miennych. Skutkiem tego robotnicy, skręcarkami, które z przyttfn od zacyjnych oraz drogą bezpośredniej
nie wyrabia.ją pomocy.
niezależnych
we współza.wodnic· nich
biorą.cy udział
Osiągnąć to można tylko
twie, nie mogą. osią.gnąć swych baz swych baz.
dzięki bliskiemu kontaktowi z robot·
akordowych, a tym samym wypełnić
Komitet Współzawodnictwa nie
warunków współzawodnictwa. Przą:d spełnia roli opiekuna współza wodni· nikami, poprzez intereeowanie sic
ka, tow. Kaczorowska, &kai•ży się na czę,cyeh, nie analizuje wyniltów ich trudnościami, na jakie napQtykajł
złą prac~ majstrów, któNy zbyt dłu pracy.
w swej pracy, poprzez interwencjt
go reperują maszyny.
Jet to postępowa.nie z gruntu nie u majstrów i kierowników o usunię·
w alki o pokój
przystępuje do
·
Brak pomocy
- Na 190 roboczo-godzin miałam słuszne. Nie trzeba. przecież chyba
Wczoraj odbyło się w Łodzi nad- legowanie swych przedstawicieli do dla współzawodniczących w ostatnim czasie 66 godzin postoju wyjaśniać towarzyszom z PZPB Nr cie przeszkód, hamuj,cych rozwój
.zwyczajne zebranie Komitetu Woje poszczególnych komitetów na wszyst
Jednym z gł6wnych braków w pra - skarży się prządka tow. Smus - 16, jakie są zadania Komitetu Współ współzawodnictwa.
w6dzkiego Stronnicbwa. Pracy łączr kich szczeblach.
cy komitetu jes-t n1edostatecmia tro· a pn:ecież biorę udział we współza· zawodnictwa. pracy. Nie trzeba. chy·
Przykładem, że zainteresowanie aie
nie z aktywem partyjnym z terenu
współzawo~nictwem zapev..-i1ia lep!lze
województwa łćclmego.
21~ . :;e
wyn~ki wsp6łzawodniczących,
Zebranie to poświęcone było wy·
łącznie prowadzonej akcji walki o
służyć koło ZMP przy PZPB Nr 16.
pokój, a szczególnie zbierania podpi
Podczas, gdy dawniej współza.w<>d·
sów pod Apelem Sztokholmskim.
nictwo wśród młodzieży stało na ni·
W zebraniu wziął udział sekreta.rz
skim poziomie, ponieważ sprawą. tlł
resortowy Głównego Kooiitetu Wynie interesował się przewodniczący,
konawczego Stronniobwa Pracy
ob. mgr. Kluczyński.
ani · radni młodzieżowi, to obecnie,
Zebrani postanowili jednomyślnie
odką.d na czele koła staną,ł energicz
powołać do życia Komisje Obrońców
kol. Kozielewski, odkąd sekcja
ny
w
Pracy,
Pokoju przy Stronnictwie
znać rysunek techniczny · młodzieżowa zaczęła brać czynny u·
winien
Racionalizator
skład której weszli następujący ob.
W reku ubiegłym studenci Polirównież w innych dział
szeroką skalę
Komitecie
zakładowym
w
ob.: Kazimiera Skomorowska, prze·
ctne musieli na jesieni i wiosną
Sklepy Spółdzielni Gminnych
Wydaje Współzawodnictwa, wyniki pracy
przemysłu.
dziedzlnaćh
techniki Łódzkiej wystąpili z inf·
wodnicząca Wydz. Kobiecego Stron·
jeździć do BrzostÓwki lub BudziChłopska" mają do·
,,Samopomoc
się bowiem celowe. aby wszyscy
cj atywą zorganizowania kursu kre
nictwa Pracy, Józef Tomczak i Jan
szewic 1 innych spółdzielni.
zadania dostarczenia na
niosłe
śleń technicznych dla racjonaliza.
warsztatowcy i instalatorzy otrzy ·młodzieży bardzo się podniosły.
Gajderowicz, przedstawiciele rzemio·
mali podstawowe wiadomości z ry świadczy o tym najlepiej fakt, że w
torów w łódzkich zakładach pra·
wieś tych wszystkich artykułów,
sła zrzeszonego w szeregach Stron·
Łatwo sobie wyobraził:, ile taka
sunku technicznego, którego zna· ostatnim kwartale 16 młodych robot
cy. Pierwszy taki kurs powstał
nictwa Pracy i Zygmunt Seweryniak
które są jej codziennie potrzebne.
„organizacja pracy" spółdzielni w
jomośc jest dla technika równie ników i robotnic otrzymało premie
przy PKP.
- członek Zarządu Głównego Związ
Nie wszędzie jednak personel
wa żna. jak umiejętność czytania i
Frekwencja, wciąż wzrastające
Żywocinie kosztuje cennego czasu
ku Włókniarzy.
pieniężne i tytuły przodowników pra
spółdzielni dba o dostateczne zaopisania dla każdego człowieka.
zainteresowanie i duże postępy
Ponadto zebrani postanowili włą
i pracy chłopa, zwłaszcza w okrecy. Współzawodnictwo objęło prawie
najwyraźniej dowiodły,
kur6istów
patrzenie sklepów. Na przykład,
czyć się bez reszty w tok prac KoKurs pozwolił już niektórym
sie nasilenia robót polnych.
przez
zapoczątkowana
że akcja,
mitetów Obrońców Pokoju, jak rów
są
nie
chłop! w Żywocinie,
pracownikom PKP na opracowanie 90 procent młodzieży.
studentów, jest słuszna i ma dttże
nież wziąć jak najczynniejszy udział
nowych, ciekawych ulepszeń. Tak
zadowoleni z pracy swej spół·
Wiktor Latocha
WzoruJ11c się na >Osiągnięciach rnło
zwłaszcza,
widok! powodzenia,
w akcji zbierania podpisów przez de
np. ob. Stanisław Kaczała, pracow
ma
nie
jej
sklepie
W
dzieln~.
na
naśladowana
ona
będzie
gdy
PMS
z
„Gło5u"
korespondent
................................
nik działu ekonomicznego, jest w dzieży Komitet Współzawodnictwa
herbaty, gwoździ, nie było przez
trakcie opracowywania włącznika przy PZPB Nr 16 powinien zmienić
długi C.zas szeregu innych artyku·
automatycznego własnego pomy- styl pracy. Wtedy bez w3tpienia
Zobowiązania długofalowe
łów. By kupić gwoździe, chłopi jesłu do silników elektrycznych. Na zwiększy się ilość współzawodniczt·
chali do Wolborza, Ujazdu lub To
torniast ob. Władysław Frętczak,
maszowa Maz„ a po nawozy sztu·
Zobowiązania wykonały wszystkie
gospoda~z . kursu, poczynił szereg cych, ulegną popraw ie wyniki ich
Wciąż jeszcze napływają od na
usprawruen w stolarni i myśli o- pracy i współzawodnictwo w „Sze·
szych korespondentów meldunki działy Zjed.n. Przem. Art. 1 Tkanin
becnie nad nowym urządzeniem snastce" zacznie spełniać sw4 wła.·
o wykonaniu przez załogi fabryk Technkznycb. Pracownicy filmu
piły do cięcia desek.
Polskiego wyremontowali dodatlódzklch Czynu 1-Ma.jowego.
ściwą ;rolę.
Mirosław Dąbrowski
kowo 2 dojazdowe kina wiejskie.
M. K.
PZPD 1 G Nr 4 wykonały zobo- W Czynie 1-Majowym 30 proc.
mężów
„Politechnika Łódzka"
wiązania w granicach od 106 do
sklepów MHD wzięto udział w &.k·
W PZPB im. Marchlewskiego
137 proc. Wysoko przekroczyły cji „wzorowej obsługi konsumenrozpoczął się drugi z kolei kurs
swe zobowiązania PZPJG Nr 1, tów".
dla mężów zaufania, zorganlzo·
Wspaniałego wyczynu dokonali
ZZPG - Wytwórnia Nr 5, PZPW
wany przez Radę Zakładowi!!. Na
Nr 37. Zakłady Dziewiarskie im. towarzysze z Bazy Remontowej
kurs ten, prowadzony na dwie
Ofiar 10 Września, PZPB Nr 7, PZPW Nr 36, remontując w ciągu
zmiany (dla pracujących rano i
PZPB Nr 4. W Łódzkich Zakla· 10 dni maszynę parową, mimo, że
uczęszcza 150 osób.
popołudniu)
„fachowcy" obliczali, że remont
dach Cewek Przędzalniczych ze·
Wykłady, obliczone na 38 godzin,
musi trwać co najmniej 4 tytaki
wyspół ob. Juliana Szczęsnego
odbywają się w odpowiednio na
godnie.
zobowiązania w 148 proc.
konał
ten cel przystosowanej sali.
Kurs znajduje się pod troskli·
Rady Zakładowej.
opieką
wą
Tow. Marciniak. przewodniczący
Rady, przemawiając na ·otwarciu
Od chwili wprowadzenia tej inWzorem budowlarzy warszaw·
Kursu, nakreślił zadania, stojące
nowacji dyscyplina pracy znacz:;kich, ostatnio na placu PPB przed mężami zaufania podkreustawiono 2· tablice. nie się podniosła. Spodziewamy
Oddział 12,
ślając konieczność utrzymywania
Na jednej ~dnieją nazwiska sze- się, że „ośla tablica" będzie nadal
bez~ośredniego kontaktu
stałego
idealnie czysta.
ściu naszych najlepszych przodow
ze wszystkimi członkami związ
ników pracy. Druga tablica jest
Jeden z najlepszych tkaczy w
ku zawodowego.
z. Chęciński
zarezerwowana dla łazik6w, nieroPZPW Nr 2 tow. Adolf Prokop W Tyg-Odniu Oświaty, Książki!. l Prasy w parku Sienkiewicza w Łodzi bów i pijaków. Nad tablicą widnie
Tadeusz Saar
zcbowiązał się do stałego wykonywa
„Głosu" z PPB
ko1espondent
ceynna była Okręgowa Wystawa Oświatowa, · która cles::yl& sie oieją słowa : „Pracowniku. oto twoi
korespondent fabry-;zny z PZPB
nia. no1·my w 132 proc. Obecnie tow.
Oddział 12
. imo:vkla frekwenoJa zwiedu.Jących.
wroaowiel''
im. J. Marchlewskiego
Prokop wykonuje norme w 133 proc.
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Aleksander S~czerbakow
H'

!J

rocznicę

5 lat temu, dnia 10 maja 1945 r.
wybitny działacz partii bolsze
wickiej i rządu radzieckiego, sekre·
tan: Ks>mitetu Centralnego i Komite
tu Moskiewskiego WKP (b), szef
Głównego Wydziału Politycznego Ar
mii Czerwonej, deputowany do Rady
Najwyższej ZSRR, generał-pułkownik
Aleksaftder Szezertakow.
Aleksander Szczerbakow był wiet'"
nym uczniem i współbojownikiem
wielkiego wodza narodu radzieckiego,
Józefa Stalina, jednym z najbardziej
ub\lenti>wanych działaczy bol5.:cwickich, wspaniałym organizatorer: pra
cy partyjno-politycznej 'v armii i w
całym kraju,
świetnym
propaga•o·
rem idei marksizmu-leninizmu, pło
miennym tłatriotą, który całe swe ży
cie poświęcił socjalistycznej ojcz~

Szezerbakow urodził się 10 paź·
dziernika 1901 roku w Rybińsku (o·
hecnie przemianowanym na Szczerba
irnwo) w rodzinie robotniczej. Jako
12-letni chłop-.lk zaczął ciężko praco·
"'aĆ, aby wyżywić siebie i pomóc ro
·i zinie. J.nż w latach młodzieńczych
.;;zczerbakow wiąże swe losy z partią
'-lolszewików i do ostatniej chwili ·i.:v
·ia służy jej z bezgranicznym po;więceniem.

Przez wiele lat Szczerbakow pelni

~unkcje kierownicze w orga-nizacjach

lfomsomolskich i partyjnych Azji
<irodkowej, Niźnie~o ~owgorodu, Le·
'1.ingradu, Syberii Wschodniej i Zagłę
bia Donieckiego.
Przez 7 lat, poczynając od 1938 r.,
•tał Szczerbakow na czele moskiew·
;kiej 0rganizacji partyjnej. Na tym

Przymusowe
lądowanie

zqonu

n- T

w ULAN BATOR

Serdeczne ·przv;ęcie Polaków wstolicy Mongolskiej Republiki Ludowej

czył swą
Z\viązaną

wielostronną

działalność,

ze stanowiskiem sekretarza l{omitetu Centralnego i Komite·
tu Moskiewskiego Partii, z funkcja·
mi naczelnika Głównego Wydziału
Politycznego Armii Czerwonej. oraz
szefa Radzieckiego Biura Informacyj
nego. Komunikaty Radzieckiego Biu·
ra Informacy;nego, które rozchodziły się po całyr.. św iecie,
pomagały
mobilizować siły duchowe i fizyczne
narodów, walczących przeciwko wro
gowi ludzkości - niemi~ekiemu fa·
szyzmowi.
Niestrudzona owocna działalność
wiernego syna narodu radzieckiego,
niezmordowanego i ofiarnego uojow
nika, doczekała się wysokiej oceny.
Aleksan'.!er Szczerbakow odznaczony
został trzema orderami Lenina, or·
derem Suworowa I stopnia i orderem Kutuzowa I stopnia.
Szlachetne życie Aleksandra Szczer
ba kowa, wypełnio~ twórczą praeą,
tchnącą bolszewicką żarliwością, za·
pałem i nie'".zrusz~ną wiai-'.! w triumf
sprawy partii Lemna-SLalma, stanowi wzór dla mas pracujących kraju
radzieckiego w ich walce o zwydę·
stw.- komunizmu.

stanowisku pod bezpośrednim kierow
nictwem genialnego wodza partii, mq
órego budowniczego komunizmu, Jó·
zefa Stalina, wzbogacił on, swe doświadczenia i pogłębił
umiejętności
organizacyjne, stał się wybitnym
działaczem partyjnym i znakomitym
mtżem stanu. Z imieniem Szczerba
kowa związane są sukcesy bolszewików moskiewskich, osiągnifte w dzie
dzinie realizacji stalinowskiego pla ·
nu generalnej pnebudowy Moskw.-r,
w dziedzinie rozwoju przemysłu i rol
nictwa obwodu moskiewskiego, który
z rejonu konsumującego stał się re·
jonem produkującym towary dla ca·
łego kraju.
\V okresie Wielkiej .Wojny Narodo
wej Szczerbakow był jednym z 1>rganizatorów obrony Moskwy. Pod
jego to kierownictwem masy pracu~ce stolicy
radzieckiej formowały
się w -0ddziały pospolitego ruszeni_i,
w pułki strzelców, w oddziały party
zanckie, budowały fortyfikacje obron

Mijamy granicę Chin i kierujemy
na. terytorium Mongolskiej Republiki Ludowej. Według rozkładu
jazdy powinniśmy lądować w stoli
cy Republiki dla zaopatrzenia się
w paliwo.
· W miarę zbliżania się do celu wi
doczność staje się coraz
mmeisza.
Mamy już teraz przed i pod sobą
tylko gęste chmury. Nasza załoga
ma - wydaje się - do wykonania
dość trudne· zadanie.
Wypada jej
w nie bardzo sprzyjających warunkach atmosferycz,nych lądować na lo
tnisku,
otoczonym ze wszystkich
stron górami. Ale widać nie pierw
szy raz spotyka podobne przeszko

.U

się

dy, bo w oznaczonym czasie samolot nasz dotyka miękko ziemi. Jeśli
jednak kierownictwo lotniska zgo
dziło się na wylądowanie, to w ża.
.
dnym
wypadku me zezwala na
odlot tego dnia. Wypada więc zacze
kać do następnego ranka.

I

Spotkanie
„Głosu" z przodownikami pracy
w
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impreza

Filharmonii łódzkiej dla uczczenia Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy

cza. Koncert - specjalnie przygotowany przez zespół Filharmonii dla
wz.bogacenia programu artystycznego naszej imprezy - zawierał pięk·
ne utwory Stanisława Moniuszki (uwertura do opery „Halka"), Zygmunta Noskowskiego (poemat muzyczny
„Step") oraz laureata Nagrody Stali·
nowskiej, Ara-ma Chaczaturiana („Le
zginka„).

Gdy dzieci pr.zodowników łódzkie

~o świata pracy na zaproszenie
'edakcji „Głosu Robotniczego" - ,,za
ludniły„
salę Teatru Kukiełkowego

Arlekin„, w której dnia 6 bm. odbyzorganizowana przez nas w
··amach Tygodnia Oświaty, Książki i
Prasy urocz.ystość młodzie~owa. .
tegoż dnia ojcowie ich i matki ~ospie
.;zyłi do łódzkiej Filharmonii Panstwo
nej nu „Spotkanie „Głosu Robotni:
czego" z łódzkimi przodoWJrikam1
i wiata pracy".
Cel spotkania :w Filhax~onU był
ten sam. co i w „Arlekinie„: u~cze
nie wati.nego i doodosłego odcinka
trontu w naszej bitwie o upowszechnienie oświaty i podniesienie kultury
narodowej ~odnia OSw.mty„
Książki i Pras.y:.
Mimo, iź dzień obfrtował w szec-.eg>
imprez ogólnomiejskich i ter.enowo·
zakładowych, w sali Filharmonii z~
hrala się niemała ilość prz:edstaw1cieli i przedstawicielek awa~gardy
robotniczej Łodzi - budowreczych
Polski Socjalistycznej.
.
Spotkanie zagaił pzedstawiclel Re·
dakcji, witając serdecznie zebranych
i dziękując im za liczne przy~ycie.
.,Zebraliśmy się tutaj - oświad·
czył on _ aby zastanowić się nad
rnaczeniem Tygodnia Oświaty, Książ
ki i Prasy i aby dać wyraz zroz1Jmieniu jego znaczenia w odpowiednio
uroczysty sposób".
Vv dalszym ciągu swego przemówienia nakreślił referent przy pomocy danych cyfrowch obraz wielkiej
rewolucji kulturalnej, jaką Polsce
przyniosła władza ludowa.
W ciągu 5 lat istnienia Polski Lu·
dowej - oświadczył mówca - maniy w dziedzinie o Światy, wy d aw·
nictw książkowych i prasy osiągnięcia, o jakich ani marz~ nie mogła
Polska przedwrześniowa w ciągu 20-

-.t&Dt Li

W Chinach bawiła niedawno polska delegacja w celu na.wiązania
stosunków handlowych z bratnią Chińską Republiką Ludową. W skład
ne, produkowały broń i amumc1ę, jej wchodził między innymi dyrektor naczelny „Centra.li Tekstylnej"
broniły Moskwy przed atakami lotni tow. Jarosław Stroczan •
Delegacja polska, odbyWająca drogę 1>owrotną samolotem, zmuczymi nieprzyjaciela.
szona była zatrzymać się na krótko na. terytorium Mongolskiej RepuSzczerbakow był jednym z najbliż bliki Ludowej. Oto co pisze specjalnie dla „Głosu" tow. Stroczan, o
szych pomocników Naczelnego Wo· niespodziewanej wizYcie w stolicy Mongolii - Ułan Bator.
dza, Józefa Stalina, w dziele reali·
Zawarczał motor i samolot oder
I tak zupełnie
niespodzie'l.l;-an\e
zacji genialnego stalinowskiego pla·
nu rozgromienia Niemców pod '!o· wał się od ziemi. Szybko znika nam jesteśmy gośćmi tak odległej i ma
z oczu krajobraz Pekinu, i oto jui Io nam znanej, bratniej Republiki
skwą.
Mongolskiej.
W latach wojny Szczerbakow łą· lecimy nad górami.

zmarł

źnie.

J

-~

wała się

gościnnych

gospodarzy

Oficer dyżurny monogolskiej służ
by granicznej, zorientowawszy się
w sytuacji, rozpoczął wypełnianie
funkcji, wynikających z przysłowio
wej tutaj gościnności. Zanim zdą
żyliśmy się dobrze rozejrzeć, na lotnisko podjechały dwa samochody,
z których
wysiadła
towarzys7.ka.
Solia· Dzundy · wice - minisłe\"
Handlu Mongolskej Republiki
Lu
dowej w towarzystwie urzędników
M. S. Z-u.
dnia do godciny 1-0
Następnego
rano - swoim czasem nie dyspQnu
jemy już sami. Nasi przyjaciele wio
iią nas do sto1icy (Ułan Bator) oddalonej o 18 kilometrów od lotnis
ka) umieszczają nas we wspaniałym
hotelu i starają się nam we
wszystkim dogodzić.
Obopólnym pytaniom nie ma
wprost k011ca. Z dumą i pewnością
opowiada towarzyszka Solia o osią
gnięciach narodu mongolskiego.
O
tym, jak z niesłychanie zacofanego
kraju władza ludowa stworzyła
kraj rozkwitu i postępu. O tym, jak
upaństwowiony

został

całkowicie

I•rzemysł i
ne zostały

handel, jak wybudowa·
uniwersytety, szkoły i
szpitale. O tym, jak od samego p<>czą,tku istnienia Mongolskiej Repu
bliki Ludowej Związek Radziecki
stale i systematycznie udziela. P<'parcia i pomocy na wszystkich od·
cinkach. Jak pod kierownictwem ra
dzieckich inżynierów, lekarzy i n'l
ukowców wychowały się właśnie
kadTy, Móre są dzisiaj ostoją ludu
mongolskiego. Jak podniósł się poziom życiowy mas pracujących,
miast i wsi. Jak realizuje się pań
stwowe plany gospodarcze (Mongol
ska Republika Ludowa jest obecnie
na drodze do realizacji 5 - letniego
planu, którego głównym zadaniem
jest rozbudowa przemysłu).
Jaki
niesłychany pęd do nauki i wiedzy
ogarnął lud mongolski „wszyS()y
bez wyjątku u nas się uczą"
mówi towarzyszka Solia.

Umieszczony przy wejściu do Fil·
harmonii kiosk z książkami umożli
wił naszym ~iłym gościom - w re·
zułtacie spotkania z redakcją „Głosu
Robotniczego" - spotkanie na miejNa ulicach stolicy
scu szeregu ciekawych wydawnictw
A potem, wYSzedłszy na miasto,
z dziedziny marksizmu-leninizmu, li- mam.y możlitwość na włas1te oczy,
ter.atury pięknej , literatury popular- skonfrontować z życiem niektóre
1fragmenty op<>wiadań.
P.miod.ownlicy pra<:y i pm;yJadele „Gł41SU", przybyli na. spotka.ole z Re- no-naukowej , oraz technicznej.
da/keją, ba.Wią się seroeczoie słuchaijąe tekstów „Żywe.j GaizeUd".
chłopów

i

niższych urzędników, a· dzHiśmy . 38 rocznicę powstania bojo-

równocześnie zasypywanie rynku wy1 .wego organu WKP(b) - ,,Prawdy",
dawni<:zego szmirą pornograficzną, 1pisma, z którego czerpie naukę prasa

Książka o

Karolu Marksie
OS'ba-1

„Ksią0ke i W!:i.edrlla" wydełia
rozkładową tandetą książkowo-praso- krajów demokracji ludowej, postępo· tnio i wkrótce odda do rąk czytelni
wą _ oto działalność ,,kulturalna" wa prasa całego świata ...''
ków książkę Mehringa F. - Karol
·1
Część artystyczną spotkania wypeł
Ma.rlks
- historia jeg-0 życia :str.
sanac.1 ·
niła „lektura" (recytatorsko-muzyczOmówiwszy
haniebną spuściznę no-taneczna) żywej gazety „Głosu Ro XXI plus 534,4).

Polski przedwr.ześniowej przechodzi
mówca de poważnych i wspaniałych
zdobyczy Polski Ludowej na polu
szkolnictwa podstawowego, za-wodo·wego i wyższego, rozwoju czytelnie·
twa, niesłychanego wprost rozkwitu
prasL i wydawnictw książkow••ch,

botniczego", której poszczególne nuJest to jedna z najlepszych prac
mery związane były tematyczni<' z o Marksie, napisana przez wybitne
obchodem Tygodnia. Ze szczególnym go niemieckiego µiarksistę. „Mehria
uznaniem widowni spotkał się arty· gowska
biografia Karola Marksa
kuł, poświęcony rocznicy powstania - stwierdza antor słowa wstępnebolszewickiej ;,Prawdy", artykuł pt.
go, R. Werfel - książka która pro
„Księgi zbłądziły pod strzechy„ oraz
1
Y
(naturalnie) kolumna satyryczna „ży. wadzi nas po drogach jego myśli,
walki z analfabetyzmem, który pod wej gazety„.
to książka, która czyni go nam blis
koniec Planu 6-Jetniego pozostanie u
·
· gazety·· nas-tą- kim, jako człowieka, jako myślicie
Po występie ,.zyweJ
nas jedynie przykrym wspomnie·
pił koncert orkiestry Państwowe] Fil· la, jako bojownika, jako naszego
niem. wzrostu popularności sztuki harmonii pod dyrekcją R. Mackiewi- nauczyciela.
tt>airalnej i filmowej itd.
---------------------------

~~~~ch~ą~~wc:;rta~\~yc:S~łobs~~~; po~l~u::~~e~e;:r:::rwiew~~!:::a~=~arb

sc1w1e „pochwahc rez1m sanacyJny . .
d . .
, .
. .
2 miliony analfabetów, odcięcie do me~ osw1adczen iest dla nas wie1k1
stępu do oświaty i kultury synom F Z·w1ązek Radziecki.
córkom
robotników,
małorolnych I Właśnie ·w dniu 5 ma.ja br. obcho-

Zlot korespondentów r-obotfliczy.ch i chłopskich

Wstęp R. Werfla wprowadza czy
telnika w lekturę tej książki, wyJasmaJąc równocześnie, co w dziele
Mehringa,
napisanym w drugim
dziesiątku lat naszego wieku, nie
jest zgodne z rzeczywistością histo
ryczną i nauką marksizmu - leniniz
mu.
Na całość pracy Mehringa składa
się piętnaście rozdziałów, które począwszy od lat młodzi.eńceych Ma.."'k
sa aż do jego śmierci omawiają ży
cie i dzieła wielkiego twórcy nauko
wego socjalizmu. Uzupełniają książ
kę. obj aśniające tekst &:deła, przyipi
sy.

Stolica
Mongolii
liczy
około
100.000 mieszkańców, posiada olbrzymi elektro - kombinat, fabryki
włókiennicze, pralnie wełny, fa.bry
ki ikonserw itd.
Mijamy wspaniały plac z pomnikiem bohatera mongolskiego naro
du - Such Ba.tara, dookoła którego mieszczą się nowo wybudowane
nowoczesne, wielo1>iętrowe gmachy
budynków rządowych, teatrów, klo
bów, kin i mieszkań prywatnych.
Wygląd miasta świadczy niezbicie
o dążeniu narodu mongolskiego do
skończenia z prymitywem i zacofa
ni-em. O wysokim poziomie życio
wym świadczy również WYgląd ze
wnętrzny i ubiór napotykanych
na
ulicy ludzi. Wartość pieniądza mon
golskiego (Togrok) odpowiada, war-.
tości rubla.
Tak to pod bokiem Związku Ra
dzieckiego i przy jego codziennej
pomocy rozwija się i krzepnie Mon
golska Republika Ludowa.
Stosunek Związku Radzieckiego
do małej Mongolii stanowi jeden z
jaskrawych przykładów bezlnteresownej polityki Związku Radzieckie
go, stanowi wyraz poszanowania su
werenności małych narodów i dale
ko idącej im pomocy.
Przykład
Mongolii jest bardzo
wymowny na tle polityki zachodnich
imperialistów - polityki podporząa
kawywa.nia małych państw i utrzy
mywa.nia ich w st,anie niedorozwoju dla zapewnienia. sobie korzyści.
Dążenia młodej republiki
Nie ulega wątpliwości - mówi
towarzyszka Solia, - że przed naro
dem mongolskim stoi jeszcze szereg trudności.
Rozległa terenowo
Republika Mongolska
nie posiada
dostatecznie rozbudowanej sieci ko
lejowej i mimo niewątplhvych osiągnięć na odcinku transportu sa
mocbodowego, wielbłąd pozostał do
tycbczas głównym środkiem transportowym.
Dążenia narodu mongolskiego idą
w kierunku uprzemysłowienia kra
ju, rozwoju kolejnictwa, budo~y
dróg, wYriszycb u<izelni itd. Podsta..wą ekonomiczną gospodarki
mongelskiej · jest dotychczas rolnictwo,
hodowla bydła (z przewagą owiec),
myślistwo. Mongolia eksportuje su
rowiec wełniany, s~óry surowe, pół
wyprawiane futra, produkty mierz
ne, mięso itd•
Pogoda dopisała .•.
Późna pora przerywa naszą ciekawą ·rozmowę. Nazajutrz rano nosi gościnni gospodarze zjawili się
znowu w komplecie. I wydaje si1::
że niezwykle szczere były ich s loW'3, kiedy mówiili nam o chęci rzatrzymania nas na kilka dni i kiedy życzyli nam ... złej pogody, by sa
molot nie mógł odlecieć.
Ale pogoda dopisała. Samolot od
lecial A my - zachowa.liśmy miłe
wspomnienia o stolicy Mongolii Ułan Bator.
Ja.rosła.w Stroozan.

w-·eIk· e dz o· przeobraz·.en,. a przyrod y
1

1

W tym czasie, gdy imperialiści
i angielscy, snują
plany burzenia spokojnych mic:.st
i wsi, masowego wyniszczenia lu·
dzi - kraj socjalizmu realizuje
wspaniały program budowy komu
nizmu, rozwijając przemysł, go.;po
darkę rolną i kulturę. Częścią ogól
nego programu, który zapewnia
krajowi radzieckiemu dalszy roz·
kwit, jest gigantyczny. plan przeobrażenia
przyrody,
uchwalony
przed półtora rokiem z inicjatywy
Towarzysza. Stalina.
Czytelniku, spójrz na mapę geo
graficzną
Związku Radzieckiego!
Poczynając od zachodnich granic
państwa socjalistycznego aż
do
podnóży Uralu, od centralnych O·
kręgów europejskiej części ZSRR
do wybrzeży Morza Czarnego, pro
wadzi się niespotykaną dotąd w
historii ludzkości ofensywę na po
suchę, przeobraża się glebę. zmie·
nia klimat, faunę i florę. Celem
tej ofensywy jest zapewnieme na
rodowi radzieckiemu bogatych 1
trwałych urodzajCw.
amerykańscy

1· eł

nabrały jeszcze żywszego tempa.
W ciągu jednego - 1950 roku obszar leśnych pasów ochronnych
ma być zwiększony o 700 tys. ha.
Z kołchoźnikami, pracownikami
sowchozów i stacji maszynowotraktorowych przy wykonaniu pla
nu przeobrażenia prZYTodY, czynnie współpracują przedstawiciele
nauki radzieckiej. .

Już

w roku ubiegłym Akademia
ZSRR zorganizowała
w
zwią~ku z sadzeniem leśnych pasów ochronnych zespołową ekipę
uczonych. W jej skład wchodzą
setki pracowników różnych instytutów Akademii: Instytutu Le.Snictwa, Geografii, Gleboznawstwa,
Botaniki. Geologii, Zoologii i in.,
jak również studenc;:i uniwersytetów: Moskiewskiego i Saratowskiego, Stalingradzkiego Instytutu
Rolniczego, Woroneskiego Instytutu Leśno -Technicznego i wielu
Innych radzieckich szkół wyż
szych.
W centralnym sztabie ekipy uczonych w Moskwie wre teraz go··
h zak·ąt
rączk owa praca. Do roznyc
k•
k.
· · k
ow europejs ·1e1· częsc1
raju w y
j eżdżają codziennie
grupy uczo· 1.istow,
•
k toryc
·
h zada
nych 1· speCJa
·
· t opracowame
. naukowych
·
mem
3es
. 1asow
·
po d st aw sa dzema
oraz poNauk

pomyślne wykonianie
brażenia przyro'dy.

planu przeo

W ciągu ubiegłego półtorarocz
nego okresu przeprowadzono badania na obszarze ponad 400 tys.
heklarów, wykonano 18 tys. przekrojów gleby, dokonano ponad 5
tys. analiz gleby.
W roku bieżącym praca nauko·
wa prowadzona będzie na jeszcze
szerszą skalę.

Zielone

zapory

leśne

tworzyć

można jedynie w oparciu o naukę
miczurinowską,
rozwiązując cały
kompleks zagadnień, związanych

z sadzeniem lasów. Należy poznać
glebę i klimat dane j okolicy, ustalić sposoby usuwania niepożąda·
nych składników gleby. zasilania
drzew nawozami sztucznymi, zwięk
szania wilgotności gleby itd.
Wszystkie te zagadnienia roz·
wiązują uczeni i specjaliści, biorący udział w ekspedycjach Aka·
demii Nauk ZSRR.
Y..leźmy
dla przykładu pracę
uralskiej e}\ipy uczonych. Przepro
wadza ona badania na obszarze
Na
obej·
. ogromnej przestrzeni,
,
między Uralem a Morzem KaspiJ'muiącej 590 Lys. h ektarow, wyro·
sły już w ciągu t,5 roku młodziut
skiem, gdrz:ie po'\vstać ma pierwsza
wielka zapora leśna, która zagro·
kie crzewka. Jednocześnie buduJ·e
dzi drogę wi eJ· ącym z pustyń Ka·
·
w
·
T t
się zbiorniki wody i prowadzi ro·
.
On1a 6 bm. w• arszaw1e w ea rze Narodowym odbył się Pierwszy Zlot
zachstanu wiatrom, powodu1·ącym
boty irygacyjne.
[{orespondent ow Ro b otn1czych i Ch1opskich. Na zdiech\ - ooólnv widok
częstokm~ znaczne szkody na po1~
~~-N
~a_d_e_s_tl_a~w_1_·o_s_n_a~r_._1_9_5_o_._P_r_a_c_e~-c.z~~
~i~e~n~ie~~b~a~d~a;ń;·-~u;ł;a~h~Y;ia~j~ą~c~y:c~
h ~l:a:ch~:
o~hwodów czka~wskieqo. sh

lingradzkiego i saratowskiego.
Pas ten ciągnąć się będzie na
przestrzeni około 1.1 OO kii orne·
t rów, na terenach nieje dnolitych
pod względem
gleby i klimatu.
Drogą badania już istniejących tu
plantacji leśnych ekipa uralska
winna ustalić sposób prowadzenia
racjonalnej gospodarki leśne], na·
kreślić środki walki ze szkodnika·
mi leśnymi i oddać w służbę o·
chrony lasów sztucznie stworzoną
nową faunę: tak ie gatunki ptaków
i zwierząt, które są przyjaciółmi
lasu.
W
obwodzie
stalinqradzkim
przystąpił j uż do pracy
od~lział,
któremu
polecono opracowanie
najlepszych metod sarlzenia o·
chronnvch pasów leśnych, o zna·
czeniu przemysłowym. Zag·a jniki
dębowe
mają nie tylko
chronić
pola przed posuchą, ale dawać je·
dnocześnie cenne drewno.
Z różnych za k ątków kraju radzieckiego napływają do sz tabu
ekspedycji Akademii Nauk ZSRR
wiadomości , że poszczególne ekipy, ko rzystając z wczesnej wio·
sny, prowadzą już w szybkim tero
pie zaplanowane prace Na wszvst
kich odcinkach frontu walk{ o
przeobrażenie przyrody obok pracowników rolnictwa pracują
przedstawiciele nauki radzieckiej.
\\'. Tretrnbow.
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sens, cel konferencji par- cji partyjnych odpierali ten zarzut nych przez nią cyfr uczestników,
ja.sny: podsumować do- twierdzeniem, że koła młodzieżowe olbrzymi procent na te kursy nie
tychczasową pracę, przeanalizować nie pracują, a winien temu jest uczęszcza, że uczęszczają nieregujej przebieg, krytycznie i samokry Zarząd :Miejski ZMP. Podobnie by iarnie. Zarówno w sprawozdaniu
tyczn~e ocenić błędy, zaniedbania ło z niektórYIDi innymi zagadnie- 1 jaik i w dyskusji uwid-0czndono, ie
i potknięcia, oceniając równacz.eś-_ niam:i.
na odcinku związków zawodowych
nie w sposób właściwy wszystkie
I ten moment - przerzucania mamy jeszcze bardzo poważne za.sukcesy i osiągnięcia. ·celem kon. odpowiedzialności z siebie na in- niedbanda, a szczególltie w Odd}.a.
fe.renoji partyjnej było odnaleźć ny.eh, jest p!ierwsz-Jill sygnałem le Włókniarzy, co w sposób słusz
i wskazać źródła tak sukcesów Jak mówiącym, że uchwały III Plenum ny i samokrytyczny przyznał prze
i błędów, a znalazłszy źródła blę KC nie przez wszystkich jeszcze wodniczący PRZZ - tow. Rudzk!.
dów i zaniedbań - wskazać środki zostały w dostateczny sposób zroTRZEBA Z TEGO WYCIĄGNĄC
przy pomocy których źródła te bę zumiane.
WNIOSKI
dą mogły być zlikwidowane.
TA.KIĘ STANOWISKO
To
wszystk-0
nie znaczy, że dysSpróbujmy zastanowić się nad
DEMOBILIZUJE
kusja
była
pozbawiona
właściwej
dyskusją, jaka rozwinęła się w cią
Typowym wystąpieniem, świadczą krytyki i samokrytyki. Tak nie by
gu obu dni trwania konferencji.
cym o niezrozumieniu istoty kry- ło. Wielu towarzyszy pokazało, jak
ZBYT MAŁO SAMOKRYTY!a tyka i . samokrytyki była wypo- należy o istotnych . zagadltieniach
Pierwszym zasadniczym wnios- wiedź faw. Rudnego z PFSJ nr. 1. mówić językiem partyjnym i wyp.o
kiem będzie ten, że ch-0ć w dysku- Tow. Rudny twierdził, że egzeku. wiedm takie jak tow. Leszczyńskie
sji poruszono 1'niele istotnych za- tywa tamtejszej organizacji partyj go, Rudzkiego, Goździka - mogły
Podobn:e
gadnień zaob.serw-0waliśmy w nej nie może brać odpowiedzialno- być tego przykładem.
niej zbyt mało .samokrytyki, W ści za fakt, iż komendaintem fa.- 'i inni mówcy, a nawet ci, którzy
niektórych wypowiedziach przebi- brycżnego hufca SP jest były an- przejawia1i nie pełne zrozumienie
jał ton ataku, że wielu delegatów dersowiec, gdyż egzekutywa nie w sprawach krytyki i samokrytymiast doszuh">iwać się błędów i za- znała jego przeszłości. A czyż to- ki - wnieśli do dyskusji wiele zaniedbań u siebie\ znajdowało ich warzysze nie byli obowiązani wy sadniczych i problemowych momen
suwając go na to stanowisko za- tów.
źródła gdzie indZJej.
Ale jeśli zwraca.my uwagę na to
poznać się dokładnie kim qn jest i
Niektórzy towarzysze z zakła
zasad'll!icze niedociągnięcie dysku:.
kim oń był? ..•
dów pracy miast mó;wić o tym, cze
Tow. Rudny ostrzegał, że osiąg sji, jakimi były akcenty zrzucaltia
go sama w dotychczasowej pracy
nięcia
wilanowskiej organizacji z siebie odpowiedzialnoś.ci, czy pró
nie zrobrn, czy nie doceniali - pró
partyjnej mogą być zaprzepaszcza by przesłaniania przed samym sobowali czynić odpowied:tia!nymi za
ne, gdyż organizacja w tej chwili bą źródeł niedociagnięć _ t.o czyni
wiele spraw Centralne Zarządy czy
b ·
. ·
ZjednoczenJia. Kiedy przedstawicie znów jest bez sekretarza, którego my to ~o t~, Y zosta~y z ;:eJ p::aw
Partia posłala na inny odpowie- d! wyciągruęt: odpowiedme wruos-.
le młodzieży skarżyli się na brak
dzialny odcinek pracy. Nie wnika- ki na p:rzyszłosć.
opieki ze strony organizacji parjąc w to, czy były sekretarz bar- . Nie wolno na~
ocemaJąc swą
tyjnych, . przedstawiciele organtzn.dziej potrzebny jest tam, gdzie go pracę stwierdzać tylko, że to i to
Partia po.słała, czy w zakładzie pra. zrobiliśmy, zrobiliśmy dobrze, a. za
cy, tow. Rudny w fakcie braku
jednego człowieka z organizacji, tó, czego nie wykonaliśmy to oddoszukiwał się przyczyny zahamo powiedztialność mech -biorą inni.
Właśnie .p oprzez krytykę i samoTreść ,

Straż Pożarna

Straż Pozarna (dzwonić
tylko w wypadku pożaru)
338 - Pogotowie PCK

ADRES REDAKCJI:
Ro1.dzielnia Dzienników „Ruch"
Plac Kościuszki 16, tel. 250.
Godziny przyjęć od 14 do 15

Komunikat

Komitetu .Obrońców Pokoju
Miejski Komitet Obrońców
Pokoju w Tomaszowie Mazowieckim wzywa wszystkie zakłady pracy, instytucje i
urzę
dy do natychmiastowego powołania
lokalnych
Komitetów
Obrońców Pokoju i podania ich
składów osobowych Miejskiemu
Komitetowi pod adresem, Sąd
Grodzki, sędzia Krzemiński.
Ze względu na wagę i pilność
spra>vy, zgło3zenia te winny
być nadesłane najpóźniej do soboty 13 maja 1950 roku.

W piątek od prawa
korespondentów
W Piątek, dnia 12 bm., o godz. 17
w lokalu Miejskiego Komitetu PZPR
odbędzie się ogólna odprawa wszyst~
kich kores.p-0ńd€'lltów „Głosu Tomaszowskiego". Prosimy o punktualne
przybycie.

t"yjnej

był

. "
• d o zyc1a
• •
'
ie
POwo an
ł

Społecznego .Komitetu do

walki z alkoholizmem :i~rr;;:ejn~v::::;;; :;;:~~

krytykę należy przeanalizować

czy

Miejski wyjaśnia

W związku z notatką w „Gło-1 jąca całkowitą gwarancję p~w
sie T_omaszowskim", V: ::;.prawie n~go i bezpiecz.nego
przejśc!a,
kładki na rzece Wolborce, t>TZY me tylko dla p1eszych, ale row
1
zbiegu ulic Nadrzecznej i Lipo- ni~ż i dla prze jazdu pojedyń
wej, Zarząd Miejski wyjaśnia, czych furmanek. Mogą z niej
że powyższa kładka, jako prowi korzystać mieszkańcy pobliskiei
zoryczna, była połoźona samo - ulicy Nadrzecznej i Lipowej.
rzutnie przez okolicznych
mie
Dla unikn 1 ęcia wypadków, Za
szkańców.
rząd MieJski zlikwidował kładkę
W odległości około 100 mtr. przy zbiegu ulic Nadrzecznej i
od tej prcwizory<:znej kładki, Lipowej, gdyż ni~ moźe brać odprzez Zarząd Miejski
została powiedzialności za samorzutnie
w roku bieżącym wybudowana zrobione przejścia przez rzekę
kładka, przy ul. Szczęśliwej, da Wolbórkę.

Otoczyć opieką

LZS w Ujeździe

Ludowy Zespół Sportowy w Uje
ździe zorganizowany został w
początku I949 roku. W pierw szych miesiącach swego istnienia nie wykazal się pracą, z tej
prostej przyczyny,: iż wybierając
kierownictwo, popełniono jed'en
błąd: wybrano#szanowanych ludzi, ale nie mających nic ws.pól
nego ze spo·rtem i wychowaniem
fizycznym, _
Reorganizacja zarządu w lip
cu ubi-egłego roku, · ożywiła zna
cznie pracę i przyniosła pierw
sze sukcesy,
Zwrotne subsydium z powiato
wego zarządu
„Samopomocy
Chłopskie.i" zezwoliło· na jakie,
takie wyposażenie zespołu w
sprzęt i kostiumy, Intensywny
trening postawił na poziomie sek
cję piłki ręcznej i siatkarze Ulazdu zdobyli mistrzostwo powia
tu brzezińskiego. Dzięki ofiarna
ści jednego z miłośników sportu
- ob. Stacheckiego-- LZS otrzy
ma! trzyizbowy lokal. Z własnych
funduszów urządzono świetlicę,
zakupiono stoły, ławki, szafę na
sprzęt, kilka par butów do i:>iłki
nożn,ej, stół do tenisa, spł~cono
częśc uzyskanego subsydium.
Niestety, sportowcy skarżą
się na brak zainteresówania, ja
kim winny ich otoczyć, opieku'ją
ce się zesoołem instytucie.
Za
interesowanie i opieka ze strony
gminy, wyraża się kwotą 12 ty
sięcy zł. subsydium.
Gminna
Spółdzielnia. w Ujeździe przeka
zała-...zespolQwi 1ą t~ięcy.' zło tych. \omaszow~ki ~~~ókniarz''

nad LZS-em, nie mógłby
prze
słać czasem któregoś z wytraw'"
niejszych
sportowców,
któ.
ry by udzielił
rad, wskazówek,
poprowa<l'Ził
keningi?... Przecież „Włókniarz"
w tej sprawe pod jął pewne zobo
wiązania. Dlaczego więc ich nie
realizuje? .••
LZS nie ma własnego
boiska, a posiadany plac - to fot
ne piaski. LZS - nie ma dosta
tecznej ilości sprzętu, a funduszów na jego uzu.pełnienie brak.
A przecież Gminna Rad'a N aro
dowa
mogłaby wynaleźć jakiś odpowiedniejszy na bO'isko
teren. Sportowcy wspólnie
z
młockieżą SP, z pewnością urzą
dzi.1iby przyzwoite boisko. Po~
wiatowy Związek „Samopomocy
Chłopskiej'', widząc zapał mło dzieży i ich trudności mógł
by zrezygnować ze ściągania udzi·e lonej w ubiegłym roku poży
czki, a nawet jeszcze pewną kwo
tę im oo.rzucić. Gminna Spół
dz~el.nia mo~łaby przyjść mło
dz1ezy ~.większą pomocą finan
sową, niz dotychczas.
Zagadnienie sportu wyraźnie
zostało postawione przez czynni
ki kier. naszego państwa. Toteż
dzhynym wydać się musi
ten
~ho~ętny stosunek do LZS w Uje
zdne - u najbard:ziei zaintere
sowanych, a więc: „S.amopomocy ~hłopskiej", tomaszowskie.go
„Włokniarza" i czynników samo
rządowych.
Sporfowcy ujeźdzc-y s;j wa•r ci
P,om~y.
tym roku doszli do
fi?ałow mistrzostw wofewó<lz •
kich LZS-ów w siatkówce a
osiągnęli to. dzięki swej pfaey.
Dlaczego wiec im nie ułatwić
dalszych sukcesów.

.
czyż kierownictwo podstawowej
w lokalu Powiatowej Rady Związ z Alkohol!zmem _fundusze Towarzy- organJi.zacji partyjnej to jest jeden wszystko eo mo~na, i co trzeba było
ków Zawodowych odbyło się organ!- s~ ; 1;;;,:k~f~.;o~~~~:~ia wybra- 1 towaro/Sz, choćby to był pierwszy .zrobić - zrobiliśmy, czy na. nazacyjne zebranie Miejskiego Spolecz- no skład Miejskiego Społecznego Ko sekretarz?... Czy towarzysze z Wi- szym odcinku, za którf jesteśmy
nego Komitetu do Walki z Alkoho- mitetu do Walki z Alkoholizmem w łanowa nie pracują i Itie kierują odpowiedzialni wszyi;tkp jest do!izmem. Na zebranie pr;i:ybyli przed- składzie:
robotą kolektywnie?...
stawiciele zakładów pracy,..orgailiza„ to„ 0 tym, że tow. Ru- l;lre i właściw.e, .czy. wyk(>rzystaliś
"Prezes -- prof.„ Robert Kożusznik,
Swiadczy
cji politycznych, społecznych, mło- wiceprezes~ ...:.. prof. Helena Htysz- d
·
my ws~"st~ę do.Ę1_tępn~ J,tam ,środ
dz!eżowych, komitetów rodzicielskich kiewicz i tow. Aleksander Rudzki, ny nie przeanalizował do dziś ulti, _by wype!Wc podjęte przez nas zotgam~wat ht .r~Z>Jlpk~zowe
i innych.
sekretarz - .Kazimierz Macierzyński chwał III Plenum Partii.
spotkam a ~okserskie f' tirzy3echał
Źadania.
Po zreferowaniu przez przewodni- - uczeń Liceum Pedagogicznego,
raz z sekc1ą ar~Ys!yczną, któ~a
NIE PRZESŁANIAJMY
czącego PRZZ _ tow. Rudzkiego po- skarbnik - dyr. oddziału NBP dała przedstaw1eme, a dochod
trzeb stworzenia Społecznego Komi- ob. Stanisław Musiałek oraz człon
PRAWDY CYFRAMI
z
imprezy zasilił kasę LZS-u.
tetu do \"falki z Alkoholizmem i za- lrnw!e: Zofia Kadow z PFSJ Nr. 1,
Słuszne były wypowiedzi tow.
5
A czego sportowcom Ujazdu
kreśleniu zadań, jakie przed nim sta- Antonina Dębiec z PZPW .Nr. 28,
Otwarta w ubiegłym tygodniw"Wy potrzeba?„.
na - prezes Towarzystwa „Trzeź- Stefan Mazurek z PZP.JG Nr. 3, Ma- Grabowskiej, gdy mówiła. o spraOdpowiedz; Redakc1'i
wość" - prof. Robert Kożusznik zło- ria K~charska z P,ZP~ Nr. 27 i prof. wach k.obieoych. Ale kiedy, za.. stawa gazetek ściennych, trwa. Zwie
Przed~ wszystkim instrukta _
żył sprawozdanie z działalności To- I A:ntom Borkowski z Liceum Pedago- mia.st samokrytycznie podejść dl' dzać ją można codziennie w pomiesz żu. LZS, liczący obecnie 75'
.T_. Wil.czyński: Wobe. tego, że mawarzystwa i zgłosił jego przystąpie- gicznego.
17 ten.al Jest znacznie spóźniony, nie
działaln-0ści
Oddziału
Zwiiązku czenlach Straży Pożarnej; od godz. czyn. nych członków, w tym
k b t
d
mozemy go wykorzystać.
nie do Komitetu - jako nowej, opar W zakończeniu zebrania postano- Włókniarzy, przeprowadziła próbe 16 do 20.
O. ie : ~osia. a ~ekc ię piłki ręcz
M . M.: Winę musicie przypisać sami
tej na autorytecie związltów zawo- wiono zaapelować do wszystkich luWstęp bezpłatny.
ne1, p1łk1 nozneJ, sekcję lekkoa- sobie. Przecież słusznym będzie nie
dowych
organizacji, przeka zując dzi dobrej woli o współpracę na od- obrony Zarządu Oddziału - poiwi
tletyczną, tenisa stołowei;ro i sza czekać aż kierownictwo prześle noniła błąd, który zbyt cz~ty jest
równocześnie Komitetowi do Walki cinku zwalczania alkoholizmu.
chową. Treningi są, co prawda tatkę do prasy, a pv prostu samemu
jeszcze w naszych pracach. Pomłodszych f)rOWad:z one, ale prowadzone bez nBJ;>iSaĆ ~res,pondencję. 'Ilw.ierd:renie
zwoliła się zwieść cyfrom sprawofachowego kierownictwa i mło prz~wodniczącego Waszego Koła
1
pielęgniarek
zdawczym
uczestni
dz ież nie wie, czy trenu ie w Z~ią~kowego b?ło wid.ać ni~porozuk6w rozmaitych kursów prowadza
Oddział Tomaszowski PCK sposób właściwy A
Wł "k m1emem.. Okólnik bowiem rue doty.
" kt;
·
czy " O - Ct;Y prze3a~w Waszego życia sponych przez Zw.ią.zek, liczbę, która w
marz
,
ory
sprawuje
opiekę
łecznego cz" politycznego.
.:T
grubym.st-Opniu .Przekróczyła 1000 przypomina, że składanie podań .
Dotychczasowy e.ystem zaopatry- czych, jak i nieobjętych tą formą osób, wyciągnęła z tegp wniosek, na Kurs Młodszych Pielęg.niawai'lia ludności w skórą podeszwową uspołecznienia rzemiosła.
że Oddział pracuje dobrze. Prze- rek odbywa się do dn. 15 maja ZE SPORTU
do reparacji 'obuwia był z jednej Każdy warsztat szewski zaopatry- cież sama tow. Grabowska dosko- br. od godz. 13 do 15, w Soboty
strony sprzeczny z
zniesienia wany
w
dla
re nale
orientuje,
z wy:mienio- od 11 do 13.
wszelkiej reglamentacji w handlu de paracy3nych, zob~w1ąza~y Jest do
·
,
d
· ·
·
. prmvadzenia sipec·Jalnej kontroli, w
ta.hcznJ m, z rug1.e_J z. aś okaz. ał się której klient potwierdza wykonanie
W uzupełn·ien iu wczorajszych
. da- szego do trzeciego miejsca, reprezen
Ś i_wy, umoz1JWlał b ow1em w naprawy obuwia i zużycie skóry. mewł ac
ę
nych ilościowych z Biegów Narodo- tować będą nasze miasto w Biegach
Pó.t1zczegolnych wy~adkach handel ~rzed nadużyciami ze strony nieucz,
'W!ch, odbyt~ch na terenie naszego Wojewódzkich w Łodzi.
łancuszkowy, uprnw1any przez szew c1wych szewców chronić będzie zaW b ·t
ś . .
.
nualnaes:ta, poda3emy wyniki indywiduWyniki osiągnięte przez naJ·lep1
ców. Z tych względów Mini~terstwo równo kontrola społeczna, jak i kon ko so o ę, w v:iet 1cy Koła Związ skiego", a także inspektor szkolny
Handlu WewnP.trzn~o w porozumie trola Centrali Rzemieślniczej.
.wego Praco~vnik6w Służ~y Zdro- - tow. Pobocka, podnosząc warszych zawodników uważać należy za
.
. ~
. .
.
_ .
w1a odbyła się uroczystośc przeka tość książki i wskazując na donioBieg dziewcr.ąt 500 m. - grupa od dobre. Uzyskaniu lepszych wyników
n~u z Pa1'lstwową Fom1s3ą -~lano'"'.a- . Po wyliczeniu się z otrzymanej za- zania Szpitalowi Miejskiemu biblio sły fakt przekazania biblioteczki. w 15 do 16 lat: 1. K. Perzanowska (Li- stał na przeszkodzie dość :iilny wiatr.
n~a Gospodarczego ~ałkow1c1e zm1e- h~zkow-0 l'~óry, szewc otrzymuje ko- teki,
ufundowanej przez czytelni- ramach Tygodnia Oświaty, Książki ceum Wychowawczyń Przedszkoli)- Zła bieżnia na boisku „Włókniarza"
niło zasady sprzedazy skóry podesz- le~ną partię towaru, przy czym pe- ków „Głosu Tomaszowskiego" dla i Prasy.
1.37.8 min. 2. G. Czapnik (Lic. Pe- spowodowała uzyskanie słabych wywowej na rynku miejskim, pozosta- wien proc~nt. skóry wolno mu każdo- chorych.
w zakończeniu skromnej ui·oczys dagogiczne) - 1.38.3, 3. I. Ostrowska nlków przez startujących tam zawowiając bez zmiany zasady sprzedaży raz 0 ";0 zuzyc V: dv\~oln~ sposób, bez
W obecności personelu szpitala i tości, dyrektor szpitala dr. Aug- (Lic. Pedagogiczne) - 1.38.3.
dników „Włókniarza" i Szkoły Ogól
na terenie wsi.
obowiązku wyliczania się.
przedstawicieli chorych - krótkie szpach złożył serdeczne podziękowa
Bieg 500 m. dziewcząt - grupa od nokształcącej.
Sklepy uspołecznione sprzedawały . ~~óra branzlowa i miękkie skóry przemówienie wygłosili: przewodni nia wszystkim ofiarodawcom - czy 17 do lB lat: 1. Z. Kapała (Lic. I:eda- Wyniki Kapały l Kocika należą do
dotychczas skórę twardą kruponową swinskle sprzedawan_e będą nadal w czący Koła Związkowego tow. Ba- telnikom „Głosu", za ich . obywatels gogiczne) - 1.35.8 min.~ 2. K. Syk bardzo dobrych.
na podeszwy oraz tzw. branzlową _ detal~1_bez ogranlczen.
ran, i·edaktor „Głosu Tomaszow- ki czyn.
(Szk. Ogólnokształcąca) - 1.43.0, 3. Osiągnięcie·przepisanego minimum
po pół kg. każdemu okazicielowi JeIlosć skóry przeznaczonej obecnie
--------J. Błażejewska (śr. Szk. Zawodowa) na Odznakę Sprawności Fizycznej
gitymacji związku zawodowego, a do rozprowadzenia wśród szewców
1
1
- 1.44.8.
nastręcrz:ało wiele trudności pokaźne
ponadto szewcom - na karty rze- została zn~ci.nie zwiększona w stoBieg 500 m. kobiet - od 19 do 25 mu procentowi startujących, co jest
rnieślnicze. Obecnie (w zasadzie od sunku do ilości sprzedawanej uprze.
J.
lat: 1. J. Michalecka („Włókniarz") dowodem zbyt słabego przygotowa1 maja rb.) skóra twarda podeszwo- dnio w handlu detalicznym.
W d · h 28 29 k
•
,
- 1.40.0, 2. K. Rozum (Gimn. Prze- -·ia się do biegów.
wa nie będzie się więcej znajdowała Niezależnie od napraw obuwia, do ·
mac
i
wietma br. I adresow wyjątkowo brudnych mysłowe) - 1.42.4, 3. A. Kalinowska Biegi Nar-0dowe oglądało ogółem
w sprzedaży na rynku miejskim. Ca konywanych przez indywidualne i niektóre tomaszowskie podwó- posesji.
(Gimn. Przemysłowe) - 1.42.6.
ponad 2000 osób.
łą ilość tej skóry, przeznaczoną na uspołecznione warsztaty szewskie, rza. kontrolowane były przez
Oto ich spis.:
Bieg 1000 m. - chłopcy od 15 do
--naprawę ob.uwia - przekazuje się szybko rozb~1dowuje sią sieć punk- Sanitarna KomisJ'ę i oto co
Dom, W którym mieści się 16 lat: 1. H. Rysiewsk! (Lic. Pedago- PRZED ZAKOŃCZENIEM TURNIE
.
R
·
·1
·
·
kt'
tó
ń
""
1
·
D
Pl
K
,
)
JU SZACHOWEGO.
w napraw przy pa stwowych skle stwierdzono.
Cen t ra1i zem1es mcze3, · ora w pom eczarma. om przy
• os- giczne - 3.04.6 min„ 2. R. Kowara
rozumieniu z izbami rzemieślniczy- pach Centrali Handlowej Przemysłu
. •
.
. ciuszki Nr 2-7. Dom przy Pl. (Lic. Pedagogic~ne) - 3.07.2, 3. J. Rozgrywki turnieju szachowego o
mi rozprowadzać będzie skórę wśród Skórzanego (dawniej Bata) oraz
Dom przy ~l. ~OJ~ka Po:sk1e Kościusz~i Nr 8. Dom przy. Trocha („Związkowiec'') - 3.12.0.
mistrzostwo Tomaszowa dobiegają
warsztatów szewskich, zarówno zrze punktów napraw prowadzonych go Nr .18. śzr;1!ltmk. me zaln_;yty! PI. Koścrnszki Nr 9. Dom przy Bieg 1000 m. _ chłopcy od l7 do ~ei.~a. Oto ostatnio osiągnięto wyszonych w spółdzielniach . pomocni- przez spółdzielnie pracy.
napełnion~ roznym! brudam:, bh Pl. Kościuszki Nr 23 . Dom 18 lat: 1. w. Koci~ (Szkoła ~la .dorosko studm - gr~z,1 zatruc1e;m przy ul. Kramarskiej Nr lO. słyc~) - 2.54.8 mm., 2. W. Siec1echo- Kula - A Goździk 1:1, A. Goździk
wody. Chcąc "."e~sc na poclwor- Dom przy ul. Armii Czerwonej wslh (Szkoła dl8: .dorosłych).- 2.55.o, - Zdziarski 1:1, Siwek - Kobyłec
ko trzeba załozyc maskę"
N lO D
Al W . k 3. J. Kopka (Lic. Pedagogiczne) - k~ 1:1, Zdziarsld - Siwek 1,5:0,5,
r . . om przy
Segiet - Anc'zarski 1:1, Kobyłeclrt
.
OJS a 2.56.6 min.
•
, Dof!l
przy
Alei ~OJ ska Polskiego Nr 16, 17, 40.
Bieg 1000 m. - mężczyźni od 19 Ujma 2:0.
Polskiego Nr 25. Brn?na i cuch
Jest ich więcej, ale podaliśmy do 29 lat: 1. Anioła (SPP Nr. 53) W tabeli finałowej najmniej straCieple ostatl/ie dni ujawnily zno- śródrniescia są I peryferie, których nąc!l' woda rozlewa się p~ ~· najbardziej ntYJ?OWe".
3•02 ,0 m., 2. w. I_iejczak (SPP Nr. 50) conych punktów posiada Wojewódzwu braki na odcil1ku zaopatrzenia, zaopatrzenie musi być również do- d:wor,zu, kanał zawal~my smie·
Dbajmy 0 utrzymanie czysto- - 3.03.0, 3. s. Milczarek (SPP Nr. 50) ki - 2, przed Kobyłeckim -' 3 i Siw
tym razem ... w piwo. Miejscowy bro .stateczne.
klem 5. O tytule mistrzowskim :z;ade~
cii:-.mi.
ści, a tym samym zapobiegnie- - 3.06.8.
.
:war jakoś nie potrafi · nasycić punkSzczególnie braki dają się odczuć
Dom przy ul. Limanowskie· my szerzeniu sie epidemii któ- Zawodnicy i z~wodru~zkl poszcze- cyduje najprawdopodobniej bezpotów rozdzielczych i zaspokoić nasze- w Wilanowie. Robotnicy PFSJ Nr. 1 go Nr 5. śmietnika w ogóle nie re mają swe źródło w sze;zeniu gólnych grup, ktorzy zaJęli od pierw średnie spotkanie dwu pierwszych.
go pragnienia. Wprawdzie społeczen zupełnie słusznie zgłaszają preten- ma. Smieci składane są w mu· się zarazków, spowodowanych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - stwo z przyjemnością powitało fakt sje, że kierownictw.... browaru zapo- rach rozebranej oficyny.
roik~adaniem się nieczystości w
GŁOS
uruchomienia kiosku z·napojami chło mniało o nich. Czy teao stanu nie
Pr~Ę~ąc" uł~twić ~alszą p~aeę niechlujnie utrzymanych podwó
J)
dzacymi w śródn:iieściu. ale obok można zmienić?„.
, Kom1sn podaJemy Jeszcze kilka rzach.
'\
~

Wystawa nazetek trwa

Nowe zasady zaopatrywania w skórę

cytując liczbę

'o/

Kurs

do naprawv obuwia
zasadą

t:ą drogą sk.órę

~elów

się

że

chorzy ma·jq• .b•Ib1•10łek

wyn1•k•I B1·ego'w Narodowych·

Dbaimv
•
o czys"'osc

Co
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I

czytOJCle
•• i rozpowszechnia1ic1'e .»

Nr t\2S

. Sfr. 6

Program Turnieju

Ze sportu

Podwójny sukces kolarzy CSR

,,:

na trasie Brno - Pardubice

'w
Co pisało proso

łódzko w

I

Drużyna Czechosłowacji nie odda iuż chyba zwyc ięstwa

dniu 10 majo 1930 r.

24,28 min. gorszy od CSR), Rumu-

nia w chwili, gdy przebywała w ła
zience.
I Dopiero przybyły „na odsiecz"
. . .
. .
Mm1.sterstwo. Pra~y i Op1ek1 Spo oddział żandarmerii wojskowej po
s~morządy wyważeniu drzwi, wprowadził puł
P~Wla~omąo
l e~zneJ
miast polskich, ze me posiada fun- kownika , z powrotem do mieszka·
duszów na prowadzenie robót pu- nia.
blicznych, celem zatrudnienia tyENSJE
P
ZALEGŁE
O
WALKA
Zasiącznych rzesz bezrobotnych.
trudnianie bezrobotnych, miasta m u
Przed Sądem Okręgowym w Ło
fundu - dzi odbył się proces pracowników
szą prowadzić z własnych
szów.
firmy Bau,mgarten, którzy nie moNa okólnik powyższy Związ~k gac się doczekać od firmy zapłaty
Miast Polskich odpowiedział, ze zaległych zarobków - zabrali ze SO
również nie posiada żadnych :fundu bą do domu część maszyn fabrycz
szów na zatTtidnianie bezrobotnych. nych.
W takiej sytuacji życie tysięcy
zoOskarżeni robotnicy skazani
ludzi, pozbawionych pracy - zawi stali na karę po trzy miesiące więzie
sło na włosku .(Rep.)
nia.
STRAJK OSTRZEGAWCZY
PODRZUTEK W PROKURATORII
W ELEKTROWNI
W TOMASZOWIE
Do Urzędu Prokuratorskiego w
WARSZAWSKIEJ
Pracownicy Elektrowni Warszaw Tomaszowie zgłosiła się jakaś koskiej przeprowadzili w dn.i u wczo- bieta, domagając się zwolnienia mę
rajszym trzygodzinny straJk ostrze ża z aresztu, ponieważ sama nie
gawczy, żądając uwzględnienia s;e może wYżywić dziecka. Gdy proku Rużiczka (CSR) zapoc.zątkował se1·ię swych zwycięstw we Wrocławiu.
regu postulatów ekonomicznych. W rator odprawił petentkę z niczym
PARDUBICE (obsł. wł.) - Wyścig Pokoju zbliża się do wrót „Zło·
czasie strajku elektrownia . obsadz~ _ nieszczęśliwa zostawiła m u w
te} Pra gi'!. Wczoraj rozegrano na trasie Brno - Pardubice, długości
k0
n a została przez silne odd ziały poli
144 km, przedostatni etap tego wielkiego wyścigu. Etap ten przyniósł
przedpokoju dziec ·
Nazwisko kobiety nie jest znane. znów sukces drużynie Czechosłowacji, która jest już n iemal stuprocenOOcji. (Rep.}
wym kandydatem na zwycięzcę. Drużyna polska zajęła 5 mie;sce, z cza·
SAMOBÓJSTWA z NĘDZY
EKSMISJA Z H OTELU SAVOY
Na dworcu Kaliskim rzucił się sem o 8,07 m. gorszym od CSR.
Dyrektor hotelu Savoy ~v Łodzi
Indywidualnie wczorajszy etap wygrał Czechosłowak .Ruiiczka w cza
eksmitował w dniu wczoraJszym i;o pod pociąg niejaki Stanisław Hele.
sie 3 :34,35 godz. przed Duńczykił:m Nielsenem i Bronisławem Kłąl;>iń* * *
dziną pułkownika Adolfa P . za me
skim. W dalszej kolejności przybyli: Andersen (D), Sowa (P. Fr.), N1cuopłacenie czynszu mieszkaniovre_go.
Przed domem Nr. 10 na ul. Fran lescu (R), Peric (CSR).
Eksmisja odbyła się w sensacJ_"JTIY
Pierwszym z Polaków był Gabrych, który sklasyfikował s_i~ .na 9
sposób _ mianowicie pułkowmko- ciszkańsk:iej, napiła się jodyny ko__n„a_z_w_i_s„k „u,_. .,..--; miejscu. Pozostali Polacy zajęli miejsca następujące : 12 Wrzesmsk1, 23
_a„n..;y;..·m
ezn
ie;,;s;;zk;;;;;;a~-...;;b;;i.;.et,;,;a;;...;o_n_i_
·;,;;
wa P . została usunięta _zm
Wandor, 25 Sałyga, 27 Królikowski i 45 Siemiński.
•
NIKT NIE CHCE ZATRUDNIAC
BEZROBOTNYCH

J ubileuszo wego P.Z.B.

V'

11•1Hl!llllllW'łlf!ltt11·r1 1u1u1111• 111,'111r1nv•1·1wtl(1H1,.,fltłllflllll"9

POLSKĄ

Węgrami,

nią, Bułgarią,

(CZAS o 1 :26,53 GODZ. Gorszy
OD CRS), Polonią, Francuską, NieRepubliką
miecką
Francją, Finlandią

D·emokratyczn~,

i Triestem.
EMBORG NIE CHCE ODDAć KOSZULKI LEADERA.
W klasyfikacji indywidualnej prowadzi nadal Duńczyk Emborg z czasem 38~52,31 godz. przed Br. Kłąbińskim który ma czas o 7 min. 25 sek.
O'Ors~y od Duńczyka, Rużiczką ( CSR),
Veselym (CSR), Dimov~m (Bułgaria) i Niculescu (Rumunia).
Polaey zajmują następujące miejsea : 17 Wrzes'ińsiki, 19 Gabrych, 23
Siemiński 26 Salyga 27 Królikow'
ski i 35 Wand;or.

uceestnietl~c:y

Z awodnicy,
bileuszowym

w

Ju~

TQt'IIlleJU PZB,
woomą u~iał w czasie SIW€go po~Y
t:u w Wair~awie w iz.wi~aniu miasta i imprezach sportOIW'y'-Oh i kulturailnych.
W dniu 13 bm. u~d.cy turnieju oglądl3e będą mecz tenisowy Polska - Rumunia nia iko.r•tacih CWKS.
Uroozyste otwarcie turnieju ods.it; w nied21ielę, 14 bm„ o
będzie
godz. 16, na Sta.d,fonrie W. P. Tego
samego dinia, o godz. 20,30, za.woon:icy wezmą, udrtiał w zaba.wii.e lu dowej
na Ry:nku Marl.enszt8JC'J<,in1.
W godz. 11 - 13 w ipo:nJ.edziałek
goście 1Z1Wied2ą A WF im. gen. K.
świe:retZewsk:iego, o god'l. 17 zaś rnzpoczną w~lk:i w drugim dniu tua"nieju.
W ra1rmych godzinaclh we wtorek
drużyny iza.grainiome rtJWied,zą Warr·swa.wę. O godlz. 17 TOZJ))oozną się wal-

J~, ćw_ierćfJIIl:ałl:>IWe. D'.1asore.21wJ~a

się w srora.no. Tego ~.nia boks~y e.aigr~~
mcz,ru udadzą s1ę na Ż0th>bor,z, gdzie
z.wiedizą robotniccz:y ośrodek miese'ka
niowy, a o godz. 13 - Wystawę Plasitykii w Muzeum Nairodowym. Walki półfilllalowe rozpoce.ną Się o go17.
Bułgarska diz.i.nie
fimUowya'h
Rozpoczęcie spotkań
nastąpi w czwartek, o godz. 10. Urowyścieu
JuhlleuS'E-Gml.,
Akademia
czysta
Wszystkie dzienniki łącznie z rozdaniem nagród. odbę·
SOFIA. N
·
ł
ki
b ł
dzie się w Tea.trre W. P.. o gou gars ·e, a zw aszcza pismo „ a dZ<łnie 17,30.
roden Sport", zamieszczaj(\ codzien
nie obszerne informacje o przeble

n:1e Warsrz.awy odlb~1e

d~

Prasa
arszawa-Praga
W
e

gu wy~cigu kolarskiego Warszawa - Praga.
Prasa bułgarska ze specjalnym. u
· ·e
· łe
dk ·1
a ·
zn· mem po res a, ciep przyJę?I '
z jakim spotkali się na terenie Pol
ski kolarze bułgarscy. Dzienniki
bułgarskie wskazują na wielkie zna
czenie wyścigu, jako ogromnej mię
d
zynarodowe.i imprezy pokojowe].
We wszystkich wydawnictwach z
podkreśla się ogromny
uznaniem
sukces kolarzy bułgarskich, którzy,
począwszy od II etapu, wysunęli
mieJSC
się na jedno z pierwszych
~v~ród ekip, biorących ud:iiał w wy
I sc.icu.
·

Uroczyste wręczenie
nagr'ód

czołowym

działaczom

i sporto w com
W yróżnieni ostatnio przez GKKF

trenerzy, sędziowie i zawodnicy
otrzymali przyznane nagrody pię
niężne 9 bm„ o godz. 16, w Wojewódzkim Komitecie Kultury· Fizycz

ODDA
. Trasa wczorajszego etapu była CZECHOStO'WACJ A N I E
.nej w Warszawie. Po uroczystym
..
JUż ZWYCIĘSTWA... .
nie mniej ciężka o~ trasy z dnia po·
wręczeniu nagród, 30 wyróżnionych
Po ośmiu etapach w klasyf1ka~J1
przedniego. Kolarze pokonać musiali
sportowców i działaczy sportowych
wczoraj na drodze do Pardubic wiele drużynowej prowadzi w dalszym c1~·
udało się do T.eatru Polskiego na
wzni~sień, a na lic:mych zjazdacJ:t w~ gu Czechosłowacja w łącz~ym czasie
sztukę p: t.: „Bog, Cesarz i Chłop".
l'.EA'l'R 'POWSZECHNY
Program na środę, 10 maja 1950 r. kazac naprawdę wysoką techmkę 1 117:18,31 godz. przed Danią (czas .o
·
opanowanie maszyny. Pogoda kola(ul. Obr. Stalingradu 21. tel. 150-36)
12.04 · Dziennik, 12,,26 Przerwa. rzom wczoraj dopisywała, toteż huCodzie,nnie o godz. 19,15 „Niemey",
Leona Kruczkowskiego, z Włodzimie 13,20 (Ł) Chwila mu?.ykń, 1'3,25 Re- mory były o wiele .lepsze.
rzem Ziębińskim w roli prof. Sonnen zerwa. 13,55 Literatura w kraju DRUŻYNA FRANCUSKA
brucha.
wykład. 14,20 Muzyka kameralna Mo
STANĘŁA NA STARCIE BEZ
TEATR im. STEFANA J ARACZA ~arta. 14,55 Koncert solistów. 15,30
HERB ULOT A.
(ul. Jaracza 2~
Na starcie w Brnie zab1·akło wczo
Aud. dla świetl. d21iecięc, „100-lecie
raj doskonałego Francuza Herbulot.
Dziś o godz. 19,15 komedia M. Baznaczka pocztowego" 15,50 Rezerwa. Francuz zrezygnował z dalszej. jazłuckiego pt „Dom otwarty".
16,00 Dziennik, 16,40 (Ł) Recital dy, gdyż drużyna francuska po wyco
p AŃS'f\. OWY TEATR NOWt
faniu się jej kapitana Garniera prze
sh"'l•zypcowy Franci$ka Jamry
(na"Z)' ń!<l\iego 34, tel. 181·34)
Taki skład Komitetu daje gwaranJ ednym ~ ,~ai;n~j;;tych wydarzeń/ Upowszechnienie kultury fizycznej,
już odgrywać poważniejszą ro·
stała
Prze17,46
;Koncert.
1.7,M.
•.
skrzypce
„BryGodz. 19,15 wzm.owienie
z zakresu przemian organizacyj- a co z.a tym pójdzie, objęcie jej za- cję, że żaden z odcinków koltury figada szlifiema Karhana".
o-ląd prasy młod:z. Zw. Radz. i krajów 1ę w wyścigu.
nych naszej kultury fizycznej i spor sięgiem mas młodzieży uczącej się i zycznej, nie będzie, z zaniedbaniem
HISTORIA WCZORAJSZEGO
FAŃSTWOW'i: l'EA'l'K żYDOWSK l demokr lud, .;),8,0S Pog. sport. 18,15
tu jest powoływanie do życia Powia-1 praoującej, wymagać będzie właśnie innych, faworyzowany. A Dprócz teETAPU BYLA KRóTKA.
Zespół Wrocławski.
(Ł) 27 zagadka muzyczna. w opr. B.
Niemal zaraz ze startu, barW!'a towych Komitetów Kultury Fizycz- znacznego udziału czynnika społecz- go skład Komitetu daje jedyną gwa(ul. Stefana Jaracza 2, tel. 21'7·49)
Busiakiewicza. 18,40 Wszechnica Ra- grupa kolarzy pomknęła z zav.·rotną nej. PKKF, jak je w skrócie· nazy- nego, zatrudnionego w pracach or.ga rancję dopilnowania wykonania poDziś o godz. 19,30 „Sen o Goldfadiowa. 19.00 Audycja dla wsi. 19,15 szybkością w dół krętymi serpentyna warny, stanowią bowiem najbardziej nizacyjnych, w komisjach imprezo- wziętych. uchwal.
denie".
Delegaci PKKF uchwalają i oni też
jazdy zu- oddolną, a równocześnie najbliżej z wych. sędziowskich i wyszkolenioTEA'l'H „OSA„
Koncert. 20.00 Dziennik. 20.40 ,,Pie- mi. Po 10 In.n. tej szalonej
czuwają nad wykonaniem uchwał.
pełnie nieoczekiwanie wyskoczyli do ruchem sportowym stykającą się, ko wych.
(Traugutta 1. tel. 272·70)
Audycj~ przocl,u Bron.isław Kłąbiński i \lek- JJ!Órkę organizacyjną naszych władz
(Ł)
śni polskie"'. ł21,00
Przykładem i doświadczeniami z te To stanowi właściwie największą zdo
Na ogólne :i;ądanie wznowienie
Z. Szy~now1- sander Sowa. Naszym jednak roda- sportowych. Zadania PKKF są bar- !'O zakresu służy nam Zwiazek Ra- bycz o&tatnfoh pnzemian organizacyj
„Romansu z wodewilu" godz. 19,30 Chopinowska w wyk.
cza - fortepian. 22.00 Opowieść o kom z Francji nie udało się uciec. dzo specyficzne. Obok planowania, dziecki, gdzie olbrzymia -.Viększość nych naszych władz kultury fizycz„ARLEKIN"
A. Moic'kiewiczu. 22.20 (Ł) Pog. spor Wkrótce puśdli się za nimi w pogoń nadzoru i kontroli mają one obowią- pracowników kultury fizycznej re- nej i sportu. Dzięki temu obserwuul. Pioirkowska 152,
Vesely (CSR), .riużiczka (CSR) vr~z zele aktywizowania życ;a sportowego, krutuje się spośród ludzi poświęca- jemy od kilku tygodni polepszenie
22,30 (L) Muzyka taneczn:>.
towa.
Godz. 17,15 widowisko pt. „Złota
Duńczycy En1borg i Andersen, pocią udzielania wszelkiej pomocy kolom jącye:h bezinteresownie swój czas, stylu pracy i polepszenie wyników w
23,00 Ostatnie wiadomości. 23.10 gając za s.obą trzech Polaków ·.„-rze- sportowym, klubom. i Ludowym Ze- obok normalnych zajęć w. swoim za- pracy sportowej, dzięki temu w idzirybka".
PlNOKLO' '
Pro.gr. na dzień jutrzejs~y. 23.15 ,,IV sińskiego, Siemińskiego i Gabrycha: spolom Sportowym. Obok roli kiero- wodzie, rozwojowi i u1:prawnieniu my zwiększoną alctywnoś~ terenu,
toi. l'll:u ;rot 27, tel. 135·'74')
\dzięki temu związki sportowe, rady
·
„S~rmfonie Czaj•ko'W'Slkia Przed Pardubicami, w czołówce, znaJ wniczej muszą w v11ielu wypadkach kultury fizycznej.
widowisko pt. a.ud. z cyklu
Dziś, o godz. 12
Zdanie się w takim wxpadku je- zrzeszeń, kluby i koła zaczęły żywbyć ru:·ga1nizaitoranni !'izkoleni:a, a nadowało się już 20 kolarzy.
audycji.
Za>kończenie
24.07
go".
„Nowa szata króla".
20 KOLARZY WPADŁO NA STA- wet imprez masowych i imprez spe- dynie na etatowy (płatny) personel szą działalność. System zespołowej
cjalnego charaktert:. PKKF są wła- PKKF nie poz,woHło by na szeroki pracy i odpowiedzialności za dopilno
DION w PAROUBlCACH.
Przy wj~ździe na stadion pardu.i>i- dzą, w której zasiadają pracownicy rozwój ruchu &Portowego, a nawet wanie tel'minowego jej w-ykonania
musi wkrótce dać pozytywne wyniki
cki zrobił się duży ścisk. Ofiarą je- etatowi i społeczni. Tych drugich mogło by go srzybko ,zahamować.
W składzie Powiatowego Komite- i po stronie wychowawczej.
go' padło kilh.'11 zawodników, a. mię- jest zresztą olbrzymia 1)rzev:"lga. To
To zagadnienie jest szczególnie wa<izy nimi, pechowo jadący w tym ro znowu ~adaje spe:.";a~ny charakter tu Kultur;r. Fizycznej ~najdują ~ię
sp.oso?ow1 pracy Po.wiatow;rch ~o- P::zedstaw1c1.ele wsz~stkich ?rgan~za żne i od dawna czeka na rozwiązanie.
ku Vesely, który wpadł na ~ur.
·~vKNIAR~ (Próch.nika ~6~ . "
ADRIA _ dla rnłod.zieży (Stalina 1)
· Finisz, jak już wspominali śmy 11a mitetow Kultury Fizyczne3. Mi~o CJI, w obowiązku ktorych lezy opie- Na terenie województwa łódzkiego
,,Zakocham są. saro1 na sw1ec1e
„Zwariowane lotmsko"
początku wyg-1:ał Czechosłowak :-.u:i;i społecznego charakteru pracownicy ka nad sprawami kultury fizycznej. mamy zorganizowanych już i działa15 3 18 20 80
2
I czka pr~ed Duficzykiem Nielsen.em, nieetato~i.ri PKKF są odpowie~zialni Mamy więc .tam del:gat~w ZMP, jących jedenaście Powiatowych i je' '
• o,
godz.
godz. l!), 18, 0
Kłabińskim i Andersenem (Dama) za terminowo,, systema,tyczną i wy- ZHP, Szkolnictwa, Zw1ązkow Zawo- den Miejski (w Tomaszowie Maz.)
WOLNOść (Napiórkowskiego 16)
BAŁTY K '(Narutowicza 20)
Leader wyścigu Duńczyk Em.borg za dajną p1·acę. Stanowią oni klas)'.cz.ny do\;1ych? S~>, ZSCh, Klubów, Zrz~- Komitetów Kultury Fizycznej. W trak
„Strój galowy" godz. 16, 18, 20,
„Hrabia Monte-Christo" II seria
ZACHF;TA (Zgierska 26) „Grzeszni- jął wczoraj 20 miejsce w czasie o 1,16 pJ."Zykłaod wrrorowych pracowmkow szen działaJących na danym tereme cie powoływania znajdują się pozogodz. 17. 19. 21
stałe trzy, w powiecie sieradzkim,
i Wojsk.a,
społecznych.
min. gorszym od zwycięzcy etapu.
cy bez wmy" !'.JOdZ. 18, 20
<Franciszkańska al)
BA.J KA
radomszczańskim i łęczyckim.
I,~:..;::,::...;:;;~~:;;,:;....:.;;.:..;~----..;..--.;;..-------~----~---:'.':':"---..,..-------......--_..._
Pierwszy w historii kultury fizycz
W~eczorem DOllilila Waclls-cska w.kład fry;zjerski1 stołówkę, baZnńkały stopniowo żółte trrz:~iWiele j&t w kraju rad.zieokim
' Syrena." gociz. 18, 20
neJ· w Polsce rok planowe)· pracy posen pływacki i boiska 6'!POrtowe.
świateł. Główmigo~ś tysiącami
ny nacłbrzeżne. ooraiz da~ej ucie... _ 1· z;y
"""' 1~'""
GDY N LA (Daszyńskiego :<:) „Program
K
,..._,.
odki
. i'<'.
mie jS<:OwOŚCl,. kt'o~y""
przez powołanie do życia PKKF ży...Pewnego ra2'JU na d:wwiacb
nym o r ' ·em uvJiny jesit urkały tygrysy. ~a Wa.chsz zos:ię dQIJ)ioco od p-rerwsrzeJ p1ęC10aktualności krajowych l zagraniczskał mocne fundamenty organizacyjjednego iz dom.ów po}a:wiła się taga.n - Tiube, miasto, które postała ujarzmiona - jej wody polabki s·talinoMik<iej. W tym wlaśnych Nr 19".
ne, które pozwolą nam na szybkie
„Stacja doświadczalna
bli~'lł
wstało na. miejscu daiwnego ktsznie Olk:resie powstały i wesręy w płynęły kanałem im. Srali:na.
15 16 17 18 19 20 21
rozwiązanie wielu jeszcze palących
łaku. >Dawne Cll.aisy pr,zyipom:ina up11aw poozwrntnikowych". Wiużycie takie nae;wy, jak Dniepr'?- Wzdil.uż n.owych magistrali ;vod- godz. · · • • • •
problemów z zakresu naszej kultury
norośl, cytryn y, tncina. cu·k robu jedyJl!ie wzinosząee s.Ję prrz;y
ges (Onieprowska Eleiktrowrua nych powstały miasta i osiedla,
HEL - dla mtodzicży (Legionó'l'r 2)
fizycznej i sportu wyczynowego.
wa i eukaliptus i.nalazły w doliwjcżdiziie do mias.fo wiz,górze z podl:agii pokryły się asfa.łtem. W oWodna) Magni~ogorsk, a w A?Jji
„Szalony lotnik'.'
nie Wachs:bskiej nową ojc.zyznę.
zostałoścJ1aimi da•wne.i twJerdzy.
locesie pięciolatek sta•lino'l'(.-sikiclJ
„Wach.sutroj" Srod~eJ· _
god"· 16 , 18, 20 .
.
·
<Mia~to rosro równocześnie z kaw doliin1ie Waohszskiej wybudo·~
Na dz1ał1kach stacji dośw1adczal· ·a. "'-l-oły, zakłan.ał~m u·~. S"-·' m
. zk
WachSZSJka ZalPQl'a Wodna.
MUZA (Pabianicka 178) „Przeczucie"
1· sowkołchozo·~
sa-'~~b
w
neJ·,
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1 S· 0 wodne
.elektrownie
wano
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W r . 1913 jeden z badacz,y <=J[
godz. 18, 20
ch07,ów, pn..,..,, się młnde la.toł'ośle
· 'Y w~o ·ienmcre 1 m ectza'l'S ie, m
,_. w: ły, paa:ki i fabryki.,
GŁOS
$rodtk.01Wej, geograif ro~yjs"'-'1,
POLONIA (Piotrkowska 67)
winne, zwisają kiście dodrza,Jych,
.•• ••••••••• • ••• • • •• • ••• •• •• ••••••• •••• •u u • • ••• •••• •• •••„ „•••• •• •···~·„„.„......
Massalski pisał: „Doltna rzeki
Organ t.Od:tklego Komitetu l WoJe·
.. Koncert Beethovena"
wó4zklego Komitetu Pol5kłeJ ZJednoc:toneJ PartU Robotniczej
godz. 17, 19, 21
Red ag n.! e:

Ą.-

I

l~rawna ~liałalnoit 'owiatowJl~ Komitetów Kullury filmnei

rozwiqże wiele ·palących problemów związanych
z rozwoiem wychowania fizycznego i sportu w Polsce
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PRZEOW I OśNIE

(Że'!'omskiogo

76)

„Hrabia Monte-Christo" I seria.
godz. 18, !?O
t:WB01'NIK (Kilińskiego 1'18)
„Droga do sławy· · godz. 18, 20
ROMA (Rzgowska 84)
„Nowy dom" godz. 18, 20
„Powrót
REKORD (Rzgowska 2)
do domu" dla młodzieży godz. 16
„Swi.at się śi;nieje" godz. , 18, 20
~TYLOWY (Kilińskiego 123)
„Zakazane piosenki".
goaz. 18. 20
śWIT. (Bałucki Rynek 2)
„Bohaterowie ptistyni" godz. 18, 20
'l'J;;CZA (Piotrkowska 108) „Za sie·
dmioma górami". .
godz. 16.30, 18.30, 20,30
TA'.rRY (Sienkiewicza 40)
, .śpiewak nieznany" godz. 1~ 18, 20
WISŁA (Daszyńskiego l)
„Zakochani są sami na świecie"
irOdz. 16, 18,30, 21

bardzo rzadko".
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w jarach,

się

wys1tępowała

bri:z-~

si"' tego 111aJ·1nnieJ
go·w taim, 6mA?Jie
"
"'
sip00.1Jiewa1110 i rlJ\lilewala nędme
pola. dechkanów - ()h~opów tadżyc'kiioh. LudrzJi.e prnenosfili się w
góry. W kisrz.!łakach ~.;itawały
legendy o zlośliwej rrz.ece. która
narzwano „Wacllsz", tj. dzika.
W okolice te pr.zybył pewnego
dnia twórca n01Wej geog.rafil człowiek rad2liecki, - który Mok
~ k!l"okiem, zdobywa1ąc dz.ie·
Slirątk1, setki i tysiące h~taTów
~~•ał d""·''"'
UM.
"b~;,
....,
"'"""" •-akę.
•-•m~•
·~v„„
Nje łatwe było życie pierwszyci) budo,Wtl'lk.zych ~ izarówno
tych, k:tónzy ~srzil1 w do:l1ny z
gór&ltich 'ki'Szła'ków. jak i tych,
' któ.I'!Zy pI"Zyje·c9:lailli. z wielkiej
br.atn.iej republiki - rz; Moskwy i
Tambowa, Orłowa i Kurska. Ludzie ci przywieź1i iz sobą maszyny ~ nairzędzia; wśród zarośli Ci\abielaiły n:al?lllio.ty.
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.p~erws.zymi

budowruiczy:m:i.,
zesz.ły ie gór w doiloi:riy tY'siące rodlziin Tadiżyków. w ' ailejach mlodyo.h klonów i topoli, z.a fL'ielonymi żywo,płO<taml. wyrosły domy
hod.owców ba.wełny.
Za

perla
Waehsrzsk,a
Tadżykistanu - stała się w kraju radzieoki.m · jedną. z na.jwaźniej
szych ba.z hodowli ba.wełny. Tu,
na ogromnych, pokrytych da>w.
,____ ....... uprawia
niej osta•mi. O·v='l'a..,..
się n.aj\lepsrze, cienkowłókniste ga
tun:ki bawełny. Sła1wa wacbs:r.·
skich hodowców bawełny 'WY·b le•gła daleko poza łańcuch górski
otacza.jący dolinę. Pracownicy tu·
tejszych sowchozów - Bohaterowie Pł"acy Socjalistycznej - Rachimow, Zaki.wiajew i inni zbie·
rają, pona.d 60 cetnarów bawebiy
z ha.
Dolina

...„„,.. ek'
.
stytiut pedagog,1CllJl'ly, „11...,.w.t i.
S1lpłta1, teaitr muu.ycz.no - .dlt"amatyOZJny - nie wyczerpują jeszcze
Jisity prz.edsiębio.mtw i inSltyitu.::ji
KUTgan - · Tiu be.
kultui"alnycli
W Domu Kultury U:I1Ządrza się wy
stawy obrazów airtys.tów tadżycklch, w sa.J.acll odczytowych odbywają się odozyty natiłey...c:.zych
wykłarlowców S'bahinabad.u (stolicy Ta:dż~i$1l:an.u).
Gdy pi'!ZyJ'nz.u;my
„•.„ się rz; kołei osiedtlu miesZk·alnemu · so:wcho1Z'll
.,Hodowca Nasioo" zobamymy,
jak zaciera ją się różnice

między

mia.stem a wsią. So\Vchoz rw.jmuje stosunkowo niewfolki obsza1
- 400 ha. Ale osiedle, w któryJr
mies.zka 300 rodziln, pe>siada klub,
pl'ze<lcruesięcioletnią,
57.kołę
Wk~e, świetlicę, rruUowęzeł,, elek
~wnie, ambulatoo:Jum 5. su.p.i:tal,

S:?b~~:-a~ri~
między

targQiwJskach,

KOLEGIUM REDAKCYJNE.

koszami

o~~~~"~r:;~~
:::uz:~~,
owo.ce pod.7.iw.ro1nikowe
V\~krótce

nie

będą

tu

już

nikogo

dmwiły.

Prace w dDlinie nie ustają, Buduje się dziesiątki kilometrów
nowych kanałów, remontuje już
istniejące. i nawadnia cor«miie
nowe dziesiątki tysięcy hektarów
ziemi.
Dolina
odpłaciJa
ieh pra<!ę

Wacllszska stokrotnie
ludziom radzieckim za
i męstwo,

odwagę

i

' wytrwałość. Na 7!boc.zael1 gór, ota
czających dolinę, pasą się stada .
owiec ka:ra.kułowych, w wonnych
ogroda.cll kwit.ną ~imą migdały i
otwierają się pączki drzew brzo·
skwiniowych.
Naród

'

tadżycki

Wa.cbszs.ką

-

nazywa

DOLINĄ

DO:linę

SZCZĘ·

SCIA. Przeohra.żona z w-0li bolszewiików, przebudziła się una. z
odwiecznego snu do ...,owt'g-0, radosnego życia.

Tel e: o ny:
Redaktor nac:ielny
Zastępea red. naczell"ego
Sekretarz odpllwlf!dzlalnJI
Dzial partyjny
Dzlał korespondentów rob· t•
nlczych 1 chtopsklch orai
redak orów gazetek śc!fo?lnych
Dział mutacji
Dział

2111-14

218-23
219-05

215-19

219-42
223-29
254-21
wewn. al 11

miejski I sportowy

Dztal ekonomiczny
-:>zlał rolny

218-11

254-21

wewn. 9
172-31
Redakcja nocn1
S:olportat.
tel. 2u-n
Lód1, Plotrkowska 70,
Administracja
Dział

ogłoszeń:

260- 42

l.ódt, Piotrkow-

ska I04a, tel. 111.50 t llł-75
Wydawca RSW „Prasa'\
Adr. Red.: Lódt, PIOLrkowska SS,

Dl·cle

piętro.

Druk. zalt.l. Grat. RSW „Prasa"
Łódt. ul. Zwlrkl 17, tel. tll6-U.
Prenumeratę przyjmuje
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P..t>.K. „Ruch" na konto P.K.O.
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